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• Yhteistä ennusteille

• Ennusteet: muuttujat ja tarkkuus
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Taustaa

Yhteenveto



Taustaa

Aallon Automaation tietotekniikka -tutkimusryhmä (AAt) tekee 

suppean selvityksen Lempäälän Lämmölle (LL):

• datan esikäsittelystä ja

• suureiden ennustamisesta koneoppimista käyttäen

Selvityksen tarkoitus on tuottaa lisätietoa paikallisten 

energiaresurssien älykkään hyödyntämisen mahdollisuuksista, 

erityisesti lyhyen jänteen ennustettavuuden suhteen.
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Datan esikäsittely
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Esikäsittelyn tavoite

1) Tarkistaa datan laatu ja tehdä siitä mahdollisimman laadukasta:

• Ehjää

• Jatkuvaa

• Oikeellista

• Yksikäsitteistä

• Jne.

2) Informoida LL:ää seikoista, joilla datan mittausta ja esikäsittelyä 

voitaisiin parantaa datan laatua ajatellen.
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Datan laatu

Kaasun kulutus
Data

• 23 363 tuntia ~ 32 kk

• Alueellinen voimala

• Kulutus (kW)

Esikäsittelyn tarve

• Ekstra-rivejä 1348: tuplarivejä joista 

jommassakummassa nolla-arvo → pidemmät eli muut 

nollapätkät interpoloitu → nolla-arvo-tuplarivit

poistettu

• Vääriä yksittäisiä ’piikki-arvoja’ 9 → interpoloitu

• Lyhyitä katkoja sarjassa → interpoloitu

• Aikavyöhyketieto puuttuu

• Aikaleimojen muoto hivenen poikkeava

• Kulutuksen yksikkö hyvä merkitä dataan oikein 

(mahdollista muuta analytiikkaa varten)

• Ei puuttuvia rivejä

• Ei tyhjiä yksittäisiä soluja

• Ei negatiivisia arvoja

Julkaistavissa sovittaessa 6



Datan laatu

Kaukolämmön kulutus
Data

• 5 580 tuntia ~ 7½ kk

• Paloasema, koulu, liikuntahalli, 

huoltorakennus

• Kulutus (MW)

Esikäsittelyn tarve

• Puuttuvia rivejä 195 → lyhyet jaksot interpoloitu

• Tyhjiä yksittäisiä soluja 312 → interpoloitu

• Mukana mittavirhe-nolla-arvoja n. 30 →

interpoloitu

• Vääriä negatiivisia arvoja n. 10 → interpoloitu

• Vääriä yksittäisiä ’piikki-arvoja’ kolmessa

sarjassa n. 10 per sarja → interpoloitu

• Katkoja kaikissa sarjoissa → valittu pisimmät

eheät jaksot opetusdataksi

• Aikavyöhyketieto puuttuu

• Aikaleimojen muoto hivenen poikkeava
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Datan laatu

Aurinkotuotanto
Data

• 7 745 tuntia ~ 9½ kk

• 2 aurinkovoimalaa

• Tuotanto (kW)

Esikäsittelyn tarve

• Puuttuvia rivejä 11 → interpoloitu

• Negatiivisia arvoja 175 → nollattu

• Katko toisessa sarjassa → valittu 

edeltävä tai seuraava jakso 

opetusdataksi (riittää hyvin)

• Aikavyöhyketieto puuttuu

• Aikaleimojen muoto (muuten) hyvä

• Ei tyhjiä yksittäisiä soluja

• Nollat todellisia mittausarvoja
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Datan laatu

Sähkönkulutus
Data

• 26 280 tuntia = 3 v (koulu 1 v)

• Koulu, liikuntahalli ja paloasema

• Kulutus (kW)

Esikäsittelyn tarve

• Tyhjiä soluja 7 → interpoloitu

• Aikavyöhyketieto puuttuu

• Aikaleimojen muoto (muuten) hyvä

• Ei puuttuvia rivejä

• Ei negatiivisia arvoja

• ’Piikit’ todellisia mittausarvoja

• Kaikista sarjoista paljon dataa
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Datan laatu

