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TIIVISTELMÄ 

Suhteitus on tärkeä betonin valmistuksen suunnitelma, jolla pyritään saamaan 

tuoreelle ja kovettuneella betonille halutut ominaisuudet. Tässä työssä on 

keskitytty betonin suhteituksen laskemiseen ryhmittelyn, luokittelun ja 

regression kautta. 

Puristuslujuus on betonin tärkein ominaisuus ja se toimii tässä työssä 

vastearvona luokittelussa ja regressiossa. Puristuslujuuden vastearvoja 

tutkitaan ennustemuuttujien eli prediktorien avulla. Ennustemuuttujina ovat 

esimerkiksi sementtimäärä, vesimäärä, kiviainesmäärä ja erilaisten lisäaineiden 

määrä. Ryhmittelyllä analysoidaan ensin näytteitä parhaiden havaintojen esille 

kaivamiseksi ja mahdollisten harhaisuuksien poistamiseksi. 

Suhteitusta voidaan suorittaa reaaliaikaisesti betoniasemalla mutta tämän 

tutkimuksen perusteella voidaan suhteitus ottaa yhdeksi suunnittelun osa-

alueeksi. Tällöin on kuitenkin oltava betonissa reagoivien osa-aineiden käytöstä 

aikaisempaa tietoa, jonka avulla laskenta suoritetaan ja päätökset tehdään.  

Aineiston käsittely voidaan suorittaa monellakin työkalulla, mutta tässä 

työssä käytetään Matlab-ohjelmistoa ryvästämis-, luokittelu- ja 

regressioanalyysien suorittamiseksi. Työkalussa on valmiina monia valmiita 

toimintoja laskennan suorittamiseksi ja tulosten esittämiseksi havainnollisesti.   

Reseptien suunnittelijan antamaa suhteitusta siis verrataan eri menetelmien 

kautta muodostettuihin suhteituksiin ja annetaan korjausehdotus tai kommentti 

suhteitukseen, mikäli siihen on tarvetta. Kehitettyjä menetelmiä voidaan 

käyttää esimerkiksi betonin valmistuksen opetuksessa siten, että 

rakennesuunnittelu, työmaa sekä muut osapuolet luovat menestyksekkään 

betoniketjun. Lisäksi, menetelmät voitaisiin toteuttaa osaksi reaaliaikaisen 

suhteituksen prosessia.  

 

Avainsanat: betoni, suhteitus, lineaarinen regressio, datankäsittely, 

puristuslujuus, ennustearvo, prediktori, vastearvo 
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ABSTRACT 

Concrete mix design is an important part of manufacturing planning aiming to 

achieve certain desired properties for the fresh and hardened concrete. This 

work focuses on the concrete mix design via clustering, classification and 

regression.   

The most important feature of hardened concrete is compressive strength. In 

this study, the response values of concrete compressive strength are examined 

with predictors. The predictive variables are for example the amount of cement, 

water, aggregates and various additives. With clustering the data is 

preprocessed before applying classification and regression. The preprocessing 

leads to best data samples and finding outliers. 

The concrete mix design can be performed in real-time at a batching plant, 

but it should also be taken as one action in the normal design work. Before we 

can get any results and make decisions, we must have historical information 

about the behavior of the materials.  

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

clustering, classification and linear regression methods with Matlab software. 

This software has many built-in functions and methods to perform calculations 

and to present the results graphically. 

The existing mix design can be compared to the mix design created via 

statistical approach. The results shall be reviewed and action taken, if needed. 

The results of this thesis can be used by designers, site and other relevant 

stakeholders involved in creating the successful concrete chain and also for 

training purposes. The methods developed in this thesis can be used as a part of 

the real-time process in batching plant. 

 

Key words: concrete, concrete mix-design, linear regression, data processing, 

concrete compressive strength, predictor, response value 
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LYHENTEIDEN JA MERKKIEN SELITYKSIÄ 

 

PNS Pienimmän neliösumman menetelmä 

MSE Muuttujan keskineliövirhe 

SSE Residuaalien vaihtelua kuvaava jäännösneliösumma (mallin 

kokonaisvirhe) 

SST Vasteen arvojen vaihtelua kuvaava kokonaisneliösumma 

SSR Estimoidun mallin mallineliösumma (SSM) 

FEM Elementtimenetelmä rakennelaskennassa (Finite Element Method) 

LAR Pienimmän absoluuttisen erotuksen menetelmä (Least Absolute 

Residuals) 

SOM Itseorganisoituva kartta-algoritmi (Self-Organizing Map) 

SOFM  Itseorganisoituva piirrekartta-algoritmi (Self-Organizing Feature 

Map) 

SCG  Skaalattu konjugaatti gradientti- algoritmi (Scaled Conjugate 

Gradient) 

OLS Pienimmän neliösumman menetelmä (Ordinary Least Squares 

method) 

L1-normi Mallin poikkeamien itseisarvojen summa (LAR) 

L2-normi Mallin poikkeamien neliöity summa 

LOESS Paikallisesti sovitettu regressio-menetelmä (Locally Weighted 

Scatterplots Smoothing) 

LOWESS  Paikallisesti sovitettu ja painotettu regressio-menetelmä  

 

 

symboli selitys 

 

X matriisi prediktoreita varten 

XT transponoitu matriisi 

X-1 käänteismatriisi 

Y vastematriisi puristuslujuutta varten 



 

1. JOHDANTO 
 

Tietotekniikkaa pyritään käyttämään jokaisella teollisuudenalalla uusien, aikaa 

säästävien ratkaisujen löytämiseen. Esimerkiksi betoniteollisuuden 

energiatehokkuutta voitaisiin parantaa paremmalla osa-ainesten hyödyntämisellä 

suhteituksessa informaatioteknologian avulla. Betonin valmistus sinällään- kuten 

myös koneoppiminen- on monimutkainen tieteen- ja taiteenlaji, jota voidaan oikeilla 

välineillä kuitenkin ohjata oikeaan suuntaan. Molemmista käsitteistä on sanottu, että 

niissä on monesti mukana puolet tiedettä ja puolet taidetta. Tämä työ on tarkoitettu 

rakentamisen parissa työskenteleville kuten betonirakenteiden rakennesuunnittelijat. 

Yleensä betonin lujuudesta puhuttaessa tarkoitetaan betonin puristuslujuutta. Pitää 

kuitenkin muistaa, että suurin vaikutus betonin lujuuteen sanotaan olevan käytetyn 

kiviaineksen lujuudella - huonolla kiviaineksella ei kunnollista betonia voida tehdä. 

Veden ja ilman yhteenlasketun osan suhde sementtiin on myös tärkeä betonin 

lujuuden vaikuttaja (vesi/sementti-suhde). Normaaleilla käyttöalueilla suhde 

käyttäytyy lineaarisesti mutta epälineaarisia osia myös löytyy. Betonissa käytetyillä 

lisäaineilla on yleensä vettä vähentävä vaikutus.  

Betonin suhteitus on prosessi, jossa eurokoodien [8] rasitusluokan, lujuuden, 

työstettävyyden ja kustannusten osalta on löydettävä oikea resepti betonin 

valmistukseen. Uskon, että tällainen ratkaisu on mahdollista löytää myös 

tilastollisten menetelmien kautta, kunhan valinnassa tarvittavia havaintoja on 

tarpeeksi. Havaintojen kirjaaminen vakioituneen systeemin mukaan auttaisi asiaa. 

Kiviaineksen laatu sekä vesi- ilma- ja sementtimäärä ovat siis ratkaisevia tekijöitä. 

Nykyään betonin tekemisestä ei julkaista liikesalaisuuksiin vedoten tarkkoja 

havaintoja, joiden antamalla informaatiolla voitaisiin ohjata ja dokumentoida uusien 

projektien suhteitusta. 

Tämä diplomityö on jatke kandidaattityölleni ja tässä työssä perehdytään betonin 

lujuuden tutkimiseen koneoppimisen kautta tilastollisin menetelmin. 

Tutkimusmateriaaliksi valitsin jo kandidaatintyössä olleen aineiston, että tuloksia 

kandidaatintyön ja diplomityön kesken voidaan vertailla [10]. Kandidaatintyössä oli 

käytössä OLS-periaatteella toimiva lineaarinen regressio; diplomityössä tutkin 

regression lisäksi myös luokitteluun ja ryhmittelyyn/ryvästykseen perustuvia 

menetelmiä. Tarkoituksena on löytää menetelmä tai variaatio eri menetelmistä, jolla 

saadaan paras estimaattori betonin puristuslujuuden tutkimiseen. 

Betonin todellisen suhteituksen kannalta olisi hyvä, jos puristuslujuuden 

riippuvuutta tarkasteltaisiin prediktoreilla eli piirteillä kuten vesimäärä, ilmamäärä, 

betonin tiheys, sideainemäärä ja sen lujuusvaihtelut. Esimerkiksi sideaineen laatu voi 

vaihdella vuodenaikojen ja valmistuserän mukaan ja se aiheuttaa epävarmuutta 

betonin lujuuden tulkintoihin. Tässä työssä ei kaikkia edellä mainittuja muuttujia 

oteta mukaan, koska tarvittavaa havaintomäärää ei ole saatavilla.  

Työn aikana on pohdittava myös sitä, mikä tavoite on tietojen analysoinnilla 

ennemmin valmistetusta ja testatusta betonista. Mielestäni havaintojen tarkistelulla 

saadaan ainakin suuntaa-antavia tietoja betonirakenteen lujuudesta, kapasiteetista ja 

käyttöiästä. Voitaisiin esimerkiksi rakentaa sovellus, joka ilmoittaa betonin tekijälle 

milloin jokin betonin tekemisen osa-alueen kontrolli on katoamassa.  

Työkaluna mallien muodostamisessa käytetään Matlab-ohjelmaa. Malli pyritään 

siis joko tekemään jo olemassa olevan tiedon perusteella prediktoreiden/piirteiden 

sekä niistä saadun vasteen perusteella tai havainnoista saatavan tiedon perusteella. 

Työssä käytän Occam:n partaveitsi-periaatetta ja lähden liikkeelle yleensä 
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yksinkertaisista metodeista siten, ettei havaintoja eikä muuttujia ole liikaa. Yhden 

muuttujan tapauksessa rajana voidaan pitää 20 otosta. Useamman ennustemuuttujan 

mallissa otoksia pitäisi olla vähintään 50. Muuttujien ja havaintojen määrän erotus eli 

käyttöaste vaikuttaa tulokseen kuten kandidaattityössäni havaitsin. Toistaiseksi ei ole 

olemassa menetelmää, joka sopisi kaikenlaisten ongelmien ratkaisemiseen, minkä 

takia on tärkeätä, että oikean sovelluksen valintaan kiinnitetään huomiota. 

Työssä pyritään korostamaan käytännön soveltamista, mutta tarpeen vaatiessa 

paneudutaan algoritmeihin, jotka ovat menetelmien taustalla. Matlab-ohjelma 

erilaisine työkaluineen on tärkeässä osassa ja varsinainen työ tehdään Matlab-

ohjelman Statistics Toolbox-työkaluilla. Valitsin käytettävät regressio-, luokittelu-, 

ryvästämis- ja oppimisalgoritmit Matlab-ohjelman taulukoiden ja oman kokemuksen 

avulla. Kerron kustakin kategoriasta sen hyvät ja huonot puolet tuoreen betonin 

suhteituksen ja puristuslujuuden määrittelyyn ja yhdistän tulokset taulukkomuotoon. 

Valitsin tutkimusalueen, johon Suomessa ei ole kovin paljon rakennesuunnittelun 

piirissä paneuduttu eli tutkin tilastollisin menetelmin betonin suhteitusta. Etenkin 

ulkomaisilta pienemmiltä työmailta on kuitenkin tullut viestejä, että suhteituksesta 

pitäisi olla dokumentoitua tietoa saatavilla. 

 

Työssäni pyrin vastaamaan seuraaviin tutkimuskysymyksiin: 

1) Mitkä tekijät vaikuttavat merkittävimmin betonin puristuslujuuteen? 

2) Minkälainen tilastollinen malli sopii puristuslujuuden estimoimiseksi 

parhaiten? 

3) Miten malleja voidaan arvioida? 

 
Kuva 1. Betonin suhteituksen kaavio. 

 

Kaaviossa (Kuva 1) esitetään laatimani tiedonjalostusprosessi betonireseptien 

tekemiseksi. Tietoja ei ole käsitelty pelkästään Matlab-ohjelmalla; myös empiirisiä a 

priori- tietoja on otettu ja pitää ottaa huomioon. Tärkeitä kysymyksiä kaaviota 
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katselmoidessa voisi olla; mikä prediktori tai prediktorien yhdistelmä vaikuttaa 

eniten puristuslujuuteen. 

Tässä työssä on verrattu erilaisia ohjattuja, ohjaamattomia sekä yhdistelmä- 

oppimiseen käytettäviä menetelmiä. Pyrkimyksenä on käyttää yhtä menetelmää joka 

luokasta. Menetelmistä pyrin valitsemaan ne, joissa on korostettu mallin tulkinnan 

helppoutta, kategorisen tiedon käyttömahdollisuutta sekä mallin tarkkuutta. Aina 

näitä kaikkia ei voida samassa menetelmässä yhdistää mutta edes kaksi tulisi olla 

saavutettavissa. Käytettävä menetelmä määräytyy pitkälti käsiteltävän ongelman ja 

muiden samanlaisten näkökohtien mukaan. 

Kappaleessa 2 käyn läpi koneoppimisen menetelmiä, kappalessa 3, 4 ja 5 tutkitaan 

ryvästämis-, luokittelu- regressiomenetelmiä betonin suhteituksen apuna. 

Menetelmiä vertaillaan kappaleessa 6 ja lopuksi esitetään yhteenveto.  
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2. TAUSTAA 

2.1. KÄYRÄNSOVITUS 

Käyränsovituksessa (curve fitting) on lyhyesti ilmaistuna kyse siitä, että pyritään 

löytämään mahdollisimman helppo tai yksinkertainen matemaattinen funktio, joka 

noudattaa havaintopisteiden antamaa muotoa. Joskus havaintopisteistä on tiedossa 

sekä heräte että vaste mutta joskus vain herätetieto. Herätteitä voidaan kutsua 

käyränsovituksessa prediktoreiksi, piirteiksi tai riippumattomiksi ennustemuuttujiksi 

käytetystä algoritmista riippuen. Vasteille on vastaavasti olemassa nimityksiä kuten 

esimerkiksi luokat ja erilaiset mallit. 

Regressio on yleisin käyränsovittamisen (curve fitting) menetelmä ja yleensä 

otaksutaan, että käyttäjällä on valmiina kaava tai malli, jonka mukaan toimitaan. 

Mallin valinta antaa systeemille dynamiikan, jonka mukaan malli tulee toimimaan. 

Tämä tarkoittaa, että mallin tuottama vaste systeemin herätteelle on tiedossa. 

Monesti tapahtuu niin, ettei uuteen ongelmaan sopivaa mallia välttämättä tiedetä tai 

sen valinta monista malleista on vaikeaa. 

Usein käytetään lähestymistapaa, jossa useita malleja sovitetaan kyseiseen 

havaintojoukkoon ja valitaan niistä paras. Tapa on hyvä, mikäli on olemassa selviä 

lakeja tai normeja, joiden mukaan edetään; monesti tilanne ei ole kuitenkaan niin 

selkeä. Saatu malli voi olla juuri tutkittavassa tapauksessa kelvollinen mutta sen 

yleiskäyttöisyys saattaa olla huono. Hyvin toimivan mallin pitäisi kuitenkin antaa 

tuloksia, joista saa tukea päätöksentekoon. Mallin tulisi olla myös vakaa ja 

tasapainossa siten, että sitä voi käyttää kattavasti koko havaintopistejoukossa. Mallin 

tulisi kuvata datapisteiden suuntautumisen kehittymistä, pyrkimystä ja huomioida 

kohinan vaikutus. 

2.2. KONEOPPIMINEN 

Koneoppimisella (machine learning) tarkoitetaan erilaisten mallien ja 

toimintatapojen luomista olemassa olevista havainnoista. Havainnoista pyritään 

luomaan esimerkiksi Matlab-ohjelmalle malli, joka pyrkii ennustamaan edustavaa 

tulosta ongelmalle. Näin voidaan käytännön ongelmia mallintaa etukäteen jo ennen 

kuin valmistetaan esimerkiksi ongelman ratkaisemiseen tarvittava fyysinen tuote. 

Mallin tekemisellä pyritään myös saamaan käsitys valmiin tuotteen kustannuksista. 

Eri menetelmistä pyritään saamaan koneoppimisen avulla paras algoritmi käyttöön, 

koska menetelmien tulisi olla laskentakapasiteetin suhteen annettuun tehtävään 

optimoituja. 

Koneoppiminen on yksi varteenotettavista keinoista silloin, kun tarvitaan 

jäsenneltyä kuvaa isosta havaintomäärästä. Kerätystä aineistosta voidaan 

koneoppimisen avulla tehdä ennustavia malleja ja kaavamaisia lähestymistapoja, 

jotka etsivät mallia luonnehtivia piirteitä. Monesti havainnot saattavat muodostaa 

niin kompleksisen kokonaisuuden, että tilanteeseen sopivan kaavan luominen on 

mahdotonta, jolloin on käytettävä matemaattista optimointia.  

Koneoppiminen sopii hyvin suurille kohinaisille datamäärille, joissa on monia 

muuttujia (prediktoreita/piirteitä). Kone oppii siis datasta asioita ja auttaa tekemään 

parempia päätelmiä lähtöaineistosta. Havaintomäärän tulisi olla riittävä ja tarpeeksi 
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kattava siihen ongelmaan, josta puhutaan. Koneoppimista käsitellään 

parametrittomana mallintamistekniikkana. 

Tehtävään sopivan menetelmän valinta on koneoppimisessa kaikista oleellisinta. 

Monesti käytettävä aika asettaa rajoituksia ongelman käsittelylle; isoa 

havaintomäärää pitäisi pystyä käsittelemään nopeasti ja hallitusti. 

Koneoppimisessa käytettävissä olevat menetelmät jaetaan ohjattuihin, 

ohjaamattomiin sekä näiden yhdistelmiin. Ohjaamattomia menetelmiä ovat 

esimerkiksi ryhmittely (ryvästäminen, klusterointi) ja yleensä suoritetaan algoritmeja 

vain herätteiden perusteella. Havainnoista pyritään saamaan esiin jokin 

samankaltaisuus tai luonteenomainen piirre. Välttämättä tällöin ei ole olemassa 

edeltävää tietoa havainnoista. Ryhmittelytekniikoihin kuuluvaksi luetaan esimerkiksi 

neuroverkot, joita käytetään hyväksi myös regressiossa ja luokittelussa. 

