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Tässä insinöörityössä tutkittiin koneoppimisen hyödyntämisen mahdollisuutta kiinteistöau-
tomaation ohjauksessa. Työ tehtiin yhteistyössä Ammattikorkeakoulu Metropolian Digi-Sa-
lama-hankkeen sekä rakennusautomaatioyritys Assemblinin kanssa. Tavoitteena oli selvit-
tää ja testata, voidaanko koneoppimisen avulla saavuttaa säästöjä kiinteistön energianku-
lutuksessa ja samalla jopa parantaa sisätilojen olosuhteita.

Testejä tehtiin Metropolian Myllypuron kampuksen tiloissa huhtikuun ajan, minkä jälkeen
laskettiin valittujen tilojen lämmitykseen ja jäähdytykseen käytetty energia. Työssä tutkittiin
vaihtoehtoisia tapoja säädellä kiinteistön lämmitystä ja jäähdytystä lisäämällä sen ohjauk-
seen älykkyyttä nykyisten ohjausjärjestelmien tilalle. Ohjauksessa hyödynnettiin
Ilmatieteen laitokselta saatua sääennustetietoa. Tiloina toimivat kaksi valittua huoneparia
eri osista kampusta, joista toinen parien huoneista toimi testitilana ja toinen verrokkitilana.
Testitiloja ohjattiin koneoppimismallin avulla, ja verrokkitilat pysyivät alkuperäisen ohjauk-
sen alaisuudessa.

Koneoppimismallia opetettiin huonesimulaattorin avulla tuotetun tietoaineiston avulla,
minkä jälkeen mallia testattiin simulaattorissa ennen sen siirtämistä testihuoneita ohjaa-
valle Raspberry-tietokoneelle.

Opinnäytetyöraportissa esitellään koneoppimista yleisesti sekä käydään valitun koneoppi-
mismallin teoreettinen puoli yksityiskohtaisemmin läpi. Tämän jälkeen esitellään työssä
hyödynnetyt laitteet sekä ohjelmistot, jonka jälkeen käydään läpi työn kulku sekä opetus-
prosessi. Lopuksi käsitellään ja analysoidaan saatuja tuloksia sekä pohditaan mahdollisia
seuraavia askeleita aiheen jatkamiseksi.

Työssä onnistuttiin ohjaamaan tilojen asetusarvoa koneoppimismallin avulla ja prosessin
kulku todettiin toimivaksi valitulle mallille. Menetelmän käyttö jatkossa vaatii kuitenkin laa-
jemman kokeilun sekä pidemmän testijakson, jotta sitä voitaisiin hyödyntää tulevaisuu-
dessa. Työn avulla saatiin kuitenkin kerättyä tärkeitä tietoja ja huomioitavia asioita mahdol-
lisia tulevia testejä varten.

Avainsanat Koneoppiminen, kiinteistöautomaatio, älykäsohjaus



Abstract

Author
Title

Number of Pages
Date

Arttu Otava
Utilization of Machine Learning in Building Automation

29 pages + 6 appendices
18 May 2021

Degree Bachelor of Engineering

Degree Programme Mechanical Engineering

Professional Major Machine Automation

Instructors Antti Liljaniemi, Senior Lecturer
Aarne Klemetti, Researching Lecturer
Jarkko Turunen, Technical Director, Assemblin

This thesis examined the possibility of utilizing machine learning in the control of building
automation. The study was carried out in cooperation with Metropolia's Digi-Flash project
and the construction automation company Assemblin. The objective was to find out and test
whether machine learning can be used to achieve savings in the building's energy consump-
tion and, at the same time, even improve indoor conditions.

The tests were carried out at the Myllypuro campus of Metropolia UAS during April, after
which the energy used for heating and cooling the selected premises was calculated. The
thesis explored alternative ways to regulate the heating and cooling of the property by adding
intelligence to its control to replace the current control systems. The weather forecast data
from the Finnish Meteorological Institute was utilized in the room control. Two pairs of rooms
from different parts of the campus were selected, one of which served as a test room and
the other as a control room. The test rooms were controlled using a machine learning model,
and the control rooms remained under the original control.

The machine learning model was taught using the data material produced with the help of a
room simulator, after which the model was tested in the simulator before being transferred
to the Raspberry computer controlling the test rooms.

The thesis discusses machine learning in general and examines the theoretical side of the
selected machine learning model in more detail. Then the utilized equipment and software
are presented, after which the workflow and the teaching process are reviewed. Finally, the
obtained results are discussed and analyzed. The possible next steps towards further study
are considered as well.

As a result, the study succeeded in guiding the set point value of the premises using a ma-
chine learning model, and the process was discovered to work for the chosen model. How-
ever, the use of the method in the future will require a more comprehensive trial and a longer
test period in order to be utilized in the future. In conclusion, important information and con-
siderations were collected for possible future tests.

Keywords machine learning, building automation, intelligence control



Sisällys

Lyhenteet

1 Johdanto 1

2 Tekoäly ja koneoppiminen 3

2.1 Tekoäly 3
2.2 Koneoppiminen 3
2.3 Koneoppimisen eri muodot 3

2.3.1 Ohjattu oppiminen 4
2.3.2 Ohjaamaton oppiminen 4
2.3.3 Puoliohjattu oppiminen 5
2.3.4 Vahvistusoppiminen 6

2.4 Oppimismallit 6
2.4.1 Neuroverkot 6
2.4.2 Tukivektorikoneet 7
2.4.3 Päätöspuut 8
2.4.4 K:n lähimmän naapurin algoritmit 9
2.4.5 Regressioanalyysi 9

2.5 Usean muuttujan aikasarjadata 14

3 Käytetyt järjestelmät, laitteistot ja ohjelmat 15

3.1 Kiinteistöautomaatiojärjestelmä 15
3.2 Assemblin simulaattori 15
3.3 Raspberry Pi 16
3.4 Koneoppimiseen käytetyt ohjelmat ja kirjastot 16

3.4.1 Python 16
3.4.2 Scikit-learn 17
3.4.3 Google Colaboratory 17

4 Pilotointi kampuksella 18

4.1 Järjestelmän kytkentä 18
4.2 Järjestelmän toiminta 18

4.2.1 Ohjausperiaate 18
4.2.2 Opetusprosessi 19



4.2.3 Opetusaineiston prosessointi ja hyödyntäminen 20
4.2.4 Mallinopetus, validointi ja mallin arviointi 21

5 Tulokset ja analysointi 24

5.1 Tulokset 24
5.2 Analysointi 27

6 Yhteenveto 29

Lähteet 30

Liiteluettelo 33



Lyhenteet

API Application programming interface, arkkitehtuurimalli ohjelmointirajapinto-

jen toteuttamiseen

CSV Comma-seperated values, tiedostomuoto, joka mahdollistaa taulukkomuo-

toisten tiedostojen tallentamisen yksinkertaisesti

REST Representational State Transfer, http-protokollaan perustuva arkkiteh-

tuurimalli



1

1 Johdanto

Tekoälyä ja koneoppimista hyödynnetään nykyisin monessa eri asiassa hyvin arkipäiväi-

sistä sovellutuksista monimutkaisiin oppimis- ja ohjaamisjärjestelmiin. Vaikka tekoäly ja

koneoppiminen ovat monelle hyvin etäinen aihe, se on monella käytössä lähes päivittäin

johtuen osittain siitä, että ne perustuvat monimutkaisiin matemaattisiin operaatioihin. Ko-

neoppimista on käytössä monessa eri tarkoituksessa, kuten esimerkiksi kuluttajalle tu-

tuissa kohdennetussa markkinoinnissa, sähköpostien roskapostisuodattimissa sekä mo-

nimutkaisempana esimerkkinä itseohjautuvissa autoissa. Arkipäivää helpottavien sovel-

lutusten lisäksi on sillä paljon käyttöä ja potentiaalia esimerkiksi energiansäästämisessä

monella eri osa-alueella kuten kiinteistöissä.

