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Teknisen toimen johtaja,  
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Tunnelin päässä on   
valoa ja rakentaminen  
Espoossa jatkuu  
MAAILMA näyttää tällä hetkellä hyvin erilaiselta kuin edellisen Länsimetro-
lehden ilmestymisen aikaan. Koronavirus on pakottanut meidät selviytymään  
tilanteessa, jollaista emme vuosi sitten uskoneet kokevamme.    

PANDEMIA on ajanut Espoon vaikeaan taloustilanteeseen. Työttömyys   
on kasvanut, verotulot ovat laskeneet. Pääkaupunkiseudulla merkittävän  
loven talouteen tekee myös joukkoliikenteen kysynnän lasku ja siitä johtuva   
lippu tulojen romahtaminen. Siitä huolimatta on katsottava eteenpäin ja  
muistettava, että toimivan joukkoliikenteen ylläpitäminen vaikean ajan yli on  
välttämätöntä. Joukkoliikenteellä on tärkeä rooli koko pääkaupunkiseudun  
elinkeinoelämän ja elinvoiman ylläpitämisessä ja ilmastonmuutoksen torjun-
nassa, kun jälleen palaamme normaalioloihin.  

EPÄVARMASTA TILANTEESTA  huolimatta Espoossa kaavoitus jatkuu  
painottuen hyvin saavutettaville alueille, erityisesti raiteiden varrelle. Raken-
taminen on myös jatkunut vilkkaana, ja kaupungin kehittäminen etenee suurin  
harppauksin. Asuntoja rakennetaan edelleen kiivaaseen tahtiin, mikä näkyy  
uudisrakennuksille myönnettyjen rakennuslupien suurena määränä. Suuret  
raidehankkeet etenevät budjetissa ja aikataulussa, ja myös muut Espoon  
infrarakentamisen hankkeet etenevät suunnitelmien mukaan. Metrotyömailla  
työt ovat jatkuneet normaalisti, ja länsimetron jatkeen rakentamisessa Matin-
kylän ja Kivenlahden välille onkin päästy jo noin 80 prosentin valmiusastee-
seen. 

TULEVAN VUODEN AIKANA kaupunki panostaa Taloudellisesti kestävä  
Espoo -tuottavuus- ja sopeutusohjelman toimenpiteiden toteuttamiseen.  
Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi joukkoliikenteen palvelutason opti-
mointia, tehokkaampaa tilojen käyttöä sekä digitalisaation ja asiakaspalvelun  
kehittämistä. Yhtenä tavoitteena on laskea investointikustannuksia 10 pro-
senttia. Metron rakentamiseen ja muihin jo aloitettuihin rakennushankkeisiin  
tällä ei kuitenkaan ole vaikutusta. Vaikka investointeja karsitaan, kaupungin  
investointiohjelma on edelleen hyvin mittava. Sen avulla etenemme kohti  
hiilineutraali Espoo 2030 -tavoitetta ja vastaamme voimakkaana jatkuvaan  
kaupungistumiseen.      

NYKYISESSÄ TALOUSTILANTEESSA on entistä tärkeämpää saada  
metro ja metroraiteiden varrelle tulevat asunnot valmiiksi ja pystyä luomaan  
uusia työpaikkoja hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärelle. Tavoitteemme  
on edelleen rakentaa toimiva ja turvallinen metro, jolla vuonna 2023 pääsee  
Kivenlahteen saakka. 

METROUUTISET 
Kuva Ramboll 

Kivenlahden metrokeskuksen ympäristö uudistuu 
Espoon kaupunki uudistaa Kivenlahden metrokeskuksen ympäristöä aiempaa kaupunki-
maisemmaksi. Katujen, kävelykatujen, aukioiden ja puistojen rakentaminen on jo käynnis-
tynyt. Länsiväylän alitse rakennetaan uudet alikulkuväylät. Työt valmistuvat kesällä 2022. 

Metrokeskuksen ympäristöön tulee kaupallisia palveluja, toimitilaa, oppimisen tiloja,  
liityntäpysäköintiä, liikuntapalveluja ja asumista. ●  

HSL suunnittelee uutta metron liityntälinjastoa 
Metron laajeneminen Kivenlahteen muuttaa myös Espoon bussiliikennettä, kun uusi metro-
yhteys korvaa useita nyt Matinkylään päättyviä bussiyhteyksiä. Linjaston suunnittelu on 
parhaillaan käynnissä HSL:ssä. 

Linjaston suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota asukasvuorovaikutukseen, ja 
joukkoliikenteen asiakkaat ovat olleet mukana suunnittelussa alusta asti. Suunnittelu käyn-
nistyi elokuussa asiakkaille suunnatulla liikkumiskyselyllä. HSL:n suunnittelijat ovat käsitel-
leet suunnittelukysymyksiä asiakkaiden kanssa muun muassa suunnitelmalle perustetussa 
blogissa ja asukastyöpajoissa. 

Suunnittelutyön tarkoituksena on päivittää nykyinen bussilinjasto uuden tilanteen mukai-
seksi. Tavoitteena on, että HSL:n hallitus hyväksyy uuden bussilinjaston alkuvuonna 2021. 

