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Länsimetro Oy 
Toimintakertomus 2020



Vastuullista omistamista ja tavoitteiden mukaista rakentamista 

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

länteen. Ruoholahdesta itään kulkevan 
rataosuuden ja asemien omistamisesta ja 
kehittämisestä vastaa Helsingin kaupunki ja 
Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos, HKL.

Länsimetro Oy:n tehtävänä on metrojär-
jestelmän ja -infran omistajana varmistaa, 
että länsimetron metrojärjestelmä asemi-
neen on turvallinen matkustamisympäristö 
koko elinkaarensa ajan.

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

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

Toisessa vaiheessa Matinkylästä 
Kivenlahteen Länsimetro-hankkeessa 
rakennetaan seitsemän kilometriä uutta 

ratalinjaa ja viisi uutta asemaa sekä Sam-
malvuoreen metrovarikko.  Länsimetro Oy:n 
omistukseen jäävät valmistuttuaan Matin-
kylä–Kivenlahti osuudella Finnoon, Kaitaan, 
Soukan, Espoonlahden ja Kivenlahden 
asemat sekä Sammalvuoren maanalainen 
metrovarikko liityntäraiteineen. Toisen 
rakennusvaiheen päättyessä Länsimetro Oy 
vastaa noin 2,5 miljardin euron kiinteistö- ja 
infraomaisuudesta.

Omistajakaupungit Helsinki ja Espoo 
ovat sopineet rakennus- ja ylläpitokustan-
nusten kattamisesta rajalta poikki periaat-
teella siten, että kumpikin osakas vastaa 
omalla alueellaan toteutettavien investoin-
tien rahoituksesta ja niiden kunnossapidosta 
syntyvistä kustannuksista. Ne kustannukset, 
joita ei kyetä kohdentamaan edellä mainitun 
periaatteen mukaisesti jaetaan pääsään-
töisesti maantieteellisesti kohdennettujen 
kustannusten suhteessa.

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.

Länsimetron asemien valaistus voittanut jo neljä 
valaistuspalkintoa

Toukokuussa 2020 juhlittiin Länsimetron Ruoholahti-Matinkylä-osuuden asemien 
neljättä valaistuspalkintoa.  Länsimetron asemien valaistus voitti ensimmäisenä 
suomalaisena pohjoismaisen Nordisk Lyspris eli Nordic Lighting Design Awards 2020 
-kilpailun.

Lue lisää:

Länsimetron asemien valaistus voitti pohjoismaisen 
valaistuskilpailun | Länsimetro (lansimetro.fi).
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Toimitusjohtajan katsaus

Länsimetron ensimmäinen osuus 
Ruoholahdesta Matinkylään on 
ollut liikenteellä jo yli kolme vuotta. 
Matkustajien käytössä on nykyai-

kaista ja maailman turvallisinta metroinfraa. 
Kakkosvaiheen osuus Matinkylästä 
Kivenlahteen on rakenteilla ja rakentaminen 
etenee suunnitelmien mukaisesti.   Koro-
naepidemia ei juurikaan ole vaikuttanut 
rakentamisen etenemiseen. Päätoteuttajien 
ja projektiorganisaation ripeillä toimenpi-
teillä, ohjeistuksilla ja viestinnällä tartuntoja 
pystyttiin ennaltaehkäisemään ja koronan 
vaikutukset minimoimaan työmailla 2020 
aikana. 

Kehitämme myös jatkuvasti jo liiken-
teellä olevien asemien käytettävyyttä ja 
panostamme turvallisuuteen.  Vuoden 2020 
aikana matkustajakokemus parani merkit-
tävästi, kun nykyisen metrolinjan läntisin 
sisäänkäynti otettiin käyttöön Matinkylässä 
Espoossa. Urheilupuiston asemalle avattiin 
myös uusi sisäänkäynti matkustajapalaut-
teen ansiosta.

Metroa rakennetaan, koska se tuo 
elinvoimaa ja mahdollistaa uusien kotien, 
palvelujen ja työpaikkojen syntymisen 
ekologisella tavalla. Metro on kestävää 
joukkoliikennettä ja asemat ovat arkki-
tehtuuriltaan vetovoimaisia suomalaista 

arkkitehtuuriosaamista parhaimmillaan. Lop-
puvuodesta julkaistiin kahdeksan aseman 
arkkitehtuurista kertova videosarja, jossa 
esitellään asemien arkkitehtuuria, taidetta ja 
suunnitteluratkaisuja, jotka nivovat aseman 
ympäristöönsä ja tekevät asemista ikonisia 
alueensa tunnusmerkkejä. 

Toimiva, helppo joukkoliikenne lisää 
alueen elinvoimaisuutta ja saavutettavuutta.  
Metro on iso investointi, ykkösvaiheen 
loppukustannus oli 1 171 miljoonaa euroa. 
Joidenkin arvioiden mukaan metron varren 
kiinteistökehityksen jalostusarvo on jopa 30 
miljardia euroa vuoteen 2050 mennessä. 
Suurin osa tästä kiinteistökehityksestä on 
asuinrakentamista, mutta myös työpaikko-
jen määrän odotetaan kaksinkertaistuvan 
metron vaikutusalueella.

Länsimetro ei ole vain Helsingin ja 
Espoon hanke. Julkinen liikenne ja toimivat 
matkaketjut parantavat koko Suomen 
mahdollisuuksia menestyä kansainvälisessä 
kilpailussa yrityksistä ja työpaikoista. Emme 
rakenna vain metroa vaan kaikkea sitä, mitä 
metro mahdollistaa. 

Ville Saksi, 
toimitusjohtaja
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Metroa rakennetaan, koska se 
tuo elinvoimaa ja mahdollistaa 

uusien kotien, palvelujen ja työpaikkojen 
syntymisen ekologisella tavalla.” 
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Kasvukäytävä kaupunkien kehitykselle

Länsimetro on muodostunut molem-
missa omistajakaupungeissa kas-
vukäytäväksi kaupunkirakenteen 
kehittämiselle. Erityisesti näin on 

Espoossa, jossa Länsimetro mahdollistaa 
Espoon strategiassaan asettamien kasvu-, 
laadullisten ja toiminnallisten tavoitteiden 
toteutumista. 

Metro on iso investointi. Metro lisää 
alueen vetovoimaa niin yritysten ja toi-
mintojen sijoittumispaikkana kuin asumi-
senkin osalta. Esimerkiksi Lähi-Tapiola on 
investoinut yhden aseman läheisyyteen eli 
Tapiolan puoli miljardia euroa. Ilman metron 
rakentamispäätöstä Aalto-yliopistoa olisi 
tuskin syntynyt. Metro on myös parantanut 
Etelä-Espoon kulttuuritoimintojen saa-
vutettavuutta ja tunnettuutta. Poikittaista 
joukkoliikennettä pääkaupunkiseudulla tulee 
2020-luvulla vielä sujuvoittamaan Otanie-
men ja Itäkeskuksen yhdistävä pikaraitiotie 
Raide-Jokeri.

Joukkoliikenneväylänä Länsimetro 
muodostaa keskeisen ja merkittävän osan 
pääkaupunkiseudun joukkoliikennepalvelui-
den runkolinjastoa. Länsimetro Oy osallistuu 
pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen 
suunnitteluun ja kehittämiseen yhdessä 
muiden toimijoiden kanssa. Keskeisiä 
yhteistyötahoja ovat omistajakaupungit 

Espoo ja Helsinki, HSL, HKL, metron 
vaikutusalueen muut rakennushankkeet ja 
kiinteistönaapurit. 

Joukkoliikennepalveluiden järjestämi-
sestä ja joukkoliikenteen suunnittelusta 
jäsenkuntiensa alueella, aikatauluista ja 
metron liityntäliikenteestä vastaa Helsingin 
seudun liikenne kuntayhtymä (HSL). 

Joukkoliikennepalveluita operoi Helsin-
gin kaupungin liikenneliikelaitos (HKL). HKL 
omistaa, hallinnoi ja ylläpitää sekä kehittää 
nykyistä kantametron rataa Mellunkylästä 
Ruoholahteen sekä omistaa ja huoltaa 
liikkuvan kaluston. HKL:n omistuksessa 
ovat myös kaupunkiraideliikennevarikot, 
joiden toiminnoista se vastaa.  

Länsimetron osuudella HKL toimii 
metroradan ja asemien ylläpito- ja hallinto-
palvelujen tuottajana sekä vastaa rataver-
kon haltijana Liikenne- ja viestintävirastolle 
raideliikennelain velvoitteista (Traficom) 
3.2.2017 allekirjoitetun ja 27.11.2019 
päivitetyn ja uudistetun Länsimetro Oy:n 
ja HKL:n välisen yhteistyösopimuksen 
mukaisesti.  

