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Uusiutuvan energian osuutta maailman energiantuotannossa halutaan kasvattaa, ja yksi so-

piva energialähde on tuulienergia. Tuuliturbiinien rakentaminen on Suomessa ollut kas-

vussa, mikä tarkoittaa, että turbiineja rakennetaan entistä enemmän sisämaahan metsäiseen 

maastoon. Tämä tuo haasteita turbiinien rakentamiselle ja valinnalle sekä tuotannon opti-

moinnille. Metsäinen maasto, tai mikä tahansa virtauksien tielle osuva este, hidastaa tuulen 

nopeutta ja aiheuttaa tuuleen turbulenssia.  

 

Tässä työssä analysoidaan metsäisessä maastossa mitatusta tuulidatasta tuuligradientin ja 

tuulen turbulenssin jaksottaisuutta ja tilastollisuutta. Turbulenssin osalta käytetään turbu-

lenssin intensiteettiä. Jaksottaisuutta tarkastellaan vuorokauden ja vuodenajan mukaan. Tut-

kimusaineistona toimii Lappeenrannassa TuuliMuukon tuulipuistossa LiDAR-tutkalla 

(Light Detection And Ranging) mitattu tuulidata. Datan analysointiin käytetään Matlab-oh-

jelmaa. 

 

Analysoinnissa havaittiin tuuligradientilla ja turbulenssin intensiteetillä olevan vuorokau-

sijaksottaisuutta. Tuuligradientti vaihtelee vuorokauden aikana siten, että se on pienempää 

päivän aikana ja suurempaa yön aikana. Turbulenssin intensiteetti vaihtelee päinvastaisesti. 

 

Tilastollisesti suurin osa tuuligradientin eksponenttiarvon arvoista on välillä 0,2-0,6. Tuuli-

gradientin potenssiarvo vaihtelee vuodenajan mukaan hieman, ja pienimpänä potenssiarvo 

on lämpiminä kuukausina kuten toukokuussa. Graafisen tarkastelun perusteella tuuligra-

dientti poikkeaa selvästi standardin mukaisesta arvosta ainakin maaliskuussa. Turbulenssin 

intensiteetin arvot jakautuvat välille 0,02-0,2, joista suurin osa on välillä 0,10-0,16. Turbu-

lenssin intensiteetin jakaumien perusteella tuuliolosuhteet näyttävät olevan standardien mu-

kaisia, pois lukien tarkastelluista kuukausista syyskuun jakauman, joka poikkesi standardin 
mukaisesta.  
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There is a need to increase the share of renewable energy in the world’s energy production 

and one suitable energy source is wind energy. The construction of wind turbines in Finland 

has been growing, which means that the turbines are built more and more inland where the 

terrain is forested. This brings challenges for the construction, selection and optimization of 

production of the wind turbines. Forested terrain, or any other obstacle, slows down the wind 

and causes turbulence to the wind. 

 

This bachelor’s thesis analyzes the wind conditions’, wind shear and turbulence, periodicity 

and statisticality from wind data that has been measured in forested area. Turbulence inten-

sity is chosen to represent turbulence. Periodicity is viewed from the point of diurnal and 

seasonal variation. The research material used is wind data measured in Lappeenranta in 

TuuliMuukko wind farm with a LiDAR-radar (Light Detection and Ranging). Matlab-soft-

ware is used to analyze the data. 

 

The wind shear and turbulence intensity were observed to have periodicity in diurnal time 

interval. The wind shear varies such as it is smaller during day and bigger during night. The 

turbulence intensity varies the other way around.  

 

Statistically the biggest share of the wind shear exponent’s values are between 0.2 and 0.6. 

The wind shear exponent varies a little by the season and the smallest it is during the warmest 

months like in May. Based on graphical review, the wind shear diverges clearly from the 

standard value at least during March. The values of turbulence intensity divide between 0.02 

and 0.2, and the greater part are between 0.10 and 0.16. Based on the distribution of the 

turbulence intensity, the wind conditions look to be in accordance with standards, excluding 

September’s distribution which diverged from the standard values.  
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1. JOHDANTO  

Vuonna 2016 Suomeen rakennettiin 182 uutta tuulivoimalaa, joiden seurauksena tuulivoi-

man osuus Suomen sähkönkulutuksesta nousi 3,6 prosenttiin. Tuulivoimalaprojektin ensim-

mäinen vaihe on sopivan alueen etsiminen, ja yksi paikan valintaan vaikuttava tekijä on tuu-

liolosuhteet. Tuuliolosuhteisiin vaikuttavat tuulen keskinopeus, turbulenttisuus jne. Tuuli-

olosuhteet taas vaikuttavat tuotannon optimointiin. (Suomen tuulivoimayhdistys) 

 

Sisämaahan asennettaessa tuuliturbiinit sijoitetaan yleensä välttämättä metsäiseen maastoon. 

