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TIIVISTELMÄ 

Tässä työssä on keskitytty betonin suhteituksen laskemiseen lineaarisen 

regression kautta. Suhteitus on tärkeä betonin valmistuksen suunnitelma, jolla 

pyritään saamaan tuoreelle ja kovettuneella betonille halutut ominaisuudet.  

Puristuslujuus on betonin tärkein ominaisuus ja se toimii tässä työssä 

vastearvona. Puristuslujuuden vastearvoja tutkitaan ennustemuuttujien eli 

prediktorien avulla. Ennustemuuttujina ovat esimerkiksi sementtimäärä, 

vesimäärä, kiviainesmäärä ja erilaisten lisäaineiden määrä. 

Suhteitusta voidaan suorittaa reaaliaikaisesti betoniasemalla mutta mielestäni 

se tulisi ottaa yhdeksi suunnittelun osa-alueeksi. Tällöin on kuitenkin oltava 

betonissa reagoivien osa-aineiden käytöstä aikaisempaa tietoa, jonka avulla 

laskenta suoritetaan ja päätökset tehdään.  

Aineiston käsittelyä voidaan tehdä monellakin tavalla mutta nyt keskitytään 

lineaarisella regressiolla laskettaviin menetelmiin Matlab-ohjelmalla. Matlab-

ohjelmassa on valmiina monia valmiita toimintoja laskennan suorittamiseksi ja 

tulosten esittämiseksi havainnollisesti.   

 

Avainsanat: betoni, suhteitus, lineaarinen regressio, datankäsittely, 

puristuslujuus, ennustearvo, prediktori, vastearvo 
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ABSTRACT 

This work is focused on the concrete mix design calculation via linear 

regression. Concrete mix-design is important manufacturing plan, which aims 

to get desired properties into fresh and hardened concrete. Compressive 

strength of hardened concrete is the most important feature.  

Response values of concrete compressive strength are examined with 

predictors. Predictive variables are for example the amount of cement, water, 

aggregates and various additives. 

Concrete mix-design work can be performed in real-time in batching plant, 

but it should be taken as one action on normal design work. Before we can get 

any results and make decisions, we must have previous information about the 

behavior of the materials.  

The data processing can be done in many ways, but now we focus on the 

linear regression methods with a software Matlab. Matlab program has many 

ready-made functions and methods to perform calculations and present the 

results graphically. 
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LYHENTEIDEN JA MERKKIEN SELITYKSET 

YVL Ydinvoimalaitosohjeet 

STUK Säteilyturvakeskus 

UJA Reaktorirakennuksen sisempi suojakuori (KKS-koodin mukaan) 

UJB Reaktorirakennuksen ulompi suojakuori (KKS-koodin mukaan) 

ISI Laitoksen toiminnan aikainen tarkistaminen (In-Service Inspection) 

ITP Tarkastus- ja testaussuunnitelma (Inspection and Test Plan) 

LNG Nesteytetty maakaasu 

AIC Akaiken informaatiokriteeri (Akaike Information Criterion) 

PNS Pienimmän neliösumman menetelmä 

MSE Muuttujan keskineliövirhe 

SSE Residuaalien vaihtelua kuvaava jäännösneliösumma 

SST Vasteen arvojen vaihtelua kuvaava kokonaisneliösumma 

SSR Estimoidun mallin mallineliösumma (SSM) 

FEM Elementtimenetelmä rakennelaskennassa (Finite Element Method) 

 



 

1. JOHDANTO 
 

Betoni on maailman eniten käytetty rakennusmateriaali ja sen kulutus on toiseksi 

suurinta veden käytön jälkeen. Betonin valmistus määritellään suhteituksen avulla, 

jolloin määritellään betonin osa-aineiden suhde. Betonin osa-aineita ovat sementti, 

kiviaines, seosaineet, vesi, lisäaineet ja muut aineet. Suhteitus on kunnollisen betoni 

kulmakivi, sillä vaatimusten mukaan onnistunut suhteitus takaa rakenteen toiminnan 

määrätyn käyttöiän saavuttamiseksi. Työssä käsitellään betonin suhteituksen 

laatimista Matlab-ohjelman lineaarisen regression avulla.  

Lineaarisella regressiolla voidaan etsiä suurestakin aineistosta harhaiset havainnot, 

joita syntyy monimutkaisissa prosesseissa, mitä betonin suhteitus vaativimmillaan 

on. Matlab-ohjelman havainnollisilla diagnostiikkatyökaluilla voidaan etsiä 

poikkeavat havainnot betonin valmistamisen dokumentoinnista.  

Lineaarista regressiota muiden regressioiden ohella voidaan käyttää mahdollisten 

virheiden seulomiseen aineistosta. Mikäli lineaarisella regressiolla ei saada hyviä 

tuloksia, voidaan regressio myöhemmässä vaiheessa muuttaa epälineaariseen 

suuntaan ja käyttää käyriä suoran asemesta estimoinnissa. 

Tämä työ on tehty lähinnä rakennesuunnittelijoita ja muita rakentamisen 

ammattilaisia varten. Tällä työllä rohkaistaan rakennusalan henkilöitä käyttämään 

Excel-pohjaisten lisäksi myös muita työkaluja betonin valinnan, suunnittelun ja 

rakentamisen eri vaiheissa.  

Työ on myös tarkoitettu henkilöille, jotka toimivat usein rakennesuunnittelun, 

rakentamisen ja ohjelmoinnin välimaastossa ja henkilöille, jotka tulkitsevat 

esimerkiksi FEM-ohjelmien tuloksia. Betonista kertova alkuosa on tarkoitettu 

yleisemmäksi osaksi, josta voi saada perustietämystä betonin käyttöön 

perehtymätönkin henkilö; toki kirjoituksessa on kommentteja ammattilaisillekin.  

Omilla sovelluksilla voi lähestyä ongelmaa samalla tavoin kuin käsintehdyllä 

laskelmalla, kun sovellus on tarpeeksi yksinkertainen ja sen toiminta on tiedossa. 

Tämän työn tietoja voivat käyttää rakentamisen rakennesuunnittelijat ja betonin 

koostumuksen suunnittelijat suuntaa-antavien tulosten laadintaan.  

Työn tekemisen eri vaiheet on dokumentoitu ensinnäkin sen vuoksi, että saadaan 

asiaan perehtymättömillekin tarkka kuva siitä, miten esimerkiksi Matlab-ohjelmaa 

voidaan käyttää hyväksi myös tämän tehtävän ratkaisemiseksi. Esimerkiksi 

rakentamisen parissa toimivilla ei ole välttämättä tietoa mahdollisesti käytettävissä 

olevista ohjelmista.  

Tehtävä sinällään pureutuu betonin suhteituksen laatimiseen lineaarisen regression 

avulla. Normaalisti suhteituksen (betonin osa-aineiden seossuhteiden suunnittelu) 

tekeminen ei kuulu rakenteiden suunnittelijalle mutta on kuitenkin hyvä, jos hänellä 

on tuntuma suunnittelemansa betonin seossuunnitelmasta. Voidaan puhua myös 

betonin seossuhteiden valinnasta, kun puhutaan betonin tekemiseen vakiintuneesta 

englanninkielisesta termistä ”mix design”. 

Tavoitteena on siis pyrkiä tekemään ennustava malli betonin puristuslujuuden 

määrittämiseksi. Työssä käytetään hyväksi olemassa olevia tietoja, tuloksia ja 

kokemuksia kuten esimerkiksi neuroverkoilla tehdyn työn input-dataa [10]. Samalla 

pyritään etsimään riippumattomista muuttujista se, jolla on parhaat ennustavat 

ominaisuudet tähän tehtävään.  

Estimaatti pyritään luomaa siten, että havaintoarvot ovat tasapainossa estimaatin 

molemmin puolin. Tällöin on yleensä kyseessä estimaattori, jolla Gauss-Markov-

oletukset ovat voimassa. Usein puhutaan pienimmän neliösumman menetelmän 
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käyttämisestä. Ellei lineaarista riippuvuutta löydetä, otetaan käyttöön linearisointi, 

jonka jälkeen sovelletaan lineaarista regressiomallia tai jotakin muuta sopivaa 

metodia. 
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2. BETONI 

2.1. Betonitietoa yleisesti 

Betoni on käytetyin rakennusmateriaali maailmassa. Se on yksinkertaista valmistaa 

ja yleensä tarvittavia raaka-aineita kuten vettä ja kiviainesta löytyy käytännössä lähes 

rajattomasti. Betonin hinta on edullinen ja sitä voidaan käyttää hyvin monenlaisissa 

paikoissa. Betoni kestää hyvin tulta, on monipuolisesti muokattava ja turvallinen. 

Betonin kulutus on toiseksi suurinta ihmiskunnassa heti veden kulutuksen jälkeen. 

Joissakin paikoissa maailmaa on betoniin käytettävästä runkoaineista pulaa; 

esimerkiksi hiekan saaminen tuntuisi olevan vaikeaa.  

Vaatimusten lisääntyessä esimerkiksi teollisuusrakentamisessa ja 

ydinvoimalaympäristössä parhaiden soveltuvien betonien valinta on haastavaa. 

Betoni on hyvin ekotehokas ja yksi taloudellisimpia rakennusmateriaaleja. Betonilla 

voidaan luoda myös sellaisia pintoja, jotka voidaan huolettaa jättää näkyviin, kunhan 

huolehditaan pinnan viimeistelystä tarpeen mukaan. 

Betonista puhuttaessa käytetään joskus erheellisesti nimeä sementti; sementti on 

kuitenkin vain betonin yksi ainesosa. Joskus varsin oppineidenkin ihmisten kuulee 

puhuvan sementistä betonin asemesta; sementti on kuitenkin jauhoa ja betoni on joko 

tuoretta, sitoutumassa olevaa pastaa tai jo kovettunutta, vedestä, sementistä ja 

kiviaineksesta kemiallisten reaktioiden kautta syntynyt kova ja luja materiaali.  

Sekaannus saattaa johtua siitä, että betonia kutsutaan joissakin kielissä sanalla 

“cement”. Samanlaista sekaannusta on myös sanassa suhteitus, joka on betonin osa-

ainesten määrittämistä eli miten paljon tulee sementtiä, runkoaineseosta ja vettä. 

Varsin usein näkee jopa asiantuntijoiden puhuvan suhteutuksesta tai suhteistuksesta, 

mitkä ovat mielestäni kuitenkin eri asioita. 

Suomessa betoni tulee esille usein negatiivisessa valossa esimerkiksi 

betonilähiöiden tms. yhteydessä mutta kannattaa huomata, että monet Alvar Aallon 

rakennuksista olisivat jääneet muotoutumatta ilman betonia. Perustuksissa ja 

maanalaisissa rakenteissa ei oikeastaan muita rakennusaineita kuin betonia voida 

käyttää menestyksekkäästi. Kiinnostuneena odotan koska 3D-tulostus hyödyntää 

halvempia materiaaleja kuten esimerkiksi betonia. 

Betonia ei sinällään CE-merkitä mutta betonin toimittajalta ja käytetyistä aineista 

vaaditaan CE-merkintä. Tarkastuksia tehdään myös koko valmistusketjuun. Betonin 

hiilijalanjälkeä pyritään myös pienentämään hiilidioksidipäästöjä vähentämällä. 

Tällöin hiilidioksidin päästömäärät ovat noin 60 prosenttia siitä, mitkä ovat 

tavanomaisen betonin hiilidioksidin päästöt. Kaikkiin rakenteisiin tämä ns. vihreä 

betoni ei sovi mutta esimerkiksi sisätilojen rakenteet ja tavanomaiset perustukset 

voivat tulla kyseeseen. Betonin valmistuksesta sinänsä ei aiheudu haitallisia päästöjä. 

A.M. Neville sanoo teoksessaan ”Properties of Concrete” [3] betonin tekemisen on 

puoliksi tiedettä ja puoliksi taidetta. Tällä hän tarkoittanee osaltaan sitä, että betoni 

tehdään juuri ennen käyttöä ja lopullinen työn onnistuminen riippuu viime kädessä 

työmaan tai tehtaan toiminnoista ja monista monista muista tekijöistä. Hyvän 

lopputuloksen saamiseksi on rakenteen suunnittelijan, työmaan ja betoniaseman sekä 

rakennuttajan tehtävä saumatonta yhteistyötä. Betonin monikäyttöisuuden ja tiede- 

sekä taide-ulottuvuuden lienee huomannut myös Alvar Aalto monissa 

funktionalistisissa töissään 1930-luvulta lähtien. 
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Toisaalta betonin tekeminen on kausaalista ja vanhoja tietoja pyritään käyttämään 

hyväksi. Minulle tulee Nevillen lauseesta mieleen siis, että esimerkiksi betonin 

valmistuksessa pitäisi käyttää mahdollisimman paljon hyväksi olemassaolevaa tietoa. 

Koska tilastotieteessä pyritään ennustamaan tulevia asioita menneisyyteen perustuen, 

voidaan myös betonin tekemisessä käyttää hyväksi tilastollisia menetelmiä. Valitsen 

lineaarisen regression betonin tekemisen menetelmäksi ja tutkin miten menetelmä 

sopii tähän tarkoitukseen. 

Tässä työssä tutkitaan voidaanko betonin tekemistä suhteituksen osalta mallintaa 

lineaarisen regression avulla. Kandidaattityötä seuraavassa diplomityössä pyritään 

selvittämään muiden tilastollisten menetelmien käyttö betonin suhteituksessa ja 

valmiin betonin käytössä. Työssä pyritään etsimään keinoja miten Matlab-ohjelmaa 

pystytään käyttämään hyväksi betonin valinnassa.  

2.2. Betonin osa-aineet 

Betonin valmistuksessa käytetään yleensä aina sementtiä, vettä ja erikokoisista 

kivirakeista tehtyä runkoainetta. Näiden osa-aineiden ennakkooon suunniteltavaa 

suhteellista määrää tehtävässä betonipastassa kutsutaan suhteitukseksi. 

Valmistuksessa voidaan toki tarpeen mukaan käyttää muitakin aineita kuten 

esimerkiksi masuunikuona ja lentotuhka. Betonin valmistamisen nopeuden mukaan 

voidaan mukana käyttää myös esimerkiksi kiihdyttimiä ja hidastimia. Betonin 

valmistus koostuu monista tieteen aloista ja toimenpiteistä; suuri osa betonin 

valmistumisesta on kemiaa. 

Määrittelen Eurokoodien [8] kautta omasta mielestäni de facto-betonin, vaikka 

betonin käyttö riippuu paljolti tarpeista ja esimerkiksi betonin puristuslujuus voi 

vaihdella käyttötarkoituksen mukaan hyvinkin suuresti. Tarkistelen ensiksi mitkä 

ovat tarvittavat aineet, että saataisiin tehtyä perusmassaa, jota hyvissä olosuhteissa ja 

minimivaatimuksilla voidaan käyttää. 

2.2.1. Sementti 

Sementtiä käytetään betonin sideaineena ja sen raaka-aineita ovat kalkkikivi, savi ja 

kvartsi. Sementin ja veden seos muodostaa pastan, joka kiinnittää kovettuessaan 

runkoaineen ja raudoituksen sekä muut mahdolliset aineet kiinteäksi ja kovaksi 

materiaaliksi. Sementin määrä betonikuutiometrissä on betonin tavoitelujuudesta 

riippuva mutta nyrkkisääntönä voidaan sanoa, että 300 kilogrammaa sementtiä 

betonikuutiometrissä on hyvä lähtökohta. Yleisesti voidaan todeta; mitä enemmän 

sementtiä on betonissa sitä lujempaa on betoni. 

Nykyään käytetään esimerkiksi ydinvoimalan rakenteiden betonoinnissa osaksi 

sementtiä korvaavana tuotteena masuunikuonaa, koska lämmönkehitys on pienempi 

suurissa valuissa masuunikuonaa osana käytettäessä. Masuunikuona voi tällöin 

korvata jopa 70 prosenttia käytettävästä sementistä.  

Sementissä voi olla seosaineena masuunikuonan lisäksi esimerkiksi lentotuhkaa ja 

silikaa, joilla voidaan korvata sementtiä osaksi. Seosaineilla tulee olla CE-merkintä 

tai niiden pitää olla turvatekniikan keskuksen tarkistamia valmistuksen, varastoinnin 

ja käsittelyn osalta. Sementtiteollisuus on myös mukana kansainvälisessä 

päästökaupassa, joka käynnistyi vuonna 2005. 
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2.2.2. Vesi 

Betoniin käytettävä vesi on tavallista vesijohtovettä, joka yleensä käy valmistukseen 

ilman erikoistoimenpiteitä. Mikäli vesi otetaan muualta kuin kunnallisesta 

vesijohtoverkosta on vesi testattava kuukausittain ainakin ydinvoimalaympäristössä. 

Yleissääntönä voidaan sanoa, että mitä enemmän tuoreessa betonissa on vettä sitä 

huonompi on puristuslujuus kovettuneessa betonissa.  

