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Joukkoliikenneosaston johtaja,
HSL

Näin syntyi
metrorata

Ensimmäiset
koeajot rataosuudella Matinkylästä
Kivenlahteen tehdään
ratakalustolla, kuten
ratakuorma-autolla,
kesällä ja metrojunalla
syksyllä.

Kuva HSL

Päällysrakenneurakassa asennettiin sepeli, kaapelikourut,
pölkyt, ratakiskot ja virtakiskot. Näistä elementeistä on
rakennettu rata, jota pitkin metrojuna kuljettaa matkustajia
Matinkylästä Kivenlahteen vuodesta 2023 alkaen.
Koeajot tällä osuudella alkavat kesällä 2021.

Metro on enemmän
kuin liikennejärjestelmä
”KUN METROA RAKENNETTIIN, tehtiin puoliksi liikennejärjestelmää ja
puoliksi kaupunkia”. Näin kuvasi Helsingin metrojohtaja metron merkitystä
1990-luvulla, kun Etelä-Vuosaarta rakennettiin metron varaan. ”Yhtä länsi
metroon investoitua euroa kohden Espoossa investoidaan 4-5 euroa asuntoja toimitilarakentamiseen”, virkkoi puolestaan Espoon aiempi teknisen toimen
johtaja Olavi Louko metrorakentamisen merkityksestä Espoon kaupunkikehi
tykselle. Nämä sitaatit kuvaavat hyvin Helsingin seudun kaupungistumista

TEKSTI Marianne Partanen KUVAT Juha-Matti Pakka

Lippulaiva avataan vuonna 2022
Citycon rakennuttaa parhaillaan uutta, modernia kauppakeskusta Espoonlahteen. Kaksi
kertaa aiempaa suurempi Lippulaiva avautuu keväällä 2022.
Lippulaivasta tulee voimakkaasti kasvavan Suur-Espoonlahden alueen vahva lähipalveluiden keskus, jonne sijoittuu aikanaan noin 100 erilaista liikettä, kahvilaa, ravintolaa ja
palvelua. Lippulaivan painopiste on vahvassa ruokakaupan ja arjen asioinnin tarjonnassa,
ja keskuksen ankkurivuokralaisia ovat muun muassa Espoonlahden aluekirjasto, K-Supermarket, Prisma, Lidl, Elixia ja Tokmanni.
Lippulaivan alle on rakenteilla Euroopan suurin kaupallisen rakennuksen maalämpö- ja
viilennyslaitos, joka lämpenee ja viilenee geoenergialla. Espoonlahdesta tulee myös vahva
joukkoliikenteen solmukohta, sillä Lippulaivan yhteyteen sijoittuu Espoonlahden metroasema
ja liityntäliikenteen bussiterminaali. ●

ja metron merkitystä, kun on pyritty luomaan kestävää kaupunkirakennetta,

K

esäkuussa 2020 alkaneessa päällysrakenneurakassa rakennetaan rataosuus Matinkylästä Kivenlahteen. Reilun vuoden
mittaisen urakan aikana on asennettu muun muassa 3 500
kuormaa sepeliä, 27 400 kappaletta pölkkyjä ja 32 kilometriä
kiskoja. Urakassa on ollut mukana parhaimmillaan 70 eri alojen
ammattilaista. Päällysrakenneurakan toteuttaa GRK Infra Oy. Urakka on osa
ratalinjan urakkaa, jossa Länsimetro rakennuttaa seitsemän kilometrin
pituisen ratalinjan, seitsemän kuilua ja 32 yhdystunnelia.
– Päällysrakenteen tekeminen alkaa runkomelueristämisestä ja radan
pohjasepelöinnistä edeten pölkkyjen, vaihteiden ja kiskojen asentamiseen.
Urakan viimeinen vaihe on virtakiskon kannattimien asentaminen, jonka jälkeen sähkö voidaan kytkeä virtakiskoon. Juhannuksen aikaan päällysrakenneurakan työt ovat viimeistelyä vaille valmiit, kuvaa ratateknisten urakoiden
valvoja Juha-Matti Pakka Länsimetro-projektista.

eli asuntoja, työpaikkoja sekä palveluita hyvien joukkoliikenneyhteyksien
ääreen.

LÄNSIMETRON JATKEEN valmistuessa Kivenlahteen kytkeytyy myös
Espoon viides aluekeskus, Espoonlahti, kaupungin strategian mukaisesti
osaksi raideliikenteen varressa olevaa keskusverkkoa turvaten näin vaihdottoman yhteyden Matinkylään, Tapiolaan, Otaniemeen tai vaikkapa Hakaniemeen. Metroasemien ympärille tiivistyvä kaupunkirakenne mahdollistaa
vaivattoman harrastamisen ja työssäkäynnin Suomenlahden rantaviivan
suuntaisessa metrokäytävässä.

Liityntäpysäköinti Kivenlahteen
Länsimetro Oy rakennuttaa Kivenlahteen liityntäpysäköintilaitoksen, jossa on noin 650 pysäköintipaikkaa autoille ja 50 polkupyörille. Pysäköintilaitoksen rakentaminen aloitetaan vuonna
2021, ja se valmistuu vuonna 2023. Liityntäpysäköintilaitos sijaitsee Kivenlahden metroaseman
länsipuolella. Pysäköintilaitoksen kanssa samaan kortteliin sijoittuvat liikuntakeskus, toimistotai hotellirakennus sekä metron kuilu. Metroliikenteen alkaessa Kivenlahdentien sisäänkäyntiä
ei voida avata matkustajakäyttöön alueen muusta rakentamisesta johtuen. Pyöräparkkeja
rakennetaan alueelle lisää muun rakentamisen edetessä. ●

HSL:N ROOLINA länsimetron toteutuksessa on ollut suunnitella ja järjestää
metron ja liityntäbussien liikenne sekä matkustajainformaatio ja lisäksi osal-