Metsäinen maasto aiheuttaa tuuleen turbulenssia. Lisäksi se vaikuttaa tuuligradienttiin, tuu-

len nopeuteen korkeuden funktiona, aiheuttaen epätasaista kuormitusta turbiinin pyörimis-

alueella. Turbulenssin intensiteetti ja tuuliturbiiniin kohdistuvat rasitukset ovat suurempia ja 

energiantuotanto on pienempi metsäisessä maastossa verrattuna aukeaan maastoon (Zendeh-

bad M. 2016). 

 

Tuuliturbiinit ovat alttiina hyvin erityisille rasituksille ja kuormituksille. Tasaisella tuulen-

nopeudella turbiiniin kohdistuu ajasta riippumatonta tasaista kuormitusta. Tuulennopeus 

muuttuu korkeuden mukaan, jolloin turbiiniin kohdistuu epätasaista kuormitusta. Pyörivän 

turbiinin roottorien paino aiheuttaa lisäksi jaksottaista ja täten epätasaista kuormitusta. Ta-

saisten ja jaksottaisten kuormitusten lisäksi turbiiniin aiheuttaa kuormitusta satunnaiset tuu-

len nopeuden ja suunnan vaihtelut eli tuulen turbulenssi. (Hau 2013) 

 

Tuulen nopeus voi vaihdella vuorokaudenajan mukaan maanpinnan vaihtelevan lämpötilan 

vuoksi. Ilmamassa siirtyy viileän lämpötilan alueesta lämpimämpään, saaden aikaan tuulen. 

Tyypillisesti vuorokausivaihtelu näkyy siten, että tuulennopeus on suurempi päivän aikana 

ja pienempi yön aikana keskiyöstä auringonnousuun, mutta vuorokausivaihtelu tuulenno-

peudessa voi vaihdella sijainnin ja korkeuden mukaan, sekä siinä voi esiintyä vuosittaista 

vaihtelua. Suurimpana tämä vaihtelu on keväällä ja kesällä ja pienimpänä talven aikana. 

(Manwell 2009) 

1.1 Työn tavoite 

Työn tavoitteena on tutkia metsäisen maaston aiheuttamaa tuulen turbulenssia ja tuuligra-

dienttia, ja niissä esiintyvää jaksottaisuutta vuorokaudenaikojen ja vuodenaikojen mukaan. 

Selvitetään myös niiden tilastollista merkitystä. 

 

Tutkimuskysymykset: 

 

• Poikkeavatko metsäisen maaston tuuligradientti ja turbulenssi tilastollisesti standar-

din mukaisista arvoista? 

• Esiintyykö tuuligradientissa ja turbulenssissa jaksottaisuutta vuorokaudenajan ja 

vuodenajan mukaan? 

 

Työssä käytetään vuonna 2014 tuulivoimapuiston läheisyydessä mitattua tuulidataa, jonka 

avulla tutkitaan tuuligradientin ja turbulenssin jaksottaisuutta ja tilastollisia arvoja 10 mi-

nuutin tarkasteluvälillä. Turbulenssin tarkasteluun käytetään turbulenssin intensiteettiä.  
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2. TUULIGRADIENTTI 

Tuuligradientti kuvaa tuulen nopeutta korkeuden funktiona. Aivan maanpinnalla tuulen no-

peus on nolla ja korkeuden kasvaessa tuulennopeus kasvaa, kunnes tietyllä korkeudella tuu-

lennopeuden kasvu hidastuu. Matalalla korkeudella tuulennopeutta hidastaa erilaiset esteet, 

kuten kasvillisuus ja rakennukset. Tuulennopeuden kasvunopeuteen korkeuden mukaan vai-

kuttaa maaston epätasaisuus. (Sathyajith 2006) 