Ohjattuja menetelmiä ovat regressio ja luokittelu ja näissä algoritmit muodostetaan 

sekä heräte- että vastetiedon perusteella. Malliin pyritään saamaan rakennetuksi se 

tieto, joka tarvitaan herätteestä vasteeseen pääsemiseksi. Luokittelussa havainnot 

pyritään saamaan kuuluvaksi luokkakriteerillä muodostettuun, diskreettiin luokkaan; 

regressiossa funktiot ovat jatkuvia. 

Regressiotekniikoihin luetaan kuuluvaksi esimerkiksi neuroverkot, päätöspuut ja 

lineaariset ja epälineaariset regressiot. Kannattaa huomata, että sekä regressiolla että 

luokittelulla voidaan käyttää samoja algoritmeja mutta regressiolla saatu vaste on 

luonteeltaan jatkuvaa ja luokittelulla saatu vaste on diskreettiä. Luokitteluissa on 

näiden lisäksi vielä monia muitakin algoritmeja käytössä kuten naiivi Bayes-

menetelmä, diskriminantti-analyysi-menetelmä ja lähimmän naapurin menetelmät. 

 

Käytetyt työkalut: Matlab-ohjelmassa on saatavilla eri sovellusalueittain erilaisia 

työkaluja, joita Mathworks kutsuu nimellä toolbox. Tämän työn pohjana on käytetty 

työkalupaketti Statistics Toolbox, josta löytyvät ohjelmistot 

ryhmittelyn/ryvästämisen/klusteroinnin, luokittelun ja regression suorittamiseksi. 

Työkalun avulla päästään suoraan tutkimaan ilmiöitä ilman, että käytetään paljon 

aikaa esimerkiksi ohjelmistojen rakenteeseen. Tärkeitä ominaisuuksia ovat 

esimerkiksi Matlab-ohjelman erilaiset piirtotyökalut, joilla saa muodostettua 

monipuolisia kuvia numeerisesta havaintomateriaalista. 

Yksi hyvä ominaisuus on se, että Matlab-ohjelman sovelluksilla tehdyistä vaiheista 

voi generoida suoraan Matlab-ohjelman käyttämää peruskoodia tai kehittyneempää 

koodia, jota voi myös muokkailla. Tämä on hyvä tapa opiskella koodin tuottamista ja 

kehittämistä. Sovellusten kanssa työskenteleminen on osittain myös koodin 

muokkausta omaan käyttöön yleisestä tarpeesta erikoistapaukseen. Mathworks Inc. 

antaa myös käyttää heidän luomiansa koodeja, kunhan muistaa mainita 

tekijänoikeuksista ja vastuuvapauslausekkeista.  

Matlab-ohjelmassa on käytettävissä erilaisia sovelluksia mallien tekemiseksi, kuten 

Curve Fitting tool-työkalu (cftool), Neural Net Clustering tool-työkalu (nctool) ja 

Neural Net Fitting tool-työkalu (nftool). Ennenkuin havaintoja tutkitaan tarkemmin 

muilla menetelmillä, näillä työkaluilla voidaan tutkia havaintoja helposti ja saada 

mitatusta ilmiöstä parempi ennakkokäsitys. Käsittelen betonin suhteitusta kolmen eri 

menetelmän kautta. Käsittelyjärjestys on valittu tietoisesti siten, että aloitetaan 

ryhmittelymenetelmällä, jatketaan luokittelulla ja kandidaatintyössä käsitellyllä 

regressiolla lopetetaan tarkistelu.  
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3. BETONIN SUHTEITUS RYHMITTELYMENETELMILLÄ 
 

Ryhmittelymenetelmää kannattaa käyttää ensimmäisenä aineistoon tutustumisessa, 

koska sillä voidaan nopeasti saada kuva havaintojen luonteesta. Ennen ryhmittelyä 

havainnoista ei tarvitse välttämättä olla tietoa. Ryhmittelymenetelmällä lähinnä 

tutkitaan datan muotoa, jäsentyneisyyttä ja jakautumista luonnollisiin pienempiin 

ryhmiin. Tässä työssä ryhmittelyn avulla ei pyritä luomaan varsinaista mallia. 

Ryvästäminen on ohjaamaton menetelmä eivätkä havainnot saa tunnistettavaa leimaa 

matkan varrella.  

Ryhmittelyllä voidaan tehdä monenlaisiakin malleja ja karttoja kuten itseohjautuva 

kartta SOM (Self-Organizing Map) mutta se ei monesti ole ensisijainen tarkoitus. 

Ennen ryhmittelyä havainnoista ei tarvitse välttämättä olla tietoa. Tässä työssä 

ryhmittelymenetelmien käytön jälkeen tutkittavaa ilmiötä mallinnetaan 

luokittelumenetelmällä ja sen jälkeen regressiomenetelmällä. 

Ryhmittelyssä malli muodostetaan ilman valvontaa pelkästään heräte-tiedon 

perusteella. Tämän vuoksi havaintoja on syytä tarkastella esimerkiksi niiden 

jakautumien perusteella. Monesti ryhmittelyssä käytetään normaalijakaumaa. 

Ryhmittelyssä kannattaa valita aluksi vain sellaisia havaintoja, joissa ei ole 

harhaisuutta mukana. Tällöin materiaalista on poistettu otosalueen reunoilla 

sijaitsevat havainnot. Tarkoituksena on erotella havaintomateriaalista sellaisia 

havaintopisteryhmiä, joilla on havaittavissa samankaltaisuutta.  

Ryhmittelymenetelmät voidaan jakaa kahteen ryhmittelytekniikkaan, joissa 

Overlapping-ryhmittelytekniikassa havaintopiste voi kuulua moneen ryhmään. 

Näistä voivat olla esimerkkeinä Gaussian- ja Fuzzy C-means-menetelmät. 

Partitional-ryhmittelytekniikassa havaintopiste voi kuulua vain yhteen klusteriin. 

3.1. Tiedon analyyttinen polku havainnoista tilastolliseksi malliksi 

Ryhmittelyssä käsitellään vain syöte-tietoa, joten aineistoa ryvästetään ilman 

herätteiden vaikutusta puristuslujuuteen. Ryvästämisen pääajatus on muotoilla 

havaintoaineistoa siten, että saadaan lisätietoa myöhempää analyysia varten. 

Varsinaista mallia puristuslujuuden määrittelemiseksi havaintoaineiston perusteella 

ryhmittelyssä ei tehdä. 

 

Ryhmittelyn vaiheet: Tässä työssä ryhmittelymenetelmiä tarkistellaan Matlab-

ohjelman sovellus-valikon Apps kautta. Tällöin havaintomateriaalista saadaan 

nopeasti havainnollinen kuva ja havaintomateriaalin käsittelyn vuokaavio malliksi 

asti selviää käytetyistä menetelmistä. 

 

Datan kuvaus ja esikäsittely: Havaintomateriaalin jakautumista tarkisteltiin 

histogrammi-piirroksella, josta nähdään kuinka erilaiset havaintoryhmät ovat 

jakautuneet. Tulosten perusteella voitaisiin valita ensiksi tutkittavaan ryhmään 

havainnot sementti, vesi, karkea ja hieno, koska näillä jakauma on suhteellisen siisti 

eikä nollan kohdalla ole havaintopiikkiä, joka vääristää tuloksia. Oikeastaan pitäisi 

puhua näiden aineiden määrästä ilmaistuna kilogrammoina: sementtimäärä, 

vesimäärä, karkean kiviaineksen määrä ja hienon kiviaineksen määrä. 

Luokan määrittämiseksi on seitsemän piirrettä sementti, masuunikuona, 

lentotuhka, vesi, tehonotkistin, karkea kiviaines ja hieno kiviaines. Ryhmittelyyn 
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valitaan näistä tässä vaiheessa vain ne, jotka ovat parhaiten jakautuneet. Havaintoihin 

ei tässä oteta myöskään sellaisia havaintoja, joissa on nolla-arvoista dataa eli ainetta 

ei ole käytetty ollenkaan. 

Havaintomateriaalin joukosta valitaan puristuslujuutta määrittävät havainnot, jotka 

on mitattu betonin kovetuttua 28 päivää. Seitsemästä muuttujasta valitaan nyt 

sementti, vesi, karkea kiviaines ja hieno kiviaines eli ne, joita yleensä käytetään 

betonissa. Nyt on siis jätetty pois sellaiset havainnot, joissa ei ole käytetty kaikkia 

muuttujia. Ryhmittelyssä havainnoista pyritään muodostamaan ryhmiä, joilla on 

havaittavissa samankaltaista käytöstä. Vielä ei siis tehdä varsinaista mallia vaan 

pyritään esikäsittelemään dataa esimerkiksi siten, että jatkossa luokittelun ja 

regression avulla voidaan tehdä malli paremmalla, jo yhden vaiheen läpikäyneellä 

datalla (Kuva 1). 

Tieto tuodaan nyt Matlab-ohjelmaan xls-muodossa ja datasta ajetaan sekä dataset-, 

vektori- että matriisimuuttujia. Muuttujat ajetaan siis erikseen myös X-matriisiin ja 

luokat Y-vektoriin. Jokainen piirre tallennettiin omaan vektorisarakkeeseensa. 

Ryhmittelyssä ei tarvita vastetietoa, mutta jatkossa luokittelussa ja regressiossa myös 

Y-vektori on mukana. Muuttujista valitaan vain siis ne, joita tarvitaan ryhmittelyssä. 

 

Ryhmittelymenetelmän valinta ja ryhmittely: Ennen kuin havaintoja käsitellään 

varsinaisilla ryhmittelymenetelmillä, on hyvä visualisoida (nyt käytettiin Matlab:n 

Plots-funktiota) havaintojen muotoa ja jakautuneisuutta. Piirroksilla saadaan datasta 

nopeasti selkeä kuva esimerkiksi harhaisista havainnoista.  

Samalla tavoin kuin luokittelussa ja regressiossa, myös ryhmittelyssä kannattaa 

käyttää erilaisia menetelmiä paremman lopputuloksen saavuttamiseksi. 

Havaintomateriaalin ryhmittelyä voidaan Matlab-ohjelmassa tehdä ainakin k-means 

ryhmittelyllä, fuzzy c-means ryhmittelyllä ja gaussian mixture ryhmittelyllä. Matlab-

ohjelmassa on valmiina sovelluksena ryhmittely neuroverkoilla (Neural Net 

Clustering). 

Neural Net Clustering -sovelluksessa itseorganisoituvan kartan dimensioiden 

määrä on analoginen k-means-systeemin kanssa. Sovelluksessa voittavan neuronin 

lisäksi päivitetään naapurineuronit Kohosen SOM-säännön mukaan. 

Ryhmittelyllä ei varsinaisesti vielä tarkistella betonin puristuslujuutta vaan 

suhteitusta. Ryhmittelyllä ei siis luoda vielä mallia puristuslujuuden suhteen mutta 

siinä jaetaan havaintoja esimerkiksi neuroverkon avulla ryhmiin, joita tutkitaan.  

 

Tiedon analysointi: Havainnoista pyritään löytämään jatkokäsittelyyn ne, joista on 

helpoin tehdä ennustava malli luokittelun tai regression avulla. Datasta pyritään 

löytämään harhaiset havainnot niiden poistamiseksi, parhaimmat havaintosegmentit 

ja datan määrää pyritään vähentämään. Yleensä havaintoaineistoa kannattaa 

tarkistella ensin visuaalisin menetelmin, kunhan havaintoaineiston määrä on sopiva. 

Ensimmäisenä havaintojen jakautumista tarkistellaan Matlab-ohjelman normplot-

toiminnolla (Kuva 2). Piirroksessa tarkastellaan näytteiden sijoittumista 

normaalijakaumaan nähden. Toiminnossa piirretään mukaan vielä viitesuora, joka 

auttaa hahmottamaan aineiston normaalijakauman muodostumista. Kuvaajasta 

nähdään, että parhaiten normaalijakaumaa näyttäisi noudattavan Hieno-muuttuja. 

Mitä tarkemmin näytepisteet pysyvät lineaarisella käyrällä, sitä paremmin ne ovat 

normaalijakautuneita.    
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Kuva 2. Matlab-ohjelman normplot-toiminnon avulla piirretty kuvaaja. 

 

Toisena muuttujia tutkitaan Matlab-ohjelman histfit-toiminnolla (Kuva 3), josta 

nähdään, että myös tämän aineiston perusteella Hieno-muuttujan 

normaalijakautuminen. Toiminto vertaa aineiston kunkin muuttujan esiintymien 

jakautuneisuutta normaalijakaumaan. 

 

 

Kuva 3. Histfit-toiminnon avulla piirretty kuvaaja. 
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Koska tutkittava input on nyt monta muuttujaa sisältävä matriisi, voidaan dataa 

havainnollistaa myös glyphplot-piirroksella (Kuva 4). Piirroksessa jokainen 

pinna/lävistäjä edustaa muuttujaa ja pinnan pituudella kuvataan muuttujan 

suhteellista residuaalia. 

 

 

Kuva 4. Glyphplot-piirros. 

 

Piirroksesta on helppo löytää samankaltainen, neljän muuttujan data visualisoituna 

siten, että kukin muuttujaparvi muodostaa nelikenttäisen kuvionsa. 

Samanmuotoisissa kuvioissa myös havainnot ovat samankaltaisia. Esimerkiksi 

havainnot 67-74 muodostavat keskenään saman näköisiä ja -kokoisia nelikenttiä. 

Kuvassa näkyy myös mukaan otettujen näytteiden kokonaismäärä; 425 kappaletta.  

3.1.1. Neuroverkkosovellus 

Ryhmittelymenetelmien käyttäminen aloitetaan tutkimalla kolmea betonin 

tekemisessä olevaa tärkeintä muuttujaa: Sementti, Vesi ja Karkea (karkea kiviaines). 

Nämä ajetaan matriisiin, jota tutkitaan neuroverkko-klusterointi-työkalulla (Neural 

Network Clustering tool/Neural Net Clustering).  

Tutkittavaan matriisin sarakkeille ajetaan kolme muuttujaa ja riveillä on 425 

havaintoa, mitä voidaan pitää vähäisenä määränä neuroverkoille. Sovelluksessa 
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neuroverkkojen kerrosten määrää voidaan muutella. Sovellus laskee painotettujen 

havaintojen summan biaksen kanssa ja muodostaa epälineaarisella siirtofunktiolla 

vastaavan topologisen vasteen.   

Asian yksinkertaistamiseksi testataan Neural Network Clustering Tool-sovellusta 

ensin kolmidimensioisella herätteellä ja valitaan siis muuttujat Sementti, Vesi ja 

Karkea. Opetuskierrosten määrää testataan asteittain nollasta 5000 kierrokseen asti. 

Tällöin voidaan käyttää yksiulotteista verkkoa, joka sisältää joko yhden sarakkeen 

tai yhden rivin. Tässä tapauksessa verkon pituus on kymmenen neuronia [10*1]. 

Matlab-sovelluksen ajamisessa tuli välillä muistiongelmia, jotka voisi Mathworks:n 

mukaan ratkaista siten, että muuttaa swap-tiedoston koon kaksinkertaiseksi RAM-

muistiin nähden.  

Alustettu neuroverkko asettuu tutkittavassa havaintokentässä (Kuva 5) piirroksen 

mukaisesti.  

 

 

Kuva 5. Alustettu neuroverkko 

 

Sementtimäärä on näytetty nyt Weight 1-akselilla, karkean kiviaineksen määrä 

Weight 2-akselilla sekä veden määrä pystyakselilla. Useampiulotteisesta 

havaintomateriaalista ei painojen paikkakuvioita pystytä piirtämään samalla kertaa 

mutta kolmen muuttujan kuva onnistuu perinteisessä kolmiulotteisessa kuvaajassa. 

Kannattaa pitää mielessä, että yleensä SOM-algoritmilla tehdyissä neuroverkoissa 

pyritään saamaan yksi- tai kaksiulotteinen kuva herätetiedosta, jossa on enemmän 

kuin kaksi muuttujaa.  

Piirrokseen on merkitty neuronin numero 10 sijainti. Osumakuviosta (Kuva 6) 

voisimme poimia mahdolliset harhaiset havainnot siten, että tarkistamme sellaiset 

neuronit, joissa on vähän osumia.  
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Kuva 6. Neuroverkon osumakuvio. 

 

Tehtävää varten pitäisi neuroverkon koko saada optimaaliseksi mutta aluksi 

keskitytään enemmän Matlab-ohjelman tapaan muodostaa verkko. Osumakuviossa 

neuronit numeroidaan riveittäin vasemmalta oikealle ja alhaalta ylöspäin edeten. 

Kuusikulmioiset alueet edustavat neuroneita, joita myöhemmin nähtävissä etäisyys-

piirroksissa yhdistellään viivoin. 

Neuronit numerot 9 ja 10 ovat kuvassa kokonaan ilman osumia, koska 

neuroverkko on alkuasennossa eikä neuronien numerot 9 ja 10 kohdalla ole 

havaintoja. SOM-verkko ei siis ole tässä vielä oppinut havainnoista. Osumien 

yhteenlaskettu määrä pitäisi osumataulukon neuroneissa olla sama kuin havaintojen 

määrä eli nyt se on 425 havaintoa. Yksittäiset havainnot voidaan tarkistaa taulukosta, 

jossa Matlab-ohjelma ilmoittaa mihin neuroniin kukin havainto on tallentunut. 

Seuraavaksi tutkimme 50 kertaa opetettua 10 neuronin pituista neuroverkkoa 

(Kuva 7).  

 

 

Kuva 7. Opetettu neuroverkko (50 kierrosta). 

 

Kuvassa näkyvät siis havaintopisteet, neuroverkkopisteet sekä- vektorit. Verkkoon 

on merkitty neuronin numero 1 sijainti. Kannattaa myös muistaa, että SOM-

algoritmin satunnaisen alustuksen vuoksi neuroverkosta ei tule joka kerta samanlaista 

vaikka havainnot ovat samoja ja opetusmäärä sama. 

Opetetun neuroverkon (50 kierrosta) osumakuviosta (Kuva 8) voimme nähdä, että 

havainnot ovat alkaneet jakautua tasaisemmin neuronien kesken.  
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Kuva 8. 50 kertaa opetetun neuroverkon osumakuvio. 

 

Epätasapaino syntyy vielä verkon jäsentymättömän muodon takia. Neuroverkko 

alkaa kuitenkin saada vähitellen tälle havaintomateriaalille ja tälle neuronimäärälle 

ominaista muotoa kohtuullisen vähällä oppimiskierrosmäärällä. 