Säädata
Data

• 9 529 tuntia = 13 kk

• Oma sääasema

• Säteily (W/m2)

Esikäsittelyn tarve

• Puuttuvia rivejä 483 → lyhyet jaksot 

interpoloitu, pitkä jakso (480 riviä =

20 vrk) jää katkoksi dataan

• Väärät ’piikit’ 4 kpl → interpoloitu

• Ekstra-rivejä tai toistuvia jaksoja 265 h

(1 h, 1 vrk, 10 vrk) → poistettu

• Aikavyöhyketieto puuttuu

• Aikaleimojen muoto hyvä

• Ei tyhjiä soluja

• Ei negatiivisia arvoja

• Ei vääriä nolla-arvoja
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Kooste datan laadun 

parantamismahdollisuuksista
• Ekstra-rivien (tai jaksojen) havaitseminen

• Puutuvien rivien havaitseminen

• Yksittäisten mahdollisesti väärien piikki-arvojen 

havaitseminen

• Erityisesti puuttuvien rivien tai arvojen jälkeen

• Yksittäisten puuttuvien arvojen havaitseminen

• Yksittäisten mahdollisesti väärien negatiivisten arvojen 

havaitseminen

• Yksittäisten mahdollisesti väärien nolla-arvojen 

havaitseminen

• Aikavyöhyketiedon lisääminen (aikaleimoihin)

• Aikaleimojen muodon yhtenäistäminen

• Pisimmän eheän datajakson osoittaminen (per sarja)

Mahdollinen lähestymistapa

1. Mittauksen toiminnan tarkistaminen 

erityyppisten virheiden osilta

2. Laatupoikkeamien havaitsemis- ja 

dataan merkitsemislogiikan 

lisääminen

3. Kunkin tyyppisten poikkeamien 

korjauslogiikan lisääminen

a. Ihminen tarkistaa ja korjaa (alkuun ja 
monimutkaisemmissa tapauksissa)

b. Automatiikka korjaa perusasiat (kun 
kokemusta ja varmuutta korjauslogiikasta)
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Suureiden ennustaminen
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Ennustamisen tavoite

Selvittää suppeilla kokeiluilla, miten hyviin lyhyen aikajänteen 

ennusteisiin päästään koneoppimista hyödyntäen

• LL:ltä saadun, esikäsitellyn datan,

• Tiettyjen julkisesti saatavilla olevien datalähteiden* sekä

• AAt:n ennustinratkaisun**

avulla.

* = Säädata, kalenteridata, kantaverkkoyhtiön avoin data

** = Kuvaus seuraavalla kalvolla
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AAt:n ennustinratkaisu

Klassinen ’syvä’ keinotekoinen

hermoverkkomalli, valvottu oppiminen

• 2 piilokerrosta, tanh aktivaatiofunktio

• Ulostulokerroksessa ReLU

• Dropout säännönmukaistaminen (piilokrs.)

• Adam stokastinen optimointi

• Sliding window jaksotus

Viite: Subramanya ym. (2021)
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Yhteistä selvitetyille ennusteille

Opetusjakso: 100 vrk aurinkotuotannossa,

150 vrk muissa

Testausjakso: 1 vrk 5 kertaa*

Input: 0-23 h (’tämä päivä’)

Output: 24-47 h (’huominen’)

Absoluuttinen virhe: |toteuma-ennuste|

* = Alkupäivä riippuu kulloinkin relevanttien datasarjojen ehjistä jaksoista
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Ennusteen laatu

Kaasun kulutus
Relevanteimmat datasarjat

• Energy Consumption (kW) (Lempäälä)

• Pressure (msl) (hPa) (FMI)

• Air temperature (degC) (FMI)

• Long wave outgoing solar radiation (W/m2) (FMI)

