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Lämpöverkon hetkelliseen lämpötehotarpeeseen ja tätä kautta lämpövoimalaitoksen hetkelli-
seen tehontuottotarpeeseen on kehitetty useita eri ennustemalleja. Tilastolliseen laskentaa, ai-
kasarjamallinnukseen, ja koneoppimiseen perustuvat ennustemallit ovat osa viime vuosikym-
menen aikana kokeilluista malleista, joilla on pyritty ennustamaan lämpötehotarvetta. 

Opinnäytetyössä luotiin kaksi ennustemallia: tilastollinen regressiomalli ja neuroverkkomalli, 
joiden tarkoituksena oli oppia, miten eri sääparametrien perusteella voidaan määrittää hetkelli-
nen lämpötehotarve lämpövoimalaitokselle. Tämän lisäksi tarkasteltiin käytettyjen sääparamet-
rien ennustetarkkuutta, ja verrattiin parametrien ennustevirheen vaikutusta regressiomallin en-
nustevirheeseen. Ennustemallin tueksi luotiin kaksi algoritmia: hetkellinen tuntivirhe, joka pyr-
kii mallintamaan tuntikohtaista kulutusprofiilia, ja verkon lämpöhäviö algoritmi, joka pyrkii 
määrittämään hetkellisen lisätehotarpeen verkolle.  

Saatujen tulosten perusteella parhaan tarkkuuden sai malli, jossa oltiin keskiarvoistettu regres-
sio- ja neuroverkkomallin ennustearvoja. Mallin tarkkuus oli samaa luokkaa muussa kirjalli-
suudessa raportoitujen ennustemallien kanssa. Tosin täysin vastaavanlaista ennustetilannetta ei 
löydetty muusta kirjallisuudesta, joten mallien vertailu osoittautui hankalaksi. 
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ABSTRACT 
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Many different forecast models have been developed to forecast heat load in the district heating 
networks. Forecast models based on statistical modeling, time series modeling, and machine 
learning are part of the models tested over the last decade to predict heat load demand. 
 
Two forecast models were created in this thesis: a statistical regression model and a neural 
network model. Models purpose was to learn the heat load demand when it was given many 
different weather parameters. In addition, the forecast accuracy of given weather parameters 
and its effect to the regression model forecast error was examined. To support the heat demand 
forecast two algorithms were created: hourly error algorithm, which tries to model networks 
hourly consumption profile, and network heat loss algorithm, which calculates how much the 
heat loss is at any given time. 
 
Based on the results obtained. The best accuracy was obtained by taking an average from both 
model’s forecasts. Forecast accuracy was in the same range as other forecast models reported 
in this thesis. Admittedly, a completely similar forecast situation was not found in the other 
reports, so a comparison of models proved to be difficult. 
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KÄYTETYT MERKINNÄT JA LYHENTEET 
 
MERKINNÄT 
𝑎	     Regressiokerroin 
𝑎!     Stokastinen arvo 
𝐴(𝑧"#)    Yhtälö, joka mallintaa kulutusprofiilia 
𝑏     Regressiokerroin 
𝑩     Jättämäoperaattori 
𝑩𝑺     Kautinen jättämäoperaattori 
𝐵(𝑧"#)    Yhtälö, joka mallintaa ilmanlämpötilan ja kulutuksen välistä 
    yhteyttä 
𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑒%&%(ℎ)   Varmuusväli 68 % varmuudella 
𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑒()%(ℎ)    Varmuusväli 95 % varmuudella 
𝑐𝑜𝑟𝑟     Korrelaatioarvo 
𝐶*    Lämpökapasiteetti 
𝐶+     Maan lämpökapasiteetti 
𝑑     Differentiaali operaattorin pituus/putken hautaus syvyys 
𝑑𝛿     Putken efektiivinen hautaus syvyys 
𝑒𝑛𝑛𝑢𝑠𝑡𝑒     Ennustemallin ennuste 
𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟(ℎ)    Virhe tunnilla ℎ 
𝐸,-     Virhearvo laskettuna keskimääräisellä virheellä 
𝑓./0     Regressiosovituksesta saatuyhtälö 
𝑓𝑜𝑟𝑒𝑐𝑎𝑠𝑡(ℎ)    Ennuste tunnilla ℎ 
ℎ     Konvektiokerroin/tunti 
ℎ12.     Ilman ja pinnan välinen konvektiokerroin 
𝐻     Ilmankosteus 
k2     Eristeen terminen johtavuus 
k*     Putken terminen johtavuus 
k3     Maan terminen johtavuus 
𝐾4     Maan terminen johtavuus 
𝑚     Ulostulovektorin pituus 
�̇�    Kiertoaineen massavirta 
𝑛      Käsiteltävien muuttujien määrä 
𝑛𝑒𝑤_𝑓𝑜𝑟𝑒𝑐𝑎𝑠𝑡(ℎ)   Uusi korjattu ennustearvo 
𝑁     Käytetyn datan määrä/sisääntuloverktorin pituus 
𝑝     AR prosessin pituusarvo 
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𝑃     Teho/Termisessä laskennassa käytetty kerroin 
𝑃(𝐴|𝐵)    Bayesin teoreema 
𝑃516     Maksimiteho 
𝑃*7     Teho yksikköteminä 
𝑃(𝑥#, … , 𝑥8)    Summa todennäköisyys 
𝑞     MA prosessin pituusarvo 
𝑞9:33     Hetkellinen lämpöhäviövirta 
𝑟2*	     Putken sisäsäde 
𝑟:2     Putken uloimmanpinnan ympärysmitta 
𝑟:*     Putken ulkosäde 
𝑟;<     Pearson korrelaatioarvo 
𝑅1     Ilmavälin lämpöresistiivisyys 
𝑅/     Efektiivinen lämpöresistiivisyys 
𝑅2     Eristeen lämpöresistiivisyys 
𝑅*     Putken lämpöresistiivisyys 
𝑅3     Maan lämpöresistiivisyys 
𝑅!     Kokonais lämpöresistiivisyys 
𝑠𝑜𝑣(𝑇, 𝑤, ℎ, 𝑑)                        Regressiosovitusyhtälö muuttujilla 𝑇,𝑤, ℎ, ja	𝑑 
𝑡=     Ilmankastepiste 
𝑡>     Veden lämpötila 
𝑡𝑜𝑡𝑒𝑢𝑚𝑎    Toteuma-arvo 
𝑡*     Putkessa kulkevan vedenlämpötila 
𝑡3     Maanpinnanlämpötila 
𝑇     Ilmanlämpötila 
𝑇?@AB      Ilmanlämpötila ajanhetkellä 𝑡 
𝑇5/C:    Kiertoaineen menolämpötila 
𝑇!79:    Kiertoaineen tulolämpötila  
𝑇DB     Maanpinnanlämpötila ajanhetkellä 𝑡 
𝑢(𝑘)     Ilmanlämpötila ajanhetkellä 𝑘 
𝑣     Tuulennopeus 
𝑥     Muuttuja-arvo 
𝑥2     Todennäköisyysmuuttuja 
𝑋2     Muuttuja-arvo 
𝑦2     Muuttuja-arvo 
y(𝑘)     Ennustemallin ulostuloarvo sisääntulo parametrilla 𝑘 
𝑌2     Muuttuja-arvo 
𝑦!     Aikasarja-arvo 
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z!     Aikasarja-arvo 
𝑍+     Tarkasteltu maan syvyys 
 
KREIKKALAISET MERKIT 
𝛽E     Regressiomallin vakiokerroin 
𝛽C     Regressiokerroin 
𝛿     Efektiivinen kerroin 
Δ𝑡      Kulunut aika alkutilanteesta 
𝜃     Regressiokerroin 
𝜃F    Ei kausittainen liikkuva keskiarvo operaattori 
ΘG(𝑩𝑺)    Kausittainen liikkuva keskiarvo operaattori 
𝜇     Keskiarvo 
𝜎     Keskihajonta 
σ1H     Muuttujan 𝑎 varianssi 
𝜙    Regressiokerroin 
𝜙(𝑩)     Autoregressiivinen operaattori 
𝜙*(𝑩)     Ei kausittainen autoregressiivinen operaattori 
ΦI(𝑩𝑺)    Kausittainen autoregressiivinen operaattori 
 
LYHENTEET 
AR    Autoregressiivinen prosessi (engl. AutoRegressive) 
ARIMA   Autoregressiivinen integroiva liikkuva keskiarvo prosessi  
    (engl. AutoRegressive Integrated Moving Average)  
ARMA   Autoregressiivinen Liikkuvakeskiarvo prosessi (engl. Auto 
    Regressive Moving Average)  
ARX    Eksogeenisen syöttöarvon omaava autoregressioprosessi 
    (engl. Autoregression with eXogenous input)  
BJ    Box-Jenkins 
BV    Bayesinverkko 
FMI    Ilmatieteen laitos 
MA    Liikkuva keskiarvo prosessi (engl. Moving Average) 
MAE    Keskimääräinen absoluuttinen virhe 
    (engl. Mean Absolute Error)  
ME    Keskimääräinen virhe (engl. Mean Error) 
ML    Koneoppiminen (engl. Machine Learning) 
MLR    Moni lineaarinen regressio (engl. Multi Linear Regression) 
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NET    Kokonaiseffektiivinen lämpötila (engl. Net Effective Temper-
    ature) 
NN    Neuroverkko (engl. Neuralnetwork) 
p.u.    Yksikkötermi (engl. Per-Unit) 
PSO    Hiukkasparvioptimointi (engl. Particle Swarm Optimization) 
REST-API   Ohjelmointirajapinta, joka käyttää HTTP-protokollaan perus
    tuvaa arkkitehtuurimallia (engl. REpresentational State  
    Transfer Application Programming Interface) 
RMSE    Neliöllinen keskimääräinen virhe (engl. Root Mean Square  
    Error) 
RSS    Neliöllinen summa (engl. Root Sum Squared)  
THI    Lämpötilan kosteus indeksi (engl. Temperature Heat Index) 
UTC    Koordinoitu yleisaika (engl. Universal Time Coordinated) 
WCI    Tuulen viileys indeksi (engl. Wind Cooling Index) 
YR    Meteorologisk institutt  
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1. JOHDANTO 

Kaukolämpö on tärkeä lämpöenergian lähde Suomessa. Vuonna 2019 kaukolämmöllä tuo-
tettiin 46 % Suomen asuin- ja palvelurakennusten lämpöenergiatarpeesta [1]. Kaukoläm-
pöjärjestelmä koostuu kaukolämpöverkosta, lämmön kuluttajista ja lämpölaitoksista. Kau-
kolämpöverkkoa syöttävän lämpövoimalaitoksen tulee kyetä tuottaa verkon tehollinen läm-
pötarve joka tilanteessa. Tämä on yleisesti toteutettu yhdellä isolla lämpölaitoksella ja sitä 
tukevilla pienemmillä huippulämpölaitoksilla, joiden tarkoitus on vastata pääasiassa talven 
tehopiikkeihin [2]. 
 
Tämän työn tarkoituksena on luoda ennustemalli, jonka avulla voidaan ennakoida seuraavan 
vuorokauden lämpökuormaa ja sen kehitystä tunnin resoluutiolla. Ennustemalleja luodaan 
kaksi: tilastollinen regressioennuste, johon kuuluu useita eri säädata-arvoja (lämpötila, tuu-
lennopeus, kosteus, pilvisyys, sademäärä) ja neuroverkkomalli, johon annetaan samat sää-
data-arvot. Mallin opetukseen käytetään voimalaitoksen antamaa lämpötehototeuman tie-
toja. Se kuvastaa, miten voimalaitosta on ajettu tiettyjen sääolosuhteiden aikana. Lämpö-
kuormaennuste luodaan Ilmatieteen laitoksen (FMI) [3] ja Meteorologisk institutt (YR) [4] 
tekemien sääennusteiden pohjalta. Näihin sääpalveluiden tuottajiin päädyttiin siksi, että ne 
tarjoavat mahdollisuuden hakea säätietoja REST-API rajapinnalla, jolloin laskenta voidaan 
tarvittaessa automatisoida hakemaan dataa ja tuottamaan ennuste halutulle käyttöliittymälle. 
 
Ennustemalli luo ennusteen kuvan 1 mukaisen järjestelmän hetkellisestä tehosta. 
 

 

Kuva 1. Voimalaitoksen ja kuluttajan välinen lämpöteho. 

Tästä järjestelmästä voidaan laskea hetkellinen teho seuraavan yhtälön avulla 
 

𝑃 = �̇�𝐶*(𝑇5/C: − 𝑇!79:),    (1.1) 
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missä �̇� on massavirta, 𝐶* kiertoaineen lämpökapasiteetti, 𝑇5/C: menoaineen hetkellinen 
lämpötila, ja 𝑇!79: tuloaineen hetkellinen lämpötila. Opinnäytetyössä pyritään luomaan en-
nustemalli, joka ennustaa tätä tehoa tunnin resoluutiolla. Ennustemalli ei siis ennusta läm-
pöverkon kulutusta vaan miten voimalaitosta on ajettu tiettyjen lämpöparametrien vallitessa. 
Tulevaisuudessa mikäli saadaan käyttöön kuluttajien lämpökulutusdataa, voidaan mallin toi-
mivuutta testata suoraan kuluttajan tehotarpeen ennustamiseen. Tällöin tosin tulee ottaa huo-
mioon kiertoaineen kierron hitaudesta johtuva tehon ennalta-ajo verkkoon. 

1.1 Tutkimuskysymykset 

Työssä pyritään luomaan yleinen käsitys lämpöverkkojen lämpökuorman ennustamisesta, ja 
mallin avulla määrittää hetkellisten ja pitkien aikakausien virheiden suuruus. Työn tutkimus-
kysymykset ovat seuraavat: 
 

1. Mitä olemassa olevia tapoja on, joilla ennustetaan lämpötehokuormaa? 
2. Miten hyvin FMI:n ja YR:n ennusteet osuvat toteutuneisiin sääarvoihin? 

a. Vuorokauden määrälliset arvot (esim. sademäärä) 
b. Hetkelliset arvot (esim. lämpötila) 

3. Miten voimakkaasti eri säädata korreloi lämpökuormaan?  
4. Kuinka hyvin luodut ennustemallit kykenevät ennustamaan hetkellisiä kuormia? 
5. Kuinka ennustemallien toimivuutta voitaisiin parantaa entisestään? 

a. Ennustevirheen takaisinkytkentä 

1.2 Kysely 

Ennustemallien käytön yleisyyttä pyrittiin kartoittamaan järjestämällä kysely. Vastauksia 
kyselyyn saatiin 20 kappaletta ja vastaajat ovat olleet Suomessa toimivia lämpöenergiayri-
tyksiä. Tulokset on esitetty kuvassa 2. Kuvaajassa ”tilastollinen” tarkoittaa täysin tilastolli-
seen algoritmiin perustuvaa ennustemallia. Näitä ovat mm. suuri osa tässä opinnäytetyössä 
käsitellyistä malleista. ”fysikaalinen” tarkoittaa verkon mallintamista fysikaalisilla laskenta 
algoritmeilla. ”yhdistelmä” tarkoitta edellä mainittujen mallien yhdistelmää, ja ”ei käytössä” 
tarkoittaa ettei ennustemallia käytetä ollenkaan. 
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Kuva 2. Lämpöenergiayritysten vastaukset. 