 

Opetettu neuroverkko (200 kierrosta): Kun neuroverkkoja opetetaan 200 kertaa 

(Kuva 9), osumakuviosta (Kuva 10) nähdään, että havainnot ovat jakautuneet 

neuroneihin suhteellisen tasaisesti muuten mutta neuroneissa numero 1 ja 2 on 

selvästi vähemmän muuttujia.  

 

 

Kuva 9. Opetettu neuroverkko (200 kierrosta). 

 

 

Kuva 10. 200 kertaa opetetun neuroverkon osumakuvio. 
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Tämä johtunee siitä, että alueella, jossa neuronit numerot 1 ja 2 ovat, havaintojen 

tiheys on heikompi. Neuroverkkotyökalu käyttää oletuksena 200 kierrosta 

opetuksessa. Monesti tämän voidaan katsoa olevan riittävä määrä, mikä huomataan 

1000 ja 10000 toiston neuroverkon oppimistuloksista. 

 

Neuronien etäisyyden vaikutus: Seuraavaksi katsomme neuronien etäisyyden 

vaikutusta toisistaan. Kuvaajassa (Kuva 11) on merkitty naapurineuronien välinen 

euklidinen etäisyys.  

 

 

Kuva 11. Naapurineuronien välinen euklidinen etäisyys. 

 

Mitä vaaleampi on neuronien etäisyyttä kuvaava väri, sitä tiukemmin neuronit 

kuuluvat samaan ryhmään. Neuronien numerot 8 ja 9 välinen etäisyys on 

etäisyyskuviossa vaalein ja myös paikkakuviossa näyttäisi, että neuronit osuvat 

lähekkäin tiheässä havaintoryppäässä.  

Tummemmat alueet merkitsevät, että neuroniryppäät ovat kaukana muista 

neuroneista tai neuroniin kuuluu vähän havaintoja. Tällainen etäisyys on esimerkiksi 

neuronien numerot 1 ja 2 välissä. Neuroniin numero 1 on merkitty neuronin paikkaa 

esittävät koordinaatit. 

Kuvaajassa (Kuva 12) on näytetty havainnoille erikseen mihin neuroniin 

yksittäisen herätteen korkeimmat ja matalimmat esiintymät osuvat.  

 

 

 

Kuva 12. Yksittäisten herätteiden osumistiheys. 

 

Sementillä (Input 1) näyttäisi olevan kiinteä hyvä rypäs havaintoja kuvaajan 

oikeassa reunassa, koska tummat alueet edustavat parempia alueita yksittäisen 
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havaintotiedon kannalta. Neuroneissa numerot 8-10 oleva havaintotieto kertoo, että 

niissä on edustettuna sementtimäärän korkeimmat arvot. 

Karkean kiviaineksen (Input 2) suurimmat esiintymät sijoittuvat neuroneihin 2, 3 

ja 10. Myös histogrammista havaitaan paikallinen piikki kohdassa 850 kg/m3, mikä 

voidaan nähdä myös paikkakuviosta. Asian voi tarkistaa neuronien sisältämien 

havaintojen avulla. Mikäli yksittäisten muuttujien kartat ovat keskenään samanlaisia 

tai kuvat ovat käänteisiä, yksittäiset muuttujat korreloivat keskenään. 

Vesimäärän (Input 3) osalta tutkitaan neuronin numero 1 (14 havaintoa) ja numero 

5 (29 havaintoa), koska niissä näyttäisi kuvan mukaan olevan suurimmat painot.  

 

Näytejoukon harhaiset havainnot: Edellä esitellyssä tarkasteltiin Matlab-ohjelman 

tapaa ryhmitellä havaintoja yksinkertaisessa ja yksiulotteisessa tapauksessa, jossa 

neuroneja on vähän. Muuttujien välisiä suhteita kannattaa etsiä kuitenkin isommalla 

kaksiulotteisella neuroverkolla (Kuva 13). Tässä verkon opetuskierroksia on 500. 

 

 

Kuva 13. Kaksiulotteinen neuroverkko (opetuskierroksia 500). 

 

SO(F)M-algoritmiin perustuva neuroverkko löytää yleensä nopeasti samankaltaiset 

havainnot, mutta neuroverkon pisteiden tarkempi sijoittuminen voi viedä kauan. 

Mikäli esimerkiksi kaksiulotteinen havaintoaineisto on jakautunut 

havaintoavaruudessa tasaisesti, pitäisi neuronien paikkojen asettua osapuilleen 

samoille alueille eli tässä muodostuisi tasainen 10*9 verkko. 

10*9-neuroverkolla saadaan osumakartta (Kuva 14), josta voidaan nähdä, että 

esimerkiksi alarivillä neuronissa numero viisi on vain yksi havainto, joten sitä pitää 

tarkistella lähemmin.  
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Kuva 14. 500 kertaa opetetun kaksiulotteisen neuroverkon osumakuvio. 

 

Neuroverkon neuronien numerointi aloitetaan jokaisella rivillä vasemmasta 

alareunasta oikealle edeten. Kun osumataulukon neuroneissa havainnot ovat 

jakautuneet tasaisesti ympäriinsä, voidaan havaintokantaa pitää hyvänä. Tämä kertoo 

yleensä siitä, että havainnot ovat jakautuneet suhteellisen tasaisesti 

havaintoavaruudessa. 

SOM-neuroverkon muodostavat tässä neuronit, jotka ovat siis 10*9 verkossa. 

Neuronien osumataulukossa (Kuva 14) muodostuu ryhmiä, joissa verkko on löytänyt 

samankaltaisuuksia. SOM-osumakuvaajassa neuroneihin on merkitty kuinka monta 

havaintoa siihen kuuluu.  

Neuronit, joihin ryhmitelty paljon havaintoja ovat säilytettäviä, kun taas neuronit, 

joissa havaintoja on vähän, pitää tarkistaa mahdollisina harhaisina havaintoina. 

Edellä mainitussa neuronissa numero 5 näyttäisi olevan vain yksi havainto. Tämä 

havainto on numero 78 ja sitä tarkistelemalla nähdään ainakin, että karkean 

kiviaineksen määrä on korkea verrattuna muihin havaintoihin. Neuroneissa olevat 

havainnot voidaan poimia cluster_index- matriisimuuttujasta, joka näyttää kussakin 

neuronissa olevien muuttujien numerot. 

 

Naapurineuronien etäisyyden vaikutus: Kuvaajassa (Kuva 15) on merkitty 

naapurien välinen euklidinen etäisyys.  
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Kuva 15. Naapurineuronien etäisyyden vaikutus. 

 

Mitä vaaleampi on kartan väri, sitä tiukemmin neuronit kuuluvat samaan 

ryppääseen. Tummemmat alueet taas merkitsevät, että neuroniryppäät ovat kaukana 

muista neuroneista ja/tai niissä on vähän havaintoja. Näitä vaaleampi alueita, joita 

tavallisesti ympyröi tummemmista etäisyysalueista koostuva raja, voidaan pitää 

varsinaisina ryhminä, joita ryvästämisellä/ryhmittelyllä haetaan. 

Vaaleita alueita on löydettävissä enemmälti kuvan oikeasta reunasta ja näissä 

neuroneissa näyttäisi olevan varsin paljon havaintoja myöskin osumakuvaajassa 

(Kuva 14). Näistä vaaleista alueista meidän ei tarvitse olla huolissamme, vaan 

meidän pitää keskittyä tummempiin alueisiin, jotka indikoivat havaintojen 

harhaisuudesta. Yleensähän harhaisia havaintoja (outlier) kannattaa tarkastella, koska 

ne voivat vaikeuttaa jatkossa luokittelulla ja/tai regressiolla tehtävän mallin 

laadintaa.  

Esimerkiksi neuronit numerot 2 (kolme havaintoa) ja 11 (yksi havainto) 

näyttäisivät olevan yhdistettynä tummalla värillä, joten ne ovat ehdokkaita harhaisille 

havainnoille. Myös euklidinen etäisyys neuronien numero 22 (kolme havaintoa) ja 32 

(yksi havainto) ovat todennäköisesti yksinäisiä havaintoja etäällä muista 

havainnoista.  

Ennemmin puhuttu neuroni numero 5 ja numero 14 ovat myöskin yhdistettynä 

tummalla euklidisella etäisyydellä. Tämä ilmoittaa molemmissa kuvaajissa ilmaistun, 

että harhaisuuden tarkistus on syytä tehdä ainakin havainnolle 78, joka on siis 

neuronissa numero 5. 

 

Yksittäisen herätteen osumistiheys neuronissa: Kuvaajassa (Kuva 16) on näytetty 

jokaiselle havainnoille erikseen miten yksittäiset muuttujat ovat sijoittuneet 

neuroneissa. 
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Kuva 16. Naapurineuronien etäisyyden vaikutus. 

 

Sementillä (Input 1) näyttäisi olevan kiinteä hyvä rypäs havaintoja kuvaajan 

oikeassa reunassa, koska tummat alueet edustavat parempia alueita yksittäisen 

havaintotiedon kannalta. Karkean kiviaineen (Input 2) parhaat ominaisuudet ryhmien 

kannalta sijoittuvat kuvaajan yläreunaan. Veden (Input 3) tummimmat alueet 

löytyvät esimerkiksi neuronien numeroiden 25 ja 26 kohdalta, joten siellä pitäisi nyt 

olla korkeussuunnassa hyvä rypäs.  

Kuvioita tutkiessa pitää kuitenkin pitää mielessä, että ne kertovat väreillään 

neuroneihin kerääntyneistä havainnoista ja varsinainen tieto muuttujista pitää 

kaivella vielä erikseen esille neuronin sisältämän havaintojen paikkatiedon ja 

topologisen tiedon perusteella. Asiaa voi tarkistella siis neuronien sisältämien 

havaintojen avulla.  

Tarkistellaan neuronia numero 70, koska sementtimäärän kuvaajassa neuronin 

lähimaastossa on kuvion tummimpia kohtia. Neuronista numeron 70 löytyy 

osumakuvion mukaan 12 osumaa. Kun näitä osumia tarkastellaan sementin osalta, 

huomataan kaikkien 12 havainnon sementtimäärän olevan 155 kg/m3 lähimaastossa 

eli vaikkapa sementtimäärän histogrammilla osoittaen korkeimman piikin kohdalla.  

Samanlaisia tuloksia saadaan, kun tutkitaan neuronin 72 ympäristöä karkean 

kiviaineksen määrän havaintojen herätetiedon perusteella. Myös karkean 

kiviaineksen histogrammi näyttää, että iso havaintomäärä on keskittynyt 850 kg/m3 

kohdalle. 

Vesimäärän yksittäisessä topografisessa kuvassa on kaikkein tumminta aluetta 

neuronien 18 seutuvilla. Emme kuitenkaan tarkista neuronia 18, koska siihen on 

osumakuviossa merkitty vain 1 osuma. Sen asemesta katsomme vieressä olevan 

neuronin 17 tuloksia, koska sieltä löytyy osumakuvion mukaan 8 osumaa. Kun 

tarkistelemme näitä havaintoja, voimme todeta, että vesimäärän histogrammin 

korkein piikki on juuri tällä alueella; vesimäärä on silloin 180 kg/m3.   

Mikäli yksittäisten muuttujien kartat ovat keskenään samanlaisia tai kuvat ovat 

käänteisiä akselien suhteen, yksittäiset muuttujat korreloivat keskenään. Näillä 
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kolmella muuttujalla ei näyttäisi kuvioiden perusteella olevan positiivista eikä 

negatiivista korrelaatiota keskenään.  

Kannattaa huomata myös, että yksittäisen muuttujan kuvioon vaikuttaa sekin, 

missä järjestyksessä muuttujat syötetään aluksi koodissa SOM-verkkoon. Jos 

esimerkiksi veden ja karkean kiviaineksen paikkaa vaihdetaan keskenään, kuvat ovat 

peilikuvia kuvan keskeltä menevän vaakasuoran viivan suhteen. 

3.1.2. Suhteitus K-means-menetelmällä 

Ryhmittely kuuluu siis ohjaamattomiin menetelmiin (unsupervised learning 

technics). Ryvästämisessä havaintopisteistä ja muuttujista muodostetaan ryhmiä, 

joilla on samanlaisia ominaisuuksia. Matlab-ohjelman k-means- toiminto jakaa 

materiaalin ryvästämällä saatuihin osioihin. Osioita on k kappaletta eli käyttäjän 

määräämä ryhmien määrä. Klustereiden määrää voi myös optimoida k-means- 

metodilla. 

 Jokaisella ryppäällä on keskipiste, johon havaintojen neliöityjen euklidisten 

etäisyyksien summa on minimoitu. Diskreettien muuttujien kanssa suositellaan 

käytettäväksi cityblock-etäisyyttä. Ryhmän keskipiste muuttuu jokaisella ajokerralla 

aivan kuten SOM-algoritmilla tehdyt neuroverkkopisteet, kun ne oppivat 

havainnoista, vaikka opetuksen määrä pysyisi samana. 

Testaan Matlab-ohjelman k-means- menetelmää (Kuva 17) viidellä keskipisteellä 

ja vertailen sitä 100000 kertaa oppineen SOM-algoritmilla tehtyyn neuroverkkoon 

(Kuva 18), jossa on myös viisi neuronia. Molemmissa menetelmissä on kolme 

prediktoria ja tilanteesta piirretään kaksiulotteinen kuva. Vaaka-akselilla on sementin 

määrän arvot ja pystyakselilla karkean kiviaineksen määrä. Kuvaan olisi voitu valita 

myös erilaiset muuttujaparit ja asiaa olisi voitu tarkistella niiden suhteen. 

 

 

Kuva 17. Viiden keskipisteen k-means-metodi. 
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Kuvasta voidaan valita esimerkiksi harhaisilta näyttäviä havaintopisteitä 

tarkisteluun ja ohjelman ajosta saadaan tieto mihin klusteriin kukin havainto kuuluu. 

 

 

Kuva 18. Viiden neuronin SOM-neuroverkko. 

 

Tuloksista voi nähdä, että k-means- algoritmilla tehdyllä sekä SOM-algoritmilla 

tehdyllä ryvästyksellä on samankaltaisuutta. Näiden kuvaajien perusteella kannattaisi 

valita esimerkiksi klusteri, jossa on sementtimäärä 300 kg/m3 ja karkean kiviaineksen 

määrä 900 kg/ m3. Nämä algoritmit eivät ole siis ottaneet mitenkään kantaa betonin 

lujuuteen, koska se ei ole ollut mukana tarkisteluissa. Lujuus otetaan mukaan 

laskentaan luokittelussa ja regressiossa työn myöhemmässä vaiheessa. Lujuus on 

kuitenkin tavallaan sisällytetty tuloksiin, koska betonin vesi-sementti-suhde on 

saatavilla tuloksissa. Kun vesi-sementti-suhde pienenee, se merkitsee yleensä 

kovettuneessa betonissa suurempaa sekä puristus- että vetolujuutta. 

Klusterien keskipisteet osuvat tässä kaksiulotteisessa tarkistelussa kutakuinkin 

samoille alueille molemmissa algoritmeissa. Pitää kuitenkin muistaa, että pisteisiin 

sisältyy myös kolmas muuttuja, jota ei ole tässä näytetty erikseen. Tähän tulokseen 

pääsemiseksi k-means-funktiolla pitää olla kuitenkin runsaasti oppimiskertoja. Tässä 

on käytetty muuttujina edelleen sementtimäärää, karkean kiviaineksen määrää ja 

vesimäärä (Sementti, Karkea, Vesi). 

 

Mallien evaluointi; ryvästyksen laatu silhouette-funktiolla: K-means- algoritmilla 

tehdyn ryvästyksen laatua voidaan tarkistella silhuetti-funktiolla (silhouette). Siinä 

kiinnitetään huomiota miten ryhmien erottelu on onnistunut. Mikäli silhuetti-kuva 

(Kuva 19) on tasainen ja yhdenmukainen, ryhmä on hyvin muodostunut.  
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Kuva 19. K-mean-algoritmin laatu silhouette-funktiolla. 

 

K-means- algoritmilla tehdyssä kuvassa (Kuva 17) ryhmä 1 on merkitty sinisellä 

värillä, ryhmä 2 purppuravärillä, ryhmä 3 syaanivärillä, ryhmä 4 punaisella värillä ja 

ryhmä 5 mustalla. 

Kun vastaavien ryhmien muotoja katsotaan silhuetti-kuvasta ylhäältä lukien, 

havaitaan ryhmien 2, 3 ja 5 olevan kohtuullisen hyvin muodostuneita mutta etenkin 

ryhmä 4 on huonosti muotoutunut. Silhuetti-kuvaajassa näytetään miten hyvin 

havaintopisteet ovat asettuneet ryhmässä verrattuna pisteisiin muissa ryhmissä. 

 Ryhmissä 1 ja 4 näyttäisi olevan ehkä väärin klusteroituja havaintoja, koska 

silhuetti-kuvan arvot menevät kuvion negatiiviselle puolelle.  

 

Evaluointi; ryvästyksen laatu hierarkkisella kuvaajalla: Yksi havainnollinen tapa 

tarkistella havaintomateriaalia on tehdä hierarkinen kuvaaja. Hiearkisessa 

ryhmittelyssä havainnoista valitaan lähimpänä toisiaan olevat havaintopisteet ja ne 

yhdistetään linkillä toisiinsa. Näin muodostettua ryhmää linkitetään edelleen ja 

lopputulos nähdään dendrogrammissa (Kuva 20). Yleensä yhdistämisen kriteerinä 

käytetään etäisyyttä. 
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Kuva 20. Ryvästys hierakkisella kuvaajalla. 

 

Tässä on valittu betonin suhteituksen tutkimiseen 25 ensimmäistä havaintoa, koska 

kaikki 425 eivät mahdu kunnolla kuvattavaksi. Dendrogrammi on puumainen, 

monikerroksinen hierarkkinen järjestelmä, josta havaitaan miten havaintomateriaalin 

ryhmittely etenee.  

Näytettyä dendrogrammia voidaan pitää kokoavana ja se näyttää pystyakselilla 

näytteiden väliset etäisyydet. Lähimmän naapurihavainnon etäisyys on kriteeri, jolla 

tässä valitaan havaintopisteiden ja klusterien yhteenkuuluvuutta. Näin saadaan 

puumainen rakenne, josta nähdään selkeästi miten ryppäät muodostuvat. Erilaisia 

katkaisutasoja valitsemalla saadaan uusia ryppäitä. Kun havaintoja on paljon, 

dendrogrammissa on paljon tietoa ja selkeän tuloksen saamiseksi on otettava 

osakopioita alueista.  