2.2.3. Runkoaine 

Runkoaine on joko luonnonsoraa, mursketta ja hiekkaa käyttötarkoituksen 

mukaisessa suhteessa. Nykyään on lisätty kalliomurskeen käyttöä ja noin puolet 

betonissa käytettävästä kiviaineksesta on kalliomursketta. Yleensä betonin 

tilavuudesta noin 70-80 prosenttia on runkoainetta. Painoyksiköissä mitaten 

kiviaineksen määrä on noin 1700-2000 kg/betoni-m
3
. Runkoaineen raekoon 

halkaisija on yleensä välillä 8 mm- 16 mm mutta tarpeen mukaan kiviaineen raekoko 

voi olla myös edellä mainittua pienempi tai suurempi. 

Runkoaine voidaan osin korvata myös masuunikuonalla ja ferrikromikuonalla. 

Etenkin ydinvoimalarakentamisen piirissä on seurattava testein jopa päivittäin 

esimerkiksi runkoaineen vesipitoisuutta ja humuksen määrää.  

Erilaisten runkoaineiden ja runkoaineseosten takia betonin laatu on paljolti 

paikkaan sidottu, koska runkoaineen kuljetus kaukaa ei ole taloudellista. Tämän 

vuoksi betonin laadun selvittämiseksi on laadunvalvonta ja dokumentointi erityisen 

tärkeässä asemassa etenkin teollisuusrakentamisen työmailla, kuten esimerkiksi 

ydinvoimalat, öljynjalostamot ja paperi- ja terästehtaat.   

2.2.4. Betonin lisäaineet 

Betoniin laitetaan lisäaineita esimerkiksi hydrataation hidastamiseksi tai 

nopeuttamiseksi. Monesti myös betonin muita teknisiä ominaisuuksia yritetään 

parantaa ja saada taloudellisempi lopputulos. Massan työstettävyyteen, 

jälkihoitotyöhön ja kovettumiseen lisäaineilla voidaan saada suuri vaikutus. Betonin 

lisäaineita ovat siis erilaiset erilaiset (teho)notkistimet, nesteyttimet ja huokostimet. 

Betonin lisäaineiden tulee olla joko CE-merkinnällä varustettuja tai niillä pitää olla 

ympäristöministeriön varmentaman toimielimen hyväksymä käyttöseloste. 

2.2.5. Betonin suhteitus 

Betonin suhteituksella tarkoitetaan sementin, runkoaineen ja veden sopivan 

seossuhteen määräämistä. Suhteitus määrätään siten, että betoni täyttää sille asetetyt 

vaatimukset, joita voivat olla puristuslujuus, vesitiiveys, vedenpitävyys sekä sään- ja 

kulutuksenkestävyys. Betonimassa koostumus pitää valita siten, että muokattavuus ja 

koossapysyvyys sopii valmistus-, käsittely- ja betonointitapaan. 

Tässä työssä betonin suhteitusta tarkistellaan betonin puristuslujuuden perusteella. 

Nykyään Eurokoodit määrittelevät betonin suhteituksen ja lujuuden 

ympäristöolosuhteiden mukaan. Ennen Eurokoodien tuloa Suomessa määriteltiin 

käytetyimmän tavallisen betonin lujuus ilmaisulla K30, joka ilmaisi betonin 

kuutiopuristuslujuuden megapascaleissa (MPa). Nykyään Eurokoodin mukaan 
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mitoitettaessa käytetään vastaavanlujuisesta betonista ilmaisua C25/30, jossa 

ensimmäinen luku tarkoittaa lieriöpuristuslujuutta (MPa) ja jälkimmäinen luku 

kuutiopuristuslujuutta (MPa). 

Lujuusluokan C25/30 (K30) betonin suhteitus otetaan tässä nyrkkisääntönä; kun 

tehdään yksi kuutiometri betonia (paino noin 2400 kilogrammaa), sementtiä siinä 

määrässä on 352 kilogrammaa, runkoaineseosta 1860 kilogrammaa ja vettä 169 

kilogrammaa. Vastaavasti prosenteissa ilmaistuna: sementtiä 15 %, runkoainetta 78 

% ja vettä 7 %.  

Laskentaan pitäisi ottaa mukaan myös runkoaineen vesimäärä sekä betonin 

ilmamäärä mutta Matlab-ohjelman lineaarisen regression laskelmissa 

runkoaineseoksen vesi ja betonin ilmamäärä on katsottu sisältyväksi lukuihin. Edellä 

ilmoitetussa perusbetonissa vettä runkoaineessa katsoin olevan 8 kilogrammaa ja 

ilmaa 20 litraa/kuutiodesimetriä kuutiometrissä. Normaalisti runkoaineseoksessa 

oleva vesimäärä siis vähentää suhteituksessa betonin kokonaisvesimäärää. 

Tarkoissa laskelmissa- kuten ydinvoimalan betonirakenteissa runkoaineen 

vesimäärä ja betonin ilmamäärä pitää ottaa aina huomioon ja tarkistaa erilaisia 

tuorebetonikoostumuksia (mix design) laadittaessa. Betonin ilmamäärä vaikuttaa 

esimerkiksi betonin pakkasenkestävyyteen ja betonin käsiteltävyyteen suuresti 

rakenteissa kuten maanvaraisissa laatoissa. 

Betonin puristuslujuutta ei tavallisesti ole pyritty selvittämään lineaarisen 

regression keinoin, koska siihen vaikuttavat asiat, jotka saattavat vaihdella suuresti; 

esimerkiksi käytettävän veden laatu. Betonin puristuslujuutta pidetään siis hyvin 

epälineaarisena esimerkiksi ajan, betonin osa-ainesten ja kustannusten suhteen.  

Regressiivisen mallin avulla voidaan kuitenkin selvittää mihin asioihin kannattaa 

kiinnittää huomiota, kun betonin osa-aineksia valitaan. Toisaalta ennustavien mallien 

tekeminen on kompromissien tekemistä erilaisten kriteerien ja toiminnallisuuden 

kannalta katsottuna. 

Työssä tarkastelen betonin puristuslujuutta muiden muuttujien kautta. Betonin 

puristuslujuus on riippuva muuttuja (selitettävä satunnaismuuttuja) ja muut muuttujat 

ovat riippumattomia muuttujia (selittäviä satunnaismuuttujia). Puristuslujuuden 

mallia määritetään Matlab-ohjelman avulla lineaarista regressiota ja aluksi 

LinearModel- funktiota käyttämällä. LinearModel- funktiota käytetään hyväksi 

lineaarisen regression kuvaajan määrittämiseksi. Esittelen saadut tulokset ja selvitän 

mitä ne tarkoittavat tässä tapauksessa. 

Työssä on tarkoitus testata tilastollisen menetelmin myös betonin puristuslujuutta 

myös ydinvoimalan betonirakenteissa. Ydinvoimalaitoksen betonirakenteiden 

tekemisessä noudatetaan tiukkoja määrityksiä; niiden betonirakenteiden teknisten 

erittelyiden arvojen saavuttaminen on erityisen haastava tehtävä. Tähän vaikuttavat 

betonin aineosien erilaiset ominaisuudet vaikkapa vaan ajan, paikan ja lämpötilan 

funktiona.  

Rakennesuunnitteluun pitäisi yhdeksi osaksi ottaa betonin suhteituksen 

suunnittelua ja suhteitustietoja tai ainakin rajat, joita noudatetaan betonin 

suhteituksessa jokaisella työmaalla erikseen. Vähimmäisvaatimus olisi, että käytetyn 

betonin tiedot tulisivat rakennesuunnittelijalle, joka voi ne tarkistaa tai verrata tällä 

työkalulla. Tästä voisi tulla jopa kilpailutekijä- joka osaa tämän, saa kilpailuvalttia. 
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2.3. Betonin käyttöominaisuudet 

Tuore betoni on esimerkiksi veden määrästä riippuen juoksevaa tai pastamaista 

käyttötarkoituksen mukaan. Betoni alkaa sitoutua nopeasti veden ja sementin 

reagoidessa. Betoni pitäisi pyrkiä valamaan puoli tuntia sen valmistuksen jälkeen. 

Takarajana voidaan pitää kuitenkin yksi tunti valmistuksesta, mikä massa ei ole 

lämmintä ja eikä ole helleolosuhteet.   

Betonista voidaan tehdä ennen valua työmaalla vielä esimerkiksi ilmamäärän 

mittauksia, koska joissakin rakenteissa ilmamäärä on hyvin tärkeä tekijän vaikkapa 

vain pakkasrasituksen takia. Liian suuren ilmamäärän omaava betoni on tällöin 

hylättävä myöhempien ongelmien välttämiseksi, koska puristuslujuus heikkenee. 

Mikäli halutaan pakkasenkestävää betonia, myös liian pieni ilmamäärä betonissa 

aiheuttaa betonin hylkäämisen. 

Tärkeintä olisi saada betonimassaan sopiva ilmahuokosjako, mikä takaa riittävän 

mikrohuokosten määrän. Tällöin mikrohuokosissa oleva vesi ei jäätyessään laajene 

eikä riko rakennetta. 

Betonin hydrataatioreaktiota on pyrittävä ohjailemaan valun jälkeen tarkasti, koska 

vääränlaiset olosuhteet voivat saada betonin halkeilemaan ja kutistumaan 

hallitsemattomasti. Mikäli työmaalla on liian tuuliset, kuumat tai muuten 

sopimattomat olosuhteet on esimerkiksi maanvaraisten laattojen betonin pinnan 

valua syytä kastella ja/tai suojella muovikalvolla ensimmäisten päivien aikana.  

Betoni kovettuu arvosteluikäänsä noin 28 päivässä mutta esimerkiksi 

ydinvoimalaympäristössä, jos massa sisältää runsaasti masuunikuonaa, on syytä 

jatkaa arvosteluikää esimerkiksi 56 päivään. Betonin lujuudenkehitys jatkuu 

kuitenkin ainakin hyvissä olosuhteissa tämänkin jälkeen jopa vuosia eli 

puristuslujuuskin voi kasvaa hitaasti vielä 91 päivän normaalin mittausajankohdan 

jälkeen. 

2.3.1. Fysikaalinen kestävyys 

Betoni kestää puristusta hyvin mutta vetorasitukset pyritään käsittelemään 

asettamalla raudoitus sopiviin paikkoihin. Yleensä raudoitukset on asennettu 

rakenteen pintoihin ja niillä pyritään hallitsemaan esimerkiksi taivutusmomenttia, 

leikkausvoimaa, normaalivoimaa ja vääntöä. 

Kun esimerkiksi kaksitukista palkkia kuormitetaan yläpuolelta pistekuormalla 

keskeisesti ylhäältä alaspäin, palkin alapintaan syntyy vetoa ja yläpintaan puristusta. 

Palkki taipuu siis kuormituksen suuntaan kuormituksesta suuruudesta ja betonin 

lujuudesta riippuen. Tässä tapauksessa alapintaan on siis laitettava sopiva pitkittäinen 

raudoitus vetorasituksen hallitsemiseksi.  

Yksinkertainen paikallaan oleva pistekuorma palkin yläpinnalla aiheuttaa 

monenlaisia palkin sisäisiä kuormia ja kuorman suunnasta ja suuruudesta riippuen 

palkki on raudoitettava sen mukaan. Toki rakenteessa pitää olla rakenteellinen 

(minimi)raudoitus määrätyissä paikoissa Eurokoodin tai muun käytettävän normin 

mukaan, vaikka vetorasituksia ei esiintyisikään.  

Betonirakenne on parhaimmillaan suurten rasitusten alaisina vaikeissakin 

paikoissa kuten esimerkiksi ydinvoimalan reaktorirakennuksen suojakuorien (UJA, 

UJB) materiaalina. Yhdessä teräksen kanssa liittorakenteena päästään vielä 

parempaan lopputulokseen mutta rakenne on tietysti silloin paljon kalliimpi toteuttaa. 
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Monesti esimerkiksi luonnonkatastrofien; esimerkiksi tulvien ja tsunamien 

seurauksena maan päälle ja alle jäävät ehjiksi vain betonirakenteet. 

Betonirakenteiden yksi parhaimpia ominaisuuksia on, että niitä voidaan tehdä 

vesitiiviiksi- tarpeesta riippuen jopa kaasutiiviiksi. Kun käytetään vesitiivistä 

betonia, ei se yksistään kuitenkaan tarkoita, että rakenne on vesitiivis. Kaasutiiveys 

esimerkiksi ydinvoimalarakenteissa voidaan myös suorittaa käyttämällä 

liittorakennetta, kuten reaktorin sisemmän suojakuoren (UJA) sisäpinnassa tehdään. 

Sisäpintaan asennetaan teräslevy (liner), joka hoitaa kaasutiiveyden. 

2.3.2. Kemiallinen kestävyys 

Kemiallinen kestävyys on määritelty nykyään hyvin betonin rasitusluokkien kautta. 

Rasitusluokat esitellään ympäristöolosuhteiden mukaan Eurokoodeissa [8] ja 

Betonimormeissa [7]. Betonin kemialliseen kestävyyttä pyritään parantamaan 

rasitusluokkamäärityksillä siten, että vallitsevissa ympäristöolosuhteissa betonin 

luokka- ja sitä kautta myös puristuslujuus- määräytyy rasitusluokan mukaan. 

Rasitusluokkia on määritelty esimerkiksi ympäristön karbonatisoitumisen, 

korroosion, kloridien ja jäätymisen sekä sulamisen mukaan. Erikseen on 

rasitusluokka myös betonin kemialliselle kestävyydelle ja silloin tarkastellaan 

esimerkiksi ympäristön happamuutta, sulfaattipitoisuutta, hiilidioksidipitoisuutta ja 

nitraattipitoisuutta. Betonin vaadittava vesi/sementtisuhde pienenee yleensä sitä 

mukaa kuin betonirakennetta ympäröivän maan, veden tai ilman kemiallinen 

rasitusluokka tulee vaativammaksi. 

Betonin kestävyys voidaan määritellä jo ennen rakenteen tekemistä 

suunnittelemalla betonirakenteen eliniäksi esimerkiksi 50 vuotta tai 100 vuotta. 

Betonirakennuksen suunnittelukäyttöikä on maksimissaan 200 vuotta. Ydinvoimalan 

betonirakenteet suunnitellaan nykyisin voimassaolevan YVL:n mukaan 60 vuotta 

kestäviksi, mihin lisätään rakennusaika erikseen.  

2.4. Betonin muut ominaisuudet 

Betonista etenkin massiivisia rakenteita valettaessa on tärkeätä, ettei lämpötila 

sitoutuvassa massassa nouse liian korkeaksi. Normaalibetonissa yli 60 asteen 

lämpötila sitoutumisvaiheessa heikentää pysyvästi betonin puristuslujuutta. Tämä 

aiheutuu sementtiliiman kiderakenteen häiriintymisestä normaalitilanteeseen 

verrattuna. Masuunikuonan käytön myötä sallittu raja nousee vähän korkeammaksi. 

Kokemukseni mukaan masuunikuonan vaikutus betonissa on noin 10 celsius-astetta. 

Betonin pumpattavuus ja viskositeetti on myös syytä tarkistaa ja pitää korkealla 

tasolla varsinkin pitkiä pumppauslinjastoja käytettäessä. 

Normaalilämpötilassa (20-25 celsius-astetta) noin kuukauden kovettunut betoni 

kestää kohtuullisen hyvin korkeita ja matalia lämpötiloja ja niiden muutoksia. 

Nyrkkisääntönä voidaan sanoa, että tavallisen kalkkipitoisella kiviaineksella 

valmistetun betonin puristuslujuus heikkenee 75 prosenttiin, kun ulkoinen lämpötila 

nousee + 500:een celcius-asteeseen. Lämpötilan nousunopeus ja syklisyys 

vaikuttavat tietysti asiaan; kuten myös se, missä lämpötilassa betoni oli ennen 

lämpötilan muutosta.  

Erikseen valmistettavaa kuumuutta kestävää betonia pystytään käyttämään 600 

celsius-asteen jatkuvassa käyttölämpötilassa mutta silloin on esimerkiksi käytettävä 



 

 

16 

masuunikuonamursketta runkoaineena ja sulfaatinkestäävää ns. SR-sementtiä. 

Tällaisessa kuumuutta kestävässä betonissa ei käytetä tavallista Portland-sementtiä. 

Normaaliolosuhteissa kovettunut betoni kestää kylmyyttä hyvin aina -200 celcius-

asteeseen saakka; tätä ominaisuutta käytetään hyväksi nesteytetyn maakaasun 

säiliöiden (LNG) betonisissa suojakuorissa. Betonin puristuslujuus kasvaa noin 2.6-

kertaiseksi siirryttäessä +25 celcius-asteesta yli kryogeenisen lämpötilan -200 

celsius-asteeseen. Myös betonin vetolujuus kasvaa mutta ei yhtä paljon kuin 

puristuslujuus. 

Betonin ominaisuuksia on seurattava kokein ja testein. Tärkeiden rakenteiden 

kuten esimerkiksi reaktorirakennuksen sisemmän suojakuoren jännitetty 

betonirakenne on seurattava esimerkiksi ISI-kokeilla koko rakenteen elinajan 

vähintään kymmenen vuoden välein otettavin koepaloin. Tämän lisäksi seurataan 

betonin jännittämisen aiheuttamia liikevaikutuksia erilaisin betonin sisällä olevin 

sensorein koko elinkaaren ajan. 

