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1 JOHDANTO 

Fennovoima Oy rakennuttaa Pohjois-Pohjanmaalle Pyhäjoelle ydinvoimalai-

toksen. Osana projektia meren rannalle rakennetaan satama, joka palvelee 

voimalaitoksen meritse tapahtuvaa huoltoliikennettä. Satama koostuu aallon-

murtajista, satama-altaasta ja laiturista. Satama-altaan kaakkoiskulmaan ra-

kennetaan pato, joka toimii satama-altaan sulkurakenteena ja varajärjestel-

mänä. Satama-altaan varsinainen virtausaukko on altaan luoteisnurkassa. Si-

to Oy laati vuonna 2012 alustavan suunnitelman padosta, joka sisälsi muun 

muassa patorakenteen yleispiirustuksen. Voimalaitoshankkeen pääurakoitsi-

jana toimiva venäläinen Titan-2 valitsi Siton toteuttamaan myös padon raken-

nussuunnittelutehtävän. Suunnitelman oli määrä olla valmis keväällä 2016. 

Sito Oy on suomalainen infra-alan suunnittelutoimisto, jonka palveluksessa on 

yli 500 työntekijää. Sito tarjoaa palveluja konsultoinnissa, suunnittelussa, kun-

nossapidossa, rakennuttamisessa ja tietopalveluissa. Palveluihin kuuluu mm. 

infran, liikenteen, logistiikan, maankäytön ja ympäristön suunnittelutehtävät 

sekä digitaaliset asiantuntijapalvelut. Sitolla on Suomessa seitsemän eri toi-

mipistettä, joista pääkonttori sijaitsee Espoossa. Yritys jakaantuu useampaan 

eri osastoon, jotka vastaavat eri osaamisalueista.  

Opinnäytetyön tekeminen tuli ajankohtaiseksi loppuvuodesta 2015, jolloin Sito 

Oy ehdotti patorakenteen rakennesuunnittelutehtävää opinnäytetyön aiheeksi. 

Aihe tarkentui myöhemmin patorakenteiden vaihtoehtojen tarkasteluksi sekä 

mallintamiseksi, sillä tietomallinnus oli osa suunnittelutehtävää. Satama-altaan 

geosuunnittelusta vastasi Sito Oy:n geosuunnitteluosasto, jolla on myös pro-

jektin vetovastuu Siton suunnitelmien osalta. 

Patorakenteiden vaihtoehtojen vertailussa tarkasteltiin kolmea erilaista pato-

rakennetta. Lähtökohtana patorakenteiden vertailulle oli tavoite löytää satama-

altaaseen sopiva patorakenne, joka olisi toiminnan ja toteutuksen kannalta pa-

ras vaihtoehto. Suunnittelutehtävään kuului laatia valitusta patorakenteesta 

rakennesuunnitelma, johon sisältyivät muun muassa rakennelaskelmat, yleis-

piirustus, mitta- ja raudoituspiirustukset, määrä- ja kustannusarviot, raudoitus-

luettelot sekä 3D-tietomalli ja tietomalliseloste. Rakennelaskelmat käsittivät 

muun muassa padon stabiliteettitarkastelut sekä patorakenteen ja siltakansien 

rakenteellisen mitoituksen. Padon 3D-tietomalli laadittiin Tekla Structures-
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2 PROJEKTIN ESITTELY 

2.1 Yleistiedot hankkeesta 

Fennovoima Oy rakentaa Pohjois-Pohjanmaalle Pyhäjoelle ydinvoimalaitok-

sen.  Fennovoiman Hanhikivi 1-ydinvoimalaitosyksikkö rakennetaan Hanhiki-

ven niemelle meren rannalle. Voimalaitosyksikön lämpötehoksi tulee 3220 

megawattia ja sähkötehoksi 1200 megawattia. Hanhikivi 1-ydinvoimalaitoksen 

laitossopimuksen osapuolet ovat Fennovoima ja RAOS Project Oy, joka kuu-

luu venäläiseen Rosatom-konserniin. Sovitun aikataulun mukaan voimala tuot-

taa sähköä vuonna 2024. Fennovoima käyttää rakentamaansa ydinvoimalai-

tosta energiantuotantoon omistajilleen, ja yksikön käyttöiäksi on suunniteltu 60 

vuotta. (Fennovoima 2016a.)  