Länsimetro vaikuttaa kaupunkiraken-
teelle asetettujen kehittämistavoitteiden 
toteutumiseen valtion ja pääkaupunki-
seudun kuntien välisten maankäytön ja 
liikennesopimusten puitteissa.  
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Kaupunkikehitys on nopeaa raideyhteyksien varrella. Toimiva ja sujuva joukkolii-
kenne lisää saavutettavuutta ja elinvoimaisuutta. Metro on lisännyt Länsimetron 
ykkösvaiheella asemanseutujen vetovoimaa niin yritysten ja toimintojen sijoittumis-
paikkana kuin asumisenkin osalta. Maan alle rakennettu metro jättää maanpäälliset 
alueet mm. asuntorakentamisen ja muiden toimintojen käyttöön. Kuvaparit 
havainnollistavat metron vaikutuksia alueiden kehitykselle. 
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Organisaatio 

Länsimetro Oy on Espoon ja Helsingin kaupunkien 
yhteisesti omistama keskinäinen kiinteistöosa-
keyhtiö. Espoon kaupungin omistusosuus on 84,4 
prosenttia, Helsingin kaupungin 15,6 prosenttia. 

Yhtiön tehtävänä on rakentaa, omistaa, ylläpitää ja kehittää 
Länsimetron metrojärjestelmää, rataa ja asemia Ruoholah-
desta länteen.

Länsimetro Oy muodostaa alakonsernin, johon kuuluvat 
tytäryhtiöt vastaavat liityntäpysäköinti- ja bussiterminaalitoi-
mintojen tuottamisesta metrokäytävän yhteydessä.

Länsimetro Oy:n palveluksessa oli vuoden 2020 lopussa 
20 henkilöä. Matinkylä–Kivenlahti -hankkeen toteutusta 
varten Länsimetro Oy toimii integroidussa tilaajaorgani-
saatiossa yhdessä rakennuttamispalveluista vastaavien 
ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa. Tämän organisaation 
vahvuus oli vuoden 2020 lopussa 127 henkilöä.

Länsimetro Oy:n toimintaa ohjaa hallitus. Hallitukseen 
kuuluu 6 jäsentä, jotka omistajat nimittävät. Hallitus huolehtii 
yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjes-
tämisestä, lisäksi hallitus vastaa siitä, että yhtiön kirjanpidon 
ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti 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 erityisalojen hankintalain mukaisesti.

Länsimetron asemien 
kymmenet tarinat 
kerrotaan Riku Rantalan 
juontamassa DESIGN.
TUNNE.METRO 
-videosarjassa, jossa 
katse kohdistuu asemien 
arkkitehtuuriin ja suun-
nittelun yksityiskohtiin. 
Videosarjan ensi-ilta 
järjestettiin joulukuussa 
2020 Teams-etäyhtey-
dellä projektiorganisaa-
tiolle ja Länsimetro Oy:n 
henkilökunnalle. 

Lue lisää:

DESIGN.TUNNE.
METRO -videosarja
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Matkustajaliikenne Matinkylään 
alkoi 18.11.2017. Länsimetron 
kaupallisen matkustajaliiken-
nöinnin aikana on edelleen 

tunnistettu kehitystarpeita ylläpidon, 
hallinnon ja kehittämis- sekä investointi-
hankkeiden toteutuksessa ja vastuissa. 
Näiden perustella HKL ja Länsimetro 
ovat yhdessä kehittäneet kunnossapidon 
prosesseja ja organisaatiota. Sopimus 
Länsimetron ylläpidosta ja hallinnoinnista 
päivitettiin vuoden 2019 aikana. 

Länsimetron omistaman infran luotetta-
vuus ja toimintavarmuus on erittäin hyvällä 
tasolla. Koko vuoden 2020 aikana tapahtui 
vain muutamia yksittäisiä Länsimetron infra-
sta johtuvia vikatapahtumia, jotka aiheuttivat 
metroliikenteessä ajamattomia lähtöjä. 

Vuoden 2020 aikana yhteistyökäytännöt 
ovat vakiintuneet viranomaistahojen kanssa. 
Länsimetro Oy toimii rakennetun ympäristön 
kehittämisessä aktiivisesti yhteistyössä 
kaavoitus- ja lupaviranomaisten kanssa. 

Omaisuus- ja käyttöriskejä on arvioitu 
ja riskienhallinnan toimenpiteitä kehitetty 
useassa työpajassa yhdessä HKL:n, 
pelastusviranomaisten ja Espoon kaupungin 
edustajien kanssa. 

Turvallinen metroinfra vaatii jatkuvaa kehittämistä
Kesällä 2019 käyttöönotettua tiedon-

hallintajärjestelmää kehitettiin saatujen 
käyttäjäpalautteiden ja havaittujen kehitystar-
peiden perusteella. Kesäkuussa 2020 otettiin 
käyttöön uusi pelastussuunnitelmaohjelmisto 
ja uusi huoltokirja. Uuden sähköisen huol-
tokirjajärjestelmän kehittäminen on tehty 
vanhasta huoltokirjasta saadun käyttäjäpa-
lautteen perusteella. 

Ympäristöseurantoja ja raportointia 
on jatkettu viranomaisten edellyttämässä 
laajuudessa. 

Koronavirusepidemia on vaikuttanut 
vuonna 2020 merkittävästi metron matkusta-
jamääriin ja vaatinut metron ylläpitotoimintaa 
huomioimaan koronaepidemian vaikutukset 
ja varautumaan koronatilanteen jatkuvaan 
muutokseen. Koronaepidemiasta huolimatta 
ylläpidon toiminnallinen tilanne on ollut 
vakaa, eikä korona ole aiheuttanut merkittä-
viä toiminnallisia häiriöitä. HKL on ylläpitänyt 
ja raportoinut säännöllisesti tilannekuvaa 
Helsingin kaupunginkanslialle, Espoon 
kaupungin turvallisuusyksikölle, HSL:lle sekä 
Traficomille.

Koronaepidemia on huomioitu asemien 
siivoustoiminnassa ja asemille on tuotu käsi-
desiautomaatteja matkustajien käytettäväksi.

Sujuvan ja turvallisen metroliikenteen taustalla on paljon myös 
sähköistä dataa: tiedonhallintaportaali ja sähköinen huoltokirja

Länsimetron tiedonhallintajärjestelmän tavoitteena on koota yhteen kaikki länsi-
metroon liittyvä tieto – olipa kyse sitten uusien asemien rakentamisesta tai liikenteellä 
olevan metron ylläpidosta. Suuren tietomäärän niputtaminen edellyttää alustaa, josta 
tallennetut tiedot löytyvät nopeasti. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi huolto-ohjeet ja 
pelastussuunnitelmat sekä uuden suunnittelun ja rakentamisen lähtötiedoksi tarvit-
tava aiemman rakentamisen loppudokumentaatio.

Järjestelmän voi ajatella tietopankkina, joka palvelee jokaisessa elinkaaren vaiheessa 
rakentamisesta ylläpitoon. Tarvittava tieto kulkeutuu tiedonhallintajärjestelmästä 
myös sähköiseen huoltokirjaan. Siihen on ohjelmoitu, milloin ja miten laitteita pitää 
huoltaa sekä kuvattu tehtävässä huomioitavia työturvallisuusasioita.

Lue lisää:

Länsimetron digitaalinen tulevaisuus
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Uusia sisäänkäyntejä, kehittyviä palveluja

Liikenteenaloituksen jälkeen Länsimetro Oy on 
aktiivisesti toteuttanut omaisuutensa kehittämis- ja 
parannushankkeita. Metron operoinnin aikana 
toteutettuja suurempia käyttövaiheen investointeja 

ovat Koivusaaren metroaseman lattian uusiminen, Urhei-
lupuiston metroaseman poistumisportaan muuttaminen 
sisäänkäynniksi ja Matinkylän metroaseman lippuhalliin 
rakennettu lasiseinä rajoittamaan metrotunnelista tulevaa 
ilmavirtaa bussiterminaali- ja kauppakeskustasolle. 

Viimeiset Länsimetron ensimmäisen vaiheen hankesuun-
nitelman mukaiset työt valmistuivat vuoden 2020 aikana, kun 
Matinkylässä valmistui uusi läntinen sisäänkäynti. Uudella 
sisäänkäynnillä parannettiin metroaseman saavutettavuutta. 

Muita toteutettuja käyttövaiheen investointeja on 
esimerkiksi sähköinen huoltokirjajärjestelmä ja tiedonhallin-
tajärjestelmä, viranomaisverkon kehittäminen, ilmakanavien 
palopeltien huoltotasojen asentaminen sekä tunnelin 
ja asemien keskijännite-energiamittareiden etäluennan 
tarkkuuden parantaminen. Käyttövaiheen investointeja on 
tehty yhteensä 3,5 miljoonan arvosta.

Vuonna 2020 valmistui kehityshankkeita, joissa kehite-
tään mm. asemien kulunvalvontaa, teknisiä valvontajärjes-
telmiä sekä tilojen tiedonsiirtojärjestelmiä ja parannetaan 
asemien käytettävyyttä. 

