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§ 95
Länsimetro Oy:n ajankohtaiskatsaus

HEL 2016-006080 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Esteelliset: Tuula Saxholm

Konsernijaosto päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Tuuli Kousan 
ehdotuksesta.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Petra Vänskä-Sippel, controller, puhelin: 310 36611

petra.vanska-sippel(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää merkitä tiedoksi Länsi-
metro Oy:n ajankohtaiskatsauksen.

Esittelijän perustelut

Länsimetro Oy:n tarkoituksena on keskinäisenä kiinteistöosakeyhtiönä 
rakennuttaa, omistaa, hallita, ylläpitää, huoltaa ja kehittää Helsingin 
Ruoholahdesta Espoon Matinkylään ulottuvan metrolinjan metroliiken-
nettä palvelevia raiteita, tunneleita, asemarakennuksia, pysäköintitiloja 
ja muita sen toimintaa palvelevia rakennelmia ja laitteita. Yhtiön omista-
vat Helsingin kaupunki (15,6 %) ja Espoon kaupunki (84,4 %). Länsi-
metro otetaan käyttöön elokuussa 2016.

Kaupunginvaltuusto päätti 21.5.2008, 133 § kaupunginhallituksen eh-
dotuksen mukaisesti hyväksyä Länsimetron toteuttamisen hankesuun-
nitelman joukkoliikennelautakunnan esityksen 27.3.2008 sekä tarkiste-
tun,14.3.2008 päivätyn hankesuunnitelman mukaisesti siten, että hank-
keen kokonaiskustannusarvio on yhteensä 713,6 milj. euroa (alv 0 %, 
maanrakennusindeksi 131,5 pistettä; lokakuu 2007) ja Helsingin kau-
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pungin osuus kustannuksista 144,3 milj. euroa (alv 0 %), kun valtion 
osuus kustannuksista on 30 % kokonaiskustannuksista laskettuna.

Hankkeen loppukustannusennuste on 1 088,0 milj. euroa eli kustannu-
sylitys on 240,0 milj. euroa alkuperäiseen hankesuunnitelman indeksi-
korjattuun kokonaishintaan verrattuna. Helsingin osalta kustannukset 
ovat koko hankkeen aikana ylittyneet noin 47 %, eli indeksikorjattuun 
alkuperäiseen hankesuunnitelmaan nähden 79,7 milj. eurolla (valtion 
osuus vähennettynä). Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen 
ehdotuksen mukaisesti hyväksyä 27.4.2016, 107 § länsimetron tarkis-
tetun hankesuunnitelman enimmäishinnan korottamisen siten, että Hel-
singin osuus kustannuksista on enintään 250,1 milj. euroa (ilman valtio-
nosuutta).

Länsimetro Oy:n hallitus on kokouksessaan 15.3.2016 päättänyt osana 
hankkeen kokonaisarviointia käynnistää ulkopuolisen arvioinnin, jossa 
tarkastellaan myös kustannusylityksiin johtaneita tekijöitä. Tämä selvi-
tys valmistuu loppuvuonna, jonka jälkeen se tuodaan konsernijaoston 
käsiteltäväksi.

Yhtiön vuoden 2015 liikevaihto oli 1,5 milj. euroa (edellisvuonna 1,2 
milj. euroa). Liikevaihto koostuu vuokra- ja vastiketuloista. Vastikkeella 
katetaan yhtiön hallintokulut. Vuoden 2015 tulos osoitti voittoa 16 414 
euroa (edellisvuonna 30 233 euroa).

Länsimetro Oy:n toimitusjohtaja Matti Kokkinen antaa yhtiötä koskevan 
suullisen ajankohtaiskatsauksen. Kokouksessa ovat läsnä myös halli-
tuksen varapuheenjohtaja Ville Lehmuskoski ja hallituksen jäsen Tuula 
Saxholm.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Petra Vänskä-Sippel, controller, puhelin: 310 36611

petra.vanska-sippel(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
.