Lisätietoa suunnitelmasta osoitteessa hsl.fi/metrokivenlahteen. Suunnittelublogi löytyy  
osoitteesta hslmetrokivenlahteen.blogspot.com. ● 

Kuva Arkkitehdit Anttila & Rusanen Oy/Ramboll Finland Oy 

Puukerrostaloja Finnooseen 
Espoon kaupunki myy Finnoon ensimmäiset puukerrostalotontit ryhmittymälle, johon kuulu-
vat Suomen Puukerrostalot Oy, Lindbäcks Group Ab ja Kallioinen Yhtiöt. Kauppahinta on  
4,8 miljoonaa euroa. Tontit sijaitsevat Finnoon Djupsundsbäckenissä, meren ja tulevien  
metroasemien läheisyydessä. Tonteille saa rakentaa kolme kuusikerroksista puu kerrostaloa,  
joissa on vapaarahoitteisia vuokra- ja omistusasuntoja. 

Finnoo ja puurakentaminen kiinnostavat kiinteistökehittäjiä, sillä puukerrostalotonttien 
ostajaehdokkaita oli kolmetoista. Finnoon ensimmäisiä asuntoja rakennetaan parhaillaan. 
Rakenteilla on myös alueen ensimmäinen pysäköintilaitos, joka valmistuu loppuvuodesta 
2022. ●   

Länsimetro Matinkylä–Kivenlahti syksy 2020  Vastaava päätoimittaja: Satu Linkola. Toimituskunta: Marianne Partanen (Länsimetro Oy), Maija 
Wirman (Länsimetro Oy), Marjut Gerkman (Espoon kaupunki), Johannes Laitila (HSL), Elina Norrena (HKL). Toimitus ja ulkoasu: Pohjoisranta BCW. 
Paino: Printall Eesti. Painosmäärä: 39 000. Julkaisija: Länsimetro Oy. ISSN: 1798-4386, ISSN-L 1798-4386. Osoitelähde: SSM I Helsingin Jakelu-
Expert Oy. Kannen kuva: 	Timo 	Kauppila. 	Voit 	lähettää	 Länsimetrolle	 palautetta,	 kehitysideoita	 ja	 juttutoiveita	 osoitteeseen:	 palaute@lansimetro.fi.	  
Seuraava numero ilmestyy keväällä 2021. 
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Länsimetron turvallisuus- 
ratkaisuissa on hyödynnetty 
uusinta teknologiaa  
Länsimetron automatisoidut turvajärjestelmät valvovat reaaliaikaisesti koko metrolinjaa ja 
mahdollistavat ripeän toiminnan hälytys- ja poikkeustilanteissa. Poikkeuksellisen laaja  
ja yksityiskohtainen turvajärjestelmä sisältää yli 50 000 IO-pistettä, jotka välittävät jatkuvasti 
tietoa metrolinjan turvallisuuteen liittyen. 
TEKSTI Teemu Pynnönen  KUVA  Timo Kauppila 

 Länsimetrolla on kunnianhimoi- Länsimetron turvallisuusratkaisuissa on 
nen tavoite rakentaa maailman hyödynnetty laajasti automatisoituja kiinteis-
turvallisin metro. Länsimetron tönvalvonta- ja turvajärjestelmiä. Järjestel-
teknisenä johtajana toimivan mien avulla valvotaan reaaliajassa muun 
Raimo Kaunismäen mukaan muassa asemia, metro- ja huoltotunneleita, 

maailman turvallisimmasta metrosta ei poistumiskuiluja, ovia, hissejä, liukuportaita, 
voida kuitenkaan puhua ilman nykyaikaisia savunpoistoa ja hälytystoimintoja. 
teknologisia ratkaisuja. – Päivittäin tuhansia ihmisiä kuljettava

– Länsimetron kohdalla on alusta asti  metrorata on todella laaja kokonaisuus  
priorisoitu turvallisuutta, jolloin oli myös valvottavaksi. Automatisaation avulla  
selvää, että tulemme käyttämään ratkai- pystymme nopeasti reagoimaan hälytys-  
suissamme nykyaikaisinta digitaalista ja poikkeustilanteisiin sekä koordinoimaan 
teknologiaa. Teknisenä johtajana on ollut ilo niitä etäyhteyden avulla pelastusviran-
huomata, ettei tälläkään osa-alueella haluttu omaisen toiveiden mukaan, Kaunismäki 
tinkiä turvallisuudesta, Kaunismäki kertoo. kertoo. 

Hankkeen mittakaava ja sen teknolo-
giaan pohjautuvat rakennusratkaisut tekevät 
Länsimetrosta Suomen suurimman infra-, 
talotekniikka- ja automaatiohankkeen. 

IO-pisteiden tärkeät roolit 
Länsimetron kiinteistövalvonta- ja turva-
järjestelmän on toteuttanut Hitachi ABB  
Power Grids. Yrityksen MicroSCADA Pro  
-valvonta järjestelmän myötä Länsimetron 
asemilla ja metroradalla on yli 50 000 IO-
pistettä. IO-pisteet ovat tiloja ja kiinteistö-
elementtejä, jotka valvovat ja välittävät 
reaaliaikaisesti tietoa asemien turvallisuu-
teen liittyen.

IO-pisteet voivat olla esimerkiksi ovissa, 
savu- ja lämpötilailmaisimissa, liukuportaissa   
tai tuulettimissa. Normaaliolosuhteissa 
ne varmistavat asemien toimivuuden ja 
käytännöllisyyden matkustajille. Hälytys- ja 
poikkeustilanteissa niillä on kuitenkin tärkeä 
rooli matkustajien turvallisuuden kannalta. 