Kuvan 2 perusteella voidaan todeta, että ennustemalleja käytetään lämpövoimalaitoksien 
ajon suunnittelussa, mutta ne eivät ole pakollinen osa toimivaa ajojärjestelyä. Kyselyssä ky-
syttiin myös jatkokysymykset vastauksien perusteella (kaikkia vastauksia ei lähdetä avaa-
maan merkittävästi, sillä voimalaitosten vastausten yksityisyys halutaan säilyttää): 
 

• Millaiset vaikutukset ennustemallilla on ollut? (Vastattu: tilastollinen/fysikaali-
nen/yhdistelmä) 

o Vastausten perusteella voidaan todeta, että suurin hyöty ennustemallilla on 
ollut voimalaitoksen käytön optimoinnissa, ja erinäisten varastojen hyödyn-
tämisessä, eli voimalaitosta on kyetty käyttämään ilman ennustemalleja 

• Miten ennustemalli on auttanut teitä? (Vastattu: tilastollinen/fysikaalinen/yhdis-
telmä) 

o Vastausten perusteella ennustemalli on ollut hyödyksi erinäisissä tilanteissa 
§ Polttoaineen hankinta 
§ Lämpöakun käyttö 
§ Lähtöveden lämpötilan optimointi 
§ Energiamarkkinoiden hankinnat ja myynnit 

• Mihin ennustemallia mahdollisesti teillä voitaisiin käyttää? (Vastattu: ei käytössä) 
o Vastausten perusteella ennustemallia voitaisiin hyödyntää 

§ Verkon hetkellisen paineen määrittämiseen 
§ Verkon lämpötilojen määrittämiseen 
§ Huipputehotarpeiden määrittämiseen 
§ Automaatioon 
§ Hetkellisten tehotarpeiden arvioimiseen 
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• Ongelmana saattaa olla asiakkaiden ei-parametrisoitavat tar-
peet 

§ Verkon käyttämiseen akkuna 
 
Kyselyn ja vastausten perusteella voidaan todeta, että ennustemallit helpottavat lämpöver-
kon käyttöä, mutta eivät ole välttämätön osa verkon toimivuutta. Myös kaikki ennustemallia 
käyttävät energiayritykset vaikuttavat olevan tyytyväisiä ennustemallien tarjoamaan ennus-
teeseen, joten ennustemalli on ollut hyödyksi. 
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2. ENNUSTEMALLIN VALINTA 

Ennustemallin valinnassa on tärkeätä aluksi määritellä ennustedata. Onko käsiteltävä data 
kvantitatiivista (engl. quantitive) vai kvalitatiivista (engl. qualitive). Eli onko data määräl-
listä (esim. numeerinen data, kyselyt, testit) vai onko sillä laadullista arvoa (esim. inhimilli-
set päätökset, kuvat, havainnot) [5]. Näistä kahdesta työssä käytettävät mallit voidaan opet-
taa määrällisten parametrien perusteella, eli tässä tapauksessa sääparametrien, toteumien ja 
saatujen tulosten perusteella (virheen pienentäminen). Opetusdatassa todennäköisesti on in-
himillistä biasoitumista, sillä lämpövoimalaitosta käyttävät useat eri ihmiset eli ”ajajat”. 
Voimalaitoksen ajotapa vaihtelee sitä mukaa, kun ajaja vaihtuu. Vaihtelun suuruus tuskin on 
merkittävän suurta, sillä voimalaitoksen ajaminen on saadun tiedon mukaan perustunut 
FMI:n ja YR:n sääennusteisiin, ja todettuihin lämmöntarvepiikkeihin, joten mallia ei luoda 
jokaiselle ajajalle erikseen, eikä ajajille tulla asettamaan mitään parametreja. 
 
Ennustemallin määrittämisessä voidaan esimerkiksi käyttää seuraavaa metodiikkaa [5]: 
 

1. Ongelman määrittäminen 
2. Datan kerääminen tai hankkiminen 

a. Määritellään käytettävä data (kvantitatiivinen/kvalitatiivinen). Voi olla 
myös kumpaakin. 

3. Ennustemallin valinta. Valinta perustuu suurelta osin dataan (määrällinen/laadulli-
nen) ja siihen mitä halutaan ennustaa. Tässä työssä datalla on tiedettävästi voima-
kasta korrelaatiota säädataan ja ennen kaikkea sääennusteisiin.  

a. Mallista on turha luoda liian monimutkaista, mikäli yksinkertainenkin malli 
kykenee pääsemään tarpeeksi hyviin tuloksiin. 

b. Mikäli extrapolaatio on todennäköistä ennusteissa, on mallin hyvä olla yk-
sinkertainen. 

c. Mikäli mahdollista ennusteet on hyvä tehdä monen eri mallin avulla. 
i. Näille voidaan asettaa eri painokertoimia (tosin alussa kaikilla on 

hyvä olla sama painoarvo). 
4. Mallin luominen ja testiin ottaminen 
5. Mallin testaus ja virheen suuruus 

a. Mallin mahdollinen vaihto, jolloin palataan kohtaan 3 
b. Mallin hyväksyntä ja sen tuominen käyttöön 

 
Yllä esitetyn metodiikan perusteella on perusteltua valita tilastomatematiikkaan pohjautuva 
regressiolaskenta yhdeksi ennustemalliksi, sillä se on käytettävyydeltään yksinkertainen ja 
helposti muokattavissa. Neuroverkkolaskennan käyttäminen saattaa olla tässä tapauksessa 
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turhan monimutkainen laskennallisuudeltaan, mutta kirjallisuuden perusteella tätä on ko-
keiltu useaan otteeseen lämpötarpeen ennustamisessa [6] [7] [8] [9]. Tämä voi johtua siitä, 
että opetusdata on helposti muokattavissa neuroverkolle sopivaksi ja nykyisten laskentakir-
jastojen esim. TensorFlow [10] avulla verkon luominen on yksinkertaistunut ja nopeutunut. 

2.1 Käytetyt ennustemallit 

Läpikäydyt ennustemallit on haettu kahta lukuun ottamatta jo julkaistuista lämpökuormaen-
nustetöistä, joiden toimintaa ja tarkkuutta tutkitaan. Tarkkuuden analysoimisessa käytetään 
näiden tutkimusten tarkkuusparametreja. Jotta ennustemalleja voidaan vertailla työssä esi-
tettyihin tarkkuusparametreihin, tullaan laskemaan suhteellinen prosentuaalinen arvo mak-
simitehoon verrattuna. Maksimitehon määritys toteutetaan arvioimalla töissä esitettyjen ku-
vaajien maksimiteho. Raporttien [9] [11] mukaan ainakin seuraavia malleja on kokeiltu läm-
pökuorman ennustamisessa:  
 

• ARX 
• Box-Jenkins (BJ) 
• SARIMA 
• Bayesinverkko (BV) 
• Koneoppivat mallit (ML engl. Machine learning) 

o Neuroverkot (NN engl. Neuralnetwork) 
o Moni lineaarinen regressio (MLR engl. Multiple linear regression) 

• Hiukkasparvioptimointi (PSO engl. Particle swarm optimization) 
 
Sillä useat mallit pohjautuvat Autoregressiiviseen (AR engl. Autoregressive) ja/tai liukuvaan 
keskiarvon (MA engl. Moving average) aikasarjamallinnukseen (ARX, Box-Jenkins, SA-
RIMA) tullaan nämä laskentametodiikat käymään myös läpi. 

2.1.1 AR- ja MA-aikasarjamalli 

AR- ja MA-laskenta on kuvattu [12] kirjassa. Yleistetty versio AR-prosessista voidaan ku-
vata seuraavan yhtälön avulla 
 

z! = 𝜙#𝑧!"# + 𝜙H𝑧!"H ∙∙∙ 	+𝜙*𝑧!"* + 𝑎!,    (2.1) 
 
missä z! on arvo aikasarjasta, 𝑧!"# tätä edeltänyt aikasarja-arvo, 𝑧!"* on p verran viivästetty 
versio tarkastellusta aikasarja-arvosta, 𝜙 on regressiosovituksesta saatu painokerroin ja 𝑎! 
on nk. valkoinen kohina prosessi (engl. white noise process). Muuttuja 𝑎! tarkoittaa 
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käytännössä satunnaisesti valittuja arvoja, jotka mukailevat hajonnaltaan esimerkiksi nor-
maalijakaumaa. Jakauma on kirjassa [12] määritetty siten, että sen keskiarvo on 0 ja vari-
anssi σ1H 𝑁(0, σ1H). Yleisesti AR-prosessin tarkoituksena on luoda lineaarinen regressiosovi-
tus datalle, ja kuvata miten se on käyttäytynyt menneisyydessä. Eli malli toimii ns. lineaari-
sena filtterinä, joka muuntaa satunnaisen eli stokastisen värähtelyn mallinnettavaksi aikasar-
jaksi [12].  
 
Yleistetty versio MA-prosessista voidaan kuvata seuraavan yhtälön avulla 
 

z! = 𝑎! − 𝜃#𝑎!"# − 𝜃H𝑎!"H ∙∙∙ 	−𝜃F𝑎!"F,    (2.2) 
 
missä z! kuvaa nykyistä arvoa aikasarjassa, 𝑎! stokastisesta prosessista saatu arvo, 𝑎!"# sto-
kastista aikasarjaa edeltänyt arvo, 𝑎!"F on q verran viivästytetty versiotarkastellusta stokas-
tisesta aikasarjasta ja 𝜃 regressiosovituksesta saatu painokerroin. MA-yhtälön on tarkoitus 
kuvata stokastisen prosessin käyttäytymistä ja tehdä ennuste tulevasta arvosta. Toisin kuin 
AR-prosessissa aikasarja pyritään mallintamaan stokastisella värähtelyllä pelkästään. Yhtä-
lön ”oikea” vastaus voidaan löytää esimerkiksi regressiosovituksen avulla.  

2.1.2 ARX-malli 

ARX- (engl. AutoRegression with eXogenous input) malli perustuu AR-prosessiin. Eksogee-
ninen sisääntuloarvo tarkoittaa mallin toiminnasta riippumatonta arvoa. Tässä tapauksessa 
malli saa arvonsa vallitsevan säätilan vaikutuksesta tulleiden parametrien perusteella (esim. 
ilmalämpötila). ARX-yhtälö ja sen toiminta on kuvattu raportissa [9] 
 

y(𝑘) = J(L!")
N(L!")

𝑢(𝑘) + #
N(L!")

,    (2.3) 

 
missä 𝐴(𝑧"#) ja 𝐵(𝑧"#) ovat polynomiaalisia yhtälöitä, joiden sisääntuloarvona toimii z-
muunnettu viivästysoperaattori (engl. Backward shift operator/Lag operator). Viivästysope-
raattori esim. merkinnällä (”𝑧"#”) tarkoittaa ”z-muunnettua arvosarjaa viivästyksellä −1”. 
Z-muunnos tarkoittaa arvosarjan muuntamista aikatasosta taajuustasoon [13]. Tämä voidaan 
kuvata seuraavalla yhtälöllä. 
 

𝑥(𝑛 − 1)
L
↔ 𝑧"#𝑋(𝑧),    (2.4) 

 
missä 𝑥(𝑛 − 1) on alkuperäinen aikasarja viivästyksellä −1, ja 𝑧"#𝑋(𝑧) taajuus tasoon 
muunnettuaikasarja. Yhtälöt 𝐴(𝑧"#) ja 𝐵(𝑧"#) on kuvattu seuraavilla yhtälöillä 
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𝐴(𝑧"#) = 1 + 𝑎#𝑧"# +	∙∙∙ 	+𝑎C1𝑧"8O,    (2.5) 

 
𝐵(𝑧"#) = 𝑏E + 𝑏#𝑧"# +	∙∙∙ 	+𝑏C="#𝑧"8PQ#,    (2.6) 

 
Yhtälö (2.3) voidaan kirjoittaa auki seuraavasti 
 
𝑦(𝑘) = 𝑏E𝑢(𝑘) + 𝑏#𝑢(𝑘 − 1) +	∙∙∙ 	+𝑏C="#𝑢(𝑘 − 𝑛𝑏 + 1) + 𝑎#𝑦(𝑘 − 1) +

	∙∙∙ 	+𝑎C1𝑦(𝑘 − 𝑛𝑎),    
(2.7) 

 
missä 𝑦(𝑘) kuvaa lämpötehotarvetta tietyllä ajan hetkellä, 𝑢(𝑘) kuvaa ilman lämpötilaa sa-
malla ajan hetkellä, 𝑎-arvot ovat yhtälön (2.5) napoja, ja 𝑏-arvot ovat yhtälön (2.6) nollia. 
Nollat ja vastaavasti navat voidaan laskea merkkaamalla edellä mainittu yhtälö (2.5)/(2.6) 
nollaksi. Raportissa kerrotaan, että 𝐴(𝑧"#) ja 𝐵(𝑧"#) yhtälöiden regressiokertoimet voidaan 
määrittää laskemalla käytetyn virhetermin minivoivat kertoimet, esimerkiksi pienimmän ne-
liön menetelmällä. AR osan tästä mallista 𝐴(𝑧"#) on tarkoitus mallintaa kuluttajien kulutus-
profiilia, kun taas 𝐵(𝑧"#) pyrkii mallintamaan ilmanlämpötilan ja kulutuksen välistä yhte-
neväisyyttä.  
 
Raportin mukaan opetusdataan arvot saatiin historiadatasta ja tulevaisuuden ennusteet teh-
tiin YR:n sääennusteiden perusteella. Raportissa pyrittiin edellä kuvatun mallin avulla en-
nustamaan kahden eri rakennuksen lämpötehon/-energian tarvetta. Ennustemallin tarkkuus 
yhden kuukauden testivaiheen jälkeen energiatarpeelle oli 0,30 % ja hetkellisten ennusteiden 
tarkkuus raportissa mainitulle yhdelle päivälle oli 7,9 kW rakennukselle A ja 4,8 kW raken-
nukselle B. Raportissa ei kerrota koko kuukauden hetkellistä ennustetarkkuutta. Talon A 
maksimitehon tarve oli noin 225 kW, eli keskimääräisen virheen suuruus on noin 3,51 
%/p.u., verrattuna talouden maksimitehotarpeeseen. Talolla B vastaava arvo on 6,40 %/p.u.  

