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1 JOHDANTO 

 

Lämpökamerakuvaus on noninvasiivinen diagnostinen tekniikka, joka ei vaadi koske-

tusta kohde-eläimeen. Lämpökamera mittaa kuvauskohteen ihon emittoimaa läm-

pösäteilyä ja esittää sen kuvamuodossa. Kuvissa olevat värivaihtelut kuvaavat kohteen 

eri lämpötiloja. Alun perin armeijan käyttöön kehitettyä tekniikkaa on sovellettu mm. 

maastoon eksyneiden ihmisten paikantamiseen ja rakennusten lämpövuotojen etsimi-

seen. 

 

Eläinlääketieteessä lämpökameroita on käytetty jo pitkään, 60- ja 70- luvuilta asti. Tek-

niikan kehityksen myötä lämpökamerat ovat muuttuneet isoista kameran ja tietokoneen 

yhdistelmistä pienemmiksi kädessä pidettäviksi digitaalisiksi kameroiksi, joiden käyt-

täminen on helppoa. Lämpökamerakuvauksen käyttöä kliinisissä tutkimuksissa pien-

eläimillä on kuitenkin tutkittu hyvin vähän, vaikka lämpökameroiden mahdollisuudet 

diagnostisena apuvälineenä praktiikassa ovat hyvin monipuoliset. Koirilla lämpökame-

ran käyttö on vielä toistaiseksi rajoittunut lähinnä tieteellisiin tutkimuksiin, joten kliini-

seen työhön sitä ei laajasti ole sovellettu. 

 

Lämpökameran hankkiminen kliiniseen käyttöön asettaa kuitenkin tiettyjä vaatimuksia 

kameran teknisille ominaisuuksille. Tärkeimpinä ominaisuuksina kamerassa on oltava 

riittävän hyvä ilmaisimen erotuskyky eli resoluutio sekä lämpöherkkyys eli sensitiivi-

syys. Nykyisissä lämpökameroissa resoluutio ja lämpöherkkyys ovat yleensä riittävällä 

tasolla luotettavien lämpökuvien ottamiseen ja lisäksi kameroiden käyttö on helppoa. 

Teknologian kehityttyä myös kameroiden hinnat ovat jo sillä tasolla, että tavallisetkin 

klinikat voisivat niihin investoida. Jotta lämpökameroiden käyttöä saataisiin lisättyä, on 

tehtävä lisää tutkimuksia näiden kameroiden hyödyllisyyden osoittamiseksi. 

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, mitkä tutkimuksessa käytetyistä kolmes-

ta lämpökamerasta, joita ei alun perin ole lääketieteelliseen tutkimukseen tarkoitettu, 
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voisivat soveltua diagnostiseen kuvantamiseen koirilla. Oletuksena oli, että käyttämis-

tämme lämpökameroista resoluutioltaan suurin ja lämpöherkin soveltuisi hyvin diagnos-

tiseen kuvantamiseen. Lisäksi oletimme, että resoluutioltaan pienin ja lämpöherkkyy-

deltään epätarkin ei soveltuisi kliiniseen työhön. Teknisiltä ominaisuuksiltaan kahden 

muun kameran väliin sijoittuva kamera oli olettamuksien mukaan myös mahdollisesti 

diagnostiikkaan soveltuva. 

 

Tutkimus tehtiin osana ELL Mari Vainionpään väitöskirjatutkimusta ja tutkimuksesta 

on myös julkaistu artikkeli (Vainionpää ym. 2012). 

 

2 KIRJALLISUUSKATSAUS 

2.1 Lämpökamerakuvantamisen teoriaa 

Lämpökamerakuvaus perustuu kohteen säteilemään lämpösäteilyyn, jonka kameran 

ilmaisin havaitsee infrapunasäteilynä ja määrittää pinnan lämpötilan tiettyjen fysikaalis-

ten lakien ja pinnan ominaisuuksien mukaan. Kaikki kappaleet, joiden pintalämpötila 

ylittää absoluuttisen nollapisteen emittoivat lämpösäteilyä. Tätä säteilyä voidaan kuvata 

kahdella määreellä: aallonpituudella (λ) ja intensiteetillä (Q). (Speakman & Ward 1998) 

 

Sekä emittoidun säteilyn intensiteetti että aallonpituus vaihtelevat emittoivan kappaleen 

pintalämpötilan mukaan. Tietyn lämpötilan omaavat kappaleet emittoivat säteilyä tietyl-

lä aallonpituusasteikolla. Kappaleen emittoiman säteilyn intensiteetti voidaan kuvata 

aallonpituuden ja pinnan lämpötilan funktiona: 

  =        ( /  )               (1) 

missä Qλ on emittoidun säteilyn intensiteetti watteina (W) millä tahansa aallonpituudel-

la, kun aallonpituuden yksikkönä on metri (m), T on pinnanlämpötila kelvineinä (K) ja 

A ja B ovat vakioita: A = 3,742 × 108 W · µm4 · m-2 ja B = 1,439 × 104 µm · K. Yhtälö 1 

tuottaa sarjan käyriä, jotka kuvaavat emittoidun säteilyn määrää joka aallonpituudella 
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kappaleille, joilla on eri pintalämpötilat. Kappaleen emittoima kokonaissäteily (Qtot) 

saadaan integroimalla yhtälö 1 koko aallonpituusasteikolla. Tämän integraalin arvo on:     =    ∙              (2) 

missä σ on Stefan-Boltzmannin vakio (5,67 × 10-8 W · m-2 · K-4). (Speakman & Ward 

1998) 

 

Aallonpituus, jolla säteilyn maksimaalinen intensiteetti emittoituu, riippuu pinnan läm-

pötilasta: mitä korkeampi lämpötila sitä lyhyemmällä aallonpituudella suurin osa sätei-

lystä emittoituu. Tätä suhdetta kuvaa Wienin siirtymälaki: 

    =   ,              (3) 

missä λmax on emission huippuaallonpituus (mm) ja T on pinnan lämpötila (K). Kappa-

leiden emittoiman säteilyn intensiteetti on riippuvainen niiden pintalämpötilasta, joten 

emittoituvan säteilyn mittaaminen tarjoaa keinon määrittää kappaleen pinnan lämpötilo-

ja. Jotta voitaisiin mitata kappaleita, joiden pintalämpötila on -10–50 °C, sopivimmat 

aallonpituudet ovat noin 9–11 µm. Tämä alue on spektrin huippuemission alue ja kuu-

luu elektromagneettisen spektrin infrapuna-alueeseen. (Speakman & Ward 1998) 

 

2.2 Lämpökamerakuvauksen perusteita 

Ihon lämpötilan nousu näkyy lämpökamerakuvissa kuumempana alueena, mikä viittaa 

lisääntyneeseen verenkiertoon ja metaboliaan kyseisellä alueella (Love 1980, Ring 

1990). Nämä muutokset liittyvät usein tulehdukseen (Eddy ym. 2001) tai esimerkiksi 

kasvaimeen (González 2007). Paikallisesti alentunut ihon lämpötila näkyy kuvissa kyl-

mempänä alueena, joka voi johtua mm. veritulpista, paikallisen verenkiertohäiriön aihe-

uttamasta kudoskuoliosta (Turner 1991) tai hermovaurioista (von Schweinitz 1999, Ed-

dy ym. 2001). 
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Kuvien tulkinta erilaisten fysiologisten tai patologisten tilojen diagnosoinnissa perustuu 

muuttuneen alueen ja vastaavan terveen alueen lämpötilojen epäsymmetrisyyteen 

(Yanmaz ym. 2007). Normaalivaihtelun rajana on pidetty 1 °C lämpötilaeroa vertailta-

vien puolien välillä (Turner 2001, Yanmaz ym. 2007). Vardasca ym. (2012) saamat tu-

lokset puolestaan osoittivat eri puolten välisten erojen olevan terveillä miehillä korkein-

taan 0,4 °C ± 0,3 °C. 

