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Tausta ja tavoitteet

Suomessa ja muissa kehittyneissä länsimaissa noin 

40% energiasta käytetään rakennetussa ympäristössä.

Ihmiset viettävät yli 90% sisätiloissa (ja lämpöolosuhteet 

aiheuttavat lukumääräisesti eniten sisäympäristö-

valituksia). 

Rakennukset
38 %

Rakentaminen
4 %

Liikenne
17 %

Teollisuus
37 %

Muut
4 %

Energian loppukäyttö 2007
Yhteensä 307 TWh

Rakennukset
32 %

Rakentaminen
6 %

Liikenne
19 %

Teollisuus
30 %

Muut
13 %

Kasvihuonekaasupäästöt 2007
Yhteensä 78 Mt CO2-ekv

 

Yksilöiden välillä on todettu olevan jopa 5…6˚C eroja 

optimaalisissa lämpötilatasoissa (sama vaatetus ja 

aktiivisuustaso).

VTT:llä on kehitetty ihmisen yksilöllisen anatomian ja 

fysiologian huomioiva lämpöaistimusmalli (HTM), ja 

tämän mallin luotettavuutta arvioitiin vertaamalla 

laskentatuloksia aikaisemmin tehtyihin (Foda ja Sirén 

2011) laboratoriomittauksiin.
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 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 

 Vaatetusmalli (vaatemateriaali – vaatekappale – vaatekerta)

VTT - Human Thermal Model (HTM)

Menetelmät – laskentamalli

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

kolmella lämpötilatasolla

 Neutraali (24.8˚C)

 Lämmin (30.2˚C)

 Kylmä (15.3˚C)

 Mittauksissa monitoroitiin

 11 miespuolisen koehenkilön ihon paikallisia

lämpötiloja kehon 24 eri kohdasta

 Mittatilan pintojen ja ilman lämpötiloja

Menetelmät – laboratoriomittaukset (Foda ja Sirén)
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 Määritettiin koehenkilöiden yksilölliset antropometriset ja

muut perustiedot (pituus, paino, ikä sekä vyötärön ja kaulan

ympärysmitat)

 Koehenkilöiden yksilöllisten parametrien vaihteluvälit olivat

 Ikä: 27 – 40 vuotta

 Pituus: 1,72 m – 1,85 m

 Paino: 62 kg – 105 kg

 Painoindeksi (BMI): 19.6 – 30.7

 Kehon rasvaprosentti: 12.8% - 29.5% (U.S. Navy kaava)

 Koehenkilöt käyttivät mitattuja standardivaatteita

 Koko vaatetuksen lämmöneristävyys (sisältää konvektiivisen

lämmönsiirron vastuksen) oli IT = 0.192 Km2/W  (1.24 clo)

 Pelkän vaatetuksen lämpövastus Icl = 0.094 Km2/W (0.61 clo)

Menetelmät – laboratoriomittaukset (Foda ja Sirén)
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Potentiaalisia mittausvirheitä
• Puutteellinen kontakti ihon ja anturin 

välillä (karvoitus, hikoilu)

• Asentopoikkeamat kokeen aikana 
(istuminen nilkat ristissä)

• Vaihteleva kontakti alaselän ja tuolin 
selkänojan välillä

• Epäsymmetriset mittausolosuhteet

Korjaavat toimenpiteet mittaus- ja laskentatulosten vertailuissa
• Vertailuista jätettiin kokonaan pois epärelevantit mittauskohdat (nilkat)

• Eliminoitiin ilmeiset mittausvirheet (puuttuva tieto ja muista mittauksista selkeästi 
poikkeavat tulokset mitkä indikoivat joko puutteellista anturin ja ihon välistä 
kontaktia tai asentopoikkeamaa)

Eri kehon osien (vaaka-akseli) mitattuja lämpötiloja 11 

koehenkilölle neutraaleissa olosuhteissa

Laboratoriomittausten tulokset
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Miespuolisten 11 koehenkilön iholämpötilojen mittaustulokset
neutraaleissa olosuhteissa (operatiivinen lämpötila 24.8˚C)

Olkavarsi (11 ja 12) Kyynärvarsi (13 ja 14) Kämmen (15 ja 16)

Reisi (17 ja 18) Sääri (19 ja 20) Jalkaterä (23 ja 24)

Laboratoriomittausten tulokset

Otsa ja niska (1 ja 2)
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Laboratoriomittausten ja laskentatulosten vertailu

Lopullisiin vertailuihin valittiin kolme koehenkilöä
• Jotka osallistuivat kokeisiin kaikissa kolmessa olosuhteissa (lämmin, neutraali ja 

kylmä)

• Joiden painoindeksit olivat mahdollisimman erilaiset (30,7 / 22,8 / 19,6 kg/m2)

BMI = 30,7

BMI = 22,8

BMI = 19,6

Laskettu – mitattu ihon 

paikallinen lämpötila 

(neutraalit olosuhteet)
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BMI = 30,7 BMI = 22,8 BMI = 19,6

Neutraalit olosuhteet 24,8˚C

Lämpimät olosuhteet 30,2˚C

Kylmät olosuhteet 15,3˚C
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Tulosten arviointi

 Koehenkilöiden välillä todettiin huomattavia eroja  

paikallisissa ihon lämpötiloissa – mikä indikoi sitä että 

samanlaiset lämpöolosuhteet koetaan yksilöllisesti

 Mittaustulokset eivät kaikilta osiltaan olleet systemaattisia ja 

loogisia, mikä ilmeisesti johtuu mittaajien raportoimista 

käytännön ongelmista (antureiden puutteelliset kontaktit, 

poikkeavat asennot) mittausten yhteydessä

 Tehtyjen laskenta- ja mittaustulosten vertailujen perusteella 

näyttää siltä, että laskentamenetelmä yliarvioi olkavarsien ja 

reisien sekä aliarvioi kämmenten, jalkaterien ja yläselän ihon 

lämpötiloja

 Tulosten perusteella laskentamenetelmän eri kehon osien 

ihokerroksen verenkiertomalleja on syytä tarkentaa sellaisten 

laboratorio- ja kenttämittauksien avulla, joissa paikalliset ihon 

lämpötilat mitataan (ja koehenkilöiden yksilölliset kehon 

koostumukset määritetään) riittävän tarkasti
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Tulosten hyödyntäminen

Tämä tutkimus antaa selviä viitteitä siitä, että eri 

käyttäjäryhmien välillä on lämpöaistimusten 

osalta selkeitä eroja – ja nämä erot tulisi 

huomioida nykyistä tarkemmin suunniteltaessa, 

mitoitettaessa ja käytettäessä esimerkiksi 

energiatehokkaita rakennuksia tulevaisuudessa.



TECHNOLOGY FOR BUSINESS
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