2.1.3 Box-Jenkins 

Box-Jenkins (BJ) mallit viittaavat [12] kirjassa luomaan malliin, jossa yhdistetään AR ja 
MA eli saadaan nk. ARMA-malli. Alla mallin yhtälö yleistettynä ARMA(𝑝, 𝑞) 
 

z! = 𝜙#𝑧!"# +	∙∙∙ +𝜙*𝑧!"R + 𝑎! − 𝜃#𝑎!"# −	∙∙∙ −𝜃F𝑎!"F,    (2.8) 
 
tai vaihtoehtoisesti jättämäoperaattorilla kuvattuna 
 

𝜙(𝑩)z! = 𝜃(𝑩)𝑎!,    (2.9) 
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missä 𝑩 tarkoittaa kaikkia jättämäoperaattorin arvoja. Esimerkiksi jättämäoperaattori, jolla 
on 𝑛 jättämäarvoa voidaan kuvata seuraavasti 
 

𝑩 = (1 − 𝐵)8𝑦!,    (2.10) 

 
mikäli 𝑛 = 2	niin yhtälö (2.10) aukeaa muotoon 
 

(1 − 𝐵)H𝑦! = (1 − 2𝐵 + 𝐵H)𝑦! = 𝑦! − 2𝑦!"# + 𝑦!"H,    (2.11) 
 
ARMA malli siis yhdistää edellä mainittujen mallien:  
 

• AR, aikasarjan arvojen käyttäytymisen menneisyydessä 
• MA, aikasarjan stokastisen käyttäytymisen menneisyydessä 

 
AR-malleja käsittelevässä työssään [14] Pyy kiteyttää ARMA-mallien hyödyksi yksinker-
taisemman mallin luonnin. Siinä missä pelkkä AR-malli tarvitsisi vastaavanlaiseen toimi-
vuuden saavuttamiseksi usean parametrin AR(𝑝). ARMA(𝑝, 𝑞) kykenee tähän pienemmällä 
yhtälöllä. 
 
ARMA-mallia on hyödynnetty kaukolämpöverkkojen lämpötarpeen ennustuksessa ainakin 
työssä [15]. Tässä työssä esitetyssä mallissa jättämäoperaattorin arvoiksi oli kokeiltu eri per-
mutaatioita tuntijättämistä 0, 1, 24, 48, 72, 96, 120, 144, ja 168 h. Parhaimman tarkkuuden 
malli oli saanut arvoilla: CPM + ARMA([1,24,48,72,96,120,144], 1). Tällöin tarkkuudeksi 
saatiin RMSE 0,59 MW, joka tarkoittaa noin 5,9 %/p.u. RMSE virhettä. Työssä esitetty CPM 
tarkoittaa engl. Change-Point Model. Tutkimuksen [16] mukaan tämä tarkoittaa sitä, että 
malli pyrkii huomaamaan äkillisiä muutoksia aikasarjadatassa. 
 
BJ:llä voidaan myös viitata kirjassa esitettyyn toiseen malliin ARIMA (engl. AutoRegressive 
Integrated Moving Average). ARIMA(𝑝,𝑑,𝑞)-mallin yleismuoto voidaan kuvata seuraavalla 
tavalla: 
 

𝜑(𝑩)𝑧! = 𝜙(𝑩)(1 − 𝑩)S𝑧! = 𝜃E + 𝜃(𝑩)𝑎!	,    (2.12) 

 
missä 
𝜙(𝑩) = (1 − 𝜙#𝐵 −	∙∙∙ 	−𝜙R𝐵R) Autoregressiivinen operaattori  
𝜃(𝑩) = (1 − 𝜃#𝐵 −	∙∙∙ 	−𝜃T𝐵T) Liukuvakeskiarvo operaattori 
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𝜑(𝑩) = 𝜙(𝑩)(1 − 𝑩)S  Yleistetty autoregressiivinen operaattori (engl. gene 
     ralized autoregressive operator) 
 
Eroavaisuus ARMA-malliin verrattuna tulee uudesta operaattorista 𝜑(𝑩). Operaattorin syöt-
töarvona ovat aikasarjan derivaatta-arvot.  
 
ARIMA-mallia on käytetty ennustamaan sähköistä kuormaa raportissa [17]. Työssä tarkoi-
tuksena oli luoda kaksi ennustemallia. Pitkän aikavälin ennustetta, jota käytetään tuotannon 
ja investointien tukena sekä toista ennustemallia, joka pyrkii luomaan pienelle aikavälille 
tarkemman hetkellisen ennusteen. Tällä voidaan optimoida sähkögeneraattoreiden käyttöä, 
hetkellistä sähkön ostoa ja optimoida sähkön myyntiä. Tutkimuksessa tosin päädyttiin tulok-
seen, että SARIMA-malli suoriutui tarkemmin kuin ARIMA-malli.  Loppujen lopuksi työssä 
ei kerrottu ARIMA-mallin ennustevirhettä. SARIMA-ennustemalli sai parhaimmillaan 
RMSE arvokseen 4,29 % eli ARIMA-mallilla virhe oli ainakin tätä suurempi. 
 
Työssä [18] ARIMA-mallia on käytetty ennustamaan sairaalan sähkönkulutusta. Tässäkin 
työssä todetaan SARIMA-mallin antavan tarkempia ennusteita, mutta työssä sentään kerro-
taan ARIMA-mallin ennustetarkkuus, joka on RMSE 8,00 %/p.u. Työssä kuvattu SARIMA-
malli taas antoi RMSE 6,32 %/p.u. eli SARIMA mallilla oli noin 20 % tarkempi ennuste-
tarkkuus RMSE virhevertailussa. 

2.1.4 SARIMA 

SARIMA-mallilla viitataan ARIMA-malliin, johon on lisätty kausittainen muuttuja. Tästä 
nimikin tulee engl. Seasonal AutoRegressive Integrated Moving Average. Kirjassa [19] SA-
RIMA-mallin yhtälö ilmoitetaan seuraavan kaltaiseksi 
 

𝜙*(𝑩)ΦI(𝑩𝑺)(1 − 𝑩)U(1 − 𝑩𝑺)V𝑦! = 𝜃F(𝑩)ΘG(𝑩𝑺)𝑎!,    (2.13) 

 
missä on 
𝑦!      Aikasarja-arvo 
𝑩𝐲𝐭 = 𝑦!"#     Jättämäoperaattori 
𝜙*(𝑩) = (1 − 𝜙#𝐵 −	∙∙∙ 	−𝜙*𝐵R)  Ei kausittainen AR-malli 
ΦI(𝑩𝑺) = (1 − Φ#𝐵X −	∙∙∙ 	−ΦI𝐵YX) Kausittaisuuden huomioon ottava SAR-ope 
      raattori (engl. Seasonal AutoRegressive) 
𝜃F(𝑩) = (1 − 𝜃#𝐵 −	∙∙∙ 	−𝜃F𝐵T)  Ei kausittainen MA-malli 
ΘG(𝑩𝑺) = (1 − Θ#𝐵X −	∙∙∙ 	−Θ#𝐵ZX) Kausittaisuuden huomioon ottava SMA-ope 
      raattori (eng. Seasonal Moving Average). 
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Kirja toteaa, että on olemassa kolmea erilaista kautisuustermiä, jotka voivat esiintyä aika-
sarjadatassa. Nämä ovat: trendi, sykli, ja kausittainen vaihtelu. Lämpövoimalaitoksen kan-
nalta nämä voisivat esimerkiksi merkitä päivittäistä kulutusprofiilia, joka toistuu päivittäin. 
Eksogeenisia sääparametreja, jotka toistuvat päivittäin (lämpötila nousee auringon noustessa 
ja laskee, kun aurinko on laskenut) tai pitkällä aikavälillä (keskimääräisen lämpötilan muu-
tokset/vuodenajat). 
 
SARIMA-mallia on hyödynnetty [20] raportissa. Työssä on luotu lineaarinen regressiomalli, 
jonka avulla ennustetaan lämpötehon tarvetta sää- ja kulutusparametrien avulla. SARIMA-
malli yhdistetään regressiomallin kanssa tukemaan lineaarista mallia näiden ennusteiden te-
koon. Kausittaisuutta pyrittiin mallintamaan määrittämällä viikoittaista ja päivittäistä kulu-
tusta. Kausittaisuuden määrittämiseen käytettiin seuraavia parametreja: ilman hetkellinen 
lämpötila, 72 ja 168 tunnin yhdistetty ilmanlämpötila ja tuulennopeus, 72 ja 168 tunnin yh-
distetyt ilmanlämpötila ja tuulennopeus, mutta ottaen erikseen huomioon lauantai ja sunnun-
tai päivät. Tutkimuksessa käytetyn mallin paras tarkkuus oli RMSE 20,67 MWh. Tämä vas-
taa noin 2,76 %/p.u. tarkkuutta maksimitehosta. 

2.1.5 Bayesinverkko 

Bayesinverkon (BV) toimintaperiaate on käyty läpi Nanda Rohanin työssä [11].  Bayesin 
ennustamisen pohjana on Bayesin teoreema 
 

𝑃(𝐴|𝐵) = Y(J|N)∗Y(N)
Y(J)

,    (2.14) 

 
missä 𝑃(𝐴|𝐵) tarkoittaa todennäköisyyttä ”kun B tapahtuu, mikä on todennäköisyys, että A 
tapahtuu”, 𝑃(𝐴) todennäköisyys että 𝐴 tapahtuu, ja 𝑃(𝐵) todennäköisyys että 𝐵 tapahtuu. 
BV:ssä luodaan linkitettyjä todennäköisyysmuuttujia, joiden todennäköisyyksien tulosta 
saadaan todennäköisyys tietylle tapahtumalle. Näistä todennäköisyyksistä valitaan paras 
mallin ennusteeksi. BV verkon todennäköisyys tapahtumalle voidaan laskea seuraavalla yh-
tälöllä 
  

𝑃(𝑥#, … , 𝑥C) = ∏ 𝑃(𝑥2|𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑠(𝑋2))8
2]# 	,    (2.15) 

 
missä 𝑃(𝑥#, … , 𝑥C) on verkkoon syötetyt parametrit, 𝑥2 todennäköisyysmuuttuja ja 
𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑠(𝑋2) on 𝑥2 muuttujaan linkittyvä todennäköisyysmuuttuja. Yksinkertaisessa ver-
kossa todennäköisyyksille voidaan antaa alkuarvauksia laskemalla datasta 
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todennäköisyysarvoja tapahtumille. Näitä todennäköisyysmuuttujia säädetään saatujen ha-
vaintojen mukaan tai opetusdatalla, kunnes ollaan halutulla virhealueella. 
 
Rohanin työssa päätarkoituksena oli luoda ennustemalli, joka kykenee ennustamaan lämpö-
tehontarvetta saatujen parametrien mukaan. Työssä käytetyt parametrit olivat: 
 

• Kaukolämpöveden menolämpötila 
• Kaukolämpöveden tulolämpötila 
• Meno ja tuloveden lämpöero 
• Veden virtausmäärä 
• Ilman ulkolämpötila (𝑡) 
• Ilman ulkolämpötilan ennuste tunnille (𝑡 + ℎ) 
• Päivän tunti 
• Viikonpäivä 
• Hetkellinen lämpökuorma (𝑡) 
• Lämpökuorman kehityksen ennuste (𝑡 + ℎ) 

 
Mallin ennustetarkkuus kolmelle erilliselle kuluttajalle pääsi parhaimmillaan keskimääräi-
seen tarkkuusarvoon 81,23 %. Työssä ei mainita yleisesti käytettyjä RMSE tai MAE tark-
kuuksia, joten vertailu muihin malleihin on hankalaa. 

2.1.6 Koneoppivat mallit 

Koneoppivat mallit voidaan jakaa valvottuihin ja ei-valvottuihin malleihin [21]. Näistä kah-
desta työssä keskitytään tarkkailemaan kahta edellä jo listattua valvottua koneoppimisalgo-
ritmia: neuroniverkkoa ja moni lineaarista regressiota. Yksinkertaistettuna valvotulla kone-
oppimisella tarkoitetaan algoritmia, jolla on virhetermi, joka pyritään minimoimaan [22]. 
Tietyissä tapauksissa algoritmin luominen ja virheen säätöalgoritmit voivat olla todella mo-
nimutkaisia. Tässä opinnäytetyössä tosin ei keskitytä kummankaan tarkkaan tutkimiseen, 
vaan algoritmien käyttämiseen. 
 
2.1.6.1 Neuroverkko 
Neuroverkkojen toimintaa on käyty läpi kirjassa [21]. Neuroverkon pääajatuksena on luoda 
herätefunktioista (”neuroneista”) koostuva verkosto, jonka herätearvoja säädetään iteraa-
tiolaskennan avulla, kunnes virhe on halutulla etäisyydellä. Verkko koostuu kolmesta pää-
kerroksesta: sisääntuloarvot (parametrit), piilotetut neuronit (herätefunktio) ja ulostuloneu-
ronit (herätefunktio). Tavoitteena on saada haluttu ulostuloarvo annetuilla sisääntuloarvoilla. 
Yksinkertainen neuroverkko voi olla muodoltaan esim. X-2-1 -verkko (X sisääntuloarvoa, 2 
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piilotettua neuronia ja 1 ulostuloarvo). Tällainen verkko voidaan kouluttaa vastaamaan tässä 
opinnäytetyössä käsiteltyyn kysymykseen: ”kun tiedetään X määrä hetkellisiä sääparamet-
reja, mikä on lämpövoimalaitoksen lämpötehon tuottoarvo?”. Tässä opinnäytetyössä luotu 
neuroverkko ja sen topologia määritellään sitä käsittelevässä kappaleessa 3.4. 
 
Neuroverkkoa on mm. hyödynnetty lämpötehotarpeen ennustamisessa työssä [23]. Neuro-
verkkoon syötettiin seuraavat parametrit: 
 

• Veden menolämpötila 
• Veden tulolämpötila 
• Veden syöttöpaine 
• Veden virtauksen määrä 
• Päivä tunti 
• Viikonpäivä 
• Kuukausi 
• Ulkolämpötila 
• Kosteus 
• Auringon paisteen voimakkuus 
• Tuulennopeus 

 
Työssä tarkasteltiin 11 eri talouden ennusteita ja laskettiin näille virhearvot. Virhearvot on 
laskettu normalisoituna neliöllisenä virheenä (NRMSE). Arvot heittelevät eri talouksien vä-
lillä ja vaikuttaa myös siltä, että annetuista parametreista luodut eri mallit saattoivat jollain 
taloudella antaa tarkimman tuloksen, kun taas toisessa taloudessa toinen malli antoi parem-
man tuloksen. Tosin virhe-erot ovat suurimmillaan vain noin 5 % NRMSE, eli suuresta eroa-
vaisuudesta ei puhuta mallien välillä. Pienin saatu virhearvo on noin 8,5 %. 
 
