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The purpose of this theses was to study how Flow design could be utilized in designing 

and modeling of wind forces on buildings and explain in more detail, how to use Eurocode 

to design wind forces. In this theses, it is explained how to make a 3d-model and how to 

simulate wind forces on it using Flow Design. 

In the theory section, the theses covers the basics of wind force calculation and modeling. 

One aspect of this theses is to make instructions of using Flow design software for 

students, so the utilization of software can become more fluid in the future. 
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1 JOHDANTO 

Rakennusala on koko ajan kehittynyt kohti yhä korkeampien rakennusten rakentamista 

niin maailmalla kuin Suomessakin. Korkeiden rakennusten suunnitteluun on vaikuttanut 

suuresti tietomallintaminen ja tietokoneavusteisen suunnittelun kehittyminen viime 

vuosikymmenen aikana. Rakennesuunnittelussa tuulikuormien tarkka mallintaminen on 

käsin työlästä, varsinkin jos kohde on monimutkainen geometrialtaan ja sen osuus 

suunnittelussa kasvaa eksponentiaalisesti korkeuden myötä. Monet ohjelmat, kuten 

Robot Structural Analysis ja Flow Design -ohjelmat tarjoavat tuulitunneli simulaattoreita, 

joilla voidaan selvittää kuormituksia vaikeisiinkin geometrioihin tehokkaasti. 

 

Tehokkaiden mallinnusohjelmien lisäksi suunnittelussa tarvitaan suunnittelijan tieto-

taitoa käyttää ohjelmia. Väärin käytettynä mitoitusohjelmat, kuten esimerkiksi FEM-

laskenta ohjelmat ja tuulisimulaattorit, voivat helposti johtaa mitoitusvirheisiin  

esimerkiksi mallinnusvirheiden tai tulosten virheellisen tulkinnan johdosta. Tästä syystä 

on tärkeää, että ohjelmien käytöstä on saatavilla opastusta, varsinkin koska 

mallinnusohjelmien kehityksen myötä niiden käytöstä tulee yhä moninaisempaa. 

 

Työn tarkoituksena on tehdä opetuskäyttöön tarkoitettuja ohjeita Flow Design -ohjelman 

käytöstä, jotta sen käyttöönotto ja opettelu kurssien yhteydessä helpottuisi, sekä tutkia 

ohjelman tarkkuutta rakennuksien tuulikuormia mallintaessa. Työn lähtökohtana on 

tutkia Flow Design -ohjelmasta saatuja tuloksia käsin laskentaan verrattuna ja ohjeistaa 

AutoCAD sekä Flow Design -ohjelmistojen yhteistoimintaa. Työssä on tarkoitus tehdä  

3-D rakennemalli käyttäen AutoCAD -ohjelmaa ja selvittää rakennukseen syntyvät 

tuulikuormat Autodesk Flow Desing -ohjelmalla. Työssä käydään myös läpi, kuinka 

tuulikuormia mitoitetaan Eurokoodin mukaisesti sekä pintapaine menetelmällä, että 

voimakerroin menetelmällä.  
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2 KÄYTETTÄVÄT OHJELMISTOT 

2.1  AutoCAD 

AutoCAD on yhdysvaltalaisen Autodesk Inc. kehittämä ja julkaisema yleiskäyttöinen  

tietokoneavusteiseen suunnitteluun tarkoitettu ohjelmisto, jonka dwg -tiedostotyypistä ja 

DXF -siirtoformaatista on tullut alan standardi. (www.Techopedia.com, AutoCAD, 2017) 

 

AutoCAD on vektorigrafiikkaohjelma, jonka tiedon käsittely perustuu erilaisiin graafisiin 

muotoihin, kuten viivoihin, kaariin ja teksteihin. Vaikka AutoCAD perustuu vahvasti        

2-D ja 3-D viivapiirtoon pohjautuvaan suunnitteluun, löytyy uusimmista versioista myös 

pintatyökaluja, renderöintimoottori ja solidimallinukseen keskittyviä ominaisuuksia. 

(www.autodesk.fi, Autodeskin AutoCAD -ohjelman tuotesivu, 2017) 

 

AutoCAD on yleissuunnitteluohjelma, jota voi laajentaa useilla Autodesk:in ja 

kolmannen osapuolen laajennuksilla. Laajennuksien avulla AutoCAD-ohjelmasta 

saadaan tarkoituksenmukaisempi työkalu tietylle suunnittelualalle, kuten 

arkkitehtisuunnitteluun tai sähkösuunnitteluun. 

 

Tässä työssä käytetään AutoCAD opiskelija versiota, joka vastaa AutoCAD:in täyttä 

versiota. Suppeammasta AutoCAD lite -ohjelmasta ei löydy 3-D mallinnus työkaluja, jota 

tullaan käyttämään tässä työssä. (www.autodesk.fi, Autodeskin AutoCAD -ohjelman 

tuotesivu, 2017) 

2.2 Flow Design 

Flow Design on Autodeskin kehittämä virtuaalinen tuulitunneli simulaattori, jolla 

pystytään tarkastelemaan tuulen käyttäytymistä esimerkiksi rakennusten ja 

kulkuneuvojen suunnittelun yhteydessä.   

Flow Design pystyy visuaalisesti mallintamaan tuulen kulkua tarkasteltavan kohteen 

ympärillä, jonka avulla voidaan jo suunnittelun varhaisessa vaiheessa tunnistaa ja 

ratkaista mahdolliset ongelmakohdat. 