Rakennettavan ydinvoimalaitosyksikön laitostyyppi on Rosatomin 1200 me-

gawatin AES-2006 painevesireaktori (Hanhikivi-yhteyshanke 2014). Voima- 

laitoksen infra- ja tukirakentaminen painottuu vuosille 2015-2018 (Fennovoima 

2016c). Ydinvoimalaitosta ja sen rakentamista palvelevaa maaliikennettä var-

ten rakennetaan uusi tie, joka johtaa voimalaitosalueelle valtatieltä nro 8. Tuki-

rakentamiseen kuuluu muun muassa tuhannen hengen majoitusalueen raken-

taminen voimalaitoksen läheisyyteen. Alueella työskentelevien henkilöiden 

tarpeisiin majoitusalueen läheisyyteen rakennetaan palvelukeskus. Alueelle 

rakennetaan lisäksi työpaikka-alue yrityksiä varten sekä vierailukeskus, joka 

tarjoaa informaatiota Hanhikiven alueesta ja ydinvoimalan rakennushankkees-

ta. (Hanhikivi-yhteyshanke 2014.) Voimalaitosalue on esitetty kuvissa 2 ja 3. 

Voimalaitosalueelle Hanhikiven niemelle rakennetaan lisäksi laitosalueen 

kunnallistekniset järjestelmät sekä laitosalueen sähköistämiseen tarvittavat 

järjestelmät. Laitostoimittaja RAOS Project Oy:n vastuulle kuuluvat kaikki 

voimalaitoksen suunnitteluun, luvittamiseen, rakentamiseen, käyttöönottoon ja 

projektinhallintaan liittyvät toiminnot. Raos Projectin toimituslaajuuteen sisältyy 

myös merkittäviä maa- ja vesirakentamisen kokonaisuuksia, kuten jäähdytys- 

vesitunnelin louhinta, meriveden otto- ja purkurakenteiden rakentaminen, 

satamalaiturin ja muiden vesirakenteiden rakentaminen, ruoppaamista sekä 

perustusten louhintaa. Pääurakoitsijana toimii Titan-2, joka on venäläinen ra-

kennusalan yritys. (Fennovoima 2016c.) 
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na. Peruskallion yläpinnan taso vaihtelee padon kohdalla välillä -3,4 m …-7,6 

m.  

Merentutkimuslaitoksen selvityksen (2008) mukaan vedenkorkeus Pyhäjoella 

laskee noin 10 cm vuosisadan puoliväliin mennessä ja nousee sitten takaisin 

nykytasolle vuosisadan loppuun mennessä. Epävarmuustekijät ovat kuitenkin 

suuret. Aallokon vaikutus rantavyöhykkeessä on huomattava rannikon avoi-

muuden takia. Ilmatieteen laitos on simuloinut Perämeren aallokkoa mate-

maattisen mallin avulla, jonka mukaan Hanhikiven edustalla esiintyy kesäkau-

della säännöllisesti 2 m ja syys- ja talvikaudella yli 4 m merkitseviä aallonkor-

keuksia. Pitkälle ulottuvan matalan alueen aiheuttama pohjakitka kuitenkin ku-

luttaa aaltojen energiaa, ja aallot heikkenevät selvästi ennen saapumistaan 

Hanhikiven rantaan. (Aluehallintovirasto 2013.) 

Hanhikiven edustalla tehdyissä virtausmittauksissa suurimmat mitatut virtaus-

nopeudet meriveden pintakerroksessa olivat 0,5m/s ja pohjan läheisyydessä 

0,3m/s. Voimalaitoksen toiminnan aikana koko jäähdytysvesivirtaaman tulles-

sa rakenteen läpi on virtausnopeus patorakenteen kohdalla noin 0,5 m/s. 

(Aluehallintovirasto 2013.) 

Kylmän ilmaston ja matalan suolapitoisuuden vuoksi Perämeri on talvisin jään 

peittämä. Tyypillisesti jään vahvuus rannikoiden tuntumassa on 70 cm. (Alue-

hallintovirasto 2013.) 

Talvella jää paksuuntuessaan ankkuroituu rannikon läheisyydessä karikoihin 

ja rantaan muodostaen kiintojäävyöhykkeen. Tällä alueella kovatkaan tuulet 

eivät saa jäätä enää liikkeelle myöhemmin talvella. Tyypillisesti kiintojää va-

kiintuu, kun jää on kasvanut 30 cm paksuuteen. Kiintojäävyöhykkeellä tapah-

tuu vain hidasta jään lämpölaajenemisesta johtuvaa liikettä, minkä aiheutta-

mat jääkuormat ovat paljon pienempiä kuin tuulen liikuttaman vastaavan jää-

laatan aiheuttamat voimat. Kokkolan ja Hailuodon välillä liikkuva jää ulottuu 

aivan rantaviivaan asti 25% todennäköisyydellä (ei kuitenkaan paksu jää), 

mutta ahtojäävallit eivät kuitenkaan pääse aivan rantaviivaan asti. Jäävallit 

tarttuvat pohjaan matalassa vedessä ennen rantaviivaa tai saariin ja luotoihin. 