2.5. Betonin käyttö rakenteissa 

Betonista voidaan tehdä hyvin massiivisiakin rakenteita. Esimerkiksi ydinvoimalan 

peruslaatan paksuus voi olla yli kolme metriä. Nykyään tällainen rakenne valetaan 

yleensä kerralla jopa viikon mittaisena keskeytymättömänä valuna, jolloin betonia 

voi kulua tuhansia kuutiometrejä.  

Ydinvoimalan rakenteet ovat muutenkin pääosin tehty betonista; näkyvän osan 

lisäksi laitoksen alla on usein näkymättömissä suuret määrät betonista tehtyjä 

kanaaleita ja tunneleita. Betonia kuluu esimerkiksi Olkiluodon OL3-projektissa 

reaktorisaarekkeessa joidenkin arvioiden mukaan yli 250 000 m
3  

ja terästä noin 200 

kilogrammaa per betonikuutio. Tämä vastaa noin 5000 kerrostalon betonimäärää. 

Mikäli turbiinilaitos lasketaan mukaan, käytetty betonin kokonaismäärä on noin 

360 000 m
3
. 

Betonista tehdyt rakenteet ovat muokattavuutensa ja lujuutensa vuoksi usein 

perustana ja kulutusalustana muille rakenteille, kuten perustuksissa, silloissa, 

aallonmurtajissa ja padoissa. Nykyään tehdään betonista myös ratapölkyt, jotka 

viime vuosiin asti on tehty painekyllästetystä puusta.  

2.6. Betonin valmistuksen ja käytön valvonta ydinvoimalaympäristössä 

Betonin laadunvarmistuksen erilaisia tarkastuspisteitä ja tarkastuskohteita YVL:n 

Turvallisuusluokan mukaan ovat esimerkiksi: betonin osa-aineet, betoniteräkset, 

betonissa voimia siirtävät metalliosat, betoniin liittyvät rakenteet ja sensorit, 

betonointityöt ennen ja jälkeen betonoinnin sekä jälkihoito ja tarkistukset. 

STUK valvoo harkintansa mukaan kaikkea betonia käyttävää toimintaa; 

esimerkiksi kyseeseen voivat tulla betonin tekemiseen liittyvät turvallisuusselosteet, 

luokitusasiakirjat, laadunvalvontaohjelmat, suunnitteluasiakirjat, valmistuksen 

valvonta sekä käyttöönottotarkastukset. 

Betonin valmistuksen eri vaiheissa STUK voi myös tarkistella esimerkiksi betonin 

osa-aineita, betoniaseman ja betonilaboratorion toimintaa; tuoreen, kovettuvan sekä 

kovettuneen betonin laatua, erikoislaasteja ja erikoisbetoneita sekä betonille tehtyjä 

maalaus- ja pinnoitetöitä. 
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Betonin valmistusta valvotaan tilastollisesti myös ydinvoimaloissa lähinnä 

tarkastelemalla miten puristuslujuuden kynnysarvot saavutetaan. Tällöin tarkistellaan 

valmiiksi tehtyjä suhteituksia (mix designs) ja tuloksia verrataan perussuhteituksiin 

ja kynnysarvoihin. Puristuslujuustulokset analysoidaan rakennuskohtaisesti ja/tai 

rakennusosittain. Betonin toimittajan lujuustestauksien lisäksi otetaan työmaalla 

vaativissa rakenteissa koekappaleita kaikista valukerroista erillisen suunnitelman 

mukaan. 
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3. BETONIN SUHTEITUS MATLAB-OHJELMALLA 

3.1. Ennustava malli 

Aluksi pyritään tekemään olemassa olevaan dataan perustuva ennustava malli, joka 

pystyy antamaan kuvan esimerkiksi siitä mihin rasitusluokkaan betoni 

puristuslujuutensa kautta voi kuulua. Yleensähän käytännön töissä etsitään ensin 

rasitusluokka ja sen jälkeen määrätään betoni.  

Tässä työssä asiaa lähestytään toiselta suunnalta; ensin määritellään lähtöaineiston 

perusteella todennäköinen betonin puristuslujuus lähtien liikkeelle ennalta-annetusta 

datasta ja sen jälkeen annetaan rasitusluokka, johon betoni voi kuulua lähtöarvojen 

perusteella. Työkalu on suunnittelun apuna, kun valitaan betonia. Tässä 

valintakoneessa voidaan eritellä myös muita mahdollisia asioita kuin rasitusluokkia. 

Työn tavoitteena on analyysin avulla tuottaa ennustava malli (kuvaaja), joka 

näyttää betonin puristuslujuuden. Regressioanalyysi tuottaa yhtälön kuvaamaan 

tilastollista suhdetta yhden tai useamman ennustemuuttujan (predictor variable) ja 

vastemuuttujan (response variable) välillä. Yleensä ennustemuuttujaa kutsutaan 

selittäväksi satunnaismuuttujaksi ja vastemuuttujaa kutsutaan selitettäväksi 

satunnaismuuttujaksi. 

Lujuuteen vaikuttavat monet itsenäiset, riippumattomat muuttujat kuten käytetty 

sementti, kiviaines, vesi, notkistimet sekä ikä jne. Käytämme hyväksi saatavilla 

olevaa aikaisempaa aineistoa, jonka perusteella puristuslujuus (dependent variable) 

on määritetty ennemmin.  

Mitä enemmän riippumattomia muuttujia käytämme, sen monimutkaisempi on 

malli ja vaatii enemmän laskenta-aikaa. Yleiskäyttöisyys kärsii, mikäli mallista tulee 

liian monimuotoinen. Selittävät muuttujat vaikuttavat toisiinsa ja parasta mallia 

etsiessä on käytävä läpi kaikkien prediktoreiden vaikutus vasteeseen. Mallin avulla 

pitäisi myös pystyä ennustamaan, mitkä käytetyistä riippumattomista muuttujista 

parhaiten ennustavat betonin puristuslujuutta.  

Poikkeavat havainnot tuloksissa pitää ottaa lähempään tarkasteluun ja alkuperä on 

tarkistettava. Joskus poikkeava havainto on syytä poistaa mallista, jos ei saada 

selville, mistä poikkeama johtuu. Malliin ei saisi myöskään ottaa liikaa regressoreita, 

ettei mallista tule ylisovitettu, jolloin malli voi itse alkaa selittää virheitä. 

Satunnaisuus tulee esille tehtävässä siten, että poimitut arvot on arvottu 

sattumanvaraisesti; itse havaintoarvot ovat sellaisia kuin ne on mittalaitteilla pystytty 

rekisteröimään. 

Mallin laatimisessa ja selittävien muuttujien valinnassa kannattaa kiinnittää 

huomiota seikkoihin, kuten esimerkiksi, että selitettävän muuttujan ja selittävien 

muuttujien välillä on näytettävissä lineaarinen riippuvuus, jäännöstermit noudattava 

normaalijakaumaa/Student:n jakaumaa, jäännösten varianssi on samansuuruinen 

kaikilla selittävien muuttujien arvoilla ja jäännösten voidaan katsoa olevan toisistaan 

riippumattomia. 

Selittävien muuttujien valinta on oleellista mallin kannalta eikä malliin kannata 

laittaa liikaa prediktoreita ilman pohdintaa niiden kyvystä ennustaa. Jos mallissa on 

liikaa harhaisia muuttujia, tulee mallin tulkinta vaikeaksi ja laskenta-aika saattaa olla 

pitkä. 
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3.2. Regressioanalyysi yleisesti 

Regressioanalyysillä tarkoitetaan ennustavaa menetelmää, jota käyttämällä saadaan 

selittävien muuttujien riippuvuuksien avulla selitettävälle muuttujalle vaste. 

Yleisimmin käytetty malli on juuri lineaarisen regressiosuoran malli, jota tässä työssä 

ja Matlab-esimerkeissä käytän.  

Regressiomallin koko yhden muuttujan tapauksessa pitäisi olla vähintään 20 

otosta. Usean muuttujan malleissa otoksia pitäisi olla vähintään 50. Tässä työssä 

otoskoko on vain 15, että pystytään katsomaan paremmin mallissa tapahtuvia 

muutoksia. Varsinaisessa tarkistelussa otoskokoa lisätään yksi kerrallaan otoskoosta 

9 lähtien ja otoskoko on maksimissaan 15. 

Regressio on ennustavan mallinnuksen yksi tyyppi. Kaava y=mx+b kuvaa y-

muuttujaa x-muuttujien (syöte) funktiona. Kaavan valinta perustuu tietoon, jota 

meillä on systeemistä etukäteen. y on riippuva muuttuja (vaste/endogeeninen 

muuttuja) ja x-muuttujat (yksi tai useampia) ovat riippumattomia 

(regressori/faktori/eksogeeninen muuttuja). Edellä on kirjoitettu yhden muuttujan 

malli mutta tässä työssä luodaan usean muuttujan regressioanalyysi mallin 

esittämiseksi. 

Kun systeemiä kuvaava malli on kaavan muodossa kehitetty, regressioanalyysiä 

käytetään kaavan sekä myös matriisin kertoimien ratkaisemiseen ja arviointiin. 

Mallilla pyritään minimoimaan erilaisuudet todellisen ja ennustetun kuvaajan välillä. 

Mikäli etäisyys havaittujen pistearvojen ja suoran välillä on lyhyt, saadulla mallilla 

sanotaan olevan hyvä selitys- ja ennustevoima juuri siihen tilanteeseen, jota 

tutkitaan. Yleensä selitettävä muuttuja on y-akselilla ja etäisyydet eli residuaalit 

lasketaan y-akselin suuntaan. Residuaalien oletetaan olevan normaalijakautuneita. 

X:n kertoimet siis pyritään määräämään siten, että pystysuora etäisyys havaitun ja 

ennustetun arvon välillä minimoituu; X on monen muuttujan regressioanalyysissä 

matriisi. Tavallisesti minimoidaan etäisyyden neliöityjen virheiden summa 

(pienimmän neliösumman menetelmä; sum of the squared residuals). Yksittäisen 

havainnon etäisyyttä regressiosuorasta sanotaan virhetermiksi; yleisesti käytetty 

termi on myös residuaali. X:n kertoimista käytetään myös nimitystä regressiokerroin 

ja se on regressiosuoran kulmakerroin. 

Lineaarinen regressio on yksinkertaisuutensa vuoksi käytetyin lineaarisen 

analysoinnin menetelmä. Lineaarisen regression kuvaaja voi olla esimerkiksi viiva, 

taso, hypertaso tai vaikkapa kolmatta astetta oleva polynominen käyrä. 

Matlab pystyy laskemaan yksinkertaisimpia riippuvuuksia automaattisesti, joten 

esimerkiksi tasomaisten yhtälöiden ollessa kyseessä ei kaavoja tarvitse antaa. Kun 

yhtälö on monimutkaisempi, on Matlab:ssa monta tapaa antaa riippuvuus. 

Esimerkiksi lisämääreellä ”Poly33” saadaan kaavaan mukaan kolmatta astetta olevia 

termejä sekä ristikkäistermejä. 

Käytettäessa Wilkinson:n notaatiota saadaan lineaarisen regression malliksi kaava: 

y = β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + … + βnXn + ε, jossa y on vektorimuotoinen riippuva 

muuttuja, X on matriisimuotoinen riippumaton muuttuja (datamatriisi), β-kertoimet 

ovat arvioitavat kertoimet, joille haetaan tässä laskennassa arvot. β0  on vakiotermi ja 

ε on satunnaismuuttuja (poikkema/virhe/jäännöstermi; ramdom error), jonka 

odotusarvo on 0.  

Monen muuttujan regressioanalyysissä kertoimet pyritään valitsemaan siten, että 

jäännöstermeistä tulee samanaikaisesti mahdollisimman pieniä; tällöin puhutaan 

ongelmasta nimeltä käyränsovittaminen. Jäännöstermeistä voidaan myös todeta, että 
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niiden varianssi on yhtäsuuri selittävien muuttujien arvoilla, ne noudattavat 

normaalijakaumaa ja ne ovat toisistaan riippumattomia. 

Yleensä monen muuttujan lineaarisen regression laskennassa testataan eri 

muuttujien nollasta poikkeavuutta. Matlab tekee testauksen automaattisesti ja 

ilmoittaa jokaisen muuttujan kohdalla erikseen eroavatko kertoimet merkittävästi 

nollasta. Laskennassa pyritään etsimään miten paljon selitettävän muuttujan (y) arvo 

muuttuu, kun yhden selittävän muuttujan arvo (X) muuttuu yhdellä yksiköllä. Tällöin 

kaikkien muiden muuttujien arvot oletetaan pysyvän samana.  

Matemaattisesti asia käsitellään yleensä siten, että regressiomalllin perusmuodosta 

y = Xβ + ε saadaan sovite   = Hy. H saadaan x-arvojen kertoimista muodostetuilla 

matriiseilla ja sitä kutsutaan hattumatriisiksi. Hattumatriisin kaava on H=X(X
T
X)

-

1
X

T
, missä potenssi T tarkoittaa transponoitua matriisia ja potenssi -1 tarkoittaa 

käänteismatriisia.  

Myöhemmin tässä työssä vastaan tulevia regressiomallin hyvyyden tunnuslukuja 

käsiteltäessä esimerkiksi hii vipuluku (leverage) on hattumatriisin diagonaalialkioista 

muodostettu matriisi. Siitä havaitaan, että hattumatriisin muodostaminen ja käyttö on 

tärkeässä osassa regressiivistä mallia analysoitaessa. 

3.3. Laskennan valmistelu 

3.3.1. Matlab-ohjelman hankinta 

Matlab-ohjelmaversio on Student version 2013a (8.1.0.604), koska haluan testata 

ohjelman sen hetken uusimpia mahdollisuuksia. Matlab:ssa on käytettävissä 

Statistics Toolbox:ssa lineaarisen regression laskemiseksi esimerkiksi funktiot: 

LinearModel-funktio, jolla voidaan laskea lineaarista regressiota; NonlinearModel-

funktio epälineeaarisen regression tutkimiseen ja GeneralizedlinearModel, joka sopii 

loogisen regression ja muiden tyyppisten GOM-mallien (Grade Of Membership) 

tarkkailuun. Regressiossa voidaan käyttää myös vanhempia käskyjä, kuten ”polyfit”, 

”regress” ja ”regstats” mutta esimerkiksi uudempaa ”LinearModel”-käskyä 

suositellaan käytettäväksi. 

Ostettu Matlab-ohjelmaversio sisältää myös moduulit Simscape ja SimMechanics. 

Tämä Matlab-ohjelman kirjoittamishetkellä uusin versio on nimeltään Matlab 8.1 ja 

se on julkistettu helmikuussa 2013. Hinta oli alle 140 euroa, joten ohjelmaa pääsee 

käyttämään ja testaamaan suht edullisesti. Toimivan GUI:n tekemiseksi kannattaa 

hankkia vielä Matlab Compiler, Matlab Builder NE, compiler ja  deploytool. 

Olen pyrkinyt tekemään tarvittavat vaiheet ”kotikutoisesti” ja aluksi 

mahdollisimman yksinkertaisesti. Olen hankkinut käyttämäni ohjelmaversiot 

suhteellisen edullisesti ja siten, että niiden käyttö olisi vaivatonta. Kokeilin käyttää 

esimerkiksi Matlab-ohjelmaa yliopiston kautta mutta se osoittautui omilla laitteillani 

ja yhteyksilläni liian hitaaksi systeemiksi- testasin useampia laitevaihtoehtoja.  

Kirjauduin siis ohjelman kotisivuille ”www.mahtworks.se” ja loin oman tilin. 

Tilasin Matlab-ohjelman edullisen Student 8.1-version; tilaamisen aikana algoritmi 

pyytää todistamaan henkilöllisyyden ja lähettämään kopion opiskelijakortista. 

Matlab-ohjelman ja siihen kuuluvan Simulink-ohjelman pystyy lataamaan sen 

jälkeen omalle koneelle.  
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Tarvittaessa voi myös tilata lisäosioita; itselleni tuli työn tekemisen vaiheessa 

esimerkiksi tilata Compiler-moduuli. Student-version ostaminen on siis mahdollista 

vain opiskelijoille mutta Matlab-ohjelman perusversion saa myös suhteellisen 

edullisesti. Pienenä puutteena koin sen, että Student-versio ei toiminut 64-bittisessä 

ympäristössä. 

Matlab-ohjelmaa käytän tietoisesti yli viisi vuotta vanhassa tietokoneessani (HP 

Pavilion HDX9050EO "Dragon") saadakseni selville miten ohjelma toimii koneessa. 

Käyttöjärjestelmä on Windows Vista, joka ei mielestäni toimi yhtä hyvin kuin 

edeltäjänsä tai seuraajansa. 

