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EKOENERGIA – Ensimmäiset viisi vuotta

NÄKYVÄ
YMPÄRISTÖMERKKI
EKOenergian käyttäjät voivat
käyttää ympäristömerkkiä
verkkosivuilla, rakennuksissa
ja jopa tuotteissa. Tiimimme
auttaa yritysvastuuviestinnässä.

ILMASTOHANKKEET

s. 8

Uusiutuvan energian
ympäristömerkkimme
kautta keräämme vuosittain
varoja uusiutuvan energian
hankkeisiin kehittyvissä
maissa.

MAAILMANLAAJUINEN
TOIMINTA s. 5
Vastuullisuuskriteerimme
soveltuvat käytettäväksi
yli kansallisten rajojen.
EKOenergiaa on saatavilla
kotitalouksiin
11 maassa ja yrityksiin
maailmanlaajuisesti.

VERKOSTO

s. 10

EKOenergia on ympäristöjärjestöjen
voittoa tavoittelematon merkki.
Kumppanimme ja vapaaehtoisemme
auttavat päivittäisessä työssämme
ja jäsenemme toimivat
päätöksentekijöinä.

s. 9

Vahva ääni
energiankuluttajille
Helmikuussa 2013 ympäristöjärjestöt
16:sta Euroopan maasta julkaisivat
ensimmäisen kansainvälisen
ympäristömerkin sähkölle. Tavoite
oli yksinkertainen ja suoraviivainen:
kehittää tunnettu työkalu
edistämään kestävää ja uusiutuvaa
sähköntuotantoa maailmanlaajuisesti.
Heti julkaisun jälkeen otimme yhteyttä
energian kuluttajiin ja myyjiin 10
EU-maassa, järjestimme kampanjoita
ja allekirjoitimme ensimmäiset
lisenssisopimukset. Vuonna 2015
huomasimme sidosryhmien
kiinnostuksen myös Euroopan
ulkopuolella ja päätimme kehittää
kumppanuuksia muun muassa
Aasiassa ja Afrikassa. Tähän mennessä
olemme onnistuneesti tavoittaneet
energian kuluttajia ja myyjiä yli 40
maassa ympäri maailman.
Vaikka yksittäisten kuluttajien
ponnistukset nähdään usein
pisaroina meressä, edelläkävijöiden
merkitystä ei pidä aliarvioida.
Ympäristömerkkimme tarjoaa
kuluttajille, järjestöille ja
ilmastokampanjoille käytännönläheisiä
työkaluja ilmastotekoihin.

Työskentelemme monilla
alueilla energian alkuperän
jäljityksestä luonnonsuojeluun.
Kuitenkin yksi näkyvimmistä ja
arvostetuimmista toimistamme
on Ilmastorahasto. EKOenergian
käyttäjien tuen ansiosta pystymme
torjumaan energiaköyhyyttä
aurinkosähköjärjestelmien avulla.
Tämä on vain alku EKOenergian
matkalle, jota siivittävät aiemmat
saavutukset sekä maailmanlaajuinen
kiinnostus uusiutuvaa energiaa
kohtaan.
Kiitämme kaikkia tukijoitamme
ensimmäisen viiden vuoden ajalta
kumppaneistamme jäseniimme.
Kasvava, voittoa tavoittelematon
ympäristöjärjestöjen ja
vapaaehtoisten verkostomme on
avain nopeaan kehitykseemme.
Keskittykäämme nyt seuraaviin viiteen
vuoteen!

Steven Vanholme
ohjelmajohtaja
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MEISTÄ

KRITEERIT

EKOenergia

Uusiutuvan energian tuotanto Ilmastorahastomme kautta

EKOenergia on energian kansainvälinen
ympäristömerkki. Voittoa tavoittelematon merkki
auttaa sekä suuria että pieniä energiankuluttajia
valitsemaan ympäristöystävällisiä
energiatuotteita eli uusiutuvia energianlähteitä,
joilla on tiukat vastuullisuuskriteerit.

Ilmastoystävällisintä bioenergiaa
Tuulivoimaa, joka ei vahingoita lintu- ja luontokohteita
Vesivoimaa, joka huomioi vaelluskalat
Jokien ennallistamishankkeet Virtavesirahastomme kautta
GO-alkuperätakuiden avulla todennettu
Aurinko-, tuuli-, vesi-, bio- ja geotermistä energiaa
Fossiiliset polttoaineet, ydinvoima, mahdollisesti uusiutuvat

Muut uusiutuvat

Sekasähkö
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PÄHKINÄNKUORESSA
EKOenergia on
ympäristöjärjestöjen voittoa
tavoittelematon merkki.
Sen takana on yhä kasvava
verkosto, joka koostuu yli 40
kansalaisjärjestöstä 30 maassa.
Vuosina 2016-2017 merkki
palkittiin Ranskassa, Sveitsissä
ja Saksassa ilmastoansioistaan.