Keväällä 2020 valmistui Urheilupuiston itäisen poistumis-
tieportaan muuttaminen sisäänkäyntireitiksi asemalle idän 
suunnasta Jousenpuistonpolulta saapuville matkustajille. 
uusi sisäänkäynti tarjoaa sujuvan ja nopean yhteyden 
hissillä suoraan aseman laituritasolle. Uusi sisäänkäynti 
otettiin käyttöön 29.2.2020.

Koivusaaren metroaseman mosaiikkibetonilattia korjattiin 
kesän 2020 aikana. Korjaustyön aikana asema oli suljettu mat-
kustajilta. Työt käynnistyivät suunnitellusti koronapandemian 
aiheuttamista materiaalitoimitusepävarmuuksista huolimatta ja 
valmistuivat suunnitellussa aikataulussa ja budjetissa.

Lisäksi vuoden 2020 aikana on tehty Keilaniemen 
aseman koulutus- ja näyttelytilan pienimuotoisia muutostöitä 
liiketilakäyttöä varten.

Metrojärjestelmään liittyvinä kehittämishankkeina ovat 
valmistuneet mm. Virve-verkon kuuluvuuden parantamiseen 
sekä kamera- ja kulunvalvontaan liittyvät hankkeet.

Länsimetro Oy kehittää metroasemien käytettävyyden 
lisäksi myös asemiensa viihtyvyyttä. Metroasemamme ovat 
osa monen ihmisen arkea, ja Länsimetro Oy pyrkii teke-

mään metrolla kulkemisesta mahdollisimman käytännöllistä 
ja mukavaa arkea helpottavilla palveluilla. Käytännöllisen 
joukkoliikenteen kehittämisen myötä saamme myös asemilla 
toimivilta palveluntarjoajilta vuokratuloa, jota käytämme 
metrojärjestelmän huollon ja ylläpidon rahoittamiseen. 
Vuoden 2020 aikana on aloitettu mm. pakettiautomaatin 
pilottihanke, JCDecauxn projektorimainonnan pilotointi sekä 
kauppakeskusopasteiden lisääminen paikkoihin, joissa 
opasteet helpottavat matkustajien liikkumista. 

Länsimetro Oy rakennutti 
Matinkylän läntisen 
sisäänkäynnin muun 
rakentamisen edettyä 
Matinkylässä nk. Tynnyri-
puiston alueella. Matkus-
tajakäyttöön sisäänkäynti 
avattiin käyttöönottotes-
tausten jälkeen 1.10.2020. 
Matinkylä on Länsimetron 
käytetyin asema vuoden 
2019 matkustajamäärissä 
laskettuna ja uusi läntinen 
sisäänkäynti tasaa jo 
aiemmin käytössä olleen 
bussiterminaaliin ja Isoon 
Omenaan vievän reitin 
matkustajamääriä. Länsi-
metron muiden sisäänkäyn-
tien tapaan uusi läntinen 
sisäänkäynti on esteetön.
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Ruoholahti-Matinkylä -investointivaihe alitti budjetin

Länsimetron ensimmäinen vaihe, 
eli Ruoholahti–Matinkylä -osuus 
valmistui koko tarkennetun 
hankesuunnitelman mukaisessa 

laajuudessaan lokakuussa 2020, kun sen 
viimeinen osa, Matinkylän läntinen sisään-
käynti, otettiin käyttöön. Ruoholahti-Matin-
kylä -osuuden hankesuunnitelmalaajuuden 
loppukustannus on 1 171 miljoonaa euroa. 
Espoon ja Helsingin kaupunkien vuonna 
2016 hyväksymä budjetti oli 1 186 miljoonaa 
euroa hintatasossa 11/2016. Näin ollen 
hankkeen loppukustannukset alittavat 
budjetin 15 miljoonalla. 

Rakentamisen aikana Länsimetro-hank-
keessa toteutettavien töiden laajuus 
muuttui paljon alkuperäisessä vuoden 2008 
hankesuunnitelmassa määritellystä. Pääosa 
muutoksista tehtiin Espoon ja Helsingin 
kaupunkien pyynnöstä tai rakentamisen 
vaatimusten muutosten seurauksena. 
Ensin mainitusta ovat esimerkkinä asemien 
kaikkien sisäänkäyntien toteuttaminen 
esteettömänä ja jälkimmäisestä teknisten 
tilojen laajuuden kasvu. Pääosin asemien 
päissä sijaitsevien teknisten tilojen määrä 
kasvoi jopa yli puolella, kun vaatimus 
savunpoistoon tarvittavien kanavien 
määrästä kasvoi.

Suurelta osin näillä muutoksilla 
metroa parannettiin hankesuunnitelmassa 
suunnitellusta ja sitä sovitettiin paremmin 
muuttuvaan kaupunkirakenteeseen, mutta 
muutokset kasvattivat myös hankkeen 
toteutuskustannuksia.

Ensimmäisen vaiheen hankesuunni-
telman lisäksi Niittykummun asemavaraus 
muutettiin asemaksi, Matinkylän bussiter-
minaali toteutettiin maanalaisena uuden 
metrokeskuksen yhteyteen ja Matinkylään 
lisättiin viimeiseksi valmistunut Matinkylän 
läntinen sisäänkäynti. Myös näiden osalta 
hanke pysyi vuonna 2016 asetetussa 
budjetissaan.

Näiden hankkeen laajennusten ja 
hankkeen rakentamisaikaisten rahoituskus-
tannusten kanssa kaikkien Länsimetro Oy:n 
ensimmäisessä vaiheessa toteuttamien 
töiden kustannukset olivat 1 297 miljoonaa 
euroa. 

Hankkeen kokonaiskustannuksista valtio 
maksoi 250 miljoonaa euroa ja Espoon 
ja Helsingin kaupungit loput. Kaupunkien 
kesken kustannukset jaetaan rajalta 
poikki -periaatteella, joka tarkoittaa, että 
molemmat kaupungit vastaavat vain omalla 
alueellaan olevien metrojärjestelmän osien 
kustannuksista.
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Rakentamisen aikana Ruoholahti-Matinkylä-osuuden hankesuunnitelman laajuuteen 
tuli muutoksia. Esimerkiksi kaikki sisäänkäynnit päätettiin toteuttaa esteettöminä.
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Länsimetro-konserni

Länsimetro Oy:llä on kolme tytäryhtiötä sekä yksi 
osakkuusyhtiö. Tytäryhtiöt ovat Koy Matinkylän 
bussiterminaali, Koy Matinkylän liityntäpysäköinti ja 
Koy Kivenlahden liityntäpysäköinti. Näiden lisäksi 

Länsimetro Oy omistaa osuuden Tapiolan keskuspysäköinti 
Oy:stä. Tytär- ja osakkuusyhtiöiden toiminta liittyy metrolii-
kennettä tukevaan liityntäliikenteeseen.

Kuluvan vuoden aikana Koy Jousenpuiston pysäköinti 
Oy:n vähemmistöomistus on myyty Espoon kaupungille, 
jotta yhtiön omistus voidaan keskittää kokonaisuudessaan 
Espoon kaupungille. Espoon kaupunki jatkaa liityntäpysä-
köinnin operointia laitoksessa.

Kiinteistö Oy Matinkylän 
Liityntäpysäköinti 
Yhtiön tehtävänä on ollut vastata Matinkylän liityntäpysä-
köintipaikkojen rakentamisesta ja nyt liityntäpysäköintipaik-
kojen 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 Omenan P3-tasolla. Näistä 10 on 
sähköautojen latauspaikkoja ja 10 liikuntaesteisten pysä-
köintipaikkoja. Pysäköintilaitoksen operointi on annettu Aimo 
Parkin hoidettavaksi.

Tilikauden aikana pysäköintilaitoksen toiminta oli suunni-
telman mukaista. Pysäköintilaitoksen toiminta on käyttöön-
oton jälkeen ollut vakaata ja pysäköintipaikkojen käyttöaste 
nousujohteinen lukuun ottamatta vuotta 2020. Pysäköinti-
paikkojen käyttöaste on toiminnan aikana normaalisti ollut 
noin 50 prosenttia, mutta koronaepidemian vuoksi pysäköin-
tipaikkojen käyttöaste laski noin 10 prosenttiin vuonna 2020. 

Yhtiölle on myönnetty asemakaavasta poikkeamislupa, 
jolla mahdollistetaan ylimääräisen liityntäpysäköintikapa-
siteetin vuokraaminen muuhun käyttöön. Tarkoituksena 
on saada lisätuottoja yhtiölle, kuitenkaan vaarantamatta 
liityntäpysäköintipaikkojen riittävyyttä.

Laitoksen käytettävyyttä on pyritty parantamaan muun 
muassa parantamalla opasteita ja pysäköintilaitoksen 
sisään- ja uloskäynnit on muutettu puomittomiksi.

