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1. Johdanto 

Mikrometeorologia on meteorologian osa-alue, joka keskittyy ilmakehän alimman osan 

eli rajakerroksen ilmiöihin ja prosesseihin (Arya, 2001, s. 1). Mikrometeorologian 

tutkimuskohteita ovat maanpinnan ja ilmakehän väliset energiavuot sekä meteorologisten 

muuttujien, kuten ilman lämpötilan, kosteuden ja tuulisuuden vaihtelu lyhyessä ajassa 

(alle 1 vuorokausi) ja pienellä alueella (spatiaalinen resoluutio korkeintaan 1-3 kilometriä) 

(Arya, 2001, s. 1; Foken & Nappo, 2008, s. 1-2; Stull, 1988, s. 19). Mikroklimatologiassa 

tutkimuskohteet ja niiden spatiaalinen ulottuvuus ovat yhtäläisiä mikrometeorologian 

kanssa, mutta tarkastelujaksot ovat pidempiä (Arya, 2001, s. 5; Foken & Nappo, 2008, s. 

223). Mikroklimatologiaan sisällytetään yleensä myös maanpinnan olosuhteet muutaman 

metrin syvyyteen asti, sillä niillä on merkittävä vaikutus maanpinnan ja ilmakehän välisiin 

energiavoihin (Barry & Blanken, 2016, s. 2). 

Tuulisuus ilmakehän rajakerroksessa on tärkeä mikroklimatologinen tutkimuskohde, 

johon vaikuttavat muun muassa alailmakehän paine- ja lämpötilagradientit sekä 

maanpinnan rosoisuus (Arya, 2001, s. 89).  Tuuli maanpinnan lähellä vaikuttaa moniin 

ympäristötekijöihin, esimerkiksi alentamalla ilman ja maaperän lämpötilaa  (Holtmeier & 

Broll, 2010), kasvattamalla potentiaalista evapotranspiraatiota  (McKenney & Rosenberg, 

1993; McVicar et al., 2012) ja muuttamalla kasvillisuuden alueellista jakaumaa  (Lemay 

et al., 2018; Parker, 1952) ja fenologiaa  (Belke-Brea et al., 2020). Lumipeitteen aikana 

se kuljettaa ja kasaa lunta  (McKay, 1968), mikä vaikuttaa edelleen maanpinnan ja 

ilmakehän välisiin energiavoihin, lämpötilavaihteluihin ja kasvillisuuteen  (Callaghan et 

al., 2011).  

Tuulen suhteellinen merkitys mikroilmastoihin vaihtelee alueellisesti ja ajallisesti (esim. 

Kodama et al., 2007; McVicar et al., 2012), minkä vuoksi vaikutuksia on tarkasteltava 

tutkimusalueiden erityispiirteet huomioiden. Mikroilmasto-olosuhteiden ekstrapolointi 

sääasemilla mitattujen meteorologisten muuttujien arvojen perusteella on haaste 

mikrometeorologisessa tutkimuksessa  (Brown & Gillespie, 1991). Tämä vaikeuttaa 

etenkin tuulen huomioimista sen korkean temporaalisen ja spatiaalisen vaihtelun vuoksi  

(Wagenbrenner et al., 2016). Sääasemaverkoston harvuus syrjäisillä tai vaikeasti 

saavutettavilla alueilla rajoittaa saatavilla olevan tuuliaineiston spatiaalista ulottuvuutta  
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(World Meteorological Organization, 2014), jota on pyritty laajentamaan uusilla keinoilla, 

kuten kaukokartoitusmenetelmillä  (Emeis et al., 2007)  ja lennokeilla  (Lawrence & 

Balsley, 2013). Nykyaikaiset mittausmenetelmät mahdollistavat tuulen nopeuden ja 

suunnan mittaamisen suurella tarkkuudella ja korkealla temporaalisella resoluutiolla 

(Suomi & Vihma, 2018).  

Tuuliaineistojen yleistyessä myös tuulen mallinnukseen käytettävät menetelmät ovat 

kehittyneet. Tietokoneiden laskentateho on usein mallinnetun tuulikentän laajuutta ja 

tarkkuutta rajoittava tekijä, jota on pyritty ratkaisemaan eri spatiaalisilla tasoilla operoivia 

malleja  (Beaucage et al., 2014). Toisaalta malleista, kuten maastopalojen leviämiseen 

vaikuttavien tuulten simulointiin kehitetystä WindNinjasta, on pyritty tekemään 

yksinkertaisia nopeiden mutta vaihtelevassakin maisemassa luotettavien 

mallinnustulosten saavuttamiseksi (Forthofer et al., 2014). Mallien ja aineistojen 

kehityksen myötä tuulisuuden vaihtelua maisemassa voidaan mallintaa tarkemmin ilman 

raskaiden mallien vaatimaa teknistä osaamista ja korkeaa laskentatehoa. 

Tuuliolosuhteiden nykyistä tarkemmalle huomioinnille mikro- ja 

mesoilmastotutkimuksissa on kysyntää etenkin muuttuvassa ilmastossa tuulen 

moniulotteisten vaikutusten vuoksi (Zellweger et al., 2019).  

Tässä tutkielmassa vastataan seuraaviin kysymyksiin:  

a) Miten topografia vaikuttaa tuulisuuden paikalliseen vaihteluun? 

Hypoteesi: topografia vaikuttaa merkittävästi tuulisuuden jakaumaan muodostaen 

tuulelle alttiita ja tuulelta suojaisia alueita. 

b) Miten kasvillisuus vaikuttaa tuulisuuden paikalliseen vaihteluun? 

Hypoteesi: kasvillisuus vaikuttaa topografiaa paikallisemmin tuulisuuteen, 

hidastaen tuulen nopeutta.  

c) Miten WindNinja soveltuu pitkäaikaisen tuuliaineiston mallinnukseen korkealla 

spatiaalisella (2 m) resoluutiolla? 
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2. Teoreettinen tausta 

2.1 Ilman virtaus maan pinnan lähellä 

Tuuli on ilman virtausta ilmakehässä. Tuulet syntyvät paikallisista tai alueellisista 

ilmanpaine-eroista, jotka puolestaan johtuvat maapallon pinnan epätasaisesta 

lämpenemisestä. Lämpenemiseroihin perustuvat sekä planetaarinen tuulijärjestelmä että 

alueelliset ja ajassa vaihtelevat tuulet, kuten laakso- ja vuorituuli. Tässä tutkielmassa 

keskitytään ilman vaakasuuntaiseen virtaukseen lähellä maanpintaa, vaikka tuulella voi 

olla myös pystysuuntaista nopeutta.  

Mikroilmaston kannalta olennainen osa ilmakehää on troposfäärin alin kerros eli 

ilmakehän rajakerros. Rajakerroksen korkeus vaihtelee ajallisesti ja paikallisesti riippuen 

maastonmuodoista, maanpeitteestä, vuoden- tai vuorokaudenajasta sekä säästä, ulottuen 

noin sadasta metristä useisiin tuhansiin metreihin (Hennemuth & Lammert, 2006); 

Suomessa rajakerroksen korkeus on yleensä 100 - 1000 metriä (Suomen Tuuliatlas, 2021). 

Maanpinnan läheisyys vaikuttaa suoraan rajakerroksen ominaisuuksiin ja saa aikaan 

vasteita rajakerroksessa korkeintaan yhden tunnin viiveellä  (Stull, 1988, s. 2). 

Rajakerroksen yläpuolella on niin kutsuttu vapaa ilmakehä, jossa geostrofisia tuulia 

kontrolloivat Coriolis-ilmiö ja ilmanpainegradientit (Tan & Wu, 1994).  

Rajakerroksen alin osa, tuulen turbulenttinen pintakerros, on maan- tai merenpinnasta tai 

muusta alustasta 50 – 100 metrin korkeuteen ulottuva kerros, jonka tuuliolosuhteisiin 

vaikuttavat eniten alustan aiheuttama kitka ja ilman pystysuuntaiset lämpötilaerot  (Arya, 

2001, s. 89; Rosenberg et al., 1983). Ilman virtaus pintakerroksessa on pyörteilevää ja 

turbulenttista: alustan kitka luo pienimuotoisempaa mekaanista turbulenssia ja 

lämpötilaerot laajempaa, nosteeseen perustuvaa termistä turbulenssiä. Rosenberg et al. 

(1983) mukaan pintakerroksen keskimääräisiä tuuliolosuhteita voidaan kuitenkin 

tarkastella tilastollisesti, vaikka virtaus on epäsäännöllistä.  

Turbulenttisen pintakerroksen yläpuolella, ilmakehän rajakerroksen ylärajaan saakka, 

sijaitsee niin kutsuttu Ekmanin kerros (Arya, 2001, s. 126; Zhang & Atkinson, 1995). 

Ekmanin kerros on vaihettumisvyöhyke rajakerroksen ja vapaan ilmakehän välillä: ilman 

virtaukseen kerroksessa vaikuttavat Coriolis-ilmiön ja ilmanpainegradienttien lisäksi 

maanpinnan kitka, joka ei vaikuta geostrofisiin tuuliin (Tan & Wu, 1994). Maanpinnan ja 
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–peitteen, kuten kasvillisuuden tai rakennelmien, rosoisuus määrittävät aerodynaamisen 

rosoisuuden eli miten maanpinnan kohteiden aiheuttama kitka vaikuttaa ilman virtaukseen 

(Xue et al., 2002). Konseptuaalinen malli ilman virtauksesta yksittäisen pinnanmuodon 

ylitse on esitetty kuvassa 1 ja yksittäisen pensaan lomitse on kuvassa 2.  

Pinnanmuodoilla on vaihteleva vaikutus tuulennopeuksiin ja -suuntiin. Kumpuilevassa 

maastossa kohoumat voivat kasvattaa tuulennopeutta, mutta toisaalta maasto voi myös 

hidastaa tuulta korkeamman tuuliväänteen, virtauksen jakautumisen tai turbulenssin 

lisääntymisen kautta (Tian et al., 2015). Yleensä tuuli ohjautuu voimakkaampana 

harjanteiden lakiosiin ja laaksoihin kuin tasamaalle  (Powell & Houston, 1998). 

Kohoumien suojapuolella tuulensuuntaan nähden voi olla vastakkainen painegradientti, 

joka voi johtaa virtauksen jakautumiseen ja hidastumiseen; vaikutuksen suuruus riippuu 

rinteiden jyrkkyydestä  (Stull, 1988, s. 603; Tian et al., 2015).  

 

Kuva 1. Ilman virtaus yksittäisen topografisen esteen yli ilmakehän erilaisissa 

losuhteissa. A) Vakaassa ilmakehässä virtaus ennemmin kiertää kuin ylittää topografisen 

esteen. Esteen tuulensuuntaiselle puolelle muodostuu pysähtyvän virtauksen vyöhyke, 

joka laajentaa esteen vaikutusta. B) Epävakaassa ilmakehässä virtauksen ylittäessä 

esteen ilmakehän rajakerroksen rakenne voi hajautua ja käänteisiä ilmavirtoja 

muodostua tuulensuojaiselle sivulle. Muokattu Hunt (1980) ja Stull (1988, s. 602) 

pohjalta. 
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Kuva 2. Konseptuaalinen malli ilman virtauksesta yksittäisen pensaan ympärillä. Kun 

virtaus kohtaa pensaan (A), sitä matalammat virtauksen osat hidastuvat ja jakaantuvat. 

Osa virtauksesta voi jatkaa pensaan läpi hidastuen edelleen, mutta suurin osa virtauksesta 

ylittää pensaan ja kiihtyy (B). Pensaan suojapuolelle muodostuu alhaisempien 

tuulennopeuksien hiljainen vyöhyke (C). Hiljaisen vyöhykkeen yläpuolella ja takana on 

sekoittumisvyöhyke (D), joka leviää pensaan yläosasta tuulen suuntaan matalammalle ja 

korkeammalle ja jossa eri tavoin pensaaseen reagoineet virtauksen osat sekoittuvat. 

Lopulta virtaus saavuttaa uuden tasapainotilan (E). Muokattu Judd et al. (1996), 

Leenders et al. (2007) ja Wolfe & Nickling (1993) pohjalta. 

2.2 Tuuli mikroilmastomuuttujana 

Mikroilmastolla tarkoitetaan sekä ilmakehän että maaperän olosuhteita lähellä 

maanpintaa. Tarkat rajaukset mikro- ja laajemman mesoilmaston välillä vaihtelevat: 

mikrotason ilmasto-olosuhteiden ja prosessien horisontaalisen ulottuvuuden on katsottu 

rajoittuvan enintään sataan metriin (Foken & Nappo, 2008, s. 223; Stoutjesdijk & 

Barkman, 2014, s. 7-8) tai toisaalta jatkuvan jopa kolmeen kilometriin saakka (Stull, 1988, 

s. 19).  Barryn & Blankenin (2016, s. 2) mukaan mikroilmastolla viitataan yleensä 
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vyöhykkeeseen, joka ulottuu muutaman metrin sekä maanpinnan yläpuolelle ilmakehään 

että alapuolelle maaperään.  

Mikroilmastomuuttujia ovat muun muassa lämpötila, ilman ja maaperän kosteus, tuuli 

sekä hiilidioksidi (Barry & Blanken, 2016, s. 11). Tuulen merkitys 

mikroilmastomuuttujana vaihtelee huomattavasti paikallisesti, sillä ilman virtaukseen 

maisemassa vaikuttavat muun muassa topografia, kasvillisuus ja vesistöjen jakauma 

(Venäläinen et al., 2017), sekä ajallisesti vallitsevien tuuliolosuhteiden vaihdellessa 

vuorokauden- ja vuodenaikojen välillä. Myös tuulen suunnalla on merkitystä: mereltä 

puhaltavan tuulen kosteuspitoisuus voi erota mantereelta puhaltavan tuulen 

kosteuspitoisuudesta, mikä vaikuttaa energiavoihin  (Kodama et al., 2007).  

Tuulen vaikutukset maisemaan ja luonnonprosesseihin ovat monisyisiä. Vallitseva 

tuulensuunta ja tuulen nopeus vaikuttavat muun muassa evapotranspiraation 

voimakkuuteen (Jerin et al., 2021; McKenney & Rosenberg, 1993; McVicar et al., 2012) 

ja alueelliseen jakautumiseen (Hack & Goodlett, 1960). Altistuminen suuremmille 

tuulennopeuksille lisää haihduntaa, vähentäen maaperän kosteutta ja kasvillisuuden 

käytössä olevaa vettä  (Müller et al., 2016).  Toisaalta myös maaperän kosteus voi 

epäsuorasti vaikuttaa tuulen nopeuteen: alhainen maaperän kosteus voi nostaa maaperän 

ja alimman ilmakerroksen lämpötilaa, mikä lisää turbulenssia ja kasvattaa tuulen nopeutta 

lähellä maanpintaa (Jacobson, 1999).  

Lumipeitteen aikana tuuli voi kuljettaa ja kasata lunta vaikuttaen sen alueelliseen 

jakaumaan  (Mott et al., 2018) ja siten epäsuorasti routaprosesseihin, maaperän 

kosteusolosuhteisiin ja kasvillisuuden jakaumaan lumipeitteen eristävyyden ja 

sulamisnopeuden kautta  (Holtmeier & Broll, 2010; Vajda & Venäläinen, 2005). Lumen 

jakaumalla voi olla vaikutusta myös orgaanisen hiilen kertymiseen maaperään, sillä 

maanpeitteen tuulieroosio on voimakkaampaa vähälumisilla alueilla (Klaminder et al., 

2009).  

Ilmaston lämpenemisen seurauksena korkeiden leveyksien kasvillisuuden on todettu 

pensastuvan   (Lemay et al., 2018). Tuulisuus voi ehkäistä tai edistää pensastumista: 

esimerkiksi Länsi-Grönlannissa deflaatiopainanteiden jatkuva tuulieroosio suosii 

nykyisin ruohokasveja, mutta jos pensaskasvit voivat levittäytyä painanteisiin eroosion 



 

7 

 

tauotessa tai loppuessa, painanteet tarjoavat pensaille laajan leviämisalustan (Heindel et 

al., 2015). Pensaat eivät yleensä suosi tuulisia kasvupaikkoja ohuen maaperän ja tuulen 

aiheuttaman stressin vuoksi (Lemay et al., 2018). Tuulelle alttiissa paikoissa kasvavien 

pensaiden on myös todettu reagoivan fenologisesti tuulen vaikutukseen kasvattamalla 

tiheämmän oksaverkoston ja tukevamman rungon (Belke-Brea et al., 2020). Vastaavasti 

on esitetty, että tuuli saattaa rajoittaa tai jopa estää metsänrajan siirtymisen korkeammalle 

ilmaston lämpenemisen seurauksena (Holtmeier & Broll, 2010). Toisaalta korkeamman 

kasvillisuuden yleistyminen kasvattaa maanpeitteen rosoisuutta ja hidastaa 

tuulennopeuksia  (Cutler, 2011). Tuulen vaikutuksia avoimen tundran mikroilmasto-

olosuhteisiin on esitetty kuvassa 3.  

