ENERGISE-HANKE
ENERGISE on eurooppalainen tutkimushanke, jossa
pyritään ymmärtämään sosiaalisten ja kulttuuristen
tekijöiden vaikutuksia energian käyttöön.
ENERGISE kehittää, testaa ja arvioi mahdollisuuksia
kotitalouksien ja yhteisöjen energiankäytön
kokonaisvaltaiselle muutokselle.
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ENERGISE-HANKKEEN TAVOITTEET

1 Luoda uudenlainen viitekehys
energiankulutusta vähentävien

lähestymistavan käyttöä

tai tehostavien toimien arviointiin

energiakulttuureiden tutkimuksessa

siten, että kiinnitetään erityistä

ja näiden kulttuurien muuttamisessa

huomiota sosiaalisten käytäntöjen
ja kulttuurien vaikutukseen

2

3 Edistää Living Lab -

4 Tuottaa tutkimukseen perustuvaa
tietoa kotitalouksien rutiinien ja

energian käyttöön.

niiden muuttumisen merkityksestä

Arvoida ja vertailla

kestävässä energiankulutuksessa

eurooppalaisten kotitalouksien
energiankulutusta ohjaavien
toimenpiteiden vaikuttavuutta

5 Kannustaa positiiviseen

vuorovaikutukseen yhteiskunnan eri
toimijoiden kesken

6 Ohjata hankkeen tulokset EU:n
energiaunionin kehittämiseen

TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMINEN
ENERGISEn Living Lab -lähestymistavan kautta voidaan
havainnoida olemassa olevia energiakulttuureja sekä
energiankäyttöön kytkeytyviä sosiaalisia käytäntöjä
tosielämässä, sekä testata erilaisia toimenpiteitä energiankulutuksen vähentämiseksi ja tehostamiseksi
sekä kotitalouksissa että yhteisöissä. Living Labit ja
niissä käytettävät menetelmät perustuvat laajaan
katselmukseen energiankulutukseen liittyvistä toimenpiteistä ja kokeiluista 30 Euroopan maassa.
Yhteensä 16 Living Labia kahdeksassa Euroopan
maassa tuottavat aineistoa, jonka avulla voidaan
suunnitella ja toteuttaa uudenlaisia energiankulutusta
vähentäviä tai tehostavia toimenpiteitä ympäri Eurooppaa.
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ENERGISE-KUMPPANIT
ENERGISE-hankkeessa on mukana 10 tutkimusorganisaatiota (yliopistoja,
tutkimuslaitoksia, yrityksiä ja kansalaisjärjestöjä) Alankomaista, Bulgariasta,
Irlannista, Iso-Britanniasta, Saksasta, Sloveniasta, Suomesta, Sveitsistä,
Tanskasta ja Unkarista.

YHTEYSTIEDOT
Senja Laakso (senja.laakso@helsinki.fi).
Tutustu myös nettisivuihimme finland.energise-project.eu,
ja seuraa meitä Facebookissa ja Twitterissä!
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