Kuva Maija Wirman

listua bussiterminaalien suunnitteluun. Olemme laatineet Lounais-Espoon
alueelle yhteistyössä Espoon kaupungin ja joukkoliikenteen käyttäjien kanssa
uuden liityntälinjaston, joka lyhentää nykyisin Matinkylään suuntautuvia pitkiä
liityntämatkoja huomattavasti. Samalla moni nykyinen liityntäbussien käyttäjä
pääsee suoraan kävellen jollekin uusista metroasemista. Metron ja liityntä-

Runkomelu eristetään

3 500 kuormaa sepeliä pohjalle

Pölkkyjä 27 400 kappaletta

42 vaihdetta

Radan rakentaminen alkoi runkomelu
eristeen asentamisella kesäkuussa 2020.
Ratatunnelia on yhteensä 17,5 kilometriä.
Molempiin tunneleihin asennettiin koko
matkalle runkomelueriste, joka koostuu
eristelevystä ja geotekstiilistä. Eriste
varmistaa sen, että metrojunan aiheuttama
runkomelu ei kantaudu yläpuolella oleviin
kiinteistöihin kalliota pitkin.

Runkomelueristeen päälle levitettiin
pohjasepeli. Sepelöinnissä radan pohjalle
asetetaan sepeliä tukikerrokseksi, joka pitää
metroraiteen oikeassa asennossa, jakaa
metroliikenteen aiheutuvat kuormat alus
rakenteelle sekä muodostaa raiteelle tasaisen ja kantavan alustan. Sepeli tukee rataa
myös sivuttaissuunnassa. Koko osuudelle
tarvittiin yhteensä noin 3 500 sepelikuormaa.

Tunnelin pohjalle levitetyn sepelin päälle
asennettiin ratapölkyt, joiden tehtävä
on jakaa junan paino sepelistä rakennettuun tukikerrokseen tasaisesti. Pölkkyjen
asennusväli on 61 cm. Pölkkyjä asennettiin
osuudelle 27 400 kappaletta. Niiden
asennus valmistui helmikuussa 2021.

Myös vaihde-elementit asennettiin pohjasepelin päälle. Vaihde on metroradan osa,
jolla metrojuna ohjataan raiteelta toiselle.
Vaihteita Matinkylä–Kivenlahti-osuudelle
asennettiin 42 kappaletta. Niiden asennus
valmistui helmikuussa 2021. Vaihteiden
mittauksia ja säätöjä tarkistettiin moneen
kertaan päällysrakenneurakan aikana.

bussien käytettävyys ja palvelukyky paranevat nykyisestä. Lisäksi muutama
bussilinja johdetaan Kamppiin niiltä Länsiväylän pohjoispuolisilta alueilta,

Ratapölkkyjen päälle asennettiin kiskot, joita pitkin metrojuna kulkee.
Ensimmäiset ratakiskot asennettiin kesäkuussa 2020. Viimeiset
ratakiskot asennettiin paikoilleen maaliskuun 2021 puolivälissä
Kivenlahden metroaseman jälkeen olevalla metrojunien kääntö
paikalla. Kiskoja asennettiin yhteensä 15 840 raidemetriä, eli
31 680 metriä.
Kiskotuksen jälkeen asennettiin pintasepeli, jota levitettiin pölkkyjen väliin. Pintasepelin tasoituksen jälkeen rata tuettiin tukemiskoneella. Pintasepelöinnin ja tuennan jälkeen rata harjataan ylimääräisestä sepelistä. Harjauksen jälkeen rata hitsattiin jatkuvakiskoiseksi.

Unohtaa ei myöskään sovi sitä, että Espoon sisäiset yhteydet erityisesti
aluekeskusten välillä paranevat uuden linjaston myötä.

JOUKKOLIIKENTEEN on tarkoitus palvella ihmisten tarpeita, kehittyä ja
elää ajassa. Tätä kirjoitettaessa ei ole vielä selvillä, minkälaisia pysyviä
muutoksia koronapandemia aiheuttaa etätöiden vakiintuessa osaksi uutta
normaalia. Koronan aiheuttamat muutokset kuitenkin tuntuvat, kun metro
liikenne Kivenlahteen käynnistyy. Liityntäbussien ja metron kuormituksia
seurataan tarkkaan, ja liikennetarjontaan tehdään tarvittavat muutokset,
jotta linjat ja aikataulut vastaavat tarpeisiin. Samalla myös liikkumisen
teknologiat kehittyvät. Ehkäpä jo kymmenen vuoden päästä näemme
ensimmäiset täysin automaattiset liityntäbussit viemässä espoolaisia
ainakin osittain automatisoitujen metrojunien kyytiin? ●

Timo Kauppila, Indav Oy

32 kilometriä kiskoja

muun muassa Olarista, Latokaskesta ja Saunalahdesta, joita metro ei palvele.

Video Sammalvuoren metrovarikosta julkaistu
Maanalaisen metrovarikon rakentaminen Sammalvuoreen päättyi vuonna 2020. Metrovarikko
on metrojunien säilytys- ja huoltopaikka. Varikolla on maan alla kaksi hallia: yösäilytystilat
20:lle metrojunalle ja huoltohalli. Lisäksi varikolla on teknisiä tiloja ja varikolla työskentelevän
HKL:n henkilökunnan tiloja. HKL aloittaa varikon varustamisen syksyn 2021 aikana. Varikon
esittelyvideo on katsottavissa Länsimetron YouTube-kanavalta: youtube.com/Lansimetro. ●
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Jatkuvakiskohitsaus edellyttää tarkkaa kiskon lämpötilan tarkkailua
ja dokumentointia. Näin varmistetaan mahdollisimman pehmeä ja
tasainen metrokyyti tuleville metromatkustajille.

