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1. JOHDANTO 

Rakentamisessa ja kaavoituksessa voidaan ottaa huomioon tuulisuus ja tuulen yleisimmät suun-
nat mm. rakennusten energiatehokkuuden ja asukkaiden viihtyisyyden kannalta. Tällöin on pyrit-
tävä välttämään tuulen kanavoituminen ja massiiviset tuulta alaspäin tuovat yksittäiset korkeat 
rakenteet tai ainakin minimoimaan korkeiden talojen aiheuttamat haitalliset muutokset lähiympä-
ristön tuulisuudessa, mikäli se on mahdollista. Kanavoituva tuuli voi aiheuttaa miellyttävyyshaittaa 
jalankulkijoille tai pahimmillaan vaaratilanteita. Voimakas tuuli myös kuormittaa rakenteita. Tur-
vallisuuden kannalta on suositeltavaa laskea erikseen rakennuksen tuulikuormat etenkin silloin, 
kun rakennuksen korkeus poikkeaa huomattavasti muusta rakennuskannasta alueella. 

Tämä selvitys on toteutettu Espoon Finnoon Rusthollinrinteen asemakaavaehdotuksen tueksi. 
Selvityksessä arvioidaan Rusthollinrinteen julkisten ulkotilojen tuuliolosuhteita ja määritetään 
50 vuoden toistuvuudella esiintyvä maksimituulennopeus eri korkeuksilla. Rusthollinrinteen alue 
kattaa viisi eri asuinrakennuskokonaisuutta pistemäisillä torniosilla ja kattoterasseilla. Asuinra-
kennusten kerroslukumäärä on 6–17 kattokorkeuden ollen korkeimmillaan lähes 70 m meren pin-
nan yläpuolella. Lisäksi suunnittelualueella sijaitsee seitsemänkerroksinen parkkihalli, jonka ka-
tolle on suunniteltu oleskelualue sekä Erica-toimitilakortteli, jonka torniosa on 16-kerroksinen ko-
hoten noin 90 m meren pinnan yläpuolelle.  

Lähtöaineistona käytettiin työn kannalta edustavimman Ilmatieteen laitoksen sääaseman, Helsin-
gin Harmajan, tuulihavaintoja sekä maastoaineistona Maanmittauslaitoksen tuottamaa maaston 
topografiaa ja rosoisuusaineiston pohjana Suomen ympäristökeskuksen tuottamaa maankäyttö-
aineistoa. Tuulisuusselvityksen tilasi Bonava Suomi Oy. Ilmatieteen laitos on sään, ilmakehän ja 
ilmanlaadun asiantuntijalaitoksena valmistellut tämän tuulisuusselvityksen Rusthollinrinteen ase-
makaavaehdotuksen tueksi.  

 

2. TAUSTATIEDOT 

2.1 Tarkastelukohteen sijainti 

Rusthollinrinne sijaitsee kehittyvän Espoon Finnoon pohjoisosassa. Alueen sijainti kartalla on esi-
tetty kuvassa 1. Suomenlahden rantaviiva on noin kilometri Rusthollirinteen kaakkois–
lounaispuolella. Meri on avoimin kaakkoissektorissa, etelä–lounassektorissa merellä hallitsee 
noin 3 km etäisyydellä oleva Suvisaaristo. Meren lisäksi alle puolen kilometrin etäisyydellä alueen 
kaakkoispuolella on avoin Finnovikenin kosteikko. 

Finnoon alueelle suunnitellaan uutta asumista noin 17 000 asukkaalle [5]. Pääosa Finnoon 
uusista rakennuksista sijoittuu Rusthollinrinteen etelä- ja lounaispuolelle, jonne on tulossa myös 
tiivis ja korkearakenteinen Finnoon keskus. Suunnittelukuva rakentuvasta alueesta on kuvassa 2. 