2.1.6.2 Moni lineaarinen regressio 
Moni lineaarinen regressio on kuvattu ja sen suoriutumista lämpökuorman ennustamisessa 
on myös tutkittu raportissa [23]. Kyseisessä regressiomallissa on siis tarkoituksena sovittaa 
opetusdataan regressioyhtälö, jolla on useita lineaarisia parametreja. Alla esimerkkiyhtälö, 
jolla on useita lineaarisia kertoimia 
 

𝑠𝑜𝑣(𝑇, 𝑤, ℎ, 𝑑) = 𝛽E + 𝛽#𝑇 + 𝛽H𝑤 + 𝛽^ℎ + 𝛽_𝑑,    (2.16) 

 
missä 𝑠𝑜𝑣(𝑇, 𝑤, ℎ, 𝑑) tarkoittaa sovitettavaa regressioyhtälöä, 𝛽E on vakiokerrointermi ja 𝛽C 
regressiokerroin. Tämän yhtälön antamat arvot pyritään minimoimaan jollakin virhetermillä. 
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Virhetermin minimoinnista ja sen tekevästä algoritmista on puhuttu tulevassa kappaleessa 
4.1.1. 
 
Raportti [23] hyödynsi samoja opetusparametreja regressiomallin opetuksessa, kuin kappa-
leessa 2.1.6.1 kuvattu neuroverkko. Mallia testattiin myös samoille 11 rakennukselle. Ko-
keillut eri mallit suoriutuivat suurelta osin yhtä hyvin toisiinsa verrattuna. Virhetermin 
NRMSE-arvoissa on vielä vähemmän eroa, kuin aikaisemmin käsitellyssä neuroverkkomal-
lissa. Pienin saatu virhearvo on 8,8 % eli tässä tutkimuksessa regressiomalli suoriutui hieman 
huonommin (0,3 %) kuin ehdotettu neuroverkkomalli. 

2.1.7 Hiukkasparvioptimointi 

Hiukkasparvioptimointia (PSO) ja sen toimintaa on kuvattu tutkimuksessa [24]. Algoritmi 
toimii seuraavalla metodiikalla: Algoritmi luo tarkasteltavaan ratkaisuavaruuteen määrän 𝑛 
olioita, joilla jokaisella on oma virhetermi ja virhetermin kehittymiselle derivaatta-arvoja. 
Hiukkaset vertailevat omia arvojaan ja muiden hiukkasten arvoja. Laskentakierroksen lo-
puksi, jokainen hiukkanen liikahtaa parhaimman arvon saaneen hiukkasen suuntaan, ja par-
haan arvon saanut hiukkanen liikkuu derivaattalaskennan perusteella lähemmäs virhetermin 
minimiä. Kuten kuvailusta voi päätellä, laskenta on iteratiivinen ja voi vaatia useita lasken-
takertoja ennen kuin tavoitellun pieni virhetermi saavutetaan.  
 
Kyseistä algoritmia on hyödynnetty lämpöverkon kuorman ennustamisessa työssä [9]. Vir-
hetermin minimin suuntaa on lähdetty lähestymään määrittämällä, miten lämpötila vaihtelee 
sisätiloissa. Tälle on asetettu haluttu sisälämpötila ja derivaatta-arvot kuvaavat mihin suun-
taan lämpötila vaihtelee. Mallia testattiin kahdessa eri taloudessa. Ennustemallilla hetkelli-
sestä ennustamisesta on ilmoitettu yhden päivän ennustetarkkuus. Tämä oli MAE 10,20 kW 
rakennuksessa A ja MAE 5,0 kW rakennuksessa B. Verrattuna tässä opinnäytetyössä ilmoi-
tettuihin tuloksiin arvot jaettiin maksimiteholla. Tällöin tulokset ovat 4,53 %/p.u. rakennuk-
sessa A ja 2,22 %/p.u. rakennuksessa B. 
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3. ENNUSTEMALLI 

Ennustemalleiksi opinnäytetyöhön valittiin regressiomalli ja neuroverkkomalli. Regressio-
malli valittiin sen joustavuuden ja yksinkertaisuuden vuoksi. Neuroverkkomalli valittiin 
kiinnostavuuden takia. Neuroverkkolaskentaa voidaan jatkossa hyödyntää muihinkin asioi-
hin kuin lämpötehonennustamiseen, kunhan sen luomisalgoritmi saadaan tehdyksi. Kum-
matkin mallit on luotu Python-ohjelmointikielellä. Kuvasta 3 voidaan nähdä luotavan mallin 
toimintaperiaate. 
 

 

Kuva 3. Ennustemallin toimintaperiaate. 

 
Malli: 

1. Haetaan toteutunutta säädataa ja voimalaitoksen tehodataa. Nämä datat yhdistetään 
yhdeksi muuttujaksi, jota käytetään regressiolaskennassa ja neuroverkonkoulutuk-
sessa. 

2. Lasketusta regressiolaskennasta saadut parametrit ja koulutettu neuroverkko tallen-
netaan tiedostoon.  

3. Lämpötehon ennuste tehdään ilmatieteenlaitoksen ja YR:n sääennusteiden perus-
teella (ennuste on n. 48 h). 

4. Seuraavana päivänä toteutuneita lämpöarvoja voidaan hyödyntää virheen määrittä-
misessä, ja mahdollinen mallien takaisinkytkentä voidaan aloittaa. 
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3.1 Ennustedata 

Säädataa voidaan hakea Ilmatieteen laitoksen internet-sivuilta [25]. Sieltä voidaan takautu-
vasti ladata haluttuja toteuma-arvoja. Näitä hyödynnetään regressio- ja neuroverkkomallin 
opetusdatan luomisessa. Ennustedataa saadaan haettua Ilmatieteen laitoksen ja YR:n tarjoa-
man REST-API:n kautta. Ennustearvoja käytetään, kun mallit on koulutettu ja halutaan tehdä 
ennuste tulevista lämpötehoarvoista. 

3.1.1 Datan käsittely 

Data käsiteltiin niin, että sen käyttäminen on mahdollisimman helppoa ja joustavaa. Tämä 
mahdollistaa tulevaisuudessa helpomman algoritmin muokkaamisen. Pääasiassa tämä toteu-
tettiin luomalla yksi iso muuttuja, johon sisältyy kaikki laskentamalliin tarvittava tieto (esim. 
regressiomallin opetusdata). Tämä on Python:ssa mahdollista toteuttaa esimerkiksi luomalla 
sanakirjamuuttuja (engl. dictionary). Sanakirjassa muuttujalle annetaan nimi (engl. key) ja 
tälle nimelle voidaan antaa arvo/arvoja (engl. value), riippuen onko kyseessä muuttuja vai 
lista. Kuvassa 4 on esitetty sanakirjan käyttöä käytännössä. 
 

 

Kuva 4. Sanakirjan luominen ja käyttäminen. 
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Kuten kuvassa 4 nähdään sanakirjan luonti tapahtuu yksinkertaisella komennolla (asetta-
malla muuttuja olemaan yhtä ”{}”-merkin kanssa). Tämän jälkeen sanakirjan sisälle voidaan 
asettaa haluttua dataa.  
 
Neuroverkon herätefunktion painoarvoihin ei päästä käsiksi, joten niitä ei voida tallentaa 
yksinkertaiseen listaan. Koulutettu neuroverkko tallennettiinkin pickle-objektiin [26], jolloin 
se voidaan ottaa uudelleen käyttöön, kun halutaan tehdä uusi ennuste. Neuroverkkomallissa 
datankäsittelyssä hyödynnettiin pandas-laskentakirjastoa [27], käytetty Keras-laskentakir-
jasto [28] on yhteensopiva pandas-dataobjektien kanssa. Malleissa datarakenne on seuraa-
van kaltainen: 
 

• Regressiomalli, datanvarastointi toteutettu sanakirjarakenteella ja lopuksi 
saadut datat tallennettiin JSON-tiedostoon [29]. 

o Vuodenaika (kevät, kesä, syksy, ja talvi) 
§ Opetusdata (sääparametrit) 
§ Korjauskertoimet (kulutusprofiili) 
§ Lasketut regressiokertoimet (käytetään takautuvasti, kun ha-

lutaan tehdä ennuste) 
• Neuroverkkomalli, datanvarastointi toteutettu pandas-laskentakirjaston 

avulla ja lopuksi tallennettiin pickle-tiedostona. 
o Opetusdata (normalisoidut sääparametrit) 

 
Työssä käytetään tehosta puhuttaessa p.u. arvoja (engl. per-unit), jotta voimalaitoksen oikeat 
arvot pysyvät jokseenkin piilossa. Arvot voidaan laskea seuraavan yhtälön avulla 
 

𝑃*7 =
Y

Y$%&
,    (3.1) 

 
missä 𝑃 voimalaitoksen lämpöteho, ja 𝑃516 voimalaitoksen lämpötehonhuippuarvo.  
 
Ilmatieteen laitoksen säätoteumadatat kasattiin yhteen Python-muuttujaan. Samalla pidettiin 
huolta siitä, että kaikki käsiteltävä data on UTC-ajassa. Esimerkiksi käytetty lämpövoima-
laitoksen tehon toteumadataa saatiin talviajassa, joten tämä piti muuttaa vastaamaan ilma-
tieteen laitoksen säätoteumien UTC-aikoja (tai toisinpäin). Aikadatan käsittely ja aika-
vyöhykkeiden muuttaminen voidaan helposti toteuttaa Python:n datetime-kirjastolla, jossa 
aikamuuttujasta luodaan objekti, jolla on useita eri aikaan liittyviä käskyjä [30]. Tämä myös 
mahdollistaa kuukausien vertailun, jonka avulla voidaan data tarvittaessa erottaa vuodenai-
koihin. 
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3.1.2 Sääennustedatan virheanalyysi 

Sääennusteessa oleva virhe vaikuttaa tehdyn ennusteen osuvuuteen. Tämän virheen suuruu-
desta pyrittiin saamaan käsitys keräämällä FMI:n tarjoamaa ennustedataa. Dataa kerättiin 
elokuun lopusta 2019 tammikuun loppuun 2020. Ennustedata on luotu FMI:n kehittämällä 
HIRLAM-mallilla [31]. Tarjolla olisi ollut myös uudempi HARMONIE-malli, mutta HIR-
LAM:iin päädyttiin siksi, että se tarjosi datankeräyksen aloitusvaiheessa kattavamman mää-
rän säädataa. Kertyneen datajoukon perusteella laskettiin eri sääennusteiden keskimääräinen 
neliöllinen virhe (RMSE) ja keskimääräinen absoluuttinen virhe (MAE). Nämä voidaan las-
kea seuraavien yhtälöiden avulla 
 

RMSE = t∑(BaBbcdO"b88ceBb)'

f
,    (3.2) 

 
MAE = ∑|BaBbcdO"b88ceBb|

f
,    (3.3) 

 
joissa 𝑡𝑜𝑡𝑒𝑢𝑚𝑎 on mitattu säädatapiste, 𝑒𝑛𝑛𝑢𝑠𝑡𝑒 on tätä vastaava ennustepiste ja 𝑁 data-
joukon suuruus. Saadut arvot on esitetty taulukossa 1.  

Taulukko 1. Sääennustevirheen suuruudet. 

- RMSE MAE Yksikkö 
Lämpötila 1,18 0,82 ℃ 

Tuulennopeus 1,15 0,89 m/s 
Ilmankosteus 6,84 4,93 % 

Pilvisyys 27,90 14,00 % 
Sademäärä 0,91 0,43 mm 

 
Taulukon 1 perusteella ilmanlämpötilan ennusteessa ei ole suurta virhettä. Virheen keski-
määräinen absoluuttinen suuruus on 0,82 ℃. Tuulella arvo on 0,89 m/s. Koska tuulennopeus 
vaihtelee n. 0–9 m/s välillä ja ilmanlämpötila n. −15–25 ℃ välillä, on ilmanlämpötilan en-
nuste paljon tarkempi tuulenennusteeseen verrattuna. Ilmankosteuden ennuste on MAE tark-
kuudeltaan 4,93 %. FMI:n pilvisyysennusteet on annettu diskreetteinä-arvoina (0–8) ja nämä 
kuvaavat ennustepaikassa tilannetta ”kuinka paljon paljasta taivasta on näkyvissä”. Missä 0 
tarkoittaa, ettei pilviä ole ollenkaan. Vastaavasti 8 tarkoittaa, ettei taivasta näy ollenkaan. 
Pilvisyyden ennustetarkkuus on 14 % eli keskimäärin ennuste on väärä yli yhden diskreet-
tiarvon. Sademäärässä annetut ennusteet antavat suuremman arvon, kuin mitä mittausto-
teumat ovat olleet. Tosin päivien ennustaminen, jolloin ei sada ollenkaan on tarkkaa. Tämän 
takia virhearvot eivät ole suuria (0,43 mm).  
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Käsitelty data on esitetty alla olevissa kuvissa 5, 6, 7, 8, ja 9. Kuvaajissa on esitetty osa 
kerätystä säädatasta toteutumineen. Kuvissa ”measured” tarkoittaa toteuma-arvoa ja ”fore-
casted” ennustettua sääarvoa. 

 

(a) Ilmanlämpötilan ennuste ja toteuma. (b) Ilmanlämpötilan ennuste ja toteuma. 

 

(c) Ilmanlämpötilan ennuste ja toteuma. (d) Ilmanlämpötilan ennuste ja toteuma. 

Kuva 5. Ilmanlämpötila ennuste ja toteuma kuvaajat a, b, c, ja d. 
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(a) Tuulennopeuden ennuste ja toteuma. (b) Tuulennopeuden ennuste ja toteuma. 

 

(c) Tuulennopeuden ennuste ja toteuma. (d) Tuulennopeuden ennuste ja toteuma. 

Kuva 6. Tuulennopeuden ennuste ja toteuma kuvaajat a, b, c, ja d. 

 

(a) Ilmankosteuden ennuste ja toteuma. (b) Ilmankosteuden ennuste ja toteuma. 
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(c) Ilmankosteuden ennuste ja toteuma. (d) Ilmankosteuden ennuste ja toteuma. 

Kuva 7. Ilmankosteuden ennuste ja toteuma kuvaajat a, b, c, ja d. 

 

(a) Pilvisyyden ennuste ja toteuma. (a) Pilvisyyden ennuste ja toteuma. 

 

(c) Pilvisyyden ennuste ja toteuma. (d) Pilvisyyden ennuste ja toteuma. 

Kuva 8. Pilvisyyden ennuste ja toteuma kuvaajat a, b, c, ja d. 
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(a) Sademäärän ennuste ja toteuma. (b) Sademäärän ennuste ja toteuma. 

 

(c) Sademäärän ennuste ja toteuma. (d) Sademäärän ennuste ja toteuma. 

