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1 Tiivistelmä 
Paikallisen tuulitiedon analyysin ja kokemusperäisen arvion pohjalta voidaan Hannusrannan 
katutason tuuliolosuhteiden olettaa olevan kokonaisuudessaan hyvät. Alue on ympäristöään 
matalammalla ja aluetta ympäröivät monella puolen metsät. Viitesuunnitelma ottaa hyvin 
huomioon vallitsevat lounaistuulet, jotka saapuvat alueelle Hannusjärven poikki. Rannassa 
on tiivis puustovyöhyke ja rakennukset madaltuvat rantaa kohti, ohjaten tuulia pois piha-alu-
eilta. Jotta rantapuusto suojaa aluetta myös talvella, tulee rannassa olla riittävästi havupuita. 
Erityistä huomiota tulee jatkosuunnittelussa kiinnittää Kaitaantien ja Hannusranta-kadun ris-
teysalueeseen. Etelätuulet saapuvat tälle alueelle verrattain esteettä. Myös muista suunnista 
tuleva tuuli voi kääntyä katutilaan pitkin 12-kerroksisen rakennuksen julkisivua. Kyseisen ra-
kennuksen katutasossa on arkadilla rajattu sisäänveto, joka tarjoaa suojaa jalankulkijoille. 

Alueesta ollaan tekemässä tarkempi, numeeriseen virtausmallinnukseen (CFD: computati-
onal fluid dynamics) pohjautuva analyysi, jonka kautta saattaa vielä paljastua uusia näkökoh-
tia. 

2 Johdanto 
Tässä työssä kommentoidaan Hannusrannan viitesuunnitelman katutason tuuliolosuhteita 
asiantuntija-arviona. Tavoitteena on arvioida ja ohjata suunnittelua siten, että tuulen nopeu-
det pysyvät kohtuullisina pihoilla ja katualueilla. 

Tarkastelu on tehty Pohjola Rakennus Oy:n tilauksesta. Tilaajan edustajana toimivat Juha Ja-
lonen ja Elina autio. Arvio perustuu Inaro Oy:n tekemään viitesuunnitelmaan, josta vastaan-
otettiin 3D-malli ja havainnekuva (päivätty 22.4.2020). 

3 Aineistojen käyttöoikeudet 
Selvityksessä on käytetty Maanmittauslaitoksen avoimien aineistojen käyttöluvan alaista ma-
teriaalia, joka on lisenssoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen –lisenssillä: 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.fi 

4 Yleistä tuulisuusanalyyseistä 
Kaupunkialueiden ja rakennusten suunnittelussa tulisi ottaa huomioon alueiden käytön miel-
lyttävyys ja turvallisuus. Yksi näihin merkittävästi vaikuttava ympäristötekijä on katutason 
tuulisuus. Erityisesti korkeat rakennukset voivat aiheuttaa katutasolle voimakkaita ilmavir-
tauksia, jotka koetaan epämiellyttäviksi tai ovat jopa vaarallisia alueen asukkaille ja käyttä-
jille. Katutason tuulisuuteen vaikuttaa myös uusien rakennusten vuorovaikutus olemassa ole-
vien rakennusten kanssa. Tuulisuusselvityksellä pyritään arvioimaan rakennetun ympäristön 
tuuliolosuhteita ja osoittamaan mahdolliset ongelmalliset alueet, joissa tuulisuus voi kohota 
liian voimakkaaksi. 

Tuulisuuden miellyttävyys tai vaarallisuus riippuu tilanteesta ja tarkastelijasta, eikä yleispäte-
vää mittaria voida esittää. Tutkimusten pohjalta on kuitenkin esitetty luokituksia ja suosituk-
sia, joiden avulla tuulisuustasoja voidaan arvioida. Esimerkiksi paikat, joissa oleillaan pitkiä 
aikoja paikallaan (mm. terassit ja leikkialueet) tulisi luokitusten mukaan olla matalan 
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tuulisuuden alueita, kun taas paikoissa, joissa ei oleilla pitkiä aikoja tai joita käytetään vain 
liikkumiseen, voidaan sallia korkeampi tuulisuustaso. Pyöräreittien tuuliolosuhteisiin tulee 
kuitenkin kiinnittää erityishuomiota. Voimakas tuuli ja erityisesti nopeasti muuttuvat tuuli-
olosuhteet (esimerkiksi rakennusten kulmilla) voivat olla pyöräilijälle suorastaan vaarallisia. 
Myös rakennusten sisäänkäynnit tulisi suunnitella siten, ettei tuulisuus niiden luona nouse 
liian korkeaksi. 

