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Itä-Helsingin uusi keskus (Kauppakeskus i3) 

• Rakennuttaja: Kesko 
• Ensimmäinen vaihe valmistuu v. 2017 lopussa 

• Koko: 26 000 kerrosneliömetriä 
• Investoinninarvo: n. 100 miljoonaa euroa 

• Ensimmäiseen kiinteistöön tulee uusi K-Citymarket sekä runsaasti 
ravintoloita, kahviloita ja muita palveluja 

• Ensimmäiset tilat rakennetaan pääosin nykyisen kaupan 
pysäköintialueelle 

• Keskuksen toisen vaiheen rakennus olisi tarkoitus aloittaa heti 
ensimmäisen vaiheen valmistuttua  

• Toinen vaihe on tarkoitus rakentaa nykyisen K-Citymarketin tilalle 
• Kaikkiaan rakentaminen kestää useita vuosia ja kyseessä on satojen 

miljoonien arvoinen kohde 
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Ensimmäinen vaihe 1/2 

• Hankeen ensimmäisen osan 
rakennustyöt ovat nyt 
maanrakennusvaiheessa 

• Projektijohtourakoitsija: Haahtela-
rakennuttaminen Oy 

• Pohjarakennussuunnittelu: 
Pohjatekniikka Oy, Juha Pulkka ja 
Seppo Rämö 

• Rakennesuunnittelu: Wise Group 
Oy, Jukka Ala-Ojala ja Soili Hovi 

• Maanrakennus- ja perustusurakan 
toteuttaja: Kreate Oy, työpäällikkö 
Tommi Lehtola, vastaava 
työnjohtaja Dick Hallbäck Paalua juntataan maahaan yhteensä noin 40 kilometriä 
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Ensimmäinen vaihe 2/2 

• Alue on entistä merenpohjaa 
ja savimaata, paaluja 
juntataan alueelle yhteensä 
noin 40 kilometriä 

• Paalujen pituudet: 13-20 
metriä 

• Paalutustyöt suorittaa YIT 
Rakennus Oy Kreate Oy:lle 
aliurakkana 

• Työpäällikkö: Markku 
Lappalainen 

• Vastaava paalutustyönjohtaja: 
Henri Kiiski 
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Paalutustyöt 

• Alue: Pääosin vanhan K-
Citymarketin parkkipaikka 

• Maa-aines: pinnassa n. metrin 
täyttömaakerros, jonka alapuolella 
löysää savea 10-15 metriä. 
Savikerroksen alla suhteellisen tiivis 
hiekka- moreenikerros, jonka 
paksuus vaihtelee 5-25 metriin. 

• Ensimmäiset koepaalut lyötiin 
heinäkuun lopulla 

• Varsinaiset paalutukset aloitettiin 
syyskuun alussa, ensin yhdellä 
koneella ja kun vanhaa 
Citymarkettia oli saatu purettua, 
tuotiin toinen paalukone paikalle 

• Paalutukset valmistuu pääosin 
marraskuun loppuun mennessä 
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Paalut 1/2 

• Paalut: 350*350 a-paalu (n.1800 
kpl, n. 30000 m.) ja 250*250 b-
paalua (n.700 kpl, noin 10000 m.) 

• Paalut oli PO-2011 mukaiset. 
• Paalutustyössä käytettiin PTL3. 
• 350*350 paalun kestävyyden 

mitoitusarvo oli 1509 kN ja PDA 
mittauksella piti saavuttaa 2571 
kN keskiarvo. 

• 250*250 paalun kestävyyden 
mitoitusarvo oli 614 kN ja PDA 
mittauksella piti saavuttaa 1105 
kN keskiarvo. 
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Paalut 2/2 

• PDA mittauksia tehtiin useassa 
eri vaiheessa ja eri aikaan 
lyödyille paaluille 

• 350*350 paaluille saatiin 
parhaimmillaan mitattua 5563 kN 
kantavuus (yli kaksinkertaisesti 
vaatimuksen ja 3,5 kertaisesti 
mitä oli tarve) 

• Toteutunut keskiarvo 350*350 
paaluilla oli 3151 kN ( 2571 kN) 

• Toteutunut keskiarvo 250*250 
paaluilla oli 1598 kN (1105 kN) 
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Paalutustyön vaiheistus 

• Paalutusalue oli jaettu 3 eri 
lohkoon, jonka mukaan työ 
suoritettiin 

• Paalutilaukset tehtiin myös 
lohkoittain, jolla varmistettiin 
oikean pituiset paalut oikeaan 
paikkaan ja oikeaan aikaan 

• Lohkon 1 oli aikataulullisesti 
erittäin tiukka, josta selvittiin 
kunnialla 

• Omat haasteensa toi myös 
jatkuvat kuvanmuutokset (kun 
yksi oli päivitetty, seuraava oli jo 
tulossa) 
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Työturvallisuus 

• Paalutustyöt saatiin suoritettua 
turvallisesti ilman, että samoilla 
alueilla olisi ollut muita töitä 
yhtäaikaisesti käynnissä 

• Työmaatiet olivat selkeät ja 
kantavat 

• Esteet oli selkeästi merkattu ja 
kaivannot hyvin aidattu 
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