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Analyysin tekniset lähtötiedot 

• Alueen tuulisuusestimaatti 
 

• AROME-säämallin avulla tuotettu estimaatti pitkän ajan tuulisuusjakaumalle 
(lähde: Suomen tuuliatlas), 

• Koordinaatti E 272798, N 6964394 (ETRS-TM35FIN), korkeus 200 m 
maanpinnasta, 

• Alueen maanpinnan korkeustieto 
 

• Korkeusmalli 25 m (lähde: Maanmittauslaitos) 

• Käyttölisenssi: http://www.maanmittauslaitos.fi/avoindata_lisenssi_versio1_20120501 

• Alueen kasvillisuuden (puusto) kuvaus 
 

• Corine 2006 -maankäyttöluokitus. 
 

 

 
 



Alueen tuulisuussimulointi 

• Muodostettiin alueen korkeus- ja puustotietoon perustuva 3D-

virtauslaskentamalli (CFD-malli) 
 

• Keskipiste E 275843, N 6962882, 

• Säde 40 km, vaakaresoluutio 150 m. 

 

• Alueen tuulisuus laskettiin 12 tuulen suunnalla 
 

• CFD-laskentatulosten avulla paikallinen tuulisuusestimaatti 

laajennetaan koko alueeseen ja eri korkeuksille, 

• Tuloksena saadaan kartta tuulisuuden alueellisesta jakautumisesta. 

 



Tuulisuusaineisto 

• Säämalleihin perustuva 

tuuliruusu korkeudella 200 m 
 

• Väriskaala: tuulen nopeus m/s 

• Viipaleen koko: tietyn suunnan ja 

nopeuden suhteellinen osuus 



Virtauslaskennassa käytetty maaston korkeusaineisto 
(lupa 194/MML/12) 



Alueen kasvillisuuden muodostaman pinnan karheus 
(Corine 2006) 



 
Tuuliolosuhdeanalyysin tulokset 

 
Ilmajoen kunta 

 

 



 
Tuulennopeus 

100 m 

maanpinnasta 

 

Alueella 

5.6-7.0 m/s 

 



 
Tuulennopeus 

120 m 

maanpinnasta 

 

Alueella 

6.0-7.2 m/s 

 



 
Tuulennopeus 

140 m 

maanpinnasta 

 

Alueella 

6.4-7.4 m/s 

 



 
Turbulenssin 

intensiteetti 

100 m 

maanpinnasta 

 

Alueella 

12 – 18 % 

 



 
Turbulenssin 

intensiteetti 

120 m 

maanpinnasta 

 

Alueella 

12 – 16 % 

 



 
Turbulenssin 

intensiteetti 

140 m 

maanpinnasta 

 

Alueella 

11 – 15 % 

 



 
Tuuligradientti 

100 m 

maanpinnasta 

 

Alueella 

0.18 – 0.57 

 



 
Tuuligradientti 

120 m 

maanpinnasta 

 

Alueella 

0.18 – 0.44 

 



 
Tuuligradientti 

140 m 

maanpinnasta 

 

Alueella 

0.18 – 0.39 

 



 
Vertailutulokset Suomen tuuliatlaksesta 

 
Ilmajoen kunta 

 

 



 

Suomen 

tuuliatlaksen 

mukainen 

keskituulennopeus 

100 m maanpinnasta 

 

Alueella 

6.2 – 7.0 m/s 

 



Suomen 

tuuliatlaksen 

mukainen WWD3-

90 -turbiinin 

vuosi-tuotanto 

100 m 

maanpinnasta 

 

Alueella 

5.8 – 7.5 GWh 

 



Suomen 

tuuliatlaksen 

mukainen 

jäätämisen 

aiheuttama 

tuotantotappio-

arvio 100 m 

maanpinnasta 

 

Alueella 

2.3 – 5.2 % 

 



Johtopäätökset ja suositukset 

• Tuulivoima-alueiden identifioimiseksi on myös selvitettävä mm. rakentamisen 
esteet (asutus, luontoarvot, kulttuurimaisema jne.) ja kytkeytyminen sähkö-
verkkoon. Edellä mainittu rajaa yleisesti parhaiden peltoaukioiden 
hyödynnettävyyttä tuulivoiman tuotantoon. Ilmajoella löytyy kuitenkin useita 
tuulivoiman tuotantoon oletettavasti sopivia alueita. 

• Suurilla, suhteellisen tasaisilla alueilla korkeus merenpinnasta ei vaikuta 
suoraan tuulisuuteen. 

• Tuotantokartan laskennassa käytetty WWD-3-tuuliturbiini on valittu vertailu-
kelpoisuuden takia; uudet turbiinimallit ovat tehokkaampia. 

• Jäätäminen Ilmajoella on Suomen mittakaavassa vähäistä. 

• Saadut tulokset ovat vertailukelpoisia Suomen tuuliatlaksen tuulituloksiin 
nähden - ottaen huomioon jälkimmäisen resoluutio. 

 