3.3.2. Excel-ohjelmasta Matlab-ohjelmaan 

Käsittelen aluksi Excel-tiedostoa MS Excel Starter 2010-ohjelmalla, joka tuli 

uusimman tietokoneeni mukana. Käsiteltävä tieto/data laitetaan Excel-tiedostoon 

(Concrete_Data.xlsx) josta se ajetaan Matlab-ohjelmaan taulukkomuuttujaksi. Excel-

tiedoston data on otettu vertailun vuoksi työstä, jossa tutkittiin neuroverkkojen avulla 

lentotuhkan ja masuunikuonan annostelu betonissa.   

Lukujen erottimena kannattaa käyttää tässä tapauksessa pistettä, Matlab voi 

muuten käsitellä annetun Excel-tiedoston tietoja väärin. Desimaalit kuitenkin 

erotellaan tässä ensin pisteillä ja katsotaan miten Matlab reagoi siihen. Excel-

ohjelmassa voidaan myös valita ja rajata alue, jonka tiedot haluaa ottaa mukaan 

tarkasteluun ja sen jälkeen tuoda Matlab:n ”Import”-käskyllä Matlab-ohjelmaan. 

Matlab-ohjelmaan siirtämisen jälkeen betonin tiedot tulevat olemaan kymmenessä 

eri sarakkeessa ja oletuksena Matlab laittaa viimeiseen sarakkeeseen on betonin 

puristuslujuuden, joka on riippuva, selitettävä muuttuja, jota arvioidaan. Muut tiedot 

ovat riippumattomia muuttujia, joiden perusteella betonin puristuslujuutta arvioidaan. 

Matlab nimeää sarakkeiden otsikot Concrete_Data.xlsx-tiedostossa käytettyjen 

sarakkeiden mukaan. Samat sarakkeiden nimet tulevat näkyviin ajon jälkeisissä 

tulosteissa muuttujien niminä. 

3.3.3. Matlab-ohjelman alkutoimet 

Mathworks sallii tällä hetkellä Matlab & Simulink Student 8.1-ohjelmaversion 

asentamisen kahdelle tietokoneelle kerrallaan. Jos ohjelman haluaa asentaa 

kolmannelle koneelle, on jompikumpi kahdesta edellisestä asennuksesta poistettava. 

Ohjelma asentui Mathworks.se ohjeiden mukaan suht helposti. Kun license-tiedosto 

on asennettu oikeaan hakemistoon, ohjelman ”R2013a Student Version 8.1” 

käyttäminen voidaan aloittaa työpöydän kuvakkeesta. Matlab-ohjelman 

käyttöliittymä on selkeä ja erilaisten ikkunoiden merkitystä pyritään selvittämään 

tämän työn aikana (Kuva 1). 

Testasin Student-version asentamista myös Windows 7-ympäristöön mutta Student 

8.1-versio ei toistaiseksi toimi 64-bittisellä alustalla. Varsinaisen työn teen siis 

Windows Vista-ympäristössä enkä voi tässä työssä testata ohjelmaa muilla 

koneillani, jotka ovat uudempia.  

Tuon Excel-tiedoston (Concrete_Data.xlsx) Matlab:n työhakemistoon vetämällä 

sen resurssienhallinnasta ja pudottamalla Matlab:n Current Folder-hakemistoon. 

Aloitan Matlab-tiedoston tekemisen luomalla uuden script-tiedoston. Script-
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tiedostoon voidaan tallentaa suorituskelpoista Matlab-koodia; tiedoston nimi on 

muotoa tiedoston_nimi.m.  

Script-tiedoston voi luoda esimerkiksi Home-valikon tai Current Folder:n kautta. 

Kun tiedosto on määritelty script-tiedostoksi, se ilmestyy oletuksena näkyviin 

Current Folder:n viimeiseksi tiedostoksi. Annan tiedostolle nimen 

(Concrete_Compressive_Strength). Matlab antaa ilmoituksen, että samanniminen 

tiedosto on jo olemassa mutta korvaan vanhan tiedoston uudella. 

 

 

Kuva 1. Matlab-ohjelman käyttöliittymä. 

3.3.4. Script-tiedoston luominen 

Kaksoisnäpäytyksellä hiiren oikealla napilla Current Folder-hakemistossa tiedoston 

nimeä (Concrete_Compressive_Strength.m) saan näkyviin script-laatikon, johon voin 

aloittaa koodin kirjoittamisen ja tallentamisen.  Tietoja voidaan tuoda Matlab-

ohjelmaan myös import-käskyllä Matlab:n. Matlab-tiedostostojen nimissä on hyvä 

käyttää vaikkapa alaviivaa sanojen välissä; yleensä ohjelma muistuttaa tiedostojen 

oikeasta nimeämisestä eikä tallenna vastoin sääntöjä nimettyjä tiedostoja. 

3.3.5. Script-tiedoston koodin kirjoittaminen 

Kirjoitan aluksi Matlab-ohjelman script-tiedoston mahdollisimman lyhyesti ja testaan 

toimintoja yksi kerrallaan, että saan selville mitä kukin käsky tekee. Ensimmäisellä 

koodilla saadaan betonin puristuslujuuden määrittelystä lineaarisella regressiolla jo 

varsin paljon tietoa ja tuloksia. Käytän Matlab-ohjelman Publish-toimintoa 

testatakseni miltä tulostus näyttää.  

Tulosteessa (Kuva 2) on siis käytetty dokumentin tekemiseen Matlab-ohjelman 

Publish-toimintoa, jossa on mukana oletuksena myös ohjelman laskemat tulokset. 



 

 

23 

Publish-dokumentin ulkonäköä voidaan muokata asetuksista halutun dokumentin 

ulkonäön saamiseksi. 

Jos haluttaisiin säästää muistitilaa, voitaisiin taulukossa mahdollisesti olevia 

string-muotoisia muuttujia konvertoida nominal-käskyllä. Matlab:n LinearModel- 

funktio osaa käsitellä suoraan annetun taulukon tietoja. Funktiolle annetaan tiedot 

Concrete_Data- taulukossa eikä riippuvien muuttujien tietoja tarvitse antaa erikseen.  

LinearModel-funktion käytössä kannattaa huomata, että se olettaa haetun mallin 

olevan suoran, joka ohittaa y-akselin tietyssä kohdassa. Tuloksissa annetaan tietoa ja 

testataan kunkin estimaatin kertoimia luotettavuutta esimerkiksi tstat- ja pValue-

arvoilla. Lopuksi esitetään mallin sopivuudesta tietoa RMSE:n ja muiden muuttujien 

avulla. Tuloksista on mahdollista saada monenlaisia piirroksia (Kuva 2). 

 

 

Kuva 2. Matlab-ohjelman Publish-toiminnon avulla piirretty kuvaaja. 

3.4. Esimerkkilaskenta 

3.4.1. Script-tiedoston ajaminen 

Ensimmäisen koodin kirjoittamisen jälkeen koodi ajetaan Run-komennolla, joka 

voidaan suorittaa myös siten, että nähdään esimerkiksi eri vaiheisiin kulunut aika. 

Variables-ruudussa näytetään taulukko (Kuva 3), johon Matlab konvertoi 

Concrete_Data.xlsx- tiedoston tiedot. Mikäli laskennassa jostain syystä tulee virheitä, 

Matlab antaa liitteen (Liite 1) mukaisia virheilmoituksia. 
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Yksinkertaisuuden vuoksi testaan ohjelman toimintaa ja kirjoitan 

yksinkertaisemman Excel-tiedoston suoraan Eurokoodeista [8] SFS EN 206-1 

englanninkielinen version sivulta 65 betonin suositusarvot rasitusluokkien kautta. 

Näillä tiedoilla voidaan testata ohjelman käyttäytymistä paremmin, koska käytössä 

on vähemmän muuttujia ja niiden käyttäytyminen on paremmin tiedossa kokemuksen 

valossa. 

 

 

Kuva 3. Matlab-ohjelman taulukoimat tiedot ensimmäisen tiedoston ajon jälkeen. 

3.4.2. Lähtötiedoston (input) SFS EN 206-1 tietojen esitulkintaa 

Selittävien muuttujien väliset korrelaatiot vaikeuttavat saadun mallin tulkintaa. 

Esimerkiksi tässä tapauksessa (Kuva 4) vesi/sementti-suhde ja veden sekä sementin 

määrä korreloivat selvästi keskenään ja on hyvä jättää jokin noista selittävistä 

muuttujista pois. Mallista saattaa tulla harhaanjohtava ja se antaa vääriä tuloksia, jos 

on käytetty keskenään korreloivaa materiaalia. Ristiriitaisia tuloksia yhden muuttujan 

osalta selvitettäessä kannattaa etsiä onko muissa selittävissä muuttujissa jo 

sisäänrakennettuna kyseisen selittävän muuttujan ominaisuus. 

Regressioanalyysin yhteydessä laskentaa suorittavat ohjelmat testaavat 

minkälainen vaikutus selittävällä muuttujalla on selitettävään muuttujaan. Tällöin 

tarkastellaan eroavatko kertoimet tilastollisesti nollasta. Myös Matlab-ohjelma tekee 

LinearModel-käskyllä esimerkiksi t-testin, jolla pyritään selvittämäään onko kerroin 

tilastollisin kriteerein suurempi kuin nolla tämän aineiston perusteella. Tuloksissa 

esitetään myös yleensä käytetyn testin merkitsevyystaso, joka ilmoitetaan tässä 

laskennassa pValue-arvon avulla. 
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Kuva 4. Testitiedosto Eurokoodin SFS EN 206-1 mukaan. 

3.4.3. Lähtötiedoston (input) SFS EN 206-1 tulosten tarkistelu 

Eurokoodin testitiedoston predictor-arvoilla (Kuva 4) ohjelman ajo onnistuu 

ensimmäisellä kerralla ja täten testitiedostolla saavutettua vastetta ja sen 

numeroarvoja voidaan tutkia (Kuva 5). Mustalla tekstillä on annettu lauseke, jossa 

nähdään minkälainen regressiivinen malli on muodostettu. 
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Kuva 5. Eurokoodin SFS EN 206-1 mukaan laaditun testitiedoston tulokset. 

 

Betonin puristuslujuuden malliin vaikuttavat nyt termit, joihin kuuluu vakiotermi, 

sementti, vesi, vesi/sementti-suhde ja ilma. Kannattaa jälleen huomata, että 

vesi/sementti-suhde olisi ollut hyvä jättää pois lopullisesta mallista, koska vesi ja 

sementti annetaan jo erikseen lähtötiedoissa ja vesi/sementti-suhde riippuu niistä; jos 

vesi/sementti-suhde jätetään prediktoreihin mukaan, tulee malliin mukaan 

kolineaarisuutta. Tilanteesta on piirretty kuva plot(myFit)-käskyllä (Kuva 6).  
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Kuva 6. Testitiedoston kuvaaja. 

 

Objektiin myFit tallennetaan lineaarisen regression tulokset Wilkinson:n notaatiota 

käyttämällä yi = β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + … + βnXn + εi. Notaatiossa yi on vektori, 

Xi on (data)matriisi ja βi on haettu kerroin ja εi on virhetermi.  

Tarkempi määrittely on annettu esimerkiksi lähdeteoksessa [11]; tässä esitetään 

matriisimuoto: y=Xβ+ε 

y on selitettävän muuttujan yi havaittujen arvojen muodostama satunnainen nx1-

matriisi/vektori, i=1,2,…,n 

X on selittäjän eli selittävän muuttujan havaittujen arvojen xij ja ykkösten ei-

satunnainen ja havaittujen arvojen muodostama nx(k+1)-matriisi, i=1,2,…,n; 

j=1,2,…,k 

β  on regressiokertoimien βj muodostama (k+1)x1-matriisi, j=1,2,…,k 

ε on jäännöstermien εi muodostama nx1-matriisi, i=1,2,…,n 

3.4.4. Tulosten analysointi 

Lineaarinen regressiomalli 

 

Ensimmäisenä on ohjelman tuloksissa ilmoitettu kaava (Linear regression model), 

josta nähdään mikä on haettu selitettävä muuttuja ja monen muuttujan tapauksessa 

miten monta selittävää muuttujaa on mukana. Tähän on merkitty vielä prediktorit 
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erikseen mutta, jos regressoreita on enemmän, merkitään kaavan yleinen muoto. 

Regressoreiden tarkempi määrittely löytyy Matlab-ohjelman Workspace-ikkunassa 

kulloistakin objektia- esimerkiksi myFit <1x1 LinearModel> kaksoisklikkaamalla. 

Tällöin avautuvat objektin tiedot, joissa on merkitty käytetyn lineaarisen 

regressiosuoran tietoja. Mielenkiintoisia ovat esimerkiksi Residuals ja Diagnostics.  

 

Lasketun regressiosuoran estimaatin kertoimet 

 

Taulukossa (Kuva 5) on ilmoitettu ensimmäisessä sarakkeessa selittäville muuttujille 

lasketut kertoimet. Ensimmäinen kerroin (Intercept) ilmaisee kohdan, jossa 

regressiosuora leikkaa y-akselin; se ilmaisee siis tilanteen, jossa muuttujien X 

kertoimet ovat nollia. Yleensä otaksutaan, että sellainen tilanne, jossa kaikki 

estimaatin kertoimet ovat nollia, on hypoteettinen.  

Regressiokerroin ilmoittaa paljonko selitettävä muuttuja kasvaa, kun selittävää 

muuttujaa kasvatetaan yhdellä yksiköllä. Mikäli regressiokerroin on nolla, ei 

muuttujien välillä otaksuta olevan lineaarista yhteyttä. 

 

Regressiosuoran kertoimien standardipoikkeama 

 

Tulostuksen toisessa sarakkeessa on kertoimien ensimmäinen arvokriteeri, joka on 

laskettu jokaiselle kertoimelle erikseen; se on nimeltään estimoitu (keski)hajonta eli 

standardipoikkeama (SE; Standard Error). Keskihajonta ilmoittaa miten alkuperäiset 

havaintopisteet ovat jakautuneet estimaatin ympärille. Keskihajonta ilmaisee 

keskimääräistä poikkeamaa odotusarvosta. Keskihajonnan neliötä kutsutaan 

varianssiksi. Joissakin teoksissa ”SE” on ilmoitettu kaavalla: RMSE* ; kerrroin 

cii sisältää tiedot parametriestimaattien variansseista. 

 

Regressiosuoran kertoimien t-testin arvo (tStat) 

 

Kolmannessa sarakkeessa on ilmoitettu kullekin kertoimelle t-testin arvo ja tällöin 

tarkastellaan nollahypoteesia, että kyseinen regressiokerroin on nolla. 

Vastahypoteesina on, että kyseinen kerroin on nollasta poikkeava. Itseisarvoltaan 

suuret testisuureen arvot tj viittaavat siihen, että nollahypoteesi ei päde.  

Testin arvolla sinänsä ei katsota olevan suurta merkitystä mutta sitä seuraava p-

arvo on ainakin joidenkin tilastotieteilijöiden mielestä tärkeää informaatiota 

estimaatin regressorien kertoimien hyvyyden selvittämiseksi. Matlab-ohjelmassa on 

hypoteesin testaukseen myös muita käskyjä kuin LinearModel-funktio, jossa t-testi ja 

F-testi suoritetaan automaattisesti osana käskyä. 

Datan oletetaan olevan t-testissä kaksipuolisen Student:n jakauman mukainen ja 

vapausasteiden määrä on n-1, missä n on havaintojen lukumäärä. Student:n jakauma 

sopii pienille havaintomäärille paremmin kuin normaalijakauma mutta suuremmilla 

havaintomäärillä Student:n jakauma lähestyy normaalijakauman arvoja. 

 

Regressiosuoran yksittäisen kertoimen p-arvo (pValue) 

 

Neljännen sarakkeen pValue-arvo selittää t-testin tulosta. Nollahypoteesi H0 voidaan 

hylätä, mikäli testin p-arvo on tarpeeksi pieni. Yleisesti voidaan sopia, että p-testin 

arvo pitäisi olla p<0.05, jolloin nollahypoteesi pitää hylätä; samalla annettu p-arvo 

ilmoittaa merkitsevyystasolla (5 %) tehdyn hylkäämisvirheen todennäköisyyden. 
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Esimerkiksi betonin ilmamäärän (Air) kohdalla hylkäämiserhe on testitiedostossa 0.1 

%. Näin regressiokertoimelle laskettu t-testi tekee selittävästä muuttujasta 

käytettävän tähän tilanteeseen.  

Jokaisen termin merkitsevyyttä on testattu erikseen ja pValue-sarakkeen p-arvon 

mukaan kaikilla kertoimilla ei näyttäisi olevan merkitystä 5 %:n tasolla (esimerkiksi 

sementti ja vesi). Kun samalla nähdään, että R-squared on saanut korkean arvon, 

voidaan päätellä, että prediktoreiden joukossa on (multi)kolineaarisuutta 

(multicollinearity). Multikolineaarisuus saattaa hankaloittaa mallin valintaa ja 

tilastollista päättelyä mallista on vaikea tehdä. 

