
Aineiston käyttö ja kopiointi ilman Länsimetron lupaa on kiellettyä.

Missä mennään?
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Itäjatke 

Kantametro  (avattu 1982)

• 21 km (6 km tunnelissa)

• 17 asemaa 

• Varikko Roihupellossa

Länsimetro

• 21 km 

• 13 asemaa

• Varikko Sammalvuoressa
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RUOHOLAHTI – MATINKYLÄ 

• 14 kilometriä

• 8 uutta asemaa:  Lauttasaari, Koivusaari, 
Keilaniemi, Aalto-yliopisto, Tapiola, 
Urheilupuisto, Niittykumpu, Matinkylä

• Liikenteelle 2017

MATINKYLÄ – KIVENLAHTI 

• 7 kilometriä

• 5 uutta asemaa: Finnoo, Kaitaa, 
Soukka, Espoonlahti, Kivenlahti 

• Osuus valmistuu aikaisintaan 2020

RUOHOLAHTI – MATINKYLÄ 

• 14 kilometriä

• 8 uutta asemaa:  Lauttasaari, 

Koivusaari, Keilaniemi, Aalto-yliopisto, 

Tapiola, Urheilupuisto, Niittykumpu, 

Matinkylä

• Liikenteelle 18.11.2017

MATINKYLÄ – KIVENLAHTI 

• 7 kilometriä

• 5 uutta asemaa: Finnoo, Kaitaa, 

Soukka, Espoonlahti, Kivenlahti

• Varikko Sammalvuoreen 
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• Helsingin (15%) ja Espoon (85%) 
yhteisesti omistama yhtiö

• Tehtävänä rakentaa, omistaa, ylläpitää 
ja kehittää länsimetroa. 

• Toimii läheisessä yhteistyössä 
molempien kaupunkien asiantuntijoiden 
kanssa

• HSL (Helsingin seudun liikenne) 
suunnittelee ja hankkii joukkoliikenteen, 
sekä vastaa  
liikennejärjestelmäsuunnitelmista mm. 
liityntälinjasuunnittelusta

• HKL (Helsingin kaupungin liikennelaitos 
–liikelaitos) vastaa metroliikenteestä 
sekä huoltaa ja ylläpitää 
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• 1-vaiheen viimeisin kustannusennuste on 
1186 miljoonaa euroa 

• Espoon kaupunki tarkisti 2012 laaditun 2-
vaiheen hankesuunnitelman 2018

• 2-vaiheen tarkistettu kustannusarvio on 
1159 miljoonaa euroa 

Kustannusarviot 
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2-vaiheen tarkistettu kustannusarvio

KUSTANNUS 2018

asemat, bussiterminaali, liityntäpysäköinti,
työtunnelit 

636 milj.

ratatunnelit 192 milj. 

varikko 102 milj. 

RAKENTAMINEN YHTEENSÄ 930 milj. (louhinta n. 200 M€)

Suunnittelu 81 milj. 

Rakennuttaminen 88 milj. 

Riskivaraus 60 milj. 

YHTEENSÄ 1 159 milj. 
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Rakentamisen valmistelu ja 

louhinta

• Urakoiden kilpailutus

• Louhintojen 

valmistuminen

• Rakennuslupien 

hakeminen

Käyttöönotto: 

• Urakoiden vastaanotot

• Yhteiskäyttökokeet

• Viranomaistarkastukset

• Luovuttaminen operaattorin 

(HKL) käyttöön 

matkustajaliikenteen 

aloittamisen valmistelua 

varten

Rakennusvaihe

• Asemien, radan ja 

varikon rakentaminen 

• Järjestelmien 

asennukset

LM2 aikataulu - Metro HKL:n käyttöön v. 2023

2015-2018 2019-2021 2022-2023
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2-vaiheen louhinnat

• Louhinnan kokonaismäärä noin 1.6 miljoonaa kiintokuutiota

• Louhinnan kestoaika 12/2014 – 12/2018

• Pääosin ratatunneleiden ja asemien louhinnat valmistuivat jo kesällä 2018
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2-vaiheen louhinnat