Insinöörityön aiheena on koneoppimisen hyödyntäminen kiinteistöautomaation ohjaami-

sessa. Työ toteutetaan yhteistyössä Metropolian Digi-Salama hankkeen ja kiinteistöau-

tomaatioon keskittyvän Assemblinin kanssa. Tavoitteena on käyttää Suomen Ilmatie-

teenlaitoksen sääennustetietoja hyödyntävää koneoppimisalgoritmia ohjaamaan raken-

nuksen lämmönsäätelyä ja sitä kautta saavuttamaan säästöjä energiankulutuksessa

sekä lieventämään energiankulutuksen piikkejä sähköverkossa. Tarkoituksena on saada

säästöjä kiinteistön energiankulutuksessa tinkimättä sisätilojen viihtyvyydestä sekä olo-

suhteista. Työ on jatkoa syksyllä 2020 aloitetulle Metropolian innovaatioprojektille.

Arvioiden mukaan menetelmän avulla on mahdollista saavuttaa jopa 15 prosentin sääs-

töjä. Yleisesti rakennuksen tavoiteltu sisälämpötila on noin 22 celsiusastetta ja siihen

vaikuttavat kiinteistössä olevien lämmitys- ja jäähdytyslaitteistojen lisäksi moni ulkoinen

tekijä, kuten auringon säteily, ulkolämpötila sekä tuuli. Tämänhetkiset ohjausjärjestelmät

ja sen myötä itse rakennukset ovat hitaita reagoimaan annettuun lämpötilan asetusar-

voon, jonka takia rakennuksen ihanne lämpötila monesti kulkee myöhässä olosuhteisiin

nähden. [1.] Koneoppimisen tarkoituksena on ohjata rakennuksen sisälämpötilan ase-

tusarvoa sekä lämmitystä ja jäähdytystä siten, että tuleviin olosuhteisiin oltaisiin varau-

duttu ennalta ja sisäolosuhteet olisivat valmiiksi optimaalisia.

Koneoppimisen toimivuutta pilotoitiin Metropolian Myllypuron kampukselta valikoiduissa

tiloissa. Kampukselta valittiin kaksi mahdollisimman identtistä luokkahuoneparia taikka

muuta tilaa, joista toinen toimi verrokkitilana ja toinen säädettynä testitilana. Verrokkiti-

loja ei ohjattu millään tavalla ja ne olivat alkuperäisen ohjausjärjestelmän ohjattavana.
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Maaliskuun ajan suoritettiin tarvittavia valmisteluja testausta varten, kuten esimerkiksi

testihuoneiden valmistelu vastaanottamaan ulkoisia käskyjä. Testejä suoritettiin ja dataa

kerättiin huhtikuun ajalta. Tuona aikana voidaan tehdä tarvittavia säätöjä testilaitteistoon

kuten parametrien muokkausta koneoppimisalgoritmiin. Toukokuun alussa tutkittiin ja

prosessoitiin saatua dataa sekä tarkasteltiin, toiko koneoppiminen apua kiinteistön ener-

giansäästössä laskemalla huoneiden lämmitykseen ja jäähdytykseen käytetyn energian

määrät.
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2 Tekoäly ja koneoppiminen

2.1 Tekoäly

Tekoälyllä (engl. artificial intelligence, AI), tarkoitetaan koneen kykyä jäljitellä inhimillisiä

taitoja, kuten päättelyä, oppimista, suunnittelemista sekä luomista. Tekoäly on tietojen-

käsittelytieteen osa-alue, jossa pääpainona toimii älykkäiden koneiden ja ohjelmien luo-

minen. Tekoäly voidaan jakaa heikkoon ja vahvaan tekoälyyn sen luonteen perusteella.

Heikossa tekoälyssä laitteet ja ohjelmat yritetään saada toimimaan älykkäästi. Ohjelma

kykenee toimimaan vain sille ohjelmoidun logiikan mukaan sille ennalta määritellyille teh-

täville. Vahva tekoäly kykenee itsenäisesti ajattelemaan ja toimimaan sen mukaan kuten

ihminen, mutta varsinaista vahvaa tekoälyä ei ole vielä pystytty luomaan. [2.]

2.2 Koneoppiminen

Koneoppiminen on tekoälyn erillinen osa-alue, jossa tutkitaan tilastollisia malleja sekä

algoritmeja, joita tietokoneet hyödyntävät suorittaakseen erilaisia tehtäviä.

Jokaiselle tilanteelle ei ole ohjelmoitu sille sopivaa koneoppimisalgoritmia, vaan ne ra-

kentavat opetusdatan ja mahdollisesti annettujen reunaehtojen avulla mallin, jonka pe-

rusteella kone tekee johtopäätöksiä ja/tai toimintapäätöksiä tehtäviin liittyen. Valmiille

mallille voidaan syöttää lisää näytejoukkoja, jotka mahdollistavat oppimisen aloittamisen.

Koneoppimisessa tyypillisesti etsitään havaintodatasta säännönmukaisuuksia, jotka ku-

vataan mallina. Usein mallit joko luokittelevat datan, ennustavat jonkin tulevan ilmiön

taikka etsivät poikkeamia datassa.

2.3 Koneoppimisen eri muodot

Koneoppimismalleja on monia erilaisia, ja yleisimpiä malleja voidaan rakentaa monilla

eri tavoilla. Mallien rakentamisessa käytetään erilaisia matemaattisia abstraktioita. Ko-

neoppimisen eri muodot eroavat toisistaan käyttökohteen sekä sisään ja ulos tulevan

tiedon piirteiden perusteella. Yleisimpiin menetelmiin kuuluu ohjattu oppiminen, ohjaa-

maton oppiminen, puoli-ohjattu oppiminen sekä vahvistusoppiminen.
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2.3.1 Ohjattu oppiminen

Ohjattu oppiminen (engl. supervised learning) on ihmisen ohjaamaa oppimista. Algo-

ritmilla on tieto siitä, mitä se yrittää ennustaa, esimerkiksi mikä on tavoiteltu muuttuja.

Tarkoituksena on opettaa algoritmi valitsemaan optimaalinen funktio, joka parhaiten ku-

vaa syötteen ja tavoiteltavan muuttujan välistä suhdetta. Oppimistyyliä kutsutaan ohja-

tuksi, koska algoritmilla on ennalta tieto, minkälaisia tuloste arvojen tulisi olla. Algoritmia

opetetaan käyttämällä useita esimerkkejä ja opetusprosessin aikana sille annetaan pa-

lautetta siitä, kuinka lähellä sen ennustamat arvot ovat varsinaisista arvoista. Ennustet-

tavan muuttujan luonteen perusteella voidaan määritellä ohjatun oppimisen tehtävä joko

luokittelu- tai regressio-ongelmaksi. Luokittelu ongelmassa muuttuja on kategorinen ja

regressio-ongelmassa määrällinen. Luokittelussa tavoitteena on ennustaa yksittäisen

datan luokkatunnus ja nimeäminen. [3.]

2.3.2 Ohjaamaton oppiminen

Ohjaamattomassa oppimisessa (engl. unsupervised learning) alussa on vain sisään syö-

tetty data eikä vastaavanlaisia tulomuuttujia kuin ohjatussa oppimisessa. Tavoitteena on

luokitella data ryhmiin, jossa alkiot muistuttavat enemmän toisiaan kuin muissa luokissa

olevia alkioita. Ohjaamattomassa oppimisessa algoritmilla ei ole valmiiksi vastausta eikä

opettajaa vaan sen täytyy itsenäisesti löytää datan rakenne. Ohjaamattoman oppimisen

pulmat voidaan jakaa klusterointiin, assosiaatioihin ja ulottuvuuksien vähentämiseen.

Klusteroinnissa data luokitellaan ryhmiin sen yhtäläisyyksien tai erojen perusteella. As-

sosiaatioissa pyritään löytämään muuttujien välisiä suhteita annetussa aineistossa. Ulot-

tuvuuksien vähentämistä käytetään silloin, kun ominaisuuksien tai mittojen määrä aineis-

tossa on liian korkea. Siinä vähennetään syötetyn datan määrää hallittavan kokoiseksi

pyrkien myös säilyttämään tietoaineiston eheys mahdollisimman hyvin. [3, s. 11; 4.]

