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1
Länsimetron hankesuunnitelman rakentamiskustannusten 
enimmäisrajan korottaminen Helsingin osalta

HEL 2013-016143 T 02 02 02

Päätösehdotus

Liikennelaitos –liikelaitoksen johtokunta päättänee esittää 
kaupunginhallitukselle, että se esittäisi kaupunginvaltuuston 
hyväksyttäväksi länsimetroa koskevan alkuperäisen 
hankesuunnitelman Helsingin osuuden enimmäismäärän korottamisen 
217,5 miljoonaan euroon (MAKU 10/2013).

1. Aikaisemmat päätökset

Kaupunginvaltuusto päätti 21.5.2008 § 133 kaupunginhallituksen 
ehdotuksen mukaisesti hyväksyä Länsimetron toteuttamisen 
hankesuunnitelman joukkoliikennelautakunnan esityksen 27.3.2008 
sekä tarkistetun, 14.3.2008 päivätyn hankesuunnitelman mukaisesti 
siten, että hankkeen kokonaiskustannusarvio on yhteensä 713 600 000 
euroa (alv 0 %, maanrakennusindeksi 131,5 pistettä; lokakuu 2007) ja 
Helsingin kaupungin osuus kustannuksista 144 300 000 euroa (alv 0 
%), kun valtion osuus kustannuksista on 30 % kokonaiskustannuksista 
laskettuna.

Samalla kaupunginvaltuusto päätti oikeuttaa kaupunginhallituksen 
hyväksymään suunnitelmat Lauttasaaren ja Koivusaaren asemien 
toteuttamisesta em. kokonaiskustannusarvion puitteissa.

Lisäksi kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt seuraavat neljä 
toivomuspontta:

1. Kaupunginvaltuusto edellyttää, että metroasemien toteutuksen 
lähtökohtana on oltava, että kaikki niiden sisäänkäynnit ovat 
esteettömiä. (Elina Moisio)

2. Kaupunginvaltuusto edellyttää, että Koivusaaressa olevien 
venelaituripaikkojen määrää ei vähennetä. (Tuomas Rantanen)

3. Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään voisiko uusia 
metroasemia kehittää kansainvälisen esimerkin mukaan 
taidemetroasemiksi. (Tuomas Rantanen)

4. Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kun Helsingissä ruvetaan 
peruskorjaamaan metroasemia, ne tehdään samalla tavalla 
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korkeatasoisiksi kuin Länsimetron uudessa linjassa. (Maija 
Anttila)

Kokouksessaan 12.12.2012 kaupunginvaltuusto päätti antaa 
Länsimetro Oy:lle kaupungin omavelkaisen takauksen yhteensä 191 
miljoonalle eurolle. Takauspäätös perustui Länsimetro Oy:n syksyllä 
2012 laatimaan Länsimetron kustannusennusteeseen 960 (alv. 0 %). 
miljoonaa euroa.

2. Toivomusponsiin liittyvät ratkaisut

Poiketen hankesuunnitelmassa esitetystä ratkaisusta, jossa vain 
pääsisäänkäynti rakennetaan esteettömäksi, Länsimetro toteuttaa 
asemien kaikki sisäänkäynnit esteettöminä. Tämän linjauksen on 
esittänyt myös rakennusvalvonta. 

Toivomusponsi 2

Ei sisälly Länsimetron hankekokonaisuuteen.

Toivomusponsi 3

Länsimetron kaikilla asemilla on huomioitu taiteen mahdollisuus. 
Hankeen taidemäärärahat eivät tulle riittämään kaikkien taideteosten 
toteuttamiseen rakennusvaiheessa. Taiteen toteuttaminen myöhemmin 
on varmistettu turvaamalla taiteen paikat kaikilla asemilla. 

Toivomusponsi 4

Ei sisälly Länsimetron hankekokonaisuuteen.

3. Länsimetron kustannusten jakamien Helsingin, Espoon ja valtion kesken

Helsingin ja Espoon välisessä Länsimetro Oy:n osakassopimuksessa 
länsimetron kustannukset on sovittu jaettavan maantieteellisen 
toteutuman mukaisesti, eli Helsingin alueella tapahtuvan rakentamisen 
kustannukset tulevat Helsingin maksettaviksi ja Espoon alueella 
Espoon maksettaviksi. Sellaiset kustannukset, joita ei voida jakaa 
maantieteellisesti, jaetaan samassa suhteessa. Kaupunkien osuudet 
tarkentuvat hankkeen edetessä sitä mukaa kun arvioidut kustannukset 
muuttuvat toteutuneiksi. 

