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Helsinki Outlet paalutustyö

Kehä III ja Vt 4 risteyksessä
”Ostoskylä”, n. 40 kpl erilaisia liikkeitä.
Avajaiset syksyllä 2019
Liiketilaa 15 000 m2, 1-2 kerrosta
Parkkipaikkoja 700 kpl, 18 000m2

Hankkeen toteuttajat:

Rakennuttaja: Norjalaisia sijoittajia, Fortus
Arkkitehti: LAB Arkkitehdit Oy
Rakennesuunnittelu: Ramboll Finland Oy
Geo suunnittelu: Sipti Infra Oy

Pääurakoitsija: Fira Oy
Maarakennus: STM - Etelä-Suomi Oy

• Paalutus: Skanska Infra Oy
• Paalut HTM - Yhtiöt Oy

- kohde laakson pohjalla, 
turvesuo keskellä

- koko tontti paaluille
- koerakenne  lujiteverkko + 

1m mursketta pediksi
- teräslavat alla pahimmissa 

kohdissa, peti ”hölly” lyödessä
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Pohjatutkimukset pitivät melko 
hyvin paikkansa, paalupituus oli 
sitä mitä ajateltu ja hukka jäi 
vähäiseksi.

Tb paaluja 2600 kpl / 35 500 m 

• Rakennuksiin 1150 kpl / 18 400 m

• Pihalaattoihin 1450 kpl / 17 100 m

• Paalupituus 5 - 24 m/ 815 jatkosta

• Yksikköhintaurakka

Aloittaminen yllätti ja haastoi

− Kohde ollut esillä 5 vuotta. Yksikköhintoja tarjottu useasti varsinkin 
2017-2018. Alustavasti rakennuksiin 1000 kpl/14200m paalua.

− Talvella 2018 tieto, kohde käynnistyy. Samoin ilmeisesti suunnit-
telu. Eri paaluvaihtoehtoja, pihat paalulaatalle?

− 6 viikkoa ennen aloitusta aloitettiin paalujen tilaus 300b mr arvioi-
malla pituudet pohjatutkimusten ja anturakoron perusteella

− Työpiirustukset lohkolta/rakennuksesta saatiin aina noin 1 viikko 
ennen aloitusta, määrät kasvoi esim. laatoilla 721 kpl 1256 kpl

− Suunnittelu eteni, jo lyötyihin rakennuksiin paljon muutoksia/ li-
säyksiä. Haastetta tiedonvälitykseen, mittauksiin, pöytäkirjoihin.

− Onneksi paalutusjärjestys tiedettiin, jolloin paalutilausta voitiin 
ohjata tarpeen mukaisesti. Perustilausta muokattiin määrämuu-
toksilla ja toteumamittojen perusteella, tp, tj, kuski, lomat…

− Myös työmestan ennakointi sujui hyvin maarakentajan kanssa, ei 
turhaa kitkaa/byrokratiaa koska maarakentaja paalutuksen tilaaja
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Työn aikaisia haasteita, yleistettävissä kaikkiin kohteisiin

- paalutusjärjestys hankala, ensin reunat 
ja sitten keskelle  pehmeä maa, 
siirtymiä herkästi

- väleihin lisää paaluja, hyppimistä
- vinopaaluja rakennuksiin
- konsultteja, laadunvalvonta, PDA?
- kiire koko ajan, tarketta heti…
- ahdasta, tontti täynnä tekijöitä, 

työalueen raivaus
- ei tapaturmia, kesähelle otti koville

Paalutuksen aloitusedellytysten puute 
sekä useat muutokset vaatii suurta 
venymistä, työtä ja kärsivällisyyttä 
urakoitsijalta sekä paalutehtaalta.
Mutta hyvin selvittiin ;).

Kiitos !