 

http://www.autodesk.fi/
http://www.autodesk.fi/
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Flow Design -ohjelmaa voidaan joko käyttää itsenäisenä ohjelmana, tai yhteensopivana 

Autodesk Revit -tietomallinnusohjelman kanssa. (www.autodesk.fi, Autodeskin Flow 

Design -ohjelman  tuotesivu, 2017) 

 

http://www.autodesk.fi/
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3 TEORIA 

Tässä osiossa selostetaan tuulikuorman laskentaan kuuluvaa teoriaa ja lasketaan 

tuulikuorma kyseiselle rakennukselle vertailutulokseksi. Tuulikuormien laskenta tässä 

työssä perustuu Eurokoodiin SFS EN-1991-1-4 ja sen kansallisiin liitteisiin sekä 

erityisesti sitä selventävään RIL201-1-2001 ohjeeseen, jossa monet vaiheet voidaan 

mitoittaa taulukkoarvoilla yksinkertaisemmin, mutta hieman likimääräisemmin. 

3.1 Lähtötiedot ja oletukset 

Tuulikuormien laskennassa oletetaan kuormien kohdistuvan neljästä eri ilmansuunnasta 

rakennuksen vaakatasossa. Rakennesuunnittelua varten oleellinen tieto on tuulikuorman 

paine neliömetriä kohti, jolloin voidaan laskea tietylle rakenneosalle kohdistuva 

tuulivoima, tai neliöpaineiden avulla laskea koko rakennukseen kohdistuva tuulivoima. 

 

Eurokoodi antaa kaksi erilaista tapaa määrittää tuulikuorma; tuulikuorman laskenta 

voimakertoimen Cf avulla tai tuulikuorman laskenta pintapaineiden avulla. Tavan valinta 

riippuu esimerkiksi siitä, halutaanko selvittää kuormia koko rakenteelle vai yksittäiselle 

osalle. 

 

Pintapaineiden avulla kuormien määritys onnistuu yksittäiselle osalle, mutta se on työläs 

käsin laskettaessa. Kuormitetun pinta-alan koko vaikuttaa maksimiarvoihin, joten koko 

rakennusta koskevaa neliötuulikuormaa on hankala määrittää tarkasti. Yleensä 

turvaudutaan yksinkertaistuksiin laskennassa, jotka taas saattavat johtaa kuormien 

ylimitoitukseen jäykistävien rakenteiden laskennassa, tai kuormien alimitoitukseen 

yksittäisten rakenneosien laskennassa. 

 

Voimakerroin Cf huomioi kitkan vaikutukset sekä tuulen pyörteisyyden aiheuttamat 

tuulenpaineet. Cf kertoimen käyttö kuitenkin rajoittuu rakennuksen kokonaistuulivoiman 

tarkasteluun, sekä tuulta vastaan jäykistävien rakenteiden suunnitteluun, koska se ei ota 

huomioon rakennuksen sisäpuolisia paineita, joten yksittäisten rakenneosien osalta 

mitoitus voi johtaa epävarmalla puolella oleviin tuloksiin (RIL 201-1-2008, s.135). 

 



11 

 

Tässä työssä tulokset lasketaan molemmilla menetelmillä, jotta Flow Design -ohjelmasta 

saatujen tulosten vertailu olisi tarkempaa. 

3.2 Puuskanopeuspaineen qp(z) määritys 

Puuskanopeus paine qp(z) on tuulen aiheuttama paine neliömetriä kohden. Arvon 

määrittämiseen tarvitaan kohteen geometriset tiedot (korkeus- ja leveysmitat sekä katto 

kaltevuudet) ja maastoa kuvaavat parametrit. 

 

Laskentaa varten täytyy myös selvittää tuulennopeuden modifioitu perusarvo vm, johon 

vaikuttaa maakohtainen tuulennopeuden perusarvo vb ja maan rosoisuus- ja 

pinnanmuotokertoimet. Suomen kansallisessa liitteessä tuulennopeuden perusarvo on 

määritelty olevan 21 m/s (Eurokoodin SFS1991-1-4 kansallinen liite, liite 5, kohta 4.2, 

s.2). 

 

Eurokoodi luokittelee maaston rosoisuuden viiteen eri luokkaan 0-IV (EN 1991-1-4. liite 

A). Maastoluokat määräytyvät maaston rosoisuuden, läheisten rakennusten sekä muiden 

tuulta suojaavien rakenteiden vaikutuksesta. Mitä tasaisempi maasto on, sitä pienempi 

maastoluokka on kyseessä. 

 

Mikäli ympäröivän maaston kaltevuus on alittaa arvon 0,05 (RIL 201-1-2011, osa 1.4, 

kappale 4.3.3, s.129), voidaan pinnanmuotokertoimena käyttää arvoa 1,0. Muussa 

tapauksessa kerroin voidaan määrittää esimerkiksi RIL201-1-2011-osa 1-4 luvun 4.3.3 

mukaan, mutta siihen ei paneuduta tarkemmin tässä työssä. 