 

2.3 Kuvausolosuhteet 

Lämpökamerakuvaus on hyvin herkkä menetelmä, minkä vuoksi kuvausolosuhteiden 

tulee olla sopivat: ei ulkoista lämmönlähdettä, ei suojaamatonta valonlähdettä tai suoraa 

valoa kuvauskohteeseen, ei vetoa tai tuulta ja lisäksi ilman lämpötilan ja kosteuden tulee 

olla tasaiset (Turner 1991, Jiang ym. 2005). Epäsuotuisat olosuhteet vaikuttavat kohteen 

pintalämpötilaan ja siten lämpökamerakuvaan, koska ne aiheuttavat lämpötilamuutok-

sia, jotka eivät ole kohteen todellisia muutoksia. 

 

Joidenkin tutkimusten mukaan kuvauksen kohteen lämpötilan pitäisi tasaantua kuvausti-

loissa tai vastaavissa olosuhteissa 10–20 min ennen lämpökamerakuvausta (Turner 

1991, Jiang ym. 2005). Tunleyn ja Hensonin (2004) hevostutkimuksessa todettiin, että 

10–20 minuutin aikana tutkituista kolmesta kohteesta (metakarpophalangeaalinivel, 

lateraali thorax ja gluteaalialue) vain 19 % oli tasaantunut. Tutkimuksessa havaittiin, 

että lämpötilan tasaantumiseen tarvittaisiin 39–60 min ennen kuvien ottamista, pitkä-

karvaisilla hevosille pidempään kuin lyhytkarvaisilla. Tutkimuksessa 24/25 hevosella ei 

kuitenkaan ollut merkitseviä muutoksia lämpötilaprofiilissa tunnin kestäneen mittauk-

sen aikana. Tämä viittaisi siihen, ettei lämpötilan tasaantumisjaksoa ennen kuvausta 

välttämättä tarvittaisi. Tunleyn ja Hensonin (2004) mukaan lämpötilan tasaantuminen 

saattaisi kuitenkin parantaa kuvien tulkintaa, sillä esim. kylmästä ulkoilmasta tuoduissa 

hevosissa mahdolliset patologiset kuumat kohteet näkyisivät paremmin ennen lämpöti-

lan tasaantumista ja vastaavasti epänormaalit kylmät kohdat lämpötilan tasaantumisen 

jälkeen. Simon ym. (2006) puolestaan tutkivat hevosilla liikunnan vaikutusta jalkojen 
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pintalämpötiloihin. He totesivat, että liikunnan aiheuttama lämpö ei enää vaikuttanut 

lämpökamerakuviin, kun liikunnan lopettamisesta oli kulunut 45 min. 

 

Hevosilla tehdyn tutkimuksen perusteella artefaktoja eli virheitä kuviin voivat lisäksi 

aiheuttaa arvet, lika ja karvan pituus (Yanmaz ym. 2007). Rotilla tehdyn tutkimuksen 

lämpökamerakuvista on todettavissa kuinka myös vesipisarat aiheuttavat artefaktoja 

(Vianna & Carrive 2005). Karvan pituuden lisäksi erityisesti turkin eristävyys sekä 

myös pigmentoituneiden alueiden vaihtelut karvassa voivat aiheuttaa kuviin lämpötila-

vaihteluita, jotka eivät vastaa ihon todellista lämpötilaa (Clark  & Cena 1977). Lämpöti-

lavaihtelut erilailla pigmentoituneiden turkin alueiden välillä koskevat lähinnä tilanteita, 

jolloin alue on altistunut lämpösäteilylle. Esimerkiksi seepran mustat raidat ovat aurin-

gossa yli 10 °C lämpimämmät kuin valkoiset raidat, mutta lämpötilaero tasoittuu kun 

seepra on 5-10 minuuttia varjossa (McCafferty 2007). 

 

Infernuso ym. (2010) vertailivat karvojen ajelun merkitystä lämpökamerakuviin koirilla. 

He kuvasivat koiria, joilla oli todettu eturistisiteen repeämä polvessa sekä terveitä ver-

rokkikoiria. Kaikkien koirien toisen polven alue kuvattiin ensin ennen karvojen ajelua, 

minkä jälkeen polven alueen karvat ajeltiin ja polvi kuvattiin uudestaan 60 minuutin 

kuluttua. Lämpötilat karvojen ajelun jälkeen olivat korkeammat, mutta lämpötilaprofiilit 

pysyivät samanlaisina (Infernuso ym. 2010). Samankaltaisiin tuloksiin pääsivät myös 

Loughin ja Marino (2007) sekä Fidlerová ym. (2010).  

 

Puudutteiden vaikutusta lämpökamerakuviin on tutkittu sekä hevosilla (Holmes ym. 

2003) että ihmisillä (Lange ym. 2011). Holmes ym. (2003) eivät huomanneet tutkimuk-

sessaan muutoksia terveiden hevosten etujalkojen lämpökuvissa 45 minuutin seuranta-

jakson aikana puudutusaineen injektoimisen jälkeen. Lange ym. (2011) puuduttivat ult-

raääniohjauksessa ihmisen käden eri hermoja (lihas-ihohermo, värttinähermo, kyynär-

hermo tai keskihermo) ja seurasivat ihon lämpötilan muutoksia 22 minuutin ajan kahden 

minuutin välein. Kyynärhermon tai keskihermon puudutus aiheutti tilastollisesti merkit-
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sevän lämpötilan nousun näiden hermojen hermottamilla alueilla, mutta vastaavaa vai-

kutusta ei havaittu lihas-ihohermon tai värttinähermon puudutuksissa. 

 

2.4 Lämpökamerat ja kuvien analysoint i 

Nykyään käytössä olevat lämpökamerat edustavat teknologiaa, joka ei vaadi kosketusta 

kohteeseen (eng. noncontacting thermography). Niissä käytetään jäähdyttimellisiä (eng. 

cooled) tai jäähdyttämättömiä (eng. uncooled) ilmaisimia. Jäähdyttimelliset kamerat 

tarvitsevat suoran tietokoneyhteyden, joten ne eivät ole helposti liikutettavia. Monimut-

kaisen teknologiansa (ilmaisin, katodisädeputki yms.) vuoksi ne ovat myös helposti 

rikkoutuvia. Jäähdyttämätön teknologia käyttää puolestaan sarjaa ilmaisimia, ns. matrii-

si-ilmaisimia (eng. focal plane array, FPA), jotka keskittävät ja mittaavat infrapunasätei-

lyn. Jäähdyttimellisten kameroiden lämpöherkkyys on parempi kuin jäähdyttämättömi-

en, mutta lääketieteellisiin lämpökuviin 0,3 °C erotuskyky on ollut riittävä, mikä jääh-

dyttämättömillä kameroillakin voidaan saavuttaa. (Turner 2001) 

 