– Asemien ja metrotunnelien savu- ja
lämpötilailmaisimet rekisteröivät esimerkiksi 
pienimmätkin alkavaan tulipaloon viittaavat 
muutokset ja tekevät niistä hälytyksen.  
Silloin valvomosta voidaan yhdellä komen- 
 nolla aktivoida muita IO-pisteitä ja esi-
merkiksi eristää paloalue, aktivoida 
poistumistiemerkinnät sekä käynnistää 
savunpoisto järjestelmä, Kaunismäki avaa 
automatisaation hyötyjä. 

Länsimetron turvallisuusratkaisut  
hakevat vertaistaan      
Hitachi ABB Power Gridsissä työskentelevä  
myyntijohtaja Juha Muhonen on nähnyt   
läheltä, miten raidehankkeiden turvallisuus-
teknologia on kehittynyt. Hän oli muun   
muassa projekti-insinöörinä suunnittelemassa   
kiinteistövalvontajärjestelmiä Helsingin  
metroradalle vuonna 1990. 

– Silloin keskityttiin pitkälti asemakoh-
taiseen valvontaan, koska turvallisuustek-
niikka ei ollut niin kehittynyttä. Teknologisen  
kehityksen ansiosta yhä laajempia koko-
naisuuksia on voitu ottaa reaaliaikaisen  
valvonnan piiriin. Tämä kehitys on hyvin  
esillä Länsimetron tilaamassa ratkaisussa,  
jossa koko metrorata tunneleita myöten on  
reaaliaikaisessa valvonnassa ja täyden-
nettynä nykyaikaisella turva-automaatiolla,  
Muhonen kertoo. 

Länsimetron lisäksi Hitachi ABB Power  
Gridsin järjestelmät ohjaavat ja valvovat  
myös esimerkiksi Delhin metroa Intiassa,  
Bangkokin Skytrainia Thaimaassa, Hai Van  
Pass -tietunnelia Vietnamissa sekä Varso-
van metrolinjaa Puolassa. 

Muhosen mukaan Länsimetro eroaa  
edellä mainituista hankkeista turva-auto-
matisaation laajuuden osalta. 

– Länsimetron turvallisuusjärjestelmä 
on yksi edistyksellisimmistä, jonka olemme  
koskaan toimittaneet. Mielestäni kaikilla  
maailman raidehankkeilla on opittavaa siitä  
laajuudesta ja yksityiskohtaisuudesta, jolla  
Länsimetro on käyttänyt modernia tekno-
logiaa osana turvallisuusratkaisujaan,  
Muhonen toteaa. ●  

Raimo Kaunismäki on tyytyväinen  
Länsimetron automatisaation kykyyn  

reagoida hälytys- ja poikkeustilanteisiin. 

"Länsimetron 
turvallisuus 

järjestelmä on yksi 
edistyksellisimmistä, 

jonka olemme koskaan 
toimittaneet." 

MITÄ MIELTÄ? 

Mitä Länsimetro   
sinulle merkitsee? 

Kysyimme Mainingin koulun  
oppilailta, mitä Länsimetro   
heille merkitsee. 

TEKSTI Marianne Partanen 
KUVAT   Vastaajien itsensä ottamia 

Erika Ruusuvuori  
15 vuotta  

Länsimetron valmistuminen   
merkitsee minulle lyhyempiä kulku-
yhteyksiä mm. shoppailureissuille  
sekä vähemmän bussivaihtoja.  

Ansam Nassim   
13 vuotta  

Länsimetro on nopea ja hyvä mat-
kustamiseen. Sillä voi myös mennä  
kauas. Ei tarvitse käyttää bussia ja  
reitti on nopeampi. 

Milja Sarima   
15 vuotta 

Länsimetro merkitsee minulle  
hyviä yhteyksiä kaikkialle. Uskon  
sen parantavan joukkoliikennettä  
huomattavasti. 

Inessa Jersova   
12 vuotta 

Länsimetro on hyvä asia. Ennen piti  
mennä aina bussilla. Odotan, että  
metro tulisi Kivenlahteen saakka  
mahdollisimman nopeasti. 
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Soukka Senaatintorilla 
Moderni metrojärjestelmä vaatii paljon tilaa. Soukan aseman tilat ulottuisivat Kauppatorilta Tuomiokirkon taakse, 
jos aseman toisi Helsingin keskustaan. Kuilut nousisivat Tuomiokirkon kupolin tasolle. Maan alla ei ole avointa 
tilaa, kuten Senaatintorilla, vaan rakennusmateriaalit on vietävä maan alle ahtaiden kuilujen ja aukkojen kautta. 
Matkustajalle asemasta näkyy vain laiturialue, hissit, liukuportaat ja sisäänkäynnit. 
KUVITUS CJN ja Pohjoisranta BCW TEKSTI Länsimetro 

Soukan metroasema 

• Pituus: 364 metriä
(asemahalli ja raiteenvaihtohalli)

• Leveys: louhitun asemahallin
leveys on 23–24 metriä

• Korkeus: alimmalta tasolta
vesikatolle 55 metriä

Metroaseman pituus suhteessa  
muihin tunnettuihin maamerkkeihin 

Soukan asema,  
yhteenlaskettuna asema- ja raiteenvaihtohalli 

pituus 364 metriä 

Ruotsinlaiva, 
pituus 203 metriä 

Senaatintori, 
pituus noin 130 metriä 

Metroaseman hissikuilun korkeus suhteessa  
muihin tunnettuihin maamerkkeihin 

72 m

55 m

46 m 

Haukilahden vesitorni, 
korkeus 46 metriä 

Soukan metroaseman ratakuilu, 
korkeus 55 metriä 

Olympiastadionin torni, 
korkeus 72 metriä 

www.lansimetro.fi
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Jasmiina Ansamaa tasapainoilee  
Kivenlahden aseman urakassa  
useiden roolien välillä 
Projekti-insinöörin ja työsuojelupäällikön tehtävät 
sekä käyttöönottovaiheeseen siirtyvä urakka 
pitävät Jasmiina Ansamaan toimeliaana. 