Rusthollinrinteen suunnittelualue sisältää yhteensä viisi asuinrakennuskokonaisuutta, jotka rajaa-
vat alueen keskelle jäävän puistoalueen. Rusthollinrinteellä maasto nousee alueen kaakkois-
osasta, 10 m meren pinnan yläpuolelta, alueen luoteisosaan, joka on 18 m merenpinnan yläpuo-
lella. Asuinrakennusten korkeus on vaihteleva. Matalimmat osat ovat 6-kerroksisia ja pistemäiset 
torniosat enimmillään 17-kerroksisia. Matalimpien osien kattotasoille (noin 20 metriä maanpinnan 
yläpuolelle) on suunniteltu asukkaille yhteisiä kattopihoja. Vastaavasti alueen luoteisosan 7-ker-
roksisen parkkihallin katolle on suunniteltu yhteiskäyttöpihaa. Luoteisosassa sijaitsee myös Erica-



 

toimitilakortteli, jonka torniosassa on yhteensä 16-kerrosta maan pinnan yläpuolella. Rusthollin-
rinteen asemapiirros on esitetty kuvassa 3 ja havainnekuva kuvassa 4. 

 

 

Kuva 1. Rusthollinrinteen sijainti kartalla on merkitty punaisella pisteellä. Pohjakartta: MML  

 

 

Kuva 2. Rusthollinrinteen sijainti Finnoossa rajattu punaisella. Kuvassa vaaleanruskeat raken-
nukset ovat Finnoon muiden alueiden suunniteltuja rakennuksia. Kuva: Espoon kau-
punki, 2018. Rusthollinrinne OAS. 



 

 

 

Kuva 3.  Luonnos Rusthollinrinteen asemapiirroksesta. Kuva: JKMM Arkkitehdit Oy 

 



 

 

Kuva 4. Havainnekuva Rusthollinrinteen itäpuolelta. Kuva: JKMM Arkkitehdit Oy 

 

2.2 Tuuli rakennetussa ympäristössä 

Ympäristöään korkeammat rakennukset muokkaavat monella tapaa ilman virtausta. Tärkeimpiä 
korkeaan taloon liittyviä virtausilmiöitä katutasolla ovat etupyörre, kulmapyörre ja jättöpyörre. Etu-
pyörre tuo tuulta alaspäin tuulen puolelta rakennusta, kulmapyörteessä talon kulmat voivat ai-
heuttaa ilmavirtauksen pyörteilyä talon sivu- ja takaosissa, ja jättöpyörre muodostuu talon taakse 
tuulensuojapuolelle. Näiden lisäksi katolle voi muodostua alipainealue.  

Kuva 5 esittää skemaattisia virtauskuvia yksittäisten rakennusten aiheuttamista tuulihaitoista. Ra-
kennusten vaikutus virtaukseen on esitetty tarkemmin kuvissa 6 ja 7. Kun korkea rakennus on 
keskellä portaittain korkeudeltaan kasvavaa rakennusmassaa, on sen vaikutus lähikatujen tuu-
lioloihin selvästi pienempi kuin yksittäisen korkean rakennuksen vaikutus olisi.  

Finnoon korkea ja tiiviisti rakentuva keskus sijoittuu noin 300 m Rusthollinrinteen etelä–lounais-
puolelle pienentäen Rusthollinrinteelle kohdistuvia tuulia. Rusthollinrinteen lähirakennukset heti 
Matroonankadun eteläpuolella sen sijaan ovat pistemäisiä 14–23 -kerroksisia rakennuksia. Rust-
hollinrinteen pistemäisten torniosien sekä kattoterassien ja oleskelualueiden vuoksi tuuliolosuh-
teisiin on hyvä kiinnittää suunnittelussa huomiota. Rusthollinrinteen länsipuolelle heti Luoteisrin-
teen toiselle puolelle on suunniteltu enintään 8-kerroksisia asuinrakennuksia. Hyljeluodontien itä-
puolelle tuleva uusi rakennuskanta on vielä suunnittelematta.  



 

 

Kuva 5. Skemaattisia kuvia virtauksista tuulen suunnan vaihdellessa rakennuksiin nähden. Etu-
pyörteestä esimerkit a) ja d), jättöpyörre kuvissa b) ja c), läpivirtaus tuulensuojapuolelle 
kuvassa e) ja rakennusten välinen solatuuli kuvassa f). Lähde [3]. 

