
Page 1 of 5

Smart Energy Transition -hankkeen uutiskirje
helmikuu 2020

Tulevat tapahtumat 
Ratkaisutori
Tiistaina 17.3.2020 klo 16 - 17.30
Sellon kirjasto, Espoo 

Strategisen tutkimuksen 
energiahankkeiden Ratkaisutorilla 
pureudutaan rakennusten lämmitystä 
koskeviin myytteihin.
Paneelissa kansanedustajat Tiina 
Elo (vihr.), Kai Mykkänen (kok.), Ari 
Torniainen (kesk.) ja Riitta Mäkinen 
(sd.). Myyttejä purkamassa myös 
alan tutkijat ja asiantuntijat. 

Lue lisää tapahtumasta täältä. 
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Smart Energy Transition mediassa

Fossiilivapaa Suomi –
lähitulevaisuutta vai
kaukaista utopiaa?
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun
Puttonen & Vilkkumaa -podcastin
uusimmassa jaksossa keskustellaan
kulutusjouston mahdollisuuksista.
Eeva Vilkkumaan kanssa
keskustelemassa konsortiojohtaja
Armi Temmes ja St1 Lähienergia
Oy:n toimistusjohtaja Kristian
Savela. 

Kuuntele podcast täältä.

Aurinkoenergiayhteisöt
tulossa taloyhtiöihin -
oletko mukana? 

Aurinkosähkön yhteisvoimalat ja 
hyvityslaskentapalvelut ovat vihdoin 
muuttumassa laillisiksi. Tutkija 
Karoliina Auvinen listaa Tekniikka & 
Taloudessa vinkit taloyhtiöiden 
edustajille aurinkopaneelien 
yhteishankintaa varten.

https://open.spotify.com/show/4E0UJUJeIJfIbyY6tWTYq2
https://www.tekniikkatalous.fi/uutiset/aurinkoenergiayhteisot-tulossa-taloyhtioihin-oletko-mukana-nailla-vinkeilla-onnistut/df659d5b-77de-46ed-8c90-65a261cc0640?ref=twitter:cce2
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Päästöjen vähentäminen
on tärkeintä
Aalto-yliopiston emeritusprofessori
Raimo Lovio Energiauutisten
haastattelussa:

"Viimeistään nyt kansalaisten pitäisi
ymmärtää se, että Suomi ei ole
toteuttamassa päästövähennyksiä
hampaat irvessä yksin, vaan
yhdessä muiden kanssa. Sitä paitsi
Suomi pyrkii aktiivisesti
vaikuttamaan siihen, että kaikki
kansakunnat osallistuvat talkoisiin."

Lue lisää aiheesta täältä. 
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https://www.energiauutiset.fi/uutiset/paastojen-vahentaminen-dominoi.html
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Energiakokeilut.fi -
tietokanta on päivitetty
Energiakokeilut.fi -sivustolla voit
tutustua konkreettisiin ympäri
Suomea toteutettuihin pilotteihin ja
kokeiluihin, jotka viitoittavat tietä
kohti älykkäämpää ja kestävämpää
energiajärjestelmää.

Sivustolle on nyt päivitetty uudet,
vuonna 2019 aloitetut kokeilut.

Lue lisää

Smart Energy Transition -hanke viitoittaa, millä toimialoilla ja miten Suomi voi 
menestyä globaalissa energiamurroksessa. Smart Energy Transition on 

strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittama hanke.

Uutiskirjeen kuvat: Ratkaisutori / Ellun Kanat, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu, Science in HD /
Unpslash, PublicDomainPictures, energiakokeilut.fi 

http://energiakokeilut.fi/
http://smartenergytransition.fi/fi/energiakokeilut-fi-tietopankkiin-on-lisatty-liuta-uusia-kokeiluja-ja-pilotteja/
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Vera Järvenreunalle vera.jarvenreuna@aalto.fi.

mailto:vera.jarvenreuna@aalto.fi?subject=Smart%20Energy%20Transition%20-s%C3%A4hk%C3%B6postilista
mailto:vera.jarvenreuna@aalto.fi?subject=Smart%20Energy%20Transition%20-s%C3%A4hk%C3%B6postilista
mailto:vera.jarvenreuna@aalto.fi?subject=Smart%20Energy%20Transition%20-s%C3%A4hk%C3%B6postilista
http://www.facebook.com/smartenergytransition
https://twitter.com/SET_Project_FI
https://www.youtube.com/channel/UCbml6OQ3l_i9kfQF9UgBlqg
http://www.smartenergytransition.fi/fi/etusivu