 

RIL201-1-2011 osa 1-4 taulukko 4.2S antaa taulukko mitoituksen nopeuspaineen 

ominaisarvolle qp0(z) (kts. taulukko 1), jossa otetaan huomioon maastoluokka ja 

rakennuksen korkeus. Tämän avulla voidaan määrittää nopeuspaineen ominaisarvo qp0(z), 

joka ei sisällä pinnanmuotojen vaikutuksia. Mikäli maaston pinnanmuotojen vaikutukset 

ovat pieniä, niin silloin qp(z) arvo on sama kuin qp0(z). Vaihtoehtoisesti puuskanopeus 

paine voidaan laskea numeerisesti käyttäen eurokoodin kaava 4.8 (EN1991-1-4, kaava 

4.8). Tämän jälkeen rakennukseen kohdistuvat tuulikuormat voidaan eurokoodin mukaan 

joko laskea voimakertoimen Cf avulla tai pintapaineiden Wi ja We avulla. 
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Taulukko 1. Nopeuspaineen ominaisarvo qp0(z) [kN/m2] eri maastoluokissa (mukailen 

RIL 201-1-2011 osa 1.4 taulukosta 4.2S, sivu 133). 

Z (m) Maastoluokka 

0 I II III IV 

0 0.66 0.42 0.39 0.35 0.32 

1 0.66 0.42 0.39 0.35 0.32 

2 0.78 0.52 0.39 0.35 0.32 

5 0.96 0.65 0.53 0.35 0.32 

8 1.05 0.73 0.61 0.43 0.32 

10 1.09 0.76 0.65 0.47 0.32 

15 1.18 0.83 0.72 0.55 0.40 

20 1.24 0.88 0.77 0.60 0.45 

25 1.29 0.92 0.82 0.65 0.50 

30 1.33 0.95 0.85 0.68 0.54 

35 1.37 0.98 0.88 0.72 0.57 

40 1.40 1.01 0.91 0.74 0.60 

 

3.3 Korkea rakennus 

Laskennassa oletetaan tuulen nopeuspaineen olevan kaikissa korkeusasemissa 

rakennuksen harjan korkeusasemalla vaikuttava arvo, kun mitoitetaan matalia 

rakennuksia (h≤b). Tämä oletus voi kuitenkin johtaa ylimitoitukseen korkeiden 

rakenteiden mitoituksessa, joten korkeita rakennuksia mitoittaessa oletetaan 

nopeuspaineen vaihtelevan korkeusaseman mukaan (SFS-EN 1991-1-4, kuva 7.4). 

Kuvassa 1 on esitetty, miten nopeuspaineen arvot voidaan määrittää, kun rakennuksen 

korkeus on yli kaksi kertaa sen leveys. 
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Kuva 1. Nopeuspaineen jakauma korkeuden suhteen. (SFS-EN 1991-1-4 kuva 

7.4) 

3.4 Tuulikuormien laskenta voimakertoimen Cf avulla. 

Tuulivoiman jakautuma korkeusaseman z:n mukaan voidaan laskea kaavalla 1: 

(SFS-EN 1991-1-4, kaava 5.3 soveltaen). 

 

𝐹𝑤(𝑧) = 𝑐𝑠𝑐𝑑 ⋅ 𝐶𝑓 ⋅ 𝑞𝑝(𝑧) ⋅ 𝑏           (1) 

missä Fw(z)  on tuulivoiman jakautuma korkeussuunnassa [kN/m] 

 cscd  on rakennekerroin       

  Cf  on voimakerroin                                                         

 qp(z) on maaston pinnan muodon mukaan modifioitu   

   nopeuspaine[kN/m2]                                           

 b  on rakennuksen leveys [m] 

 

Rakennekerroin cscd pohjautuu rakennuksen ominaistaajuusvärähtelyyn. Eurokoodi antaa 

ohjeita kertoimen määrittämiseen, mutta se on laskennallisesti kohtalaisen työlästä. 

Rakennesuunnittelun tehokkuuden vuoksi arvona voidaan käyttää varmalla puolella 

olevaa arvoa 1,0. Mikäli halutaan tarkempia arvoja, voidaan myös käyttää RIL201-1-

2011 -kirjassa esitettyä taulukkomitoitusta kuvan 2 mukaisesti. Kaikkien 

rakennuskohteiden lähtöarvot eivät kuitenkaan sovellu näiden taulukkomitoituksien 

käyttämiseen. 
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Kuva 2. Rakennekerroin cscd (RIL 201-1-2011 Osa 1.4 kuva 5.3S). 

 

Voimakerroin Cf sisältää kitkan vaikutukset. Kerroin voidaan määrittää, kun tiedetään 

rakennuksen sivumitat ja korkeus. Näiden avulla lasketaan rakenteen hoikkuus λ kuvassa 

3 esitetyllä menetelmällä (RIL201-1-2011 osa 1-4, taulukko 5.1S). 

 

Kuva 3. Tehollinen hoikkuus λ suorakulmaisen poikkileikkauksen omaaville 

rakennuksille (RIL 201-1-2011 osa 1-4, taulukko 5.1S). 

Kuvasta 4 voidaan määrittää voimakertoimen arvo, joka ottaa huomioon rakennuksen 

mittasuhteiden ja hoikkuuden vaikutuksen. Rakennuksen päädyn yli kulkeva ilmavirtaus 

pienentää kokonaisvoimaa mittauksiin verrattuna. Tämä on otettu huomioon eurokoodin 

EN 1991-1-4 lausekkeen 7.9 sekä kuvien 7.23 ja 7.36 mukaan. 
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Kuva 4. Voimakerroin Cf suorakulmaisen poikkileikkauksen omaaville matalille ja 

korkeille rakennuksille (RIL 201-1-2011 osa 1.4 taulukko 5.2S). 

