“Pieni kilpailuttamisen vaiva vähentää
sähkökustannuksia ja on samalla jokaiselle
mahdollisuus vaikuttaa ilmastonmuutokseen.”
Ville Heinilä, Ekokompassi-asiantuntija
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy

EKOenergia-merkityn sähkön
ostajan opas yrityksille,
järjestöille ja tapahtumille

HELPPO
ILMASTOTEKO
Miten ympäristömerkitty sähkö kilpailutetaan?
Mitä ovat uusiutuvan energian alkuperätakuut?
Miksi uusiutuvillekin tarvitaan kestävyyskriteerit?

1

Ääni
monimuotoisen
planeetan puolesta
Voittoa tavoittelematon EKOenergia-merkki varmistaa, että uusiutuvassa
energiassa on huomioitu paitsi ilmasto, myös muut ympäristövaikutukset
Vihreintä sähköä on sähkö, joka jää käyttämättä.
Seuraavaksi tärkeintä on valita mahdollisimman kestävä sähkövaihtoehto.
Kaikki uusiutuva energia ei ole
automaattisesti ympäristö- ja
ilmastoystävällistä. Sähköntuotanto vaikuttaa esimerkiksi
vaelluskalakantoihin ja metsiemme monimuotoisuuteen.
Bioenergian ja vesivoiman
kohdalla myös ilmastovaikutukset voivat olla merkittäviä.

Näin ympäristömerkityn sähkön
kuluttajat perheistä suuryrityksiin
tukevat jokaisella sähkölaskullaan
ympäristötyötä Suomessa ja
kansainvälisesti.
Valittuanne ympäristömerkityn
sähkön, markkinointitiimimme
auttaa teitä asiakasviestinnässä ja
merkin sijoittamisessa tuotteisiin,
tiloihin ja julkaisuihin.

Suomen luonnonsuojeluliiton
perustama EKOenergiaympäristömerkki auttaa kuluttajaa
valitsemaan sähkövaihtoehdon,
joka sulkee pois fossiiliset energianlähteet ja ydinvoiman.
Se täyttää myös yli 40 ympäristöjärjestön hyväksymät
kestävyyskriteerit uusiutuvalle energialle. Merkki auditoi
lisensoidut EKOenergian myyjät vuosittain.
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EKOenergia-merkityn sähkön myyjät sijoittavat
osan myynnistään Ilmastorahastoon, joka
tukee uusiutuvan energian lisätuotantoa,
ja vesivoiman osalta virtavesihankkeita
rahoittavaan Ympäristörahastoon.

info@ekoenergy.org

Sähkön ohella on tärkeää selvittää
suunta organisaationne muulle ympäristötyölle. Ekokompassi on ympäristöjohtamisen
järjestelmä pienille ja keskisuurille toimijoille. Se tarjoaa
henkilökohtaisen tuen, valmiit työkalut ja tuloksena
käytännönläheisen ympäristöohjelman.

www.ekoenergia.fi

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

“Vaihtamalla ensimmäisenä suomalaisena
panimona EKOenergiaan ja käyttämällä
merkkiä tuotteissamme haluamme viestiä
kuluttajille vastuullisuudestamme sekä
näyttää esimerkkiä suomalaiselle
teollisuudelle ympäristöasioissa.”
Jussi Laukkanen
Toimitusjohtaja
Saimaan Juomatehdas

“Kannatti lähteä mukaan pelastamaan
lumisia talviamme sähkövalinnan osalta.
Kilpailuttamalla EKOenergian eri vaihtoehdot sähkölaskumme lopulta pieneni.”
			
Kari Koskimaa
Toimitusjohtaja
Salla Ski Resort
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12
...kun vastaatte itse
sähkösopimuksesta

Avaa tarjouspyyntölomake EKOenergiamerkitystä sähköstä sivuiltamme ja ilmoita
organisaatiosi keskimääräinen sähkönkulutus.
(Linkki lomakkeeseen: http://bit.ly/2sXAQ81)
Suomessa EKOenergia-merkittyä sähköä
myyviä yrityksiä on tällä hetkellä kymmenen.
Valitse myyjät, joiden haluat ottavan sinuun
yhteyttä ja lähetä tarjouspyyntö eteenpäin.

...kun vuokranantajanne
vastaa sähkösopimuksesta

Kuinka
hankkia
EKOenergiaa?

