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Metro parantaa palveluja 
radan varressa 
MAAN ALLA KULKEVA METRO muokkaa maisemaa myös maan päällä. 
Se tuo mukanaan runsaasti uusia mahdollisuuksia, kuten uusia palveluja, 
asuntoja ja työpaikkoja. Metron myötä Espooseen syntyy kokonaan uusi 
kaupunginosa – Finnoo – ja jo olemassa olevat alueet kehittyvät entistä veto-
voimaisemmiksi. Hyvien liikenneyhteyksien varteen rakentuvat asuinalueet 
houkuttelevat palveluillaan. 

KASVUPOTENTIAALI Espoon metrovyöhykkeellä on 70 000 uutta asukasta 
ja sadan prosentin kasvu työpaikkojen määrässä vuoteen 2050 mennessä. 
Uusien asukkaiden ja työpaikkojen ansiosta myös palvelut paranevat. 
Espoonlahden keskusta kuuluu Espoon merkittävimpiin kehittämiskohteisiin. 
Pitkän tähtäimen tavoitteena on tiivis ja eläväinen kaupunkikeskus, jossa 
yhdistyvät urbaani asuminen ja runsaat palvelut.

KAUPPAKESKUS LIPPULAIVA avautui Espoonlahdessa maaliskuun 
lopulla. Kattavien kaupallisten palvelujen lisäksi Lippulaivasta löytyy muun 
muassa Espoonlahden uusi aluekirjasto ja neuvontapiste Espoo-info. Kun 
metro aloittaa liikennöinnin Kivenlahteen, Espoonlahden asemalta noustaan 
suoraan Lippulaivaan. 

KIVENLAHTEEN rakennetaan uusi liikekeskus, jonka on määrä valmistua 
2024. Lisäksi Kivenlahdessa on rakenteilla suuri liikuntakeskus, joka tarjoaa 
monipuolisia harrastusmahdollisuuksia hyvien liikenneyhteyksien varrella. 

TULEVAISUUDESSA keskeinen osa Kivenlahtea on Länsiväylän pohjois-
puolella sijaitseva Kiviruukki. Vanhasta teollisuusalueesta on kehkeytymässä 
kaupunkimainen asuin-, opiskelu- ja työpaikka-alue, johon tulee sekä kansal-
lisesti että kansainvälisesti ainutlaatuinen bio- ja kiertotalouden innovaatio-
keskittymä Cleantech Garden. Alueelle arvioidaan tulevan noin 9 000 asukasta 
ja 3 000 uutta työpaikkaa.

FINNOOSEEN rakennetaan kokonaan uutta kaupunginosaa, jossa meri ja 
luonto ovat lähellä. Kaitaalle tulee metron myötä kaupunkirakennetta tiivis-
tävää täydennysrakentamista. Myös Soukassa metro vauhdittaa täydennys-
rakentamista ja Soukantorin ympäristöä kehitetään. Alueen kadunparannus-
urakka valmistuu ennen kuin metro aloittaa liikennöinnin.

ESPOO TIIVISTYY raiteiden varrelle. Länsimetron ohella Raide-Jokeri ja 
Espoon kaupunkirata tuovat mukanaan kestävää kaupunkikehitystä ja paran-
tavat Espoon joukkoliikenneyhteyksiä entisestään. Toimiva joukkoliikenne aut-
taa asukkaita osallistumaan ilmastotalkoisiin omilla liikkumisen valinnoillaan.

METROASEMIEN YHTEYTEEN tulee laadukkaita pysäköintipaikkoja 
polku pyörille. Liityntäpyöräilyn määrän ennustetaankin kasvavan yli kaksi 
kertaa niin suureksi kuin liityntäliikenteen henkilöautoilla.

ESPOO on viiden kaupunkikeskuksen verkostokaupunki, jota rakennetaan 
asukas- ja asiakaslähtöisesti viihtyisäksi ja turvalliseksi kotikaupungiksi 
Espoo-tarinan hengessä. ●

OLLI ISOTALO 
Kaupunkiympäristön toimialajohtaja,  
Espoon kaupunki
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METROUUTISET

Espoo juhlii syntymäpäiviä elokuussa
Espoon kaupunki täyttää tänä vuonna 50 vuotta. Tämän  
kunniaksi Espoo-päivä laajenee Espoo juhlii! -viikoksi, joka  
alkaa 22. elokuuta ja huipentuu Espoo-päivään 27. elokuuta. 

Ohjelmisto koostuu asukkaiden, yhteisöjen ja yritysten  
itse tekemästä sisällöstä. 

 
Mukana ovat muun muassa:

•   Kiertävä Espoo 50 -juhlakarnevaali. Jokaisena juhlaviikon iltana uuteen paikkaan  
pystytetty karnevaali antaa paikallisille esiintyjille mahdollisuuden nousta lavalle.

•   Tapiolan Metro Areenalla pelataan 29:ttä kertaa juniorikoripallon Tallink-turnaus 
26.–28.8.

•   Matinkylässä tehdään kolmena päivänä yhteisöllistä Kotikulmilla-projektia,  
jossa osallistujat pääsevät tarkkailemaan lähiympäristöään uudella tavalla.

•   Lastenkulttuurikeskus Aurorassa vietetään 23.8. lastenkulttuuripäivää En kulturdag – 
Esbobarnens fest -juhlan merkeissä ja 26.8. on ulkoilmaelokuvanäytös.

