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Tämän kandidaatintyön tavoitteena on tutkia mahdollisuuksia hyödyntää koneoppimista te-
ollisen internetin ympäristössä. Tarkoituksena on tutkia erilaisia tapoja, miten koneoppi-
mista voidaan hyödyntää teollisessa internetissä ja sitä, millaisia etuja se mahdollisesti tuo. 
Tutkielmassa syvennytään myös koneoppimisen käyttökohteisiin sellu- ja paperiteollisuu-
dessa. 

Tutkielma tehdään kirjallisuuskatsauksena ja siinä hyödynnetään tutkimukseen soveltuvia 
tieteellisiä julkaisuja sekä soveltuvaa kirjallisuutta. Lähdeaineisto on rajattu niin, että vain 
suoraan teolliseen ympäristöön soveltuvat koneoppimisen menetelmät on otettu mukaan tut-
kimukseen. Kirjallisuusosuuden lisäksi työssä esitellään myös muutamia reaalimaailman 
case-esimerkkejä konkretisoimaan tutkimusta. 

Tutkimuksen kirjallisuusosuus toi selkeästi esille sen, että koneoppimisen hyödyntämistä on 
tutkittu laajasti eri teollisuuden aloilla. Sen hyödyntäminen luo yrityksille paljon erilaisia 
mahdollisuuksia ja etuja. Kehitystyö on kuitenkin vielä alkutaipaleellaan eivätkä saatavat 
hyödyt ole lainkaan täysimittaisesti käytössä. Tärkeimpiä tämänhetkisiä sovelluskohteita ko-
neoppimiselle ovat ennakoiva kunnossapito sekä poikkeavuuksien havaitseminen. Sellu- ja 
paperiteollisuuden osalta tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että tutkimustietoa ei ole 
merkittävässä määrin saatavilla. Näin ollen ei ole täyttä varmuutta siitä, onko koneoppimista 
otettu kyseisellä alalla vielä laajalti käyttöön. 
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1  Johdanto 

1.1  Työn tausta 

Neljäs teollinen vallankumous vaikuttaa voimakkaasti kaikkeen yhteiskunnassamme, vaikka 

se onkin vasta alkutaipaleellaan. Jotta ymmärtäisi sitä, mistä neljännessä teollisessa vallan-

kumouksessa on kyse, on hyödyllistä palauttaa mieliin aiemmat teollisen kehityksen vaiheet.  

Ensimmäinen kehitysharppaus tapahtui, kun yhteiskunta 1800-luvulla ja 1900-luvun alku-

puolella siirtyi maatalousyhteiskunnasta teolliseen yhteiskuntaan. Samalla alkoi voimakas 

kaupungistuminen. Toisessa merkittävässä teollisuuden kehitysvaiheessa yhteiskuntaa ryh-

dyttiin kehittämään uusien teknologioiden, kuten sähkön, öljyn ja entistä tehokkaampien 

massatuotantomenetelmien avulla. (Zhang & Yang 2020, s. 95 - 146) Kolmas vallankumous 

liittyy 1980-luvulla alkaneeseen tietojenkäsittelyn nopeuteen ja tehokkuuteen liittyvään ke-

hitykseen. Suurten tietomäärien käsittely tehostui mullistaen käytettävissä olevan tiedon 

määrän ja nopeuden päätöksenteossa. Lisäksi erilaisten kommunikaatiotapojen määrät mo-

ninkertaistuivat. (Mowery 2009) 

Neljäs teollinen vallankumous on esitelty ensimmäisen kerran vuonna 2011. Tänä päivänä 

teknologiat yhdistyvät uusilla tavoilla yrityksiin ja ihmisiin ja sitä kautta yhteiskuntien kaik-

kiin toimintoihin. Kehitys ei enää tapahdu vain yhden teknologian edistyksenä, vaan kaikki 

tieteenalat ja teknologiat liittyvät toisiinsa. Esimerkiksi nanoteknologia, kvanttitietokoneet, 

biologia ja keinoäly ovat uuden vallankumouksen mahdollistajia. Yksilön kannalta esimerk-

kejä uusista innovaatioista ovat itseohjautuvat autot, tekoälyavusteiset kodinhoidon robotit, 

VR-pelaaminen sekä älykodit. Meneillään olevan muutoksen voidaankin sanoa olevan mer-

kittävä ja sellainen, jonka vaikutukset jokainen huomaa omassa elämässään. (Nicoletti 2020, 

s. 8 – 17.) 

Paitsi mahdollisuuksia yksilöille kehityksen tuomien sovellusten kautta, luo neljäs teollinen 

vallankumous merkittäviä mahdollisuuksia myös yrityksille. Yritykset voivat hyödyntää eri-

laisia teknologioita ja niiden yhdistelmiä omassa liiketoiminnassaan. Neljättä teollista val-

lankumousta voidaan hyvin kuvata sanalla ”konnektiviteetti”. Konnektiviteetin avulla on 
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esimerkiksi mahdollista luoda älykkäitä tehtaita hyödyntäen käytettävissä olevaa dataa ja 

pilvipalveluita. Älykkäät laitteet keräävät, jakavat ja hyödyntävät tietoa. (Butun et al. 2020) 

Tämä kehitys luo täysin uuden mahdollisuuden erilaisten teknologioiden, kuten koneoppi-

misen, hyödyntämiseen.  

Koneoppiminen on edistyksellinen menetelmä, jonka avulla voidaan saavuttaa huomattavia 

liiketoimintahyötyjä. Teollisen internetin ympäristössä koneoppimisella voidaan esimer-

kiksi tehdä ennustavaa analyysiä (predictive analysis). Yleisemmin koneoppiminen avaa yri-

tyksille mahdollisuuden hyödyntää ja ymmärtää dataansa paremmin. Koneoppimisen avulla 

voidaan myös parantaa tuotteiden laatua, optimoida tuotantoprosessia, vähentää kustannuk-

sia ja helpottaa päätöksentekoa. (Álvarez et al. 2020.)  

 

1.2  Tutkimuskysymys ja -menetelmät 

Tässä kandidaatintyössä tutkitaan erilaisia tapoja, joilla koneoppimista voidaan hyödyntää 

teollisessa internetissä. Työssä esitetään case-esimerkkejä sellaisista tapauksista, joissa jo-

tain tässä tutkielmassa käsiteltävää koneoppimisen menetelmää hyödynnetään teollisen in-

ternetin avulla. 

Kandidaatintyö toteutetaan kirjallisuuskatsauksena. Kirjallisuuskatsauksessa hyödynnetään 

koneoppimiseen ja teolliseen internetiin liittyviä tieteellisiä artikkeleita sekä kirjallisuutta. 

Työssä keskitytään pääasiassa hyödyntämään uusimpia vertaisarvioituja tieteellisiä julkai-

suja sekä kirjallisuutta ja verkkolähteitä. Lähteistä suurin osa on englanninkielisiä, lisäksi 

löytyy muutama suomenkielinen lähde. Artikkeleita ja kirjoja on haettu LUT-Primo-, 

SCOPUS-, Google Scholar- sekä IEEE-tietokannoista. Hakusanoina on käytetty muun mu-

assa seuraavia englanninkielisiä termejä: ”industrial internet”, ”predictive analysis”, 

”machine learning” ja ”pulp and paper industry”. Näistä termeistä on hauissa käytetty useita 

erilaisia variaatioita sekä erilaisia sääntöjä, kuten Boolen operaattoreita OR tai AND, hel-

pottamaan hyvien lähteiden löytymistä. Työn päätutkimuskysymys on määritelty seuraa-

vasti: 

”Miten koneoppimista voidaan hyödyntää teollisessa internetissä?” 
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Ensimmäisen päätutkimuskysymyksen tueksi on muodostettu apututkimuskysymys. Apu-

tutkimuskysymys varmistaa, että työlle olennaiset asiat tulevat käsiteltyä. Se myös syventää 

tutkimusta sellu- ja paperiteollisuuteen. Apututkimuskysymys kuuluu seuraavasti: 

”Millaisia käyttökohteita koneoppimisella on erityisesti sellu- ja paperiteollisuudessa?” 

Työn yleinen tarkoitus on tutustuttaa lukija koneoppimisen hyödyntämisen keinoihin teolli-

sen internetin kontekstissa. Työn tavoitteena on myös tuoda ajatuksia Valmet Technologies 

Oy:lle siitä, miten koneoppimista voisi hyödyntää sellu- ja paperiteollisuudelle suunnatuissa 

teollisen internetin palveluissa.  

 

1.3  Tutkimuksen rajaus ja rakenne 

Työ rakentuu siten, että se lisää lukijan ymmärrystä asteittain ja samalla tutustuttaa aihee-

seen. Lukijalle pyritään luomaan yleinen ymmärrys molemmista työlle merkittävistä ai-

heista, koneoppimisesta ja teollisesta internetistä, ennen kuin työssä syvennytään ja vasta-

taan tutkimuskysymyksiin. Työn rakenne on esitelty tarkemmin taulukossa 1. 