Tärkeimpiä kuvan laatuun vaikuttavia teknisiä ominaisuuksia lämpökamerassa ovat 

resoluutio eli ilmaisimen erotuskyky ja sensitiivisyys eli lämpöherkkyys. Resoluutio 

(esimerkiksi 60 × 60) tarkoittaa kuvan tarkkuutta, joka ilmaistaan kuvapisteiden määrä-

nä vaaka- ja pystysuunnassa. Mitä suurempi resoluutio kameralla on sitä tarkempia ku-

via sillä voidaan ottaa. Viime vuosina lääketieteellisissä tutkimuksissa käytetyt kamerat 

ovat olleet resoluutioltaan 320 × 240 ja lämpöherkkyydeltään 0,07–0,1 °C (Poljak-Blazi 

ym. 2009, Denoble ym. 2010, Lange ym. 2011). Uusimmissa kameroissa lämpöherk-

kyys lähestyy jo 0,025 °C erotuskykyä, jolloin on mahdollista erottaa 3 cm rintasyöpä-

kasvaimia jopa yli 7 cm syvyydestä ihon pinnalta tai lähellä ihon pintaa sijaitsevia 0,5 

cm kokoisia kasvaimia (González 2007). 0,025 °C lämpöherkkyydellä voidaan luotetta-

vasti mitata 0,5–1,0 °C lämpötilaeroja tai muutoksia (Head & Elliott 2002). 

 

Tarkkojen mittaustulosten saamiseksi täytyy lämpökameran käyttäjän määritellä koh-

teen emissiivisyys eli kohteen pinnan kyky säteillä lämpösäteilyä sekä ympäröivä taus-
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tasäteily eli taustan lämpötila (Infradex Oy 2013). Hardyn (1934) tekemän tutkimuksen 

mukaan ihmisen ihon emissiivisyys on ihon väristä riippumatta 1,00, mikä vastaa mus-

tan kappaleen emissiivisyyttä. Uudemman tutkimuksen tuloksissa keskimääräinen ihon 

emissiivisyys on kuitenkin hieman alhaisempi, noin 0,964 (Huang & Togawa 1995). 

Nisäkkäiden turkin emissiivisyys on suhteellisen yhteneväinen vaihdellen 0,98–1,0 

(Hammel 1956). Nämä eri nisäkkäiden (mm. lumikenkäjänis, merisaukko, susi, majava, 

ilves) turkkien emissiivisyyksien mittaukset oli tehty samalla menetelmällä kuin Hardyn 

(1934) tekemässä tutkimuksessa.  

 

Pelkkä kuvan ottaminen ei kuitenkaan riitä lämpökameran käytössä, vaan kuva pitää 

myös käsitellä ja analysoida. Lämpökuvia ja -kuvasarjoja tulkitaan yksinkertaistaen 

kolmella tavalla: yksittäisestä kuvasta, vertailemalla samanlaisia kehon osia (esimerkik-

si kehon eri puoliskoja) keskenään sekä vertailemalla eri ajankohtina otettuja kuvia kes-

kenään (Jiang ym. 2005). Monet kaupalliset järjestelmät käyttävät kuvien käsittelyyn 

ohjelmistoja, jotka alun perin on suunniteltu teolliseen käyttöön, mutta myös muutamia 

lääketieteellisiä ohjelmistoja on kehitelty (Ring 2006).  

 

2.5 Lämpökamerakuvauksen lääket ieteelliset käyttökohteet 

Kliinisessä tutkimuksessa lämpökamerakuvausta voidaan käyttää diagnostisena väli-

neenä, sen avulla voidaan parantaa ja tehostaa kliinistä yleistutkimusta sekä sitä voidaan 

käyttää eläimen terveyden ja hyvinvoinnin seurannassa (Harper 2000, Turner 2001, 

Yanmaz ym. 2007).  Lämpökamerakuvien avulla voidaan havaita oireettomia tulehduk-

sia ennen kliinisiä oireita (Harper 2000, Wilcox ym. 2009). Kanoilla (Wilcox ym. 2009) 

ja ihmisillä (Denoble ym. 2010) tehtyjen tutkimusten tulosten perusteella lämpökame-

rakuvat myös korreloivat tulehdusten tai vaurion vakavuuden kanssa. 

  

2.5.1 Lämpökamerakuvaus ihmisillä 

Lääketieteessä lämpökamerakuvausta on tutkittu paljon rintasyövän diagnosoinnissa. 

Head ym. (2000) totesivat tutkimuksessaan lämpökamerakuvauksen antavan paljon vää-
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riä positiivisia tuloksia (28 %), mutta kuvausta voitaisiin hyödyntää riskiryhmien seu-

lomisessa tarkempiin tutkimuksiin. Tutkimuksen perusteella epänormaalit asymmetriset 

lämpökamerakuvat potilaalla viittaavat vahvasti lisääntyneeseen riskiin sairastua rin-

tasyöpään, jolloin tällaisia potilaita voitaisiin seurata tarkemmin muiden diagnostisten 

keinojen avulla (mammografia, kliininen tutkimus) syövän havaitsemiseksi mahdolli-

simman varhaisessa vaiheessa (Head ym. 2000). Vastaaviin tuloksiin lämpökameraku-

vien hyödystä rintasyövän riskin arvioinnissa ovat päässeet myös Gautherie ja Gross 

(1990). 

 

Myös potilaan jäähdyttämistä on käytetty hyödyksi lämpökamerakuvauksessa lievän 

lämpöstressin aikaan saamiseksi, jolloin epänormaalit kuumat alueet korostuvat (Jiang 

ym. 2005). Lämpöstressiä aiheuttamalla (kylmävesi-immersiotesti) ja seuraamalla läm-

pötilamuutoksia tunnin ajan lämpökamerakuvauksella on toisaalta saatu viitteitä peri-

feeristen osien valtimoiden tukkeumista, kun lämpötila ei palaudu normaalisti kaikkiin 

raajojen kärkiosiin (Fujimasa ym. 2000). 

 

Lämpökamerakuvauksen on todettu korreloivan hyvin röntgenkuvien kanssa osteoartrii-

tin vakavuuden arvioinnissa ihmisillä (Varjú ym. 2004, Denoble ym. 2010). Denoble 

ym. (2010) tutkivat polvia ja erityisesti polvilumpion päällä olevan ihon lämpötilaa kun 

taas Varjú ym. (2004) kuvasivat osteoartriittia sairastavien käsiä. Tutkimuksessaan De-

noble ym. (2010) huomasivat myös, että tulehduskipulääkkeiden säännöllinen käyttö ei 

vaikuttanut merkitsevästi tarkkailtujen alueiden keskilämpötiloihin. 

 

2.5.2 Eläinten hyvinvointi 

Eläinten hyvinvointi ja sen todentaminen on yksi uusimmista tutkittavista lämpökame-

ran käyttökohteista. Vianna ja Carrive (2005) tutkivat rotilla pelon ilmenemistä ihon 

lämpötilan vaihteluina. He havaitsivat, että pelko aiheutti voimakkaan vasokonstriktion 

pelolle altistettujen rottien hännissä ja tassuissa. Eläinten stressin määrittäminen ja mit-

taaminen luotettavasti on ollut vaikeaa, sillä jo pelkkä verikokeen ottaminen, josta 
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akuuttia stressivastetta voitaisiin määrittää (Fisher ym. 2002), aiheuttaa eläimelle stres-

siä. 