Metrojunan koeajot alkavat syksyllä

Juhannuksen aikaan päällysrakenneurakan
työt ovat viimeistelyä vaille valmiit,
Juha-Matti Pakka kertoo.

Lopuksi urakassa kiinnitetään virtakisko joka yhdeksänteen pölkkyyn
kannatinkaarella. Virtakiskoon kytketään sähkö kesällä 2021, jonka
jälkeen voidaan aloittaa koeajot. Ensimmäiset koeajot ratakalustolla
tehdään Matinkylä–Kivenlahti-osuudella kesällä ja ensimmäinen metrojuna pääsee testaamaan osuutta syksyn alussa. Rakentamisen jälkeen metrotunnelissa alkaa mittava eri järjestelmien testausvaihe. ●

MITÄ MIELTÄ?

Mitä julkisen tilan
taide merkitsee sinulle?
Kysyimme Matinkylä–Kivenlahtialueella liikkuvilta, mitä taide
julkisissa tiloissa merkitsee.
TEKSTI Marianne Partanen
KUVAT Milan ja Sannan kuvat
vastaajien omia, Samirin ja Liisan
kuvat M. Partanen

Mila Ulenius

Samir Bourramman

Sanna Pirinen

Liisa Kylänpää

Kivenlahti

Iivisniemi

Laurinlahti

Kirkkonummi

Rajojen rikkomista ja uusia näkökulmia. Niistä saa inspiraatiota. Minua
kiehtovat yksityiskohtaiset ja isot
teokset, joiden tarkastelu vaatii
pysähtymisen hetkeen.

Se antaa syyn katseen nostamiseen
ja ryhdistää havainnoimaan ympäristöä. Tukholman metroasemien
värit ja yksityiskohdat ovat onnistunut
esimerkki julkisesta taiteesta.

Se tuo iloa, viihtyisyyttä ja eläväisyyttä ympäristöön. Nautin, kun arjessa
pääsen ihailemaan taidetta yllättävissäkin paikoissa, kuten katutaidetta
metrotyömaan aidoissa.

Pientä pysähtymistä arjen kiireen
keskelle. Jotain, joka kuuluu meille
kaikille.

www.lansimetro.fi
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Testauksella
varmistetaan
järjestelmien
toiminta kaikissa
olosuhteissa
Suomen mittakaavassa harvinaisen laaja rakenteilla olevan
metron testausvaihe on alkanut. Testaaminen etenee yksittäisten
laitteiden testaamisesta yhä suurempiin kokonaisuuksiin.
TEKSTIT Satu Linkola ja Marianne Partanen

T

estaamisella varmistetaan, että
kaikki länsimetroon asennetut
52 eri järjestelmää toimivat
suunnitellusti ja turvallisesti
kaikissa olosuhteissa. Nämä
tekniset järjestelmät tekevät länsimetrosta
juuri länsimetron – yhden maailman turvallisimmista ja moderneimmista metroista.
Järjestelmät ovat ikään kuin länsimetron
hermosto, jota pitkin viestit kulkevat eri toiminnoista metroliikenteen aivoihin eli HKL:n
metrovalvomoon Herttoniemessä. Tiedon
pitää kulkea myös valvomosta toimintoihin.
Testaus alkaa yksittäisten komponenttien
pisteiden testaamisesta edeten yhä suurem-

pien kokonaisuuksien testaamiseen,
kuten toimintojen ja järjestelmien,
asemien, asemien väliseen ja koko
metroinfran testaamiseen. Testaaminen
alkaa urakoitsijavetoisesti ja myöhemmin
Länsimetro Oy tilaajana ottaa vetovastuun
testauksien etenemisestä. Urakoitsijat
vastaavat pistetestauksista sekä toimin
tojen ja järjestelmien testauksista, kun
taas suurempien kokonaisuuksien testaamisessa vetovastuu on Länsimetrolla.
Testaaminen etenee asemakohtaisesti,
niin että testaamiseen sidotut henkilö
resurssit voivat siirtyä suunnitellusti
asemalta toiselle.

www.lansimetro.fi
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KYSY METRON
RAKENTAMISESTA

LVI-automaatio
järjestelmän avulla
valvotaan metro
aseman tilojen
lämpötilaa ja jäähdytetään ne pysymään
sallituissa rajoissa.
LVI-automaatiojärjestelmän pistetestauksia
tehdään yhteensä
9 900 kappaletta.

Pistetestaaminen
(I/O-testaukset)
Pistetesteissä (I/O-testaukset) varmistetaan, että jokainen asennetuista 52:n eri
järjestelmän yksittäisistä laitteista, mittareista ja komponenteista on asennettu
oikein ja toimii suunnitellusti. Pistetestausvaiheessa pyritään löytämään mahdolliset virheet kytkennöissä ja yksittäisten
laitteiden toiminnassa ennen kuin siirrytään
testaamisen seuraavaan vaiheeseen
eli toimintakokeisiin. Pistetestauksessa
testataan, että jokainen laitteesta lähtevä
(input) ja siihen saapuva (output) viesti
toimii. Signaalin tulee liikkua laitteelta
järjestelmän keskukselle ja keskukselta
laitteelle. Signaalin kulku pitää jäljittää

Savunpoistojärjestelmän toimintakokeissa
varmistetaan, että savunpoisto käynnistyy
ja laitteet toimivat suunnitellusti.

Toimintakokeet ja
järjestelmien testaus

Kuva Timo Kauppila, Indav Oy

laitteelta aseman sisällä sijaitsevalla laitteen
keskukselle, sieltä paikalliseen valvomoon
ja lopulta HKL:n Herttoniemen valvomoon.
Pisteitä on Matinkylä–Kivenlahti-osuudella
kymmeniätuhansia.