Mikäli nollahypoteesi jää voimaan, kyseinen selittävä muuttuja voidaan poistaa 

mallista. Silloin on kuitenkin hyvä pohtia minkälainen vaikutus muilla selittävillä 

muuttujilla on tähän poistettavaan muuttujaan. Kun prediktorit korreloivat 

keskenään- eli ilmoittavat esimerkiksi saman asian vähän eri tavalla- saadaan malliin 

kertoimia, jotka ovat epävakaita ja niitä on vaikea arvioda. Kun tällainen muuttuja 

poistetaan mallista, tilanne voi muuttua dramaattisesti.  

 

Estimointimallin vapausaste ja havaintojen lukumäärä 

 

Matlab-ohjelmassa havaintojen lukumäärää merkitään n-kirjaimella ja kertoimien 

lukumäärää merkitään p-kirjaimella. Vapausasteella tarkoitetaan havaintojen (rivien) 

lukumäärää vähennettynä kertoimien lukumäärällä eli kaavan muodossa n-p. 

Joissakin lähdeainoistoissa on p-kirjaimelle annettu vielä riippuvuus p=k+1 

vakiokertoimen takia. 

 

RMSE 

 

RMSE-analyysillä mitataan mallin antamien ja havaittujen arvojen eroja 

(keskimääräinen keskineliövirhe). RMSE saadaan keskineliövirheen avulla. Kun 

mallin vasteen havainnoista vähennetyt mallin estimaattien arvot korotetaan toiseen 

potenssin ja summataan yhteen, saadaan mallin tunnusluku SSE.  

Tämän ns. residuaalineliösumman eli virheneliösumman SSE avulla saadaan 

virhevarianssille δ
2 

harhaton estimaattori; estimaatti δ
2  

= SSE/(n-p-1). SSE:n suuruus 

ja tiedot muistakin tunnusluvuista saadaan esille Matlab-ohjelman Workspace-

ikkunassa hiiren kaksoisnäpäytyksellä myFit-objektiin. Tällöin Variables-ikkunaan 

avautuvat tiedot esimerkiksi juuri SSE suuruudesta; enemmän tietoja saa kustakin 

tunnusluvusta saa hiiren vasemman näppäimen kaksoisnäpäytyksellä. 

Virhevarianssin estimaattoria merkitään MSE
 

eli MSE=SSE/(n-p-1). 

Keskineliövirheen MSE lisäksi mallille on usein laskettu myös estimoitu hajonta, 

joka on keskineliövirheen neliöjuuri . Suuretta on kuvattu ohjelmissa ja 

lähdeteoksissa usein myös kirjainyhdistelmällä RMSE. 

Kannattaa huomata, että Matlab-ohjelmassa virhettä käsiteltäessä MSE:n kaavassa 

ei ole jakajana käytetty havaintojen määrää vaan käyttöastetta eli havaintojen määrä 

vähennettynä kertoimien määrällä (n-p). Sanallisesti keskineliövirhe voidaan siis 

ilmaista, että MSE on raakaresiduaalien (raw residuals) summa jaettuna 

käyttöasteella. 
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Selityskerroin ja paranneltu selityskerroin 

 

Selityskerroin eli monideterminaatiokerroin (R-squared tai R
2
) kertoo mallin 

hyvyydestä; mitä isompi selityskerroin (0≤ R
2
 ≤1), sen parempi on mallin hyvyys. 

Uuden muuttujan malliin ottamista voidaan perustella hyvin parantuneella 

selityskertoimella. Kerrointa R
2 

 kutsutaan myös estimoidun mallin selitysasteeksi. 

R
2
 mittaa siis miten paljon regressiomalli kykenee selvittämään selitettävän 

muuttujan arvojen kokonaisvaihtelusta. 

Selitysasteeksi R
2 

voidaan merkitä myös selitetyn neliösumman suhdetta 

selitettävään kokonaisneliösummaan; R
2 

= SSD/SST. Lukua 100R
2  

sanotaan mallin 

selitysprosentiksi eli kuinka suuri osuus Y:n vaihteluista on selitettävissä X:n 

vaihteluilla. Kun käytetään pienimmän neliösumman suoraa on myös voimassa r
2
 = 

R
2
; r on tällöin lineaarinen korrelaatiokerroin. Otaksutaan, että havaintoja ollessa 10-

20 kappaletta vaihtelee lineaarinen korrelaatiokerroin vastaavasti välillä r=0.6-0.4.  

Havaintoparien perusteella laskettu lineaarinen korrelaatiokertoimen estimaatti r 

voi vaihdella välillä -1≤ r ≤1, joten R
2
 vaihtelee välillä 0≤ R

2
 ≤1. Joskus voidaan 

lähellä 0.1-0.2 olevia arvoja jo pitää hyvinä riippuen siitä miten hyvin malli muuten 

selittää vastetta. Kun r on lähellä ykköstä, sanotaan muuttujien X ja Y välillä olevan 

positiivinen korrelaatio. Regressiomallin selitysastetta voidaan myös mitata malllin 

sovitteiden otoskorrelaatiokertoimella. Korrelaatiokerroin sinällään saadaan 

sovittamalla kovarianssi välille -1…1. Yleensä standarointi tehdään jakamalla 

kovarianssi muuttujien keskihajontojen tulolla. 

Joskus selityskerroin voi olla iso, vaikka F-testissä malli on todettu huonoksi; 

tämän voidaan katsoa johtuvan siitä, että havaintoja on vähän. Tällöin kannattaa 

vähentää regressoreita tai lisätä havaintojen määrää paremman tuloksen saamiseksi. 

Lisäksi on käytössä havaintopareille tunnuslukuja:  

SST on selitettävän muuttujien kokonaisneliösumma (havaittujen y-arvojen erotus 

y:n keskiarvosta). 

SSR on selitettävän muuttujien jäännösneliösumma (havaittujen y-arvojen erotus 

y:n estimaatista). 

Joskus tunnusluvusta SSR käytetään myös nimitystä regression neliösumma.  

Edellisten perusteella voidaan antaa SSD = SST-SSR (selitetty neliösumma). 

Ilmoitettaessa SSR puhutaan joskus myös tunnusluvusta SSE (residuaalineliösumma 

eli virheneliösumma tai estimoidun mallin jäännösneliösumma) kuten edellisessä 

kappaleessa on mainittu. 

Toisin lausuttuna voidaan siis käyttää myös ilmaisua SST = SSE+SSR, jossa SSE-

osa kuvaa sitä osaa kokonaisneliösummasta, jota estimoitu malli ei ole selittänyt ja 

SSR taas sitä osaa kokonaisneliösummasta, jonka estimoitu malli selittää.  

Regressiivisessä analysoinnissa Matlab-ohjelma käyttää seuraavia tunnuslukuja: 

SSE (Sum of Squared Errors; residuals) 

SSR (Sum of Squares; sum of squared deviations of the fitted values from their 

mean) 

SST (Total Sum of Squares; deviation of y from mean y) 

Pythagoraan lauseenkin nojalla tunnusluvuille saadaan riippuvuus SST=SSE+SSR. 

Paranneltua/korjattua selityskerrointa Radj
2
 (Adjusted R-squared) käytetään koska 

selitysaste R
2
 tavallisesti kasvaa mallin kasvaessa, kun selittäviä muuttujia lisätään. 

Korjatun selitysasteen antaman tiedon mukaan malleista on paras se, joka maksimoi 

korjatun selitysasteen arvon. Monesti on kuitenkin katsottu, että selityskertoimista 
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voidaan valita jompikumpi tai molemmat, mikäli ne sopivat mallin hyvyyden 

selvittämiseen. 

 

F-statistic 

 

F-testillä tuodaan esille koko mallin tilastollinen merkittävyys. Tähän käytetään 

varianssianalyysiä (ANOVA). F on testisuure, jolla voidaan F-jakaumaa käyttäen 

testata mallissa regression merkittävyyttä. F-testin p-arvoa tarkkailemalla saadaan 

tietoa mallin sopivuudesta. Mallin p-arvon kynnyksenä tarkkaillaan normaalisti arvoa 

5 % (0.05); mikäli esimerkiksi Matlab-ohjelman tulostuksessa ”F-statistic vs. 

constant model” on p-arvoksi saatu p≤0.05, on nollahypoteesi hylättävä ja 

regressiomalli on tilastollisesti merkittävä. 

 

Mallin p-luku 

 

Tavallisesti oletetaan regressiomallin merkitsevyyttä testattaessa, että havainnot 

noudattavat normaalijakaumaa. Koko mallin p-luvun avulla saadaan tietoa miten 

malli sopii annetun datan laskentaan. Kun mallin F-testin p-arvo on alle 0.05, 

nollahypoteesi tavallisesti hylätään ja mallia voidaan pitää merkitsevänä. Osana 

tarkastelua on myöskin seurattava muitakin tunnuslukuja ja tehtävä päätökset 

kokonaisuus huomioon ottaen. 

 

Havainnot Eurokoodista SFS EN 206-1 saadun tiedoston regressiotuloksista 

 

Ennenkuin saatua mallia tarkastellaan voidaan todeta, että havaintoja voidaan tulkita 

olevan regressoreiden lukumäärään nähden riittävästi. Koko mallin tulostiedoista 

näkyy (Kuva 5), että R
2  

ja Radj
2   

ovat saaneet lähellä ykköstä olevat arvot, joten saatu 

malli selittää hyvin havaintoja. R
2
-arvon mukaan saatu malli selittää 91.6 % vasteen 

muutoksista. Saadun regressiivisen mallin F-statistic-arvon (F-testi) ollessa 32.6 ja 

mallin p-arvon alle merkitsevyystason 5 %, voidaan katsoa mallin olevan 

merkityksellinen ja relevantti tässä tapauksessa. 

Yksittäisistä kertoimista t-testin mukaan malliin kelpaisivat vakiokerroin, sekä 

vesi/sementti-suhteen ja ilmamäärän kertoimet. Niissä p-arvo on alle 5 % ja 

nollahypoteesi- se, että kerroin on nolla- on hylättävä. Tätä tulosta voidaan tutkia 

vielä Matlab-ohjelman stepwise-käskyllä, jolloin saadaan tietoa siitä mikä olisi paras 

kerroinkombinaatioa tällä aineistolla eli havainto- ja kerroinmäärällä. Vapausasteeksi 

tässä tulee 12, kun havaintoja on 17 kpl ja kertoimia 5 kpl.  
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4. HARHAISTEN HAVAINTOPISTEIDEN LÖYTÄMINEN 

4.1. Mallin poikkeavuuksien tarkastelu graafisesti 

Tutkin Eurokoodien rasitusluokka-taulukon antamia arvoja Matlab-ohjelman avulla; 

prediktoreina ovat sementti ja vesi- edellisessä tiedostossa mukana olleet 

vesi/sementti-suhde ja ilmamäärä on jätetty siis pois, koska ne tuovat mukanaan 

redundanttista tietoa. Syynä on jo ennemminkin mainittu seikka, että vesimäärä on 

annettu erikseen ja ilmamäärää taas ei ole annettu kaikille havainnoille.  

Etsin mahdollisia poikkeavia havaintopisteitä Matlab-ohjelmassa tarkoitukseen 

sopivien funktioiden avulla. Mallissa on joitakin havaintoja sattunut samoihin 

pisteisiin- pisteet ovat siis kuvassa päälletysten, jolloin ne eivät näy kunnolla, kun 

niitä piirretään plot-käskyllä (Kuva 7). Tällöin voidaan kuitenkin tutkia miten 

Matlab-ohjelman eri tunnusluvut ja käskyt toimivat regressiodiagnostiikassa tämän 

samankaltaisuuden tuomiseksi esille. Piirroksiin on merkitty näkyviin eniten 

poikkeavan havaintopisteen sijainti kuvasta saatavan tiedon perusteella.  

 

 

Kuva 7. Regressiomalli piirretty plot-käskyllä. 

 

 

Valitsin havaintopisteiden lukumääräksi vain 17, vaikka mallin tarkkuus ei ole 

silloin vielä paras mahdollinen. Pienemmästä havaintomäärästä on kuitenkin 
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helpompi tutkia miten jokin yksittäinen havaintopiste sijaitsee eri diagrammeissa; jos 

pisteitä olisi esimerkiksi 50 kappaletta, tehtävä vaikeutuisi huomattavasti. Tällöin 

mallin tarkkuus olisi kuitenkin parempi. 

Tutkimusaineiston havaintopisteillä 4 ja 5 on siis keskenään samansuuruiset 

prediktorit ja vaste. Samanlainen suhde on pisteillä 6 ja 10 sekä 8, 9, 11 ja 15. Myös 

havaintopisteillä 13 ja 16 on samanlaiset selittävät ja selitettävät arvot. Esimerkiksi 

vipulukupiirroksessa näiden pisteiden pitäisi asettua keskenään samalle tasolle.  

Ensiksi lataan tiedoston Matlab-ohjelmaan Excel-ohjelmasta ja arvioin mahdollista 

harhaisuutta ja poikkeavuutta diagrammien ja tunnuslukujen avulla. Etsin piirroksista 

harhaisia havaintoja ja merkitsen pisteet näkyviin kuviin. Jokaisesta tunnuslukuja 

suorittavast käskystä löytyy monipuolisesti tietoa englanninkielellä ohjelman 

kotisivuilta [2]. Regressiodiagnostiikan tunnuslukuja on esitelty teoksessa [11]. 

4.1.1. Regressiomallin piirtäminen 

Lineaarinen regressiomalli voidaan nyt kirjoittaa myFit-objektista disp-metodilla 

saadun tiedon mukaan kaavan muodossa: Betonin puristuslujuus = 41.198*1 + 

0.13745*Sementtimäärä + (-0.29183)*Vesimäärä. Kannattaa huomata, että Matlab 

näyttää oletuksena kuvaajan x-akselien (prediktorit) arvot jaettuna tekijällä 0.322576; 

tekijän arvo näytetään kuvaajan selityksissä. Skaalaus näyttäisi vaihtelevan tilanteen 

mukaan eri kuvissa siten, että saadaan piirrokselle paras mahdollinen selkeys sekä 

sopiva muoto ja koko vaaka-akselille (Kuva 7). 

Kuvaajasta voidaan tarkistaa esimerkiksi kaukana regressiosuorasta olevia, 

mahdollisesti harhaisia havaintopisteitä. Plot-käsky on metodi, joka toimii tavallisesti 

objektin kanssa. Käskyistä saa Matlab-ohjelman Command Window-ikkunassa 

lisätietoa antamalla esimerkiksi käsky ”help plot”. 

Kun Matlab-ohjelman Data Cursor-osoittimella osoitetaan ylhäällä kauimpana 

regressiosuorasta olevaa havaintopistettä, saadaan selville, että havaintopiste on 

numero 14 ja sen x-akselilla oleva arvo on 6.458*0.322576 = 2.0831. Huomataan 

myös, että esimerkiksi havaintopisteet 12, 8 ja 3 sijaitsevat luottamusväliä osoittavan 

katkoviivan ulkopuolella. Näitä ehkä poikkeavia havaintopisteitä kannattaa tarkkailla 

muillakin diagnostiikka- ja grafiikkatyökaluilla. Luottamusvälirajalla ovat pisteet 13 

ja 4 poikkeavampi piste ensin mainiten. 

4.1.2. Sementtimäärän vaikutus 

Tässä kuvataan yksittäisen prediktorin vaikutus regressiomalliin- nyt tarkastellaan 

sementin osuutta (Kuva 8). Kuten edellisessäkin kuvaajassa tämäkin on nouseva 

suora ja siitä nähdään suoraan, että sementin lisääminen betoniin kasvattaa betonin 

puristuslujuutta, kun muiden prediktorien vaikutus jätetään pois. Pelkällä plotAdded-

käskyllä ilman tarkentavaa prediktorin määritystää saadaan piirrettyä sama kuva kuin 

plot-käskyllä. 
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Kuva 8. Regressiomalli piirretty plotAdded-käskyllä sementtimäärän mukaan. 

 

Erotuksena plot-käskyllä piirrettyyn kokonaisen regressiomallin piirrokseen tässä 

x-akselia ei ole skaalattu ja se näyttää suoraan sementin määrän kilogrammoina. 

Sinällään piirrokset muistuttavat vähän toisiaan mutta havaintopisteet ovat eri 

paikoissa, koska tässä kuvassa ei ole huomioitu veden vaikutusta. Molemmissa 

piirroksissa poikkeavilta havaintopisteiltä näyttävät pisteet 14, 12, 8 ja 3. 

Havaintopisteellä 14 näyttäisi olevan myös tässä piirroksessa suurin etäisyys 

luottamusvälin reunaa osoittavasta katkoviivasta. Luottamusvälirajalla ovat pisteet 

4,1 ja 13. 

4.1.3. Vesimäärän vaikutus 

Vesimäärän prediktorikohtainen piirroksen regressiosuora on laskeva niin kuin 

etukäteen oli odotettavissa eli vesimäärän vähentyessä betonissa betonin 

puristuslujuus kasvaa (Kuva 9). Vesimäärän yksittäisen prediktorikuvan mukaan 

mielenkiintoisia, mahdollisesti poikkeavia havaintopisteitä ovat pisteet numerot 14, 

12, 1 ja 8. Luottamusvälirajaa kulloisellakin kohdalla osoittavalla katkoviivalla ovat 

havaintopisteet 7, 3 ja13. 
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Kuva 9. Regressiomalli piirretty plotAdded-käskyllä vesimäärän mukaan. 