EKOenergia-ympäristömerkitty
sähkö maksaa keskimäärin
1-2% enemmän kuin
uusiutumattomat vaihtoehdot.
Tämä tekee EKOenergiasta
kustannustehokkaan vaihtoehdon,
joka pienentää hiilijalanjälkeä
ja vaikuttaa myönteisesti
planeettamme biologiseen
monimuotoisuuteen.

SUOSITUKSET

Kannustamme EKOenergian
käyttäjiä olemaan ylpeitä
valinnastaan ja käyttämään
merkkiä näkyvästi. Myönteinen
ympäristövaikutus kertaantuu,
jos käyttäjät viestimällä
inspiroivat muita seuraamaan
esimerkkiään. Nämä voivat olla
kotitalouksia, yrityksiä tai julkisia
organisaatioita.

SEURAA MEITÄ

”EKOenergia on paras
saatavilla oleva vaihtoehto
uusiutuvan sähköntuotannon
kestävään lisäämiseen
Euroopassa.”

”Ympäristömerkit ohjaavat yrityksiä
tekemään merkityksellisempiä ostoja.
GHG-protokollan Scope 2 Guidance
-ohjeistuksessa mainittu EKOenergia
on itsessään laadun tae, sillä se edustaa
jäljityssertifikaattien parhaimmistoa.”

“Kasvava joukko eurooppalaisia
hotelleja on jo siirtynyt EKOenergian
käyttäjiksi. He käyttävät asiakasviestinnässään EKOenergia-logoa.
Seuraa heidän esimerkkiään ja ota
askel kohti vihreämpää tulevaisuutta.”

LEED
vihreiden kiinteistöjen
sertifiointijärjestelmä

CDP
aiemmin Carbon Disclosure Project

Green Key
matkailualan sertifikaatti

@EKOenergia

/ekoenergyecolabel

@ekoenergy

@EKOenergy_

Tai ota yhteyttä: info@ekoenergy.org
		
www.ekoenergy.org
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VAKAA KASVU

2017

Julkaisuvuodestaan 2013 lähtien EKOenergia on kasvanut
huikeaa vauhtia monilla eri osa-alueilla. Jokainen saavutus
auttaa meitä tavoittamaan laajempia sidosryhmiä ja kasvattaa
rooliamme taistelussa ilmastonmuutosta vastaan.

2016
2015
2013

• Jäsenjärjestöt hyväksyivät
vastuullisuuskriteerit
sähköntuotannolle
• Useat kansalliset
ympäristömerkit
Euroopassa liittyivät osaksi
ensimmäistä kansainvälistä
energian ympäristömerkkiä
• Ensimmäiset sertifioinnit
Pohjois-Euroopassa

2014

• Ensimmäinen yhteys
suuriin kansainvälisiin
kuluttajiin ja
energiayrityksiin ItäEuroopassa
• LEED Europe suosittelee
EKOenergiaa
• Mukana kehittämässä
GHG-protokollan Scope
2 Guidance -ohjeistus

• EKOenergia-sertifioidun
sähkön käyttöönotto
Espanjassa ja Ranskassa
• Ensimmäiset aasialaiset
ja afrikkalaiset
ympäristöjärjestöt liittyvät
verkostoon
• Ensimmäinen EKOenergiasopimus Kiinaan
• HSY (Helsingin seudun
ympäristöpalvelut)
ensimmäinen suuri taho,
joka viestii vaihdostaan
EKOenergiaan

• Kasvava joukko
eurooppalaisia yrityksiä
vaihtaa EKOenergiaan ja
viestii siitä
• Kampanjoiden tavoitteena
ekologiset rakennukset,
hotellit ja panimot
• Yhteinen kampanja
Protect Our
Winters Finlandin
kanssa, lähettiläänä
olympiamitalisti Enni
Rukajärvi
• EU Freshabit LIFE
IP -hanke keskittyy
vesivoiman vaikutuksiin
luonnolle