Kun pistetestauksessa testataan signaalin
kulkemista tuhansien eri pisteiden välillä,
toimintakokeissa testataan järjestelmän
toiminnallisuutta. Toimintakokeissa testa
taan yksittäisen järjestelmän toimivuus,
esimerkiksi ilmanvaihto tai savunpoisto.
Järjestelmien testaamisessa varmistetaan,
että järjestelmät toimivat suunnitellusti eli
esimerkiksi ilmanvaihtoa pystyy säätämään
suunnitelmissa esitetyn mukaisesti. Näitä
testauksia seuraa säädöt ja mittaukset,
joissa esimerkiksi säädetään ilmamäärä
ja mitataan, tuleeko oikea määrä ilmaa
ilmanvaihtokanavista.

Savunpoistojärjestelmän toimintakokeet ovat käynnissä.
Toukokuussa tehtiin savunpoistopuhaltimien suoritustestejä.
Lukuisiin kansainvälisiin metrohankkeisiin savunpoistopuhaltimia
toimittanut valmistaja Talleres Zitrón S.A. osallistui testaukseen.
Keväällä tehtiin savunpoistopuhaltimien suoritustestejä,
joissa mukana oli myös valmistajan Talleres Zitrón S.A.:n
asiantuntijoita ja Jukka Laitinen Suomen TPP Oy:stä.

L

Savunpoistojärjestelmän testaaminen
etenee komponenttien pistetestaamisesta
koko järjestelmän toiminnan testaamiseen
ja lopuksi savunpoiston testaamiseen osana
metroasemaa ja ratalinjaa. Pistetestauksella
varmistetaan, että savunpoistojärjestelmään
liittyvät laitteet, kuten savunpoiston pellit,
luukut, puhaltimet ja taajuusmuuttajat, on
asennettu oikein.
Savunpoistojärjestelmän toiminta
kokeissa varmistetaan, että haluttu savunpoistolohko käynnistyy ja siihen liittyvät
laitteet toimivat suunnitelman mukaisesti,
kuten savunpoistopellit ja -luukut menevät
oikeaan asentoon ja savunpoistopuhaltimet
puhaltavat haluttuun suuntaan.

Viimeisenä testausvaiheena on järjestelmien toimivuuden testaaminen erilaisissa
poikkeustilanteissa, kuten tulipalotilanteissa,
erimittaisten sähkökatkojen aikana ja tulvatilanteissa. Osaan testejä liittyy metrojunan
ohjausjärjestelmä, ja nämä testaukset
suoritetaan vielä yhdessä muiden metron
järjestelmien kanssa.
Poikkeustilannetesteissä varmistetaan
metron turvallisuus ja kaikkien eri järjestelmien toimiminen yhdessä. Testattavana
olevan metroaseman lisäksi testataan
viereisten asemien ja ratalinjan toimintaa
kokonaisuutena. Näissä testeissä varmistetaan myös järjestelmien palautuminen
poikkeustilanteesta takaisin normaalitoimintaan. Tilannetta valvotaan paikan päällä
sekä Herttoniemen metrovalvomossa, joka
valvoo metron toimintaa ja liikennettä.

Sprinklerijärjestelmien testaamista
Matinkylässä Ruoholahti–Matinkyläosuuden testausvaiheen aikana.

Metroasemien esteettömyys varmistetaan jo rakentamisen aikana ennakko
tarkastuksissa. Rakennusvalvonnan loppu
katselmuksessa viranomainen tarkistaa,
että metroasemien esteettömyys on toteutunut suunnitellusti ja asemien toiminnat ovat
helppokäyttöisiä ja loogisia.

Kuva Kalle Laakso

Monta toimijaa
yhdessä varmistavat
liikenteen sujuvan
alkamisen vuonna 2023

Savunpoiston
eri osat testataan
toimintakokeessa

Puhaltimien täystehot testattiin

Koko metroinfran
testaaminen

estaamisella varmistetaan
metron turvallisuus kaikissa
tilanteissa. Testausvaihe
päättyy skenaariotesteihin,
joissa varmistetaan asemien
ja viereisen rataosuuden järjestelmien
toiminta erilaisissa poikkeustilanteissa,
kuten sähkökatkon tai tulipalon aikana.
Näiden asemakohtaisten testausten jälkeen
on vuorossa viranomaistarkastukset. Pelastusviranomiset tarkastavat metrojärjestelmän pelastussuunnitelman, jonka toimivuutta testataan erityispalotarkastuksissa.
Jokaisella asemalla tehdään myös
esteettömyystarkastukset. Rakennus
valvonta puolestaan tekee lopputarkas
tuksen.

Kuva Maija Wirman

Jo testausvaiheen aikana jokainen
järjestelmätoimittaja, urakoitsija ja projek
tissa mukana oleva toimittaa omasta osaalueestaan kattavan dokumentaation, joka
toimii myös pohjana Länsimetron sähköiselle huoltokirjalle. Huoltokirja määrittelee
tilojen ja järjestelmien turvallisen käytön ja
toimivuuden 100 vuoden käyttöajalle.
Länsimetron rakentamisprojekti päättyy,
kun asemat ja ratainfra luovutetaan metron
liikennöitsijä HKL:lle liikenteen käynnistämisen valmisteluja varten. Länsimetro Oy jää
osuuden omistajaksi. HKL:n tehtävänä on
varmistaa muun muassa henkilöstöresurssit
ja kalusto liikenteen aloittamista varten.
Matinkylä–Kivenlahti-osuuden liikenteen
alkaessa HKL:llä on käytössä viisi uutta

Haluaisin tietää liityntäyhteyksistä tuleville
metroasemille ja
kuinka metro vaikuttaa
eteläisen Espoon ja
Kirkkonummen bussilinjoihin?
HSL eli Helsingin seudun liikenne
vastaa liityntä- ja bussilinjoista.
Liityntäliikenteestä saa tietoa
HSL:n nettisivuilta osoitteesta
www.hsl.fi/metrokivenlahteen.