Kuvassa (Kuva 20) on nyt siis otettu betonin havaintomateriaalista 25 ensimmäistä 

havaintoa. Esimerkiksi vasemman laidan havainnot 19 ja 21 on yhdistetty lähtien 

liikkeelle ensimmäiseltä tasolta, jolloin näytteitä on 1 ja klustereita 25. Kun päästään 

kuvion yläreunaan, olemme tilanteessa, jossa näytteitä on 25 ja klustereita 1. Nyt 

erilaisilta etäisyyden arvoilta tilannetta tarkistelemalla voidaan saada sopivia ryppäitä 

jatkotarkisteluun. 

3.1.3. Suhteitus C-means- menetelmää 

Sumea C-means ryhmittelymenetelmä (Fuzzy-C-means) on parannus k-means-

algoritmiin. Algoritmiin on lisätty termi siitä miten tiukasti havainnot kuuluvat 

klusteriin ja termi, joka kertoo millainen yhteneväisyys klusterilla on. Matlab-

ohjelma käyttää sumean C-means-algoritmin laskemiseen fcm- funktiota. Matlab-
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ohjelman käyttämä koodi ei sinällään poikkea kovin paljon k-means-algoritmin 

koodin muodosta.  

Kun vertaillaan sumean C-means- algoritmin tuottamaa kuvaa (Kuva 21) k-means-

algoritmiin, nähdään ryppäiden reuna-alueilla poikkeavuuksia. Ryhmien keskipisteet 

ovat myös joissakin ryhmissä erilaisissa kohdissa. Tämä johtuu osaltaan siitä, että C-

means-metodissa havainto voi kuulua moneen ryhmään.  

Havaintopisteille voidaan asettaa eri ryppäisiin kuulumisen aste eli miten tiukasti 

näyte kuuluu klusteriin. Ryppäiden keskipisteiden koordinaatit päivittyvät myös sen 

mukaan, mikä on havaintopisteiden ryhmään kuulumisen aste. Myös sumeassa C-

means-algoritmissa voidaan havaita klusterin keskipiste, jossa sementtimäärä on noin 

300 kg/m3 ja karkean kiviaineksen määrä noin 900 kg/m3. 

 

 

Kuva 21. Ryhmittely C-means- algoritmilla. 

3.1.4. Suhteitus Gaussin sekoite-menetelmällä 

Gaussin sekoite-menetelmä (Gauss mixture clustering) käytetään erityisesti 

tilanteissa, jolloin havaintomateriaalissa on keskenään korreloivia muuttujia. 

Menetelmä maksimoi odotusarvon komponenttien posteriori-todennäköisyyden. 

Gaussin sekoite-menetelmän kuvaajasta (Kuva 22) voidaan nähdä, että sekä 

keskipisteet että muodostuneet ryhmät poikkeavat melko paljon muista menetelmistä. 

Klusterien sisältämien havaintopisteiden numerot saadaan selville ohjelman ajosta. 

Tällöin voidaan selvittää esimerkiksi ryhmään kuuluvat harhaiset havainnot. 
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Kuva 22. Ryhmittely Gaussin sekoite-menetelmällä. 

 

Tiedon soveltaminen käytäntöön: Ryhmittely-menetelmien avulla tästä 

testiaineistosta saadaan tieto, jonka avulla voidaan luoda erilaisia suhteitusryhmiä, 

jopa tutkittavien betoniperheitten luokkien luomiseksi. Ryhmittelyssä 

muodostuneiden suhteitusryhmien prediktorien vesi ja sementti pohjalta voitaisiin 

tarkastella alustavasti muodostuneita vesi/sementti-suhteita, koska tämä suhde 

määrittää betonin puristuslujuutta joillakin suhteituksen alueilla varsin lineaarisesti. 

Isommalla tutkimusaineistolla ryhmittelyä voitaisiin soveltaa myös muiden 

tekijöiden kuin suhteituksen osalta. Työni kohdassa (7.4.1) on mainittu joitakin 

tällaisia asioita. 
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4. BETONIN SUHTEITUS LUOKITTELUMENETELMILLÄ 

4.1. Tiedon analyyttinen polku havainnoista tilastolliseksi malliksi 

Aloitan havaintoaineiston tutkimisen ohjatulla luokittelu-menetelmällä ja muokkaan 

The Mathworks Inc. sivuilta löytyvää Matlab-koodia. Lisään käytettävään koodiin 

tiedon, että oikeudet omistaa The Mathworks Inc. ja laitan myös tiedon 

vastuuvapauslausekkeesta.  

Luokittelun vuokaavio voidaan kiteytetysti esittää: luokittelumenetelmän valinta, 

luokittelijan opetus ja testaus, luokittelijan tarkkuuden mittaaminen, mallin 

yksinkertaistaminen ja mallin lopullinen käyttö. Yleensä välissä tehdään myös 

iteratiivisia kierroksia. Kannattaa muistaa, että piirteiden ja luokkien välillä pitää olla 

yhteys ja säännöt, joita voidaan tutkia. 

Luokittelualgoritmin valinta on tehtävä huolellisesti ja tehtävän mukaisesti. 

Finanssilaskentaan esimerkiksi sopii erilainen algoritmi kuin betonin suhteituksen 

tilastolliseen käsittelemiseen. Yksinkertainen algoritmi on yleensä parempi, koska se 

on nopeampi, vie vähemmän muistitilaa ja on helpompi tulkita.  

Mallin valinnassa kannattaa bias (harhaisuus) ja varianssi sovittaa siten, ettei 

synny liian tarkkaa mallia mutta toisaalta ei myöskään kadoteta haluttua trendiä, jota 

mallilla pyritään saamaan esille. Yleensä luokittelussa on kyse black box-

mallinnuksesta, josta voidaan tietää heräte- ja vastetieto sekä joitakin 

siirtofunktiotietoja. Mallin sisäinen toiminta jää kuitenkin usein tunnistamatta. 

4.1.1. Luokittelumallin menetelmän valinta 

Menetelmän valintaan vaikuttavat algoritmin suorittamisen nopeus ja muistin 

kulutus. Yleensä kannattaa aloittaa yksinkertaisilla malleilla, joita voi kehittää 

asioiden selkiintyessä. Yksinkertaisten mallien tulkinta on myös helpompaa. Joskus 

voi olla tarpeen selittää, miten algoritmi toimii. Matlab-ohjelman dokumentaatio-

osassa on varsin käyttökelpoisia taulukoita erilaisilla valintatilanteille esimerkiksi 

ohjatuille menetelmille.  
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Kuva 23. Luokittelun algoritmien valintaperusteita. 

 

Tarkisteltavia luokittelualgoritmeja betonin puristuslujuuden mallintamiseksi 

voisivat tässä olla esimerkiksi naiivi Bayes-menetelmä, päätöspuut sekä neuroverkot. 

Naiivi Bayes-menetelmä on luokittelun menetelmä mutta päätöspuut ja neuroverkot 

kuuluvat myös regressiomenetelmiin. Kaikki edellä mainitut menetelmät ovat 

ohjattuja menetelmiä. 

4.1.2. Luokittelumenetelmät 

Luokittelun käytön ongelmallisin vaihe on heti alussa; mahdollisia 

luokittelumenetelmiä on monia ja sopivan luokittelumenetelmän valitseminen 

riippuu paljolti tehtävästä, jota aletaan tarkastella. Luokittelussa havainnot 

ryhmitellään siten, että käytetään hyväksi joko olemassa olevia luokkia tai 

muodostetaan luokat erilaisten kriteerien mukaan. 

Luokittelu on itse asiassa samankaltaista kuin regressio ja käyränsovittaminen 

yleensä; prediktoreista saatavan tiedon kautta yritetään määritellä keinot ja mallit, 

joilla vaste on saatu. Luokittelu on siis myös olemassa olevaan tietoon perustuvaa, 

ennakoivaa mallintamista.  

Käsiteltävä data voi olla esimerkiksi numeerista tai diskreettiä tekstitietoa. Usein 

luokittelulla käsitellään erilaisia finanssitalouteen liittyviä ongelmia, joissa datan 

määrä voi olla hyvin suuri. Toinen iso käyttäjäryhmä ovat terveydenhuollon tai 

sairauksien ongelmat, joita pyritään jakamaan vertailtaviin luokkiin jatkopäätösten 

tekemiseksi. 

Matlab-ohjelman Statistic Toolbox-modulin luokittelumenetelmiä ovat 

diskriminantti-analyysi (Discriminant Analysis), logistinen regression (Logistic 

Regression), luokittelupuut (Classification Trees), naiivi Bayes-luokittelija (Naïve 

Bayes Classifier) ja pakatut päätöspuut (Bagged Decision Trees). 
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Matlab-ohjelman BioInformatics Toolbox-moduulissa on vektoreihin perustuva 

SVM-metodi (Support Vector Machines), joka sopii parhaiten biolääketieteen 

tarkoituksiin. Neural Network Toolbox-moduulissa on käytettävissä neuroverkot 

(Neural Networks). Neuroverkkojen käyttämiseksi koneessa pitää olla Neural 

Network Toolbox käytettävissä. Luokittelusta valitaan betonin puristuslujuuden 

tutkimiseksi naiivia Bayes:n menetelmä. 

Joitakin menetelmiä käytettäessä käyttäjä saattaa tehdä datasta yleisesti oletuksia, 

jotka eivät välttämättä sovi käsiteltävään tehtävään. Silloin luokittelu ei ole paras 

mahdollinen metodi ja antaa harhaanjohtavia tuloksia. Kannattaa aina tarkistaa 

etukäteen menetelmän käytettävyyden oletukset läpi ja katsoa onko käsiteltävässä 

tehtävässä oletusten vastaisia asioita. Mallin algoritmin valinnassa tärkeitä asioita 

ovat mallin yksinkertaisuus, helppo tulkinta, nopeus ja toteutettavuus. 

Ensin voidaan tutkia esimerkiksi miten eri piirteet ovat jakautuneet- ovatko piirteet 

jakautuneet vaikkapa normaalijakauman mukaan. Myös korrelaatiota voidaan tutkia- 

tavallisesti tämä ei suoraan merkitse, ettei esimerkiksi Naive Bayes-metodia pystytä 

käyttämään. Jotkin korreloituneista piirteistä saattavat hävitä aineiston käsittelyn 

myötä, joten Naive Bayes-luokittelija saattaa hyvinkin sopia nyt käsiteltävänä 

olevaan ongelmaan. 

4.1.3. Luokittelun vaiheita 

Kerättyä dataa on syytä tarkistella ja suorittaa valintoja ennen kuin havainnot 

laitetaan systeemiin. Seuraavaksi on hyvä valita käytettävä malli ja opettaa sitä 

suorittamalla mallin tarkennusta. Tarkennuksessa tehdään toistuvia, iteroivia ja 

mallia parantavia tarkennuskierroksia ja malli oppii samalla. Näin valitaan paras 

malli ja käytetään sitä tehtävään sopivan vasteen luomiseksi. Samalla pyritään 

nopeuttamaan mallin laskentaa. 

Matlab-ohjelman käytössä koneoppimisessa olevia vaiheita ovat tiedon tuonti, 

(import), tiedon puhdistaminen (clean), tutkiminen (explore), opettaminen (train), 

testaaminen (test) ja soveltaminen käytäntöön (deploy). 

Tiedon muokkaus: tehtävänä on siis määrittää malli betonin puristuslujuus 

vasteena. Puristuslujuus toimii nyt luokkana. Luokan määrittämiseksi on seitsemän 

piirrettä sementti, masuunikuona, lentotuhka, vesi, tehonotkistin, karkea kiviaines ja 

hieno kiviaines. Kannattaa huomata, että tässä ei ole mukana esimerkiksi 

kiviaineksen sisältämää vesimäärää, koska sellaista dataa ei ollut saatavilla, jota olisi 

pystytty luotettavasti mallintamaan. 

Ennen tehtävää piirteet valitaan siten, että niistä saadaan paras mahdollinen 

informaatio siihen asiaan, jota mitataan. Betonin lujuuden määrittämiseksi 

luokittelussa tarvitaan luokat, joihin piirteiden mukaan havainnot kuuluvat. Valittua 

havaintomateriaalia [10] joudutaan muokkaamaan, koska lujuudet eivät ole 

määriteltyjä diskreeteiksi luokiksi.  

Ensimmäinen muokkaus tehdään betonin iän perusteella eli valitaan 

havaintomateriaalin joukosta vain 28 päivän ikäiset havainnot. Luokat määritellään 

tarkemmista lujuusarvoista siten, että ne pyöristetään lähimpään viidellä jaolliseen 

lukuun. Pyöristys tehdään Excel-ympäristössä mutta se voitaisiin tehdä myös 

Matlab-ohjelmassa.  

Tätä samaa pyöristettyä puristuslujuutta käytetään myös jatkossa 

regressiomenetelmällä vertailukelpoisten tulosten saamiseksi. Betonin 

puristuslujuusluokat nyt siis ovat 10 MPa, 15 MPa, 20 MPa, 25 MPa, 30 MPa, 35 
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MPa, 40 MPa, 45 MPa, 50 MPa, 55 MPa, 60 MPa, 65 MPa, 70 MPa, 75 MPa ja 80 

MPa. 

Matlab-ohjelman käynnistys: normaalisti Matlab-ohjelma käynnistetään työpöydän 

kuvakkeesta mutta erikoistilanteita varten käynnistys voidaan suorittaa myös 

komentokehotteen kautta. Näin voidaan menetellä, jos halutaan tutkia Matlab-

ohjelman toiminnassa olevia häiriöitä, kuten esimerkiksi Curve Fitting tool-työkalun 

suoritusta. 

Kun tiedot on ajettu Matlab-ohjelman dataset-muotoon, luokittelun piirteet ovat 

nyt sarakkeilla. Ne on nimetty mahdollisimman lyhyesti Sementti, Kuona, Tuhka, 

Vesi, Notkistin, Karkea ja Hieno, ettei tulostuksessa tulisi liikaa tilaa vieviä otsikoita. 

Kyseessä on kunkin aineen määrä kilogrammoina ilmaistuna. Betonin puristuslujuus 

on merkitty yksinkertaisesti Lujuus ja laatuna MPa (megapascal). 

Matlab-ohjelman Editor-ikkunassa (Kuva 24) on sinisellä tummennettu koodi 

ajettu Evaluate Selection-käskyllä, jolloin Workspace-ikkunassa saadaan seuraavaksi 

näkyviin ajon tulokset.  

 

 

Kuva 24. Koodin ajo ”Evaluate Selection”- käskyllä. 

 

Varsinaisen dataset-muuttujan lisäksi piirteet on ajettu erikseen näkyviin, että niitä 

voidaan tutkia esimerkiksi Curve Fitting tool-työkalussa. Command Window-

ikkunassa näkyy käsky cftool, jolla Curve Fitting tool-työkalu käynnistetään. 

Kun piirteet on saatu ajettua X-matriisiin ja luokat sijoitettua Y-vektoriin sekä 

myös erikseen jokainen piirre sarakevektoriin, ensimmäiseksi voidaan 

havaintomateriaalia tutkia Matlab-ohjelman Curve Fitting tool-työkalulla. Työkalu 

käynnistetään Command Window-ikkunan komennolla cftool; joissakin ohjeissa 

käytetään vielä sftool-komentoa mutta Matlab pyytää käyttämään sen asemesta 

cftool-komentoa. 

 

Jostain syystä Curve Fitting tool-työkalu (Kuva 25) kaatoi vähäiselläkin 

datamäärällä koko Matlab-ohjelman.  
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Kuva 25. Curve Fitting- työkalun käyttöliittymä. 

 

Curve Fitting tool-työkalussa annetaan X data, Y data sekä erilaiset menetelmät, 

joiden mukaan malli luodaan. Työkalu laskee, piirtää ja antaa numeeriset tulokset 

annetuille havainnoille. Työkalulla voidaan myös tutkia kolmiulotteista dataa. 

Seuraavaksi tutkitaan miten valittujen havaintojen piirteet korreloivat keskenään. 

Monen luokittelijan käytölle on tärkeää, ettei muuttujissa olisi mukana korreloivaa 

piirteitä. Korrelaatiota voidaan arvioida Matlab-ohjelman corrcoef-käskyllä. 

Piirteistä tehdään värikartta, josta voidaan helposti nähdä miltä piirteiden korrelointi 

näyttää (Kuva 26). 

 

 

Kuva 26. Muuttujien keskinäinen korrelointi corrcoef-käskyllä. 

 

Kuvasta voidaan nähdä, että betonin lujuuden suhteen sementin määrällä näyttäisi 

olevan suuri positiivinen korrelointi. Tämä tarkoittaisi yksinkertaisesti tulkittuna, että 
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tämän havaintoaineiston perusteella sementin suhteellisen määrän nostaminen 

betonissa nostaa betonin lujuuden määrää. Suurin negatiivinen korrelaatio on veden 

kohdalla eli mitä vähemmän vettä on, sen lujempaa betonia saadaan; tämäkin on totta 

määrättyyn rajaan asti.  

Näiden tulosten perusteella karkea ja hieno kiviaines myös korreloivat 

negatiivisesti- on myös otettava huomioon, että kiviaineksen laatua eikä 

kiviaineksessa olevaa vesimäärää ole tarkisteltu tässä työssä.  

Tulostuksessa (Kuva 40) näkyy nyt covmat-muuttujan sisältö. Samat asiat näkyvät 

myös Workspace-ikkunassa tarkemmin eriteltynä. Varsinaiset tiedot saadaan 

näkyviin tällöin hiiren vasemman näppäimen kaksoisnäpäytyksellä. 

Editor-ikkunassa käskyn tummentaen ja viemällä kursori käskyn päälle samalla 

näpäyttäen hiiren oikealla näppäimellä saa tietoa käskyn sisällöstä monella tavalla 

(Kuva 40). 

 

Tiedon esikäsittely ja puhdistaminen Matlab-ohjelmassa: Luokittelumallin 

tarkkuutta havaintopisteille voidaan tutkia Matlab-ohjelmassa monella tavalla. 

Matlab-ohjelmassa on luokittelijan tarkkuuden tutkimiseen esimerkiksi 

kontingenssimatriisi (confusion matrix), jolla saadaan kuva miten mallinnettu luokka 

suhtautuu todelliseen luokkaan. Tällöin näytetään taulukon diagonaalilla oikein 

mallinnetut tapaukset; muualla olevat tapaukset tulkitaan väärin mallinnetuiksi. 

4.2. Neuroverkon piirteentunnistus luokittelussa 

Matlab-ohjelmassa on käyttövalmis sovellus, jolla voidaan luokitella betonin 

suhteituksen ja puristuslujuustuloksen muodostumista syötteen ja vasteen avulla. 

Tulostusvaiheen valintatyökalu näyttää minkälaisia asioita ohjelman ajossa käytiin 

läpi (Kuva 41).  

Betonin puristuslujuustulosten kannalta tärkeitä ovat virhematriisin eli 

kontingenssimatriisien tiedot sekä ROC-käyrien (Receiver Operating Characteristic) 

antama informaatio. Sovelluksessa on saatavilla muutakin informaatiota mutta ohitan 

ne tässä työssä. 

