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This thesis was made for the Degree programme of Civil Engineering at Helsinki Poly-
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the graduates are specialists in engineering.

The purpose of this study was to develop the infrared thermography services provided by
the Degree programme of Civil Engineering. In this study it is analysed what parts of the
infrared thermography services should be developed and what are the actions needed to
ensure the success of services provided in the future.

The thesis was started by getting acquainted with the methods of managing and develop-
ing services and by describing the basics of infrared thermogaphy and infrared technol-
ogy. As a method of developing the infrared thermography services it was chosen to de-
scribe the service process and the technology and competence related to it as well as to
describe the customer care model. According to these descriptions the essential devel-
opment needs and areas were mapped and development possibilities were evaluated.

As a result of this thesis the process description of the infrared thermography service
process was created and the recommendations for development action were written. As a
major recommendation it is presented that infrared thermography services could be de-
veloped by focusing on modern thermography technology when acquiring a new infrared
camera, by developing the competencies of service personnel while benefiting from train-
ing and by taking systematically care of customer relationships when taking the basic
marketing actions. For further studies it is suggested that a survey be made on the possi-
bilities of establishing a new laboratory concentrating on infrared thermography.
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1 JOHDANTO

1.1 Tausta

Tämän insinöörityön tilaaja on Helsingin ammattikorkeakoulu Stadian Ra-

kennustekniikan koulutusohjelma. Koulutusohjelma on tarjonnut lämpöku-

vauspalvelua vuodesta 1996 asti, jolloin palvelutoiminnan ensimmäiset toi-

meksiannot tehtiin rakennetekniikan laboratoriossa. Lämpökuvauksissa käy-

tettiin Koneosaston energiatekniikan laboratorion lämpökameraa lainalait-

teena.

Vuosituhannen vaihteen jälkeen Rakennustekniikan koulutusohjelmassa pa-

nostettiin palvelutoimintojen kapasiteettiin palkkaamalla vuonna 2000 kaksi

uutta laboratorioinsinööriä. Koulutusohjelmaan hankittiin uusi lämpökamera,

jolla aloitettiin aiempaa laajamuotoisempi lämpökuvauspalvelu Rakennus-

tekniikan koulutusohjelman rakennetekniikan laboratoriossa. Koulutusohjel-

man hankkima lämpökamera edusti uutta edistyksellistä tekniikkaa ja hyvää

käytettävyyttä monipuolisten ominaisuuksien vuoksi ja oli kyseisestä mallista

ensimmäinen asiakastoimitus Suomessa. Vuonna 2000 Rakennustekniikan

koulutusohjelmaa voitiinkin pitää edelläkävijänä lämpökuvausalalla laitetek-

niikan osalta.

Lämpökameran tarjoamien teknisten mahdollisuuksien pohjalta lämpöku-

vauspalvelutoimintaa lähdettiin voimakkaasti kehittämään vuonna 2001.

Maksullinen lämpökuvauspalvelu aloitettiin uudella lämpökameralla, labora-

toriohenkilökunnan lämpökuvauskoulutukseen panostettiin ja palvelua esitel-

tiin messuilla. Lämpökuvauspalvelutoiminta vakiintui osaksi koulutusohjel-

man toimintaa.

Lämpökuvauspalvelutoiminta on ollut pääasiassa asiantuntijapalvelua. Asi-

akkaille on tuotettu lisäarvoa tarjoamalla palvelua, jonka avulla asiakas pys-

tyy arvioimaan rakentamisen lopputuloksen laatua ja tekemään päätöksiä

tarvittavista jatkotoimenpiteistä laadun suhteen. Lämpökuvaus on osoittau-

tunut erittäin hyväksi menetelmäksi rakentamisen laadun tarkkailuun sekä

rakentamisen aikana että rakennuksen valmistumisen jälkeen. Hyvin suunni-



2

tellulla ja ajoitetulla lämpökuvauksella saavutetaan merkittävä parannus ra-

kentamisen laatuun ja sitä kautta kustannustehokkuutta.

1.2 Tutkimusongelma

Helsingin ammattikorkeakoulu Stadiassa opetusta ja sen laatua on pidetty

ammattikorkeakoulun toiminnoissa ensisijaisena muuhun toimintaan näh-

den. Näin ollen myös Rakennustekniikan koulutusohjelman lämpökuvaus-

palvelulla on ollut lämpökuvauksen teoria- ja laboratorio-opetusta ja niiden

kehittämistä tukeva rooli, mutta lisäksi se on tuonut tuloja palvelutoiminnan

käyttöön. Tuloja on käytetty laboratorio-opetuksen ja palvelutoiminnan laa-

dun parantamiseen hankkimalla apuvälineitä ja -laitteita.

Rakennustekniikan koulutusohjelman lämpökuvauspalvelulla on ollut käy-

tössään hyvä lämpökuvauskalusto ja osaava henkilökunta sekä toimintaa

tukeva johto. Laadukkaan palvelutoiminnan ja alati kehittyvän lämpökuvaa-

misen opetuksen varmistaminen tulevaisuudessa edellyttää kuitenkin välit-

tömiä kehittämistoimenpiteitä. Muutokset lämpökuvausteknologiassa, palve-

lujen potentiaalisessa asiakaskunnassa, sekä asiakkaiden omissa tuotanto-

teknologisissa laadunvarmistusjärjestelmissä tuovat esiin Rakennustekniikan

lämpökuvauspalvelujen kehittämistarpeen entistä asiakaslähtöisemmäksi,

tehokkaammaksi ja teknisesti ajan tasalla olevaksi.

Tässä insinöörityössä pyritään löytämään vastauksia seuraaviin tutkimusky-

symyksiin:

• Miten kuvataan systemaattisesti ja kattavasti rakennustekniikan koulutus-

ohjelman lämpökuvauspalveluja kokonaisuutena, jota johdetaan ja kehite-

tään?

• Miten paikallistetaan ja analysoidaan rakennustekniikan lämpökuvauspal-

velujen keskeisimmät kehittämiskohdat?

• Mitkä ovat kehittämiskohteet ja mihin kehittämistoimenpiteisiin tulisi ryh-

tyä, jotta palvelujen menestyksekäs tuottaminen tulevaisuudessa varmis-

tetaan?
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Insinöörityössä hyödynnetään lämpökuvausta ja palvelutuotantoa käsittele-

vää kirjallisuutta, rakennusteknistä kirjallisuutta ja ohjeita, kansainvälisen

lämpökuvauskoulutustilaisuuden materiaaleja ja asiantuntijalausuntoja sekä

Rakennustekniikan koulutusohjelman lämpökuvauspalvelujen ja lämpökuva-

uksen opetuksen materiaaleja.

1.3 Tutkimustavoite ja aiheen rajaus

Aihetta tutkitaan Helsingin ammattikorkeakoulu Stadian rakennustekniikan

koulutusohjelman tarpeisiin ja lämpökuvauspalvelujen asiakastarpeisiin kes-

kittyen. Lopputuloksena halutaan selvittää lämpökuvaukseen liittyvän palve-

lutoiminnan kehittämiseksi tarvittavat toimenpiteet. Tämän insinöörityön yh-

teydessä sivutaan, mutta ei määritellä eikä tarkastella yksityiskohtaisesti ra-

kennustekniikan koulutusohjelman lämpökuvausopetusta. Insinöörityöstä on

myös rajattu pois koulutusohjelman tarjoamat, lämpökuvauspalveluprosessin

ulkopuoliset tekniset asiantuntijapalvelut.
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2 PALVELUTOIMINTA JA LÄMPÖKUVAUS

Tässä luvussa kuvataan palvelujen tuottamiseen liittyvän toiminnan johtami-

sen ja kehittämisen peruskäsitteitä, jotta saadaan muodostettua kokonais-

näkemys palvelutoiminnasta osa-alueineen. Lisäksi kuvataan lämpökuvauk-

sen teknologiaa ja lämpökameran käyttöä rakentamisessa, jotta luodaan

ymmärrys lämpökuvauksen hyödyntämismahdollisuuksista teknisessä asian-

tuntijapalvelussa.

2.1 Palvelujen tuottaminen asiakkaalle

2.1.1 Palvelun erityispiirteitä

Palvelu on monimutkainen ilmiö. Sanalla on useita merkityksiä henkilökoh-

taisesta palvelusta aina palveluun tuotteena. Useimmilla palveluilla on kolme

peruspiirrettä:

• Palvelut ovat prosesseja, jotka koostuvat toiminnoista tai toimintojen sar-

joista eivätkä yksittäisistä asioista.

• Palvelut tuotetaan ja kulutetaan ainakin jossain määrin samanaikaisesti.

• Asiakas osallistuu palvelun tuotantoprosessiin ainakin jossain määrin.

Palvelujen tärkein piirre on niiden prosessiluonne. Palvelut ovat toiminnoista

koostuvia prosesseja, joissa käytetään monenlaisia resursseja – niin ihmisiä

kuin muitakin resursseja – ja usein suorassa vuorovaikutuksessa asiakkaan

kanssa, jotta asiakkaan ongelmaan löydetään ratkaisu. [1, s. 80 - 81.]

2.1.2 Palvelut ja arvon tuottaminen asiakkaalle

Asiakkaat eivät osta tuotteita tai palveluja, vaan tuotteiden ja palvelujen tuot-

tamia hyötyjä. Asiakkaat ostavat tuotteista, palveluista, tiedoista, huomion

osakseen saamisesta ja muista tekijöistä koostuvia tarjoomia. Tällaiset tar-

joomat ovat heille palveluja, ja asiakkaiden saama arvo synty siitä palvelus-

ta, jonka he kokevat tarjoaman heille tuottavan.

Tuotteista tai palveluista asiakkaille koituvaa arvoa ei tuoteta tehtaissa tai

palveluyritysten toimistoissa, vaikka niin voisi päätellä siitä, miten arvon luo-

misesta yleensä puhutaan. Arvo syntyy asiakkaiden arvontuotantoproses-

seissa, kun yksityis- tai yritysasiakkaat hyödyntävät ostamaansa ratkaisua
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tai pakettia. Ennen tätä hetkeä fyysiset tuotteet, palvelut, tiedot, työntekijät,

tekniikka, järjestelmät, osaaminen, asiakkaat ja muut resurssit ovat vain

olemassa ja odottavat hyödyntämistään. Kun kyse on palveluista, asiakkai-

den arvontuottamisprosessit ja prosessi, jossa palvelu luodaan (ja jota kut-

sutaan yleensä palvelun tuotanto- ja toimitusprosessiksi) toteutuvat suurelta

osin samanaikaisesti.

Asiakkaat eivät siis etsi tuotteita tai palveluja sinänsä. He etsivät ratkaisuja,

jotka palvelevat heidän omia arvonluontiprosessejaan. [1, s. 26 – 27.]

2.2 Palvelutoiminnan johtaminen ja kehittäminen

2.2.1 Palvelujohtaminen

Palvelujen johtamista ja siihen liittyvää päätöksentekoa on nimetty pohjois-

maisessa palvelualan kirjallisuudessa palvelujohtamiseksi. Palvelujohtami-

sen johtamismenettelyt perustuvat palvelujen ominaispiirteisiin ja palvelukil-

pailun luonteeseen.

Palvelujohtamisen voidaan määritellä koostuvan seuraavista seikoista:

• Ymmärretään, minkä hyödyn asiakkaat saavat kuluttamalla tai käyttämäl-

lä organisaation tarjoomia ja kuinka palvelut joko yksin tai yhdessä fyysis-

ten tuotteiden tai muiden konkreettisten asioiden kanssa myötävaikuttavat

hyötyyn.

• Ymmärretään, kuinka organisaatio (henkilöstö, tekniikka ja fyysiset re-

surssit, järjestelmät ja asiakkaat) pystyy tuottamaan ja toimittamaan tätä

hyötyä.

• Ymmärretään, kuinka organisaatiota tulisi kehittää ja johtaa, jotta haluttu

hyöty saavutetaan.

• Saadaan organisaatio toimimaan niin, että tämä hyöty ja eri osapuolten

(organisaation, asiakkaiden, muiden osapuolten, yhteiskunnan jne.) ta-

voitteet saavutetaan. [1, s. 265 – 266.]
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2.2.2 Palvelujen kehittämisen osaamis- ja kyvykkyysnäkökulma

Palvelutoiminnassa, kuten muissakin organisaation liiketoiminnoissa, me-

nestyminen edellyttää tehokkaita strategioita, kyvykkyyksiä ja toimintamalle-

ja (Kuva 1):

• Strategia tarkoittaa organisaation tahtotilaa, ulkoisen asemoinnin (asiak-

kaat tuotteet/ palvelut, erottautuminen) avainvalintoja sekä sisäisten voi-

mavarojen kehittämistoimenpiteitä.

• Kyvykkyydet koostuvat organisaation osaamisista, prosesseista ja IT-

ratkaisuista. Kyvykkyydet ovat yksi modernin strategia-ajattelun tärkeim-

piä käsitteitä. Tehokas strategian toimeenpano merkitsee uusien kyvyk-

kyyksien määrätietoista rakentamista.

• Toimintamalli määrittää tavan, jolla organisaatio luo arvoa asiakkailleen ja

tavan, jolla organisaatio toimii sisäisesti. [2, s. 4 - 5.]

Kuva 1. Strategisen menestyksen tekijät [2, s. 4]

Tarkasteltaessa kyvykkyyksiä (Kuva 2) lähemmin, ne voidaan ryhmittää

kahteen kyvykkyysryhmään – toiminnalliset ja mahdollistavat kyvykkyydet –

ja edelleen kuuteen kyvykkyysalueeseen. [2, s. 89.]
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Kuva 2. Kyvykkyyksien jäsennys –TalentFrame for Capability Definition eli Ta-
lentCapabilityFrame-malli [2, s. 89]

Kukin kuudesta kyvykkyysalueesta voidaan jäsentää hierarkkisesti varsinai-

siin kyvykkyyksiin. Syntyy organisaation kyvykkyyksien kartta. Jäsentämises-

tä on usein suuri hyöty käytännön kehittämistilanteissa, kun kehittämisen

painopisteitä määritellään ja kehittämiskohteita täsmennetään. [2, s. 89.]

2.2.3 Palvelujen kehittämisen prosessinäkökulma

Prosessijohtaminen on kokonaisvaltainen operatiivisen toiminnan kehittämi-

sen lähestymistapa, joka on saanut osakseen mittavaa huomiota 1990-luvun

alkupuolelta lähtien. Prosessiajattelu korostaa asiakaslähtöisyyttä ja koko-

naisuuden hallintaa.

Prosessi voidaan määritellä toisiinsa yhteenkuuluvien toimintojen ketjuksi,

joka alkaa asiakkaasta ja päättyy asiakkaaseen. Prosessi usein liittyy yksit-

täisen tapahtuman – esimerkiksi asiakkaan palvelutilauksen – käsittelyyn

alusta loppuun. Prosessin kuvaukseen on olemassa eritasoisia lähestymis-

tapoja ja työkaluja (Taulukko 1).
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Taulukko 1. Prosessien kuvauksen tasoja ja työkaluja [2, s. 105]

Prosessien määrittely ei ole matematiikkaa tai fysiikkaa, eli ei ole olemassa

yksiä oikeita ratkaisuja sen suhteen miten prosessit tulisi määritellä. Proses-

sikartta on tärkeä viestinnän väline, ja siten sen avulla voidaan myös tietoi-

sesti korostaa jonkun asian tärkeyttä.

Prosessiajattelu on tullut viime vuosina vahvasti mukaan laatujohtamisen lä-

hestymistapoihin ja työkaluihin. Laatujohtamisen yhteydessä usein käytetty

työtapa perustuu kypsyystasomalliin (Kuva 3), joka kertoo kuinka paljon pro-

sessien kehittämiseen on panostettu. [2, s. 102–106.]
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Kuva 3. Prosessien kypsyystasomalli. [2, s. 106]

2.2.4 Palvelujen kehittämisen asiakassuhde- ja markkinointinäkökulma

2.2.4.1 Suhdemarkkinointi

Markkinoinnin alalla on korostettu palveluntarjoajien tai fyysisten tuotteiden

toimittajien ja asiakkaiden välisiä vuorovaikutustilanteita, koska vuorovaiku-

tuksen hoitamistapa vaikuttaa asiakkaan ostokäyttäytymiseen. Kun kiinnitet-

tään huomioita tuottajan ja asiakkaan väliseen vuorovaikutukseen, joka li-

säksi kestää usein pitkään joko jatkuvana tai pätkittäisenä, markkinoinnissa

voidaan hylätä asiakkaan tarkastelu satunnaisena ostajana ja ryhtyä tarkas-

telemaan häntä sen sijaan suhteen osapuolena. Tätä kutsutaan suhdenäkö-

kulmaksi ja siihen nojaavaa markkinointia suhdemarkkinoinniksi. [1, s. 49.]

Markkinoinnin suhdepainotteinen määritelmä voi olla seuraavanlainen:

”Markkinointi tarkoittaa asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa ylläpi-

dettävän suhteen tunnistamista, solmimista, vaalimista ja kehittämistä – se-

kä tarvittaessa katkaisemista niin, että kaikkien osapuolten taloudelliset ja

muut tavoitteet täyttyvät. Tähän päästään molemminpuolisilla lupauksien an-

tamisella ja niiden täyttämisellä.” [1, s. 326.]
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Lupausten käsite kuuluu suhdemarkkinointiin olennaisena osana. Lupausten

pitäminen on yhtä tärkeätä asiakastyytyväisyyden, asiakassuhteiden säilyt-

tämisen ja pitkän aikavälin kannattavuuden kannalta. [1, s. 328.]