 

Tuuligradientti vaikuttaa tuuliolosuhteiden arviointiin ja tuuliturbiinien suunnitteluun. Suun-

nittelunäkökulmasta roottorien lapojen kestävyyteen vaikuttaa sykliset kuormat niiden pyö-

riessä tuulikentässä, jossa tuulennopeus vaihtelee korkeussuunnassa. (Manwell 2009) 

 

Tuuligradientti voidaan kuvata tuuliprofiilin potenssilain avulla 

 
𝑈(𝑧)

𝑈(𝑧𝑟)
= (

𝑧

𝑧𝑟
)
𝛼

,         (1.1) 

 

missä U(z) on tuulennopeus korkeudella z, U(zr) on tuulennopeus referenssikorkeudella zr ja 

α on potenssilain eksponentti (Manwell 2009). Eksponentti α ratkaistaan muotoon 

 

𝛼 =
ln(

𝑈(𝑧)

𝑈(𝑧𝑟)
)

ln(
𝑧

𝑧𝑟
)

.         (1.2) 

 

Eksponenttiarvon on havaittu olevan riippuvainen korkeudesta merenpinnasta, päivänajasta, 

vuodenajasta, maaston muodosta, tuulennopeudesta, lämpötilasta ja useasta muusta muuttu-

jasta (Manwell 2009). Esimerkiksi standardissa IEC-61400-1 eksponenttiarvon oletetaan 

olevan 0,2. Kuvassa 1 on Matlabilla piirretty esimerkki tyypillisestä tuuligradientin kuvaa-

jasta. 

 

 
Kuva 1. Korkeus tuulennopeuden funktiona. 
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3. TURBULENSSI 

Turbulenssi tarkoittaa nopeuden ja suunnan satunnaista vaihtelua. Tuulen turbulenssin ai-

heuttaa tuulen kineettisen energian hajoaminen lämpöenergiaksi, kun tuulessa muodostuu 

pyörrevirtoja. Turbulenttisella tuulella voi olla suhteellisen tasainen tuulen keskinopeus tun-

nin tai pidemmän ajan aikavälillä. Lyhyemmällä aikavälillä, 10 minuuttia tai vähemmän, 

tuulen keskinopeus voi kuitenkin vaihdella paljon. (Manwell 2009) 

3.1 Turbulenssin intensiteetti 

Turbulenssi voidaan esittää turbulenssin intensiteetin, TI, avulla 

 

𝑇𝐼 =
𝜎𝑢

𝑈
,         (1.3) 

 

missä U on tuulen keskinopeus, ja σu on tuulen nopeuden keskihajonta 

 

𝜎𝑢 = √
1

𝑁𝑠−1
∑ (𝑢𝑖 − 𝑈)2
𝑁𝑠
𝑖=1 ,       (1.4) 

 

missä Ns on mittauspisteiden määrä, ja ui on tuulennopeus. Perinteisesti tuulienergiateknii-

kassa tuulen turbulenssin intensiteetti lasketaan 10 minuutin ajalta. Turbulenssin intensiteetti 

on tyypillisesti suuruusluokkaa 0,1-0,4, ja suurimmat arvot esiintyvät pienimmillä tuulenno-

peuksilla. (Manwell 2009) 

 

Standardissa IEC-61400-1 on luokiteltu tuuliturbiinit keskituulennopeuden ja turbulenssin 

intensiteetin perusteella kolmeen luokkaan. Luokassa C turbulenssin intensiteetin maksi-

miarvo on 0,12, luokassa B 0,14 ja luokassa A 0,16.  
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4. MENETELMÄT 

Työ on tilastollista analyysia tuulen tuuligradientista ja turbulenttisuudesta sekä jaksottai-

suudesta metsäisessä maastossa mitatun tuulidatan perusteella. Jaksottaisuutta tarkastellaan 

vertailemalla tuuligradientin eksponenttiarvon ja TI:n kuvaajia vuorokaudenajan ja vuoden-

ajan mukaan. Tilastollisuuden tarkasteluun piirretään histogrammeja kuukausittain tuuligra-

dientin eksponenttiarvolle ja TI:lle, joista voidaan nähdä kunkin tunnusluvun suuruutta, ja-

kautumista ja vaihtelua esimerkiksi vuodenajan mukaan. 

