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Lämpöolosuhteet & työn tuottavuus uusi menetelmä
 Tutkimukset: Lämpöviihtyvyys vaikuttaa
ihmisten työn tuottavuuteen.
 Tyypillisesti tätä arvioidaan PMV tai
PPD arvoihin perustuvilla malleilla.
 VTT:ltä uusi laskentamenetelmä, jolla
voidaan arvioida tilan ominaisuuksien
vaikutusta ihmisten työn tuottavuuteen
tarkemmin kuin aiemmilla menetelmillä.
 Future Spaces tavoite: Uusi menetelmä
tarvitsee tiedon ulkolämpötilasta >
aiempien mittausten data ei sovellu
menetelmän testaamiseen.
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HBEC = Human Body Exergy Consumption rate
RP =
Relative Productivity
TSV = Thermal Sensation Vote
PPD = Predicted Percentage of Dissatisfied

Tuottavuuden menetys lämpöolosuhteiden takia
= Tulon menetystä yritykselle
 Energiatehokkuutta parannettaessa
puhutaan usein energiakustannuksista,
vaikka pitäisi ottaa huomioon vaikutukset
myös tuottavuuden parantumisessa (mikäli
onnistutaan parantamaan lämpö- ja muuta
viihtyvyyttä)

Kuvan lähde: World Green Building Council. 2017. Health,
Wellbeing & Productivity in Offices.
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Tuottavuuteen vaikuttavia tilan ominaisuuksia
•

•

1 David
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Lämpötilan
säätömahdollisuus on
yksi suurimmista
tuottavuuden
paranemiseen
vaikuttavista tilan
ominaisuuksista, heti
päivänvalon
saatavuuden jälkeen 1
Lämpötila ei yksinään
selitä tuottavuutta,
ainakaan Seppänen et
al mallilla laskettuna 2

Clarke (2013) Information paper 33: Productivity in Office buildings
Ali Porras-Salazar, Stefano Schiavon, Pawel Wargocki, Toby Cheung, Kwok Wai Tham (2021)
Meta-analysis of 35 studies examining the effect of indoor temperature on office work performance
2 Jose

Tyytymättömyyteen vaikuttavia tilan ominaisuuksia
•

•
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Lämpötila on toiseksi
suurin syy
työskentelyolosuhteisiin
tyytymättömyyteen, heti
hiljaisen työskentelytilan
saavutettavuuden
jälkeen1
Yksityisyys ja työtilan
koko näyttivät olevan
tuottavuuteen eniten
vaikuttava asia toisessa
tutkimuksessa2

Lähteet: 1Building Quality of Life , a report on the property industry’s key role in delivering a better life in Britain, by
Development Securities PLC, 2010. According to David Clarke (2013) information paper 33: Productivity in Office buildings 2
Michael Kent, Thomas Parkinson, Jungsoo Kim, Stefano Schiavon, A data-driven analysis of occupant workspace
dissatisfaction, Building and Environment, Volume 205, 2021,108270, ISSN 0360-1323.

Yksittäisen tekijän vaikutus on hankala erottaa
•

•
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Viihtyvyyteen vaikuttavia
tekijöitä on monenlaisia:
o Fyysisiä ja psyykkisiä
o Ympäristön fysikaaliset
ominaisuudet
o Niiden tulkinta henkilön
historian ja tunnetilan
perusteella
Lämpöviihtyvyyden arviointiin
liittyen myös mm. kyselyn
toteutustapa ja ihmisen tulkinta
vastausvaihtoehdoista 1

Kuva: Olfactory Comfort Assurance in Buildings. Ioan Sarbu and Călin Sebarchievici 2010.
1 Philomena M. Bluyssen, Myriam Aries, Paula van Dommelen (2011) Comfort of workers in
office buildings: The European HOPE project

