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Tervetuloa keskustelemaan ilmastoviisaan asumisen 

ajankohtaisista kysymysistä ja kuulemaan tuoreimmista

tutkimustuloksista. Tilaisuuden teemana on erityisesti 

ilmastotoimien oikeudenmukaisuus.

 

Parhain terveisin, 

DECARBON-HOME-hankkeen tutkimuskonsortio

 

DECARBON-HOME-hanke on saanut rahoitusta strategisen tutkimuksen
neuvostolta, joka toimii Suomen Akatemian yhteydessä.

Asumisen kestävyysmurros
toteutuu yhteistyöllä
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OHJELMA TORSTAI 12.5.2022

Tilaisuuden puheenjohtajana toimii Vesa Kanninen, DECARBON-HOME-hanke, Helsingin yliopisto.

14.55 Tilaisuuden päätös

Anne Toppinen, DECARBON-HOME-hankkeen johtaja, Helsingin yliopisto

13:00 Tilaisuuden avaus

Kommenttipuheenvuorot

Jenni Väliniemi-Laurson, tutkija, Helsingin kaupunki
Petri Pylsy, johtava asiantuntija, Kiinteistöliitto
Leena Rusi, kehittämisjohtaja, Sininauhasäätiö

13:10 Sosiaalisen oikeudenmukaisuuden näkökulma ilmastopolitiikkaan, ilmasto-
kriisiin ja asumiseen

Kommenttipuheenvuorot

Päivi Suur-Uski, asiantuntija, Motiva
Kimmo Huovinen, apulaisjohtaja, ARA 

Keskustelu ja tauko

Peruskorjauksilla energiatehokkuutta – tutkittua tietoa korjausrakentamisen avustuksista
Jarek Kurnitski, professori, Tallinnan teknillinen yliopisto/ Aalto-yliopisto

ARA-tuen hakijoiden näkemyksiä energia-avustuksesta
Jouni Räihä, tutkija, SYKE 

Tuuppaus, vaikuttava keino energiankulutuksen vähentämiseen
Enni Ruokamo, tutkija, SYKE

Vuorovaikutus osana asumisen käytäntöjä – tuloksia kansalaisten päiväkirjamerkintöjen pohjalta
Sara-Ellen Laitinen, väitöskirjatutkija, Helsingin yliopisto

Keskustelu

14:00 Tuoretta tutkimustietoa asumisen kestävyysmurroksesta - viiden minuutin
pitchaukset tutkijoilta

Joni Vainikka, tutkijatohtori, Helsingin yliopisto
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PÄÄESITYS TORSTAI 12.5.2022

Joni Vainikka, tutkijatohtori, Helsingin yliopisto: 

Sosiaalisen oikeudenmukaisuuden näkökulma
ilmastopolitiikkaan, ilmastokriisiin ja asumiseen

Vähähiilinen yhteiskunta ei ole mahdottomuus. Toteutuakseen se vaatii
arjen käytäntöjemme uudelleenajattelua asumisesta liikkumiseen.
Energiamurroksella on pakottava tarve – länsimaiset
ihmisoikeusperiaatteet taipuvat yhä vähemmän fossiilisten polttoaineiden
sampojen edessä. Korkea energiaomavaraisuus muuttaa geopoliittisia
suhteita, mutta samalla hiilineutraaliustavoitteet asettavat suomalaiset
erityisesti kaupunkien ulkopuolella ja pienituloisissa lähiöissä vaikeaan
tilanteeseen kohonneiden polttoainekulujen ja asuntojen
lämmönsääntelylaskujen suhteen. 

Olennaisinta on tarjota selkeitä menetelmiä, toteuttamiskelpoisia
suunnitelmia ja tukea vähähiiliseen asumiseen siirtymisessä sekä pitää
kiinni yhteisöjen koheesiosta. Perättäiset, kertautuvat onnistumiset voivat
aiheuttaa sosiaalisen kierteen, positiivisia keikahduspisteitä, joissa
vähähiiliset siirrokset tuottavat itseään. Sosiaalinen oikeudenmukaisuus
muodostuu yhä laajemmin tulevien sukupolvien ilmasto-
oikeudenmukaisuudeksi.

"Peräkkäiset, kertautuvat onnistumiset voivat aiheuttaa
sosiaalisen kierteen, positiivisia keikahduspisteitä, joissa
vähähiiliset siirrokset tuottavat itseeän."


