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1. JOHDANTO 

 
Tässä raportissa käsitelty klusteroinnin käyttäminen puuhäviöiden mallintamisessa 
on jatkoa Ari Isokankaan diplomityölle: Rumpukuorinnan puuhäviöiden 
mallintaminen ja optimointi. Molemmat tutkimukset  ovat sovellutuksia UPM-
Kymmenen Pietarsaaren sellutehtaan puunkäsittelyyn ja ovat osa projektia ”Keiton, 
pesun ja happidelignifioinnin älykäs ohjaus ja kuitulinjan eri prosessien 
yhteistoiminnan tarkempi hallinta” (KUHA), joka kuuluu TEKES:n rahoittamaan 
Prosessi-integraatio –teknologiaohjelmaan. 
 
Oikealla puunkäsittelyllä pyritään valmistamaan korkealaatuista haketta raaka-
aineeksi keittämölle. Puunkäsittelyn tärkeimmät osat ovat rumpukuorinta ja haketus 
ja tässä työssä onkin perehdytty kuorimarummun toiminnan optimointiin 
identifioimalla erilaisia ajotilanteita ja etsimällä näihin tilanteisiin sopivia 
ajoparametreja. 
  
Tehtaalla käsitellään noin kolme miljoonaa kuorellista kiintokuutiometriä puuta 
vuodessa, havupuun osuuden ollessa kaksi kolmasosaa. Rumpukuorinnan 
tarkoituksena on erottaa kuori puusta mahdollisimman tarkasti, mutta kuitenkin 
niin, että samalla syntyvät puuhäviöt pysyvät mahdollisimman pieninä. 
Käytännössä prosessi ei ole läheskään ideaalinen, vaan puuhäviöt pyrkivät 
kasvamaan nopeasti tavoitteena olevan korkean kuorintapuhtauden ja mahdollisen 
liikakuorinnan seurauksena. Aikaisempien tutkimusten perusteella puuhäviöitä 
voidaan pienentää vähentämällä kierrosnopeutta ja kuorinta-aikaa sekä lisäämällä 
rummun täyttöastetta. Puumateriaalin kuoriutuvuuden muuttuessa eri 
vuodenaikojen, puun tuoreuden ja puun laadun mukaan muuttuvat samalla myös 
optimaaliset kuorintaolosuhteet. Näiden muuttuvien olosuhteiden mallintamiseen on 
tässä työssä pyritty pääsemään klusteroimalla todellista ajon aikaista mittausdataa ja 
tekemällä näille erilaisille ajotilanteille omat mallinsa.  Koska puun 
laadusta/kuoriutuvuudesta ei kuitenkaan ole saatavista mallinnukseen liitettävissä 
olevaa mittausdataa ei työssä ole pystytty saamaan irti kaikkea saatavissa olevaa 
hyötyä. 
 
Mittausaineiston klusterointi voidaan suorittaa useammallakin erilaisella 
menetelmällä perustuen joko lingvistisiin yhtälöihin, neuroverkkoihin tai sumeisiin 
järjestelmiin. Työssä on pääasiallisesti käytetty Matlab� ohjelmiston FuzzEqu 
Toolboxin kautta sumeaa keskiarvostettua klusterointia (FCM), joka on osana 
Fuzzy Logic Toolboxia. 
  
Ari Isokankaan diplomityö sisältää tarkemmat kuvaukset kuorintarummun 
toiminnasta, kuoriutumisesta ja puuhäviöiden syistä, samoin kuin mallintamisesta 
FuzzEqu Toolboxilla /1/. 
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2. PROSESSIKUVAUS 

 
Pietarsaaren sellutehtaan kuorimolla on käytössä kaksi kuorimarumpua. Toisella 
rummulla kuoritaan havua (pääasiassa mäntyä) ja toisella koivua. Rummut ovat 
selvästi ylimitoitetut rummun pituuden ollessa 35 metriä ja halkaisijan 6 metriä. 
Ennen kuorimarumpua puut lastataan sulatuskuljettimelle, joka kuljettaa puut 
rumpuun ja jossa puut tarvittaessa sulatetaan. Kuorinta-aika rummussa on noin 30 – 
45 minuuttia, jonka aikana kuori poistuu rummusta kuoriaukkojen kautta. Tämän 
jälkeen puut purkautuvat kuoriutuneina rummusta hihnalle, joka kuljettaa ne 
pesurin ja kiviloukun läpi hakulle. Haketuksessa valmistetaan sopivan kokoisia ja 
muotoisia puunkappaleita sellun raaka-aineiksi. (Kuva 1). 
 

 

Kuva 1. Puunkäsittelylinjaston yleiskuva. 

 
Rumpukuorinnassa tarkoituksena on erottaa kuori puusta, koska kuorella on 
haitallisia vaikutuksia myöhemmissä prosessivaiheissa. Käytännön prosessi ei ole 
kuitenkaan läheskään ideaalinen, vaan puuhäviöt kasvavat halutun kuorinta-
puhtauden myötä. Niinpä kuorinta-asteen valinta on optimointitehtävä puiden 
puhtauden ja puuhäviöiden välillä. Kirjallisuuden perusteella puuhäviöitä voidaan 
pienentää vähentämällä rummun kierrosnopeutta ja kuorinta-aikaa. Täyttöasteelle 
on löydettävissä optimipiste, joka riippuu rummun mitoituksesta. 
 