(Furustam, Haapanen, Holttinen, Holttien, Liukkonen & Määttänen 1998, 23, 

26-27.) 
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tehdä kuivatyönä. Työpadon suunnitteleminen vaatii yleensä samanlaiset poh-

jatutkimukset ja hydrologiset selvitykset kuin pysyvien maapatojen rakentami-

nen. (Kilpeläinen, Mustonen & Muurinen 1979, 95.) 

3.1.2 Massiiviset betonipadot 

Betoni on yleisin rakennusaine padoissa, vaikka kokonaan betonista koostuvi-

en massiivipatojen rakentaminen on vähentynyt. Maanrakennustekniikan ja 

maanrakennuskoneiden kehittymisen ansiosta maapatojen suosio on kasva-

nut, ja useimmiten pato on taloudellisinta toteuttaa maa- tai louhepatona. Be-

tonia käytetään kuitenkin aina myös maapadoissa vesivoimaloiden ja vir-

tausaukkojen rakenteissa. (Kilpeläinen, Mustonen & Muurinen 1979, 62.) 

Kokonaan betonista koostuva betonirakenne voi tulla kuitenkin kyseeseen, 

mikäli maapatoon sopivia materiaaleja ei ole saatavissa riittävän lähellä ra-

kennuspaikkaa tai jos rakennuspaikka ei sovellu maapadon rakentamiseen. 

Esimerkiksi rakennuspaikan ahtaus, padon pituusleikkauksen muoto tai perus-

tusolosuhteet voivat estää maapadon rakentamisen tai tehdä siitä kohtuutto-

man kallista. Myös epäedullinen ilmasto (sateet ja pakkanen) voi johtaa maa-

padon hylkäämiseen joko korkeiden kustannuksien tai pitkän rakennusajan 

takia. Betonipadon rakentaminen on perusteltua myös, jos on pelättävissä että 

padossa voi tapahtua ylivirtauksia esimerkiksi odottamattoman tulvan takia. 

(Kilpeläinen, Mustonen & Muurinen 1979, 62.) Kuvassa 8 on kokonaan beto-

nista rakennettu Dworshakin pato Yhdysvalloissa, jossa on sähköä tuottava 

vesivoimalaitos. Kuvan 6 Merowen pato Sudanissa on yhdistelmä maapatoa 

ja massiivista betonipatoa, jossa padon vesivoimalaitos on rakennettu betoni-

rakenteena. 

Betonipato mitoitetaan gravitaatiorakenteena ja pato on suunniteltava siten, 

että se pystyy ottamaan vastaan kaikki siihen kohdistuvat kuormitukset. Pato-

rakenteen tulee täyttää seuraavat perusehdot: 

 Pato ei saa kaatua. 

 Pato ei saa liukua. 

 Betonin ja perustan sallittuja jännityksiä ei ylitetä. 

 Padon ja sen perustan tulee olla tiivis. 

(Kilpeläinen, Mustonen & Muurinen 1979, 63.) 
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4 PATORAKENTEIDEN VAIHTOEHTOJEN TARKASTELU 

Patorakenteiden vaihtoehtojen tarkastelun tarkoituksena oli löytää rakenteel-

taan ja toteutettavuudeltaan sopivin patovaihtoehto satama-altaaseen. Tar-

kastelussa vertailtiin kolmea erilaista patorakennevaihtoehtoa (sulkurakennet-

ta): kasuunirakenteinen settipato, kulmatukimuureista ja penkeristä koostuva 

settipato sekä tilapäisten työpatojen sisällä rakennettava betonipato. Patovaih-

toehtojen vertailun lähtöaineistona käytössä oli vesilupahakemusvaiheessa 

tehty patorakenteen yleispiirustus, joka oli laadittu Sito Oy:ssä vuonna 2012. 

Siinä patorakenteeksi (sulkurakenteeksi) oli valittu settipato, jossa oli pyöreät 

kasuunit, teräsrakenteiset settilankut kasuunien väleissä ja padon päissä oli 

kulmatukimuurit kasuunien molemmin puolin. 