TEKSTI Teemu Pynnönen  KUVA  Timo Kauppila 

 Rakennusyhtiö Skanska Infra 
Oy otti kesällä 2018 vastuul-
leen Kivenlahden aseman 
rakentamisen Länsimetron 
toisessa vaiheessa. Yhtiössä 

projekti-insinöörinä työskentelevä Jasmiina 
Ansamaa on ollut urakassa mukana alusta 
asti. 

Muistellessaan urakan alkuvaiheita  
Ansamaa  pysähtyy hämmästelemään, miten 
nopeasti aika urakan parissa on mennyt. 

– Meitä odotti työmaalla pelkkä louhittu 
tunneli, kun saavuimme sinne ensimmäisen 
kerran elokuussa 2018. On vaikea sisäistää, 
että olemme nyt kaksi vuotta myöhemmin 
viemässä hanketta käyttöönottovaiheeseen. 
Muistan, miten suurelta asemahallin tunneli-
leikkaus näytti silloin. Nyt sitä on vaikea 
tunnistaa samaksi tilaksi, kun aseman 
rakenteet ovat paikallaan, Ansamaa kertoo. 

  Tasapainottelua 
eri roolien välillä 
Ansamaan mukaan tapahtumarikkaat työ-
päivät ovat pääasiallinen syy ajan rientämi-
seen urakan parissa. Projekti-insinöörinä 
hänellä on vastuu rakentamisen laadunval-
vonnasta ja dokumentoinnin toteutumisesta. 
Hän toimii myös työmaan tuotannon apuna 
ja kokoustaa säännöllisesti Länsimetron 
edustajien kanssa. 

Lisäksi Ansamaa toimii Kivenlahden ase-
man rakennusurakan työsuojelupäällikkönä. 
Hän tuntee hyvin työturvallisuuden lainsää-
dännön, joten vastuutehtävään tarttuminen 
tuntui luonnolliselta, kun sitä tarjottiin. 

– Tasapainottelen näiden roolien välillä ja 
saatan tilanteen vaatiessa vaihtaa nopeas-
tikin roolista toiseen. Työsuojelupäällikkönä 
koordinoin eri osa-alueita työmaaturvalli-
suuteen liittyen. Varmistan, että kaikki 
työturvallisuuteen liittyvät suunnitelmat ja 
mittaukset tehdään ajallaan sekä osallistun  
työturvallisuuteen tai riskienhallintaan 
liittyviin palavereihin. Vaihtelevat työtehtävät 
ja hektiset päivät eivät minua haittaa. Pidän 
siitä, että työpäivässä on tekemisen meinin-
kiä, Ansamaa kertoo. 

Länsimetron suunnittelun lähtökohtana 
on ollut rakentaa maailman turvallisin metro. 
Rakennuttajan suhtautuminen työturvalli-
suuteen saa Ansamaalta kehuja. 

– Onhan tämä hieno asia, että Länsi-
metro kiinnittää näin paljon huomiota 
työmaan turvallisuustasoon ja on ylipää-
tänsä kiinnostunut työmaaturvallisuuden 
jatkuvasta kehittämisestä. Tämä ei ole aina 
itsestäänselvyys. 

  Käyttöönottovaihe lisää 
vilinää työmaalla  

 
  

Rakennusurakka Kivenlahden asemalla 
on valmis, kun Matinkylä–Kivenlahti-osuus 

luovutetaan liikennettä operoivan HKL:n 
käyttöön vuoden 2023 aikana. 

Aseman runko laitureineen, hisseineen 
ja liukuportaineen on jo tovin aikaa ollut 
valmis. Loppuvuoden 2020 aikana asemalla 
tehdään vielä erinäisiä talotekniikkatöitä ja 
sisävalmistusvaiheen töitä ennen kuin urak-
ka etenee käyttöönottovaiheeseen. 

Käyttöönottovaiheessa varmistetaan, 
että aseman rakenteet ja tekniset järjes-

telmät ovat toteutettu suunnitelmien ja 
vaatimusten mukaan. 

– Käyttöönottovaiheen lähestyminen  
tuo työmaalle uutta virtaa, koska siinä pääs-
tään jo ihastelemaan valmista lopputulosta. 
Vaikka sisätyövaiheita on vielä kesken, niin 
silti Kivenlahdessa on jo tässä vaiheessa
tunnistettavissa metroasema, Ansamaa 
iloitsee. ● 

Jasmiina Ansamaa ei kaihda tapahtumarikkaita työpäiviä. Työsuojelupäällikön ja  
projekti-insinöörin tehtävät pitävät huolen, että työpäivissä on tekemisen meininkiä. 

Käyttöönottovaiheen  
lähestyminen tuo   

työmaalle uutta virtaa,   
koska siinä päästään jo   
ihastelemaan valmista   

lopputulosta. 