 

Kuva 3. Tuulen vaikutuksia tundran mikroilmasto-olosuhteisiin. Topografia ja 

kasvillisuus vaikuttavat tuulen nopeuteen ja paikallisesti vallitseviin tuulensuuntiin. Ilman 

turbulenttinen virtaus lisää haihduntaa ja sekoittaa ilmaa, mikä johtaa sekä ilman että 

maaperän viilenemiseen. Tuulen levittämän lumipeitteen jakauma ja ominaisuudet 

vaikuttavat maaperän lämpötila- ja kosteusolosuhteisiin. Lisäksi tuuli erodoi maaperää 

ja talvisin lumipeitteen päälle yltävää kasvillisuutta. Muokattu Holtmeier & Broll (2010) 

perusteella.  
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Tuulen nykyistä tarkempaan huomiointiin mikroilmastotutkimuksissa tulisi Zellweger et 

al. (2019) mukaan panostaa. Evapotranspiraatiotutkimuksissa tuulen nopeutta joudutaan 

usein arvioimaan globaalisti tai paikallisesti tutkimusalueella mitattujen nopeuksien 

käyttämisen sijaan, mikä voi vaikuttaa tutkimustuloksiin (Trajkovic & Gocic, 2021). 

Mikroilmastot voivat toimia suojavyöhykkeinä eliölajeille lämpenevässä ilmastossa  

(Lenoir et al., 2013; Lenoir et al., 2017) tai hidastaa ikirouta-alueiden sulamista 

(Johansson et al., 2006). Mikroilmasto-olosuhteiden muutokset ilmaston lämpenemisen 

myötä riippuvat osin siitä, miten muuttuva kasvillisuus vaikuttaa paikalliseen 

tuulikenttään  (Zellweger et al., 2019).  

2.3 Tuulen mittaaminen 

Tuulen mittaamiseen käytetään anemometrejä. Ensimmäinen tunnettu anemometri 

kehitettiin jo 1450, ja monien nykyäänkin käytössä olevien anemometrityyppien historia 

ulottuu 1700- ja 1800-luvuille saakka (Suomi & Vihma, 2018). Suomi & Vihma (2018) 

luokittelivat nykykäytössä olevat anemometrit neljään luokkaan: ultraääni-, paine- ja 

pyöriviin anemometreihin sekä tuulen viilentävään vaikutukseen perustuviin 

anemometreihin. Jokaisella luokalla on omat etunsa ja haittansa, minkä vuoksi niitä 

käytetään eri tarkoituksiin (taulukko 1).  

Teknologisen kehityksen myötä anemometrien tarkkuus on parantunut huomattavasti, 

mutta mittauspisteiden hajanaisuus ja keskittyminen asutuille tai helposti saavutettaville 

alueille ovat yhä ongelmia (World Meteorological Organization, 2014). Esimerkiksi 

pituuspiirien 120-130°E välillä leveyspiireillä 30-40°N on 279 meteorologista 

mittausasemaa siinä missä leveyspiireillä 60-90°N asemia on vain 41, vaikka alueen 

maapinta-ala on merkittävästi suurempi  (Dong et al., 2018). WMO:n (2014) mukaan on 

myös mahdollista, että kaikilla mittauspisteillä ei noudateta virallisille mittauksille 

määritettyjä ohjeita esimerkiksi mittauskorkeuden suhteen.  

Mittauspisteverkoston puutteita on 2000-luvulla alettu korvata 

kaukokartoitusmenetelmillä, jotka perustuvat akustisten tai sähkömagneettisten 

signaalien lähettämiseen ja vastaanottamiseen (Emeis et al., 2007). Signaalit heijastuvat 

tai siroavat aallonpituudestaan riippuen ilmamassan lämpötila- tai kosteusvaihteluista, 

sadepisaroista tai ilmakehän pienpartikkeleista, kuten pölystä, jääkiteistä tai aerosoleista. 
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Taulukko 1. Eri anemometrityyppien toimintaperiaate, edut ja haitat sekä tyypilliset 

käyttökohteet Suomi & Vihma (2018) artikkelin mukaan. 

Anemometrin 

tyyppi 

Toiminta Edut Haitat Käyttö 

Ultraääni Tuulen 

nopeuskomponentit 

lasketaan äänisig-

naalien 

kulkunopeuksien 

perusteella.  

Mittauksissa ei 

inertiaa. 

Tiheä 

mittaustaajuus.  

Herkkiä lämpötilan 

ja sään vaihteluille. 

Rakenteiden 

vaikutus 

ilmavirtaan.  

Standardimittari 

mikrometeoro-

logiassa.  

Paine Tuulen luoma paine 

sensoriin on 

suhteessa 

tuulennopeuden 

neliöön.  

Korkea 

mittaustiheys ja 

tarkkuus, toimiva 

erittäin korkeilla 

tuulennopeuksilla. 

Monimutkainen 

kalibrointi. 

Lentokoneet ja 

tuulitunnelit. 

Pyörivä Tuuli pyörittää 

kuppia tai propellia.  

Helppokäyttöisiä ja 

kestäviä, 

yksinkertainen 

kalibrointi, verraten 

halpoja. 

Epätasainen vaste 

muutoksille 

tuulennopeudessa; 

hidastuu hitaammin.  

Sääasemat. 

Viilenevä Lämmitetty johto 

viilenee tuulen 

vaikutuksesta.  

Erittäin tarkkoja 

myös matalilla 

tuulennopeuksilla.  

Eivät sovellu koviin 

tuuliin tai 

pitkäaikaiseen 

käyttöön. Herkkiä 

lämpötilan 

vaihteluille.  

Sisätilat ja 

tuulitunnelikokeet. 

 

Mittaussignaalin kulkema matka on laskettavissa kuluneesta ajasta  (Emeis et al., 2007) 

ja signaalin suuntainen tuulennopeus lähtevän ja palaavan signaalin frekvenssistä eli 

Doppler-ilmiöstä  (Suomi & Vihma, 2018). Tuulen kaikkien suuntakomponenttien 

selvittämiseksi signaaleja lähetetään eri suunnista.  

Doppler-ilmiöön perustuvien laitteiden käytön lisäksi miehittämättömillä lennokeilla on 

pystytty tekemään tuulimittauksia sääasemaverkoston ulkopuolella. Lennokeilla on 

mahdollista tehdä mittauksia hankalissa maastoissa ja alhaisilla lentokorkeuksilla, ja 



 

10 

 

niihin on mahdollista liittää anemometrien lisäksi myös muita sensoreita  (Lawrence & 

Balsley, 2013).  Erilaisiin lennokkeihin kiinnitetyillä anemometreillä on saavutettu 

lupaavia tuloksia vaihtelevilla tuulennopeuksilla ja lentokorkeuksilla (Lawrence & 

Balsley, 2013; Palomaki et al., 2017; Shimura et al., 2018; Van den Kroonenberg et al., 

2008).  

2.4 Tuulen mallintaminen 

Kun tuulennopeudesta ei ole dataa halutulla korkeudella, sitä arvioidaan yleensä eri 

korkeudella mitatun tuulennopeuden perusteella (Touma, 1977). Turbulenttisessa 

pintakerroksessa tuulennopeus yleensä kasvaa korkeuden funktiona alustan kitkan vuoksi 

(Bervida et al., 2019) Vakaassa ilmakehässä, missä ilma ei virtaa pystysuuntaisesti, 

arviointiin käytetään usein tuulen teholakia tai logaritmista tuulilakia. Laeista teholaki on 

yksinkertaisempi, minkä vuoksi sitä suositaan mallinnuksissa etenkin teknisillä aloilla 

(Bervida et al., 2019). 

Tuulen teholaki on Touman (1977) mukaan 

𝑉1

𝑉2
=  (

𝑍1

𝑍2
)𝑝 

missä V1 on tuulennopeus korkeudella Z1, V2 on tuulennopeus korkeudella Z2 ja p on 

eksponenttiparametri väliltä 0 ≤ p ≤ 1. Touman (1977) mukaan teholaissa usein käytetty 

eksponentti 1/7 (tai 0.143) ei useinkaan johda luotettaviin tuloksiin, sillä se ei huomioi 

pinnanmuotojen aiheuttamaa vaihtelua tuulennnopeudessa ja –suunnassa. Tämän vuoksi 

teholakia käytettäessä tulisi määrittää tutkimuskohteita paremmin vastaava eksponentti.  

Pintakerroksen alimpien osien tuuliolosuhteiden mallinnukseen käytetään teholakia 

yleisemmin logaritmista tuulilakia (Bervida et al., 2019). Lain soveltuvuutta erilaisiin 

ympäristöihin ja ilmakehän olosuhteisiin sekä tarkkuutta tuulennopeuden arvioinnissa on 

testattu paljon, ja lakia hyödynnetään laajasti ilmakehän rajakerrosta tutkittaessa (Lim, 

2012). Logaritminen tuulilaki (von Kármán, 1934) on   

𝑢𝑧 =  
𝑢∗

𝑘
 ln  (

𝑧

𝑧0
) 
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jossa uz on tuulen nopeus korkeudella z, 𝑢∗on kitkanopeus, k on von Kármánin vakio (noin 

0,40) ja 𝑧0 on rosoisuusparametri. Teholain tavoin myös logaritmisen tuulilain 

parametreja voi tarvittaessa muuttaa vastaamaan paremmin tutkitun alueen 

ominaisuuksia, kuten pinnan rosoisuutta (Lim, 2012) tai ilmakehän vakautta  (Optis et al., 

2016).  

Monet käytössä olevat lineaariset tuulimallit, kuten WAsP (Troen & Petersen, 1989), 

yleistyivät käytössä 1980-luvun aikana, jolloin tietokoneiden laskentaresurssit olivat 

hyvin rajalliset. Mallit toimivat nopeasti ja suoriutuivat melko hyvin alueilla, missä jyrkät 

rinteet, lämpötilaeroista johtuvat virtaukset ja muut epälineaariset ilmiöt eivät vaikuta 

ilman virtaukseen  (Beaucage et al., 2014). Useat lineaarisista tuulimalleista perustuvat 

1975 esitettyyn teoriaan ilman virtauksesta matalan mäen ylitse  (Jackson & Hunt, 1975).  

Vaihtoehdoiksi lineaarisille tuulimalleille on kehitetty RANS- eli Reynolds-averaged 

Navier-Stokes -malleja  (Beaucage et al., 2014). Reynoldsin luku on dimensioton suure, 

joka kuvastaa fluidiin, tässä tapauksessa tuuleen, vaikuttavien inertiavoimien ja fluidin 

viskositeetin välistä suhdetta  (Stull, 1988, s. 93). Navier-Stokesin yhtälöt ovat sarja 

osittaisdifferentiaaliyhtälöitä, joita käytetään fluidien liikkeen kuvaamiseen  (Foiaş, 2001, 

s. 1). RANS-malleissa Reynoldsin lukua keskiarvoistetaan aikajakson yli. Mallit 

huomioivat ilmavirran turbulenttisen rakenteen lineaarisia malleja tarkemmin, minkä 

vuoksi ne ovat teoriassa parempia kumpuilevan maaston tuulikentän simuloinnissa 

(Bitsuamlak et al., 2004). Tuulienergiaa varten tehdyissä mallinnuksissa RANS-mallien 

on todettu tuottavan sekä lineaarista WAsP-mallia parempia että huonompia tuloksia  

(Berge et al., 2015; Pereira et al., 2010; VanLuvanee et al., 2009). 

Pintakerroksen tuulen mallintamiseen ja muiden ilmastomuuttujien mallintamiseen 

käytetään usein numeerisia sääennustemalleja, jotka hyödyntävät nykyhetkessä mitattuja 

arvoja tulevien arvojen ennustamiseen (NOAA, 2021). Mikroilmastotutkimuksiin 

numeeristen mallien tuottama data on kuitenkin usein liian epätarkkaa muun muassa 

laskennallisen vaativuuden vuoksi, ja esimerkiksi Yhdysvalloissa säännöllisten 

ennusteiden spatiaalinen resoluutio on yli kolme kilometriä (Wagenbrenner et al., 2016). 

Alueilla, missä topografia ja kasvillisuus vaikuttavat merkittävästi ilman 

paikallisvirtauksiin, tarvitaan tarkempia ennusteita tai mittaustuloksia tuuliolosuhteiden 
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huomiointia varten. Numeerisia sääennustemallien spatiaalista resoluutiota vaihtelevassa 

maastossa on tarkennettu alle yhteen kilometriin useissa tutkimuksissa (Ching et al., 2014; 

Lundquist et al., 2010; Seaman et al., 2012), mutta malleihin tehdyt muutokset ovat 

laskennallisesti liian raskaita laajempaan käyttöön, soveltuvat vain tietynlaisiin 

olosuhteisiin tai vaativat laajempaa teknistä osaamista mallien käytöstä  (Wagenbrenner 

et al., 2016) 

Numeeristen sääennustemallien spatiaalista resoluutiota voi parantaa myös käyttämällä 

niitä yhdessä diagnostisten tuulimallien kanssa (Beaucage et al., 2014). Diagnostiset 

mallit interpoloivat määritettyjen mittauspisteiden dataa yksi ajankohta kerrallaan 

laajemmaksi hilaksi (Cox et al., 2003) tai tarkentavat numeerisella mallilla laskettua 

karkeampaa tuulikenttää  (Wagenbrenner et al., 2016). Vaihtoehtona diagnostisille 

tuulimalleille ovat prognostiset mallit, jotka simuloivat tuuliolosuhteita ajassa eteenpäin, 

minkä vuoksi niiden käyttö vaatii osaamista mallien käytössä sekä laskentaresursseja  

(Forthofer et al., 2014).   

Diagnostisten mallien lisäksi alueellista sääaineistoa voidaan tarkentaa tuulikertoimilla, 

jotka lasketaan topografian ja maanpeitteen perusteella (Yang et al., 2014). 

Tuulikertoimien laskeminen on laskennallisesti kevyttä ja paikkatieto-ohjelmistoja ja –

aineistoja yhdistämällä yksinkertaista (Venäläinen et al., 2017). Vertailussaan 

diagnostisen WaSP-mallin ja tuulikertoimien välillä Venäläinen et al. (2017) totesivat 

tuulikertoimien pystyvän erottamaan äärimmäisille tuulennopeuksille alttiit alueet 

Suomessa menetelmän yksinkertaisuudesta huolimatta.  

Tarkimpiin mallinnustuloksiin voidaan Beaucage et al. (2014) mukaan päästä 

yhdistämällä numeeriset sääennustemallit LES- eli suurten pyörteiden 

simulaatiomalleihin (large-eddy simulation). LES-mallit huomioivat ilmakehän 

rajakerroksen fysikaaliset parametrit suurella spatiaalisella tarkkuudella, mahdollistaen 

tuuliin vaikuttavien pyörteiden simuloinnin (Hamba, 2003). Toisaalta tarkka 

parametrisaatio tekee malleista virhealttiimpia ja rajoittaa simulointialueen spatiaalista 

ulottuvuutta. LES-malleja käytetäänkin pääasiassa tutkimuksessa  (Beaucage et al., 2014) 

. 
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Mittaustulosten perusteella mallinnettua tuulikenttää voidaan käyttää syötteenä 

soveltaviin malleihin, esimerkiksi aineksen kulkeutumista ilmakehässä kuvaaviin 

malleihin  (Cox et al., 2003), maastopalojen leviämismalleihin  (Sanjuan et al., 2016a) ja 

lumenjakaumamalleihin   (Reynolds et al., 2021). Tuulikentän simulointiin käytettävä 

malli riippuu muun muassa simulointialueen koosta, spatiaalisen resoluution 

tarkkuudesta, tuulikentän käyttötarkoituksesta ja käytettävistä laskentaresursseista  (Cox 

et al., 2003). 

2.5 WindNinja 

WindNinja on diagnostinen tuulimalli, jonka kehittäjä ja ylläpitäjä on USFS Missoula Fire 

Sciences Laboratory (Forthofer et al., 2014). Se on alun perin kehitetty metsäpalojen 

leviämiseen vaikuttavien tuuliolosuhteiden nopeaan ja laskennallisesti kevyeen 

simulointiin, ja sovellusta on aktiivisesti päivitetty yli 10 vuoden ajan sen käytön 

yleistymisen vuoksi (Wagenbrenner et al., 2019). WindNinjassa on kaksi erillistä 

mallinnusmenetelmää: aineen häviämättömyyden lakiin perustuva sekä aineen ja 

liikemäärän häviämättömyyden lakeihin perustuva menetelmä. Menetelmistä 

ensimmäinen on laskennallisesti kevyempi, mutta ei huomioi tuulensuojaisten kohteiden 

olosuhteita yhtä hyvin kuin jälkimmäinen.  Molempien menetelmien teoreettinen tausta ja 

laskukaavat on kuvattu yksityiskohtaisesti Forthoferin et al. (2014) tutkimuksessa.  