Pysäköintilaitoksen toiminta rahoitetaan pysäköinnistä 
saatavilla maksuilla sekä emoyhtiön suorittamilla hoito- ja 
rahoitusvastikkeilla. Tilikauden tulos oli -17 561 euroa.

Kiinteistö Oy Matinkylän Bussiterminaali
Yhtiön tehtävänä on ollut vastata Matinkylän bussiterminaa-
lin 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, jol-
loin HSL aloitti liityntäliikenteen Matinkylän metroasemalle.

Terminaalissa on 10 lähtölaituria, kolme saapuvan 
liikenteen laituria, pysäköintialue linja-autoille sekä sosiaali-
tilat kuljettajille. Terminaaliin ajaa toistakymmentä bussilinjaa 
ja sinne ajetaan lähes tuhat vuoroa päivittäin.

Tilikauden aikana bussiterminaali toimi suunnitelman 
mukaisesti. Terminaalin jättölaiturin ovet muutettiin liukuo-
viksi sujuvoittamaan matkustajien kulkua. Tilikauden tulos 
oli 2 082 euroa. Yhtiön toiminta rahoitetaan emoyhtiön 
suorittamilla hoito- ja rahoitusvastikkeilla.

Kiinteistö Oy Kivenlahden 
liityntäpysäköinti Oy
Yhtiö on perustettu toukokuussa 2020 ja sen tehtävänä on 
rakentaa pysäköintitalo Espoon Kivenlahteen ja myöhemmin 
ylläpitää ja hallinnoida yhtiön toimintaa. Pysäköintilaitos 
rakennetaan Kivenlahden metrokeskuksen länsipuolelle ja 
rakentaminen aloitetaan vuoden 2021 aikana. Pysäköintilai-
tos palvelee Kivenlahden metroaseman liityntäpysäköintiä 
sekä ympäröivien asukkaiden ja palveluiden pysäköintitar-
peita. Laitoksen suunniteltu käyttöönotto on vuoden 2023 
aikana ja pysäköintipaikkoja laitoksessa tulee olemaan noin 
600 kpl.
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Liityntäpysäköinti
Länsimetro hallitsee yhteensä 770 henki-
löautojen liityntäpysäköintipaikkaa kolmen 
metroaseman yhteydessä. Liityntäpysäköinti 
muilla asemilla on Espoon ja Helsingin kau-
punkien järjestämää. Liityntäpysäköinnillä 
on tarkoitus palvella paitsi olemassa olevaa 
liikennettä, myös varautua kulkutapojen 
muutoksiin pitkällä aikavälillä.

Länsimetron hallitsemien autojen 
liityntäpysäköintilaitosten käyttöaste nousi 
tasaisesti metroliikenteen aloituksesta 
vuonna 2017 ja oli vuonna 2019 hieman yli 
40 prosenttia. Arkipäivien käyttöaste loma-
kausien ulkopuolella on selvästi koko viikon 
vuosikeskiarvoa korkeampaa. Pysäköintejä 
on tavanomaisena vuonna noin 120 000, 
joka vastaa noin puolta prosenttia metron 
matkustajamäärästä.

Vuonna 2020 liityntäpysäköinnin määrä 
romahti koronakriisin pahentuessa maalis-
kuussa, ja loppuvuoden ajan käyttöaste on 
ollut keskimäärin vain noin 10 prosenttia.

Pysäköintituotot ovat normaalitilan-
teessa hieman alle 250 000 euroa ja 
liityntäpysäköinnin laskennalliset kulut 
poistoineen on noin 3,2 miljoonaa. Vuoden 
2020 pysäköintitulot ovat 122 962 euroa, 
käyttöasteen lasku ei juuri pienennä 
liityntäpysäköintitoiminnan kuluja.
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Matinkylä-Kivenlahti rakentaminen eteni

Matinkylä–Kivenlahti-hanke perustuu Espoon 
kaupunginvaltuuston 19.3.2018 hyväksymään 
päivitettyyn hankesuunnitelmaan, joka määrit-
telee hankkeen sisällön, budjetin ja aikataulun. 

Länsimetro Oy vastaa Espoon kaupungin laatiman hanke-
suunnitelman toteutuksesta. Länsimetro-hanke vastaa siitä, 
että rataosuus, asemat ja varikko rakennetaan aikataulussa 
ja hankesuunnitelman sekä kustannusarvion mukaisesti. 
Jokaisella asemalla, ratalinjalla ja Sammalvuoren varikolla 
on oma projektinjohtourakoitsijansa. Projektia varten 
on perustettu kaikki osapuolet hankkeeseen sitouttava 
integroitu projektiorganisaatio, joka työskentelee Espoon 
Matinkylässä niin kutsutulla big room -periaatteella.

Hankkeen eteneminen
Matinkylä-Kivenlahti-osuuden rakennusurakoiden työt 
asemien ja ratalinjan kuilujen runkojen osalta on saatu 
valmiiksi vuoden 2020 aikana ja töiden painopiste on ollut 
taloteknisissä töissä sekä järjestelmäasennuksissa. Käyn-
nissä on sisäänkäyntirakennusten ja kuilujen julkisivujen ja 
vesikattojen rakentaminen, aseman sisävalmistustyöt kuten 
pintakäsittelyt ja alakattotyöt. Talotekniset työt ovat täydessä 
käynnissä kaikilla asemilla. Osassa kohteissa talotekniikka-
työt ovat jo siinä valmiudessa, että urakoitsijan itselle-
luovutukset on tehty ja järjestelmien väliset pistete staukset 
ja toimintakokeet on aloitettu. Päällysrakenneurakan työt 
pääsivät vuoden aikana hyvään vauhtiin, valmista rataa 
on joulukuun loppuun mennessä asennettu 9,6 kilometriä. 
Sammalvuoren varikolla tehtiin viimeistelytöitä, vietiin läpi 
käyttöönottovaihe ja varikon rakennusurakka valmistui ja 
otettiin vastaan joulukuussa. Urakoiden yhteensovitus on 
keskeisessä asemassa ja siihen on panostettu. 

Käyttöönottovaihetta on valmisteltu ja käyttöönotto-
suunnitelmia laadittu kuluneen vuoden ajan. Projektinjohto-
urakoitsijoiden käyttöönottosuunnitelmat ja -aikataulut ovat 

Espoonlahden urakkaa lukuun ottamatta kaikki valmistuneet 
vuoden loppuun mennessä.

Hankkeen valmistumisen kannalta merkittävin riski on 
ollut Espoonlahden aseman rakenteiden valmistuminen 
ajoissa. Espoonlahden asemalla on yhteisiä rakenteita 
kauppakeskus Lippulaivan kanssa. Espoonlahden aseman 
rakennustöiden ennustetaan valmistuvan lokakuun lopussa 
2021. Viivästyminen johtuu pääosin siitä, ettei Lippu laiva-

hanke pystynyt luovuttamaan rakentamisvastuullaan olleita 
rakenteita aikataulun mukaisesti. Vaikka viive on merkittävä 
ja lisää riskiä koko hankkeen onnistumiselle, hankesuunni-
telman mukainen aikataulutavoite ei tämän hetken arvion 
mukaan kuitenkaan ole vaarassa. 

Projektinjohtourakoitsija yhteistyön parantamiseen on 
tehty toimia ja urakoitsijoiden kanssa on pidetty yhteisiä 
työpajoja. 

Moderni metrojärjestelmä vaatii paljon tilaa. Soukan aseman tilat ulottuisivat Kauppatorilta Tuomiokirkon taakse, jos 
aseman toisi Helsingin keskustaan. Kuilut nousisivat Tuomiokirkon kupolin tasolle. 
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Aikataulu ja kustannukset
Matinkylä–Kivenlahti-hanke etenee kokonaisuutena 
hankesuunnitelman aikataulun mukaisesti. Asemien 
rakennusurakoiden toteutuksissa on kuitenkin viiveitä. 
Suunnittelutilanne on hyvä ja rakennusurakat ovat edenneet 
pääosin ilman suunnittelusta johtuvia tuotantoviiveitä. 
Viiveiden ei kuitenkaan arvioida vaikuttavan hankesuunni-
telman mukaisten tavoitteiden saavuttamiseen. Tavoitteena 
on, että Matinkylä–Kivenlahti-osuus luovutetaan operaattori 
HKL:n käyttöön vuoden 2023 aikana. Matkustajaliikenteen 
aloituksen ajankohdan päättää HSL. 

Hankkeen aikatauluhallinnan onnistumisen kannalta 
merkittävää on pää- ja sivu-urakoiden sekä käyttöönotto-
vaiheiden aikatauluyhteensovitus, johon onkin kiinnitetty 
tilaajan toimesta erityistä huomiota. Käyttöönottovaiheen 
aikatauluhallinnan toimia tehdään, jotta rakennustöiden 
viiveet eivät ruuhkauta käyttöönottovaihetta eri asemien 
käyttöönottovaiheiden mennessä päällekkäin.