Rakennesuunnitteluvaiheen oli tarkoitus alkaa loppuvuodesta 2015, joten ver-

tailu piti tehdä heti marraskuun aikana, jonka jälkeen valitun patorakennevaih-

toehdon rakennesuunnittelun oli tarkoitus alkaa. Patovaihtoehtojen tarkastelu 

tehtiin suunnittelun alussa tutkimalla eri vaihtoehtojen rakenteita ja toteutetta-

vuutta. Kaikki tutkitut rakenteet ovat tyypiltään gravitaatiorakenteita. Gravitaa-

tiopadon rakenteet tulee suunnitella siten, etteivät patoon kohdistuvat kuormi-

tukset aiheuta padon liukumista tai kaatumista eikä myöskään kokonaisstabili-

teetti saa vaarantua. Lisäksi padon rakenteiden ja sen alla olevan maapohjan 

tulee kestää kuormitukset rakenteen vaurioitumatta koko käyttöiän ajan. Eri 

patovaihtoehtojen kustannustehokkuusvertailu ei sisältynyt opinnäytetyöhön, 

vaan työssä keskityttiin ainoastaan rakenteiden vertailuun. 

4.1 Kasuuneista ja settilankuista koostuva settipato 

Kasuuneista ja settilankuista rakentuva settipato oli alkuperäinen vaihtoehto, 

joka oli valittu padon rakenteeksi vuoden 2012 suunnitelmassa. Tässä vaihto-

ehdossa pato rakentuu kasuuneista ja teräsrakenteisista settilakuista, jotka 

lasketaan kasuuneissa oleviin settiuriin sekä kasuunien väleissä oleviin kyn-

nyspalkkeihin. Settiurat tiivistävät settiseinän vesitiiviiksi. Padon päädyt on 

mahdollista toteuttaa kasuunirakenteilla, kulmatukimuureilla tai näiden yhdis-

telmällä. Kasuunit rakennetaan kuivatelakalla tai rannalla luiskaradan päässä, 

minkä jälkeen ne lasketaan vesille ja hinataan lopulliseen sijoituspaikkaansa. 

Kasuunien rakentamispaikka voi sijaita hyvinkin pitkällä, sillä kasuuneita voi 
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louhinnat sekä aallonmurtajien rakentaminen. Kallio louhitaan satama-altaan 

puolella tasoon -10,0 ja padon eteläpuolella tasoon -6,0. Louhinnat ulottuvat 

lähelle patoa, minkä vuoksi väliaikaiset työpadot pitäisi rakentaa louhittujen 

alueiden päälle. Louhinnoista johtuen työpadot pitäisi lisäksi rakentaa normaa-

litilannetta korkeammaksi, mikä lisää kustannuksia. Satama-altaan ympärille 

rakennettavia aallonmurtajia ei myöskään voisi hyödyntää osana työpatoja, 

sillä niitä ei ole suunniteltu vedenpitäviksi. Tämän lisäksi väliaikaisten maa-

penkereiden rakentamista ei ole huomioitu satama-altaan rakentamisaikatau-

lussa. 

Pato on rakenteeltaan toimiva vaihtoehto, mutta vaatii suuria betonivaluja eikä 

rakenteiden esivalmistusta päästä hyödyntämään. Rakennuspaikka on myös 

alttiina sääilmiöille koko rakentamisen ajan. Suurten kustannuksien ja aikatau-

luun tarvittavien muutosten takia ei vaihtoehto siten vaikuta kokonaisuudes-

saan perustellulta.  

4.4 Rakenteen valinta 

Patovaihtoehtojen vertailussa parhaaksi patovaihtoehdoksi varmistui settipato, 

joka koostuu kasuuneista ja settilankuista. Valittu rakenne on lähellä vuoden 

2012 rakennetta, tietyin poikkeuksin. Vuoden 2012 versiossa kasuunit olivat 

pyöreät ja padon molemmissa päissä oli kulmatukimuurit kasuunien molem-

min puolin.  

Kasuuneista päätettiin tehdä suorakaiteen muotoiset pyöreiden kasuunien si-

jaan. Suorakaiteen muotoisen rakenteen mitoittaminen oli selkeämpää ja ra-

kenteesta, jossa on vakiopoikkileikkaus, pystyi myös tekemään helpommin 

massiivisemman. Padon päihin tulevista kulmatukimuureista päätettiin myös 

luopua ja sen sijaan laittaa padon päihin tuplakasuunit, eli kaksi kasuunia rin-

nakkain. Ratkaisu tehtiin, koska se oli välttämätöntä, jotta penkereen luiskat 

mahtuivat padon päihin. Syynä kulmatukimuureista luopumiseen oli pääasias-

sa projektin tiukka aikataulu, jonka takia ei olisi ehtinyt suunnitella sekä ka-

suuneita että kulmatukimuureja.  