Klusterointi

Klusterointi on tiedonlouhintatekniikka, joka luokittelee merkitsemättömän tietoaineiston

sen yhtäläisyyksien tai eroavaisuuksien perusteella. Klusterointialgoritmeja käytetään

raakojen, luokittelemattomien tieto-objektien jakamiseen ryhmiin sen rakenteen tai kuvi-

oiden perusteella. Klusterointialgoritmit voidaan jakaa yksinomaiseen, päällekkäiseen,

hierarkkiseen ja todennäköisyysperusteiseen klusterointiin.
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Yksinomainen klusterointi on ryhmittelyn muoto, joka määrittelee, että datapiste voi olla

olemassa vain yhdessä klusterissa. Tästä yleinen esimerkki on k:n keskiarvon kluste-

rointi, jossa datapisteet on määritelty k-ryhmiin, joissa k edustaa klustereiden lukumää-

rää perustuen etäisyyteen kunkin ryhmän painopisteestä. Päällekkäinen klusterointi

eroaa yksinomaisesta siinä, että se mahdollistaa data pisteiden kuulumisen useisiin klus-

tereihin, joilla on erilliset jäsenyysasteet.

Hierarkkisen klusteroinnin algoritmit voivat olla joko agglomeratiivisia taikka jakavia. Ag-

glomeratiivisessa datapisteet aluksi eristetään erillisinä ryhmittymisinä, minkä jälkeen ne

yhdistetään iteratiivisesti samankaltaisuuksien perusteella, kunnes yksi klusteri on saa-

vutettu. Jakava klusterointi on vastakohta agglomeratiiviselle klusteroinnille. Siinä yksit-

täinen klusteri jaetaan tiedoissa olevien erojen perusteella.

Todennäköisyysperusteisessa klusteroinnissa datapisteet klusteroidaan perustuen to-

dennäköisyyteen, että ne kuuluvat tiettyyn jakeluun. Todennäköisyysmalleista käytetyin

metodi on Gaussin seosmallit. [4.]

Assosiaatiot

Assosiaatiot ovat sääntöpohjainen menetelmä muuttujien välisten suhteiden löytä-

miseksi tietoaineistossa. Kyseisiä menetelmiä käytetään usein markkinointianalyy-

seissa, joiden avulla yritykset voivat paremmin ymmärtää eri tuotteiden välisiä suhteita.

Kuluttajien kulutus tottumusten ymmärtäminen antaa yrityksille mahdollisuuden kehittää

parempia ristiinmyyntistrategioita ja suositusmoottoreita. Assosiaatioalgoritmeja ovat

muun muassa apriori ja eclat, joista apriori on laajemmin käytössä oleva.

Aprioiri-algoritmit ovat popularisoituneet markkinakorianalyysien kautta johtaen erilaisiin

suositusmoottoreihin musiikkialustoilla ja verkkokaupoissa. Niitä käytetään usein tapah-

tumatietoaineistoissa tunnistamaan toistuvia tapahtumajoukkoja tai esineiden kokoelmia

ennustamaan todennäköisyyttä kuluttaa tuotetta, kun huomioon otetaan toisen tuotteen

kulutus. [4.]

2.3.3 Puoliohjattu oppiminen

Puoliohjatussa oppimisessa yhdistetään ohjattu ja ohjaamaton koneoppiminen. Mene-

telmää voidaan hyödyntää tapauksissa, joissa vain osalle datasta on tiedossa tavoiteltu
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muuttuja. Puoliohjatussa oppimisessa ongelman ratkaisussa mallin annetaan integroida

saatavilla oleva merkitsemätön data sen ohjatun oppimisen puoleen. [3, s. 12.]

2.3.4 Vahvistusoppiminen

Vahvistusoppiminen (engl. reinforcement learning) perustuu niin sanottuun trial and error

-logiikkaan, jossa kone ilmoittaa, milloin algoritmi on toiminut ja tehty päätös on oikea.

Vahvistusoppimisessa opetusdatalle ei ole ratkaisua mutta vahvistusagentti ohjaa toi-

mintaa ympäristössä. Ympäristöstä agentti saa sekä positiivista että negatiivista pa-

lautetta, ja algoritmi pyrkii löytämään ratkaisun, jolla se saa eniten positiivista palautetta.

Vahvistusoppimisessa ei tarvita ohjatun oppimisen tapaan syöte-tulospareja, vaan siinä

keskitytään löytämään tasapaino tutkimattomien ja tunnettujen reittien välillä. [3, s. 13.]

2.4 Oppimismallit

Koneoppimissuoritukset ja -tehtävät perustuvat niin kutsuttuihin oppimismalleihin, joka

valitaan sovellutuksen tai käyttökohteen mukaan, eikä malleista mikään ole soveltuva

kaikkiin koneoppimisongelmiin. Oppimismalleja ovat esimerkiksi neuroverkot, tukivekto-

rikoneet, päätöspuut, k:n lähimmän naapurin algoritmit sekä regressioanalyysi.

2.4.1 Neuroverkot

Neuroverkkojen malli pohjautuu ihmisaivoihin, ja tietoja käsitellään verkottuneiden her-

mosolujen eli niin kutsuttujen neuronien välisien yhteyksien avulla. Neuroni lähettää saa-

dun ärsykkeen eteenpäin neuronien verkostossa sen voimakkuuden ja laadun perus-

teella.

Keinotekoiset neuroverkot (engl. artificial Neuro Network) koostuvat eri tasoista, joista

näkyviä ovat syötetaso ja tulostetaso (kuva 1). Näiden lisäksi verkkoon kuuluu yksi tai

useampi piilotettu taso, joiden kautta syötetasolta saatu signaali kulkee tulostetasolle.

Jokainen taso rakentuu verkon solmuista, joita kutsutaan noodeiksi. Noodit suorittavat

laskuja ja muita operaatioita ja ovat yhteydessä edeltävän sekä seuraavan tason noo-

dien kanssa. Tieto etenee tasoilla olevien solmujen välillä tiettyjen sääntöjen mukaan, ja
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tieto voi kulkea myös tasojen välillä taaksepäin ennen sen päätymistä tulostetasolle. Jo-

kaisen solmun välisellä yhteydellä on tietty vahvuus, joka voi muuttua operaatioiden

myötä. [5; 6, s. 21–22.]

Kuva 1.  Neuroverkko-malli [5].

2.4.2 Tukivektorikoneet

Tukivektorikoneet (engl. support vector machines) ovat ohjatun oppimisen malleja, joi-

den oppimisalgoritmit sopivat koneoppimisen tehtävissä regressioanalyysiin ja lineaari-

seen tiedon luokitteluun (kuva 2). Niiden avulla voidaan muodostaa tietyllä tavalla opti-

maalinen, ”erotteleva” päätöstaso marginaalitasojen välille siten, että marginaalitasojen

väliin jäävä marginaali on mahdollisimman suuri. Tyyliltään tukivektorikoneet ovat dataa

luokittelevia matemaattisia algoritmeja, ja tämän johdosta ne soveltuvat eritoten tekstin-

tunnistukseen ja konenäköön. Perustuen tilastopohjaisiin oppimisteorioihin algoritmi si-

sältää ”lupauksen” sen toimivuudesta. [3, s. 101; 7, s. 214–219.]
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Kuva 2. Tukivektorikone [8, luku 1.1.5].

2.4.3 Päätöspuut

Päätöspuut (engl. decision tree) ovat yksinkertainen esimerkki ohjatun oppimisen mal-

lista (kuva 3). Päätöspuu pilkkoo syötetyn tietoaineiston useaan kertaan tiettyjen raja-

arvojen ominaisuuksien avulla. Pilkkomisen myötä syntyy uusia osajoukkoja kunkin

esiintymän kanssa, joka kuuluu yhteen osajoukkoon. Viimeisiä osajoukkoja kutsutaan

pääte- tai lehtisolmuiksi ja välijoukkoja kutsutaan sisäisiksi solmuiksi tai jaetuiksi sol-

muiksi. Ennustaakseen tuloksen kussakin lehtisolmussa käytetään siihen kyseisen sol-

mun koulutustietojen keskimääräistä tulosta. Itsenäiset päätöspuut pysyvät malliltaan

samanlaisina, eivätkä ne muutu ajan myötä, minkä takia niitä ei itsessään voida pitää

oppivina järjestelminä. Yhdistelemällä useampia puita sekä soveltamalla muita menetel-

miä valintojen tekoon saadaan luotua oppiva järjestelmä. [8, luku 1.1.1; 9, luku 4.4.]