Valtio on sitoutunut maksamaan 30 % osuuden indeksitarkistetuista 
kokonaiskustannuksista, mutta ei muista syistä aiheutuvia 
lisäkustannuksia.

4. Hankesuunnitelman indeksitarkistettu kustannusarvio 
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Länsimetron hankesuunnitelman kustannusarvio kokonaisuudessaan 
oli 713,6 M€, ja Helsingin osuudeksi siitä arvioitiin 203,6 M€. 
Indeksitarkistettu kustannusarvio hankesuunnitelman laajuuden 
mukaisesta ratkaisusta on tällä hetkellä 873,6 M€ (MAKU 10/2013, 
toteutuneet indeksi ja olettama 4,5% vuotuiselle indeksinousulle 
hankkeen loppuun) ja Helsingin osuus siitä on 248,7 M€, eli 
indeksikorotusta Helsingin osuudesta on tällä hetkellä 45,1 M€.

5.      Hankesuunnitelman kustannusylitykset Helsingin alueella

Rakentamisen edetessä on jouduttu tarkistamaan useita 
hankesuunnitelman ratkaisuja. Hankesuunnitelma laadittiin nykymetron 
periaatteita noudattaen. Muutokset liittyvät mm. kallioperään sekä 
hankesuunnitelman laatimiseen jälkeen muuttuneisiin 
viranomaisvaatimuksiin. Suurimmat muutokset liittyvät seuraaviin 
asioihin:

1. Laatuun ja turvallisuuteen panostaminen mm.:
a) savunpoiston korvausilmamäärän kaksinkertaistuminen, joka 
edellyttää suurempia teknisiä tiloja ja kuiluja (paloviranomainen)
b) esteettömyyden toteutuminen asemien molemmilla 
sisäänkäynneillä (rakennusvalvonta)
c) sähkötilojen siirtäminen pois laituritason alapuolelta liittyen 
kokemuksiin Helsingin rautatieaseman vesivuodosta 
(pelastusturvallisuus) 

2. Kallioperän laatu ja sen vaatimat muutokset kalliorakentamisessa
3. Rakentamista sujuvoittavat muutokset, mm. työtunnelijärjestelyt 

Myllykalliossa ja Ruoholahdessa sekä Vuosaaren huoltoraide 
(rakentamisaikataulun turvaaminen)

4. Maanalaisen rakentamisen osaajien rajallinen määrä on näkynyt 
tarjouskilpailuissa ja -hinnoissa .  

5.1. Louhinnat

Syynä tunneliosuuksien kustannusnousuun on kallion laatu, joka on 
rikkonaisuudellaan johtanut ennakoitua suurempiin 
injektointimassamenekkeihin, lujituspultituksiin sekä hidastanut töiden 
etenemistä. Koivusaaren aseman kohdalla porapaaluttaminen 
täyttöalueilla on ollut ennakoitua vaikeampaa. Lauttasaaren asemalla 
itäinen sisäänkäynnin kohdalla kallion heikko laatu johti raskaisiin 
betonirakenteisiin. Asemien louhintalaajuudet ovat kasvaneet 
hankesuunnitelmassa olleista savunpoiston korvausilmamäärän 
kaksinkertaistumisesta johtuen sekä siksi, että Rautatieaseman 
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vesivahingon johdosta asemien sähkölaitteet sijoitetaan laituritasolle 
hankesuunnitelmassa esitetyn laiturin alapuoleisen ratkaisun sijaan.

5.2. Rakentaminen

Lauttasaaren urakan tarjous on edullinen. Koivusaaren urakkakilpa 
jouduttiin uusimaan, sillä ensimmäisessä tarjouskilvassa saatiin vain 
yksi tarjous. Toisen tarjouskilvan tuloksena saatiin n. 5 milj. euroa 
edullisempi voittanut tarjous, joka sekin ylittää hankesuunnitelman 
arvion.  Tärkein syy kustannusarvion ylittymiseen on em. 
laajuusmuutokset sekä se, että hankesuunnitelmasta poiketen 
molemmat sisäänkäynnit rakennetaan esteettömiksi eli aseman 
molemmissa päissä on hissit. Koivusaaren aseman kustannusarviota 
nostaa myös se, että asemarakennus on muutettu kaksikerroksiseksi 
niin, että tulevalta Vaskilahdentieltä on katutason yhteys 
metroasemalle.

5.3. LVISE urakat 

Hankesuunnitelman kustannusarviossa ei ole onnistuttu ottamaan 
huomioon tunnelirakentamisen vaikeuksia. Erityisesti asemilla 
tarjoushinnat ylittävät huomattavasti kustannusennusteen, vaikka 
tarjouksia on saatu 5-6 urakoitsijalta ja tarjousvertailujen perusteella 
kilpailu on ollut tiukkaa.