Työ koostuu viidestä luvusta. Ensimmäinen luku on johdanto. Johdannon jälkeen työssä on 

kaksi teorian käsittelyyn keskittyvää lukua. Teoria-osuuden jälkeen tutkimuksessa esitellään 

lyhyesti Valmet ja Valmetin Paperit-liiketoimintalinja sekä Valmetin teollisen internetin pal-

veluita. Viimeisenä on johtopäätökset sisältävä luku. Ensimmäisessä käsittelyluvussa tutus-

tutetaan lukija teolliseen internetiin ja yleisemmin data-analytiikkaan sekä koneoppimiseen 

teollisessa internetissä. Toisessa käsittelykappaleessa tutustutaan pääpiirteittäin koneoppi-

miseen ja valittuihin koneoppimisen menetelmiin ja esitellään muutamia case-esimerkkejä, 

joissa menetelmiä on hyödynnetty. Neljännessä pääkappaleessa esitellään Valmet ja käy-

dään läpi Valmetin teollisen internetin tarjoamaa. Kappaleessa käsitellään myös koneoppi-

misen käyttökohteita sellu- ja paperiteollisuudessa. Työn viimeisessä luvussa, johtopäätök-

sissä, kootaan työssä käsitellyt asiat yhteen ja käydään läpi vastaukset työn tutkimuskysy-

myksiin. 

 

 



 

   
 

7 

Taulukko 1. Lukujen pääsisältö 

Luku ja sen otsikko Luvun sisältö Luvusta yleisesti 

Luku 1 Johdanto Tavoitteet, rajaukset ja ra-

kenne sekä tutkimuskysy-

mykset 

Työn tausta  

Luku 2 Teollinen internet Teollinen internet ja sen toi-

mintaperiaatteet 

Kirjallisuuskatsaus teolli-

sesta internetistä 

Luku 3 Koneoppiminen te-

ollisessa internetissä 

Koneoppimisen määritelmä 

ja koneoppimisen hyödyntä-

minen 

Kirjallisuuskatsaus koneop-

pimisesta sekä muutamien 

menetelmien ja case-esi-

merkkien esittely 

Luku 4 Valmet Case-yrityksen esittely  Aiempien lukujen ja tutki-

muksen perusteella tehty 

pohdinta koneoppimisen 

käyttökohteista sellu- ja pa-

periteollisuudessa 

Luku 5 Johtopäätökset Vastaukset tutkimuskysy-

myksiin 

Työn tulokset 

 

Tässä tutkimuksessa tärkeänä rajaajana toimii hyödynnettävän datan ominaisuudet. Lisäksi 

työ on rajattu käsittelemään vain muutamia koneoppimisen menetelmiä. Työn ulkopuolelle 

jätetään menetelmät, jotka käyttävät datanaan pääasiassa ääntä, kuvaa tai tekstiä. Työssä 

keskitytään sellaisiin menetelmiin, joita on mahdollista hyödyntää teollisen internetin lait-

teista saatavalle strukturoidulle datalle. Myös case-esimerkeissä keskitytään erityisesti sel-

laisiin esimerkkeihin, jotka ovat käyttäneet strukturoitua dataa. 
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2  Teollinen internet 

Tässä pääluvussa käsitellään teollista internetiä ja sen toimintaperiaatteita. Luvussa esitel-

lään yleisellä tasolla työn kannalta oleelliset asiat. Luvussa keskitytään erityisesti siihen, 

millaista dataa teollisessa internetissä syntyy ja siihen, miten sitä analysoidaan ja voidaan 

hyödyntää. 

 

2.1  Teollinen internet käsitteenä 

Teollinen internet perustuu esineiden internetiin (Internet of Things, IoT). Esineiden internet 

tarkoittaa sitä, että verkkoyhteydet ja laskentakyky laajennetaan esineisiin, laitteisiin ja an-

tureihin, joita ei ole tavallisesti pidetty tietokoneina. Tällaiset älykkäät laitteet pystyvät au-

tonomisesti luomaan, vaihtamaan ja muuntamaan tietoa. Laitteet sisältävät usein myös etä-

tiedonkeruuta, sensoreita sekä analyysi- ja hallintaominaisuuksia. Esineiden internetissä lait-

teet pystyvät kommunikoimaan toisten laitteiden kanssa itsenäisesti ja toimivat näin osana 

isompaa verkostoa, jossa voidaan kerätä ja vaihtaa dataa. (Boyes et al. 2018.)  
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Kuva 1. Teollisen esineiden internetin ja kuluttajien esineiden internetin eroavaisuudet (mu-

kaillen Collin & Saarelainen 2016, s. 31) 

Boyesin et al. (2018) mukaan teollisen internetin käsitteen on ensimmäisenä esitellyt Gene-

ral Electric (GE). GE on kuvaillut teollista internetiä seuraavasti: 

Teollisen internetin käsitteeseen sisältyy kaksi avainkomponenttia: 

1. Teollisten laitteiden sensoreiden ja toimilaitteiden yhteys paikalliseen tiedon proses-

sointiin ja internetiin. 

2. Kohdan yksi lisäksi tarvitaan jatkuva yhteys muihin tärkeisiin teollisiin verkkoihin, 

jotka voivat itsenäisesti luoda arvoa. 

Sittemmin teollisen internetin määritelmä on tarkentunut: 

Boyes et al. (2018) määrittelee teollisen internetin päivittäisen tehokkuuden ja innovaatioi-

den lähteeksi. Teollinen internet, kuten myös esineiden internet, koostuu useista eri laitteista, 

jotka ovat yhteydessä verkkoon. Teollinen internet käyttää sensoreita, ohjelmistoja, koneelta 

koneelle oppimista sekä muita teknologioita, joilla kerätään ja analysoidaan dataa fyysisistä 

laitteista tai muista suurista datavirroista. Näitä analyysejä hyödynnetään liiketoiminnan ke-

hittämiseen. El-Fishawy et al. (2021) tarkentavat teollisen internetin auttavan yritysten li-

säksi myös valtioita ja organisaatioita kehittämään omia liiketoimintojaan sekä mahdollista-

maan kilpailukyvyn parantamisen ja taloudellisen kasvun.  

Teollinen internet käsittää kaikki laitteet, alustat ja ohjelmistot, joiden avulla dataa välitetään 

eri komponenttien välillä. (El-Fishawy et al. 2021) Laitteet voivat autonomisesti monito-

roida, analysoida, vaihtaa ja kerätä tietoa ja muuttaa toimintaansa reaaliaikaisesti tiedon mu-

kaan. (Boyes et al.  2018)  

Teollinen internet on eräänlainen teknologia, joka muuttaa laitteiden välistä kommunikaa-

tiota sekä kanssakäymistä yhdessä muiden älykkäiden teknologioiden kanssa (El-Fishawy 

et al. 2021). Näitä teollisen internetin älykkäitä teknologioita käytetään erilaisissa teollisissa 

systeemeissä tuottavuuden, tehokkuuden sekä toimintojen parantamiseen. (El-Fishawy et al. 

2021) Esimerkiksi tuotantokoneiden integraatio internet-verkon kautta toiseen laitteeseen on 

jatkuvasti yleistyvä teollisen internetin hyödyntämisen muoto. Se mahdollistaa verkoston 

muodostamisen eri laitteiden välillä saumattomalla ja älyllisellä tavalla ja sitä kautta luo 
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kehittyneen toimintaympäristön, jota ilman teollista internettiä ei olisi mahdollista luoda. 

(Arnold et al. 2017)  

Kokonaisuutena voidaan sanoa, että tällainen niin sanottu älykäs tehdas on kontrolloitujen, 

monimutkaisten operaatioiden hallinnan ansiosta merkittävästi vähemmän altis erilaisille 

tuotannon ongelmille ja menetyksille verrattuna perinteiseen tuotantoympäristöön. Sekä his-

toria että nykyinen kehitys osoittavat selvästi sen, että ihminen haluaa kehittää toimintaym-

päristöään ja oman elämänsä älyllistä sisältöä. Tämä tarkoittaa esimerkiksi tarvetta lisäänty-

vään turvallisuuteen (liikenne ja autot), kohdennetumpia terveyspalveluja (erilaiset apuväli-

neet, sovellukset ynnä muut) tai parempaa asumiskokemusta (esimerkiksi älykodit). Yksi-

löiden tarpeet heijastuvat yritysten strategisiin kehittämiskohteisiin ja sitä kautta niiden toi-

mintaan. Jotta kehitys olisi kustannustehokkaasti mahdollista, tarvitaan tekoälyä ja koneop-

pimista - nämä kaksi yhdessä luovat liki rajattomat mahdollisuudet tulevaisuuden jatkuvalle 

teolliselle vallankumoukselle. 