Padon suunnittelussa päätettiin pysyä alkuperäisessä ideassa padon raken-

tamistavasta, jossa padon kasuunit rakennetaan kuivatelakalla tai vesillelas-
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renpohjan pintakerros on hiekkaa, soraa ja moreenia. Alueen hieno hiekka 

liikkuu virtausten mukana. Kallionpinnan taso vaihtelee padon kohdalla välillä -

3,4 m …-7,6 m. Peruskallion yläpinnan taso patorakenteen kohdalla pitää 

varmistaa ennen kasuunien rakentamista.  

Sulkurakenteen rakentamista ei kannata aloittaa, ennen kuin ruoppaustyöt on 

saatu valmiiksi. Sulkurakenteen tulee olla valmis ennen voimalaitoksen käyt-

töönottoa, mutta muuten se voidaan rakentaa sataman jo valmistuttua.  Sulku-

rakenteen kohdalla tehtävät louhinnat on kuitenkin tehtävä ennen voimalaitok-

sen betonivalujen alkamista.  
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5 PADON RAKENNESUUNNITTELU 

Padon rakennesuunnittelutehtävään kuului patorakenteen kasuunien, setti-

palkkien ja siltakansien suunnitteleminen ja mitoittaminen. Geotekniseen mi-

toittamiseen kuului pohjalaatan kantokestävyyden laskeminen. Kasuuni suun-

niteltiin siten, että se kestää siihen kohdistuvat uiton, asennuksen ja käytön 

aikaiset kuormitukset. 

Rakennesuunnittelua ja mitoittamista varten laadittiin rakennelaskelmien A-

osa, johon kirjoitettiin yleistiedot hankkeesta, kuvaus patorakenteesta sekä mi-

toitusperusteet. Mitoitusperusteisiin kirjattiin mitoituksessa käytettävät normit 

(standardit) ja suunnitteluohjeet, rakenneosien materiaalit ja laskentalujuudet, 

rakenteen suunnitteluikä, toteutusluokka, seuraamusluokka, materiaalikohtai-

set rasitusluokat, toleranssiluokka, geotekninen luokka, rakennuspaikkaluokka 

sekä padon eri rakenteisiin kohdistuvat kuormat.  

Padon rakenteet mitoitettiin Eurokoodien mukaan. Eurokoodit ovat kantavien 

rakenteiden suunnittelustandardeja, jotka ovat käytössä EU:n jäsenmaissa. 

Eurokoodien pääosia on kymmenen kappaletta, joiden lisäksi on laadittu EU:n 

jäsenmaakohtaiset kansalliset liitteet. (Suomen Standardisoimisliitto SFS ry.) 

Käytetyimmät standardit mitoituksessa olivat Eurokoodi 2: Betonirakenteiden 

suunnittelu sekä Eurokoodi 3: Teräsrakenteiden suunnittelu. Suunnittelussa 

käytettiin paljon myös Liikenneviraston Eurokoodin soveltamisohjeita NCCI2 ja 

NCCI7 sekä Suomen Rakennusinsinöörien Liiton julkaisemia RIL-kirjoja. 

Betonirakenteet mitoitettiin murto- ja käyttörajatilassa. Murtorajatilamitoituk-

sessa tarkistettiin taivutus ja leikkaus ja mitoitettavasta rakenteesta riippuen 

myös terästen jännitykset. Käyttörajatilamitoituksessa tarkistettiin halkeamale-

veydet, jotka olivat kasuunirakenteessa useimmiten mitoittavia. Kasuunin te-

räsristikoiden mitoituksessa tarkistettiin sauvojen puristuskestävyys (normaali-

voimakestävyys), nurjahduskestävyys, taivutuskestävyys, leikkauskestävyys 

sekä yhdistetty taivutus ja puristus. Settilankkujen mitoituksessa tarkistettiin 

settilankun taivutuskestävyys, leikkauskestävyys sekä yhdistetty leikkaus- ja 

taivutuskestävyys. Kasuunin ja settilankkujen teräsrakenteet mitoitettiin poikki-

leikkausluokassa 3. 
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5.1 Kuormitustapaukset ja stabiliteettitarkastelut 

Padon mitoittamista varten laadittiin stabiliteetti- ja kuormitustapauslaskelmat. 

Laskelmien avulla varmistettiin padon stabiliteetti sekä selvitettiin mitoittavat 

kuormat, joiden avulla kasuunit ja settilankut pystyttiin mitoittamaan. Laskel-

mat laadittiin myös kasuunin uitosta ja upotuksesta raskasbetonikuutioiden 

avulla sekä kasuunin pohjalaatan kantokestävyydestä. Stabiliteettitarkaste-

luissa laskettiin kasuunin liukuminen ja kaatuminen. Kaatuminen tarkasteltiin 

vain kasuunin sivusuunnassa, jossa suurimmat vaikuttavat voimat ovat termi-

nen jäänpaine ja reunakasuuneihin kohdistuva toispuoleinen maanpaine. 

