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ABSTRACT 
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The goal was to design a microcontroller based, remotely functioning sensor assembly. 

The assembly monitors the temperature and humidity of a selected space by measuring 

its temperature and humidity every thirty-minutes. The readouts got from the sensor are 

sent to a MySQL database where they can be accessed by other devices. The result is an 

easily expandable measurement system that plots the results on the server computer or 

any other computer that has the written program installed. 

The system is achieved using MySQL, a Raspberry Pi Zero W and a DHT11 sensor. Other 

devices used were peripherals, pc that functions as a server and a 3D-printer. Reading the 

measurements, figure plotting, MySQL connections and user interface creation was done 

using Python programming language and its modules. 
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1 JOHDANTO 

Työssä tehdään lämpötilan ja kosteuden etämonitorointiin käytettävä mittausjärjestelmä 

Raspberry Pi mikrokontrollerin, DHT11 anturin ja Pythonin avulla. Tarkoituksena on 

luoda toistettavissa oleva kokoonpano, jolla tehdään monitorointia mittauskohteessa ja 

lähetetään mittaustiedot saman verkon MySQL palvelimelle, josta ne voidaan lukea 

käsiteltäväksi toiselle, tehokkaammalle tietokoneelle. Tämä tekee järjestelmästä helposti 

laajennettavan, jos haluaa monitoroida saman verkon alueelta useita paikkoja.  

Työssä mitataan DHT11 anturin avulla lämpötila- ja kosteus, jotka piirretään kuvaajaan, 

josta niiden muuttumista on helppo seurata. Järjestelmälle tehdään käyttöliittymä, josta 

voi piirtää halutun päivän tai kuukauden mittaustulokset.  

Työn valitsemisen pohjana oli oman kodin pikkuvarasto, jossa olevat vesijohdot eivät saa 

jäätyä. Tavanomaisesti lämpöä on ylläpidetty sähköverkkoon kiinnitettävällä 

lämpöpatterilla, joka tuottaa jatkuvasti lämpöä. Tämä menetelmä on varma, mutta 

haaskaa merkittävästi energiaa. Mittausjärjestelmällä säästyisi merkittävästi sähköä ja 

vältyttäisiin varmemmin vesijohtojen jäätymiseltä. 
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2 LAITTEET JA KYTKENNÄT 

Tarkastellaan ensin järjestelmän fyysisiä komponentteja sekä niiden käyttöön ja 

valitsemiseen johtaneita vaikuttajia. 

2.1 Raspberry Pi Zero W piikkirimalla 

Mikrokontrollerina toimii Raspberry Pi Foundationin Raspberry Pi Zero W (Kuva 1). Itse 

kontrollerilta ei vaadita suurta määrää suoritustehoa ja turhan sähkönkulutuksen 

välttämiseksi yksiytimisellä prosessorilla varustettu Zero W on täysin riittävä. Tärkeää 

on kuitenkin valita ”W”-malli, johon on lisätty työn kannalta välttämätön WLAN- 

yhdistyvyys. Zero W on myös halpa verrattuna muihin mikrokontrollereihin, joihin on 

saatavissa WLAN-yhdistyvyys, mikä tekee siitä hyvin kustannustehokkaan valinnan. 

Työn tekemisen aikana on myös julkaistu Zero 2 W, jonka ARM-prosessori ja SDRAM 

tekevät siitä Raspberry Pi Foundationin mukaan viisi kertaa nopeamman kuin edeltävän 

version, vaikka hinta on pysynyt samana kuin aiemman sukupolven tuotteen (Raspberry 

Pi Foundation 2022). 

            

Kuva 1. Raspberry Pi Zero W (Raspberry Pi Foundation 2022). 
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Oheislaitteet 

Käyttöjännite tuodaan (5 V 2,1 A) microUSB-liitännällä, johon sopii mikä tahansa näihin 

spesifikaatioihin sopiva virtalähde. Oheislaitteiden kiinnittämiseksi tarvitaan microUSB 

adapteri ja USB-hubi. Prototyyppivaiheessa kytkentä näyttöön tehtiin miniHDMI-

HDMI-johdolla. Käyttöjärjestelmä asennetaan microSD-kortille (Raspberry Pi 

Foundation 2022).  

Loogiset ulostulot 

Valitussa mallissa on valmiiksi juotettuna piikkirima, mikä tekee siitä erittäin hyvän 

prototyyppien ja kokeellisten kytkentöjen toteutukseen.  Pinnien asettelu on sama kuin 

isommassa Raspberry Pi 4 mikrokontrollerissa (Kuva 2). GPIO-pinnit tuottavat 

Raspberry Pi-laitteissa loogisia lähtöjä ja sisääntuloja. Näiden avulla voidaan siis 

toteuttaa erinäisten laitteiden hallinta (Raspberry Pi Foundation 2022). 

 

Kuva 2. GPIO-pinnien ulostulo (Nerdytechy 2021). 

2.2 DHT11 lämpötila- ja kosteusanturi 

DHT anturit ovat hyvin yleisiä harrastelijatason mittalaitteita niiden riittävän tarkkuuden 

ja pienen hinnan vuoksi. Ne valmistetaan termistorista, kapasitiivisesta kosteusanturista 

ja yksinkertaisesta sirusta, joka tekee muunnoksen analogista digitaaliseen ja lähettää 

lämpötilan ja kosteuden signaalina, jota on helppo lukea mikrokontrollerilla (Ada 2022).  
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Työssä käytettävä DHT11 (Kuva 3) kuluttaa maksimissaan 2,5 mA ja vaikka sen ±2°C 

tarkkuus 0–50°C lämpötilavälillä ei ole erityisen hyvä, mittauksen ei myöskään tarvitse 

olla tarkka tässä tapauksessa. Anturille on myös annettu enimmäismittaustiheydeksi 1 Hz 

mutta tätä mittaustiheyttä ei toteutuksessa mennä lähellekään (Ada 2022). 