 

2.2  Tiedon keräys, varastointi ja tiedonsiirto 

Teollisen internetin ekosysteemissä syntyy monenlaista dataa. Esimerkiksi tuotantoproses-

sin eri vaiheista saatava data voidaan lukea sensoreiden avulla. Dataa voidaan saada myös 

esimerkiksi avoimista tilauksista tai myynneistä. Teollisessa internetissä syntyvä struktu-

roitu data voi esimerkiksi kertoa koneen kunnosta, lämpötilan kynnysarvoista ja värähtelyn 

kynnysarvoista. Yleisesti teollisen internetin laitteesta kerätty data on aikaleimattua dataa, 

joka sisältää attribuutteja ja niiden arvoja. Se on kerätty sensoreista tai erilaisista tapahtu-

mista, joita teollisen internetin ekosysteemissä tapahtuu.  (Dagnino 2021 s. 3- 4.) 

Sensoreilla muunnetaan informaatiota sähköiseen muotoon sellaisista ilmiöistä, jotka eivät 

ole luonnostaan sähköisiä. Fyysiset ja kemialliset olosuhteet tai tapahtumat ovat tällaisia il-

miöitä. Sensorit eivät pääsääntöisesti esiinny yksinään vaan ne ovat osa jotain muuta laitetta, 

jossa on mikroprosessori, virtalähde, modeemi ja verkkoyhteys. Laitteet voivat tallentaa ja 

esikäsitellä keräämänsä datan paikallisesti. Sensoreilla mitattavia suureita ovat esimerkiksi: 

värähtely, paine, kiihtyvyys, koostumus, virrankulutus, lämpötila, äänenvoimakkuus ja il-

mankosteus. (Collin & Saarelainen 2016, s.155-157.) 
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Tiedonkeräyksen jälkeen sensoreista ja muista ekosysteemin laitteista saatava data kuljete-

taan analysoitavaksi tietoliikenneverkon avulla. Käyttökelpoisia vaihtoehtoja tietoliikenne-

menetelmiin teollisessa internetissä löytyy kymmenittäin. Teollisessa internetissä on mah-

dollista käyttää myös useita viestinnän protokollia ja standardeja sekä tiedonsiirron tapoja. 

(Collin & Saarelainen 2016, s.163-164) Tyypillisesti laitteiden suuren lukumäärän vuoksi 

teollisessa internetissä tulee tarve käyttää langattomia verkkoyhteyksiä, koska kiinteät yh-

teydet eivät enää riitä (Collin & Saarelainen 2016, s.171). Nykyään langattomat yhteydet 

ovatkin ensisijainen vaihtoehto useisiin teollisiin sovelluksiin. (Celebi et a. 2020) 

Ennen kuin käsittelemätön data voidaan jalostaa liiketoiminnan kannata hyödylliseksi, täy-

tyy se varastoida. Tietovaraston täytyy pystyä skaalautumaan datamassan kasvaessa. Tieto-

varastot voivat toimia lokaalisti tai esimerkiksi pilvessä. Kun puhutaan tietovarastosta teol-

lisen internetin yhteydessä, tarkoitetaan yleensä tietokantaa. Tällainen tietokanta voi olla 

joko SQL- tai NoSQL-tietokanta. (Collin & Saarelainen, 2016, s. 196.)  

 

2.3  Analytiikka ja visualisointi 

Valmistavassa teollisuudessa data-analytiikkaa voidaan hyödyntää esimerkiksi laadun pa-

rantamiseen, kalibroinnin ja testausaikojen lyhentämiseen sekä ennakoivaan kunnossapitoon 

(Lade et al. 2017). Dagnino (2021, s. 22) on määritellyt teollisen analytiikan tavaksi analy-

soida ja tutkia organisaation valittua historiadataa. Pääsääntöisesti sitä hyödynnetään data-

lähtöisessä päätöksenteossa. Tiedon louhinta ja koneoppiminen ovat teollisen analytiikan 

konsepteja. Tiedon louhinta tarkoittaa tiedon talteenottoa suuresta määrästä dataa. Tiedon 

louhinnassa pyritään löytämään historiadatasta uusia malleja (pattern) ja trendejä, jotka ovat 

hyödyllisiä päätöksenteon kannalta. Koneoppimisella tarkoitetaan historiadatan hyödyntä-

mistä erilaisten algoritmien kanssa, minkä takana on tiedon luominen ja sen parantaminen 

(Dagnino, 2021, s.22).  

Ennen analysointia tarvittava data erotetaan datamassasta ja siivotaan sekä valmistellaan se 

analyysia varten. Teollista internetiä hyödyntävät organisaatiot voivat käyttää datan analy-

sointiin monia työkaluja kuten MATLAB:ia, Pythonia, Watsonia tai R-Studioa. Näillä työ-

kaluilla voidaan luoda uusia algoritmeja tai uudelleen käyttää aiemmin luotuja (Dagnino, 
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2021, s. 9). Työkaluihin voidaan myös sisällyttää erilaisia kirjastoja ja paketteja, joiden 

avulla voidaan vaivattomammin käyttää esimerkiksi koneoppimista.  

 
Kuva 2. Analytiikan maturiteettitasot  

 

Kuva 2 osoittaa, että mitä ”ylemmälle” analytiikan maturiteettitasolle mennään, sitä suurem-

paa arvoa se yritykselle tuottaa. Samalla kuitenkin vaadittavan tietotaidon määrä kasvaa. 

Työssä keskitytään erityisesti prediktiiviseen sekä preskriptiiviseen analytiikkaan, sillä ko-

neoppimista hyödynnetään erityisesti näillä analytiikan ”tasoilla”. On hyvä ymmärtää, että 

osaaminen rakentuu asteittain ja ”alempien” maturiteettitasojen asiat tukevat ylempiä. 

Gilchristin (2016, s. 84) mukaan deskriptiivisessä analytiikassa analysoidaan historiallista 

dataa hyödyntämällä erilaisia tilastollisia menetelmiä. Tämä analytiikan muoto kertoo yksi-

tyiskohtaisesti tapahtumista, jotka tapahtuivat menneisyydessä. Deskriptiivinen analytiikka 

tunnistaa datasta erilaisia aikaisemmin tapahtuneita malleja (pattern) ja trendejä. Tällöin tie-

detään, mitä tapahtui, mutta ei tiedetä syy-seuraussuhteita. Królin & Zdonekin (2020) käsi-

tyksien mukaan deskriptiivinen analytiikka mahdollistaa oppimisen ja todellisuuden ymmär-

tämisen luonnehtimalla dataa ja datan käyttäytymistä. Käytännössä sen avulla vastataan ky-

symykseen “Mitä tapahtui?”.  
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Dagninon (2021, s. 22) mukaan diagnostinen analytiikka pyrkii pääsemään syvälle ongel-

man juuriin ja vastaamaan kysymykseen “Miksi näin tapahtui”. Diagnostisen analytiikan 

avulla voidaan historiallisesta datasta löytää erilaisia malleja (pattern). Diagnostinen analy-

tiikka puolestaan vastaa kysymykseen “Miksi jotakin tapahtui?” Król & Zdonek (2020) ver-

taavat menetelmää perinteiseen analyysiin, jossa prosessista ensin kerätään runsaasti dataa 

ja sen jälkeen, viiveellä, tehdään päätelmät tapahtuman syistä.  

Dagninon mukaan ennakoiva eli prediktiivinen analytiikka auttaa yrityksiä havaitsemaan 

trendejä ja ennustamaan historiadataan perustuen. Prediktiivinen analytiikka vastaa kysy-

mykseen, ”Mitä todennäköisesti tapahtuu?”. Erilaiset koneoppimisalgoritmit, jotka voivat 

käyttää historiallista data, ovat yleisesti käytettyjä ennustavassa analytiikassa. Ennustava 

analytiikka on hyödyllinen työkalu tulevaisuuden arvioinnissa. (Dagnino, 2021, s. 22) Pre-

diktiivinen analytiikka kuuluu Królin & Zdonekin (2020) mukaan niin sanottujen edistynei-

den analyysimenetelmien ryhmään. Prediktiivisessä analytiikassa hyödynnetään sekä histo-

ria- että nykydataa prosessien simuloinnissa. Aiemmin tapahtuneen perusteella tapahtuu siis 

oppimista, jota voidaan hyödyntää prosessien arvioinnissa. Oppimalla saadun tiedon poh-

jalta on tavoitteena laatia ennuste siitä, miten prosessi käyttäytyy tulevaisuudessa; prediktii-

vinen analytiikka vastaakin kysymykseen “Mitä tapahtuu tulevaisuudessa?”  

