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Terminologiaa 
 
Keskituuli 
Tuulen nopeuden keskiarvo 10 minuutin ajalta. 
 
Pyyhkäisymatka 
Etäisyys tuulen yläpuolisesta rannasta jolla tuuli pystyy kasvattamaan aallokkoa. 
Pyyhkäisymatka on helppo määritellä kun tuuli puhaltaa kohtisuoraan suoralta 
rantaviivalta, mutta monimutkaisissa tilanteissa pyyhkäisymatkan käsite ei ole 
näin yksiselitteinen. Lähellä rantaa paikallisen tuulen kehittämä aallokko on 
usein hyvin määriteltävissä, mikäli pyyhkäisymatka ja tuulennopeus tiedetään. 
 
Merkitsevä aallonkorkeus 
Aallonkorkeudella tarkoitetaan aallon pohjan ja huipun välistä korkeuseroa. 
Meren aallokko on epäsäännöllistä. Siinä perättäisten aaltojen korkeus ei ole 
sama. Korkeuden ilmaisemiseen käytetään merkitsevää aallonkorkeutta, joka 
likipitäen vastaa silmin arvioitua keskikorkeutta. Aaltospektrin avulla 
määriteltynä merkitsevä aallonkorkeus on neljä kertaa aaltospektrin alle jäävän 
pinta-alan neliöjuuri.  
 
Maksimiaallonkorkeus  
Suurimman yksittäisen aallon korkeutta esimerkiksi kolmen tunnin kuluessa 
kutsutaan maksimiaallonkorkeudeksi kyseisessä aallokossa. Jos merkitsevä 
aallonkorkeus pysyy tarkasteluajan muuttumattomana, maksimiaallonkorkeus 
kolmen tunnin aikana on noin kaksi kertaa merkitsevä aallonkorkeus.  
 
Merkitsevä aallonpituus  
Aallonpituudella tarkoitetaan kahden perättäisen aallonhuipun välistä matkaa. 
Merkitsevä aallonpituus luonnehtii aallokon hallitsevaa aallonpituutta. 
Merkitsevä aallonpituus määritellään aaltospektrin huipun aallonpituutena.  
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1. Yleistä 
 
Sysmän kunnan tilauksesta Ilmatieteen laitos on tehnyt aallokko- ja 
virtaustarkastelun Sysmän Kirkon seudun asemakaavamuutoksen 
suunnittelualueelle, joka sijaitsee Majutveden rannalla. 
 
Majutvesi on suojaisa vesialue yhteydessä eteläosastaan Päijänteeseen. Sysmän 
taajamaan suunnitteilla oleva kelluvien majoitusrakenteiden alue sijaitsee 
Majutveden pohjoisosassa, Sysmän keskuksen kaakkoispuolella. Aallokko- ja 
virtaustarkastelu on suoritettu tälle alueelle. 
 
 
2. Aallokko 
 
Aallokon arviointi suunnittelualueelle on tehty tuulen nopeuden ja suunnan sekä 
Maanmittauslaitoksen Majutveden kartan perusteella.  
 
Aallokko-olosuhteet suunnittelualueella syntyvät tuulen kehittämistä aalloista. 
Tämän aallokon korkeus ja periodi riippuvat tuulelle vapaan pyyhkäisymatkan 
pituudesta. Suurin aallokko pääse syntymään alueelle, kun tuuli puhaltaa etelä-
lounaasta, tällöin pyyhkäisymatka on 3,2 km. Päijänteen aallokkoa ei 
suunnittelualueella tarvitse huomioida, varsinkaan etelätuulilla. 
 
Majutveden tuulioloista ei ole olemassa havaintoja. Lähimmät ympäristöltään 
vastaavat asemat ovat Luhanka ja Asikkala, joiden toistuvuustasojen keskiarvoa 
on käytetty arvioinnissa. Tällä perusteella kerran viidessäkymmenessä vuodessa 
esiintyvän keskituulen maksiminopeudeksi on saatu 23,5 m/s. Tällaisiin tuulen 
nopeuksiin ylletään todennäköisimmin puuskaisissa länsi- ja luoteismyrskyissä, 
eikä tällöin lyhyestä pyyhkäisymatkasta johtuen pääse kehittymään isoa 
aallokkoa. Lounais- ja etelätuulilla ilma on yleensä stabiilimpaa eivätkä kovat 
tuulet sekoitu yhtä helposti pintaan saakka. Tästä syystä pisimmän 
pyyhkäisymatkan suunnasta puhaltavan tuulen 50 vuoden toistuvuustaso on 
havaintojen perusteella noin 18,3 m/s.  
 