Kuva 9. Sademäärän ennuste ja toteuma kuvaajat a, b, c, ja d. 

Kuvista voidaan todeta, että suurin virhe aiheutuu, kun pyritään ennustamaan sadannan mää-
rää, pilvisyyttä tai tuulennopeutta. Sadannassa ennusteet näyttävät olevan jatkuvasti liian 
suuria. Tämä voi johtua siitä, että sadanta on erittäin paikkakohtaista ja sadannan mittaus-
hetkellä osa sateesta on voinut jo haihtua. Pilvisyydessä ennusteen osuvuudessa vaikeutta-
vana tekijänä on paikkakohtaisuus ja pilvipeitteen ajoittainen rakoileminen. Tuulennopeu-
dessa ennusteet seuraavat hyvin tuulennopeuden muutoksen trendejä, mutta antavat paikoit-
tain liian suuria arvoja. 

3.1.3 Säävirheen vaikutus ennustevirheen suuruuteen 

Kerätyn datan perusteella tarkasteltiin korrelaatiota säävirheen ja ennustetun voimalatehon 
virheen suuruuteen. Tämä toteutettiin tekemällä kuvaaja, jossa y-akselilla on tehovirhe ja x-
akselilla säävirhe. Säänvirheen vaikutus ennustevirheen suuruuteen on vaikea määrittää, 
sillä jokaisesta regressioyhtälössä käytetystä sääarvosta aiheutuu virhettä. Saadut kuvaajat 
on esitetty kuvassa 9. Kuvassa sinisellä on esitetty säävirheen ja lämpötehoennusteen vir-
heen pisteet. Oranssilla olevat pisteet ovat kuvan otsikossa esitetyn lineaarisen suoran pis-
teet. 
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(a) Lämpötehovirhe sääennustevirheen funktiona. (b) Lämpötehovirhe sääennustevirheen funktiona. 

 

(c) Lämpötehovirhe sääennustevirheen funktiona. (d) Lämpötehovirhe sääennustevirheen funktiona. 

 

(e) Lämpötehovirhe sääennustevirheen funktiona. 

Kuva 10. Lämpötehovirhe sääennustevirheen funktiona kuvaajat a, b, c, d, ja e. 

Kuvasta 10 voidaan huomata, että lämpötilalla näyttää olevan jyrkin regressiosovitussuora 
eli lämpötilaennusteen virheet vaikuttavat eniten tehdyn ennustevirheen suuruuteen. Muilla 
sääparametreilla virheellä ei ole yhtä suurta vaikutusta lämpötehon virheeseen. Ilmankos-
teudella näyttää olevan pieni positiivinen korrelaatio ennustevirheen suuruuden kanssa. Tuu-
lennopeudella on pieni negatiivinen korrelaatio. Lopuilla lineaarinen regressiosovitus antaa 
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vieläkin pienempiä arvoja, joten niiden vaikutus ennustevirheen suuruuteen on oletetusti vie-
läkin pienempi. Sääarvoista laskettiin ME-virhearvo, jotta saatiin käsitys sääennusteen ai-
heuttamasta summavirheestä. Laskennassa ei käytetty MAE-yhtälöä, koska virheen suun-
nasta (positiivinen/negatiivinen) haluttiin olla tietoisia. Jokaisen sääparametrin aiheuttama 
virhe painotettiin sitä vastaavalla korrelaatiokertoimella. Lopullinen virheen suuruus määri-
tettiin seuraavan yhtälön avulla 
 

𝐸,- = 𝑓./0(ME) ∗ |𝑐𝑜𝑟𝑟|,    (3.4) 

 
missä ME voidaan laskea yhtälöllä 
 

ME = ∑ BaBbcdO"b88ceBb
f

,    (3.5) 

 
missä 𝐸,- on saatu positiivinen- tai negatiivinen virhe, 𝑓./0 kuvassa 10 esitetyn regressi-
osovituksen yhtälö, ME laskettu sääennusteen keskimääräinen virhe (yhtälö (3.5)) ja 𝑐𝑜𝑟𝑟 
säädatapisteelle määritetty korrelaatioarvo (kuva 12). Saadut tulokset ovat taulukossa 2. 

Taulukko 2. Keskimääräiset virhearvot ja summavirhe. 

- ME Virhearvo Yksikkö 
Lämpötila −0,33 1,16 %/p. u.	 

Tuulennopeus −0,77 0,09 %/p. u.	 
Ilmankosteus 3,25 0,32 %/p. u.	 

Pilvisyys −0,52 0,14 %/p. u.	 
Sademäärä −0,15 0,01 %/p. u.	 

Summa - 1,72 %/p. u. 
 
Taulukossa 2 esitettyjen tuloksien pohjalta sääennusteen aiheuttama keskimääräinen virhe 
tarkastellulla aikajaksolla (elokuu 2019–tammikuu 2020) on ollut 1,72 %. Mielenkiintoista 
saaduissa arvoissa on se, ettei mikään sääarvo näytä pienentävän kokonaisvirhettä. Kaikilla 
virheillä on ollut tarkastelujakson aikana keskimäärin sama suunta (positiivinen). Tämä tar-
koittaa ennusteissa, että malli on antanut 1,72 % liian suuria arvoja keskimäärin. 

3.1.4 Sääennusteen vanhuuden vaikutus virheen suuruuteen 

Ennustedatasta tarkasteltiin, miten virheen suuruus käyttäytyy ennusteen vanhetessa. Saa-
dusta kuvaajasta 11 voidaan havaita, että virheen suuruuden muuttuminen on satunnaista. 
Tietyissä kuvissa virhe suurenee ajan suhteen, kun taas toisissa ajalla ei ole merkittävää vai-
kutusta virheeseen. 
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(a) Ennustevirheen suuruus ajan suhteen. (b) Ennustevirheen suuruus ajan suhteen. 

 

(c) Ennustevirheen suuruus ajan suhteen. (d) Ennustevirheen suuruus ajan suhteen. 

 

(e) Ennustevirheen suuruus ajan suhteen. (f) Ennustevirheen suuruus ajan suhteen. 

Kuva 11. Kuvaajat a, b, c, d, e, ja f, joissa ennustevirheen suuruus ajan suhteen. 

Ennustemalli hakee uudet ennustearvot kaksi kertaa vuorokaudessa FMI:n ja YR:n antamista 
sääennusteista. Näin ollen ennustedata on 0–12 tuntia vanhaa. Yllä olevista kuvista voidaan 
huomata, että 12 tunnin kohdalla ei ole huomattavissa merkittävää muutosta ennusteen osu-
vuudessa. Tästä johtuen ennustemallin varmuusväleihin ei lähdetty lisäämään vanhuuspara-
metria.  
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3.2 Korrelaatio 

Korrelaatio kuvastaa kahden eri muuttujan yhteneväisyyttä eli onko niiden välillä samanta-
paista käyttäytymistä, kun niiden arvot muuttuvat. Jos korrelaatioarvo on suuri, on muuttujan 
A arvo kykenevä kuvaamaan toisen muuttujan B muutoksia hyvin. Arvon ollessa pieni muut-
tujassa A tapahtuvat muutokset eivät kykene kuvaamaan muuttujan B muutoksia. [32] 
 
Muuttujien välisen korrelaatioarvon suuruutta voidaan kuvata monella eri yhtälöllä (Pear-
son-, Kendall-, ja Spearmann korrelaatio) [32]. Näistä kolmesta korrelaatioarvosta tässä 
opinnäytetyössä hyödynnetään Pearson:in korrelaatioarvoa (𝑟gh), joka pyrkii määrittämään, 
miten suuri lineaarinen korrelaatio kahden muuttujan välillä on. Yhtälö on kuvattu raportissa 
[32] seuraavan kaltaisesti 
 

𝑟;< =
∑g(h("

∑*( ∑+(
,

ij∑g(
'"-

∑*(.
'

, 	lj∑h(
'"-

∑+(.
'

, 	l

,    (3.6) 

 
missä 𝑋2 on muuttujan arvo, 𝑌2 toisen muuttujan arvo, ja 𝑛 käsiteltävien muuttujien määrä.  
 
Saatu data on vuosilta 2018 ja 2019. Eri sääarvojen vaikutusta voimalaitoksen syöttämään 
lämpötehoon tarkasteltiin tekemällä neljä erillistä datajoukkoa, jotka on eroteltu toisistaan 
vuodenaikojen perusteella (talvi, kevät, kesä, ja syksy). Vuodenajat on eroteltu toisistaan 
seuraavasti 
 

• talvi (kuukaudet: 1, 2, ja 12) 
• kevät (kuukaudet: 3, 4, ja 5) 
• kesä (kuukaudet: 6, 7, ja 8) 
• syksy (kuukaudet: 9, 10, ja 11) 

 
Vaihtoehtoisesti datan voisi erotella joidenkin ilmanlämpötilavälien perusteella. Tämän 
voisi toteuttaa tulevaisuuden tutkimuksissa. 
 
Aluksi korrelaation voimakkuutta arvioitiin tekemällä kuvaajia, joissa y-akselilla oli voima-
laitoksen lämpöteho ja x-akselilla kyseinen sääarvo. Kun halutut sääarvot olivat päätetty, 
suoritettiin niille vielä yksiulotteinen korrelaatiolaskenta seaborn-kirjaston avulla. Kyseinen 
laskenta siis laskee jo mainitun Pearson:in korrelaation arvojen välille. Tulokset on esitetty 
kuvassa 12. Tarkastellut kuvaajat on esitetty kuvissa 13, 14, 15, 16, ja 17.  
 



 

 
 

32 
 

 

Kuva 12. Kaikkien katsottujen säädatojen korrelaatiot. 

 

Kuva 13. Voimalan lämpöteho ilmanlämpötilan funktiona. 
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Kuva 14. Voimalan lämpöteho tuulennopeuden funktiona. 

 

Kuva 15. Voimalan lämpöteho ilmankosteuden funktiona. 
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Kuva 16. Voimalan lämpöteho pilvisyyden funktiona. 

 

Kuva 17. Voimalan lämpöteho sademäärän funktiona. 

Kuvien perusteella voidaan todeta, että ilmanlämpötilalla on suuri negatiivinen korrelaatio 
kyseisen voimalan lämpötehon suuruuteen. Tämä näyttää noudattelevan jokseenkin 
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kolmatta potenssia. Ilmankosteudella näyttää olevan selvästi havaittava positiivisesti lineaa-
rinen korrelaatio tehon suuruuteen. Muilla korrelaatio näyttää olevan vaikeammin havaitta-
vissa, mutta yllä esitetyssä kuvassa 11 ainakin pilvisyys saa merkitsevän suuren korrelaatio-
arvon (0,15). Sademäärä ja tuulennopeus pidetään mallin parametreina, sillä niillä on vaiku-
tusta ns. ”lämpötilan tunteeseen”, eli miltä lämpötila tuntuu ihmisen näkökulmasta. Ole-
tamme, että tällä on vaikutusta lämpökuormaan. Lämpötilan tunteen voimistumista tai pie-
nentymistä voidaan perustella konvektiokertoimen muutoksena [33], silloin kun tuuli no-
peutuu tai hidastuu. Sadannassa kosteuden tunne voimistuu sateen ollessa pitkäaikaista, ja 
vaihtoehtoisesti lämpötilan ollessa korkea ja sademäärän ollessa vähäinen näkyy tämä kui-
vuutena. Sade vaikuttaa myös osittain kastepisteeseen, sillä kastepiste on riippuvainen il-
mankosteudesta. 
 
Sään tunteeseen liittyviä yhtälöitä on esitetty [34] tutkimuksessa. Ensimmäinen yhtälö on 
tuulen viileysindeksi, joka kuvaa lämpötilan ja tuulennopeuden yhteistä vaikutusta tunnet-
tuun lämpöön. 
 

WCI = 13,12 + 0,6215𝑇 − 11,37𝑣E,#% + 0,3965𝑣E,#%,    (3.7) 

 
missä 𝑇 on ilmanlämpötila (℃) ja 𝑣 tuulennopeus (m/s). Kokonaisefektiivinen lämpötila 
kuvaa Ilmanlämpötilan, tuulennopeuden, ja kosteuden yhteistä vaikutusta tunnettuun läm-
pötilaan. 
 

NET = 37 − ^n"o
E,%&"E,EE#_pQ(#,n%Q#,_q/,12)!"

− 0,29𝑇(1 − 0,01𝐻),    (3.8) 

 
missä 𝑇 on ilmanlämpötila (℃), 𝑣 tuulennopeus (m/s), ja 𝐻 ilmankosteus (%). Viimeinen 
kiinnostava yhtälö on lämpötilan kosteusindeksi 
 

THI = 𝑇 − 0,55 �1 − b
"1,'3456
567'18

b
"1,'349
97'18

� (𝑇 − 14), kun 𝑇 ≥ 𝑡=    
(3.9) 

 
missä 𝑇 on ilmanlämpötila (℃) ja 𝑡= kastepiste (℃). Esitettyjä sääntuntuvuusyhtälöitä on 
tarkoitus hyödyntää tulevaisuuden tutkimuksissa. Näiden yhtälöiden avulla saadaan käsi-
tystä, miten eri sääarvot keskenään vaikuttavat ihmisen tuntemaan säähän. Yhtälöiden käyt-
täytyminen on kuvattu kuvissa 18, 19, ja 20. 
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Kuva 18. Tuulen viileysindeksi. 

Kuvasta 18 voidaan huomata, että yhtälö käyttäytyy lineaarisesti ja arvot nousevat, kun tuu-
lennopeus pienenee. Yhtälö siis kuvaa ilma ja ihon pinnan välisen konvektiokertoimen muu-
tosta, joka johtaa muuttuneeseen lämmön tunteeseen. 

 

Kuva 19. Kokonaisefektiivinen lämpötila 
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Kuva 19 kuvaa ilmankosteuden ja tuulennopeuden yhteistä vaikutusta tunnettuun lämpöön. 
Tuulennopeuden noustessa arvot laskevat ja kosteuden noustessa suoran derivaatta voimis-
tuu positiiviseen suuntaan. 

 

Kuva 20. Lämpötilan kosteusindeksi 

Kuva 20 kuvaa kastepisteen ja ilmanlämpötilan aiheuttamaa lämpötilan tunnetta. Yhtälössä 
kastepistearvon suurentaminen voimistaa tunnettua lämpötilaa. 