4.1.4. Harhaisten havaintopisteiden etsintä 

Regressiomalleja ja niiden hyvyyttä tutkitaan graafisten mallien avulla. Matlab-

ohjelmassa on käytössä mm. plotDiagnostics- ja plotResiduals-käskyt erityisesti tätä 

tarkoitusta varten. Käskyillä etsitään harhaisia eli muista poikkeavia havaintoja. 

Poikkeavia havaintoja etsitään sen vuoksi, että ne vääristävät analyysin tuloksia eikä 

regressiivinen malli toimi harhaisten havaintopisteiden kanssa toivotulla tavalla. 

Pelkkään plotDiagnostics-käskyyn on Matlab-ohjelmassa sisällytetty leverage-

tunnusluku (Kuva 10). Havainnon vipuluku (leverage) on vastaava hattumatriisin 

diagonaalialkio. Vipuluku kertoo minkälainen vaikutus havainnolla on lineaariseen 

regressioon. Vipuluku kullekin sovitteen havainnolle muodostuu hattumatriisin 

H=X(X
T
X)

-1
X

T
 päädiagonaalin hii jäsenistä.  
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Kuva 10. Vipuluku (leverage) näytetty jokaiselle havainnolle. 

 

Betonin puristuslujuuden lineaarisella regressiolla laskettuun likiarvoon eli 

sovitteeseen päästään käsiksi hattumatriisin avulla, sillä y:n sovite on   = H*y. 

Muuttujassa y ovat tässä laskennassa betonin puristuslujuuden arvot 

matriisimuodossa ja muuttujassa b ovat kertoimien arvot matriisimuodossa [1 

260 166 ; jne.].  Myös Matlab käyttää hyväksi laskennassaan näitä yhtälöitä. 

Tarkistin Matlab-ohjelman laskennasta saatavia tunnuslukujen lukuarvoja 

matriisilaskennalla Mupad-ohjelmalla ja ne osuivat suhteellisen lähellä 

matriisialgebralla laskettuja arvoja. 

Peukalosääntönä voidaan sanoa, että lähellä ykköstä oleva havainnon vipuluvun 

arvo ilmaisee havainnon riippuvan vain vähän muista sovitteen/regressiosuoran 

arvoista. Mitä lähempänä havaintopiste sijaitsee nollaa sitä paremmin muut 

havainnot tukevat myös tukevat tämän pisteen paikkaa.  

Lähellä nollaa olevat vipuluvun arvot ovat siis myös mallin hyvyyden kannalta 

parempia. Jos jokin havainto on kaukana keskilinjasta/regressiosuorasta, sillä on 

sovitteeseensuuri vipuvaikutus eli regressiosuoran vipulukua voidaan verrata 

kappaleen hitausmomenttiin. 

Tässä voidaan vipuluku-arvo ilmaista kertoimien lukumäärän (p) ja havaintojen 

lukumäärän (n) suhteena; hii=p/n=3/17=0.176. Mikäli havaintopisteen vipuluvun 

arvo on suurempi kuin 2*p/n, sitä voidaan pitää suurena. Piirrokseen on merkitty 

katkoviivalla nyt kyseessä oleva kynnysarvo eli 0.353.  
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Käskyllä plotDiagnostics tutkitaan siis vipuluvun (leverage) avulla havaintojen 

harhaisuutta. Kuten kuvasta nähdään havainto 17 ylittää selkeästi havaintokynnyksen 

ja näyttäisi siten sen vipuluvun perusteella olevan harhainen. Vaaka-akselilla on 

näytetty havaintopisteiden numerot ja pystyakselilla vipuluvun suuruus. Kynnystä 

lähimpänä olevia muita arvoja ovat 1, 6 ja 10 mutta nämä arvot pysyvät näytetyn 

kynnyksen alapuolella. 

Ongelman selvittämiseksi on kuitenkin parasta katsoa muitakin mallin graafisia 

malleja lisäinformaation saamiseksi. Kannattaa esimerkiksi huomata, että edellä plot-

käskyllä tehdyssä piirroksessa piste 17 oli sijoittunut lähelle regressiosuoraa 

katkoviivoin merkityn luottamusvälin sisälle. 

Tämä plotDiagnostics-käsky ei näyttäisi yksistään toimivan samalla tavoin kuin 

muut tunnuslukujen käskyt; jostain syystä piirustusmäärityksiä 

”,’marker’,’,’o’,’MarkerFaceColor’,’c’” ei voinut antaa. Sen takia kuvan 

havaintopisteet näkyivät heikommin alkuperäisessä piirroksessa.  

Korjauksena käytin plotDiagnostics-käskyssä tarkenninta ’leverage’, jolloin käsky 

toimii kuin muutkin lisämääreelliset käskyt kuten esimerkiksi seuraavana oleva 

plotDiagnostics ’cookd’. 

4.1.5. Harhaisten ja poikkeavien havaintopisteiden etsintä 

Diagrammin lisämääritteellä 'cookd' tunnistetaan myös poikkeavia havaintoja ja 

harhaisuutta (Kuva 11). Jos havainnon Cook:n etäisyys poikkeaa suuresti muiden 

havaintojen Cook:n etäisyydestä, havainto pitää ottaa erikoistarkasteluun; voidaan 

jopa harkita havainnon poistamista mallista. 
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Kuva 11. Cook:n etäisyys näytetty jokaiselle havaintopisteelle. 

 

Peukalosääntönä Matlab-ohjelmalla näyttäisi olevan, että jokainen datapiste, jonka 

Cook:n etäisyys on suurempi kuin kolme kertaa Cook:n etäisyyden keskiarvo, voi 

vaatia erityistarkastelua. Tässä raja-arvon likiarvo on 0.211 ja se on piirretty 

katkoviivalla näkyviin piirrokseen. Tosin- ulkolaisten (outliers) etäisyyden 

suuruuskriteerille on olemassa monia muitakin sääntöjä eikä tarkkaa kynnystä voida 

esittää eksaktisti; kirjallisuudesta löytyy mm. arvoja 4/n, jonka likiarvoksi tulisi nyt 

0.235.   

Havaintopisteen Cook:n etäisyys näyttää erikseen jokaisesta havainnosta miten se 

vaikuttaa koko mallin vastearvoihin. Cook:n etäisyys on sovitearvojen etäisyyksien 

skaalattu mitta(luku) ja se saadaan raakaresiduaalin, regressiomallin kertoimien 

lukumäärän, residuaalien MSE:n ja vipuluvun avulla: Di = ri
2
/p/MSE * (hii/(1-hii)

2
). 

Kirjaimella i on määritelty se havaintopiste, jota halutaan laskea. Tässä laskennassa 

on yhteensä 17 Cook:n etäisyyden arvoa eli yhtä monta kuin on havaintoja. 

Matlab-ohjelmassa voidaan havaintopisteiden Cook:n etäisyyksien arvot katsoa 

myös LinearModel.fit-käskyn myFit-objektista kaksoisnäpäyttämällä hiiren oikealla 

Diagnostics-osiota.  

Cook:n etäisyyden perusteella katsottuna havainto 14 on eniten poikkeava. Muita 

selkeästi muista havaintopisteistä eroavia pisteitä ovat 1, 17 ja 12- ne alittavat 

kuitenkin ennalta määrätyn kynnyksen. 
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4.1.6. Ulkolaisten määrittely 

Lisämäärite 'covratio' plotDiagnostics-käskyssä etsii myös poikkeavia ja harhaisia 

havaintoja (Kuva 12). Käskyllä on määritelty determinanttien kautta tutkittavan 

havainnon kovarianssin muutos suhteessa koko mallin kovarianssin muutokseen.  

 

 

Kuva 12. Kovarianssisuhde (covratio) näytetty jokaiselle havaintopisteelle. 

 

Tarkemmin määriteltynä covRatio:n kaava on covariance ratio = det{MSE(i) * 

inv[X'(i)X(i)]} / det[MSE*inv(X'X)]. Sanallisesti suhdeluku voidaan määritellä siten 

että, kovarianssien suhde (covRatio) on tunnusluku, jossa jaettavana on determinantti 

lausekkeesta, joka on muodostettu residuaalien MSE:stä ja kovarianssimatriisista. 

Jaettavana olevan lausekkeen havainnoista on poistettu se, jonka vaikutusta 

sovitteeseen/regressiomalliin halutaan tutkia. 

Jakajana on lauseke, jonka MSE:ssä ja kovarianssimatriisissa ovat mukana kaikki 

havainnot. Testasin covRatio-tunnuslukua siten, että poistin havainnon 10 ja tutkin 

saanko saman vastauksen kaavan kautta kuin Matlab-ohjelman suoraan laskema arvo 

on. 

Matlab-ohjelma antaa kovarianssien tunnusluvulle maksimiarvokynnyksen 

1+3*p/n ja minimiarvokynnyksen 1-3*p/n. Tässä tapauksessa maksimiarvo on siis: 

1+3*3/17=1.529 ja minimiarvo 1-3*3/17=0.471. 



 

 

40 

Tunnusluku ’covratio’ perusteella katsottuna havainto 14 on alemman kynnyksen 

alapuolella ja havaintopiste 17 on katkoviivalla merkityn ylemmän kynnyksen 

yläpuolella. Havainnot ovat siis ehdokkaita mahdolliksi poikkeaviksi, harhaisiksi 

havaintopisteiksi covratio-tunnusluvun perusteella. Muita kynnyksiä lähellä olevia 

havaintopisteistä ovat 2, 6, 10  ja 12- ne pysyvät kuitenkin annettujen kynnysarvojen 

sisäpuolella. 

4.1.7. Poikkeavien ennustemuuttujien etsintä 

Tunnusluku Dffits lasketaan jokaiselle havainnolle erikseen studentisoidun 

residuaalin ja leverage:n (hattumatriisin päädiagonaalin) avulla kaavan Dffitsi = sri  * 

sqrt(hii/(1-hii) mukaan (Kuva 13). Kaavassa sri  tarkoittaa studentisoitua residuaalia ja 

hii  havaintoa vastaavaa hattumatriisin päädiagonaalin arvoa. 

 

 

Kuva 13. Regressiomallin skaalattu muutos (Dffits) näytetty havainnoille. 

 

Matlab-ohjelma antaa tunnusluvulle maksimiarvokynnyksen +2*sqrt(p/n) ja 

minimiarvokynnyksen -2*sqrt(p/n). Tässä tapauksessa maksimiarvo on siis: + 2 * 

sqrt(3/17 = 0.8401 ja minimiarvo - 2 * sqrt(3/17 = - 0.8401, jotka on merkitty myös 

piirrokseen. 
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Määritteellä 'Dffits' plotDiagnostics-käskyllä havaintopiste 14 on poikkeava. Myös 

pisteet 1, 12 ja 17 ovat kynnyksien lähimaastossa mutta kuitenkin raja-arvojen 

sisäpuolella.   

4.1.8. Harhaisten selittävien satunnaismuuttujien etsintä 

S2_i on MSE(i) eli se saadaan suoraan Matlab:n laskennasta. S2_i ilmaisee siis 

MSE:n, kun on poistettu kyseinen havainto i ja laskettu MSE eli S2_i = MSE(i). 

S2_i:n arvo ilmoitetaan myFit-objektin Diagnostics-dataset:ssä (kaksoisnapautus 

hiiren vasemmalla näppäimellä). Itse asiassa S2_i ilmoittaa residuaalien varianssin 

(Kuva 14). 

  

 

Kuva 14. Havainnoille laskettu MSE, kun yksi havainto on poistettu. 

S2_i kuuluu ”Delete-1 Statistics”-tunnuslukuihin, mikä tarkoittaa sitä, että 

regressiivisen mallin havainnoista poistetaan yksi ja ilmoitetaan näin saadulle 

mallille uudet tunnusluvut. Muita havainnoin poistavia tunnuslukuja ovat covRatio, 

Dfbetas ja Dffits. 

Tunnusluku S2_i on sii sama asia kuin MSE(i); MSE(i) on määritelty kohdassa 

(4.1.19). Keskineliövirheellä eli MSE:llä (Mean Squared Error) tarkoitetaan S2_i-

tunnusluvun tapauksessa regressiivisen mallin residuaalien keskineliövirhettä 

niinkuin yleensäkin sovitteen hyvyydestä kertovat tunnusluvut. Poikkeuksen tekee 
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seuraavassa kappaleessa oleva Dfbetas-tunnusluku, joka pureutuu erikseen jokaisen 

prediktorin kertoimien keskineliövirheeseen.  

Kynnysarvoksi on annettu 17 havainnon täyden mallin residuaalien 

keskineliövirhe, MSE = 8.71, joka on näytetty objektissa myFit. MSE voidaan saada 

näkyviin myös esimerkiksi käskyllä MSE = myFit.MSE. Matlab-ohjelma määrittelee 

MSE-arvon residuaaleista jakamalla käyttöasteella keskihajonnan tunnusluvun. 

Kynnysarvo on piirretty näkyviin piirrokseen katkoviivalla. 

Määritteellä 'S2_i' plotDiagnostics-käskyllä havaintopisteet 14, 12 ja 1 ovat 

harhaisia poikkeamien suuruusjärjestyksessä. Pisteet 8, 9, 11 ja 15 sijaitsevat lähellä 

kynnystä, joten niissäkin saattaa olla joitakin harhaisia havaintoja. 

4.1.9. Harhaisuus riippumattomille muuttujille erikseen 

Dfbetas-tunnusluku kertoo sen mihin suuntaan tarkasteltava kerroin b tulee 

muuttumaan, kun tarkasteltavana oleva havainto poistetaan. Kertoimen etumerkki 

määrittelee muutoksen suunnan. Mikäli esimerkiksi tulostuksessa (Kuva 15) havainto 

14 poistetaan, vaikuttaa havainnon poistaminen sementtimäärän kokonaiskertoimeen 

annetulla luvulla, joka tässä on -0.8855.  

 

 

Kuva 15. Prediktorien kertoimien standardoitu suuruus (Dfbetas). 
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Kun katsotaan alkuperäisen havainnon selitettävän muuttujan 14 sementtiarvoa, 

havaitaan sen olevan suhteisesti korkea verrattuna muihin sementtimääriin. 

Vakiokertoimen Dfbetas-tunnusluku on 0.2960 ja vesimäärän kerroin on 0.1288. 

Joissakin teoksissa Dfbeta tarkoittaa sellaista tunnuslukua, jota ei ole standardoitu ja 

Dfbetas taas tarkoittaa tunnuslukua, joka on standardoitu MSE:llä. Matlab-

ohjelmassa laskettu MSE:llä standardoitu arvo.  

Kaikissa muissa tässä esitellyissä tunnusluvuissa on määritelty arvot jokaiselle 

havainnolle erikseen; Dfbetas sen sijaan laskee havainnon jokaiselle kertoimelle 

(vakiotermi, sementtimäärä, vesimäärä) erikseen arvot. Tässä laskennassa dfbetas-

lukuja on siis jokaiselle havainnoille kolme kappaletta. 

Havainnon Dbbetas-arvon itseisarvon ollessa suurempi kuin 3/  (n=havaintojen 

määrä), arvolla katsotaan olevan suuri vaikutus vastaavaan kertoimeen. Sekä 

positiivinen että negatiivinen kynnys on merkitty katkoviivalla piirrokseen. Joissakin 

teoksissa kynnyksen rajan itseisarvoksi on määritelty 2/ ; n on havaintojen 

lukumäärä. 

Piirroksessa on merkitty siis erikseen Dfbeta-arvot vakiotermille, 

sementtimäärätermille ja vesimäärätermille. Vihreä piste edustaa sementtimäärää, 

punainen piste vesimäärää ja sininen piste on vakiotermin havainto. Jokaisen 

havainnon Dfbeta-kertoimet ovat nähtävissä piirroksessa.  

Määritteellä 'Dfbetas' plotDiagnostics-käskyllä havaintopisteistä näyttäisi olevan 

harhainenvain havaintopisteen 14 sementtimäärä. Lähellä kynnyksiä olevia 

havaintopisteitä suuruusjärjestyksessä ovat pisteen 17 sementtimäärä, 

havaintopisteen 1 sementtimäärä sekä pisteen 17 vakiotermi. 

4.1.10. Havaintopisteiden jakautuminen 

Tunnusluvun contour piirros näyttää aluksi vähän epäselvältä mutta 

havaintopisteiden paikkoja tarkistelemalla ja vertailemalla Cook:n etäisyyden 

piirroksesta (Kuva 11) pääsee käsitykseen miten pisteet ovat jakautuneet. Kuvaan 

(Kuva 16) on piirretty näkyviin havaintopisteet niiden residuaalien suuruuden ja 

leverage-arvon perusteella. Cook:n etäisyyden asteikko näkyy katkoviivalla, joka on 

saatu faktoroinnin avulla; Cook:n etäisyyshän on leverage-tunnusluvun ja 

raakaresiduaalin funktio.  
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Kuva 16. Vipuluvun ja Cook:n etäisyyden näyttäminen residuaalein (contour). 