 

Stewart ym. (2007) tutkivat lehmien stressin mittaamista lämpökameran avulla. Tutkijat 

havaitsivat, että lehmien silmien lämpötila ei kuitenkaan muuttunut odotusten mukaises-

ti, kun eläimen stressijärjestelmää (hypotalamus-käpylisäke-lisämunuainen) stimuloitiin 

kortikotropiini-, kortikoliberiini- tai adrenaliini-injektioin. Samalla he kuitenkin huoma-

sivat, että eläinten kanyloinnin jälkeen silmien lämpötilat nousivat. Tulokset viittaavat 

siihen, että silmien lämpötilan muuttumiseen stressin yhteydessä tarvitaan kognitiivinen 

prosessi. 

 

Hyvinvointiin liittyviä lämpökameran avulla tehtyjä tutkimuksia ovat myös eläinten 

lämmönsäätelyä (Dikmen ym. 2008) ja lämmönhukkaa (Autio ym. 2006) selvittävät 

tutkimukset. Dikmen ym. (2008) vertailivat erilaisen karvalaadun omaavia Holstein-

rotuisia lehmiä niiden lämmönsäätelykyvyn suhteen. Lämpökameralla määritetyn pinta-

lämpötilan lisäksi he mittasivat lehmien hengitystiheyttä, vaginaalista lämpöä sekä hi-

koilua. Lämpökameralla otetuissa kuvissa ei ollut havaittavissa merkittävää eroa eri 

karvalaatujen välillä, mutta muut menetelmät osoittivat eron sileäkarvaisten ja villin 

tyypin välillä (Dikmen ym. 2008). Autio ym. (2006) tutkivat puolestaan lämpökameral-

la eri lämpötilojen vaikutusta erilaisten hevosten lämmönhukkaan. Knížková ym. (2005) 

tutkivat erirotuisten vastasyntyneiden karitsojen kylmänsietokykyä. Tutkimuksen tulok-

set erosivat eri rotujen ja risteytysten kesken ja erot perustuivat karitsojen turkin laa-

tuun. 

 

2.5.3 Pieneläimet 

Pieneläimillä lämpökameratutkimusta on tehty toistaiseksi melko vähän, mutta viime 

vuosina tutkimuksia on alettu tehdä enemmän varsinkin koirilla. Stein ym. (1988) tutki-

vat kokeellisesti aiheutettuja akillesjännerepeämiä koirilla. Tutkijat havaitsivat lämpö-

kamerakuvissa lämpötilan nousun vauriokohdan päällä sekä selvän asymmetrian ter-
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veen ja vaurioitetun jalan välillä. Vastaaviin tuloksiin pääsivät Um ym. (2005). He ai-

heuttivat tutkimilleen kahdeksalle koiralle niveltulehduksen vasempaan polveen ja tut-

kivat lämpökameraseurannalla akupunktion vaikutusta niveleen. Akupunktiolla hoide-

tussa ryhmässä hoidot aloitettiin kolme viikkoa tulehduksen aiheuttamisen jälkeen ja 

hoitoja jatkettiin kerran viikossa neljän viikon ajan. Tutkimuksessa todettiin, että kaikil-

la koirilla vasemman ja oikean polven välinen lämpötilaero nousi merkitsevästi yli 

0,3 °C kolme viikkoa tutkimuksen aloittamisen jälkeen. Akupunktiolla hoidetun ryhmän 

koirilla lämpötilaero palautui alle normaalivaihtelun rajan (< 0,3 °C, tässä tutkimukses-

sa) neljässä viikossa, kun ero pysyi korkeana hoitamattomassa ryhmässä (Um ym. 

2005). 

 

Eri lääkeaineiden yhdistelmien vaikutusta koirien perifeeristen osien lämpötilaan rau-

hoituksessa tutkivat Vainonpää ym. (2013b). Tutkimuksessa koirat rauhoitettiin mede-

tomidiinilla ja butorfanolilla joko MK-467:n kanssa tai ilman sitä. Lääkkeet annettiin 

lihakseen tai suonensisäisesti. Jokainen koira rauhoitettiin neljä kertaa käyttäen joka 

kerralla erilaista edellä mainittua tapaa. Koirat makasivat kyljellään ja niiden varpaiden 

ja tassunpohjan anturoiden lämpötiloja mitattiin lämpökamerakuvin tietyin aikavälein 

tunnin ajan lääkkeiden annosta. Samalla mitattiin myös koirien rektaalilämpötilaa. Tut-

kimuksessa havaittiin, että muutokset anturoiden lämpötiloissa erosivat lääkeaineyhdis-

telmien välillä. Tulokset viittasivat MK-467:n aiheuttavan suuremman lämpöhäviön 

perifeerisistä osista kuin mitä pelkällä medetomidiini-butorfanoli-yhdistelmällä aiheu-

tuu (Vainionpää ym. 2013b).  

 

Lämpökameran käyttöä kissojen kivun arvioimisessa on tutkinut Vainonpää ym. 

(2013a). Tutkimuksessa arvioitiin kissan kipua vertailemalla lämpökamerakuvia, klii-

nistä tutkimusta ja omistajan täyttämään kyselyä. Lämpökamerakuvia otettiin suoraan 

yläpuolelta, molemmilta sivuilta, edestä ja takaa sekä ns. tassunjälkikuvat. Kliinisessä 

tutkimuksessa tunnusteltiin käsin selkäranka, nivelet ja lihakset. Omistajien täyttämässä 

kyselyssä selvitettiin omistajien havaintoja oman kissansa mahdollisesta kivusta ja käyt-

täytymisestä. Tutkimuksessa kliinisen tutkimuksen löydökset ja lämpökuvien löydökset 
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olivat hyvin samansuuntaisia. Tutkijoiden saamien tulosten mukaan lämpökamerakuva-

us yhdistettynä kliiniseen tutkimukseen voisi olla hyödyllinen kivuliaiden kissojen tun-

nistamiseen (Vainionpää ym. 2013a). 

 

2.5.4 Hevoset 

Hevosilla lämpökamerakuvausta on tutkittu paljon erityisesti ortopedisten vaivojen ku-

ten ontumien (Turner 1991, Eddy ym. 2001) ja selkäkipujen (von Schweinitz 1999) 

diagnosoinnin apuvälineenä. Suuri hyöty lämpökamerasta on vamman paikallistamises-

sa. Lisäksi lämpökameran kuvissa voidaan nähdä muutoksia jo ennen kuin hevonen 

alkaa ontua esimerkiksi kaviokuumeen yhteydessä (Turner 1991). Tällöin hoito pääs-

tään aloittamaan jo hyvissä ajoin. 

 

Levet ym. (2009) tutkivat lämpökameralla kipsin aiheuttamien hiertymien muodostu-

mista ja havaitsemista hevosten jaloissa ottamalla lämpökuvat kipsin läpi juuri ennen 

kipsin poistamista. Tutkimuksessa todettiin, että lämpökamera soveltuu hyvin kipsattu-

jen jalkojen hiertymien kehittymisen seurantaan. Hyötyä olisi erityisesti hevosille, joilla 

kipsi on pidempään ja joilla on täten suurempi riski saada syvempiä hiertymiä. Lämpö-

kamerakuvin tehdyn seurannan perusteella voitaisiin määrittää sopiva kipsinvaihtoaika, 

jolloin mahdollisesti vältyttäisiin vakavimmilta hiertymiltä ja haavoilta (Levet ym. 