4.1 Tutkimusaineisto 

Tutkimusaineistona toimii LIDAR-tutkalla Lappeenrannassa TuuliMuukon tuulivoimala-

puiston läheisyydessä mitattu tuulidata. TuuliMuukon tuulivoimalapuistossa on 7 kpl 3 MW 

Alstom ECO 110- tuulivoimalaa. LIDAR-tutka on sijoitettu Valtatie 6:n pohjoispuolella ole-

vien kahden tuulivoimalan läheisyyteen. Tuulivoimaloita ympäröivä maasto on pääosin met-

säistä. Dataa on saatavilla vuodelta 2014 tammikuusta lokakuuhun. 

 

Datasta tutkitaan tuulen ominaisuuksia korkeuksilla 47 m, 58 m, 69 m, 80 m, 91 m, 102 m, 

113 m, 124 m, 135 m ja 146 m, jolloin katetaan tuulivoimalan roottorin pyörimishalkaisija. 

Tässä tapauksessa tärkeimpiä ominaisuuksia ovat tuulen horisontaalinen nopeus ja tuulen 

suunta. Datasta suodatetaan tuulivoimaloiden suunnasta tulevan tuulen data, koska se on 

vääristynyttä voimaloiden takia.  

 

Dataa tutkitaan 10 min aikavälillä otetulla tuulennopeuden keskiarvolla. Jaksottaisuutta tar-

kastellessa on huomioitava, että sopivasta suunnasta oleva data on riittävän kattavaa. Ana-

lysoinnissa havaittiin tammikuun ja helmikuun datan olevan epäkattavaa analysointia varten, 

joten tuloksia ei saatu talvikuukausilta.  
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5. TULOKSET 

5.1 Tuulen vuorokausijaksottaisuus 

Vuorokausijaksottaisuuden tarkasteluun valitaan kuukaudet keväältä, kesältä ja syksyltä, ja 

vertaillaan, onko jaksottaisuudessa eroavaisuuksia vuodenaikojen perusteella. 

5.1.1 Tuuligradientin vuorokausijaksottaisuus 

Tuuligradientin tarkastelussa lasketaan kuukausikeskiarvo 10 minuutin aikavälillä tuuligra-

dientin eksponenttiarvolle, ja piirretään se ajan funktiona. Eksponenttiarvo on laskettu yhtä-

löllä (1.2) käyttäen referenssikorkeutena zr = 91 m ja korkeutena z = 47 m. 

 

Kuvassa 2 on tuuligradientin eksponenttiarvo toukokuun ja elokuun ajalta keskiarvotettuna 

10 minuutin välein. Kuvassa näkyy, että tuuligradientin eksponenttiarvo on klo 05-16 noin 

0,2-0,3. Yön ajaksi, klo 16-05, eksponenttiarvo nousee yli 0,5. 

  
Kuva 2. Tuuligradientin keskiarvotettu eksponenttiarvo vuorokaudelle toukokuun ja elokuun ajalta. 

 

Maaliskuun kuvaaja on piirretty kuvaan 3. Vuorokausivaihtelu on samanlaista kuin touko-

kuussa ja elokuussa, joten jaksottaisuus on samankaltaista kevät-, kesä- ja syysaikana. 

 

 
Kuva 3. Tuuligradientin keskiarvotettu eksponenttiarvo vuorokaudelle maaliskuun ajalta. 

 

Kuviin 4 ja 5 on lisäksi piirretty esimerkkitapaukset tuuligradientin eksponenttiarvon vaih-

telusta usean vuorokauden aikana (1.9.2014 - 5.9.2014 ja 21.5.2014 - 25.5.2014), joista näh-

dään millaista vaihtelu voi olla usean päivän aikavälillä. 
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Kuva 4. Tuuligradientin eksponenttiarvo ajan funktiona aikavälillä 1.9.2014-5.9.2014. 

 
Kuva 5. Tuuligradientin eksponenttiarvo ajan funktiona aikavälillä 21.5.2014-25.5.2014. 