Kuva 3. Päätöspuumalli  [10, luku 3].
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2.4.4 K:n lähimmän naapurin algoritmit

K:n lähimmän naapurin algoritmit (engl. K-nearest neighbor) ovat ohjatun oppimisen mal-

leja, jotka ovat samalla yksi yksinkertaisimmista koneoppimisen algoritmeista. Harjoitus-

esimerkit ovat vektoreita moniulotteisessa ominaisuusavaruudessa. Oppimisvaiheen al-

goritmi koostuu vain tallentamalla opetus näytteiden ominaisuus vektorit ja luokka etike-

tit. K:n lähimmän naapurin algoritmit ovat melko suoraviivaisia ja sen muodostaminen

voidaan tiivistää kolmeen vaiheeseen. Ensimmäiseksi valitaan k:n määrä ja etäisyys.

Sen jälkeen etsitään k:n lähimmät naapurit näytteestä, joka halutaan luokitella. Viimei-

senä määritellään luokkamerkki enemmistön avulla. Esimerkiksi kuvan 4 kysymysmerk-

kiä luokiteltaessa algoritmi etsii valitun etäisyyden mukaan k määrän näytteitä opetusai-

neistosta, jotka ovat lähimpänä luokiteltavaa pistettä. Tämän jälkeen uuden datapisteen

luokittelu tapahtuu k näytteiden enemmistön mukaan, eli tässä tapauksessa uusi data-

piste on kolmio. [10, luku 3.]

Kuva 4. K:n lähimmän naapurin algoritmimalli [10, luku 3].

2.4.5 Regressioanalyysi

Regressioanalyysi on suosittu tilastotieteen menetelmä, joka pyrkii selittämään selitettä-

vän tekijän tai muuttujan havaittujen arvojen vaihtelun joidenkin selitettävien tekijöiden

tai muuttujien havaittujen arvojen vaihtelun avulla. Selitettävän muuttujan ja selittävien

muuttujien välisen riippuvuuden välille pyritään rakentamaan regressiomalliksi kutsuttu
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tilastollinen malli. Regressiomallit voidaan luokitella joko funktionaalisen muodon mu-

kaan taikka yhtälöiden lukumäärän mukaan. Funktionaalisen muodon mukaan regres-

sioanalyysi jakautuu lineaarisiin ja epälineaarisiin regressiomalleihin. Yhtälöiden luku-

määrän mukaan malli luokitellaan joko yhden yhtälön malliksi tai moniyhtälömalliksi. [11,

s. 267–268.] Koneoppimisessa regressioanalyysi kuuluu ohjatun oppimisen alaisuuteen.

Yleisimpiä koneoppimisessa hyödynnettyjä regressioanalyysin muotoja ovat lineaari-

regressio ja logistinen regressio. Tässä työssä käytettyä lineaariregressiota käsitellään

tarkemmin seuraavassa luvussa. Tiivistettynä kahden analyysin erona on, että lineaari-

regressiossa ennustetaan jatkuvaa tulo muuttujaa ja logistista regressiota hyödynnetään

tapauksissa, joissa tavoite muuttuja on kategorinen eli joko tosi tai epätosi. Tämän joh-

dosta se ei soveltunut käytettäväksi tässä työssä. [12.]

Yhden ja usean selittäjän lineaariregressio

Lineaarinen regressiomalli (engl. linear regression) ennustaa tavoitellun tuloksen paino-

tettuna summana syötteiden perusteella. Lineaariregressio on lineaarinen malli, joka en-

nustaa lineaarisen suhteen syöttömuuttujien ja yhden tuotoksen välillä. Tuotos voidaan

siis toisin sanoen laskea syöttömuuttujien lineaarisesta yhdistelmästä (kuva 5). Yksin-

kertaisella lineaariregressiolla tarkoitetaan tapausta, jossa on vain yksi syöttömuuttuja.

Kun syöttömuuttujia on enemmän kuin yksi, kutsutaan sitä usean selittäjän lineaariseksi

regressioksi.

Kuva 5. Lineaariregressiomalli [10, luku 10].
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Lineaarimallien avulla voidaan mallintaa regressiotavoitteen y riippuvuutta joistakin omi-

naisuuksista x.  Yksinkertaisen regression ongelma voidaan kirjoittaa muotoon:

= + +

jossa y on ennustettava arvo, beetat ( ) esittävät opitun ominaisuuden painoja tai kohi-

nan aiheuttamia kertoimia. Ensimmäistä painoa ( ) kutsutaan vakiotermiksi (engl. inter-

cept, leikkauspiste) ja sitä ei kerrota ominaisuudella. Lopussa oleva jäännös- eli virhe-

termi epsilon ( ) kuvaa regressioyhtälön ennustaman arvon poikkeamista sen todelli-

sesta arvosta.

Usean selittäjän regressiossa jokainen ominaisuus x kerrotaan erillisellä kertoimella. En-

nustettava tulos on sen p-ominaisuuksien painotettu summa. [9, luku 4.1.]

= + + ⋯ + +

Lineaariregressio kehitettiin tilastotieteen alalle ja siinä pyritään ymmärtämään syötetyn

ja ulostulevan numeeristen muuttujien välistä suhdetta. Tämän takia se on omaksuttu

myös koneoppimisen puolelle, sillä etenkin ennustavassa oppimisessa pyritään minimoi-

maan mallin virheet tai tekemään tarkimmat mahdolliset ennustukset selitettävyyden

kustannuksella. [13.]

Lineaarisen regression tulosten tarkasteluun on monenlaisia erilaisia testejä, joista ylei-

simpiä ovat R -luku ja F-testi. R -luku kertoo, kuinka suuren osuuden prosentuaalisesti

selitettävän muuttujan vaihtelusta analyysin selittävät muuttujat onnistuvat selittämään.

R -luvun arvot vaihtelevat nollan ja yhden välillä. R -luku voidaan laskea kaavalla [11, s.

304; 9, luku 4.1.1.]

= 1 − /

Yhtälössä SSE tarkoittaa ennustetun mallin residuaalista vaihtelua eli jäännösneliösum-

maa:

= ( ( ) − ( ))
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SST tarkoittaa selitettävän muuttujan y arvojen vaihtelua eli kokonaisneliösummaa:

= ( ( ) − )

Lähellä lukua 1 oleva R -luku kertoo, että regression selittävät muuttujat pystyvät selit-

tämään hyvin selitettävän muuttujan vaihtelua. Päinvastaisesti pieni R -luku kuvastaa,

että selittävät muuttujat pystyvät selittämään selitettävän muuttujan vaihtelua huonosti.

[14.]

F-testi on tilastollinen testausmalli, joka kertoo, pystyvätkö analyysissa olevat muuttujat

selittämään selitettävän muuttujan vaihtelua. F-testin avulla voidaan selvittää, pystyykö

olemassa olevaa lineaariregressio mallia parantamaan tekemällä siitä monimutkaisempi

esimerkiksi lisäämällä siihen muuttujia. [14; 15.]

Lineaarisen regression koneoppimismallin tavoite on löytää opetusdatan perusteella li-

neaarinen regressiofunktio, jonka odotettu neliövirhe on mahdollisimman pieni.

Monimuuttuja regressioanalyysi

Monimuuttuja regressioanalyysista puhutaan välillä myös yleisestä regressio mallista
(engl. general multivariate regression model). Mallin matriisimuoto on tiivis tapa kirjoittaa

jatkuvaa usean selittäjän regressiota. Mallin avulla pyritään selittämään selitettävän

muuttujan havaittujen arvojen vaihtelu yhdellä tai useammalla selitettävän muuttujan ha-

vaittujen arvojen vaihtelun avulla. Malli voidaan kirjoittaa muotoon: [11, s. 335; 16.]

