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Yli 100.000 ihmistä on paennut 60 vuotta 
kestänyttä sisällissotaa paikallisen armeijan 
joukkojen ja Myanmarin armeijan välillä 
Kayinin osavaltiossa Myanmarissa. He 
asuvat tällä hetkellä syrjäisillä pakolaisleireillä 
pitkin Thaimaan rajaa. Leirien tilanahtaus ja 
maantieteellinen eristäytyneisyys vaikeuttavat 
leirien välttämättömien resurssien ylläpitämistä.

Yhdeksän terveyskeskusta, jotka sijoittuvat 900 
kilometrin varrelle rajalle, tarjoavat terveyden-
hoitopalveluita monelle pakolaisleirille ja pai-
kalliselle kylälle. Ikävä kyllä ilman sähkön saata-
vuutta terveyskeskuksilla on ollut vain rajoitetusti 
palveluita, joita ne pystyvät tarjoamaan. 

EKOenergian Ilmastorahaston ja Good Work 
Institute -järjestön tuella, yhdysvaltalainen 
kansalaisjärjestö Green Empowerment aloit-
ti yhteistyön myanmarilaisen järjestön Border 
Green Energy:n kanssa asentaakseen aurinko-
paneeleja terveyskeskuksiin. EKOenergian 
maksama 17735 euroa yhdessä Good Work In-
stituutin lahjoittaman 16000 euron kanssa mah-
dollisti 300 watin aurinkopaneelin asentamisen 
jokaiselle näistä yhdeksästä klinikasta.

Luotettavien tietoliikenneyhteyksien ansiosta 
terveyskeskukset voivat nyt soittaa perheen-
jäsenille, ylläpitää tavallista yhteydenpitoa 
potilaiden kanssa ja soittaa, mikäli ne tarvitse-

vat hätätarvikkeita. Jäähdytysjärjestelmä mah-
dollistaa lääkkeiden pidempiaikaisen säilyt-
tämisen ja valaistuksen saaminen helpottaa 
päivittäisiä toimenpiteitä kuten synnytyksiä. 
Lisäksi tämä vähentää palavien öljylamppujen 
käyttöä, jotka muodostavat terveydelle haitalli-
sia kaasuja.

Yhdeksän terveyskeskuksen lisäksi kaksi 
aurinkoenergiajärjestelmää asennettiin pai- 
kalliseen kouluun ja riippuvuushoitohenki- 
löstön koulutuskeskukseen. Lisäksi yhteisön 
jäsenten kouluttamiseksi järjestettiin kolme 
koulutusohjelmaa, jotta he osaavat jatkossa 
käyttää, ylläpitää ja huoltaa laitteita. Käytännön 
taidot, kuten sähkölaitteiden kunnossapito, 
ovat tärkeitä, jotta varmistetaan, että ne pysyvät 
täysin toimivina pitkään.

On myös tärkeää varmistaa, että yhteisöt siirtävät 
syrjään säästöjä tulevaisuutta varten, jotta ne 
voivat vaihtaa vanhoja osia, kuten pattereita, 
joiden käyttöikä on tyypillisesti huomattavasti 
lyhyempi kuin itse aurinkopaneelin.

Nämä yhdeksän terveyskeskusta Kayinin osa- 
valtiossa palvelevat arviolta noin 16000 ihmistä. 
Border Green Energy harkitsee laajentavansa 
projektia rakentamalla pieniä aurinkoenergial-
la toimivia mikroverkkoja tarjotakseen sähköä 
koko yhteisölle.
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Aurinkoenergiaa terveyskeskuksille Kayin osavaltiossa Myanmarissa 

Thaimaan ja Myanmarin rajalla sijaitsevien syrjäseutujen terveyskeskukset 
tarjoavat elintärkeitä palveluita paikallisille kylille ja pakolaisleireille. Vuonna 
2018 EKOenergian Ilmastorahasto maksoi 17 735 euroa aurinkopaneelien 
asentamiseksi yhdeksälle näistä klinikoista.

