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Pohjoiskortteleiden tuulisuusolosuhteet 

ovat suoritetun mallinnuksen perusteella 

hyvät. Oheisessa kuvassa tumman 

sinisellä esitetyt alueet soveltuvat 

tuulisuuden näkökulmasta kaikille 

toiminnoille. Keltaisella, vihreällä ja 

punaisella esitetyt alueet eivät sovellu 

pitkäaikaiseen oleiluun. Tällaisia 

olosuhteita ilmenee rakennusten katoilla, 

korttelit pohjois-etelä suunnassa 

halkaisevalla kadulla, Hiertämön 

pohjoispuolella ja puistoissa.

Erityisesti puistojen tuloksia arvioitaessa 

tulee huomioida, että mallinnus ei sisällä 

kasvillisuuden vaikutusta.

Vaarallisia tuuliolosuhteita ei 

mallinnuksen perusteella synny missään 

päin tarkastelualuetta.

Jatkosuunnittelussa tuulisuusolosuhteita 

voidaan parantaa mm. parvekeulokkeilla, 

jotka tuottavat julkisivuihin ”karheutta”.

Tiivistelmä tuulimallinnuksen tuloksista
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Pohjoiskortteleiden pienilmasto-

olosuhteita arvioitiin UTCI-mallinnuksen 

avulla. UTCI vastaa ajatusmallina 

säätiedoissa käytettävää ”tuntuu siltä 

kuin” lämpötilaa. Mallinnus kattaa yhden 

tyypillisen vuoden kaikki tunnit. 

Mallinnus sisälsi arvion 

lämpösaarekeilmiön vaikutuksesta

UTCI-malliin syötettävät lähtötiedot ovat:

• ilman lämpötila (ilmastotieto)

• ilman kosteus (ilmastotieto)

• tuulen nopeus (simulointi)

• Keskisäteilylämpötila (simulointi)

Pienilmastomallinnuksen tuloksissa 

korostuu tuulisuuden vaikutus. 

Umpikorttelit tarjoavat tuulensuojaa ja 

yleisesti ottaen miellyttävät pienilmasto-

olosuhteet. Oheisessa kuvassa punaiset 

alueet ovat viihtyisimpiä.

Yksityiskohtaisempia tuloksia tulkitessa 

tulee huomioida, että mallinnus perustuu 

pitkän aikavälin ilmastotietoon, joka jo 

määritelmänsä perusteella kertoo 

menneestä säästä. Tulevaisuudessa 

lämpötilat tulevat nousemaan yleisesti ja 

helleaallot tulevat yleistymään.

Tiivistelmä pienilmastomallinnuksen tuloksista
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Mallinnuksen 
toteutustapa ja 
lähtötiedot -
tuulisuus
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Mallinnuksen toteutustapa

3D mallista tehdään hilamalli, joka 

jakaa ilmatilan mallinnukseen sopivan 

kokoisiin ”palikoihin”

Tuulisuuden lähtötiedot

8 ilmansuunnan simulaatiot

”virtuaalisessa tuulitunnelissa”

Tilastolliseen analyysiin

perustuvat tuulisuusluokat 
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3D -lähtötiedot

Mallin lähtötiedot

1. Pohjoiskortteleiden malli 

MY Ark, 2.2.2022

2. Hiedanrannan yleissuunnitelmamalli

Jolma Architects ja Schauman Nordgren Architects, 

29.1.2022

3. Laajempi ympäristö (rakennukset ja maanpinta)

Maanmittauslaitos

Tarkastelualueen ympäristön rakennuksia ja 

maastonmuotoja kuvaava 3D malli kattaa alueen, 

jonka halkaisija on n. 1,3 km.  

1.

2.

2.

4.



Tuulimallinnus ei huomioi puustoa eikä muuta kasvillisuutta. 

Tämä on tyypillinen oletus tuulimallinnuksissa, jotka näin ollen 

kuvaavat huonointa mahdollista tilannetta. 

Taustalla on myös seuraavat kaksi näkökulmaa:

1. Uudella alueella ei ole alkuun täysikasvuisia puita. Puiden

tuulelta suojaava vaikutus kehittyy vuosien varrella.

