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vaihda

EKOenergiaan

ekoenergia-verkosto ja ympäristömerkki
EKOenergia on eurooppalainen sähkön ympäristömerkki. EKOenergia-ympäristömerkityltä sähköltä vaaditaan enemmän kuin pelkkää uusiutuvuutta. Kriteeristömme asettaa sähköntuotannolle
tiukat ympäristövaatimukset, ja lisäksi osalla myyntivoittoja rahoitetaan uusiutuvan energian projekteja. (Lisätietoa kriteereistä: www.ekoenergy.org/fi > Ympäristömerkki > Kriteerit)
Ympäristömerkkiä hallinnoiva EKOenergia-verkosto on voittoa tavoittelematon. Verkostoomme
kuluu 37 jäsenjärjestöä 27 Euroopan maasta.

autamme kuluttajia tekemään hyviä valintoja
Edistämme uusiutuvan energian käyttöä rohkaisemalla kuluttajia ostamaan ilmasto- ja ympäristöystävällistä sähköä. EKOenergia-ympäristömerkki auttaa kuluttajia löytämään vastuullisemmin
tuotettua sähköä.
EKOenergia-ympäristömerkin kriteerit pohjautuvat satojen asiantuntijoidemme ja yhteistyökumppaneittemme konsultaatioon. Siksi kriteerit ovat Euroopassa laajasti hyväksyttyjä.

ekoenergialla on voimakas taustatuki
Eurooppalainen versio LEED Standardista* kehoittaa EKOenergia-merkityn sähkön
käyttöön. EKOenergiaa käyttävät LEED-merkityt rakennukset saavat järjestelmän mukaisia lisäpisteitä
The Greenhouse Gas (GhG) -toimintaohje on kansainvälisesti käytetty standardi hiilidioksidipäästöjen laskemiseen. GhG protokollan ohjeistus käyttää EKOenergiaa esimerkkinä tavoista pienentää yhtiöiden hiilijalanjälkeä.
EKOenergia tekee yhteistyötä amerikkalaisen Green-e sähkön ympäristömerkin kanssa.
*) LEED Standardi tarkastelee kiinteistöjen ympäristöystävällisyyttä

“EKOenergian ostaminen muuttaa energiantuotantoa ympäristöystävällisemmäksi ja asiakkaamme arvostavat sitä. Se auttaa meitä olemaan kilpailukykyisempiä lisäeristysmarkkinoilla.”
Pasi Typpö, toimitusjohtaja, Termex-Eriste Oy, selluvillan valmistaja
Löydät meidät

sosiaalisesta mediasta:

ekoenergian kriteerit
EKOenergia on 100% uusiutuvaa. EKOenergia käyttää GO-alkuperätakuita varmentamaan sähkön alkuperää.
Tieto on luotettavaa: Kulutusvalinnoistaan
tietoiset kuluttajat haluavat saada enemmän
tietoa ostamastaan sähköstä. EKOenergiaa
käyttävät saavat oikeaa tietoa ostamansa sähkön tuotantopaikasta ja tuotantomuodosta.

EKOenergia on ympäristövastuullista. Asetamme kaikille voimalaitoksille kestävyyskriteerit. Emme hyväksy Euroopan ulkopuolella
tuotettuja polttoaineita. Paikalliset pystyvät
vaikuttamaan siihen, voidaanko vesivoimalaitos hyväksyä järjestelmäämme.

Ympäristömerkkiämme käyttävät sähkönkuluttajat ovat ylpeitä valinnastaan. EKOenergiaa liiketoiminnassaan käyttävät saavat käyttää merkkiä tuotteidensa ja palvelujensa viestinnässä.

autamme kuluttajia tekemään muutoksen parempaan
EKOenergia yhdistää tuhansia kuluttajia. Mitä suuremmaksi joukkomme kasvaa, sitä helpompi
sähkön myyjien on tarjota meille kuluttajille ilmaston ja ympäristön kannalta vastuullisempia sähkösopimuksia kohtuulliseen hintaan.
EKOenergian rahastot varmistavat kulutusvalintojen tekevän oikeita muutoksia energiantuotannossa.
Vuonna 2014 ja 2015 kertyneillä
myyntivoitoilla rahoitamme uusiutuvan energian projekteja kehitysmaissa.
Vuonna 2014 kertyneillä ympäristörahaston varoilla rahoitamme
vesistökunnostuksia Suomessa ja
Latviassa.

tiesitkö?
Aloitimme vuonna 2013 ja toimintamme on levinnyt koko Eurooppaan.
Suomalainen suklaatehdas Brunberg, suomalaiset The Body Shopin kaupat ja Norjalainen
pilvipalvelin Jottacloud ovat ensimmäisiä EKOenergiaa ostavia yhtiöitä.
Suomessa jo yli 50 000 kotitaloutta ostaa EKOenergiaa.
EKOenergiaa ostavat yritykset voivat käyttää merkkiämme viestinnässään, kuten EKOenergialla tuotettujen tuotteidensa mainonnassa.
Uusiutuvasta energiasta kertovan sarjakuvamme voi ladata nettisivuiltamme.
Tuemme #energiaremontti -kampanjaa.

Kiinnostuitko EKOenergia-ympäristömerkitystä sähköstä?
Ota rohkeasti yhteyttä!