Preskriptiivinen analytiikka selittää, millaisia toimenpiteitä täytyy tehdä, jotta tulevaisuuden 

ongelmilta voidaan välttyä. Preskriptiivisessä analytiikassa hyödynnetään erilaisia edisty-

neitä teknologioita ja työkaluja, joka tekee siitä järkevän käyttöönotoltaan ja muutoinkin 

hallittavan. Tällaisia teknologioita ovat esimerkiksi koneoppiminen ja algoritmit. (Dagnino, 

2021, s. 22) Preskriptiivisessä analytiikassa Krol näkee edelleen kehitystä aiempiin analytii-

kan muotoihin: nyt tavoitteena on simulaatioiden ja koneoppimisen avulla saavuttaa, ei vain 

ennakoitavia tuloksia, vaan nimenomaan halutun kaltaisia tuloksia. Tämä analytiikka mah-

dollistaa ja tukee päätöksentekoprosessia, jonka tavoitteena on saada halutun kaltaiset tulok-

set toistumaan automaattisesti. Preskriptiivinen analytiikka vastaa kysymykseen “Mitä toi-

menpiteitä meidän pitää tehdä?”, jotta haluttu tulos saadaan. Tähän menetelmään kuuluu 

läheisesti myös kognitiivinen analytiikka, jossa tekoälyä (Artificial Intelligence) ja tehok-

kaita, automaattisia datankäsittelyprosesseja yhdistelemällä aikaansaadaan uusia päätöksen-

tekoprosesseja. Nämä uudet prosessit ovat edeltäjiään tehokkaampia ja oikea-aikaisempia 

kokonaisprosessin tulosten kannalta.  
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Tänä päivänä useimmilla organisaatiolla on huomattavan paljon kokemusta deskriptiivisen 

ja diagnostisen analytiikan käytöstä. Tämä luo merkittävän perustan sille, että kehittyneem-

pien menetelmien käyttöönotto ja sitä kautta tehokkuuksien parantaminen on yrityksille yhä 

useammin mahdollista. Kehittyneemmät menetelmät tarkoittavat myös enemmän tekoälyn 

käyttöä ja koneoppimista, minkä avulla koneet saadaan “ajattelemaan” ilman suoranaista 

ohjelmointia nimenomaisen asian suorittamiseen. Tämän tasoinen ihmisen ja tekoälyn yh-

distelmä tarjoaa yrityksille erinomaisen ja vakaan perustan teknologialähtöiselle strategiselle 

suunnittelulle. 
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3  Koneoppiminen teollisessa internetissä 

Tässä kappaleessa esitellään koneoppiminen käsitteenä sekä muutama koneoppimisen hyö-

dyntämiseen käytettävä menetelmä. Kaikki menetelmät on kuvattu myös visuaalisesti, jotta 

niiden toimintaperiaatteet olisi helpompi ymmärtää. Menetelmien lisäksi esitellään myös 

erilaisia case-esimerkkejä, jotka konkretisoivat lukijalle näiden menetelmien tarjoamia mah-

dollisuuksia teollisen internetin avulla. Työssä puhutaan koneoppimisen menetelmistä tai 

koneoppimisen malleista – näillä molemmilla tarkoitetaan samaa asiaa. 

 

3.1  Koneoppimisen määritelmä 

 Kumar (2017, s. 51) määrittelee koneoppimisen tekoälyn (Artificial Intelligence, AI) yh-

deksi sovellusmuodoksi. Hänen mukaansa koneoppimisella tarkoitetaan koneiden kykyä 

ratkaista ongelmia tai työskennellä jonkin asian parissa ilman, että niitä on nimenomaan 

ohjelmoitu vastaamaan kyseiseen ongelmaan. Koneälyä hyödynnetään jatkuvasti yhä laa-

jemmin, sillä sen käyttö soveltuu niin lääke- kuin sotilasteollisuuteenkin. Tiedon määrän 

lisääntyessä merkittävästi ihmisen on usein mahdotonta löytää oleellinen tieto datasta ja 

silloin tarvitaan koneoppimista.  Dey (2016) lisää, että koneoppiminen on lähes ainoa tapa, 

jolla suurta tiedon määrää voidaan järkevästi mukauttaa kohti parempaa prosessitehok-

kuutta. Koneet pystyvät nopeasti mukauttamaan toimintaansa uusien tilanteiden tai uuden 

tiedon ilmestyessä ja näin ollen oppivat toimimaan tarkoituksenmukaisemmin ja prosesseja 

tehostaen. Koneoppiminen jakaa samankaltaisuuksia tiedon louhinnan kanssa. Molempien 

tehtävä on analysoida ja ymmärtää dataa sekä sen jälkeen hyödyntää sitä. Yleisesti voidaan 

todeta, että koneoppiminen on merkittävässä roolissa niin sanotussa neljännessä teollisessa 

vallankumouksessa (industry 4.0).  

Koneoppiminen voidaan jakaa ohjattuun oppimiseen (supervised learning), ohjaamattomaan 

oppimiseen (unsupervised learning), osittain ohjattuun oppimiseen (semi-supervised lear-

ning) sekä vahvistettuun oppimiseen (reinforcement learning) (Bonaccorso 2020, s. 14-22). 

Ohjatussa oppimisessa algoritmia koulutetaan tiedostetusti antamalla sille tapauksia, joiden 

lopputulos on etukäteen tiedossa. Koulutus tapahtuu syöttämällä koneelle opetusdataa ja 
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testidataa. Opetusdatan tarkoitus on saada kone luomaan sellainen malli, joka ennustaisi oi-

kean vastauksen mille tahansa syötteelle. Ohjaamattomassa oppimisessa algoritmi oppii itse 

niin, että lopputulos ei ole tiedossa. (Dagnino 2021, s. 24) Vahvistusoppiminen tarkoittaa 

tilannetta, jossa kone saa palautetta oman toimintansa perusteella. Palautetta annetaan siitä, 

kuinka onnistuneesti kone toimii eri tilanteissa. Koneen toiminta arvioidaan kertomatta ko-

neelle oikeita vastauksia.  

Koneoppimisen menetelmiä on lukuisia, mutta työn laajuuden kannalta kaikkia on mahdo-

tonta käsitellä. Esimerkiksi sellaiset menetelmät, jotka voivat hyödyntää datanaan pääasiassa 

kuvia, videoita, ääntä tai tekstiä on jätetty pois. Työssä käsiteltävät algoritmit on esitelty 

kuvassa 3. Työssä keskitytään ohjattuun oppimiseen. 

 

Kuva 3. Työssä esiteltävät koneoppimisen algoritmit 

Ohjatun oppimisen menetelmät voidaan jakaa kahteen pääkategoriaan; luokitteluun ja reg-

ressioon. Luokittelussa uusien havaintojen luokittelua opetellaan tietokoneelle syötettävän 

vanhan datan perusteella. Harjoitusdata, jota tietokoneelle annetaan, on sellaista dataa, jossa 

eri havaintojen luokat tiedetään etukäteen. (Dagnino 2021, s. 24) Regressiossa ennustetaan 

tietyn muuttujan arvo aikaisemman tiedon pohjalta. Regressiolle tärkeä piirre on se, että 
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odotettu tulos on aina luonteeltaan kvantitatiivinen ja että regressiomalli voidaan luoda vain 

historiadatan perusteella. (Dagnino 2021, s. 25)  

 

3.2  Koneoppimisen menetelmät 

Ohjatun koneoppimismenetelmän käyttöönoton vaiheet on esitetty kuvassa 4. Ensimmäinen 

vaihe, eli datan keräys, tapahtuu esimerkiksi teollisen internetin laitteista sensoreiden avulla. 

Sen jälkeen data esikäsitellään, eli siitä poistetaan erilaisia poikkeamia tai muita epäjohdon-

mukaisuuksia. Sen jälkeen tapahtuu mallin valinta ja mallin koulutus. Koulutuksessa mallia 

koulutetaan harjoitusdatalla. Tämän vaiheen tarkoitus on saada algoritmi toimimaan halu-

tulla tavalla myös uuden tuntemattoman datan tapauksessa. Mallin arviointi on oleellinen 

osa prosessia. Esimerkiksi huonosti luotu tai valittu malli, tai mallin liian vähäinen koulutus 

voivat johtaa siihen, että malli ennakoi esimerkiksi poikkeuksia väärin. Epäsopivasta mal-

lista seuraa siis epäluotettavia tuloksia. Koulutusvaiheeseen palataankin tarvittaessa takaisin 

ja prosessia voidaan toistaa useita kertoja. Kun mallin luotettavuus ja suorituskyky ovat tar-

peeksi hyviä otetaan malli käyttöön ja ylläpidetään sitä tarpeen mukaan. 