2009). Tammoilla on tutkittu myös tiineyden diagnosoimista lämpökamerakuvien pe-

rusteella (Bowers ym. 2009). Tutkimuksessa todettiin, että tiineiden (lopputiineys) 

tammojen kylkien pintalämpötila oli tyhjiä tammoja korkeampi. Ero oli vielä selvempi, 

jos ympäristön lämpötila oli alle 19 °C.  

 

2.5.5 Tuotantoeläimet 

Karjakokojen kasvaessa on tullut tarve kehittää menetelmiä, joilla voidaan tutkia ja seu-

loa suuria eläinmääriä helposti ja nopeasti yleisimpien sairauksien havaitsemiseksi. 

Lämpökamera on noninvasiivisena ja etäältä käytettynä erittäin kiinnostava väline vas-

taamaan tähän tarpeeseen. Lämpökameran käyttöä nautojen utareterveyden seurannassa 



12 

ovat tutkineet Berry ym. (2003) ja Hovinen ym. (2008). Berry ym. (2003) tutkivat nau-

tojen utareen pintalämpötilan vuorokausivaihtelua ja totesivat, että tulehduksellisten 

tilojen havaitseminen lämpötilaseurannalla on mahdollista. Hovinen ym. (2008) puoles-

taan tutkivat sekä perinteisin menetelmin että lämpökamerakuvin kliinistä utaretuleh-

dusta. Tulokset olivat rohkaisevia, sillä utareen pintalämpötila nousi rektaalisesti mita-

tun lämpötilan nousua vastaten. Toisaalta utareen paikalliset tulehduksen merkit olivat 

havaittavissa ennen lämpökameran kuvista nähtyä lämpötilan nousua (Hovinen ym. 

2008).  

 

Sikojen osalta lämpökameran käyttöä on tutkittu mm. kiimojen (Scolari ym. 2011) ja 

lapahautumien (Westin & Rydberg 2010) havaitsemiseen. Scolari ym. (2011) tutkivat 

lämpökameroilla vulvan ihon lämpötilavaihteluita estruksen aikana ja huomasivat, että 

vulvan lämpötila muuttuu merkittävästi kiiman aikana. Tutkimuksen perusteella lämpö-

kameraa voitaisiin mahdollisesti hyödyntää kiimojen tarkkailussa (Scolari ym. 2011). 

Westin ja Rydberg (2010) kuvasivat emakoita lämpökameralla tavoitteenaan tutkia nä-

kyykö lavan ihon kudosvaurio jo ennen ihon vaurioitumista silmin nähden. Yksilölliset 

lämpötilavaihtelut olivat niin suuria, ettei niiden perusteella pystytty osoittamaan iho-

vaurion kehittymistä. Tutkijat kuitenkin arvioivat, että lämpökameraa voitaisiin käyttää 

ihovaurion riskin arvioimiseen, mikäli emakon lämpökamerakuvissa oli havaittavissa 

yksittäinen kuuma alue (eng. hot spot) (Westin & Rydberg 2010). 

 

Siipikarjalla hyvin yleisen jalkapohjien kroonisen tulehduksen (pododermatiitti, eng 

bumblefoot) diagnosointia tutkivat Wilcox ym. (2009). Heidän tavoitteenaan oli tutkia 

lämpökameran soveltumista vielä oireettomien pododermatiittien havainnointiin. Tut-

kimuksessa paljastui, että lintujen jalkojen lämpötilakuviot ja pintalämpötilojen vaihte-

lut eivät ainoastaan paljastaneet oireettomia lintuja vaan auttoivat myös tulehduksen 

vakavuuden arvioinnissa ja sen etenemisen seurannassa (Wilcox ym. 2009). 
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2.5.6 Villieläimet 

Lämpökamera on osoittautunut hyödylliseksi välineeksi myös villieläinten tutkimisessa. 

Lentokoneesta tai autosta tapahtuvaa lämpökamerakuvaamista on käytetty paljon vil-

lieläinten esiintyvyyden määrittämiseen jollakin alueella (McCaffferty 2007). Tällöin ei 

tarvita tarkkoja lämpötilan mittauksia, ainoastaan eläinten tai pesien aiheuttamien läm-

pösignaalien näkyminen riittää. Eläintarhaeläimillä on lämpökameratutkimuksin todettu 

tiineyksiä sarvikuonoilla sekä erilaisia tulehduksellisia tiloja norsuilla, kirahveilla ja 

pienemmillä nisäkkäillä sekä pingviineillä (Hilsberg-Merz 2008). Lämpökameraa on 

hyödynnetty toisaalta hyönteistenkin, kuten mehiläisten ja joidenkin hämähäkkilajien, 

käyttäytymisen tutkimiseen (Kastberger & Stachl 2003). 

 

Dunbar ja MacCarthy (2006) tutkivat lämpökameran soveltumista rabieksen havaitse-

miseen pesukarhuilla. He tartuttivat kuuteen pesukarhuun rabieksen ja ottivat lämpöka-

merakuvia eläimistä kahdesti päivässä 10 päivän ajan ennen viruksen istuttamista ja 

jopa 24 päivän ajan tartunnan jälkeen. Viisi pesukarhua sai tartunnan, mikä todettiin 

kliinisten oireiden lisäksi myös eutanasian jälkeen näiden eläinten aivokudoksesta. 

Lämpökamerakuvissa ei havaittu selviä muutoksia eri päivinä otetuissa kuvissa silmien 

tai ruumiinlämpötilan suhteen. Pesukarhujen kirsujen pintalämpötilat kuitenkin nousivat 

selvästi samaan aikaan kun eläimillä havaittiin ensimmäiset kliiniset oireet (Dunbar & 

MacCarthy 2006). 

 

3 AINEISTO JA MENETELMÄT 

 

3.1 Tutkittavien koirien valintakriteerit  

Tutkimukseemme otimme koiria, jotka olivat yli vuoden vanhoja ja joilla oli virallinen 

Suomen kennelliiton lonkkalausunto. Lausunnon tuloksen tuli olla C, D tai E yhden 

lonkan tai molempien lonkkien osalta. Tutkimukseen osallistuneet koirat saimme lait-

tamalla ilmoituksia tutkimuksesta Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisen tiedekun-

nan opiskelijoiden sähköpostilistalle, yliopistollisen eläinsairaalaan henkilökunnan säh-
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köpostilistalle sekä Päivän peili -lemmikkieläinpalstan, bordercolliejärjestön ja noutaja-

järjestön keskustelupalstoille. 34 koiraa (10 naarasta, 3 steriloitua naarasta, 19 urosta ja 

2 kastroitua urosta) valittiin tutkimukseen. Tutkittaviksi koiriksi valittiin sekä kliinisesti 

oireettomia että oireilevia koiria. Valituista koirista lonkkalausunnon tulos oli yhdellä 

koiralla C/A, kahdella koiralla C/B, 10 koiralla C/C, viidellä koiralla C/D tai D/C, 12 

koiralla D/D, yhdellä koiralla D/E ja kahdella koiralla E/E. Eri rotuja tutkituissa koirissa 

oli 21 ja niiden keski-ikä oli 4 vuotta (vaihtelu 1–10 vuotta, keskihajonta ± 3 vuotta) ja 

keskipaino 29 kg (vaihtelu 9–91 kg, keskihajonta ± 17 kg) (Taulukko 1). 