Kuten tuloksien valintatyökalun (Kuva 41) yläreunassa nähdään, kymmenelle 

piilotetulle neuroverkolle annetaan syötteenä seitsemän prediktorin tiedot. Tavoite, 

johon pyritään, on kahdeksan luokkaa, jotka ovat tässä tapauksessa puristuslujuuksia. 

Neuroverkossa on siis kaksi kerrosta, jotka pyrkivät virittämään verkon annettujen 

tietojen mukaan. Piilotetun kerroksen neuronien määrää sovelluksessa voi vaihdella 

mutta tässä tapauksessa toimitaan kymmenen kappaleen oletuksen mukaan. 

Neuroverkko soveltaa skaalattua konjugaattilaskentaa taaksepäin käyttäen hyväksi 

derivaattoja. 

Neuroverkko toimii siten, että haluttujen vasteiden ja opetusnäytteistä saatujen 

vasteiden ero minimoidaan laskennallisesti. Käytetystä algoritmista (SCG) saa hyvin 

tietoa myös tutkimalla (trainscg)-linkkiä, josta nähdään esimerkiksi se, että 

käytetyille arvoille ja informaatiolle pitää olla olemassa derivaattafunktio [4]. 

Laskennassa käytetään sigmoidi-siirtofunktiota ja neuronien input-arvot kerrotaan 

painotermeillä ja mukaan lisätään bias-arvo. Takaisinkytkentä-algoritmissa ajetaan 

ensin neuroverkko vasteen saamiseksi herätteestä. Output-kerroksessa ja piilotetussa 

kerroksessa lasketaan sigmat jokaiselle neuronille ja niiden painoja sekä bias-termejä 

päivitetään sen mukaan. Back Propagation-algoritmista käytetään hyväksi ”offline”-
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versiota neuroverkon nopeuden takaamiseksi. Luokittelussa käytettyä neuroverkon 

opetustyökalua (Kuva 41) on myös käytetty hyväksi myös regressiossa (Kuva 46). 

4.2.1. Tiedon käsittely ennen ohjelmaan vientiä 

Neuroverkko opetetaan luokittelemaan lujuus käyttäen hyväksi kaikkia 

suhteitusmuuttujia. Lyhennetyt muuttujanimet ovat siis Sementti, Vesi, Karkea, 

Hieno, Kuona, Tuhka ja Notkistin. Muuttujamatriisi koostuu prediktoreiden määrien 

lukuarvoista kilogrammoina lausuttuna.  

Yhdistelin luokkia eli puristuslujuusluokkia siten, että tulokset saadaan paremmin 

esille työkalun avulla. Valitsin alkuperäisistä 15 puristuslujuusvasteesta 8 kappaletta 

(10 MPa, 20 MPa, 30 MPa, 40 MPa, 50 MPa, 60 MPa, 70 MPa, 80 MPa) 

tarkisteluun sijoittamalla tarkat väliarvot likiarvoista (15 MPa, 25 MPa, 35 MPa, 45 

MPa, 55 MPa, 65 MPa, 75 MPa) lähimpään luokkaan. Reunimmaiset arvot (10 MPa 

ja 80 MPa) sisältävät kuitenkin tällöin vähemmän tietoa, mikä pitäisi huomioida 

käsittelyssä. Asia huomataan erityisesti, kun tarkistellaan tulostuksen ROC-käyriä.  

Yleisesti voi todeta, että luokkia voisi olla vähemmänkin käytössä. Käytettävissä 

oleva aineisto on kuitenkin perustana tälle tutkinnalle. Prediktoreiden järjestys 

matriisissa ei pitäisi vaikuttaa tuloksiin, koska ne toimivat omina yksiköinään. Mikäli 

herätteiden järjestys vaikuttaa tulokseen, on aineistossa keskenään korreloivia 

muuttujia.  

Laitoin kaikki prediktorit kuitenkin varmuuden vuoksi paremmuusjärjestyksessä 

neuroverkkosovellukseen. Järjestys on muotoutunut tämän työn pohjana olleen datan 

ja lopputöitteni tutkimustuloksen perusteella. Järjestys on tämän aineiston pohjalta 

siis: Sementti, Kuona, Vesi, Karkea, Tuhka, Hieno ja Notkistin.  

Järjestys vaikuttaa aluksi vähän kummalliselta, koska alkupäässä pitäisi perinteisen 

ajattelun mukaan olla sementtimäärä, vesimäärä ja kiviainesmäärä. Tässä aineistossa 

on kuitenkin käytetty seosaineena etenkin kuonaa korvaamaan sementtiä siellä, missä 

se on katsottu lämmönkehityksen kannalta olevan sopivaa. Myös tuhka on 

seosaineena korvaamassa osaltaan sementtiä, joten betonin puristuslujuutta 

kuvaamaan syntyneelle prediktorien paremmuusjärjestykselle saattaa olla hyvinkin 

katetta.  

4.2.2. Tiedot ohjelmalle ja ohjelman ajo 

Herätemuuttujien arvot ajetaan ohjelmaan normaalisti lukuarvoina X1-matriisiin 

mutta vastemuuttujat pitää antaa luokkina, joista on valittuna kullekin näytteelle yksi 

muuttuja kerrallaan. Esimerkiksi ensimmäisen havainnon X0-matriisin oikean 

puristuslujuusluokan kohdalla on ykkönen ja muiden muuttujien kohdilla on merkitty 

nolla. Ohjelma tarkistaa matriisien suunnan ja pyytää tarvittaessa kääntämään 

matriisit. 

Neuroverkkosovelluksen seuraavassa vaiheessa valitaan kaikista 425 näytteestä 70 

% opetukseen, 15 % arviointiin ja 15 % testaukseen. Havaintoni mukaan oletuksena 

olevia arvoja muuttamalla ei saada konkreettista hyötyä. Neuroverkko lasketaan 

opetusosion perusteella, arviointiosion avulla laskenta lopetetaan ja testausosastossa 

varmistellaan saatuja tuloksia.  
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4.2.3. Neuroverkon antama luokittelutulos  

Tuloksessa pitää ottaa huomioon, että havaintojen määrä kussakin kohdeluokassa 

vaihteli melkoisesti. Kohdeluokasta 1 kohdeluokkaan 8 edeten havaintojen määrä oli 

kappalein mitattuna (lukumäärä/luokka): 30/1, 89/2, 128/3, 94/4, 42/5, 23/6, 16/7 ja 

3/8. Tämä näkyy neuroverkon antamissa ROC-käyrässä ja kontingenssimatriisissa.  

Tästä työstä saadun kokemuksen mukaan paremman kuvan saamiseksi pitää 

kohdeluokkiin tulla edustajia vähintään 20-50 kappaletta. Aineistosta nähdään, että 

ainoastaan kohdeluokat 2, 3 ja 4 menevät 50 kappaleen rajan yli ja alarajan alle 

jäävät kohdeluokat 7 ja 8. Tuloksia pitää tarkastella ottaen huomioon nämäkin tiedot. 

Neuroverkko-sovelluksen antamaa kontingenssimatriisia katsomalla nähdään, että 

vihreällä lävistäjällä oikein luokiteltuja puristuslujuuksia näyttäisi olevan eniten 

siellä, missä aineistossa on eniten kohdeluokkia (Kuva 27). Kohdeluokissa kaksi, 

kolme ja neljä on eniten osumia, kun taas viisi ja kahdeksan ovat saaneet vähän 

osumia.  

 

 

Kuva 27. Neuroverkon antama yksi kontingenssimatriisi. 

 

ROC-käyrä (Receiver Operating Characteristic) eli toimintaominaiskäyrä pitää 

kulkea mahdollisimman lähellä vasenta reunaa sekä yläreunaa (Kuva 28). Mikäli 

käyrä kulkee suoran y=x oikealla puolella, luokittelu ei ole onnistunut. Käyrässä 

näytetään oikeiden positiivisten tulosten suhteellista osuutta kaikista oikeasti 

positiivisista havainnoista (true positive rate). Toisaalta käyrässä esitetään myös 

väärien positiivisten tulosten suhteellinen osuus kaikista oikeasti kielteisistä 

tapauksista (false positive rate). 

 



 

 

39 

 

 

Kuva 28. Neuroverkon yksi ROC-käyrä. 

 

Pystyakselilla on ilmoitettu siis luokkakohtaisesti oikeiden positiivisten tulosten 

prosentuaalinen osuus. Vaaka-akselilla kerrotaan luokkakohtaisesti prosentuaalisesti 

väärien positiivisten tulosten osuus. Käyristä nähdään minkä luokan ennustamisessa 

neuroverkko on selviytynyt hyvin. Myös se havaitaan, missä ennustaminen on ollut 

vaikeaa. Esimerkiksi luokan kahdeksan (Class 8/80 MPa) käyttäytyminen näyttäisi, 

ettei luokittelu ole onnistunut sen osalta. Yksi syy siihen on luokan vähäinen 

havaintojen määrä, minkä voi nähdä sekä ROC-käyrästä että virhematriisista.  

Käyrässä on laskettu yhteen eri osioiden (opetus, kelpuutus, testaus) vaikutus 

lopputulokseen. Kannattaa vielä mainita, että ohjelma tekee ajon perusteella 

kahdenlaista valmista script-koodia, joista voi valita peruskoodin tai kehittyneemmän 

version. Luokitteluun käytettävässä neuroverkkosovelluksessa on myös linkki 

Simulink-ohjelmaan. 

4.3. Puristuslujuuden tutkinta käyttäen naiivia Bayes-menetelmää 

Luokittelu kuuluu ohjatun oppimisen menetelmiin/opetustekniikoihin (supervised 

learning technics). Luokittelussa havaintopisteistä muodostetaan luokat, joita 

regressiossa vastaa vaste sekä piirteet, joita regressiossa vastaavat prediktorit. 

Luokittelussa valitaan ensin havaintopisteosio, jonka tiedon perusteella voidaan 

opetuksen kautta tuottaa luokittelualgoritmi. Luokittelualgoritmi seuraa piirteiden ja 

luokkien välille syntyneitä sääntöjä. Saatua luokittelualgoritmia voidaan käyttää 

tämän jälkeen uuteen havaintopisteosioon, jossa on vain piirteitä ja luokat 

määritellään algoritmin avulla. 

 

Mallin tarkkuutta voidaan parantaa yksinkertaistamalla mallia. Luodut mallit 

voivat herkästi sovittautua liikaa havaintopisteiden perusteella eikä tarpeeksi 
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yleiskäyttöistä mallia saada aikaan. Myös naiivin Bayes-luokittelijan tarkkuus 

paranee, mikäli toistensa kanssa korreloivat muuttujat ja piirteet saadaan pois 

mallista. 

Naiivissa Bayes-menetelmässä Matlab-ohjelmassa käytetään cvpartition-käskyä, 

jossa havaintoaineisto jaetaan opetusosioon ja testiosioon. Käsky jakaa havainnot 

osioihin tasapuolisesti siten, että molemmissa säilyy havaintojen samanlainen määrä.  

Tiedot tallennetaan objektiin, josta näkyy esimerkiksi havaintojen määrä sekä jako 

opetus- ja testiosioon. Käskyllä/funktiolla cvpartition tehdään ristiinvalidointi ja itse 

asiassa Matlab-ohjelma tekee monia toimintoja automaattisesti ja säästää täten aikaa. 

Ohjelman suorituksen tarkempi kommentointi on laitettu osaksi koodia; tässä 

kirjoituksessa selostetaan asiat yleisesti. 

Seuraavaksi luodaan naiivilla Bayes-menetelmällä luokittelija edellisessä kohdassa 

olleiden opetusobjektien avulla. Luokittelija muodostetaan käyttäen hyväksi Matlab-

ohjelman NaiveBayes.fit-mallintajaa. Matlab-ohjelman Workspace-ikkunassa on 

tiedot luodusta opetetusta mallista, jota seuraavaksi testataan confusionmat-käskyllä 

äsken luodussa testiosiossa.  

Kontingenssimatriisi antaa tuloksen, jonka mukaan betonin lujuuden luokittelijan 

virhe testiosion perusteella on nyt 67 prosenttia. Kontingenssimatriisista on tähän 

tulokseen laskettu ne tapaukset, jotka luokiteltiin väärin. Tämä on siis yksi 

luokittelijan hyvyyden mitta. 

Saadaksemme mallista pois keskenään korreloivat piirteet käytämme opetus- ja 

testiosioihin perustuvan ristiinvalidoinnin asemesta kymmenen osion kaikkien 

piirteiden ristiinvalidointia. Ennustavan piirrevalinnan (Forward Feature Selection) 

avulla saatamme saada paremman kuvan havaintoaineistosta. Tällä menettelyllä 

saadaan toivottavasti poistettua edellisestä mallista liiallinen sovittuminen eli 

tilanteen, että malli tekee liian tarkan analyysin näiden havaintojen pohjalta mutta 

yleiskäyttöisyyttä ei ole.  

Laskenta aloitetaan tilanteesta, jolloin mallissa ei ole ollenkaan piirteitä. Matlab-

ohjelma luo seitsemän mallia, joissa jokaisessa on yksi nyt käytettävien havaintojen 

piirre mukana. Matlab-ohjelma käy läpi jokaisen yhden piirteen sisältävän mallin ja 

tekee sen perusteella päätöksen mikä malli on paras eli paras piirre tässä tapauksessa.  

Kun paras piirre on löydetty, sen kanssa käydään läpi jäljellä olevat piirteet ja 

verrataan saadaanko kahden piirteen systeemissä tilastollisesti parempi mallin 

tarkkuus. Näin jatketaan, kunnes kaikki piirteet on käyty läpi. Matlab lopettaa mallin 

ajamisen, kun parannusta edelliseen tilanteeseen ei enää tule.  

Ensimmäisellä ajokerralla Matlab suosittelee mallia (Kuva 42), jossa aloitetaan 

piirteestä 4 (0.795); suluissa on mallin tarkkuuden kriteeri eli väärin luokiteltujen 

tapausten määrä.  

Tämän jälkeen malliin lisätään piirre 6 (0.784). Näin jatketaan lisäämällä aina 

edelliseen malliin järjestyksessä piirteet 1 (0.769), 2 (0.736), 5 (0.718) ja 3 (0.711).  

Suluissa on siis merkitty mallin hyvyyden kriteeriarvo. Parhaat piirteet löydettiin 

siis algoritmina, jossa on ensimmäisen vesi, johon lisättiin karkea. Sen jälkeen 

lisättiin aina edelliseen malliin järjestyksessä sementti, kuona, notkistin ja tuhka; 

ainoastaan piirre nimeltään hieno jää pois tästä mallista. Yhteensä mallissa on kuusi 

piirrettä mutta tässä tapauksessa ei päästy parempaan tulokseen kuin alkuperäisellä 

naiivilla Bayes-mallilla, koska siellä virheellisesti luokiteltiin 67 prosenttia 

havaintomäärästä. 



 

 

41 

4.4. Puristuslujuuden tutkinta käyttäen pakattua päätöspuu-menetelmää 

Normaalilla päätöspuu-menetelmällä on joskus heikkoutena ylisovittuminen eli malli 

sovittuu liikaa, minkä vuoksi käytetään pakattua päätöspuu-menetelmää (Bagged 

Decision Trees). Pakattu päätöspuu-menetelmällä saadaan aikaan tarkkoja malleja. 

Joskus voi olla vaikea saada selville miten päätökset on tehty ja se voi hankaloittaa 

menetelmän käyttöä. Päätöspuu -menetelmä käyttää tehokkaasti hyväkseen 

ristiinvalidointia ja piirteiden tärkeyttä. Päätöspuu -menetelmässä ei tarvitse 

välttämättä jakaa havaintoaineistoa opetus- ja testi-osioihin. Jakaminen on kyllä 

mahdollista- mallissa pitää olla kuitenkin tarpeeksi havaintopisteitä, että datan voi 

jakaa osioihin.  

Päätöspuu -menetelmä käyttää bootstrap-tekniikkaa, joka hyödyntää 

sattumanvaraista otantaa näytteen takaisinkierrättämisellä (bootstrap aggregation-

bagging). Tämän takia on normaalia, että eri ajokerroilla esimerkiksi virheiden 

suuruudessa on pieniä eroja. Havainto voi tulla valituksi monta kertaa samaan 

otokseen.  

Kun ajetaan pakatulla päätöspuu-menetelmällä tutkittavaa havaintoaineistoa ilman 

mallin opetusta, saadaan mallin virhearvoksi 0.36 eli malli luokittelee 64 prosenttia 

tapauksista oikein. Malli voidaan varmuuden ja vertailun vuoksi ajaa myös 

päätöspuilla käyttäen opetusta ja silloin saadaan mallin virheeksi 0.38. Nämä 

virheluvut on vertailukelpoisiä edellisessä esimerkissä naiivilla Bayes-menetelmällä 

saadun virheluvun kanssa. Täten päätöspuu-menetelmällä saadaan parempia tuloksia 

tämän esimerkin perusteella. 

Päätöspuilla voidaan myös tarkistella mallin piirteiden suhteellista tärkeyttä. 

Piirteiden suhteellinen tärkeysjärjestys on päätöspuilla laskettaessa sementti, karkea, 

kuona, vesi, notkistin, tuhka ja hieno (Kuva 29).  

 

 

Kuva 29. Prediktorit luokiteltu päätöspuiden perusteella. 
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Piirteiden tärkeysjärjestys poikkeaa naiivilla Bayes-menetelmällä saadusta 

järjestyksestä (1, 6, 2, 4, 5, 3, 7 vs. 4, 6, 1, 2, 5, 3, 7) mutta samat piirteet näyttäisivät 

olevan kärkisijoilla molemmissa. 

Piirteiden tärkeysjärjestystä voidaan esikäsitellä päätöspuilla osittaisella 

piirrevalinnalla (sequential feature selection). Osittaisella piirrevalinnalla pyritään 

etsimään paras piirreyhdistelmä, jolla tehtävä voidaan suorittaa. Matlab-ohjelma 

aloittaa tutkimisen siten, että jokainen malli sisältää vain yhden piirteen, kuten edellä 

on mainittu. Osittaista piirrevalintaa voidaan tehdä myös regressiivisillä malleilla. 

Tulokset poikkeavat sekä naiivilla Bayes-menetelmällä saadusta tuloksesta että 

päätöspuilla tehdystä piirteiden tärkeysjärjestysanalyysistä (Kuva 43).  

Tulokseen näyttäisi vaikuttavan päätöspuilla paljon se, miten monta päätöspuuta 

on käytössä. 