 

Kuva 4. Ohjatun koneoppimismallin luontiprosessi 

Koneoppimismenetelmien käytössä on etujen lisäksi myös haasteita. Osa haasteista on me-

netelmäkohtaisia, mutta on myös muutamia ongelmia, jotka esiintyvät useilla koneoppimis-

menetelmillä. Yksi yleinen ongelma on esimerkiksi ylisovittaminen (over-fitting), joka tar-

koittaa mallin sopivuutta dataan liian hyvin. Tämä saa aikaan sen, että malli ei osaa enää 

toimia sille annetun uuden datan kanssa. (Altman et al. 2016) Ylisovittamiseen käytetään 

yleensä apuna ristiin validointia (cross-validation). Työssä käydään läpi joillekin menetel-

mille yksilöllisiä ongelmia, mutta yleisiä ongelmia ei eritellä jokaiselle menetelmälle erik-

seen.  
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Päätöspuu 

Päätöspuut ovat yksi esimerkki koneoppimisen algoritmeista. Niistä on olemassa monia eri-

laisia sovelluksia. Päätöspuita kutsutaan usein nimellä CART (classification and regression 

trees) eli luokittelu- ja regressiopuut. Niitä voidaan käyttää datan luokittelu- tai regressioen-

nustamisen tarkoituksiin. (Dagnino 2021, s. 39) Yksi yleisimmin käytetyistä päätöspuista ja 

koneoppimisen menetelmistä ovat luokittelevat päätöspuut. (Cakir, Gvenc, Mistikoglu, 

2021). Luokittelupäätöspuut voivat käyttää sekä luokiteltua (kategorista) että numeerista da-

taa. Niillä on etukäteen määritelty tavoitemuuttuja ja niitä käytetään erilaisten luokitteluon-

gelmien ratkaisuun. Nämä algoritmit toimivat sekä luokitelluille että jatkuville syöttö- ja 

tulostusmuuttujille. Luokittelevat päätöspuut pystyvät jakamaan tutkittavan joukon tai näyt-

teen kahteen tai useampaan homogeeniseen ryhmään sen perusteella, mikä on ryhmän syöt-

tötietojen merkittävin erottaja. (Dagnino 2021, s.39) 

Päätöspuut koostuvat juurista, oksista ja lehdistä. Nämä muodostavat puun rakenteen. Pää-

töspuu alkaa juuren solmukohdasta ja etenee siitä jakamalla suuren määrän datajoukkoja 

pienempiin ryhmiin oksistossa. Kohtia, joissa oksat liittyvät runkoon/juuristoon, kutsutaan 

solmuiksi. Oksistot päättyvät lehtiin, joista ei lähde enää uusia oksia. Päätöspuissa solmu-

kohdat edustavat päätöksentekotilanteita, oksat päätösvalintoja ja lehdet tuloksia. (Cakir, 

Gvenc, Mistikoglu, 2021) Päätöspuun rakennetta on havainnollistettu lisää kuvassa 5. Pää-

töspuut ovat usein käytettyjä ennustavan mallintamisen menetelmiä. Päätöspuut ovat help-

poja rakentaa ja ymmärtää. Lisäksi ne voivat käsitellä puuttuvaa dataa automaattisesti sekä 

laajaa määrää erilaista dataa ilman, että dataa tarvitsee ”muotoilla”. (Ceccuci et al. 2019, s. 

13). Päätöspuiden huonoja puolia on esimerkiksi se, että päätöspuu reagoi herkästi harjoi-

tusdatan hälyyn (noise) ja muihin datan epäyhtenäisyyksiin ja voi siten antaa epäluotettavia 

vastauksia. Päätöspuut ovat myös herkkiä ylisovittamiselle. (Rokach 2016). 
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Kuva 5. Yksinkertainen päätöspuu (mukaillen Ouadah et al. 2022) 

Naiivi Bayes 

Bayesin luokittelu (Bayes classifier) hyödyntää Bayesin teoreemaan (Bayes theorem) pe-

rustuvaa todennäköisyysmallia. Bayesin teoreeman kehitti Thomas Bayes. Naiivi Bayes 

(naive Baeys) on prosessi, joka arvioi ennalta määriteltyyn kategoriaan kuuluvan uuden ha-

vainnon todennäköisyyden. (Tsangaratos & Ilia 2016 s. 4; Zhang 2004). Bayesin luokitte-

lija on havainnollistettu kuvassa 6. Naiivin Bayesin määritelmä ”naiivi” tarkoittaa sitä, että 

menetelmä perustuu naiiviin sääntöön. Tämä sääntö tarkoittaa sitä, että algoritmi käsittelee 

jokaista tapausta yksittäisenä riippumattomana muista tapauksista. (Bonaccorso 2018, s. 

188) 

 
Kuva 7. Naiivin Bayesin luokittelijan toiminta 

 

K:n lähin naapuri 

 
K:n lähin naapuri (K-nearest neighbour, KNN) on eräs ohjatun oppimisen menetelmä. Sitä 

käytetään pääasiassa luokitteluun ja regressioon liittyvissä ongelmissa. Testituloksen en-

nuste laaditaan käyttämällä pohjana havaintojen välistä etäisyyttä. (El-Fishawy 2021) K:n 

lähimmän naapurin testituloksien havainnollistaminen on esitetty kuvassa 6. On tärkeää löy-

tää parhaat arvot muuttujalle k, koska algoritmin suorituskyky on vahvasti kytköksissä sii-

hen. Suuri k:n arvo vähentää hälyn (noise) vaikutusta ja siten pienentää ennustevirheitä. (Ee-

rola et al. 2021) 
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Kuva 6. K:n lähin naapuri (mukaillen Ouadah et al. 2022) 
 

Satunnainen metsä 

Satunnainen metsä perustuu bagging-menetelmään, eli bootstrap aggregointiin. Yksittäiset 

päätöspuut yhdessä luovat ”metsän” toistensa kanssa korreloimattomia puita. Satunnaisen 

metsän rakentamiseen tarvitsee tietää puiden sekä muuttujien lukumäärät. Kyseessä on luo-

kittelu- ja regressio-ongelmiin toimiva menetelmä. (Naghibi et al. 2017) Instansseja luoki-

tellessa kyseisen instanssin ominaisuudet esitetään metsän jokaiselle puulle. Jokainen puu 

antaa tälle luokitusarvon, eli äänen jollekin luokalle. (Abellán et al. 2019) Luokittelu ja ää-

nestys on esitetty kuvassa 7. 
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Kuva 7. Satunnainen metsä (mukaillen Cakir et al. 2021) 

Yhden tai useamman muuttujan lineaarinen regressio 

Yhden tai useamman muuttujan lineaarista regressioanalyysiä käytetään ennustamisessa. 

Analyysi estimoi muuttujien välistä suhdetta. Oleellista analyysissä on, että se käyttää usean 

muuttujan lineaarista regressiota, jossa on kaksi tai useampia syötemuuttujia. Näin ollen 

usean muuttujan lineaarinen regressio ennustaa numeerisen (jatkuvan tai pistemäisen) tavoi-

temuuttujan ja kahden tai useamman syötemuuttujan välistä yhteyttä. Syötemuuttujat voivat 

olla numeerisia tai luokiteltuja muuttujia. (Ceccuci et al. 2019, s. 94) Lineaarista regressio-

analyysiä käytetään silloin, kun vastemuuttuja on jatkuva. Lineaarisessa regressioanalyy-

sissä vastemuuttujan ja prediktorien välisen riippuvuuden täytyy olla lineaarinen (kuva 8). 

(Ceccuci et al. 2019, s. 12)  

 
Kuva 8. Lineaarinen regressio (mukaillen Ouadah et al. 2022) 
 
Neuroverkko 

Neuroverkko koostuu toisiinsa yhteydessä olevista neuroneista. Ne voivat suorittaa useita 

regressio- ja/tai luokitteluongelmia samanaikaisesti. (Ouadah et al. 2022) Kehityksen alku-

vaiheessa neuroverkot rakennettiin ihmisen älykkyyteen pohjautuen, mutta pian pyrittiin te-

hokkuutta lisäämään käyttämällä koneita verkkojen rakentamisessa. Tarve neuroverkoille 

syntyi, kun haluttiin kehittää tehokkaita menetelmiä käsittelemään koneiden toiminnasta 

syntyviä ongelmia, joita ihmisvoimin olisi liian työlästä prosessoida. Tavoitteena oli 
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parempi tehokkuus ja ihmistyön vähentäminen. (Liang et al. 2017). Neuroverkkojen tärkein 

elementti on niiden mahdollisuus oppia datasta. Neuroverkot ovat tyypillisesti järjestäyty-

neet kerroksiin. (Ceccuci et al. 2019) Piilotettuja kerroksia voi olla yksi tai useampia - ku-

vassa 9 on esitetty yksinkertainen yhden piilokerroksen sisältävä neuroverkko. Neurover-

koista on useita eri sovelluksia kuten keinotekoiset neuroverkot (artificial neural networks) 

ja konvolutionaaliset neuroverkot (convolutional neural network). 

 

Kuva 9. Yksinkertainen neuroverkko (mukaillen Ouadah et al. 2022) 

Tukivektorikone 

Tukivektorikone on läheisesti kytköksissä neuroverkkoihin. Tukivektorikone (support vec-

tor machine, SVM) on ohjatun oppimisen menetelmä, jota voidaan hyödyntää luokittelussa 

ja regressiossa. Yksinkertaisimmillaan tukivektorikoneen idea on jakaa data kahteen eri 

luokkaan, joita erottaa taso (hyperplane). Taso on valittu niin, että luokkien väliin jäävä mar-

ginaali on mahdollisimman suuri. (Ouadah et al. 2022 ; Liang et al. 2017) Kuva 10 selventää 

tukivektorikoneen toimintaa. Kuvassa näkyy kaksi dataluokkaa, sekä luokat erottava taso ja 

marginaali. 
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Kuva 10. Tukivektorikone (mukaillen Cakir et al. 2021) 

Lineaarinen diskriminanttianalyysi 

Lineaarinen diskriminanttianalyysi on eräs luokitteleva ohjatun oppimisen menetelmä. Ana-

lyysissä näytteet (samples) jaetaan ensin yksittäisiin ryhmiin. Sen jälkeen diskriminantti-

funktion parametrit valitaan niin, että ryhmän sisällä näytteiden eroavaisuudet ovat mahdol-

lisimman pieniä ja toisaalta mahdollisimman suuri muihin ryhmiin verrattuna. Tuloksena 

olevaa mallia voidaan tämän jälkeen käyttää ennusteiden laatimiseen niin, että uudet näytteet 

luokitellaan johonkin aiemmin luoduista ryhmistä. (Becht et al. 2020.) Esimerkki tuloksesta 

on esitetty kuvassa 11. 