Rummun ylimitoituksen vuoksi puut kuoritaan liian hyvin ja liiallisesta kuorinnasta 
aiheutuu luonnollisesti puuhäviöitä. Sulfaattikeittoon menevälle hakkeelle riittäisi 
selvästi heikompikin kuoriutuminen. Havulinjalla ajetaan vajaa 2 miljoonaa ja 
koivulinjalla noin miljoona kiintokuutiota puuta vuodessa.  
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2.1  Puuhäviöiden mittaaminen 

 
Aikaisemmin puuhäviöiden tutkiminen on ollut vaikeaa, koska puuhäviö on 
täytynyt määrittää työläiden käsinäytteiden avulla. Tämän työn mahdollisti uusi 
VTT Energian kehittämä ja Valmet Woodhandlingin markkinoima VisiBark -
mittari, joka mittaa puuhäviöitä jatkuvatoimisesti. Datapohjaisena 
mallinnustyökaluna käytettiin lingvistisiä yhtälöitä, joita käyttäen laadittiin 
puuhäviömalleja. Puuhäviömalleja muodostettiin ainoastaan havupuulle, koska 
mustavalkokameraan perustuva mittausjärjestelmä ei pysty erottamaan koivun 
kuorta ja puuta toisistaan. Käsiteltävät puumäärät ovat valtavia ja niinpä pienelläkin 
puuhäviöiden vähentämisellä on suuri rahallinen merkitys. 

 

2.2 Säätöjärjestelmän toiminta /1/ 

 
Kuorimarummun sulkuporttia on alunperin säädetty hakkurille menevän puuvirran 
mukaan. Portin asennon säätövälinä oli kaksi minuuttia. Koska puuvirta hakkurille 
on varsin epätasainen, jouduttiin porttia säätämään käytännössä aina kahden 
minuutin välein. Tämä aiheutti hydrauliikkaöljyn lämpötilan liiallista kohoamista ja 
porttirakenteiden kovaa mekaanista rasitusta. Puuvirran mittauskaan hakkurille ei 
ole enää kovin luotettava. Edellisten syiden vuoksi sulkuportin asento on jo pitkään 
määrätty manuaalisesti. 
 
Operaattorit voivat määrittää täyttöasteen asetusarvon. Täyttöasteen stabiloiva säätö 
toimi aikaisemmin siten, että syöttökuljettimen nopeutta säädettiin rummun 
täyttöasteen ja hakkurille menevän puuvirran mukaan. Ratkaisu ei ole kuitenkaan 
ollut toimiva pienillä täyttöasteilla, sillä hakkurille menevän puumäärän 
pienentyessä automaatiojärjestelmä lisäsi sulatuskuljettimen nopeutta ja näin 
rummun täyttöaste meni selvästi yli asetusarvon. 
 
Rummun nopeuden asetusarvo on myös määritetty manuaalisesti, minkä jälkeen 
automaatiojärjestelmä pitää nopeuden vakiona. Automaatiojärjestelmä pienentää 
kuitenkin automaattisesti rummun kierrosnopeutta, jos täyttöaste alkaa laskea. 
Ajatuksena on ollut, että tällöin kuoriminen saataisiin suoritettua ”hellemmin” ja 
puuhäviöt pysyvät pienenä. 
 

2.3 Nykyinen täyttöastemittaus 

 
Nykyinen täyttöasteen mittaus todettiin varsin epäluotettavaksi.  Lisäksi 
täyttöasteen mittaus on väärä ilmaisu, koska käytännössä mitataan vain puiden 
painoa eikä tilavuutta, kuten tarkoitus olisi. Tuoreen puun tiheys on suurin, joten 
esimerkiksi ”täyttöasteen” näyttäessä 50 % todellinen puun tilavuus on selvästi alle 
50 %. Koska tuore puu kuoriutuu muutenkin helpommin, on kuoriminen pienellä 
täyttöasteella entistä tehokkaampaa ja puuhäviöt nousevat korkeiksi. Vastaavasti 
kuiva puu kuoriutuu huonommin ja edelleen ”täyttöaste” –mittauksen ollessa 50 % 
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saattaa todellinen täyttöaste rummussa olla hyvinkin korkea. Tämä siis heikentää 
kuoriutumista muutenkin hankalasti kuorittavalle kuivalle puulle.  
 
Nykyinen painomittaukseen perustuva mittaus on lisäksi epäluotettava. Operaattorit 
ovat huomanneet, että rummun pysähtyessä täyttöaste alkaa näyttää suurempia 
lukemia kuin rummun pyöriessä. He epäilevät myös, että täyttöaste näyttää sitä 
pienempiä arvoja mitä suurempi on rummun kierrosnopeus. 
 

2.4  Puun laadun vaikutus puuhäviöihin 

 
Ajoittain mitatut puuhäviöt ovat selvästi mallien laskemia arvoja suuremmat, mikä 
mitä ilmeisemmin johtuu huonosta puulaadusta (ilmeisemmin lahosta ja 
kuivuneesta puusta, jota otetaan puukentältä). Puulaadulla on huomattava vaikutus 
puuhäviöihin ja on valitettavaa, ettei puulaatua voida mitata. Jos mittaus 
puunlaadusta voitaisiin liittää malleihin, niiden toiminta  paranisi huomattavasti. 
 