• Kolme kaupunkia siirtyy
EKOenergiaan Suomessa
ja Saksassa
• EKOenergian
käyttäjät rahoittavat 9
ilmastorahastohanketta
ja 5 jokien
kunnostushanketta
• Kriteerit uusiutuvalle
kaasulle,
lämmöntuotannon
kriteerien valmistelua
• Kampanjoiden kohteena
hotellit ja suklaantuottajat
• Ensimmäiset EKOenergiasertifioinnit Yhdysvalloissa
ja Afrikassa
• Yksi työntekijöistä
työskentelee kaksi
kuukautta Kiinassa
• Muun muassa Groupe
Rocher vaihtaa
EKOenergiaan Ranskassa,
L’Oréal Venäjällä, VMware
Euroopassa ja SAP
maailmanlaajuisesti
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Maailmanlaajuinen toiminta
EKOenergia laajenee vuosittain.
Kasvava kiinnostus uusiutuvia energianlähteitä
kohtaan siivittää kansainvälistymistämme.
Vaikka Eurooppa säilyy vahvimpana
alueenamme, olemme yhä aktiivisempia
kaikkialla maailmassa, erityisesti Aasiassa.

LÄNSI-EUROOPPA

EKOenergiaa on saatavilla useimmissa
Länsi-Euroopan maissa kotitalouksille,
yrityksille ja kunnille. Aktiivisimmat
kampanjamme suuntautuvat tänne.

POHJOIS-EUROOPPA
EKOenergia-ympäristömerkki
otettiin käyttöön Suomessa.
Täällä meillä on kymmenen
myyjää. Teemme töitä
yhteistyökumppaneidemme
kanssa Skandinaviassa, Virossa ja
Latviassa.

POHJOIS-AMERIKKA
EKOenergia on saatavilla
Pohjois-Amerikassa ja
ylläpidämme läheisiä suhteita
amerikkalaisten uusiutuvan
energian kansalaisjärjestöjen
ja ajatushautomoiden kanssa.

Itäinen Eurooppa on
yksi kohdealueistamme.
Haluamme tehdä
hiilestä poisvaihtamisen
kuluttajille helpommaksi.
”EKOenergia Venäjälle”
-projektimme kautta
olemme yhteydessä
venäläisiin viranomaisiin,
kuluttajiin ja
energiayhtiöihin.

ITÄ-AASIA

LATINALAINEM AMERIKKA
Aurinkovoimaprojekteja Perussa ja
Nicaraguassa.
Pyritään tavoittamaan Latinalaisen
Amerikan ympäristöjärjestöjä
ja yritysvastuun asiantuntijoita.
Ensimmäiset myynnit saavutettiin
Keski-Amerikassa 2017.

ITÄ-EUROOPPA &
VENÄJÄ

AFRIKKA
Aurinkovoimaprojekteja Kamerunissa,
Guineassa, Madagaskarissa, Senegalissa,
Etelä Afrikassa, Sudanissa, Tansaniassa ja
Togossa.
Ensimmäinen EKOenergia-ympäristömerkitty
sopimus solmittiin Etelä-Afrikassa.

VÄLIMERI &
LÄHI-ITÄ

Ensimmäinen EKOenergiaympäristömerkitty vihreän
energian sopimus tehtiin
Kiinassa 2015.
Vaihto-ohjelma Chongqing
Renewable Energy
Society:n kanssa ja
sidosryhmävierailuja
seitsemässä kiinalaisessa
kaupungissa 2017.

”EKOenergia Turkkiin” -projekti käynistettiin
2016 kontaktien muodostamiseksi
sidosryhmien kanssa.
Aurinkovoimaprojekti Palestiinassa.
EKOenergian lanseeraus Arabimaailmassa on
työn alla.
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VAIKUTTAMISTYÖ

Tavoitteenamme on suojella luontoa ja ilmastoa
kestävästi ja maailmanlaajuisesti sekä kunnostaa
vahingoittuneita elinympäristöjä. Nopea siirtymä
sataprosenttisesti uusiutuvaan ja kestävään energiaan
on ratkaisevaa saavuttaaksemme tämän tavoitteen.

KEHITTÄMÄSSÄ MARKKINARAKENNETTA UUSIUTUVALLE ENERGIALLE

EDISTÄMÄSSÄ 100% UUSIUTUVAA MAAILMAA

Kuluttajien rooli energiamarkkinoilla
on edelleen hyvin rajallinen monissa
paikoissa maailmalla. Osallistumme
aktiivisesti sellaisten työkalujen kehittämiseen, jotka lisäävät kuluttajan
valinnanmahdollisuuksia.

Olemme yhteydessä muihin standardeihin, kuten esimerkiksi LEEDiin,
Green Key - ja EU-ympäristömerkkiin.
Kannustamme heitä mainitsemään ja
vaatimaan sataprosenttisesti uusiutuvaa ja kestäväa energiaa myös
omissa kriteereistöissään.