 

 

Kuvien 4 ja 5 esimerkkitapauksissa näkyy, että tuuligradientin eksponenttiarvo laskee ja ta-

soittuu keskipäivällä lähelle arvoa 0,2, ja nousee yön ajaksi. Kuvassa 5 olevat katkokset joh-

tuvat siitä, että tuulensuunta on ollut läheisiltä tuuliturbiineilta päin, ja sen aikavälin data on 

suodatettu pois tarkastelussa. 

5.1.2 Turbulenssin intensiteetin vuorokausijaksottaisuus 

Turbulenssin tarkastelussa lasketaan kuukausikeskiarvo10 minuutin aikavälillä turbulenssin 

intensiteetille yhtälöllä (1.3), ja piirretään se ajan funktiona. Kuviin piirretään korkeudet 47 

m, 102 m ja 146 m, jolloin nähdään muutokset eri korkeuksilla. 
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Kuva 6. Turbulenssin intensiteetti keskiarvotettu vuorokaudelle toukokuun ja elokuun ajalta. 

 

Kuvassa 6 on piirretty turbulenssin intensiteetti keskiarvotettuna touko- ja elokuun ajalta, ja 

siinä näkyy turbulenssin intensiteetin olevan klo 6-16 noin 0,15. Yön aikana TI laskee lähelle 

arvoa 0,05. Matalimmalla korkeudella TI on suurempaa kuin korkeammalla. 

 

  
Kuva 7. Turbulenssin intensiteetti keskiarvotettu vuorokaudelle tammikuun ja helmikuun ajalta. 

 

Kuvassa 7 näkyy, ettei TI:n vuorokausivaihtelu ole yhtä huomattavaa tammi- ja helmikuun 

aikana, kuin se on edellä tarkastelluissa kuukausissa. Matalimmalla korkeudella TI on suu-

rempaa kuin korkeammalla. Kuvassa 8 on esimerkkitapaus turbulenssin intensiteetin vaih-

telusta usean vuorokauden ajalta. Kuvassa näkyy, että turbulenssin intensiteetti tasoittuu lä-

helle arvoa 0,05 yöaikaan, ja päiväaikaan se kasvaa suuremmaksi ja vaihtelee suuruusluo-

kaltaan päivästä riippuen. Muutos näkyy kaikilla korkeuksilla, mutta matalimmalla korkeu-

della intensiteetti on suurempaa. Suuruusero johtuu siitä, että matalimmilla korkeuksilla tuu-

lennopeudet ovat pienempiä.  
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Kuva 8. Turbulenssin intensiteetti ajan funktiona aikavälillä 16.9.2014-21.9.2014.  
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5.2 Tilastollinen tarkastelu 

Tilastollista tarkastelua tehdään tuuligradientin eksponenttiarvon ja TI:n histogrammien 

avulla. Tarkasteluun valitaan kuukaudet keväältä, kesältä ja syksyltä, ja vertaillaan, onko 

histogrammeissa eroavaisuuksia vuodenaikojen perusteella, sekä verrataan arvoja standar-

diarvoihin. 

5.2.1 Tuuligradientti 

Tuuligradientin tilastolliseen tarkasteluun piirrettään histogrammit maalis-, touko- ja syys-

kuun ajalta, jolloin eri vuodenaikojen tuuligradientin jakautumista voidaan vertailla. Histo-

grammit piirretään 0,1 pylväsleveydellä. Kappaleessa 2 mainitun standardin mukaan tuuli-

gradientin eksponenttiarvon oletetaan olevan 0,2. 

 

Kuvaan 9 on piirretty histogrammit tuuligradientin eksponenttiarvosta maalis-, touko- ja 

syyskuun ajalta. Esimerkiksi maaliskuussa vain noin 8 % arvoista on alle standardiarvon, ja 

92 % yli standardiarvon. Lisäksi maaliskuussa todennäköisyys eksponenttiarvolle välillä 

0,3-0,4 on 25 %, eli maaliskuussa eksponenttiarvo poikkeaa selvästi standardiarvosta. Tou-

kokuussa vastaavasti noin 20 % alittaa ja 80 % ylittää standardiarvon, ja syyskuussa 15 % 

alittaa ja 85 % ylittää standardiarvon. Lähimpänä standardiarvoa ollaan siis toukokuussa, 

mutta silloinkin on poikkeamaa standardiin. 

