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 Sensoreiden integrointi vaatteisiin on tätä päivää. 

 Kaupallisia sensoripohjaisia sovelluksia on tällä hetkellä erityisesti terveyden ja 

hyvinvoinnin alueella.

 Tutkimusprojekteissa kehitetään uusia älyvaateratkaisuja eri käyttötarkoituksiin.

 Sensoreilla voidaan monipuolisesti mitata niin ympäristön kuin ihmisen ominaisuuksia.

Taustaa älyvaatteista

Source: www.reima.com Source: VTT Twitter
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Potentiaalisia hyötyjä työympäristössä

 Työturvallisuuden edistäminen 

 Työtehokkuuden edistäminen / työnkulun parantaminen

 Työntekijöiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen / ennakoiva 

lähestymistapa

 Vaatteen elinkaaren monitoroiminen

 Lain vaatimuksiin vastaaminen

.
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Älykkäät työvaatteet rakennustyömaa- ja 

teollisuusympäristöissä

 RFID-tunnisteet työvaatteiden seurannassa käytössä (esim. pesuprosessin ja 

vaatteen elinkaaren seuranta).

 Projekteja on tehty vähemmän tarvelähtöisesti.

 Tutkimuksen, prototyyppien ja kokeilujen kautta pyritään kehittämään uusia 

sovelluksia eri tarkoituksiin.

Syke

Sijainti

Vireystila/väsymys

Stressitaso

Ympäristön lämpötila

Happimäärä

Kosteus

Melu

Tärinä

Säteily

Kaasut

Tasapaino

Ihon lämpötila
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Anturiteknologioista 

 Teknologia saatavilla:

 Paikannus:

 Wi-Fi: tarkkuus muutamia metrejä, kantama < 100 m, aktiivinen sensori

 BluetoothLE: tarkkuus muutamia metrejä, kantama < 100 m, aktiivinen sensori

 UWB: tarkkuus muutamia senttimetrejä, kantama < 100 m, aktiivinen sensori

 RFID: tarkkuus muutamia senttimetrejä, kantama 1-15 m, aktiivinen/passiivinen sensori

 GPS: ulkokäyttöön, tarkkuus muutamia metrejä, aktiivinen sensori

 Ympäristön lämpötilasensori

 Säteilyanturi, UV

 Painesensori

 Gyrosensori, liikesensori, kiihtyvyyssensori

 Sykesensori (vyö - tarkka, ranneke - nykyään rajallinen suorituskyky)

 Ihon lämpötilaa ja sähkönjohtavuutta mittaava sensori

 Teknologia kehitteillä (tyypilliset haasteet ovat fyysinen koko, virran 

käyttö, kustannus):

 Kaasut 

 VOC (haihtuvat orgaaniset yhdisteet)

 Savu 



13/02/2018 6

High level system infrastructure example

Data warehousing/
analytics

Reporting and visualization
(dashboards, reports, real-time alerts etc.)

Communication
infrastructure

Construction 
company

Application/
service 
provider

Cloud 
platform 
provider

Connectivity service 
provider (e.g. 
operators)

Sensor/
IoT device 
manufacturer

Work wear, 
equipment,
machinery provider

Sensored equipment/
output interface



Esimerkkejä mahdollisista 

sovelluskohteista
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Alustavat ideat

1. Työkoneet ja työntekijöiden turvallisuus

2. Alueiden valvonta työympäristössä

3. Työmaaergonomia
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Työkoneet ja työntekijöiden turvallisuus

 Työmailla tapahtuu tapaturmia, joissa työntekijä joutuu työkoneiden 

vahingoittamaksi.

→ Vaatteisiin ja koneisiin integroitavien sensorien avulla pyritään 

pienentämään tapaturmariskiä. 



13/02/2018 10

Alueiden valvonta työympäristössä

 Tiettyjen tehtävien suorittamiseksi täytyy varmistua, että alueella ei ole työntekijöitä. 

→ Vaatteisiin integroiduilla sensoreilla pyritään tunnistamaan eri alueilla liikkuvat 

työntekijät ja parantamaan työn sujuvuutta ja turvallisuutta.

 Työmaalla työntekijät joutuvat usein liikkumaan turhaan paikasta toiseen.

→ Vaatteisiin integroiduilla sensoreilla voidaan optimoida liikkumista työmaa-alueella. 
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Työmaaergonomia

 Rakennusalan työtehtäviä joudutaan usein tekemään olosuhteissa, joissa 

ergonominen työskentely on haastavaa.  

→ Vaatteisiin integroiduilla sensoreilla tunnistetaan työntekijän liikeratoja 

ja arvioidaan erilaisten työasentojen ergonomiaa.



KIITOS!

Kommentteja ja kysymyksiä?

Lisätietoja:

satu-marja.makela@vtt.fi

juha.haikio@vtt.fi
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