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Tausta ja tavoitteet

Sveitsissä on tehty kenttätutkimus (2006-2009) 

ihmisten yksilöllisestä lämpöaistimuksesta

VTT:llä on kehitetty ihmisen yksilöllisen anato-

mian ja fysiologian huomioiva lämpöaistimusmalli 

Human Thermal Model (HTM)

Seinäjoen keskussairaalan teho-osaston 

henkilökunnalle on tehty lämpöolosuhdekysely

Asiantuntijaorganisaatioille aiheutuneissa 

kustannuslajeissa on suuruusluokkaerot – onko 

aika kypsä olosuhdepalveluille?
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Lämpöolosuhdetutkimus sveitsiläisessä

toimistorakennuksessa (2006-2009) 

LESO Building Lausanne, Sveitsi

Kenttätutkimuskohteessa oli 14 työhuonetta

eteläfasadilla, ja niissä työskenteli tutkijoita, avustajia ja 

sihteereitä

Lämpöolosuhdekysely tehtiin 4 kertaa päivässä, ja 28 

työntekijältä saatiin seurantajaksolla yhteensä 6851 

vastausta:
• Vaatetus

• Aktiivisuustaso

• Lämpöaistimus ja –viihtyvyys ASHRAE:n asteikolla

Kenttätutkimuksen ajan monitoroitiin sisä- ja ulko-

lämpötiloja

Lähde: D. Daum et al. / Building and Environment 46 (2011) 3-11
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Lämpöolosuhdetutkimus sveitsiläisessä

toimistorakennuksessa (2006-2009) 

Lähde: D. Daum et al. / Building and Environment 46 (2011) 3-11

L
ä

m
p

ö
a

is
ti
m

u
s

Sisälämpötila (˚C) Sisälämpötila (˚C)

T
y
y
ty

v
ä

is
te

n
 o

s
u

u
s



524/03/2016 5

 Anatomiamalli

• 16 kehon osaa

• Kehon osien kudoskerrokset (raajoissa luu, lihas, 

rasva ja iho)

 Fysiologiamalli (verenkierron välityksellä tapahtuu 

50…80% kehon sisäisestä lämmönsiirrosta)

• Hiussuonten verenkierto (ihokudoksen verenkierron 

säätely)

• Hikoilu

• Vilunväristykset

 HTM:n ja ympäröivän tilan välisessä 

lämmönsiirrossa huomioidaan kostea lämmönsiirto 

(hikoilu ja hengitys) sekä konvektio ja säteily 

http://www.vtt.fi/inf/pdf/science/2012/S23.pdf

VTT Human Thermal Model (HTM)
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 Aktiivisuustaso 1 MET (58 W/m2)

 Vaatetuksen lämmöneristävyys 0.86 clo

 Operatiivinen lämpötila (17˚C …27˚C)

 Kolme miestä ja kolme naista ΔTotp = 6˚C

VTT Human Thermal Model (HTM)
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Yksilöllisen lämpöaistimuksen kyselyt

Aika

paikka

vastaaja 

Vaatetus

Lämpöaistimus 

ja -viihtyvyys

Muut sisäympäristön 

kokemukset

Lämpötilamonitorointi



824/03/2016 8

Kyselytutkimuksen lämpöaistimukset eri 

lämpötilatasoilla

Lämpötila [˚C]
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I€Q
 Työvoima-, tila- ja energiakustannukset 

toimistorakennuksessa

Tuottavuus  -5,8%

(45% tilakustannuksista)
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Yhteenveto

Useammat aikaisemmat tutkimukset 

(teoreettiset ja kenttätutkimukset) osoittavat, 

että eri käyttäjien välillä on selkeitä eroja 

optimaalisissa lämpöolosuhteissa

Yksilölliset erot tulisi huomioida nykyistä 

tarkemmin suunniteltaessa, mitoitettaessa 

ja ylläpidettäessä rakennuksia

Olisiko aika kypsä sisäolosuhdepalvelujen 

kehittämiseen?