Pääsenkö vierailemaan
metrotyömaalla?
Koronapandemian aikana emme
ole voineet järjestää työmaavierailuja sidosryhmillemme ja
asukkaille. Toivomme voivamme
järjestää vierailuja asemille koronarajoitusten poistumisen jälkeen
ennen metroliikenteen alkamista.
Matka Länsimetron salaisiin
tiloihin -video tarjoaa mahdollisuuden kurkista maanalaiselle
metrotyömaalle, ja pääset sen
myötä tutustumaan Länsimetron
salaisiin tiloihin, jotka tulevat aina
olemaan matkustajien katseilta
piilossa. Video löytyy YouTubekanavaltamme youtube.com/
Lansimetro.

Tuleeko kuilujen ympä
ristöön istutuksia?

Länsimetron kaltaisen modernin joukkoliikennejärjestelmän
avaaminen liikenteelle vaatii pitkää ja huolellista testausvaihetta.
Testausvaihe päättyy viranomaishyväksyntään, jonka jälkeen
liikennettä operoivan HKL:n pitää vielä tehdä omat valmistelevat
toimensa. Liikenteen alkamisen ajankohdasta päättää HSL. Arvio
on, että liikenne uudella osuudella alkaa vuoden 2023 aikana.

T

– Toukokuussa tehtiin savunpoistopuhaltimien suoritustestejä. Näissä mitattiin muun
muassa puhaltimien toimintaa täydellä teholla.
Talleres Zitrón S.A.:n asiantuntijat suorittivat
kaikki mittaukset itse ja tarkistivat puhaltimen
ja taajuusmuuntajan asennus- ja testauskunnon. Uudessa puhaltimessa voi aluksi esiintyä
poikkeavia piirteitä, joiden tunnistamiseen ja
selvittämiseen puhaltimen valmistajalla on
erityisosaamista, kuvaa tekninen asiantuntija
Jukka Laitinen Suomen TPP Oy:stä, joka
edustaa espanjalaisyhtiötä Suomessa.
Ohikulkija voi havaita käynnissä olevat
savunpoistopuhaltimien toimintakokeet metroasemien julkisivussa olevien savunpoistoluukkujen avautumisena ja niistä kuuluvana
puhaltimen hurinana. ●

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

Kivenlahden metroaseman asemalaiturilla
asemataide on suojattu testaamisen ajaksi.

Kun
matkustaja
liikenne alkaa,
asemien läheisyydessä
on vielä käynnissä
paljon muuta
rakentamista.

Kuva Timo Kauppila, Indav Oy

änsimetron järjestelmät varmistavat metron turvallisen käytön
kaikissa olosuhteissa. Yksi
järjestelmistä on savunpoisto.
Savunpoistopuhaltimia käytetään tulipaloissa puhaltamaan savu pois
maanalaisista tiloista savuosastoituja reittejä
pitkin ulkoilmaan.
Matinkylä–Kivenlahti-osuuden savunpoistopuhaltimet toimittaa espanjalainen
Talleres Zitrón S.A., joka myös toimitti
puhaltimet Ruoholahti–Matinkylä-osuudelle.
Talleres Zitrón on toimittanut savunpoistopuhaltimia muihinkin vaativiin kohteisiin, kuten
Lontoon, Milanon ja Rooman metrohankkeisiin. Yrityksen puhaltimia on noin sadassa
metrossa ympäri maailmaa.
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Kuva Sami Toivola

Kuva Timo Kauppila, Indav Oy

Kuva Liisa Sallinen
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metrojunaa. HSL puolestaan varmistaa, että
matkustajainformaatio toimii ja matkaketjut
ovat sujuvia. Espoon kaupungin ja HSL:n
kanssa yhteistyössä on myös varmistettava,
että kulku metroasemien läheisyydessä
on sujuvaa. Kun matkustajaliikenne alkaa,
asemien läheisyydessä on vielä käynnissä
paljon muuta rakentamista.
Kun rakentaminen on ohi ja liikenne
alkanut, Länsimetro Oy:n vastuulla on
metroinfran elinkaarenhallinta. Käyttöön
ottohetkellä infra on elinkaarensa parhaimmassa vaiheessa, ja jatkossa jokainen järjestelmän osa tarvitsee huoltoa ja ylläpitoa.
Näin varmistetaan, että moderni joukko
liikenneinfra on aina turvallinen, luotettava
ja toimii kustannustehokkaasti. ●

Kyllä, kuilujen ympäristöt maise
moidaan kevään ja kesän aikana.
Tavoitteena on saada kuilurakennukset ja työmaakäytössä olleet
alueet maisemoitua ympärillä
olevaan luontoon sopivaksi.
Metrotunnelissa on noin
600 metrin välein maan pinnalle
ulottuva poistumistie-, savupoisto-,
paineentasaus- ja ilmanvaihtokuilu. Kuilun keskellä sijaitsee
palo-osastoitu poistumistieporras.
Matinkylä–Kivenlahti-osuudella
on seitsemän asemien teknistä
kuilua sekä kaksi Sammalvuoren
varikon toimintaan liittyvää kuilua.
Kuilujen sijainnit näet parhaiten
ratalinjauksen kartasta seuranta.
lansimetro.fi.

?

KYSY
RAKENTAMISESTA

Askarruttaako jokin mieltäsi?
Kysy meiltä metron rakenta
misesta osoitteessa:
www.lansimetro.fi >  
Ota yhteyttä >  Palaute
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LÄNSIMETRO PÅ SVENSKA
Kuva Timo Kauppila, Indav Oy

De olika delarna
av rökventilationen
funktionstestas

Luontokuvat
esillä Finnoon
ainutlaatuisessa
luontokohteessa

Viherkatto kruunaa
metroaseman

Kaikille uusille Länsimetron asemille, joilla on omat
sisäänkäyntirakennukset, rakennetaan viherkattoja.
Kuvassa näkyvät Finnoon metroaseman Meritien ja
Finnoonsillan sisäänkäyntirakennusten katot.