3.5 Kokonaistuulivoiman määrittäminen pintapaineiden avulla 

Tuulikuorman vaikutus voidaan laskea vaihtoehtoisesti ulkopintoihin vaikuttavien 

painekertoimien Cpe ja sisäpintoihin vaikuttavien painekertoimien Cpi avulla. Kyseinen 

menetelmä on ainut eurokoodin määrittelemä tapa, jolla voidaan laskea tuulenpaineet 

yksittäisille rakenneosille. 

 

Painekertoimilla laskettaessa on rakennus ensin jaettava vyöhykkeisiin. Jakoon vaikuttaa 

rakennuksen ulkomitat ja kattomuoto (esim. harjakatto tai tasakatto). Vyöhykkeisiin jako 

(kuva 5.) ja niitä vastaavat painekertoimet (taulukko 2) määritetään Eurokoodin SFS-

EN1991-1-4 kohdan 7.2 mukaan. 
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Kuva 5. Vyöhyke kaaviot (RIL 201-1-2011 Osa 1.4 kuva 7.5). 

Taulukon 2 Cpe,10 arvoja käytetään, kun tarkasteltavan rakenteen tuulen kuormittama 

pinta-ala on 10 m2 tai suurempi. Arvoa Cpe,1 arvoa käytetään jos pinta-ala on 1 m2. Mikäli 

tuulen kuormittaman pinta-alan koko on näiden arvojen välissä, voidaan arvoja 

interpoloida logaritmisesti Eurokoodin 1991-1-4 kohdassa 7.2 esitetyllä tavalla. (EN 

1991-1-4, 7.2, 7.2.1). 

 

Taulukko 2. Ulkopuolisen paineen kertoimet (mukaillen RIL 201-1-2011 Osa 1.4 

taulukkoa 7.1). 

Vyöhyke A B C D E 

h/d Cpe,10 Cpe,1 Cpe,10 Cpe,1 Cpe,10 Cpe,1 Cpe,10 Cpe,1 Cpe,10 Cpe,1 

 -1,2 -1,4 -0,8 -1,1 +0,8 +0,8 +1,0 -0,7 

 -1,2 -1,4 -0,8 -1,1 +0,8 +0,8 +1,0 -0,5 

 -1,2 -1,4 -0,8 -1,1 +0,8 +0,7 +1,0 -0,3 
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Painekertoimien etumerkki kuvastaa onko kyseessä tuleen painetta vai imua. Paine (+) 

on seinän pintaan kohdistuva tuulenpaine ja imu (-) on seinästä poispäin. Periaatetta on 

havainnollistettu kuvassa 6. 

 

Kuva 6. Pintoihin vaikuttava paine. (RIL 201-1-2011, osa 1-4, kuva 5.1) 

Sisäpuolista painetta on eurokoodin mukaan tarkasteleva samanaikaisesti ulkopuolisen 

paineen kanssa. Kokonaistuulivoimaa tarkasteltaessa sisäpuolisen paineen resultantti on 

nolla, sillä sen oletetaan vaikuttavan tasaisesti jokaiseen seinäpintaan. 

 3.5.1 Kitkavoima 

Pintapaineita käytettäessä tulee ottaa myös huomioon kitkavoima Ffr. Kitkavoima 

vaikuttaa tuulensuuntaisille pinnoille, ja se voi nousta merkittäväksi mikäli rakennuksen 

pinta-ala on suuri korkeuteen nähden. Kitkavoimaan vaikuttaa myös pintojen karheus, 

joka otetaan huomioon kitkakertoimella Cfr (Eurokoodi 1991-1-4, kohta 7.5). 

 

Kitkavoimaa ei tarvitse ottaa huomioon eurokoodin mukaan silloin, kun kaikkien tuulen 

suuntaisten pintojen kokonaisala on pienempi kuin neljä kertaa kaikkien tuulta vastaan 

kohtisuorien pintojen kokonaisala (RIL 201-1-2011, osa 1.4, s. 139). 
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3.5.2 Kokonaistuulivoiman laskeminen pintapaineiden avulla 

Kokonaistuulivoiman arvo lasketaan pintapaineiden avulla kaavasta (RIL 201-1-2011, 

osa 1-4, kaava 5.8S): 

 

𝐹𝑤,𝑘 = 𝑦𝑒 ⋅ 𝑐𝑠𝑐𝑑 ⋅ ∑(𝑤𝑒 ⋅ 𝐴𝑟𝑒𝑓) + 𝐹𝑓𝑟          (2) 

missä Fw,k  on rakennuksen kokonaistuulivoima [kN] 

 cscd  on rakennekerroin 

 we  on ulkopuolinen tuulenpaine yksittäiselle vyöhykkeelle [kN/m2] 

 Aref  on yksittäisen pinnan tuulenpaineen pinta-ala [m2]  

  Ffr  on kitkavoima [kN] 

 

Kerroin ye kaavassa 2 ottaa huomioon sen, että rakennuksen etu- ja takapuolella 

esiintyvien paine- ja imuvoimien huippuarvot eivät esiinny samaan aikaan. Väliarvot 

voidaan interpoloida. (EN 1991-1-4, kohta 7.2.2(3)) 

 

ye on 1,0 kun h/d ≥ 5 

ye on 0,85 kun h/d ≤ 1 

 

Tuulikuorma voidaan myös määrittää yksittäiselle rakenneosalle pintapaineiden avulla, 

jolloin otetaan huomioon myös sisäinen painekerroin Cpi, mutta siihen ei perehdytä tässä  

työssä. 