 
 

  

 
Kuva 9. Tuuligradientin eksponenttiarvo maalis-, touko- ja syyskuun ajalta. Vaaka-akselilla on eksponent-

tiarvo ja pystyakselilla todennäköisyys. 
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5.2.2 Turbulenssin intensiteetti 

Turbulenssin intensiteetin jakaumaa tarkastellaan 0,02 pylväsleveydellä maalis-, touko- ja 

syyskuun ajalta, ja niiden jakaumat on piirretty kuvaan 10. Maalis- ja toukokuussa suurin 

osa arvoista on alle 0,16, ja isoimmat todennäköisyydet TI:lle ovat arvovälillä 0,1-0,16, noin 

10-14 %. Jakaumat noudattavat maaliskuun ja toukokuun osalta kappaleessa 3.1 mainittua 

standardia siten, että suurimmat todennäköisyydet ovat arvoilla 0,12, 0,14 ja 0,16. Sen lisäksi 

arvoa 0,16 suurempien arvojen todennäköisyydet pienenevät nopeasti. Syyskuun osalta ja-

kauma näyttää erilaiselta, ja siinä nähdään kaksi suuremman todennäköisyyden väliä, 0,02-

0,06 ja 0,14-0,2.  

 

 

 
Kuva 10. Turbulenssin intensiteetin jakauma maalis-, touko- ja syyskuun ajalta. Vaaka-akselilla turbulenssin 

intensiteetti ja pystyakselilla todennäköisyys.  
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6. YHTEENVETO 

Työn tavoitteena oli analysoida metsäisessä maastossa mitatusta tuulidatasta tuulen tuuligra-

dientin ja turbulenssin jaksottaisuutta vuorokaudenajan ja vuodenajan mukaan. Tuuligra-

dientista analysoitiin tuuliprofiilin potenssilain eksponenttiarvoa, ja turbulenssin osalta ana-

lysoitiin turbulenssin intensiteettiä. 

 

Tutkimusaineistona käytettiin vuonna 2014 Lappeenrannassa TuuliMuukon tuulipuistossa 

mitattua tuulidataa, ja analysointiin käytettiin Matlab-ohjelmaa. Arvoja tutkittiin suurim-

maksi osaksi kymmenen minuutin keskiarvolla. 

 

Vuorokausivaihtelu tuuliolosuhteissa johtuu maanpinnan epätasaisesta lämpenemisestä ai-

heutuvasta ilmamassan liikkeestä. Vuorokausijaksottaisuutta huomattiin tuuligradientissa ja 

turbulenssin intensiteetissä. Tuuligradientin eksponenttiarvo on suurempi yön aikana kuin 

päivällä, ja turbulenssin intensiteetissä vaihtelu on vastakkaista, eli turbulenssin intensiteetti 

on päivällä suurempaa ja yöllä pienempää. Vuodenajoittain tuuliolosuhteet eivät muutu vuo-

rokausijaksottaisuuden osalta muuten kuin suuruusluokassa. 

 

Tuuligradientin tilastollisessa tarkastelussa huomattiin eksponenttiarvon poikkeavan stan-

dardiarvosta ainakin maaliskuun aikana, muiden kuukausien osalta on poikkeamista stan-

dardiin vaikeaa arvioida ilman tarkempaa tarkastelua. Tuuligradientin eksponenttiarvo vaih-

telee vuodenajan mukaan hieman, ja pienimpänä eksponenttiarvo on lämpiminä kuukausina 

kuten toukokuussa. Turbulenssin intensiteetin arvot jakautuvat välille 0,02-0,2, ja suurin osa 

arvoista on välillä 0,10-0,16. Maaliskuun ja toukokuun osalta turbulenssin intensiteetti nou-

dattaa standardin mukaisia arvoja. Syyskuun turbulenssin intensiteetin jakauma oli erilainen 

edellisiin verrattuna, ja siinä näkyi suurempia todennäköisyyksiä suuremmille arvoille. 

 

Koska käytettävissä ollut data oli rajoitettua (talvikuukausien datan puute yms.), tulisi tar-

kempien ja luotettavimpien tuloksien saamiseksi tehdä jatkotutkimusta pidemmän aikavälin, 

eli useamman vuoden datasta. Lisäksi tutkimusta parantaisi useiden samankaltaisten sijain-

tien tarkastelu.  
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