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Smart lighting 

 Visual 

 Amount of light 

 Glare 

 Other visibility conditions 

 

 Emotional 

 ”More than light” 
 Feeling of the light 

 

 Biological effects 

 Variable spectrum 

 Falling to sleep & waking up 

 Activity level 
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Smart lighting – human centric lighting 

 Visual 

 Amount of light 

 Glare 

 Other visibility conditions 

 

 Emotional 

 ”More than light” 
 Feeling of the light 

 

 Biological effects 

 Variable spectrum 

 Falling to sellep & waking up 

 Activity level 

 



5 6.4.2016 5 

Vuorokausirytmi ja muistisairaudet 

 Miten parantaa unen laatua? 

 Valon spektri ja vuorokausirytmi 

 Lämpöolosuhteet 

 Vuode ja patja 

Valmuska-hanke 
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Muistisairaudet ja valaistus 

 Ikääntyessä vuorokausirytmin säätely usein häiriintyy. Alzheimerin tauti 
korostaa tätä vaikutusta.  

 Ikääntyneet viettävät yli puolet valveillaoloajastaan heikosti tai 
kohtalaisesti valaistuissa sisätiloissa.  

 Korkeamman valaistuksen voimakkuuden yhdistettynä oikeaan valon 
värisisältöön on todettu helpottavan vuorokausirytmihäiriöitä ja 
parantavan elämänlaatua dementoituneilla.  

 Muistisairaiden yleinen sekavuus ja esim. ulkona vaeltelu lisääntyvät 

keväisin ja syksyisin luonnonvalon määrän vaihtelun vaikutuksesta. 

 Aistien kautta tuotettu lisäinformaatio arjen tukemiseksi korostuu esim. 
vuorokauden aikojen hahmottamisessa. 
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Sundowning-oireyhtymä 

 Sundowning on oireyhtymä, joka tarkoittaa muistisairaudesta johtuvien 
oireiden, kuten levottomuuden, harhailun ja sekavuuden, lisääntymistä 
iltaa kohden.  

 Tarkkaa syytä oireyhtymään ei tiedetä. Ilmiöstä on tehty vähän 
tieteellistä tutkimusta ja yksiselitteistä syytä ilmiölle ei ole vielä pystytty 
määrittelemään. Ongelma on kuitenkin pohjimmiltaan hypotalamuksen 
biologisen kellon ja toisaalta aivojen uni-valve –ohjailujärjestelmän 
rappeumamuutoksissa. 

 Joidenkin tutkimusten mukaan jopa 66 % kotona asuvilla muistisairailla  

esiintyy tämäntyyppisiä oireita.  

 Valon vähenemisen ja pimeyden on havaittu vaikuttavan oireita 
lisäävästi. Sundowning oireet ovat vaeltelun jälkeen toiseksi yleisin 
käytöshäiriö laitoshoidossa olevilla muistisairailla henkilöillä.  

 

(Khachiyants, Trinkle, Son & Kim 2011.) 

 



8 6.4.2016 8 

VALMUSKA-hanke 

VALMUSKA-hankkeessa kokeillaan jälkiasennettavia 

teknologioita ja tutkitaan voiko niillä tukea muistisairauksien 

lääkkeetöntä hoitoa ja muistisairaan kotona asumista 

VTT 

Oulun yliopisto 

Itä-Suomen yliopisto 

 

Oulun kaupunki,  

Kuopion kaupunki 
Vantaan kaupunki 

 

Avico, Active Life Village, Fatman, 

Fantasia Works, Greenled, Innojok, 

Oulun Palvelusäätiö, Seniortek ja 
Unikulma  
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Motivaatio Valmuska-projektiin 

 Muistisairaita on maailmassa noin 44 miljoonaa * 

 76 miljoonaa vuonna 2030 

 115 miljoonaa vuonna 2050 

 Suomessa 100 000 lievää ja 93 000 keskivaikeaa tai vaikeaa 

muistisairautta sairastavaa henkilöä * 

 Arvioidaan että 14 500 yli 64-vuotiasta sairastuu vuosittain 
etenevään muistisairauteen 

 Suomen erityisolosuhteet 

 Suomen erityisosaaminen 

 

 

 *) Viramo & Sulkava 2015: Muistisairauksien epidemiologia. Teoksessa: 

Muistisairaudet. Duodecim 
 

0

20

40

60

80

100

120

140

2015 2030 2050

M
il

jo
o

n
a

a
 i

h
m

is
tä

 

Muistisairaat maailmassa * 
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”More than light” 

 Ihmisten tunnistaminen 

 Ohjaaminen valon avulla 

 

 VTT: Oulun konttorilla 

 Ihmiset tunnistetaan 

 Jokaiselle annetaan oma 
väri 

 Valot seuraavat kulkijaa 
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Case: Kauppa 
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Smartness 

 Right kind of light 

 Right amount 

 Light when/where 

needed 

 

Why? 