Tervetuloa tekemään yhteistä juhlaa! Tapahtumatiedot: espoopaiva.fi  ● 

Kuva: Pyry Antero / Kaupunkitapahtumat Espoo

Asemien ympäristöissä rakennetaan katuja, 
asuntoja ja palveluja
Rakentaminen jatkuu uusien metroasemien ympäristöissä vilkkaana kesällä ja loppuvuonna.  
Kivenlahdessa on rakenteilla uusi liikekeskus, jonka on määrä valmistua vuonna 2024. 
Liikekeskus parantaa alueen palveluita ja sinne tulee myös toinen Kivenlahden metroaseman 
sisäänkäynneistä. Höyrylaivantien varteen nousevaan liikekeskukseen muuttaa sen valmis-
tuttua myös Laurea-ammattikorkeakoulu.

Kivenlahdessa on rakenteilla lisäksi suuri liikuntakeskus, joka tuo monia uusia harrastus-
mahdollisuuksia hyvien liikenneyhteyksien varteen. Liikuntakeskuksen viereen Länsimetro Oy 
rakennuttaa liityntäpysäköintilaitoksen.

Espoonlahdessa kauppakeskus Lippulaivan läheisyydessä rakennetaan asuntoja. Kun 
väliaikainen Pikkulaiva on purettu ja kuljetettu muualle jatkokäyttöön, alkaa sen tontilla asunto-
rakentaminen.

Finnoossa jatkuu kiivaana uuden merellisen kaupunginosan asunto- ja infrarakentaminen.
Katurakentaminen jatkuu kaikkien uusien asemien ympäristöissä. Nyt rakennetaan uusia 

katuja sekä uudistetaan vanhoja väyliä. Samalla parannetaan kevyen liikenteen yhteyksiä. ●

Havainnekuva Kivenlahden liikekeskuksesta. 

Kuva: Arkkitehtitoimisto HKP. 
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Suomen suurin infra-, 
talotekniikka- ja 
automaatioprojekti päättyy
Länsimetron Matinkylä-Kivenlahti-osuuden viiden uuden metroaseman ja ratalinjan rakennusurakat 
päättyivät toukokuussa. Sammalvuoren metrovarikon rakennusurakka päättyi jo vuonna 2020.  
Vuosien aikana Länsimetro-projektin tiedotuslehdessä on kerrottu rakentamisen etenemisestä 
vaikutusalueen asukkaille ja toimijoille. Käsissäsi oleva lehden viimeinen numero kuvaa,  
mitä eri toimijat tekevät vielä ennen kuin matkustajaliikenne osuudella voi alkaa. 
TEKSTI Marianne Partanen  

 Ratalinjan ja viiden metroase-
man rakennusurakat päättyi-
vät toukokuussa sen jälkeen, 
kun rakennusvalvonnan loppu-
tarkastukset oli pidetty hyväk-

sytysti. Kesällä Länsimetro-projekti tekee 
muutostöitä liikenteellä olevan metrolinjan 
läntisen pääteaseman Matinkylän länsi-
puolella. Täällä sijaitseva tarkastusraide 
ja junien yösäilö muutetaan matkustajalii-
kenteen käyttöön sopivaksi metroliikenteen 
jatkuessa Matinkylästä Kivenlahteen. 

  Syksyllä muutostöiden jälkeen Länsi-
metro Oy luovuttaa Matinkylä–Kivenlahti-
osuuden asemien, ratalinjan ja varikon 
lopullisen hallinnan liikennettä operoivalle 
Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne 
Oy:lle.

– Rakennamme yhtä maailman turvalli-
simmista metroista. Jäljellä olevat työt on  
aikataulutettu niin, että voimme alkusyk-
systä 2022 luovuttaa osuuden liikenne-
operaattori Pääkaupunkiseudun Kaupunki-
liikenne Oy:lle. Samalla päättyy Suomen 
suurin infra-, talotekniikka- ja automaatio-
projekti. Koko projekti etenee hankesuunni-
telman tavoitteiden mukaisesti aikataulussa 
ja budjetissa, kertoo Länsimetro Oy:n 
toimitus johtaja Ville Saksi.

Kaupunkiliikenne varmistaa  
metrojärjestelmän käytännön  
toimivuuden liikennöinnissä
Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy 
testaa ja valvoo uuden rataosuuden teknisiä 
valvomojärjestelmiä. Kuljettajakoulutukset 
ja perehdytys uuteen osuuteen alkoivat sen 
jälkeen, kun Finnoo–Kivenlahti-osuuden 
turvallisuuden takaava asetinlaite oli testattu 
ja hyväksytty alkukesästä. Koko Matinkylä– 
Kivenlahti-rataosuuden osalta asetinlaite 
testataan vielä radan viimeisten muutos-
töiden jälkeen syksyllä. Sen jälkeen alkaa 
Kaupunki liikenteen suorittama koeliiken-
nöinnin vaihe. Vasta onnistuneen koeliiken-
nöinnin jälkeen matkustajaliikenne Kiven-
lahteen saakka voi alkaa.

Kivenlahden, 
Espoonlahden, 
Soukan, Kaitaan 
ja Finnoon 
metroasemien 
ja ratalinjan 
rakennusurakat 
saatiin päätökseen 
keväällä 2022. 
Sammalvuoren 
metrovarikon 
rakennusurakka 
vastaanotettiin  
jo aiemmin.

Kartta: Länsimetro

 
Tiesitkö, että 

Länsimetron omistamalla 
rataosuudella Ruoho-
lahdesta Kivenlahteen  
on 13 metroasemaa  

ja rataosuus on  
21 kilometriä?

Kivenlahden metroasemasta tulee metron  
läntinen pääteasema, kun matkustajaliikenne 
jatkuu Matinkylästä länteen. 

Kuva: Kusti Manninen, Tunne Productions Oy

Kaupunkiliikenteen suorittama  
koeliikennöinnin vaihe alkaa syksyllä  
sen jälkeen, kun koko Matinkylä–Kivenlahti- 
osuuden osalta asetinlaitelaite on testattu  
radan viimeisten muutostöiden jälkeen.  