Tuulisuusselvityksessä yhdistetään tilastollinen aineisto pitkän ajan tuuliolosuhteista kohde-
alueella ja tieto tarkastelukohteen aerodynaamisista ominaisuuksista. Alueen tuulisuus voi-
daan näiden tietojen avulla esittää numeroarvoina, joita voidaan verrata yleisesti tunnettui-
hin tuulisuuden mukavuus- ja vaarallisuusluokituksiin. Tyypillinen numeroarvo on esimerkiksi 
todennäköisyys sille, että tuulen nopeus ylittää annetun raja-arvon. Kohteen aerodynaamiset 
ominaisuudet voidaan selvittää tuulitunnelissa tapahtuvien kokeiden avulla tai virtauslasken-
nalla (CFD, computational fluid dynamics), jolloin kohdealueen ilmavirtaukset eri tuulen 
suunnilla saadaan matemaattiseen malliin perustuvilla simuloinneilla. 

Tämä lausunto perustuu kohteen pitkän ajan tuuliaineistoihin sekä kohteen rakennusten 
tuulivaikutusten yleistasoiseen arviointiin ilman tarkempaa aerodynaamisten ominaisuuksien 
selvitystä. Tarkastelun perusteella voidaan tästä syystä antaa vain suuntaa-antavia johtopää-
töksiä kohteen tuulisuusvaikutuksista. Tarkempien johtopäätösten ja mahdollisten ongelma-
kohteiden paikallistaminen edellyttäisi tarkempaa tuulisuusselvitystä.   

5 Kohteen kuvaus 
Tarkasteltava kohdealue sijaitsee Espoossa Hannusrannan alueella (Kuva 1). Hannusrannan 
asemakaavan muutosalue (aluenumero 441416) sijaitsee Hannusjärven itäpuolella ja Kaitaan 
metrokeskuksen pohjoispuolella. Alueelle on suunniteltu useita kerrostaloja sisältävä koko-
naisuus (kerrosala yhteensä 77200 m2), jotka sisältävät pääosin asuntoja. Kerrosluku vaihte-
lee välillä 2-8 kerrosta lukuun ottamatta yhtä Kaitaantien varressa sijaitsevaa 12-kerroksista 
korkeampaa taloa, joka sisältää kaupan. Kohdealue jakaantuu länsi- ja itäosaan Hannusran-
nantien kohdalta. Etäisyys meren rantaan on noin 1,3 km. 

 

 



 
 

 Hannusrannan tuulisuus 3/11 
 
  

    
 

 

 

 
Kuva 1: Tuulisuusselvityksen kohdealueen sijainti Espoossa Hannusrannan alueella. 



 
 

 Hannusrannan tuulisuus 4/11 
 
  

    
 

 

 

 
Kuva 2: Taustakartta ja ilmakuva kohdealueen ympäristöstä. 
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Tarkastelualueen eteläpuolelle kehitettävän Kaitaan metrokeskuksen rakennusten massoit-
telulla ja yksityiskohdilla on merkittävä vaikutus tarkastelualueen eteläosan tuulioloihin. sa-
moin alueen itäpuolelle mahdollisesti rakennettavien uusilla taloilla voi olla vaikutuksia, 
mutta todennäköisesti ei merkittäviä, ellei rakennuksista tule korkeita. 

 
Kuva 3: Tarkastelualue ja sen ympärille mahdollisesti rakennettavat uudet alueet 

 

 
Kuva 4: Hannusrannan alustava viitesuunnitelma (Inaro Oy) 
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6 Alueen tuulisuustilastot 

Kuva 4 havainnollistaa Suomen Tuuliatlaksen antamaa tuulen vuotuista suuntajakaumaa 
kohdealueen läheisyydessä 50 metrin korkeudella (www.tuuliatlas.fi). Vallitseva tuulen 
suunta on lounas (suunnat 210-240). Aineiston mukainen keskituulennopeus korkeudella 50 
m on 6,5 m/s. Hannusrannan kohdalle osuva 2,5x2,5 km kokoinen tuuliatlas-lappu painottuu 
meren puolelle, joten aineisto saattaa yliarvioida Hannusrannan todellista tuulisuustasoa. 