 

Taulukko 1: Tutkimukseen osallistuneet koirat 

Rotu Lukumäärä Keski-ikä (keskiha-
jonta) / vuosina 

Keski-paino (keski-
hajonta) / kg 

saksanpaimenkoira 6 5 (± 2) 38 (± 5,6) 

bordercollie 5 4 (± 2) 20 (± 2,7) 

amerikancockerspanieli 3 3 10  

dogo argentino 2 9  47  

labradorinnoutaja 2 7 32 

akita 1 3 24 

australianpaimenkoira 1 1 17 

borderterrieri 1 8 9 

dobermanni 1 7 31 

kaukasianpaimenkoira 1 6 91 

kelpie 1 6 22 

keskiaasianpaimenkoira 1 6 65 

kultainennoutaja 1 1 29 

lagotto romagnolo 1 2 13 

lancashire heeler 1 4 11 

pitkäkarvainen collie 1 3 30 

sekarotuinen 1 4 33 

springerspanieli 1 7 21 

staffordshirenbullterrieri 1 1 18 

suomenlapinkoira 1 5 15 

vanhaenglanninlammaskoira 1 2 33 
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3.2 Verrokkikoirat 

Verrokkikoirina käytimme kliinisesti oireettomia koiria, jotka olivat yli vuoden vanhoja 

ja joilla oli virallinen Suomen kennelliiton lonkkalausunto. Lonkkalausunnon tuloksen 

tuli olla A tai B molempien lonkkien osalta. Verrokkikoiriksi valitsimme 15 koiraa (6 

naarasta, 2 steriloitua naarasta, 6 urosta ja 1 kastroitu uros), joista 12 koiralla lonkkalau-

sunnon tulos oli A/A, yhdellä koiralla B/A ja kahdella koiralla B/B. Koirat edustivat 12 

eri rotua ja niiden keski-ikä oli 4 vuotta (vaihtelu 1–10 vuotta, keskihajonta ± 3 vuotta) 

ja keskipaino 26 kg (vaihtelu 15–38 kg, keskihajonta ± 7,7 kg) (Taulukko 2). 

 

Taulukko 2: Tutkimukseen osallistuneet verrokkikoirat 

Rotu Lukumäärä Keski-ikä / vuosina  Keskipaino / kg 

bordercollie 3 5  18  

saksanpaimenkoira 2 1 31 

akita 1 4 25 

dobermanni 1 4 33 

hovawart 1 8 29 

labradorinnoutaja 1 7 33 

lyhytkarvainen collie 1 6 23 

novascotiannoutaja 1 9 15 

pitkäkarvainen collie 1 4 31 

samojedinkoira 1 2 33 

suomenlapinkoira 1 1 16 

suursnautseri 1 2 38 

 

 

Eri kameroiden vertailua varten ei verrokkikoiria olisi tarvittu, mutta samaan tutkimuk-

seen oli yhdistetty muita osa-alueita, joihin verrokkikoirat tarvittiin.  
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3.3 Lämpökamerakuvaus 

Ennen tutkimusta omistajille oli annettu ohjeeksi tulla ajoissa paikalle ja riisua koiralta 

takki/mantteli, jotta ulkoilman lämpötila tai takin/manttelin pitäminen koiran päällä ei 

vaikuttaisi lämpökamerakuviin. Tutkimukseen tullessaan koiran tuli olla myös kuiva, 

eikä siinä saanut olla irtolikaa. Lisäksi omistajia ohjeistettiin seuraamaan koiran makuu-

asentoa odottaessa, jotta koira ei makaisi toisen lonkkansa päällä. 

 

Ennen lämpökamerakuvausta koirien liikkumista arvioitiin ravissa suoraan takaa ja 

edestä katsottuna, ympyrällä molempiin suuntiin, hypyssä takaapäin katsottuna sekä 

makuulle menossa ja makuulta noustessa suoraan takaapäin katsottuna. Liikkeet tallen-

nettiin myös videokameralla (Canon Legria FS306). 

 

Lämpökamerakuvaukseen käytimme kolmea kameraa (Kuva 1): (1) FLIR i5, resoluutio 

80 × 80, lämpöherkkyys 0,10 °C (Flir, 2011a), (2) FLIR b60, resoluutio 180 × 180, 

lämpöherkkyys 0,07 °C (Flir, 2011b) ja (3) FLIR T425, resoluutio 320 × 240, lämpö-

herkkyys 0,05 °C (Flir, 2011c). Jokaisesta koirasta kuvattiin lantion alue koiran seistes-

sä suoraan ylhäältä päin kaikilla kameroilla kahteen kertaan siten, että molemmilla ku-

vauskerroilla kuvaajana toimi eri henkilö (Kuva 2). Tällöin joka koirasta saatiin 6 ku-

vaa. Koiran koskettelusta johtuvien lämpötila-artefaktojen välttämiseksi koiria käsitel-

tiin vain etuosasta ja takana mahan alta. Ennen kuvien ottamista koirilta ei ajeltu lain-

kaan karvoja. Kuvausetäisyys kaikilla kameroilla oli 60 cm. Koska etäisyys pysyi sa-

mana koko ajan, ennen ensimmäistä kuvaa joka koiralla kamerat b60 ja T425 tarkennet-

tiin kohteeseen ja tarkennus lukittiin. Kamerassa i5 ei ollut tarkennusta.  Kaikki koirat 

kuvattiin samanlaisissa olosuhteissa ja samassa huoneessa. 
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Kuva 1: Tutkimuksessa käytetyt kamerat vasemmalta oikealle i5, b60, T425 (kuvat: 

Metrum information storage, Calright instruments, FLIR Systems). 

 

 

 
Kuva 2: Kuvanottoasetelma. Kuvaaja seisoi koiran takana kuvaa ottaessaan.  

 

3.4 Kuvien analysoint i 

Kuvat tallentuivat digitaalisina kameroiden muistikorteille, joista ne siirrettiin tietoko-

neelle käsiteltäväksi. Kuvien analysoimiseen käytimme FLIR QuickReport 1.2 -

ohjelmistoa. Kuvien analysointi tehtiin siten, että jokaisen kuvan analysoi kolme henki-

löä. Kuvien analysoinnissa molempien lonkkien kohdille asetettiin samankokoiset neli-

kulmiot, joiden keskilämpötilat ohjelma laski (Kuva 3). 
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Kuva 3: Näkymä FLIR QuickReport 1.2 -ohjelmistosta. Lämpökamerakuvaan on piir-

retty nelikulmiot, joiden keskilämpötilan ohjelma laskee. 