Kyseisen anturin pinnit vasemmalta oikealle ovat: VCC, DATA, NC, GND. Tarjolla on 

myös piirilevyyn valmiiksi kytkettyjä versioita, joissa ei ole NC pinniä ulostulona 

(Components101 2022).  

Kuva 3. DHT11 lämpötila- ja kosteusanturi. 

2.3 Palvelintietokone 

Palvelimena työtä tehtäessä käytettiin omaa henkilökohtaista tietokonetta. Tärkeimpiä 

vaatimuksia sille ovat yhdistyvyys kotiverkkoon ja kyvykkyys suorittaa Python-ohjelmia 

ja MySQL-palvelinta. Nämä ovat tehtävinä varsin kevyitä ja ne voitaisiin tehdä 

haluttaessa myös Zero W:lla mutta laajennettavuuden kannalta erillinen tietokone 

helpottaa uusien mittausyksiköiden asentamista. Lisäksi, vaikka Zero W voi kaikki 

halutut toiminnot suorittaa, se on kuitenkin hidas ja siten työläs käyttää. Mikäli 

mittausjärjestelmän haluaa tiivistää yhteen kokoonpanoon, on suositeltavaa käyttää 

päivitettyä Zero 2 W versiota. 
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2.4 Ensimmäiset kytkennät 

Aluksi tehtiin kytkentälevyn avulla kytkentä (Kuva 4), jossa vialliset osat voitaisiin 

tarvittaessa vaihtaa pois ja mahdollisten lisäominaisuuksien kytkentää voisi kokeilla. 

Kytkennässä käytettävät johdon pituudet ovat lyhyitä, joten DHT11-anturi vaatii 

ylösvetovastuksen, joka varmistaa, että anturin tuloliitäntä on looginen ykkönen silloin, 

kun kytkennässä ei ole muuta signaalia. Kytkennässä on 10 kΩ vastus kytkettynä VCC ja 

DATA pinnien väliin. Ilman vastusta anturi ei anna ulostuloa (Campbell 2022).  

Kuva 4. Tehty kytkentä, kuvassa eriävä Raspberry malli, mutta tehdyt kytkennät ovat 

samat (Campbell 2022). 

2.5 Lopullinen kokoonpano 

Käyttöönotettavassa versiossa anturiin juotettiin kaapeli, jolla se voidaan sijoittaa 

vapaammin. Itse Raspberry mikrokontrolleriin ei kuitenkaan kiinnitetty pysyvästi mitään, 

koska sille voi löytyä muuta käyttöä. Vaihtoehtoisesti, jos haluaa tehdä kokoonpanosta 

pysyvän, voisi anturin ja vastuksen juottaa kiinni. Tässä tapauksessa piikkikammaton 

Zero W voi olla parempi valinta, koska sillä voidaan kotelosta tehdä matalampi. 

Zero W:lle tehtiin myös 3D-tulostettu kotelo, jolla se pysyy paremmin suojassa 

esimerkiksi pudotuksilta ja myöskin piilottaa erinäiset liitoskohdat. Koteloon tehtiin pieni 

kaapelipidike, jolloin ulos lähtevään vastukseen kohdistuva vetäminen ei heti riko 

liitoksia Zero W:n päässä. koteloon jätettiin aukot video-, USB- ja virtalähteelle. Zero W 

kiinnitetään M2,2x6,5 mm ruuvien avulla koteloon suunniteltuihin reikiin.  
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Anturille tehtiin myös kotelointi, jolla saadaan pinnit piilotettua. Pyrkimyksenä oli tehdä 

ulkokuori, joka mahdollisimman vähän vaikuttaisi anturin mittauksiin.  

 

Kokoonpanoa testattiin ilman kaapelia kuvan 6 mukaisesti. 

Kuva 6. Kokoonpano ennen osien juottamista yhteen. 

 

Kuva 5: Valmis kokoonpano ilman kantta. 
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3 OHJELMISTO 

Tarkastellaan toteutukseen käytettyjä ja tarvittavia ohjelmistoja sekä niiden asentamista. 

3.1 Raspberry Pi OS 

Käyttöjärjestelmäksi mikrokontrollerille valitaan Raspberry Pi:n oma Debian-pohjainen 

Raspberry Pi OS (Kuva 7). Käyttöjärjestelmä on virallisesti tuettu ja Raspberry Pi:lle 

optimoitu. Käyttöjärjestelmän Linux-pohjaisuuden myötä tulee asennuksessa mukana 

myös Python ja siihen yleisiä moduuleja (Raspberry Pi Foundation 2022). 

Kuva 7. Raspberry Pi OS. 

Asentaminen 

Raspberry Pi OS:n asentamiseksi tarvitaan Raspberryn tarjoama käyttöjärjestelmän 

”Imager”-työkalu (Kuva 8). ”Imager” kysyy asennuskohteen ja halutun 

käyttöjärjestelmän. Työn tarkoitukseen soveltuu hyvin 32-Bittinen Raspberry Pi OS 

kokoversio. Asennuksessa käytettävä muistilaite tyhjätään ennen asennusta (Raspberry 

Pi Foundation 2022). 
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Kuva 8. Raspberry Pi imager.  

3.2 Python-moduulit 

Kaikki ohjelmointi tehdään Python kielellä. Suosittuna avoimen lähteen projektina sillä 

on aktiivinen yhteisö, jonka osana kaikki voivat tehdä lisäyksiä sen toiminallisuuksiin tai 

jakaa omia ratkaisujaan (Python 2022).  

Tähän projektiin tarvitaan anturin mittausdata ja kyky yhdistää MySQL-palvelimeen. 