PMV malli ja sen rajoitukset
 Predicted Mean Vote eli PMV–menetelmää käytetään yleisesti
lämpöviihtyvyyden arviointiin.
 Se soveltuu melko hyvin niihin rakennuksiin, joita varten se kehitettiin:
sellaisiin, joissa on koneellinen ilmanvaihto.
 Se on kuitenkin saanut kritiikkiä myös soveltuvuudesta näihin rakennuksiin.
 Muita menetelmiä on ehdotettu, kuten joustava malli (adaptive model)
luonnollisen ilmanvaihdon rakennuksiin.
 PMV malli ei sovellu kovin hyvin erilaisten lämmitys- ja
jäähdytysjärjestelmien vertaamiseen, sillä se antaa neutraalin arvon
erilaisilla huone- ja säteilylämpötilan yhdistelmillä, vaikka on yleisesti
tunnettu asia, että ihmiset pitävät enemmän aavistuksen korkeammasta
säteilylämpötilasta.
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Uusi menetelmä lämpöviihtyvyyden arvioimiseksi
 Japanissa (Tokyo City University) kehitetty
menetelmä perustuu ihmiskehon
eksergiankulutustason laskentaan.
 Monen tutkimuksen mukaan paras työn
tuottavuus kesäolosuhteissa saavutetaan,
kun PMV arvo on -0,4 ja -0,2:n välillä.
 Kuva: Ihmiskehon eksergiankulutustaso
[W/m2] tyypillisissä helsinkiläisissä
kesäolosuhteissa, keskimääräisen
toimistotyöntekijän arvoilla.
 Minimi kulutuspiste HBEC(2.85 W/m2):
Troom = 19 oC; Tr,mean = 25.5 oC; PMV* = -0.28
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Eksergia, mitä se olikaan?
 Eksergia ≠ energia
 Eksergia kuvaa energian
hyödynnettävissä olevaa osuutta
ympäristön olosuhteissa
 Eksergia-analyysi antaa lisää
tietoa/ uuden näkökulman energiajärjestelmien analyyseihin
 Myös ihmiskehoa voidaan tutkia
energiajärjestelmänä (ja eksergia-)

100 kJ vs. 7 kJ
q = 1 - (Tref/T)
= 0.07

12 V x 2.3 Ah x 3600 s/h = 99 kJ
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4,19 kJ/kgK x (43-20) K = 96 kJ

PMV & tuottavuus
 PMV:n muutos ei näyttänyt
hyvin selittävän muutoksia
tuottavuudessa.
 Monia eri malleja.
 Monilla kiinnostavasti paras
tuottavuus kohdassa PMV/TSV
= (-0.6…-0.2), kuten tässä
Kosonen & Tan esimerkissä.
 Tämä on sama kohta, jossa
eksergiankulutuksella oli
tyypillisesti minimi.
Jotain yhteyttä?

Source: Kosonen, R; Tan, F. 2004. Assessment of productivity loss in Air-Conditioned
Buildings Using PMV Index. Energy and Buildings. Vol 36. p. 987-993.
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Uusi eksergia-analyysiin perustuva malli
 Laskettiin suhteellisen tuottavuuden
keskiarvo PMV perusteisista
malleista.
 Tehtiin sovite suhteellisen HBEC
tason (HBECmin/HBECactual) ja
keskimääräisen tuottavuusmallin
antaman suhteellisen tuottavuuden
(% maksimista) välille: RP = f(RHX)
 Jos käytettävissä on mitattu
lämpöviihtyvyys (TSV), voidaan
suhteellinen HBEC laskea, muuten
tarvitaan olosuhdemittauksia.
 Soveltuu TSV-arvoille >-0,4

HBEC = Human Body Exergy Consumption rate
RP =
Relative Productivity
RHX = Relative HBEC
TSV = Thermal Sensation Vote
PPD = Predicted Percentage of Dissatisfied

13

Mallin tarvitsemat lähtötiedot
1) Ulkolämpötila, tout;
2) Ulkoilman suhteellinen kosteus, φout;
3) Huoneilman lämpötila, troom;
4) Keskimääräinen säteilylämpötila, tr,mean;
5) Huoneilman suhteellinen kosteus, φroom;
6) Huoneilman suhteellinen nopeus, vrair;
7) Henkilön aktiivisuustaso (metaboliataso), M;
8) Vaatetuksen eristävyys, clo.
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Tavoitteet Future Spacessa
 Testataan lämpöviihtyvyysmallia mittausolosuhteissa > toiveena
myös lämpöviihtyvyyskyselyitä
 Tehdään tuottavuusmallille herkkyystarkasteluja tyypillisissä
olosuhteissa
 Kohteiksi sopisivat toimistot ja ehkä myös koulut, koska näissä
tuottavuus on tärkeässä asemassa. > Future Spaces mittauksia
kahdessa toimistorakennuksessa, koodinimeltään F ja K
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Mittauskohteet – F-rakennus
 Toimisto
 Pääkaupunkiseutu
 Rakennusvuosi: 1972
 Mittauksia

• Kevät -21: 3 huonetta; 5 mittausta; 2 TSV-arvoa
• Kesä -21: 2 huonetta; 4 mittausta; 3 TSV-arvoa
• Talvi -21: 2 huonetta; 2 mittausta; 0 TSV-arvoa