WindNinjan vaatimat parametrit simulointia varten ovat digitaalinen korkeusmalli, 

vallitseva kasvillisuustyyppi ja tuulihavainnot joko tuulisuuden yleiskuvana ilmoitetulta 

korkeudelta, sääasemadatana tai numeerisen sääennustemallin tuloksina (Wagenbrenner 

et al., 2019). Simulaatiot ovat oletusarvoisesti vakaan ilmakehän olosuhteille, mutta 

sovellus mahdollistaa myös epätasaisesta lämpenemisestä johtuvien tuulten, kuten 

rinnetuulten, huomioinnin sekä ilmakehän tilan asettamisen epävakaaksi. Epävakaassa 

ilmakehässä ilmavirtauksessa on myös pystysuuntaista liikettä, jolloin tuuli saattaisi 

ylittää maastoesteen sen kiertämisen sijaan.  

WindNinjan mallinnustarkkuutta on verrattu mittaustuloksiin ja muihin 

mallinnusmenetelmiin viime vuosina  (Butler et al., 2015; Forthofer et al., 2014; 

Wagenbrenner et al., 2016). Sovelluksen esittelytutkimuksessa Forthofer et al. (2014) 

saavuttivat kohtalaisia tuloksia laskennallisesti kevyemmälle menetelmälle, jonka 
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simulointitulokset erosivat korkeintaan 30 prosenttia mitatuista tuulennopeuksista – 

poikkeuksena tuulensuojaiset rinteet, jossa virhe oli jopa 150 prosenttia. Toisaalta 

tutkimuksessa törmättiin myös teknisiin ongelmiin, kun toisella tutkimusalueella 

simulaation hilakokoa ei pystytty tarkentaman tietokoneen muistin rajallisuuden vuoksi.  

Koska WindNinjan esittelytutkimuksessa sovellusta käytettiin tuulikentän simulointiin 

topografisesti melko yksinkertaisella alueella (Forthofer et al., 2014), Butler et al. (2015) 

simuloivat tuuliolosuhteita kahdella pinnanmuodoiltaan vaihtelevammalla alueella. 

Toista alueista, Big Southern Buttea Kaakkois-Idahossa, Yhdysvalloissa, käytettiin myös 

WindNinjan vertaamiseen useaan numeeriseen sääennustemalliin (Wagenbrenner et al., 

2016). Tutkimukset Big Southern Butten alueella osoittivat, että pintatuulet butten päällä 

ja rinteillä eivät vastanneet laajempaa tuulikenttää kaikista korkeimpia harjanteita lukuun 

ottamatta ja että numeeristen sääennustemallien yhteydessä käytetty spatiaalinen 

resoluutio oli liian epätarkka pintatuulten simulointiin. Numeeristen mallien tulosten 

tarkentaminen WindNinjalla paransi tuloksia, parhaiten korkeilla (yli 10 m/s) 

tuulennopeuksilla, jotka ovat olennaisia maastopalojen leviämisen kannalta 

(Wagenbrenner et al., 2016).   

Sovelluksen kehittäjien lisäksi WindNinjaa ei ole toistaiseksi käytetty paljoa 

tutkimuksessa, ja vähäinen käyttö on keskittynyt WindNinjan alkuperäiseen tarkoitukseen 

eli maastopalotuulien simulointiin.  WindNinjaa on pyritty kehittämään laskennallisesti 

kevyemmäksi ja siten nopeammaksi, jotta se kykenee vastaamaan maastopalojen ehkäisyn 

tarpeisiin etenkin laajoilla alueilla. Simulointeja on nopeutettu lohkomalla alueita 

pienemmiksi osiksi (Sanjuan et al., 2016a) ja lisäämällä laskentaprosessien 

samanaikaisuutta eri tasoilla (Rios et al., 2018; Sanjuan et al., 2016b). WindNinjan 

simuloimaa tuulikenttää on myös käytetty syötteenä maastopalomalleihin, kuten 

FARSITE  (Sanjuan et al., 2016a) ja FLAMMAP  (Jimenez et al., 2018). Pitkäaikaiseen 

korkean resoluution (< 10 m) mallinnukseen WindNinjaa ei tiettävästi ole aiemmin 

käytetty.  

 

 



 

15 

 

3. Tutkimusasetelma 

3.1 Tutkimusalue 

Tutkimusalue sijaitsee Pohjois-Euroopan Fennoskandiassa, Suomen Luoteis-Lapissa 

Kilpisjärvellä (69°03'N ja 20°49'E) (kuva 4) Alue on topografialtaan vaihtelevaa 

tunturimaastoa, jossa korkeuserot ovat paikoin suuria (kuva 5) korkeuden vaihdellessa 

noin 500 ja 1000 metrin välillä merenpinnan yläpuolella. Alueen tärkeitä ilmastotekijöitä 

ovat pohjoisuuden lisäksi Skandien vuoriston läheisyys lännessä ja sijainti lähellä 

Euraasian mantereen reunaa ja lämmintä Pohjois-Atlantin merivirtaa  (Aalto et al., 2014). 

Vallitsevat tuulensuunnat alueella vaihtelevat hieman syklonien vaikutuksesta, mutta 

luoteesta puhaltavat tuulet ovat yleisimpiä (Käyhkö, 1999). Metsänrajan alueella 

muodostaa tunturikoivu, ja se ulottuu ylimmillään noin 600 metrin korkeuteen 

merenpinnan yläpuolelle (Kemppinen et al., 2018). Alueella ei ole tuulisuuden kannalta 

merkittäviä ihmisen rakennelmia.  

   

Kuva 4. Tutkimusalueen sijainti Fennoskandiassa Suomen Luoteis-Lapissa.  

Saanan laella sijaitsevalla sääasemalla (Ilmatieteen laitos, 2020) vuosien 1992-1998 ja 

2000-2020 heinäkuissa tehtyjen tuulimittausten perusteella yleisimmät tuulensuunnat 

alueella ovat etelä ja luode-pohjoinen (kuva 6). Vähiten tuulee koillisesta ja idästä. Alueen 

toisella sääasemalla (Ilmatieteen laitos, 2020), joka sijaitsee lähellä Kilpisjärven rantaa 

lähes 500 korkeusmetriä Saanan asemaa alempana, havaitut tuulennopeudet ovat 

huomattavasti alhaisempia ja tuulensuunnat keskittyneet selvemmin kaakkoon, luoteeseen 
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ja pohjoiseen (kuva 2). Mittaustuloksia tarkastellessa on huomioitava, että tallennustiheys 

on vaihtunut alkuperäisestä 3 tunnista nykyiseen 10 minuuttiin, jolloin tarkastelujakson 

alkuvuodet ovat vähemmän edustettuina.  

 

Kuva 5. Tutkimusalue tarkemmin Kilpisjärvellä Suomen Lapissa. Eriteltynä tutkielmassa 

käytetyt simulointialueet A (topografia), B (kasvillisuus) ja maisemaikkuna (tuulisuuden 

laajempi vaihtelu. Taustalla digitaalisesta pintamallista tuotettu vinovalovarjoste, jossa 

näkyy tunturikoivujen muodostama metsänraja. Mallinnusalueet A ja B sijaitsevat 

kokonaan metsänrajan yläpuolella, mutta tunturikoivikko ulottuu maisemaikkunan 

lounaiskulmaan.  
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Kuva 6. Tuulten heinäkuiset keskinopeudet 30 vuoden tarkastelujaksolla Saanan ja 

Kilpisjärven kyläkeskuksen sääasemilla. Saanan aineisto on vuosilta 1992 – 1998, 2000-

2020 ja kyläkeskuksen aineisto vuosilta 1992 – 2020.  Tuulennopeudet ja tuulensuuntien 

vaihtelevuus ovat huomattavasti suurempia Saanan huipulla kuin Kilpisjärven rannassa.  

3.2 Mittausasetelma 

Ilmatieteen laitoksen Thies Ultrasonic Anemometer 2D -ultraäänianemometrejä oli 

yhteensä kuusi, ja ne oli jaettu kahteen kolmen mittarin ryhmään: harjanteen laella ja 

rinteillä sijaitseviin mittareihin A1-A3 sekä alueen muun kasvillisuutta korkeampien 

katajapensaiden keskellä sijaitseviin mittareihin B1-B3. Mittauskorkeus oli 125 cm 

maanpinnasta. Mittareiden alustana käytettiin vanerilevyjä, jotta pohja olisi tasainen ja 

mittarit olisivat suorassa. Molempien mittariasetelmien yhteydessä oli aurinkopaneeli ja 

akusto mittarien virtalähteenä sekä dataloggeri mittaustulosten tallentamiseen. 

Tuulimittaukset tehtiin kesän 2018 aikana. Yhteenveto mittausasetelmasta on esitetty 

taulukossa 2 ja kuvassa 7.  
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Aineiston mittaus-, tallennus- ja keskiarvoistusprosessit etenivät seuraavasti: 

1. Tuulennopeuden ja -suunnan mittaus ja lähetys dataloggeriin yhden sekunnin 

välein kustakin mittarista. 

2. Tuulennopeuden keskiarvon laskeminen yhden sekunnin välein kolmen edellisen 

sekunnin mittauksesta. 

3. 10 minuutin keskituulennopeuksien ja maksimi- eli puuskanopeuden laskeminen 

kolmen sekunnin keskiarvoista. Ehto: kolmen sekunnin tarkastelujaksolla tuli olla 

laskettu vähintään yksi keskiarvo eli vähintään 200 keskiarvoa 600:sta.  

4. 10 minuutin keskituulennopeudet ja puuskanopeudet lopullista aineistoa. 

Mittarien keräämä aineisto käytiin lukemassa dataloggereihin liitetyistä muistikorteista 

loppukesästä 2018.   

Taulukko 2. Tuulimittarien korkeus merenpinnasta ja lyhyt sanallinen kuvaus 

ympäristöistä.  

Mittari Korkeus 

merenpinnasta (m) 

Ympäristö 

A1 596 
Kaakko-luode -suuntaisen harjanteen laella. 

Topografisesti avoin joka suuntaan.  

A2 595 
Kaakko-luode -suuntaisen harjanteen 

pohjoisrinteellä hieman lakitason alapuolella.  

A3 588 

Kaakko-luode -suuntaisen harjanteen 

etelärinteellä kahdeksan metriä harjanteen 

huippua alempana. 

B1 585 
Matalaa kasvillisuutta, hieman kauempana 

keskimatalaa (0,3 m) pensaikkoa. 

B2 589 

Mittarin välittömässä läheisyydessä korkeaa (yli 1 

m) kasvillisuutta. Pensaikon ulottuvuus noin 5 x 5 

metriä.  

B3 589 
Matalaa/keskimatalaa (0,3 m) kasvillisuutta 

lähempänä mittaria.  
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Kuva 7. Mittausasetelma Saanan ja Korkea-Jehkas -tunturin välisessä laaksossa kesällä 

2018. Kuusi anemometriä muodosti kaksi kolmen mittarin asetelmaa, joista A keskittyi 

topografisen vaihtelun vaikutukseen ja B kasvillisuuden vaikutukseen. Molempien 

asetelmien yhteydessä oli aurinkopaneeli ja akusto energianlähteinä sekä dataloggeri 

mitattujen tuulennopeuksien keskiarvoistamista ja tallentamista varten. 

 

 

 

 



 

20 

 

4. Aineisto ja menetelmät 

4.1 Tuuliaineisto 

 
Kesän 2018 kattavasta tuuliaineistosta valittiin tarkempaan tarkasteluun heinäkuun (1.7. 

klo 00:00 – 31.7. klo 23:50) data, koska aineisto oli kuukauden osalta yhtenäinen ja 

puuttuvia arvoja oli vähän. Aineisto sisältää tuulen keski- ja puuskanopeuden, 

keskihajonnan ja tuulen suunnan 10 minuutin tarkastelujaksoina. Mittarien tuuliruusut 

keskituulista ovat liiteessä 4 ja puuskatuulista liitteessä 5. Kunkin mittarin keskituuli- ja 

puuska-aineisto käsiteltiin erikseen R-ohjelmiston versiolla 3.5.1  (R Core Team, 2018) 

WindNinja-yhteensopivaan muotoon virtuaalisääaseman luomiseksi. Lämpötila-arvot 

liitettiin virtuaalisääaseman tietoihin Saanan sääaseman mittauksista.  

4.2 Digitaalinen maasto- ja pintamalli 

Digitaalinen pintamalli (DSM) tuotettiin Maanmittauslaitoksen (MML) 

laserkeilausaineistosta, jonka alkuperäinen pistetiheys on 0,5 pistettä neliömetriä kohden 

(Maanmittauslaitos, 2020). Tutkimusalueen ja sen lähiympäristön kattavat ruudut ladattiin 

MML:n tiedostopalvelusta (Maanmittauslaitos, 2020), ja aineisto muunnettiin 

pintamalliksi kahden metrin resoluutiolla R-ohjelmiston lidR-paketilla (Roussel & Auty, 

2019). Pintamalliruudut yhdistettiin mosaiikiksi ArcGis 10.8 -ohjelmistolla (ESRI, 2020). 

Lopulta mosaiikista rajattiin pintamalli kullekin simulointialueelle. Pintamalliin sisältyy 

topografian lisäksi myös kasvillisuus. 

Digitaalisena maastomallina (DTM) simuloinneissa käytettiin MML:n valmista 

maastomallia kahden metrin resoluutiolla (Maanmittauslaitos, 2020). DSM:n tapaan 

tutkimusalueen ruudut yhdistettiin mosaiikiksi, josta rajattiin maastomallit 

simulointialueille. Maastomalli näyttää topografisen vaihtelun, mutta ei huomioi 

maanpeitettä, kuten kasvillisuutta.  

4.3 Mallinnus 

Tuulisuuden simuloinnissa käytettiin WindNinja-sovelluksen versiota 3.5.3. (Forthofer et 

al., 2014). Simuloinneissa käytettiin WindNinjan  “Conservation of Mass” -työkalua. 

Heinäkuun 2018 tuulimittausten tulokset lisättiin WindNinjaan virtuaalisina sääasemina 

(“Point Initialization”), jossa kukin mittari oli oma sääasemansa CSV-tiedostona sijainti- 
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ja mittaustietoineen. Virtuaalisääasemien CSV-tiedostojen rakenne on esitetty liitteessä 3. 

Laskennallisesti raskaampi mutta tuloksiltaan tarkempi “Conservation of Mass and 

Momentum” ei ollut simulointiin käytetyssä versiossa saatavilla Point Initialization  

-menetelmälle.  

Kasvillisuudeksi voi WindNinjassa määrittää ruohikon, pensaikon tai metsän. 

Simuloinneissa käytettiin ruohikkoa, koska se vastaa parhaiten kasvillisuuden yleiskuvaa 

tutkimusalueella. Simuloinnit suoritettiin keskituuli- ja puuska-aineistoille ja molemmille 

korkeusmalleille yksi vuorokausi kerrallaan WindNinjan graafisella käyttöliittymällä 

(kuva 8). Tarkat parametrit simuloinneille on esitetty liitteessä 2.  

 

Kuva 8. WindNinjan  (Forthofer et al., 2014) version 3.5.3 graafinen käyttöliittymä. 

Simulointitulokset tallentuvat valittuina tiedostomuotoina samaan kansioon simuloinnissa 

käytetyn korkeusaineiston kanssa. Myös virtuaalisääasematiedostojen on sijaittava 

samassa kansiossa. 
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Simuloinneissa tutkimusalue oli jaettu neljään osaan (taulukko 3).  Mittausasetelmien 

ympärillä sijaitsivat lähes samankokoiset alueet A ja B, joilla simuloinnit tehtiin vain 

alueen sisällä sijainneiden mittareiden virtuaalisääasemilla. Alueella A keskityttiin 

topografisen vaihtelun vaikutukseen tuuliolosuhteisiin ja alueella B kasvillisuuden. 

Yhdessä A ja B muodostivat simulointien validointialueen, jonka tuulikenttää simuloitiin 

leave-one-out -menetelmällä kaikilla mittareilla – jokaisesta simuloinnista puuttui 

vuorollaan yhden mittarin sääasema, jonka sijaintiin simulaatiossa ennustettua 

tuulennopeutta verrattiin mitattuun nopeuteen. Mitatuista ja simuloiduista tuulista 

laskettiin absoluuttinen keskivirhe (MAE) ja keskineliövirheen neliöjuuri (RMSE), jotka 

kuvaavat mitatun ja simuloidun tuulennopeuden välistä keskimääräistä virhettä 

mittausyksikössä (m/s). Lisäksi laskettiin mitattujen ja simuloitujen tuulten välinen 

Spearmanin järjestyskorrelaatiokerroin. Validointiin käytetty R-koodi on liitteessä 6. 

Suurimpana simulointialueena oli niin kutsuttu maisemaikkuna, joka ulottuu noin 3 

neliökilometrin alueelle Saanan ja Korkea-Jehkas -tunturien välissä  (Kemppinen et al., 

2018). Maisemaikkunan simuloinneissa käytettiin kaikkien mittareiden 

virtuaalisääasemia kuvaamaan laajempaa vaihtelua. Alueilla A ja B simulointien 

spatiaalinen resoluutio oli kaksi metriä, mutta maisemaikkunan simuloinneissa käytettiin 

10 metrin resoluutiota tietokoneen muistin riittämättömyyden vuoksi. Maisemaikkunan 

simulointitulosten pinta-alasta rajattiin pois uloimmat 5 %, sillä simulointialueiden 

reunojen tulokset ovat usein epäluotettavia (Sanjuan et al., 2016a). 

