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ENERGIATEHOKKUUTTA 
 käyttöastetta nostamalla Fatima Zarrin

Kirjoitin diplomityöni Ecocampus-visiosta, jonka on kehittänyt Aalto-yliopistokiinteistöt. 
Tavoitteena on tehdä Otaniemestä eli pääkampuksesta  omavarainen ja päästötön vuoteen 
2030 mennessä. Halusin kirjoittaa mielenkiintoisesta aiheesta. Kun eri korkeakoujen opis-
kelijat siirtyvät Otaniemeen,  kampuksen palvelut täytyy miettiä tarkasti, jotta kaikki uudet 
opiskelijat otetaan hyvin huomioon.

mene hukkaan suurien käyttämättömi-
en tilojen muodossa.

Tilan ja energiatehokkuuden välistä 
suhdetta tutkittaessa valittiin yksi yli-
opiston kampusrakennus. Tämä raken-
nus toimii 24/7. Rakennuksessa on myös 
180 tietokonetta, joista suurin osa toimii 
jatkuvasti. Käyttäjien käyttäytymistä tut-
kittiin neljänä eri päivänä. Lisäksi tehtiin 
lyhyt kyselytutkimus, jossa tiedusteltiin 
opiskelijoilta heidän näkemyksiään 
rakennuksen tiloista ja yleisistä käytän-
nöistä rakennusten käyttämisessä.

Tutkittu rakennus on vanha ja kulut-
taa energia silloinkin, kun siellä ei ole 
ihmisiä. Käyttäjät totesivat myös, etteivät 
he halua viettää aikaa rakennuksessa, 
koska tila ei ole kovin mukava ja ei ole 
tarpeeksi valoisa paikka opiskella ja 
työskennellä. Vaikka taustatutkimus on 

osoittanut, että käyttäjät vaikuttavat energian kulutuksen suun-
nitteluun, näin ei ole tapahtunut tässä rakennuksessa. Rakennus 
itse ei ole energiatehokas, joten se kuluttaa energiaa tarpeetto-
masti. Tietokoneiden kulutus laskettiin myös ja todettiin, että ne 
kuluttavat vain 20 % vuotuisesta sähköntuotannosta. Suuri osa 
energiasta kuluu LVI-järjestelmän käyttämiseen. Lisäksi havaittiin, 
että tilan käyttöaste on hyvin alhainen eikä ylittänyt yhtenäkään 
neljästä päivästä 45 %:ia.

Tämä opinnäytetyö ehdottaa kampuksen hallintoa tarjoa-
maan inspiroivia ja monipuolisia tiloja yhteisölle, koska se ei 
ainoastaan johda tehokkaampaan tilankäyttöön vaan vähentää 
myös hukattua energiaa ehkäisemällä tilojen käyttämättömyyttä.

MONEN AIVORIIHEN JÄLKEEN päätin aiheeksi The roadmap 
to an Ecocampus: Understanding the interplay between learning 
space and energy efficiency. Ideana oli, että opiskelijat haluavat 
monipuoliset, innovatiiviset ja mukavat oppimisympäristöt. 
Tiloilla pitää olla ”wow factor”, jotta ihmiset haluavat jäädä 
ja viettää aikaa siellä. Haaste ei ole vain kehittää tiloja, vaan 
tehdä niistä houkuttelevia ja tarpeeksi mukavia kaikille. Miten 
energiatehokkuus liittyy tähän? No, talot kuluttavat paljon 
energiaa ja lasketun ja mitatun energiankulutuksen välillä on 
suuria eroja. Tämä johtuu siitä, että käyttäjien käyttäytymistä ei 
oteta huomioon suunnitteluvaiheessa. Tässä työssä korostetaan, 
että tilojenkäytössä on otettava huomioon käyttäjien tarpeet ja 
mukavuus, ja sen on oltava riittävän joustavaa, jotta energiaa ei 

Aalto-yliopistokiinteistöt Oy on panostanut viime vuosina 
massiivisesti sekä korjaus- että uudisrakentamiseen. 
Kuvassa Otaniemen kampukselle nousevan Taiteiden 
ja suunnittelun korkeakoulun käyttöön vuonna 2018 
 valmistuva  uudis rakennus.
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Kirjoitus perustuu kirjoittajan Rakennetun 
ympäristön laitoksella tehtyyn diplomityöhön, 
jonka kielenä on englanti. Kirjoittajan oma 
äidinkieli on urdu.  Työtä ovat ohjanneet Ari 
Laitala ja Janne Peltonen (VTT). 
Sähköposti zarrin.fatima aalto.fi.