 

  

Kuva 6.  Esimerkki massiivisen tornitalon vaikutuksesta virtaukseen. Kun kuvassa häiriintymättö-
män tuulen nopeuden arvo on skaalattuna 1 ennen rakennusta, voi tuulen nopeus olla 
jopa 2,5-kertainen talon nurkat kiertävässä virtauksessa eli kulmapyörteessä. Lähde [4] 

 



 

 

Kuva 7. Esimerkki taloryhmän suojaavasta vaikutuksesta. Jättöpyörre ohjautuu ylöspäin, jolloin 
voimakasta takaisinvirtausta ei synny rakennuksen etuosaan. 

 

2.3 Työn toteutus 

Espoon Finnoon Rusthollinrinteen tuuliolosuhteet arvioitiin WAsP -laskentasovelluksen tulosten 
perusteella. Maksimituulen nopeus 50 vuoden toistuvuudella laskettiin WAsP Engineering -sovel-
luksella. Ohjelmistot arvioivat tuulen nopeuden pystysuuntaisen muutoksen ottamalla huomioon 
tarkasteltavan alueen peitteisyyden ja maanpinnan korkeuden muutokset. WAsP mallinnuksien 
tekemisestä on vastannut Ilmatieteen laitoksen sertifioitu WAsP-käyttäjä ja tuulianalyyseihin eri-
koistunut meteorologi. 

Lähtötietona tarkastelussa käytettiin Ilmatieteen laitoksen Helsingin Harmajan sääaseman 24 
vuoden tuulen nopeus- ja suuntamittausten aikasarjoja vuosilta 1996–2019. Tuulen mittauskor-
keus Harmajalla on 15 m. Harmaja on pieni saari noin 6 km Helsingin kantakaupungin rantavii-
valta etelään. Etäisyys Rusthollinrinteelle on noin 18 km. Harmajan ympärillä on saaristoa etelä-
puolta lukuun ottamatta, jossa on avomeri.  

Maaston korkeusaineistona käytettiin Maanmittauslaitoksen tuottamaa korkeusaineistoa, joka 
muokattiin asiakkaan toimittamien suunnittelukuvien perusteella. Alueen peitteisyyttä kuvaavan 
rosoisuuskartan lähtötietona käytettiin Suomen ympäristökeskuksen tuottamaa CORINE-
maankäyttöaineistoa. Käytetty menetelmä on herkkä mallinnuksessa käytetylle rosoisuudelle, jo-
ten 50 vuoden toistuvuudella esiintyvä maksimituulen nopeus arvioitiin kahdella eri menetelmällä: 

1. Maa-alueiden rosoisuudeksi asetettiin 0,05 m standardin SFS-EN 1991-1-4 (2005) Eu-
rocode 1: Actions on structures. Part 1-4: General actions. Wind actions mukaisesti. 

2. Eri maankäyttöluokille annettiin niitä kuvaava rosoisuusarvo CORINE-
maankäyttöaineiston mukaisesti. 



 

Maksimituuliolosuhteet laskettiin yhteensä seitsemälle eri korkeudelle noin 10 m välein Rushol-
linrinteen luoteisnurkalle, jossa maanpinta on korkeimmillaan merenpinnasta. Alin laskentakor-
keus oli rakennussuunnittelussa käytetty standardikorkeus, 10 m maan pinnan yläpuolelle ja kor-
kein 72 m maan pinnan yläpuolelle, joka vastaa Erica-toimitilantalon tornin kattokorkeutta. Lisäksi 
kattoterassien korkeudelle laskettiin tuulen suuntasektoreittain eri tuulen nopeusluokan esiinty-
mistodennäköisyyttä terassilla oleskelun viihtyisyyden arvioimiseksi. Tässä vaiheessa työ päätet-
tiin toteuttaa täydellisen virtausmallin sijaan lineaarisella mallilla, joten kohteen vaikutusta tuuli-
kenttään arvioitiin likimääräisellä tasolla. Tulosten tarkastelussa käytettiin sekä tuulitunneleissa 
testattuja että virtauslaskennalla tehtyjä mallitapausten kuvauksia ([1], [2], [3], [4]), joiden pohjalta 
arvioitiin sektorikohtaisesti uuden rakennuksen vaikutukset.  