3.6 Numeerinen virtausdynamiikka 

CFD viittaa numeeriseen virtausdynamiikkaan (Computational Fluid Dynamics), jota 

käytetään fluidien, eli nesteiden ja kaasujen mallintamisessa numeerisesti tietokoneiden 

avulla. Mallinnuksessa selvitetään nesteiden tai kaasujen vuorovaikutusta keskenään, 

sekä pintojen vaikutus virtaukseen. Pinnat määritetään mallissa reunaehtojen avulla. 

 

Artikkelissaan Benli Liu, Jianjun Qu, Weimin Zhang, Lihai Tan ja Yanhong Gao 

(Numerical evaluation of the scale problem on the wind flow of a windbreak, 2014) 

selvittivät numeerisen virtausdynamiikan menetelmillä saatuja tuloksia 
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tuulitunnelikokeissa saatuihin tuloksiin. Tutkimuksessa selvisi että numeerisen 

virtausdynamiikan menetelmillä saadaan hyvin vastaavia tuloksia kuin 

tuulitunnelikokeissa. Tutkimuksessa kuitenkin huomattiin, että vaikka numeerisen 

virtausdynamiikan menetelmä antaa yleisesti saman luonteisen virtausmallin kuin 

tuulitunnelikokeet, mallissa ilmeni eroavaisuuksia kun mallia skaalattiin. Tietyt 

ominaispiirteet eivät skaalautuneet mallin koon suhteen. 

 

Aihe on heidän mukaan huonosti tutkittu. Tutkimuksen tuloksia olisi aiheellista tutkia 

tarkemmin; esiintyykö sama ilmiö myös rakennuksilla, miten suuri vaikutus sillä on ja 

pystytäänkö nykyisiä mallinnusmenetelmiä tarkentamaan. 

 



20 

 

4 TUULIKUORMIEN KÄSINLASKENTA 

Tässä osiossa lasketaan tuulikuorman aiheuttama kokonaisvoima sekä voimakerroin 

menetelmällä, että pintapaineiden avulla. Tuloksia käytetään vertailutuloksina Flow 

Design -ohjelmasta saatuihin tuloksiin. 

 

Tarkasteltava kohde sijaitsee Oulussa ja pinnanmuotojen vaikutukset oletetaan pieniksi. 

Maastoluokka on 2 ja tuulennopeuden perusarvona käytetään arvoa 21 m/s. Rakennuksen 

korkeus (h) on 50 metriä, leveys (b) 15 metriä ja pituus (d) 15 metriä. Rakennus on 

symmetrinen, joten tuulikuormituksen tarkastelu yhdeltä suunnalta riittää. 

4.1 Tuulivoiman laskenta voimakerroin menetelmällä 

Rakennus luokitellaan korkeaksi rakennukseksi, joten lasketaan puuskanopeuspaineen 

arvot eri korkeusasemissa kuvassa 1 esitetyllä tavalla, jolloin puuskanopeuspaineen arvo 

jakautuu kolmeen vyöhykkeeseen kuvan 7 mukaisesti (käyttämällä 

puuskanopeuspaineelle taulukon 1 arvoja). 

 

Kuva 7. Puuskanopeuspaineen jakautuminen korkealle rakennukselle. 

Rakennus on 50 metriä korkea, joten lasketaan rakennuksen hoikkuusluku tällöin 

kaavalla (kuva 2): 
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λ =
1,4∗ℎ

𝑏
=

1,4∗50𝑚

15𝑚
= 4,67(h ≥ 50 m) 

 

Sivusuhde: 

𝑑

𝑏
=

15𝑚

15𝑚
= 1 

 

Näiden avulla saadaan voimakertoimelle arvo 𝐶𝑓 = 1,41 käyttäen kuvan 3 käyrästöä. 

 

Rakennekertoimelle cscd voidaan käyttää varmalla puolella olevaa arvoa 1, mutta 

käytetään tässä tarkastelussa kuvan 2 antamaa tarkempaa arvoa: 

 

𝑐𝑠𝑐𝑑 = 0,95 

 

Tuulenpaineen vaikutusala: 

 

𝐴𝑟𝑒𝑓 = 𝑏 ⋅ ℎ = 15𝑚 ⋅ 50𝑚 = 750𝑚2 

 

Rakennus on jaettu kuvan 7 mukaisesti kolmeen osiaan. Yhden osion tuulivoima jakauma 

saadaan korkeuden suhteen kaavalla (sovellettu kaavaa 1): 

 

𝐹(𝑧)𝑤 = 𝑐𝑠𝑑𝑑 ⋅ 𝑐𝑓 ⋅ 𝑞𝑝(𝑧) ⋅ 𝑏 

Jolloin kokonaistuulivoima Fw,Ed on tällöin: 

 

𝐹𝐸𝑑,𝑤 = 𝐹(15)𝑤 ⋅ 15𝑚 + 𝐹(15)𝑤 ⋅ 20𝑚 + [
1

2
⋅ 20𝑚 ⋅ (𝐹(50)𝑤

− 𝐹(15)𝑤)] + 𝐹(50)𝑤 ⋅ 15𝑚 

𝐹𝐸𝑑,𝑤 = 216,999 𝑘𝑁 +  289,332 𝑘𝑁 +  (50,25 𝑘𝑁) + 292,35 𝑘𝑁 

𝐹𝑤,𝐸𝑑 = 850,9 𝑘𝑁 
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4.2 Tuulivoima laskenta pintapaineiden avulla 

Tarkastellaan pintapaineiden tapauksessa pelkästään tuulen aiheuttamaa vaakavoimaa, 

jolloin otetaan kuvan 5 mukaisesti huomioon vain E ja D vyöhykkeet. Molempien pinta-

ala on yli 10m2, joten käytetään taulukosta 2 cp,e,10 arvoja. Kokonaistuulivoiman 

tapauksessa sisäiset paineet kumoavat toisensa. 