Tarvittaviin toiminnallisuuksiin on olemassa valmiit moduulit, joiden avulla voidaan 

keskittyä halutun toiminnallisuuden tekemiseen. 

Moduulien asennus 

Moduulien asennus tehdään ”Pip” paketinhallintajärjestelmän avulla. ”Pip” tulee Python 

asennuksen mukana Python 3.4 versioista eteenpäin. Asentaminen tapahtuu 

komentokehotteessa antamalla komento ”pip install moduuli”, jossa ”moduuli” korvataan 

halutun moduulin nimellä. Haluttaessa komentoon voidaan myös määrittää, mikä versio 

asennetaan (Python 2022).  

Moduulit asentuvat tyypillisesti kohteeseen ”site-packages” mutta mikäli asennuksen 

yhteydessä annetaan ilmoitus ”normal site-packages un-writeable” ilmoittaa se myös 

uuden asennuskohteen. Tämä kohde on tärkeä tietää, jos on käytössä 

ohjelmistoympäristö, kuten Spyder tai VSCode, koska asennetut moduulit on lisättävä 

kyseisen ympäristön polkuun (PATH). Kuvassa 9 on esimerkki Spyder-

ohjelmistoympäristöstä, jonka polkuun on lisätty uusi kansio. 
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Kuva 9. ”Tools”-valikosta löytyy Spyder ympäristöstä ”PYTHONPATH Manager”, jolla 

voidaan lisätä kansioita polkuun. Muuten asennetut moduulit eivät välttämättä toimi, 

koska Python ei löydä niitä. 

 

Adafruit_dht-kirjastomoduuli 

Adafruit tarjoaa kirjaston adafruit_dht anturien hallitsemiseksi. Käytetään siis tätä 

moduulia antureiden mittaustulosten keräämiseen. moduuli asennetaan 

mikrokontrollerille komentokehotteessa komennolla ”pip install adafruit_dht”(DiCola 

2022). 

Mysql-connector-moduuli 

Pythonin yhdistäminen MySQL palvelimeen tehdään moduulilla ”mysql-connector”. 

Tämä mahdollistaa myös luodun palvelimen muokkauksen. Työssä käytettiin pääasiassa 

”connect()” ja ”cursor()” metodeja yhteyden muodostamiseksi ja kyselyiden 

toteuttamiseksi. Moduuli on asennetteva sekä palvelintietokoneeseen että 

mikrokontrolleriin. Asennuksessa on oltava tarkkana oikeasta versiosta. Oikea versio 

tässä tapauksessa saadaan komennolla ”pip install mysql-connector” (MySQL 2022). 
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Matplotlib-moduuli 

”Matplotlib”-moduulilla luodaan kaikki työssä käytettävät kuvaajat, joita muokataan 

moduulin metodeilla käyttöliittymään sopivaksi. Asennus tehdään komennolla ”pip 

install matplotlib” (matplotlib 2022). 

Tkinter-moduuli 

”Tkinter” on käyttöliittymän luomiseen tarkoitettu moduuli. Moduuli on hyvin 

monipuolinen ja yksinkertainen käyttää, joten nopean sekä helppokäyttöisen 

käyttöliittymän luominen on helppoa. Moduuliin voidaan myös yhdistää ”matplotlib”- 

kuvaajat, joilla saadaan toiminnallisuuksiltaan hyvin riittävä käyttöliittymä. ”Tkinter” 

asennetaan komennolla ”pip install tk” (Python 2022). 

3.3 MySQL Palvelin 

Tiedon keräämiseksi ja kotiverkkoon jakamiseksi tarvitaan palvelin. SQL Järjestää 

keräämänsä datan taulukoihin ja on siten täysin sopiva yksinkertaiseen datakeräykseen, 

jossa kerätään mittausdata ja mittausajankohta. SQL tietokannan valitsemisen etuna on 

myös sen suosio ja laaja tuki avoimen lähteen kehittäjiltä. ”Community server” on kaikille 

ilmainen, joten se on erinomainen tähän tarkoitukseen (MySQL 2022). 

Asennus 

MySQL asennustyökalulla (Kuva 10) asennetaan viimeisin versio MySQL-palvelimesta 

sekä ”MySQL Workbench”, jota käytetään myöhemmin käyttäjien lisäämiseen 

palvelimelle. Yhdistämiseksi Pythoniin tarvitaan myös viimeisin versio 

”Connector/Python”-liittimestä (MySQL 2022). 

Asennuksessa määritellään erillinen MySQL-palvelin ja konfiguraatiotyypiksi soveltuu 

”Development computer”. Yhdistyvyyden kannalta on tärkeää varmistaa, että 

tietoliikenneprotokolla ”TCP/IP” on valittuna ja että yhteys kulkee väylän ”3306” kautta. 

3306 on MySQL:n vakioväylä, jonka välillä voidaan tehdä asiakasyhteyksiä. Tarkoittaen 

käytännössä ”root” käyttäjästä eroavia tai eri laitteesta yhdistäviä käyttäjiä (MySQL  

2022). 
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Kuva 10. MySQL-asennustyökalu. Asennus aloitetaan valitsemalla tuotteet, joita tullaan 

tarvitsemaan. 

Seuraavaksi on asetettava ”root”-käyttäjän salasana. Salasana on muistettava, koska sitä 

tarvitaan palvelimeen yhdistämiseksi ja muiden toimintojen tekemiseksi. ”root” on 

nimensä mukaisesti lähdekoneen pääkäyttäjä. Samalla voidaan lisätä muut käyttäjät, 

mutta tämä voidaan tehdä myöhemminkin tavalla, joka käsitellään toteutusvaiheen 

kohdassa 4.2 (MySQL 2022). 

