
• Selvityksen tavoitteena on selvittää 
tekoälyn käytettävyyttä 
energiayhteisössä ja potentiaalia 
kulutus- tai tuotantosuureiden sekä 
sähkömarkkinoiden 
ennustettavuudessa

Mitä on tekoäly ja koneoppiminen

Mistä tekoälyä hyödyntävä kokonaisuus koostuu

Miten hyvin voidaan eri kulutus- ja tuotantosuureita ennustaa 

Mitä energiayhteisöt hyötyvät kulutus- ja tuotantosuureiden 
ennustamisesta. 

TEKOÄLY JA ENNUSTAMINEN
Olli Kivioja

Datainsinööri - Lempäälän lämpö



EE-Hankkeessa kyseessä on 
numeerinen ennusteongelma

tuntikohtaisille aikasarjoille, joihin 
käytettiin ns. neuroverkkomallia, joka on 
yksi monista koneoppimisen malleista. 

Koneoppimisen malleille ei ennalta 
osoiteta toimintaohjeita vaan kerätyn 

harjoitteludatan avulla malli oppii 
säännönmukaisuudet. 

Laite tai ohjelmisto joka toimii älykkäästi 
sille osoitetun tiedon perusteella. Voi 

käsitellä ympäristöstään suurta määrää 
tietoa ja oppii tunnistamaan eri asioiden 

välisiä yhteyksiä

Tekoäly

Koneoppiminen

Luokittelutehtävät ja 
numeeriset  
ennusteet

Ryhmittely- eli 
klusterointiongelmat

Aktiivinen toiminnan 
suunnittelu 

vahvistusoppimisen 
avulla

Perinteinen data Big Data

Suuren tietomäärän 
tehokas prosessointi

Mitä on tekoäly ja koneoppiminen?



Tiedon hankinta, 
laadunvarmistus ja 
esikäsittely

Mallinnus ja 
ennustaminen

Ennusteiden käyttäminen
Paikallisella mikrokontrollerilla

Tiedon mittaus
etämittareilla
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Mistä tekoälyä hyödyntävä kokonaisuus koostuu? 
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Ennustetut kohteet

Aurinkopaneelikentän 1 
sähkön tuotanto

Aurinkopaneelikentän 2 
sähkön tuotanto

Koulun kaukolämmön 
kulutus
Paloaseman 
kaukolämmön kulutus

Liikuntahallin 
kaukolämmön kulutus 
Urheilukentän 
huoltorakennuksen 
kaukolämmön kulutus

Koulun sähkön kulutus

Liikuntahallin sähkön 
kulutus
Paloaseman sähkön 
kulutus
Kaukolämpölaitoksen 
kaasun kulutus

Kaukolämmön kulutus

Sähkön kulutus Kaasun kulutus

Miten hyvin voidaan eri kulutus- ja tuotantosuureita ennustaa? 
Aurinkosähkötuotanto

Keskiarvovirhe:
11 kW, 22,2 %

Keskiarvovirhe: 
2kW, 11,2 %

Keskiarvovirhe: 
207 kW, 12,6 %

Keskiarvovirhe:
6,9 kW, 9,7 %



Mitä paremmin tulevaisuus 
tunnetaan, sitä paremmin 

voidaan tämän hetken 
toimintaa optimoida

Optimointi

Ylimääräisen 
energian 

varastointi, kun 
tiedetään 

tuotantoa tulevan 
enemmän kuin 

kulutusta

Optimointia 
voidaan tehdä 
tehokkaammin 

siirtymällä 
ennakoidusti 

energiamuodosta 
toiseen

Varastoidun 
energian 

käyttäminen 
ennakoidusti 

oikealla hetkellä

Voidaan 
optimoida 

itsetuotetun 
päästöttömän 

energian käyttöä 
ja vähentää 
perinteistä 
tuotantoa

Kysyntäjousto-
markkinoihin 

osallistuminen

Mitä energiayhteisö hyötyy kulutus- ja
tuotantosuureiden ennustamisesta 



Kiitos!