Matinkylä–Kivenlahti-osuuden metroasemien ja huoltotunnelien katot
elävät keväästä syksyyn. Katot on peitetty hyönteisiä ja lintuja
kutsuvalla kasvillisuudella, jota on ilo katsella, mutta sillä on myös
käytännön hyötyjä.
TEKSTI Jani Kohtanen ILMAKUVAT Iiro Mikola, Optivision Oy HENKILÖKUVA Timo Kauppila, Indav Oy

K

ivenlahden aseman Kivenlahdentorin sisäänkäyntirakennus
ja huoltotunneli peittyvät
vähitellen maksaruoholla ja
niittyviherkatolla. Yhteensä
1 100 neliömetriä kasvillisuutta, joka kietoo
harmaan sävyt moniväriseen peitteeseen.
Viherkaton asentaminen ja hoitaminen edellyttää viherrakentajien osaamista. Kiven
lahden ja Kaitaan metroasemien viherkatto
työt on valtuutettu Tanja Frin luotsaamalle
EG Trading Oy:lle.
– Kivenlahden jälkeen vuorossa on
Kaitaa, jonne rakennamme 1 400 neliötä
maksaruohokattoa, Fri sanoo.
Viherkaton voi rakentaa käytännössä mille
tahansa katolle, kunhan painorajoitukset
eivät ylity. Kevyin vaihtoehto on luonnossa
kallioilla kasvava maksaruoho, joka painaa
täysin vettyneenä alle 50 kiloa neliömetrillä.
EG-Trading on Suomen ainoa maksaruohomaton viljelijä Suomessa. Yrityksen Nordic
Green Roof -maksaruohoviherkatto kasvatetaan Tammisaaressa, josta se siirretään
paikalleen paloina samaan tapaan kuin
siirtonurmirullat. Mutta kuten viherpeukalot
tietävät, ensin pitää tehdä pohjatyöt.
– Jos katossa ei ole juurisuojaa, se suojataan juurisuojamatolla. Sen päälle asennetaan kaksitoiminen kuppikenno, joka toimii
salaojana sekä vettä pidättävänä rakenteena. Tämän päälle tulee kasvualustakerros ja
varsinainen kasvukerros, Fri luettelee.

Viherkatto auttaa hulevesien
hallinnassa
Viherkatto suojaa varsinaista kattoa UVsäteilyltä sekä vähentää lämpötilavaihteluita
ja mekaanista rasitusta. Bitumikaton käyttö
iän voi jopa kaksinkertaistaa viherkatolla.
Lisäksi viherkatto pidättää hetkellisesti

Tanja Frin luotsaama EG-Trading rakentaa viherkatot Kivenlahden ja Kaitaan metroasemille.
Yhteensä 1 100 neliömetriä kasvillisuutta peittää
alleen Kivenlahden aseman Kivenlahdentorin
sisäänkäyntirakennuksen ja huoltotunnelin katot.

Kasvit sitovat
pölyä ja melua,
ja viherkatto on elin
ympäristö hyönteisille,
perhosille ja
linnuille.

100 prosenttia ja vielä sen jälkeenkin
30–80 prosenttia sadevedestä. Tämä
auttaa hulevesien hallinnassa.
– Vesi sitoutuu kasvustokerrokseen ja
jää haihtumaan ilmaan. Kasvit toimivat
hiilinieluna sekä sitovat pölyä ja melua, ja
viherkatto on elinympäristö hyönteisille,
perhosille ja linnuille, Fri kertoo.
Jos viherkatoista on näin paljon hyötyä,
miksi niitä ei rakenneta jokaisen toimistotalon ja liikerakennuksen katolle?
– Viherkatto saattaa sisältyä monenkin
uudisrakennuksen suunnitelmiin, mutta jos
sen rakentamista ei vaadita kaavoituksessa, saatetaan se karsia pois rakentamisvaiheessa.
Kaikille uusille Länsimetron asemille,
joilla on omat sisäänkäyntirakennukset,
rakennetaan viherkattoja. Espoonlahdessa
sisäänkäynnit ovat kauppakeskuksen
yhteydessä. ●

TEKSTI ja KUVA
Marianne Partanen

Poikkeuksellinen aika on korostanut ihmisten suhdetta luontoon.
Elämysten etsiminen luonnosta
on näkynyt niin kansallispuistojen
kävijämäärissä kuin lähiluonnon
retkikohteissa.
– Keväällä lintukosteikolla
on ollut kävijöitä ruuhkaksi asti.
En ole koskaan aiemmin nähnyt
kosteikolla vastaavaa väenpaljoutta. Arkipäivisinkin parkkipaikka on
ollut aivan täynnä. Vuonna 2020
lintukosteikon kävijämäärään
vaikutti kulkureittejä sulkeneet
rakennustyöt ja viemäririkon
korjaustyöt, kuvaa Suomenojan
Luonto ry:n sihteeri Jukka Ranta.
Ranta on itse vieraillut rajoitusten
aikana lintukosteikolla kolmesta
neljään kertaan viikossa.
Finnoossa sijaitseva lintukosteikko on arvokas luontokohde
Suomessa harvinaisine lintulajeineen. Alueella on noin 1,6
kilometrin pituinen luontopolku,
jonka varrella on kaksi lintutornia
ja infotauluja alueen linnuista ja
eläimistä. Suomenojan luonto ry
edistää aktiivisesti alueen luonnon
suojelemista. Yhdistys järjestää
perinteisesti keväisen lintuharrastuspäivän sekä opastuksia lintualtaalla koululaisille ja eläkeläisille,
mutta koronapandemian aikana
nämä on jouduttu perumaan.
Tällä hetkellä yhdistyksellä on
perinteinen luontokuvanäyttely
lintukosteikon ympärillä syksyyn
saakka sekä Lintuparatiisi-näyttely
K-Market Liilassa elokuun loppuun.
Lintukosteikko sijaitsee aivan
Finnoon metroaseman vieressä.
Kosteikon sijainti on huomioitu
muun muassa aseman sisäänkäyntien suunnittelussa. Maan
alle rakennettu metro jättää
maanpäälliset alueet asumisen,
elämisen ja luonnon käyttöön.
Finnoon metroasemalla lintukosteikon tunnelman aistii arkkitehtuurissa ja asemataiteessa. Metron
rakentamisen aikana Finnoon
metroaseman läheinen lintuallas
on otettu huomioon. ●