= + + + ⋯ + +  , = 1, 2, … ,

,jossa on selitettävän muuttujan  havaittu satunnainen arvo  havaintoyksikössä. Se-

littävä muuttuja  on ei satunnainen ja havaittu arvo  havaintoyksikössä. Alussa esiin-

tyvä beeta ( ) on vakiotermi kuten yhden selittäjän lineaarisessa regressioissakin. Malli

voidaan kirjoittaa tiiviiseen matriisimuotoon [11, s. 341; 17.]:

= +
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jossa

=

⋯
⋯

⋮ ⋮ ⋱
⋯

⋮

on selitettävän muuttujan muodostama  matriisi.

=

1
1
⋮
1

⋮

on selittävän muuttujan havaittujen arvojen , joten  sisältää  määrän rivejä ja + 1

määrän sarakkeita, joista ensimmäinen on ykkösten muodostama.

= ⋮

on regressiokertoimien ( + 1) × 1 matriisi

= ⋮

 on jäännöstermien × 1 matriisi. [18; 19, s. 354.]

Monimuuttujaregressio pyrkii lineaariregression tavoin löytämään regressiofunktion,

jonka odotettu pienimmän neliön virhe on mahdollisimman pieni. Regressioanalyysia voi-

daan myös arvioida kustannusfunktion avulla, joka laskee ennustettujen ja varsinaisten

arvojen välisten erojen neliösumman. Tuloksena on numero, joka edustaa kustannusta.
Kustannusfunktiota kutsutaan myös keskineliövirheeksi (engl. Mean Squared Error,

MSE). [20; 21.]
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Yleinen keskineliövirheen yhtälö voidaan kirjoittaa seuraavasti:

=
1

( − )

2.5 Usean muuttujan aikasarjadata

Usean muuttujan aikasarjadatassa (engl. multivariate time series) on useampi kuin yksi

aikaan sidonnainen muuttuja. Jokainen muuttuja on sekä sidoksissa edelliseen ar-

voonsa, että jonkin verran riippuvainen muista muuttujista. Tämän riippuvuuden avulla

ennustetaan tulevia arvoja, ja se on aikasarjan perusluonne. [22; 23.]

Yksi suosituimmista menetelmistä usean muuttujan aikasarjoille on vektori autoregres-
siivinen menetelmä (engl. Vector Auto Regression, VAR). Mallissa jokainen muuttuja on

lineaarinen funktio muuttujan aikaisemmista arvoista ja samalla myös muiden muuttujien

edeltävistä arvoista. Siinä on tietty määrä muuttujia ja muuttujien verran yhtälöitä. Yhtälö

voidaan tiivistää muotoon:

= + + + ⋯ + +

jossa  on aikasarjan × 1 kokoinen muuttujavektori,  on vakiotermien muodostama

× 1 vektori. Jokainen  on × kohinakerroin matriisi. Viimeinen termi  on virhei-

den vektori. [24.]

Vektoriautoregressio pystyy ymmärtämään ja hyödyntämään usean muuttujan välisiä

suhteita. Tämän avulla voidaan tulkita tietoaineiston dynaamista käyttäytymistä ja sa-

malla tuottaa parempia ennustustuloksia.



15

3 Käytetyt järjestelmät, laitteistot ja ohjelmat

3.1 Kiinteistöautomaatiojärjestelmä

Kiinteistöautomaatiojärjestelmän alakeskuksena toimi sekä simulaattorissa että Myllypu-

ron kampuksella saksalaisen automaatiojärjestelmiin keskittyvän DEOS AG:n valmis-

tama Open EMS -kiinteistöautomaatioalakeskus. Näitä alakeskuksia käytetään integ-

roidussa kiinteistö- ja huoneautomatiikassa sekä LVI-sovelluksissa. Simulaattorissa

toimi tuoteperheen pienemmästä päästä oleva Open 500 EMS (kuva 6) ja Myllypurossa

toimivat saman valmistajan hieman suuremmat logiikat. [25.]

Kuva 6. Huonesimulaattorissa käytössä ollut DEOS AG Open 500 EMS -alakeskus [25].

3.2 Assemblin simulaattori

Lopputyössä mukana ollut Assemblin loi projektia varten huonesimulaattorin (kuva 7),

jonka avulla voitiin generoida opetusdataa koneoppimismallille sekä testata opetetun

mallin toimintaa ja käyttäytymistä. Simulaattori koostuu Raspberry Pi -laitteesta, ulkoi-

sesta tallennustilasta ja Open 500 EMS -automaatioalakeskuksesta. Varsinainen simu-

laattori toimii kiinteistöautomaation alakeskuksessa, ja sen malli pohjautuu Myllypuron

tiloihin. Simulaattorin avulla voidaan simuloida yhden huoneen lämmitystä ja jäähdy-

tystä. Ulkolämpötilatiedot saadaan Ilmatieteenlaitoksen palvelusta ja huoneen tiedot

syötetään Rest API:n kautta Raspberryyn, joka muokkaa arvot luettavaan muotoon ala-

keskukselle huoneen ohjausta varten.
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Kuva 7. Assemblinin luoman huonesimulaattorin näkymä

3.3 Raspberry Pi

Raspberry Pi eli lyhyemmin RasPi on edullinen, luottokortin kokoinen tietokone, jonka on

kehittänyt Raspberry Pi Foundation tavoitteenaan mahdollistaa kaikenikäisille helpon ta-

van tutkia tietojenkäsittelyä ja oppia ohjelmoimaan kielillä kuten Scratch ja Python. Rasp-

berryä voi käyttää monella eri käyttöjärjestelmällä, joista yleisin on Linux-jakelu Debianiin

pohjautuva Raspbian. Ensimmäinen Raspberry julkaistiin vuonna 2012. Tässä työssä oli

käytössä Raspberry Pi 4 Model B, joka julkaistiin vuonna 2019. [26; 27.]

3.4 Koneoppimiseen käytetyt ohjelmat ja kirjastot

3.4.1 Python

Python on oliopohjainen ohjelmointikieli, jonka kehitti alankomaalainen Guido van Ros-

sum ja joka julkaistiin vuonna 1991 [28, luku 1.3]. Oliopohjainen ohjelmointi perustuu

ratkaistavassa ongelmassa esiintyvien käsitteiden eristämiseen omiksi kokonaisuuksik-

seen ja kyseisten kokonaisuuksien hyödyntämistä ongelman ratkaisemisessa. Ongel-

masta tunnistettujen käsitteiden avulla voidaan niitä vastaavia rakenteita luoda ohjel-

maan. Kyseisiä rakenteita ja niistä muodostuvia yksittäisiä ilmentymiä kutsutaan olioiksi,
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joita käytetään ratkaisemaan annettu ongelma. Luokan avulla määritellään olion ominai-

suudet eli niihin liittyvät tiedot eli oliomuuttujat ja muuttujien antamat komennot eli meto-

dit. Olio luodaan luokkaan kirjoitetun määrittelyn perusteella. Metodi koostuu luokkaan

kirjoitetun lähdekoodin kokonaisuudesta. Metodille annetaan nimi, jonka avulla sitä voi-

daan kutsua. Se liittyy aina johonkin tiettyyn luokkaan ja sen käyttökohteena on usein

luokasta tehdyn olion sisäisen tilan muokkaaminen. [28, luku 1.2; 29.]

3.4.2 Scikit-learn

Scikit-learn on Python-ohjelmointikielelle luotu koneoppimisohjelmakirjasto. Scikit-learn

sisältää laajan valikoiman ohjatun ja ohjaamattoman oppimisen algoritmeja, ja se luotiin

alun perin vuonna 2007 Google-yhtiön järjestämällä ohjelmointiin keskittyvällä kurssilla.