The solar pumps are funded by EKOenergy 
users: companies, households and cities.

Ilmastorahaston projektit

Keskittyvät energiaköy-
hyyteen ja kestävän 
kehityksen tavoitteisiin

Uusia projekteja 
vuosittain kehittyvissä 
maissa

Luotettavien 
kansalaisjärjestöjen 
johtamia ja valvomia

Riippumattoman 
tuomariston valitsemia

Vuonna 2018 rahasto 
maksoi 238 693 euroa 
11 uuteen projektiin

EKOenergian käyttäjät 
maksavat 0,10 €/MWh 
Ilmastorahastolle

Teksti: Cameron Boggon 
Kuva: Green Empowerment

Projektin kesto: 1 vuosi



EKOenergia on kansainvälinen, voittoa tavoittelematon ympäristömerkki 
sähkölle ja kaasulle. Ymparistömerkki auttaa kuluttajia valitsemaan energia- 
sopimuksen, joka paitsi sulkee pois fossiiliset energianlähteet ja ydinvoiman, 
myös täyttää ympäristöjärjestöjen hyväksymät kestävyyskriteerit. 

Suomen luonnonsuojeluliitto lanseerasi kansainvälisen merkin vuonna 2013. 
Nykyään EKOenergia on ainoa kansainvälinen ympäristömerkki energialle. 
Sen takana on jäsenjärjestöjä yli 30 maasta. 

Ympäristömerkittyä sähköä on tarjolla kaiken kokoisille toimijoille kotitalouk-
sista kaupunkeihin ja kansainvälisiin yritysketjuihin. Tunnettuja EKOenergian 
käyttäjiä ovat esimerkiksi Helsingin Seudun Ympäristöpalvelut HSY, Lappeenran-
nen kaupunki, Olvi, Amos Rex, Finlayson, Otava-konserni, Saimaan Brewing Co, 
SAP, Schüco ja Tetra Pak.

Kestävyyskriteerit huomioivat ilmaston ja luonnon

Tukee uuden uusiutuvan tuotantoa (Ilmastorahasto)

Bioenergia ei sisällä mm. turvetta, kantoja, juurakoita

Tuulivoimala ei sijaitse esimerkiksi lintualueilla

Vesivoimassa otetaan huomioon vaelluskalat 
ja rahoitetaan virtavesihankkeita (Virtavesirahasto)

Uusiutuvuus todennetaan alkuperätakuilla

Tuuli, aurinko, vesi, bioenergia, geoterminen energia

Fossiiliset, ydinvoima, mahdollisesti uusiutuvia

EKOenergia Muu uusiutuva      Sekasähkö
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Hiilidioksidipäästöjen ja muiden sähköntuotannon ympäristövaikutusten vähentäminen onnistuu EKOenergian avulla 
erilaisilta toimijoilta helposti. Merkkiä suosittelevat arvostetuimmat kansainväliset standardit ja järjestöt, kuten rakennusalan 
LEED sertifikaatti, Greenhouse Gas Protocol ja CDP. Kotimaassa siihen viittaavat muun muassa Ekokompassi, Kirkon 
ympäristödiplomi ja monet eri alojen ympäristöjärjestelmät.

”EKOenergy represents the 
best available option for the 
sustainable and additional 
consumption of renewable 
electricity within Europe.”

”Ecolabels are a way for companies to 
do more with their purchases.  

EKOenergy, mentioned by the GHG 
protocol Scope 2 guidance, is such 

an option: it is a mark of quality which 
comes on top of tracking certificates.” 

”EKOenergia on sähkön  
käyttäjille paras takuu siitä, että  

uusiutuvassa energiantuotannossa 
on huomioitu ilmasto ja ympäristö.”

Voittoa tavoittelematon ympäristömerkki sähkölle

Kansainvälisesti arvostettu takuu laadusta
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