Så byggdes
metrobanan
Vid den överbyggnadsentreprenad som
inleddes i juni 2020 byggs ett banavsnitt
från Mattby till Stensvik. Byggandet av banan inleddes i juni 2020 med installation av
rambullerisolering. Bantunneln är 17,5 km
lång. Ovanpå rambullerisoleringen spreds
ett makadamskikt och för hela avsnittet
behövdes cirka 3 500 laster makadam.
Ovanpå det makadamskikt som placerats på tunnelbottnen installerades sliprar
och växelelement. 27 400 sliprar och
42 växlar installerades. Installationerna
blev klara i februari 2021.

Mellan juni 2020 och mars 2021 installerades räls ovanpå bansliprarna. Totalt
installerades 15 840 spårmeter räls, dvs.
31 680 meter.
Efter rälsläggningen installerades
makadam på ytan och efter utjämningen
stöddes banan med en stödmaskin, överflödigt makadam borstades bort och rälsen
svetsades ihop.
Till sist fästs den strömförande rälsen
och elektriciteten kopplas på sommaren
2021. Därefter kan provkörningarna inledas. De första provkörningarna med banmateriel görs på avsnittet Mattby–Stensvik
på sommaren och det första metrotåget
kör avsnittet i början av hösten. Banentre
prenaden genomförs av GRK Infra Oy.
I entreprenaden har upp till 70 proffs från
olika branscher deltagit. ●

LÄNSIMETRO IN ENGLISH

A green roof is the crown of a metro station

och kontrollerade fläktarnas och frekvens
omvandlarens monterings- och testningsskick. I den nya fläkten kan det till en början
förekomma avvikande drag som fläkttill
verkaren har specialkompetens i att identi
fiera och utreda, beskriver den tekniska
experten Jukka Laitinen från Suomen
TPP Oy, som representerar Talleres Zitrón
S.A. i Finland. ●
Kuva Maija Wirman

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

The Kivenlahdentori entrance building
and service tunnel of the Kivenlahti station
will slowly be taken over by stonecrop and
a meadowy green roof. The roofs will be
covered by a total of 1,100 m2 of vegetation,
building a colourful blanket over the grey
structures. The installation and maintenance
of a green roof requires the expertise of
a green construction specialist. This task
was given to EG-Trading Oy, a company
managed by Tanja Fri.
A green roof can be built on practically
any roof, as long as the weight limit is not
exceeded. The lightest option is stonecrop
or sedum, a plant that naturally grows on
a rocky surface and weighs less than

50 kg per square metre when fully wet.
EG-Trading is the only grower of sedum
mat in Finland. The company’s Nordic
Green Roof sedum mat for green roofs is
grown in Ekenäs and installed in sections,
similarly to roller turf.
A green roof protects the roof structure
against UV radiation while reducing
temperature fluctuations and mechanical
strain. A green roof may even double the
service life of a bitumen roof. Moreover,
a green roof momentarily retains 100% of
rainwater, and continues to store about
30–80% of rainwater. This makes it easier
to manage stormwater.
– The water is retained in the stonecrop

Kuva Sami Toivola

Cooperation between multiple operators
ensures fluent kick-off for transport in 2023
The comprehensive and continuous safety
of the metro is ensured through testing.
The testing phase ends with scenario tests
to verify the functionality of the systems at
the stations and the adjacent track section
in various exceptional situations. After the
station-specific testing, the process moves
on to authoritative inspections. Accessibility
inspections will also be carried out at each
station. The building supervision authorities,
in turn, will carry out the final inspection.  
The west metro construction project
will end when the stations and the track

growth and then evaporates. The plants
act as a carbon sink and absorb dust and
noise. A green roof also provides a habitat
for insects, butterflies and birds, says Fri.
If green roofs are so useful, why are
they not built on the roofs of every office
building and commercial premises?
– A green roof may often be included
in the design of a new building, but unless
its construction is required in zoning,
it may be excluded in the construction
stage.
All the new west metro stations with
their own entrance buildings will have
green roofs. In Espoonlahti, the entrances
are integrated with a shopping centre. ●

infrastructure are handed over to the metro
operator, Helsinki City Transport. Länsimetro
Oy will remain the owner of the section.
Helsinki City Transport will be responsible for
ensuring sufficient HR and fleet resources
for starting the metro operations, among
other things. At the opening of the Matinkylä–
Kivenlahti section, Helsinki City Transport will
have five new metro trains. Helsinki Region
Transport (HSL), in turn, will ensure the func
tionality of passenger information and travel
chains. Accessible and efficient passageways in the vicinity of the metro stations must

Kuva Iiro Mikola, Optivision Oy

Finnoossa sijaitsevalla lintukosteikolla on käynyt kuhina
keväällä 2021. Suomenojan
Luonto ry:n luontokuvanäyttely on nähtävissä Finnoon
metroaseman vieressä
olevalla lintukosteikolla
syksyyn saakka.

