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E-FARM® -OHJELMIEN TUULIENERGIALASKENTA JA SUOMEN TUULIATLAS
E-farm® Pro ja Basic –ohjelmien tuulienergiatyökalulla voidaan tarkastella tuulivoimalan kannattavuutta ja energiantuottoa sähköenergiana. Laskenta perustuu Suomen Tuuliatlaksesta (myöhemmin tässä dokumentissa Tuuliatlas) saataviin lähtötietoihin ja laskennan kohteena olevan tuulivoimalan paikkatietoihin. Tuuliatlas on tuulienergiakartasto, joka sisältää suuren määrän tuulioloihin
liittyvää tietoa Suomesta.

Laskennan kohteena olevan tuulivoimalan ja sen sijoituspaikan tietoja verrataan Tuuliatlaksessa
oleviin tuulitietoihin. Vertailukohteena on Tuuliatlaksessa olevan nimellisteholtaan 3 MW:n tuulivoimalan tiedot. Tuuliatlaksesta haettavat lähtötiedot haluttuun maantieteelliseen paikkaan (tarkastelujaksona vuosi):
-

Tuulennopeus 200 metrin korkeudella.
Vuosituotto (MWh/a) nimellisteholtaan 3 MW:n voimalalle kyseisessä paikassa.
Tuuliruusukuvaaja kyseiselle paikalle.

Tuuliatlaksesta saatavien tietojen pohjalta E-farm® -ohjelmat määrittävät maksimaalisen tuulienergiapotentiaalin halutulle sijainnille. Maksimipotentiaali suhteutetaan laskennassa tarkasteltavan kokoluokan voimalalle.
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E-FARM® -OHJELMISSA TARVITTAVIEN TUULITIETOJEN HAKU TUULIATLAKSESTA
Seuraavassa on esitetty ohjeistus, kuinka saat haettua laskentaan tarvittavat tiedot Tuuliatlaksesta.



Mene internetosoitteeseen www.tuuliatlas.fi.
Etusivun oikeasta yläkulmasta löytyy punainen nuoli TUULIATLAS KARTTALIITTYMÄ (katso
kuva 1). Klikkaa linkkiä hiiren osoittimella.

KUVA 1. TUULIATLAKSEN ETUSIVU. LINKKI TUULIATLAS KARTTALIITTYMÄÄN SIVUN OIKEASSA
YLÄNURKASSA OLEVA PUNAINEN NUOLI.
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Avautuvan sivun vasemmassa yläreunassa on hakutoiminto (kuva 2), jolla voit hakea haluamaasi paikkakuntaan. Kohdentamiseen voit käyttää myös hakukohdan yläpuolella olevan työkalupalkin painikkeita.

KUVA 2. TUULIATLAKSEN HAKUTOIMINTO.


Hae tuulivoimalan kohdepaikkakunta tai mäki nimen perusteella kirjoittamalla nimi hakukenttään ja paina HAE –painiketta. Sovellus ilmoittaa löydetyt paikat hakukohdan alapuolella. Paina KOHDISTA -tekstilaatikon alla olevaa suurennuslasikuvaketta. Kartta kohdistuu
kyseisen paikkakunnan kohdalle. Kuvassa 3 on esitetty näkymä, kun hakukenttään on kirjoitettu Kuopio ja painettu kohdistuspainiketta.

KUVA 3. NÄKYMÄ TUULIATLAS.FI –SIVUSTOLTA, KUN ON HAETTU TARKASTELUSSA OLEVAN
TUULIVOIMALAN PAIKKA.
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Rastita oikealta alhaalta kohta "NIMET" (kuva 4). Karttaan tulee näkyviin paikkakuntien nimet. Tämä voi kestää jonkin aikaa.
Valitse kohdasta ”2500m” (kuva 4) -> Tuulennopeus (m/s) -> Tuulen nopeus 200m -> kohta
”VUOSI”.
Valitse lisäksi kohdasta ”2500m” -> 3 MW voimalan tuotto (MWh) -> tuotto 200m -> kohta
"VUOSI".