Hannusrannan pitkän ajan tuuliolosuhteita on arvioitu käyttäen myös Vortex-palvelusta 
(www.vortexfdc.com) saatua säämallilla tuotettua 10 vuoden mittaista tuuliaikasarjaa. Aika-
sarja on tuotettu koordinaattipisteeseen E 371619 N 6670495 aikajaksolle 2010-2019. Vortex 
käyttää WRF-mallia (Weather Research and Forecasting) tarkentamaan sääennustemallien 
ns. reanalyysi-dataa tiettyyn pisteeseen ja halutulle aikajaolle. Tässä analyysissa WRF-mallin 
lähtötietona on käytetty ECMWF:n ERA5-aineistoa: 

https://www.ecmwf.int/en/forecasts/datasets/reanalysis-datasets/era5 

Vortexin tuottama aikasarja sisältää arvot tuulen nopeudelle ja suunnalle tunnin aikavälillä 
korkeuksille 50-180 m 10 metrin välein. Aikasarjan perusteella määritettiin keskimääräiset 
tuulen nopeudet korkeudella 50 m samoille tuulen suuntasektoreille kuin Suomen Tuuliatlak-
sessa. Kuva 4 sisältää myös Vortex-aineiston mukaisen tuulen suuntajakauman, joka on lä-
hellä Tuuliatlaksen jakaumaa. Vortex-aineiston mukainen keskimääräinen tuulen nopeus on 
selkeästi alhaisempi kuin tuuliatlaksen antama arvio.  

Molempien aineistojen suuntakohtaiset tuulen keskinopeudet on lueteltu taulukossa (Tau-
lukko 1). Tuulisuus on keskimääräistä voimakkaampaa sektoreissa 180-240 (etelä-lounas) 
sekä 90 (itä). Toiseen taulukkoon (Taulukko 2) on koottuna Vortex-aineiston mukaiset raja-
nopeuden 5 m/s ylitystodennäköisyydet jalankulkijan tasolla (korkeus 1,5 m). Tuuliaineiston 
siirto tälle korkeudelle suoritettiin tyypillisen logaritmisen tuuliprofiilin mukaisesti ja oletta-
malla maaston karheudeksi 0,3 m. Rajanopeutta 5 m/s käytetään Alankomaiden tuulisuussel-
vitysten standardissa NEN8100 arvioitaessa tuuliolosuhteiden mukavuutta ja vaarallisuutta, 
ja yli 5 % todennäköisyydet rajanopeuden ylitykselle viittaavat oleilun ja liikkumisen kannalta 
epämukaviin olosuhteisiin. Korkeimmat ylitystodennäköisyydet saavutetaan tuulen suunnilla 
090 ja 180-240, ja niissäkin todennäköisyydet jäävät alle 1 %:n. Kohteen perustuulisuustaso 
ei siis viittaa ongelmallisiin tuulisuustasoihin mukavuuden tai vaarallisuuden kannalta. Paikal-
liset tuuliolot voivat kuitenkin poiketa radikaalistikin yleisistä alueellisista oloista. Näin voi 
olla erityisesti korkeiden rakennusten läheisyydessä. Suunniteltujen rakennusten vaikutuksiin 
tuulioloihin keskitytään raportin seuraavassa osassa.  

  

http://www.vortexfdc.com/
https://www.ecmwf.int/en/forecasts/datasets/reanalysis-datasets/era5
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Taulukko 1: Suuntakohtaiset tuulen keskinopeudet korkeudella 50 m kahdella tuulisuusaineistolla. 

Tuulen suunta Suomen Tuuliatlas Vortex 
000 5,60 5,17 
030 5,50 5,42 
060 5,40 5,85 
090 6,70 6,21 
120 5,90 5,40 
150 5,90 5,77 
180 7,00 6,23 
210 7,30 7,17 
240 7,50 6,99 
270 6,00 6,04 
300 5,90 5,83 
330 5,60 5,34 

Kaikki suunnat 6,50 6,12 
 

  
Kuva 5: Suomen Tuuliatlaksen (vasen) ja Vortex-aineiston (oikea) mukaiset tuulen suuntajakaumat 
kohdealueella 50 metrin korkeudella. 

Taulukko 2: Rajanopeuden 5 m/s ylitystodennäköisyydet korkeudella 1,5 m Vortex-aineiston perus-
teella. 

Tuulen suunta % 
000 0,002 
030 0,001 
060 0,070 
090 0,113 
120 0,051 
150 0,243 
180 0,397 
210 0,584 
240 0,098 
270 0,002 
300 0,009 
330 0,001 
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7 Tuuliolosuhteiden arviointi 

7.1 Alueelliset tuuliolot 
Tarkastelualueen ympäristön tuuliolosuhteisiin liittyvät kommentit on koottu seuraavaan 
karttaan. 

 
Kuva 6: Alueellisten tuuliolojen kuvaus. Punaiset keilat osoittavat yleisimpien ja voimakkaimpien 
tuulten suunnat. Tuuliruusu perustuu Vortex-dataan. 