 

Kuva 11. Lineaarisen diskriminanttianalyysin toiminta 
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3.3  Menetelmien hyödyntäminen 

Case-esimerkkejä päätettiin sisällyttää työhön, jotta lukijalle konkretisoituu paremmin ko-

neoppimisen tuomat hyödyt eri teollisuuden aloilla. Potentiaalisia case-esimerkkejä etsiessä 

useissa tapauksissa esiintyi samoja piirteitä. Esimerkeissä oli hyödynnetty useita koneoppi-

misen tai tilastollisen analytiikan menetelmiä yhdessä, jotta tutkimuksissa päästiin parhaisiin 

mahdollisiin tuloksiin. Esimerkeissä testattiin hypoteeseja aidolle datalle. Nämä testaukset 

oli pääsääntöisesti toteutettu Pythonin tai R:n avulla. Menetelmiä oli myös arvioitu muun 

muassa MAE (mean absolute error), F1 ja R2 -arvoihin perustuen. 

Chritou et al. (2020) mukaan perinteisiä koneoppimisen menetelmiä, kuten satunnaista met-

sää, päätöspuita ja regressioanalyysia, on käytetty laajasti esimerkiksi ennakoivaan kunnos-

sapitoon. Sama huomattiin tehdyssä tutkimuksessakin. Tehdyn tutkimuksen ja läpikäytyjen 

case-esimerkkien perusteella voidaan todeta, että koneoppimismenetelmän valintaan vaikut-

tavat monet asiat kuten ongelman luonne, datan ominaisuudet ja käytettävissä olevat resurs-

sit ja laskentateho. Samaan ongelmaan voi toimia myös useampi menetelmä.  

 

Ensimmäisenä case-esimerkkinä on otettu K-lähin naapuri (taulukko 2, esimerkki 1). K-lä-

hintä naapuria on käytetty paperikoneissa vian havaitsemiseen ennakoivasti.  Lee & Seo 

(2020) aloittivat tutkimuksensa muuttamalla jokaisen anturin datavirran aikasarjatiedot bi-

näärimuotoon. Nämä muunnetut tiedot syötettiin päätöspuualgoritmiin, jolla erilaiset vikati-

lanteet voitiin luokitella. Seuraavaksi mitattiin suhteellinen etäisyys lähimpään naapuriin. 

Ehdotettuja algoritmeja kokeiltiin Industrial and Systems Engineering -instituutin vuoden 

2019 datajoukkoon. Tutkimuksessa käytettyyn dataan sisältyi noin 18 000 ajanhetkeä. 

Näistä ajanhetkistä 124 ajanhetken kohdalla oli tapahtunut vikaantuminen. Tämä tarkoittaa 

vain noin 0.67 prosenttia kaikista ajanhetkistä. Epätasapainoisesta datajoukosta johtuen mal-

lin harjoittelu/harjoittaminen ei ollut mahdollista. Tulokset osoittavat tutkimuksessa kehite-

tyn menetelmän antavan useita alan parhaita algoritmeja parempaa tulosta.  

Kaparthi ja Bumblauskas (2020) esittelivät tutkimuksessaan yleisen strategian koneoppimis-

tekniikoiden hyödyntämiseen ennakoivien kunnossapitojärjestelmien suunnittelussa (tau-

lukko 2, esimerkki 2). Ehdotetun strategian suorituskykyä arvioitiin case-esimerkin avulla. 

Esimerkissä koneoppimisen menetelmiä testattiin maatalouskoneiden SMART-sensoreista 

(self-monitoring analysis and reporting technology) saadulle datalle. Ennakoivan 
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kunnossapidon systeemi rakennettiin päätöspuihin perustuen, mutta sellainen voidaan tutki-

joiden mukaan suunnitella myös esimerkiksi neuroverkkojen tai tukivektorikoneen kanssa. 

Tulokset osoittivat, että ennakoivan kunnossapidon systeemi toi toivottuja parannuksia vi-

katilanteiden ennakointiin. Tutkijat kertovat lähestymistapansa olevan skaalattavissa myös 

muille teollisille sovelluksille taustalla olevasta fysiikasta riippumatta.  

Kolmannessa case-esimerkissä (taulukko 2, esimerkki 3) Maheswari et al. (2020) hyödynsi-

vät tutkimuksessaan usean muuttujan lineaarista regressioanalyysia kaivosteollisuudessa. 

Tutkimuksessa pyrittiin ennakoimaan sinkin ja lyijyn louhintatehokkuutta regressioanalyy-

sin avulla. Tämä reaaliaikainen analyysi tehtiin tallentamalla pilveen reaaliaikaista dataa pH-

tasoista, lämpötiloista ja partikkelien/hiukkasten ko’oista. Analyysillä myös etsittiin vas-

tausta siihen, mikä parametri vaikuttaa louhintatehokkuuteen eniten. Usean muuttujan line-

aarinen regressio valikoitui tutkimukseen, koska se soveltuu tutkimukseen tutkimuksessa 

käytettävien useiden toisistaan riippumattomien muuttujien vuoksi. Datajoukko sisälsi dataa 

kymmenen kuukauden ajalta. Tulosten mukaan malli sopii hyvin louhintatehokkuuden ja 

suorituskyvyn arviointiin kaivosteollisuudessa. 

El-Fishawy et al. (2021) tutkivat usean eri koneoppimisen menetelmän toimivuutta poik-

keamien/poikkeavuuksien ja kyberhyökkäysten tunnistamiseen teollisessa ympäristössä 

(taulukko 2, esimerkki 4). Luokitteluun hyödynnettiin logistista regressiota, lineaarista dis-

kriminanttianalyysiä (Linear Discriminant Analysis, LDA), k:n lähintä naapuria, tukivekto-

rikonetta, luokittelu- ja regressiopuita sekä naiivia Bayesia. Tutkimuksessa käytetty data-

joukko sisälsi dataa, joka oli kerätty vesivarasto- ja -jakelulaitteiden sensoreista. Menetelmiä 

vertailtiin keskenään tutkimalla niiden sopivuutta erilaisten tunnuslukujen, kuten F1-arvon, 

avulla. Tulosten mukaan naiivi Bayes ja luokittelu- ja regressiopuut antoivat parhaat tulok-

set. 

Useita koneoppimisen algoritmeja kokeiltiin ennakoivaan kunnossapitoon Cakir et al. 

(2021) tekemässä tutkimuksessa (taulukko 2, esimerkki 5). Tutkimuksessa kehitettiin myös 

teollisuuteen sopiva kunnonvalvonnan järjestelmä. Koneoppimismalleja testattiin yleis-

moottorin akseliin kiinnitetystä laakerista saatuun datajoukkoon. Datajoukko sisälsi tärinä-, 

lämpötila-, virta-, pyörimisnopeus- ja äänitason arvoja. Testatut mallit olivat: tukivektori-

kone, lineaarinen diskriminanttianalyysi (linear discriminant analysis, LDA), k:n lähin naa-

puri, päätöspuu ja satunnainen metsä. Toimivuuden testausta varten rakennettiin kunnonval-

vonnansovellus.  Testien perusteella päätöspuu oli paras valinta 
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kunnonvalvonnanjärjestelmälle, koska se osaa luokitella nopeasti ja järkevästi sekä määrit-

tää hyvin erilaiset kynnysarvot (threshold values). 

Ouadah et al. (2022) tekemään tutkimukseen valittiin kolme ohjatun oppimisen menetelmää, 

joiden soveltuvuutta ennakoivaan kunnossapitoon arvioitiin (taulukko 2, esimerkki 6). Va-

litut menetelmät olivat satunnainen metsä, päätöspuu sekä k:n lähin naapuri. Tutkimuksessa 

valittuja algoritmeja testattiin erään öljy- ja kaasusektorilla toimivan yrityksen datalle. Tar-

koituksena oli ennustaa kaasuturbiinin luotettavuutta (reliability) seuraavan toimintajakson 

(3000 tuntia) aikana. Tuloksista nähtiin, että k:n lähin naapuri soveltuu parhaiten suurille 

datajoukoille. Satunnainen metsä puolestaan on parempi valinta pienemmille datajoukoille.  