Taulukko 3. Yhteenveto simulointialueista, käytetyistä mittareista, simuloinnin 

tarkoituksesta ja resoluutiosta. 

 

Simuloinnit tuottivat shapefile-tiedoston jokaista 10 minuutin ennustetta kohti. Tiedostot 

uudelleennimettiin R:ssä vastaamaan havainnon päivämäärää ja kellonaikaa, minkä 

Alue Mittarit Tarkoitus Resoluutio 

Maisemaikkuna Kaikki Laajempi kuva 10 m 

A A1, A2, A3 Topografia 2 m 

B B1, B2, B3 Kasvillisuus 2 m 

Validointi (A+B) Kaikki (leave-one-out) Validointi 2 m 
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jälkeen ne  muunnettiin rasteritiedostoiksi ArcMapiin  rakennetulla Point to raster -

mallilla (kuva 9). Muunnettuja rasteritiedostoja käsiteltiin R-ohjelmiston raster-paketin 

(Hijmans, 2019) avulla. Jotta rasteritiedostoja voidaan jaotella tuulensuunnittain, 

alkuperäisiä tuulihavaintoja luokiteltiin neljään 90° suuntasektoriin pääilmansuuntien 

mukaan (taulukko 4). Simuloidut tuulensuunnat eivät periydy rasterimuunnokseen, joten 

niitä ei tarkasteltu tässä tutkielmassa. Simuloinnissa käytetyt aineistot ja työvaiheet on 

esitetty kuvassa 10.  

 

Kuva 9. ArcMapiin laadittu Point to Raster -malli, joka iteroi WindNinjan tuottamia 

shapefile-tiedostoja kansioittain säilyttäen niiden nimen. Cellsize-muuttujan arvona 

käytettiin simuloinnin resoluutiota (2 tai 10 metriä), Cell Assignment-muuttujana yleisintä 

arvoa solussa ja Value field -kenttänä tuulennopeutta. 

Taulukko 4. Aineiston luokittelu suuntasektoreihin. Jokaisen sektorin keskellä on 

pääilmansuunnan asteluku, ja sektori ulottuu 45° pääilmansuunnan molemmin puolin.  

Sektori Tunnus Asteet (°) 

Pohjoinen N 316 – 360, 0 - 45 

Itä E 46 - 135 

Etelä S 136 - 225 

Länsi W 226 - 315 
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Kuva 10. Prosessikaavio mallinnuksessa käytetyistä aineistoista ja sovelluksista.  

5. Tulokset 

5.1 Mittaustulokset 

Ilmatieteen laitoksen sääasemien aineistojen perusteella heinäkuu 2018 ei ollut 

tuulisuudeltaan poikkeava. Saanan mittauspisteen aineiston (kuva 11) perusteella 

kuukausi on vastannut tuuliolosuhteiltaan 30 vuoden keskiarvoa: eniten on tuullut etelä-

lounaasta sekä pohjoisesta, vähiten itäiseltä sektorilta. Luoteesta on tuullut tavanomaista 

vähemmän. Korkeimmat keskituulennopeudet ovat ylittäneet 15 m/s. Ilmansuunnista, 

joista on tuullut vähiten, on tuullut myös vallitsevia tuulensuuntia heikommin: pohjoisesta 

ja etelä-lounaasta mitatut tuulet ovat puhaltaneet enimmäkseen 5 – 15 m/s, kun taas 

läntiset ja itäiset tuulet ovat olleet pääasiassa alle 5 m/s puhaltaneita tuulia.  

Kyläkeskuksen sääaseman data heinäkuulta 2018 (kuva 11) puolestaan vastaa lähes täysin 

keskimääräisiä olosuhteita: vallitsevat tuulensuunnat ovat pohjoinen-luode ja etelä-

kaakko, muista ilmansuunnista on mitattu hyvin vähän tuulia. Saanan mittaustuloksiin 

verrattuna tuulennopeudet ovat olleet alhaisempia ja lähes kauttaaltaan alle 10 m/s. Suurin 

osa mitatuista tuulennopeuksista on korkeintaan 5 m/s, ja 5 – 10 m/s tuulet ovat 

keskittyneet ilmansuuntiin, joista on tuullut eniten.  
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Tutkimusasetelman mittarin A1 aineisto osoittaa suurempaa vaihtelua tuulten 

suuntajakaumassa (kuva 11) . Selkeästi eniten on tuullut luoteesta ja vähiten koillisesta. 

Suurimmat keskituulennopeudet (10 – 15 m/s) on saavutettu pohjoistuulilla siinä missä 

monien ilmansuuntien havainnot ovat korkeintaan 5 m/s puhaltaneita tuulia. Mittari A1 

sijaitsee tutkimusasetelman avoimimmalla ja korkeimmalla paikalla, minkä vuoksi sen 

dataa käytetään tässä vertailuaineistona sääasemiin. Kaikkien mittarien tuuliruusut 

heinäkuun 2018 keskituulista ja puuskatuulista ovat vastaavasti liitteissä 4 ja 5. 

 

Kuva 11. Heinäkuun 2018 tuuliruusut Saanan ja Kilpisjärven kyläkeskuksen sääasemilta 

sekä) anemometrin A1 aineistosta. 

Saanan sääaseman keskituuliaineiston mukaan heinäkuun 2018 keskimäärin suurimmat 

tuulennopeudet, 10,7 m/s, mitattiin 4.7., ja alhaisimmat nopeudet, 1,9 m/s, 14.7. Myös 

kyläkeskuksen sääasemalla mitattiin 4.7. keskimäärin kovimmat tuulet, 6,2 m/s, mutta 

tyynin vuorokausi oli 17.7. 1,7 m/s tuulennopeudella. Vastaavasti tutkimusalueella 

sijainneilla mittareilla 4.7. oli kovimpien tuulien päivä mittaria A3 lukuun ottamatta, ja 

tuulennopeudet vaihtelivat mittareittain 4,4 m/s ja 9,4 m/s välillä. Mittari A3 havaitsi 

suurimmat keskimääräiset tuulennopeudet 29.7., jolloin vuorokauden keskituulennopeus 

oli 3,5 m/s. Alhaisimmat keskituulet laaksossa mitattiin useilla mittareilla 17.7., ja 

keskituulennopeudet vaihtelivat mittareittain 1 – 2 m/s välillä. Mittarilla B2 alhaisimmat 

keskinopeudet, 1 m/s, mitattiin 11.7. Sääasemien ja tutkimusalueen mittareiden 

tuulisimmat ja tyynimmät päivät keskimääräisine tuulennopeuksineen on esitetty 

taulukossa 5. 
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Taulukko 5. Heinäkuun 2018 tuulisin ja vähätuulisin päivä kullekin mittarille 

vuorokauden keskituulimittausten keskiarvoina. Lihavoidut päivämäärät ovat poikkeamia 

muiden mittarien tuloksista.  

Mittari 

Pvm 

suurimmille 

keskituulen-

nopeuksille 

Suurin 

vuorokauden 

keskiarvo 

keskinopeuksille

(m/s) 

Pvm 

pienimmille 

keskituulen-

nopeuksille 

Pienin 

vuorokauden 

keskiarvo 

keskinopeuksille 

(m/s) 

A1 4.7. 9,35 17.7. 1,97 

A2 4.7. 6,98 17.7. 1,54 

A3 29.7. 3,46 17.7. 1,52 

B1 4.7. 4,51 17.7. 0,97 

B2 4.7. 4,37 11.7. 0,97 

B3 4.7. 5,09 17.7. 1,09 

Saana 4.7. 10,70 14.7. 1,91 

Kyläkeskus 4.7. 6,23 17.7. 1,72 

 

Mittarin A3 eroavuutta muista tutkimusalueen mittareista selittävät 4. ja 29.7. vallinneiden 

tuulten suunnat. 4.7. tuuli on puhaltanut läntiseltä sektorilta, jolta mittari A3 on osittain 

suojassa harjanteen muodostaman topografisen esteen vuoksi. Vuorokauden 

keskituulennopeus oli lähes 1 m/s alhaisempi kuin mittarin tuulisimpana päivänä 29.7. 

(kuva 12), jolloin tuulet ovat puhaltaneet etelästä ja idästä. 

Mittarin B2 eroavuus pienimpien mitattujen keskituultennopeuksien suhteen on 

vähäisempää: keskimääräinen keskituulennopeus on ollut 11.7. noin 0,97 m/s ja muiden 

mittarien havaintojen perusteella tyynimpänä päivänä 17.7. noin 0,98 m/s. Tuulensuuntien 

jakaumissa 11.7. ja 17.7. ei ole yhtä selkeää eroa kuin mittarilla A3 (kuva 13).  
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Kuva 12. Tuulensuuntien jakaumat 4. ja 29.7. mittarilla A3.  

 

Kuva 13. Tuulensuuntien jakaumat 11.7. ja 17.7. mittarilla B2.  
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Tutkimusalueen tuulimittareista A1 altistui tarkastelujakson aikana kovimmille 

keskituulille (taulukko 6), ja keskituulennopeuden keskiarvo on lähes 4 m/s. Myös kahden 

muun A-mittarin mittaamat keskituulet, 3,0 m/s ja 2,3 m/s olivat kovempia kuin B-

mittareiden 1,8 – 2,1 m/s, mutta erot ovat pienempiä. B-mittareiden mittaamat 

tuulennopeudet ovat lähempänä toisiaan kuin A-mittareiden nopeuksia. Vastaava trendi 

näkyy myös maksimikeskituulissa ja maksimipuuskissa. Tyynen sään minimihavainnot 

ovat kaikki lähellä toisiaan, vaihdellen 0,2 – 0,5 m/s välillä. Saanan sääasemalla on tuullut 

keskimäärin 2 – 4 m/s navakammin kuin tutkimusalueen mittareilla. Maksimikeskituuli 

on ollut noin 5 – 12 m/s nopeampi kuin tutkimusalueella mittarista riippuen. Toisaalta 

Saanalla mitattu maksimipuuska on ollut vain 2,7 m/s nopeampi kuin mittarilla A1. 

Tyynellä säällä myös Saanalla on tuullut heikosti: heinäkuun aineiston perusteella 

alhaisimmat tuulennopeudet ovat olleet 0 m/s. Jos mahdollisesti virheelliset 

nollahavainnot sivuuttaa, alhaisimmat mitatut tuulennopeudet ovat olleet 0,5 m/s.  

Taulukko 6. Tutkimusalueen ja Saanan sääaseman mittaustulosten tilastollisia 

tunnuslukuja heinäkuulta 2018. Saanan sääaseman nollasta poikkeava 

minimituulennopeus on esitetty suluissa. 

 

Mittarin A1 sekä Saanan ja Kilpisjärven kyläkeskuksen aineistojen perusteella tuulet ovat 

olleet keskimäärin heikoimpia öisin (00:00 – 05:50), alle 3 m/s, ja voimakkaimmillaan 

iltapäivisin (12:00 – 17:50), hieman yli 5 m/s. Aamupäivisin (06:00 – 11:50) tuulet ovat 

voimistuneet ja iltaisin (18:00 – 23:50) heikentyneet (kuva 14). 

Mittari Keskiarvo (m/s) Maksimikeskituuli 

(m/s) 

Maksimipuuska 

(m/s) 

Minimi 

(m/s) 

A1 3,94 13,2 17,1 0,3 

A2 2,97 9,6 13,1 0,3 

A3 2,30 6,3 10,1 0,5 

B1 1,80 6,4 10,6 0,2 

B2 1,78 6,7 11,5 0,2 

B3 2,06 7,7 11,7 0,2 

Saana 5,74 18,2 19,8 0 (0,5) 
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Kuva 14. Tuulisuuden vuorokautisvaihtelu Saanan, Kilpisjärven kyläkeskuksen ja A1-

mittarin aineistojen perusteella heinäkuussa 2018. Tuulisinta oli keskimäärin iltapäivisin 

(klo 12-18) ja tyynintä öisin (klo 00-06). 

5.2 Mallinnustulokset 

Mallinnustuloksissa käsitellään pääasiassa digitaalisella pintamallilla (DSM) tehtyjä 

simulointeja, sillä ne mahdollistavat sekä topografian että kasvillisuuden aiheuttaman 

vaihtelun tarkastelun. Lisäksi digitaalisella maastomallilla (DTM) maisemaikkunaan 

tehtyjen simulointien tulokset olivat osittain poikkeavia muista tuloksista. Maastomallilla 

tehtyjen simulaatioiden validointitulokset ovat esillä liitteissä 7-14.  

Lisäksi mallinnustulosten alueellisessa tarkastelussa keskitytään ensisijaisesti pohjoisen 

ja läntisen sektorin tuuliin. Pohjoiselta sektorilta mitattiin korkeimmat 

keskituulennopeudet, ja toisaalta mittausajanjakson aikana tuuli useiten luoteesta, joka on 

ilmansuuntasektorien jaossa jakautunut pohjoiseen ja läntiseen sektoriin. Sekä maasto- 

(DTM) että pintamallilla (DSM) tehtyjen simulointien alueelliset visualisoinnit ovat 

liitteissä 15-35.  

5.2.1 Keskituulet 

Leave-one-out -validointitulosten perusteella WindNinja sekä yliarvioi että aliarvioi 

keskituulennopeuksia. Aliarviointi korostui harjanteen yläosissa sijainneilla mittareilla 

A1 ja A2, jotka altistuivat muita mittareita keskimäärin korkeammille tuulennopeuksille 

(kuva 15). Merkittävin aliarviointi molemmilla mittareilla on tapahtunut korkeille 

tuulennopeuksille pohjoiselta sektorilta. Matalien tuulennopeuksien aliarviointi on 
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vähäisempää. Mittarilla A3 puolestaan läntisen sektorin tuulten yliarviointi oli yleistä 

myös matalilla tuulennopeuksilla.  

Mittarin A1 keskineliövirheen neliöjuuri eli RMSE oli 2,55 m/s eli lähes 40 % suurempi 

kuin mittarin A2 RMSE, 1,85 m/s. Vastaavasti myös absoluuttisessa keskivirheessä 

(MAE) oli huomattava ero: mittarin A1 MAE oli 2,03 m/s, mittarin A2 1,42 m/s. 

Spearmanin järjestyskorrelaatiokerroin eli rhoo oli kuitenkin noin 0,59 molemmilla 

mittareilla. Mittari A3:n virheluvut, 1,48 m/s RMSE ja 1,17 m/s MAE, ovat muita A-

mittareita pienempiä, mutta korrelaatiokerroin on selvästi alhaisempi, vain 0,279. 

Pohjoiselta sektorilta mitattuja tuulia on hyvin vähän ja läntiseltä sektorilta mitattuja tuulia 

paljon verrattuna kahteen muuhun A-mittariin. 

 

Kuva 15. Leave-one-out -validoinnin tulokset A-mittareille. WindNinja selvästi aliarvioi 

korkeita tuulennopeuksia mittareilla A1 ja A2. Spearmanin järjestyskorrelaatiokerroin 

(rhoo) on lähes yhtäläinen A1 ja A2 välillä.  A1:n keskineliövirheen neliöjuuri (RMSE) ja 

absoluuttinen keskivirhe (MAE) ovat suurempia. Mittarin A3 kohdalla WindNinja on 

yliarvioinut läntisen sektorin ja toisaalta aliarvioinut eteläisen sektorin tuulia. Mittarin 

A3 virhearvot ovat pienimpiä, mutta toisaalta korrelaatiokerroin alhaisin.   

Mittausasetelman B validointitulokset ovat keskenään melko samankaltaisia. Sekä mitatut 

että simuloidut tuulennopeudet ovat alhaisempia kuin A-mittareilla (kuva 16). Mittareiden 

B1 ja B3 hajontakuviot ovat muodoltaan lähes yhtenevät: WindNinja on selvästi 

yliarvioinut mataliakin tuulennopeuksia, ja toisaalta suurempien nopeuksien 

pohjoissektorin tuulia on sekä yli- että aliarvioitu. Mittarilla B2 nopeuksien yliarviointia 

on tapahtunut selvästi aliarviointia enemmän kaikilla tuulennopeuksilla ja -suunnilla. 
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Mittareiden virheluvut ja korrelaatiokertoimet ovat hyvin lähellä toisiaan, mikä korostuu 

mittareilla B1 ja B3. Mittarin B1 RMSE, 1,05 m/s on vain 0,05 m/s alhaisempi kuin 

mittarin B3 RMSE, 1,1 m/s. Vastaavasti mittarin B1 MAE on 0,814 m/s ja B3:n MAE 

0,841 m/s. Myös korrelaatiokerroin on lähes sama kolmen desimaalin tarkkuudella: B1:n 

rhoo on 0,552, B3:n 0,555. Mittarin B2 rhoo, 0,551, on niin ikään hyvin lähellä muiden 

B-mittareiden arvoja, mutta virheluvut ovat suurempia: RMSE 1,3 m/s ja MAE 1,03 m/s.   