Suhdemarkkinoinnissa markkinointi on dynaaminen prosessi, jossa perin-

teisten markkinointitoimien, kuten myyntityön, mainonnan ja suhdetoimin-

nan, sekä vuorovaikutteisten markkinointiresurssien ja – toimien on oltava

yhdessä rintamassa, jotta voidaan kehittää kannattavia ja pitkäaikaisia asia-

kassuhteita. [1, s. 337.] Vuorovaikutteisilla markkinointiresursseilla ja mark-

kinointitoimilla tarkoitetaan tässä kaikkia niitä palvelutuotannon inhimillisiä

komponentteja ja tuotantoresursseja, joiden perusteella asiakas muodostaa

mielipiteensä palvelusta.

2.2.4.2 Suhdemarkkinoinnin kolmivaiheinen malli

Asiakassuhteen elinkaaressa on kolme perusvaihetta: alkuvaihe, ostovaihe

ja kulutusvaihe (tai käyttövaihe). Tämä asiakassuhteen elinkaarimalli valai-

see pitkäaikaisten asiakassuhteiden luontia kolmivaiheisena prosessina.

Markkinoinnin kolmivaiheinen malli kuvaa puolestaan pitkän aikavälin mark-

kinointinäkemystä. Taulukko 2 kuvatun mallin mukaan palveluorganisaation

on kohdemarkkinoiden tarpeet täyttääkseen mietittävä asiakassuhteen elin-

kaaren kolmea vaihetta ja niiden erilaisia markkinointiseuraamuksia. Jokai-

sessa vaiheessa markkinoinnin tavoite ja luonne ja käytettävä markkinointi-

toiminto ovat erilaisia.
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Taulukko 2. Kolmivaiheinen malli [1, s. 337]

Vaihe Markkinoinnin tavoite Markkinointitoiminto

Alkuvaihe Herättää kiinnostusta

yritykseen ja sen palve-

luihin

Perinteinen markkinoin-

titoiminto

Ostoprosessi Ohjata yleinen kiinnos-

tus myyntiin (ensiostos)*

Perinteinen ja vuoro-

vaikutteinen markki-

nointitoiminto

Kulutusprosessi Saada uudelleen myyn-

tiä, ristiinmyyntiä ja py-

syviä asiakassuhteita**

Vuorovaikutteinen

markkinointitoiminto

Lupausten antaminen* Lupausten täyttäminen**

Alkuvaiheessa, jolloin potentiaalisilla asiakkailla ei ole selvää kuvaa tai on

kenties vanhentunut kuva palvelusta, markkinoinnin tavoitteena on herättää

kiinnostus organisaatiota ja sen palveluja kohtaan. Tämä saavutetaan par-

haiten perinteisellä markkinoinnilla. Mainonta, myynninedistäminen ja suhde-

toiminta ovat sopivia keinoja. Joskus tarvitaan myös kenttämyyntiä, varsinkin

yritysmyynnissä. Myönteisen suusanallisen viestinnän mahdollista voimaa ei

myöskään tule unohtaa.

Toisessa vaiheessa, ostoprosessissa, yleinen mielenkiinto tulisi kanavoida

myyntiin. Tarkemmin sanottuna myyjä antaa lupauksia tulevista sitoumuksis-

ta ja ne toivon mukaan myös hyväksytään. Tässäkin voi käyttää perinteisiä

markkinoinnin keinoja. Myös vuorovaikutteista markkinointia voi käyttää, jos

asiakas on yhteydessä palvelun tuottajaan ennen lopullisen ostopäätöksen

tekemistä.

Kulutusprosessin (käyttöprosessin) aikana pitäisi saavuttaa uudelleenmyyn-

tiä ja pysyviä asiakassuhteita. Tässä vaiheessa lupaukset on täytettävä ja

perinteisillä markkinointikeinoilla ei ole juuri mahdollista vaikuttaa asiakkai-

den mieltymyksiin. Menestys tai epäonnistuminen riippuu vuorovaikutteises-



12

ta markkinointiprosessista. Palveluhenkisyys on tässä vaiheessa olennaisen

tärkeää, ellei asiakasta haluta menettää. [1, s. 337 - 338.]

2.3 Lämpökuvaus

2.3.1 Lämpökuvauksen ja infrapunatutkimuksen historiaa

Lämpökuvauksessa infrapuna-alueen lämpösäteily muutetaan lämpökame-

ran ilmaisimella lämpökuvaksi. Infrapunasäteilyn tutkimus on luonut pohjan

lämpökuvauksen perusteknologian kehittämiselle.

Infrapunasäteilyn tutkinnan juuret ovat peräsin 1800-luvulta saksalaissyntyi-

sen William Herschelin valospektritutkimuksista (liite 1). Ensimmäinen niin

sanottu lämpökuva mahdollistui vuonna 1840. 1900-luvun alussa keksijät

patentoivat laivojen, henkilöiden ynnä muiden kohteiden havaitsemistarkoi-

tukseen erilaisia infrapunatekniikkaa hyödyntäviä mittausvälineitä. Ensim-

mäisen maailmansodan osapuolet aloittivat salaisia tutkimusprojekteja vihol-

lisen havaitsemiseksi lämpökuvaustekniikan avulla. Myöhemmin tekniikan

kehittyessä toisen maailmansodan aikaan infrapunasäteilyn tutkimus- ja ke-

hitystyö rajoitettiin vain sotilaallisiin tarkoituksiin. Vasta 1950-luvun puolivä-

lissä sen salailu alkoi väistyä ja siitä lähtien infrapunasäteilyä on hyödynnetty

siviili- ja teollisuuskäytössä [3]. Infrapunatekniikkaa hyödyntäviä lämpökame-

roita on ollut saatavilla kaupallisilla markkinoilla 1960-luvulta alkaen.

2.3.2 Lämpökuvauksen yleistyminen rakentamisessa

Lämpökuvaus on ainetta rikkomaton menetelmä, jolla voidaan arvioida ra-

kennusten, rakenteiden ja rakennusmateriaalien toimivuutta, laatua ja kun-

toa. Sitä voidaan käyttää yhtenä tutkimusmenetelmänä sekä uudisrakennus-

ten että vanhojen rakennusten kuntotutkimuksissa. [15, s. 7.]

Rakennuksia on lämpökuvattu Suomessa 1970-luvun lopulta lähtien. Aina

1980-luvun loppuun asti kuvausyksiköt olivat suuria ja painavia. Lämpöka-

meratekniikka on mennyt 1990-luvun alusta lähtien suurin harppauksin

eteenpäin. Kameroiden parantunut erotuskyky, koko, paino, kuvankäsittely-

ominaisuudet sekä oheistuotteena saatavat kuvankäsittelyohjelmisto ja hinta

ovat mahdollistaneet sen, että nykyisin lämpökuvausta käytetään aikaisem-

paa yleisemmin rakennusten kuvauksessa. Viime aikoina useat rakennusyri-
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tykset ovat ottaneet käyttöönsä kohteiden lämpökuvauksen osaksi rakenta-

misen aikaista laadunvarmistuskäytäntöään. Lämpökuvauksissa rakennus-

yritykset käyttävät yhä enemmän omia lämpökameroita kuin vielä muutama

vuosi sitten.  [15, s. 11.]

2.3.3 Lämpökuvauksen käytön periaatteet rakentamisessa

Lämpökameralla voidaan selvittää rakennuksista hyvin monentyyppisiä asi-

oita: rakennusmateriaalien ominaisuuksia, rakennusten lämpöolosuhteita ja

– viihtyvyyttä, vaipan ilmanpitävyyttä, rakenteiden lämpöteknistä toimivuutta,

tietyin edellytyksin kosteus- ja homevaurioita sekä talotekniikan vikoja ja

puutteita. Usein lämpökuvauksen yhteydessä joudutaan tekemään myös eri-

tyyppisiä tukimittauksia muilla menetelmillä.

Rakennuksen lämpökuvaus sisältää perustapauksessa rakennuksen ulko-

vaipan sisäpuolisen ja ulkopuolisen lämpökuvauksen. Kuvauksesta pyritään

etsimään rakennuksen ulkovaipan viat ja puutteet, vaipan ilmavuodot, läm-

möneristeiden kunto ja toimivuus sekä kylmäsillat. Poikkeamat esitetään ra-

portissa lämpökuvina ja näkyvän valon kuvina ja ongelmapaikat merkitään

pohjapiirustuksiin.

Muita lämpökuvauksen yhteydessä mitattavia suureita ovat muun muassa

sisäilman ja ulkoilman olosuhteet: lämpötila, suhteellinen kosteus, sisäilman

ja ulkoilman välinen paine-ero sekä aistinvaraiset havainnot. Lämpökuvauk-

sen ja edellä mainittujen tukimittausten avulla päästään selville rakennuksen

vaipan kunnosta ja lämpöoloista. Samalla saadaan viitteitä sisäilman laadus-

ta, ilmanvaihdon toimivuudesta ja mahdollisista muista käyttäjien viihtyvyy-

teen liittyvistä seikoista sekä voidaan esittää selkeitä johtopäätöksiä ja ehdo-

tuksia jatkotoimenpiteiksi.

Perustapauksessa rakennuksen lämpökuvauksen tuote on raportti tutkimuk-

sesta tai tehdystä mittauksesta, jossa on käytetty osana mittaavaa lämpö-

kameraa. Sen tulee olla selkeä dokumentti tehdystä työstä niin, että kolmas-

kin osapuoli voi tulkita tuloksia. Raportti rakennuksen tiiviydestä ja läm-

mönerityskyvystä on sekä omistajan – taloyhtiön, urakoitsijan tai kiinteistön-

pitäjän - että myyjän ja ostajan etu. Sen avulla voidaan välttyä kalliilta vuosi-
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korjauksilta tai kaupan jälkeisiltä erimielisyyksiltä ja pahimmassa tapaukses-

sa oikeustapauksilta. [15, s. 11.]

2.3.4 Lämpökameran tekniikka

Lämpökamera on lämpösäteilyn vastaanotin, joka mittaa kuvauskohteen

pinnasta luonnostaan lähtevää lämpösäteilyä. Sen ilmaisin muuttaa kohteen

lämpösäteilyvoimakkuuden lämpötilatiedoksi, josta lämpökuva muodoste-

taan digitaalisesti reaaliajassa. [15, s. 15.]

Lämpökameran tärkeimmät osat ovat seuraavat:

• optiikka: hiilipinnoitette germanium-linssi, jossa on kiinteä polttoväli

• ilmaisin: mekaaninen jäähdytetty skanneritekniikkaa käyttävä tai digitaali-

nen jäähdyttämätön mikrobolometrityyppinen matriisi-ilmaisin (Kuva 4) tai

mekaanisesti jäähdytetty kvanttikaivodetektori

• laitteiston elektroniikka: näyttö, etsin, käyttöliittymä, muistikortit, liitännät

• lisävarusteet: digitaalikamera, digitaalivideo, laserosoitin, sanelin.

Kuva 4. Mikrobolometri-ilmaisimen pii-vastuksesta.

Kameran keskeisiä ominaisuuksia ovat kuvan terävyys, ilmaisimen herkkyys

ja nopeus sekä optiikan valikoimien laatu ja laajuus. Näiden ominaisuuksien

kehittyessä ja parantuessa mahdollistuu nopeampi, laadukkaampi ja tar-

kempi kuvaaminen.
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Lämpökameroita on kahta päätyyppiä: mittaavia ja ei-mittaavia. Mittaavilla

lämpökameroilla on useita sovellusalueita. Niitä käytetään mm. kiinteistöjen

kuntotarkastuksissa, teollisuuden ennakoivassa kunnossapidossa, lämpö-

prosessien tutkimuksissa ja lämpökorreloivien vikojen paikantamisessa. Ei-

mittaavia lämpökameroita käytetään yleensä etsintä- ja valvontalaitteina. [8.]

Uudet lämpökamerat ovat aikaisempia kenttäkelpoisempia ja tulokset voi-

daan tallettaa videonauhalle, tietokonelevykkeelle tai muistikortille. Tuloksia

voidaan analysoida jo kuvaustilanteessa ja kuvankäsittelyohjelmilla jälkikä-

teen. [15, s. 18.]

Erilaisilla optiikoilla voidaan vaikuttaa lämpökameran näkymäalueeseen. Op-

tiikkamateriaali on usein hiilipinnoitettua germaniumia, koska optisen kana-

van pitää luonnollisesti läpäistä ja taittaa lämpösäteilyä, jota tavallinen lasi ei

tee. Lämpökameran erotuskyvyllä tarkoitetaan pienintä pinta-alan kokoa,

jonka kuvausjärjestelmä pystyy erottamaan. Tähän voidaan vaikuttaa vaih-

tamalla optiikkaa. Lämpökameroihin ei tyypillisesti ole saatavissa optista

zoomausta. Tämä johtuu optiikkamateriaalien kalleudesta, optisten pintojen

vaikeasta lämpötilahallittavuudesta ja läpäisyprosentin oleellisesta heiken-

tymisestä. [8.]

Kiinteistökuvauksen työkaluksi suositellaan niin sanottuja pitkäaaltokameroi-

ta, jotka toimivat pitkillä infrapuna-aalloilla, 8 - 12 m:n n alueella (long vawe,

LW). Niillä saadaan muodostettua kuva myös kylmässä talvisäässä ulkoku-

vauksessa, vaikka kohteiden lähettämä lämpösäteily on hyvin alhainen. Ma-

talissa lämpötiloissa, kuten huoneenlämpötilassa ja sitä alemmissa lämpöti-

loissa, pitkäaaltoalueella on käytettävissä enemmän energiaa (Kuva 5) kuin

niin sanotulla lyhytaalto-alueella 2 - 5 m (short wave, SW). [15, s. 19.]
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Kuva 5. Sähkömagneettisen säteilyn ryhmittely eri aallonpituuksien perusteel-
la [12, s. 59]

2.3.5 Lämpökuvauksen tekniset perusteet

Lämpökameralla mitataan kuvauskohteen pinnasta luonnostaan lähtevää

lämpösäteilyä. Pintalämpötilojen mittaus lämpökuvauksella perustuu pintojen

lähettämään eli emittoimaan lämpösäteilyyn. Kaikki pinnat lähettävät sätei-

lyä, jonka voimakkuus riippuu pintalämpötilasta ja pinnan emissiokertoimes-

ta, kyvystä lähettää lämpösäteilyä. Lämpökamerat mittaavat tutkittavasta

pinnasta tullutta infrapuna-alueen kokonaissäteilyä (Kuva 6), johon sisältyvät

myös pinnasta heijastunut säteily sekä joissain tapauksissa pinnan läpi tullut

säteily.

Kuva 6. Kappaleen kokonaissäteilyenergia [7]
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Jotta lämpökameran mittaustulokset olisivat tarkkoja, käyttäjän täytyy määri-

tellä kuvauskohteen emissiivisyys (Kuva 7) ja ympäröivä taustasäteily

(=taustan lämpötila). [8.] Materiaalien emissiokerroin voi olla 0 - 1. Luku tar-

koittaa pinnan kykyä säteillä infrapunaenergiaa suhteessa täydelliseen sätei-

lijään eli mustakappaleeseen, jonka emissiokerroin on yksi. [15, s. 16.] Ra-

kennusmateriaalien emissiokertoimet ovat onneksi lähellä arvoa yksi, tyypil-

lisimmillään 0,85–0,95, jolloin Suomen olosuhteissa käytännön kuvaustilan-

teissa saadaan riittävän tarkkoja pintalämpötilaeroja. Emissiivisyyteen vai-

kuttavat säteilyn aallonpituus (Kuva 8), pintalämpötila, materiaali ja kuvaus-

kulma. [15, s. 17.]

Kuva 7. Pintojen emissiivisyyksiä kuvaajina [7]
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Kuva 8. Aallonpituus: Näkyvä valo ja infrapunasäteily [7]

Eri lämpötilat nähdään lämpökameran näytöstä käytetystä lämpötila- ja vä-

risävyasteikosta harmaan eri sävyinä tai eri väreinä. Tärkeimmät kuvauk-

seen vaikuttavat tekijät ovat pintojen emissiivisyys, kuvauskulma, sekä sää-

ja sisäilmaolosuhteet ennen mittauksia ja mittaushetkellä.