3.3 Regressiolaskenta 

Regressiolaskennassa pyritään sovittamaan yhtälöä olemassa olevaan dataan. Sovitus toteu-
tetaan siten, että jokin ennalta määrätty virhetermi minimoituu. Virheterminä voi mm. olla 
virheen neliöllinen summa (RSS) [35]  
 

RSS(𝛽) = ∑(𝑦2 − 𝑓(𝑥2, 𝛽))H,    (3.10) 

 
missä 𝑦2 piste, johon sovitetaan yhtälöä, 𝑓(𝑥2, 𝛽) kuvastaa yhtälöä, jolla on 𝑥2 syöttöarvo, ja 
𝛽2 verran kertoimia sovitusyhtälössä. RSS minimin löytäminen on vastaus regressiolaskulle 
ja antaa arvot kertoimille 𝛽. Sovitettava yhtälö voi esim. olla muotoa 
 

𝑠𝑜𝑣(𝑥) = 𝛽E + 𝛽C𝑥8 + 𝛽C"#	𝑥8"# + 𝛽C"H𝑥8"H,    (3.11) 
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missä	𝛽E on vakiokerrointermi, 𝛽 on regressiokerroin ja 𝑥 opetusdatassa käytetty data-arvo. 
Kyseinen yhtälö on epälineaarinen. Epälineaarisissa yhtälöissä virhetermin minimoiminen 
voi olla paljon vaikeampaa, kuin lineaarisessa regressiossa. Näiden ratkaisemiseen käyte-
täänkin yleensä numeerisia menetelmiä, joissa minimoivat termit pyritään löytämään monen 
iteraation kautta. Yleisin käytettävä iteraatiolaskenta on Gauss-Newton metodiin perustuva 
iterointi. Tällöin funktion minimoivaa termiä lähdetään lähestymään lineaaristen approk-
simaatioiden avulla. [35] 
  
Säädatasta osa vaikuttaa olevan epälineaarisesti korreloivaa datan kanssa, ja iteraatioalgorit-
min luominen on työlästä. Tästä syystä päädyttiin käyttämään scipy-laskentakirjastoa ja sen 
curve_fit-funktiota, joka kykenee löytämään haluttuun yhtälöön sen virhetermin minimoivat 
kertoimet. Yhtälössä pyrittiin myös välttämään suurten polynomien käyttöä, sillä tämä huo-
nontaa funktion kykyä tehdä ennusteita opetusdatan ulkopuolelta. Tämä on siksi tärkeää, 
sillä yhtälön ennustearvoja ei lähdetty rajoittamaan. 

3.3.1 Regressioyhtälöiden testaus 

Regressiomallin opetusdata jaettiin neljään eri opetusjoukkoon (talvi, kevät, kesä, syksy) ja 
näille tehtiin regressiolaskenta luodun algoritmin perusteella. Testattuja malleja on kolme 
erilaista ja jokaiselle on tehty neljä erillistä regressiota opetusdatan mukaan:  

 
• Kuukausi + viisi ennustearvoa (ilmanlämpötila, ilmankosteus, tuulennopeus, pilvi-

syys, ja sademäärä) + vuorokauden keskilämpötila 
• Kuukausi + viisi ennustearvoa (ilmanlämpötila, ilmankosteus, tuulennopeus, pilvi-

syys, ja sademäärä) 
• Kuukausi + pelkkä ilmanlämpötila 

Taulukko 3. Regressiomallin ennustetarkkuus, kun viisi ennustearvoa ja vuorokauden keskimääräinen lämpö-

tila. 

- RMSE MAE Yksikkö 
Talvi 6,94 4,34 %/p. u	 
Kevät 3,10 2,36 %/p. u 
Kesä 2,89 1,87 %/p. u 
Syksy 3,17 2,50 %/p. u 
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Taulukko 4. Regressiomallin ennustetarkkuus, kun viisi ennustearvoa 

- RMSE MAE Yksikkö 
Talvi 7,03 4,34 %/p. u	 
Kevät 3,59 2,85 %/p. u 
Kesä 2,97 1,97 %/p. u 
Syksy 3,40 2,67 %/p. u 

Taulukko 5. Regressiomallin ennustetarkkuus, kun ainoa ennustearvo on lämpötila. 

- RMSE MAE Yksikkö 
Talvi 7,15 4,33 %/p. u	 
Kevät 4,64 3,57 %/p. u 
Kesä 3,11 2,03 %/p. u 
Syksy 3,64 2,80 %/p. u 

 
Taulukoiden 3, 4, ja 5 perusteella todettiin, että paras ennustetarkkuus saadaan käyttämällä 
viittä ennustearvoa ja vuorokauden keskimääräistä lämpötilaa. Talven ennustevirhe näyttää 
olevan paljon suurempi, kuin muiden ennustevuodenaikojen. Tämä voi aiheutua siitä, että 
jokin tärkeä talven säätermi puuttuu regressiomallista, tai talvella tapahtuvat suuret vuoro-
kautiset tehovaihtelut aiheuttavat vaikeasti ennustettavan tilanteen, jota voi olla monimut-
kaista kuvata käsinkirjoitetussa algoritmissa. Talven ennusteen osuvuutta voitaisiin kehittää 
esimerkiksi opettamalla neuroverkko tukemaan talven ennustetta. Kuvissa 21, 22, ja 23 on 
esitetty parhaiten suoriutuneen ennustemallin luomat ennustearvot. Kuvaajassa sinisellä on 
esitetty toteuma-arvot, ja oranssilla ennustemallin luomat kyseisiä sääparametreja vastaavat 
arvot. 
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Kuva 21. Ennustemallin ja toteuman vertailua. 

 

Kuva 22. Ennustemallin ja toteuman vertailua. 
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Kuva 23. Ennustemallin ja toteuman vertailua. 

Kuten kuvista 21, 22, ja 23 voidaan huomata keväällä, kesällä ja syksyllä malli osuu hyvin. 
Kesän datajoukko tosin jäi pieneksi. Tätä on tarkoitus suurentaa testausvaiheessa. Talvella 
taas se ei onnistu matkimaan lämpötehon nousua ja laskua, mutta keskimääräinen liikehdintä 
noudattelee hyvin lämpötehon muutoksia. 

3.4 Neuroverkko 

Neuroverkkolaskennan inspiraationa ovat olleet biologiset neuronit. Ajatuksena on luoda 
verkko, joka koostuu monesta eri herätefunktiosta (”neuronista”) nämä herätefunktiot on 
linkitetty toisiinsa ja opetuksen avulla antamaan niiden aktivoitumiselle eri painoarvot niin, 
että lopputulos on mahdollisimman lähellä haluttua tulosta. Neuroverkot suoriutuvat parhai-
ten erinäisten engl. pattern recognition oppimisessa [5] kuten kappaleessa 2 on todettu. Neu-
roverkoille on löydetty myös käyttöä lämpökuorimien ennustuksessa.  
  
Neuroverkon luontiin käytettiin Keras-kirjastoa [28] [36], joka hyödyntää Google:n kehittä-
mää TensorFlow neuroverkkolaskentaa [10]. Keras mahdollistaa helpon ja nopean neuro-
verkon luonnin tarjoamalla moduuleita, joilla voidaan kasata halutun mallinen neuroverkko. 
Tässä tapauksessa siis sisääntulovektorin suuruus on 1x5 (ilmanlämpötila, ilmankosteus, 
tuulennopeus, pilvisyys, sademäärä). Piilotetussa kerroksessa kokeiltiin useaa eri pituutta ja 
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syvyyttä. Neuroniverkon muotona käytettiin ns. ”oikealle kaatunutta pyramidia”, eli alussa 
neuronien pituus on suurempi ja se pienenee loppua kohden. Loppujen lopuksi päädyttiin 
käyttämään tutkimuksessa [37] ehdotettua yhtälöä kahden piilotetun kerroksen omaavalle 
neuroverkolle 
 

1𝑠𝑡91r/. = �(𝑚 + 2)𝑁 + 2�𝑁/(𝑚 + 2),    (3.12) 
 

2𝑛𝑑91r/. = 𝑚�𝑁/(𝑚 + 2),    (3.13) 
 
missä 𝑁 on sisääntulovektorin pituus, ja 𝑚 ulostulovektorin pituus. Ulostuloneuroneja on 
yksi, sillä ennusteena halutaan yksi arvo, joka kuvaa tarvittavaa lämpötehoa. Neuroverkkoa 
koulutettiin samalla opetusdatalla kuin mitä hyödynnettiin regressioalgoritmin kertoimien 
määrityksessä. Opetusarvot normalisoitiin Gaussin normalisaatio -yhtälön avulla.  
 

𝑛𝑜𝑟𝑚(𝑥) = s"t	
u

,       (3.14) 
 
missä x on alkuperäinen arvo, 𝜇 datajoukon keskiarvo ja 𝜎 keskihajonta. Normalisointi on 
tärkeää, sillä neuroverkot eivät välttämättä opi hyvin, jollei data ole [-1 – 1] välillä.  Neuro-
verkossa heräteyhtälönä käytettiin sigmoid-yhtälöä 
 

𝑠𝑖𝑔𝑚𝑜𝑖𝑑(𝑥) = #
#Qb!:

,       (3.15) 

 
Yhtälön käyttäytyminen on kuvattu kuvassa 24. 

 

Kuva 24. Sigmoid-yhtälö. 
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Neuroverkon opetuksen batch-arvona kokeiltiin arvoja 32, 64 ja 128. Kyseisten arvojen tu-
lisi antaa suhteellisen tarkkoja arvoja ja samalla alkaa konvergoitua nopeasti [38]. Neuro-
verkon koulutusnopeutta on havainnollistettu kuvaajassa 25, jossa y-akselilla on virhetermin 
suuruus ja x-akselilla epoch:ien (kuinka monta kertaa koko opetusjoukko on käyty läpi) 
määrä. Kuvaajassa 25 olevien käyrien otsikot on nimetty seuraavalla metodiikalla ”depth” 
kertoo neuroverkon syvyyden, eli kuinka monta kerrosta verkkoja on. ”batch” kuvaa kuinka 
monta datapistettä on otettu kerralla ennen neuroverkon herätefunktioden painoarvojen 
säätöä. Puolestaan ”ver” kertoo monesko testikerta kyseisellä neuroverkko asetuksella on. 

 

Kuva 25. Neuroverkkojen konvergointi. 

Kuten kuvasta 25 voidaan huomata, vaikka neuroverkkomallin alkuparametrit ja -asetukset 
pysyvät samoina saattaa se silti antaa eri tuloksia. Tämä riippuu siitä, minkä minimin iteraa-
tioalgoritmi löytää ja onko kyseinen minimi lokaali vai globaali tai miten hyvin algoritmi 
kykenee ”hyppäämään” näistä ulos [21]. Kuvan perusteella käytettäväksi neuroverkoksi va-
litaan ”depth=2 batch=64, ver3”. 
 
Neuroverkko koulutettiin koko datajoukolle (ei vuoden ajoille), sillä neuroverkon koulutus 
vaatii paljon suuremman datajoukon kuin regressio. Datan määrän suuretessa jako vuoden 
aikoihin voisi todennäköisesti parantaa tulosta (vert. regressiolaskennan tuloksiin). Virheyh-
tälönä käytettiin keskimääräistä absoluuttista virhettä. Tämän virheen suuruus on esitetty 
taulukossa 6. 
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Taulukko 6. Neuroverkon ja opetusdatan väliset virhearvot. 

- RMSE MAE Yksikkö 
Neuroverkko 5,71 3,52 %/p.u. 

 
Koko vuoden datalla koulutettu neuroverkkomalli vaikuttaa saavan suurin piirtein samoja 
arvoja, kuin mitä vuodenajoille koulutettu regressiomalli. Tulos on yllättävä, sillä katsoessa 
esim. lämpötilan korrelaatiokuvaa (kuva 12) huomataan, että kun data jaetaan vuodenaikoi-
hin korrelaatiot muuttavat muotoaan. Alla on esitetty kuvaajia neuroverkon ja toteumien 
eroista. Kuvaajassa ”Neuranetwork” tarkoittaa neuroverkon tekemiä ennustearvoja ja ”Mea-
surement” vastaavia toteuma-arvoja. 

 

(a) Neuroverkon ja toteumien vertailua. (b) Neuroverkon ja toteumien vertailua. 

 

(c) Neuroverkon ja toteumien vertailua. (d) Neuroverkon ja toteumien vertailua. 

Kuva 26. Kuvaajat a, b, c, ja d, joissa neuroverkon ja toteumien vertailua. 

Kuvasta 26 huomataan, että neuroverkko saa ennustettua suhteellisen hyvin tehopiikkejä 
sekä näyttää pysyvän tehon vaihteluissa ja sen trendeissä hyvin mukana. 
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4. MALLIN OPTIMOINTI 

Ennustemallit saatiin toimimaan halutulla tavalla sekä saatiin tuottamaan ennustedataa käyt-
töliittymään, josta lämpövoimalaitos pystyy sitä tarkastelemaan. Malli lisää uudet ennustear-
vot ja toteumapisteet jo käytettyyn opetusdataan sekä joka vuorokausi luo uudet ennuste-
mallit näiden pohjalta. Malliin lisättiin vuorokauden joka tunnin keskimääräinen virhetermi, 
jonka on tarkoitus poistaa jatkuvaa virhettä ja mahdollisesti huomata päivittäisen lämmön-
kulutuksen vaikutusta tehotarpeeseen. 

4.1 Mallin osuvuus 

Mallit olivat testivaiheessa kuuden kuukauden ajan. Ennustearvoille tehtiin kappaleen 3 mu-
kaiset virheanalyysilaskelmat ja saatuja kuvaajia tarkasteltiin. 

4.1.1 Regressiomalli 

Regressiomallin tulokset on esitetty taulukossa 7, jossa fmi kuvaa ilmatieteen laitoksen en-
nusteiden mukaan tehtyjä tehoennusteita, ja yr kuvaa YR:n mukaan tehtyjä ennusteita. Li-
säksi tarkasteltiin myös ennusteiden keskiarvon osuvuutta. 

Taulukko 7. Regressiomallin osuvuus. 

- RMSE MAE Yksikkö 
FMI 3,97 3,07 %/p.u. 
YR 3,61 2,79 %/p.u. 

Keskiarvo 3,60 2,80 %/p.u. 
 
Tarkasteluaika on pääasiassa talvelta, jolloin virhe opetusdatan mukaan on suurinta. Esitet-
tyjen tulosten perusteella RMS- ja MAE-virheet ovat paljon pienempiä kuin opetusdatassa. 
Tämä voi johtua mahdollisesti leudosta talvesta, jolloin voimalaitos ei joutunut tekemään 
suuria tehon muutoksia. Seuraavaksi on esitetty kuvaaja mallin osuvuudesta, joiden perus-
teella virhelaskenta on tehty. Kuvaajassa ”average” tarkoittaa regressiomallilla tehtyjen FMI 
ja YR sääennusteiden keskiarvoa. ”fmi” tarkoittaa ilmatieteen laitoksen mukaan tehtyjä en-
nusteita. ”yr” tarkoittaa YR:n mukaan tehtyjä ennusteita ja ”measurement” toteutuneita läm-
pötehoarvoja. 
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(a) Mallin osuvuus. (b) Mallin osuvuus. 

