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Oulun ammattikorkeakoulu 

– Opiskelijoita noin 8000 

– Henkilökuntaa noin 750 

– 30 tutkintoon johtavaa koulutusohjelmaa (AMK) 

– 10 YAMK (Ylempi AMK) tutkintoon johtavaa koulutusohjelmaa 

 

 



Työpaketit 2 ja 3 (Workpackages) 

– Työpaketti 2: (Pilottikohteiden valinta ja anturoinnit) 

– Työpaketti 3: (”System level concepts” – Tiedon tallennus, siirto ja 
”älyjärjestelmä”) 

– Tietokanta mittausdatan tallennukseen 

– Älyjärjestelmä lämmitysvikojen havainnointiin 

– Automaattiset hälytykset (sähköposti, tekstiviestit) 

– Extraa: Lämmitystilastot, historia ja suorituskykytietoa 

– Haasteita 

– Kolme aluetta: Pohjois-Irlanti, Skotlannin läntiset saaret (Hebridit) 
ja Suomi 

– Erilaiset sääolosuhteet ja lämmitystavat 

– Rajoitetusti tietoa saatavilla 

– Mittausjärjestelmien saatavuus ja hinta 

 



WP2/WP3: Mittaustietojen keruu ja käsittely 

– Tiedon tallenin kerää ja prosessoi mittaustietoa langallisilta tai 
langattomilta antureilta. Tiedot lähetetään IP-verkkoa käyttäen 
keskustietokantaan 

– Tyypillisiä mittausmääreitä ovat huonelämpötila, varaajien lämpötilat (lähtö 
ja paluuputket), sääolot ja sähköenergia 

– Tallennin käsittelee anturidataa ja puskuroi sitä tarvittaessa jos internet-
yhteys ei toimi 

– 5-20 anturia per talo. Eri teknologioita 

– Antureiden mittaustiheys vaihtelee määreestä riippuen 6 sekunnista 
(sähköenergia) 10  minuuttiin 

– Tietokannat Skotlannissa (Lews Castle college) ja Oulussa (Oamk) 

– Mittauslaitteina protoiluun käytetty: Arduino+Xbee, Current Cost, Fidelix, 
Telldus, 1-wire sensors, Trim-slice, mini-PCs... 



WP2/WP3: Tiedonkeruu 



WP2/WP3: Anturointien ja tiedonkeruun haasteet 

– Langattomat anturit toivottuja, mutta nykytekniikalla pattereiden ja 

akkujen toimita-aika mitataan kuukausissa, ei vuosissa 

– Langattomuus ei läpäise aina kaikkia materiaaleja (esimerkiksi 

metallinen sähkökaappi) 

– 20 langallista anturia jäljiasennettuna ei ole välttämättä kaunista 

– Syrjäiset seudut ja huono matkapuhelinverkon kuuluvuus. Gprs, edge, 

3G jne ei välttämättä toimi luotettavasti datasiirtoon 

– Taloudet eivät ole aina netissä 24/7. Tiedon puskurointi on 

välttämätöntä 

– Laitteita tulee kyetä etähallitsemaan luotettavasti ja turvallisesti 

– Hyvälaatuiset valmiit anturit ja mittauslaitteet ovat kalliita 



WP3 sivuprojekti: Oma sähkömittari ”EM-12” 

– Tavoitteena suunnitella proto halvasta alle 200€ din-kiskoon asennettavasta sähkömittarista 

– Mittaa 12 max kanavaa (sulaketta) 

– Avoimen lähdekoodin softaa ja rautaa 

– Mittaa myös loistehoa 

– Tieto tallennettavissa paikallisesti SD-kortille ja lähetettävissä reaaliaikaisena USB- tai ethernet-
liikenteenä. Power-line communication (PLC) optio 

– Esimerkki lähetetystä XML-datasta 

<msg> 

<epoch>1369821500</epoch> 

<datetime>Wed May 29 12:58:20 2013</datetime> 

<dvc>EM-12</dvc> 

<ver>Ver 1.00</ver> 

<update>88</update> 

<id>00-20-4A-E7-F8-69</id> 

<nc>6</nc> 

<ch1>0/41/72/0/0</ch1> 

... 

</msg> 

 



WP2/WP3: EM-12 varhainen prototyyppi 



WP3 ”Älysysteemi” 
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WP3: ”Älysysteemi” 



WP3 ”Älysysteemi” lämmitysvikojen 

havaitseminen 

– Tilastolliset menetelmät: Seurataan trendejä ja verrataan nykydataa 

aikaisempaan historiaan 

– Lämpökonduktanssi (lämmitykseen käytetty energia / ulko- ja 

sisätilojen lämpötilaero) 

– Rakennuksen ilmatiiviys ja massa: Kuinka nopeasti lämpötila muuttuu 

jos aikaisemmat normaalit olosuhteet on tiedossa ja säätiedot on 

saatavilla 

– Lämmityslaitteiden käyttöjaksojen pituuksien mittaus ja tilastollinen 

vertailu 

– Tulevien arvojen ennustaminen ja ennusteen toteutumisen vertailu 

– Yhdistää em. menetelmiä 

 

 

 



WP3: Pilotti 201 esimerkki 



WP3: Pilotti 201 esimerkki 



WP3: Pilotti 201 esimerkki 



WP3: Pilotti 201 esimerkki 



WP3: Pilotti 399 esimerkki 



WP3: Pilotti 330 esimerkki 



WP3: Pilotti 330 esimerkki 



Current Cost ja vastaavat huokeat 

perusmittarit 



Sula seminaari 17.6.2014 

– 17.6.2014 Hotelli Lasaretin Merikoskisali, Oulu 

– Kahvi ja lounastarjoilu 

– Maksuton seminaari. Tilat 70 osallistujalle 

– Aamupäivä englanniksi. Puhujina asiantuntijat Pohjois-Irlannista ja 
Englannista 

– Iltapäivän ohjelmassa puhujat ainakin lämpöpumppuyhdistyksestä, 
omakotiliitosta, BusinessOulusta. Paikallisesti toimivia yrityksiä 

– Tarkempi ohjelma tulee Sula-hankkeen sivuille: 
http://www.oamk.fi/hankkeet/sula/events 

 

Tiedustelut ja ennakkoilmoittautumiset: 

Aulikki Suokas 01027 23222 
aulikki.suokas ’miukumauku’ oamk.fi 

 

http://www.oamk.fi/hankkeet/sula/events
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Sula WP3 

– http://www.oamk.fi/hankkeet/sula/ 

– http://sula.oamk.fi/showroom/ 

– http://sula.oamk.fi/showroom2/ 

 

 

Teemu Korpela 

Oulun ammattikorkeakoulu, tekniikan yksikkö, tietotekniikkaosasto 

 

Email: etunimi.sukunimi ’miukumauku’ oamk.fi 
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