 

Taulukko 3. Vyöhykkeiden D ja E pinta-alat sekä Cp,e10 arvot (* Taulukon 2 arvoja on 

interpoloitu, kun h/d = 3.33). 

Vyöhyke D E 

Pinta-alat (m2) 750 750 

Cp,e 10 +0,8 -0,62 (* 

 

Kyseessä on korkea rakennus, jolloin puuskanopeuspaineen arvo katon harjalla antaa 

ylisuuria tuloksia. Jaetaan rakennus Eurokoodin ohjeen (kuva 1) mukaisesti kolmeen 

osaan. 

 

Käytetään cscd rakennekertoimelle arvoa 0,95 kuten voimapaineiden laskennassa ja ye 

arvoa 0,94 (kohdan 3.6.2 mukaisesti, kun h/d = 3,33).  

 

Ulkoisten paineiden resultantti rakennuksen D sivulle korkeudella 35...50 metriä saadaan 

kaavalla 3 (RIL 201-1-2011, Osa 1.4 kaava 5.1): 

 

𝑊𝑒,𝐷,50 = 𝑞𝑝(50) ∗ 𝐶𝑝,𝑒,10 = 0,97
𝑘𝑁

𝑚2 ∗ 0,8 = 0,776
𝑘𝑁

𝑚2 (3) 

missä We,D,50 on ulkoisten paineiden aiheuttama resultantti rakennuksen D      

  sivulla, korkeudella 35…50 metriä 

 qp(50) on maaston pinnan muodon mukaan modifioitu nopeuspaine 50 

metrin korkeudella 

 Cp,e,10 ulkopintoihin vaikuttava painekerroin, (Aref  > 10m) 
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Kuva 8. Ulkopuolisen pintapaineen jakautuminen korkealle rakennukselle. 

Tarvittavat tulokset on koottu kuvaan 8. Tuloksista voidaan laskea kokonaistuuli voima 

rakennukselle käyttäen kaavaa 2: 

𝐹𝑤,𝑘 = 𝑦𝑒 ⋅ 𝑐𝑠𝑐𝑑 ⋅ ∑(𝑤𝑒 ⋅ 𝐴𝑟𝑒𝑓) + 𝐹𝑓𝑟  

Kitkavoimaa ei tarvitse ottaa huomioon tässä tapauksessa, koska kaikkien tuulen 

suuntaisten pintojen kokonaisala on pienempi kuin neljä kertaa kun kaikkien tuulta 

vastaan kohtisuorien pintojen kokonaisala (Kohta 3.6.1). Tällöin saadaan: 

 

𝐹𝑤,𝑘 = 0,94 ∗ 0,95 ∗ (0,676
𝑘𝑁

𝑚2
∗ 750𝑚2 + 0,521

𝑘𝑁

𝑚2
∗ 750 𝑚2) + 0 = 801,7 𝑘𝑁 
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5 TUULIKUORMIEN MALLINTAMINEN FLOW DESIGN -

OHJELMALLA 

Tässä kappaleessa tutustutaan Flow Design -ohjelman käyttämiseen ja lasketaan 

esimerkki rakennukselle tuulen aiheuttama kokonaiskuorma. 

5.1 Mallin tuominen Autocadista 

Flow Design -ohjelmaan täytyy tuoda haluttu 3D malli analyysia varten. Flow Design 

tukee useita eri tiedostomuotoja. Tässä työssä tuodaan AutoCAD:stä STL -tiedosto, jota 

tarkastellaan Flow Design -ohjelmalla. 

 

Tarkasteltava kohde oli 15m x 15m pinta-alaltaan ja 50 m korkeudeltaan. Luodaan 

AutoCAD:llä yksinkertaistettu 3D malli (kuva 9). Valitaan AutoCAD:stä Workspace 

asetukseksi  3D Modeling, jossa voidaan piirtää 3D malleja. Solid-välilehdeltä löytyy 

Box niminen työkalu, jolla voidaan piirtää 3D solidi objekti. 

 

Kuva 9. 3-D rakennusmalli autoCAD:ssä. 

Kun haluttu malli on valmis, tuodaan se STL -tiedostoksi. Valitaan AutoCAD:in 

päävalikosta Export → Other Formats, jonka jälkeen valitaan haluttu tallennuskansio ja 

nimetään tiedosto. Tiedostomuodoksi valitaan Lithography (*.stl). Tämän jälkeen 
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AutoCAD pyytää valitsemaan halutut solidit (Select solids or waterthight meshes). 

Klikataan mallia ja AutoCAD luo (stl.) -tyyppisen tiedoston. 

5.2 Flow design -ohjelman käyttöjärjestelmä 

Kun Flow Design käynnistetään, valitaan Import →  Local, ja avataan tehty stl-malli. 

Vasemmassa reunassa (kuva 10) nähdään värikoodattuna tuulen nopeus ja paine. Flow 

Design mallintaa tuulen kulkemista rakenteen ympäri esimerkiksi tuuliviivojen avulla, 

joista voidaan visuaalisesti arvioida mahdollisia vaarakohtia. 