 

7.2 Viitesuunnitelman tuuliolosuhteiden arviointi 
Rakennettu ympäristö vaikuttaa katutason tuulisuuteen monella eri tavalla, ja tilanteeseen 
vaikuttavat myös paikalliset maastonmuodot sekä puusto. Hannusrannan kohde on ympäris-
töään matalammalla ja useasta suunnasta puuston ympäröimä, mikä lieventää mahdollisia 
tuulen vaikutuksia kohteessa. Tyypillisiä rakennusten vaikutustapoja tuulisuuteen ovat: 

Rakennuksen yläkerroksiin kohdistuvien tuulien ohjautuminen alas katutasolle rakennuksen 
seinää pitkin (downwash effect). 
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Tuulen voimistuminen ja ohjautuminen rakennuksen nurkkien lähellä (corner effect). 

Tuulen voimistuminen kahden rakennuksen välissä (Venturi effect). 

Tuulen ohjautuminen tuulen suuntaan nähden portaittain sijoittuvien rakennusten väliin 
(staggering effect). 

Alueen viitesuunnitelman mukaiset rakennukset eivät ole huomattavan korkeita. Yksi raken-
nus on 12-kerroksinen ja yltää noin 50 metriin, mutta muut ovat korkeintaan 8-kerroksisia.  

Oleellisimmat alueen suunnitelmaan liittyvät tuuli-ilmiöt on koottu seuraavaan karttaan. 
Kommentit on eritelty ilmansuunnittain jäljempänä. 

 
Kuva 7: Merkittävimmät tuuli-ilmiöt alueella ja huomioita suunnitelman hyvistä ominaisuuksista 

7.2.1 Luode, pohjoinen ja koillinen 

Näistä suunnista kohdealuetta suojaa metsäinen mäki (Bondaksenkallio), mikä alentaa muu-
tenkin keskimääräistä alhaisempaa rakennuksiin kohdistuvaa tuulisuustasoa. 

Alueen lähellä ei ole näissä suunnissa ympäröiviä rakennuksia, joten yhteisvaikutuksia ei il-
mene. 

Kohteen keskellä kulkeva Hannusranta-katu muodostaa kapean käytävän, jossa pohjoistuulet 
saattavat ajoittain voimistua. 
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7.2.2 Itä ja kaakko 

Tässä suunnassa kohdealuetta ympäröi joitakin kerrostaloja ja liikerakennuksia (Kaitaan met-
rokeskus), joiden korkeus on samaa tasoa kohdealueen kanssa. 

Tuulitilaston perusteella erityisesti itätuulet ovat alueella keskimääräistä voimakkaampia, ja 
ne saattavat aiheuttaa korkeita tuulisuustasoja kohdealueen itäosan parkkialueelle. 

Myös rakennusten välisillä piha-alueilla on riski korkeille tuulisuustasoille, mutta tätä riskiä 
alentaa pihoihin suunniteltu puusto. 

Kaakkoistuulilla korkeimpaan 12-kerroksiseen rakennuksen yläkerroksiin osuvat tuulet saat-
tavat ohjautua alas katutasolle seinää pitkin. Tuulet voivat edelleen voimistua ja ohjautua 
rakennuksen nurkan lähellä ja aiheuttaa korkeita tuulisuustasoja Kaitaantien ja Hannusran-
nan risteyksessä olevalla oleskelualueella. Tätä asiaa on huomioitu viitesuunnitelmassa sijoit-
tamalla rakennuksen nurkalle sisään vedetty, arkadin rajaama osa ja sijoittamalla aukiolle 
puita. 

 
Kuva 8: Kaitaantien ja Hannusrannan risteyksen aukio 

 

7.2.3 Etelä 

Etelätuulilla on verrattain esteetön reitti Hannusrantaan pitkin Iivesniementietä. Metrokes-
kuksen rakennusten muotoilulla voi olla ratkaiseva vaikutus Kaitaantien ja Hannusrannan ris-
teysalueen tuulioloihin. 

7.2.4 Lounas 

Tämä on vallitseva tuulen suunta ja myös tuulen voimakkuus on keskimäärin voimakkainta. 
Porrastuva korttelirakenne pienentää näiden tuulien vaikutusta. Iivisniemenkallio vähentää 
etelän ja lounaan välisten tuulten vaikutusta. 

7.2.5 Länsi 

Tästä suunnasta tuulet kohdistuvat kohteeseen esteettömästi Hannusjärven yli.  
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Tuulivaikutuksia kuitenkin lieventää järven rannalle suunniteltu tiivis puusto. 

Rakennusten asettelu on myös sellainen, ettei voimakkaita tuulivaikutuksia todennäköisesti 
tässä suunnassa esiinny. 
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