 

3. TULOKSET 

3.1 Tuulen vaikutus viihtyisyyteen 

Oleskelun viihtyisyyden ja turvallisuuden arvioimiseksi määritettiin kovien tuulen nopeuksien, 
8 m/s ja 10 m/s esiintyminen kohteen kannalta merkittävimmillä tuulen suunnilla. Tuulen nopeu-
den ollessa 8 m/s sateenvarjon pitäminen on haastavaa ja tuulen aiheuttama melu tuntuu korvissa 
epämiellyttävältä. Tästä hieman suurempi tuulen nopeus, 10 m/s tarkoittaa jo hankaluuksia käve-
lyssä, mutta ei vielä aiheuta vaaraa jalankulkijoille. Yleinen kuvaus eri tuulen nopeusluokkien vai-
kutuksesta jalankulkijaan on annettu liitteessä 1. 

Espoon Finnoossa päätuulensuunta on etelä–lännen välillä (kuva 8), joista Rusthollinrinteen kan-
nalta merkittävimmät tuulen suunnat ovat etelä ja etelä-lounas rantaviivan suuntautumisen 
vuoksi. Etelä-kaakkoistuulia esiintyy harvemmin, mutta ne ovat merkittäviä avoimen Finnovikenin 
kosteikon ja merenlahden vuoksi. 

 

  

Kuva 8. Keskimääräinen tuulen suuntajakauma Rusthollinrinteen kattoterassien (noin 20 metriä 
maanpinnan yläpuolella) tasolla.  



 

Kovien tuulien esiintyminen Rusthollinrinteen kattoterassien tasolla, noin 20 m maanpinnan ylä-
puolella laskettiin WAsP-ohjelmistolla Weibull-jakaumaa hyödyntäen. Tulokset on koottu tauluk-
koon 1. Yli 8 m/s tuulen nopeuksien osuudeksi saatiin yhteensä 4,9 %, joka vastaa noin 18 vuo-
rokautta vuodessa. Yli 10 m/s tuulen nopeuksien esiintymistiheydeksi saatiin 0,9 %, eli kolme 
vuorokautta vuodessa. Kovien tuulten osuus merkittävimmillä tuulen suunnilla on esitetty taulu-
kossa 1.  

 

Taulukko 1. Kovien tuulten prosentuaalinen osuus vuoden tunneista ja tunnit yhteensä Rust-
hollinrinteen kattoterassien tasoilla, 20 m maanpinnan yläpuolella. 

Tuulen nopeusluokkien 
esiintyminen suunnittain ≥ 8 m/s ≥ 10 m/s  

 
 

Tuulen suunta %-osuus tuntien lkm %-osuus tuntien lkm  

Etelä-kaakko 0.8 % 66 0.2 % 20  

Etelä 0.9 % 81 0.3 % 22  

Etelä-lounas 1.2 % 104 0.3 % 24  

Kaikki suunnat yhteensä 4.9 % 422 0.9 % 79  

       

 

Rusthollinrinteen ympärillä olevilla kadut, Luoteisrinne ja Hyljeluodontie sekä Matroonanportti, 
joka päättyy Rusthollinrinteen puiston eteläsisäänkäynnille (1 ja 6 talojen välistä), ovat saman-
suuntaisia merkittävimpien tuulen suuntien kanssa. Siten kaduilla ja puiston sisäänkäynnillä tulisi 
olla riittävästi kasvillisuutta edistämässä kadunsuuntaisten tuulten rikkoutumista varmistaen ja-
lankulun viihtyisyys kaduilla. Nykyisessä suunnitelmassa pääosa Rusthollinrinteen sisäänkäyn-
neistä ovat kadun varsilla sisäänvedettyjä, joka suojaa sisäänkäyntejä kadunsuuntaisilta tuulilta. 
Hyljeluodontien itäpuolen suunnittelussa tulisi tulevaisuudessa kiinnittää huomiota, ettei heti ka-
dun viereen tulisi pitkiä yhtenäisiä rakennusmassoja, jotka kanavoivat kadulla puhaltavia tuulia. 

