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Lähiseudun Asiakaslehti
KUNDTIDNING FÖR HAGALUNDSREGIONEN

Länsimetron rakentaminen ete-
nee aikataulussaan. Länsimetron 
ensimmäisen vaiheen rakentami-
nen saadaan päätökseen vuoden 
2016 alussa ja liikennöinti Tapio-
lasta alkaa 15.8.2016. Länsimet-
ron Matinkylä–Kivenlahti osuus 
on länsimetron seuraava raken-
nusvaihe. Uudet asemat ovat Fin-
noo, Kaitaa, Soukka, Espoonlah-
ti ja Kivenlahti. Metron rakenta-
minen Matinkylästä Kivenlah-
teen on käynnistynyt ja arvioitu 
valmistuminen on aikaisintaan 
vuonna 2020.

Espoon asuntorakentaminen, 
laajentuvat palvelut ja ennenkaik-
kea julkisen liikenteen kehittymi-
nen koko pääkaupunkiseudulla 
ja Espoo saa vauhtia Länsimet-
ron etenemisestä aina Kivenlah-
teen saakka.

Myös Tapiolan keskuspysä-
köinnin ja siihen sisältyen 370 lii-
tyntä autopaikkaa, yht. noin 2000 
autopaikkaa on silloin myös käy-
tössä ja joista pääsee nousemaan 
kätevästi eri puolille keskustaa. 
Syksyllä 2016 valmistuu Leimu-
niittty, jolla palautetaan Tapio-
lan kukkaloisto. Myös Tapiolan 
liikenneympyrä palautetaan sen 
perinteiselle paikalle.

Upeita asuntoja  
metroaseman varrelle
Länsimetron varrelle on suunnit-
teilla ja rakenteilla useita asun-
tokohteita ja Tapiolaan lähinnä 
täydennysrakentamisena. Tapio-
lan uudistus toteutetaan Tapiolan 
perinteitä ja historiaa kunnioitta-
en –luodaan viihtyisä kaupunki-
keskus vehreyden keskelle. Jouk-
koliikenneterminaalit ovat kor-
keatasoisia, joissa on hyvin toi-
mivat pysäköinti- ja huoltojärjes-
telyt, monipuoliset palvelut se-
kä viihtyisät jalankulkualueet ja 
kohtaamispaikat. Uusia asunto-
ja on Tapiolaan suunnitteilla ja 
valmistuu yli 2 000 asukkaalle. 
Pääosin koko keskus on uusit-
tu 2020-luvun alkuun mennessä. 

Länsimetron varrelle on suunnit-
teilla ja rakenteilla useita asun-
tokohteita ja Tapiolaan lähinnä 
täydennysrakentamisena. Täy-
sin ainutlaatuinen uudiskohde-
kokonaisuus Kirjokansi raken-
tuu Tapiolaan, korkealle Ainoa II 
-kauppakeskuksen kannen pääl-
le, josta avautuu upeat näkymät. 
Palvelut ja kaupat ovat pihakan-
nen alla (mm. Stockmann), ku-
ten myös metroasema, bussipy-
säkki ja parkkihallit. Ensimmäi-
sessä vaiheessä keväällä - kesäl-
lä 2017 valmistuvat 2 kerrosta-
loa ja 1 pienkerrostalo. Huoneis-
totyyppejä löytyy kaikkiin elä-
mäntilanteisiin: kompakteja yk-
siöitä ja kaksioita sekä muunnel-
tavia useamman makuuhuoneen 
koteja, unohtamatta kattokerrok-
sen avaria penthouse-huoneisto-
ja. Rakennuttajana on LähiTa-
piolan Kiinteistövarainhoito ja 
urakoitsijana SRV. Lisätietoja 
Kirjokannen asunnoista saa Lea 
Jakama Oy Lkv:ltä.