 

Kuva 16. Leave-one-out -validoinnin tulokset B-mittareille. WindNinja on sekä yli- että 

aliarvioinut tuulennopeuksia. Etenkin mittarin B2 kohdalla yliarviointi on ollut yleistä. 

Keskineliövirheen neliöjuuri (RMSE) ja absoluuttinen keskivirhe (MAE) ovat 

kauttaaltaan pienempiä kuin A-mittareilla. Spearmanin järjestyskorrelaatiokertoimet 

(rhoo) ovat kuitenkin alhaisempia kuin mittareilla A1 ja A2.  

Mittausasetelmien A ja B validointituloksista käy ilmi, että virhearvot RMSE ja MAE 

ovat selvästi pienempiä asetelman B mittareilla. Suurimmat korrelaatiokertoimet ovat 

kuitenkin mittareilla A1 ja A2, joilla tuulennopeuksien aliarviointi on ollut lähes 

säännönmukaista. Korrelaatiokertoimen perusteella heikoiten validointi on onnistunut 

mittarille A3, ja muilla mittareilla korrelaatiokerroin on välillä 0,55 – 0,6.  

Ennustevirheiden vaihteluvälien ja mediaanien vertailu mittarien välillä osoittaa, että 

vaihtelu negatiivisisten virheiden suuruudessa on pienempää kuin positiivisten virheiden 

(kuva 17). Negatiivinen virhe tarkoittaa ennustetun tuulennopeuden olleen mitattua 

tuulennopeutta pienempi, ja vastaavasti positiivinen virhe syntyy ennustetun 

tuulennopeuden ollessa mitattua tuulennopeutta suurempi. Ennustevirheiden mediaanit 

vaihtelivat mittarin A1 mediaanista 1,7 m/s mittarin B2 mediaaniin -0,7 m/s. Mittarin A1 
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virheiden vaihteluväli oli muita mittareita suurempi, mikä johtuu etenkin suurista 

negatiivisista virhearvoista. Positiiviset virhearvot olivat melko lähellä toisiaan kaikilla 

mittareilla, vaihdellen mittarin A2 maksimivirheestä 3,4 m/s mittarin B2 

maksimivirheeseen 5,6 m/s.  Virhevertailun kooste on esitetty taulukossa 7.  

 

Kuva 17. Heinäkuussa 2018 mitattujen ja ennustettujen keskituulennopeuksien välisten 

virheiden vaihteluvälit ja mediaanit mittareittain. Mittareiden A1-A3 virheiden mediaanit 

ovat alle 0, eli tuulien aliarviointi on ollut yliarviointia yleisempää. Mittareiden B1-B3 

mediaani on puolestaan yli 0, jolloin tuulien yliarviointi on ollut yleisempää. Mittarin A1 

virheiden vaihteluväli oli suurin.   

Mittausaineiston perusteella korkeammat mitatut tuulennopeudet kasvattavat myös 

ennustevirhettä, mikä näkyy etenkin mittarien A1 ja A2 tuloksista (kuva 18). Vaikutus 

ilmenee etenkin negatiivisen ennustevirheen eli tuulennopeuden aliarvoinnin 

voimistumisena korkeilla tuulennopeuksilla. Spearmanin järjestyskorrelaatiokerroin rhoo 

oli -0,887 mittarilla A1 ja -0,851 mittarilla A2, mikä merkitsee voimakasta negatiivista 

korrelaatiota. B-mittareiden matalemmilla tuulennopeuksilla mitatun tuulennopeuden ja 

ennustevirheen välinen korrelaatio on samansuuntainen mutta huomattavasti heikompi, 

vaihdellen mittarin B2 rhoon -0,121 ja mittarin B3 rhoon -0,352 välillä.  
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Taulukko 7. Yhteenveto tuulisimulaatioiden ennustevirheistä mittareittain heinäkuussa 

2018 mitattujen ja ennustettujen keskituulennopeuksien välillä.  

Mittari 
Mediaanivirhe 

(m/s) 

Suurin 

negatiivinen 

virhe (m/s) 

Suurin 

positiivinen 

virhe (m/s) 

Virheen 

vaihteluväli 

(m/s) 

A1 -1,7 -8,6 4,7 13,3 

A2 -1 -6,3 3,4 9,7  

A3 -0,6 -4,8 4,7 9,5  

B1 0,4 -3,5 5,1 8,6 

B2 0,7 -3,1 5,6 8,7 

B3 0,3 -3,9 5,2 9,1 

 

Kuva 18. Heinäkuussa 2018 mitattujen ja simuloitujen keskituulennopeuksien välisten 

ennustevirheiden riippuvuus mitatuista tuulennopeuksista sekä Spearmanin 

järjestyskorrelaatiokertoimet (rhoo). Korkeimmille tuulennopeuksille altistuneilla 

mittareilla A1 ja A2 negatiivinen ennustevirhe kasvaa mitatun tuulennopeuden kasvaessa. 

Muilla mittareilla tuulennopeuden vaikutus virheeseen ei ole yhtä selkeä.  
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Mittarien ympäristön tuulisuuden simuloinnissa topografinen vaihtelu vaikutti 

tuulisuuden pienipiirteiseen vaihteluun kasvillisuutta enemmän (kuvat 19 ja 20). 

Korkeimmat keskituulennopeudet simuloitiin harjanteiden huipuille ja matalimmat 

painanteisiin. Vallitseva tuulensuunta vaikuttaa tuulisuuden jakaumaan maisemassa: 

tuulensuuntaan nähden poikittaisella kohoumalla korkeat tuulennopeudet ulottuvat 

laajemmalle kuin tuulensuuntaan nähden pitkittäisellä kohoumalla. Tämä näkyy 

esimerkiksi simulointialueella A sijainneella harjanteella, johon pohjoissektorin 

tuulennopeuksia (kuva 19) on simuloitu korkeampina laajemmalle alueelle kuin 

länsisektorin tuulennopeuksia (kuva 20). Vastaavasti tuulensuunta vaikuttaa myös 

painanteiden tuulisuuteen: harjanteesta lounaaseen sijaitsevan pohjois-etelä -suuntaisen 

jokiuoman tuulennopeudet ovat olleet verraten korkeita pohjoissektorilta puhaltaneille 

tuulille ja matalia länsisektorilta puhaltaneille tuulille.  

 

Kuva 19. Heinäkuun 2018 pohjoisen sektorin (316 – 360°, 0 – 45°) keskituulten 

simulointitulokset alueella A. Tuulennopeudet ovat olleet korkeimpia tuulensuuntaan 

nähden poikittaisilla kohoumilla ja vastaavasti alhaisimpia poikittaisissa painanteissa. 

Kaikista matalimmat keskituulennopeudet on simuloitu kaakko-luode -suuntaisen 

painanteen pohjalle pensaan läheisyyteen.  



 

35 

 

 

Kuva 20. Heinäkuun 2018 läntisen sektorin (226 – 315°) keskituulten simulointitulokset 

alueella A. Tuulisuuden yleiskuva vastaan pohjoisen sektorin simulointituloksia (kuva 19), 

mutta pinnanmuotojen suuntautuneisuus vallitsevaan tuulensuuntaan nähden luo 

paikallisia eroja simuloituihin tuulennopeuksiin. 

Simulointialueella B topografinen vaihtelu oli aluetta A vähäisempää mutta pensasmainen 

kasvillisuus yleisempää. Alueella A todettu topografian aiheuttama vaihtelu 

tuuliolosuhteisiin näkyy myös B-alueen simulointituloksissa kohoumien korkeampina 

tuulennopeuksina ja painanteiden matalampina tuulennopeuksina (kuvat 21 ja 22). 

Topografian lisäksi myös kasvillisuudella on vaikutusta tuulisuuteen, joskin 

paikallisemmin: pensaikkojen ympärille on simuloitu ympäristöä matalampia 

tuulennopeuksia sekä tuulenvastaiselle että -suojaiselle puolelle. Toisaalta pensaikkojen 

huiput on simuloitu ympäristöä huomattavamman korkeamman tuulennopeuden alueiksi. 

Pensaiden vaikutukset tuulisuuteen eivät kuitenkaan ulotu simulaatioissa kauas pensaista. 

Vallitseva tuulensuunta ei näy kasvillisuuden aiheuttamissa muutoksissa yhtä selvästi 

topografian kanssa, mutta simuloidut tuulennopeudet tuulensuuntien välillä eroavat 

merkittävästi, mikä voi heikentää tuulensuunnan merkityksen näkyvyyttä 

simulointituloksissa.  
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Kuva 21. Heinäkuun 2018 pohjoisen sektorin (316 – 360°, 0 – 45°) keskituulten 

simulointitulokset alueella B. Pensaikkojen luomat paikallisvaikutukset tarkentavat 

topografisen vaihtelun muodostamaa tuulisuuden yleiskuvaa. Pensaikot hidastavat tuulta 

läheisyydessään sekä tuulenvastaisella että -suojaisella puolella, mutta niiden yläosat on 

simuloitu korkeamman tuulennopeuden alueiksi. 

 

 

Kuva 22. Heinäkuun 2018 läntisen sektorin (226 – 315°) keskituulten simulointitulokset 

alueella B. Vallitsevan tuulensuunnan merkitys pensaikkojen aiheuttamiin muutoksiin 

lähiympäristönsä tuulisuudessa vaikuttaa simulointituloksissa verraten vähäiseltä.  
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Maisemaikkunalla tehdyissä simuloinneissa tutkimusalueen laajempi topografinen 

vaihtelu kontrolloi paikallisia tuuliolosuhteita. Topografian vaikutus on samankaltainen 

kuin alueilla A ja B: kohoumien laella tuulennopeudet ovat korkeimpia ja painanteissa 

alhaisimpia (kuvat 23 ja 24). Topografisten muotojen suuntautuneisuus vallitsevaan 

tuulensuuntaan nähden on myös tärkeä tekijä tuulisuuden jakautumisessa.  Esimerkiksi 

Saanan länsireunan suunnilleen etelä-pohjois -suuntaisella jyrkänteellä kontrasti 

jyrkänteen ylle ja alle simuloitujen keskituulten välillä on selkeämpi läntisen sektorin 

tuulille kuin pohjoisen sektorin tuulille. Pohjoiselta sektorilta puhaltaneet tuulet ovat 

olleet simuloinnin mukaan heikoimpia painanteessa  itä-länsi -suuntaisen rinteen alla siinä 

missä rinteen yläosiin on simuloitu korkeimpia tuulennopeuksia. Myös läntisen sektorin 

tuulilla osa rinteestä kuuluu korkeimpien tuulennopeuksien vyöhykkeeseen, mutta 

korkeimpien nopeuksien alue on pienempi kuin pohjoisen sektorin tuulilla. Myös kontrasti 

rinteen ja painanteen välillä heikompi.   

Maisemaikkunan tasolla kasvillisuuden vaikutus simuloituihin keskituulennopeuksiin on 

vähäinen. Alueen lounaiskulmassa tunturikoivun muodostamassa metsänrajassa on 

havaittavissa pienipiirteistä vaihtelua simuloiduissa tuulennopeuksissa, mutta muualla 

maisemaikkunassa yksittäiset pensaikot eivät aiheuta muutoksia ympäristönsä 

tuuliolosuhteissa. Myös topografian aiheuttamien eroavaisuuksien yksityiskohdat ovat 

karkeammat kuin A- ja B-alueilla, mitä selittää simuloinnissa käytetty karkeampi 

spatiaalinen resoluutio (10 m). 
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Kuva 23. Heinäkuun 2018 pohjoisen sektorin (316 – 360°, 0 – 45°) keskituulten 

simulointitulokset maisemaikkunassa.  
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Kuva 24. Heinäkuun 2018 läntisen sektorin (226 – 315°) keskituulten simulointitulokset 

maisemaikkunassa.  
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5.2.2 Puuskatuulet 

 

Puuskatuulisimulointien leave-one-out -validointien tulokset noudattivat osin samoja 

trendejä kuin keskituuliaineiston validointitulokset. Mittareille A1 ja A2 

tuulennopeuksien aliarviointi oli yliarviointia yleisempää ja korostui etenkin korkeilla 

tuulennopeuksilla (kuva 25). Matalimpia mitattuja puuskia on kuitenkin yliarvioitu. 

Mittarin A3 tapauksessa simulointi yliarvioi läntisen sektorin tuulia ja enimmäkseen 

aliarvioi muiden sektorien tuulia.  

Sekä RMSE että MAE ovat suurempia puuskatuuliaineistolla kuin keskituuliaineistolla. 

Virhelukujen suuruusjärjestys mittarien välillä säilyi kuitenkin samana: A-mittareiden 

suurimmat virheluvut ovat mittarilla A1, RMSE 2,72 m/s ja MAE 2,12 m/s ja pienimmät 

mittarilla A3, RMSE 1,97 m/s ja MAE 1,57 m/s. Mittarin A3 RMSE ja MAE ovat 

kuitenkin yli 30 % suurempia kuin keskituuliaineistolla. Myös Spearmanin 

järjestyskorrelaatiokertoimet (rhoo) mitattujen ja simuloitujen puuskien välillä ovat 

jokaisella mittarilla suuremmat kuin keskituuliaineistolla. Mittarien A1 ja A2 

korrelaatiokertoimet, 0,634 ja 0,628, ovat nousseet noin 7 % keskituuliaineistoon 

verrattuna, mutta mittarin A3 korrelaatiokerroin, 0,424 on noussut yli 50 % 

keskituuliaineistosta.  

 

Kuva 25. Puuskatuulisimulointien leave-one-out -validoinnin tulokset A-mittareille. 

Keskineliövirheen neliöjuuri (RMSE) ja absoluuttinen keskivirhe (MAE) ovat kaikilla 

mittareilla suurempia kuin keskituuliaineistolla. Etenkin mittarin A3 simulointivirheet 

ovat kasvaneet. Toisaalta Spearmanin järjestyskorrelaatiokertoimet (rhoo) ovat niin 

ikään kasvaneet, korostuen mittarilla A3.  
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Alueen B mittareilla yleiset trendit simulointituloksissa ovat keskituuliaineiston kaltaisia: 

tuulen puuskanopeuksia sekä yli- että aliarvioidaan (kuva 26). A-mittareista poiketen 

yliarviointi on aliarviointia yleisempää, mikä korostuu mittarilla B2. A-mittareiden tavoin 

sekä virheluvut että korrelaatiokertoimet ovat kasvaneet keskituuliaineistoon verrattuna. 

Mittarien välillä järjestykset ovat kuitenkin pysyneet samana: pienimmät virheluvut ovat 

mittarilla B1, RMSE 1,55 m/s ja MAE 1,2 m/s ja suurimmat mittarilla B2, RMSE 1,78 

m/s ja MAE 1,4 m/s. Myös simuloitujen ja mitattujen puuskanopeuksien väliset 

korrelaatiokertoimet ovat kasvaneet jokaisella mittarilla, vaihdellen B1:n kertoimesta 

0,591 mittarin B2 kertoimeen 0,598.  

 

Kuva 26. Puuskatuulisimulointien leave-one-out -validoinnin tulokset B-mittareille. 

Keskineliövirheen neliöjuuri (RMSE) ja absoluuttinen keskivirhe (MAE) ovat kasvaneet 

kaikilla mittareilla keskituuliaineistoon nähden. Toisaalta myös Spearmanin 

järjestyskorrelaatiokertoimet ovat kasvaneet.  

Kuten keskituuliaineistolla, RMSE- ja MAE-arvot ovat suurempia A-mittareilla kuin B-

mittareilla. Toisaalta myös korkeimmat korrelaatiot ovat mittareilla A1 ja A2.  

Korrelaatiokertoimien perusteella validointi on onnistunut jälleen huonoiten mittarille A3. 

Mitattujen ja ennustettujen puuskatuulten väliset korrelaatiokertoimet ovat kuitenkin 

korkeampia puuskatuulilla kuin keskituulilla kaikilla mittareilla.  

Puuskatuulisimulointien ennustevirheiden vaihteluvälit ovat suurempia kuin 

keskituuliaineistolla (kuva 27). Sekä negatiivisten että positiivisten virheiden ääriarvot 

ovat suurempia, mutta positiivisten virheiden ääriarvot ovat erkaantuneet 

keskituuliaineiston arvoista negatiivisten virheiden ääriarvoja vähemmän. Negatiiviset 
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ääriarvot ovat muita mittareita suurempia mittareilla A1, -9,3 m/s, ja A2, -7,9 m/s. Pienin 

negatiivisen virheen ääriarvo on mittarilla B1, -5,2 m/s. Positiivisten virheiden ääriarvot 

ovat välillä 6,9 m/s – 8,4 m/s jokaisella mittarilla. Puuskatuuliaineiston mediaanivirheet 

ovat kuitenkin keskituuliaineiston mediaanivirheitä pienempiä paitsi mittarilla B2, jolla 

mediaanivirhe on sekä keskituuli- että puuskatuuliaineiston simuloinneissa 0,7 m/s. 