Työtunneleiden louhintaurakat

• Destia 4 kpl

• Kalliorakennus 2 kpl

Asemien ja ratatunneleiden louhintaurakat

• YIT (Lemminkäinen Infra)

• SRV Infra

• Skanska Infra

• TYL Metro (Destia + Metrostav)

• Kalliorakennus

Sammalvuoren varikkourakka (sis. louhinta)

• TYL Sammalvuori 

• Kalliorakennus

• EM Pekkinen

• Aro Systems

• Terrawise (Konevuori)
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Opit ykkösvaiheelta 
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• Hankkeessa mukana olevat tahot on 
keskitetty samaan toimistoon ja yhteen 
länsimetro-organisaatioon (big room)

• Uusi johtamismalli käytössä

• Tilannehuone-konsepti otettu käyttöön

• Yhteistyömittaus neljästi vuodessa 
rakennusurakoissa ja big roomissa, jolla 
mitataan tiedonkulkua, yhteistyötä ja 
luottamusta osapuolten välillä 

Miten toimintaa on kehitetty?
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• ... läpinäkyvyys hankkeen 
tilanteesta

• ... kyky reagoida nopeasti 
muutoksiin ja riskeihin

• ... tehokas projektinohjaus

Tilannekuvan tavoite

Hankkeen tavoitteiden 
saavuttamisen varmistaminen

Edellytyksenä on:
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Projektitaso

• Projektitason aikataulun, budjetin, keskeisten riskien ja 

prioriteettien tarkastelu

• Yhteisten tavoitteiden ja päätöksien seuranta

Kohdetaso

• Yhden kohteen edistymän, budjetin ja 

lähitulevaisuuden keskeiset välitavoitteet 

• Jokaisella kohteella on oma organisaatio

Hankkeen ydintoiminnot

• Yksittäisten vaiheiden edistyminen joko 

kohdetasolla tai läpi koko projektin

• Yhteisten riskien ja haasteiden seuranta
Hankinta Suunnittelu Rakentaminen Käyttöönotto

S3S1 S2

S4 S6 S7

P

S5

Projektin tilannekuvaa pystytään tarkastelemaan 
kolmella eri tasolla 
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1. Liikennevalot tuovat 

visuaalisen yhteenvedon 

tilanteesta 

2. Datavetoinen 

johtaminen tuo 

konkreetiaa hankkeen 

oikealle tilanteelle 

3. Jokaiseen asiaan voi 

syventyä koskettamalla 

kyseisetä kohtaa

5. Integroitu tehtävälista 

ajaa toiminta-keskeiseen 

toimintaan

6. Data tuodaan 

automaattisesti

harmonisoidussa 

muodossa, mikä 

auttaa analysoinnissa

4. Tekstin määrä 

minimoitu päänäkymissä

Esimerkki tilannekeskuksen hankenäkymästä  
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Arjen kätevyyttä

• Selkeä reitti ja tiheät 
vuorot: ei aikatauluihin 
katsomista

• Luotettavaa liikkumista: 
tulee kun pitää

• Nopeasti perille

• Asemat lähellä 
palveluita: kaupan kautta 
kotiin
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Vastinetta rahalle

• Maksaa itsensä 
takaisin: tuo 
työpaikkoja, koteja, 
palveluita ja matkailijoita

• Laadukas: tehty 
kestämään

• Luo uusia innovaatioita 
ja ratkaisuja 
rakentamiseen

• Koko Suomen kasvun 
kiihdyttäjä
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Vastuullisesti ja turvallisesti

• Ympäristön ehdoilla

• Turvallisesti joka päivä: 
työmaalla ja 
metroliikenteessä

• Vastuu veronmaksajia 
kohtaan: aikataulu ja 
budjetti pitävät

• Läpinäkyvyys kaikessa
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Yhdessä tekemällä

• Yhteistyötä yli rajojen

• Avoin ja aktiivinen 
tiedonkulku: toimarilta
asentajille, työmaalta 
kansalaisille

• Ylpeys omasta 
osaamisesta

• Hyvästä työstä palkitaan



@metrorakentuu
www.lansimetro.fi

Kiitos!