Kuvaustilanteessa voidaan kameratyypistä riippuen jo mitata yksittäisiä pin-

talämpötiloja, alueiden keskilämpötiloja, maksimi- ja minimilämpötiloja sekä

asetetun pintalämpötilatason alittavia alueita. Lämpökuvauksella saadaan si-

ten kohteen pintalämpötilajakauma, josta voidaan päätellä rakenteiden läm-

pötekninen toimivuus. Rakenteissa olevat puutteet ja virheet voidaan havaita

ainoastaan, jos ne näkyvät rakenteen pinnalla ympäristöstään poikkeavina

lämpötilaeroina. Joissakin tilanteissa nämä pintalämpötilaerot syntyvät muu-

tostilanteessa, toisin sanoen vasta silloin, kun ulko- ja sisälämpötilan erotus

muuttuu. Lämpökamera mittaa siten vain ja ainoastaan mitattavan kohteen

pintalämpötiloja. [15, s. 18.]
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3 RAKENNUSTEKNIIKAN LÄMPÖKUVAUSPALVELU PALVELU-
TOIMINTANA

Rakennustekniikan lämpökuvauspalvelu on palvelutoimintaa, jota voidaan

tarkastella luvussa 2 esitetyllä tavalla palvelujohtamisen, prosessien kuvaa-

misen, kyvykkyyksien (teknologia ja osaaminen) kehittämisen, sekä markki-

noinnin näkökulmia hyödyntäen. Palvelun ollessa teknistä asiantuntijapalve-

lua lämpökuvausteknologia ja sen soveltaminen palveluissa on toinen kes-

keinen palvelutoiminnan kuvaamisen peruslähtökohta.

Tämän luvun tavoitteena on vastata tutkimusongelman kysymykseen, miten

kuvataan systemaattisesti ja kattavasti rakennustekniikan koulutusohjelman

lämpökuvauspalveluja kokonaisuutena, jota johdetaan ja kehitetään?

Palvelutoiminta kuvataan tässä luvussa prosessina. Prosessikuvauksen yh-

teydessä tarkastellaan palvelujen tuottamiseen liittyvää teknologiaa ja

osaamista sekä palvelujen markkinointia ja asiakassuhteen hoitamista.

3.1 Lämpökuvauspalvelun kuvaaminen prosessina

Palvelujen tärkein piirre on niiden prosessiluonne. Palvelut ovat toiminnoista

koostuvia prosesseja, joissa käytetään monenlaisia resursseja – niin ihmisiä

kuin muitakin resursseja – ja usein suorassa vuorovaikutuksessa asiakkaan

kanssa, jotta asiakkaan ongelmaan löydetään ratkaisu.

Prosessiajattelu korostaa asiakaslähtöisyyttä ja kokonaisuuden hallintaa.

Rakennustekniikan lämpökuvauspalvelujen prosessikuvaus lähtee liikkeelle

asiakkaasta ja asiakastarpeesta. Kuvaus päätyy asiakkaaseen ja asiakas-

tyytyväisyyteen. Palvelun pääprosessi on jaettu neljään eri vaiheeseen:

Toimeksiannon aloitus, Lämpökuvaus, Raportointi, Toimeksiannon päättä-

minen. Prosessikuvaukseen on sisällytetty palveluprosessin tuottamisessa

tarvittavat kyvykkyydet: teknologia ja osaaminen sekä asiakaspalautteen

hyödyntäminen (kuva 9).
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Lämpökuvauspalvelu

Asiakas

Vaihe 1

Toimeksi-
annon
aloitus

Teknologia

A
siakastyytyväisyys

A
siakastarpeet

Vaihe 2

Lämpökuvaus

Vaihe 3

Raportointi

Vaihe 4

Toimeksi-
annon

päättäminen

Asiakaspalautteen hyödyntäminen

Osaaminen

Palaute

Kuva 9. Lämpökuvauspalvelu prosessina

Prosessin jokainen vaihe on jaettu prosessien hierarkkisen kuvausmallin

mukaisesti alaprosesseihin. Alaprosessit ovat:

• Vaihe 1. Toimeksiannon aloitus: Asiakkaan yhteydenotto, Tarjouksen laa-

timinen, Sopimuksen tekeminen.

• Vaihe 2. Lämpökuvaus: Ennakkovalmistelut, Lämpökuvaaminen koh-

teessa, Loppuviimeistelyt.

• Vaihe 3. Raportointi: Aineiston analysointi, Johtopäätökset, Raportin laa-

dinta, Raportin lähettäminen.

• Vaihe 4. Toimeksiannon päättäminen: Laskutus, Raporttiin liittyvä asia-

kastuki.

Prosessien määrittely, kuvaaminen ja organisointi edustavat jo sinällään

huomattavaa toiminnan kehittämispanosta prosessien kypsyystasomallin

mukaan. Viisiportaisessa tasoluokituksessa prosessien määrittäminen ja ku-

vaaminen on kypsyystasolla kolme. (vrt. kuva 3. Prosessien kypsyystaso-

malli)
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3.2 Prosessin vaihe 1: Toimeksiannon aloitus

Rakennustekniikan lämpökuvauspalvelujen prosessin ensimmäinen vaihe

(Kuva 10) on Toimeksiannon aloitus, joka koostuu kolmesta alaprosessista:

Asiakkaan yhteydenotto, tarjouksen laatiminen ja sopimuksen tekeminen.

Kukin alaprosessi on kuvattu erikseen. Sen lisäksi on tarkasteltu tähän vai-

heeseen liittyvää teknologiaa ja osaamista.

Lämpökuvauspalvelu

Asiakas

Teknologia

A
siakastyytyväisyys

A
siakastarpeet

Vaihe 2

Lämpökuvaus

Vaihe 3

Raportointi

Vaihe 4

Toimeksi-
annon

päättäminen

Asiakaspalautteen hyödyntäminen

Osaaminen

Palaute

Vaihe 1

Toimeksi-
annon
aloitus

Asiakkaan
yhteydenotto

Tarjouksen
laatiminen

Sopimuksen
tekeminen

Kuva 10. Lämpökuvauspalvelun prosessin vaihe 1

3.2.1 Asiakkaan yhteydenotto

Asiakkaat ottavat yhteyttä Rakennustekniikan laboratoriohenkilökuntaan

pääsääntöisesti puhelimitse ja sähköpostilla. Toimeksiannon ensi vaiheessa

kartoitetaan seuraavat seikat:

• kuvauksen tavoitteet ja kuvaustulosten käyttötarkoitus

• kuvattava kohde ja rakennustyyppi

• kuvauksen laajuus

• kuvauksen vaiheistus

• kuvauksen järjestelyt

• kuvausten raportointitapa

• kuvauksen alustavat kustannukset.
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Yhteydenoton päätteeksi sovitaan tarjouksen laatimisen yksityiskohdista ja

aikataulusta tai suoraan sopimuksen laatimisesta.

3.2.2 Tarjouksen laatiminen

Tarjous laaditaan toimeksiannon tietojen perusteella määrämuotoisesti Ra-

kennustekniikan lämpökuvauspalvelujen tarjouspohjaa käyttäen. Tarjoukses-

ta käy ilmi kuvauskohde, kuvauksen laajuus, menetelmät ja muut yksityis-

kohdat sekä kuvauspalvelun kokonaishinta. Tarjoukseen liitetään hinnasto ja

Stadian yleiset sopimusehdot sekä ohjeistus ennakkotoimenpiteistä kuvaus-

kohteessa. Tarjouksen laatii laboratoriohenkilökunta ja sen allekirjoittaa kou-

lutuspäällikkö, koulutusjohtaja tai rehtori.

3.2.3 Sopimuksen tekeminen

Asiakkaan hyväksyttyä hinnaston mukainen toimeksianto tai kirjallinen tarjo-

us, laaditaan lämpökuvauspalvelusta sopimus. Sopimus laaditaan toimek-

siannon tai tarjouksen tietojen perusteella määrämuotoisesti Rakennustek-

niikan lämpökuvauspalvelujen sopimuspohjaa käyttäen. Sopimuksesta käy

tarjouksen tapaan ilmi kuvauskohde, kuvauksen laajuus, menetelmät ja

muut yksityiskohdat sekä kuvauspalvelun kokonaishinta. Myös sopimukseen

liitetään hinnasto ja Stadian yleiset sopimusehdot sekä ohjeistus ennakko-

toimenpiteistä ja mahdollisista aputöistä kuvauksen aikana kuvauskohtees-

sa. Sopimuksen laatii laboratoriohenkilökunta ja sen allekirjoittaa koulutus-

päällikkö, koulutusjohtaja tai rehtori.

3.2.4 Toimeksiannon aloitukseen liittyvä teknologia ja osaaminen

Asiakkaan ottaessa yhteyttä lämpökuvauspalveluihin on olennaista, että pal-

veluhenkilökunta tuntee lämpökuvausteknologian ja sen hyödyntämismah-

dollisuudet. Palvelujen tuntemus luo valmiuden kartoittaa heti alustavissa

keskusteluissa, sopiiko lämpökuvauspalvelun käyttö tutkimusmenetelmänä

asiakkaan kuvaamaan tilanteeseen.

Huomattavaa lämpökuvauksen käytännön kokemusta ja osaamista vaadi-

taan jatkettaessa toimeksiannon yksityiskohtien kartoittamista asiakkaan

kanssa, jotta varmistetaan riittävän kokonaiskuvan syntyminen toimeksian-

non eri vaiheista ja pystytään sen perusteella arvioimaan tarvittavat palvelu-

toimenpiteet laajuuksineen. Keskeistä on arvioida palveluun tarvittava aika
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eli toimenpiteiden määrä ja kesto. Ne luovat perustan hinnoittelulle, joko hin-

naston hintoja tai kokonaishinnoittelua käyttäen. Kokonaishinnoittelussa ko-

rostuu palveluhenkilöstön kokemukseen ja ammattitaitoon nojaava osaami-

nen.

Tarjouksen ja sopimuksen laadinnassa keskeistä osaamista on myös tuntea

menettelyt, jotka liittyvät niiden laadintaan määrämuotoisesti Rakennustek-

niikan lämpökuvauspalvelujen tarjous- ja sopimuspohjaa käyttäen. Lisäksi

on tunnettava tarvittavat liitteet sekä tarjouksen ja sopimuksen allekirjoitta-

miskäytännöt.

Toimeksiannon aloitukseen kaikkine vaiheineen liittyy myös huomattava

määrä palveluosaamista, myyntiosaamista ja asiakkaan todellisten tarpeiden

tunnistamisen ja kuunteluosaamista. Asiakkaalle on tarpeen perustella koko

palveluprosessi eri vaiheineen ja tehtävien toimenpiteiden tarpeellisuuden

sekä niihin sitoutuvan työn määrä. Esimerkiksi asiakkaan arvioidessa läm-

pökuvauksen hintaa suhteessa siihen, että kuvaus kohteessa tapahtuu no-

peasti, asiakkaalle perustellaan käytettävän laitteiston investointiarvo ja pai-

notetaan työn osalta, että yhden tunnin lämpökuvauksen lämpökuvia työste-

tään ja analysoidaan tietokoneohjelmalla usein 3-5 tuntia.

3.3 Prosessin vaihe 2: Lämpökuvaus

Rakennustekniikan lämpökuvauspalvelujen prosessin toinen vaihe (Kuva 11)

on Lämpökuvaus, joka koostuu kolmesta osaprosessista: Ennakkovalmiste-

lut, kuvaaminen kohteessa ja viimeistelyt. Kukin osaprosessi on kuvattu

erikseen. Sen lisäksi on tarkasteltu tähän vaiheeseen liittyvää teknologiaa ja

osaamista.
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Lämpökuvauspalvelu

Asiakas

Vaihe 1

Toimeksi-
annon
aloitus

Teknologia

A
siakastyytyväisyys

A
siakastarpeet

Vaihe 3

Raportointi

Vaihe 4

Toimeksi-
annon

päättäminen

Asiakaspalautteen hyödyntäminen

Osaaminen

Palaute

Vaihe 2

Lämpö-
kuvaus

Ennakko-
valmistelut

Kuvaus
kohteessa Viimeistelyt

Kuva 11. Lämpökuvauspalvelun prosessin vaihe 2

3.3.1 Lämpökuvaamisen ennakkovalmistelut

Lämpökuvaamisen ennakkovalmisteluilla varmennetaan itse kuvausten on-

nistumisen lähtökohdat sekä kuvauksen suorittaminen sovitulla tavalla. En-

nakkovalmistelujen yhteydessä tulee:

• pyytää asiakasta toimittamaan tarvittavat piirustukset kohteesta

• varmistaa, että asiakas on tehnyt sopimuksen liitteenä lähetetyn ohjeis-

tuksen mukaisesti ennakkovalmistelut kohteessa lämpökuvausta varten

• tähdentää asiakkaalle oikean tiedon merkitys informoitaessa esimerkiksi

kuvauskohteessa asuvia henkilöitä, jotta asukkaat osaavat suhtautua ku-

vaustapahtumaan positiivisesti ja ilman huolta sen terveysvaikutuksista

• varmistaa kuljetuskaluston saatavuus, kun lämpökuvaus on ajankohtai-

nen, ja varata koulutusohjelman maastoauto

• laatia virantoimitusmatka-anomus oman auton käyttöä varten, jos maas-

toauto on varattu muuhun ajoon.

• selvittää säätilatiedot kohteessa ennen kuvausta ja kuvauksen aikana

• varmistaa lämpökuvauslaitteiston ja oheismittareiden kunto ja toiminta

• ottaa mukaan tarvittavat mittauspöytäkirjat
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• varautua oikeanlaiseen vaatetukseen ja suojavarustukseen mittaustilan-

teen mukaan ottaen huomioon sen, että kuvauskohteessa voi olla kyl-

mää, kuumaa, kovaa melua tai lentää roskia tai pölyä.

3.3.2 Lämpökuvaaminen kohteessa

Kohteessa tapahtuva lämpökuvaamiseen kuuluvat alkuvalmistelut, mittaus-

toimenpiteet, kuvaustoimenpiteet ja kuvauspöytäkirjan laadinta.

Alkuvalmistelut tehdään välittömästi kohteeseen saavuttua. Kuvauskalusto

puretaan ja asetetaan mittaus- ja kuvausvalmiuteen. Lämpö- ja kosteusmit-

tari asetetaan oleskeluvyöhykkeelle. Lämpökameran säädöt asetetaan koh-

teen mukaisiksi. Kuvauspöytäkirjan täyttäminen aloitetaan kohteen lähtötie-

tojen osalta. Pöytäkirjaan merkitään työn numero, päivämäärä, kellonaika,

ulkolämpötila- ja sisälämpötilatiedot, kosteutta ja koneellista ilmanvaihtoa

koskevat tiedot ja kohteen varjoisuutta / suoraa auringonpaistetta kuvaavat

tiedot.

Lämpökuvaustilanteessa pyritään löytämään kohteesta riippuen olennai-

simmat ongelmakohdat tai tutkimuskohdat. Kuvaaminen toteutetaan syste-

maattisesti kuvattava alue kerrallaan edeten yleensä myötäpäivään. Lämpö-

kuvaus suoritetaan (asunnoissa yms.) yleensä lämpimältä sisäpuolelta joko

alipaineistettuna ja/tai ilman alipainetta. Näin nähdään selkeästi poikkeavan

kylmät ulkovaipan kohdat sisäpinnoissa. Ulkopuolelta nähdään yleensä suu-

rehkot lämpövuodot. Kohteesta kuvataan aluksi ulkovaipan kokonaiskuvat.

Niiden perusteella voidaan havaita poikkeamat ulkovaipan rakenteissa ja

paikantaa lähemmin tutkittavat alueet. Havaituista ongelmakohdista otetaan

tarpeen mukaan lisää lämpökuvia tarkemman analysoinnin pohjaksi.

Useimmissa lämpökuvauskohteissa kuvaaminen on nopeudeltaan rinnastet-

tavissa valokuvaamiseen. Kuvia otetaan kuitenkin riittävästi sekä mahdolli-

simman kattavasti, jotta saadaan mahdollisimman hyvä näkemys kohteesta

tai sen toiminnasta kuvaustilanteessa. Kohteen lämpökuvien laatu tarkiste-

taan kuvausten jälkeen ennen lähtöä kuvauspaikalta. Kuvien syvällisempi

analysointi tehdään vasta kuvaustilanteen jälkeen tietokoneohjelmaa hyö-

dyntäen. Toisinaan tutkitaan ajasta riippuvia lämpötilamuutoksia kohteessa,

jolloin kuvausajat voivat olla pitkiäkin. Tällöin lämpökuvia otetaan määrätyin
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väliajoin, jolloin kohteesta saadaan lämpökuvasarja histogrammin muodos-

sa.

Lämpökuvauksen lisäksi lämpökuvaustilanteen aikana tehdään muitakin mit-

tauksia. Näihin kuuluvat olennaisesti monet erilaiset ilman lämpötilamittauk-

set ja suhteellisen kosteuden määritykset sekä rakenteiden kosteusmittauk-

set että huoneilman virtausmittaukset (vetoisuusmittaus) lämpökuvien infor-

maation tueksi. Lämpötila ja suhteellisen kosteuden mittaukset tehdään

normaalisti sisällä ja ulkona, jotta saadaan selville rakennuksen rakenteiden

toiminta lämpökuvaushetkenä.

Kun kuvaus- ja mittaustoimenpiteet on saatu tehtyä, kirjataan pöytäkirjaan

kuvaajan silmämääräiset havainnot kohteesta ja asiakkaan kertomat ha-

vainnot esimerkiksi lämpöviihtyvyydestä ja vedon tunteesta kohteessa. Ku-

vaus- ja mittauskalusto puretaan ja varmistutaan siitä, että kohde jää kuva-

usta edeltäneeseen kuntoon.