Kuva: M. Wirman

Suora metroyhteys Kivenlahteen 
uudistaa liikenneyhteyksiä  
– liikenteen aloittamisesta  
päättää HSL  
Matkustajille uusi rataosuus tuo suoran 
metro yhteyden Kivenlahteen asti. HSL  
päättää matkustajaliikenteen aloittamis-
päivästä. HSL on tilannut liikennepalvelun 
pyörittämisen metron liikennöitsijältä eli 
Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne 
Oy:ltä. Metrolinjan pidentyminen Kiven-
lahteen asti uudistaa myös alueen muita 
joukkoliikenneyhteyksiä. 

Vuosina 2020–2021 HSL suunnitteli 
Etelä-Espoon alueelle uuden liityntälinjas-
ton. HSL:n aikataulusuunnittelijat työstävät 
kesällä uusien linjojen lopulliset aikataulut. 
Ensimmäiset muutokset bussilinjastoon 
tehdään, kun metroliikenne Kivenlahteen 
alkaa. HSL hioo bussiliikennöitsijöiden 
kanssa uusia linjoja parhaaksi mahdolliseksi 
kokonaisuudeksi.

Uudistus edellyttää myös laajaa vies-
tintäkampanjaa syksyllä alueen asukkaille, 
yrityksille ja muille sidosryhmille, sillä uuden 
metro-osuuden ja liityntälinjaston muutokset 
matkustajille ovat tavanomaisia syyskauden 
muutoksia suurempia. Pysäkeillä ja termi-
naaleissa olevan matkustajainformaation 
muuttaminen vastaamaan uutta tilannetta 
on myös mittava työ. 

– Matkustajainformaatiolla on tärkeä sija 
juuri uudessa tilanteessa, jotta matkustajien 
liikkuminen olisi mahdollisimman helppoa ja 
sujuvaa. Siksi haluamme panostaa paljon 
matkustajainfon laatuun sekä digitaalisissa 
että perinteisissä opastuskanavissa, HSL:n 
matkustajainformaatiosta vastaavan tiimin 
vetäjä Joona Packalén sanoo. ● 

Suurin osa matkustajainformaatiosta on painettu 
opasteisiin ja opasteiden muuttaminen edellyttää 

uuden tiedon vaihtamista paikan päällä.  

Kuva: HSL
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Näin metro rakentui
Toukokuussa 2008 Espoon ja Helsingin kaupunginvaltuustot päättivät metron toteuttamisesta 
Helsingin Ruoholahdesta Espoon Matinkylään. HKL päätti vuonna 2006 automatisoida koko 
pääkaupunkiseudun metroliikenteen.  Automatisointipäätös oli lähtökohtana myös Länsimetron 
hankesuunnitelmassa ja määritti mm. laituripituuden.

Hankesuunnitelma länsimetron jatkamisesta Matinkylästä Kivenlahteen valmistui  
vuonna 2012. Espoon kaupunginvaltuusto päätti osuuden rakentamisesta vuonna 2014.  
Espoon kaupunginvaltuusto teki suunnitelmaan tarkennuksia toukokuussa 2018. 

Matkustajaliikenne Länsimetron Ruoholahti–Matinkylä-osuudella alkoi 18.11.2017. 
TEKSTIT  Marianne Partanen  

Louhintojen vuodet 2014–2018
Louhinnat Matinkylä–Kivenlahti-osuudella alkoivat vuoden 2014 lopussa. Ensimmäisinä 
louhittiin huoltotunnelit. Huoltotunneli on kallioon louhittu kulkureitti, joka louhitaan työmaa-
alueelta maan alle varsinaiselle ratalinjalle. Metrotunnelit ja asemat louhitaan vasta  
työtunnelien louhinnan jälkeen. Asemien louhinnat alkoivat vuoden 2015 lopussa  
ja valmistuivat vuoden 2018 aikana.

Porajumboa käytetään tunneleiden louhintavaiheessa poraamaan 
kallioon reikiä, joihin panostetaan räjäytysainetta.  
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Louhintojen alkupaukku räjäytettiin 
Finnoon työtunnelityömaalla 11.12.2014. 
Paikalla olivat Espoon teknisen toimen  
johtaja Olavi Louko, Helsingin 
kaupungin  johtaja Jussi Pajunen,  
valtiovarainministeri Antti Rinne  
ja Destia Oy:n tulosyksikön johtaja 
Minna Heinonen.   
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Tervajaiset ovat perinteinen rakentamisen juhla.  
Pohjan tervajaisia vietetään, kun louhinta on saavuttanut 
syvimmän kohtansa. Espoonlahden ja Kivenlahden  
työtunneleiden tervajaisia vietettiin marraskuussa 2015. 
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Rakentamisen aikana kerrottiin aktiivisesti mitä  
rakentamisessa tapahtuu, ketkä metroa rakentavat ja 
miten rakennustyöt vaikuttavat asemaympäristöön. 
Kuva Soukan asukastilaisuudesta 14.8.2018. 
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Tiesitkö, että 

perehdytettyjä työntekijöitä  
oli 30 000 koko hankkeen aikana  

eri urakoissa? Suurimmillaan 
työvoimaa hankkeessa oli 
marraskuussa 2019, jolloin  

projektissa oli 1 459 henkilöä. 
Yrityksiä eri urakoissa oli  

905 kappaletta.

Projektin ydin oli tilannehuone
Projektissa työskenneltiin vuodesta 2017 alkaen big room-mallin mukaisesti,  
joka tarkoittaa yhteistä toimitilaa ja toimintatapaa. 