 
(c) Mallin osuvuus. (d) Mallin osuvuus. 

Kuva 27. Kuvaajat a, b, c, ja d, joissa mallin osuvuus. 

Kuten kuvasta 27 ja taulukon 7 virhelaskennasta voidaan huomata, malli kykenee ennusta-
maan seuraavan vuorokauden tehotarpeen suhteellisen tarkasti. Ongelmakohtana tosin näyt-
tää olevan äkilliset tehon nousut, laskut ja joissakin tilanteissa lopullinen tehon suuruus. 
Näissä malli antaa toisinaan liian lieviä arvoja toteumiin nähden.  

4.1.2 Neuroverkkomalli 

Neuroverkkomallille on tehty aikaisemmin mainitut virhelaskennat. Neuroverkon ja regres-
siomallien keskimääräiselle tehoennusteelle laskettiin virhearvot, sillä eräässä tutkimuksessa 
[39] tämän todettiin saavan pienimpiä virhearvoja. Neuroverkkomallin tulokset on esitetty 
taulukossa 8. 
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Taulukko 8. Neuroverkkomallin- ja yhdistetyn neuroverkko + regressiomallin osumatarkkuus. 

- RMSE MAE Yksikkö 
neuroverkko (NN) 3,55 2,72 %/p.u. 

(NN + FMI)/2 3,27 2,49 %/p.u. 
(NN + YR)/2 3,22 2,44 %/p.u. 

(NN+FMI+YR)/3 3,17 2,42 %/p.u. 
 
Taulukon 8 perusteella kaikkien mallien keskimääräinen arvo suoriutuu parhaiten virhelas-
kennasta. Tämä voi johtua siitä, että ennustettu virhe suodattuu, kun keskiarvotetaan useaa 
eri ennustetta keskenään. Kuvaajissa 28 ja 29 on esitetty osa taulukoiden laskentadatasta. 
Kuvaajissa ”neuralnetwork” tarkoittaa neuroniverkkomallin tekemiä ennusteita ja 
”measurement” toteutuneita ennusteita. ”fminn” on FMI:n sääennusteen ja 
neuroniverkkomallin keskiarvo, ”yrnn” YR:n sääennusteen ja neuroniverkkomallin 
keskiarvo sekä ”avenn” kaikkien eri ennusteiden keskiarvo. 

 
(a) Neuroverkon vertailua toteumiin. (b) Neuroverkon vertailua toteumiin. 

 

(c) Neuroverkon vertailua toteumiin. (d) Neuroverkon vertailua toteumiin. 

Kuva 28. Kuvaajat a, b, c, ja d, joissa neuroverkon vertailua toteumiin. 
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(a) Neuroverkko- ja regressiomallin keskimääräisten tu-

losten vertailu toteumiin. 

(b) Neuroverkko- ja regressiomallin keskimääräisten tu-

losten vertailu toteumiin. 

 

(c) Neuroverkko- ja regressiomallin keskimääräisten tu-

losten vertailu toteumiin. 

(d) Neuroverkko- ja regressiomallin keskimääräisten tu-

losten vertailu toteumiin. 

Kuva 29. Kuvaajat a, b, c, ja d, joissa neuroverkko- ja regressiomallin keskimääräisten tulosten vertailu to-

teumiin. 

Kuvaajien 28 ja 29 mukaan neuroverkkomallilla on havaittavissa sama ongelma kuin reg-
ressiomallilla, eli tietyissä tapauksissa malli ei saa ennustettua tehon suuria muutoksia oi-
kein. Nämä tilanteet poislukien mallit toimivat tarkemmin, kuin aikaisemmin käsitelty reg-
ressiomalli ja kaikkien ennusteiden keskiarvo (NN+FMI+YR) antaa reilusti ennakoitua tark-
kuutta parempia arvoja.  

4.2 Virheen pienentäminen 

Mallissa olevaa virhettä lähdettiin pienentämään kahdella eri metodilla. Virheen pienentä-
miseksi määritettiin yksinkertainen malli siitä, miten verkon lämpöhäviöt käyttäytyvät.  Al-
goritmiin lisättiin tuntikohtainen virhetermi, joka poistaa jatkuvaa keskimääräistä tuntivir-
hettä. Tämän tarkoitus on pyrkiä mallintamaan verkon tuntikohtaista kulutusprofiilia. Vir-
heen suuruudelle laskettiin varmuusrajat. Varmuusrajat määritettiin laskelmalla joka tunnin 
virheenjakauma ja tästä edelleen 68 % ja 95 % varmuusrajat. 
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4.2.1 Verkon lämpöhäviöt 

Verkon lämpöhäviöiden muodostuminen ja niiden laskenta on kuvattu seuraavassa rapor-
tissa [40]. Tämän mukaan lämpöputkien lämmönsiirtolaskelmat voidaan jakaa kolmeen ka-
tegoriaan: 
 

1. Eristeen paksuuden määritys, 
2. Ylimääräisen lämpökuorman määritys (lämpöhäviöt), 
3. Maksimi lämpökuorma ennen putkien vaurioitumista. 

 
Näistä kolmesta kategoriasta kiinnostavinta ennustevirheen parantamisen näkökulmasta on 
ylimääräisen lämpökuorman määritys. Laskentaprosessi tämän määrittämiseen on kerrottu 
kirjassa [41]. Laskentaa liittyviä maanpinnan johtavuusarvoja on listattu taulukossa 9 

Taulukko 9. Maan pinnan termisiä johtavuuksia kosteuden funktiona. [41] 

Maan kosteus (massan mukaan) Terminen johtavuus 𝐤𝐬 (W/(mK)) 
Hiekka  Liete Savi 

Pieni (< 4%) 0,29 0,14 0,14 
Keskimääräinen (4–20 %) 1,87 1,30 1,00 

Korkea (> 20 %) 2,16 2,16 2,16 
 
Laskentaprosessi yhdelle maahan laitetulle putkelle on kuvattu seuraavalla tavalla. Laskenta 
aloitetaan approksimaatiolla maan ja putkenvälisestä suhteellisesta paksuudesta  
 

𝛿 = 𝑘3/ℎ,    (4.1) 
 
missä 𝛿 on efektiivinen maanpaksuus (m), k3 maan terminen johtavuus (W/(mK) ja ℎ kon-
vektiivinen lämmönjohtavuuskerroin maanpinnassa. Konvektiivinen johtavuus voidaan 
määrittää ilman ja maan välille seuraavilla empiirisillä yhtälöillä [42] 
 

�
ℎ = 5,7 + 3,8𝑣, kun	𝑣 < 4,88	m/s
ℎ = 7,2𝑣E.n&, kun	𝑣 ≥ 4,88	m/s ,    (4.2) 

 
missä 𝑣 on tuulennopeus. Maan lämpöresistiivisyys voidaan laskea seuraavalla yhtälöllä 
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(4.3) 

 
missä 𝑑𝛿 on putken efektiivinen hautaussyvyys (m), ja 𝑟:* putken ulkosäde (m). Putken ter-
minen resistiivisyys voidaan laskea seuraavalla yhtälöllä 
 

𝑅* =
9C( �>?/�(?)

H~�?
,    (4.4) 

 
missä 𝑟2* on putken sisäsäde (m), ja 𝑘* putken terminen johtavuus (W/(mK)).  Mikäli las-
kennassa halutaan ottaa huomioon putkessa olevat eristeet. Voidaan se/ne laskea seuraavalla 
yhtälöllä 
 

𝑅2 =
9C�

-=>?7;(.
=>?

�

H~�(
,   

(4.5) 

 
missä 𝑑2 on putken eristeen paksuus (mm) ja 𝑘2 eristeen terminen johtavuus (W/(mK)). Mi-
käli eristeenä maan ja putkenvälillä on ilmaa, voidaan tämän vaikutus ottaa huomioon seu-
raavalla yhtälöllä. 
 

𝑅1 =
#

(�%(BH~�>()
,    (4.6) 

 
missä ℎ12. ilman ja pinnan välinen konvektiokerroin (kirjassa [41] arvona on käytetty 17 
W/(mHK)), ja 𝑟:2 putken uloimman pinnan ympärysmitta. Kokonais terminen resistiivisyys 
yhdellä putkella on siis tässä tapauksessa 
 

𝑅! = R3 + 𝑅* + 𝑅2 + 𝑅1    (4.7) 
 
Mikäli putkia on kaksi vierekkäin. Tulee niiden 𝑅! arvoille tehdä vielä korjaus kertoimet alla 
olevien yhtälöiden mukaan 
 

𝜃# = (𝑡*H − 𝑡3)/(𝑡*# − 𝑡3),    (4.8) 
 

𝜃H = 1/𝜃#,    (4.9) 
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missä 𝑡*# on ensimmäisessä putkessa menevän veden lämpötila (℃), ja 𝑡*H toisessa putkessa 
menevän veden lämpötila (℃).  
 

𝑃# =
#

H~�A
ln �(S"QS')

'QO'

(S""S')'QO'
�
E.)
		,    (4.10) 

 

𝑃H =
#

H~�A
ln �(S'QS")

'QO'

(S'"S")'QO'
�
E.)
		,    (4.11) 

 
missä 𝑑 on putken pituus maan pinnasta (m), ja 𝑎 putkien välimatka (m). Lopuksi lasketaan 
kummankin putken effektiivinen lämpöresistiivisyys 
 

𝑅b# =
�5""(Y"'/�5')
#"(Y"�"/�5')

,    (4.12) 

 
𝑅bH =

�5'"(Y''/�5")
#"(Y'�'/�5")

,    (4.13) 

 
Uusia resistanssitermejä voidaan käyttää lämpövuon laskuissa kummallekin putkelle erik-
seen. Lopuksi määritetään hetkellinen lämpöhäviöteho, joka voidaan laskea seuraavalla yh-
tälöllä 
 

𝑞9:33 =
BC"BA
�D

,    (4.14) 

 
missä 𝑡> on veden lämpötila (℃), ja 𝑡3 maan pinnan lämpötila (℃). Näiden yhtälöiden avulla 
lämpötehohäviön määrittäminen voidaan toteuttaa mittaamalla maan pinnan lämpötilaa läm-
pöputkien päältä. Mittausten avulla saadaan arvoja maanpinnan lämpötilalle 𝑡3 ja voidaan 
laskea hetkellisiä keskimääräisiä lämpötehohäviöitä. Ehdotettu tapa tosin vaatisi lisätutki-
musta, joten ennen tätä pyrittiin luomaan approksimaatio maan lämpötilasta, jolla saadaan 
edes jotain arvioita häviötehon suuruudesta. Tästä löytyi tutkimus [43], missä on luotu yk-
sinkertainen malli maanlämpötilan määrittämiseen. Hetkellistä maan lämpötilaa approksi-
moiva yhtälö on esitetty alla 
 

𝑇∗BQ# = 𝑇DB +
�B�E

�F(H�F)'
[𝑇?@AB − 𝑇DB],    (4.15) 

 
missä 𝑇DB on määritetty maan lämpötila viimepäivältä, 𝐾4 maan terminen johtavuus 
(W/(mK)), 𝐶+ maan lämpökapasiteetti ( �

d8�
), 𝑍+ tarkasteltu maan syvyys (m), Δ𝑡 on juok-

seva aikavakio alkutilanteesta ja 𝑇?@AB  ilmanlämpötila. Sijoittamalla arvot yhtälöön saada 
määritettyä seuraavan tunnin maan lämpötila 𝑇∗BQ#. Kaikkia yhtälön vaatimia parametreja ei 
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ole tiedossa, joten arvoina käytetään tutkimuksessa mainittujen arvojen keskiarvoja. Para-
metrit on esitetty taulukossa 10. 

Taulukko 10. Tutkimuksessa [43] esitettyjen parametrien keskiarvot. 

Parametri Arvo 
𝐶+ 1,14 ∗ 10%	J/(m^K)  

𝐾4 0,64		W/(mK) 

 
Kuvassa 30 on esitetty mallin antamia tuloksia. Maanlämpötilan aloitusparametrina on käy-
tetty useaa eri lämpötilaa ja maansyvyysarvona on 0,1 m. Kuvaajassa olevat ”Ts_init”-arvot 
tarkoittavat käytettyjä alkuarvauksia maanpinnan lämpötilalle. 

 

Kuva 30. Maan lämpötilan kehitys yhden vuoden datalla. 

Yllä olevasta kuvasta voidaan huomata, että aloitusparametrilla ei ole merkitystä tarpeeksi 
monen laskentakierroksen jälkeen. Kuvan 30 perusteella maan lämpötila muuttuu vuoden 
tarkastelujaksolla paljon. Tehtiin myös kuvaaja, jossa maan- ja ilmanlämpötilan muutoksia 
vertailtiin. Saadut kuvaajat on esitetty kuvaajassa 31. Kuvaajissa ”Soil temperature” tarkoit-
taa maanpinnan lämpötilaa, ”Ambient temperature” Ilman lämpötilaa, ja ”Average tempera-
ture” vuorokauden keskimääräistä lämpötilaa. 
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(a) Ilmanlämpötilan vaikutus maanlämpötilaan. 

 

(b) Ilmanlämpötilan vaikutus maanlämpötilaan. 

 

(c) Ilmanlämpötilan vaikutus maanlämpötilaan. 

Kuva 31. Kuvaajat a, b, ja c, joissa ilmanlämpötilan vaikutus maanlämpötilaan. 

Kuten kuvasta 31 voidaan huomata, ilmoitetun algoritmin perusteella ilmanlämpötilan os-
killoiminen tietyn vuorokautisen lämpökeskiarvon välillä ei merkittävästi vaikuta maanläm-
pötilaan. Maanlämpötila alkaa merkittävästi muuttumaan, kun keskimääräinen lämpötila las-
kee tai nousee pysyvästi. Maanlämpötila seuraa keskimääräisen ilmanlämpötilan muutosta 
hivenen jäljessä. Kuvasta 30 saatujen maanlämpötilojen avulla lähdettiin määrittämään mah-
dollista verkon lämpöhäviötä. Laskennassa käytettiin kirjassa [41] esitettyä kokonaister-
mistä resistiivisyyttä. Tulosten perusteella häviöt ovat keskimäärin 298 kWh/m/a. Tulokset 
on laskettu alla olevan kuvaajan pinta-alasta.  
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Kuva 32. Lämpöputkien häviöt. 