KYSY METRON 
RAKENTAMISESTA  

Voit lähettää meille 
kysymyksiä ja palautetta 
soittamalla arkisin  
klo 9–13 numeroon  
050 377 3700 tai 
lähettämällä WhatsApp-
viestin. Voit antaa 
palautetta myös netti-
lomakkeella osoitteessa  
lansimetro.fi/ota-yhteytta/ 
palaute/. 

En tiedä tarkkaan, 
mitä Länsimetro 
rakentaa missäkin 
kohtaa välillä  
Matinkylä–Kivenlahti.   
Mistä näen esimerkiksi  
metroasemien sijain-
nit ja metro radan 
linjauksen? 
Sinun kannattaa tutustua  
ratalinjauskarttaan. Ratalinjaus-
kartasta näet muun muassa  
metroasemien, kuilujen ja työ-
maiden sijainnit, ratalinjauksen  
sekä  metrotunnelin syvyystiedot.  
Löydät ratalinjakartan osoitteesta   
seuranta.lansimetro.fi.  

Milloin metrotyömailla  
työskennellään?  
Rakentamisen aikana Länsi-
metron urakoissa noudatetaan  
Espoon kaupungin ympäristö-
keskuksen määrittelemiä työ-
aikoja ja niihin liittyviä desibeli-
rajoituksia. Pääsääntöisesti  
työmailla on käytössä seuraa-
vat työajat ja -rajoitukset:  
•  Maanantaista perjantaihin   

klo 7–18 ilman melurajoituksia  
•  Maanantaista perjantaihin   

klo 18–22, enintään 35 dB  
•  Lauantaisin klo 9–18,   

enintään 35 dB  
•  Hiljaisia rakennustöitä saa  

tehdä kaikkina vuorokauden  
aikoina.  

Eteneekö Matinkylä– 
Kivenlahti-osuuden 
rakentaminen suunni-
tellusti? 
Metron rakentaminen Matin-
kylästä Kivenlahteen etenee 
kaikilla viidellä uudella asemalla,  
ratalinjalla ja maanalaisella 
metrovarikolla aikataulun ja 
kustannusarvion mukaisesti. 
Rakentamisprojekti on valmis, 
kun Matinkylä–Kivenlahti-osuus 
luovutetaan operaattori HKL:lle 
vuonna 2023. 

? KYSY   
RAKENTAMISESTA 

Askarruttaako jokin mieltäsi?  
Kysy meiltä metron rakenta-
misesta osoitteessa:  
www.lansimetro.fi	 >		  
Ota	 yhteyttä	 >		 Palaute	 

www.lansimetro.fi
https://seuranta.lansimetro.fi
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Länsimetron digitaalinen tulevaisuus: 

Datan avulla tehdään parempia 
päätöksiä ja varaudutaan 
muuttuvaan maailmaan 
Metro on monelle pääkaupunkiseudun asukkaalle jokapäiväinen osa arkea. 
Kun kulkee asemalla ja matkustaa metrojunan kyydissä, ei tule ajatelleeksi, 
miten paljon tiloja ja tekniikkaa on katseilta piilossa. Sujuvan ja  
turvallisen metroliikenteen taustalla on paljon myös sähköistä dataa: 
tiedonhallintaportaali ja sähköinen huoltokirja. 
TEKSTI Aleksandra Meyer  KUVA  Timo Kauppila 

 Tuttu tuoksu, turvallinen jarrujen 
ujellus, oma lempipaikka ikku-
nan vieressä. Metro on monelle 
kaupunkilaiselle päivittäinen 
osa arkea ja kätevin tapa päästä  

perille. Metron toiminnan taustalla tapahtuu 
valtavan paljon asioita, joita tavallinen mat-
kustaja ei ollenkaan tule ajatelleeksi. 

– Meille käyttäjille tuntuu itsestään 
selvältä, että valot ovat päällä ja liuku-
portaat pyörivät. Länsimetro on kuitenkin 
valtava kokonaisuus, jonka saumattomasta 
toiminnasta tarvitaan ajantasainen tieto. 
Näin tiloissa on turvallista ja sujuvaa kulkea 
kaikissa olosuhteissa – myös poikkeustilan-
teissa. Erilaisia tilanteita voidaan ennakoida 
ja niihin reagoida, kertoo metron tiedonhal-
lintajärjestelmän rakentaneen Assetpointin 
toimitusjohtaja Tuomas Hörkkö. 

 
  

Metroverkoston näkymättömät 
puurtajat tuottavat tietoa 
Tiedonhallintajärjestelmän tarkoitus on  
koota yhteen kaikki länsimetroon liittyvä  
tieto – olipa kyse sitten uusien asemien  
rakentamisesta tai nykyisen metron yllä-
pidosta. Suuren tietomäärän niputtaminen 
edellyttää alustaa, josta tallennetut tiedot 
löytyvät nopeasti. Tällaisia tietoja ovat 
esimerkiksi huolto-ohjeet ja pelastussuun-
nitelmat sekä uuden suunnittelun ja raken-
tamisen lähtötiedoksi tarvittava aiemman 
rakentamisen loppudokumentaatio. 

– Järjestelmän voi ajatella tietopankkina, 
joka palvelee jokaisessa elinkaaren vai-
heessa rakentamisesta ylläpitoon. Tarvittava 
tieto kulkeutuu tiedonhallintajärjestelmästä 
myös sähköiseen huoltokirjaan. Siihen on 
ohjelmoitu, milloin ja miten laitteita pitää 
huoltaa sekä kuvattu tehtävässä huomioi-
tavia työturvallisuusasioita, kertoo Länsi-
metro Oy:n kiinteistö- ja infrajohtaja Juhani 
Penttilä. 