 

7



   

3. KLUSTEROINTIMENETELMÄT 

 
Numeerisessa muodossa olevalle datalle tehtävä klusterointi muodostaa perustan 
useiden erilaisten systeemien mallinnukselle ja luokittelulle. Klusteroinnin 
tarkoituksena on identifioida käytetyn laajan datan luontevimmat ryhmittelytavat ja 
näin muodostaa tiivis esitys systeemin käyttäytymisestä. Matlab�-ohjelmiston 
Fuzzy Logic Toolbox tarjoaa tähän työkaluja, joilla on mahdollista suorittaa eri 
tavoilla toteutettuja klusterointeja käytössä olevalle opetusdatalle. Klassisessa 
klusteroinnissa jokainen objekti kuuluu täsmälleen yhteen klusteriin, mutta 
sumeassa klusteroinnissa objektit kuuluvat erilaisilla jäsenyysasteilla eri luokkiin. 
 

3.1 Sumea keskiarvostettu klusterointi (FCM) 

 
Sumea keskiarvostettu klusterointi (Fuzzy C-Means Algorithm) on datan 
klusterointitekniikka, jossa jokaiselle mittauspisteelle on laskettu tietty jäsenyysaste 
jokaisen klusterin suhteen. Klusterointiohjelmaan asetettu kynnysarvo ratkaisee sen, 
otetaanko piste mukaan klusteriin, vaiko ei. Tällöin sama piste voi kynnysarvosta 
riippuen kuulua useampaan klusteriin, tai jäädä kaikkien klusterien ulkopuolelle. 
Menetelmällä on mahdollista määrittää klustereita data-aineistolle, jossa muuttujia 
on useita. Sen on alun perin kehittänyt Jim Bezdek vuonna 1981 täydentämään 
silloin käytössä olleita menetelmiä. 

 

Kuva 2. Kahden muuttujan aineiston klusterointi kahteen klusteriin. 

 
Klusteroinnissa klusterien määrä c tulee antaa ennen klusteroinnin aloittamista, 
määrän ollessa vähintään kaksi ja maksimissaan sama kuin data-pisteiden määrä K. 
Klusterointia suoritettaessa FCM aloittaa  alkuoletuksella klusterien keskikohtien 
mahdollisesta sijainnista (Kuva 2). Tämä alkuoletus ei yleensä pidä paikkaansa. 
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Keskikohtien �i sijainnin lisäksi FCM määrittää datajoukon jokaiselle pisteelle 
jäsenyysasteen jokaisessa klusterissa: /3/ 
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 Iteratiivisesti päivittämällä klusterien keskikohtien sijaintia ja kaikkien pisteiden 
jäsenyysasteita �ik

uusi liikuttaa FCM klusterien keskipisteitä kohti ”oikeata” sijaintia 
data-aineistossa. Tämä iteraatio-laskenta perustuu klusterien keskikohdista 
mitattujen pisteiden jäsenyysasteilla painotettujen etäisyyksien minimointiin: /3/ 
 

,
1

1

1

2

�
�

�

���
�

���
�

�
�

�
c

j

m

kj

ki

uusi

ik

xv

vv

�                                 (3) 
Kk

ci

,...,1

,...,1

��
��

 
Laskentakierroksia tehdään niin monta, että yhtälön arvo ei enää laske tarpeeksi:/3/ 

 

Jos  ��� ��uusi
,  oletetaan                           (4) 

uusi�� �

 
ja palataan  lausekkeeseen kaksi laskemaan uuden klusterien keskipisteiden 
sijainnit. Laskentaprosessi päättyy, kun kahden perättäisen jäsenyysfunktiomatriisin 
välinen etäisyys on pienempi kuin asetettu kynnysarvo � tai kun laskentakierrokset 
saavuttavat ennalta asetetun maksimiarvon. Tuloksena saadaan klusterien 
keskipisteiden sijainnit, kunkin pisteen jäsenyysasteet jokaisen klusterin suhteen, 
sekä  yhtälön arvon muutokset laskennan edetessä. Laskennassa käytettävät 
yhtälöiden tarkemmat perustelut löytyvät matemaattisessa muodossaan 
kirjallisuudesta /3/. 
 
Klusteroimalla löydetyt luokat tulisi myös pystyä tulkitsemaan järkevästi. Tätä 
työtä osittain helpottaa eri klusterivaihtoehtojen jakaantumiskertoimien (pc)  ja 
jakaantumisentropioiden (pe) laskeminen usealle eri klusterivaihtoehdolle:/3/  
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partition entropy = ,)ln(*
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Jakaantumiskerroin- ja jakaantumisentropia-käyrien muodostamasta kuvaajasta 
määritetään järkevin klusterivaihtoehto etsimällä tasaisesti kasvavasta 
jakaantumisentropia käyrästä se kohta, jossa käyrä muodostaa mutkan alaspäin. 
Vastaava mutka on nähtävillä kohoumana tasaisesti laskevassa 
jakaantumiskerroinkäyrässä (Kuva 7). 
 