• Day sin (Aalto)

• Day cos (Aalto)

• Week sin (Aalto)

• Week cos (Aalto)

• Year sin (Aalto)

• Year cos (Aalto)

Tarkkuus

• Keskimääräinen absoluuttinen virhe jaksossa 207,7 (kW)
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Ennusteen laatu

Aurinkotuotanto 1
Relevanteimmat datasarjat

• PV01_AO_UI_P kW (Lempäälä)

• PV02_AO_UI_P kW (Lempäälä)

• RealValue (W/m2) (Lempäälä)

• Day sin (Aalto)

• Day cos (Aalto)

Tarkkuus

• Keskimäär. absol. virhe jaksossa 11,1 (kW)
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Ennusteen laatu

Aurinkotuotanto 2
Relevanteimmat datasarjat

• PV01_AO_UI_P kW (Lempäälä)

• PV02_AO_UI_P kW (Lempäälä)

• RealValue (W/m2) (Lempäälä)

• Day sin (Aalto)

• Day cos (Aalto)

Tarkkuus

• Keskimäär. absol. virhe jaksossa 10,9 (kW)
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Ennusteen laatu

KL paloasema
Relevanteimmat datasarjat

• LempäälänPaloasema (MW) (Lempäälä)

• Hakkarinkoulu (MW) (Lempäälä)

• HakkarinKentänHuoltorakennus (MW) (Lempäälä)

• HakkarinLiikuntahalli (MW) (Lempäälä)

• RealValue (W/m2) (Lempäälä)

• Relative humidity (%) (FMI Pirkkala)

• Air temperature (degC) (FMI Pirkkala)

• Workday (Aalto)

• Holiday (Aalto)

• Day sin (Aalto)

• Day cos (Aalto)

Tarkkuus

• Keskimääräinen absoluuttinen virhe jaksossa 0,005809 (MW)
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Ennusteen laatu

KL koulu
Relevanteimmat datasarjat

• LempäälänPaloasema (MW) (Lempäälä)

• Hakkarinkoulu (MW) (Lempäälä)

• HakkarinKentänHuoltorakennus (MW) (Lempäälä)

• HakkarinLiikuntahalli (MW) (Lempäälä)

• RealValue (W/m2) (Lempäälä)

• Relative humidity (%) (FMI Pirkkala)

• Air temperature (degC) (FMI Pirkkala)

• Workday (Aalto)

• Holiday (Aalto)

• Day sin, Day cos (Aalto)

• Year sin, Year cos (Aalto)

• Binääri arvo jokaiselle viikonpäivälle (Aalto)

Tarkkuus

• Keskimääräinen absoluuttinen virhe jaksossa 0,020800 (MW)
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Ennusteen laatu

KL liikuntahalli
Relevanteimmat datasarjat

• LempäälänPaloasema (MW) (Lempäälä)

• Hakkarinkoulu (MW) (Lempäälä)

• HakkarinKentänHuoltorakennus (MW) (Lempäälä)

• HakkarinLiikuntahalli (MW) (Lempäälä)

• RealValue (W/m2) (Lempäälä)

• Relative humidity (%) (FMI Pirkkala)

• Air temperature (degC) (FMI Pirkkala)

• Workday (Aalto)

• Holiday (Aalto)

• Day sin (Aalto)

• Day cos (Aalto)

• Year sin

• Year cos

Tarkkuus

• Keskimääräinen absoluuttinen virhe jaksossa 0,006979 (MW)
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Ennusteen laatu

KL huoltorakennus
Relevanteimmat datasarjat

• LempäälänPaloasema (MW) (Lempäälä)

• Hakkarinkoulu (MW) (Lempäälä)

• HakkarinKentänHuoltorakennus (MW) (Lempäälä)

• HakkarinLiikuntahalli (MW) (Lempäälä)

• RealValue (W/m2) (Lempäälä)

• Relative humidity (%) (FMI Pirkkala)

• Air temperature (degC) (FMI Pirkkala)