Systemen i västmetron säkerställer en
säker användning av metron under alla
förhållanden. Ett av systemen är rökventilation. Rökventilationsfläktar används vid
bränder för att blåsa ut rök ur underjordiska
utrymmen längs röksektionerade rutter till
utomhusluften.
Rökventilationsfläktarna på avsnittet
Mattby–Stensvik levereras av spanska
Talleres Zitrón S.A., som också levererade
fläktarna till avsnittet Gräsviken–Mattby.
Talleres Zitrón har levererat rökventilationsfläktar också till andra krävande objekt,
såsom tunnelbaneprojekten i London,
Milano och Rom.
Testningen av rökventilationssystemet
framskrider från punktvisa tester av
komponenter till testning av hela systemets funktion och slutligen till testning
av rökventilationen som en del av metro
stationen och banlinjen. I driftsproven för
rökventilationssystemet säkerställs att det
önskade rökventilationsskiftet startar och
att de anordningar som ansluter sig till det
fungerar enligt planen.
– I maj utfördes testningar av rökventilationsfläktarna. Experterna från Talleres
Zitrón S.A. utförde alla mätningar själva

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

also be ensured in cooperation with the City
of Espoo and HSL.
Once the construction project is completed
and the metro operations begin, Länsimetro
Oy will be responsible for the lifecycle
management of the metro infrastructure. At
the moment of deployment, the infrastructure
will be at the best point of its lifecycle, and
each part of the system will need service and
maintenance moving forward. This ensures
that the modern public transport infrastructure
is continuously and comprehensively safe,
reliable and cost-effective. ●
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RAKENTAMISEN AIKATAULU

2015–2018

2019–2021

Rakentamisen valmistelu ja louhinta
• A
 sema- ja rataurakoiden kilpailutus
• L
 ouhintojen valmistuminen
• R
 akentamisen aloittamiseen tarvittavien
rakennuslupien hakeminen

2022–2023
Käyttöönotto
• K
 aikki rakennusurakat valmistuvat
• T
 estausvaihe ja skenaariotestit jatkuvat
• V
 iranomaistarkastukset
• H
 KL ja HSL työt

Rakentaminen
• Ensimmäiset rakennusurakat valmistuvat
• Järjestelmäasennukset
• Testausvaihe
• HKL työt
• Skenaariotestaus

Testaaminen on alkanut
Rakentaminen on edennyt testausvaiheeseen. Järjestelmien testauksilla varmistetaan,
että kaikki länsimetroon asennetut 52 eri järjestelmää toimivat suunnitellusti ja turvallisesti
kaikissa olosuhteissa. Rakennusurakat tekevät asemilla ja ratalinjalla rakennus- ja
asennustöiden viimeistelyä. Rataosuuteen kytketään virta kesällä 2021, joka jälkeen
testiajot uudella osuudella alkavat ratakalustolla kesällä ja metrojunilla alkusyksystä.
Sammalvuoren maanalaisen metrovarikon rakentaminen on jo päättynyt. HKL varustaa

varikkoa syksyllä 2021 omiin tarpeisiinsa. Rakentamisen valmiusaste on kesäkuun alussa
noin 90 prosenttia. Työt etenevät aikataulussa ja kustannusarvion mukaan.
Testaamisen etenemistä voi seurata verkkosivuillamme lansimetro.fi/rakentaminen.
HSL päättää liikenteen aloittamisen ajankohdasta. Arvion mukaan liikenne Matinkylä–
Kivenlahti-osuudella voi alkaa vuoden 2023 aikana. Aikataulu tarkentuu vuoden 2021
lopussa. ●

RAKENTAMISESTA ON SIIRRYTTY TESTAUSVAIHEESEEN
Savunpoistopuhaltimien as. valmiita

2015–2018

2019–2021

2022–2023
6/2021

LOUHINTA
RAKENTAMINEN
Projektinjohtourakoiden
kilpailutus
Sivu-urakoiden kilpailutus
Testausvaihe
Koeajot
KÄYTTÖÖNOTTO
Käyttöönoton suunnittelu

RAKENTAMISEN SEURANTA (TILANNE 6.5.2021)
Muutamien keskeisten rakennus- ja asennustöiden etenemisestä sekä testaamisen etenemistä voi seurata verkkosivuillamme lansimetro.fi/rakentaminen. Tilannehuoneen tiedot verkko
sivuillamme päivittyvät kuukausittain. Seurannassa olleista kokonaisuuksista valmiita ovat jo hissien, tukimuurielementtien, kiskojen, pölkkyjen, vaihteiden, liukuportaiden, WC-moduulien,
palorulla- ja -liukuovien, elementtien, savunpoistopuhaltimien, varavoimakoneiden ja syöttöasemien asennukset sekä betonin valu.

Kiskoja asennettu
yhteensä 15 840
raidemetriä (rdm)
Asentamatta
0 rdm

Hissejä
asennettu yhteensä
32 kappaletta
Asentamatta
0 kpl

Kiinteistövalvontajärjestelmän
pistetestauksia tehdään
yhteensä 23 000 kappaletta
Testaamatta
3 968 kpl

Testaamatta
510 kpl

I/O
Asennettu
15 840 rdm

Asennettu
32 kpl

LVI-automaatiojärjestelmän
pistetestauksia tehdään
yhteensä 9 900 kappaletta

Testattu
19 032 kpl

Toimintakokeita
tehdään yhteensä
1 606 kappaletta
Tekemättä
1 260 kpl

I/O
Testattu
9 390 kpl

Tehty
346 kpl

Palautepuhelin: 050 377 3700
Vastaamme puheluihin ja WhatsApp-viesteihin
maanantaista perjantaihin kello 9–13.
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Voit seurata länsimetron kuulumisia sosiaalisen median kanavissa.
facebook.com/metrorakentuu
twitter.com/metrorakentuu
instagram.com/metrorakentuu
fi.linkedin.com/company/lansimetro
youtube.com/lansimetro

KK

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