 

Oikeassa yläreunassa näkyy mallinnuksen tila (Transient tai Stabilized). Kun mallinnus 

käynnistetään, on tilana transient. Kun laskenta edistyy tarpeeksi pitkälle ja tuulitunneli 

on tasapainottunut, muuttuu mallin tilaksi ”stabilized”, jolloin tulokset eivät enää vaihtele 

suuresti. Kuvassa 10 on merkattu käyttöjärjestelmän asetukset numeroin 1-10. Niiden 

toiminto käydään läpi kappaleissa 5.2.1 – 5.2.6. 

Kuva 10. Tuulikuormitettu rakennemalli Flow Design -ohjelmassa. 

5.2.1 Simulation (1) 

avautuvassa ikkunassa voidaan määritellä mallin käyttämä tarkkuus (Simulation 

resolution). Lähtökohtaisesti tarkkuus on 100%, jota suositellaan vähimmäisarvoksi. 

Arvoa voi pienentää, jos mallinnusta halutaan nopeammaksi, mutta tulosten tarkkuus 

pienenee. 
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5.2.2 Wind Tunnel (2) 

Tässä ikkunassa pystytään määrittelemään käytetty tuulennopeus ja tuulitunnelin koko. 

Tuulitunnelin koko vaikuttaa oleellisesti tuloksiin, mikäli se on väärin asetettu. Mikäli 

tuulitunneli on rajattu liian pieneksi, tuulennopeus saattaa ilmetä liian isona reunoilla 

sijaitsevan esteen vuoksi ja estää pyörteiden syntymistä. 

 

Tuulitunnelin koolle voidaan käyttää seuraavia suositeltuja arvoja: tuulitunnelin korkeus 

on noin 2-3 kertaa rakenteen korkeus yläpuolelle, tuulitunnelin leveys 2-3 kertaa mallin 

leveys molemmille sivuille, tuulitunnelin pituus kaksi kertaa rakenteen pituus rakenteen 

eteen ja neljä kertaa rakenteen pituus rakenteen taakse (Katso kuva 11). 

 

Kuva 11. Piirretty kuva tuulitunnelin koon määrityksen periaatteesta 

5.2.3 Orientation (3) 

Tässä ikkunassa määritellään rakenteen/kappaleen suunta tuuleen nähden. Flow design -

ohjelmassa tuulen suuntaa ei pysty vaihtamaan, joten jos halutaan selvittää kappaleen 

tuulikuormitus kahdesta eri suunnasta, täytyy kappaleen asemaa muuttaa. 
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5.2.4 3D/2D (4) 

Flow Designissa pystyy tarkastelemaan kappaletta joko 3D mallina tai 2D tasoissa. 

Yleensä kappaleet, esimerkiksi rakennukset joutuu tarkastelemaan 3D mallina. 2D malli 

on paljon nopeampi laskea ja se voi tietyissä tilanteissa antaa tarpeeksi tarkkoja tuloksia. 

2D mallissa jos tarkastelutaso on valittu pystysuoraksi, tuuli ei tällöin pääse kulkemaan 

sivuilta ohi ja näin ollen se voi antaa vääristyneitä tuloksia tosi tilanteeseen verrattuna. 

 

5.2.5 Drag Plot (6) 

Drag Plotia klikattaessa avautuu käyrästö alareunaan, jossa näkyy laskettu aika, 

vastuskerroin (Drag Coefficient) ja tuulen vastus Newtoneina (Drag Force). 

Vastuskerroin kuvastaa kappaleen monia ominaisuuksia jotka vaikuttavat sen tuulen 

vastukseen, kuten esimerkiksi kappaleen muoto. Mitä sulavaviivaisempi kappale on, sitä  

pienempi vastuskerroin on. 

 

Flow Design laskee kappaleen tuulenvastuksen automaattisesti, mikä rakennusten 

tapauksessa vastaa tuulen aiheuttamaa kokonaisvoimaa. Sen voi laskea kaavalla 4: 

 

𝐹𝑑 = 𝐴𝑟𝑒𝑓 ⋅ 𝐶𝑐𝑜𝑒𝑓 ⋅ 𝑃            (4) 

 

missä Aref  on yksittäisen pinnan tuulenpaineen pinta-ala [m2] 

 Ccoef   on vastuskerroin 

 P  on tuulen aiheuttama paine [kN/m2] 

 

5.2.6 Muut asetukset (7-10) 

Surface Pressures (7) kohdasta klikkaamalla saadaan tuulen aiheuttama paine näkymään 

kappaleen pinnassa, josta voidaan silmämääräisesti tarkastella tuulen aiheuttamia paine- 

ja imuvoimia sekä niiden sijaintia. 
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Flow Lines (8) kohdasta voidaan valita, millä tavalla Flow Design visualisoi tuulta 

(tuuliviivat, partikkelit, jne.), sekä näiden asetuksia kuten tiheyttä ja nopeutta voidaan 

säätää. Lines (9) ja Settings (10) valikoista voidaan muuttaa ilmaa kuvastavien 

partikkeleiden ominaisuuksia, jotka voivat helpottaa visualisointia. 
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6 TULOKSET 

Kun mallia tarkasteltiin Flow Design -ohjelmassa, tuulitunnelin koko määriteltiin 

kappaleessa 5.2.2. esitetyillä mitoilla. Tuulennopeuspaine RIL-201-1-2001 mukaan 50 

metrin korkeudella on 0,97 kN/m2. Tästä voidaan laskea tuulen nopeus soveltaen 

Bernoullin lakia, joka sisältää tuleen puuskaisuudesta aiheutuvat kuormitukset kaavalla 

(www.Wikipedia.fi, Bernoullin laki, 2017) 