KUVA 4. WWW.TUULIATLAS.FI –SIVUSTON LÄHTÖTIETOJEN MÄÄRITTÄMISESSÄ KÄYTETTY KYSELYVALIKKO.



Klikkaa tämän jälkeen vasemmalla ylhäällä olevaa painiketta, jossa on valkoinen ”i” –kirjain
(kuva 5). Painikkeen avulla haetaan juuri määritetyt parametrit ja tiedot halutulle paikalle.

KUVA 5. TUULIATLAKSEN TIETOJEN HAKU PAINIKE TYÖKALUPALKISSA.



Tämän jälkeen klikkaa kartalta sitä kohtaa, johon tarkasteltava tuulivoimala halutaan sijoittaa. Näytön vasempaan laitaan ilmestyy tarkastelukohteen tiedot (kuva 6).

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4

KUVA 6. TUULIATLAKSEN TULOSTAULU, JOSSA ON E-FARM® -LASKENTAAN TARVITTAVIA LÄHTÖTIETOJA (ILMESTYY KLIKKAAMALLA TYÖKALUPALKIN ”I” –PAINIKETTA JA TARKASTELUKOHDETTA KARTALTA).






Keskellä MWh -laatikon alapuolella näkyy kohteen vuosittainen energian tuotto (kuva 6 nro
1), joka tulee kirjata kyselylomakkeen kohtaan VUOSITUOTTO (Winwind 3 MW).
Vuoden tuulennopeus 200 m –kohdasta tulee merkata harmaan m/s –ruudun alta (kuva 6
nro 2) tuulennopeustieto kyselylomakkeen kohtaan TUULEN NOPEUS 200 m KORKEUDELLA.
Tuuliatlaksesta tarvitaan vielä kohteen tuulisuustiedot, jotka saadaan klikkaamalla harmaan id –laatikon alla olevaa tuuliruusuke –kuvaa (kuva 6 nro 3). Klikkaamalla avautuu kuvan 7 kaltainen tuuliruusun kuva. Tuuliruusu on kullekin maantieteelliselle sijainnille ominainen kuvaaja, josta käy ilmi tuulen vuosittainen jakautuminen vuoden aikana eri ilmansuuntien välillä kyseisessä paikassa.
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KUVA 7. TUULIATLAKSEN TUULIRUUSU.



Kuvan 7 tuulisuustiedot tulee tulkita numeroiksi ja syöttää E-farm® -ohjelmien tuulienergian kyselylomakkeelle. Tuulitiedot syötetään lomakkeelle, joka avautuu klikkaamalla Efarm® -ohjelman kyselylomakkeen kompassikuvaa (kuva 8).

KUVA 8. E-FARM® -OHJELMAN KYSELYLOMAKKEEN KOMPASSIKUVA, JOTA KLIKKAAMALLA
AVAUTUU VARSINAINEN TUULITIETOJEN KYSELYLOMAKE.



Tuuliatlaksen tuuliruusukuvan mukaiset tuulen esiintyvyystiedot syötetään prosentteina eri
ilmansuunnille kyselylomakkeelle. Kaikkiaan 12 ilmansuuntaa.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6





Kyselylomakkeessa on kumulatiivinen laskuri, joka laskee tuulen prosenttiosuudet yhteen.
Ilmansuuntien tuulen esiintyvyyksien summa tulee olla 100 %. Mikäli 100 % ylittyy, tulee
näyttöön virheilmoitus.
Muista valita myös maastonmuoto. Eri vaihtoehtoja maastonmuodoille löytyy alasvetovalikossa (painike valintaruudun oikeassa laidassa). Tässä huomioidaan alle 200 metrin etäisyydellä oleva maastomuoto.
Kun kaikki tiedot on asetettu, paina OK -painiketta, jolloin tiedot tallentuvat ja laskenta
voidaan toteuttaa.

Huom! Jos avaat tallentamiasi lähtötietoja E-farm® -ohjelmaan, tulee tiedoston avaamisen jälkeen ensin avata kompassikuvaa klikkaamalla KOHTEEN TUULITIEDOT –valintaikkuna ja klikata
siellä painiketta OK. Tämän jälkeen tulee klikata tuulen kyselylomakkeen LASKE -painiketta.
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