3.3.3 Lämpökuvaamisen viimeistelyt

Kohteessa tapahtuneen kuvauksen jälkeen tehdään vielä palveluhenkilö-

kunnan toimesta kuvauksen viimeistelyt:

• lämpökuvauskalusto huolletaan, puhdistetaan ja laitetaan säilytykseen

• vaatetus ja suojavarusteet huolletaan, puhdistetaan ja laitetaan säilytyk-

seen

• lämpökuvauksen jälkeen internetistä otetaan säätilahavainnot viimeisen

24 h ennen lämpökuvausta ja lämpökuvauksen aikana, jotta nähdään

säätilan muutokset kohteen lämpökuvaukseen liittyen. Parhaimmin ne

saadaan Forecan internetsivulta kohdasta Havainnot tai Ilmatieteen lai-

toksen internetsivuilta kohdasta Paikallissää. [4] ja [5]. Forecan Havainnot

-sivulta näkee paikkakunnittain säähavainnot lämpötiloineen ja tuulen

suuntineen noin 2 vrk:n ajalta. Ilmatieteen laitoksen Paikallissää-sivulta

näkee paikkakunnittain säähavainnot lämpötiloineen, ilmanpaineineen ja

kosteusprosentteineen sekä tuulen suunnan sivun katseluhetkellä.
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3.3.4 Kuvaamisvaiheeseen liittyvä teknologia

Lämpökuvauksissa käytetään pääsääntöisesti mittauslaitteina lämpökame-

raa, elektronisia lämpötila- ja kosteusmittareita, elektronisia paine-

eromittareita ja ilmavirtausmittareita.

Rakennustekniikan lämpökuvauspalveluilla on käytössään FLIR PM 695 -

lämpökamera (Liite 2). Kamera on tekniikaltaan 1. sukupolven digitaalista

jäähdyttämätöntä mikrobolometrimatriisia hyödyntävä lämpökamera, jota

voidaan pitää teknisesti edistyksellisenä ja käytettävyydeltään monipuolise-

na ominaisuuksiensa suhteen verrattuna aikaisempiin lämpökameroihin.

Mikrobolometrimatriisi on digitaalinen piimatriisi-ilmaisin, jossa jokainen il-

maisinpiste mittaa lämpötilan pistemäisesti, mutta monta pistettä yhdessä

muodostaa kuvan samalla tavoin kuin digitaalikamerassa.

Lämpökuvauksissa käytetyn FLIR ThermaCAM PM 695 -lämpökameran tär-

keimmät tekniset ominaisuudet ovat:

• ilmaisuherkkyys eli lämpötilan erottelukyky on 0,08 °C (30 °C lämpötilas-

sa )

• lämpökameran lämpötilojen mittausalue on välillä – 40 °C ··· + 1500 °C

• lämpökameran ilmaisin on jäähdyttämätön mikrobolometrimatriisi, jonka

spektrialue on 7,5 - 13 m alueella

• mikrobolometrimatriisissa on 320 x 240 kuvapikseliä (1. sukupolven pii-

matriisi-ilmaisin)

• lisäoptiikat 80° ja 45° (=laajempi kuva läheltä )

• kuvausetäisyys 0,3 m - ääretön

• paino 2,4 kg

• 4 kertainen digitaalinen zoomaus, mutta ei optista zoomausta

• kiinteällä digitaalikameralla valokuvan tallennus lämpökuvan yhteydessä

• TFT-värinäyttö

• kuvien tallennus PCMCIA-kortille

• lämpökuviin on valittavissa mustavalko tai useita eri väripaletteja

• mittaustarkkuus on ± 2 °C tai ± 2 % (riippuu asetetusta mitta-alueesta)

• käyttölämpötila on – 15 °C ··· + 50 °C

• ilman kosteuspitoisuus alue on 10 % RH ··· 95 % RH

• suomenkieliset käyttövalikot ja käyttöohjeet.
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Lämpökamera ei lähetä säteilyä vaan se vastaanottaa pinnoista lähtevää

lämpösäteilyä ja muuttaa sen lämpökuvaksi. Lämpökameralla ei voi kuvata

rakenteen tai esineen läpi.

Lämpökuvauksen yhteydessä käytettäviä muita mittalaitteita on Vaisalan

lämpötila- ja kosteusmittari, joka mittaa ilmasta tietonsa. Gann-merkkistä pin-

takosteusmittalaitetta käytetään mittaamaan suoraan rakenteiden pinnoista

kosteusarvoja. Velocicalc-merkkisellä paine-eromittarilla mitataan sisäilman

ja ulkoilman paine-eroja ulkovaipan yli. Samalla laitteella voidaan myös mita-

ta ilmavirtauksia sisätiloissa.

3.3.5 Kuvaamisvaiheeseen liittyvä osaaminen

Lämpökuvauksen onnistumisen tärkein edellytys on kokenut ja ammattitai-

toinen kuvaaja. Hänen pitää arvioida kokonaisuutena kuvattavan kohteen

lämpötekninen toimivuus ja tulokseen vaikuttavat tekijät, sekä määritellä ne

reunaehdot, jotka kuvattava rakennus ja sen ympäristö asettavat. Kaikkia

asioita ja yksityiskohtia ei voida määritellä normeilla, vaan lopullinen vastuu

kuvauksen onnistumisesta jää kuvaajalle. Oikea lopputulos edellyttää kuvaa-

jalta vankkaa kokemusta sekä rakennusfysiikasta että kameran käytöstä ja

sen sovellusohjelmista. Lämpökuvaajan tulee siten tuntea hyvin laitteen

käyttö- ja toimintaperiaate, lämpökuvauksen perusteet sekä hallita rakennus-

fysiikkaa ja rakenteita. [15, s. 13 – 14.]

Lämpökuvaaminen kohteessa tulee suorittaa ammattimaisesti, nopeasti,

ajallaan ja riittävän kattavasti. Hyvää palveluosaamista on asiakkaan huomi-

oiminen kuvaustilanteessa sekä asiakkaan kuvausvalmisteluissa ja kuvausti-

lanteessa käyttämän ajan arvostaminen. Asiakkaan kertomaa tietoa ja ha-

vaitsemia ongelmakohtia kuvauskohteessa kuunnellaan ja merkitään asian-

mukaisesti kuvauspöytäkirjaan.

Lämpökuvaus tehdään usein asutuissa asunnoissa, jolloin lämpökuvausti-

lanteissa pitää toimia asiallisesti. Asukkaille ei saa aiheutua ylimääräisiä ku-

luja lämpökuvauksista, eikä asunto saa likaantua tai muutoin vahingoittua

lämpökuvauksen aikana lämpökuvaajan toiminnasta johtuen. Lämpökuvauk-

sen aikana asukkaat ovat pääsääntöisesti poissa paikalta. Samoin kotieläi-

met pyritään järjestämään toisiin tiloihin kuvausten ajaksi. Toisinaan lämpö-
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kuvauspalvelun henkilökunta voi joutua asiakkaiden asunnoissa yllättäviin

palvelutilanteisiin esimerkiksi kotieläinten vuoksi, jotka ovat kuvaustiloissa ja

joista ei ole ennakkoon ilmoitettu.

3.4 Prosessin vaihe 3: Raportointi

Rakennustekniikan lämpökuvauspalvelujen prosessin kolmas vaihe (Kuva

12) on Raportointi, joka koostuu neljästä alaprosessista: Aineiston analy-

sointi, johtopäätökset, raportin laadinta ja raportin lähettäminen. Kukin ala-

prosessi on kuvattu erikseen. Sen lisäksi on tarkasteltu tähän vaiheeseen

liittyvää teknologiaa ja osaamista.

Lämpökuvauspalvelu

Asiakas

Vaihe 1

Toimeksi-
annon
aloitus

Teknologia

A
siakastyytyväisyys

A
siakastarpeet

Vaihe 2

Lämpökuvaus

Vaihe 4

Toimeksi-
annon

päättäminen

Asiakaspalautteen hyödyntäminen

Osaaminen

Palaute

Vaihe 3

Raportointi

Aineiston
analysointi Johtopäätökset Raportin

laadinta
Raportin

lähettäminen

Kuva 12. Lämpökuvauspalvelun prosessin vaihe 3

3.4.1 Aineiston analysointi

Lämpökuvauksen aineiston analysointi aloitetaan usein kohteen lämpökuvi-

en tarkistuksella. Samalla kokeillaan alustavasti mahdollisia lämpötila-

asteikkojen ala- ja yläarvoja lämpökuvien analysointiraportteihin sopiviksi.

Lämpökuvien analysointiraportti tehdään esivalmistetulle raporttipohjalle. Jo-

kaiselle asiakkaalle ja kohteelle tehdään oma räätälöity analysointiraportti-
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pohja, koska lämpökuvauksissa tutkittavat asiat ja yhteystiedot poikkeavat

toisistaan. Analysointiraporttipohjat ovat tiedostoja, joihin säädetään mm.

koko raportissa käytettävien lämpökuvien lämpötilojen asteikkojen ala- ja

ylärajat sekä määritellään alustavasti lämpötilojen mittaustyökalut lämpöku-

viin valmiiksi että määritellään raportin ulkonäkö kaikkine informaatioineen.

Raporttipohjia tehdään aluksi 1-4 kpl, jotta löytyy paras vaihtoehto kuvaa-

maan kohteesta otettuja lämpökuvia havaittuine ilmiöineen. Raporttipohjan

jokaiselle sivulle laitetaan yksi lämpökuva ja mahdollisesti siihen liittyvä läm-

pökameralla otettu valokuva. Tähän sivuun kirjoitetaan lämpökuvaan liittyvät

huomiot ja johtopäätökset. Lämpökuvaan merkitään tarvittavat lämpötilojen

mittaustyökalut ja lisähuomautukset ongelmista tai tärkeistä havainnoista.

Lämpötilaindeksillä voidaan arvioida rakennuksen vaipan lämpöteknistä toi-

mivuutta. Vaipan pintalämpötiloja voidaan arvioida ja verrata toisiinsa lämpö-

tilaindeksiä käyttämällä silloin, kun lämpötilojen mittauksia ei voida tehdä va-

kio-olosuhteissa ( – 5 °C ± 1 °C:n ulkolämpötilassa ja + 20 °C ± 2 °C sisä-

lämpötilassa). Lämpötilaindeksi annetaan prosentin tarkkuudella ja se määri-

tellään seuraavasti:

TI = (Tsp–To)/(Ti–To) x 100 [%]

TI = lämpötilaindeksi, %

Tsp = sisäpinnan lämpötila, °C (mitattu esim. lämpökameralla)

Ti = sisäilman lämpötila, °C

To = ulkoilman lämpötila, °C [9, s. 2.]

3.4.2 Johtopäätökset

Lämpökuviin liittyvät johtopäätökset kirjataan lämpökuvien analysointirapor-

tiin, jossa on kaikki käsiteltävät lämpö- ja valokuvat niihin liittyvine huomioi-

neen ja johtopäätöksineen. Rakennusten rakenteiden puutteiden ja virheiden

analysointi perustuu pitkälti lämpötila-indeksi laskentaan sekä kuvaajan työ-

kokemukseen ja koulutustaustaan. Käytännön lämpökuvausolosuhteissa tu-

lisi olla myös vertailukohtana ns. hyvin toteutettu vastaava rakenne pinta-

lämpötiloineen.
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Asuinrakennusten lämpökuvien tulkinnan suurin ongelma on matalimman

hyväksyttävän pintalämpötilatason määrittäminen: missä olosuhteissa ra-

kenne toimii lämpöteknisesti tyydyttävällä tavalla, milloin on syytä ryhtyä kor-

jauksiin (edellyttäen, että mittaukset on tehty ja tulokset ovat oikeita). Raken-

nuksen sisäpintalämpötiloihin vaikuttavat useat tekijät, jotka johtuvat sekä

rakenteellisista mutta myös toiminnallisista syistä.

Toiminnallisia tekijöitä ovat mm:

§ seinän eristystaso, kylmäsillat

§ höyrynsulun tiiviys

§ tuulensuojan kunto

§ ilmanvaihtojärjestelmän toimivuus, painesuhteet

§ lämmitysjärjestelmän toiminta

§ sisätilojen kosteuskuormitus, tilojen käyttö.

Kylmät rakenteiden sisäpinnat aiheuttavat säteilyvetoa, jota pyritään kom-

pensoimaan sisälämpötilan nostolla. Sama vaikutus on ilmavuodoilla. Kylmät

pinnat ovat yleensä ulkoseinien liitosten (nurkat, väliseinät, ylä- ja alapohjat,

välipohjat, ovet, ikkunat) ympäristössä, ja johtuvat rakenteen paikallisesti

ympäröivää rakennetta suuremmasta lämmönläpäisykertoimesta. Kylmät

pinnat voivat johtua myös eristevirheistä tai -puutteista sekä ilmavuodoista,

jotka voivat yhdistyä kylmäsiltoihin. Rakenne voi olla myös kastunut joko ul-

koisen kosteuden, sisältä siirtyneen ja rakenteisiin kondensoituneen vesi-

höyryn tai rakenteisiin sisältä joutuneen veden vuoksi, jolloin eristeen läm-

mönjohtavuus kasvaa ja lämmöneristävyys paikallisesti laskee.

Syy mataliin pintalämpötiloihin, vedontunteeseen tai alentuneeseen viihty-

vyyteen voi johtua kaikista edellä esitetyistä tekijöistä, joten esiintyviin on-

gelmiin tulisi löytää ratkaisu riittävän kokonaisvaltaisella selvityksellä. Pelkkä

lämpötilajakauman kartoitus lämpökuvauksella ei aina ole riittävä toimenpi-

de.

 Alentunut lämpöviihtyvyys on aina usean tekijän summa, johon vaikuttavat:

§ paikallinen eristystaso ja ikkunapinta-ala

§ rakenteiden tiiviys

§ ilmanvaihtojärjestelmä (tyyppi, tasapainotus, säädöt)

§ lämmitysjärjestelmä (säädöt, mitoitus, patterin koko)
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§ sisäiset lämpökuormat (valaistus, sähkölaitteet jne.).

Ikkunoiden puitteet, lasiosat sekä ympäröivät rakenteet voivat olla kylmiä.

Syitä tähän voi olla:

§ ikkunan puutteellinen tiivistys

§ puitteiden ja seinärakenteen välinen puutteellinen tiivistys

§ rakenteelliset kylmäsillat (palkit, roilotukset ym.)

§ kapea ikkunarakenne

§ patterikonvektio estetty

§ lämmityksen säätö ei ole kohdallaan

§ liian pieni patteriteho

§ ilmastointijärjestelmä väärin säädetty (liian suuri alipaine)

§ tuloilman lämpötila liian suuri, jolloin patteritermostaatti "vetää kiin-

ni".

Usein havaitaan kapeapuitteisten eristyslasi-ikkunoiden lasiosan reunoilla

sekä puitteissa matalia lämpötiloja, jotka johtuvat yksinkertaisesti siitä, että

vaikka lasiosan lämmöneristävyys paranee aikaisempaan verrattuna, kapea

puite, varsinkin, jos ikkunaa ympäröivässä rakenteessa on rakenteellisia

kylmäsiltoja tai asennusvirheitä, jäähdyttää paikallisesti rakennetta. Ulkovai-

pan keskimääräistä lämmönläpäisykerrointa kontrolloi siis ikkunapinta-ala ja

ikkunarakenteiden lämpötekninen kunto.

Tyypillisiä lämmöneristyksen puutteita ovat:

§ runkotolppien väli poikkeaa lämmöneristys levyn leveydestä

§ runkotolppa vinossa

§ liian ohut, liian kapea tai liian leveä eriste

§ purutäyte vajaa tai painunut

§ siteet kylmäsiltana

§ ilmaraot sekä eristeen puuttuminen.

Lisäksi esimerkiksi betonielementeissä voi esiintyä lämpövuotoa saumoissa,

nurkissa, nostolenkkien ympäristössä sekä joissakin tapauksissa myös eris-

teiden saumakohdissa. Mikäli eriste on joustamaton (polyuretaani, polysty-

reeni) on eristelevyjen hyvä saumaus tärkeää.
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Tyypillisimmät kylmäsillat ovat nykyisissä kerrostalorakenteissa sisäänvedet-

tyjen parvekeseinien ulkoseinien liittymät, erkkerit ym. rakenteet sekä usein

välipohjarakenteet. Kerrostalojen perustuksista tai kellarikerroksista (varsin-

kin, jos kellarikerros on maanpäällinen) johtuu usein lämpöä muuta raken-

netta enemmän, seurauksena ko. rakenteiden suuremmasta lämmönlä-

päisykertoimesta. Tämä korostuu vielä, jos näissä tiloissa oleva lämmönja-

ko- tai kattilahuone on ylilämpöinen. [13, s. 1 – 10.]

Edellä oleviin luetteloihin pohjautuen asuin- ja oleskelutiloista löydetyt on-

gelmakohdat jaotellaan korjausluokkiin. Korjausluokitus perustuu lämpöti-

laindeksiin ja se on jaettu neljään luokkaan 1 - 4.

Asuin- ja oleskelutilojen soveltuva korjausluokitus:

• 1. Korjattava, TI < 61 %

§ Pinnan lämpötila ei täytä Asumisterveysohjeen välttävää tasoa (il-

mavuoto, eristevika). Heikentää oleellisesti rakenteiden rakennusfy-

sikaalista toimintaa (esim. kosteusvaurio).