SRV:n rakentamaa asunto-
tuotantoa on tarjolla Tapiolassa 
myös Asunto Oy Espoon Taita-
jasta ja Niittykummussa Asunto 
Oy Espoon Niittyhuipusta. Niit-
tyhuipusta tulee Espoon korkein 
asuntotalo, jossa on yhteensä 24 
kerrosta. Puurakentamisen to-
teutus Tuuliniitylle etenee ja alu-
eelle on suunnitteilla mm. 12-ker-
roksinen tornitalo opiskelijoille. 
Tavoitteena on että Ahertajan-
tien kulmaan WeeGee-talon vie-
reen käynnistyy tähdenmuotois-
ten asuintalojen rakentaminen 
2016 alussa.  Merituulentie ja uu-
si bussiterminaali valmistuvat 
syksyllä 2018.

Myös Tapiolan liikenneympy-
rää palautetaan sen perinteisel-
le paikalle ja josta pääsee myös 
keskuspysäköintiin. Tavoitteena 
on 1980-luvulle rakennetun lii-
kekeskuksen osan uudelleenra-
kentaminen viihtyisäksi ja ener-
giatehokkaaksi kävelykeskuksek-
si. Tapionraitti uusitaan hotellin 

ja kirkon edustalla. Tapiolan lu-
kio ja koulu avautuvat syysluku-
kaudeksi 2016 ja silloin myös Ta-
piolan urheilukenttä ja sen huol-
torakennus valmistuu. Kaupun-
ki edistää myös Espoon kaupun-
ginteatterin uusien tilojen saa-
mista Tapiolaan. Keväällä 2017 
valmistuu LähiTapiolan AINO-
an hankkeen toinen vaihe, jo-
hon sijoittuvat uudet tilat Stock-
mannille ja muille liikkeille. 
Kauppakeskus AINOan 3:s vai-
he avautuu syksyllä 2019, selvit-
ti Espoon kaupungin kaupungin-
insinööri Harri Tanska, Suur-Ta-
piolan Asukasfoorumin järjestä-
mässä Asukasfoorumi -tilaisuu-
dessa 23.9.

Länsimetron liikennöinti 
ja liityntäliikenne
– Länsimetron rakentaminen al-
koi Ruoholahdessa marraskuussa 
2009. Länsimetron liikenne käyn-
nistyy Tapiolasta 15.8.2016 ja Ma-
tinkylä-Kivenlahti osuus valmis-
tuu 2020. Länsimetro toteutetaan 
kokonaisuudessan tunneliratkai-
suna ja Lauttasaarensalmen koh-
dalla se kulkee 57 metriä meren-
pinnan alapuolella.

Pääkaupunkiseudun met-
roa rakennetaan Ruoholahdes-
ta Lauttasaaren kautta Espoo-
seen. Ensimmäisessä vaiheessa 
valmistuu 14 kilometriä pitkä ra-
talinja Ruoholahdesta Matinky-
lään ja kahdeksan uutta asemaa. 
Asemat ovat Helsingissä Koivu-
saari ja Lauttasaari sekä Espoossa 
Keilaniemi, Aalto-yliopisto, Tapi-
ola, Urheilupuisto, Niittykumpu 
ja Matinkylä. Ruoholahti - Matin-
kylä -osuuden rakentaminen saa-
daan pääosin valmiiksi vuoden 
2015 loppuun mennessä.  Metro-
linjojen yhteisellä osuudella (Ta-
piola–Itäkeskus) on ruuhka-ai-
kaan kahden ja puolen minuutin 
vuoroväli.

Länsimetron Matinkylä–Ki-
venlahti osuus on Länsimetron 
seitsemän kilometriä pitkä seu-

raava rakennusvaihe. Uudet ase-
mat ovat Finnoo, Kaitaa, Soukka, 
Espoonlahti ja Kivenlahti.

Länsimetroa käyttävien asiak-
kaiden määrän arvioidaan nouse-
van 100 000 ensimmäisen ja toisen 
vaiheen aikana 170 000 matkus-
tajaan vuorokautta kohti, sanoo 
toimitusjohtaja Matti Kokkinen 
Länsimetro Oy:stä.