3.2 Itseorganisoituva kartta (SOM) 

 
Itseorganisoituva kartta (Self-organizing map) on tunnetuin ohjaamattomaan 
oppimiseen perustuvista neuroverkkomalleista. Sitä voidaan käyttää syötejoukon 
ryhmittelyyn ja visualisointiin. Verkko koostuu syötekerroksesta ja siihen 
täydellisesti kytketystä kilpailukerroksesta. Syötevektoria tarkastellaan soveltamalla 
painotettuun summaan kilpailuoppimisen aktivaatiofunktiota: 
 
a = compet(-dist(W,p)+b)                          (7) 
 
 Jokaisella neuronilla on naapurusto, ja naapuruston koko on tärkeä muuttuja 
verkon käsittelyssä (Kuva 3). Naapurusto, jonka säde on yksi, sisältää neuronin ja 
sen lähinaapurit. Naapurusto, jonka säde on kaksi, sisältää nämä neuronit ja niiden 
lähinaapurit. Kaikki naapurustot esitetään naapurimatriisin avulla: etäisyysmatriisin 
koko on S jos kerroksen neuronien lukumäärä on S. 
 

Kuva 3. Neuronin naapuristo. 

 
Matlab�:n Neural Networks-toolboxissa on alkuperäisen neuronitopologian 
muodostamiseksi kolme eri menetelmää: suorakulmainen topologia, 
heksagonaalinen topologia ja uusi itseorganisoituva kartta. Itseorganisoituvan 
kartan tapauksessa päivitetään ainoastaan voittajaneuronin ja sen naapureiden 
painokertoimia. Tulokseksi saadaan, että naapurit reagoivat samantapaisiin 
syötteisiin. Useita neuroneja kasautuu alueille, jossa on syötteiden mukaan paljon 
tapauksia. Vähän neuroneja tulee alueille, jossa on syötteiden mukaan vähän 
tapauksia. 
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Opetus aloitetaan valitulla oppimisnopeudella lr ja sellaisella naapurustokoolla, 
johon mahtuvat kaikki neuronit. Opetuksen aikana sekä oppimisnopeus että 
naapurustokoko pienentyvät. Verkon topologia muuttuu siten aluksi nopeasti, mutta 
muutokset pienentyvät oppimisen edetessä. Jos syötevektorit jakautuvat 
epätasaisesti, myös tuloksena olevan verkon neuronit jakautuvat epätasaisesti. 
Enemmän neuroneja tulee sinne, missä on enemmän syötevektoreita. 
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4. DATAN ESIKÄSITTELY JA KLUSTERIEN MUODOSTAMINEN 

 
Datan klusteroinnissa päädyttiin käyttämään pääasiallisesti sumeaa klusterointia, 
koska tämä menetelmä tarjosi parhaat mahdollisuudet ryhmitellä klusteroitu data 
kuhunkin klusteriin kuuluvan datan jatkokäsittelyä varten. Alkuperäinen data sisälsi 
1500 minuutin välein otettua mittausarvoa 16 eri muuttujasta ja edusti näin 
kuorimarummun 25 tunnin ajoa. Analysointiin mukaan tulleet mittausarvot ovat 
taulukon 1 mukaiset. 
 

Taulukko 1. Yhteenveto analysoiduista mittauksista ja niiden luotettavuudesta 
/1/. 

Mittaus Mittaustapa Mittausalue luotettavuus 
Sulatuskuljettimen nopeus   ok 
Sulatuskuljettimen kuorma Hydrauliikkaöljyn 

painemittaus 
0 - 200 bar ok 

Sulatusveden määrä Magneettinen 
virtausmittari 

0 - 150 l/s ok 

Sulatusveden lämpötila Pt 100 0 - 100 'C ok 
Sulatushöyryn määrä Kuristettu virtausmittari 0 - 5 kg/s ok 
Rummun nopeus Invertteri 0 - 6 r/min ok 
Rummun alkuosan teho Invertteri 0 - 1000 kW ok 
Rummun loppuosan teho Invertteri 0 - 500 kW ok 
Rummun alkuosan täyttöaste punnitus neljällä anturilla 0 - 100 % ok 
Rummun loppuosan 
täyttöaste 

punnitus neljällä anturilla 0 - 100 % ok 

Sulkuportin asento Asentomittaus 0 - 2800 mm ok 
Puuvirta hakkurille Radioaktiivinen  

hihnavaaka 
0 - 400 t/h tyydyttävä* 

Hakun teho Invertteri 0 - 2598 kW ok 
Kuoren määrä punnitus     ** 
Purun määrä Punnitus  ** 
Hake siiloille 1-6 Punnitus  *** 
Hake siiloille 7-9 Punnitus  *** 
Puupitoisuus % kuoressa VisiBark -mittari 0 - 100 % ok 
Isot puukappaleet kuoressa VisiBark -mittari  ok 

    
**  = mittaus tarkka, mutta mittaus on sekä koivu- että havulinjan yhteisestä kuori-  
          ja purumäärästä.  
*** = mittaus ok, mutta välillä osa tuotannosta menee siiloille 1-6, joskus  
           siiloille 7-9 ja satunnaisesti hakekasalle. 
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Kuva 4. Alkuperäinen 10 minuutin liukuvalla keskiarvolla suodatettu data. 
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Yksittäisten mittausten merkityksen pienentämiseksi ja prosessin todellisten 
muutostrendien selvittämiseksi aineistosta on laskettu liukuva 10 minuutin 
keskiarvo. Tällöin saadaan selkeämpi käsitys mittaussuureiden muutoksista (Kuva 
4). Mittausten tiedonkeruu, datan esikäsittely ja mallien muodostaminen on käyty 
yksityiskohtaisesti läpi aikaisemmassa tutkimustyössä /1/. 
 