Varmuudeksi kaatumista ja liukumista vastaan saatiin kaikissa laskuissa yli 

1,5. 

Laaditut laskelmat: 

 Kasuunin kuljetus uittamalla 

 Kasuunin upotus 

 Vedenpaine kasuunin kuljetuksen aikana 

 Ulkoinen maanpaine (lepopaine) ja liikennekuorma 

 Kasuunin täytön paine (lepopaine) ja liikennekuorma 

 Vedenpintojen korkeuserosta johtuva kuorma settilankuille 

 Aaltokuorma settilankuille 

 Terminen jäänpaine 

 Jään aiheuttamat pystysuorat kuormat kasuunille, jään nos-

te/roikkuminen 

 Jäänlähdön aiheuttama sysäys 

 Pohjalaatan kantokestävyys 

Kasuunin stabiliteetin kannalta mitoittavaksi kuormaksi osoittautui terminen 

jäänpaine 420 kN/m (RIL 201-3-2013, 31), joka oli myös mitoittava kuorma 

seinien yläosille. Kasuunin stabiliteettilaskussa liukumista vastaan huomioitiin 

jääkuorman kertyminen myös settiseiniltä, mikä on nähtävissä kuvassa 35.  

Uiton aikana kasuunin seiniin ja pohjalaattaan kohdistuu vedenpaine, mikä 

laskettiin mitoituksessa. Pohjalaatan yläpinnan terästen mitoituksessa veden-

paine oli mitoittava kuorma. Seinien alaosien mitoituksessa mitoittavaksi 

kuormaksi osoittautui kuitenkin maanpaineen aiheuttama kuormitus. Maan-

paineet laskettiin lepopaineena. Reunakasuuneihin vaikuttava maanpaineen 
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liseinistä oli tarkoitus tehdä elementtirakenteiset, mutta projektin kiireellisen 

suunnitteluaikataulun takia ajatuksesta luovuttiin ja seinät päätettiin tehdä 

paikkallavalurakenteena. Suunnitelmiin tehtiin myös paljon muita muutoksia 

suunnittelun aikana, minkä takia myös piirustukset ja laskelmat piti laatia mo-

neen kertaan. Kasuunin pituudeksi tuli lopulta 14,9 m useiden seinän siirtojen 

ja moneen kertaan piirrettyjen kuvien jälkeen. 

Suurimman haasteen suunnitelmalle asetti se, että kasuunien seinien piti kes-

tää 420kN/m jääkuorma, mutta samalla kasuunin piti olla riittävän kevyt, jotta 

sen saattoi uittaa paikoilleen. Toisin sanoen kasuunin piti kellua alle 4,7m sy-

vyydessä, jotta sen saattoi kuljettaa pohjapenkereen päälle ja upottaa paikoil-

leen. Alustavassa mitoituksessa kasuunin seinien paksuudeksi valittiin 

440mm. Laskelmien mukaan seinä kesti jääkuorman tällä paksuudella, hal-

keamaleveyden ollessa mitoittavana. Jääkuorma ei kohdistu kasuunin seinien 

alaosiin, vaan mitoittavana kuormana on kasuunin täytön aiheuttama maan-

paine ja lisäksi nosturin tassukuorman aiheuttama paine. Alustavan laskelman 

mukaisesti seinän alaosan paksuudeksi valittiin 320mm. Seinää ei olisi voinut 

tehdä kokonaan 440mm paksuna, koska kasuuni ei pysyisi tällöin pinnalla. 

Kasuunin uintisyvyys laskettiin Arkhimedeen lain avulla. Suunnittelussa pää-

dyttiin siihen lopputulokseen, että kasuunin seinien yläosat ja myös väliseinät 

pitää valaa vasta kun kasuunit olisi uitettu ja upotettu lopulliseen sijaintiinsa. 

Ilman tätä ratkaisua kasuuni olisi liian painava eikä pysyisi pinnalla. Tämä li-

säsi mitoitustyötä, sillä kasuunin sisälle piti suunnitella teräsrakenteiset tukira-

kenteet, jotka pitäisivät kasuunin kasassa uiton ajan. Tätä varten kasuunin si-

sälle suunniteltiin teräsristikot, joka estää uitonaikaisen vedenpaineen paina-

masta kasuunin seiniä sisään. Teräsristikoiden rakenne näkyy kuvassa 40. 