Jokaiseen Rusthollinrinteen kortteliin on suunniteltu vähintään yksi yhteiskäyttöinen kattoterassi. 
Yhteenveto kattoterasseille suositelluista tuuliesteistä on esitetty kuvassa 9. Tuuli pääsee puhal-
tamaan etelä ja etelä-kaakkoissuunnasta Matroonanportilta ja Matroonankadun eteläpuolella ole-
vien korkeiden talojen välistä osittain jopa kohtisuoraan 1A ja 2A talojen kattoterasseille. Mallin-
nuksen tarkkuus ei riitä tuuliesteiden tarkkaan määrittelyyn, mutta ottamalla huomioon kovien 
tuulien suhteellisen vähäinen osuus, riittänee terassille kevyt tuulta ylöspäin ohjaava tai rikkova 
elementti. Talon 1A terassilla elementin tulisi olla terassin eteläreunalla tai itse terassilla pienen-
tääkseen 13-kerroksisen 1B talon mahdollisesti tuottamaa etupyörteen esiintymistä terassilla. Ta-
lon 2A osalta tuulen vaikutusta pienentävä elementti riittää terassin eteläreunan oikeaan reunaan 
1 korttelin osittain tuoman suojan vuoksi. Kevyt tuulta hidastava elementti voi olla tuulta osittain 
tai kokonaan estäviä, jonka korkeus on vähintään 1:10 terassiin syvyydestä merkitsevillä tuulen 
suunnilla. Kevyt tuulta osittain läpäisevä elementti voi olla esimerkiksi vaihtelevan korkuinen tai 
muotoinen terassin kaide, rimoitus, pergola tai erilaiset istutukset. 

Maasto nousee Matroonanportilta korttelipihalle 2 ja 2F kattoterassille. Olemassa oleva kasvilli-
suus korttelipihan edustalla suojaa pihan leikkipaikkaa ja sisäpihan koillisnurkassa olevia sisään-
käyntejä maanpinnan tasolla. Koillisnurkan sisäänkäyntejä suositellaan kuitenkin suojaamaan 
esimerkiksi sisäänvedolla tai lipalla 17-kerroksisen 2E talon mahdollisesti aiheuttamalta alasvir-
taukselta. Kattoterassille 2F suositellaan kevyttä tuuliestettä oleskelun viihtyisyyden paranta-
miseksi. 



 

Parkkihallin katolle suunniteltu yhteiskäyttöpiha ja 3B kattoterassi ovat suojassa merkittävimmiltä 
tuulen suunnilta. Sen sijaan kattoterassille 3C tuuli pääsee puhaltamaan avoimelta Finnovikenin 
kosteikolta ja mereltä. Ottaen huomioon terassin pohjoispuolella olevan 17-kerroksisen 3D talon 
ja meluselvityksen alustavan tuloksen terassin länsireunaan vaadittavasta meluesteestä, suosi-
tellaan terassin itä- ja eteläreunalle tuulta merkittävästi pienentävää elementtiä viihtyisyyden li-
säämiseksi, esimerkiksi tuulta läpäisemätön terassin kaide. Lisäksi 3D talon alaosaan suositel-
laan mahdollista alasvirtausta terassilta poispäin ohjaavaa elementtiä, kuten lippaa. 

 

 

Kuva 9. Jalankulun ja oleskelun viihtyisyyttä lisäävät toimenpiteet. Sinisellä viivat kohdistuvat kat-
topihoille, vihreät maan pinnan tasolle ja punaiset seinustoille.  

