
 

Lehdistötiedote: Etsitään kotitalouksen kestävän 
energiakäytön hankkeita  

30:ssä Euroopan maassa, 20.3.2017 alkaen  
Koordinoijana ENERGISE-hanke 

 
 

KERRO MEILLE KOTITALOUKSIEN KESTÄVÄN 
ENERGIANKÄYTÖN HANKKESTASI! 

 

Oletko mukana hankkeessa, jossa yritetään muuttaa ihmisten 
energiankäyttöä? Edistätkö energiatehokkuutta tai energiansäästöä 
kotitalouksissa? Olitpa kansalaisjärjestöstä, energiatoimistosta, kunnan 
viranhaltija, yrityksestä tai yhdistyksestä – tai vaikka naapurustoryhmästä 
– haluamme oppia kokemuksistasi! 

 

Olemme kestävään energiankäyttöön omistautuneita tutkijoita ja toimijoita, jotka ovat 
yhdistäneet voimansa uudessa EU:n Horisontti 2020 -hankkeessa nimeltä ENERGISE. 
Etsimme kiinnostavia aloitteita ja hankkeita kotitalouksien energian käytön 
vähentämiseksi. Kaikkialla Euroopassa yritetään edistää kestävämpää, energiaa 
säästävää asumista. Haluamme oppia ja kertoa mahdollisimman monesta hankkeesta, ja 
tarvitsemme apuanne. 

 

 

 

 

 

 

Miksi kannattaa osall istua? Jos hankkeesi esitellään tutkimuksessamme, se jaetaan 
yhteensä 30:een Euroopan maahan tietopankkimme kautta. Hankkeesi voi saada 
kansainvälistä tunnustusta julkaisujemme, politiikkasuositustemme ja median 
välityksellä, ja se voi osaltaan vaikuttaa politiikkaan ja käytäntöihin kaikkialla 
Euroopassa. 

 

 

  

KERRO MEILLE KESTÄVÄN ENERGIAKÄYTÖN HANKKEISTASI! 
Lähetä meille perustiedot hankkeestasi tai kiinnostavasta hankkeesta, josta 

olet kuullut (esim. linkki verkkosivulle tai uutiseen) sekä yhteystietosi, ja 
otamme sinuun yhteyttä. Kiitos!  Yhteystiedot: senja.laakso@helsinki.fi 

 

 

 

 

Energiamestarikoulutusta 
EnergyNeighbourhoods-ohjelmassa 

 

 

 

Uusiutuvan energian ratkaisuja          
eurooppalaisessa avoimien ovien päivässä. 



 

 

LISÄTIETOJA ENERGISE-HANKKEESTA 

ENERGISE on eurooppalainen tutkimushanke, jossa pyritään ymmärtämään sosiaalisten 
ja kulttuuristen tekijöiden vaikutuksia energian käyttöön. EU:n Horisontti 2020 -
ohjelman kolmivuotisella rahoituksella (2016–2019) ENERGISE kehittää, testaa ja arvioi 
mahdollisuuksia kotitalouksien ja yhteisöjen energiankäytön kokonaisvaltaiselle 
muutokselle ruohonjuuritasolta lähtien. Hyödynnämme uusimpia metodeja (mm. Living 
Labs -lähestymistapaa) tutkiaksemme tosielämän paikallisia energiakulttuureja ja 
kokeillaksemme kotitalouksiin ja yhteisöihin liittyviä energiansäästöhankkeita. 
Lähtökohtana on katsaus 1000:een Euroopan maissa tehtyyn energiahankkeeseen, 
jonka pohjalta kehitämme kaksi ENERGISE Living Lab -mallia, jotka sitten toteutetaan 
kahdeksassa maassa. Tutkimus tuo tärkeän panoksen tulevien 
energiansäästöhankkeiden suunnitteluun ja arviointiin Euroopassa.  

ENERGISE-hankkeessa on mukana 10 tutkimusorganisaatiota (yliopistoja, 
tutkimuslaitoksia, yrityksiä ja kansalaisjärjestöjä) Alankomaista, Bulgariasta, Irlannista, 
Iso-Britanniasta, Saksasta, Sloveniasta, Suomesta, Sveitsistä, Tanskasta ja Unkarista. 

 

 

 

 

 
YHTEYSHENKILÖT 

Suomessa:  
Senja Laakso, Helsingin yliopisto, senja.laakso@helsinki.fi   

Lisätietoja kestävän energiankäytön tietopankista:  
Charlotte Louise Jensen, Aalborg University, Denmark, cjensen@plan.aau.dk 

Hankkeen koordinaattori: 
Frances Fahy, National University of Ireland, Galway, frances.fahy@nuigalway.ie  

ENERGISE 

o ENERGISE on lyhenne hankkeen nimestä European Network for Research, Good 
Practice and Innovation for Sustainable Energy 

o Koordinaattorina toimii National University of Ireland, Galway 

o Rahoittajana Euroopan unionin Horisontti 2020 -ohjelma 

o Verkkosivu: www.energise-project.eu/, sähköposti: info@energise-project.eu 