Tuimme markkinapohjaisia ratkaisuja
Greenhouse Gas Protocol Scope 2
Guidance -ohjeistuksesta käydyissä
keskusteluissa.
Seuraamme energian alkuperäsertifikaattijärjestelmien kehitystä.
Olemme eurooppalaisten alkuperätakuiden asiantuntijoita ja
olimme ensimmäisinä tukemassa
kansainvälistä I-REC-standardia uusiutuvan energian sertifikaateille.

Olemme jäseniä Global 100% RE
-kampanjassa ja IRENAn Coalition for
Action -koalitiossa.
Osallistumme aktiivisesti kansallisiin
ja kansainvälisiin sataprosenttisesti
uusiutuvan energian kampanjoihin.
Keskitymme näissä kampanjoissa
siihen, että 100% uusiutuva ja kestävä
maailma on teknisesti mahdollista ja
taloudellisesti järkevää!
Niin osallistuimme esimerkiksi
Suomessa vuonna 2015 Energiaremontti-kampanjaan ja vuonna 2017
Pelastetaan talvet -kampanjaan.
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BIODIVERSITEETTI

EKOenergian yhtenä erityispiirteenä on, että otamme
huomioon sekä luonnon monimuotoisuuden että ilmaston.
EKOenergian ympäristömerkitty energia tulee huolellisesti
valituista uusiutuvan energian laitoksista, joilla on matalin
mahdollinen vaikutus luonnon monimuotoisuuteen. Keräämme
varoja myös luonnonsuojeluun.

ELÄIMET
Työskentelemme ensisijaisesti sellaisten
tuuli- ja aurinkovoimalaitosten kanssa,
jotka toimivat tärkeiden lintualueiden
ulkopuolella.
Tämän lisäksi vältämme Euroopassa
sellaisia laitoksia, jotka sijaitsevat sellaisilla
Natura 2000 – alueilla, joilla on tärkeitä
elinympäristöjä lepakoille ja muille
uhanalaisille lajeille.

JOKI-EKOSYSTEEMIT
EKOenergian ympäristömerkitty vesivoima
tulee laitoksista, jotka täyttävät asetetut
kestävyyskriteerit. Ne suojelevat mm jatkuvaa
virtausta ja ottavat huomioon kalojen
vaelluksen.
EKOenergian ympäristömerkityn
vesivoiman myyjät maksavat
ympäristörahastoomme, joka rahoittaa useita
virtavesikunnostushankkeita joka vuosi.

MAA-EKOSYSTEEMIT
Asetamme tarkat rajat bioenergian
käytölle. Keskitymme jätteiden ja jäämien
tehokkaaseen hyödyntämiseen. Emme
salli maatalouskasvien, juurien, kantojen
ja isojen tukkien käyttöä.

Original illustrations on this page by Līga Delvera, www.demini.lv
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ILMASTOHANKKEET
EKOenergia-merkityn sähkön myynnistä saaduilla tuloilla
rahoitamme uusiutuvan energian hankkeita. Hankkeita
toteuttavat sellaiset luotettavat kansalaisjärjestöt, joilla on
kokemusta menestyksekkäästä avustustyöstä. Hankkeiden
avulla EKOenergia osallistuu useiden YK:n kestävän
kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen.

Maailmanlaajuisesti 1,2 miljardia ihmistä on
ilman sähköä ja enemmän kuin 2,7 miljardia
on vailla puhtaita ruuanlaittotiloja. Edullinen
ja puhdas energia on suoraan kytköksissä
koulutuksen laatuun ja mahdollisuuteen
elää ilman köyhyyttä.
Ilmastorahaston avulla tuemme hankkeita,
joilla on hyvät mahdollisuudet onnistua.
Togossa autoimme kehittämään älyverkkoja,
joiden avulla edullista ja uusiutuvaa
energiaa saatiin tuotua yhä suuremmalle
osalle kyläläisistä.
Ilmastorahaston hankkeet sijaitsevat usein
syrjäseuduilla, kaukana suurista kaupungeista.
Energian riittävyys näillä alueella tarkoittaa
parempia mahdollisuuksia niille, jotka ovat
kaikista huonoimmassa yhteiskunnallisessa
asemassa.
Monet hankkeista pyrkivät vähentämään
työkuormaa naisilta, jotka usein joutuvat
luopumaan omista uristaan tukeakseen
perheitään. Viime aikoina rahasto on
esimerkiksi rahoittanut Senegalissa
aurinkovoimalla toimivan kastelujärjestelmän.