Hanke etenee kokonaisuutena kustannusarvion 
mukaisesti. Hankkeen kustannusarvio ilman rahoituskus-
tannuksia on 1 159 miljoonaa euroa hintatasossa 2017/11. 
Tavoitehinnan muutosesitysten määrä urakoissa on 
odotusten mukaisesti lisääntynyt rakennustöiden edetessä 
ja kustannusennusteita on korjattu ylöspäin. Merkittäviä 
kustannusriskejä ei ole tunnistettu, eikä hankesuunnitelman 
mukaisen tavoitteen toteutuminen kustannustenkaan osalta 
ole vaarassa.

Rahoitus
Matinkylä–Kivenlahti-osuus rahoitetaan lainoilla ja valtiona-
vustuksilla. Rahoittajina toimivat Euroopan investointipankki 
(EIB), Pohjoismainen investointipankki (NIB) ja Kuntarahoitus. 

EIB on sitoutunut myöntämään rahoitusta 450 miljoo-
naan euroon saakka ja NIB 150 miljoonaan euroon saakka. 
Kuntarahoituksen rahoitusosuutta ei ole rajoitettu. Valtio on 
sitoutunut osallistumaan hankkeen kustannuksiin 30 pro-
sentin osuudella. Valtion osuudelleen asettama katto on 240 
miljoonaa ja se on sidottu Tilastokeskuksen julkaisemaan 
maanrakennuskustannusindeksin marraskuun 2013 arvoon.

Vuoden 2019 aikana hankkeen toteutukseen hankittiin 
uutta lainarahoitusta 205 miljoonaa euroa.  Matinkylä-Ki-
venlahti-hankkeen kokonaisrahoitus on vuoden loppuun 
mennessä 665 miljoonaa euroa lainarahoitusta ja 155,9 
miljoonaa euroa valtionavustusta. 

Rahoituksen kustannusennuste koko hankkeen raken-
tamisen ajalta on noin 34 miljoonaa. Ennuste perustuu 
olemassa olevien lainojen osalta sovittuun kiinteään 
korkoon. Ennusteessa on varauduttu vastikerahoituksen 
alkamiseen vuoden 2023 alusta ja kahden prosentin 
korkotasoon uusissa lainoissa. Länsimetro Oy:n suo-
jausstrategian mukaisesti pääosa molempien hankkeiden 
rahoituksesta on suojattu korkoriskin varalta kiinteäkorkoisin 
lainoin tai koronvaihtosopimuksin. Strategian tavoitteena on 
suojata yhtiötä korkojen nousulta koko rakentamisaikaisen 
rahoituksen 30 vuoden elinkaaren ajan. 

Vallitsevasta poikkeuksellisen matalan korkotason takia 
Länsimetro Oy:n korkosuojauksessa käyttämät johdannaiset 
ovat olleet tappiollisia päättyneellä tilikaudella. Pitkän 
aikavälin tarkastelussa johdannaisten arvioidaan kuitenkin 
olevan edelleen suojaavia.

Länsimetro Oy:n johdannaiset ovat kattavasti suojaavia, 
eli yhtiöllä on niitä nimellisarvoltaan ja juoksuajaltaan 
vastaava lainakomponentti. Johdannaisilla ei ole tavoiteltu 
eikä niillä nähdä olevan spekulatiivista arvoa tai riskiä.

Rakentamisen työturvallisuus
Rakentamisen työturvallisuuden tavoitteeksi hankkeessa oli 
vuoden 2020 osalta asetettu varsin tiukka tavoite; alle 12,25 
tapaturmaa miljoonaa työtuntia kohden. Työturvallisuuden 
toteuma vuonna 2020 oli 13,25 tapaturmaa miljoonaa työ-
tuntia kohden. Vaikka vuositavoitteeseen ei päästy, alittaa 
vuoden tulos selvästi kuitenkin edelleen koko hankkeen 
ajalle asetetun tavoitteen 15 tapaturmaa miljoonaa työtuntia 
kohden. 

Matinkylä–Kivenlahti-hankkeessa käytössä olevat ja 
valtakunnalliset luvut eivät ole suoraan vertailukelpoisia, 
koska käytössä on tiukempi laskentatapa. Valtakunnallisella 
tavalla laskettuna tulos olisi 11 tapaturmaa miljoonaa 
työtuntia kohden. 

Matinkylä–Kivenlahti-hankkeessa tavoite on myös 
asetettu merkittävästi tiukemmaksi kuin rakennusalan 
keskimääräinen taso Suomessa. Rakennusalan valtakun-
nallinen keskiarvo on 60 kpl/miljoonaa työtuntia kohden ja 
infrarakentamisen valtakunnallinen keskiarvo on 30 kpl/
miljoonaa työtuntia kohden. 

Työturvallisuuteen panostetaan ja tilannetta seurataan 
aktiivisesti. Rakentamisen volyymeissa saavutettiin kulu-
neena vuonna huippu. Metrotyömaalla työskentelevien 
henkilöiden määrä on kuluneena vuonna vaihdellut 750–850 
välillä. Myös tapaturmien määrä on henkilömäärän nousun 
seurauksena ollut kasvussa. Työturvallisuuteen, sekä tapa-
turmien ennaltaehkäisyyn kiinnitetään jatkuvasti huomiota. 

Kevättalvella puhjenneen koronavirusepidemian 
vaikutukset hankkeelle ovat jääneet toistaiseksi hyvin 
vähäisiksi. Työmaat on saatu pidettyä hyvin käynnissä, eikä 
materiaalitoimituksissakaan ole ollut merkittäviä viiveitä. 
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Muutokset hankkeen laajuuteen
Länsimetron toisen vaiheen hankesuunnitelman päivityk-
sen yhteydessä maaliskuussa 2018 päätettiin toteuttaa 
Espoonlahden bussiterminaali maanalaisena (+21 miljoona), 
Soukan metroaseman aikataulumuutokset (+1,5 miljoonaa), 
asemien suojaverkotus (+3,9 miljoonaa) sekä Kivenlahden 
kääntöraiteen pidentäminen (+6 miljoonaa). Nämä muu-
tokset on huomioitu hankkeen kustannusarviossa 1 159 
miljoonaa euroa.

Edellä mainittujen lisäksi kaupunginvaltuuston toiveen 
mukaisesti asemien vetovoimaisuuteen on panostettu 
taidehankkeissa. Nämä lisäävät hankkeen kustannuksia 
arviolta 1,6 miljoonalla eurolla.

Vuoden 2020 helmikuussa Espoon kaupunginhallitus 
päätti, että Kivenlahden liityntäpysäköintipaikkojen määrää 
vähennetään 700 autopaikkaan. Vastaavasti polkupyörien 
liityntäpysäköintiä kehitetään koko Länsimetron alueella. 
Nykyisten metroasemien autojen liityntäpysäköintilaitosten 
kysyntä on ollut alle puolet paikkojen tarjonnasta. Vastaa-
vasti polkupyörien liityntäpysäköintipaikkojen kysyntä on 
paikoin ylittänyt niiden tarjonnan.

Kaupunginhallitus edellytti myös, että Soukkaan ja Kai-
taalle toteutetaan omat liityntäpysäköintilaitokset tai -alueet. 
Muutoksen arvioidaan kasvattavan hankkeen kustannuksia 
noin 2,2 miljoonalla eurolla suhteessa aiemmin suunnitel-
tuun ratkaisuun, jossa pysäköinti olisi keskitetty suurempiin 
laitoksiin. Suuremmilla pysäköintilaitoksilla pyrittiin liityntäpy-
säköintipaikkojen saatavuuden parempaan luotettavuuteen 
sekä pysäköintipaikkojen edullisempaan yksikköhintaan. 

Lisäksi Finnooseen, Kaitaalle ja Soukkaan varattiin 
yhteensä miljoona euroa väliaikaisiin pysäköintijärjestelyihin, 
sillä näille alueille ei ympäröivän rakentamisen keskeneräi-
syyden vuoksi ole mahdollista toteuttaa lopullisia liityntäpy-
säköintipaikkoja metron matkustajaliikenteen alkamiseen 
mennessä.

Sammalvuoren varikkoa tullaan varustelemaan HKL:n 
toimintaa varten arviolta 3,4 miljoonalla eurolla varsinaisen 
varikon rakentamisen lisäksi. Nämä lisäävät Länsimetron 
toisen vaiheen toteutuskustannuksia, mutta HKL hyvittää 
nämä investoinnit varikon käytön aikana. Muita hankkeen 
käyttöön ja ylläpitoon liittyviä parannuksia on tehty lähes 
700 000 eurolla. 