 

3.5 Tilastolliset menetelmät  

Eri kuvaajien ottamien kuvien ja kuvien tulkitsijoiden välisiä eroja vertailtiin tilastolli-

sesti, jolloin näiden kahden eri tekijän aiheuttamat erot kertoisivat kunkin kameran so-

veltuvuudesta tutkimukseen. Kuvaajan ja kuvien tulkitsijoiden aiheuttamaa satunnais-

vaihtelua arvioitiin kahdella tavalla. Tulkitsijan aiheuttaman vaihtelun osatekijän arvi-

oimiseksi luotiin satunnaisvaikutusten malli, jossa ainoastaan koiran vaikutus luettiin 

satunnaistekijäksi. Satunnaisvaikutusten mallissa oletuksena on, että eri tekijät eivät ole 

riippuvaisia toisistaan (Song ym. 2001). Mallin vaste saatiin laskemalla kahden eri ku-

van keskiarvo jokaiselle tulkitsijalle. Tässä mallissa jäännösvaihtelun osatekijä arvioi 

yhden koiran kohdalla tapahtuvaa vaihtelua eri tulkitsijoiden välillä. Omat satunnais-

vaikutusten mallit luotiin eri kameroille ja erikseen oikealle ja vasemmalle jalalle. (Vai-

nionpää ym. 2012)  

  

Satunnaisvaihteluiden malli luotiin myös kuvaajaan liittyvän vaihtelun osatekijän arvi-

oimiseksi. Tällä kertaa mallin vaste saatiin laskemalla kolmen eri tulkitsijan keskiarvo-

na yhdestä kuvasta. Näissä malleissa koiran satunnaisvaikutus luettiin mallin ainoaksi 

tekijäksi ja jäännösvaihtelun osatekijä arvioi yhden koiran kohdalla tapahtuvaa vaihte-
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lua eri kuvaajien kesken. Arviot ja 95 % luottamusvälit määritettiin kaikille satunnais-

vaikutusten malleille. (Vainionpää ym. 2012) 

 

Myös toista menetelmää käytettiin kuvien tulkitsijoiden ja kuvaajien välisten erojen 

merkittävyyden arvioimisessa. Yksisuuntaisella varianssianalyysin mallilla laskettiin 

toistettavuuden tilastotieto eri tulkitsijoiden ja kuvaajien välille, jolloin koiran vaikutus-

ta käytettiin kiinteänä vaikutuksena. Näissä malleissa ryhmän sisäinen vaihtelu kuvaa 

tulkitsijoiden ja kuvaajien välistä vaihtelua. (Vainionpää ym. 2012)  

 

Kaikki tilastolliset analyysit tehtiin käyttäen SAS® System for Windows, versio 9.2 

(SAS Institute Inc., Cary, NC, USA) ja analyysit suoritti tilastotieteilijä (Vainionpää 

ym. 2012). 

 

4 TULOKSET 

 

Kuvan tulkitsijoiden välinen toistettavuus oli 0,974 oikealle jalalle ja 0,977 vasemmalle 

jalalle kameralla i5. Kameralla b60 vastaavat toistettavuudet olivat oikealle 0,989 ja 

vasemmalle 0,990. Kameran T425 tulkitsijoiden välinen toistettavuus oli 0,991 kum-

mallekin jalalle. Eri kuvaajien välinen toistettavuus oli kameralla i5 0,927 molemmille 

jaloille ja kameralla b60 arvot olivat oikealle 0,976 ja vasemmalle 0,982. Kameralla 

T425 kuvaajien välinen toistettavuus oli molemmille jaloille 0,981. (Vainionpää ym. 

2012)  

 

Satunnaisvaikutusten mallien tulokset on esitetty kokonaisuudessaan taulukossa 3. Tu-

lokset ovat hyvin samansuuntaisia kuin toistettavuuden arvot. Kaikilla kameroilla tulkit-

sijoiden välinen vaihtelu on pienempi kuin kuvaajien välinen. Kameroiden b60 ja T425 
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vaihtelut olivat melko samansuuruiset kun taas kameralla i5 vaihtelut ovat jonkin verran 

suurempia. (Vainionpää ym. 2012) 

 

Taulukko 3: Satunnaisvaikutusten mallien mukaan lasketut arvot ja 95 % luottamusvälit 

(Vainionpää ym. 2012). 

  Tulkitsijat Kuvat 
Ka-
mera 

 Tulkitsijoiden 
välinen vaihtelu 
(luottamusväli) 

Koirien välinen 
vaihtelu (luotta-
musväli) 

Kuvaajien väli-
nen vaihtelu 
(luottamusväli) 

Koirien välinen 
vaihtelu (luotta-
musväli) 

i5 oikea 
jalka 

0,13 (0,10 - 0,18)  4,95 (3,43 - 7,76) 0,38 (0,27 - 0,59) 4,80 (3,30 - 7,65) 

vasen 
jalka 

0,12 (0,09 - 0,17) 5,17 (3,59 - 8,11) 0,39 (0,27 - 0,61) 5,02 (3,44 - 7,99) 

b60 oikea 
jalka 

0,05 (0,04 - 0,07) 4,92 (3,42 - 7,70) 0,12 (0,08 - 0,19) 4,88 (3,38 - 7,67) 

vasen 
jalka 

0,05 (0,04 - 0,07) 5,15 (3,58 - 8,05) 0,10 (0,07 - 0,15) 5,12 (3,55 - 8,02) 

T425 oikea 
jalka 

0,04 (0,03 - 0,06) 4,64 (3,23 - 7,26) 0,09 (0,06 - 0,14) 4,61 (3,20 - 7,23) 

vasen 
jalka 

0,04 (0,03 - 0,06) 4,88 (3,39 - 7,63) 0,09 (0,07 - 0,15) 4,85 (3,36 - 7,60) 

 

 

Kuvassa 4 on esitettynä saman koiran kuvat eri kameroilla otettuna ja kuvassa 5 eriro-

tuisia koiria kuvattuna kameralla T425.  

 

 

Kuva 4: Sama koira kuvattuna eri kameroilla. Vasemmalta oikealle kamerat järjestyk-

sessä i5, b60 ja T425. 
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Kuva 5: Lämpökamerakuvia erirotuisista koirista kameralla T425 otettuna. Vasemmalta 

oikealle ja ylhäältä alas rodut ovat: dobermanni, dogo argentino, labradorinnoutaja, la-

gotto romagnolo, suursnautseri, saksanpaimenkoira, australianpaimenkoira, suomenla-

pinkoira ja pitkäkarvainen collie. 

 

5 POHDINTA 

 

Saatujen tulosten mukaan toistettavuus kuvien tulkinnassa oli hyvä kaikilla kameroilla. 

Myös toistettavuus kuvien ottamisessa eri kuvaajien välillä oli hyvä, etenkin kameroilla 

b60 ja T425. Kameralla i5 kuvaajien välinen toistettavuus jäi hieman alhaisemmaksi, 

mutta tälläkin kameralla tulos oli melko hyvä. 
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Satunnaisvaikutusten malleista saadut tulokset olivat hyvin samankaltaisia kuin toistet-

tavuuden tulokset. Malleissa tulkitsijoiden välinen vaihtelu oli pienempää kuin kuvaaji-

en välinen vaihtelu. Kameroista T425:n vaihtelut olivat kaikkein pienimpiä, mutta myös 

b60-kameran vaihtelut olivat lähes yhtä pieniä. I5-kameralla vaihtelut olivat selvästi 

suurempia kuin kahdella muulla kameralla. Verrattaessa tulkitsijoiden ja kuvaajien vä-

listen vaihtelujen tuloksia eri koirien välisiin vaihteluihin ovat tulokset huomattavasti 

pienempiä. Ero on niin suuri, ettei tulkitsijoiden ja kuvaajien välisillä vaihteluilla ole 

juuri merkitystä etenkään kameroiden b60 ja T425 kohdalla.  

