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Nyaung Chuang on syrjäinen pieni 
kylä Rakhinen osavaltiossa Myanmarin 
länsirannikolla. Kyläyhteisöön kuuluu 25 
perhettä (yhteensä 97 ihmistä), joiden 
tärkein toimeentulon lähde on maatalous. 
Kylä ei ole yhteydessä kansalliseen 
sähköverkkoon. Ennen hanketta kyläläiset 
valaisivat kotinsa pääasiassa kynttilöillä ja 
kerosiinilla auringonlaskun jälkeen. 

Vuonna 2018 EKOenergian Ilmastorahasto 
maksoi 15 000 € italialaiselle Istituto 
Oikokselle, jolla on ollut toimintaa 
alueella vuodesta 2008 lähtien. 
Tuen avulla järjestö asensi pienen 
mittakaavan aurinkosähköjärjestelmän  
Nyaung Chuangiin. Hanke toteutettiin 
yhteistyössä Rakhine Coastal Conservation 
Association -järjestön kanssa. Lisäksi 
paikallisyhteisö oli vahvasti mukana läpi 
hankkeen. 

Huolellisen suunnitteluvaiheen jälkeen 
hankkeessa aloitettiin materiaalien kuljetus 
kylään, jonne pääsee vain veneellä. Kylän 
keskelle rakennettiin aurinkopaneeleja 
kannattelevat rakenteet sekä puiset 
pylväät, joiden avulla kaikki talot yhdistettiin 
sähköverkkoon. Järjestelmä tarjoaa 
koko kylälle 4 tuntia sähköä päivässä. 

Paikallinen koulu saa käyttää enemmän 
sähköä, jotta oppilaat voivat opiskella 
myös auringonlaskun jälkeen. Jokaisessa 
talossa on 2 lamppua, pistorasia sekä 2 
automaattisesti toimivaa katuvaloa.

Noin 30 kyläläistä osallistui koulutukseen, 
jossa opeteltiin järjestelmän käyttöä ja 
ylläpitoa. Paikallisyhteisö sai järjestelmän 
käyttöönsä, kun se oli virallisesti testattu 
ja todettu toimivaksi. Istituto Oikokselle 
tämä oli pilottihanke. Myönteisten 
tulosten perusteella hanke voidaan 
toistaa muissakin alueen kylissä, jotka ovat 
sähköverkon ulkopuolella.

Kun kyläläisiltä kysyttiin kuinka hanke muutti 
heidän elämäänsä, he kertoivat, että aiem-
min heidän piti tulla ennen pimeää kotiin 
ruuanlaittoa ja muita kotitöitä varten. Nyt 
heille jää enemmän aikaa maataloustöihin. 
”Länsimaissa pidämme itsestäänselvyyt-
enä asioita, jotka täällä ovat luksusta, kuten 
sähkövalaistusta kotona”, kuvailee Lorenzo 
Gaffi, hankepäällikkö Istituto Oikoksella 
Myanmarissa. ”Tämänkaltaiset hankkeet 
ovat todella tehokkaita, koska suhteellisen 
pienellä panoksella saadaan aikaan suuri 
muutos, joka parantaa merkittävästi pai-
kallisyhteisöjen elinolosuhteita.”

info@ekoenergy.org    www.ekoenergy.org

Ilmastouutisia 2018-2019

Valoa koteihin Nyaung Chuangin kylässä Myanmarissa

EKOenergia maksoi 15 000 € italialaiselle Istituto Oikos -kansalaisjärjestölle, joka 
asensi varoilla aurinkosähköjärjestelmän syrjäiseen Nyaung Chuangin kylään 
Myanmarissa. Hankkeen kautta 25 perhettä pääsi käyttämään puhdasta energiaa.

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

Ilmastorahaston hankkeet

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: Valeria Pauletti 
Kuvat: Istituto Oikos 
Suomennos: Maija Haukkala ja Piia Orava 

Hankkeen 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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