Kounev et al. (2021) kertovat artikkelissaan yleistettävän työnkulkumenetelmän poik-

keavuuksien havaitsemiseen teollisissa koneissa (taulukko 2, esimerkki 7). Menetelmä tar-

vitsee vain pienen määrän harjoitusdataa. Data sisältää koneiden nopeus-, sijainti- ja tä-

rinäsignaaleja. Työnkulkuun kuuluu kaksi vaihetta; jaksojen (phase) havaitseminen ja poik-

keavuuden havaitseminen. Ensin koneelta saatu data klusteroidaan tuotanto- sekä työkalun 

vaihto (tool change) -vaiheisiin ja vastaavanlaiset vaiheet sovitetaan (matched) hierarkisen 

klusteroinnin avulla. Sen jälkeen käytetään luokitteluun tarkoitettuja ohjatun oppimisen me-

netelmiä, joilla pyritään havaitsemaan heikkenemistä ja poikkeavuuksia eri vaiheissa. Tut-

kimuksessa luotua työkulkua (workflow) testattiin aidolle datajoukolle. Yhteensä seitsemää 

eri koneoppimisen menetelmää testattiin. Värähtelysignaalin uudelleennäytteenotto (re-

sampling) parantaa kaikkien tutkimuksessa testattujen menetelmien suorituskykyä. Tehtyjen 

testien perusteella satunnainen metsä ja päätöspuu suoriutuivat parhaiten.  
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Taulukko 2. Työssä esiteltävät case-esimerkit 

Tutkimuksen nimi Tutkimuk-

sen tekijät 

Tutkimuksessa käytetyt ko-

neoppimisen menetelmät 

Early failure detection of paper manufac-

turing machinery using nearest neigh-

bor‐based feature extraction 

Lee & Seo 

(2020) 

Päätöspuu, K:n lähin naapuri 

Designing predictive maintenance sys-

tems using decision tree-based machine 

learning techniques 

Kaparthi & 

Bumbalaus-

kas (2020) 

Päätöspuu 

Multiple regression analysis for the pre-

diction of extraction efficiency in mining 

industry with industrial IoT 

Maheswari et 

al. (2020) 

Lineaarinen regressioanalyysi 

Anomaly events classification and detec-

tion system in critical industrial internet 

of things infrastructure using machine 

learning algorithms 

El-Fishawy et 

al. (2021) 

Lineaarinen diskriminantti-

analyysi, k:n lähin naapuri, tu-

kivektorikone, luokittelu- ja 

regressiopuut, naiivi Bayes 

The experimental application of popular 

machine learning algorithms on predic-

tive maintenance and the design of IIoT 

based condition monitoring system 

Cakir et al. 

(2021) 

Tukivektorikone, lineaarinen 

diskriminanttianalyysi, k:n lä-

hin naapuri, päätöspuu, satun-

nainen metsä 

Selecting an appropriate supervised ma-

chine learning algorithm for predictive 

maintenance 

Ouadah et al. 

(2022) 

Satunnainen metsä, päätös-

puu, k:n lähin naapuri 

A machine learning-based workflow for 

automatic detection of anomalies in ma-

chine tools 

Kounev et al. 

(2021) 

Logistinen regressio, naiivi 

Bayes, päätöspuu, k:n lähin 

naapuri, satunnainen metsä, 

tukivektorikone, XGBoost 

(eXtreme Gradient Boosting) 
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4  Teollinen internet paperi- ja kartonkikoneliiketoiminnassa 

Tässä kappaleessa esitellään ensin Valmet yrityksenä sekä kerrotaan Valmetin Paperit-liike-

toimintalinjasta. Tämän jälkeen esitellään Valmetin teollisen internetin palveluja ja käydään 

läpi muutama palvelu tarkemmin. Luvussa kerrotaan myös, millaisia hyötyjä Valmet pyrkii 

asiakkailleen tarjoamaan teollisen internetin kautta. Lopuksi luvussa käydään läpi koneop-

pimisen käyttökohteita sellu- ja paperiteollisuudessa. 

 

4.1  Valmet yrityksenä ja Paperit-liiketoimintalinja 

Valmet on suomalainen suuryritys ja pörssiyhtiö, joka toimii usealla liiketoiminta-alueella. 

Se toimittaa ja kehittää teknologiaa, automaatiota ja palveluita sellu-, paperi-, ja energiate-

ollisuudelle. Yrityksen visiona on tulla maailman parhaaksi asiakkaidensa palvelussa. Val-

metilla on yli 14 000 ammattilaista, jotka työskentelevät ympäri maailmaa. Vuonna 2021 

Valmetin liikevaihto oli 3,9 miljardia euroa. Yrityksen pääkonttori sijaitsee Espoossa, Suo-

messa ja yrityksen osakkeet noteerataan Helsingin pörssissä – Nasdaq Helsingissä. (Valmet 

2022d) 

Maailmalla tuotetusta kartongista ja paperista noin 40 % tehdään Valmetin koneilla. Yrityk-

sestä löytyy vahvaa osaamista ja tietotaitoa ymmärtää tuotantoprosesseja. Tuotantoproses-

siin kuuluu massankäsittely, paperin ja (pohja)kartongin valmistus, päällystys, jälkikäsittely, 

rullaus, pituusleikkaus ja rullanpakkaus. (Valmet 2022c) 

 

4.2  Valmet Industrial Internet  

Valmetin teollisen internetin (Valmet Industrial Internet, VII) palvelut on tarkoitettu tehos-

tamaan koko paperin ja/tai kartongin valmistuksen prosessia sekä parantamaan koneiden 

käyttöastetta. VII:n tarjoamilla palveluilla voidaan nostaa kapasiteettia, parantaa koneen 

käyttöaikaa ja energian kulutusta, pienentää kokonaiskustannuksia sekä vähentää laatuon-

gelmia. (Valmet 2022e). 
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Valmet tarjoaa näitä palveluita asiakkailleen asiakasportaalin ja Valmet Performance Cen-

tereiden kautta. Valmetin asiakasportaalin kautta käyttäjillä on pääsy VII-applikaatioihin, 

joilla he voivat seurata prosessin suorituskykytavoitteita sekä saada ohjeistusta siitä, miten 

prosessia voisi parantaa. Valmetin Performance Centerit parantavat asiakkaidensa suoritus-

kykyä. Performance Centerit muun muassa tarjoavat asiantuntijoiden apua prosesseihin, au-

tomaatioon ja valvontaan liittyviin ongelmiin asiakkaan tarpeen niin vaatiessa. (Valmet 

2022e). 

 

Kuva 12. Teollisen internetin keräämä data (mukaillen Valmet 2022f) 

Valmetin teollisessa internetissä dataa kerätään useasta eri lähteestä. Liiketoiminnasta saa-

daan tietoa esimerkiksi saaduista tilauksista ja myynneistä. Tuotannosta syntyy erilaista la-

boratorio-, kunnossapito-, mittaus- ja laatudataa. (Valmet 2022f). 

Yksi esimerkki teollisen internetin käytöstä Valmetin tarjoamissa palveluissa on Valmet 

Centerline Advisor -sovellus. Valmet Centerline Advisor on edistyksellinen sovellus, jolla 

voidaan verrata paperikoneen nykyhetken prosessia historiallisesta datasta kerättyihin par-

haisiin KPI-mittareihin. Se antaa yleiskuvan keskeisimpien prosessien parametreista ja aut-

taa jäljittämään helposti yhdellä silmäyksellä prosessien yhteneväisyydet ja eroavuudet ha-

lutuista tavoitearvoista.  

Sovelluksella saavutettavat hyödyt ovat: 
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- prosessin ymmärtäminen paranee 

- opitaan toimimaan paremmin saatujen parhaiden tulosten perusteella  

- eri toimintajaksojen vertailu helpottuu ja paranee 

- koneiden tehokkuus lisääntyy 

- laatupoikkeamat vähenevät ja tuotanto pysyy vakaampana 

- juurisyiden löytyminen helpottuu 

Centerline Advisorin käytöstä hyötyvät eniten koneiden operaattorit, prosessi-insinöörit 

sekä muut vaativamman tason käyttäjät, joiden vastuulle kuuluvat tuotantoprosessien suju-

voittaminen, laadun parantaminen sekä tuotannon tasalaatuisuudesta vastaaminen. Sovel-

lusta on mahdollista käyttää sekä tuotantoprosessin aikana että jälkikäteen kerätyn materi-

aalin vertailussa optimaalisten tulosten saamiseksi. (Valmet 2022a) 

Toinen Valmetin teollisen internetin sovellus on Valmet Pulp to Paper Optimizer. Se on 

suunniteltu säätämään paperinvalmistuksen prosessimuuttujia automaattisesti ja kustannus-

tehokkaasti niin, että haluttu lopputuotteen laatutaso voidaan kuitenkin säilyttää. Sovellus 

muodostaa prosessimallin perustuen kerättyyn historiadataan ja muuttaa sen perusteella pa-

rametreja ajonaikana niin, että käytettävien muuttujien vaihtelu on mahdollisimman pientä. 

Valmet on implementoinut näitä sovelluksia yli 350 kpl viimeisen 25 vuoden aikana. 