Päivitetyn hankesuunnitelman yhteydessä päätettyjen 
lisäksi suojaverkotuksia on toteutettu noin miljoonalla 
eurolla. Suojaverkotuksilla varaudutaan louhintoihin 
metrolinjan läheisyydessä ja tehdyt lisäykset liittyvät mm. 
maanpäällisen rakentamisen aikataulun muutoksiin sekä 
kaavoitusmuutoksiin.

Lisäksi rakennusvalvonnan ja kaupunkikuvatoimikunnan 
vaatimuksista hankkeen toteutukseen on tehty muutoksia, 
jotka lisäävät hankkeen kustannuksia arviolta 800 000 
eurolla.

Kaiken kaikkiaan hankesuunnitelman päivityksen 
jälkeen hankkeen toteutuslaajuus on kasvanut noin 11 
miljoonalla eurolla. Tämä on huomattavasti vähemmän kuin 
Länsimetron ensimmäisessä vaiheessa ja on yksi tärkeä 
onnistuminen hankkeen toteutuksessa.

Tilannejohtamisen malli pitää 
hankkeen aikataulussa
Yhden länsimetron nykyaikaisen aseman rakentaminen 
vastaa tiloiltaan keskisuuren kauppakeskuksen rakentamista 
maan alle.  Hankkeessa on mukana erilaisia toimijoita, 
joiden kaikkien on pysyttävä samassa aikataulussa. 
Kokonaisuus koostuu mm. rakennuttajasta, suunnittelijoista, 
laitetoimittajista, urakoitsijoista, sivu-urakoitsijoista ja viran-
omaisista. Projektinhallinnan apuvälineeksi Länsimetron 
kakkosvaiheelle on luotu tilannejohtamisen malli. 

Tilannejohtamisen keskus on tilannehuone, joka tuottaa 
reaaliaikaista tietoa rakentamisen eri osa-alueista. Tilanne-
huoneessa seurataan hankkeen aikataulua, kustannuksia, 
riskejä, laatuasioita, yhteistyön sujuvuutta ja työturvalli-
suutta.

Tilannehuoneeseen datan toimittavat urakoitsijat sekä 
Länsimetron työmaiden valvonta. Tärkeää on, ettei hanketta 
johdeta vain yhdestä tietolähteestä tulleen tiedon varassa 
vaan useasta eri tietolähteestä koottu integroitu tilannetieto 
auttaa saamaan hankkeesta kokonaiskuvan. Tilannetiedon 
laatuun on myös panostettu. Tilannehuoneessa käsitellään 
ja jalostetaan tietoa, joka on ajankohtaista, oikeaa ja usean 
eri lähteen varmentamaa.

Lue lisää:

Länsimetron tilannehuone opettaa paljon 
johtamisesta.
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60 Kalevalaa kahdesti kuukaudessa

Rakennuskohdekohtaisesti on 7–10 nimikettä, joissa seurataan 
kolmea asiaa. Lisäksi tilannehuoneessa seurataan 24:ää sivu-urakkaa, 
joissa on neljä seurattavaa asiaa, kaikki eri sijainneissa. Jos nämä 
koottaisiin kirjaksi, tulisi siitä sivuja yli 30 000 eli 60 Kalevalan 
verran kaksi kertaa kuukaudessa.
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Asukas- ja matkustaja vuoro-
vaikutus on monikanavaista
Länsimetron viestintä on jatkuvassa vuoro-
vaikutuksessa rakentamisen naapureihin; 
asukkaisiin, yrityksiin ja muihin toimijoihin. 
Keräämme palautetta myös matkustajilta ja 
pyrimme vaikuttamaan siihen, että matkus-
tuskokemus on omistamiemme asemien 
osalta miellyttävä ja sujuva. Länsimetron 
viestintä vastaa palautteisiin ja kysymyksiin 
puhelimitse ja verkkosivujen palautelomak-
keen kautta. 

Meihin voi olla yhteydessä myös sosiaa-
lisen median kanavissa. Viestinnän tehtä-

vänä on tukea länsimetron rakentamista 
ja omistamista avoimella, ajantasaisella ja 
ennakoivalla viestinnällä monikanavaisesti 
eri kohderyhmät huomioiden. Eri viestin-
täkanavilla tavoitellaan eri kohderyhmiä 
pääviesteillä kanavalle ominaisella tavalla ja 
kanavalle sopivien tavoitteiden mukaisesti.

Rakentamisen vaikutukset 
ympäristöön
Vuoden 2020 aikana Matinkylä–Kiven-
lahti-hankkeessa on toteutettu pohjavesi-
tarkkailua, painumaseurantaa, vuotovesi-
seurantaa ja Hannusjärven vedenpinnan 

tason tarkkailua. Hankkeen rakennustöillä 
ei ole ollut todettavaa vaikutusta tutkittujen 
pohjaputkien vedenlaatuun. Rakennusten 
painumaseurantapisteissä muutokset ovat 
monin paikoin jääneet alle mittausepä-
tarkkuuden ja niin osa seurantapisteitä on 
jätetty pois seurannoista. Hannusjärven 
vedenpinnan tasossa ei ole ollut havaitta-
vissa luontaisesta poikkeavia muutoksia. 
Maapohjavesiputkien 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.  Vesijohtoveden 
imeytyksellä pohjavedentaso on pidetty 
sallitulla tasolla. ELY-keskus hyväksyi 
20.5.2020 Riilahden vuotovesien hyödyn-
tämisen pohjaveden imeytyksessä Riilah-
dessa ja ko. järjestelmä otetaan käyttöön 
vuoden 2020 keväällä.

Länsimetro on selvittänyt hankkeen 
ensimmäisessä ympäristöselonteossa 
metrotunneleiden sekä viiden metroaseman 
(Finnoo, Kaitaa, Soukka, Espoonlahti, 
Kivenlahti) sekä Sammalvuoren varikon 
louhinnan ja rakentamisen aikaiset ympäris-
tövaikutukset vuosina 2014–2019.

Ympäristövaikutusten arvioimiseksi 
seuraamme rakentamisen vaikutuksia poh-
javeteen, maaperän painuntaan, vedenpin-
taan ja maaperään, rakentamisen aikaista 
vedenkulutusta ja jäteveden käsittelyä, 
huomioimme luonnon monimuotoisuuden ja 
kiinnitämme huomiota rakennustyömaiden 
pölyämiseen ja meluun.

Lue lisää:

Taidekierros metrotyömaiden 
ympärillä 28.8.2020 alkaen
Länsimetron salaiset tilat -video 
YouTubessa

Koronarajoitusten takia vierailut työmaille peruttiin 
maaliskuusta 2020 alkaen. Länsimetron salaiset tilat 
-videolla vierailu toteutetaan virtuaalisesti ja näyte-
tään tilat ja alueet, jonne matkustajilla ei ole pääsyä.

Katutaideteokset elävöittivät työmaa-aitoja Espoo-päivän yhteyteen 
toteutetussa katutaideprojektissa. Länsimetron yhteistyöprojektissa 
12 taiteilijaa tai yhteisöä pääsi toteuttamaan teoksensa metrotyö-
maa-aitoihin. 
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Arvio tulevasta kehityksestä
Käyttö, omistaminen ja kehittäminen 
Vuoden 2021 aikana jatketaan käyttövaiheen investointeja, 
joissa parannetaan asemien käytettävyyttä, ylläpidon 
tietojärjestelmiä, asemien teknisiä verkkoja sekä muita 
yksittäisiä teknisiä järjestelmiä.  Vuoden investointibudjetti 
on 2,1 miljoonaa euroa. 

Vuonna 2020 Länsimetro ja HKL kehittivät metrojärjes-
telmän hoidon ja ylläpidon yhteistyötä sekä operatiivista 
toimintaa. Ylläpidon ja hallinnoinnin kustannusten läpi-
näkyvyyttä ja toiminnan tehokkuuden mittarointia saatiin 
parannettua. Kehitystyötä jatketaan myös vuonna 2021.

Yhteistyötä lupa- ja lausuntoasioissa viranomaistahojen 
kanssa jatketaan sovittujen käytäntöjen mukaisesti. Länsi-
metro Oy toimii aktiivisesti rakennetun ympäristön kehittämi-
sessä yhteistyössä kaavoitus- ja lupaviranomaisten kanssa. 

Matinkylän asemalle alkuvuonna 2020 valmistuneen 
digimainonnan pilottihankkeen perusteella arvioidaan vas-
taavan laitteiston sijoittamismahdollisuuksia kaikille asemille 
tarkoituksena lisätä merkittävästi mainonnan tuottoja.

Länsimetron tilojen kaupallisen käytön tehostamistoi-
menpiteitä jatketaan edelleen.

Uuden sähköisen huoltokirjajärjestelmän käyttöproses-
sien jalkauttaminen ja kehittäminen jatkuu vuonna 2021. 