Lopuksi konfiguroidaan palvelin toimimaan Windows-palveluna. Vaihtoehtoisesti 

palvelun voi asettaa käynnistymään tietokoneen käynnistyessä, mikä on hyvä vaihtoehto, 

jos kyseessä on pelkästään palvelimena toimiva tietokone. Asennuksen lopuksi 

yhdistetään palvelimeen käyttäjällä ”root”. 
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4 TOTEUTUS 

4.1 MySQL-tietokannan luonti 

Tehdään Python ohjelma, jolla voidaan yhdistää luotuun MySQL-palvelimeen, luoda 

tietokanta ja lisätä taulukoita tietokantaan.  

Ensimmäisenä on tuotava tarvittava moduuli ”mysql-connector”. Moduulista saatavilla 

funktioilla voidaan luoda yhteys palvelimeen ja toteuttaa kyselyjä, joilla myöhemmin 

lisätään tuloksia taulukkoon. Jokainen funktio muodostuu ”try-except”-rakenteesta, jolla 

saadaan ohjelma kertomaan minkä virheen se on mahdollisesti kohdannut (Python 2022). 

Yhdistäminen 

Tarkastellaan ensin palvelinyhteyden ja tietokantayhteyden luomista varten olevia 

funktioita kuvasta 11. Toiminnallisesti ne ovat hyvin samanlaisia. Ensimmäisenä ne 

varmistavat, että ei ole olemassa olevaa yhteyttä ja yrittävän sitten yhteyden 

muodostamista. Mikäli yritys epäonnistuu, funktio tulostaa virheen konsoliin. 

Parametrina molemmat funktiot kysyvät isännän, käyttäjän sekä salasanan. Salasana on 

käyttäjälle asetettu salasana.  Tietokantaan yhdistävä funktio kysyy myös tietokannan, 

johon halutaan yhdistää. Funktiot palauttavat luodun yhteyden muuttujassa ”connection”. 
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Kuva 11. Funktiot, joita käytetään kaikissa työn ohjelmissa palvelin- ja 

tietokantayhteyksien muodostamiseen. 

Tietokanta ja taulukot 

Tietokanta luodaan ”create_database” funktiolla (Kuva 12). Funktiolle välitetään 

ensimmäisenä parametrina ”connection”-muuttujaan tallennettu yhteys ja toisena 

parametrina kysely, joka halutaan toteuttaa. Tässä tapauksessa halutaan luoda tietokanta, 

mikä tehdään kyselyllä ”CREATE DATABASE [nimi]”. Funktio luo osoittimen, joka 

suorittaa määritettyyn kohteeseen halutun kyselyn. Funktiolla voidaan haluttaessa luoda 

myös useampia tietokantoja samaan palvelimeen (W3Schools 2022).  

 

Kuva 12: Tietokannan luomista varten oleva funktio. 
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MySQL tallentaa tiedon taulukoihin, jotka on myös ensin luotava. Määritellään ensin 

haluttu taulukko. Työn tapauksessa kerätään tieto lämmöstä, kosteudesta, päivästä ja 

ajasta. Mittaustulokset kerätään liukulukuina ja aikatiedot kerätään muuttuvakokoisina 

merkkijonoina (MySQL 2022).  

Vastaavasti kuin tietokannassa, taulukon luonti tehdään ”CREATE TABLE [nimi]” 

kyselyllä. Taulukkoon on kuitenkin syötettävä halutut sarakkeet sekä primäärinen 

tunnusluku kokonaislukuna. Kuvasta 13 nähdään käytetty kysely. Kyselyssä on 

määritetty merkkijonoina kerättävät aikatiedot vaihtelevamittaisina merkkijonoina 

(VARCHAR), jolloin niiden pituuden muuttuessa myöskin niiden tallentamiseen 

tarvittava tavumäärä muuttuu (W3Schools 2022). 

Kuva 13. ”Mittaus” taulukon tietokantaan tekevä kysely. 

Kyselyjen tekeminen 

Lähes kaikki toiminnot toteutetaan kyselyinä. Täten sille on hyvä tehdä oma funktio 

”execute_query(yhteys, kysely)”. Toiminnaltaan se on hyvin vastaava kuin aiemmin 

käytetty ”create_database”. Funktio siis tekee osoittimen parametrina annettuun 

yhteyteen ja yrittää suorittaa parametrina annetun kyselyn. Koska sitä käytetään 

tietokannan sisällön muokkaamiseen lisätään metodi ”commit()”, joka pitää tehdyt 

muutokset voimassa (MySQL 2022).  

Funktiosta tehdään myös versio, jolla voidaan suorittaa listoja kyselyinä. Tämä tekee 

mittaustulosten lähettämisestä tietokannan taulukkoon huomattavasti 

yksinkertaisemmaksi ja tehokkaammaksi, koska ei jokaista mitattua asiaa tarvitse lisätä 

erikseen taulukkoon. Operatiivisena funktiona kutsutaan ”executemany(kysely, lista)” 

metodia. Molemmat kyselyfunktiot ovat nähtävissä kuvassa 14 ((Dickson 2022). 



19 

 

Kuva 14. Kyselyiden toteutukseen käytettävät funktiot. Mittauksessa käytetään 

pääasiassa lista versiota ja tietokannan muokkauksessa yksittäisiä kyselyjä suorittavaa 

funktiota. 

Tiedon lukeminen taulukosta 

Palvelimesta on myös luettava sinne kerättyä tietoa. Tämä tehdään funktiolla 

”read_query”. Funktio on toiminnaltaan vastaava kuin kyselyjä toteuttavat mutta tiedon 

lähettämisen sijasta se hakee tietoa. Tätä hyödynnetään esimerkiksi tunnistenumeron 

hakemisessa palvelimelta. Tästäkin tehdään myös listoihin lukeva versio, jolla luetaan 

kuvaajien piirrossa tarvittavat tiedot suoraan listoihin, jolloin niiden piirtäminen on 

yksinkertaista. 
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Kuva 15: Tiedon hakemiseen luotava funktio. 