Metrojärjestelmän ylläpitoa ja kehittämistä  
varten tarvitaan monipuolista informaatiota 
ja suuri määrä erilaisia asiakirjoja. Pelkäs-
tään nyt liikenteessä olevalla länsimetron 
osuudella on yli 50 eri järjestelmää, ja 
jokaisella niistä on oma käyttötarkoituksensa.  
Metroverkoston näkymättömät puurtajat 
suorittavat väsymättä tehtäväänsä omassa 
toimintaympäristössään ja antavat tietoa 
toiminnastaan jatkuvalla syötöllä. 

– Metron valvomojärjestelmistä näkee 
esimerkiksi, että liukuportaat ja hissit toimi-
vat tai että sähköt ovat kytkettynä. Kamera-
valvonnalla voi katsoa valvomosta, miten  
matkustajavirrat liikkuvat. Kaikkea liikennöin-
tiin liittyvää voidaan valvoa, Penttilä jatkaa. 

Sähköinen huoltokirja on kehitetty 
metron huoltoa varten koko sen elinkaaren 
ajalle. Huollon suorittajalla on tietoportaalin 
kautta käytössään kulloisenkin työkohteen 
huollettavaa laitetta tai rakennetta koskevat 
yksityiskohtaiset työohjeet, manuaalit ja 
muut valmistajan laitetta koskevat tarpeelli-

set tiedot. Huoltokirjajärjestelmästä huoltoja 
koskevaa tietoa voi hakea mukana kulkevan 
kännykän mobiilisovelluksesta. 

– Nykyaikaisen tiedonhallintajärjestelmän 
tärkeimpiä hyötyjä on se, että niistä haettu 
tieto on ajantasaista ja heti saatavilla eli 
oikeiden henkilöiden käytettävissä oikeaan 
aikaan, Hörkkö havainnollistaa. 

  Data päätöksenteon 
apuvälineenä 
Länsimetro on suunniteltu kestämään sata  
vuotta, mutta kaikki sen järjestelmäosat  
eivät kestä yhtä pitkää aikaa, vaan vaativat  
elinkaarensa päähän tulleen osan vaihta-
mista uuteen jo huomattavasti aiemmin.  
Yksityiskohtaisen tiedon kerääminen ja  
tallentaminen yhteen paikkaan auttaa  
tekemään kustannustehokkaita ratkaisuja  
ja ennakoimaan tulevaisuutta. 

– Esimerkiksi kymmenen tai kahden-
kymmenen vuoden päästä asennuksesta  
voimme joutua vaihtamaan elinkaarensa  
päähän tulleita yksittäisiä osia tai laitekoko-
naisuuksia. Kun järjestelmistä ja niiden  
kunnosta on ajantasainen tieto saatavilla,  
on elinkaaren hallinta tehokasta kaikissa  
vaiheissa, Penttilä selventää. ● 

Pelkästään nyt   
liikenteessä olevalla   

länsimetron osuudella on   
yli 50 eri järjestelmää,  

ja jokaisella niistä   
on oma käyttö-
tarkoituksensa.  

Metrojärjestelmät tuottavat  
valtavan määrän dataa,  
jota kiinteistö- ja infrajohtaja  
Juhani Penttilä tarvitsee työssään. 

AJANKOHTAISTA 

Kohtaamisia  
asukkaiden   
kanssa etänä  
Länsimetron asukas-
tapaamiset ja työmaa-
vierailut on peruttu 
keväästä 2020 alkaen 
koronaviruksen aiheut-
tamien kokoontumis-
rajoitusten vuoksi. 
Olemme viestinnässä 
keskittyneet luomaan 
virtuaalisia tapoja  
tutustua rakentamiseen 
ja sen etenemiseen. 

 TEKSTI Marianne Partanen 

Facebook Live -lähetykset 
Marraskuussa 2020 aloitimme  
Facebook Livet. Teemoina ovat   
olleet Suomen pisimmät liukupor-
taat ja metroasemien arkkitehtuuri.   
Tallenteet ovat katsottavissa   
Facebookista ja YouTubesta.  

Virtuaalinen työmaavierailu 
Loppuvuodesta ilmestyvällä videolla  
pääsee virtuaalivierailulle metrotyö-
maalle katsomaan, miltä maan alla  
näyttää rakentamisen aikana. Video  
on katsottavissa YouTube-kanaval-
tamme youtube.com/Lansimetro. 

  
 

Vastauksia usein 
kysyttyihin kysymyksiin 
-videot 
Vastaamme asukkaiden usein   
kysyttyihin kysymyksiin verkkosi-
vujen lisäksi myös videoilla. Löydät  
videot YouTube-kanavaltamme  
youtube.com/Lansimetro.  

 DESIGN. TUNNE. METRO. 
-videosarja 
Riku Rantala esittelee Länsimetron   
metroasemat arkkitehtuurin ja  
taiteen näkökulmasta. Videosarja  
on tuotettu yhteistyössä Espoon  
kaupungin tapahtumatuotannon  
kanssa. Videot löytyvät YouTube-
kanavaltamme youtube.com/  
Lansimetro. 