Kaikissa ilmastohankkeissa tavoitteena on
vahvistaa koko paikallista yhteisöä.
Esimerkiksi Tajikistanissa olemme
tukeneet aurinkovoimalla toimivan
kahvilan perustamista. Kahvilassa
kyläläisillä on pääsy internettiin.
Kahvila toimii myös jakelupisteenä
aurinkovaloille. Etelä-Afrikassa olemme
tukeneet hankkeita sellaisissa yhteisöissä,
joilla on olennainen merkitys paikallisten
luontokohteiden suojelussa.
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NÄKYVÄ YMPÄRISTÖMERKKI
Visuaalisesti miellyttävä ja kansainvälisesti tunnustettu ekomerkki on
yrityksille vahva viestintäväline. Sitä käyttämällä yritys voi osoittaa
sitoutuneisuuttaan uusiutuvan energian käyttöön ja rohkaista muita
toimimaan ja sitoutumaan samalla tavalla. EKOenergian kannattajille
löytyy paljon erilaisia tapoja siihen kuinka logoa voidaan käyttää.

PAKKAUKSET

MAAILMANLAAJUISET YRITYKSET

EKOenergia-logo voidaan
löytää yhä useammista
kotitaloustuotteista ja tämä
auttaa kuluttajia valitsemaan
ympäristötietoisia tuotteita
jokapäiväisissä hankinnoissa.

EKOenergian käyttäjät voivat
käyttää merkkiä verkossa,
julkaisuissa sekä rakennuksissa.
EKOenergian avulla uusiutuvan
energian hankinta ja viestintä
helpottuu kansainvälisesti.

KUNNAT

RUOKA & JUOMAT

URHEILIJAT

Lappeenranta ja Imatra
käyttävät EKOenergia-merkittyä
sähköä ja tiedottavat siitä
ylpeydellä asukkailleen ja
yhteistyökumppaneilleen.
Myös saksalainen Bielefeldin
kaupunki on ryhtynyt
käyttämään EKOenergiamerkittyä sähköä.

Tunnistettava logo auttaa
viestinnässä ja EKOenergian
henkilöstö tarjoaa tukeaan
kampanjoille. Vuonna 2016 Saimaan
Juomatehdas siirtyi EKOenergiaan
ja alkoi käyttää EKOenergian
logoa tölkkeissään. Tämä inspiroi
panimoita useissa muissakin maissa
seuraamaan tätä esimerkkiä.

Urheilujoukkueet ja julkisuuden
henkilöt ovat tulleet viime vuosina
yhä tärkeämmiksi ilmastotekojen
edistämisessä. Olemme nähneet
joukkueita, olympiamitalisteja sekä
näyttelijöitä kertomassa siitä miksi
he valitsivat EKOenergia-merkittyä
energiaa ja samalla he haastavat muita
tekemään samalla tavalla.
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Verkostomme

KUMPPANIT

Original picture: Aino Huotari / POW

Me olemme voittoa tavoittelematon verkosto,
joka keskittyy tuloksiin ja ratkaisuihin ongelmien
sijaan. Luotamme toiminnassamme kolmeen
pääryhmään: vapaaehtoistyöntekijöihin ja
harjoittelijoihin, verkostomme jäsenjärjestöihin ja
suureen kumppaniemme joukkoon.

Teemme tiivistä yhteistyötä
organisaatioiden, kuten CDP,
CAN Europe, RECS International,
Green Key, RE10 ja monien muiden
organisaatioiden kanssa. Jotkut
yhteistyökumppaneistamme,
kuten Protect Our Winters Finland,
käyttävät omissa kampanjoissaan
EKOenergian kansainvälisiä
uusiutuvan energian kriteerejä.

JÄSENET
EKOenergia on ei-kaupallinen
työkalu vastuullisille energiankuluttajille. Jäsenemme ovat
voittoa tavoittelemattomia
ympäristöjärjestöjä. He hyväksyvät
ympäristömerkkimme kriteerit
ja auttavat meitä levittämään
sanaamme.

VAPAAEHTOISET
Vapaaehtoiset ja harjoittelijat ovat pysyvän henkilökunnan tukemina työntekomme ytimessä. Olemme toivottaneet
tervetulleiksi vapaaehtoistyöntekijöitä ja
harjoittelijoita jo yli 30 maasta. Heidän
kielitaitonsa mahdollistaa meidän yhteydenpitomme sidosryhmiimme kasvavassa maiden joukossa..

Report layout & illustrations (if not mentioned otherwise) by Petter Nissinen.
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