5.4. Suunnittelu ja rakennuttaminen

Suunnittelukustannuksia ovat nostaneet kalliolaadun edellyttämät 
työnaikaiset kalliosuunnittelutehtävät (injektoinnit, lujitukset). Samoin 
erityisesti Koivusaaren teknisesti vaativat rakenteet ja Lauttasaaren 
aseman itäisen sisäänkäynnin osalta varautuminen niin olemassa 
olevaan kuin kaavamuutosprosessissa olleeseen, sittemmin 
vahvistuneeseen, ostoskeskukseen liittymiseen. Lisäksi ko. 
sisäänkäyntiyhteyden kalliotekniset vaikeudet ovat edellyttäneet 
raskaiden betonirakenteiden suunnittelua.

Rakennuttamisen lisäkustannukset liittyvät samoin haastavien kohtien 
ratkaisemiseen liittyviin tehtäviin. Hankkeen aikataulun pidentyminen 
nostaa osaltaan rakennuttamisen kustannuksia.

5.5. Verkostojen siirrot 

Lauttasaaren aseman kaivantojen kohdalla siirrettäviä kunnallisteknisiä 
verkostoja (vesi, jätevesi, sähkö, puhelin) jouduttiin siirtämään 
huomattavasti ennakoitua enemmän.

5.6. Vuosaaren huoltoraide
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Hankesuunnitelman kustannusarviossa Vuosaaren huoltoraiteelle ei 
ollut varattuna määrärahaa. HKL:n ehdotuksesta päätettiin, että puolet 
huoltoraiteen kustannuksista kohdennetaan Länsimetrolle. Helsingin 
maksuosuuden loppukustannusennuste vuoden 2007 lokakuun 
hintatasossa on 0,5 milj. euroa. 

5.7. Väestösuojat

Hankesuunnitelman kustannusarviossa väestösuojien varustamiseen ei 
ollut varattuna määrärahaa. 

5.8. Yhteenveto kustannusylityksistä

Kustannusyhteenveto Helsingin osuudesta [M€]:

kustannus
taso 

10/2007

sopimukse
t ja 

toteuma
hanke-
suunn.

ennuste ylitys ylitys % sidottu laskutus

Tunneli 62,0 82,5 20,5 33,1 % 93,5 71,4
Koivusaari 39,9 49,1 9,3 23,2 % 54,3 16,6
Lauttasaari 36,3 40,6 4,4 12,1 % 45,2 16,1
Ratasähkö ja 
turvalaitteet

29,1 16,7 -12,5 -42,8% 20,4 5,4

Suunnittelu ja 
rakennuttaminen

23,0 36,0 13,0 56,3 %  40,7  34,1

Huoltoraide 0,0 0,5 0,5 -  -     0,5
Muut 4,6 2,3 -2,3 -50,0%  2,1   0,0
Päällysrakenne 
–kilpailutuksessa

8,8 6,8 -2,0 -23,0%   -     0,6

YHTEENSÄ 203,6 234,4 30,8 15,1 %      256,2   144,6

Kustannusyhteenveto Helsingin osuudesta hankesuunnitelman 
jaottelulla [M€]:

2007/10 hintatasossa hanke-
suunn.

ennuste ylitys ylitys%

Tunneli 62,0 82,5 20,5 33,1 %
Rata 37,9 23,5 -14,4 -38,0 %
Asemat 76,2 89,7 13,5 17,7 %
Maaperä- ja kalliotutkimukset 1,4 1,4 0,0 0,0 %
Rakennuttaminen 7,0 11,0 4,0 56,5 %
Suunnittelu 16,0 25,0 9,0 56,5 %
Muut odottomattomat 3,1 1,3 -1,8 -58,1 %
YHTEENSÄ 203,6 234,4 30,8 15,1 %
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6. Yhteenveto kustannuksista 

Koko hankkeen kustannusennuste on tällä hetkellä 979,2 M€ (MAKU 
10/2013), eli kustannusennuste on noussut 105,6 M€ alkuperäisen 
kustannusarvion ollessa 873,6 M€ (MAKU 10/2013). 

Kappaleessa 5 esitetty kohonnut kustannusennuste 234,4 M€ 
(Helsingin osuus kustannustasossa 10/2007) on indeksitarkistettuna 
279,1 M€ (MAKU 10/2013). Kustannukset ovat siis kohonneet 
alkuperäisestä 248,7 miljoonasta eurosta 30,4 M€. Valtion osuus kattaa 
30 % hankesuunnitelman mukaisista indeksikorjatuista kustannuksista.