Kuva Maija Wirman 

https://youtube.com
https://youtube.com/Lansimetro
https://youtube.com/Lansimetro
www.lansimetro.fi
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LÄNSIMETRO PÅ SVENSKA 
 Kuva Timo Kauppila 

Västmetrons säkerhets- 
lösningar utnyttjar  
den nyaste tekniken 
Västmetron har ett ambitiöst mål att bygga  
världens säkraste metro. Enligt Raimo  
Kaunismäki som arbetar som teknisk  
direktör för Västmetron kan man ändå inte  
prata om världens säkraste metro utan  
moderna tekniska lösningar. 

– Med Västmetron har vi från första  
början prioriterat säkerheten och då var  
det även klart att vi kommer att använda  
den mest moderna digitala tekniken i våra  
lösningar. Som teknisk direktör har det  
glatt mig att se att man inte vill pruta på  
säkerheten även på det här delområdet,  
berättar Kaunismäki. 

Med Västmetrons säkerhetslösningar  
har man utnyttjat omfattande automati-
serade fastighetsbevaknings- och säker-

hetssystem. Med hjälp av systemen är det  
möjligt att bevaka bland annat stationer,  
metro- och underhållstunnlar, utgångs-
schakt, dörrar, hissar, rulltrappor, rökventi-
lation och alarmfunktioner.    

– En metrobana som transporterar tu-
sentals människor varje dag är en mycket  
omfattande helhet att bevaka. Med hjälp  
av automatiseringen kan vi snabbt reagera  
på alarm- och undantagssituationer samt  
samordna dem via fjärranslutningar enligt  
räddningsmyndighetens önskan, berättar  
Kaunismäki.   

Projektets skala och dess teknikbase-
rade byggningslösningar gör Västmetron  
Finlands största infra-, husteknik- och  
automatiseringsprojekt. ●   

Jasmiina Ansamaa 
balanserar mellan   
flera roller på  
Stensvik stationens  
entreprenad

 Kuva Timo Kauppila 

I sommar 2018 tog byggbolaget Skanska  
Infra Oy byggandet av Stensvik station  
på sitt ansvar i Västmetrons andra fas.  
Jasmiina Ansamaa som jobbar som 
projektingenjör i bolaget har varit med i 
entreprenaden från första början. 

Enligt Ansamaa är händelserika dagar 
det huvudsakliga skälet till varför tiden ilar 
på entreprenaden. Som projektingenjör an-
svarar hon för byggandets kvalitetskontroll 
och att dokumenteringen genomförs. Hon 
hjälper även med byggets produktion och 
sitter regelbundet i möten med Västmetrons 
företrädare. 

Därtill arbetar Ansamaa som arbetar-
skyddschef för Stensvik stationens bygg-
nadsentreprenad. Hon känner lagstiftningen 
för arbetarskydd väl så det kändes natur-
ligt att ta emot ansvarsuppgiften när den 
erbjuds. 

– Jag balanserar mellan dessa roller och 
när det behövs kan jag byta roll snabbt. 
Som arbetarskyddschef samordnar jag olika 
delområden som anknyter till säkerheten på 

byggplatsen. Jag säkerställer att alla planer 
och mätningar som gäller arbetarskydd 
görs i tid och deltar i möten som handlar om 
arbetarskydd eller riskhantering. Varierande 
arbetsuppgifter och hektiska dagar stör mig 
inte. Jag gillar att det under en arbetsdag är 
mycket på gång, berättar Ansamaa. 

Byggnadsentreprenaden på Stensvik 
station är färdig när Mattby–Stensvik- 
avsnitten under 2023 överlåts till HST som 
manövrerar	 trafiken.	 ●     

Läs mer om  
Västmetron -projektets  

fortskridande:   
www.lansimetro.fi/  

sv/aktuellt 

LÄNSIMETRO IN ENGLISH 

The digital future of the west metro: 

Data is used to make better decisions and  
prepare for a changing world 
The purpose of the information manage-
ment system is to bring together all the  
information related to the west metro –  
whether it is related to the building of new  
stations or the maintenance of the existing  
metro. Combining a large amount of   
information requires a platform where the  
stored information can be found quickly.  

– The system is like a data bank that  
serves at every stage of the life cycle  
from construction to maintenance. The  
required information is also transferred  

from the information management system  
to an electronic maintenance book. It is  
programmed with information on when and  
how the equipment should be serviced, and  
a description on the occupational safety  
issues to be considered in the task, says  
Juhani Penttilä, Director of Real Estate  
and Infrastructure at Länsimetro Oy. 

The maintenance and development of  
the metro system requires a wide range of  
information and a large number of different  
documents. The section of the west metro  

now in service has more than 50 different  
systems alone, and each of them has its  
own purpose. The invisible equipment of  
the metro network tirelessly perform their  
tasks in their own operating environment  
and provide information about their  
activities with a continuous feed. 

–	 The	 most	 important	 benefits	 of	 a	 
modern information management system  
are that the information retrieved from them  
is up-to-date and immediately available to  
the right people at the right time, explains  

Tuomas Hörkkö, CEO of Assetpoint,  
the company who built the information  
management system.  