 

Nykyisellä Hyljeluodontien rakennuskannalla 3H kattoterassilla on vastaava tilanne kuin terassilla 
3C. Tuuli pääsee terassille avoimelta Finnovikenin kosteikolta ja mereltä, lisäksi terassin pohjois-
päässä on 13-kerroksinen 3G talo. Kattoterassin itäreunalle suositellaan tuulta riittävästi estävää 
elementtiä terassin viihtyisyyden parantamiseksi ja toisaalta pienentääkseen 3G mahdollisesti ai-
heuttavaa takaisinpyörrettä. Tuuliestettä voi jatkaa kevyempänä 3I kattotasolle, pienentämään 3H 
terassin tuulia ja mahdollista takaisinpyörrettä 3E–3F rakennuksista kohti korttelipihaa 3. Lisäksi 
3G talon seinustalle suositellaan alaspyörrettä terassilta poispäin ohjaavaa elementtiä.  



 

Talon 4A kattoterassi on saman suuntainen 3H kanssa, eli Hyljeluodontien itäpuolen nykyisellä 
rakennuskannalla tuuli pääsee puhaltamaan terassille avoimelta lintualtaalta. Siten terassin itä-
reunalle suositellaan kevyttä tuuliestettä. 

Matroonankadun eteläpuolella olevat yli 14-kerroksiset talot saattavat aiheuttaa tietyllä tuulen 
suunnilla tuulen kanavoitumista ja kulmapyörrettä yhdessä 13-kerroksisen 4D talon kanssa 4E 
kattoterassille. Epämiellyttävien tuuli-ilmiöiden vähentämiseksi 4E terassille suositellaan kevyttä 
tuulielementtiä. Lisäksi Matroonanakadun 4D sisäänkäynti suositellaan suojattavaksi talon mah-
dollisesti aiheuttamalta alasvirtaukselta. 

Erica-toimitilakorttelin sisäänkäynti on korttelin kaakkoisnurkalla Malleniuksenkuja ja Malleniuk-
senkadun kulmassa, jonne on alustavasti suunniteltu myös ravintolan terassia. Etelä-kaakkois-
tuulet osuvat kulmassa toimitilakorttelin torniosaan, joten sisäänkäynti ja mahdollinen terassi suo-
sitellaan suojattavan tornin mahdollisesti aiheuttamalta alasvirtaukselta. 

 

3.2 50 vuoden maksimituulennopeus 

Rakennuksen kestävyyden suunnittelun tueksi määritettiin 50 vuoden toistuvuudella esiintyvä 
10 minuutin keskimääräinen tuulen nopeus, V50. Eri tasojen maksimituulien nopeudet molem-
milla kartta-aineistolla ovat esitetty taulukossa 2. Käyttämällä kartta-aineistossa vakiorosoisuutta 
0,05 m oli 50 vuoden toistuvuudella esiintyvä maksimituulen nopeus 10 m maan pinnan yläpuo-
lella 21,2±1,1 m/s ja korkeammalla kattotasolla Erica-toimitilakorttelin torniosan katolla, noin 72 m 
maan pinnan yläpuolella, 28,1±1,4 m/s.  

 

Taulukko 2. Maksimituulen nopeus 50 vuoden toistuvuudella eri rosoisuusaineistoa käyttäen. 

  

    
V50 (m/s) 

    
    

Korkeus (m) z0 maankäytön mukaan z0 = 0,05m 
10 17,7 ± 0,9 21,2 ± 1,1 
20 20,4 ± 1,1 23,6 ± 1,2 
30 22,1 ± 1,1 25,0 ± 1,3 
40 23,3 ± 1,2 26,0 ± 1,3 
50 24,2 ± 1,2 26,7 ± 1,3 
60 25,0 ± 1,3 27,4 ± 1,4 
72 25,9 ± 1,3 28,1 ± 1,4 
      

 

Todellisuudessa alueen rosoisuus on vakiorosoisuutta huomattavasti korkeampi. Käyttämällä 
mallinnuksessa maankäyttöluokkiin perustuvaa rosoisuusarvoa, saadaan realistisempi arvio alu-
eella esiintyvistä maksimituuliolosuhteista. Tällöin 50 vuoden toistuvuudella esiintyvä maksimi-
tuulen nopeus on 10 m korkeudella 17,7±0,9 m/s. Erica-toimitilakorttelin kattotasolla maksimituu-
len nopeus on 25,9±1,3 m/s.  