2. Lehtipuut eivät suojaa tuulelta talviaikaan likimainkaan 

yhtä paljon kuin kesällä.

Kasvillisuuden huomioiminen 
mallissa
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Tuulidata
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Tuulisuuden lähtötiedot tuotettiin Vortex-sääennustemallin 

avulla. Tuotettu data sisältää paikallisen tuulisuuden 

tilastollinen jakauman (suunnat ja nopeudet) kahdeksalle 

ilmansuunnalle jaettuna. Mallinnus sisältää 10-vuoden 

aineiston.

Mallinnetun tuulidatan avulla pystytään huomioimaan 

tarkastelualueen ympäristön ominaispiirteet seudullisesti, 

mukaan lukien maastonmuotojen maastotyyppien 

ominaispiirteet.

Paikallisen tuulisuuden 
lähtötiedot
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Vortex-aineisto pohjautuu WRF-sääennustemalliin 

(www.mmm.ucar.edu/weather-research-and-forecasting-

model)

WRF-mallin lähtötietona käytetään 

• ERA5 dataa, joka on lukuisista mittauksista yhdistetty 

esitys maapallon säätiloista pitkän ajan kuluessa. Datan 

tarjoaa ECMWF (European center for medium-range

weather forecasts)

• globaalia maaston korkeusmallia SRT, jossa maasto 

esitetään 30m ruuduissa (www.jpl.nasa.gov/news/us-

releases-enhanced-shuttle-land-elevation-data)

• globaalia maastotyyppiaineistoa 

(land.copernicus.eu/global/products/lc)

Paikallisen tuulisuuden 
lähtötiedot
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Tuuliruusu – koko vuosi
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Lounas ja etelä ovat tyypillisimmät 

tuulensuunnat.



Mallinnuksen 
tulokset -
tuulisuus
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Seuraavilla sivuilla esitetyt tulokset kuvaavat olosuhteita 

jalankulkijan näkökulmasta. Olosuhteita analysoidaan 1,5m 

tarkasteltavan pinnan yläpuolella. Tässä mallinnuksessa 

tarkasteltavat pinnat ovat maanpinta ja katot (joilla saatetaan 

sijoittaa terasseja). Tulokset kuvaavat näillä pinnoilla oleilevan 

ihmisen tuntemukisa.

Tulosten esitystavasta
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Tuulimallinnuksen tulokset: viihtyisyys

P(U > 
5 
m/s)* 

Viihtyisyys-
luokka

Soveltuvuus ei aktiviteetteihin

[%] Juokse-
minen

kävely istuminen

< 2,5 A hyvä hyvä hyvä

2,5 – 5 B hyvä hyvä välttävä

5 –10 C hyvä välttävä huono

10 – 20 D välttävä huono huono

> 20 E huono huono huono

Tuulisuuden mukavuusluokitukset Alankomaiden 
ohjeistuksen NEN 8100 mukaan 

*todennäköisyys, että annettu raja-arvo ylittyy

Tämä on tyypillinen tapa arvioida 
tuulisuuden kokonaiskuvaa.

Vihreät, keltaiset ja punaiset alueet eivät sovellu 
pitkäaikaiseen oleiluun. 



Tuulimallinnuksen tulokset: viihtyisyys

P(U > 
5 
m/s)* 

Viihtyisyys-
luokka

Soveltuvuus ei aktiviteetteihin

[%] Juokse-
minen

kävely istuminen

< 2,5 A hyvä hyvä hyvä

2,5 – 5 B hyvä hyvä välttävä

5 –10 C hyvä välttävä huono

10 – 20 D välttävä huono huono

> 20 E huono huono huono

Tuulisuuden mukavuusluokitukset Alankomaiden 
ohjeistuksen NEN 8100 mukaan 

*todennäköisyys, että annettu raja-arvo ylittyy

Tämä on tyypillinen tapa arvioida 
tuulisuuden kokonaiskuvaa.

Vihreät, keltaiset ja punaiset alueet eivät sovellu 
pitkäaikaiseen oleiluun. 



Tuulimallinnuksen tulokset: viihtyisyys (GEM*)

*Gust equivalent mean. Tämä arvio 
antaa kuvaa puuskittaisen tuulen 
vaikutuksista.