 
Tämän datan perusteella on muodostettu malli, jossa tulomuuttujina on käytetty 
rummun nopeutta ja rummun syöttöpään täyttöastetta sekä lähtömuuttujana 
puuprosenttia kuoressa. 
 
Kuva 5 esittää  y-akselilla mallin laskemia arvoja ja x-akselilla todellisia puuhäviön 
mittaustuloksia. Mitä lähempänä katkoviivaa pisteet ovat, sitä parempi on mallin 
kyky ennustaa mittaustuloksia. Kuvassa mukana olevista yhtälön kertoimista 
nähdään, että rummun nopeudella (kerroin 0,52) on suurempi vaikutus 
puuhäviöihin, kuin täyttöasteella (kerroin -0,35). Toisessa kuvassa on puolestaan 
esitetty rummun kierrosnopeuden ja syöttöpään massan perusteella muodostettu 
pintakuvaaja, josta selviää havainnollisesti mittausparametrien muutoksien 
aiheuttamat muutokset puuhäviöissä. Isokangas on työssään ehdottanut 
kierrosnopeuden pudottamista käytetystä 5 kierroksesta minuutissa 3 kierrokseen 
minuutissa täyttöasteen ollessa mahdollisimman korkea, käytännössä noin 50%. Jo 
näillä muutoksilla saadaan puuhäviöitä laskettua aikaisemmasta 2,6  jopa 1,3 
prosenttiin ja säästöjen rahalliseksi arvoksi useita miljoonia markkoja /1/. 
 

 
 

Kuva 5. Kunkin mittauspisteen (x-akseli) ja lasketun arvon (y-akseli) välillä 
toteutunut korrelaatio sekä mallin perusteella muodostettu pintakuvaaja. 

 
Kuva 6 esittää mallin toimintaa ajon aikana, kun sisääntulomuuttujina ovat rummun 
nopeus ja rummun syöttöpään täyttöaste. Paksumpi viiva on VisiBarkin 
mittaustulos ja ohuempi viiva sisääntulomuuttujien perusteella laskettu 
puuhäviöiden arvo. Virhe-kuvaaja esittää todellisen mittauksen ja lasketun mallin 
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välisen virheen suuruutta. Kuvaajasta nähdään että ajoittain puuhäviöt pystytään 
ennustamaan erittäin hyvin, mutta välillä virhe taas  kasvaa reilustikin. 
 

 

Kuva 6. Lasketun mallin ja todellisen mittausdatan välinen korrelaatio ajon 
aikana, sekä virheen suuruus. 

 
 

4.1 Viiveiden analysointi 

 
Kuorimon ollessa toiminnassa sulatuskuljettimella, rummussa ja hakkurilla oleva 
puun määrä vaihtelee varsin voimakkaasti taukojen ja erilaisten ajohäiriöiden takia. 
Klusterointia varten tehdyssä mittausaineiston ajastuksessa pyrittiin ottamaan 
huomioon eri mittausten välinen viive. Perussuureena käytettiin sulatuskuljettimen 
kuormaa, johon muut mittaukset pyrittiin suhteuttamaan. Puiden läpimenoaika 
kuorimarummussa vaihtelee kuitenkin niin paljon, että käytetyt luvut ovat vain 
arvioita: 
 

Sulatuskuljettimen kuorma  +0 min 
Rummun syöttöpään massa  +15 min 
Rummun purkauspään massa +35 min 
Puu% kuoressa   +40 min 
Puuvirta hakkuun  +55 min 

 
Fuzzy Logic Toolbox tarjoaa alkuasetuksena klusterointia neljään klusteriin, mutta 
sopivimman klusterimäärän selvittämiseksi ajastettu data klusteroitiin 
klusterivaihtoehdoilla 2-12 klusteria. Saaduista eri klusterivaihtoehdoista FuzzEqu 
piirtää entropiakuvaajan (Kuva 7). Vaihtoehtoa kaksi klusteria edustaa kuitenkin x-
akselilla numero yksi jne. 
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Kuva 7. Klusterivaihtoehtojen 2-10 jakaantumiskertoimet (ylempi käyrä) ja 
jakaantumisentropiat (alempi käyrä).  