• 2. Korjaustarve selvitettävä, TI = 61 – 65 %

§ Korjaustarve on erikseen harkittava. Täyttää Asumisterveysohjeen

välttävän tason, mutta ei täytä hyvää tasoa.

• 3. Lisätutkimuksia, TI > 65 %

§ Täyttää Asumisterveysohjeen hyvän tason vaatimuksen, mutta pii-

lee tilan käyttötarkoitusta huomioiden kosteus- ja lämpöteknisen

toiminnan riski. On tarkasteltava rakenteen kosteustekninen toimin-

ta tai tehtävä muita lisätutkimuksia (esim. tiiviysmittaus).

• 4. Hyvä, TI > 70 %

§ Täyttää hyvän tason vaatimuksen. Ei korjaustoimenpiteitä. [9, s. 5.]

Korjausluokituksen ja lämpötilaindeksien lisäksi raportoinnissa tulee huomi-

oida tapauskohtaisesti lämpökuvaushetkellä vallitsevat olosuhteet sisällä ja

ulkona sekä rakennuksen rakenteet, jotta vältytään vääriltä tulkinnoilta ja jo-

pa turhilta korjaustoimenpiteiltä.
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3.4.3 Raportin laadinta

Kiinteistöjen lämpökuvauksissa raportin laadinta perustuu lämpökuvien ana-

lysointiraporttiin ottaen huomioon seuraavaksi esiteltävät asiat ja ilmiöt.

Lämpökuvausraportis on käytävä ilmi mm:

• tilaaja

• kohde

• kuvausaika

• yleistä tietoa lämpökuvauksesta

• suositellut ennakkotoimenpiteet ennen lämpökuvauksia

• lämpökameran tekniset ominaisuudet

• terveydelliset ja rakenteelliset viranomaismääräykset ja ohjeet

• huomiot kohteesta

• yhteenveto kuvauksista

• opastus CD:n sisältämästä materiaalista

• kuvaajan yhteystiedot allekirjoituksin.

Muissa kuin kiinteistöjen lämpökuvauksissa on aina erikseen sovittava ra-

portointimuodosta ja laajuudesta.

3.4.4 Raportin lähettäminen

Lämpökuvausraportti, lämpötilaindeksilaskennat, säätilatiedot ja pohjapiir-

rokset lähetetään asiakkaalle paperiversiona. Lämpökuvien analysointirapor-

tit tallennetaan normaalisti CD-levylle, jossa ovat kohteeseen liittyvät data-

tiedostot sisältäen alkuperäiset muokkaamattomat lämpökuvat ja tarvittavat

katseluohjelmat.

3.4.5 Raportointivaiheeseen liittyvä teknologia

Lämpökuvauksen aineiston analysointi aloitetaan kohteen lämpökuvien laa-

dun tarkistamisella ThermaCam Explorer 99 -ohjelmalla.

Varsinainen lämpökuvien analysointi tehtiin vuonna 2006 ThermaCam Re-

porter 2000 Professional -ohjelmalla, jonka on tehnyt FLIR Systems. Se on

erillinen ohjelma, jonka käyttö on Windows-ohjelmien kaltaista.
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ThermaCAM Reporter 2000:ssa lämpökuvausten analysointi, raportointi ja

arkistointi on saatu ThermaCAM Reporter -ohjelmistossa erittäin nopeaksi ja

joustavaksi prosessiksi. Ohjelman useimmat toiminnot ovat helppokäyttöisiä

ja Windows-ympäristöön tottuneet käyttäjät oppivat hetkessä käyttämään si-

tä. Se muistuttaa jonkin verran sivuntaitto-ohjelmistoa, jossa on lämpökuvien

analyysi sisäänrakennettuna. Ohjelma käsittelee kaikkien ThermaCAM-

sarjan kameroiden lämpökuvia (pois lukien E2 ja InfraCAM) sekä myös van-

hempia AGEMA:n ja Inframetrics 760 -kameroiden kuvia. [6.] Tietyt ominai-

suudet ovat jo jääneet jälkeen Windows-ohjelmista, varsinkin tekstinkäsittely

ja muokkaus.

Lämpökuvien analysointiraporttia varten tehdään raporttipohja, joka on RET-

loppuinen tiedosto. Sen jälkeen tehdään ThermaCam Reporter 2000 Profes-

sional -ohjelmaan kuuluvaa Raporttiavustajaa käyttäen varsinainen ana-

lysointiraportti, joka on REP-loppuinen tiedosto. Lämpökuvien analysointira-

portit tallennetaan normaalisti CD-levylle, koska analysointiraporteissa on

yleensä paljon sivuja. Ne on mielekkäämpää katsoa tietokoneella raportin

katseluohjelmalla ja asiakas voi tulostaa vain haluamansa sivut. Samalle

CD-levylle tallennetaan kaikki kohteeseen liittyvä datatiedostot sisältäen al-

kuperäiset muokkaamattomat lämpökuvat ja tarvittavat katseluohjelmat.

Nämä tiedostot tallennetaan myös PDF-muodossa, mitkä ovat tarkastelta-

vissa ilmaisella Adobe Acrobat Reader-ohjelmalla.

Lämpökuvat sisältävän analysointiraportin lisäksi laaditaan muut tiedot, huo-

miot ja korjausluokituksen sisältävä lämpökuvausraportti yhteenvetoineen.

Raportti tehdään Windows Office Word -ohjelmalla, koska se on yksi ylei-

simmistä tekstinkäsittely ohjelmista.

3.4.6 Raportointivaiheeseen liittyvä osaaminen

Lämpökuvaajan raportointivaiheen perusosaamista on raportoinnissa ja ana-

lysoinnissa käytettävien ohjelmistojen hyvä hallinta.

Kuten lämpökuvauksen suorittamisen yhteydessä todettiin, tulee lämpöku-

vaajan tuntea hyvin mittalaitteiden käyttö ja toimintaperiaatteet, lämpökuva-

uksen perusteet sekä hallita rakennusfysiikkaa ja rakenteita. Olennaisin osa

lämpökuvauksessa on kuitenkin tulosten tulkinta. Lämpökuvausten tulosten
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tulkinta perustuu seuraaviin säädöksiin: ympäristöministeriön rakennusmää-

räyskokoelman osiin C3, C4, D2, D3, jotka antavat rakenteille toiminnalliset

vaatimukset, sekä sosiaali- ja terveysministeriön Asumisterveysohjeeseen,

joka määrittelee pintalämpötilojen ohjeelliset arvot. Lisäksi voidaan käyttää

Rakennustietosäätiön (RT) LVI-ohjekorttia LVI 05-10235, jossa määritellään

tilojen lämpöolot. [15, s. 14.]

Lämpökuvien luotettavan tulkinnan ehdoton edellytys on lämpökuvaajan

henkilökohtainen lämpökuvauskokemus ja lämpökuvausalan pätevöityminen

koulutuksin. Lämpökuvaajan tulisi olla rakennusalan osaaja, jotta hän ym-

märtäisi havaitsemiensa poikkeamien merkityksen ja osaisi päätellä poik-

keamien perusteella, mistä ongelmasta on kysymys vai onko poikkeama

kenties kuvattavalle rakenteelle tyypillinen, rakennusteknisistä syistä johtuva

ominaisuus.

Lämpökuvaajan keskeistä osaamista on myös kohteesta otettujen lämpöku-

vien vertaamiseen. Otettaessa runsaasti kuvia kohteesta saadaan parhaiten

näkemys kohteen ulkovaipan toiminnasta. Tälöin kuvausmateriaalissa on

olemassa kuvia sekä rakenteellisesti hyvin toimivista että heikommin toimi-

vista ulkovaipan osista. Ulkoisesti pienikin työ- tai rakennusvirhe voi saada

aikaan pinta-alaltaan tai vaikutukseltaan huomattavan tai laajan rakenteelli-

sen virheen ulkovaipan lämpö- ja kosteustekniseen toimintaan.

3.5 Prosessin vaihe 4: Toimeksiannon päättäminen

Rakennustekniikan lämpökuvauspalvelujen prosessin neljäs ja viimeinen

vaihe (Kuva 13) on Toimeksiannon päättäminen, joka koostuu kahdesta ala-

prosessista: Laskutus ja raporttiin liittyvä asiakastuki. Kumpikin alaprosessi

on kuvattu erikseen. Sen lisäksi on tarkasteltu tähän vaiheeseen liittyvää

teknologiaa ja osaamista.
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Lämpökuvauspalvelu

Asiakas

Vaihe 1

Toimeksi-
annon
aloitus

Teknologia

A
siakastyytyväisyys

A
siakastarpeet

Vaihe 2

Lämpökuvaus

Vaihe 3

Raportointi

Asiakaspalautteen hyödyntäminen

Osaaminen

Palaute

Vaihe 4

Toimeksi-
annon

päättäminen

Laskutus
Raporttiin

liittyvä
asiakastuki

Kuva 13. Lämpökuvauspalvelun prosessin vaihe 4

3.5.1 Laskutus

Lasku laaditaan toimeksiannon tietojen perusteella määrämuotoisesti Hel-

singin kaupungin laskutusmääräyspohjaa käyttäen. Laskutusmääräyksestä

käy ilmi kuvauskohde, laskun laatija, tiliöinnit ja muut yksityiskohdat sekä

kuvauspalvelun kokonaishinta. Laskutusmääräykseen liitetään Stadian alku-

peräinen allekirjoitettu sopimus. Laskutusmääräyksen laatii laboratoriohenki-

lökunta ja sen allekirjoittaa koulutuspäällikkö, koulutusjohtaja tai rehtori, sekä

talouspäällikkö.

3.5.2 Raporttiin liittyvä asiakastuki

Rakennustekniikan lämpökuvausasiakkaat voivat halutessaan ottaa yhteyttä

palveluhenkilöstöön keskustellakseen raportista ja esittääkseen lisäkysy-

myksiä siihen liittyen. Asiakastukea annetaan enemmän yksityisasiakkaille

kuin rakennusalanammattilaisille. Yksityisasiakkaat haluavat usein tiedustel-

la tarkennuksia raportointiin liittyen ja saada tukea erityisesti raportissa esi-

tettyjen analysointitulosten ja johtopäätösten perusteella tehtäviin toimenpi-

teisiin.
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3.5.3 Toimeksiannon päättämiseen liittyvä teknologia ja osaaminen

Toimeksiannon päättämisen keskeistä osaamista on myös tuntea menette-

lyt, jotka liittyvät laskutukseen Rakennustekniikan lämpökuvauspalvelujen

käytänteiden mukaisesti. Lisäksi on tunnettava Stadian laskuttamisprosessi

sekä siihen liittyvät allekirjoittamiskäytännöt.

Toimeksiannon päättämiseen liittyy myös huomattava määrä palveluosaa-

mista ja asiakassuhteen ylläpidon osaamista. Asiakkaan halutaan käyttävän

lämpökuvauspalveluja uudelleen ja kaikki laskutukseen ja lämpökuvausra-

porttiin liittyvä keskustelu ja perustelu tehdään tämä tavoite mielessä pitäen

hyvässä palveluhengessä.

3.6 Lämpökuvauspalvelun markkinointi ja asiakkaat

3.6.1 Suhdemarkkinoinnin soveltaminen lämpökuvauspalveluissa

Suhdemarkkinoinnin kolmivaihe malli (Taulukko 2) kuvaa asiakassuhteen

kolmea päävaihetta ja niihin liittyviä ja suositeltavia markkinointitoimenpitei-

tä. Mallia voidaan tutkia rinnan lämpökuvauspalvelujen prosessin kanssa ja

todeta, että palveluprosessin neljä vaihetta vastaavat asiakassuhteen vaihei-

ta seuraavasti: 1 vaihe alkuvaihetta ja ostoprosessia, 2, 3 ja 4 vaihe kulutus-

prosessia. Näin ollen suhdemarkkinoinnin kolmivaihe mallia voidaan hyvin

hyödyntää lämpökuvauspalvelujen markkinoinnin tarkasteluun ja kehittämi-

seen.

3.6.2 Markkinointitoimenpiteet palveluprosessin eri vaiheissa

Toimeksiannon aloituksen yhteydessä, jolloin potentiaalisilla asiakkailla ei

ole selvää kuvaa tai on kenties vanhentunut kuva palvelusta, markkinoinnin

tavoitteena olisi herättää kiinnostus Rakennustekniikan koulutusohjelman

lämpökuvauspalveluja kohtaan. Tämä saavutettaisiin parhaiten perinteisellä

markkinoinnilla. Lämpökuvauspalveluja ei ole mainostettu, eikä niistä voi

saada tietoa puhelinluettelosta tai Stadian internetsivuilta. Myynninedistä-

mistä ja suhdetoimintaa on hyödynnetty markkinointitoimenpiteenä vuonna

2001, jolloin Rakennustekniikan lämpökuvauspalveluja esiteltiin Taloteknii-

kan TALTEK-messuilla. Sen jälkeen messuesittelyjä ei ole järjestetty. Kent-

tämyyntiä on tehty lämpökuvauspalvelujen henkilökunnan toimesta suurim-

mille kunnallisille asiakkaille ja insinööritoimistoille. Rakennustekniikan opis-
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kelijat tutustuvat palveluun ja sen mahdollisuuksiin opiskeluaikanaan ja ovat

valveutuneita ostamaan palveluja siirryttyään työelämän palvelukseen. Tieto

laadukkaista lämpökuvauspalveluista on levinnyt myös myönteisen suu-

sanallisen viestinnän kautta. Monet potentiaaliset asiakkaat ovat ottaneet

palveluhenkilökuntaan yhteyttä suosituksia saatuaan tai löydettyään tietoa

lämpökameroita edustavan Infradex Oy:n kotisivuilta.

Toimeksiannon aloituksen vaiheeseen liittyy myös asiakkaan ostoprosessi,

jolloin asiakkaan yleinen mielenkiinto tulisi kanavoida myyntiin, jossa lämpö-

kuvauspalvelujen henkilökunta antaa lupauksia tulevista sitoumuksista ja ne

toivon mukaan myös hyväksytään. Rakennustekniikan lämpökuvauspalve-

luissa on tässä kohdin käytetty pääosin vuorovaikutteista markkinointia, kos-

ka asiakkaat ovat yhteydessä palveluhenkilökuntaan ennen lopullisen osto-

päätöksen tekemistä.

Lämpökuvaus, raportointi ja toimeksiannonpäättäminen ovat asiakkaan pal-

velujen käyttöprosessia, jonka aikana pitäisi saavuttaa uudelleenmyyntiä ja

pysyviä asiakassuhteita. Tässä vaiheessa lupaukset on täytettävä ja perin-

teisillä markkinointikeinoilla ei ole juuri mahdollista vaikuttaa asiakkaiden

mieltymyksiin. Menestys tai epäonnistuminen riippuu vuorovaikutteisesta

markkinointiprosessista. Palveluhenkisyys on tässä vaiheessa olennaisen

tärkeää, ellei asiakasta haluta menettää. Lämpökuvauspalvelujen henkilö-

kunta on onnistunut saavuttamaan pitkäaikaisia asiakassuhteita ammatti-

maisella ja palvelevalla työotteella kuvaustilanteissa ja raportoinnissa. Toi-

meksiannon päättämisen vaiheessa on vielä varmistettu asiakassuhteen jat-

kuvuutta, annettujen lupausten täyttymistä ja arvontuotantoa asiakkaalle

vastaamalla raportin toimittamisen jälkeenkin asiakkaiden tiedusteluihin ja

tarkennuksiin raportointiin liittyen ja antamalla tukea raportissa esitettyjen

analysointitulosten ja johtopäätösten perusteella tehtäviin toimenpiteisiin.
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4 LÄMPÖKUVAUSPALVELUTOIMINNAN KEHITTÄMINEN

Muutokset lämpökuvausteknologiassa ja sen hinnassa, palvelujen potentiaa-

lisessa asiakaskunnassa sekä asiakkaiden omissa tuotantoteknologisissa

laadunvarmistusjärjestelmissä tuovat esiin Rakennustekniikan lämpöku-

vauspalvelujen kehittämistarpeen entistä asiakaslähtöisemmäksi, tehok-

kaammaksi ja teknisesti ajan tasalla olevaksi.

Tämän luvun tavoitteena on vastata tutkimusongelman kysymykseen, miten

paikallistetaan ja analysoidaan rakennustekniikan lämpökuvauspalvelujen

keskeisimmät kehittämiskohdat sekä kysymykseen, mitkä ovat kehittämis-

kohteet ja mihin kehittämistoimenpiteisiin tulisi ryhtyä, jotta palvelujen me-

nestyksekäs tuottaminen tulevaisuudessa varmistetaan?

Rakennustekniikan lämpökuvauspalvelu kuvattiin luvussa 3 prosessina (Ku-

va 9). Prosessikuvauksen yhteydessä tarkasteltiin palvelujen tuottamiseen

liittyvää teknologiaa ja osaamista sekä palvelujen markkinointia ja asiakas-

suhteen hoitamista. Tarkastelu loi pohjan kokonaisnäkemykselle palvelujen

nykytilanteesta. Tätä kokonaisnäkemystä hyödyntäen pyritään tässä luvussa

paikantamaan palvelujen kehittämiskohteet ja ottamaan kantaa tarvittaviin

toimenpiteisiin.