Tilannehuone oli projektin tilannejohtamisen 
keskus. Tilannehuone tuotti reaaliaikaista 
tietoa rakentamisen eri osa-alueista  
(aikataulu, kustannukset, riskit, laatu,  
yhteistyö ja työturvallisuus).
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Ajantasainen tilannekuva, jämäkkä johtaminen, 
ripeä päätöksenteko ja tehokas tiedonkulku olivat 
rakennusprojektin kulmakiviä. Tiedonkulkua paran-
nettiin luomalla uusia sisäisen viestinnän toiminta-
malleja ja kanavia. Esimerkiksi viikko aloitettiin 
yhteisellä tilannekatsauksella yli 200 kertaa.
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Saman katon alla työskenteli 120 henkilöä niin 
Länsimetro Oy, konsultit, Espoon kaupungin 
edustajat, Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne 
Oy ja muut hankkeessa mukana olleet tahot. 
Kuvassa juhlitaan Big roomin avajaisia Piispan-
portissa kesäkuussa 2017.
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Projektin aikana 
maailman turvalli-
sinta metroa esi-
teltiin lapsiryhmistä 
kansainvälisiin 
vieraisiin saakka. 
Kuvassa vierailu 
Espoonlahden 
Merenkulkijan 
päiväkodissa.
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Tiesitkö, että
louhinnoista syntyi  

32 eduskuntatalollisen 
verran louhetta?

Vuosi 2018 oli  
hankintojen vuosi
Vuosi 2018 oli hankintojen aikaa. Projektissa kilpailutettiin urakoitsijat 
viidelle metroasemalle, ratalinjalle ja yhteensä 24 sivu-urakkaan.  
Jo hankintavaiheessa korostettiin vuorovaikutusta ja yhteistyötä  
urakoitsijoiden kanssa. Matinkylä–Kivenlahti-projektissa toimittiin  
projektinjohtourakka- eli PJU-mallilla.

Jokaisen viiden metroaseman urakoitsijat kilpailutettiin.  
Kuva on Soukan metroaseman urakan allekirjoitustilaisuudesta. 
Soukan rakennusurakan toteutti YIT Suomi Oy:n ja Are Oy:n 
työyhteenliittymä.
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KYSY METRON 
RAKENTAMISESTA 

Matinkylä–Kivenlahti-
osuuden rakentamisen 
aikana palautetta pystyi 
antamaan rakennus-
projektille puhelimitse 
ja verkossa. Kun  
rakentaminen on nyt 
päättynyt, minne voin 
jättää palautetta? 

Jos kysymyksesi koskee metro-  
ja liityntäliikennöintiä (mm. 
liityntä busseja, matkalippuja, 
matka-aikoja), kysymyksiisi vas-
taa Helsingin seudun liikenteen, 
HSL:n asiakaspalvelu. Puhelin-
numero on 09 4766 4000 ja se 
palvelee ma–pe klo 7.30–19, 
la–su klo 9.30–17. Voit ottaa 
yhteyttä	myös	verkossa	hsl.fi/
asiakaspalvelu.

Jos sinulla on kysyttävää 
metroaseman ympäristön  
rakennustöistä tai kaupunki-
ympäristöstä, Espoon asema-
ympäristöjä ja kaupunkikehitystä 
koskeviin kysymyksiin vastaa 
Espoon Kaupunkiympäristön 
asiakaspalvelu (puhelinpalvelu 
ma-pe klo 10.00–15.30,  
puh. 09 8162 5000). 

Kuinka paljon  
palautetta annettiin 
metron rakentamisen 
aikana? Mitä kysyttiin 
eniten?  

Palautekanavien kautta tuli  
noin 1 500 yhteydenottoa siitä 
päivästä alkaen, kun Matinkylä– 
Kivenlahti-osuuden alkupaukku 
räjäytettiin Finnoossa joulu- 
kuussa 2014. Ajallisesti eniten 
palautetta kertyi louhinnan aikana. 
Koko projektin aikana suurin 
osa palautteista koski melua 
ja tärinää sekä katselmuksia ja 
vaurioita. Kaikkiin palautteisiin 
pyrittiin vastaamaan kolmen 
arkipäivän sisällä. Palautteisiin 
reagoitiin muun muassa tarkis-
tamalla vaurioita, tehostamalla 
rakennus työmaiden puhdistusta 
ja ohjaamalla työmaiden toimin-
taa meluvalitusten perusteella. ●

Runkotöiden ja betonin vuosi 2019
Asemien, radan ja varikon rakentaminen alkoi porrastetusti vuoden 2018 lopulla.  
Vuosi 2019 oli betonitöiden aikaa. Asemien rakentaminen alkoi laituritasolta edeten  
kerroksittain kohti maanpintaan. Vuonna 2020 asemien sisäänkäyntirakennusten  
ja kuilujen rungot ja maanpäälliset osuudet tulivat näkyviksi osiksi asuinalueita.

Betoni on metroasemien, ratalinjan ja varikon tärkein raaka-aine. Betonista on rakennettu kaikki  
asemien kantavat rakenteet seinistä hissikuiluihin ja laiturirakenteisiin. Ratalinjalla betonista syntyivät 
25 yhdystunnelia, kuusi pumppaamoa, viisi raiteenvaihtohallia ja seitsemän teknistä kuilua.
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Kivenlahden 
metroaseman 

asemahallin  
elementtejä.
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Harjannostajaisia juhlitaan, kun rakennuksen 
vesikattotyöt ovat valmistuneet. Kuva on Soukan 
harjannostajaisista 28.11.2019.
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Tiesitkö, että 

betonia on valettu 
70 000 kuutiota ja 

tukimuurielementtejä  
on asennettu  

9 800 kappaletta?