 
Kuvaajassa on havaittavissa kaikkein selkein käännekohta vasta seitsemän klusterin 
kohdalla. Näin suuren optimi klusterimäärän takia päädyttiin jakamaan aineisto 
kuitenkin vain kolmeen klusteriin. Seitsemän klusterin tapauksessa yhteen klusteriin 
tuleva datan määrä muodostuisi niin pieneksi, että niiden pohjalta tehtävien mallien 
luotettavuus laskisi turhan paljon. Näin monen klusterin sitominen todelliseen 
puumateriaalin laadun ja ajo-olosuhteiden vaihteluun olisi myös tässä vaiheessa 
mahdotonta, koska puun laadullista mittausdataa ei vielä voida käyttää yhtenä 
lähtöarvona vaan samanlaisilla täyttöasteilla ja kierrosnopeuksilla saatavat 
puuhäviöiltään toisistaan poikkeavat klusterit jouduttaisiin ainoastaan selittämään 
yleisesti laatuvaihteluilla. 
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5. TULOSTEN TARKASTELU 

 
Klusteroinnin perustana olevina muuttujina käytettiin rummun nopeutta, rummun 
syöttöpään täyttöastetta ja puuprosenttia kuoressa. Näihin muuttujiin päädyttiin, 
koska saatavilla olevista mittauksista niillä on aikaisempien tutkimuksien mukaan 
kaikkein eniten vaikutusta  /1/. Aineistona käytettiin suodattamatonta ja ajastettua 
dataa, jotta muodostettavista malleista saataisiin mahdollisimman realistiset. 
Klusterointia suoritettaessa päädyttiin käyttämään jäsenyysastetta 0.4, jolloin 
kolmeen klusteriin jaettaessa aineisto jakautui seuraavasti: 

 
klusteri 1   756 
klusteri 2  376 
klusteri 3  415 
 

Yhteensä klustereissa data-rivejä on siis 1547, joten voidaan arvioida, että lähes 
jokainen rivi kuuluu johonkin klusteriin ja osa riveistä kuuluu useampaan kuin 
yhteen klusteriin.  Klustereihin tulevat data-pisteet voivat olla hyvinkin hajanaisesti 
sijoittuneet alkuperäiseen aineistoon, joten yhtenäisten ajojaksojen pituuden 
selvittämiseksi data-pisteet plotattiin samaan kuvaajaan (Kuva 8). Kuvasta nähdään 
että parhaimmillaan klusteriin tulee peräkkäisiä mittauspisteitä noin tunnin ajon 
ajalta, mutta paikoitellen klusterit vaihtuvat jopa muutaman minuutin välein 
toisiksi. Tällaiset ajotilanteet sattuvat klustereiden rajakohdille, ja niissä sama 
mittaus kuuluu paikoitellen useampaankin kuin yhteen klusteriin. 
 

 

Kuva 8. Klusterien jakautuminen alkuperäisessä aineistossa:  X = klusteri 1,  
= klusteri 2 ja o = klusteri 3.   
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Kukin klusteri talletettiin erikseen omana tiedostona ja niistä muodostettiin myös 
uusi aineisto, jossa kaikki klusterit on liitetty peräkkäin samaan tiedostoon. Tälle 
yhdistelmä aineistolle muodostettiin myös oma mallinsa rummun nopeuden ja 
täyttöasteen perusteella. Muodostuneesta mallista havaitaan selkeästi datan 
jakautuminen kolmeen osaan: klusteriin 1, jossa malli toimii kohtuullisen hyvin, 
sekä klustereihin 2 ja 3, jotka sisältävät poikkeavat ajotilanteet (Kuva 9). Samat 
klusterien väliset vaihtelut näkyvät myöskin yhtälöiden sumeuden muutoksina 
(Kuva 10), mallin mukaan piirretty kuvaajan säilyessä kuitenkin lähes alkuperäisen 
käsittelemätöntä dataa vastaavan kuvaajan kaltaisena. 
 

 

Kuva 9. Klustereista muodostetusta uudesta aineistosta tehty puuhäviömalli. 

 
 

 

Kuva 10. Yhtälöiden sumeuksien muutokset klustereista muodostetussa 
uudessa aineistossa, sekä mallin pintakuvaaja. 
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5.1 Klusteri 1 

 
Klusteri 1 sisältää ns. normaalit ajotilanteet, jolloin puuprosentti kuoressa vaihtelee 
10 ja 30 % välillä kierrosnopeuden ollessa pääasiassa 3-5 kierrosta minuutissa ja 
täyttöasteen noin 50% (Kuva 11). 

 

Kuva 11. Klusteriin 1 kuuluva data. 

 
Malli kykenee edelleenkin ennustamaan kohtuullisen huonosti piikkejä, joiden 
aikana puuhäviöt kohoavat selkeästi keskimääräistä suuremmiksi (Kuva 12). Malli 
reagoi puuhäviöiden muutoksiin lähes aina oikean suuntaisesti mutta ei läheskään 
tarpeeksi voimakkaasti. Klusteriin kuuluva aineisto kannattaisi jakaa edelleenkin 
pienempiin klustereihin, jolloin saataisiin normaalien ajotilanteiden aikaisia 
puuhäviöiden vaihteluja, joita voitaisiin edelleen selittää laadullisilla muutoksilla. 
Koska datasta on leikkautunut pois ääripäiden ajotilanteet, ei malli reagoi tarpeeksi 
voimakkaasti puuhäviöiden muutoksiin. Tämän takia vielä pienemmäksi pilkottujen 
klusterien virittämiseen kannattaisikin käyttää  suurempia vaihteluja sisältävää 
dataa.  