 

Piirrosta voidaan tulkita siten, että näiden havaintojen Cook:n etäisyyden 

maksimiarvo; esimerkiksi havaintopiste 14 (Kuva 11) on sovitettu piirustukseen 

negatiivisen raakaresiduaalien omaavien pisteiden osalta kuvaajan oikeaan 

alanurkkaan. Pistekatkoviivat lukuarvoineen kuvaavat sitä miten kaukana kukin piste 

on tästä Cook:n arvon maksimista. Positiiviselle ja negatiiviselle puolelle on erikseen 

Cook:n etäisyyttä osoittavat käyrät. Koska negatiivisella puolella residuaali on 

suurempi kuin positiivisella, pistekatkoviivat ovat enemmän näkyvissä negatiivisella 

puolella. 

Kuten kuvasta voi päätellä, määritteellä, 'contour' plotDiagnostics-käskyllä 

havaintopisteet 14, 1 ja 12 ovat harhaisimpia negatiivisten raakaresiduaalien puolella. 

Positiivisten residuaalien puolella havaintopiste 17 on lähimpänä Cook:n etäisyyden 

maksimia; lähellä olevia pisteitä ovat myös havainnot 6 ja 3. 

4.1.11. Näytepisteiden sijoittuminen 

Käskyllä plotResiduals havaintopisteiden informaatio on kuvattu histogrammien 

muodossa (Kuva 17). Myös tästä kuvaajasta saadaan selville mahdolliset ulkolaiset 

(outliers), mahdollinen korrelaatio sekä muut virheet. Kuvaajasta näkyy myös 

milloin sovitteen havaintopisteet ovat normaalijakautuneita sopivin varianssein.  
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Kuva 17. Residuaalien histogrammi. 

 

Histogrammit ilmaisevat nyt ns. raakaresiduaalien (raw residuals) arvoja. 

Histogrammi näyttää mille alueille raakaresiduaalit/taajuudet ovat sijoittuneet. 

Kuvaajan pitäisi olla keskittynyt symmetrisesti nollan ympärille. Tässä näkyy 

selvästi, että havaintojen 14 ja 12 residuaalit vääristävät tuloksia. Nämä 

havaintopisteet ovat mahdollisesti poikkeavia, mikä vaatii mahdollisesti 

toimenpiteitä. 

4.1.12. Ennustemuuttujien normaalijakautuminen 

Määritteellä 'probability' plotResiduals-käskyn mukaan havaintopisteet 11, 15 ja 17 

poikkeavat normaalijakautuneista residuaaleista (Kuva 18). Myös pisteet 7, 9, 14 ja 

16 ovat ehdokkaita mahdollisiksi harhaisiksi havainnoiksi. Havaintopisteiden pitäisi 

sijaita mahdollisimman lähellä suoraa nollan molemmin puolin jakautuneina. 
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Kuva 18. Residuaalit todennäköisyys-kuvaajalla. 

4.1.13. Riippumattomien muuttujien jakautuminen 

Määritteellä 'fitted' plotResiduals-metodi sovittaa havaintopisteet siten, että vaaka-

akselilla on havaintojen selitettävä termi betonin puristuslujuus ja pisteiden 

residuaalit näkyvät pystyakselilla. Kun verrataan plot-käskyllä piirrettyyn kuvaan 

(Kuva 19) regressiosuorasta, nähdään itse regressiosuora on ’fitted’-piiroksessa 

käännetty vaaka-asentoon katkoviivoin merkittynä.  
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Kuva 19. Residuaalien suuruus (plotResiduals ’fitted’). 

 

Yksittäiset havaintopisteet löytää vertailemalla plot- ja ’fitted’-piirroksia 

keskenään ja havaintopisteiden paikat vastaavat toisiaan piirroksissa. 

Residuaalipiirroksesta voi määritellä paremmin havaintopisteiden etäisyyksiä 

regressiosuorasta. Poikkeavat pisteet ovat samat kuin plot-käskyllä tehdyssä kuvassa. 

Eniten suuruusjärjestyksessä poikkeaa piste 14 ja seuraavina ovat 12, 8 ja 1. 

Residuaalikuvasta näyttää, että seuraavaksi lähimmät pisteet ovat 6 ja 7 toisin kuin 

plot-piirustuksessa, jossa seuraavaksi lähimmät olivat havaintopisteet 13 ja 4. 

Havaintopisteiden paikkaa voidaan pitää eräänlaisena (hitaus)momenttisummana 

regressiosuoran suhteen. Kun kaikki pisteet ovat samanarvoisia, on havaintopisteiden 

momenttisumma tässäkin nolla. Tämähän on jo mainittu residuaalien 

määrittelyssäkin (pienimmän neliösumman menetelmä). Piirrosta kannattaa 

tarkastella yhdessä seuraavan ’lagged’-piirroksen kanssa; onko esimerkiksi 

suuremmilla vasteen arvoilla suurempi residuaali. 

4.1.14. Selittävän satunnaismuuttujan jakautuminen kentässä 

Piirroksessa on esitetty jokaisessa pisteessä kahden peräkkäisen havaintopisteen 

paikat siten, että ensimmäisestä pisteestä on esitetty x-koordinaatti ja toisesta 

pisteestä y-koordinaatti (Kuva 20). Täten kuvaajassa on vain 16 havaintopistettä, 
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koska pisteellä 17 ei ole havaintoparia. Havaintopisteitä olisi hyvä jakautua jokaiseen 

neljään lohkoon tasaisesti. 
 

 

Kuva 20. Residuaalien korrelaation tutkintaa (plotResiduals ’lagged’). 

 

Havaintopistepiirustuksesta kannattaa siis tarkistaa esimerkiksi miten pisteet ovat 

sijoittuneet ristikkäisiin suorakaidelohkoihin. Mikäli ristikkäin sijaitsevissa lohkoissa 

on enemmän pisteitä kuin toisissa ristikkäin sijaitsevissa lohkoissa, on residuaaleissa 

mahdollisesti korrelointia mukana.   

Asteikkojen nollakohdan olisi hyvä sijaita symmetrisesti ja tässä muutamat pisteet 

sijaitsevat kaukana nolla-akseleista ja vääristävät tilannetta. Kuvaajasta katsottuna 

havaintopisteet 14 ja 12 ovat poikkeavia. 

4.1.15. Ennustemuuttujien vaikutusalueet 

Seuraavissa kuvissa on tutkittu yhden prediktorin/ainesosan vaikutusta betonin 

puristuslujuuteen, kun muut ainesosat pysyvät samoina (Kuva 21). Käskyllä 

plotEffects voidaan tutkia betonin puristuslujuutta sementtimäärän ja vesimäärän 

avulla.  
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Kuva 21. Prediktorien vaikutus puristuslujuuteen (plotEffects). 

 

Kun esimerkiksi sementtimäärä lisääntyy 260 kilogrammasta 360 kilogrammaan, 

betonin puristuslujuus kasvaa noin viidellätoista megapascalilla. Tällöin muut 

prediktorit pysyvät samoina eli vain sementtimäärä muuttuu. Vesimäärän 

vähentäminen taas 169 kilogrammasta 144 kilogrammaan kasvattaa betonin 

puristuslujuutta noin 10 megapascalilla. Siniset vaakaviivat näyttävät täten 

ennusteiden luottamusvälin ja tässä siis toinen prediktori pysyy keskimääräisessä 

asemassa, kun toista muuttujaa vaihdellaan.  

4.1.16. Riippumattomien muuttujien vaikutusalueet jaoteltuina 

Tässäkin selittävässä piirustuksessa yhtä prediktoria muutetaan ja muut pidetään 

samana (Kuva 22). Kuvaajan perusteella sementtimäärän lisääminen mainituilla 

vesimääräväleillä lisää betonin puristuslujuutta. Toisaalta Vesimäärän lisääminen 

mainituissa sementtimääräkategorioissa vähentää betonin puristuslujuutta. Itse 

asiassa tässä kuvaajassa ei tullut paljon lisäinformaatiota verrattuna edelliseen 

plotEffects-kuvaajaan. 
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Kuva 22. Prediktorien vaikutus puristuslujuuteen muuttujittain (plotInteraction). 

4.1.17. Riippumattomien muuttujien vaikutusalueet jaoteltuina 

Kuvaajassa plotInteraction Määritteellä predictions näytetään kolmella erilaisella 

sementtimäärillä vesimäärän vaikutus betonin puristuslujuuteen. Näiden tulosten 

perusteella erilainen sementtimäärä-kategoria aiheuttaa suurinpiirtein 

samansuuruisen vasteen, kun vesimäärä muuttuu (Kuva 23). 
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Kuva 23. Sementtimäärän vaikutus lujuuteen (plotInteraction ’predictions’). 

4.1.18. Ennustemuuttujien testaussovellus 

Tuloksia voidaan tarkkailla erityisen hyvin Matlab-ohjelman plotSlice-komennolla, 

jota käyttämällä saadaan muuttujista/prediktoreista taulukko, jossa sekä riippuvaa 

muuttujaa että riippumattomia muuttujia voidaan vielä testata (Kuva 24).  

 

 

Kuva 24. Puristuslujuuden testaaminen prediktoreittain (plotSlice). 
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Kun esimerkiksi sementtimäärä-muuttujan kohdalla olevan kuvaajan sinistä 

pystykatkoviivaa siirretään vaakasuunnassa hiiren vasemmalla näppäimellä, nähdään 

havainnoillisesti mikä on sementti-prediktorin vaikutus betonin puristuslujuuteen 

tässä systeemissä. Tällöin muut prediktorit pysyvät entisellään ja kutakin prediktoria 

tutkitaan yksi kerrallaan. 

4.1.19. Regressiomallin residuaalit 

Residuaaleja käytetään hyväksi monessa tunnusluvussa ja niiden avulla voidaan jo 

sinällään antaa havaintojen ja mallin hyvyydestä tietoa. Residuaaleja on olemassa 

monenlaisia erilaisiin käyttötarkoituksiin mutta otan muutaman tässä lähempään 

tarkasteluun. Matlab-ohjelmassa näitä on myös käytetty ja esitelty myFit-objektin 

sisällä. Joissakin muissa lähdeteoksissa on esimerkiksi standardoidusta residuaalista 

käytetty erilaista kaavaa. 

Ns. raakaresiduaali (raw residual) on havainnon ja sovitteen erotus ja merkitään: 

ri = yi- i. 

Pearson:n residuaali saadaan raakaresiduaalista jakamalla se havaintojen MSE:n 

neliöjuurella:  

pri = ri /sqrt(MSE). 

Standardoitu residuaali saadaan raakaresiduaalin, MSE:n ja leverage-luvun 

(vipuluku) avulla: 

sti = ri /sqrt(MSE * (1-hii)). Luku hii sisältää hattumatriisin päädiagonaalin kyseessä 

olevaa havaintoa vastaavan lukuarvon.  

Studentisoitu residuaali sri on muuten sama kuin standardoitu residuaali mutta 

MSE:n tilalla on MSE(i), joka tarkoittaa, että havainnoista on otettu pois se, jota 

halutaan tutkia ja tälle yhdellä havainnolla vähennetyllä on laskettu uusi MSE eli siis 

juuri MSE(i). Studentisoitu residuaali saadaan siis laskettua kaavasta sri = ri 

/sqrt(MSE(i) * (1-hii)) 

Jos esimerkiksi meidän tapauksessamme halutaan tietään havainnon 10 vaikutus 

(17 havainnon joukosta), se poistetaan ja lasketaan residuaaleista uusi MSE ilman 

havaintoa 10. MSE(i) on itse asiassa määritelty edellä, koska tunnusluku S2_i on 

sama asia (S2_i = MSE(i). 

4.1.20. Regressiomallin tunnusluvut taulukoituna 

Tunnuslukutaulukko kokoaa yhteen esitetyt tunnusluvut ja siitä voi helposti katsoa 

eri menetelmillä saadut harhaiset, poikkeavat havainnot tähän 17 havainnon ja 

kolmen kertoimen tapaukseen. Poikkeavista arvoista voidaan poimia ainakin 

havainnot 14, 12, 17, 8 ja 1; tähän lineaarisen regressiivisen mallin sovitteeseen 

mainituissa havaintopisteissä on nähtävissä harhaisuutta, joka vääristää mallia- 

näiden pisteiden poistamista pitää harkita. Tosin havaintoja on tässä mittauksessa 

liian vähän, joten parasta olisi ottaa lisää havaintoja luotettavien tulosten saamiseksi. 
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Taulukko 1. Lineaarisen regression tunnuslukujen yhteenvetotaulukko  

Piirros Tunnusluku/työkalu Poikkeavat arvot Lähellä kynnystä olevat arvot 

Kuva 7 plot 14/12/8/3 13/4 

Kuva 8 plotAdded sementti 14/12/8/6 4/1/13 

Kuva 9 plotAdded vesi 14/12/1/8 7/3/13 

Kuva 10 plotDiagnostics 17 1/6/10 

Kuva 11 plotDiagnostics 'cookd' 14 1/17/12 

Kuva 12 plotDiagnostics 'covratio' 17/14 2/6/10 

Kuva 13 plotDiagnostics 'Dffits' 14 1/17/12 

Kuva 14 plotDiagnostics 'S2_i' 14/12/1 8/9/11/15 

Kuva 15 plotDiagnostics 'Dfbetas' 14 17/1 

Kuva 16 plotDiagnostics 'contour' 14/1/12 17/6/3 

Kuva 17 plotResiduals (histogram)  14/12   

Kuva 18 plotResiduals 'probability' 15/11/17/ 16/7/9 

Kuva 19 plotResiduals 'fitted' 14/12/8/3 6/7 

Kuva 20 plotResiduals 'lagged'  14/12   

 

 

 



 

 

54 

5. REGRESSIOMALLIN HAVAINTOMÄÄRÄN VAIKUTUS 

5.1. Matlab-ohjelman lineaarinen regressio havaintomäärän perusteella 

Tutkitaan miten havaintojen vaiheittainen lisääminen vaikuttaa tuloksiin ja kuinka 

Matlab-ohjelmalla saadaan selville muutosten suuruus. Aluksi testataan miten 

ohjelma käsittelee dataa, jossa on vähemmän havaintoja kuin prediktoreita. 

Termejähän on yhdeksän kappaletta vakiotermi mukaanlukien. Havaintoja lisätään 

yksi kerrallaan ja katsotaan miten se vaikuttaa tuloksiin. Tässä käytetään tiedostoa, 

joka on saatu neuroverkoilla tehdystä tutkimuksesta [10]. 

Yhdeksän rivin/havainnon datatuloksilla (Kuva 25) saadaan vaste vapausasteella 0.  

 

 

Kuva 25. Lähtöarvot ja tulokset (9 havaintoa, 8 prediktoria; vapausaste 0). 

 



 

 

55 

Kun rivejä on enemmän kuin sarakkeita (Kuva 26), saadaan laskettua ensimmäisiä 

arvioita myös arvoille (SE, tStat, pValue). Tulosten kehittyminen suhteessa 

lisääntyneeseen dataan on näytetty seuraavissa kuvissa. 

 

 

Kuva 26. Lähtöarvot ja tulokset (10 havaintoa, 8 prediktoria; vapausaste 1). 
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Kuva 27. Lähtöarvot ja tulokset (11 havaintoa, 8 prediktoria; vapausaste 2). 
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Kuva 28. Lähtöarvot ja tulokset (12 havaintoa, 8 prediktoria; vapausaste 3). 
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Kuva 29. Lähtöarvot ja tulokset (13 havaintoa, 8 prediktoria; vapausaste 4). 

 

Kuvista nähdään hyvin esimerkiksi p-arvon kehitys; vapausasteeseen 5 saakka 

(Kuva 30) p-arvo kehittyy lupaavasti.  
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Kuva 30. Lähtöarvot ja tulokset (14 havaintoa, 8 prediktoria; vapausaste 5). 

 

Vapausasteella 6 (Kuva 31) mukaan tulee havainto, joka ei ole kovin hyvin 

ruodussa muiden havaintojen kanssa. Tästä voi päätellä, että havaintojen lisääminen 

ei aina ole mallin kannalta hyvä asia, mikäli lisättävät havainnot ovat jollain tavalla 

harhaisia. 
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Kuva 31. Lähtöarvot ja tulokset (15 havaintoa, 8 prediktoria; vapausaste 6). 

 

Edellämainitun vuoksi p-arvot kasvavat 15 havainnon mallissa ja lisätyssä 

havainnossa voidaan olettaa olevan harhaisuutta mukana. Se johtuu osaltaan siitä, 

että sementtiä on havainnossa käytetty muita enemmän; lentotuhkan määrä on myös 

suuri ja kuonaa on taas vähiten muihin havaintoihin verraten. 