4.2 Uuden MySQL-käyttäjän luonti 

Uuden käyttäjän lisäys voidaan tehdä ”MySQL Shell”-komentokehotteella tai aiemmin 

asennetulla ”Workbench”-työkalulla. Tässä tapauksessa edetään jälkimmäisellä 

vaihtoehdolla (MySQL 2022). 

Valitaan ylärivin valikosta ”Database”, jonka pudotusvalikosta löytyy vaihtoehto 

”Manage connections”. Vaihtoehto avaa kuvan 16 mukaisen valikon. valikossa 

vasemmalla on kaikki palvelimen käyttäjät, oikealla yhteyden tiedot. Valmiita yhteyksiä 

ovat tyypillisesti ”root” ja ”Local instance”. Kuvassa 16 näkyvä ”newuser” on uusi lisätty 

käyttäjä mikrokontrollerille. Käyttäjän lisääminen tehdään ”New”-nappia painamalla. 

Käyttäjän voi nimetä vapaasti mutta etäyhteyksiä luodessa on ”Hostname” muutettava 

prosenttimerkiksi (MySQL 2022). 
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Kuva 16. Valikko, josta voidaan lisätä, poistaa tai muokata mySQL palvelimeen 

yhdistäviä käyttäjiä. 

4.3 Mittausdatan keräys ja lähetys 

Kappaleessa esitetään tehdyn ohjelman toiminnallisuutta. Lopullinen ohjelma asetetaan 

tekemään mittauksia puolen tunnin välein. 

Mittaus 

Mittauksen toteuttamiseksi tuodaan asennettu ”Adafruit_dht”- ja ”datetime”-moduuli. 

”Adafruit_dht”-moduulista kutsutaan vain funktiota ”read_retry()”, jolle annetaan 

parametreiksi anturin malli sekä GPIO-pinni. Funktio kysyy viiteentoista kertaan asti 

mittaustuloksia. Tämä on hyödyllistä, koska joskus anturilta voi mennä mittauspyyntö 

ohi. Mittauksen onnistuessa luetaan tulokset muuttujiin, joista ensimmäinen on kosteus 

ja toinen lämpötila (Treece 2022). 

”Datetime”-moduulilla kerätään tieto mittausajasta funktiolla ”datetime.now()”, joka 

kerää liiallisessakin tarkkuudessa aikatiedon. Tietoa parsitaan hyödyllisempään muotoon 

”.strftime”-metodilla (Kuva 17). Parametrina käytetään paikanpitäjiä, joilla määritellään 

missä muodossa ja mitkä ajankohdan aikamääreistä kerätään. Huomattavaa että tässä 
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vaiheessa ei haittaa, vaikka tieto ajasta kerättäisiin liiallisella tarkkuudella, koska sitä 

voidaan myöhemmin lukea eri muotoon (Python 2022).  

Kuva 17: Mittausfunktio. 

Pääfunktiossa (Kuva 18) luodaan tarvittavat palvelin- ja tietokantayhteydet. Tiedon 

lisäämiseksi taulukkoon on mittaukselle asetettava tunnistenumero ”id”. Tunnisteen 

halutaan jatkuvan viimeisestä tunnisteesta, muuten se päällekirjoittaa edellisen tai 

edelliset mittaukset, joilla on sama tunniste. Edelliset tunnisteet luetaan palvelimesta 

kohdassa 4.1 määritellyllä ”read_query”-funktiolla (W3Schools 2022). 

Mittaustietojen lähetys palvelimelle tehdään pääohjelmassa, 4.1 kohdassa määritellyllä, 

kyselyfunktion listaversiolla. Listana lisäämiseksi on jokaisesta mittauksesta saatava 

erotettua eri tulokset toisistaan. Mittaustiedot muutetaan monikoksi asettamalla ne 

muuttujaan ”mittaukset”. Python-tiedoston alussa määritellään lista, johon ”append()” 

metodilla voidaan lisätä mittaukset. Mittausten lisäämisen jälkeen lista tyhjätään (Python 

2022).  
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Kuva 18. Mikrokontrollerissa ajettava pääfunktio, joka toteuttaa mittauksen. 

Automaattinen mittauksen käynnistys 

Asetetaan mittaava ohjelma käynnistymään automaattisesti mikrokontrollerin 

käynnistyessä. Tehdään tämä tekemällä tehdystä ”mittaa.py” ohjelmasta ”systemd”-

palvelu (Ellingwood 2022).  

Ohjelman luomisen jälkeen tehdään ”systemd”-tiedosto, jolla kerrotaan mitä sen halutaan 

tekevän. Tiedoston luvaksi on asetettava ”644”. Halutun toiminnan määrittelyn jälkeen 

aktivoidaan ”systemctl”:n avulla luodun ”mittaa.service”-palvelun käynnistyminen 

mikrokontrollerin käynnistymisen yhteydessä. Toiminnan kannalta on myös asetettava, 

että järjestelmä yhdistää verkkoon käynnistyksen yhteydessä. Tyypillisesti tämä onnistuu 

pelkästään yhdistämällä se verkkoon, johon sen asetetaan yhdistävän automattisesti 

(Ellingwood 2022).  
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4.4 Datan lukeminen ja esittäminen 

Mittaustulosten lähettämisen jälkeen ne ovat saatavilla kaikille palvelimen käyttäjille, 

joilla on oikeudet. Työssä käytetään palvelinkonetta mittaustietojen kuvaajaan 

piirtämiseen. Lukemiseen tehdään funktio, joka lukee tiedon palvelimelta listaan. 

Hyödynnetään 4.1 kohdassa määriteltyä ”read_query” funktiota, jonka kyselyiksi tehdään 

erinäiset hakukyselyt. 