 Ulkolämpötiloilla*

• Talvi: -9 °C & 0°C & -17 °C (~OK)
• Kesä: +19°C & +23°C (~OK)

*Tavoite: Helsinki tyypillinen ja äärimmäinen: talvi -5 ja -15 °C; kesä 20 ja 25 °C
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Mittauskohteet – K-rakennus
 Toimistorakennus
 Etelä-Suomi
 Rakennusvuosi: 1971
 Mittauksia kolmessa tilassa + ruokalassa
• Talvi (maalis- & joulukuu): yhdessä tilassa
käyttäjä läsnä/ kerta > 2 TSV arvoa
• Kesä: ei käyttäjiä läsnä > 0 TSV arvoa

 Ulkolämpötiloilla*

• Talvi: n. -5°C & -20 °C (~OK)
• Kesä: n. +20°C & n. +25°C (OK, mutta TSV
arvot puuttuvat)

*Tavoite: Helsinki tyypillinen ja äärimmäinen: talvi -5 ja -15 °C; kesä 20 ja 25 °C
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Future Spaces mittaukset
 Mittaukset suoritettu:
•
•
•
•
•

F-rakennuksessa maalis-, kesä-, elo- ja joulukuussa (6 x TSV)
K-rakennuksessa maalis-, kesä-, heinä- ja joulukuussa (3 x TSV)
Mitattiin lämpötiloja, suhteellista kosteutta, ilman liikenopeutta
Vaatetus & aktiivisuustaso arvioitiin
Lämpöviihtyvyyskyselyitä (TSV-arvo) aina kun mahdollista

 Kesä- ja talviolosuhteissa, tyypillinen & äärimmäinen*
 Mittaustulosten analysointi väliraporteissa
 Korona-ajasta johtuen saatiin erittäin vähän
lämpöviihtyvyysarvioita (TSV-arvoja) tilojen käyttäjiltä
 Mittaustuloksia käytetty tuottavuuslaskelmiin
*Äärimmäinen olosuhde esiintyy tyypillisesti ainakin muutaman kerran vuodessa. Ei kaikkien aikojen ennätyslämpötila.
Helsinki tyypillinen ja äärimmäinen: talvi -5 ja -15 °C; kesä 20 ja 25 °C
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Mittaustulokset – F-rakennus (kesä & talvi)

Ta = ilman lämpötila
Tr = säteilylämpötila
TSV = lämpöviihtyvyysarvio
DR = vetoon tyytymättömien osuus
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Mittaustulokset – K-rakennus: Työhuoneet 1 ja 2
(ei TSV arvoja saatavilla kesällä)

Ta = ilman lämpötila
Tr = säteilylämpötila
TSV = lämpöviihtyvyysarvio
DR = vetoon tyytymättömien osuus
Kesä: DR = 0
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Mittaustulokset – lämpöviihtyvyys:
mitattu (TSV) vs. laskettu (PMV)

*oletus että To = Ta, koska ei
mittausta säteilylämpötilasta
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Ihmiskehon eksergiankulutus & tuottavuus
FH1 tilan analyysi (3.6.2021)
• HBEC = ihmiskehon
eksergiankulutus
• min = minimikohta
• Tmitattu = VTT:n mittaamalla
ilman lämpötilalla ja
säteilylämpötilalla
• RP = suhteellinen tuottavuus
• TSV = lämpöviihtyvyysarvio
• PMV = laskennallinen
lämpöviihtyvyysarvio
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Johtopäätökset
 Kirjallisuus: Lämpötila vaikuttaa merkittävästi tuottavuuteen, mutta
yhteisvaikutuksia on vaikea osoittaa täsmällisesti.
 On viitteitä siitä, että uudella lämpöviihtyvyysmallilla voitaisiin saada tarkempia
ennusteita tuottavuudesta. Tätä arvioitiin FS mittausten avulla.
 Fysikaalisiin mittauksiin perustuva terminen viihtyisyys F- ja K-rakennuksissa
oli kokonaisuutena melko hyvä kevättalven ja kesäajan mittauksissa. Kovalla
pakkasella tavoitearvoja ei aina saavutettu.
 Lämpöviihtyvyysmittausten otanta oli äärimmäisen suppea, johtuen pääosin
COVID-19 tilanteeseen liittyvistä etätyösuosituksista.
 Laskelmat uudella menetelmällä jatkuvat.
 Vertailua muiden tuottavuuslaskentamenetelmien kanssa jatketaan.
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