Kirjasto on rakennettu SciPy-ympäristön ympärille, joka on Python pohjainen matematii-

kan, luonnontieteiden ja tekniikan ohjelmisto. SciPy sisältää erilaisia kirjastoja kuvaajien

piirtämiseen, tietojen käsittelyyn sekä tieteelliseen laskentaan. Tässä työssä kerätyn da-

tan prosessointiin ja analysointiin hyödynnettiin SciPy-paketin Pandas-nimistä kirjastoa,

joka soveltuu erityisen hyvin tietorakenteiden analysointiin. Opetettu malli tallennettiin

hyödyntämällä Joblib-ominaisuutta. Joblib kuuluu samaan SciPy-ekosysteemiin ja se

tarjoaa apuohjelmia Python ohjelmien tallentamiseen sekä lataamiseen. [30.]

3.4.3 Google Colaboratory

Google Colaboratory eli lyhyemmin Colab on Google Researchin tuote, joka mahdollis-

taa kaikille kirjoittaa ja suorittaa Python-koodia verkkoselaimen kautta. Se soveltuu eri-

tyisen hyvin koneoppimiseen, data-analyysiin ja kouluttamiseen. Colabia ylläpitää Jupy-

ter Notebook- palvelu ja sen käyttäminen ei vaadi minkäänlaista asentamista samalla

kun se tarjoaa maksuttoman pääsyn tietojenkäsittelyresursseihin. Jupyter Notebook on

Project Jupyterin ylläpitämä avoimen lähdekoodin verkkopohjainen sovellus. Isoimpana

erona näiden palvelujen välillä on se, että Colab mahdollistaa käyttäjän käyttämään ja

jakamaan Jupyter-muistioita toisten käyttäjien kanssa ilman, että käyttäjän tarvitsee la-

data, asentaa tai suorittaa mitään. [31; 32.]
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4 Pilotointi kampuksella

Pilotointi suoritettiin Metropolian Myllypuron-kampuksella, jonka kiinteistöautomatiikan

on toimittanut työssä mukana oleva Assemblin. Kampuksen tiloista valittiin kaksi tilapa-

ria, joista parin toinen huone valjastettiin testikäyttöön ja toinen huone toimi verrokkiti-

lana. Tilaparien sijainnit pyrittiin valitsemaan siten, että ne sijaitsisivat eri puolella kam-

pusta, jotta mahdolliset ulkoiset tekijät kuten auringonsäteily ja tuuli eivät vaikuttaisi tiloi-

hin samalla tavalla ja saataisiin monipuolisempia tuloksia. Tilat valittiin A- ja B-siivistä,

kerroksista neljä ja viisi. Toisen parin tilat ovat tavallisessa luokkahuonekäytössä ja ovat

kooltaan 84 neliömetriä. Toisen parin tilat toimivat hoitoalan opiskelijoiden jälkipuintiti-

loina ja ovat kooltaan 60 neliömetriä.

4.1 Järjestelmän kytkentä

Myllypurossa tilojen hallintaan käytetty Raspberry Pi kytkettiin kampuksella Assemblinin

automaatiovalvomoon. Raspberry yhdistettiin verkkokaapelin avulla paikalla olleeseen

reitittimeen, jonka avulla laite pääsee sekä verkkoon hakemaan Ilmatieteen laitoksen

sääennusteita, että kommunikoimaan valvomon kanssa, jota kautta testihuoneiden oh-

jaus toimi. Muita kytkentöjä ei paikan päällä tarvinnut tehdä.

4.2 Järjestelmän toiminta

4.2.1 Ohjausperiaate

Pilotoinnissa tarkoituksena oli ohjata huoneiden asetusarvoa aikoina, jolloin rakennuk-

sessa tai tiloissa ei ollut ihmisiä paikalla. Tämän johdosta asetusarvon ohjaaminen oh-

jelman kautta tapahtui kello 21–7 ja muina aikoina ohjauksesta vastasi alkuperäinen au-

tomatiikka. Karkeasti sanottuna tämänhetkinen lämpötilanohjaus talvisin tapahtuu siten,

että päivisin huonetta lämmitetään täydellä teholla ja öisin sitä jäähdytetään täydellä te-

holla. Tämä toimintatapa kuluttaa paljon energiaa, joten ohjelman perustana oli mini-

moida lämmityksen ja jäähdytyksen käyttö aikoina, jolloin tilat ovat tyhjillään. Ohjelmassa

tilojen asetusarvo pudotettiin 18 asteeseen ja samalla kytkettiin lämmityksen- ja jäähdy-

tyksenesto päälle. Tilojen lämpötilan annettiin omatoimisesti laskea kohti asetusarvoa.

Jos lämpötila putosi alle asetusarvon, ohjelma kytkee eston pois päältä aktivoiden auto-

maattisen lämmityksen ohjauksen. Koneoppimista hyödyntävä asetusarvoa ohjaava
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malli aktivoituu kello 3, minkä tarkoituksena on säätää asetusarvoa ja sitä kautta lämmi-

tystä siten, että tilojen lämpötila ja olosuhteet olisivat tavoitellut, kun tiloissa alkaa toi-

minta. Esimerkiksi kylmällä säällä lämmitys alkaisi aikaisemmin, ja vastaavasti lämpi-

mällä säällä tiloja ei välttämättä olisi tarvetta lämmittää paljoa.

4.2.2 Opetusprosessi

Koneoppimismallin opetusprosessi tapahtui kuvan 8 osoittamalla tavalla. Assemblinin

luoman simulaattorin sekä Ilmatieteenlaitoksen sääennustedatan avulla generoitiin ope-

tusdataa koneoppimisohjelmalle. Saatu tietoaineisto siistittiin ja valmisteltiin algoritmille

sopivaan muotoon, minkä jälkeen se jaettiin sekä opetus- että testausaineistoihin suh-

teella 80:20. Aineiston jakamisen jälkeen opetus aineisto sovitettiin valikoituun koneop-

pimis menetelmään ja sen osuvuutta tarkasteltiin erilaisilla metodeilla. Opetettu malli tal-

lennettiin tämän jälkeen tiedostoksi, joka siirrettiin Myllypurossa olevaan huoneita ohjaa-

vaan Raspberryyn. Tallennettu malli sisältää esimerkiksi lineaariregression vakiotermin

sekä kohinan aiheuttamat kertoimet. Mallin avulla ohjattiin testihuoneita ja niiden käyt-

täytymistä tarkasteltiin kuvaajien avulla. Sama opetusprosessin kierto oli tarkoitus suo-

rittaa mahdollisimman monta kertaa, jotta saataisiin kerättyä mahdollisimman paljon da-

taa tulosten tarkastelua ja tulevaisuutta varten. Opetusdatan prosessointi sekä koneop-

pimisalgoritmin opetus ja sovittaminen tapahtuivat verkossa Colab-alustalla.

Kuva 8. Prosessikaavio
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4.2.3 Opetusaineiston prosessointi ja hyödyntäminen

Huonesimulaattorilla tuotettu opettamiseen tarkoitettu opetusdata prosessoitiin ja analy-

soitiin SciPy-ekosysteemiin kuuluvan Pandas-kirjaston avulla. Ohjausohjelma kirjoittaa

saamiaan tietoja kahteen eri CSV-tiedostoon. Toinen sisältää tietoja huoneesta, jotka

noudetaan REST APIa hyödyntämällä. Toiseen tiedostoon kerätään Ilmatieteenlaitok-

selta saatua sääennustedataa. Huonetietoja noudetaan ja kirjoitetaan minuutin välein, ja

sääennustetta kerätään 30 minuutin välein.

Ohjelma lukee huoneesta muun muassa käytössä olevan asetusarvon, huoneen lämpö-

tilan, lämmityksen ja jäähdytyksen tarpeen sekä ulkoisen ohjauksen tilan. Testihuoneista

kerätyt tiedot olivat osittain erilaiset kuin simulaattorista kerätyt. Sekä simulaattorista että

testihuoneista kerätyt datat sisälsivät 13 saraketta. (Kuva 9.)

Kuva 9. Esimerkki simulaattorista kerätyistä tiedoista

Dataa muokattiin ensin yhdistämällä päivämäärä ja kellonaika yhdeksi sarakkeeksi hel-

pompaa käsittelyä varten myöhemmissä vaiheissa. Riveiltä puuttuvat arvot muutettiin

arvoksi -999, jonka jälkeen ne korvattiin NumPy-kirjaston NaN (Not A Number) -tiedos-

totyypillä ja poistettiin käsitellystä tietoaineistosta. Päivämäärän ja kellonajan yhdiste-

tystä Datetime-sarakkeesta tehtiin otsikko sarake.