P(U > 
5 
m/s)* 

Viihtyisyys-
luokka

Soveltuvuus ei aktiviteetteihin

[%] Juokse-
minen

kävely istuminen

< 2,5 A hyvä hyvä hyvä

2,5 – 5 B hyvä hyvä välttävä

5 –10 C hyvä välttävä huono

10 – 20 D välttävä huono huono

> 20 E huono huono huono

Tuulisuuden mukavuusluokitukset Alankomaiden 
ohjeistuksen NEN 8100 mukaan 

*todennäköisyys, että annettu raja-arvo ylittyy



Simulaation tulokset ilmansuunnittain
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pohjoinen koillinen

itä kaakko
Näiden kuvien perusteella voi arvioida 
yksittäisten tuulensuuntien vaikutusta



Simulaation tulokset ilmansuunnittain
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etelä lounas

länsi luode
Näiden kuvien perusteella voi arvioida 
yksittäisten tuulensuuntien vaikutusta



Mallinnuksen perusteella alueen koilliskulmalla 

olevan pysäköintitalon ympärille on 

muodostumassa kävelijälle huonoja 

tuuliolosuhteita (keltaiset alueet oheisessa 

kuvassa). Mallinnus ei kuitenkaan annan 

pysäköintitalosta totuudenmukaista kuvaa, 

koska pysäköintitalo on 3D-mallissa täysin 

yhtenäinen kappale, koska todellisuudessa 

rakennus tulee olemaan vähintään 30% ilmaa 

läpäisevä. Tämä parantaa rakennuksen 

ympäristön tuuliolosuhteita merkittävästi.

Yksityiskohtaisia huomioita 
tuulimallinnuksen tuloksista
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Jatkosuunnittelussa oleskeluun osoitettavien 

kattojen tuuliolosuhteet saisivat mielellään olla 

tuuliviihtyvyysanalyysissä tumman sinistä 

aluetta. Näin ollen katoille, jotka näkyvät 

analyysissä muun värisenä on suositeltavaa 

laittaa tuulelta suojaava kaide. Kaiteen 

kannattaa olla vähintään 1,5m korkea. Kaide 

toimii parhaiten, jos on osittain ilmaa läpäisevä 

(luokkaa 30-50%) ainakin yläosastaan. Tuulta 

läpäisevä kaide tai kaiteen osa voi olla 

esimerkiksi säleikkö.

Yksityiskohtaisia huomioita 
tuulimallinnuksen tuloksista

25



Puistoissa esiintyy jonkin verran 

tuuliviihtyvyydeltään keltaisiksi merkittyjä 

alueita. Tällaiset alueet soveltuvat heikosti 

kävely-ympäristöiksi. Toisaalta mallinnus ei 

sisällä puustoa ja muuta kasvillisuutta, joka 

vähentää tuulisuutta. Puistoalueiden 

suunnittelussa tuulisuus kannattaa kuitenkin 

huomioida ainakin istuskelupaikkoja 

sijoitettaessa.

Yksityiskohtaisia huomioita 
tuulimallinnuksen tuloksista
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Hiertämön pohjoispuolella hieman 

voimakkaamman tuulisuuden alue osuu 

pyöräilyreitin kohdalle. Alueelle osoitetut puut 

vaimentavat tätä vaikutusta.

Yksityiskohtaisia huomioita 
tuulimallinnuksen tuloksista
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Mallinnuksen 
toteutustapa ja 
lähtötiedot - pienilmasto



Pienilmasto eli lämpöviihtyvyys

29

Ilman lämpötila ja ilmankosteus

• ilmastotieto (historiallinen)

• lämpösaarekeilmiö

• Ilmastonmuutos

Keskisäteilylämpötila (kehon ja ympäröivien 

kappaleiden välinen säteily)

• Auringon suora säteily

• Hajasäteily

• Heijastunut säteily

• Pintojen lämpösäteily (huomioitu 

yksinkertaistetusti)

Ilman nopeus (tuuli)

• ilmasto

• ympäröivät rakenteet

• kasvillisuus

1

2

3

4

5

1
2

3

4

5

6

Harmaalla merkittyjä asioita ei huomioitu 

mallinnuksessa

5



UTCI 
Universal Thermal Climate Index

Tapa kuva ihmisen lämpötuntemusta ulkona 

oleillessa. Vastaa säätiedoissa käytettyä

”Lämpötila on 15 astetta, mutta tuntuu 

siltä kuin olisi 10 astetta”.