Tällä toistuvuusjaksolla voidaan pyyhkäisymatkaan perustuvilla laskuilla 
arvioida merkitsevän aallonkorkeuden olevan suunnittelualueella 
enimmillään 0,6 metriä. Suurimmat yksittäiset aallot ovat tällöin arviolta 1,2 
metriä korkeita (maksimiaallonkorkeus). Nämä suurimmat aallot saavutetaan 
pisimmän pyyhkäisymatkan suunnasta. Kovimmat tuulet länsi- ja 
luoteismyrskyissä pystyvät kasvattamaan merkitsevän aallonkorkeuden vain 
noin 0,3 metriin johtuen lyhyestä pyyhkäisymatkasta. Merkitsevä aallonpituus 
kovimmilla etelätuulilla on noin 8 m. 
 
Kartta-aineiston perusteella suunnittelualueen eteläpuolella ei ole laajoja matalia 
alueita jotka vaikuttaisivat merkittävästi aallonkorkeuteen.  Annettua 
merkitsevää aallonkorkeutta voidaan pitää yläarviona 1/50 vuoden jaksolla. 
Arviota voidaan tarkentaa erikseen tehtävillä aalto- ja tuulimittauksilla. 
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Helsingin kaupungin yleisluontoisessa ohjeistossa kerrotaan kelluvien 
rakennusten suojaamisesta aallokolta: “Aallokko saa olla vain pientä, 
merkitsevän aallonkorkeuden tulee olla enintään 35 cm ja tarvittaessa 
rakennetaan aallonmurtaja rakennusten suojaksi.” (Lähde: 
RANTARAKENTAMISEN OHJEISTO 23.3.2009, Saatavilla: 
http://www.hel.fi/hel2/ksv/kerrostalo/pdf/Rantarakentamisen_ohjeisto.pdf) 
 
Majutveden suunnittelualueelle suositellaan aallonmurtajan rakentamista 
suojaksi etelästä tuleville aalloille. Muiden kuin suunnittelualueen välittömässä 
läheisyydessä olevien kiinteiden aallonmurtajien tapauksessa tulee varmistua 
että ne soveltuvat ominaisuuksien ja sijainnin osalta tehtävään.  
 
 
3. Virtaukset 
 
Virtauksien arviointi ilman mittaustuloksia on vaikeampaa kuin aallokon. Alla 
annetut tiedot eivät perustu mittauksiin, vaan ovat peräsin yleistyksistä ja muilta 
järviltä tehdyistä tutkimuksista.  
 
Jos suunnitellut rakenteet ovat virtauksille arkoja, suositellaan mittausten 
tekemistä todellisten virtausnopeuksien selvittämiseksi. 
  
Majutvesi on suhteellisen pieni vesialue, jolloin voimakkaita virtauksia ei pääse 
syntymään tuulen vaikutuksesta. Suunnittelualueen lähistöllä ei myöskään ole 
suuria jokia, jotka aiheuttaisivat virtauksia. Yleisesti virtaukset rannan lähellä 
suuntautuvat rannan myötäisesti, tuulen suuntaan. 
 
Keskimääräiset virtausnopeudet järvissä ovat luokkaa senttimetrejä sekunnissa, 
enimmillään muutamia kymmeniä senttimetrejä sekunnissa kovilla tuulilla. 
Järvissä havaitut pintavirtaukset kesäisin ylittävät harvoin 30 cm/s, ja 
suunnittelualueella ei arvion mukaan esiinny näin kovia virtauksia. Todelliset 
maksimivirtaukset suunnittelualueella on arvioitu olevan luokkaa 15 cm/s. 
 
 
4. Yhteenveto 
 
Merkitsevän aallonkorkeuden voidaan arvioida olevan suunnittelualueella 
enimmillään 0,6 metriä, jolloin suurimmat yksittäiset aallot ovat arviolta 1,2 
metriä korkeita. Helsingin kaupungin rantarakentamisen ohjeessa suositellaan, 
että merkitsevä aallonkorkeus kelluvien rakennusten kohdalla ei saisi ylittää 35 
cm. Tämän johdosta suunnittelualueelle suositellaan aallonmurtajan 
rakentamista suojaamaan kelluvia rakennuksia etelän suunnasta tulevilta 
aalloilta. Kiinteän aallonmurtajan sijasta voidaan käyttää myös kelluvaa 
aallonvaimentajaa, mikäli voidaan varmistaa että se soveltuu ominaisuuksiensa 
ja sijaintinsa osalta vaimentamaan aallokkoa riittävästi. 
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Maksimivirtaukset suunnittelualueella arvioidaan olevan luokkaa 15 cm/s. Tämä 
arvio on tehty yleistämällä muista järvistä tehtyjä mittauksia. Jos suunnitellut 
rakenteet ovat virtauksille arkoja, suositellaan mittausten tekemistä todellisten 
virtausnopeuksien selvittämiseksi. 
 