4.1 Palveluprosessin kehittämisen lähtökohdat

Palvelutoiminannan kehittämisen lähtökohtina ovat Rakennustekniikan läm-

pökuvauspalvelujen prosessikuvauksen keskeiset osat: prosessi, teknologia,

osaaminen ja asiakas. Hyvän palveluprosessin kriteerejä voidaan tarkastella

sekä palvelun tuottajan että palvelun käyttäjän näkökulmista.

Palvelun tuottajalle keskeistä on palveluprosessin tehokkuus ja tuottavuus.

Tehokas palveluprosessi sitoo resursseja sekä määrällisesti että ajallisesti

optimaalisella tavalla. Palveluprosessin tuottavuus on sidoksissa palvelun-

tuottajan tavoitteisiin: liikevaihto-, liikevoitto- tai muihin toiminnallisiin tavoit-

teisiin. Rakennustekniikan lämpökuvauspalvelujen osalta tehokkuus määräy-

tyy teknologisille asiantuntijapalveluille tyypilliseen tapaan pitkälti sen mukai-

sesti, minkälaista kuvaus- ja raportointiteknologiaa palveluilla on käytössään

ja mikä on palveluhenkilöstön osaamisen taso teknologian hyödyntämises-



41

sä. Selkeä palveluprosessi määriteltyine toimintatapoineen edesauttaa hy-

vän tehokkuuden saavuttamista. Tuottavuus puolestaan määritellään ensisi-

jaisesti suhteessa Rakennustekniikan lämpökuvauspalvelujen opetusta tu-

kevaan rooliin sekä opetushenkilöstön tietotaidon karttumisen kautta saa-

taavaan merkittävään lisäarvoon. Tuottavaa on sellainen palvelutoiminta, jo-

ka mahdollistaa opetuksessa käytettävän teknologian ajantasaisuuden ja

korkealaatuisuuden sekä opetushenkilöstön korkean osaamistason niin teo-

ria- kuin laboratorio-opetuksessakin.

Palvelun käyttäjälle keskeistä on palveluprosessin kautta saatava hyöty ja

arvo. Asiakkaat eivät etsi tuotteita tai palveluja sinänsä vaan he etsivät rat-

kaisuja, jotka palvelevat heidän omia arvonluontiprosessejaan. Palvelun

käyttäjälle Rakennustekniikan lämpökuvauksen palveluprosessi tuottaa ar-

voa palvelun ollessa nopeaa, joustavaa, asiantuntevaa, laadukasta ja hinta-

kilpailukykyistä.

Rakennustekniikan lämpökuvauspalvelujen prosessin kehittämisessä on

mielekästä keskittyä teknologian ja osaamisen kehittämisen kysymyksiin

palvelujen olleessa huomattavan teknologia- ja osaamisintensiivisiä.

4.2 Teknologian kehittäminen

4.2.1 Muutokset saatavilla olevassa lämpökuvausteknologiassa

Lämpökameran tekniikka on tärkeässä roolissa lämpökuvauspalvelun tuo-

tannossa, koska se on perusedellytys koko palvelulle. Markkinoille on viime

vuosina tullut paljon uusia kameramalleja: edullisia peruslämpökameroita,

rakennusten lämpökuvaamiseen soveltuvia kameroita sekä kalliimpia auto-

maatio käyttöön ja tutkimus- ja tuotekehityskäyttöön soveltuvia tarkkuusläm-

pökameroita.

Vuonna 2006 markkinoille tuli seuraavaa teknologista kehitystasoa edustava

lämpökamera, jota voidaan pitää teknisesti erittäin edistyksellisenä ja käytet-

tävyydeltään monipuolisena ominaisuuksiensa suhteen verrattuna aikaisem-

piin lämpökameroihin. Uusi kameramalli hyödyntää digitaalista jäähdyttämä-

töntä mikrobolometrimatriisi-ilmaisinta, joka mahdollistaa neljä kertaa pa-

remman lämpökuvan laadun ja tarkkuuden aikaisempiin lämpökuviin verrat-

tuna.
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Pyrittäessä kehittämään lämpökuvauspalveluja kameran tekniikkaan panos-

tamalla on keskeistä ymmärtää, mitä mahdollisuuksia kameran uudet omi-

naisuudet tuovat lämpökuvaamiseen ja suhteuttaa ominaisuudet kameran

hintaan.

Lämpökamerojen kehittymisen myötä myös lämpökuvien jälkianalysoinnissa

käytettävät ohjelmistot ovat kehittyneet. Aiemmin ohjelmistot olivat erillisiä

ohjelmasovelluksiaan. Uudet ohjelmistot on rakennettu Windows Office

Word –ohjelman lisäominaisuuksiksi. Ohjelmistojen kehitys avaa uusia mah-

dollisuuksia kehittää lämpökuvauspalvelujen raportointia.

4.2.2 Kuvaamisvaiheeseen liittyvän teknologian kehittäminen

4.2.2.1 Lämpökamerojen hintakehitys ja ominaisuudet

Lämpökameroiden hinnat ovat laskeneet huomattavasti viimeisen viiden

vuoden aikana. Peruslämpökameramallien hinnat vaihtelevat alkaen noin

4800 eurosta ja vaativampaan käyttöön soveltuvissa malleissa noin 20 000

eurosta aina 50 000 euroon saakka. Tutkimus- ja tuotekehitys käyttöön so-

veltuvia tarkkuuslämpökameroita on tarjolla noin 90 000 euron hintaan. Täs-

sä insinöörityössä käytetyt hinnat ovat arvonlisäverottomia hintoja (alv. 0 %),

joihin tulee lisätä arvonlisävero 22 %.

Hintakehitystä kuvaa hyvin se, että uudet lämpökamerat, joissa on vastaavat

tekniset ominaisuudet kuin Rakennustekniikan lämpökuvauspalvelujen ny-

kyisessä lämpökamerassa, ovat hinnaltaan nyt 30 % alhaisempia kuin kuusi

vuotta sitten, jolloin lämpökuvauspalvelujen kamera hankittiin. Jopa markki-

noiden laadukkaimmalla kuvanlaadulla oleva uusin lämpökameramalli, joka

sopii hyvin myös kiinteistöjen lämpökuvaukseen, maksaa nyt noin 15 % vä-

hemmän kuin nykyinen lämpökuvauspalvelujen kameramalli maksoi hankin-

tahetkellään. Lisäksi uudenmallisen lämpökameran ergonomia ja käytettä-

vyys on parantunut oleellisesti.

Edistyksellisintä lämpökuvan laatua ja tarkkuutta edustaa markkinoille vuon-

na 2006 tullut lämpökameramalli. Sen uudella teknisesti laadukkaimmalla

640 x 480 kuvapikselin ilmaisimella saadaan 4 kertaa parempi kuvanlaatu

samalta kuvausetäisyydeltä kuin Rakennustekniikan lämpökuvauspalvelujen

nykyisellä lämpökameralla. Tarkka ja terävä lämpökuva helpottaa lämpöku-
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vaustilanteita, varsinkin jos joutuu kuvaamaan kaukana tai korkealla olevia

kohteita. Parantunut kuvanlaatu vähentää tarvittavien kuvien määrää kuva-

ustilanteessa, koska jo yhdestä lämpökuvasta näkee riittävän selvästi on-

gelman tai muutoksen rakenteessa. Hyvä kuvan laatu auttaa lämpökuvaajaa

myös jälkianalysoinneissa raportointivaiheessa pienentäen virhetulkinnan

mahdollisuutta. Kuvan tarkkuuden tärkeyttä tulkinnalle kuvataan yksityiskoh-

taisemmin liitteessä (Liite 5). [17, paperi 654108 s. 4-5.] Tuottamalla asiak-

kaille kuvanlaadultaan mahdollisimman teräviä lämpökuvia nopeasti asia-

kastyytyväisyys parantuu merkittävästi.

4.2.2.2 Vaihtoehtoiset lämpökameramallit

Harkittaessa panostusta Rakennustekniikan lämpökuvauspalvelujen kame-

ran tekniikkaan on keskeistä ymmärtää, mitä mahdollisuuksia eri kamerojen

uudet ominaisuudet tuovat lämpökuvaamiseen ja lämpökuvauksen opetuk-

seen.

Seuraavassa kuvataan viisi eri kameramallia, joita voitaisiin harkita lämpö-

kuvauspalvelujen seuraavaksi kuvausteknologiaksi. Malleja tarkastellaan

myös opetuksen näkökulmasta. Tulevaisuudessa Rakennustekniikalla voisi

olla useita erilaisia kameroita eri käyttötarkoituksiin aina lämpökuvauspalve-

lusta opetus- ja laboratoriokäyttöön.

Palvelutoimintaan sopivat lämpökameramallit

FLIR ThermaCAM P640 on kiinteistöjen lämpökuvaukseen hyvin sopiva ka-

meramalli, jossa on digitaalinen jäähdyttämätön mikrobolometrimatriisi-

ilmaisin. Mikrobolometrimatriisin koko 640 x 480 kuvapikseliä, joka mahdol-

listaa 4 kertaa paremman lämpökuvan laadun aikaisempiin lämpökuviin ver-

rattuna. Lämpökuvausammattilaisella se avaa uusia mahdollisuuksia tarkas-

tusten nopeudessa, raporttien laadussa ja mittauksien luotettavuudessa. Yk-

sityiskohtaisemmasta lämpökuvasta on huomattavasti helpompaa tehdä tul-

kintoja. Yhteen kuvaan voidaan sisällyttää suurempi kohdealue mittaustark-

kuuden kärsimättä. Digitaalisen valokuvan laatu on myös parantunut 1,3

megapikseliin.

Lämpökameran ergonomia ja käytettävyys on parantunut käyttäjäystävälli-

seen suuntaan melkoisesti. Kääntyvä käsikahva antaa mahdollisuuden käyt-



44

tää lämpökameraa vaikeissakin asennoissa ilman käden väsymistä. Kamera

painaa vain 1,7 kg, jolla suuri merkitys koko päivän kestävissä lämpökuva-

uksissa.

FLIR ThermaCAM P640 -lämpökameran (Kuva 14) tärkeimmät tekniset omi-

naisuudet ovat:

• ilmaisintyyppi: jäähdyttämätön mikrobolometrimatriisi

• ilmaisuherkkyys: 0,06 °C

• ilmaisinmatriisi: 640x480 kuvapistettä (2. sukupolven piimatriisi-ilmaisin)

• valokuvan tallennus lämpökuvan yhteydessä 1,3 megapikselin tarkkuu-

della

• 8 kertainen digitaalinen zoomaus, mutta ei optista zoomausta

• laserkohdistin

• käyttäjäprofiilit

• äänikommentointi

• aallonpituus: 8 ··· 12 µm (pitkäaaltoalue, LW)

• mittausalue: - 40 °C··· + 1500 °C (optiona + 2000 °C)

• sisäänrakennettu LCD-tarkkuusvärietsin ja iso 5,6 tuuman litteä TFT-

näyttö

• paino käyttökunnossa 1,7 kg

• mittaustyökalut: piste, alue, profiili ja isotermi

• tallennusformaatti: Radiometrinen JPG (Sisältää mittaustiedon Therma-

CAM Reporter -ohjelmistoa varten)

• tallennusmedia: SD-muistikortti

• tiedonsiirto: FireWire ja USB

• suomenkieliset käyttövalikot ja käyttöohjeet.

Kuva 14. FLIR ThermaCAM P640 -lämpökamera
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Edellä käsitelty lämpökameramalli sopii hyvin rakentamisen laadun tarkkai-

luun ja varmistukseen koko rakennusvaiheen ajan, koska sen ottamia kuvia

voidaan analysoida kuvauksen jälkeen monipuolisesti tietokoneohjelmilla ja

muodostaa erilaisia raportteja ja tulosteita. FLIR ThermaCAM P640 -

lämpökameran hinta on noin 48 000 euroa.

Automaatio- ja tutkimuskäyttöön sopivat mallit

Automaatio ja tutkimus käyttöön on saatavilla FLIR ThermoVision A -sarjan

lämpökameroita, jotka on tehty kiinteisiin lämpökuvausratkaisuihin. Thermo-

Vision A20 (Kuva 15) kytketään suoraan tietokoneisiin ja niitä käytetään suo-

raan tietokone ohjelmilla.

Kuva 15. FLIR ThermoVision A20 -lämpökamera

FLIR ThermaCAM SC6000 -lämpökamera (Kuva 16) on erittäin korkeatasoi-

nen lämpötilanerotuskyvyltään. Malli on tarkoitettu vaativiin tutkimussovel-

luksiin, jossa nopeus, kuvanlaatu ja tiedon jatkokäsittelyn monipuolisuus

ovat ehdottomia edellytyksiä. Malli on tehty kiinteisiin lämpökuvausratkaisui-

hin ja siinä on ilmaisimena jäähdyttämätön matriisi. Jäähdyttämättömien

matriisien pitempi vasteaika ei anna mahdollisuutta kuvata erittäin nopeita

lämpöilmiöitä kuten jäähdytettyjen matriisien kamerat, mutta ne tarjoavat

mahdollisuuden ympärivuorokautiseen valvontaan, koska niissä ei ole jatku-

vasti liikkuvia mekaanisia osia. SC 6000 ja SC 4000 voidaan liittää suoraan

gigabitin tiedonsiirtoliitännöillä tietokoneeseen.
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FLIR ThermaCAM SC 6000 ja SC 4000 -lämpökameran tärkeimmät tekniset

ominaisuudet ovat:

• ilmaisinvaihtoehdot: 640x512 InSb ja 320x256 InSb (jäähdyttämätön mat-

riisi)

• herkkyys 0,02 °C

• aallonpituus 3 ··· 5 µm (lyhytaalto-alue, SW)

• yhteensopiva ThermaCAM Researcherin kanssa

• samanaikaiset video- ja digitaaliulostulot kaikissa toimintatiloissa

• Gigabitin tiedonsiirtoliitäntä, CamLink ja USB-liitännät.

Kuva 16. FLIR ThermaCAM SC6000 -lämpökamera

Tutkimuskäyttöön soveltuva FLIR ThermaCAM SC 3000 (Kuva 17) on erit-

täin korkeatasoinen herkkyydeltään ja kuvanlaadultaan. Mallissa on kvantti-

kaivo-ilmaisinmatriisi. Kvanttikaivo-ilmaisinmatriisien eli jäähdytettyjen mat-

riisien toimintalämpötila on noin - 200 °C. Jäähdytys toteutetaan tavallisesti

heliumkiertopumpulla. SC 3000 on tehty kiinteisiin lämpökuvausratkaisuihin

ja soveltuu hyvin nopeasti liikkuvan pinnan lämpökuvaamiseen.

 FLIR ThermaCAM SC 3000 -lämpökameran tärkeimmät tekniset ominai-

suudet ovat:

• ilmaisin 320x240 QWIP (jäähdytetty kvanttikaivomatriisi)

• herkkyys 0,02 °C

• aallonpituus 8 ··· 9 µm (pitkäaaltoalue, LW)

• monipuoliset mittausominaisuudet

• yhteensopiva ThermaCAM Researcherin kanssa.
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Kuva 17. FLIR ThermaCAM SC3000 -lämpökamera

Nämä tutkimuskäyttöön parhaimmin soveltuvat FLIR ThermaCAM SC -

sarjan lämpökamerat ovat hintaluokaltaan 90 000 euroa ja niiden käyttö

kenttäolosuhteissa palvelutoiminnassa vaatii erillisen pyörillä varustetun kul-

jetuskärryn.

Edulliset lämpökamerat

Edullisimmillaan mittaavan lämpökameran saa alle 4 800 euron hinnalla.

Pieni FLIR BCAM -lämpökamera (Kuva 18) on kevyt, vain 550 g käyttökun-

nossa, ja kooltaan taskulampun kokoinen. Kamera näyttää lämpökuvan ja

yhden pistemäisen lämpötilan kuvan keskellä. Kuvan laatu ei ole korkealaa-

tuinen eikä siihen liity jälkianalysointimahdollisuutta. Lämpökuvassa on vain

240 x 240 kuvapikseliä.

Kuva 18. FLIR BCAM -lämpökamera

Pienet ja rajatummilla lämpökuvausominaisuuksilla olevat mallit mahdollista-

vat rakentamisen laadun parantamisen, jos niitä käytetään jo rakentamisen

aikana. Pienistä lämpökameroista tullee tulevaisuudessa työnjohtajien pe-

rustyökaluja työmaille. Maahantuojan antamien tietojen mukaan kevennetyl-
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lä lämpökuvausominaisuuksilla olevia lämpökameroita myytiin vuonna 2006

enemmän kuin muita malleja yhteensä.

4.2.2.3 Kuvaustilanteessa käytettävät muut mittalaitteet

Kun lämpökuvauksella etsitään rakennuksen ilmavuotoja, on tärkeää ym-

märtää rakennuksen vallitsevat painesuhteet. Lämpökuvauksen yhteydessä

on tarvittaessa tehtävä paine-eromittauksia, jotta kuvaukset ja tulkinta voi-

daan tehdä oikein.