Lämpötuntemus ilmoitetaan asteina Celsiusta.

Äärimmäisen 
kuuma

Erittäin kuuma

Hyvin kuuma

Hieman kuuma

Miellyttävä

Viileä

Hieman kylmä

Hyvin kylmä

Erittäin kylmä

Äärimmäisen 
kylmä

UTCI-
asteikko (°C)



UTCI
Universal Thermal Climate Index

Meteorologiset 
tekijät
Ilman 

lämpötila

Säteily 
Aurinko ja 
ympäröivät 

pinnat

Ilman 
kosteus

tuuli
Lämpötilasta riippuvainen 

vaatetuksen määrä

Fy
si

ol
og

in
en

 m
al

li

Ilman lämpötila
Ilmastotieto

Keskisäteilylämpötila
Mallinnettu

Tuuli
Ilmatotiedon pohjalta tehty mallinnus

Ilman kosteus
Ilmastotieto



32

UTCI-laskennan osa-alueet
Ilman lämpötila

Suhteellinen kosteus

Tuulen nopeus

Keskisäteilylämpötila

Mallinnuksessa UTCI-arvo lasketaan jokaiselle 

tarkastelupisteelle ja tyyppivuoden jokaiselle 

tunnille (8760 tuntia). Oheiset kuvat esittävät 

yksittäisen pisteen lukuarvoja UTCI-

mallinnukseen tarvittavassa neljässä 

tekijässä ja näistä muodostuvia UTCI-arvoja. 

Kukin pikseli edustaa yhden tunnin 

lukuarvoa.

Ilman lämpötila ja suhteellinen kosteus ovat 

samat kaikissa tarkastelupisteissä. Tuulen 

nopeus ja keskisäteilylämpötila simuloitiin 

erikseen jokaiselle tarkastelupisteelle. 

UTCI



Mallinnus perustuu tyyppivuoden tietoihin, 

jotka otettiin lähteestä climate.onebuilding.org. 

Käytetty ilmastotiedosto on nimeltään 

FIN_Tampere.029440_IWEC.epw. 

Ilmastotiedostosta hyödynnetyt arvot ovat:

• ilman lämpötila

• suhteellinen kosteus

• auringon suora säteily (säteilymallinnus)

• aajasäteily taivaalta (säteilymallinnus)

Ilmastotieto
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Ilmastotietoa muokattiin lämpösaarekeilmiön 

huomioimiseksi Urban Weather Generator –

työkalulla, johon syötettiin pohjoiskortteleiden 

ominaispiirteet Grasshopperin Dragonfly-

lisäkkeellä.

Lämpösaarekeilmiön vaikutus ei ole kovin suuri 

Pohjoiskortteleissa, joita ympäröi laaja puisto. 

Hiedanrannan eteläisempien osien tiiviimmin 

rakennetussa ympäristössä lämpösaarekkeen 

vaikutus on suurempi.

Lämpösaarekeilmiön huomioiminen
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Lämpösaarekeilmiön huomioiva kuukauden 

keskilämpötila poikkeaa muokkaamattomasta 

ilmastotiedosta eniten heinäkuussa (1,2°C) ja 

vähiten tammikuussa (0,4°C) .



Mallinnuksen tulokset –
Pienilmasto



UTCI – viihtyisät tunnit (9-26°C)

38

%
Tumman punaiset alueet ovat 
viihtyisimpiä
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%

UTCI – viihtyisät tunnit (9-26°C)

Tumman punaiset alueet ovat 
viihtyisimpiä



UTCI – viihtyisät tunnit (pitkäaikainen oleilu: 18-26°C)

40

%
Tumman punaiset alueet ovat 
viihtyisimpiä

%
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%

UTCI – kylmät tunnit (alle 9°C)

Tumman siniset alueet ovat 
kylmimpiä
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%

UTCI – kuumat tunnit (yli 26°C)

Tumman punaiset alueet ovat 
kuumimpia
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