Hakukyselyillä (Kuva 19) haetaan vain viimeisin tieto kustakin kolumnista. 

Hakukyselyssä tehdään tämä pyytämällä osoitinta valitsemaan kolumnin tieto suurimman 

päivä tiedon kohdalta. Esimerkiksi tunnistenumerollakin voisi pyytää tiedot, mutta koska 

halutaan piirtää vain kuluvan päivän tieto, tehdään rajaus päivän mukaan.  

Kuva 19. Yhtenä päivänä kerätyn mittaustiedon piirtämiseen tehdyt kyselyt palvelimelle. 

4.5 Käyttöliittymä 

Kirajutumissivu 

Käyttöliittymä toteutetaan ”Tkinter”-moduulin avulla. Tehdään pääohjelmaan funktiot 

moduulin toiminnoille, jolloin ne voidaan toteuttaa helposti tarvittaessa moneen kertaan. 
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Luodaan ensimmäisenä kirjautumissivu (Kuva 20), jonka kautta käyttäjä voi valita 

tietokannan, jonka mittaustuloksia halutaan seurata. Sivu kysyy käyttäjältä salasanan, 

käyttäjänimen ja tietokannan. Mikäli tietojen antamisessa on puutteita, ohjelma antaa 

ponnahdusikkunan, joka kertoo kirjautumisen epäonnistumisesta. 

 

Kuva 20. Kirjautumissivu, johon on syötetty käyttäjä salasana ja tässä työssä esitelty 

”varastomittaus”-tietokanta. 

Pääsivu 

Yhteyden muodostamisen jälkeen luodaan varsinainen käyttöliittymä (Kuva 21). 

Liittymään piirretään aina kuluvan päivän mittaustulokset. Vasemmassa reunassa on 

napit jokaiselle toteutetuista toiminnoista ja alhaalla on viestilaatikko, jossa lukee 

ohjelman toimintaan liittyvää tietoa. 

Napeista ”valitse päivä” ja ”kuukausi” voidaan piirtää halutun päivän tai kuukauden 

lämpötila- ja kosteuskuvaajat. Ne kysyvät käyttäjältä kuukauden ja lähettävät kyselyt 

Palvelimeen, josta ne kutsuvat mittaustiedot. Kuukauden taulukkoon kirjataan kunkin 

päivän lämpötilan keskiarvoarvo ja kosteuden keskiarvo.  

Lopuksi löytyvät ”päivitä”-, ”tyhjää kaaviot”- ja ”lopeta”-painikkeet. ”Päivitä”-painike 

piirtää kuluvan päivän kuvaajan uudestaan, jolloin saadaan näkymään viimeisimmät 

tulokset. ”tyhjää kaaviot”-painikkeella poistetaan piirretyt kuvaajat, nykyhetkeä piirtävää 

kuvaajaa lukuun ottamatta. ”Lopeta” sammuttaa ohjelman.  
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Kuva 21. Käyttöliittymä kirjautumisen jälkeen. 

Käyttöliittymän funktiot 

Jokainen painike on sidottu funktioon. Painikkeet voivat kutsua vain funktioita, jotka 

eivät vastaanota parametrejä. Haluttua päivää tai kuukautta piirtävät painikkeet kuitenkin 

tarvitsevat syötteenä halutun ajankohdan. Toteutetaan nämä toiminnot tekemällä funktiot, 

jotka luovat käyttöliittymään kirjoitusrivin, ”syötä”-painikkeen ja ohjeen, jonka mukaan 

kirjoitusrivi on täytettävä (Kuva 22). Luotu painike kutsuu funktiota, joka piirtää 

kuvaajan (Python 2022). 

Kuva 22. Kuukauden keskiarvot piirtävän toiminnon syöte osuus, jota kutsutaan 

"kuukausi"-painikkeella. Funktiossa luotu painike kutsuu kuvaajan piirtävää funktiota. 

halutun päivän syöte funktio toimii vastaavasti. 
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Kuvaajan piirtävät funktiot lukevat tekstikentän sisällön ja jakavat sen kuukauteen, 

vuoteen ja tarvittaessa päivään. Muuttujiin jakamisen jälkeen yhdistetään palvelimeen ja 

lisätään muuttujat ”format”-metodilla kyselyihin (Kuva 23).  

 

Kuva 23. Esimerkki kosteuden mittatulokset hakevasta kyselystä ja funktiot, jotka lukevat 

kyselyillä haettavat tulokset listaan. 

 

4.6 Kotelo 

Komponenttien suojaamiseksi tarvitaan soveltuva kotelo. valmiitakin vaihtoehtoja on 

mutta niissä tyypillisesti ovat kaikki pinnit suojaamatta tai niihin ei pääse käsiksi 

ollenkaan. Näistä syistä suunnitellaan kotelo, joka ei jää turhan avoimeksi mutta sallii 

tarvittavien kytkentöjen tekemisen. 

Kotelopohja 

Pohjaan (Kuva 24) tehdään soveltuvat kiinnityspaikat Raspberry Pi Zero W:lle. 

Asennuksen tiiveyden ja komponenttien hengittämiseksi tehdään pieni syvennys, joka jää 

Raspberry Pi:n alle. Virran tuomiseksi tehdään kylkeen virta-, video- ja USB-syötön 

kohdille aukko. Kohteessa ei ole erinäistä huolta kotelon tai komponenttien altistumista 

merkittävälle kosteudelle tai pölylle. Kotelointi voidaan siis tehdä hyvin avoimesti eikä 

tarvitse pitää erityistä huolta tiivistämisestä. Kotelon aukko tehtiin myös riittävän laajaksi 

oheislaitteiden kiinnittämiseksi. Normaalissa toiminnassa niille ei ole tarvetta mutta 

mikäli ilmenee esimerkiksi virhetilanne, voidaan päästä käsiksi käyttöjärjestelmään.  
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Kuva 24. Kotelopohjan konsepti, jossa esillä päätoiminta periaatteet. Lopullisessa 

kotelossa merkittävämmät erot ovat pituus ja anturin kaapelin reiän suuruus. 