Riskienhallintaa jatketaan ja kehitetään yhteistyössä 
HKL:n kanssa tavoitteena tunnistaa omaisuuden hallintaa, 
käyttö- ja henkilöturvallisuutta sekä metrojärjestelmän 
toimivuuden varmistamista koskevat keskeiset riskit sekä 
määritellä keskeiset riskienhallintatoimenpiteet. Riskienhal-
linnasta raportoidaan Länsimetro Oy:n hallitukselle puolivuo-
sittain. Raporteissa tunnistetut riskit jaotellaan omaisuus- ja 
käyttöriskeihin.

Metrojärjestelmän hallinnoijana ja ylläpitäjänä HKL vas-
taa koko Länsimetro osuuden käyttö- ja henkilöturvallisuu-
desta sekä kehittää metrojärjestelmää ja sen turvallisuutta 
yhteistyössä Länsimetro Oy:n kanssa. Keskeisenä osana 
tässä on sitoutuminen sovittuun riskienhallinnan prosessiin. 

Ylläpidon vuosikulujen ennuste 2021 EUR

Käyttö ja huolto 5 699 018

Vartiointi, siivous ja ulkoalueiden hoito 3 654 225

Valvomot, isännöinti, hallinto ja huoltokirja 3 385 000

Kiinteistöverot 2 400 000

Kunnossapito 1 940 000

Sähkö, lämpö, vesi ja jätehuolto 1 926 626

Bussiterminaali 800 000

Liityntäpysäköinti 690 000

Asiantuntijapalvelut 518 318

Toiminnan vakuutukset 158 000

Muut 570 000

2021 YHTEENSÄ 21 741 187

 Ylläpidon ennuste laaditaan vuosittain yhdessä HKL:n kanssa. 
Vuonna 2020 ylläpidon budjetin osia tarkennettiin osana muita 
talouden prosessien kehitystyötä ja vuonna 2021 budjetoinnin 
ja ennustamisen tarkentamista jatketaan edelleen.

Yhtiökokous vahvistaa ennusteen mahdollisin hallituksen 
esittämin muutoksin tilikauden budjetiksi kevään aikana.

Matinkylä–Kivenlahti
Vuosi 2021 on tärkeä koko hankkeen onnistumisen 
kannalta. Hankkeen rakentamisen loppuunsaattaminen on 
kiivaimmillaan ja rakennustyöt tulee saada sataprosenttisesti 
valmiiksi ja kohdekohtaiset järjestelmät testattua. Urakoit-
sijavetoinen käyttöönoton A-vaihe alkaa ensin Kaitaalla, 
Kivenlahdessa ja Soukassa alkuvuonna 2021, joita seu-
raavat muut asemat. Tilaajavetoinen koko hankelaajuuden 
kattava käyttöönoton B-vaihe aloitetaan tämän jälkeen 
loppuvuonna 2021.

Edelleen jatkuva rakennusalan noususuhdanne altistaa 
hankkeen kustannusnousuriskille, joka ei ole kokonaisuu-
dessaan yhtiön hallittavissa.

Matinkylä–Kivenlahti-hankkeen merkittävimmät riskit 
liittyvät urakoiden yhteensovittamiseen ja liittyvien hankkei-
den aikatauluun ja onnistumiseen. Yhteensovitusongelmat 
urakoiden välillä, rakennusvaiheen aikaiset muutokset 
teknisissä ratkaisuissa ja toteutuksessa sekä metroasemien 
sovittamisessa ympäröivään kaupunkirakenteeseen ja 
asemien liittyviin hankkeisiin etenkin Espoonlahdessa 
(Lippulaiva) ja Kivenlahdessa voivat vaikuttaa merkittävästi 
koko hankkeen aikatauluun ja kustannuksiin. Merkittävä riski 
on myös eri asemien käyttöönottovaiheiden päällekkäisyys 
ja siitä mahdollisesti aiheutuva kiire sekä resurssiongelmat.

Cityconin Lippulaivan urakoitsija on saanut Lippulaivan 
työt hyvin käyntiin, mutta aikataulujen yhteensovittamisessa 
on edelleen haasteita. Metron molemmat sisäänkäynnit 
sijaitsevat uudessa Lippulaivan kauppakeskuksessa. Kiven-
lahdessa toinen aseman sisäänkäynti sijaitsee liikekeskuk-
sessa, johon tällä hetkellä on olemassa suunnitteluvaraus. 
Liikekeskuksen toteutuksesta ei ole varmuutta.
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Koronavirustilannetta seurataan edelleen yhtiössä 
tarkasti ja yhtiö on päivittänyt riskiarvionsa ja ohjeistanut 
toimintaa tartuntariskin hallitsemiseksi sekä toiminnan 
jatkumisen turvaamiseksi. Matinkylä-Kivenlahti-hankkeen 
urakoitsijoilta on tullut ilmoituksia aikataulu- ja kustannusva-
raumista, mutta merkittäviä vaikutuksia ei ole raportoitu tai 
havaittu. Toimenpiteet näiden rajoittamiseksi ovat käynnissä. 
Yhtiön rahoitukseen ei koronalla toistaiseksi nähdä merkittä-
vää vaikutusta.

Ympäristöseuranta
Ympäristöseurantoja ja raportointia jatketaan viranomaisten 
edellyttämässä laajuudessa.

Pohjaveden imeytystoimet jatkuvat edelleen Lauttasaa-
ressa sekä Tapiolan urheilupuistossa, Ruoholahti-Matinkylä 
osuudella. Pohjaveden pinnan tarkkailua tehdään tietyistä 
pohjavesiputkista ja vuotovesimääriä mitataan ratatunnelei-
den mittapadoista säännöllisin väliajoin

Vuoden 2021 pohjaveden pinnan tarkkailu ja pai-
numaseuranta jatkuu rakentamisen loppuun saakka 
ELY:n hyväksymän tarkkailusuunnitelman mukaisesti 
Matinkylä–Kivenlahti-osuudella.  Asemien poistovesiä on 
siirretty hulevesilinjoihin ja v. 2021 aikana on tarkoitus saada 
lopulliset järjestelmät käyttöön niin ratatunneleissa kuin 
asemillakin. 

Ympäristöselonteon tulosten ja työmaiden ympäristö-
tarkastuskierrosten havaintojen perusteella vuoden 2021 
aikana hankkeessa pyritään lisäämään työmaalla syntyvien 
jätteiden lajittelua ja kierrätystä sekä ylläpitämään työmai-
den ja ympäristön siisteyttä. 
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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 vastikera-
hoitteisen toiminnan suunnittelusta sekä 
rakentamistoiminnan rahoituksen ennakoin-
nista.

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

Omistajilta perittävillä hallintovastikkeilla 
katetaan yhtiön hallinnon kulut, jotka 
muodostuvat pääosin henkilöstö- ja toimi-
tilakuluista. Vuonna 2020 Länsimetro Oy 
keräsi hallintovastiketta 2,1 miljoonaa euroa 
ja hoitovastiketta 13,6 miljoonaa euroa.

Alustavat vastikelaskelmat vastikelajeittain.
2020

EUR Toteuma Budjetti

Hallintovastike 2 085 145 2 086 000

Hallintokulut -2 656 893 -2 710 000

Yli- / alijäämä (+ / -) -571 748 -624 000

Hoitovastike 13 623 337 13 623 000

Toiminnan tuotot 666 845 1 205 000

Hoitokulut -18 559 609 -20 270 000

Yli- / alijäämä (+ / -) -4 269 428 -5 442 000

Rahoitusvastike 49 490 116 49 490 000

Rahoituskulut -15 371 746 -15 943 000

Lyhennykset -30 407 564 -30 408 000

Käyttövaiheen investoinnit -2 595 089 -2 508 000

Yli- / alijäämä (+ / -) 1 115 717 631 000

Vuoden 2020 vastikerahoitteinen 
toiminta toteutui pääosin budjetoitua 
paremmin. Etenkin hoitokulut olivat budje-
toitua pienemmät. Koronasta johtuen yhtiön 
mainos- ja pysäköintituotot pienenivät 
merkittävästi aikaisemmasta. 

Vuoden 2020 hallinto- ja ylläpitobudjetit 
olivat alijäämäisiä johtuen vuonna 2019 

syntyneistä vastikerahoitusylijäämistä.
Yhtiö rahoittaa investoinnit pääosin 

kaupunkien takaamilla lainoilla. Ruoholahti–
Matinkylä-vaihetta varten lainoja on vuoden 
2020 lopussa nostettu kaikkiaan 1 035 
miljoonaa euroa. Ensimmäisten lainojen 
lyhennykset alkoivat vaiheittain vuodesta 
2016. 

Matinkylä–Kivenlahti-vaihetta varten on 
vuoden 2020 lopussa nostettu rahoituslai-
toksilta 665 miljoonaa euroa.  