 

Tiedon jatkokäsittely Matlab-ohjelmassa: Mallin hyvyyttä voidaan arvioida vielä 

Matlab-ohjelmassa ROC-käyrien avulla. ROC-käyrä näyttää rajan ”positiivinen tosi 

suhde/positiivinen epätosi suhde”. ROC-käyrillä saadaan tutkittua myös 

luokittelijoiden herkkyyttä. Se kuvaa siis tyypin yksi ja tyypin kaksi virheiden 

suhdetta. ROC-kuvaajalla voi testata luokittelun toimivuutta eli miten hyvin 

luokittelija sopii käsiteltävänä olevaan ongelmaan. 
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5. BETONIN SUHTEITUS REGRESSIOMENETELMILLÄ 
 

Regressio on yleisin käyränsovittamisen (curve fitting) menetelmä ja yleensä 

otaksutaan, että käyttäjällä on valmiina kaava tai malli, joka pystyy käsittelemään 

herätetietoa siten, että siitä saadaan haluttu vaste.  

Mallin valinta kunkin tieteenalan mukaan antaa systeemille jo dynamiikan, jonka 

mukaan malli tulee toimimaan. Tämä tarkoittaa, että mallin tuottama vaste systeemin 

herätteelle on siis tiedossa. Monesti on kuitenkin niin, ettei vaikkapa uuteen 

ongelmaan sopivaa mallia välttämättä tiedetä tai sen valinta monista malleista on 

vaikeaa. 

Usein käytetään lähestymistapaa, jossa useita malleja sovitetaan kyseiseen 

havaintojoukkoon ja valitaan niistä paras. Tapa on hyvä, mikäli on olemassa selkeitä 

lakeja tai normeja, joiden mukaan edetään; usein tilanne ei ole kuitenkaan niin 

selkeä. Saatu malli voi olla juuri tutkittavassa tapauksessa kelvollinen mutta sen 

yleiskäyttöisyys saattaa olla huono.  

Hyvin toimivan mallin pitäisi kuitenkin antaa tuloksia, joista saa tukea 

päätöksentekoon. Mallin tulisi olla myös vakaa ja tasapainossa siten, että sitä voi 

käyttää kattavasti koko havaintopistejoukossa. Mallin tulisi mieluummin kuvata 

datapisteiden suuntautumisen kehittymistä mutta ei siihen ei saisi sisältyä kohinaa. 

5.1. Tiedon analyyttinen polku havainnoista tilastolliseksi malliksi 

Matlab-ohjelmassa on monta tapaa saada esille minkälaisia vaiheita mallin 

tekemisessä käydään läpi. Yksi havainnoillisista ja nopeista mahdollisuuksista on 

käyttää Neural Net Fitting tool-työkalua (nftool). Sovellus löytyy Matlab-ohjelman 

Apps-valikosta näpäyttämällä Neural Net Fitting-kuvaketta. Aukeava laatikko antaa 

kuvan, mitä neuroverkolla ollaan tekemässä ja betonin puristuslujuudelle saadaan 

regressiota käyttävä koneoppimisen malli.  

Neural Net Fitting tool-työkalun käyttöä varten havaintoaineisto jaettava opetus- ja 

testausosioihin, kuten tehtiin luokittelun puolella ristiinvalidoinnilla (cvpartition). 

Käytetään myös tässä opetukseen 80 % ja testaukseen 20 % havainnoista. Käytetty 

cvpartition-funktio jakaa havaintomateriaalin siis kahteen osioon tässä tapauksessa 

(Kuva 44). 

Neural Net Fitting tool-työkalulle annetaan äsken cvpartition-funktiolla tehdyt 

osiot ja kannattaa huomata, että tieto annetaan matriisin riveinä (Matrix rows-

merkintä). Neuroverkon vasteena (output) saadaan siis betonin lujuus (target data), 

jota käytetään hyväksi, kun mallilla ennustetaan. (Kuva 45) 

Seuraavassa vaiheessa neuroverkko-työkalussa voidaan vielä päättää miten suuri 

osuus havainnoista laitetaan validointiin ja testaukseen. Matlab-ohjelman antamia 

oletuksia ei ole syytä vaihtaa tässä vaiheessa. 

Neuroverkon arkkitehtuurissa päätetään miten monta neuronia käytetään; Matlab-

ohjelman oletuksena on 10 neuronia enkä vaihda sitä ainakaan ensimmäisellä 

kerralla. Tarvittaessa voi tehdä ajoja, joilla voidaan tehdä tarkistuksia mallin 

tarkkuuden suhteen. Itse neuroverkko-laskenta/opetus perustuu Levenberg-

Marquardt-menetelmän takaisinkytkettyyn (backpropagation) neuroverkkoon (Kuva 

46). 
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Mallin tekeminen lähtee käyntiin Train-painikkeesta ja mallin laskenta pysähtyy, 

kun validaatio-osion MSE-arvo lähtee nousemaan. Kun mallia lasketaan näkyvät 

tiedot käytetyistä algoritmeista, laskennan edistymisestä ja saatavista tuloksista.  

Tässä vaiheessa eniten kiinnostava tieto on regressiopiirros, jossa on näytetty 

joitakin mallin tunnuslukuja. Näitä tunnuslukuja voidaan verrata esimerkiksi 

lineaarisella regressiolla saatuihin tuloksiin myöhemmin. Jokaiselle osiolle on 

näytetty erikseen tulokset ja tuloksista on koottu myös kokonaispaketti (Kuva 30). 

 

 

Kuva 30. Sovitteita nntraintool- työkalun plotregression- koodilla. 

5.1.1. Regressiomallin menetelmän valinta 

On tärkeätä tietää mitä tekniikkaa kulloinkin sovelletaan ja mihin eri metodeilla 

päästään. Monet seikat sanelevat mitä metodia käytetään. Aivan kuten piirrevalintaa 

(Feature Selection) käytettiin luokittelun puolella, regularisaatio (regularization) 

sopii yleensä hyvin käytettäväksi regressiossa. 

Ilman edeltävää tietoa havaintojen laadusta ja menetelmästä on parempi käyttää 

ensin regularisaatio-menetelmää. Jos havainnoista on a priori-tietoa ja datassa on 

vain määrällisesti vähän piirteitä, voi olla parempi käyttää esimerkiksi Subset 

Selection-menetelmää myös regressiossa. 

 

Regularisaatiolla ratkaistaan siis samanlaisia ongelmia kuin ryhmittelyssa tehdään 

piirrevalinnalla. Regularisaatiota käytetään yleensä vain regressiolla tehtyjen mallien 

parantamiseen. Regularisaation avulla voidaan vähentää mallien ennustevirheitä. 
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Normaali regressio (Ordinary Least Squares) minimoi neliöityjen residuaalien 

summan. Matlab-ohjelmalla toteutettavassa regularisaatiossa (Regularization) malliin 

lisätään vielä mallin painotettu korjaustermi mallin yleiskäyttöisyyden 

parantamiseksi, jottei ylisovittumista tapahtuisi. Korjaustermissä prediktoreiden 

kertoimia säädetään kolmella eri menetelmällä: lasso-menetelmä (Lasso), harjanne-

regressio (Ridge Regression) ja elastinen verkko (Elastic Net).  

Kuten normaalissa lineaarisessa regressiossa, myös regularisaatiossa käytetään 

hyväksi neliöityjen virheiden summaa mutta lisäksi mukana on hienosäätöparametri 

lambda, joka ilmoittaa toisen termin suhteellisen painon. 

Lasso-menetelmässä minimoidaan regressiokertoimissa olevien painotettujen 

absoluuttisten arvojen summa; toimenpidettä kutsutaan myös L1-normiksi. L1-

normia käyttämällä kertoimet lähestyvät nollaa nopeasti ja mallista saadaan esille 

parhaat prediktorit. Lasso sopii täten suurten havaintomäärien mallintamiseen hyvin. 

Lasso minimoi siis regressiotermien absoluuttisen arvon (L1 normi), minkä takia 

termit lähestyvät nopeasti nollaa ja harhaiset muuttujat jäävät pois mallista 

suhteellisen nopeasti.  

Harjanne-regressiossa (Ridge Regression) regressiokertoimien painotetun 

lisäkertoimen neliöityä summaa minimoidaan, mitä kutsutaan L2-normiksi. L2-

normia käytettäessä mallin kertoimet eivät häviä. Harjanne-regressio eliminoi siis 

regressiotermien neliöidyn summan (L2 normi); tämän vuoksi harjanne-regressio 

sopii muuttujien ylisovittumisen ja korrelaation etsintään- muuttujia ei siis poisteta 

mallista kuten Lasso-menetelmässä tehdään. 

Elastinen verkko (Elastic Net) on lasso-menetelmän ja harjanne-regression 

painotettu yhdistelmämenetelmä. Matlab-ohjelmassa voidaan määritellä mikä on 

lasson ja harjanne-regression suhde elastisessa verkossa.  

Elastinen verkko-menetelmä on siis lasso- ja harjanne-regressio-metodin 

painotettu keskiarvo, jossa α-parametri osoittaa mikä on lasso-menetelmän ja 

harjanne regressio-metodin suhteellinen paino mallissa. Kun mallissa valitaan lähellä 

ykköstä oleva alfan arvo, malli käyttäytyy kuten lasso; jos taas valitaan lähempänä 

nollaa oleva arvo, malli käyttäytyy kuten harjanne regressio-menetelmä. 

Regularisaatio on regressiossa monessa suhteessa parempi menetelmä kuin 

piirrevalinta luokittelussa mutta se sopii vain tietyille tutkimuskohteille, joten sen 

sopimista betonin puristuslujuuden etsimiseen on myös tutkittava. 

5.1.2. Regressiomenetelmät 

Lineaarisessa regressiossa tavallisesti pyritään löytämään estimaattori ennustamaan 

prediktoreiden ja niistä saadun vasteen käyttäytymistä. Puhuttaessa lineaarisesta 

regressiosta kyse on yleensä tavallisen regression (OLS) käytöstä. 

OLS-menetelmää käytetään, kun halutaan etsiä mahdollisia harhaisia havaintoja 

esimerkiksi, jos virheellisiä mittaustietoja on havainnoissa mukana. OLS-metodia ei 

tavallisesti käytetä yksinään, vaan aina kannattaa kyseessä olevan tehtävän mukaan 

käyttää muitakin erilaisia menetelmiä. 

 

OLS-metodissa mitataan residuaalit y-akselien suuntaisina etäisyyksinä havaitun 

pisteen ja estimaattorilla saadun pisteen välillä. Havaintopisteistä saatu mallisuora on 

tällöin se, jossa minimoi etäisyyksien/residuaalien neliöityjen virheiden summan. 

Esimerkiksi L1-regressio minimoi residuaalien absoluuttisten etäisyyksien summan.  
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OLS-menetelmän kuten muidenkin regressiomenetelmien ongelmana ovat 

yksittäiset harhaiset havainnot, jotka vääristävät helposti mallia etäisyyksien 

neliöinnin takia. Kun esimerkiksi vertaillaan OLS-tekniikalla tehtyä mallia LAR-

menetelmällä (Least Absolute Residuals) tehtyyn malliin, huomataan miten nopeasti 

yhden havaintopisteen suuri harhaisuus aiheuttaa vähäisessäkin havaintomäärässä 

OLS-metodin mallissa vääristymää. 

Mikäli varianssia näyttäisi olevan sekä X:n että Y:n suunnassa, kannattaa harkita 

jonkin muun menetelmän kuin OLS-metodin käyttöä. Silloin on parempi käyttää 

esimerkiksi ortogonaalista menetelmää, jossa havaintopisteiden etäisyydet mitataan 

kohtisuoraan mallisuoraa vasten. Menetelmä tunnetaan myös Total Least Square-

nimellä (TLS). 

LAR-menetelmä eli L1-regressio minimoi residuaalien absoluuttisten etäisyyksien 

summan. Menetelmää käytetään Matlab-ohjelmassa Robust-määritteen kautta. 

Matlab-ohjelman käskyn fit argumenttina annetaan ’Robust’, jolloin saadaan LAR-

menetelmällä tehty estimaattori. Joskus generoidaan puhdas datasetti, jota yritetään 

mallintaa jälkikäteen kahdella eri menetelmällä eli OLS-metodilla ja TLS-

menetelmällä. Tällöin huomataan, että TLS-metodi on tarkempi tälle datajoukolle. 

Ensin generoidaan havaintonäytteet, joita tutkitaan Robust Regression-menetelmän 

avulla.  

Curve Fitting Toolbox-työkalupakissa on fit-käsky, jonka käyttö on selkeätä. OLS-

regressio tuotetaan nyt fit-käskyllä, jolla mallinnetaan kerrallaan jokaista muuttujaa 

lujuuden funktiona. Tässä tapauksessa voidaan hyödyntää esimerkiksi argumenttia 

poly11. Poly11 sovittaa tason käytössä olevaan havaintomateriaaliin. Objektista gof 

saadaan tietoa mallista ja sen hyvyydestä.  

Käskyä robustfit voidaan myös käyttää robustin mallin laskemiseen; käskyn 

suorittamisessa voidaan antaa monia parametreja, jotka selviävät painamalla hiiren 

oikeaa näppäintä ja valitsemalla avautuvasta valikosta esimerkiksi Help on Selection 

tai Open ”robustfit”. Tällöin nähdään, että käytettävissä on esimerkiksi yhdeksän 

erilaista painovektoria.   

Antamalla käskyn robustdemo Matlab-ohjelman Command Window-ikkunassa 

saadaan esille lyhyt demonstraatio robustin mallin generoinnista. Tällöin saadaan 

esille interaktiivinen työkalu, jota voidaan käyttää havaintopisteiden siirtelyyn ja 

näin saada selville miten pisteen muuttaminen vaikuttaa malliin. Työkalun avulla 

saadaan hyvä kuva siitä, miten paljon esimerkiksi yksittäisen havaintopisteen 

siirtäminen hiiren vasemmalla näppäimellä aiheuttaa OLS-menetelmän mallissa 

verrattuna LAR-metodilla tehtyyn malliin. OLS-menetelmällä tehty suora siirtyy 

enemmän yhtä havaintopistettä siirtämällä. 

Matlab-ohjelmassa on käytössä myös ortogonaalinen regressio, jossa käytetään 

hyväksi Principal Component Analysis-metodia (PCA). PCA toimii Feature 

Transformation-menetelmällä. Tuloksesta nähdään, että TLS (Orthogonal 

Regression) antaa paremman SSE:n (Sum of the Squared Errors). 

Kun prediktoreita on suuri määrä, voidaan OLS-menetelmän tukena käyttää 

esimerkiksi Feature Selection algoritmejä kuten Sequential Feature Selection- ja 

ReliefF-menetelmiä. Samaan kategoriaan kuuluvat Feature Transformation-tekniikat 

kuten Partial Least Squares Regression ja Principal Component ReliefF-menetelmä, 

joka perustuu k-nearest neighbour-menetelmään. 

Matlab-ohjelmassa kannattaa myös regressio-funktioita käyttäessä laittaa tiedot 

ensin dataset-muotoon. Regressio-funktioiden käytön jälkeen etsitään mallista 

mahdolliset harhaiset havainnot ja poistetaan tarpeeton tieto harkinnan mukaan. 
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Mallin yksinkertaistamisen jälkeen ajetaan malli uudestaan. Näin jatketaan, kunnes 

on käytössä sopiva malli, joka voidaan tulkita lopulliseksi. 

Regressiossa käytetty havaintomateriaali on sama kuin luokittelussa ilman 

muutoksia. Tällöin voidaan paremmin vertailla luokittelun ja regression tuloksia 

toisiinsa. 

Havainnot ovat samoja kuin luokittelussa olleet eli alkuperäisen 

havaintomateriaalin lujuudet on porrastettu 5 MPa välein. Tutkintaan on otettu 

mukaan 425 havaintoa, jotka ovat 28 päivän ikäisiä. Täten saadaan betonin iän 

vaikutus eliminoitua havainnoista. 

Ohjelma käynnistetään työpöydän kuvakkeesta kuten luokittelua tehtäessä. 

Havaintomateriaali tuodaan Matlab-ohjelmaan xls-muodossa ja muutetaan dataset-

muotoon, kuten luokittelussakin tehtiin. Prediktorit ajetaan X-matriisiin ja lujuus on 

y-vektorissa (Matlab-ohjelmassa merkitään Y). Tässäkin ajan jokaisen prediktorin 

myös omalla nimellään muuttujaksi Curve Fitting tool- työkalun testaamiseksi. 

Matlab-ohjelman dataset-muoto on tehokas myös regressiota käytettäessä, koska 

erilaisia mallifunktioita käytettäessä dataset-muotoa voidaan käyttää ilman 

välivaiheita. 

5.1.3. Havainnoissa olevan tiedon tulkinta Matlab-

ohjelmalla 

Estimaattoreita voidaan arvioida myös Matlab-ohjelman sovelluksessa CF-

työkalulla, joka saadaan näkyviin antamalla Command Window-ikkunassa käsky 

cftool. Käsky oli aikaisemmin Matlab-ohjelman SFT-työkalu (Surface Fitting Tool). 

Xinput-muuttujaksi annetaan Sementti ja Yinput-muuttujaksi Vesi. Systeemin 

vaste on Lujuus. Kannattaa huomata, että muuttujat on ajettu koodilla systeemiin. 

Oletuksena Curve Fitting Tool-työkalu käyttää OLS-menetelmää mallin 

generoinnissa. Työkalun Robust-laatikossa voi testata myös LAR-menetelmän 

käyttöä.  

Saatua mallia voidaan seuraavaksi käsitellä alustavasti Matlab-ohjelman cftool-

työkalulla. Cftool-työkalulla voidaan tehdä monenlaisia esi- ja jälkikäsittelyä 

havainnoille. Tarpeen mukaan prediktoreista eli sarakkeista voidaan tehdä muuttujia, 

joita voidaan tarkistella esimerkiksi kolmiulotteisesti betonin puristuslujuuden 

funktiona. Curve Fitting tool-työkalulla voi myös generoida Matlab-koodia 

sovelluksessa tehtävän suorituksen aikana.  

Havaintoja voidaan muokata Curve Fitting tool-työkalulla, jonne data ladataan 

Data-painikkeen kautta. Riippuvat ja riippumattomat muuttujat annetaan työkalulle 

erikseen, joten prediktorit pitää tuoda muuttujina cftool-työkaluun. Tällä hetkellä 

voidaan Matlab Student:ssa antaa kaksi vaihtoehtoista komentoa, joilla Curve Fitting 

tool voidaan käynnistää. Käskyllä cftool avautuu uusin työkalu, jossa voidaan 

käsitellä myös kolmiulotteista data piiroksien muodossa P. Käskyllä cftool –v1 

avautuu edellinen versio, joka on tarkoitettu kaksiulotteisen datan käsittelyyn.  