DHT11 ei tarvitse kuin kolme erillistä hyppylankaa. Juottamalla pinnit kaapeliin, jossa 

langat kulkevat, voidaan anturiliitäntä tehdä yhdellä kaapelilla. Tälle tarvitaan sitten vain 

yksinkertainen reikä, josta se voidaan kuljettaa läpi. Kaapelille voidaan myös tehdä 

pidike.  

Valmistetaan kappale 3D-tulostamalla PLA muovista. Raspberry Pi Zero W:n kiinnitystä 

tarvittavien ruuvit paikoitettiin CAD-mallin avulla mutta Raspberry Pi Foundation tarjoaa 

tarvittaessa mikrokontrollerista myös työpiirustukset (Raspberry Pi Foundation 2022). 

Kaapelipidike 

Raspberry Pi:n suojaamiseksi tehdään kaapelille pidike (Kuva 25). Pidike estää 

vetämisestä johtuvan mahdollisen vahingon aiheutumisen. Kiinnitys ja kiristys tehdään 

M3x15 mm yleisruuveilla.  
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Kuva 25. Kaapelipidike. 

Käytettävänä materiaalina toimii 3D-tulostettu PLA-muovi. Kappaleen muodon ja 

vähäisen tarpeen vuoksi 3D-tulostaminen on sopiva valmistusmenetelmä. Muodossa 

alareunan kaaren halkaisija on suurempi kuin kaapelin halkaisija mutta kaaren korkeus 

pohjasta on pienempi kuin kaapelin halkaisija. Tämä varmistaa puristuksen kaapeliin. 

pidikkeen ei tarvitse olla erityisen vahva koska kaapelimateriaalin kitkakerroin oletetaan 

suureksi, jolloin pienelläkin puristuksella saadaan jo hyvinkin riittävä puristusaikaan. 

Nopealla mielivaltaisella tarkistuksella (Kuva 26) saadaan 5 kg vastaavalla 

pistekuormituksella noin 32 MPa jännityspiikki kiinnitykseen. Todetaan siis pidikkeen 

olevan hyvinkin riittävä käyttötarkoitukseen. On kuitenkin muistettava, että lopullinen 

kestävyys on hyvin riippuvainen tulostuksen laadusta.  

 

Kuva 26. Kaapelipidikkeelle tehty FEM-tarkastelu. heikoimmaksi kohdaksi osoittautuu 

kiinnityksen reiät ja mahdollisten tulostusvirheiden myötä ne saattavat silti hyvinkin 

haljeta. 
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Kansi 

Kanneksi 3D-tulostetaan 3 mm paksu kansilevy. Levyssä on yksi neliskanttinen kolo, 

josta voidaan tehdä väliaikaisia pinniliitoksia. Levyyn tehdään 3 mm reiät, joista kansi 

kiinnitetään koteloon. Väliaikaisessa kytkennässä kokeiltiin käyttää puusta laserleikattua 

4 mm paksua kantta (Kuva 27). Kannen asennuskorkeus on mitoitettu mahdollisimman 

matalaksi niin, että piikkirimaan kiinnitetyt hyppylangat mahtuvat sen alle. Kannen 

kiinnitys tehdään samoilla M3x15 mm yleisruuveilla kuin kaapelipidike. 

Kuva 27. Kokoonpano tehtynä väliaikaisilla kytkennöillä.  
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5 TULOKSET 

Tarkastellaan väliaikaisella kokoonpanolla saatavia tuloksia. Mittauskohteena on 

kerrostaloasunto, jonka lämpötilaa ylläpitää lämpöpatteri. Tuloksissa ei siis pitäisi näkyä 

merkittäviä lämpötilan muutoksia, mikäli kokoonpano toimii oikein. Piirretään asunnosta 

lyhyellä aikavälillä saadut tulokset käyttöliittymään. Kuva 28 nähdään kokoonpano, jolla 

esiteltävät mittaukset tehtiin. 

Kuva 28. Anturikokoonpano, jolla mittaukset tehtiin. 

5.1 Kerrostaloasunto tulokset 

Ajamalla pääohjelma palvelinkoneella tarkastellaan tilannetta (Kuva 29), jossa, 

anturikokoonpano on ollut käytössä kerrostaloasunnossa 15/04 alkaen. Ylin kuvaaja 

piirtää kuluvan päivän lämpötilatietoja. Keskimmäiseen kuvaajaan on piirretty 

15/04/2022 ja alimpaan on piirretty huhtikuulta kerättyjen mittaustietojen keskiarvot 

jokaiselta päivältä. Alhaalla olevasta tekstilaatikosta nähdään tietokanta, johon on 

kirjauduttu ja millä käyttäjällä. Painamalla kuvaajan päältä voidaan saada hiiren kohdalla 

tarkka-arvo. On kuitenkin muistettava anturin mittaus tarkkuus sekä tiheys eivät takaa 

suurta tarkkuutta, joten tarkan arvon saanti on hyödyllisin kuukauden keskiarvoja 

luettaessa. 
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Mittaustuloksista voidaan havaita, että järjestelmä toimii oikein. Tulokset ovat hieman 

korkeat oletettuihin todellisiin arvoihin mutta hyvin vielä anturin mittaustarkkuuden 

sisäpuolella. Kuvaajaan piirretään jokainen mittaus tasavälein ajasta huolimatta mikä 

huomataan 15/04/2022 annetusta mittauksesta. 