Lisäksi kustannusennustetta nostaa hankesuunnitelmaan sisältymätön 
Lauttasaaren ja Koivusaaren väestönsuojien rakentaminen yhteensä 
3,0 M€. 

Kustannusennuste perustuu toteutumiin ja ennusteeseen tulevista 
töistä, eikä näin sisällä lainkaan hankevarauksia. Edellä esitettyjen 
lisäksi hankkeelle on siis syytä varata 10,0 M € hankevaraus, joka luo 
edellytykset Helsingin maksuosuuteen vielä mahdollisesti tulevien 
lisätöiden hallinnollisen käsittelyn sujuvuuteen. 

Taulukko kustannuksista:

 hanke-
suunn. 
(MAKU 

10/2007)

hanke-
suunn. 
(MAKU 

10/2013)

kust.-
ennuste 
(MAKU 

10/2007)

päivänhinta 
(MAKU 

10/2013)

Koko hanke [M€] 713,6 873,6 - 979,2
Helsingin osuus [M€] 203,6 248,7 234,4 279,1
Valtion osuus Helsingin 
osuudesta [M€]

61,1 74,6 61,1 74,6

Helsingin osuus valtion osuus 
huomioituna[M€]

142,5 174,1 173,3 204,5

Helsingin osuus [%] 28,5 28,5  28,5
Väestösuojat [M€]    3,0
Hankevaraus [M€]    10,0
Korotusesitys Helsingin 
osuudeksi [M€]

   217,5

Päivänhinta on tehdyt kaupat + tulevat kaupat päivän 
kustannustasossa.

7. Aikataulu
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Projektin pääaikataulua ei voida tällä hetkellä esittää koska Siemens ei 
SteCo:ssa (9.12.2013) esitetystä pyynnöstä huolimatta ole toimittanut 
uutta realistista, päivitettyä aikataulua. 

Merkittävimmät muutokset aikatauluun tulevat olemaan:

 M100 ja M200 asennusten uudelleen järjestely. Siemens ilmoitti 
22.11.2013, että M200 protoasennukset keskeytetään ja 
siirrytään M100 sarja-asennuksiin. M100 sarja-asennukset 
voivat alkaa vasta huhtikuussa 2014. HKL on hyväksynyt 
aikataulun muutoksen, ehdolla että se ei vaikuta 
kokonaisaikatauluun, mutta on odotettavissa että tällä 
muutoksella on merkittävä vaikutus kokonaisaikatauluun. 

 Laituriovien tekninen ratkaisu on myöhässä tällä hetkellä 16 kk 
verrattuna etenemissopimukseen. Tammikuun 2014 aikana 
pyritään tekemään lopullinen päätös teknisestä ratkaisusta. 
Aikatauluvaikutus tulee olemaan merkittävä.

 Länsimetron rakennustyöt ovat viivästyneet, josta johtuen 
Siemens ei pääse aikataulun mukaisesti tekemään omia 
asennustöitään. Viivästykset ovat 5 – 8,5 kk. Siemensin tulee 
kuitenkin sopeutua tilanteeseen joustavasti, jotta 
aikatauluvaikutus voidaan minimoida. 

8. Kustannukset 

Länsimetron suurimmat yksittäiset kustannusriskit liittyvät 
kulunvalvonnan toteuttamiseen. Tässä vaiheessa tiedossa olevat 
kustannuslisäykset sisältyvät ennusteeseen, mutta niitä mahdollisia 
kustannuslisäyksiä/-vähennyksiä, joita osapuolille 
(Länsimetro/Siemens) aiheutuu vuoden 2015 lopussa käynnistyvän 
välimiesoikeudenkäynnin perusteella, ei tässä vaiheessa voi arvioida. 

Länsimetron hankinnoista merkittävimmät hankinnat on jo päätetty eikä 
mitään olennaisia uusia kustannuksia ole näkyvissä. Länsimetron 
Helsingin osuuden kustannuksista on tähän mennessä sidottu 256,2 
M€ eli 92 % ennusteen kustannuksista, joka sekin kertoo siitä, että 
kustannusriskit ovat rajalliset. Mahdollisesta aikataulun pitkittymisestä 
syntyy väistämättä rahoituskustannuksia sekä kustannuksia saamatta 
jäävistä hyödyistä.

9. Asemiin liittyvät päätökset 

Asemien rakentamiseen liittyvät ratkaisut on tehty Länsimetro Oy:n 
hallituksessa. Hallitus on ottanut huomioon viranomaisten vaatimukset. 
Lauttasaaren aseman osalta päätös tehtiin 19.10.2012 ja Koivusaaren 
aseman osalta 13.11.2013.
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