Mediaanivirheen pieneneminen tarkoittaa simuloinnin virheiden tasaisempaa 

jakautumista yli- ja aliarvioinnin välillä.   Yhteenveto puuskatuulisimulointien 

ennustevirheistä on taulukossa 8.  

 

Kuva 27. Heinäkuussa 2018 mitattujen ja ennustettujen puuskatuulennopeuksien 

välisten virheiden vaihteluvälit ja mediaanit mittareittain. Kuten keskituuliaineistolla, 

mittareilla A1-A3 aliarviointi on ollut yliarviointia yleisempää, mikä näkyy 

negatiivisena mediaanivirheenä. Vastaavasti B-mittareilla yliarviointi on yleisempää. 

Mittarin A1 virheiden vaihteluväli oli suurin myös puuskatuulisimuloinneissa.   
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Taulukko 8. Yhteenveto tuulisimulaatioiden ennustevirheistä mittareittain heinäkuussa 

2018 mitattujen ja ennustettujen puuskatuulenopeuksien välillä.  

Mittari 
Mediaanivirhe 

(m/s) 

Suurin 

negatiivinen 

virhe (m/s) 

Suurin 

positiivinen 

virhe (m/s) 

Virheen 

vaihteluväli 

(m/s) 

A1 -1,4 -9,3 7,9 17,2 

A2 -0,8 -7,9 7,7 15,6 

A3 -0,3 -6,4 6,9 13,3 

B1 0,2 -5,2 7,4 12,6 

B2 0,7 -5,4 8,4 13,8 

B3 0,1 -5,9 7,9 13,8 

 

Puuskatuuliaineistossa mitatun puuskanopeuden suuruus vaikutti virheeseen yleisesti 

samoin kuin keskituuliaineistossa: negatiiviset virheet olivat keskimäärin suurempia 

korkeilla tuulennopeuksilla, ja positiiviset virheet matalilla tuulennopeuksilla. 

Positiivisten virheiden ääriarvot ovat peräisin matalista mitatuista puuskanopeuksista, 

mikä näkyy yli 5 m/s virheiden klustereina matalilla puuskanopeuksilla (kuva 28). 

Spearmanin järjestyskorrelaatiokertoimet virheen suuruuden ja mitatun puuskanopeuden 

välillä ovat keskituuliaineistoja pienempiä A-mittareilla ja suurempia B-mittareilla. 

Korrelaatiokertoimet ovat silti korkeimmat mittareilla A1, -0,721 ja A2, -0,645. Mittarin 

B2 mittaamien puuskanopeuksien ja ennustevirheiden välinen korrelaatiokerroin -0,248 

yli kaksinkertaistui keskituuliaineistosta. B-mittareiden korrelaatiokertoimien kasvusta 

huolimatta ne ovat silti melko alhaisia, korkeimmillaan -0,409 mittarilla B1. A- ja B-

mittarien simulointitulosten ero näkyy lähellä nollaa jäävien virheiden ulottumisessa myös 

korkeisiin tuulennopeuksiin. Esimerkiksi mittarilla A1 noin yli 10 m/s mitattujen 

puuskanopeuksien simulointi ei ole onnistunut ilman negatiivista virhettä eli nopeuden 

aliarviointia siinä missä mittarilla B2 hyvin pieniä virheitä on myös korkeimpien 

mitattujen puuskanopeuksien simuloinneissa.  
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Kuva 28. Heinäkuussa 2018 mitattujen ja simuloitujen puuskatuulennopeuksien välisten 

ennustevirheiden riippuvuus mitatuista tuulennopeuksista sekä Spearmanin 

järjestyskorrelaatiokertoimet (rhoo). Keskituuliaineistoon verrattuna A-mittareiden 

korrelaatiokertoimet pienenivät ja B-mittarien kasvoivat.  

Mittarien ympäristöissä puuskatuulien simulointitulokset olivat samansuuntaisia 

keskituuliaineistojen kanssa, mutta pinnanmuotojen suuntautuneisuus vallitsevaan 

tuulensuuntaan nähden vaikutti selkeämmin tuulennopeuksien jakaumaan maisemassa. 

Alueella A pohjoisen sektorin korkeimpien puuskanopeuksien (> 11,5 m/s) vyöhykkeet 

olivat pääasiassa itä-länsi -suuntaisia ja läntisen sektorin tuulille etelä-pohjois -suuntaisia 

(kuvat 29 ja 30). Vastaavasti matalimpia puuskanopeuksia (< 9 m/s) simuloitiin 

vallitsevalta tuulensuunnalta suojaisiin painanteisiin. Simuloitujen puuskatuulien 

yleiskuva on kuitenkin samankaltainen vallitsevasta tuulensuunnasta riippumatta, ja 

suuntautuneisuuden luoma vaihtelu on paikallista.  
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Kuva 29. Heinäkuun 2018 pohjoisen sektorin (316 – 360°, 0-45°) maksimipuuskatuulten 

simulointitulokset alueella A. Yhtenäisin korkeiden simuloitujen puuskanopeuksien 

vyöhyke noudattaa kaakko-lounas -suuntaisen harjanteen muotoa. 

Kuva 30. Heinäkuun 2018 läntisen sektorin (226 – 315°) maksimipuuskatuulten 

simulointitulokset alueella A. Korkeiden simuloitujen puuskatuulten vyöhyke harjanteen 

laella on osin poikittain harjanteeseen nähden.  
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Simulointialueella B erot simuloitujen puuskatuulten alueellisessa jakautumisessa 

vallitsevan tuulensuunnan perusteella ovat vähäisempiä kuin alueella A, joskin läntisen 

sektorin puuskanopeudet ovat olleet keskimäärin alhaisempia (kuvat 31 ja 32). 

Kasvillisuuden vaikutus puuskatuuliin on hyvin paikallinen: sekä pensaan 

tuulenvastaisella että -suojaisella puolella simuloidut nopeudet ovat ympäristöään 0,5 – 2 

m/s alhaisempia. Monin paikoin puuskanopeudet on simuloitu matalammiksi 

tuulenvastaisilla puolilla pensaita kuin suojaisilla puolilla. Pensaiden huiput ovat 

puolestaan korkeiden tuulennopeuksien alueita. Vallitsevalla tuulensuunnalla on eniten 

vaikutusta tuulisuuden jakaumaan paikoissa, joissa lähekkäiset korkean kasvillisuuden 

kohteet muodostavat tuulensuuntaan nähden poikittaisen rosoisuuselementin, mikä johtaa 

simuloitujen puuskanopeuksien alenemiseen pensaikkoryhmän suojapuolella.  

 

Kuva 31. Heinäkuun 2018 pohjoisen sektorin (316 – 360°, 0-45°) maksimipuuskatuulten 

simulointitulokset alueella B. Korkeamman kasvillisuuden kohteet ovat hidastaneet 

simuloituja puuskatuulia sekä tuulenvastaisella että -suojaisella sivulla, mutta hidastus 

on pääosin voimakkaampaa tuulenvastaisilla sivuilla.  
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Kuva 32. Heinäkuun 2018 läntisen sektorin (226 – 315°) maksimipuuskatuulten 

simulointitulokset alueella B. Eroavaisuudet pohjoisen sektorin simulointiin nähden ovat 

melko vähäisiä.  

Maisemaikkunan puuskatuulisimulaatioissa vallitsevan tuulensuunnan merkitys on suuri. 

Pohjoiselta sektorilta puhaltaneet puuskatuulet on simuloitu korkeammiksi (> 24 m/s) 

Saanan pohjoispuolisilla rinteillä kuin läntisen sektorin puuskatuulet (21 – 24 m/s) (kuvat 

33 ja 34). Keskituuliaineiston tavoin myös alueen lounaiskulmassa sijaitsevan jyrkänteen 

muodostama gradientti simuloiduissa puuskanopeuksissa on pienempi pohjoisen sektorin 

tuulilla. Matalimmat simuloidut maksimipuuskatuulet (< 15 m/s) osuvat osittain samaan 

painanteeseen koillinen-lounas -suuntaisen harjanteen suojapuolelle molempien sektorien 

tuulilla. Myös harjanteen läntisen puolen painanne on matalien simuloitujen 

maksimipuuskien vyöhykettä pohjoisen sektorin tuulille, mutta ei läntisen sektorin 

tuulille. Yleisesti simuloitujen pohjoisen sektorin maksimipuuskatuulten alueellinen 

vaihtelu on pienipiirteisempää kuin läntisen sektorin tuulten. 
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Kuva 33. Heinäkuun 2018 pohjoisen sektorin (316 – 360°, 0 – 45°) maksimipuuskatuulten 

simulointitulokset maisemaikkunassa.  
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Kuva 34. Heinäkuun 2018 pohjoisen sektorin (316 – 360°, 0 – 45°) maksimipuuskatuulten 

simulointitulokset maisemaikkunassa.  
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6. Tulosten tarkastelu 

6.1 Mittaustulokset 

Tutkimusalueen mittarin A1 tuuliruusu erosi sekä Saanan että Kilpisjärven kyläkeskuksen 

sääaseman tuuliruusuista. Erilaista suuntajakaumaa selittänee alueen topografinen 

vaihtelu: Saanan mittarille ei ole topografisia esteitä missään ilmansuunnassa sen korkean 

sijainnin vuoksi, mutta Saanan ja Korkea-Jehkas -tunturin välisessä laaksossa sijaitseva 

A1-mittari on osittain suojassa eteläisiltä ja pohjoisilta tuulilta. Avoimimmillaan A1 on 

luoteen suuntaan, jonne tunturien välinen laakso jatkuu. Mittari on toisaalta myös paljon 

lähempänä maanpintaa kuin sääasemien mittarit, joten aineistot eivät ole suoraan 

vertailukelpoisia.   

Mittaustulosten perusteella korkeammalla ja avoimemmalla paikalla tuulee keskimäärin 

voimakkaammin kuin matalammalla tai suojaisemmalla paikalla, vallitseva tuulensuunta 

huomioiden. Tyyninä hetkinä tuulennopeuksissa ei ollut eroja merkittäviä 

mittauspisteiden välillä. Tuulisuuden vaihtelu vuorokaudenajoittain johtunee maanpinnan 

vuorokautisesta lämpenemisen ja viilenemisen syklistä, kun päivisin lämpenevän ilman 

nousu luo ilmanpainegradientteja, jotka heikkenevät illan ja yön viilentyessä (Zhao et al., 

2019).  

Eroavaisuutta mittarien A1 ja A2 keski- ja maksiminopeuksien välillä voi selittää 

tuulennopeuden kasvu, jonka on havaittu olevan suurimmillaan verraten matalien 

harjanteiden lakiosissa (Shen et al., 2020). Vastaavasti Shen et al. (2020) totesivat 

tuulennopeuden pienenevän harjanteiden tuulensuojaisilla rinteillä sekä tuulelle avoimen 

rinteen alaosissa. Mittari A3 ei ollut mitannut lähes lainkaan tuulia pohjoiselta sektorilta, 

ja vallitseva tuulensuunta oli länsi eroten näin merkittävästi muista mittareista.  Rinteen 

läheisyys voi aiheuttaa myös turbulenssia, mikä on saattanut vaikuttaa A3:n muita 

mittareita korkeampaan minimituulennopeuteen.  

B-mittarit olivat mittaustuloksiltaan lähempänä toisiaan kuin A-mittarit. Niiden välillä ei 

ollut merkittävää topografista vaihtelua, joka olisi vaikuttanut tuulioloihin – B1 sijaitsi 

merenpinnan tasoon nähden neljä metriä mittareita B2 ja B3 alempana. Mittarit oli 

kuitenkin sijoitettu kasvillisuudeltaan vaihteleviin paikkoihin. Tutkimusasetelmassa B1 ja 
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B3 olivat samankaltaisemmissa paikoissa alle 30 cm korkean kasvillisuuden 

ympäröiminä, kun taas mittaria B2 ympäröi noin metrin korkea pensas.  

Kasvillisuuden on todettu hidastavan tuulia absorboimalla sen liike-energiaa ja lisäämällä 

pinnan rosoisuutta  (Raupach, 1992; Thom, 1971). Ympäröivän kasvillisuuden 

mahdolliset vaikutukset eivät kuitenkaan näy mittaustuloksissa: B2 mittaamien 

keskituulien keskiarvo on vain 0,02 m/s alhaisempi kuin mittarin B1, mikä johtunee 

luonnollisesta satunnaisvaihtelusta. Tuulisin B-asetelman mittareista oli B3, mutta 

keskinäiset eroavaisuudet olivat pienempiä kuin A-mittarien välillä. On mahdollista, että 

erot samalla korkeudella sijainneiden mittareiden B2 ja B3 välillä johtuvat korkeamman 

kasvillisuuden aiheuttamasta tuulen hidastumisesta, mutta vaikutus ei ole selkeä.  

6.2 Mallinnustulokset 

WindNinja mallinsi tuulisuuden yleistä vaihtelua topografian perusteella hyvin. 

Korkeimmat tuulennopeudet simuloitiin harjanteiden lakiosiin ja matalimmat nopeudet 

tuulensuunnalta suojaisiin painanteisiin. Tulokset toistuivat kaikilla simulointialueilla 

sekä keskituuli- että puuska-aineistoilla ja ovat linjassa muun aiheesta tehdyn tutkimuksen 

kanssa  (esim. Helbig et al., 2017; Ruel et al., 1998; Shen et al., 2020).  

Tuulennopeuksien aliarviointi korkeilla tuulennopeuksilla harjanteiden huipuilla on 

WindNinjalle tyypillistä, mikä selittää mittarien A1 ja A2 validointituloksia. Aliarviontia 

voivat aiheuttaa muun muassa ilmakehän epävakaus, topografinen vaihtelu 

simulointialueen ulkopuolella ja paikalliset pinnan rosoisuusvaihtelut, joita WindNinja ei 

kyennyt huomioimaan (Forthofer et al., 2014). Mittauspisteen A3 länsisektorin tuulten 

simuloinnin vääristyneet tulokset johtunevat WindNinjan kevyemmän 

mallinnusmenetelmän rakenteesta. “Conservation of Mass” ei huomioi liikemäärän 

säilymistä, jolla on suuri vaikutus ilmavirran kulkuun maaston tuulensuojaisissa 

paikoissa. Epätarkkuus voi johtua monista tekijöistä, kuten suojarinteen vastakkaisesta 

ilmanpainegradientista tai turbulenssista, joiden vaikutus tuulisuuteen on vähäisempi 

harjanteiden huipuilla ja tuulelle avoimilla rinteillä  (Forthofer et al., 2014).  

B-mittareilla yleinen tuulennopeuden yliarviointi saattaa johtua ympäröivästä 

kasvillisuudesta. Mittareiden B1 ja B3, jotka sijaitsivat ympäröivän kasvillisuuden 

perusteella samankaltaisissa paikoissa, validointikuvaajat ja virhearvot ovat lähellä 
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toisiaan. Korkeamman kasvillisuuden ympäröimälle mittarille B2 on WindNinja on 

yliarvoinut tuulennopeuksia muita B-mittareita enemmän. B2-mittaria ympäröivä 

korkeampi kasvillisuus lisää pinnan rosoisuutta ja siten hidastaa tuulta  (van de Ven et al., 

1989), mutta vaikutus ei näkynyt selvästi simulointituloksissa. Yleisesti WindNinja on 

kuitenkin huomioinut kasvillisuuden vaikutuksen tuulisuuteen simuloimalla sekä 

tuulensuuntaiselle että -vastaiselle puolelle pensaita matalampia tuulennopeuksia. Tuulen 

simuloitu hidastuminen ennen kasvillisuuden muodostamien kohoumien ylitystä on 

linjassa Shen et al. (2020) tulosten kanssa, ja ilmiö on voimakkaimmillaan juuri matalien 

kohoumien yhteydessä, heikentyen kohouman korkeuden kasvaessa. Vastaavasti tuulen 

kiihtyminen ylitettävän kohouman laella on sitä voimakkaampaa, mitä matalampi kohde 

on  (Shen et al., 2020), mikä voi selittää pensaiden ylle simuloituja korkeita ympäristöönsä 

nähden korkeita tuulennopeuksia. On kuitenkin huomattava, että WindNinja ei tulkitse 

pintamallissa näkyvää kasvillisuutta nimenomaan kasvillisuutena vaan yleisenä 

maanpeitteen pienipiirteisenä muotona, joka tuulen on ylitettävä tai kierrettävä 

edetäkseen. Tämä saattaa vaikuttaa eroihin simuloitujen ja mitattujen tuulennopeuksien 

välillä.  

Kaikilla mittareilla esiintynyttä matalien tuulennopeuksien yliarviointia kasvillisuus ei 

kuitenkaan selitä. WindNinja on suunniteltu simuloimaan maaston mekaanisia 

vaikutuksia, kuten tuulen kiihtyvyyttä kohoumien yli ja hidastuvuutta suojarinteillä, sillä 

ne ovat olennaisia maastopalojen leviämisiin vaikuttavien tuulien kannalta  (Forthofer et 

al., 2014; Wagenbrenner et al., 2016). Mekaaniset vaikutukset tuulennopeuteen ovat 

kuitenkin suurempia korkeilla tuulennopeuksilla (Wagenbrenner et al., 2016). 