– Länsimetron myötä avau-
tuu kaksi linjaa: joka toinen met-
rojuna ajaa väliä Matinkylä-Vuo-
saari ja joka toinen väliä Tapiola-
Mellunmäki. Länsimetro luo vah-
van runkoyhteyden Matinkyläs-
tä Lauttasaaren kautta Helsin-
gin keskustaan ja aina Itä-Helsin-
kiin asti.  Samalla Etelä-Espoon ja 
Lauttasaaren bussiliikenne muut-
tuu liityntäpainotteiseksi.

Metron myötä bussiliikentees-
sä toteutetaan seuraavia muutok-
sia: Busseja ei enää ajeta Länsi-
väylää pitkin Helsinkiin: nykyis-
tä lyhyemmät vuorovälit, parem-
pi tahdistus eri linjojen välillä, ly-
hyet bussilinjat tarjoavat luotetta-
vat aikataulut. Yöllä bussit ajavat 
kuitenkin yövuoroja Länsiväylää 
pitkin silloin kun metro ei kul-
je. Liityntälinjaston suunnittelu 
aloitettiin vuonna 2013. Tammi-
kuussa 2014 valmistui ensimmäi-

nen linjastoluonnos, johon kerät-
tiin kommentteja muun muassa 
asukastilaisuuksissa. Komment-
tien pohjalta linjastoa kehitet-
tiin, ja HSL-kunnat antoivat vie-
lä omat lausuntonsa. HSL:n hal-
litus päätti suunnitelman hyväk-
symisestä tammikuussa 2015 ja 
elokuussa käynnistyi uusien lin-
jojen kilpailutus, jonka mukai-
sesti liikennöitsijät valitaan jou-
lukuussa, kertoi joukkoliikenne-
suunnittelija Anni Suomalainen, 
Helsinginseudun liikenne-kun-
tayhtymästä. Länsimetron liityn-
tälinjastosuunnitelma on luetta-
vissa: https://www.hsl.fi/linjas-
tosuunnitelmat/lansimetron-lii-
tyntalinjasto.

Asukastilaisuuden 23.9. jär-
jestäjä Asukasfoorumi, on vapaa-
ehtoisryhmä, joka haluaa tehdä 
työtä Suur-Tapiolan (Tapiola, Ota-
niemi, Westend, Haukilahti, Niit-
tykumpu, Tontunmäki, Mankkaa, 
Pohjois-Tapiola, Laajalahti ja Ruu-
kinranta) asukkaiden hyväksi ja 
heitä kiinnostavista sekä vaikutta-
vuudeltaan tärkeistä asioista. Li-
sää tietoa Suur-Tapiolan Asukas-
foorumista ja sen asukastilaisuuk-
sista saa: www.facebook.com/
SuurTapiolanAsukasfoorumi ja 
Tapiolan kehittämisestä: www.
tapiolankeskus.fi sekä Länsimet-
rosta: www.lansimetro.fi

Eva Kivilaasko-Wellman

ASUMINEN, KAUPUNKISUUNNITTELU, PALVELUJA

Tapiolan Kirjokansi 
modernia asumista palveluiden ja kauniiden maisemien äärellä
Uuden Ainoa II -liikekeskuksen päälle rakennettavat kerros- ja pienkerrostaloasunnot  
tarjoavat täysin uudenlaista asumista puutarhamaisella pihakannella, uudistuvassa 
Tapio lan keskustassa. Kauniit puistomaisemat avautuvat Leimuniitylle ja Otsolahtikin 
siintää idässä, palvelut ja kulkuyhteydet aivan käden ulottuvilla. 

Huoneistoissa n. 35 m2–149 m2 on avarat pohjaratkaisut ja asunnon levyiset terassipar-
vekkeet. Tilaratkaisuja muuntelemalla voidaan räätälöidä täydellisesti tarpeisiin sopiva 
kokonaisuus. Parkkitilat, linja-autopysäkki ja metroyhteys tulevat kokonaisuuden ala-
puolelle. 

