Hooli keskkonnast – vali ökomärgisega elekter!
Mis on EKOenergia märgis?
EKOenergia on esimene ja ainus üleeuroopaline ökomärgis elektrile, mis annab
tarbijale kindluse, et ostetav elekter on tõesti keskkonnasäästlikult toodetud.
Samas toetab iga EKOenergia tarbija otseselt ka keskkonda – osa elektri eest
tasutud rahast läheb keskkonnamõjude vähendamiseks ning taastuvenergia
edendamiseks. Märgist annab välja EKOenergia võrgustik, kuhu kuuluvad 31
mittetulunduslikku keskkonnaorganisatsiooni üle Euroopa.
Miks on EKOenergia kasulik?
Saastava põlevkivielektri asemel saame valida loodussõbraliku taastuvenergia.
Siinjuures pole tegemist üksnes energiafirmade enda väidetega, vaid seda
kinnitavad sõltumatud keskonnakaitse eksperdid. Saame näiteks kindlad olla, et
biomass tuleb säästvalt majandatud allikast, tuulikud ei asu kaitsealadel ja
hüdroenergia ei ole jõgede ökosüsteemidele laastav. Üle Euroopa tunnustatud
EKOenergia märgise abil saab näidata oma keskkonnast hoolivat suhtumist ka
teistele. Märgist saab kasutada näiteks oma kodulehel või toodetel. Lisaks
annab EKOenergia tarbimine punkte keskkonnasõbralikele hoonetele mõeldud
LEED sertifikaadi jaoks.
Kuidas EKOenergiat osta?
Eestimaa Looduse Fond töötab selle nimel, et varsti saaks ka Eestis
ökomärgisega elektrit osta – praegu veel ükski elektrimüüja EKOenergia paketti
ei paku. Suureks abiks on meile see, kui annad oma ostusoovist teada
piret@elfond.ee. Huviliste nimekiri aitab meil elektrimüüjatele kinnitada, et
huvi rohelise energia vastu on olemas. Oma nime lisamine ei kohusta paketti
vahetama, vaid annab selleks võimaluse!
Rohkem infot: www.ekoenergy.org või Piret Väinsalu piret@elfond.ee

Kliimafond - veel rohkem taastuvenergiat
Iga ostetud EKOenergia MWh pealt läheb 10 eurosenti kliimafondi, millega
rahastatakse uusi taastuvenergiaprojekte. Möödunud sügisel esitas rohkem kui
sada organisatsiooni viiekümnest riigist oma projektid ning nende seast valiti
žürii abil, kuhu kuulusid ka tarbijad ja elektrimüüjad, välja kolm projekti. 2014.
ja 2015. aastal läheb fondi raha arengumaade kohalike kogukondade toetuseks:
• Itaalia organisatsioon Oikos plaanib paigaldada päikesepaneele
Tansaania koolidele.
• Hollandi organisatsioon HIVOS soovib tagada püsiva taastuvelektri
olemasolu Sumbale, mis on keskmise suurusega Indoneesia saar.
Projekti toetavad ka Hollandi valitsus, Aasia Arengupank, Norra
saatkond jt.
• Šveitsi mittetulundusorganisatsioon Solafrica paigaldab päikeseenergiasüsteeme Kesk-Aafrika väikestes külades. Projekti partneriteks on ka
Greenpeace ja kohalikud mittetulundusorganisatsioonid.

Keskkonnafond - vähendame hüdroenergia negatiivseid keskkonnamõjusid
Kui otsustad osta hüdroenergiat, siis läheb lisaks iga ostetud MWh kohta 10
eurosenti EKOenergia keskkonnafondi, mille abil taastatakse hüdrojaamadest
mõjutatud jõgede looduslikke elupaiku. Eelmisel suvel kasutasime 50 000 eurot
keskkonnafondi raha, et tuua forell ja euroopa jõevähk tagasi Murronjoki jõkke,
mis asub Soomes Saarijärvil. Soomes on rahastatud mitmeid edukaid projekte,
kuna EKOenergia märgise eelkäija Soomes kasutas sama põhimõtet ka
varasemalt. Hüdroenergia puhul on oluline ka see, et elektrijaama peab
kõigepealt tunnustama EKOenergia võrgustik. Seejuures arvestatakse kohalikke
olusid, osapoolte arvamusi ja jõe olukorra parandamiseks plaanitavaid tegevusi.