Taloteknisten töiden ja järjestelmä-
asennusten vuosi 2020
Vuosi 2020 painottui  taloteknisiin töihin ja järjestelmäasennuksiin. Metrossa on monia teknisiä järjestelmiä 
ja automatiikkaa, jotka varmistavat metron turvallisuuden. Myös sivu-urakoiden töitä tehtiin laajalla  
rintamalla vuonna 2020. Rakennustöiden osalta vuonna 2020 tehtiin pinta- ja sisärakennustöitä. 

Yksi metron 52  
järjestelmästä on  

savunpoisto. Savun-
poistopuhaltimia 

käytetään tulipalotilan-
teessa puhaltamaan 

savu pois maan-
alaisista tiloista savu-

osastoituja reittejä 
pitkin ulkoilmaan.

Kuva: M. Wirman

Yli puolet louhitusta asema-
hallista on teknisiä tiloja, joissa 
on modernin metron vaatima 
talotekniikka ja järjestelmät.  
Kuvassa vierailu Espoonlahden 
teknisissä tiloissa.

Kuva: Satu Linkola

 
 

Tiesitkö, että  

yhdellä asemalla  
on keskimäärin  

13 000 sähkökaapelia,  
8 000 erilaista kytkintä  

ja sähkörasiaa?

Radan rakentaminen
Samanaikaisesti asemaurakoiden kanssa eteni metrotunnelin ja radan rakentaminen. 

Metrotunnelin rakentami-
sessa on monta vaihetta 
taloteknisten kaapeleiden 
asentamisesta radan  
sepelöintiin ja virtakiskon  
asentamiseen. Kuvassa  
asennetaan ensimmäisiä  
kiskoja kesäkuussa 2020.

Metron koeajot ylsivät Sammalvuoren  
metrovarikolle saakka helmikuussa 2022. 
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Virtakiskoon kytkettiin sähkö 
kesäkuussa 2021, jonka jälkeen 
alkoivat koeajot. 
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Tiesitkö, että  

Matinkylä–Kivenlahti-
osuuden rata on  
7 kilometriä?

Testausvaihe  
alkoi 2021
Testaaminen alkoi täydellä teholla alkuvuodesta 
2021. Vasta kaikkien järjestelmien samanaikai-
nen käyttö eri poikkeustilanteissa antaa koko-
naiskuvan aseman valmiudesta metroliikenteen 
aloittamiseen. Ennen tätä yksittäiset laitteet ja 
komponentit testattiin pistetestauksissa ja  
järjestelmien toiminnallisuus toimintakokeissa.  
Huhtikuussa 2022 tehtiin viimeiset matkustaja-
turvallisuuden varmistavien järjestelmien 
testaukset ja toukokuussa viimeiset viranomais-
hyväksynnät. Asemien ja ratalinjan rakennus-
urakat valmistuivat toukokuussa 2022. 

Paloilmoittimien testaamista Kivenlahden metro-
asemalla. Testeissä paloilmaisin aktivoidaan pitkällä 
sauvalla. Paloilmoittimen ohjauksien testauksissa 
varmistetaan, että savunpoisto käynnistyy automaatti-
sesti paloilmoittimen hälyttäessä kyseisessä tilassa.
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Länsimetron järjestelmien ja toiminnallisuuden testaa-
miseen kuuluvat myös koeajot, jotka alkoivat yksittäi-
sillä rata-autoilla ja metrojunilla kesä llä 2021. Kuvassa  
ensimmäinen koe ajometro Kaitaan metroasemalla 
heinäkuussa 2021. 
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Monen tekijän summa
Länsimetroa on ollut rakentamassa monen eri alan asiantuntija. Ammattilaisiin 
ja heidän työpäiviinsä on päästy kurkistamaan vuosien varrella lehden sivuilla. 
Länsimetro-lehden toimitus otti yhteyttä muutamiin heistä ja kysyi kuulumisia Suomen 
suurimman infra-, talotekniikka- ja automaatioprojektin päättymisen kynnyksellä.
TEKSTI Satu Linkola

Ratalinja koki muodonmuutoksen 
Ismo Penttinen on toiminut Länsimetron 
ratalinjan sähkötöiden asiantuntijana ja 
valvojana. Sähköä tarvitaan valmiissa 
metrossa esimerkiksi turvavalojärjestel-
mään, äänievakuointiin, kameravalvontaan, 
pumppaamoihin, savunpoistoon, ylipaineis-
tukseen sekä palomies- ja evakuointihissien 
toimintaan. Yhteensä erilaisia järjestelmiä 
on 52, ja matkustavaturvallisuutta turvaa-
vien järjestelmien sähkönsaanti on varmis-
tettu tilanteessa kuin tilanteessa. Syksyllä 
2018 kaapeleiden suojaputket löytyivät vielä 
rataurakan työmaatukikohdan pihalta Ismon 
kertoessa urakan etenemisestä.

Koronapandemia aiheutti sen, että  
kasvotusten järjestetyt palaverit loppuivat. 

– Kun kontaktit jäivät, ei tiennyt mitä  
työkaverin mielessä liikkui. Eleet ja ilmeet  
jäivät puuttumaan. Sähköpostien määrät 
kasvoivat ja jakelut tulivat monimutkaisiksi, 
Ismo kertoo. 

– Koronasta huolimatta oli kuitenkin vä-
lillä tavattava tunnelissa ja katsottava asiat 
kuntoon. 

Neljän vuoden aikana rata on kokenut 
melkoisen muutoksen. 