• Workday (Aalto)

• Holiday (Aalto)

• Day sin, Day cos (Aalto)

• Year sin, Year cos (Aalto)

• Binääri arvo jokaiselle viikonpäivälle (Aalto)

Tarkkuus

• Keskimääräinen absoluuttinen virhe jaksossa 0,000993 (MW)
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Ennusteen laatu

Sänkönkulutus Lh.
Relevanteimmat datasarjat

• Koulu (kW) (Lempäälä)

• Liikuntahalli (kW) (Lempäälä)

• Paloasema (kW) (Lempäälä)

• Day sin, Day cos (Aalto)

Tarkkuus

• Keskimääräinen absoluuttinen virhe jaksossa 2,423 (kW)
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Ennusteen laatu

Sänkönkulutus Pa.
Relevanteimmat datasarjat

• Koulu (kW) (Lempäälä)

• Liikuntahalli (kW) (Lempäälä)

• Paloasema (kW) (Lempäälä)

• Day sin, Day cos (Aalto)

Tarkkuus

• Keskimääräinen absoluuttinen virhe jaksossa 2,003 (kW)
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Ennusteen laatu

Sänkönkulutus koulu
Relevanteimmat datasarjat

• Koulu (kW) (Lempäälä)

• Liikuntahalli (kW) (Lempäälä)

• Paloasema (kW) (Lempäälä)

• Day sin, Day cos (Aalto)

• Week sin, Week cos (Aalto)

• Binääri arvo jokaiselle viikonpäivälle (Aalto)

Tarkkuus

• Keskimääräinen absoluuttinen virhe jaksossa 15,49 (kW)
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Yhteenveto,

liitteet ja viitteitä
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Yhteenveto

Datan laatu on tärkeä koneoppimisen hyödyntämisen edellytys. 

Datatiedostoista löytyi esikäsittelyn keinoin parannettavaa 

vaihtelevasti.

Käytettävissä olevalla datalla voidaan koneoppimista hyödyntäen 

saada kiinnostavista suureista pääpiirteittäin hyviä lyhyen 

aikajänteen ennusteita.
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Liitteet

Esikäsitellyt datatiedostot

• Kaasu, kaukolämpö, aurinkotuotanto, sähkö ja sää (säteily) (.xlsx)

Ennusteissa käytetyt kootut datatiedostot

• Kunkin suureen ennustamiselle relevanteimmat muuttujat taulukoina 

(.csv)

Ennusteiden tulostiedostot: arvo, ennuste ja |arvo-ennuste|

• Taulukoina (.csv)

• Kuvina (.png)
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Viitteitä

Virtuaalivoimalaan kytkeytyminen ja rajapinnan käyttäminen ennusteiden hyödyntämisessä

• R. Subramanya, M. Yli-Ojanperä, S. Sierla, T. Hölttä, J. Valtakari and V. Vyatkin (2021). "A Virtual Power Plant 

Solution for Aggregating Photovoltaic Systems and Other Distributed Energy Resources for Northern European 

Primary Frequency Reserves", Energies 2021, 14(5), 1242 https://doi.org/10.3390/en14051242

Reservi- ja säätösähkö-markkinaennusteiden vertailu

• T. Kempitiya, S. Sierla, D. De Silva, M. Yli-Ojanperä, D. Alahakoon and V. Vyatkin (2020). "An artificial intelligence 

framework for bidding optimization with uncertainty in multiple frequency reserve markets", Applied Energy, 

vol. 280, no. 115918 https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2020.115918

Ennustemallien vertailu

• C. Giovanelli, X. Liu, S. Sierla, V. Vyatkin, R. Ichise (2017). "Towards an aggregator that exploits big data to bid 

on frequency containment reserve market", IECON 2017: 43rd Annual Conference of the IEEE Industrial 

Electronics Society, Oct 29-Nov 1, Beijing, China https://doi.org/10.1109/IECON.2017.8217316
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