Ilmatieteen laitokselta kerätty sääennustedata sisälsi seuraavien 48 tunnin ennusteen,

joista kuitenkin hyödynnettiin mallin opettamisessa seuraavien neljän tunnin ennustetta.

Kuten huonetietojen kanssa sääennustedatassa yhdistettiin päivämäärä ja kellonaika

yhdeksi sarakkeeksi sekä muutettiin sarakkeiden otsikot kuvaavammiksi (kuva 10).



21

Kuva 10. Esimerkki sääennustedatasta

Käsitellyt tietoaineistot yhdistettiin yhdeksi ja siihen lisättiin toinen asetusarvo (kuva 11),

jonka tarkoituksena oli lieventää päivällä ja yöllä käytettyjen asetusarvojen nopeaa muu-

tosta. Lisäyksessä asetusarvo muutetaan lineaarisesti haluttuun arvoon puolen tunnin

aikaikkunassa.

Kuva 11. Esimerkki huonetietojen ja sääennusteen yhdistetystä datasta, jota käytettiin mallin
opetukseen

4.2.4 Mallinopetus, validointi ja mallin arviointi

Prosessoitu ja valmis tietoaineisto jaettiin opetus ja testi osuuksiin suhteella 80:20. Tie-

toaineiston ollessa aikaisemmin esitellyn usean muuttujan aikasarja ja hyödyntäen vek-

tori autoregressiota, ei aineiston jakamista validointiin voida suorittaa esimerkiksi scikit-
learnin tarjoamalla train_test_split -komennolla (kuva 12). Tämä häiritsisi aineiston muo-

toa ja tämän johdosta validointisarjan luomisessa on otettava huomioon päivämäärä ja

kellonaika arvot. [22.] Opetusdatan avulla opetettu malli tekee validointisarjaan ennus-

tuksia. Ennustuksien pohjalta ja todellisten arvojen perusteella, voidaan tarkistaa, miten

hyvin malli suoriutui. Lopullisia ennustuksia tehtäessä hyödynnetään koko aineistoa.
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Kuva 12. Tietoaineiston jakaminen oppimis- ja testiosuuksiin

Käytetty koneoppimiskirjasto Scikit-learn sisältää valmiiksi monia työkaluja opetetun

mallin arvioimiseen eri menetelmillä. Tarjolla on kolme eri ohjelmointirajapintaa mallin
ennustamien arvojen laadun arviointiin. Näitä ovat estimointi pisteytys (engl. estimator

score method), pisteytys parametrit (engl. scoring parameter) ja metriset funktiot (engl.

metric functions). Käsitellyn ongelman luonteen perusteella voidaan valita sopiva käsit-

telytapa luokittelun, klusteroinnin ja regression väliltä. [33.]

Tässä työssä koneoppimismallin arviointiin käytettiin regressio-osa-alueesta keskineliö-

virhettä, maksimivirhettä ja aiemmin käsiteltyjä R -lukua sekä keskimääräistä absoluut-

tista virhettä. Keskineliövirhe on riskiparametri, joka laskee neliöidyn virheen tai tappion

odotusarvon. Kuvassa 13 näkyy esimerkki mallin arviointityökalujen hyödyntämisestä.

Kuva 13. Esimerkki Scikit-learn-kirjaston mallin arviointityökaluista

Kuvassa 14 näkyy yhden opetusjakson asetusarvot ja mallin ennustamat arvot. Todelli-

set arvot ovat esitetty punaisella ja ennustetut arvot sinisellä.
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Kuva 14. Mallin ennustamat arvot ja todelliset arvot

Opetuksen jälkeen malli siirrettiin huonesimulaattoriin ja sen käyttäytymistä testattiin en-

nen sen siirtoa testihuoneille. Kuvassa 15 näkyy yhden opetetun mallin käyttäytyminen

simulaattorissa aikajaksolta 29.4.–2.5. Keltainen osoittaa huoneen mitattua lämpötilaa ja

sininen osoittaa huoneen asetusarvoa. Kuvan 15 mallissa asetusarvo lähti nousemaan

porrastetusti kello 3:n jälkeen kuten toivottiin.

Kuva 15. Colab-ympäristössä tehty kuvaaja huonesimulaattorin lämpötilasta ja asetusarvosta
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5 Tulokset ja analysointi

Tässä luvussa käydään läpi työssä saatuja tuloksia ja analysoidaan niitä. Tärkeimpinä

tavoitteina olivat energiansäästö sekä tilojen olosuhteet. Olosuhteilla tarkoitetaan sitä,

miten tiloissa oleva henkilö kokee tilan senhetkisen viihtyvyyden, esimerkiksi onko ti-

loissa liian kuuma tai kylmä. Tiloissa lämmitys sekä jäähdytys tapahtuvat säteilijäpanee-

leiden avulla, ja niiden käyttämä teho lasketaan hyödyntämällä meno- ja paluuvesien

lämpötiloja ja niiden välisiä eroja. Laskennassa käytetään myös paneelin vesivirtaa sekä

säätöventtiilin avaussuuruutta. Lämmittämisessä menoveden lämpötila on suurempi

kuin paluuveden ja jäähdyttämisessä paluuvesi on lämpimämpää kuin paneeleihin me-

nevä vesi.

A-siiven tiloissa säteilijäpaneeleita oli yhteensä kolme paneeliparia eli kuusi kappaletta

per tila. B-siiven tiloissa säteilijäpaneeleita oli yhteensä kaksi paneeliparia eli neljä kap-

paletta per tila. Yksittäisen paneelin lämmitysteho oli noin 570 wattia ja vastaavasti jääh-

dytysteho noin 185 wattia.

5.1 Tulokset

Tulosten tarkastelussa tärkein mittari oli energiankulutus, ja sitä tarkasteltiin huhtikuun

ajalta. Energiankulutus laskettiin jokaiselle huoneelle erikseen, minkä jälkeen tuloksia

verrattiin keskenään huoneparien testi- sekä verrokkihuoneiden välillä. Kokonaiskulutus

huoneissa laskettiin koko huhtikuun ajalta, vaikka testihuoneissa ei koko tällä ajalla ollut

testiohjaus päällä.

Huoneiden lämmitys- ja jäähdytystehot näkyvät taulukosta 1, joista huoneet A5020 sekä

B4023 toimivat työn aikana testihuoneina. Kampuksen A-siiven huoneparissa testihuo-

neen kokonaisenergiankulutus huhtikuun ajalta oli 2394 kW, kun taas verrokkihuoneen

kokonaiskulutus oli 1067 kW. Vastaavasti B-siiven tiloissa testihuoneen energiankulutus

oli 1552 kW ja verrokkitilan kulutus 2702 kW.
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Taulukko 1. Huoneiden lasketut jäähdytys- ja lämmitystehot

Alla esitellyissä huoneiden trendikuvaajissa (kuva 16–20) tumman sininen kuvaa huone-

lämpötilaa ja on skaalattu vasemmanpuoleisen asteikon mukaan. Oikeanpuoleisen as-

teikon mukaan on skaalattu huoneen lämmityksen sekä jäähdytyksen tarve, joista läm-

mitystä kuvaa punainen väri ja jäähdytystä kuvaa vaalean sininen. Asteikko on välillä 0–

100, ja se kertoo paneeleissa olevien venttiileiden avaussuuruuden prosenteissa (%).