Selityskerroin (selitysaste, monideterminaatiokerroin, R-squared) R
2
 antaa näin 

vähäisellä havaintomäärällä liian positiivisen kuvan mallin hyvyydestä. Lähellä 

ykköstä olevat kertoimet ilmaisevat normaalisti, että malli pystyy selvittämään 

merkittävän osan vasteen vaihtelusta mutta tässä tilanteessa asiaa voinee epäillä 

havaintomäärän pienuuden takia. 
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5.2. Tulosten julkaisu Matlab:n ”Publish”-komennolla 

Kappaleessa (5.1) Matlab-ohjelmalla erikseen run-komennolla ajetut tulokset 

voidaan tiivistää selkeään muotoon Publish-toiminnolla. Publish-toiminto yhdessä 

Mupad-moduulin kanssa on tehokas työkalu ja niiden tulostuksena saadaan 

esityskelpoinen dokumentti matemaattisesta laskennasta sellaisenaan esimerkiksi 

html-muodossa. Tällöin tulosteiden käsittely on helpompaa, koska tarvitaan 

vähemmän erilaisia tulosteita ja tiedostoja. 
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6. LINEAARISEN MALLIN PARANTAMINEN 

6.1. Parhaiden riippumattomien muuttujien löytäminen 

Koska kappaleessa (5.1) saadut tulokset eivät anna prediktoreista haluttua tietoa, 

tarkistetaan havainnot ja prediktorit vielä LinearModel.stepwise-käskyllä 

parhaimpien prediktoreiden löytämiseksi. 

Etsin parhaita muuttujia kahdella eri tavalla; vaiheittaisella lineaarisella 

regressiolla, joka käyttää hyväkseen pienimmän neliösumman menetelmää ja 

hyödyntää myös ristikkäistermit (Kuva 32). Toinen menetelmä toimii Akaiken 

informaatiokriteerin (AIC) periaatteella ja ristikkäistermit on jätetty pois laskennassa 

(Kuva 33). AIC voidaan ilmaista myös kaavalla: AIC = n * ln(SSE) + 2 * p. 

Tulosten (Kuva 32) prediktorien p-arvot ilmaisevat, että mallissa olevat 

vakiotermi, sementtimäärä, tehonotkistin ja kustannukset toimivat parhaiten 

ennustavina elementteinä. Ristikkäistermeistä sementtimäärä:vesimäärä ja 

sementtimäärä:tehonotkistin voisivat tulla kyseeseen. Mallin selitysaste on edelleen 

epämääräinen pienen havaintomäärän takia. Koko mallin p-arvo on parempi kuin 

alkuperäisellä mallilla, koska huonosti ennustavia prediktoreita on jätetty pois.  

 

 

 

Kuva 32. Laskenta PNS-metodilla parhaimpien prediktorien etsimiseksi. 
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Tulokset (Kuva 33) on saatu siis Akaiken kriteereillä ja malliin kuuluu vain 

yksittäisiä prediktoreita ilman ristikkäistermejä. AIC-metodilla tehty tarkastelu 

näyttää, että malliin soveltuvia prediktoreita p-arvon perusteella ovat vakiotermi, 

sementtimäärä, masuunikuonamäärä, vesimäärä, tehonotkistinmäärä ja kustannukset. 

AIC-metodin kriteerein siis myös vesimäärä ja masuunikuonamäärä kelpäisivat 

malliin.  

 

 

Kuva 33. AIC-laskenta parhaimpien prediktorien etsimiseksi. 

 

Koko mallin p-arvo on samaa luokkaa kuin PNS-menetelmässä. Selitysaste on 

tässä menetelmässä vähän pienempi kuin PNS-metodissa mutta R
2 
–luvun näyttämä 

on tässäkin epävarmaa liian pienen havaintomäärän takia. 

Matlab:ssa voidaan parasta ennustavaa riippumatonta muuttujaa etsiä 

Linearmodel.stepwise-käskyllä, jolla voidaan lineaarinen regressio laskea vaiheittain. 

Käskyllä voidaan saada selville riippumattomista muuttujista ne, joilla tilastollisesti 

suurin vaikutus mallin käyttäytymiseen puhuttaessa mallin tarkkuudesta. Tuloksista 

muodostuu sellaisten riippumattomien muuttujien joukko, joilla on paras 

ennustuskyky. 

Stepwise-käsky lisää riippumattomat muuttujat yksi kerrallaan malliin ja laskee 

mikä prediktoreista parantaa mallia eniten. Tuloksena saadaan malli, joka on 

tarkempi kuin malli, josta oli lähdetty liikkeelle. Stepwise-käskyn ajamisen jälkeen 

tarkastellaan miten mallin tulostiedot muuttuivat ja verrataan niitä ensimmäiseen 

malliin.  

Linearmodel.stepwise-toiminto etsii siis muuttujien joukosta ne 

muuttujayhdistelmät, joilla voidaan parhaiten ennustaa betonin puristuslujuutta. 

Stepwise-funktio myös testaa onko uusi malli parempi kuin edellinen. Erityisesti 

mallin tarkkuuteen kiinnitetään huomiota.  

Stepwise-funktio tarkistaa myös ristikkäistermejä, kuten esimerkiksi miten mallin 

tehonotkistinmäärä (superplasticiser) ja sementtimäärä yhdessä ennustavat mallissa. 

Ristikkäistermit voidaan kuitenkin haluttaessa poistaa saadusta mallista ja tällöin 
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saadaan yksinkertaisempi lopputulos. Myös mallin laskentakriteerejä voidaan 

muuttaa siten, että esimerkiksi pienimmän neliösumman ja AIC:n asemesta käytetään 

jotakin muuta kriteeriä.  

Matlab:ssa voidaan parasta ennustavaa riippumatonta muuttujaa etsiä siis 

Linearmodel.stepwise-käskyllä, jolla voidaan lineaarinen regressio laskea vaiheittain. 

Käskyllä voidaan saada selville riippumattomista muuttujista ne, joilla tilastollisesti 

suurin vaikutus mallin käyttäytymiseen puhuttaessa mallin tarkkuudesta. Tuloksista 

muodostuu sellaisten riippumattomien muuttujien joukko, joilla on paras 

ennustuskyky. 
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7. YHTEENVETO 
 

Kovettuneen betonin ominaisuudet ovat hyvin pitkälti niitä, mitkä siihen on 

suhteituksen kautta tullut. Ominaisuuksiin ei hirveästi pystytä vaikuttamaan 

suhteituksen jälkeen. Jälkikäsittelyllä voidaan toki ehkäistä esimerkiksi halkeamien 

ja kutistumien muodostumista sitoutumisessa mutta pääosin ominaisuudet 

muodostuvat suhteituksen kautta. Suhteituksen pitäisi siksi olla erittäin tärkeä osa 

betonirakenteen valmistuksessa. Matlab-ohjelman tilastollisia menetelmiä käyttäen 

saadaan yksi hyvä keino lisää suhteituksen määrittelemiseksi tilastojen avulla. 

Ennen Matlab-ohjelmalla tehtävää lineaarista regressiomallia pitää tehtävästä 

betonin kohdalla olla muutamia asioita mielessä. Suhteituksella pyritään siis 

täyttämään ennalta määrättyjä vaatimuksia betonin käytössä. Tällaisia 

perusvaatimuksia voivat olla esimerkiksi: 1) tarvittavan ja tarkoituksenmukaisen 

puristuskapasiteetin saavuttaminen suhteessa betonikappaleen kokoon; 2) sopivan 

vesi/sementtisuhteen ja ilmamäärän saavuttaminen kestävyyden vuoksi; 3) sopivan 

sementtimäärän saavuttaminen halkeamien ehkäisemiseksi lämpörasituksen takia 

sitoutuvassa massassa; 4) sopivan sementtimäärän määrääminen kutistumien 

ehkäisemiseksi kosteuden hallinnan kannalta vaikeissa paikoissa; 5) mitä muita kuin 

perusaineita tarvitaan tarkoituksenmukaisen betonin tekemiseksi.    

Edellä olleisiin kohtiin voisi vastauksen antaa esimerkiksi ohjelma, joka sopivan 

käyttöliittymän kautta antaa ohjeellisia arvoja suhteituksen tekemiseen ja esimerkiksi 

väännön laskentaan suhteituksesta suositellulla betonilla. Suunnittelijan antamaa 

suhteitusta siis verrataan lineaarisen regression kautta entisiin suhteituksiin ja 

annetaan korjausehdotus tai kommentti suhteitukseen, mikäli siihen on tarvetta. 

Suhteituksen kautta määrätyistä viidestä perusvaatimuksesta pureudutaan lähinnä 

ensimmäiseen vaatimukseen, mikä on monesti se tärkein vaatimus- sopivan 

puristuslujuuden omaava betonikappale monesti toteuttaa muitakin vaatimuksia. 

Suhteitus määrää betonin puristuslujuuden ja tavallisesti betonin tekemisen 

kohteeksia on tarkoituksenmukaista asettaa juuri puristuslujuus. 

Betoni itsessään ottaa puristusta hyvin mutta vetokapasiteetti on kohtuullisen 

huono. Vetokapasiteetti on yleensä laskettu raudoituksen varaan. Raudoituksena 

voivat olla harjateräkset, silät teräkset, jännepunokset, kuidut tai muut 

vetokapasiteettia omaavat tuotteet. Tässä työssä on luotettu enimmäkseen 

harjateräksen kykyyn ottaa vetorasituksia; puristukset hoidetaan betonin avulla. 

Terästangot pystyvät ottamaan myös puristusrasituksia mutta tässä ei puristusteräksiä 

lasketa erikseen.  

7.1. Ympäristön vaatimusten vaikutus 

Betonin käyttöön tulevat moninaiset vaatimukset kaikkien edellämainittujen 

ympäristötekijöiden lisäksi. Rasitusluokilla voidaan määritellä monia asioita mutta 

esimerkiksi, jos ensisijaisia vaatimuksia ovat rakenteen tekemisen nopeus ja 

taloudellisuus, asiaa pitää tarkastella erilaisesta näkövinkkelistä. 

Voidaan esimerkiksi asettaa kysymys: milloin rakenne – esimerkiksi 10 metriä 

korkea puolen metrin vahvuinen seinä kestää pystyssä muodonmuutoksitta; milloin 

muotit siis voidaan aikaisintaan poistaa. Jos on kiireinen työmaa, tällä on oleellinen 

merkitys. Tällöin sitoutumisaika ja sitoutumisnopeus ovat oleellisia kysymyksiä, 
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joihin voidaan vaikuttaa suhteituksella. Voidaan myös kysyä milloin rakenne kestää 

hyvin esimerkiksi vääntöä- viikon, kuukauden vai vuoden päästä. 

Betonin tarkimpia suhteituksia tehdään ydinvoimalaympäristössä. Normit ja 

määräykset asettavat betonille tiukat rajat, joita on noudatettava. Monesti saatuja 

betonin suhteituksen arvoja joudutaan muuttamaan kulloisenkin käyttötarkoituksen 

mukaan. Yleensä mitä suurempi lujuus betonilla on sen kalliimpaa on sen tekeminen 

jokaisessa vaiheessa. Betonin tekeminen ja valvonta on myös vaativampaa 

korkeamman lujuuden omaavalla betonilla. Matlab-ohjelman tilastollisen osion 

avulla voidaan lineaarisen tai epälineaarisen regressiomallin kautta tutkia 

puristuslujuutta. Muitakin sopivia menetelmiä on olemassa kuten esimerkiksi 

neuroverkot. 

Betonin toimintaa määritteleviä asioita ovat ainakin betonin (puristus)lujuus, 

kestävyys ja tasalaatuisuus. Esimerkiksi ydinvoimalatyömaalla betonin käyttöä ja 

laatua valvotaan paljon ennen betonirakenteen valamista ja myös rakenteiden 

tekemisen jälkeen ITP:n kautta. ITP-dokumentissa on määritelty tarkasti kaikki 

betonirakenteen tekemiseen vaikuttavat asiat. Vastaukset pitää löytyä esimerkiksi 

kysymyksiin mitä ja missä tehdään, kuka tekee ja milloin sekä käytetyt laitteet. 

Matlab-ohjelmalla eri vaiheissa tehdyt tarkistelut voisivat selvittää hyvin mihin 

suuntaan betoni kehittyy ja tarvittaessa ohjata suhteitusta. 

Betonin käyttöikä määrätään jo ennaltakäsin suunnittelussa ja sillä valitaanko 

käyttöiäksi 50, 60, 100 tai 200 vuotta on oleellinen merkitys myös betonin 

suhteitusta ajatellen. Kovettuneen betonin käyttölämpötila ja sen muutokset käyttöiän 

aikana on myös merkittävä asia. 

7.2. Rakenteen suunnittelu 

Betonin suhteituksen suunnittelun lisäksi tarvitaan betonirakenteen staattista ja 

dynaamista suunnittelua. Tällä hetkellä betonirakenteen staattinen suunnittelu 

tapahtuu enimmäkseen 3D-tekniikkaan perustuvilla työkaluilla oli sitten kyse 

rakenteen muodosta tai kestävyydestä. Työmaata varten tarvitaan tietysti 2D-

näkemys kulloisestakin vaiheesta mutta sen tekeminen pitäisi olla nykyisillä 

ohjelmilla helppo ratkaista. Suhteitus pitäisi mielestäni olla suuremmassa roolissa 

myös suunnittelun alkuvaiheessa, koska yleensä betonin suhteitusta joudutaan 

korjaamaan työmaan ja rakennuspaikan olosuhteiden mukaan. 

Voimien laskeminen tapahtuu yleensä FEM-ohjelmilla, joilla voidaan laskea 

erilaisten kuormitustapausyhdistelmien tulokset suhteellisen helposti. Vaikeimman 

ongelman muodostaa tulosten tulkinta; näyttäisi nimittäin, että tuloksen tulkinnan 

vaikutus esimerkiksi raudoituksen määrään saattaa olla erilaisia käsityksiä. Tietysti 

riippuu aina halutusta riskitasosta ja varmuudesta mikä on lopputulos. Näissä 

laskelmissa ei yleensä oteta betonin suhteitusta huomioon ollenkaan eikä sen katsota 

kuuluvan normaaliin rakennesuunnitteluun. 

7.3. Suhteitus Eurokoodeissa 

Eurokoodin tärkeimmät rakennesuunnitteluun vaikuttavat ohjeet (Kuva 34) on 

määritelty materiaalien ja rakenteiden turvallisuuden, käyttökelpoisuuden ja 

säilyvyyden perusteella. Betonirakenteiden suunnittelua on esitetty osassa SFS-EN 

1992 Eurokoodi 2-osassa. Suhteituksesta ei näissä ohjeissa ole paljonkaan puhuttu. 
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Kuva 34. Eurokoodien toiminnallinen jaottelu [9]. 

 

Betonirakenteisiin on Eurokoodissa lisätty tarkentavia ohjeita (Kuva 35), joista 

erikseen voidaan mainita SFS-EN 206-1 ja  SFS-EN 13670. Nämä ohjeet ovat 

yleensä minimivaatimuksena, kun betonirakenteita suunnitellaan ja valmistetaan. 

Eurokoodissa on SFS-EN 206-1 on taulukoita, joissa on mainittu tärkeimpiä 

suhteituksia erilaisten rasitusluokkien saavuttamiseksi.  

 

 

Kuva 35. Betonirakenteisiin vaikuttavia Eurokoodeja [9]. 
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Merkittävimpiä eroja Suomen vanhoihin standardeihin kuten esimerkiksi B4 

voidaan pitää suunnittelun perustumista lieriölujuuteen, rakenneluokkien 

puuttumiseen, varmuuskertoimien muuttumiseen, harjateräs- ja betonilujuuksien 

muuttumiseen ja leikkaus- ja lävistyskestävyyden muuttumiseen. Itse asiassa 

lävistyskapasiteetin laskentaa ei suositella tehtäväksi pelkästään Eurokoodin mukaan. 

7.4. Loppukommentteja 

Matlab-ohjelman lineaarisen regression kautta saadut tulokset näyttävät mielestäni, 

että suhteellisen helposti ja halvalla voi saada ohjeita päätöksille ja ainakin suuntaa-

antavia ja päätöksiä tukevia tuloksia aikaan- aina ei tarvita supertietokoneita.  

Työn kirjoittamisen aikana tuli otettua hyötykäyttöön mm. Matlab-ohjelman 

Mupad- ja Publish-työkalut, jotka katson oivalliseksi lisäksi repertuaariin kaikkeen 

matemaattiseen laskentaan- olen varma, että niitä käytän myös jatkossakin. 

Tässä työssä on käytetty lineaarista regressiota mutta jatkossa saatujen havaintojen 

perusteella betonin puristuslujuutta voidaan tutkia myös muilla 

regressiomenetelmillä kuten epälineaarisella regressiolla. Betonirakenteen tietä 

suhteituksesta staattisesti ja dynaamisesti rasitetuksi kappaleeksi tarkistellaan vielä 

tarkemmin kandidaattityötä seuraavassa diplomityössä ryhmittelyn ja luokittelun 

kautta. 
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Liite 1. Virheilmoituksia 

 

Ensimmäisen ajon aikana Matlab-ohjelma antoi virheilmoituksia. 

 

 

Kuva 36. Virheilmoitukset ensimmäisen ajon jälkeen. 

 

 

 

Kuva 37. Matlab-ohjelman ilmoittama selvitys virheestä. 

 

 