Rakennuksen tai sen osien tiiviyttä mitataan Suomessa niin sanotulla ali-

painemenetelmällä, jossa tutkittavaan tilaan aiheutetaan 50 Pa:n alipaine ul-

koilmaan nähden. Alipaine saadaan aikaan puhaltimella. Alipaineen ylläpi-

tämiseksi tarvittava ilmamäärä mitataan mittarilla. [15, s. 58.]

Rakennustekniikan lämpökuvauspalveluilla ei ole käytettävissään tällä het-

kellä tiiviysmittauskalustoa (Kuva 19). Mittauskalusto on Suomessa räätälöi-

den tehtyä, jolloin mittauslaitteiston osat hankitaan ilmanvaihtoalan liikkeestä

ja koottaan asianmukaiseksi ja tähän käyttötarkoitukseen sopivaksi kalus-

toksi.

Kuva 19. Esimerkki tiiviysmittauskalustosta [15, s.59]
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4.2.3 Raportoimisvaiheeseen liittyvän ohjelmistojen kehittäminen

ThermaCAM Reporter 7

Harkittaessa panostusta Rakennustekniikan lämpökuvauspalvelujen lämpö-

kuvien analysointiin ja raportointiin liittyvään teknologiaan on keskeistä ym-

märtää, mitä mahdollisuuksia uudet ohjelmistot kuten ThermaCam Reporter

7 ominaisuuksineen tuovat lämpökuvaamiseen ja lämpökuvauksen opetuk-

seen. ThermaCam Reporter 7 -ohjelmistolla lämpökuvien analysointi ja ra-

portointi tehdään ensimmäistä kertaa suoraan Microsoft Office Wordilla

(Windows-versio). Word-ohjelmaan tulee lisää ThermaCam-alasvetovalikko,

josta löytyy aikaisemmin tutut ThermaCam-ohjelman käskyt. ThermaCam

Reporter 7 integroituu saumattomasti tutun tekstinkäsittelyohjelman ympäris-

töön. Lämpökuvien analysointi, raportointi ja arkistointi on saatu Therma-

CAM Reporter -ohjelmistossa erittäin nopeaksi ja käteväksi prosessiksi. Ra-

porttipohjat voidaan luoda etukäteen ja tarkoitukseen sopiviksi ja ovat taval-

lisia Word-asiakirjamalleja.

Ohjelman raporttiavustaja saattaa käyttäjän kuvankeräysvaiheen läpi kohta

kohdalta. Raporttipohjat voidaan luoda etukäteen ja tarkoitukseen sopiviksi.

Tämän jälkeen valitaan halutut mittaustyökalut ja kirjoitetaan kommentit.

Lämpökuviin tallennetut äänikommentit saadaan kuuluviin klikkaamaalla

suoraan lämpökuvaa hiiren kursorilla. Lopuksi raportti viimeistellään tulostet-

tavaksi ja arkistoitavaksi. Ohjelman analyysitoiminnot ovat helppokäyttöisiä

ja Word-ympäristöön tottuneelle tuttuja. Ohjelma on saatavana myös suo-

menkielisenä.

Jälkianalysointiohjelmistojen kehitys on avannut uusia mahdollisuuksia kehit-

tää lämpökuvauspalvelujen raportointia, koska Office-ohjelmien välille on

mahdollista luoda automaattisia linkkejä suoraan Excel-tiedostoista. Ohjelma

on ollut Rakennustekniikan lämpökuvauspalvelun käytössä 2007 vuoden

alusta asti, muttei ole ollut vielä opetuskäytössä. ThermaCAM Reporter-

ohjelman analyysitoiminnot ovat Word-ympäristössä helppokäyttöisiä. Käsi-

teltäessä raportissa runsaasti lämpökuvia yhdellä kertaa se vaatii tietoko-

neelta aikaisempaa enemmän prosessori- ja näytönohjaintehoa, kuin edelli-

nen ThermaCam Reporter 2000 Professional -ohjelma vaati. Tämä johtaa
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raportoinnin pätkimiseen pienempiin osiin kuin olisi raportoinnin kannalta tar-

peen.

ThermaCAM Reporter 8

Markkinoille on juuri tullut uusi ThermaCAM Reporter 8 -ohjelmisto. Lämpö-

kuvien analysointi ja raportointi tehdään myös Microsoft Office Wordilla. Oh-

jelman analyysitoiminnot ovat helppokäyttöisiä ja Word-ympäristöön tottu-

neille tuttuja. Ohjelma on saatavana toistaiseksi englanninkielisenä. Siihen

pitää tutustua tarkemmin ennen sen mahdollista hankintaa Rakennusteknii-

kan lämpökuvauspalveluun ja -opetukseen.

4.3 Osaamisen kehittäminen

4.3.1 Lämpökuvauspalvelun henkilökunnan perusosaaminen

Lämpökuvauspalvelun onnistumisen tärkein edellytys on kokenut, ammatti-

taitoinen kuvaaja ja ajantasainen teknologia.

Jaksossa 3 tunnistettiin lämpökuvauspalvelujen henkilökunnalta vaadittavia

osaamisalueita seuraavasti:

• rakennustekninen osaaminen, rakennusfysiikan ja rakenteiden osaami-

nen

• lämpökuvauksen perusteiden osaaminen, lämpökameran toimintaperiaat-

teiden ja kameran käytön hallinta

• analysoinnissa tarvittava tulosten tulkintaosaaminen ja raportointivaiheen

ohjelmistojen hallinta

• lämpökuvauksen käytännön toteuttamiseen liittyvä kokemus

• myynti-, markkinointi- ja palveluosaaminen

• Stadian käytänteisiin liittyvä osaaminen.

Palvelutuotannossa tarvittavaa osaamista voidaan parhaiten kehittää osallis-

tumalla lämpökuvausalalle suunnattuihin pätevöittäviin valmennuksiin ja kon-

ferensseihin, joissa teoreettisen osaamisen vahvistumisen ohella voidaan

verkottua alan toisten osaajien kanssa ja vaihtaa kokemuksia, ja joissa voi-

daan saada tietoa lämpökuvauksen viimeisimmistä menetelmistä, teknologi-

asta ja kilpailevista palveluntarjoajista.
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Myynti-, markkinointi- ja palveluosaamista voi kehittää hyödyntämällä am-

mattikorkeakoulujen, korkeakoulujen sekä yksityisten koulutusorganisaatioi-

den ammatillista aikuiskoulutustarjontaa. Lämpökuvaamiseen liittyvää koulu-

tusta on tarjolla niin Suomessa kuin kansainvälisestikin.

4.3.2 Palveluhenkilökunnan valmennusmahdollisuudet

4.3.2.1 Lämpökuvaus täydennyskoulutus Suomessa

Lämpökuvaajille on Suomessa järjestetty vuodesta 1999 lähtien kiinteistön

lämpökuvaajille täydennyskoulutusta. Se on antanut valmiudet rakennusten

lämpökuvaukseen, varsinkin lämpökuvausalan uusille tulokkaille. RATEKO

on järjestänyt vuodesta 2004 kiinteistökurssin pohjalta henkilösertifiointiin

tähtäävää rakennuksen lämpökuvaajien koulutusta, jonka sertifioinnin myön-

tää VTT. Koulutuksen hinta vuonna 2007 on 1300 € + alv 22 %. Myönnettä-

vä henkilösertifiointi on määräaikainen ja siltä ajalta joutuu maksamaan serti-

fioinnista VTT:lle aiheutuvat kustannukset 85 €/vuosi + alv 22 % sertifikaatin

voimassaolon ajan.

Kansainvälinen lämpökuvauskoulutus ITC Level 1 -lämpökuvauskurssi on

viikon mittainen suomenkielinen Infradex Oy:n ja Hämeen Ammattikorkea-

koulun yhteistyönä toteuttama kurssi, joka on ASTN:n (The American So-

ciety for Non-Destructive Testing) vaativuusluokituksen mukainen Level 1 -

tason kurssi. Kurssi pidettiin ensimmäisen kerran Suomessa ja suomeksi

vuonna 2004. Se antaa perustiedot ja -taidot lämpöfysiikasta, lämpösäteilys-

tä, lämpökameroista ja raportointiohjelmistoista. Sertifioinnin myöntää ITC

(Infrared Training Center- Europe & Asia) amerikkalaisen koulutuslaitoksen

Ruotsin yksikkö ja se voimassa ololle ei ole aikarajaa.

4.3.2.2 Lämpökuvaus täydennyskoulutus ulkomailla

Kansainvälisen lämpökuvauskoulutuksen ITC Level 1 -lämpökuvauskurssin

vastaava englanninkielinen kurssi on nimeltään Level l Infrared Thermo-

graphy Certification. Lämpökuvausosaamisen kehittämiseksi on mahdollista

suorittaa Level l:n lisäksi englanninkieliset jatkokurssit Level ll Infrared

Thermography Certification ja Level lll Infrared Thermography Certification,

mutta näiden tasojen koulutus on järjestetty vain USA:n Bostonissa tai Ruot-

sin Danderydissä.
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4.3.2.3 Lämpökuvaus konferensseja ja messuja ulkomailla

Lämpökuvaajille on kansainvälisiä konferensseja, symposiumeja ja messuja,

joissa voi laajentaa ja syventää lämpökuvauksen ammattiosaamista. Kan-

sainvälinen vuosittainen lämpökuvaussovellutuksia käsittelevä THER-

MOSENSE-konferenssi [14] järjestetään 29. kerran SPIE Defense & Securi-

ty -symposiumin yhteydessä 9.-13.4.2007 Orlandossa USA:ssa. Symposiu-

mista vastaa SPIE (The International Society for Optical Engineering). Sym-

posiumin ohessa on useita muitakin optoelektroniikan ja mittaustekniikan

sovellutuksiin liittyviä konferensseja sekä laaja laitenäyttely, jossa esitellään

seuraavien 5-15 vuoden aikana lämpökuvausalalle tulossa olevia laitteita.

THERMOSENSE-konferenssissa on yli kuusikymmentä esitelmää eripuolilta

maailmaa mm. USA:sta, Kanadasta, Japanista, Italiasta, Venäjältä, Argentii-

nasta, Ranskasta, Saksasta, Ruotsista sekä Suomesta. THERMOSENSE -

konferenssissa on ollut vuosittain suhteessa osallistujamäärään runsaasti

suomalaisosallistujia varsinkin Suomen eri ammattikorkeakouluista. Konfe-

ressi mahdollistaa uusien kontaktien saamisen alan huippuspesialisteihin ja

kokonaiskuvan saamisen siitä, mihin maailmalla lämpökameroita käytetään.

4.4 Lämpökuvauspalvelujen kehittämisen johtopäätökset ja toimenpide-
ehdotukset

4.4.1 Lämpökuvauspalvelujen asiakkaat ja markkinatilanne

Muutokset lämpökuvausteknologiassa, palvelujen potentiaalisessa asiakas-

kunnassa sekä asiakkaiden omissa tuotantoteknologisissa laadunvarmistus-

järjestelmissä tuovat esiin Rakennustekniikan lämpökuvauspalvelujen kehit-

tämistarpeen entistä asiakaslähtöisemmäksi, tehokkaammaksi ja teknisesti

ajan tasalla olevaksi.

Markkinoille tulleet uudet ja edulliset lämpökamerat muuttavat osittain läm-

pökuvauspalvelun markkinoita ja painopistettä. Monet rakennusliikkeet osta-

vat ja ovat jo ostaneet edullisia suppeamman teknologian lämpökameroita

työmaidensa käyttöön. Perinteiset rakennustyötavat tulevat muuttumaan

merkittävästi jo lähivuosina uuden lämpökuvauskaluston hyödyntämisen

vuoksi. Monesti jo pelkän lämpökuvan informaation perusteella voidaan teh-

dä päätöksiä rakentamisen laatuun tai työn ohjaukseen liittyen. Tarve ulko-
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puolisen lämpökuvauspalvelun ostamiseen ainakin rakentamisvaiheessa

saattaa tällöin vähentyä huomattavasti. Edullisempi lämpökuvausteknologia

tuonee palvelujen tarjoajien joukkoon myös uusia toimijoita ja insinööritoi-

mistot ovat monipuolistaneet palvelujaan niin ikään lämpökuvauksen suun-

taan.

Edellä kuvattua markkinakehitystä ajatellen onkin odotettavissa, että Raken-

nustekniikan lämpökuvauspalvelujen potentiaalinen asiakaskunta tulee

muuttumaan lähivuosina. Rakennusliikkeiden rakennusaikainen kuvaaminen

tulee vähenemään, samoin lämpökuvaus kohteissa, joissa riittää rajoite-

tumman analysointi-informaation saaminen, jota halvemmatkin kameramallit

pystyvät tuottamaan. Tämä saattaa vähentää rakennusliikkeiden määrää

asiakaskunnassa. Toisaalta potentiaalisessa asiakaskunnassa tulee edel-

leen olemaan asiakkaita ja kohteita, joissa edellytetään ulkopuolista kolmatta

osapuolta objektiiviseen kuvaamiseen ja kuvien tulkintaan. Tyypillisiä poten-

tiaalisia asiakkaita näissä tapauksissa ovat rakennuttajayhtiöt ja asunto-

osakeyhtiöt. Samoin edelleen on olemassa asiakastarve korkealaatuiseen

yksityiskohtaiseen kohteen kuvaamiseen sekä asiantuntevaan ja kokenee-

seen kuvien analysointiin ja ammattimaiseen raportointiin. Potentiaalisia asi-

akkaita ovat tällöin enenevissä määrin kaupungit sekä kunnalliset organisaa-

tiot ja laitokset.

Kohdentamalla lämpökuvauspalvelua näille asiakassegmenteille Rakennus-

tekniikan lämpökuvauspalveluilla on hyvät mahdollisuudet säilyttää aseman-

sa palvelujentarjoajana ja mahdollisesti vahvistaa sitä entisestään. Tämä

edellyttää selkeää panostusta nykyistä edistyksellisempään lämpökamera-

teknologiaan, palveluhenkilöstön osaamiseen sekä markkinointiin ja asia-

kassuhteiden hoitoon.

Kaikilla näillä toimenpiteillä on kehittävä vaikutus myös Rakennustekniikan

lämpökuvausopetukseen, jolla olisi näin käytettävissään entistä paremmat

laitteet ja osaavampi opetushenkilökunta.

4.4.2 Suositukset teknologiaan liittyen

Otettaessa huomioon edellä käsitellyt muutospaineet Rakennustekniikan

lämpökuvauspalvelujen lämpökuvausteknologian kehittämiseksi tulisi ensi-
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vaiheessa hankkia lämpökameramalli, joka mahdollistaa nykyistä lämpöka-

meraa tarkemman ja laadukkaamman lämpökuvan sekä paremman lämpöti-

lan erottelukyvyn. Parhaimmin tähän vaativaan lämpökuvaustoimintaan so-

veltuisi FLIR ThermaCAM P640 -lämpökamera, jossa on edellä kuvatut omi-

naisuudet ja huomattava määrä lisäominaisuuksia. Tämä varmistaisi Raken-

nustekniikan lämpökuvauspalvelun pysymisen eturivin palvelun tarjoajien

joukossa sen pystyessä tarjoamaan teknisesti parasta saatavilla olevaa läm-

pökuvan laatua asiakkaille kaikissa kuvaustilanteissa tilaajasta riippumatta.

Rakennustekniikan lämpökuvauspalvelujen teknistä laitteistoa ajanmukais-

taisi myös rakennusten tiiviysmittauslaitteiston hankkiminen. Laitteisto on

monessa toimeksiannossa keskeistä apuvälineistöä, joka tukee oikeiden ja

riittävien lämpökuvaustulkintojen tekemisessä.

4.4.3 Suositukset osaamiseen liittyen

Rakennustekniikan lämpökuvauspalvelujen henkilöstöllä on tällä hetkellä

suoritettuna Kiinteistöjen lämpökuvaus-täydennyskoulutus Hämeen ammat-

tikorkeakoulussa vuonna 2001. Lisäksi yhdellä henkilöllä on suoritettuna

ITC:n sertifioima Level I -lämpökuvauspätevyys vuonna 2004. THER-

MOSENSE konferenssiin on osallistuttu vuonna 2001 ja 2007.

Henkilöstön osaamisen kehittäminen edellyttää seuraavan sertifioidun Level

II- tason suorittamista. Viimeisimmän THERMOSENSE XXIX -konferenssin

yhteydessä ITC:n toimesta ilmoitettiin, että Level II -tason koulutusta tullaan

mahdollisuuksien mukaan järjestämään Suomessa marraskuussa 2007. Tä-

tä valmennusta suositellaan seuraavaksi koulutustoimenpiteeksi.

4.4.4 Suositukset markkinointiin ja asiakassuhteiden hoitoon liittyen

Tarkasteltaessa asiakassuhteita ja pyrittäessä kehittämään niitä on keskeis-

tä tietää, keitä asiakkaat ovat ja miten heille onnistutaan tuottamaan arvoa.