WindNinjan validointitutkimuksissa tuulennopeuksia yliarvioitiin erityisesti tuulelta 

suojaisissa sijainneissa (Forthofer et al., 2014), mutta tässä tutkielmassa tarkastelluista 

mittareista vain A3 sijaitsi suojaisassa paikassa. On mahdollista, että matalien 

tuulennopeuksien vallitessa laajemman tuulikentän merkitys tutkimusalueen tuulisuuteen 

on ollut vähäinen, jolloin epätasaisen lämpenemisen ja viilenemisen aiheuttamat 

paikalliset tuulet ovat kontrolloineet ilman virtauksia. Alle 1 m/s tuulennopeuksilla 

turbulenssin on todettu olevan päivisin huomattavasti öitä voimakkaampaa ilmakehän 

konvektion seurauksena (Agarwal et al., 1995). Samaa vaikutusta vuorokaudenaikojen 

välillä ei todettu yli 1 m/s tuulennopeuksilla. Näiden paikallistuulien huomiointi on osa 
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WindNinjan “Diurnal Winds” -asetusta, jota ei käytetty simuloinneissa (Wagenbrenner et 

al., 2016).  

Puuskatuuliaineistolla tehdyissä validoinneissa virheluvut kasvoivat kaikilla mittareilla. 

Toisaalta puuskatuuliaineiston mediaanivirheet ovat pienempiä kuin keskituuliaineiston 

virheet, mikä kuvaa yli- ja aliarviointien välisen suhteen tasoittumista. Tämä saattaa 

johtua aineiston luonteesta: siinä missä keskituuliaineiston mitatut tuulennopeudet olivat 

useiden keskiarvoistuksien keskiarvoja, puuskatuulilukemat olivat korkeimpia kolmen 

sekunnin keskiarvoja 10 minuutin tarkastelujaksolta.   

Simulointitulosten alueelliset tarkastelut ovat keskenään enimmäkseen johdonmukaisia. 

Pohjoisten ja läntisten sektorien tuulet jakautuvat maisemaan samankaltaisesti alueilla A 

ja B sekä maisemaikkunassa. Maisemaikkunan spatiaalisen resoluution karkeus (10 m) 

verrattuna alueiden A ja B spatiaaliseen resoluutioon (2 m) häivyttää tarkimmat 

yksityiskohdat, mutta yleiskuva säilyy samana. Suurin epävarmuus simulointituloksissa 

koskee maisemaikkunan puuskatuulia. Korkeimmat ääriarvot rajattiin pois reuna-alueiden 

virheinä, mutta simuloidut maksimipuuskat ovat silti korkeimmillaan yli 30 m/s. Tämä on 

ristiriidassa Saanan sääaseman aineiston kanssa: heinäkuussa 2018 korkein mitattu 

puuskanopeus oli 19,8 m/s. Tämän ilmeisen mallinnusvirheen vuoksi myös 

maisemaikkunan keskituulisimulointien ääriarvoihin on syytä suhtautua varauksella.  

6.3 Epävarmuustekijät 

6.3.1 Aineisto 

Alkuperäisessä tuuliaineistossa tutkimusalueelta saattaa olla yksittäisiä mittausvirheitä 

tuulennopeuksissa ja -suunnissa, mutta mikään aineistossa ei viittaa systemaattiseen 

virheeseen mittaustuloksissa. Vertailuaineistona käytetyn Saanan sääaseman tuulidatasta 

puuttuu yksi havaintovuosi (1999), sillä se ei ollut saatavilla Ilmatieteen laitoksen 

latauspalvelusta. Tuuliaineiston mahdollisten virheiden vaikutus tutkielman tuloksiin on 

kokonaisuutena vähäinen. 

Maanmittauslaitoksen laserkeilausaineistosta R-ohjelmistolla (R Core Team, 2018) 

tuotetussa digitaalisessa pintamallissa (DSM) ei ole visuaalisesti tarkasteltuna virheitä, 

mutta muunnos pistepilvestä pintamalliksi lidR-paketilla  (Roussel & Auty, 2019) on 
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potentiaalinen virhelähde. Tuuliaineiston tavoin mahdollisten virheiden vaikutus tuloksiin 

on vähäinen.  

6.3.2 Mallinnus 

Tuloksiin voivat vaikuttaa WindNinjan asetukset, kuten epävakaan ilmakehän asetus, 

tuulen vuorokautisvaihtelu ja kullekin mittarille erikseen asetettava vaikutussäde. Kaikki 

simuloinnit pyrittiin tekemään samoilla asetuksilla. Simulaatioita tehtiin kuitenkin yksi 

vuorokausi kerrallaan, joten on mahdollista, että yksittäisissä simulointivuorokausissa on 

muista simulaatioista eroavat asetukset. Yksittäisten vuorokausien simulaatiot olisivat 

saattaneet tuottaa tarkempia tuloksia yksityiskohtaisemmin simuloitavan vuorokauden 

olosuhteita kuvaavilla asetuksilla.  

Tuulisuuden vuorokautisen vaihtelun tarkemmin huomioiva “Diurnal Winds” -asetusta ei 

käytetty simuloinneissa. Aktiivisena asetus simuloi tarkemmin pienipiirteisiä rinnetuulia, 

joita muodostuu päivisin epätasaisen lämpenemisen ja öisin viilenemisen yhteydessä. 

Laajempiin laakso- ja vuorituuliin se ei kuitenkaan sovellu   (Wagenbrenner et al., 2016). 

Myöskään “Non-neutral Stability” -asetusta ei käytetty simuloinneissa. Ilmakehän vakaus 

– eli ilmakehän kyky vastustaa ilman vertikaalista liikettä – vaikuttaa ilmavirran kulkuun 

sen kohdatessa esteen, kuten kohoavan pinnanmuodon: erittäin vakaassa ilmakehässä 

ilmavirta ennemmin kiertää pinnanmuodon, epävakaassa puolestaan ilmavirta saattaa 

kulkea pinnanmuodon yli  (Butler et al., 2014). Sekä “Diurnal Winds”- että “Non-neutral 

Stability” -asetuksia testattiin validointiaineistolla yhden päivän osalta yhdessä ja 

erikseen, mutta niillä ei ollut vaikutusta tai ne heikensivät simulointituloksia, minkä 

vuoksi asetuksia ei käytetty laajemmin.  

WindNinjan asetusten lisäksi jokaiselle mittarille oli mahdollista määrittää “Radius of 

Influence” eli vaikutussäde. Parametri kuvaa ympäröivän maaston vaikutusta tuuleen, ja 

ilman käyttäjän asettamaa arvoa se jätetään huomioimatta simuloinnissa. Vaikutussäteen 

voi asettaa jokaiselle aikatietueelle erikseen esimerkiksi tuulensuunnan perusteella. 

WindNinjan dokumentaation mukaan vaikutussäde on olennainen parametri etenkin 

suojaisilla rinteillä. Tuulimittareista etenkin A3 olisi saattanut tuottaa parempia tuloksia 

huomioimalla mittarin pohjoispuolen rinne vaikutussäteen avulla. Parametria ei 
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kuitenkaan päädytty käyttämään, koska koko tarkasteluajanjakson kattavaa arvoa ei 

pystytty määrittämään eri tuulensuunnat huomioiden. 

WindNinjassa on mahdollista rajata tulosten spatiaalista laajuutta 0 – 49 % viiden 

prosentin kynnyksin, mikä rajaa simulointialueen reunojen epäluotettavat arvot pois 

tuloksista  (Sanjuan et al., 2016a). Reuna-arvot eivät olleet ongelma simulointialueilla A 

ja B, mikä johtunee alueiden verraten pienestä koosta ja mittarien määrästä alueen kokoon 

nähden. Maisemaikkunan simulointituloksia rajattiin 5 %, mikä poisti suurimmat 

ääriarvot alueen reunoilta, mutta puuskatuulten simulointitulosten perusteella suurempi 

rajaus olisi mahdollisesti parantanut simuloinnin luotettavuutta. Kaikki tutkielmassa 

tarkastellut anemometrit sekä simulointialueet A ja B sijaitsevat kuitenkin lähellä 

maisemaikkunan länsireunaa, joten alueen tasainen leikkaaminen joka suunnasta, kuten 

WindNinja tekee, ei välttämättä ole toimiva ratkaisu tulosten vertailtavuuden kannalta.  

Lisäksi on huomioitava, että simuloinnin pohjana käytettiin yhteensä vain kuutta mittaria. 

Simulointialueilla A ja B vain alueiden sisällä sijainneet kolme mittaria olivat mukana 

simuloinneissa, mutta tämä ei ilmene epäluotettavuutena alueiden simulointituloksissa, 

mikä johtunee alueiden pienestä koosta ja mittareiden sijainnista keskeisellä paikalla. 

Toisaalta huomattavasti laajemman maisemaikkunan simuloinneissa mittarien sijainti 

läheinen sijainti toisiinsa nähden sekä alhainen määrä heikentävät simulointitulosten 

luotettavuutta. 

6.4 Kehitysideat ja jatkotutkimus 

 

Simuloinneissa käytettiin WindNinjan graafista käyttöliittymää. WindNinjaa voi käyttää 

myös komentoliittymällä, jota sovelluksen dokumentaatiossa suositellaan 

tutkimuskäyttöön  (Forthofer et al., 2014). Graafinen käyttöliittymä on helppokäyttöinen 

ja selkeä, mutta se ei sovellu pitkien aikasarjojen tekemiseen, sillä tavallisten 

tietokoneiden muistirajoitukset eivät mahdollista yksittäisiä pitkiä simulaatioita eikä 

useiden lyhyempien simulaatioiden ajaminen silmukassa onnistu. Simulaatioiden 

automatisointi komentoliittymällä voisi vähentää aikaa, joka käyttäjältä kuluu yksittäisten 

simulointien aloittamiseen.  
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Simulointien tuottamat shapefile-tiedostot muunnettiin rastereiksi, jotta niiden käsittely 

olisi yksinkertaisempaa. Simuloidut tuulensuunnat kuitenkin häviävät tuulennopeuden 

säilyttävän rasterimuunnoksen yhteydessä, minkä vuoksi tässä tutkielmassa ei tarkasteltu 

simuloitujen ja mitattujen tuulensuuntien välisiä virheitä. Suuntatarkastelua varten 

shapefile-tiedostoille olisi pitänyt tehdä toinen rasterimuunnos eri parametreilla tai 

kehittää muita menetelmiä. Vertaillessaan mitattuja ja WindNinjan simuloimia 

tuulensuuntia Forthofer et al. (2014) totesivat tuulensuuntavirheiden olevan 

suurimmillaan tuulensuojaisissa rinteissä. Laajan aineiston simulointi shapefile-

tiedostoiksi vaatii myös runsaasti tallennustilaa: yhden mittarin validointiaineiston koko 

kuukauden ajalta oli noin 20 gigabittiä. Rasterimuunnos vähentää tallennustilan tarvetta 

merkittävästi.  

Aineiston validointia olisi voinut tarkentaa käyttämällä tuulensuuntavertailuihin neljän 

ilmansuunnan sijasta kahdeksaa ilmansuuntaa. Tutkimusalueella tuuli merkittävästi 

luoteesta, jonka asteluku 315° oli rajana läntiselle ja pohjoiselle ilmansuuntasektorille eli 

luoteen suuntaiset tuulet jakautuivat asteen tarkkuudella mitatun tuulensuunnan 

mukaisesti näihin sektoreihin. Ilmansuuntasektorien määrän lisäämisen ohella myös 

sektorien toisenlainen asettelu, kuten kunkin sektorin keskikohdan määrittäminen väli-

ilmansuuntien mukaan pääilmansuuntien sijaan, olisi voinut parantaa tuloksia: tällöin 

luoteiset tuulet olisivat muodostaneet oman sektorinsa kahteen sektoriin jakautumisen 

sijaan. 

Tuulimallinnusmenetelmien kehitys 2000-luvulla antaa käyttäjälle mahdollisuuden valita 

laskennallisesti kevyiden ja nopeiden tai raskaampien ja hitaampien mallien väliltä. Kuten 

Forthofer et al. (2014) totesivat yhteenvedossaan, käyttäjän on määritettävä 

mallinnustulosten hyväksyttävä tarkkuus riippuen mallin käyttötarkoituksesta. 

WindNinjalla on tämän tutkielman perusteella potentiaalista käyttöä myös mikro- ja 

mesoilmastotarkasteluissa, mutta sen simulointituloksia tällä tutkimusalueella olisi hyvä 

verrata esimerkiksi tuulikerroinmenetelmään  (Venäläinen et al., 2017) tai entuudestaan 

luotettaviksi osoittautuneihin diagnostisiin tuulimalleihin.  
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7. Johtopäätökset 

Tutkielmassa käytettiin maastopaloihin vaikuttavien tuulten mallinnukseen kehitetyn 

WindNinja-sovelluksen laskennallisesti kevyempää mallia simuloimaan tuuliolosuhteita 

kuukauden ajalta topografialtaan vaihtelevalla matalan kasvillisuuden tunturialueella 

Suomen Lapissa. Simuloinnit tehtiin sekä keskituuli- että puuskatuuliaineistolle 

hyödyntäen taustana digitaalista pintamallia (DSM) kahden metrin spatiaalisella 

resoluutiolla. Tutkielmassa vastattiin seuraaviin kysymyksiin:  

a) Miten topografia vaikuttaa tuulisuuden paikalliseen vaihteluun? 

Mittaustuloksissa topografisen vaihtelun merkitys oli todettavissa tuulen 

huomattavasti korkeampina keski- ja puuskanopeuksina harjanteen huipulla kuin 

ylä- ja alarinteillä.  Sama tulos toistui simulaatioissa tuulensuunnasta riippumatta 

sekä topografisen vaihtelun tutkimusalueella että laajemmalla simulointialueella. 

Kohoumiin kohdistuu keskimäärin voimakkaampia tuulia kuin painanteisiin. 

Toisaalta tuulen suunta vaikuttaa etenkin painanteiden tuulennopeuksiin. 

 

b) Miten kasvillisuus vaikuttaa tuulisuuden paikalliseen vaihteluun? 

Kasvillisuuden vaikutus tuulisuuteen ei näkynyt selvästi mittaustuloksissa: mitatut 

tuulennopeudet mittarien välillä erosivat toisistaan vain vähän mittaroita 

ympäröivän kasvillisuuden korkeuden eroavaisuuksista huolimatta. 

Simulaatioissa pensaat loivat kuitenkin hyvin paikallista vaihtelua niitä 

ympäröivään tuulikenttään sekä hidastaen että nopeuttaen tuulta. Tuulennopeus oli 

ympäristöä alhaisempi pensaiden tuulenvastaisilla ja -suojaisilla sivuilla. 

Simuloinneissa pensaiden yläosat olivat korkeiden tuulennopeuksien vyöhykkeitä. 

 

c) Miten WindNinja soveltuu pitkäaikaisen tuuliaineiston mallinnukseen korkealla 

spatiaalisella resoluutiolla? 

Tulosten perusteella WindNinja soveltuu tuulimallinnukseen 

mikroilmastotarkasteluissa. Toisaalta WindNinjan graafinen käyttöliittymä ei 

sovellu pidempiaikaisiin simulointeihin. Komentoliittymää käyttämällä saattaa 

pystyä kiertämään graafisen käyttöliittymän rajoitteet, mutta komentoliittymä 

vaatii enemmän osaamista käyttäjältä. Laajemmilla simulointialueilla myös 
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tietokoneen laskentaresurssit voivat muodostua ongelmaksi korkeilla spatiaalisilla 

resoluutioilla. Ongelmaa voi ratkoa pilkkomalla simulointialueen pienempiin 

osiin. 

Tulokset antavat hyvän yleiskuvan topografian aiheuttamasta tuulisuuden pienipiirteisestä 

vaihtelusta tutkimusalueella. Toisaalta kasvillisuuden vaikutuksen simulointi on osittain 

epärealistisella pohjalla, koska todellisuudessa kasvit päästävät tuulta myös lävitseen, 

mitä ei tässä tutkielmassa huomioitu  (Leenders et al., 2007; Ruck & Schmitt, 1986). Jotta 

tuulisuuden vaihtelun mikro- ja mesoilmastolliset vaikutukset selviäisivät, simulointien 

tuloksia tulisi yhdistää muihin tutkimusalueella tarkastelujakson aikana tehtyihin 

havaintoihin mikroilmastomuuttujien, kuten maaperän lämpötilan ja kosteuden 

vaihtelusta  (esim. Kemppinen et al., 2018). Lisäksi tuloksia voisi hyödyntää 

geomorfologisesti maaperän eroosiolle alttiiden alueiden määrittämisessä  (Leenders et 

al., 2007; Wolfe & Nickling, 1993). Yhteenveto tuloksista on kuvassa 35.  

 

Kuva 35. Yhteenveto topografian ja kasvillisuuden vaikutusista mittaus- ja 

mallinnustuloksiin. Topografian vaikutus näkyi selkeästi sekä mittaus- että 

mallinnustuloksissa. Kasvillisuuden vaikutus mittaustuloksiin oli hyvin vähäinen, mutta 

mallinnuksessa kasvillisuus loi selvää paikallista vaihtelua tuulisuuteen. 
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Laajemmin tuulimallinnus on yhä kehittyvä tutkimuskohde mikrometeorologiassa. 