 

Kuva 12. Mallin toimivuus ja virheen suuruus klusteriin 1 kuuluvien 
ajotilanteiden aikana. 
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Mallin mukaan piirretty pintakuvaaja osoittaa puuhäviöiden lisääntyvän 
voimakkaasti, kun kierrosnopeus nousee yli 4 kierrosta minuutissa ja täyttöaste 
laskee alle 45% (Kuva 13). 

 

Kuva 13. Kuva 12 mallin toimivuus toisella tavalla esitettynä sekä mallin 
perusteella piirretty pintakuvaaja. 

 
 

5.2 Klusteri 2 

 
Klusterissa 2 ovat kierrosnopeudeltaan ja täyttöasteeltaan kohtalaisen matalat, mutta 
kuoressa olevilta puumääriltään korkeat (keskimäärin 30%)  mittausrivit (Kuva 14). 
Mallin korrelaatio on  melko huono (0,36) ja se reagoi puuhäviöiden muutoksiin 
heikosti sekä ajoittain vielä väärän suuntaisestikin (Kuva 15). Mallin muodostama 
puuhäviökuvaaja on kuitenkin oikealla tasolla. Mallin mukaan muodostetun 
pintakuvaajan mukaan kierrosnopeuden nostaminen kasvattaa puuhäviöitä nopeasti,  
samalla kun  täyttöasteen muutoksilla on vain vähäisiä vaikutuksia  puuhäviöihin 
(Kuva 16). 

 

Kuva 14. Klusteriin 2 kuuluva data. 
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Kuva 15. Mallin toimivuus ja virheen suuruus klusteriin 2 kuuluvien 
ajotilanteiden aikana. 

 
 

 

Kuva 16. Kuva 15 mallin toimivuus toisella tavalla esitettynä sekä mallin 
perusteella piirretty pintakuvaaja. 
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5.3 Klusteri 3 

 
Klusterissa 3 ovat häiriöitä sisältävät ajotilanteet, joissa rummun nopeus on laskettu 
erittäin pieneksi, 2-4 kierrosta minuutissa, ja vastaavat puupitoisuudet kuoressa vain 
5-10 % (Kuva 17) . Puuhäviö-mallin toimivuus on erittäin heikko korrelaation 
ollessa vain 0,23. Osasyynä erittäin pieniksi mitattuihin puuhäviöihin saattaa olla 
vähäisen kuorimäärän takia kuoren seasta ajoittain näkyvä tumma hihna, jonka 
VisiBark-laitteisto laskee puhtaaksi kuoreksi. Kuoren vähyyden syynä voi 
puolestaan olla se että rummussa ei puuta ole tai se että kuoriutuminen ja rummusta 
tulevan kuoren määrä vähenee pitkään jatkuvan matalilla kierroksilla ajon takia. 
 
Malli näyttää ennemminkin ennustavan puuhäviöiden muutosta väärään suuntaan, 
kuin korjaavan mallia todellisen tilanteen mukaiseksi, ennustetun puuhäviön ollessa 
kuitenkin oikealla tasolla (Kuva 18). Tämän takia myöskin mallista piirrettyyn 
pintakuvaajaan täytyy suhtautua tietyin varauksin. Kuvaajan mukaan näyttäisi siltä, 
että rummun nopeuden muutoksilla ei ole vaikutusta puuhäviöihin, ainoastaan 
täyttöasteen muutokset vaikuttaisivat häviöiden suuruuteen (Kuva 19). Yhtälön 
painokertoimet ovat hyvin pienet, kierrosnopeudella 0,05 ja täyttöasteella  –0,17, 
joten näistäkin nähdään ettei kyseinen malli kykene ennustamaan syntyviä 
puuhäviöitä. 
 
Malli on kuitenkin sinänsä tarpeellinen ajon aikaisessa ohjauksessa, koska 
häiriötilanteita tulee joka tapauksessa esiintymään jatkossakin ja niihin on 
ohjauksen pystyttävä reagoimaan. 
 

 

Kuva 17. Klusteriin 3 kuuluva data. 
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Kuva 18. Mallin toimivuus ja virheen suuruus klusteriin 3 kuuluvien 
ajotilanteiden aikana. 

 

 

Kuva 19. Kuvan 18 mallin toimivuus toisella tavalla esitettynä sekä mallin 
perusteella piirretty pintakuvaaja. 
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6. MALLIEN TOIMINTA OPETUSDATASTA POIKKEAVISSA 

AJOTILAINTEISSA 

 
Kuhunkin klusteriin kuuluva data on huomattavasti suppeampaa verrattuna 
alkuperäiseen aineistoon. Tämän seurauksena yleistettävyys heikkenee ja mallit 
kykenevät ennustamaan opetusdatasta huomattavasti poikkeavalla tavalla 
käyttäytyvää dataa erittäin heikosti. Kun klusterin 2 perusteella tehdyn mallin 
testausdataksi otettiin klusterien 1 (Kuva 20) ja 3 (Kuva 21) data, huomattiin mallin 
systemaattiset virheet. Koska opetusdatan puuhäviöt olivat korkeat, muodostuivat 
myöskin mallin ennustamat puuhäviöt molemmissa tapauksissa liian suuriksi. 
Klusterin 1 tapauksessa malli ennustaa muutokset vielä oikeansuuntaisiksi, mutta 
klusterin 3 kohdalla mallin käyttäytyminen ei vastaa käytännössä ollenkaan 
mittausdatan muutoksia. 
 