Kuva 29. Lopullinen käyttöliittymä, johon on piirretty sekä haluttu päivä, että halutun 

kuukauden päivien keskiarvo. 
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Järjestelmän annettiin tehdä mittauksia vielä pidempäänkin. Joinakin päivinä 

sammutettiin palvelin. Tästä huolimatta mittaukset jatkuivat heti kun yhteys saatiin 

muodostettua uudestaan. Mittaukset nähdään kuvasta 30. 

 

Kuva 30. Kerrostalo-asunnosta saadut keskiarvot päiville, joina mittausta tehtiin. 

Tekstilaatikossa nähtävä hiirella painettu arvo on lämpötila 21.04.2022. 

5.2 Anturikokoonpano 

Täysin kasatussa kokoonpanossa (Kuva 31) on otettu käyttöön muovista tulostettu kansi, 

anturin kotelo sekä kaikki komponentit on juotettu kohdassa 2.5 esitellyllä tavalla. 

 

Kuva 31. Kokoonpano täysin koottuna. 
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6 POHDINTA JA SOVELLUTUKSET 

6.1 Pohdinta 

Työssä onnistui hyvin mittausjärjestelmän pohjan luonti. Epätarkkuuden vuoksi 

teollisuusympäristössä käyttäminen vaatisi merkittävää koteloinnin ja ohjauksen 

uudelleen muokkaamista mutta ensiaskeleena kodin älyllistämiseen järjestelmä on ihan 

toimiva. Laajentamalla käytettävyys kotiverkkoon voitaisiin tulevaisuudessa laajentaa 

samaan ekosysteemiin uusien kokoonpanojen lisäksi täysin erilaisia laitteitakin, kuten 

kameroita. 

Työn toteutuksessa kotelo ja kaapeli jäivät jokseenkin suuriksi. Käyttämällä 

piikkirimatonta Raspberry Pi-versiota saisi kotelon paksuudesta noin yhden senttimetrin 

pois. Myöskin pituudeltaan kokoonpano jäi jokseenkin suureksi. Toteutukseen käytetty 

Raspberry Pi Zero W myöskin vanhentui työn tekemisen aikana. Uudemmalla versiolla 

työn tekeminen olisi merkittävästi helpompaa suuremman suoritustehon vuoksi. 

Harkittavana vaihtoehtona olisi myös virran tuonti paristoilla, mutta seinästä virran 

ottamalla voidaan kokoonpano viedä kohteeseen ja niin sanotusti unohtaa sinne ilman 

erityistä huolta virransaannista. 

Ohjelmiston merkittävämmäksi heikkoudeksi jäi toteutustavasta johtuva mittaamisen 

loppuminen, mikäli palvelinyhteys katoaa. Tällä ei suurta haittaa tämän työn 

asennuskohteessa ole mutta mikäli järjestelmään lisätään lämpöpatterin hallinta olisi hyvä 

jos mittausten teko jatkuisi yhteydestä huolimatta. 

6.2 Sovellutuksia 

Tehtyyn mittausjärjestelmään voidaan suhteellisen helposti lisätä toiminnallisuuksia, 

joita ei varsinaisessa työssä toteutettu 

Lämpöpatterin hallinta 

Saadulla mittatiedolla voidaan määrittää milloin lämpöpatterin pitäisi olla päällä. Tämän 

pohjalta voidaan kirjoittaa lisäfunktioita, joilla ohjataan relettä, jossa on kiinni sähköinen 

lämpöpatteri. Releen valinnassa on hyvä ylimitoittaa sen jännityksen kesto.  
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Järjestelmän kotelointia olisi hieman muutettava, että tarvittavat virta liitännät ja releen 

kiinnitys saataisiin tehtyä. Liitokset voisi tehdä esimerkiksi katkaisemalla jatkojohto 

kahteen osaan siten, että toinen pää liitetään verkkovirtaan ja toinen patteriin. Väliin 

jäänyt katkaistu osa kiinnitettäisiin luonnollisesti releeseen. 

releen hallitsemiseksi voidaan tehdä yksinkertainen funktio (Kuva 32), joka vertaa onko 

sille annettu lämpötilan alaraja ohitettu. Tämän perusteella se sitten asettaisi patterin 

päälle. Relettä hallitsevalle funktiolle annetaan myös yläraja lämpötilalle, jonka 

saavutettuaan patteri kytketään pois päältä. 

Kuva 32. Lämpöpatteriin ohjaamisen toteuttava ohjelma, joka lukee raja-arvot 

palvelimen tietokantaan tehdystä taulukosta. 

Tuloksena olisi järjestelmä, jolla voisi täysin automaattisesti ylläpitää haluttua lämpötila 

väliä. Kuvassa 32 on toteutettu yksinkertainen versio funktiosta, joka lukee lämpötilan 

halutut maksimi- ja minimiarvot MySQL-palvelimeen tehdystä muuttujataulukosta 

”variables”. Muuttujat voitaisiin lisätä myös alkuperäiseen mittaus taulukkoon. Pidetään 

tässä esimerkissä kuitenkin mielessä useampien anturikokoonpanojen käyttöönotto. 

Luodusta taulukosta tarvittavat muuttujat on helppo löytää, lukea ja muuttaa. 



36 

 

Muuttujien sijoittaminen palvelimeen mahdollistaa niiden arvon muuttamisen ja 

tallentamisen. 

Kotiverkkosivu 

Kuvaajat voidaan tehdä myös kotiverkossa näkyvään sivuun. Sivunluonnissa toimiva 

etenemismenetelmä on flask- ja web-socket-moduulin käyttö, joilla voidaan luoda 

verkkosivu sekä toteuttaa erinäisiä komentoja ja kutsuja. Tämä mahdollistaisi mittausten 

seuraamisen kaikilta verkkoon pääseviltä laitteilta ilman erillistä asentamista (Flask 

2022). 
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