Ilmakehän rajakerroksessa on pitkästä tutkimushistoriasta huolimatta edelleen prosesseja, 

jotka vaativat lisätutkimusta. Haasteita tarjoaa etenkin tuulen aiheuttaman lumen 

kasautumisen ja kulkeutumisen mallinnus  (Mott et al., 2018). Lumipeitteen jakaumalla 

ja kestolla on olennainen rooli muun muassa routaprosessien ja arktisen kasvillisuuden 

levinneisyydessä, joita molempia ilmaston lämpeneminen tulee muuttamaan  (Aalto et al., 

2017; Johansson et al., 2013; Niittynen & Luoto, 2018).  Yhä tarkempien mallien ja 

laajempien mallinnusalueiden rajoitteena on kuitenkin laskentateho: käyttäjän on 

pohdittava, onko mallinnustuloksen korkeampi tarkkuus sen saavuttamiseen kuluneen 

laskenta-ajan arvoista  (Beaucage et al., 2014; Mott et al., 2018). Tuulimallinnus 

kehittyykin samanaikaisesti kohti yksinkertaisia ja monimutkaisia malleja  (Beaucage et 

al., 2014; Butler et al., 2014)  sekä kohti paikallisia ja globaaleja sovellutuksia  (Bervida 

et al., 2019; Kling & Ackerly, 2021).  

8. Kiitokset 

Kiitän ohjaajiani Juha Aaltoa tutkielman aiheesta, kenttätöistä, rakentavasta palautteesta 

ja neuvoista työn eri vaiheissa sekä kannustuksesta tutkielman pitkäksi venyneen työstön 

aikana; Ari Venäläistä tuuliaineiston käsittelyyn liittyvästä neuvonnasta; ja Miska Luotoa 

tuesta tutkielman teossa ja opintojen viimeistelyssä. Joonas Kolstela, Mikko Laapas ja 

Pentti Pirinen Ilmatieteen laitokselta tarjosivat apua WindNinjan ja tuulikertoimien 

kanssa, vaikka kertoimia ei lopulta päädyttykään laskemaan.  

Kilpisjärven biologisen aseman henkilökunnalle kiitos erinomaisista ruuista ja 

majoituksesta kenttätöiden aikana sekä avustuksesta anemometrien purkamisessa ja 

lähettämisessä takaisin Helsinkiin. Lisäksi kiitos kaikille BioGeoClimate Modelling 

Labin jäsenille sekä Kilpisjärvellä kenttätöissä kesinä 2018-19 viihtyneille.  
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Liitteet 

Liite 1. Käytetyt R-paketit. 

R-paketti Viite Käyttö 

lidR Jean-Romain Roussel and David Auty (2019). lidR: 

Airborne LiDAR Data Manipulation and 

Visualization for Forestry Applications. R package 

version 2.0.2.   

https://CRAN.R-project.org/package=lidR 

Digitaalisen pintamallin 

tuottaminen 

laserkeilausaineistosta. 

clifro Seers B, Shears N (2015). “New Zealand's Climate 

Data in R - An Introduction to clifro.” The 

University of Auckland, Auckland, New Zealand. 

URL: 

http://stattech.wordpress.fos.auckland.ac.nz/2015-

02-new-zealands-climate-data-in-r-an-introduction-

to-clifro/ 

Tuuliruusut 

raster Robert J. Hijmans (2019). raster: Geographic Data 

Analysis and Modeling. R package version 

  2.8-19. https://CRAN.R-

project.org/package=raster 

Rasterianalyysit 

spatstat Adrian Baddeley, Ege Rubak, Rolf Turner (2015). 

Spatial Point Patterns: Methodology and 

  Applications with R. London: Chapman and 

Hall/CRC Press, 2015. URL 

  http://www.crcpress.com/Spatial-Point-Patterns-

Methodology-and-Applications-with-R/Baddeley-

Rubak-Turner/9781482210200/ 

Validointi 

sf Pebesma, E., 2018. Simple Features for R: 

Standardized Support for Spatial Vector Data. The 

  R Journal, https://journal.r-

project.org/archive/2018/RJ-2018-009/ 

Validointi 

sp Pebesma, E.J., R.S. Bivand, 2005. Classes and 

methods for spatial data in R. R News 5 (2), 

  https://cran.r-project.org/doc/Rnews/. 

 

  Roger S. Bivand, Edzer Pebesma, Virgilio Gomez-

Rubio, 2013. Applied spatial data analysis 

  with R, Second edition. Springer, NY. 

https://asdar-book.org/ 

Validointi 

rgdal Roger Bivand, Tim Keitt and Barry Rowlingson 

(2019). rgdal: Bindings for the 'Geospatial' 

  Data Abstraction Library. R package version 1.3-9. 

https://CRAN.R-project.org/package=rgdal 

Validointi 

maptools Roger Bivand and Nicholas Lewin-Koh (2019). 

maptools: Tools for Handling Spatial Objects. R 

  package version 0.9-5. https://CRAN.R-

project.org/package=maptools 

Validointi 
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Liite 2. WindNinjan asetukset simuloinneissa. Kasvillisuusasetuksena käytettiin “Grass”, 

resoluutiona 2 metriä (maisemaikkunalla 10) ja menetelmänä “Point Initialization” eli 

virtuaalisääasemia; “Diurnal Winds” ja “Non-neutral stability” -asetukset eivät olleet 

käytössä. Simuloinnit suoritettiin vuorokausi kerrallaan 143 aika-askelmaa kerrallaan ja 

lisäksi yksittäinen aika-askelma kunkin vuorokauden aikatietueelle 23:40 – koko 

vuorokauden simulointi 144 aika-askelmalla rikkoi 10 minuutin tarkasteluvälin. 

Simulointikorkeutena käytettiin 125 senttimetriä ja tuulennopeuden yksikkönä m/s. 

Simulointituloksia rajattiin alueen reunoilta vain maisemaikkunassa, jolloin 

rajausprosentti oli 5.  

 

Liite 3. Virtuaalisääasemana käytetyn CSV-tiedoston rakenne yhden tunnin osalta. 

Sarakkeiden kokonaiset nimet ovat järjestyksessä 

Station_Name; Coord_SYS(PROJCS, GEOGCS); Datum(WGS84,NAD83,NAD27); 

Lat/YCoord; Lon/XCoord; Height; Height_Units(meters,feet); Speed; 

Speed_Units(mph,kph,mps,kts); Direction(degrees); Temperature; 

Temperature_Units(F,C); Cloud_Cover(%); Radius_of_Influence; 

Radius_of_Influence_Units(miles,feet,meters,km); date_time 
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Liite 4. Keskituuliaineiston tuuliruusut tutkimusalueen anemometreistä heinäkuulta 

2018.  

 

Liite 5. Puuskatuuliaineiston tuuliruusut tutkimusalueen anemometreistä heinäkuulta 

2018.  
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Liite 6. Leave-one-out validointiin käytetty R-koodi.  

# R-SCRIPT FOR PERFORMING LEAVE-ONE-OUT VALIDATION # 

#################################################### 

# Loading required packages. 

library(raster) 

library(spatstat) 

library(sf) 

library(sp) 

library(rgdal) 

library(maptools) 

# Listing the sites for the loop to go through. 

list_of_sites <- c("A1", "A2", "A3", "B1", "B2", "B3") 

for (i in 1:length(list_of_sites)) { 

  # Setting working directory 

 

working_directory_path <- paste0("~/Yliopisto/Gradu/WindNinja-

tulokset/Puuskat/DSM/DSM_Valid/Without_", list_of_sites[i],"/Tif") 

   setwd(working_directory_path) 

   # Listing rasters in the working directory. 

   rasters <- list.files(pattern="\\.tif$") 

   output_matrix <- matrix(ncol=4, nrow = length(rasters)) 

   # Column 1 is the measured value, taken directly from the CSV-file. 

   # Column 2 is the value extracted from WindNinja results. 

   # Column 3 is the wind direction in degrees, from the csv-file. 

   # Determining the input path for missing loggers' CSV-file location. 

input_path <- paste0("D:\\Documents\\Yliopisto\\Gradu\\WindNinja-

tulokset\\Ninjaz_july_data_gust\\", list_of_sites[i],"_ninja_july_gust.csv") 

   # Reading the missing logger csv file. 

   input <- read.csv(input_path) 
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   # Determining path for the missing logger location file. 

polku_shp <- paste0("D:/Documents/Yliopisto/Gradu/WindLoggers_2018/", 

list_of_sites[i], ".shp") 

   # Reading the missing logger location shapefile. 

   SITE_shp <- readShapeSpatial(polku_shp) 

   # Setting projection. 

proj4string(SITE_shp) <- CRS("+proj=utm +zone=34 +datum=WGS84 

+units=m +no_defs") 

   # Reprojecting to match the raster files. 

 SITE_shp <- spTransform(SITE_shp, CRS("+proj=utm +zone=35 

+ellps=GRS80 +units=m +no_defs")) 

   # Turning SpatialsPointsDataFrame into SpatialPoints. 

   SITE_shp_sp <- as(SITE_shp, 'SpatialPoints') 

   # Extracting the coordinate values from the SpatialPoints into a dataframe. 

   coordinates <- data.frame(nrow=1, ncol=2) 

   column_names_shp <- c("x", "y") 

   colnames(coordinates) <- column_names_shp 

   coordinates[1,1] <- SITE_shp_sp@coords[1] 

   coordinates[1,2] <- SITE_shp_sp@coords[2] 

   # Creating a for loop that goes through every raster file and extracts the  

# predicted wind speed value from the raster file based on the windlogger 

location. 

   print(paste0("Starting looping for ", list_of_sites[i])) 

   for (j in 1:4464) { 

      print(paste0("Processing row ", j))   

      # Reading the raster file. 

      input_raster <- raster(rasters[j])   

      # Extracting the predicted value from the raster file. 

      output_predicted_wind_speed <- extract(input_raster, coordinates)   

      # Reading measured wind speed and direction from the logger file. 



 

81 

 

      output_measured_wind_speed <- input[j, "Speed"] 

      output_measured_wind_direction <- input[j, "Direction.degrees."]   

      # Writing the values to the output matrix. 

      output_matrix[j, 1] <- output_measured_wind_speed 

      output_matrix[j, 2] <- output_predicted_wind_speed 

      output_matrix[j, 3] <- output_measured_wind_direction 

   }  

   # Calculating squared error and inserting it to the matrix.   

   output_matrix[,4] <- (output_matrix[,2] - output_matrix[,1])^2  

   

   # Renaming matrix columns. 

   column_names <- c("Measured", "Predicted", "Direction", "Squared_Error") 

   colnames(output_matrix) <- column_names   

   # Writing the output matrix as a CSV for further inspection.   

   file_name <- paste0(list_of_sites[i], "_RMSE.csv") 

   write.csv(output_matrix, file_name, row.names = F) 

} 
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Liite 7. Leave-one-out -validoinnin tulokset, virheluvut ja korrelaatiokertoimet 

keskituulille digitaalisella maastomallilla (DTM). 

 

Liite 8. Keskituulennopeuksien ennustevirheet digitaalisella maastomallilla (DTM) 

simuloituina.
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Liite 9. Yhteenveto tuulisimulaatioiden ennustevirheistä mittareittain heinäkuussa 2018 

mitattujen ja ennustettujen keskituulennopeuksien välillä digitaalisella maastomallilla 

(DTM). 

Mittari Mediaanivirhe 

(m/s) 

Suurin 

negatiivinen 

virhe (m/s) 

Suurin 

positiivinen 

virhe (m/s) 

Virheen 

vaihteluväli 

(m/s) 

A1 -1,3 -8,4 4,8 13,2 

A2 -0,5 -5,7 4,9 10,6 

A3 -0,2 -4,7 7,2 11,9 

B1 0,6 -3,5 5,4 8,9 

B2  0,8 -3,1 5,7 8,8 

B3 0,3 -3,9 5,2 9,1 

 

Liite 10. Heinäkuussa 2018 mitattujen ja digitaalisella maastomallilla (DTM) simuloitujen 

keskituulennopeuksien välisten ennustevirheiden riippuvuus mitatuista tuulennopeuksista 

sekä Spearmanin järjestyskorrelaatiokertoimet (rhoo). 
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Liite 11. Leave-one-out -validoinnin tulokset, virheluvut ja korrelaatiokertoimet 

puuskatuulille digitaalisella maastomallilla (DTM). 

 

Liite 12. Puuskatuulennopeuksien ennustevirheet digitaalisella maastomallilla (DTM) 

simuloituina.  
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Liite 13. Yhteenveto tuulisimulaatioiden ennustevirheistä mittareittain heinäkuussa 2018 

mitattujen ja ennustettujen puuskatuulennopeuksien välillä digitaalisella maastomallilla 

(DTM). 

Mittari Mediaanivirhe 

(m/s) 

Suurin 

negatiivinen 

virhe (m/s) 

Suurin 

positiivinen 

virhe (m/s) 

Virheen 

vaihteluväli 

(m/s) 

A1 -1,45 -9,3 7,8 17,1 

A2 -0,7 -7,9 7,9 15,8 

A3 -0,4 -6,4 6,7 13,1 

B1 0,5 -5,1 7,9 13,0 

B2  0,8 -5,3 8,6 13,9 

B3 0,2 -5,9 7,9 13,8 

 

Liite 14. Heinäkuussa 2018 mitattujen ja digitaalisella maastomallilla (DTM) simuloitujen 

puuskatuulennopeuksien välisten ennustevirheiden riippuvuus mitatuista 

tuulennopeuksista sekä Spearmanin järjestyskorrelaatiokertoimet (rhoo). 
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Liite 15. Alueen A keskimääräiset keskituulennopeudet ilmansuunnittain digitaalisella 

maastomallilla (DTM) mallinnettuna. 

 
Liite 16. Alueen A keskimääräiset keskituulennopeudet ilmansuunnittain digitaalisella 

pintamallilla (DSM) mallinnettuna. 
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Liite 17. Alueen A maksimikeskituulet ilmansuunnittain digitaalisella maastomallilla 

(DTM) mallinnettuna.  

 

Liite 18. Alueen A maksimikeskituulet ilmansuunnittain digitaalisella pintamallilla 

(DSM) mallinnettuna. 
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Liite 19. Alueen B keskimääräiset keskituulennopeudet ilmansuunnittain digitaalisella 

maastomallilla (DTM) mallinnettuna.

Liite 20. Alueen B keskimääräiset keskituulennopeudet ilmansuunnittain digitaalisella 

pintamallilla (DSM) mallinnettuna.
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Liite 21. Alueen B maksimikeskituulet ilmansuunnittain digitaalisella maastomallilla 

(DTM) mallinnettuna. 

Liite 22. Alueen B maksimikeskituulet ilmansuunnittain digitaalisella pintamallilla 

(DSM) mallinnettuna. 
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Liite 23. Maisemaikkunan keskimääräiset keskituulennopeudet  ilmansuunnittain 

digitaalisella pintamallilla (DSM) mallinnettuna. 
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Liite 24. Maisemaikkunan korkeimmat keskituulennopeudet ilmansuunnittain 

digitaalisella pintamallilla (DSM) simuloituina.
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Liite 25. Alueen A tuulen keskimääräiset puuskanopeudet ilmansuunnittain digitaalisella 

maastomallilla (DTM) mallinnettuna.

Liite 26. Alueen A tuulen keskimääräiset puuskanopeudet ilmansuunnittain digitaalisella 

pintamallilla (DSM) mallinnettuna.
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Liite 27. Alueen A maksimipuuskatuulet ilmansuunnittain digitaalisella maastomallilla 

(DTM) mallinnettuna. 

Liite 28. Alueen A maksimipuuskatuulet ilmansuunnittain digitaalisella pintamallilla 

(DSM) mallinnettuna.
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Liite 29. Alueen B tuulen keskimääräiset puuskanopeudet ilmansuunnittain digitaalisella 

(DTM) maastomallilla mallinnettuna.

Liite 30. Alueen B tuulen keskimääräiset puuskanopeudet ilmansuunnittain digitaalisella 

(DSM) pintamallilla mallinnettuna.
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Liite 31. Alueen B maksimipuuskatuulet ilmansuunnittain digitaalisella maastomallilla 

(DTM) mallinnettuna. 

Liite 32. Alueen B maksimipuuskatuulet ilmansuunnittain digitaalisella pintamallilla 

(DSM) mallinnettuna.
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Liite 33. Maisemaikkunan keskimääräiset puuskatuulet ilmansuunnittain digitaalisella 

pintamallilla mallinnettuna. 
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Liite 34. Maisemaikkunan maksimipuuskatuulet ilmansuunnittain digitaalisella 

maastomallilla mallinnettuna.

 



 

98 

 

Liite 35. Maisemaikkunan maksimipuuskatuulet ilmansuunnittain digitaalisella 

pintamallilla mallinnettuna.  

 