The west metro is designed to last a  
hundred years, but not all of its system  
components will last as long, requiring the  
replacement of a part that has reached the  
end of its life cycle with a new one much  
earlier. Collecting and storing detailed  
information in one place helps us make  
cost-effective solutions and anticipate   
the future. ●     

 
Read more about  
the progress of  

the West Metro project:  
www.lansi	metro.fi	  

In English 

Soukka at the  
Senate square 
The modern metro system requires a lot of  
space. If a station would be built in centre of  
Helsinki, the premises of the Soukka station  
would extend from the Market Square all  
the way to the back of the Cathedral. The  
shafts would rise to the level of the Cathedral  
dome. There is no open space underground,  
as under the Senate Square, so the  
building materials would have to be taken  
underground through narrow shafts and  
openings. Passengers could only see the  
platform area, lifts, escalators and entrances  
to the station. ●   

Kuva CJN 

Soukka Metro Station 

•  Length: 364 metres (station 
hall and track change hall) 

•  Width: the width of  
the excavated station hall  
is 23–24 metres 

•  Height: from the lowest level 
to the roof 55 metres   
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2015–2018 2019–2021 2022–2023 
Rakentamisen valmistelu ja louhinta 

• Asema- ja rataurakoiden kilpailutus 
• Louhintojen valmistuminen 
• Rakentamisen aloittamiseen tarvittavien 

rakennuslupien hakeminen 

Rakentaminen 
• Asemien, radan ja varikon rakentaminen 
• Järjestelmäasennukset 

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

a            

  
 

  

 

 
   
    

 

    
   

 
 

   
 

www.lansimetro.fi 

RAKENTAMISEN AIKATAULU 

Rakentaminen etenee aikataulussa 
Vuosi 2020 on ollut kiivastahtinen rakennusvuosi länsimetrossa. Rakentamisen valmius-
aste on joulukuun alussa noin 80 prosenttia. Rakennusurakoiden työt asemien ja rata-
linjan kuilujen runkojen osalta ovat valmiit. Urakoissa keskitytään järjestelmäasennuksiin 
ja taloteknisiin töihin sekä valmistellaan käyttöönottovaihetta. Sammalvuoren varikon 
testaus on saatu päätökseen, ja HKL aloittaa varikon varustamisen alkuvuodesta 2021. 
Työt ollaan saamassa päätökseen aikataulussa ja kustannusarvion mukaan. 

Rakentamisprojekti päättyy, kun kaikki viisi asemaa ja raideinfra järjestelmineen luo-
vutetaan samanaikaisesti liikennettä operoivan HKL:n käyttöön. HSL eli Helsingin seudun 
liikenne kuntayhtymä päättää, milloin liikenne voi alkaa. ● 

LÄNSIMETRON 52 JÄRJESTELMÄN ASENNUKSET VALMIINA VUONNA 2022 

Savunpoistopuhaltimien as. valmiita2015 –2018 2019 –2021 2022 –2023 
12/2020 

KÄYTTÖÖNOTTO 

LOUHINTA 

Projektinjoh-
tourakoiden
kilpailutus  

 

RAKENTAMINEN 

Asennuksista käynnissä mm:  

Käyttöönoton suunnittelu

Infonäyttöjen asennukset

Ratatekniikka-asennukset

Palo- ja säätölaitejärjestelminen asenn.

Kiinteistö- ja turva-automaation asennukset 

Hissien asennukset 

Liukuportaiden ja ovien asennukset 

Sivu -urakoiden kilpailutus 

Pääsähkönjakelun asennukset 

Metrovarikon 
testausvaihe

RAKENTAMINEN ETENEE (TILANNE 18.11.2020) 

Muutamien	 keskeisten	 töiden	 etenemistä	 voi	 seurata	 myös	 verkkosivuillamme	 lansimetro.fi/rakentaminen.	 Tilannehuoneen 	tiedot	 verkkosivuillamme	 päivittyvät	 kuukausittain.	 Rakentamisen	 
edetessä seurantaan tulee uusia kokonaisuuksia aina käyttöönottovaiheeseen ja metron valmistumiseen asti. Seurannassa olleista kokonaisuuksista valmiita ovat jo palorulla- ja -liukuovien, 
elementtien, savunpoistopuhaltimien, varavoimakoneiden ja syöttöasemien asennukset. 

Betonia valetaan   
yhteensä 70 000 m3 

Valamatta   
1 000 m3 

Valettu   
69 000 m3 

Kiskoja asennetaan   
yhteensä 15 840  

raidemetriä (rdm) 

Asentamatt
12 480 rdm 

Asennettu
3 360 rdm

Pölkkyjä asennetaan   
yhteensä 15 840  

raidemetriä (rdm) 

Asentamatta
11 400 rdm 

Asennettu  
4 400 rdm 

Kaiuttimia   
asennetaan   

yhteensä 3 610 kpl 

Asentamatta
1 770 kpl 

Asennettu  
1 840 kpl 

Kameroita   
asennetaan   

yhteensä 850 kpl 

Asentamatta
530 kpl 

Asennettu  
320 kpl 

Ota yhteyttä! 
Palautepuhelin: 050 377 3700   
Vastaamme puheluihin ja WhatsApp-viesteihin   
maanantaista perjantaihin kello 9–13.  

Internet: www.lansimetro.fi 
Voit antaa palautetta myös nettisivujemme  
kautta. Palautelomakkeen löydät kohdasta   
www.lansimetro.fi > Ota yhteyttä > Palaute 

Voit seurata länsimetron kuulumisia sosiaalisen median kanavissa. 
facebook.com/metrorakentuu 
twitter.com/metrorakentuu 
instagram.com/metrorakentuu 
fi.linkedin.com/company/lansimetro 
youtube.com/lansimetro 

Y
M

PÄRISTÖMERKK
I 

MILJÖMÄRKT 

4041 0820 

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