𝑣 = √
2⋅𝑞𝑝(𝑧)

ρ
             (5) 

missä  v  on tuulenopus [m/s] 

 qp(z)  on puuskanopeuspaine korkeudella z [kN/m2] 

 ρ  on ilmantiheys [kg/m3] 

 

 

Näin ollen käytettäväksi tuulennopeudeksi saadaan 50m korkeudella arvoksi käyttäen 

kaavaa 5: 

 

 𝑣 = √
2⋅0.97𝑘𝑁 𝑚2⁄

1.25𝑘𝑔 𝑚3⁄
= 39,4 𝑚 𝑠⁄  

Kuva 12. Tuulikuormitettu rakennemalli Flow Design -ohjelmassa. 
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Malli stabilisoitui noin puolen minuutin kohdalla, ja antoi rakenteelle kohdistuvaksi 

vaakavoimaksi 870 kN ja vastuskertoimeksi 1.24 (kuva 12). Suurin paineen arvo on noin 

1100Pa ja negatiivista painetta tulee odotusten mukaisesti rakennuksen katon etuosaan. 

Sen arvo paikallisessa huipussa on noin -700Pa. Flow Design -ohjelmasta saatu tulos 

870kN vastaa hyvin voimapainemenetelmällä käsin laskettua tulosta 850,3 kN (tulosten 

ero noin 2.5%), sekä pintapainemenetelmällä saatua tulosta 802 kN (tulosten ero noin 

8,5%). Tulokset on esitetty taulukossa 4. 

 

Taulukko 4. Tuulikuormien aiheuttama kokonaisvoima eri menetelmillä. 

Flow Design -ohjelma Voimapainemenetelmä Pintapainemenetelmä 

870 kN 850,3 kN 802 kN 

 Ero 2,5% Ero 8,5% 

 

 

Käsin lasketuissa tuloksista on tiettyjä yksinkertaistuksia laskemisen helpottamiseksi, 

joten ne eivät ole täysin tarkkoja tuloksia. Myös Flow Design -ohjelma aiheuttaa 

tuulikuorman ylimitoittamista, koska siinä ei pysty vaihtamaan tuulennopeutta 

korkeusaseman mukaan, vaan on käytettävä katon harjalla vallitsevaa tuulennopeutta 

koko rakennukselle. Tulokset ovat kuitenkin hyvin toisiaan vastaavat ja näin ollen Flow 

Design -ohjelman tuloksia voidaan ainakin käyttää luonnosvaiheessa tuulikuormien 

suuruuden arvioinnissa. Tuulikuormien mallintaminen Flow Design -ohjelmalla on 

kuitenkin riskialtista, mikäli käyttäjä ei ole kokenut ohjelman käyttäjä. Esimerkiksi 

tuulitunnelin koon määrittämisellä oli todella suuri merkitys syntyvien kuormien 

suuruuteen, joten saatavilla olevat vertailutulokset ovat aloitteleville Flow Design -

ohjelman käyttäjille suureksi hyödyksi. 
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7. YHTEENVETO 

Flow Design -ohjelmasta saadut tulokset vastasivat kohtalaisen hyvin käsin laskettuja 

tuulikuormia. Flow Design -ohjelma pystyy työn perusteella mallintamaan ja 

varmentamaan käsin laskettuja tuloksia ainakin yksinkertaisissa tapauksissa. 

Jatkotutkimuksena ohjelmalla voisi tutkia sen soveltuvuutta myös geometrialtaan 

monimutkaisiin kohteisiin. Flow Design -ohjelma pystyy käsittelemään niin 

monimutkaisia kuin yksinkertaisiakin malleja tehokkaasti. Hyvin monesti rakennuksesta 

on tehtävä 3-D rakennemalli muun muassa arkkitehtisuunnittelun yhteydessä, joten 

valmiin rakennemallin olemassaolo vähentää suuresti työurakkaa tuulikuormien 

mitoittamisessa, jos päädytään käyttämään Flow Design -ohjelmaa. 

 

Tuulisimulaatio tulee oleellisemmaksi osaksi suunnittelua, kun pitää miettiä miten tuuli 

kohdistuu rakennukseen, kun sen ympärillä on muita massiivisia rakennuksia, jotka 

vaikuttavat tuulen kulkuun. Tuulisimulaatio on myös tehokas tapa tarkastella 

tuulikuormia, jos rakennus on erittäin monimutkainen ja perinteiset mallinnusmenetelmät 

soveltuvat huonosti geometriaan. Kun tarkastellaan rakennuksen yksittäisiä osia, voi 

osien tuulenpaineen laskenta muodostua nopeasti raskaaksi ja työlääksi. Flow Design -

ohjelmalla voidaan helposti havaita voimakkaasti kuormitetut paikat monimutkaisessakin 

rakennuksessa ja kohdistaa tarkastelu kriittisiin paikkoihin. 

 

Työssä ei perehdytty siihen, miten tuuli vaikuttaa rakennukseen joka on ympäröity muilla 

rakennuksilla, kuten esimerkiksi kaupungin kortteli, jonne rakennetaan uusi rakennus. 

Jatkotutkimusaiheena tätä voisi tutkia, syntyykö kaupunkiin rakennetulle rakennukselle 

Flow Design -ohjelman mukaan yhtä suuria tuulennopeuden voimistumisia kuin muilla 

mallinnus menetelmillä, ja kuinka suuri vaikutus näillä on rakennukseen kohdistuvaan 

tuulivoimaan. 
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