Valtionavustus liittyen metron ensim-
mäisen vaiheeseen on kokonaisuudessaan 
maksettu. Toisen vaiheeseen valtio on 
sitoutunut maanrakennuskustannusin-
deksiin sidottujen rakennuskustannusten 
kattamiseen korkeintaan 240 miljoonan tai 
30 prosentin osuudella. Vuoden 2019 avus-
tus 46,4 M€ saatiin keväällä 2020. Vuoden 
2019 avustushakemuksesta on vähennetty 
LM2-hankkeen kaupalliset rakenteet, mm. 
liityntäpysäköinti, jotta valtionavustusten 
rajoitukset eivät koske kaupallista toimintaa 
näissä kohteissa. Vuoden 2020 osalta 
maksettavan valtionavustuksen määräksi 
arvioidaan 66,8 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 ja henkilöstö
Toiminnan tunnusluvut

Konserni Emoyhtiö

EUR 2020 2019 2018 2020 2019 2018

Liikevaihto 16 375 326 20 598 796 22 540 999 16 299 478 20 492 070 22 444 683

Hoitokate - 4 841 176 113 946 3 365 772 -4 764 944 -77 138 3 697 120

Hoitokate %:a liikevaihdosta -29,6 % 0,6 % 14,9 % -29,2 % -0,4 % 16,5 %

Omavaraisuusaste 1,1 % 1,4 % 2,0 % 1,1 % 1,2 % 1,9 %

Omavaraisuusaste % = 
Oma pääoma + Vähemmistöosuus x 100

Taseen loppusumma – Saadut ennakot

Kustannukset ja käyttöaste
EUR 2020 2019 Δ 2019 2018 Δ

Ylläpitokustannukset (netto) 17 873 784 16 893 649

+ 2,3 %

16 893 649 16 048 028

+ 3,0 %Poistot 32 569 931 31 402 773 31 402 773 31 072 211

Rahoituskulut 15 371 746 16 010 907 16 010 907 15 318 426

Matkustajamäärä 20 559 500 35 945 300 - 42,8 % 35 945 300 32 915 100 + 9,2 %

Kustannus / matkustaja 3,20 € 1,79 € + 78,9 % 1,79 € 1,90 € - 5,7 %

Henkilövahvuus
31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018

Henkeä LM1 LM2 LM1 LM2 LM1 LM2

Tilaajaorganisaatio 127 126 119

Suunnittelu ja mittaukset 10 157 39 178 47 163

Urakoitsijat ja sivu-urakoitsijat 10 714 75 1 044 30 529

Kunnossapito 75 0 70 0 78 0

Hanke- / tilaajaorganisaatio 7,6 henkeä 11,2 henkeä 7,1 henkeä

Hankeorganisaation vahvuus laski 7,6 henkeen tilaajaorganisaation vahvuuteen verrattuna. Vuonna 2019 suhde oli 11,2.
Tilaajaorganisaatiosta Länsimetro Oy:n palveluksessa oli 20 henkilöä vuoden 2020 lopussa.
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Tuloslaskelma ja tase
Tuloslaskelma (Länsimetro-konserni)
1 000 EUR 2018A 2019A 2020A 2020B

Hoitovastike 18 764 16 723 13 623 13 623

Hallintovastike 2 806 2 553 2 085 2 086

Rahoitusvastike 32 513 39 697 49 490 49 490

Vastikkeet yhteensä 54 083 58 973 65 199 65 199

Toiminnan tuotot 971 1 323 667 1 205

Ylläpitokulut - 17 019 - 18 217 - 18 541 - 20 270

Hallintokulut - 2 156 - 2 268 - 2 676 - 2 710

Poistot - 31 072 - 31 403 - 32 570 - 31 479

Rahoituskulut - 15 318 - 16 011 - 15 372 - 15 943

Rahastoinnit - - - - 2 508

Laskennalliset verot 2 102 1 521 635 -

Tilikauden voitto / tappio - 8 410 - 6 082 - 2 657 - 6 506

A tilikauden toteuma
B tilikauden budjetti

Tase (Länsimetro-konserni)
1 000 EUR 2018 2019 2020

VASTAAVAA
Käyttö- ja vaihto-omaisuus 971 116 938 008 921 361

Keskeneräinen työ 382 313 603 383 826 014

Valtionavustus -109 485 - 155 865 - 222 702

Sijoitukset 22 548 22 548 22 542

Pysyvät vastaavat 1 266 492 1 408 074 1 547 214
Pitkäaikaiset saamiset 0 350 113

Lyhytaikaiset saamiset 48 803 57 071 74 928

Rahat ja pankkisaamiset 38 134 17 386 29 076

Vastaavaa yhteensä 1 353 429 1 483 162 1 651 331

VASTATTAVAA
Osakepääoma 900 900 500

Muut rahastot 31 164 31 164 31 564

Edellisten tilikausien tulos 3 061 -5 348 -11 475

Tilikauden tulos -8 410 -6 082 -2 657

Oma pääoma yhteensä 26 716 20 589 17 932
Hankerahoitus RUO-MAK 995 651 970 929 940 522

Hankerahoitus MAK-KIL 305 000 460 000 665 000

Muu vieras pääoma 26 063 31 643 27 877

Vastattavaa yhteensä 1 353 429 1 483 162 1 651 331
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Hallituksen esitys tilikauden tulosta koskeviksi toimenpiteiksi
Hallitus ehdottaa, että Länsimetro Oy:n tilikauden tulos -2 642 412,03 euroa kirjataan oman pääoman vähennykseksi ja että osinkoa ei makseta.

Yhtiön osakkeet
Osakepääoma osakelajeittain ja kutakin osakelajia koskevat 
 yhtiöjärjestyksen pääasialliset määräykset:

Sarja Pääasialliset määräykset Lukumäärä Euroa

A Osakkeet numerot 1-140 antavat oikeu-
den hallita metrorataa, 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, metrotunne-
lia 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, metro-
tunnelia, sekä kaikkia laitteita ja tiloja 
siltä osin, kun ne johtavat metroradalta 
Sammalvuoden metrovarikolle tai ovat 
metrovarikon tiloja ja laitteita

50 50 000,00

Tietoja yrityksen organisaatiosta, 
johdosta ja tilintarkastajista

Yhtiön kaupparekisteriin merkitty kotipaikka 
on Espoo. 

Yhtiön hallitukseen kuuluivat tilikaudella 
1.1.-31.12.2020 seuraavat henkilöt

Hallituksen puheenjohtaja 

• Olli Isotalo
 
Varsinaiset jäsenet

• Kari Pudas (vpj.)

• Jyrki Kasvi

• Kimmo Oila

• Hannele Kerola

• Ari Konttas

Hallituksen sihteerinä toimii Espoon 
lakiasiainjohtaja Timo Kuismin.

Hallitus kokoontui vuoden 2020 aikana 
kaikkiaan 14 kertaa.

Yhtiön toimitusjohtaja on Ville Saksi

Yhtiön tilintarkastaja on Tilintarkastusyhteisö 
BDO Oy, vastuullisena tilintarkastajanaan 
KHT Ari Lehto. 
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Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot
Tuloslaskelman esittämistavan muutos
Luvut esitetään kokonaislukuina.

KOY Jousenpuiston pysäköinnin myyntitappio on kirjattu 
tilikauden kuluksi.

Ruoholahti-Matinkylä -vaiheen sopimusriitojen oikeuden-
käyntikulut on kirjattu tilikauden kuluksi.

Espoon kaupungin vastuulle siirretyn Tapiolan pohjoisen 
sisäänkäynnin ylläpitokulut on kirjattu saatavaksi Espoon 
kaupungilta.

Verotuksen oikaisulautakunnassa käsittelyssä olevaan 
oikaisuvaatimukseen liittyvien rakennusten kiinteistöverot on 
kirjattu tilikauden kuluksi.

Arvostusperiaatteet ja -menetelmät
Pysyvien vastaavien hankintameno sisältää hankinnasta 
ja rakentamisesta aiheutuneet välittömät menot sekä 
rakennusaikaiset korkomenot, että vaiheeseen 2 liittyvät 
rakennusaikaiset henkilöstömenot.

Yhtiön pysyvät vastaavat on arvostettu hankintamenoonsa 
vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. 

Saamiset on arvostettu nimellisarvoon, kuitenkin enintään 
todennäköiseen arvoon.

Koivusaaren puretun lattian arvo 557 000 euroa on kirjattu 
alas tilikaudella.

Velat on arvostettu niiden nimellisarvoon.

Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

Oman pääoman erittely
Yhtiön omaa pääomaa on korjattu. Vuoden 2019 tilinpää-
töksessä Matinkylä-Kivenlahti -vaiheeseen liittyvä oman 
pääoman korotus kirjattiin yhtiön osakepääomaan. Summa 
on nyt korjattu sijoitettuun vapaaseen omaan pääomaan.
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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

Länsimetro

Facebookissa

Twitterissä

LinkedInissa

YouTubessa

Instagramissa
Teksti: Länsimetro Oy

Taitto: Palko Design
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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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