Kasuuneita talvella kuormittava terminen jäänpaine 420kN/m syntyy meren 

jääpeitteen laajetessa. Talvella lämpötilan alkaessa nousta pakkasjakson jäl-

keen meren pinnalla oleva jää alkaa laajentua, mikä aiheuttaa vaakasuuntai-

sen termisen jäänpaineen. Meri jäätyy talvella patorakenteen ympäriltä, jolloin 

terminen jäänpaine aiheuttaa vaakavoiman kasuuneihin ja pyrkii liikuttamaan 

niitä.  

Padon ylläpitosuunnitelmaan kuuluu se, että kanava-aukkojen settilankut nos-

tetaan talvella pois, jotta jääkuormat eivät riko niitä. Tämä tarkoittaa samalla 
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käytössä RL 3.0-ohjelma jolla raudoitusluettelot laadittiin kasuunin peruslaa-

tasta ja seinistä sekä siltakannesta. Terästen kappalemäärät, pituudet, taivu-

tusmitat sekä taivutussäteet katsottiin raudoituspiirustuksista. 

Määräluetteloiden ja kustannusarvioiden laatimiseen käytettiin selainpohjaista 

ohjelmaa, jossa oli litteroitu valmiiksi erilaiset rakennusmateriaalit ja rakennus-

tuotteet. Ohjelmassa on valmiina myös materiaalien ja tuotteiden hinnat. Mää-

rät laskettiin mitta- ja raudoituspiirustuksista. Joitain tuotteita ohjelmasta ei löy-

tynyt, kuten Peikko-kiinnityslevyjä, joten niiden hinnat jouduttiin arvioimaan. 

Padosta ja siltakansista laadittiin erilliset määräluettelot ja kustannusarviot. 

Pato osoittautui kalliiksi rakennelmaksi, mikä lisäsi paineita saada suunnitelma 

onnistumaan. Kustannuksien vähentämiseksi settipalkkien rakenteeseen teh-

tiin muutoksia, jotka vähensivät settipalkkien teräsmäärää ja siten alensivat 

kustannuksia.  
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7 VALMIIT SUUNNITELMAT 

Patorakenteiden vertailu ja rakennesuunnitelman laatiminen aloitettiin loppu-

vuodesta 2015 ja työ jatkui koko kevään 2016. Rakennesuunnitelman laskel-

mat saatiin valmiiksi maaliskuun lopulla ja piirustukset sekä 3D-malli huhti-

kuussa. Valmiit suunnitelmadokumentit toimitettiin tilaajalle tarkastettavaksi 

huhtikuussa 2016. 

Kaikille suunnitelmadokumenteille tehtiin sisäinen laatutarkastus, josta laadit-

tiin tarkastusraportti. Tarkastuksessa havaitut virheet ja puutteet korjattiin 

suunnitelmiin ja tarkastusraporttiin kirjattiin vastineet ja tiedot tehdyistä korja-

uksista. Sisäinen tarkastus on osa laatujärjestelmää ja sillä varmistetaan, ettei 

suunnitelma sisällä rakenteellisia virheitä. 

Ohessa luettelo opinnäytetyössä laadituista suunnitelmadokumenteista: 

Tekstidokumentit: 

 Rakennelaskelmat, osat A, B, C ja D, 172 sivua. Laskelmat laadittiin 
suomen-, venäjän- ja englanninkielisinä 

 Patorakenteen määräluettelo 

 Siltakansien määräluettelo 

 Patorakenteen kustannusarvio 

 Siltakansien kustannusarvio 

 Kasuunin seinien raudoitusluettelo 

 Kasuunin pohjalaatan raudoitusluettelo 

 Siltakannen raudoitusluettelo 

 

Piirustukset: 

 Patorakenteen yleispiirustus 

 Kasuunin mittapiirustus 1 

 Kasuunin mittapiirustus 2 

 Kasuuninmittapiirustus 3 

 Kasuunin mittapiirustus 4 

 Kasuunin raudoituspiirustus 1 

 Kasuunin raudoituspiirustus 2 
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 Kasuunin raudoituspiirustus 3 

 Kasuunin raudoituspiirustus 4 

 Settipalkin mitta- ja kokoonpanopiirustus 

 Kasuunin uiton toteutustapapiirustus 

 Siltakannen mittapiirustus 1 

 Siltakannen mittapiirustus 2 

 Siltakannen raudoituspiirustus 1 

 

3D-tietomalli: 

 Patorakenteen 3D-tietomalli, laadittu Tekla Structures 21.0-ohjelmalla 

 IFC-Model 

 Tietomalliseloste 

 

Padon rakennesuunnitelmaan kuuluvat lisäksi seuraavat dokumentit, jotka laa-
dittiin Sito Oy:n sillat ja rakenteet-osastolla sekä geosuunnittelu-osastolla: 