Asiakkaista kerätään systemaattisesti tietoa koko asiakassuhteen ajan asia-

kastietokantaan, josta se on saatavissa asiakassuhteen ja markkinoinnin

tarpeisiin. Asiakastyytyväisyyden varmistamiseksi asiakkailta kerätään pa-

lautetta palvelujen tuottamisen eri vaiheissa. Palautetta käytetään arvontuo-

tantokyvyn arvioinnissa, asiakastarpeiden muuttumisen ennakoinnissa ja

asiakassuhteen pitkäjänteisessä kehittämisessä.
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Suositellaan, että Rakennustekniikan lämpökuvauspalvelut ottavat käyttönsä

markkinoinnissa ja asiakassuhteiden kehittämisessä systemaattisen asia-

kastietojen dokumentoinnin ja asiakaspalautteen keräämisen. Asiakastietoja

varten luodaan asiakastietokanta esimerkiksi Excel-ohjelmaa käyttäen ja sii-

hen kerätään tietoa asiakkaasta palveluprosessin eri vaiheissa. Palautetta

varten kehitetään asiakaspalautelomake, jossa pyydetään asiakkaalta palau-

tetta palveluprosessin eri vaiheista sekä palvelusta kokonaisuutena. Asiak-

kaalta kysytään myös ehdotuksia palvelun kehittämiseksi. Palautelomake

voidaan lähettää asiakkaalle Toimeksiannon päätösvaiheessa sähköisesti tai

raportin yhteydessä lomakkeena.

Rakennustekniikan lämpökuvauspalvelujen markkinoinnissa on eniten kehi-

tettävää perinteisen markkinoinnin saralla palveluprosessin ensimmäisessä

vaiheen eli Toimeksiannon aloituksen yhteydessä, jolloin potentiaaliset asi-

akkaat etsivät tietoa vaihtoehtoisista palveluntarjoajista ja tekevät ostopää-

töksensä.

Markkinointiviestinnän osalta peruslähtökohtana voitaisiin pitää, että asiakas

saa perinteisiä tiedonhankintaväyliä käyttäen tietoa palveluntuottajasta. Näin

ollen suositellaan, että Rakennustekniikan lämpökuvauspalvelujen yhteys-

tiedot julkaistaan puhelinluettelossa ja lämpökuvauspalveluille perustetaan

oma kotisivut Stadian Rakennustekniikan www-sivuston yhteyteen. Sivustol-

le voidaan laittaa kontaktitietojen ohella yleistä tietoa lämpökuvauspalveluis-

ta ja niiden hyödyntämismahdollisuuksista sekä esitellä kattavasti Raken-

nustekniikan lämpökuvauspalvelua.

Myynninedistämisen, suhdetoiminnan ja kenttämyynnin suhteen suositel-

laan, että laaditaan vuosisuunnitelma, jossa määritellään lämpökuvauspalve-

lujen tarkennettu asiakaskohderyhmä ja tarvittavat toimenpiteet sen saavut-

tamiseksi markkina- ja kilpailutilanne huomioon ottaen.
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5 YHTEENVETO

Rakennustekniikan koulutusohjelman lämpökuvauspalvelulla on ollut käy-

tössään hyvä lämpökuvauskalusto ja osaava henkilökunta sekä toimintaa

tukeva johtohenkilöstö. Laadukkaan palvelutoiminnan ja alati kehittyvän läm-

pökuvaamisen opetuksen varmistaminen tulevaisuudessa edellyttää kuiten-

kin välittömiä kehittämistoimenpiteitä.

Insinöörityön tavoitteena oli kuvata Rakennustekniikan koulutusohjelman

lämpökuvauspalvelut kokonaisuutena, paikallistaa ja analysoida keskeisim-

mät kehittämiskohdat sekä antaa suositukset siitä, mihin kehittämistoimenpi-

teisiin tulisi ryhtyä, jotta palvelujen menestyksekäs tuottaminen tulevaisuu-

dessa varmistetaan.

Insinöörityön tuloksena määriteltiin ja kuvattiin yksityiskohtaisesti Rakennus-

tekniikan koulutusohjelman lämpökuvauspalvelujen palveluprosessi alapro-

sesseineen. Prosessien kuvaaminen edustaa prosessien kehittämisen kol-

matta tasoa opinnäytetyössä esitellyssä Prosessien kypsyystasomallissa

(Kuva 3). Palvelujen tuottamisessa tarvittava teknologia, osaaminen ja asia-

kassuhteiden hoito kuvattiin ja jäsennettiin prosessiin liittyviksi osatekijöiksi.

Kuvausten perusteella määritettiin palvelujen kehittämiskohteet, arvioitiin

kehittämismahdollisuuksia ja annettiin suosituksia kehittämistoimenpiteistä.

Niistä keskeisimmät olivat panostaminen lämpökuvauspalvelujen teknologi-

aan hankkimalla nykyistä edistyksellisempi lämpökamera ja mittalaitteita.

Suositeltiin myös, että palveluhenkilökunnan osaamista ylläpidetään ja kehi-

tettään sertifioiduilla lämpökuvauskoulutuksilla. Asiakassuhteiden kehittämi-

sen osalta suositeltiin systemaattista asiakastietojen dokumentointia, asia-

kaspalautteen keräämistä sekä markkinointitoimenpiteitä.

Tulosten pohjalta voidaan ryhtyä välittömiin ja palvelutoimintaan suoraan

vaikuttaviin kehittämistoimenpiteisiin. Prosessikuvausta ja siihen linkitettyä

teknologian, osaamisen ja asiakassuhteiden hoidon kuvaamista voidaan

hyödyntää jatkossa myös perehdyttämisessä, sisäisessä viestinnässä, ope-

tuksessa ja koulutusohjelman palvelujen yksityiskohtaisemmassa esittelys-

sä.
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Muutokset lämpökuvausteknologiassa, palvelujen potentiaalisessa asiakas-

kunnassa sekä asiakkaiden omissa tuotantoteknologisissa laadunvarmistus-

järjestelmissä tuovat esiin Rakennustekniikan lämpökuvauspalvelujen kehit-

tämistarpeen entistä asiakaslähtöisemmäksi, tehokkaammaksi ja teknisesti

ajan tasalla olevaksi. Toisaalta ne mahdollistavat myös Rakennustekniikan

lämpökuvauspalvelujen ja opetuksen tarkastelemisen uudessa, laajemmas-

sa viitekehyksessä.

Jatkotutkimuskohteeksi ehdotetaankin sen selvittämistä, mitä mahdollisuuk-

sia muuttunut tilanne tuo Stadian Rakennustekniikan koulutusohjelmalle. Tu-

levaisuudessa voisi olla mahdollista ja kustannustehokasta hankkia useam-

pia erilaisia lämpökameramalleja opetuskäyttöön ja laajentaa sekä entises-

tään vahvistaa lämpökuvauksen opetusta. Kiinteistöjen lämpökuvauksiin

keskittyvässä laboratoriossa voitaisiin demonstroida monipuolisesti lämpö-

kuvaustoimintaa ja havainnollistaa lämpökuvausta hyödyntäen erilaisia ra-

kennusfysiologisia ilmiöitä ja niiden poikkeamien havaitsemista.
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INFRAPUNAN LÖYTYMISEN HISTORIA:

Vajaat 200 vuotta sitten ei sähkömagneettisen spektrin infrapunaisen kaistan

olemassaoloa osattu edes epäillä. Infrapunaspektrin, tai vain ”infrapunai-

sen”, kuten sitä tavallisesti kutsutaan, alkuperäinen merkitys lämpösäteilynä

on nykyään ehkä vähemmän ilmeistä, kuin Herschelin (Kuva 5) törmätessä

ilmiöön vuonna 1800.

Kuva 5. Sir William Herschel (1738- 1822) [8, s. 101]

Infrapunainen löytyi vahingossa etsittäessä uutta optista ainetta. Sir William

Herschel – kuningas Yrjö III:n tähtitieteilijä ja jo kuuluisa löydettyään planeet-

ta Uranuksen – etsi optista suodatinmateriaalia, jonka avulla auringon tele-

skooppikuvan kirkkautta olisi voitu vähentää auringon havainnoinnin aikana.

Tehdessään kokeita erivärisillä kirkkautta himmentävillä laseilla hän kiinnos-

tui huomatessaan, että jotkin lasit läpäisivät auringon lämpöä vain vähän,

kun taas toiset läpäisivät sitä siinä määrin, että silmät oli suojattava vain

muutaman sekunnin tarkkailun ajaksi.

Herschel vakuuttui pian siitä, että tarvittiin systemaattinen koe, jonka tavoit-

teena oli löytää aine, joka samanaikaisesti himmentäisi kuvaa halutulla taval-

la ja vähentäisi lämpöä. Hän aloitti toistamalla Newtonin prismakokeen, mut-

ta kiinnitti huomiota spektrin näkyvän alueen voimakkuuksien jakautumisen
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sijaan sen lämpövaikutukseen. Aluksi hän mustasi herkän elohopealämpö-

mittarin säiliöosan musteella ja hän ryhtyi tätä säteilynilmaisimenaan käyt-

tämällä tutkimaan auringosta pöydän pinnalle lasiprisman kautta heijastuvien

spektrin eri värien lämpövaikutusta. Vertailutarkoituksiin hänellä oli muita

lämpömittareita, jotka oli suojattu auringon valolta.

Kun mustattua lämpömittaria siirrettiin hitaasti spektrin väristä toiseen, luke-

mat osoittivat lämpötilan nousevan tasaisesti siirryttäessä spektrin violetista

päästä punaiseen päin. Tämä ei sinänsä ollut täysin odottamatonta, sillä ita-

lialainen tutkija Landriani oli havainnut pitkälti saman ilmiön vuonna 1777

suorittamassaan kokeessa. Herschel oli kuitenkin ensimmäinen, joka ym-

märsi, että lämpövaikutuksella oli pakko olla huippu, joka ei näyttänyt sijait-

sevan näkyvän valon alueella.

Siirtäessään lämpömittarin spektrin punaisen pään ulkopuolella olevalle pi-

meälle alueelle Herschel totesi, että lämpövaikutus jatkoi voimistumistaan.

Huippukohta, kun se löytyi, sijaitsi selvästi punaisen valon ulkopuolella alu-

eella, jota nykyään kutsutaan ”infrapuna-aallonpituuksiksi”.

Kun Herschel julkisti löytönsä, hän kutsui tätä uutta sähkömagneettista

spektrin aluetta ”termometriseksi spektriksi”. Itse säteilyä hän kutsui ”pime-

äksi lämmöksi”, tai vain ”näkymättömiksi säteiksi”. Ironista kyllä, ja vastoin

yleistä käsitystä, Herschel ei keksinyt termiä ”infrapunainen”. Kyseinen sana

alkoi esiintyä teksteissä noin 75 vuotta myöhemmin ja edelleen on epäsel-

vää, kenelle kunnia sanan keksimisestä kuuluu.

Se, että Herschel käytti alkuperäiskokeessaan prismana lasia, sai aikaan ai-

kalaisten piirissä aikaan keskustelua siitä, oliko infrapunaisia aallonpituuksia

todellisuudessa lainkaan olemassa. Yrittäessään vahvistaa Herschelin löy-

töä eri tutkijat käyttivät umpimähkäisesti useita erilaisia lasityyppejä, jotka

läpäisivät infrapunaisia aallonpituuksia eri tavoin. Myöhempien kokeidensa

ansiosta Herschel tuli huomaamaan, että lasi läpäisi vasta keksittyä läm-

pösäteilyä vain osittain ja hänen olikin todettava, että infrapunaisen tutki-

muksessa voitiin todennäköisesti käyttää ainoastaan heijastavaa optiikkaa,

ts. tasaisia ja kaarevia peilejä. Onneksi tämä piti paikkansa ainoastaan vuo-

teen 1830 asti, jolloin italialainen tutkija Melloni teki sen merkittävän havain-

non, että luonnossa esiintyvä vuorisuola (NaCl) – jota oli saatavana suurina,
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linssien ja prismojen valmistukseen sopivina luonnonkiteinä – läpäisi infra-

punasäteilyä erinomaisesti. Tämän seurauksena vuorisuolasta tuli infra-

punasäteilyn tutkimuksessa ensiarvoisen tärkeä optinen materiaali, mikä ti-

lanne säilyi muuttumattomana seuraavan 100 vuoden ajan aina 1930-

luvulle, jolloin kiteitä opittiin valmistamaan keinotekoisesti. [16, s. 101 - 102.]
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FLIR ThermaCAM PM 695 -LÄMPÖKAMERAN TEKNISET OMINAISUU-

DET:

• ilmaisuherkkyys eli lämpötilan erottelukyky on 0,08 °C (+30 °C lämpöti-

lassa )

• lämpökameran lämpötilojen mittausalue on välillä – 40 °C ··· + 1500 °C

• lämpökameran ilmaisin on jäähdyttämätön mikrobolometrimatriisi, jonka

spektrialue on 7,5 - 13 m alueella

• mikrobolometrissä on 320 x 240 kuvapikseliä (1. sukupolven piimatriisi-

ilmaisin)

• lisäoptiikat 80° ja 45° (=laajempi kuva läheltä )

• kuvausetäisyys 0,3 m - ääretön

• paino 2,4 kg

• digitaalinen zoomaus on 4 x, mutta ei optista zoomausta

• kiinteällä digitaalikameralla valokuvan tallennus lämpökuvan yhteydessä

• TFT-värinäyttö

• kuvien tallennus PCMCIA-kortille

• lämpökuviin on valittavissa mustavalko tai useita eri väripaletteja

• mittaustarkkuus on ± 2 °C tai ± 2 % (riippuu asetetusta mitta-alueesta)

• käyttölämpötila on – 15 °C ··· + 50 °C

• ilman kosteuspitoisuus alue on 10 % RH ··· 95 % RH

• suomenkieliset käyttövalikot ja käyttöohjeet
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TERVEYDELLISIÄ VIRANOMAISMÄÄRÄYKSIÄ JA -OHJEITA:

• Terveydensuojelulaki (763/94)

§ Luku 7, Asunnon ja muun oleskelutilan sekä yleisten alueiden ter-

veydelliset vaatimukset:

• 26§ Asunnon ja muun oleskelutilan terveydelliset vaatimuk-

set

• Terveydensuojeluasetus (1280/94)

§ Luku 5, Asunnon ja muun oleskelutilan terveydelliset vaatimukset:

• 25§ Asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisyyden val-

vontaa

• Sosiaali- ja terveysministeriön oppaat

§ Sisäilmaohje. Opas 1997:1

• Asuntojen ja muiden oleskelutilojen fysikaaliset, kemialliset

ja mikrobiologiset tekijät

• Sosiaali- ja terveysministeriön oppaat

§ Asumisterveysohje. Opas 2003:1

• Asuntojen ja muiden oleskelutilojen fysikaaliset, kemialliset

ja mikrobiologiset tekijät (korvaa Sisäilmaohjeen, 1997)

• Sosiaali- ja terveysministeriön oppaat

§ Asumisterveysopas. Opas 2005

• Asuntojen ja muiden oleskelutilojen fysikaaliset, kemialliset

ja mikrobiologiset tekijät (Asumisterveysohjeen 2003:1 so-

veltamisohje)



LIITE 4 1(1)

RAKENTEELLISIA VIRANOMAISMÄÄRÄYKSIÄ JA -OHJEITA:

• Suomen standardisoimisliitto SFS, Standardi SFS 5511

§ Ilmastointi. Rakennusten sisäilmasto.1989

• Lämpöolojen kenttämittaukset

• Ympäristöministeriö, asunto- ja rakennusosasto, Suomen rakentamis-

määräyskokoelma, RakMK C2

§ Kosteus. Määräykset ja ohjeet 1998

• Rakennuksen vaipan kosteustekniset vaatimukset

• Ympäristöministeriö, asunto- ja rakennusosasto, Suomen rakentamis-

määräyskokoelma, RakMK C3

§ Rakennuksen lämmöneristys. Määräykset 1985 ja 2003

• Rakennuksen vaipan lämpötekniset vaatimukset

• Ympäristöministeriö, asunto- ja rakennusosasto, Suomen rakentamis-

määräyskokoelma, RakMK C4

§ Lämmöneristys. Ohjeet 2003

• Rakennuksen vaipan lämpötekniset ohjeet

• Sisäasianministeriö, Suomen rakentamismääräyskokoelma, RakMK D2

§ Rakennuksen sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 1987

ja 2003

• Lämpöolot, ilmanvaihto, melu ohjearvot

• Sisäasianministeriö, Suomen rakentamismääräyskokoelma, RakMK D3

§ Rakennusten energiatalous. Määräykset ja ohjeet 1978

• Sisäilman suunnittelun ohjeistus

• Ohjetiedosto, RT 14-10850  [9]

§ Rakennuksen lämpökuvaus. Ohjetiedosto 2005

• Rakenteiden lämpötekninen toimivuus

• Suunnitteluohje, Ratu 1213 -S

§ Rakennuksen lämpökuvaus. Ohjetiedosto 2005

• Lämpökuvaus, raportointi ja tilaaminen

• Ohjetiedosto, RT 07-10564

§ Rakennuksen sisäilmasto. Ohjetiedosto 1995

• Sisäilman lämpöolot ja lämpökuormat

• Ohjetiedostot, RT 07-10741 ja RT 07-10790

§ Sisäilmastoluokitus 2000. Ohjetiedosto 2001 ja 2003

• Sisäilman lämpöolot ja lämpökuormat
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