Curve Fitting tool-työkalu soveltuu hyvin erilaisten mallien alustavaan 

testaamiseen ja sillä voidaan tutkia ilman koodausta sekä valita parhaiten soveltuvat 

mallit jatkokäsittelyyn. Työkalun piirtämästä kuvasta voidaan nähdä, minkälaisia 

funktioita kannattaa yrittää testata aluksi. Monesti sopivan funktion löytäminen vaatii 

useita yrityksiä; varsinkin, kun tulkitaan isoa havaintomäärää. 

Ensiksi kannattanee yrittää tarkistella havaintoja kaksiulotteisesti 

useampiasteisella polynomifunktiolla. Muita sopivia voivat olla Fourier-muotoinen 
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tai Gaussian-muotoinen malli. Curve Fitting tool-työkalulla voi tehdä myös malleja 

omien funktioiden määräämänä tehtävän tarpeista riippuen. Mikäli sopivaa mallia ei 

ole saatavilla tai sitä ei pystytä muodostamaan, voidaan riippuvuuksia etsiä 

Smoothing-toiminnolla. 

Smoothing-parametrin lähellä nollaa olevilla arvoilla saadaan alkuperäistä käyrää 

muokattua siten, että uusi soviteltu käyrä noudattaa alkuperäisen käyrän arvoja. 

Lähellä ykköstä olevat smoothing-parametrin arvot saavat uuden sovitteen 

lähestymään lineaarista suoraa. Luottamusvälin saamiseksi esille on kaksi tapaa. 

Funktiolle annetussa luottamusvälissä ilmoitetaan miten varmoja ollaan käyrän 

sijainnista, mikä tehtiin valituilla sovite-ehdoilla. Toisessa vaihtoehdossa 

luottamusväli (confidence bound) on laadittu siten, että esimerkiksi 95 % 

havaintopisteitä osuu niiden sisäpuolelle.   

Työkalulla voidaan tutkia kolmella eri surface fitting-metodilla; lineaarinen ja 

epälineaarinen regressio, interpolaatio ja tasoitus (smoothing). Curve Fitting 

Toolbox-työkalussa on LOESS-menetelmä (Locally Weighted Scatterplots 

Smoothing), jota kutsutaan myös paikalliseksi regressioksi (Localized Regression).  

LOESS-menetelmässä tutkitaan mallikäyrän sopivia kohtia tarkemmin ilman 

erillisiä toiminnallisia oletuksia käyrän kulusta esimerkiksi kaavan muodossa. 

LOESS-menetelmän toiminnan takaamiseksi on havaintopisteitä oltava riittävästi. 

LOESS-menetelmässä käytetään lähtökohtana käyrää (quadratic fit) mutta LOWESS-

menetelmässä on käytössä lineaarinen suora. 

Cross Validation-menetelmällä voidaan valita LOESS-menetelmällä tehdyistä 

malleista parhaiten toimiva. Cross Validation-menetelmässä LOESS-menetelmällä 

saatu malli jaetaan osamalleiksi, joita tutkitaan. Erilaisilla tasausparametreilla 

(smoothing parameters) saatuja LOESS-käyriä vertaillaan ja etsitään Cross 

Validation-menetelmällä niistä tilanteeseen sopivin. 

Työkalun tulosten tallennuksessa saadaan Matlab-ohjelman Workspace-ikkunaan 

näkyviin objekti, josta voidaan tarkistella mallin hyvyyttä numeroarvoin. Sopivia 

funktioita Curve Fitting tool-työkalun mallin muodon tutkimiseen voidaan etsiä  

järjestyksessä: Polynomial, Fourier ja Gaussian. Polynomial voi käydä moneen 

tapaukseen mutta Fourier-sarjaa kannattaa myös kokeilla. 

Custom equation-systeemin käyttöä voi myöskin suositella testattavaksi. Tällöin ei 

yleensä ole tiedossa kaavaa tai muutakaan arviota, jonka perusteella voisi edetä. 

Silloin on yleensä hyvä käyttää LOESS-menetelmää. LOESS-menetelmässä käyrä 

jaetaan osamalleihin, joita tutkitaan. Käyttäjän ei tarvitse tietää mallin 

toiminnallisuudesta LOESS-menetelmää käytettäessä.  

LOESS-menetelmässä ei tarvitse olla tiedossa esimerkiksi polynomin astelukua; 

tarvitaan vain riittävä määrä havaintopisteitä. LOESS-menetelmää voidaan käyttää 

suoraan valmiista sovelluksesta (GUI) mutta myös Matlab-ohjelman Command 

Window-ikkunan kautta. Tätä kautta voidaan ottaa käyttöön hallitusti Matlab-

ohjelman muita työkaluja (Toolbox).  

Matlab-ohjelmaan voidaan kirjoittaa koodeja script.m-tiedostoiksi, joita voidaan 

testata paloittain. Aluksi voidaan esimerkiksi piirtää kuva havainnoista ja poistaa 

harhaiset havainnot. Sen jälkeen voidaan käyttää smooth/smoothing-käskyä LOESS-

menetelmän käyttämiseksi. Lopuksi voidaan piirtää saatu käyrä samaan kuvaajaan 

kuin edellisten menetelmien kuvaajat.  

Curve Fitting tool-työkalun Smoothing-parametria pitää säätää sopivan mallin 

saamiseksi. Mallin valinnassa kannattaa kiinnittää huomiota siihen, etteivät 

kohinaiset havainnot saa liikaa painoarvoa, vaan etsitään mallia, joka kertoo 
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havaintopisteistä olennaisen ja antaa tilanteesta oikean kuvan. Tässä 

valintaongelmassa auttaa Matlab-ohjelman yksi funktio: Cross Validation.   

Cross Validation-menetelmässä malli jaetaan sopiviin paloihin/osioihin, joita 

tutkitaan. Yksi osio on opetusosio, toinen osio on testiosio/arvosteluosio. 

Opetusosiossa piirretään LOESS-käyrä, jota testiosiossa mitataan. Tällöin saadaan 

kuva siitä, miten saatu malli sopii havaintoihin eikä kohinalle tulee liikaa merkitystä. 

Cross Validation-menetelmässä funktio etsii mallin residuaalien kokonaisvirheen 

(SSE) erilaisilla opetus-/testiosioiden kombinaatioilla sekä smoothing-parametrin 

arvoilla ja ilmoittaa minimikohdan. Saadulla smoothing/spam-parametrin arvolla 

piirretty malli on paras tarjolla olevista. Saatu malli perustuu paikalliseen regressioon 

(Localized Regression) ja se saatiin aikaan antamatta mallille etukäteen mitään 

toiminnallista tietoa esimerkiksi kaavan muodossa. 

Mallille saadaan luottamusväli Bootstrap-toiminnolla. Menetelmässä tutkitaan 

esimerkiksi mallin 500 sattumanvaraisesti tuotettua LOESS-käyrää; näistä käyristä 

valitaan keskiarvokäyrä, joka on haluttu luottamusvälin alkukäyrä. Saatua käyrää 

käytetään hyväksi laskettaessa mallin luottamusväliä. Luottamusväli voidaan 

ilmoittaa kahdella eri lailla; ensimmäisessä vaihtoehdossa piirretään käyrät, joiden 

väliin jää esimerkiksi 95 % Bootstrap-menetelmässä käytetyistä käyristä. Toisessa 

vaihtoehdossa 95 % havaintopisteistä jää luottamusvälikäyrien sisään. 

Cftool-työkalu ei näyttäisi toimivan hyvin regressiotakaan laskettaessa, vaan 

aiheuttaa Matlab-ohjelman täydellisen ja äkillisen kaatumisen. Curve Fitting Tool-

työkalu näyttäisi toimivan paremmin, kun oikean ylänurkan Auto fit-laatikko jätetään 

merkitsemättä. Asiaan voi vaikuttaa opiskelija-version lisäksi myös tietokone ja sen 

asetukset. 

 

Tiedon esikäsittely ja puhdistaminen Matlab-ohjelmassa: Regressio-

menetelmistä kannattaa ensimmäisenä kokeilla LinearModel.fit-funktiota, koska sillä 

saadaan paljon tietoa mallista nopeasti ja helposti. LinearModel.fit-funktio piirtää 

kuvan ja antaa monipuolisesti tietoa mallista. Kuvasta on haluttaessa helppo poimia 

redundanttiset, harhaiset havainnot pois ja ajaa uusi malli. Kandidaatintyössäni olen 

myös käsitelty LinearModel.fit-funktiota. 

5.1.4. Betonin puristuslujuus käyttäen regressiomenetelmää 

Lasso 

Matlab-ohjelmassa on lasso-funktio, jossa on käytössä OLS-regressiossa käytetyn 

pienimmän neliösumma-termin lisäksi lambdalla painotettu korjaustermi. Lassoa 

voidaan käyttää myös silloin, kun havaintomateriaalin prediktorit korreloivat 

keskenään. Vertaillaan lasso-menetelmää muutamiin muihin menetelmiin. 

Aluksi tehdään lineaarinen regressiomalli havaintopisteille käyttäen Matlab-

ohjelman regress-funktiota (Kuva 47). 

Regress-metodilla tehdyn mallin kertoimet (Kuva 47) on näytetty kuvaajassa 

(Kuva 31), jossa vaaka-akselilla on näytetty prediktorit ja pystyakselilla muuttujien 

kertoimien suuruus.     
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Kuva 31. Regressiomallin kertoimet regress-funktiolla. 

 

Seuraavaksi luodaan malli käyttäen LinearModel.fit-menetelmää (Kuva 48).  

LinearModel.fit-funktiolla tehdyn mallin (Kuva 48) kuvaaja on näytetty kaikkien 

prediktorien osalta (Kuva 32). 

 

 

Kuva 32. LinearModel.fit-funktiolla tehdyn mallin kuvaaja. 
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Tarkistellaan mallin prediktoreiden hyvyyttä myös LinearModel.stepwise-käskyllä 

(Kuva 49). Sama havaintopistejoukko käsitellään myös lasso-menetelmän (Kuva 50) 

avulla ja verrataan esimerkiksi stepwise-funktiolla saatuja tuloksia lasso-

menetelmällä saatuihin. 

Matlab-ohjelman lasso-funktiossa muuttujia käsitellään kuten regress-toiminnossa 

eli vektoria y matriisin X funktiona. Lasso-menetelmässä voitaisiin mukaan lisätä 

myös ristiinvalidointi, jolla voidaan erikseen valita ryhmien (fold) määrä eli 

tarkistuksen tarkkuus. Ristiinvalidoinnilla voidaan saada haluttaessa esimerkiksi 

lambdan arvoista tietoa ja pyritään yleensäkin selvittämään mallin tarkkuutta.  

Lasso-malli lasketaan ja (Kuva 50) tulokset esitetään oletuksena sadan (100) 

erilaisen prediktoriryhmän yhdistelmänä eli malleja on tässä vaiheessa sata 

kappaletta. Malleja voidaan ajaa enemmänkin mutta oletuksena Matlab-ohjelman 

lasso-menetelmässä käytetään siis sataa mallia. Jokaisessa ryhmässä on käytetty 

erilaista kertoimen lambda-arvoa. Ajon alussa lambdan arvo on pieni mutta arvo 

kasvaa loppua kohti mennessä ja viimeisessä tulostuksessa prediktorien kertoimet 

ovat kaikki nollia. Näistä lasketuista sadasta mallista valitaan paras lassoplot-

funktion avulla (Kuva 33).  

 

 

Kuva 33. Regressiomallien hyvyys lassoplot-funktiolla. 

 

Koska lasso-menetelmässä korjaustermi on painotettu lambda-kertoimella, meidän 

pitää ottaa selville mitkä lambda-kertoimista ovat parhaita. Tämä selvitetään 

lassoplot-piirroksessa, joka näyttää sadan mallin välisen MSE:n lambdan 

kehittymisen funktiona. Lassoplot-piirroksessa on näytetty valitun sadan mallin MSE 

keskivirheen kanssa. 

Piirroksessa (Kuva 33) oikeanpuoleisella pystysuoralla vihreällä katkoviivalla on 

näytetty kaikkien sadan mallin MSE:n minimoivan lambdan arvo. Vasemman 

pystysuoran sinisen katkoviivan kohdalla on lambda, joka tuottaa suurimman 
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mahdollisimman kutistumisen siten, että tuotetun vähentymän MSE on korkeintaan 

keski(arvo)virheen päässä oikeanpuoleisesta lambda-arvosta. Yleensä mallin 

painokerroin lambda valitaan pystysuorien katkoviivojen väliseltä alueelta. 

Kun vertaillaan LinearModel.stepwise-funktiolla (Kuva 48) ja lasso-funktiolla 

(Kuva 50) saatuja tuloksia keskenään, voidaan todeta, että samat prediktorit 

osoittautuvat parhaimmiksi molemmissa. Lasso-funktiolla prediktoreiden 

paremmuusjärjestys on sementti, vesi, kuona, notkistin, karkea, tuhka ja hieno. 

LinearModel.stepwise-funktiolla järjestys on sementti, kuona, vesi, tuhka, hieno ja 

karkea. 

Mallien laskennasta saatavien kuvien perusteella voidaan vielä tarkastella mitä 

tietoja mallista lasketaan kussakin menetelmässä. Regress-funktio antaa 

yksinkertaisimmillaan tiedon, josta näkyy kertoimien suuruus kullekin prediktorille; 

vakiokerrointa ei käytetä.  

LinearModel.fit-funktio piirtää prediktoreiden perusteella lineaarisen mallin (Kuva 

32), jossa on mukana myös luottamusvälit suoran molemmin puolin. Kuvaajassta 

nähdään selkeästi miten luottamusväli kasvaa kohdissa, joissa havaintoja on vähän. 

LinearModel.fit-toiminto antaa myös monipuolisesti tekstuaalista tietoa saadusta 

mallista (Kuva 48). 

 

 

 

Kuva 34. Käytetyt kertoimien arvot lassoplot-funktiossa. 

 

Lassoplot-toiminnolla saadaan myös esitettyä kuvaaja (Kuva 35), josta nähdään 

miten eri prediktorien kertoimet lähestyvät nollaa. Kuvaajassa vertaillaan L1-normin 

ja mallin kertoimien suuruutta. Kertoimet esitellään eri väreillä ja yläreunassa on 

esitetty mallin vapausasteen kehittyminen. 
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Kuva 35. Kertoimien ja L1-normin sekä vapausteiden suhde. 

5.1.5. Puristuslujuus harjanne-regressio-menetelmällä 

Harjanne-regressio (Ridge Regression) käyttää normaalin lineaarisen regression 

lisäksi k-parametrilla kerrottua yksikkömatriisia. Prediktorien kertoimet mallissa 

saadaan kaavasta eli prediktorien kerroin on: (XTX+kI)-1XTy. 

Harjanne-regressio antaa mallin kertoimiksi piirroksen alareunaan merkityt arvot, 

L1-normi-piirustus esittää jokaisen prediktorin kertoimen kehittymisen erikseen ja 

lambda-arvot on esitetty vihreän ja sinisen katkoviivan välissä (Kuva 36). 

Piirustuksessa on käytetty alfan arvona lukua 0.1, mikä tarkoittaa, että laskennassa 

ja kuvaajassa on käytetty 90 prosenttia harjanne-regressio-menetelmää ja 10 

prosenttia lasso-menetelmää.  
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Kuva 36. Elastinen verkko, jossa on käytetty 10 % lasso-menetelmää. 

5.1.6. Puristuslujuus käyttäen elastista verkko-menetelmää 

Elastinen verkko-menetelmä (Elastic Net) on harjanne-regression ja lasso-

menetelmän yhdistelmä, jolla voidaan parantaa ominaisuuksia saadussa mallissa. 

Matlab-ohjelman elastinen verkko saadaan toimimaan siten, että koodiin lisätään 

parametri alfa, jolla määrätään minkälaista kombinaatiota lasso- ja/tai harjanne-

regressio-menetelmistä elastinen verkko käyttää. Jos α-kerroin on lähempänä 

ykköstä, malli toimii kuten lasso-menetelmä; jos kerroin on lähellä nollaa, malli 

toimii kuten harjanne-regressio (Kuva 36). 
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6. SUHTEITUKSEEN KÄYTETTYJEN MENETELMIEN 

VERTAILU 
 

Tämän työn yksi pyrkimys on määritellä tässä käytettävissä olevista havainnoista 

betonin puristuslujuutta myös tulevaisuutta varten. Ryhmittelyssä tutkitaan kuitenkin 

vain input-tietoa, joten betonin puristuslujuutta ei suoraan voida tutkia kuten tehdään 

luokittelussa ja regressiossa. Niissähän luodaan malli puristuslujuuden suhteen, mistä 

nähdään suoraan mikä suhteitus antaa esimerkiksi parhaan puristuslujuuden.  

Ryhmittelyssä voidaan kuitenkin ottaa käyttöön veden ja betonin määrän suhde, 

jonka yleensä otaksutaan olevan suoraan suhteessa betonin puristuslujuuteen. Tällöin 

voidaan alustavasti käsitellä, minkälaisten kombinaatioiden käyttö antaa hyviä 

puristuslujuustuloksia. Prediktoreita voisi olla myös enemmän kuin työssä esitetään- 

esimerkiksi kustannukset- mutta tässä on yksinkertaisuuden vuoksi karsittu 

prediktorien määrää.  

6.1. Ryhmittelymenetelmät 

6.1.1. Ryhmittelymenetelmät suhteituksessa 

Tärkeintä olisi tietää miten havainnot sijoittuvat avaruudessa erilaisiin ryppäisiin. 

Menetelmää voidaan pitää hyvänä, mikäli siitä saadaan tämä tieto esille nopeasti ja 

havainnollisesti. Harhaisten havaintojen poistaminen jo datan käsittelyn 

alkuvaiheessa on tärkeää. Tässä tutkittiin vain 425 suhteitusnäytettä mutta 

havaintomäärän lisääntyessä esimerkiksi kymmeniin tuhansiin sekä parhaiden 

havaintojen että ulkolaisten (outliers) löytämisellä on merkitystä.  

Itseohjautuvien karttojen osumakuvio-taulukosta löytyy hyvin määrällistä tietoa 

siitä miten havainnot ovat jakautuneet eri neuroneihin. Osumakuviossa olevat 

havaintojen numerot voidaan selvittää ja silloin kannattaa käydä läpi havainnot, 

joissa on kerääntynyt paljon näytteitä. Nekin pisteet pitää käydä läpi, joissa on 

havaintoja vähän mahdollisina harhaisina havaintoina. 

Puristuslujuus saadaan ryhmittelymenetelmissäkin esille vesi-sementti-suhteen 

kautta muodostuneista ryppäistä. Suoraan tuloksista puristuslujuutta ei saada esille. 