– Aikoinaan kävelin tunnelin läpi, kun se 
oli hiekkapinnalla ja täysin pimeä. Nyt siellä 
on sähköistetty ja valaistu rata. Radalle on 
asennettu turvavalaistukset, valvontakame-
rat, kaiuttimet, opastukset, palohälyttimet, 
sprinklerit, puhelinyhteydet, liikennevalot, 
paloliukuovet ja palorullaovet. Hienoa  
nähdä, miten kaikki on radalla muuttunut 
neljän vuoden aikana. Ilo katsella, Ismo 
Penttinen summaa. 

Ruoholahti–Matinkylä-osuus on myös 
tullut tutuksi. 

– Olen matkustanut paljonkin ykkös-
vaiheella, aluksi kävin perehtymässä työ-
mielessä ykkösvaiheen tiloihin. Ehkä tästä 
tuli vielä parempi. ● 

KEVÄT 2022

SYKSY 2018

Kuva: Kusti Manninen

KEVÄT 2018

KEVÄT 2022

Tasainen kyyti Kivenlahteen saakka
 Pekka Saarinen on toiminut Länsimetron 
radan päällysrakenteen pääsuunnittelijana. 
Hänen kädenjälkeään on alusrakenteen 
päälle tulevat kokonaisuudet.  Pekka kertoi 

ratasuunnittelusta 
lehdessä keväällä 
2018. Ratasuun-
nittelussa määri-
tellään, miten ja 
millä materiaaleilla 
rata rakennetaan 
ja missä rata kul-
kee huomioiden 
mm. liikennöinnin 
ja kunnossapidon 
tarpeet, kallion 
laatu, sisään-
käyntien sijainnit 
ja maankäyttö 
maan pinnalla. 

Tavoitteena on turvallinen ja tasainen metro-
kyyti, jonka ylläpito on kustannustehokasta. 

Matinkylä–Kivenlahti-osuuden koeajot 
alkoivat kesällä 2021. 

– Aina se vähän jännittää, kun juna ajaa 
ensimmäistä kertaa itse suunniteltua rataa 
pitkin, vaikka suunnitelmat onkin tarkastettu 
usean henkilön toimesta. Mahtuuko se tun-
neliin, kolahtaako se kiinni jonnekin. Kaikki 
sujui kuitenkin suunnitellusti, Pekka toteaa.   

AFRY Finlandilla ratasuunnittelua tekevä 
Pekka on ehtinyt myös muihin ratahankkei-
siin. 

– Tällä hetkellä toimin Kalasatamasta 
Pasilaan -hankkeen suunnittelupäällikkönä. 
Kytömaa–Ainola-ratahanke Väylävirastolle 
on myös työn alla. Molemmissa on raken-
taminen käynnissä. Käynnissä on myös 
Espoon kaupunkiradan suunnittelu. 

Maanalaisen radan suunnittelussa on 

yksi merkittävä poikkeus maan pinnalla 
kulkevaan rataan verrattuna. 

– Tunnelissa ei ole ylimääräistä tilaa. 
Kun metsään rakennetaan rataa, tilaa on. 
Esimerkiksi vaihteenkääntölaitteen suunnit-
telussa tunneliin pitää huomioida vaihteen 
kaikki osat kaapeleineen ja sijainteineen. 
Jos jokin osa viekin suunniteltua enemmän 
tilaa, tunnelissa sitä ei saa mistään lisää, 
Pekka Saarinen kertoo.

Pekka käyttää metroa säännöllisesti. 
Toukokuussa 2022 hän pääsi metrojunan 
koeajon kyytiin Matinkylä–Kivenlahti- 
osuudella. 

– On tullut matkustettua itsekin metrolla 
paljon, en omista autoa, joten asiakas-
käynnit sujuvat hyvin metrolla. Ykkösvaihe 
vaikuttaa oikein hyvältä. Kyyti on sujuvaa. 
Koeajojen perusteella kakkosvaiheen  
kyytikin oli oikein tasaista ja mukavaa. ●

Yhä maailman turvallisin metro 
Juha-Pekka Laaksonen toimi Länsi-
metron Ruoholahti–Matinkylä-osuuden 
vastaavana paloteknisenä suunnittelijana 
ja toisessa vaiheessa Matinkylästä Kiven-
lahteen paloteknisten toteutussuunnitelmien 
ulkopuolisena tarkastajana. Juha-Pekka 
toimi L2 paloturvallisuus Oy:ssä 2021 asti 
ja siitä eteenpäin maailman suurimmassa 
paloturvallisuusyrityksessä Jensen Hughe-
silla Suomen toimitusjohtajana. Hän on 
perehtynyt metrojen turvallisuuteen ympäri 
maailmaa.

Juha-Pekka kertoi Länsimetron palo-
turvallisuudesta lehdessä keväällä 2017. 
Länsimetroa kutsutaan yhdeksi maailman 

turvallisimmista metroista. Miltä länsimetron 
ratkaisut näyttävät nyt?

– Seuraan jatkuvasti työni puolesta met-
rojen paloturvallisuutta, mikään ei ole muut-
tunut. Länsimetro on edelleen ratkaisuiltaan 
yksi maailman turvallisimmista metroista.  
Muuallakin on käytetty samoja ratkaisuja, 
mutta ei näin kattavasti kuin länsimetrossa, 
Juha-Pekka Laaksonen toteaa. 

Esimerkiksi evakuointihissejä ei  
edelleenkään ole juuri käytössä muualla 
metroissa. Kehitystä maailmallakin kuitenkin 
tapahtuu. 

– Menetelmät ja laskentatehot parane-
vat. Muuallakin on siirrytty isompiin palo-

tehoihin. Suomessa asia huomioitiin jo  
Ruoho lahti–Matinkylä-osuuden  
suunnittelussa, Juha-Pekka 
summaa. 