 Työselostus 

 Väyläsuunnitelmakartta 

 Väyläsuunnitelmapiirustus satama-altaasta 

 Geotekniset piirustukset satama-altaan ja settipadon alueelta 
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8 POHDINTA 

Ydinvoimalan patorakenteen suunnittelutehtävä ja vaihtoehtojen tarkastelu oli 

laaja ja vaativa kokonaisvaltainen projekti sisältäen geo-, maa- ja vesiraken-

nus- sekä rakennesuunnittelua. Suunnittelutehtävään sisältyi lisäksi Suomes-

sa harvoin käytettyjä rakenneratkaisuja, kuten kuivatelakalla rakennettavat 

kasuunit. Suunnittelutehtävän onnistuminen edellytti hyvää yhteistyötä opin-

näytetyön molempien tekijöiden kesken. Suunnittelupalavereihin osallistumi-

nen ja yhteistyön tekeminen muiden projektiin osallistuneiden kanssa edellytti 

projektityöosaamista ja ryhmätyötaitoja.  

Vaikka mitoitettavia rakenteita oli paljon, niin mitoituksen vaikeusaste oli koh-

tuullinen. Liittorakenteisen siltakannen mitoitus oli kuitenkin vaativa tehtävä, 

mikä kuitenkin onnistui Siton siltaosaston asiantuntijoilta saatujen neuvojen ja 

esimerkkilaskelmien avulla.  

Patorakenteeksi valittu settipato on toimiva ja toteuttamiskelpoinen valinta sa-

tama-altaaseen. Raskaat betonikasuunit kestävät hyvin rakennuspaikan olo-

suhteita ja ne voidaan esivalmistaa telakalla, mikä vähentää merellä tehtäviä 

betonivaluja. Sulkurakenteena toimivat settipalkit ovat toimintavarma ratkaisu 

padon virtausakkoihin, sillä niiden nostaminen käy nopeasti ajoneuvonosturilla 

eikä rakenne vaadi huoltotoimenpiteitä. Liittorakenteinen siltakansi on sopiva 

valinta kohteeseen, sillä sen rakentamiseen tarvitaan vain vähän muottitöitä, 

mikä nopeuttaa rakentamista.  

Padon ja sen rakenneosien suunnittelussa valitut ratkaisut ovat toteutuksel-

taan tavanomaisia eivätkä edellytä erikoiskalustoa tai harvinaisia työmenetel-

miä. Suomesta ja ulkomailta löytyy useita urakoitsijoita, jotka pystyvät toteut-

tamaan kohteen ja siten rakentamisen kustannukset tulevat mitä todennäköi-

semmin padon osalta pysymään alustavien laskelmien tasolla. Patoon kuulu-

vien kasuunien rakentaminen voidaan toteuttaa joko telakka-altaassa, jos sel-

lainen on käytettävissä toteutuksen ajankohtana, tai vaihtoehtoisesti työpen-

kereen päällä lähellä kohdetta. Padon rakentaminen maa- ja vesirakennustöi-

neen vaatii urakoitsijalta lauttakalustoa, jolta käsin padon rakentamiseen liitty-

vät nostotyöt voidaan toteuttaa. Rakentamisen aikataulussa tulee huomioida 

se, että kasuunit saadaan asennettua ja täytettyä ennen jäiden tuloa. 
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Kiireellisen suunnitteluaikataulun vuoksi joitain detaljeja jäi rakennesuunnitel-

masta puuttumaan, kuten kasuunin tyhjennysventtiilien ja settiuran kulmate-

rästen detaljit, jotka suunnitelmaan pitää vielä täydentää. Settiseinien alle tu-

levien kynnyspalkkien mitta- ja raudoituspiirustukset tulee vielä myös laatia. 

Settipalkkien rakennetta voidaan lisäksi vielä tarkastella ja harkita, onko setti-

palkkeihin tarvetta tehdä pontit tiiviyden parantamiseksi. Myös settipalkkien 

nostolenkkeihin voi tulla vielä muutoksia, jotta palkit pystytään nostamaan il-

man sukeltajatyötä. 

On syytä korostaa, että erityisesti vesirakennustyössä kohdataan usein työn 

aikana yllätyksiä, jotka aiheuttavat muutoksia suunnitelmiin ja siten helposti 

myös lisäkustannuksia ja aikatauluongelmia. Mitä paremmat lähtötiedot koh-

teesta suunnittelijalla on suunnittelutyössään käytettävissä, sitä todennäköi-

semmin myös työn toteutus onnistuu suunnitellusti sovitussa aikataulussa ja 

kustannusraameissa. Siten myös padon tulevalta paikalta voidaan vielä harki-

ta tarkentavan pohjatutkimuksen suorittamista. 
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