 Energy efficiency 

 Comfort 

 Safety 

 Wellness 

Smart Lighting building blocks 



Lämpöviihtyvyys 
 
(VTT:llä yhteyshenkilönä myös  

Pekka Tuomaala) 
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Operative Temperature 
Air Temperature  

Surface Temperatures  
Space 

Data 
Air Flow Velocity 

Air Humidity 

Occupant 

Data 
Clothing [clo] 

Metabolic Rate [W] 
Anatomy (tissue distribution) 

Activity Level [MET]         

Relevant boundary conditions needed for 
estimating thermal sensation (INPUT) 
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VTT Human Thermal Model (HTM) 

 Human anatomy (Passive Model) 
 16 body parts 

 Typically four tissue layers (bone, muscle, fat, and skin in limbs) 

 

 Physiology (Control Model) 
 Blood circulation 

 Metabolism and shivering 

 Sweating 

 

 Interaction between human body and surrounding space 
 Evaporative heat transfer 

 Convective heat transfer 

 Thermal radiation 

 

 Multi-layered clothing model (under construction in iBET) 

 Materials (active and passive) 

 Garments 

 Ensembles 

http://www.vtt.fi/inf/pdf/science/2012/S23.pdf 
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1. External and internal parameters 

influencing human thermal sensation 

 

2. Individual proportions of 

different tissue types depend on 

age, gender, BMI, and fitness 

 Qfat = 0.004 W/kg 
Qmuscle = 0.67 W/kg 

Qskin = 1.01 W/kg 
Qviscera = 3.83 W/kg 

Qbrain = 12.7 W/kg 

Tone Index = 0 

Tone Index = 1 

 BMI = 25         Average Body Fatfemales = 30 % 
Average Body Fatmales = 20 % 

Human Thermal Sensation  
– Impact of individual body composition 
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Lämpöaistimus: BMI ja “fitness” 

Naiset 

MIehet 

20 vuotta 80 vuotta 50 vuotta 

Hiukan kylmä 

Hiukan lämmin 
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26.7˚C 

25.2˚C 

22.2˚C 

20.7˚C 

22.6˚C 

24.4˚C 

(1.0 MET; 0.86 clo) 

Sisäilmaston laatuluokitus – lämpöolosuhteet 
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A Swiss office building field study (2006-2009)  

LESO Building Lausanne, Switzerland 
 
The building has 14 south facing rooms that are 
occupied by senior researchers, research assistants, 
technical staff and secretaries.  

 
The questionnaire appeared up to 4 times a day and 
recorded in total 6851 entries from 28 different 
participants with the following evaluations: 
• Clothing 

• Activity level 

• Thermal sensation on the ASHRAE scale 

 
Outdoor and indoor temperatures have been collected 

through monitoring sensors. 

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



20 6.4.2016 20 
Source: D. Daum et al. / Building and Environment 46 (2011) 3-11 

A Swiss office building field study (2006-2009)  
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Current thermal control solutions are based on 

  Fixed set-point temperature control – manual adjustment needed 

However, demand-control service 

layer is still missing!!! 

 Control schedules and temperature sensors – programming needed 

 Typically one week learning phase and temperature/presence sensors – 

adjustment and teaching needed 

Competition – existing thermal control solutions 
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What Human Thermal Sensor is all about? 

HTS enables individual thermal indoor environment for 

occupants without wasting energy 

Set-point temperature controlled thermal indoor environment Demand-controlled  
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 Monitoroidaan sekä säädettävää tilaa että tilassa olevia 
ihmisiä tarkoitukseen sopivilla sensoreilla 

 

 Määritetään monitoroitujen tietojen perusteella todellisen 
tarpeen mukaiset optimaaliset lämpötilatasot (paikallinen 
tai pilvessä pyörivä HTS-sovellus) 

 

 Välitetään määritetyt optimaaliset lämpötilatasot 
rakennusautomaatiojärjestelmille tilojen asetusarvoiksi 
(HTS-sovelluksen tiedonvälitys) 

 

 Lämpöolosuhdepalvelun käyttöliittymä (tilassa oleva 
päätelaite sekä asiakkaalle räätälöitävä sovellus) 

HTS 
(in cloud) 

HTS konsepti 
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 Ihmisten viihtyvyyden ja työn tuottavuuden 

parantaminen 

 

 Paranemisen ja toipumisen tukeminen 

(Evidence-Based Design – lämpö-, ilmanlaatu-, 

valaistus- ja akustiset olosuhteet) 

Hyödyt 
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 Työvoima-, tila- ja energiakustannukset 

toimistorakennuksessa 

Tuottavuus  -5,8% 
(45% tilakustannuksista) 

I€Q 
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Valo + lämpö ? 
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Yksilöllisyys 

Valaistusolosuhteet 

  

 

Lämpöolosuhteet 

  

 



TEKNOLOGIASTA TULOSTA 