Ryhmittelymenetelmien kyky ilmoittaa betonin puristuslujuus ja suhteituksen 

piirteiden järjestys on näytetty taulukossa (Taulukko 1). Taulukossa ilmoitetaan 

myös menetelmän käytettävyys ja muokattavuus betonin puristuslujuuden ja 

suhteituksen laskentaan. Taulukossa on otettu kantaa myös siihen saadaanko 

menetelmän avulla laskentamalli.  

 

Taulukko 1. Ryhmittelymenetelmät  

Menetelmä Lujuu

s 
Piirteet Mallin luonti Käytettävyys 

SOM-neuroverkko kyllä ei ei vaikeahko 

K-means kyllä ei ei hyvä 

Sumea C-means kyllä ei ei hyvä 

hierarkkinen puu kyllä ei ei helppo 

Gaussin sekoite kyllä ei ei helppo 
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6.2. Luokittelumenetelmät 

6.2.1. Luokittelumenetelmät suhteituksessa 

Luokittelumenetelmissä on käytetty hyväksi myös puristuslujuutta ja piirteiden 

paremmuus on saatu selville eri metodeilla (Taulukko 2). Menetelmästä riippuen 

puristuslujuutta kuvaa tällä aineistolla parhaimmin sementin määrä kilogrammoissa 

mitattuna. Myös näyteaineiston karkean kiviaineksen määrä kilogrammoissa 

ilmoitettuna on hyvä prediktori puristuslujuudelle. Betoniteknologian kannalta 

ajatellen luokittelumenetelmien näyttämää tulosta voi pitää hyvänä- ainakin tämän 

näyteaineiston osalta.  

 

Taulukko 2. Luokittelumenetelmät  

Menetelmä Lujuus Piirteiden paremmuus Malli Käytettävyys 

Naiivi Bayes kyllä Ve, Ka, Se, Ku, No, Tu kyllä hyvä 

Pakatut päätöspuut kyllä Se, Ka, Ku, Ve, No, Tu, Hi kyllä vaikea 

Päätöspuut op. kyllä Se, Tu, Ka, Hi kyllä vaikea 

Neuroverkko kyllä ei ei vaikeahko 

     

6.3. Regressiomenetelmät 

6.3.1. Regressiomenetelmät suhteituksessa 

Myös regressiomenetelmillä saadaan selville piirteiden paremmuus puristuslujuus 

vasteena (Taulukko 3). Regressiometodeilla mitaten voidaan parhaana prediktorina 

pitää sementtiä ja kuonaa. Kiviaines ei näyttäisi olevan hyvä prediktori tätä aineistoa 

kuvattaessa. Vesimäärä kilogrammoissa mitaten näyttäisi saavan prediktorina 

vähemmän merkitystä kuin luokittelumenetelmässä. Molemmissa menetelmissä vesi 

näyttäisi olevan heikohko prediktori. Tätä tulosta pitäisi kuitenkin tarkistella siten, 

että katsotaan erikseen tapauskohtaisesti vesi/sementti-suhdetta muilla kuin 

tilastollisilla menetelmillä. 

    

Taulukko 3. Regressiomenetelmät  

Menetelmä Lujuus Piirteiden paremmuus Malli Käytettävyys 

LinearModel.fit kyllä Se, Ku, Tu, Hi, Ka kyllä hyvä 

Linear stepwise kyllä Se, Ku, Ve, Tu kyllä vaikeahko 

lasso kyllä Se, Ve, Ku, No, Ka, Tu kyllä vaikea 

harjanneregressio kyllä ei ei huono 

elastinen verkko kyllä ei ei huono 
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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. Suhteituksen muutoksesta on kysymys myös, jos esimerkiksi 

kuljetuksen aikana ja/tai työmaalla tuoreeseen massaan käytetään lisäaineita. 

Jälkikäsittelyllä voidaan toki ehkäistä esimerkiksi halkeamien ja kutistumien 

muodostumista sitoutumisessa mutta pääosin ominaisuudet muodostuvat 

suhteituksen kautta. Suhteituksen pitäisi siksi olla erittäin tärkeä osa betonirakenteen 

suunnittelussa ja valmistuksessa. Tämä pitäisi huomioida jo rakenneinsinöörien 

koulutuksessa. 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 edellisiin 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 kohteeksi 

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, sileät 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 edellä mainittujen 

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

merkitys. Tällöin sitoutumisaika ja sitoutumisnopeus ovat oleellisia kysymyksiä, 

joihin voidaan vaikuttaa suhteituksella. Voidaan myös kysyä milloin rakenne kestää 

hyvin esimerkiksi vääntöä- viikon, kuukauden vai vuoden päästä. 

Betonin tarkimpia ja valvotuimpia suhteituksia tehdään ydinvoimalaympäristössä. 

Normit ja määräykset asettavat betonille tiukat rajat, joita on noudatettava. Monesti 

saatuja betonin suhteituksen arvoja joudutaan muuttamaan kulloisenkin 

käyttötarkoituksen mukaan. Yleisesti voidaan sanoa; 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 suunnittelussa ja sillä valitaanko käyttöiäksi 50, 60, 

80, 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. 
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7.3. Suhteitus Eurokoodeissa 

Eurokoodin tärkeimmät rakennesuunnitteluun vaikuttavat ohjeet (Kuva 37) on 

määritelty materiaalien ja rakenteiden turvallisuuden, käyttökelpoisuuden ja 

säilyvyyden perusteella. Betonirakenteiden suunnittelua on esitetty osassa SFS-EN 

1992 Eurokoodi 2-osassa. Suhteituksesta puhutaan dokumenteissa SFS-EN 206 ja 

sen soveltamisohjeissa Suomeen (SFS 7022). 

 

 

Kuva 37. Eurokoodien toiminnallinen jaottelu [9]. 

 

Betonirakenteisiin on Eurokoodissa lisätty tarkentavia ohjeita (Kuva 38), joista 

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

minimivaatimuksena, kun betonirakenteita suunnitellaan ja valmistetaan. 

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

suhteituksia erilaisten rasitusluokkien saavuttamiseksi.  

 

 

Kuva 38. Betonirakenteisiin vaikuttavia Eurokoodeja [9]. 

 

Merkittävimpiä eroja Suomen vanhoihin standardeihin kuten esimerkiksi B4 

voidaan pitää suunnittelun perustumista lieriölujuuteen, rakenneluokkien 
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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 

Sementtimäärä on tärkeä prediktori ja indikoi puristuslujuutta parhaiten. 

Kiviainesmäärällä on vähäisempi merkitys mutta kiviaineksen laatu on tärkeä 

kriteeri. Jos käytetään huonoa kiviainesta, ei hyvää betonia saada suurillakaan 

sementtimäärillä eikä vastaavasti pienillä vesi/sementti-suhteilla. Tässä työssä 

jonkinlaiseksi ongelmaksi voidaan katsoa se, että kunnollista, luotettavaa 

havaintomateriaalia ei ole olemassa.  

Lisääntyvä ongelma tulee olemaan se, miten käsitellä kaikki se suuri määrä 

informaatiota, mitä tuotetaan jatkuvasti kaikilta elämän alueilta. Isot tietomöykyt 

pitäisi pystyä louhimaan ja palastelemaan tehokkaasti sopivaan kokoon.  

Nykyaikaisilla ohjelmilla kuten Matlab on mahdollista saada tietoa datamääristä 

varsin kattavasti. Tiedon tulkinta on kuitenkin monesti se pullonkaula ja 

sudenkuoppa, joka on vaikeasti hallittavissa. Tulkinnan ja päätöksenteon 

helpottamiseksi tietoa pitäisi saada sellaiseen muotoon, että Occamin partaveitsi-

periaatetta voitaisiin hyödyntää.  

Otetaan esimerkiksi rakenteiden FEM-laskenta; siellä väärin kriteerein valittu 

taivutusmomenttipiikki voi aiheuttaa työmaalla suuret kustannukset. Tällöin pitää 

kuitenkin punnita riskejä, tehokkuutta ja kustannuksia, mikä ei usein ole kovin 

helppo toteuttaa käytännössä. 

 FEM-laskennasta saatuja tuloksia voi hyvin verrata tämän työn tilastolliseen 

analyysiin. Tietojen tulkitsijalla pitää olla paljon kokemusta aiheesta ja harhaiset 

havainnot pitäisi pystyä poistamaan analysoinnin eri vaiheissa. Monesti on syytä ajaa 

havainnot monta kertaa läpi eri menetelmillä parhaan tiedon saavuttamiseksi. 

Matlab-ohjelmalla tiedon käsittely ja tulostus on suhteellisen helppoa mutta 

käyttökelpoisen datan saanti mallien luomiseen voi olla hankalaa. 

Väitetään, että ns. big data -analytiikka keskittyy liikaa historialliseen dataan ja on 

epäonnistunut tarjoamaan yrityksille reaaliaikaista tietoa, jonka avulla voisi tukea 

nopeaa päätöksentekoa. 

Monien yritysten katsotaan tarkastelleen big dataa jonkinlaisena tieteellisenä 

kokeena. Pitkäaikaisten datakertymien avulla on yritetty löytää joku hyödyllinen 

tieto tai loppupäätelmä. Yritykselle tulisi kuitenkin olla hyötyä havaintomallien 

tekemisestä jokapäiväisessä toiminnassa. 

Big data-analyysien tilalle sekä rinnakkaiskäyttöön on tulossa ns. fast data-

analytiikka. Fast data-analyyseissä yhdistetään havaintoja monista lähteistä, kuten 

liiketoimintasovelluksista, pilvipalveluista ja mobiililaitteista. Yhdistelemällä tiedot 

esimerkiksi Matlab-ohjelman dataset-ympäristössä, saadaan merkityksellinen tieto 

nopeasti yrityksen käyttöön. 

Matlab-ohjelman ryhmittely-, luokittelu- ja regressiomenetelmien 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.  

Parasta reaaliaikaista tietoa sai Matlab-ohjelman plotSlice-komennolla, jolla 

voidaan saada riippuvasta muuttujasta tietoa muuttamalla jokaista riippuvaa 

muuttujaa erikseen (Kuva 39). Tällaisia sovelluksia pitäisi kehittää jatkossa, että 
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suhteitustyöhön saataisiin tarvittavaa tehokkuutta. Sovellukseen pitäisi lisätä myös 

moduuli, joka ottaa huomioon muitakin asioita kuten esimerkiksi kiviaineksen 

laadun. 

Käsittelyyn tulleessa datassa saattaa myös olla ongelmia ja yksi niistä on se, että 

kaikkia prediktoreita ei aina tarvita eli jonkin riippumattoman muuttujan arvo on 

jossakin havainnossa nolla. Tällaisten näytteiden vaikutus pitää tarkistella erikseen.  

Sekin seikka pitäisi ottaa huomioon, että jonkinlaisen betonin tekemiseksi 

tarvitaan vähintään sementtiä, vettä ja kiviainesta; muita osa-aineksia voivat olla 

seosaineita kuten kuona, tuhka ja silika tai lisäaineita kuten notkistin ja kiihdytin. 

Betonissa on myös mahdollista käyttää muita aineita, jotka eivät vaikuta sen 

käyttäytymiseen. Paremman lopputuloksen saamiseksi kaikkien näiden osa-aineiden 

käyttäytymisen luonteesta pitäisi saada jonkinlaista esitietoa hyvän lopputuloksen 

saamiseksi. 

Kannattaa muistaa, että suhteituksen kautta saatu betonin puristuslujuus käyttäytyy 

joillakin alueilla kohtuullisen hyvin lineaarisesti ja joillakin hyvinkin 

epälineaarisesti. Hyvän mallin kehittelyssä pitäisi siis kiinnittää huomiota tähän 

seikkaan ja valita eri alueille sopivat mallinnusmenetelmät ja yhdistää näiden 

tulokset mahdollisimman reaaliaikaisesti. 

Kandidaatin työn ja diplomityön aikana muodostuneen näkemyksen mukaan 

Matlab-ohjelmasta löytyy kaikkiin edellä mainittuihin haasteisiin sopivia 

ratkaisumenetelmiä. Mielestäni vaikein asia on löytää oikeat käsittelymetodit 

tulosten tulkinnan kautta. Oikeaan tulokseen pääseminen voi toteutua vain käytännön 

kokemuksen kautta eli ohjelmaa pitää päästä käyttämään työelämässä todellisessa 

tilanteessa ja virittää toiminnot sen mukaan. 

Mielestäni Matlab-ohjelman valinta opetuksen tueksi ja esimerkiksi työmaan 

työkaluksi on kannatettavaa. Sekin puoltaa paikkansa, että ohjelma on käytössä 

kansainvälisesti ja internet-verkossa on dokumentointia, videoita sekä webinaareja 

ohjelman käytöstä. 

7.4.1. Suhteitus ja puristuslujuusongelmat Suomessa 2016 

Suhteitusta ei saa muuttaa betoniketjun aikana missään vaiheessa. Betoniketjulla 

tarkoitan tässä tapahtumia osa-aineiden valmistuksesta ja kuljetuksesta aina betonin 

jälkihoitoon sitoutumisen aikana. Erityisesti tämä koskee betonin tekemistä 

ydinvoimalan turvallisuusluokitelluissa rakenteissa.  

Valitettavasti näyttäisi siltä, että niin tavanomaisessa rakentamisessa kuin 

taitorakenteissa olevia määräyksiä ei ole noudatettu niin kuin ne on kirjattu 

dokumentteihin. Varsin tavanomaisia toimenpiteitä näyttäisi olevan, että betoniin 

lisätään työmaalla tai kuljetuksessa notkistinta/nesteytintä käytättävyyden 

parantamiseksi ja huokostinta ilmamäärän saamiseksi eli pakkasenkestävyyden 

lisäämiseksi. Jos edellisten lisäksi otetaan huomioon, että tuoreeseen massaan 

saatetaan lisätä vielä hidastinta ennen valua, ollaan vaikeaselkoisella alueella. 

Aineiden lisäämisjärjestys, niiden vaikutusaika ja sekoittamisen pituus pitää selvittää 

tarkasti, mikäli ei ole tarkoituksena käyttää hyviksi havaittuja suhteitusmenetelmiä. 

Koekappaleiden tekeminen on joillakin työmailla laiminlyöty kiireisiin tai muihin 

kustannussyihin vedoten. Tärkeimmäksi tavoitteeksi tuli ottaa betonin puristuslujuus 

ja tehdä yksinkertaisia reseptejä. Betonin työstettävyysominaisuuksia pitää yrittää 

hallita muilla toimenpiteillä kuin epävakailla, toisiinsa sopimattomilla lisäaineilla. 

Ainakin lisäaineita pitäisi tutkia tarkemmin ennen kuin niitä käytetään 
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kritiikittömästi tärkeissä betonirakenteissa. Esimerkiksi vinsolihartsipohjaisten 

huokostimien ja polykarboksylaattipohjaisten nesteyttimien yhteiskäytön ja 

yhteistoiminnan riskit ovat hyvin tiedossa. Yhtäaikaisen käytön takia ilmamäärät 

saattavat nousta yli kymmenen prosenttia halutusta.  

Rakentamisen ketjuun osallistuvien eri osapuolten pitää olla tietoinen omista 

velvollisuuksistaan myös betonin kanssa toimittaessa. Tällöin pitäisi pohtia tilaajan, 

rakennuttajan, suunnittelijoiden, urakoitsijoiden ja valmisbetonin tekijöiden panosta 

suhteitukseen. Asiat pitää kerätä tarkistuslistoille ja niistä voidaan laatia 

simulaatiosovelluksia, joissa otetaan huomioon suhteituksen lisäksi muitakin asioita 

kuten jälkihoito. Esimerkiksi P-lukubetonijärjestelmä on laadittu regressiota ja 

korrelaatiota käyttäen ottaen huomioon myös jälkihoidon suhteituksen lisäksi. 

Oikean kuvan saamiseksi betonin suhteituksen vaativuudesta on otettava huomioon 

asiat, jotka siihen vaikuttavat: 

 

1) Tilaajan toiveet betonin suhteen (betonin rakenne, aikataulut, väri) 

2) Betonirakenteen ja sen suhteituksen suunnittelu (ketkä osallistuvat, kokoukset) 

3) Betonin suhteitus betoniasemalla (rasitusluokat ja muut tekijät) 

4) Betonin sekoittaminen (missä järjestyksessä aineet lisätään, miten kauan 

kestää, käytetyt koneet ja laitteet) 

5) Raaka-aineiden kuljettaminen ja säilytys (kuljetuslaitteiden puhtaus) 

6) Betonin seosaineet (kiviaineksen laatu ja vesipitoisuus, veden laatu, 

sementtilaatu, sementin seos- ja korvausaineiden laatu) 

7) Betonin lisäaineet (lisäaineiden sopivuus toistensa kanssa) 

8) Betonin ilmamäärä (pakkasenkestävyys) 

9) Tuoreen betonin siirto myllystä autoon 

10) Tuoreen betonin kuljetus valupaikalle 

11) Betonin valaminen (valuolosuhteet, lämpötila, pumppuautojen käyttö, suojaus, 

valukorkeus, vibraus)  

12) Kovettuva betoni (sitoutumisaika, jälkihoito) 

13) Kovettunut betoni (tarkasteluajankohdat; 28 vuorokautta, 56 vuorokautta, 91 

vuorokautta) 

14) Koekappaleet (puristuslujuus, tiheys, tunkeumasyvyys)  

15) Kolmansien osapuolien tekemät tarkastukset 

 

Yllämainitussa listassa on vain osa huomioitavista asioista mutta jo tästä määrästä 

huomataan, että esimerkiksi hyvän simulaatiosovelluksen laatimisessa on haasteita. 

Tärkeätä on myös pitää mielessä, että annetaan painoarvoa tekijöille, jotka 

vaikuttavat puristuslujuuteen. 

Omissa töissäni tarkistelin yksinkertaisuuden vuoksi joidenkin osa-aineiden 

suhteitusta mutta mahdotonta ei liene tarvittaessa luoda näytetyille kohteille (1-15) 

omia moduuleja, joissa on omat arvosteluperusteet. 

Tutkimukseni perusteella betonin puristuslujuuteen merkittävimmin vaikuttaneita 

asioita suhteituksella tällä aineistolla suoritettuna ovat sementtimäärä ja kuonamäärä. 

Parhaiten tehtävästä selvisi mielestäni luokittelu ja siellä erityisesti päätöspuut- 

ainakin betonitekniikan tietämyksen kannalta ajatellen. Mallien arviointi keskenään 

erilaisilla menetelmillä on vaikeahkoa, koska prediktorien paremmuuksilla on eroja, 

jotka selviävät vasta testaamalla sopivaa menetelmää tarpeellisella aineistomäärällä.  
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