Länsimetron asemat 
kuvastavat ympäröivää 
kaupunkialuetta. Tunnis-
tettavuus kerää kehuja. 

– Itämetro on minulla 
käytössä. Idästä pääsee 
näppärästi metrolla länteen. 
Oman näköiset asemat on 
ideana loistava. Koivusaari on  
oma suosikkini, Juha-Pekka kertoo. ● 

Kuva: Heidi Stengell
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LÄNSIMETRO PÅ SVENSKA
 Kuva Länsimetro

Finlands största infrastruktur-, 
husteknik- och automations-
projekt slutförs 
Byggnadsentreprenaderna på banlinjen och 
de fem metrostationerna ska i maj slutföras 
efter det att byggnadstillsynen utfört slut-
kontrollerna med godkänt resultat. Under 
sommaren medför Länsimetro-projektet 
ändringsarbeten väster om slutstationen  
i	Mattby	på	den	metrolinje	som	är	i	trafik.

– Vi bygger en av världens tryggaste  
metroanläggningar. De återstående 
åtgärderna har schemalagts så att under 
förhösten 2022 kan vi överlåta avsnittet 
till	trafikoperatören	Huvudstadsregionens	
Stadstrafik	Ab.	Samtidigt	slutförs	Finlands	

största infrastruktur-, husteknik- och auto-
mationsprojekt. Hela projektet framskrider  
i enlighet med projektplanens mål enligt 
tidtabell och budget, säger Ville Saksi, 
verkställande direktör för Länsimetro Oy. 

För passagerarna medför det nya  
banavsnittet en direkt metroförbindelse 
ända till Stensvik. HRT beslutar om datumet 
för	att	inleda	passagerartrafiken.	HRT:s	
tidtabellsplanerare fastställer de slutliga 
tidtabellerna för de nya linjerna. De första 
ändringarna	i	busstrafiken	görs	när	metro-
trafiken	till	Stensvik	inleds.	● 

Läs mer om  
Västmetron-projektets 

fortskridande:  
www.lansimetro.fi/sv

En summa  
av flera faktorer 
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Ismo Penttinen har varit sakkunnig för och 
övervakare av elarbeten på Västmetrons 
banlinje. El behövs i den färdiga metron 
t.ex. för säkerhetsljussystem, ljudevakue-
ring, kameraövervakning, pumpstationer, 
rökventilation, övertryck samt brandmans- 
och	evakueringshissars	funktion.	Det	finns	
sammanlagt 52 olika system, och eltillför-
seln till de system som tryggar passage-
rarnas säkerhet har säkerställts för alla 
situationer. Hösten 2018 fanns kablarnas 
skyddsrör ännu på gården på banentre-
prenadens byggplats, säger Ismo när han 
berättar om hur entreprenaden framskridit.

Coronapandemin ledde till att de möten 
som ordnades ansikte mot ansikte tog slut.

– När kontakterna uteblev visste man 
inte riktigt vad kollegorna funderade på.  

Så är det när man inte ser kollegornas 
gester och ansiktsuttryck. Antalet e-post-
meddelanden ökade och utskicken blev 
mer komplicerade, säger Ismo.

– Trots coronan var det dock ibland  
nödvändigt	att	träffas	i	tunneln	och	se	till	 
att saker och ting sattes i ordning.

Under de senaste fyra åren har banav-
snittet genomgått en stor förändring.

– Jag har tidigare promenerat genom 
tunneln när den fortfarande hade en 
sandyta	och	var	helt	mörk.	Nu	finns	där	
ett	elektrifierat	och	upplyst	banavsnitt.	På	
banavsnittet har installerats säkerhetsbe-
lysning, övervakningskameror, högtalare, 
skyltar, brandlarm, sprinkler, telefonför- 
bindelser,	trafikljus,	brandgliddörrar	och	 
brandrulldörrar.	Det	känns	fint	att	se	hur	 
allt har förändrats på banavsnittet under  
de senaste fyra åren. Det är en glädje att 
se det, sammanfattar Ismo Penttinen.

Avsnittet Gräsviken–Mattby har också 
blivit bekant.

– Jag reste mycket där under det första 
skedet, till en början ur arbetssynvinkel för 
att se hur det första skedet utvecklades. 
Kanske detta avsnitt blev  
ännu bättre. ●

LÄNSIMETRO IN ENGLISH

Building of the metro 
In May 2008, the city councils of Espoo and Helsinki decided to build a metro line from Ruoholahti, Helsinki to Matinkylä, Espoo. 
In 2006, Helsinki City Transport made plans to automate the metro system of the entire metropolitan area. The automatisation also 
served as the basis for the Länsimetro project plan, determining factors such as the length of the platform. l 

Years of excavation 2014–2018 
The excavations between Matinkylä and 
Kivenlahti started at the end of 2014.  
The excavations of the stations were  
completed in 2018.

War room at the heart of the project 
The war room produced real-time data  
on various aspects of the construction (such 
as schedule, risks and occupational health 
and safety).

Year of procurements 2018 
The project conducted competitive bidding  
for	five	metro	stations,	tracks	and	a	total	of	 
24 side projects.

Year of frame erection and 
concrete 2019
Structures such as 25 connect-
ing tunnels were created out of 
concrete.

Year of building technology 
and system installations 2020 
The construction work mostly 
involved above-ground and  
indoor construction.

Building of the tracks 
The construction of the metro  
tunnel and tracks progressed 
at the same time as the station 
projects.

Testing starts in 2021 
Full testing started in early 2021.