Nyt myynnissä Kuunkiertymän kerrostalo, ja Valkeanvirittäjän kerrostalosta ja pienker-
rostalosta otetaan ennakkovarauksia. Arvioitu valmistuminen keväällä–kesällä 2017. 
Rakennuttaja Lähi Tapiolan Kiinteistövarainhoito, urakoitsijana Srv. Alustavat hinnat 
7.200–8.830 €/m2, penthouset 11.500–12.000€/m2. Varaa pian kotisi Kirjokannesta!

Tiedustelut: 
Sonja Jakama puh. 041-5299377 sonja.jakama@leajakama.fi ja 
Jyri Karjalainen puh. 040-5442222 jyri.karjalainen@leajakama.fi       

Lea Jakama Oy LKV
Tapiontori 3 C, 02100 Espoo

www.leajakama.fi, info@leajakama.fi, puh. 09-8676 555

Tapiola ja Espoo kokonaisuudessaan kehittyvät erityisesti Länsimetron varrella: 
Metrolla mennään Tapiolasta 15.8.2016

Tapiolan vehreys ja kukkaloisto kukoistaa jälleen Leimuniityn kunnostamisen valmistuttua syksyllä 2016 ja 
liikenneympyrän sijoittuminen sen alkuperäiselle paikalle palauttaa Tapiolan perinteistä kulttuurimaisemaa.

Vasemmalta Suur-Tapiolan Asukasfoorumin Mennään metrolla-asukastilaisuuden 23.9 järjestäjiä ja asian-
tuntijoita, vas.  pj. Riia Dahlström,  jäsen Sten Lindgren, Suur-Tapiolan Asukasfoorumi, Harri Tanska, kau-
pungininsinööri, Espoon kaupunki,  Anni Suomalainen, joukkoliikennesuunnittelija, Helsinginseudun liiken-
ne-kuntayhtymä (HSL/HSR), Marjatta Hiekka, Suur-Tapiolan Asukasfoorumi, Matti Kokkinen, toimitus-
johtaja, Länsimetro Oy, suunnittelupäällikkö Sinikka Ahtiainen sekä Suur-Tapiolan Asukasfoorumin jäsenet 
Jari Keto, Juha Alanen ja varapj. Johanna Takala. 

AINOan toisen vaiheen Stockmannin laajennusosan ja kauppakeskuk-
sen päälle on nousemassa laadukkaita Tapiolan Kirjokannen asuntoja, 
joiden ennakkomarkkinointi on jo hyvässä vauhdissa.

Nastolan Villähteellä sijaitseval-
la tehtaalla valmistuvat kaikki-
en aikojen ensimmäiset kotimai-
set sähköbussit. Linkkerin valmis-
tamat ja Helsingin seudun liiken-
teen HSL:n tilaamat kaksi ensim-
mäistä sähköbussia ovat niin sa-
nottuja konversiobusseja: kun ne 
ajettiin tehtaalle sisään keväällä, 

ne kulkivat vielä dieselillä. Kun 
ne ajetaan tehtaasta ulos syksyllä, 
ne kulkevat sähköllä. Helsingin 
seudun liikenne tavoittelee säh-
köbussien määrän merkittävää 
kasvattamista. Kymmenen vuo-
den kuluttua HSL-alueen bus-
siliikenteestä kulkisi sähköllä 
noin 30 prosenttia.

Lokakuussa valmistuvat kak-
si konversiobussia tulevat loppu-
vuodesta Espooseen. 

Sähköbusseilla tulee olemaan 
myös kaupunkikuvaan liittyviä 
vaikutuksia: esimerkiksi Rautatie-
ntorille rakennetaan ensi vuonna 
sähköbussien latausasema. 
(Lähde: www.helsinginseutu.fi)

Ensimmäiset kotimaiset sähköbussit 
liikennöivät loppuvuodesta Espoossa