Olisi ensisijaisen tärkeää, että mallia ohjaukseen käytettäessä samanlaatuista puuta 
saataisiin rumpuun tarpeeksi pitkiä ja yhtenäisiä ajanjaksoja. Muuten pahimmassa 
tapauksessa ohjaus reagoi puuhäviöihin jatkuvasti myöhässä. Tällaisessa 
tapauksessa olisi varminta käyttää mahdollisimman laajasta aineistosta 
muodostettua mallia, joka kykenee keskimäärin ennustamaan puuhäviöt oikein. 
 
 

 

Kuva 20. Puuhäviömalli, jossa opetusdatana klusteri 2 ja testausdatana 
klusteri 1.  
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Kuva 21. Puuhäviömalli, jossa opetusdatana klusteri 2 ja testausdatana 
klusteri 3. 
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7. JOHTOPÄÄTÖKSET 

 
Analysoinnin kohteena ollut aineisto pystytään jakamaan järkevästi erilaisten 
ajotilanteiden mukaisiin klustereihin. Kun näille toisistaan poikkeaville 
ajotilanteille muodostetaan omat puuhäviömallit, nähdään puuhäviöiden varsin 
voimakas vaihtelu klusterien välillä. Mallien mukainen puuhäviötaso on jokaisessa 
klusterissa keskimäärin lähellä oikeaa, mutta reagointi muutoksiin on vielä 
kuitenkin liian vähäistä. Klusterointia kannattaisi jatkaa edelleen ainakin 
ensimmäisen klusterin osalta ja pyrkiä sitomaan vaihtelut puun laatutekijöihin, 
kuten kuivuusasteen ja järeyden vaihteluihin. Pienempien klusterien opetusdatana 
kannattaisi käyttää suurempia vaihteluja sisältävää dataa, jolloin yhtälöiden 
painokertoimet saataisiin viritettyä voimakkaammin muutoksiin reagoiviksi. 
Samalla ongelmaksi voi muodostua kuitenkin mahdollinen ylioppiminen ja 
vääränsuuntaisten muutosten voimistuminen entisestään, mutta tätä voidaan 
ehkäistä huolellisella opetusdatan valinnalla. 
 
Yksittäisten klustereiden perusteella tehtyjen puuhäviömallien korrelaatio ei 
tutkimuksessa muuttunut paremmaksi kuin alkuperäisen kokonaisena aineistona 
käsitellyn datan korrelaatio. Tämä pystytään ainakin osittain selittämään 
klusteroinnin seurauksena saadulla yksipuolisemmalla aineistolla ja tästä 
seuranneella opetusdatan suppenemisella.  Klusterien perusteella tehtyjen mallien  
kuvaajien mukaan rummun kierrosnopeuden ja täyttöasteen muutoksilla on hieman 
erilaiset vaikutukset puuhäviöihin. Kaikissa klustereissa muutoksien suunta on 
kuitenkin sama, eli kierrosnopeuden kasvu ja täyttöasteen pienentäminen 
suurentavat puuhäviöitä. 
 
Tulevaisuudessa klusterointia olisi syytä testata sellaisen kuorimarummun 
mittausaineistolla, jolla puiden liian hyvä kuoriutuminen ei ole yhtä selkeää kuin 
Pietarsaaressa. Aineisto voisi tällöin olla pienemmäksi mitoitetulta 
kuorimarummulta saatua, tai Pietarsaaren tehtaalla ajettua heikommin kuoriutuvaa, 
esim. jäistä, puuta. Tällöin voidaan paremmin muodostaa klusterien perusteella 
erilaisia ajomalleja optimaalisen kuoriutumisen saavuttamiseksi erilaisissa 
tilanteissa. Klusteroinnin pohjalta tehtäviä malleja olisi myös hyvä testata 
simulaattorilla ja näin varmistua niiden toimivuudesta ja soveltuvuudesta 
varsinaiseen ajotilanteiden ohjaukseen. 
 
Ohjaukseen käytettäessä pitäisi klusterien valinnan perusteena olla puuhäviöiden 
sijasta puun laadusta kertova tekijä, vaikkakin tässä työssä sellaisen käyttäminen ei 
vielä ollutkaan mahdollista. Laatutekijä määritettäisiin esimerkiksi puuta 
sulatuskuljettimelle lastattaessa ja sen perusteella tapahtuisivat valinnat klusterien 
välillä. Tämä edellyttäisi samalla myöskin puun laatukriteeristön luomista ja sen 
soveltamisen lastaajien toimesta, samoin kuin riittävän pitkien laadullisesti 
samanlaisten ajojaksojen aikaansaamista. Tällä tavalla saataisiin aikaiseksi klusterit 
eri puulaaduille, sekä erilaisille häiriötilanteille ja mallit näissä tilanteissa 
toimimista varten. 
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