 
Read more about  
the progress of  

the West Metro project:  
www.lansi	metro.fi	 

In EnglishThe  
largest  
infrastructure, 
building tech-
nology and auto-
mation project  
in Finland  
draws to a close 
The	building	projects	of	the	tracks	and	five	
metro	stations	ended	in	May	after	the	final	in-
spections of the building supervision authori-
ties were completed with approval. In the 
summer, the Länsimetro project will carry out 
alteration work on the west side of Matinkylä, 
the western terminus of the metro line.

– We’re building one of the safest metros 
in the world. The remaining work has been 
scheduled in a way that allows us to hand 
the section over to the transport operator 
Metropolitan Area Transport Ltd in early 
autumn 2022. At the same time, the largest 
infrastructure, building technology and auto-
mation project in Finland will draw to a close. 
The entire project is progressing according to 
the project plan, within schedule and budget, 
says Ville Saksi, CEO of Länsimetro Oy. 

The new track section will introduce  
a direct metro connection all the way to 
Kivenlahti. ●
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RAKENTAMISEN AIKATAULU

  

2015–2018
Rakentamisen valmistelu ja louhinta

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

rakennuslupien hakeminen 

2019–2021
Rakentaminen

•   Ensimmäiset rakennusurakat valmistuvat
•   Järjestelmäasennukset
•   Pistetestaukset ja toimintakokeet
•   HKL työt
•  Poikkeustilannetestaukset

2022–2023
Käyttöönotto

•   Kaikki rakennusurakat valmistuvat 
•   Poikkeustilannetestit valmistuvat
•   Viranomaistarkastukset valmistuvat
•   Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne  

ja HSL työt

Metroasemat ja rata valmistuivat toukokuussa
Länsimetron Matinkylä–Kivenlahti-osuuden rakentaminen ja testaaminen on edennyt 
siihen vaiheeseen, että viiden metroaseman (Finnoo, Kaitaa, Soukka, Kivenlahti ja  
Espoonlahti) ja ratalinjan rakennusurakat päättyivät perjantaina 13.5.2022. Sammalvuoren  
metrovarikon rakennusurakka päättyi jo vuonna 2020. Huhtikuussa tehtiin viimeiset 
matkustajaturvallisuuden varmistavien järjestelmien testaukset ja toukokuussa viimeiset 
viranomaishyväksynnät. 

Kesällä käynnissä on metron nykyisen läntisen pääteaseman Matinkylän länsipuolella 
olevan tarkastusraiteen ja junien yösäilön muutostyöt. Muutostöiden jälkeen syksyllä 
Länsimetro Oy luovuttaa Matinkylä–Kivenlahti-osuuden metroasemien, ratalinjan ja 
varikon lopullisen hallinnan liikennettä operoivalle Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne 
Oy:lle. Samalla Länsimetron rakennusprojekti päättyy. HSL päättää matkustajaliikenteen 
aloittamisesta Matinkylä–Kivenlahti-osuudella. ●

NÄITÄ SEURATTIIN 

Rakentamisen	aikana	on	seurattu	muutamien	keskeisten	töiden	etenemistä	verkkosivuillamme	lansimetro.fi/rakentaminen.	Tilannehuoneen	tiedot	verkossa	päivittyivät	kuukausittain.	 
Seurannassa olleista kokonaisuuksista käynnissä on vielä koeajoja. Kokonaisuuksista valmiita ovat poikkeustilannetestaukset, toimintakokeet, kiinteistövalvontajärjestelmän pistetestaukset 
ja LVI-automaatiojärjestelmän pistetestaukset. Seurannassa olleista asennuksista valmiita ovat kameroiden, kaiuttimien, ovien, tukimuurielementtien, hissien, kiskojen, pölkkyjen, vaihteiden, 
liukuportaiden, WC-moduulien, palorulla- ja -liukuovien, elementtien, savunpoistopuhaltimien, varavoimakoneiden ja syöttöasemien asennukset sekä betonin valu. 

Koeajojaksoja  
on yhteensä  
12 kappaletta

Ajettu  
10 jaksoa

Ajamatta  
2 jaksoa

Poikkeustilannetestauksia  
tehtiin yhteensä  

7 kappaletta 

Tehty 
7 kpl

Tekemättä 
0 kpl

Toimintakokeita  
tehtiin yhteensä  
1 606 kappaletta

Tehty  
1 606 kpl

Tekemättä  
0 kpl

Kiskoja asennettiin  
yhteensä 15 840  

raidemetriä (rdm)

Asennettu 
15 840 rdm

Asentamatta  
0 rdm

Hissejä asennettiin  
yhteensä  

32 kappaletta?

Asennettu 
32 kpl

Asentamatta  
0 kpl

Parhaat matkat  
tehdään yhdessä

HSL vastaa joukkoliikenteen  
suunnittelusta, aikatauluista ja  
matkustajainformaatiosta. 

Minne mennään?
HSL:n Reittioppaasta löydät  
matkan suunnittelua ja toteutusta  
helpottavat reitit, aikataulut, pysäkit, 
liput ja hinnat. Lataa HSL-sovellus, 
jolloin mukanasi on mobiilisti  
mukana kulkeva matka opas ja  
lippukauppa tai tutustu reitti - 
oppaaseen osoitteessa HSL.fi

Ota yhteyttä
HSL:n asiakaspalvelu neuvoo 
joukkoliikenteen käytössä ja auttaa 
pulmatilanteissa. Puh. 09 4766 4000 
(pvm), avoinna ma-pe klo 7.30-19, 
la-su klo 9.30-17. Palautetta voit 
antaa netissä hsl.fi/palaute

Länsimetro Oy omistaa, ylläpitää ja kehittää metrojärjestelmää, rataa ja asemia Ruoholahdesta länteen. Internet: lansimetro.fi
Voit seurata Länsimetro Oy:n kuulumisia myös sosiaalisen median kanavissa @lansimetro.  
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