Kuva 16. Testihuone A5020:n trendikuvaaja

Lämmitys (kW) Jäähdytys (kW) Yhteensä (kW)

A5020 1313 1081 2394

A5021 0 1067 1067

B4023 254 1298 1552

B4025 274 2428 2702



26

Kuva 17. Verrokkihuone A5021:n trendikuvaaja

Kuva 18. Testihuone B4023:n trendikuvaaja

Kuva 19. Verrokkihuone B4025:n trendikuvaaja
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Kuva 20. Esimerkki koneoppimismallin asetusarvon ohjauksesta testihuoneessa A5020

5.2 Analysointi

Testejä ajettaessa huomattiin, että suunniteltua ennakoivaa lämmitystä ei valituissa tes-

tihuoneissa päästy kunnollisesti kokeilemaan, sillä huoneiden lämpötila ei laskenut juu-

rikaan yön aikana. Lämpötila testihuoneissa pysytteli lähellä päivä lämpötilaa, vaikka

jäähdytys ja lämmitys kytkettiin yöksi pois päältä. Tähän mahdollisesti vaikuttivat huo-

neiden ympärillä olevat muut lämpimät huoneet sekä tilat. Huoneissa oli myös vain yksi

ulkoseinä, joka ei riittänyt viilentämään yksinään huonetta. Tulevia mahdollisia testauk-

sia tehtäessä tulisi vaihtaa testihuoneiden sijaintia esimerkiksi kulmiin, jotta tilaan saa-

taisiin kaksi ulkoseinää, mikä voisi riittää pudottamaan huonelämpötilaa öisin. Toisena

vaihtoehtona voisi valita kiinteistön, jossa voisi kaikkia tiloja testiohjata ja tämän avulla

saavuttaa parempi ympäristö mallien testaukseen.

Huonepareista A-siiven testihuoneen lämmityksen ja jäähdytyksen yhteenlaskettu teho

oli suurempi kuin verrokkihuoneen. A-siiven huonepareissa verrokkihuone ei vaatinut

lämmitystä lainkaan tarkastelujakson aikana vaan sen huonelämpötila pysyi tarvittavan

korkealla ympäröivien tilojen ansiosta. Näin ollen verrokkihuoneen energiankulutus oli

huomattavasti pienempi kuin testihuoneen. Kuvassa 16 jäähdytyksen ja lämmityksen ku-

vaajissa näkyy testiohjelman toiminta sen kytkiessä nämä toiminnot pois päältä yöai-

kaan.

Vastaavasti B-siiven tiloissa testihuoneen lämmityksen ja jäähdytyksen yhteenlaskettu

teho oli verrokkihuonetta pienempi. Kuten kuvista 18 ja 19 nähdään, ovat huoneiden
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mittausarvot samankaltaisia, ja tämä voi johtua siitä, että huoneet ovat yhteydessä toi-

siinsa ja jakavat yhden ovellisen seinän toistensa kanssa. Kuvassa 18 kuitenkin hetkit-

täin näkyy, kuinka jäähdytys ja lämmitys kytkeytyvät pois päältä testiohjelman johdosta.

Testihuoneiden kuvaajista nähdään, kuinka jäähdytyksen sekä lämmityksen sammutta-

minen ei vaikuttanut merkittävästi huoneiden lämpötilaan. Menetelmällä voitaisiin mah-

dollisesti kuitenkin saavuttaa säästöjä energiankulutuksessa välttämällä jatkuvaa huo-

neiden jäähdyttämistä ja lämmittämistä aikoina, jolloin tiloissa ole käyttäjiä. Tilojen läm-

pötilan käyttäytymistä on kuitenkin vaikea arvioida etukäteen, jos samaa menetelmää

kokeiltaisiin kokonaisessa kiinteistössä taikka esimerkiksi kerroksessa.

Kuvassa 20 näkyy esimerkki, kuinka huoneen asetusarvoa ohjattiin koneoppimismallista

saatujen parametrien avulla. Kuvassa näkyvä hetkittäinen asetusarvon piikki johtuu oh-

jelmassa olleesta pienestä viiveestä sen aktivoidessa koneoppimismallin avulla tapah-

tuva ohjaus. Viiveen aikana asetusarvo nousi hetkeksi päivällä käytössä olevaan arvoon.

Piikistä huolimatta malli nosti toivotulla tavalla porrastetusti asetusarvoa aamuyön ai-

kana. Kuvassa näkyvä arvo ”Room Setpoint Remote” on huoneelle ulkoisesti asetettu

asetusarvo ohjaustietokoneelta. ”Room Setpoint Actual” on taas asetusarvo, joka vallit-

see huoneessa silloin kun ulkoinen ohjaus ei ollut käytössä. Kyseinen arvo on jokaisessa

tilassa säädettävissä tiloista löytyvän termostaatin avulla.

Toisen tavoitteen eli tiloissa olleiden olosuhteiden arvioitiin paras tapa olisi ollut teettää

kysely tiloissa olleilla ihmisillä. Tämä kuitenkaan ei ollut mahdollista vallitsevassa tilan-

teessa, koska tiloissa oli hyvin harvoin käyttäjiä etäopetuksen johdosta. Esitellyistä ku-

vaajista voidaan kuitenkin nähdä, että suurimman osan ajasta tarkastelujaksolla lämpö-

tilat pysyttelivät lähellä asetusarvoa. Tarkastelujakson aikana lämpötila useammin nousi

yli asetusarvon kuin olisi pudonnut sen alle. Tämän avulla on kuitenkin vaikea arvioida

mahdollisia tiloissa koettuja olosuhteita.
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6 Yhteenveto

Työn päätavoitteena oli selvittää ja testata, voidaanko koneoppimista hyödyntämällä

saavuttaa energiankulutussäästöjä kiinteistössä. Energiansäästön näkökulmasta ei

voida vetää suoria johtopäätöksiä menetelmän toimivuudesta työssä saatujen tuloksien

osalta. Tämä vaatisi laajemman mittakaavan testausta, jonka avulla nähtäisiin menetel-

män toimivuus paremmin tiloissa, joiden lämpötila vaihtelisi laajemmin.

Koneoppiminen on laaja ja jatkuvasti kehittyvä ala, joka tarjoaa suuren valikoiman erilai-

sia vaihtoehtoja valittavien mallien osalta, joita voitaisiin regressioanalyysin sijasta hyö-

dyntää vastaavanlaisessa työssä. Mahdollisia tulevaisuudessa testattavia koneoppimis-

malleja voisivat olla esimerkiksi keinotekoiset neuroverkot taikka erilaiset vahvistusoppi-

misen mallit. Keinotekoisia neuroverkkomalleja ajetaan useita kierroksia ja mallin sisäi-

siä hyperparametreja voidaan tutkia ja muokata ajon aikana. Menetelmä kuitenkin vaatii

suuria määriä dataa saavuttaakseen toivottuja tuloksia. Myös muita mallien luonnissa

hyödynnettyjä koneoppimiskirjastoja kuten TensorFlow’ta tulisi kokeilla ja tutkia, tarjoa-

vatko ne uusia mahdollisuuksia ongelman käsittelyyn ja mallien tekoon.

Työn avulla saatiin myös testattua Assemblinin REST-rajapintaa ja sen toimintaa huo-

neiden ohjaamisessa sekä huonetietojen noutamisessa. Samalla saatiin myös testattua

sääennusteiden noutamisessa Ilmatieteen laitoksen avointa rajapintaa, joka toimi moit-

teettomasti työn aikana.

Kokonaisuudessaan työssä onnistuttiin testaamaan huoneiden ohjaamista koneoppimi-

sen avulla ja huonesimulaattorissa pystyttiin tarkastelemaan sen toimintaa. Mallin ope-

tusprosessi sekä muu prosessin kulku osoittautuivat toimivaksi ainakin valitulle koneop-

pimismallille. Samalla saatiin kerättyä arvokkaita tietoja ja huomioitavia asioita mahdolli-

sia seuraavia askeleita ja testejä varten. Koneoppimisessa ja älykkäässä ohjaamisessa

on paljon potentiaalia kiinteistöautomaation saralla, joka tulee varmasti lisääntymään lä-

hitulevaisuudessa energiansäästön sekä ympäristöystävällisyyden noustessa jatkuvasti

suurempaan asemaan sekä rakennusten suunnittelussa, että niiden ohjaamisessa ja yl-

läpitämisessä. Mahdollisesti laajemman kokeilun ja pidemmän testijakson jälkeen voisi

menetelmää alkaa hyödyntää jopa joissakin rakennuksissa melko nopeasti.
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