Kuvan 32 tulokset muistuttavat suuresti määritettyä maanlämpötilaa, mutta ovat vain vas-
takkaissuuntaiset. Yhtälöä (4.14) tarkastelemalla voidaan huomata, että häviön suuruus käyt-
täytyy lineaarisesti putken ja maanlämpötilan välillä. Tämä tosin pitää vain paikkansa, kun 
tarkastelu yksinkertaistetaan käyttämällä laskuissa lämpöputken keskimääräistä lämpötilaa 
ja maan keskimääräistä lämpötilaa. Mikäli haluttaisiin saada tarkempi arvio lämpöhäviöistä 
(varsinkin hetkellisistä häviöistä), tulisi luoda malli, joka kykenee ilmoittamaan verkon to-
pologian ja kulutuksen perusteella verkossa kulkevan veden lämpötilan. Myöskään maan-
lämpötila ei ole sama joka kohdassa verkkoa. Tällöin saadut lämpöhäviöt tuskin olisivat täy-
sin ”peilikuva” maanlämpötilasta. 

4.2.2 Ihmisten päivittäinen kulutus 

Verkon kulutusprofiilia tutkittiin määrittämällä joka tunnin keskimääräinen lämpöteho. 
Nämä arvot saatiin laskettua vain syksylle ja talvelle, sillä testijakso oli näinä vuodenaikoina. 
Tulokset on esitetty kuvassa 33. Kuvaajassa sinisellä on kuvattu jokaisen vuorokauden tun-
nin lämpötehoarvot ja punaisella näiden keskiarvo. 
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(a) Vuorokauden lämpötehot ja niiden keskiarvot. (b) Vuorokauden lämpötehot ja niiden keskiarvot. 

Kuva 33. Kuvaajat a ja b, joissa vuorokauden lämpötehot ja niiden keskiarvot. 

Kuvan 33 perusteella vuorokauden tunneilla on havaittavissa muutoksia tehon suuruudella. 
Tehopiikit sijoittuvat syksyllä tunneille 7 ja 21. Talvella ne ovat taas 7 ja 18. Regressiomal-
lissa ei ole tuntitermiä, joten tämän kaltaiset tuntimuutokset saattavat näkyä tehoennusteen 
virheessä. Virheen ensisijainen suodatus pyrittiin toteuttamaan luomalla algoritmiin laskuri, 
joka määrittää datan jokaisen tunnin keskimääräisen virheen ja miinustaa sen kyseisen tun-
nin ennustearvoilta. Nämä arvot tallennetaan malliin ja näitä hyödynnetään, kun halutaan 
tehdä ennuste. Laskenta on toteutettu alla olevan yhtälön mukaan 
 

𝑛𝑒𝑤_𝑓𝑜𝑟𝑒𝑐𝑎𝑠𝑡(ℎ) = 𝑓𝑜𝑟𝑒𝑐𝑎𝑠𝑡(ℎ) −	∑b��a�(�)
f

,    (4.17) 

 
missä 𝑓𝑜𝑟𝑒𝑐𝑎𝑠𝑡(ℎ) on kyseisen tunnin ennustearvo, ∑𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟(ℎ) tietyn tunnin virheen 
summa ja 𝑁 tarkasteltujen tuntivirheiden määrä. Testijakson jälkeen laskettiin toteuman ja 
ennusteen välinen virhe. Kuvan 33 toteumakeskiarvoja verrattiin mallin omiin toteumakes-
kiarvoihin. Kuvassa 34 on esitetty syksyn keskimääräisten tuntien vertailu. Kuvaajassa ”en-
nuste” tarkoittaa ennustemallin saamaa lämpöteho tuntikeskiarvoa, ”toteuma” toteutunutta 
keskiarvoa ja ”lämpötila” keskimääräistä lämpötilaa joka tunnilla. 
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Kuva 34. Ennustemallin ja toteumadatan tehokeskiarvot. 

Kuten kuvasta 34 voidaan nähdä. Ennustemalli kykenee suhteellisen tarkasti noudattelemaan 
toteumadatassa olevia arvoja. Hieman suurempaa heittoa on havaittavissa tunneilla 7, 8, 19, 
ja 20. Mallin toiminnan kannalta on mukava huomata, että tuntikorjaus näyttää toimivan, 
sillä malli ei saa suurinta arvoaan lämpötilan ollessa pienimmillään. Jäljelle jääneet virhear-
vot on esitetty kuvassa 35. 
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(a) Hetkellisen ennustevirheen suuruus. (b) Hetkellisen ennustevirheen suuruus. 

 

(c) Hetkellisen ennustevirheen suuruus. (d) Hetkellisen ennustevirheen suuruus. 

Kuva 35. Kuvaajat a, b, c, ja d, joissa hetkellisen ennustevirheen suuruus. 

Kuvasta 35 tehty histogrammi on esitetty kuvassa 36. 

 

Kuva 36. Ennustevirheen histogrammi. 
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Kuvasta 36 voidaan huomata, että virhe on normaalisti jakautunut. Suurin histogrammipiikki 
on suuruusvälissä [0,015–0,020]. Tämä vastaa hyvin kappaleessa 3.1.3 laskettua säävir-
heestä aiheutuvan virheen suuruutta (1,72 %/p.u.). Jotta virheen luonteesta saataisiin pa-
rempi käsitys, määritettiin millaisen histogrammin tuntikohtaiset tehovirheet muodostavat. 
Virheiden tuntikohtaiset jakaumat on esitetty kuvassa 37. 

 
(a) Hetkellisen ennustevirheen suuruus. (b) Hetkellisen ennustevirheen suuruus. 

 
(c) Hetkellisen ennustevirheen suuruus. (d) Hetkellisen ennustevirheen suuruus. 
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(e) Hetkellisen ennustevirheen suuruus. (f) Hetkellisen ennustevirheen suuruus. 

Kuva 37. Kuvaajat a, b, c, d, e, ja f, joissa osa käsitellystä tuntidatasta. 

Tuloksien perusteella (taulukko 7) keskimääräisen virheen poistaminen parantaa ennusteen 
tarkkuutta (näkyy parantuneina testituloksina opetusdatan tuloksiin verrattuna), joten tällai-
sen algoritmin lisääminen malliin on perusteltua. 
 
Ilmatieteen laitoksen lämpötilan ennustevirheen vaikutusta mallin virheeseen tarkasteltiin 
aiemmassa kappaleessa 3.1.3. Tämän perusteella virhe olisi ollut 1,72 %/p.u., eli tämän suu-
ruista virhettä on vaikeaa poistaa. Esitetystä kuudesta kuvasta kolmen keskimääräinen virhe 
on suurempi kuin 1,72 %/p.u. Tämä aiheutuu todennäköisesti siitä, että suuri osa tunnin vir-
heestä tulee itse verkon kulutusprofiilisista syistä, sillä virheen ylittävät kuvat kuuluvat vuo-
rokauden tehopiikkitunteihin (7, 18, ja 22). Kulutusprofiili-algoritmia (tässä työssä tuntien 
keskiarvolaskuri) voisi lähteä jatkossa kehittämään esimerkiksi luomalla kappaleessa 2 kä-
sitellyn tapaisen ARX-mallin [9]. 
 
Kuvan 35 virheen nopeiden muutosten perusteella putkien lämpöhäviön huomioon ottami-
nen mallissa tuskin on virheen lähde, sillä lämpöhäviöteho käyttäytyy suhteellisen rauhalli-
sesti (kuva 30), ja korreloi voimakkaasti ilmankeskilämpötilan muutoksiin. Lämpöputkissa 
syntyvät häviöt regressio- ja neuroverkkomalli ovat saattaneet jo sivutuotteena suurelta osin 
ottaa huomioon opetusvaiheessa. Tähän liittyen on kuitenkin hyvä tehdä lisätutkimusta, sillä 
putken hetkellisen häviötehon lisääminen tarvittuun lämpötehoon saattaa helpottaa tuntikoh-
taisten tehoarvojen määritystä, tai parantaa opetusvaiheessa mallien tarkkuutta. 

4.2.3 Varmuusvälien lisäys ennustemalliin 

Kappaleen 4.2.2 perusteella luotujen tuntijakaumien avulla luotiin ennusteille varmuusvälit. 
Näiden avulla saadaan käsitys jokaisen ennustetun tunnin tilastollisesta varmuudesta. En-
nustevälit ovat 68 % ja 95 %. Virhedata on normaalisti jakautunut, joten nämä saadaan 
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määritettyä datan keskiarvon (𝜇) ja keskihajonnan (𝜎) avulla. Osa saaduista jakaumista ja 
niiden arvoista on esitetty kuvassa 38. 

 

(a) Histogrammeihin tehdyt normaalijakaumasovitukset. (b) Histogrammeihin tehdyt normaalijakaumasovitukset. 

 

(c) Histogrammeihin tehdyt normaalijakaumasovitukset. (d) Histogrammeihin tehdyt normaalijakaumasovitukset. 

Kuva 38. Kuvaajat a, b, c, ja d, joissa histogrammeihin tehdyt normaalijakaumasovitukset. 

Saatujen jakaumien perusteella laskettiin tuntikohtaisille ennusteille varmuusvälit. Laskenta 
suoritettiin alla olevan yhtälön mukaan, 
 

�
𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑒%&%(ℎ) = 𝑓𝑜𝑟𝑒𝑐𝑎𝑠𝑡(ℎ) + |𝜎(ℎ)|
𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑒()%(ℎ) = 𝑓𝑜𝑟𝑒𝑐𝑎𝑠𝑡(ℎ) + |2𝜎(ℎ)|   

(4.18) 

 
missä 𝑓𝑜𝑟𝑒𝑐𝑎𝑠𝑡(ℎ) on käsitellyn tunnin ennuste ja 𝜎(ℎ) käsitellyn tunnin keskihajonta. En-
nusteen varmuusvälin toimivuutta tarkasteltiin luomalla kuvaaja siitä, miten hyvin toteuma-
arvo pysyy laskettujen varmuusvälien sisällä (kuva 39). Kuvaajassa ”measured” tarkoittaa 
toteutunutta lämpötehoa, ”68%” 68 % varmuusastetta ja ”95%” 95 % varmuusastetta. 
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(a) Varmuusvälin ja toteumadatan vertailua. (b) Varmuusvälin ja toteumadatan vertailua. 

 

(c) Varmuusvälin ja toteumadatan vertailua. (d) Varmuusvälin ja toteumadatan vertailua. 

Kuva 39. Kuvaajat a, b, c, ja d, joissa varmuusvälin ja toteumadatan vertailua. 

Kuten kuvasta 39 voidaan huomata, toteuma-arvot pysyvät suurin piirtein 95 % varmuusas-
teen sisäpuolella. 68 % varmuusaste ylittyy odotetusti useasti, sillä sen tulisi sisällyttää esim. 
24 h tarkastelujaksossa noin 17 ennustepistettä, kun taas 95 % tulisi sisällyttää noin 23 en-
nustepistettä. Kyseisellä algoritmilla voidaan arvioida tiettyjen tehontuottotuntien var-
muutta, joten sen lisääminen malliin tulevaisuudessa olisi perusteltua. Tämän avulla verkon-
käyttäjä kykenee saamaan tietyn arviovälin siitä, miten toteutunut lämpöteho voi käyttäytyä 
verrattuna ennustettuun hetkelliseen lämpötehoon. 
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5. TULOKSET 

Opinnäytetyössä saatiin luotua useita eri ennustemalleja, joista parhaaksi osoittautui 
((NN+FMI+YR)/3) ennustemalli. Tätä mallia verrattiin kappaleessa 2 läpikäytyjen ennuste-
mallien tarkkuuksiin. Taulukossa 11 on kerättynä kaikki opinnäytetyössä käsitellyt ennuste-
mallit. ”Lämmön tehotarve” ennusteella tarkoitetaan koko lämpöverkon hetkellistä lämpö-
kuormaa. Tämän ennustamisessa filtteröityy tietynlainen yksittäinen kulutusprofiili, ja jäl-
jelle jää kyseiselle verkolle ominainen kulutuskäyrä. ”Talouden lämpökuorma” ennusteella 
tarkoitetaan yhdelle taloudelle/kuluttajalle tehtyä lämpökuormaennustetta. Tätä ennustetta-
essa kulutusprofiilin määritys ja sen mallintaminen korostuu. 

Taulukko 11. Työssä läpikäytyjen ennustemallien tarkkuudet. 

Malli Ennuste Virhetermi Tarkkuus Yksikkö 
ARX talouden lämpökuorma MAE 3,51 %/p.u. 

ARMA lämmön tehotarve RMSE 5,90 %/p.u. 
SARIMA verkon sähkötarve RMSE 4,29 ei tiedossa 
ARIMA sairaalan sähkötarve RMSE 8,00 %/p.u. 

SARIMA sairaalan sähkötarve RMSE 6,32 %/p.u. 
SARIMA talouden lämpökuorma RMSE 2,76 %/p.u. 

BV lämmön tehotarve - 81,23 % 
NN talouden lämpökuorma NRMSE 8,50 % 

MLR talouden lämpökuorma NRMSE 8,80 % 
PSO talouden lämpökuorma MAE 2,22 %/p.u. 

(NN+FMI+YR)/3 lämmön tehotarve MAE ja RMSE 2,42 ja 3,17 %/p.u. 
 
Vertailua voidaan tehdä vain ennustemalleille, joiden osuvuudelle on laskettuna sama virhe-
termi. Lisäksi ennustetarkkuuksia vertaillessa olisi hyvä, että näiden ”ennuste” on tehty sa-
masta asiasta. Tämä rajoittaa mallin vertailun ainoastaan yhteen muuhun taulukon 11 ennus-
temalliin. Tähän ennustemalliin verrattuna opinnäytetyössä esitetty ennustemalli saa virhe-
termitarkastelussa pienemmän arvon eli se on ollut ennustetarkkuudeltaan parempi.  
 
Opinnäytetyössä esitetyn mallin jatkokehityksessä suosittelisin tutkimaan seuraavia jatko-
kysymyksiä: 
 

• Voidaanko tarkkuutta parantaa käyttämällä enemmän eri sääennusteiden perus-
teella tehtyjä lämpöennusteita? Tässä opinnäytetyössä käytettiin vain FMI:n ja 
YR:n ennusteita. 

• Voidaanko ennustetarkkuutta parantaa luomalla uusia ennustealgoritmeja? Nyt 
käytettiin regressio- ja neuroverkkomallia. 
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o Voisiko tarkkuus parantua hyödyntämällä kappaleessa 3.2 esitettyjä läm-
möntuntuvuus kertoimia? 

o Pienemmällä datajoukolla luotu ennustemalli. Tämä toisi mallille jousta-
vuutta oppia muutoksia nopeammin. 

o Putkien häviölaskennan huomioon ottaminen opetusalgoritmissa. 
• Voidaanko ennustetta parantaa muuttamalla ennusteiden painokertoimia? Nyt 

kaikilla yhtä suuri painokerroin. 
• Voisiko päivän kulutusprofiilia mallintaa paremmin, kuin vain yksinkertaisella 

tuntilaskurilla? Esimerkiksi AR-mallin tai neuroverkon avulla. 
• Malliin opetusalgoritmiin voisi lisätä ns. juhlapäivät, jolloin näiden vaikutusta 

lämmönkulutukseen voisi tarkkailla. 
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