 

Tulosten perusteella voidaan päätellä, että käytetty kuvien analysointimenetelmä on 

toimiva, sillä lopputulos on sama riippumatta kuvien tulkitsijasta. Kuvien analysointiin 

käytetyssä ohjelmassa mielenkiinnon kohteena oleva alue rajattiin nelikulmion sisälle ja 

ohjelma laski alueen lämpötilakeskiarvon. Tarkempiakin tulkintamenetelmiä voisi olla 

helposti kehitettävissä, esimerkiksi pelkästään nelikulmion muuttaminen ympyräksi 

voisi tarkentaa ja pienentää tutkittavaa aluetta. Nelikulmiota piirtäessä nelikulmion ko-

ko kasvaa helposti liian suureksi, jolloin eri puolten väliset mahdolliset lämpötilaerot 

tasoittuvat eivätkä pienempien alueiden erot tule välttämättä esiin.  

 

 Eri kuvaajien vaikutus on hieman suurempi kuin eri tulkitsijoiden vaikutus, mutta kui-

tenkin niin pieni, ettei sillä ole merkitystä lopputuloksen kannalta. Tämän perusteella 

myös kuvien ottaminen pitäisi onnistua lyhyen koulutuksen jälkeen yhtä hyvin keneltä 

tahansa.  

 

Kaikkien tutkimuksessa käytettyjen kameroiden lämpöherkkyys oli parempi kuin 0,3 

°C, mitä on pidetty riittävänä erotuskykynä lääketieteelliseen tutkimukseen (Turner 

2001). Kirjallisuudesta ei löytynyt mainintaa riittävästä resoluutiosta lääketieteellisiin 

lämpökameratutkimuksiin, mutta yleisimmin käytössä ovat olleet kamerat, joiden reso-

luutio on 320 × 240 (Poljak-Blazi ym. 2009, Denoble ym. 2010, Lange ym. 2011). Tä-

män perusteella tutkituista kameroista i5 ja b60 eivät mahdollisesti soveltuisi kliiniseen 
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käyttöön. Kamera b60 osoittautui kuitenkin tutkimuksessa lähes yhtä hyväksi kuin tek-

nisiltä ominaisuuksiltaan tarkin T425. 

 

Saatujen tulostenkin mukaisesti kamera i5 oli heikompi kuin muut käytetyt kamerat. 

Eron muihin kameroihin näkee osin jo pelkästään analysoimattomia kuvia katsomalla, 

sillä i5:lla otetut kuvat olivat selvästi epätarkkoja. Lisäksi etenkin suuria koiria kuvatta-

essa ei käytetty 60 cm etäisyys kohteesta ollut riittävän suuri ja koiran lantio tuli kuvat-

tua hyvin pienin tai jopa olemattomin marginaalein. Tällöin kuvien analysointi vaikeu-

tui, kun kuvasta oli vaikea nähdä lantion eri alueet.  

 

Kaikkien kameroiden käyttäminen oli erittäin helppoa lyhyen koulutuksen ja totuttelun 

jälkeen. Kuvien ottaminen suoraan koiran yläpuolelta oli toisinaan haasteellista, sillä 

kuvauslinja piti olla kohtisuorassa kohteeseen nähden. Etenkin kameralla b60 oli vaikea 

nähdä kuvattava kohde kameran näytöltä kameran viiston muotoilun vuoksi, mikäli ka-

meraa pidettiin oikein päin kädessä. Kyseistä kameraa olikin helpompi käyttää väärin 

päin, jolloin näyttö asettui paremmin kuvaajaan nähden (Kuva 6). Kamerassa T425 pys-

tyi kameran linssiä kääntämään niin, että kameran näyttö oli hyvin kuvaajan nähtävissä.  

 

T425 erottui 120° kääntyvän linssinsä lisäksi muutenkin verrattuna kahteen muuhun 

kameraan. Kamera muistutti muotoilultaan enemmän tavallista kameraa, jolloin myös 

sen käyttäminen koettiin helpoksi ja mukavammaksi. Ainoa asia, mikä tuotti toisinaan 

epäselvyyksiä kameran käytössä, oli laukaisimen käyttö. Jos laukaisinta painoi lyhyen 

aikaa, kamera otti kuva, muttei tallentanut sitä. Tällöin kuva piti hyväksyä tallennetta-

vaksi erikseen. Kuitenkin mikäli laukaisinta painoi pidempään, kuva tallentui automaat-

tisesti.  
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Kuva 6: Kameran b60 käyttäminen väärinpäin. 

 

Tutkimuksessa keskityttiin vain eri kameroiden vertailuun, mutta myös erilaisten turk-

kien vaikutusta lämpökamerakuviin olisi syytä tutkia lisää. Karvojen ajelun vaikutusta 

on tutkittu (Loughin & Marino 2007, Fidlerová ym. 2010, Infernuson ym. 2010), mutta 

vaikka tutkittujen alueiden keskilämpötilat olivat korkeammat karvojen ajelun jälkeen, 

eivät alueiden lämpötilaprofiilit kuitenkaan muuttuneet. Kyseisissä tutkimuksissa käy-

tettiin kuitenkin suhteellisen lyhytkarvaisia ja ohutturkkisia koiria (mm. labradorin-

noutaja, dobermanni, kultainennoutaja, akita, weimarinseisoja, lyhytkarvainen saksan-

seisoja), joten lisää tutkimusta tarvittaisiin erilaisten turkkien vaikutuksesta kuvien laa-

tuun.  

 

Voisi kuvitella, että etenkin koiraroduilla, joilla on paksu, hyvin lämpöä eristävä pohja-

villa, luotettavan lämpökameratutkimuksen tekeminen vaatisi karvojen ajelemista. Tut-

kimukseemme osallistui turkiltaan hyvin erilaisia koiria ja saatujen kuvien perusteella 

lyhytkarvaisten ja pitkäkarvaisten välinen ero on selkeä (Kuva 5). Muun muassa suo-

menlapinkoira erottui kuvissa hyvin eristävän turkkinsa vuoksi, jolloin lämpökuvasta 

pystyi näkemään pinnaltaan huoneenlämpöisen turkin, mutta ei juuri mitään muuta 

(Kuva 5). Myös karvan laatu saattaisi vaikuttaa kuvien analysointiin, joten eri karvalaa-
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tujen vertailu (sileä – karkea, suora – kihara) voisi olla aiheellista. Ottamiemme kuvien 

perusteella kihara karva (esimerkiksi lagotto romagnolo -rodulla) saattaisi vaikeuttaa 

kuvien tulkintaa, sillä tällaisessa turkissa pienten alueiden väliset lämpötilaerot voivat 

olla normaalistikin melko suuria (Kuva 5). 

 

Yhteenvetona voidaan todeta, että alkuoletusten mukaisesti kameroista T425 soveltuisi 

parhaiten diagnostiseen lämpökamerakuvaukseen, kun huomioon otettiin sekä tilastolli-

sen analyysin tulokset että käyttökokemukset. B60 sopisi myös kuvien laadun puolesta 

hyvin käytettäväksi lämpökamerakuvauksessa koirilla. Tilastollisen analyysin perusteel-

la kamera oli ehkä jopa parempi kuin oletettiin. Kameran käyttö oli myös hyvin help-

poa, mutta muotoilu asettaa pieniä rajoitteita kuvaussuunnissa. Kameran i5 käyttäminen 

oli erittäin helppoa, mutta kameran resoluutio ei ollut riittävä tarpeeksi tarkkojen kuvien 

ottamiseen, joten se ei sovellu kliiniseen käyttöön. Lisää tutkimusta kuitenkin tarvittai-

siin mm. erilaisten turkkien vaikutuksesta lämpökuviin ja niiden tulkintaan. 
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