Pulp to Paper Optimizer -sovelluksen merkittävimmät hyödyt ovat: 

- pienempi raaka-aineiden kulutus ja sitä kautta kustannussäästöt 

- parempi prosessin hallinta, mikä tuo tasalaatuisuutta prosessiin 

- nopeampi reagointikyky prosessissa tapahtuviin muutoksiin 

- virhetilanteiden väheneminen prosessissa sekä työvuorojen välillä    

Sovelluksen päämäärä on viime kädessä saada aikaan kustannustehokkuutta stabiloimalla 

prosessin eri vaiheita sekä pienentää laadunvaihteluja. Jatkuva mallin päivittäminen on 

oleellinen osa sovelluksen kehittämistä laadukkaiden tulosten aikaansaamiseksi.  (Valmet 

2022b) 
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4.3  Koneoppimisen käyttökohteita sellu- ja paperiteollisuudessa 

Paperin ja kartongin valmistus on monimutkainen ja tarkka prosessi. Se koostuu useasta eri 

vaiheesta aina massankäsittelystä rullanpakkaukseen. Tämä monivaiheinen prosessi tuottaa 

suuria määriä dataa jatkuvasti. Oikein käytettynä tämä data tuo merkittäviä hyötyjä. Kuten 

aikaisemmassa kappaleessa todettiin, hyödyt voivat olla esimerkiksi vähentynyt energian 

kulutus, optimaalisempi raaka-aineiden käyttö ja laatupoikkeamien vähentäminen.   

Tehdyn tutkimuksen perusteella on vaikeaa arvioida kappaleessa 3.2 käsiteltyjen menetel-

mien soveltuvuutta sellu- ja paperiteollisuuteen. Tutkimuksessa käytiin työssä esiteltyjen 

seitsemän case-esimerkin lisäksi (kappale 3.3) myös monia muita tutkimuksia läpi. Kaikkia 

kappaleessa 3.2 käsiteltyjä koneoppimismenetelmiä oli näissä case-esimerkeissä käytetty 

pääasiassa onnistuneesti. Menetelmillä oli ratkaistu erityyppisiä ongelmia usealla eri teolli-

suuden alalla. Satunnainen metsä ja päätöspuut nousivat kuitenkin useimmiten esille help-

pokäyttöisinä ja tehokkaina koneoppimismenetelminä. Läpikäydyistä tutkimuksista ei sel-

vinnyt, kuinka paljon näitä menetelmiä oli todellisuudessa otettu käyttöön esimerkiksi sellu- 

ja paperiteollisuuden kaltaisessa vaativassa prosessiteollisuudessa. Vaikka tutkimuksessa ei 

löydetty monia sellu- ja paperiteollisuuteen suoraan liittyviä case-esimerkkejä, oli monessa 

esimerkissä löydettävissä yhtymäkohtia myös sellu- ja paperiteollisuuteen.  

Tutkimuksessa kävi ilmi, että ennakoiva kunnossapito ja poikkeavuuksien havaitseminen 

ovat yleisesti tärkeimmät koneoppimisen sovelluskohteet teollisuudessa. Kuitenkaan näiden 

hyödyntämisestä sellu- ja paperiteollisuuteen ei löydy juurikaan tutkimustietoa. Tästä syystä 

voidaankin olettaa, että koneoppiminen, ainakaan edellä mainituille käyttökohteille, ei ole 

sellu- ja paperiteollisuudessa vielä paljolti käytössä. Koneoppimiselle sellu- ja paperiteolli-

suudessa on kuitenkin löydettävissä seuraavanlaisia mahdollisia käyttökohteita (koottu: Al-

magor, Peltarion 2022, Processminer 2022): 

- Raaka-aineiden optimaalinen käyttö 

- Ylimääräisen tai tarpeettoman kunnossapidon vähentäminen 

- Tuotannon tehostaminen 

- Ennakoiva kunnossapito 

- Poikkeavuuksien havaitseminen 
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Mahdollisten käyttökohteiden löytyminen viittaa siihen, että koneoppiminen on kehitys-

suunta, johon alalla haluttaisiin siirtyä. Tutkimustiedon puutteen vuoksi on vaikeaa arvioida 

sitä, kuinka paljon koneoppimista jo hyödynnetään sellu- ja paperiteollisuudessa. Tiedon 

puute voi kuitenkin kertoa siitä, että aihe on alalla uusi. Tästä syystä aiheen tutkiminen tule-

vaisuudessa onkin entistä tärkeämpää.  
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5  Johtopäätökset 

Työn tavoitteena oli tutkia tapoja, joilla koneoppimista voidaan hyödyntää teollisen interne-

tin avulla. Työssä haluttiin myös tutkia teollisen internetin käyttökohteita nimenomaan sellu- 

ja paperiteollisuudessa. Aiheen laajuuden takia työssä keskityttiin ainoastaan muutamiin oh-

jatun koneoppimisen menetelmiin. Käsiteltävät menetelmät rajattiin sen perusteella, mil-

laista dataa niihin voidaan käyttää ja minkälaisiin ongelmiin ne soveltuvat. Työn päätutki-

muskysymys määriteltiin seuraavasti: 

”Miten koneoppimista voidaan hyödyntää teollisessa internetissä?” 

Koneoppimista voidaan konkreettisesti hyödyntää erilaisten algoritmien kautta. Sen tukena 

voidaan käyttää syväoppimista, tiedon louhintaa tai tilastollisia analyyseja. Kaikki lähtee 

kuitenkin teollisesta internetistä ja sen mahdollistamasta älykkäiden teknologioiden hyödyn-

tämisestä. Teollinen internet mahdollistaa laitteiden keräämän datan hyödyntämisen. Ku-

vassa 13 on esitelty koneoppimisen käyttöönoton vaiheet. 

Koneoppimisen käyttöönotto alkaa tarvittavan datan keräyksestä. Keräys voi tapahtua eri-

laisten sensoreiden avulla teollisen internetin ekosysteemin laitteista tai se voi olla myös 

liiketoiminnasta saatua dataa esimerkiksi avoimista tilauksista. Sen jälkeen data esikäsitel-

lään, jolloin siitä poistetaan esimerkiksi epäjohdonmukaisuuksia. Kolmas prosessin vaihe on 

mallin valinta. Malli voi olla ohjaamattomaan, ohjattuun tai vahvistus oppimiseen kuuluva 

malli. Ohjatun oppimisen mallin tapauksessa mallia koulutetaan harjoitusdatalla. Muissa ta-

pauksissa voidaan siirtyä suoraan mallin arviointiin. Viimeisenä on mallin käyttöönotto ja 

ylläpito. Yleisesti voidaan todeta, että koneoppimisen hyödyntäminen vaatii usean eri asian-

tuntijan saumatonta yhteistyötä luonti- ja käyttöönottoprosessin eri vaiheissa. Laitteiden ja 

prosessin toimintaperiaatteiden, datan ominaisuuksien ja koneoppimisteknologioiden ym-

märtäminen on tärkeää. 
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Kuva 13. Koneoppimisen käyttöönotto vaiheittain 

 

Työn apututkimuskysymys määriteltiin seuraavasti: 

”Millaisia käyttökohteita koneoppimisella on erityisesti sellu- ja paperiteollisuudessa?” 

Sellu- ja paperiteollisuudessa koneoppimisen käyttökohteet ovat hyvin samankaltaisia kuin 

muuallakin teollisuudessa. Konevikojen ennakointi ja poikkeavuuksien havaitseminen nou-

sivat tutkimuksessa vahvasti esille. Muita käyttökohteita olivat esimerkiksi tuotannon tehos-

taminen ja raaka-aineiden käytön optimointi. 

Koneoppimisella voidaan sellu- ja paperiteollisuudessa saavuttaa samankaltaisia etuja kuin 

vähemmän edistyneellä analytiikallakin. Sillä voidaan kuitenkin monessa tapauksessa tehdä 

asiat tehokkaammin ja vähentää myös ihmisen osallistumista. Koneoppimista tarvitaan kui-

tenkin erityisesti poikkeavuuksien havaitsemiseen ja konevikojen ennakointiin sekä enna-

koivaan kunnossapitoon. Ne ovat koneoppimisen tärkeimpiä käyttökohteita. 

Kaikkia koneoppimisen käyttökohteita on haastavaa arvioida, sillä koneoppimisen hyödyn-

tämisestä sellu- ja paperiteollisuudessa ei ole tarpeeksi tutkimustietoa tarjolla. Sen perus-

teella voidaankin todeta, että erilaisen tutkimustyön tekeminen aiheen parissa on tärkeää.  

Tutkimuksen tekeminen on merkityksellistä yli toimialarajojen, koska kaikesta koneoppimi-

seen liittyvästä tutkimuksesta syntyy laajalti teollisuutta hyödyntävää tietoa ja kokemusta. 

Erittäin tärkeä asia on myös koneoppimisen tuoman yritysten taloudellisen hyödyn ja kilpai-

luedun saavuttamisen ymmärtäminen tutkimusrahoitusta suunniteltaessa. Hyödyllinen jat-

kotutkimus voisi liittyä juuri koneoppimisen tuomiin taloudellisiin hyötyihin sellu- ja pape-

riteollisuudessa eli siihen, mikä merkitys koneoppimisella on yrityksen kannattavuuden kas-

vun ja paremman kilpailuedun saavuttamisessa. 
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