 

Mallinnuksen lähtöaineistona käytetyissä Helsingin Harmajan tuulimittauksissa voimakkain 10 mi-
nuutin tuulen nopeuden keskiarvo 1996–2019 mittausjaksolla oli 22,5 m/s 15 m mittauskorkeu-
della. Tämä vastaa 50 vuoden toistuvuudella noin 24 m/s maksimituulen nopeutta Helsingin Har-
majan mittausasemalla. Voimakkaimmat tuulen nopeudet mitattiin tuulen suunnan ollessa etelän 
ja lännen välillä. Mallinnuksessa ei ole otettu huomioon laaja-alaisiin myrskyihin liittyviä tuulen 
puuskia. Kovimmat Harmajalla mitatut 3 sekunnin kestoiset tuulen puuskat ovat olleet yli 30 m/s. 
Helsingin alueella vastaavia myrskyihin liittyviä puuskia esiintyy pari kertaa vuosikymmenessä. 

 

4. YHTEENVETO 

Espoon Finnooseen suunnitellun Rusthollinrinteen tuuliolosuhteita arvioitiin tuulimallinnuksen tu-
losten perusteella. Mallinnuksen lähtöaineistona käytettiin työn kannalta edustavimman sääase-
man, Helsingin Harmajan, tuulihavaintoja sekä maastoainestona maaston korkeusaineistoa ja ro-
soisuutta. Rusthollinrinteen alue sijaitsee 10–18 m meren pinnan yläpuolella kohoten alueen luo-
teisosaa. 

Kohteen kannalta merkittävimmät tuulen suunnat ovat etelä-kaakko–etelä-lounas, joihin vaikutta-
vat avoin Finnovikenin kosteikko ja merialueiden sijainti. Rusthollinrinteen kattoterassien tasoilla, 
20 m korkeudella maanpinnasta, noin 5 % vuoden tunneista on kovatuulisia, joka vaikuttaa oles-
kelun viihtyvyyteen. Viihtyisyyden parantamiseksi kattoterasseilla 1A, 2A, 2F, 4A ja 4E suositel-
laan kevyitä tuulta hidastavia elementtejä. Kattoterasseille 3C ja 3H suositellaan tuulta läpäise-
mättömämpää estettä vieressä olevien pistemäisten torniosien vuoksi. Lisäksi torniosien seinus-
toille suositellaan tuulta kattoterasseilta poispäin ohjaavia elementtejä. Vastaavasti talojen 2E, 2F 
ja 4D eteläsisäänkäynneille sekä Erica-toimitilakorttelin sisäänkäynti suositellaan suojaamaan 
torniosien mahdollisesti aiheuttamalta alasvirtaukselta.  

Rakennuksen suunnittelun tueksi laskettiin 50 vuoden toistuvuudella esiintyvä 10 minuutin mak-
simituulen nopeus, V50, kahdella eri rosoisuudella. Vakiorosoisuutta käyttämällä (0,05 m) maksi-
mituulen nopeudeksi 10 m korkeudella saatiin 21,2±1,1 m/s ja 72 m maan pinnan yläpuolella 
28,1±1,4 m/s. Nämä arvot ovat kuitenkin yliarvioita, sillä todellisuudessa alueen rosoisuus on 
huomattavasti korkeampi ja siten siellä esitetyt tuulen nopeudet ovat heikompia. Käyttämällä 
maankäyttöluokitteluun perustuvaa rosoisuusarvoa saadaan maksimituulen nopeudeksi 50 vuo-
den toistuvuudella 10 m maan pinnan yläpuolella 17,7±0,9 m/s ja 72 m korkeudella 25,9±1,3 m/s. 
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