“Siirtymällä EKOenergiaan
Lappeenranta ottaa merkittävän
askeleen kohti tavoitettaan
vähentää hiilidioksidipäästöjään
80 prosenttia vuoden 2007 tasosta
vuoteen 2030 mennessä.”

“EKOenergiaan siirtyminen Suomen
ja Ruotsin toiminnoissamme oli
looginen askel, joka tukee
vastuullisuusstrategiaamme.
Nyt selvitämme mahdollisuuksia
vaihtaa tuotannossamme tarvittava
sähkö EKOenergiaan.”

“Vaihtamalla ensimmäisenä
suomalaisena panimona EKOenergiaan
ja käyttämällä merkkiä tuotteissamme
haluamme viestiä kuluttajille vastuullisuudestamme sekä näyttää esimerkkiä
suomalaiselle teollisuudelle
ympäristöasioissa.”
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Kuluttajan ääni
monimuotoiselle planeetalle
Ympäristöjärjestöjen hallinnoima ja voittoa tavoittelematon EKOenergia-merkki varmistaa,
että sähköntuotannossa on huomioitu paitsi ilmasto, myös muut ympäristövaikutukset
Vihreintä sähköä on sähkö, joka jää käyttämättä. Energiansäästö on Suomen kaltaisessa korkean energiankulutuksen
maassa yksi kuluttajan tärkeimmistä ilmastotoimista.
Seuraavaksi tärkeintä on valita mahdollisimman kestävä
sähkövaihtoehto. Käytämme kaikki sähköä lähes
ympäri vuorokauden, joten tämä on hyvä
paikka aloittaa ilmastotoimet.
Vaikka uusiutuva energia on lyönyt viime
vuonna läpi ennen näkemättömän
nopeasti, ei kaikki uusiutuva energia
ole automaattisesti ympäristö- ja
ilmastoystävällistä.

Ilmastopuheissa usein
unohdetaan, että sähköntuotanto
vaikuttaa myös luontoomme, kuten
vaelluskaloihin ja metsiemme
monimuotoisuuteen.
Ympäristövaikutusten minimoimiseksi Suomen luonnonsuojeluliitto on luonut EKOenergian, kansainvälisen ja
voittoa tavoittelemattoman ympäristömerkin sähkölle.

info@ekoenergy.org

Ympäristömerkki auttaa kuluttajaa valitsemaan sähkövaihtoehdon, joka paitsi sulkee pois fossiiliset energianlähteet ja
ydinvoiman, täyttää myös yli 40 ympäristöjärjestön hyväksymät kestävyyskriteerit uusiutuvalle energialle. Sen hankkiminen on helppoa niin julkisille kuin yksityisille toimijoille.
EKOenergia-merkityn sähkön myyjät, joita
on Suomessa kymmenen, sijoittavat osan
myyntituloistaan uutta uusiutuvan
tuotantoa tukevaan Ilmastorahastoon
ja vesivoiman osalta virtavesihankkeita
tukevaa Ympäristörahastoon.
Näin ympäristömerkityn sähkön kuluttajat
perheistä suuryrityksiin tukevat jokaisella
sähkölaskullaan ilmastotyötä myös
kansainvälisesti. Hankkeista voi lukea lisää
EKOenergian kotisivuilta.
Tunnettuja EKOenergian käyttäjiä ovat
esimerkiksi Otava-konserni, Slush, Helsingin seudun
ympäristöpalvelut HSY, Yves Rocher Ranskassa, Bielefeldin
kaupunki Saksassa ja L’Oréal Venäjällä. Kotimaisista
kaupungeista EKOenergiaa käyttävät Lappeenranta ja
Imatra.

www.ekoenergia.fi

Voittoa tavoittelematon ympäristömerkki sähkölle
EKOenergia on kansainvälinen, voittoa tavoittelematon ympäristömerkki
sähkölle ja kaasulle. Ymparistömerkki auttaa kuluttajia valitsemaan energiasopimuksen, 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 kotitalouksista kaupunkeihin ja kansainvälisiin yritysketjuihin. Tunnettuja EKOenergian
käyttäjiä ovat esimerkiksi Helsingin Seudun Ympäristöpalvelut HSY, Lappeenrannen 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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Kansainvälisesti arvostettu takuu laadusta
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.”

info@ekoenergy.org

www.ekoenergy.org

”EKOenergia on sähkön
käyttäjille paras takuu siitä, että
uusiutuvassa energiantuotannossa
on huomioitu ilmasto ja ympäristö.”