Kannustakaa vuokranantajaanne vaihtamaan
EKOenergiaan ja välittäkää eteenpäin tämä opas.
Samalla autatte purkamaan myyttejä uusiutuvan
energian kalleudesta. Harkitkaa yhteisen kannustusviestin lähettämistä muiden vuokralaisten kanssa.
Voitte myös itse hankkia EKOenergia-merkittyjä
alkuperätakuita sähkönkulutustanne vastaavan
määrän. Tarjouksen voi tehdä sivuiltamme kirjoittamalla lisätietoihin ”haluan tarjouksia vain alkuperätakuista”. Lue lisää seuraavalta sivulta.
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Slush valitsi EKOenergia-merkityn
sähkön Helsingin päätapahtumaan ja
Otava-konserni mm. Suomalaisen kirjakaupan myymälöihin. Molemmat ostavat
erikseen ympäristömerkityt alkuperätakuut.

Valitse sopivin tarjous

Valitse organisaatiollesi sopivin tarjous
esimerkiksi hinnan, tuotantotavan tai
voimalaitoksen sijainnin perusteella, olit
sitten kilpailuttanut koko sähkösopimuksesi
tai EKOenergia-merkityt alkuperätakuut
erikseen.

Sähkömarkkinat, kuten ilmastotyökin, ylittää
valtioiden rajat. Mikäli haluat erityisesti
Suomessa tuotettua EKOenergiaa, muista
mainita tämä tarjouspyynnössäsi tai tarkista
asia myyjältä erikseen.

Valmis! Nyt on aika kertoa
valinnasta muille

Ota EKOenergian sihteeristöön yhteyttä niin
autamme sinua ympäristömerkin käytössä ja
siihen liittyvässä viestinnässä. Pohtikaa, ketkä ovat
vastuullisuusviestintänne tärkeimmät kohdeyleisöt.
Etsitään yhdessä parhaat keinot tavoittaa heidät.
EKOenergiaan siirtyminen onnistuu kaikilta:
niin yksittäisiltä asiakkailtanne kuin kunniltakin.
Laajimman positiivisen ympäristövaikutuksen
ja viestintähyödyn saatte haastamalla sidosryhmänne ilmastotalkoisiin. Näin kaikki voittavat.
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info@ekoenergy.org

Kosmetiikkajätti L’Oréal on viestinyt
EKOenergia-valinnallaan Venäjällä
maan viranomaisille, että uusiutuvan
energian alueelliselle alkuperätakuujärjestelmälle olisi kysyntää.

www.ekoenergia.fi

Kuvat: ylhäällä vasemmalla Otavan myymälän ovi; Alhaalla vasemmalla
Jalotofun pakkaus; Keskellä italialainen ForGreen EKOenergia-kampanja;
Oikealla (©) Finlayson, jonka myymälät käyttävät EKOenergiaa.

Uusiutuvien alkuperätakuut

ovat eurooppalainen jäljitysjärjestelmä, joiden päälle EKOenergia asettaa kestävyyskriteerit
Uusiutuva ja ympäristömerkitty sähkö todennetaan alkuperätakuilla, joita myönnetään sähkön tuottajille. Yksi alkuperätakuu vastaa 1 000 kWh sähköä.
Alkuperätakuuseen on merkitty millä energianlähteellä ja
milloin sähkö on tuotettu sekä merkintä mahdollisesta
EKOenergia-kelpoisuudesta. Suomessa lain vaatimaa alkuperätakuujärjestelmää valvoo Energiavirasto.

Ilman ympäristömerkkiä alkuperätakuut eivät
aseta uusiutuvan energian tuotannolle kestävyyskriteereitä, eivätkä ohjaa rahaa ilmastohankkeisiin
tai virtavesityöhön.
Ostaessasi ympäristömerkittyä sähköä sähköyhtiö huolehtii
alkuperätakuiden hankkimisesta puolestasi. Uusiutuvilla energianlähteillä tuotetun sähkön alkuperätakuut voi ostaa myös
erikseen EKOenergia-ympäristömerkittynä. Kummassakin
tapauksessa organisaationne on oikeutettu merkin käyttöön
viestinnässänne.

EKOenergia-merkityistä alkuperätakuista voi pyytää erikseen
tarjouksen suomalaisilta ja kansainvälisiltä myyjiltä kirjoittamalla tarjouspyyntölomakkeen (linkki alla) lisätietoihin ”haluan
tarjouksia vain alkuperätakuista”.
EKOenergiaan vaihtaminen erikseen alkuperätakuiden kautta
on kätevää esimerkiksi silloin, kun kulutus on hyvin suurta,
sähköä kuluu useissa eri paikoissa – jopa eri maissa – tai kulutus
ei ole jatkuvaa, vaan kattaa yksittäisiä tapahtumia. Esimerkiksi
Suomalainen Otava-konserni hankkii EKOenergia-merkittyä
sähköä ostamalla erikseen EKOenergia-merkittyjä alkuperätakuita niin painotuotteilleen, toimistolleen kuin Suomalainen
kirjakauppa -ketjulle. Myös Flow-festivaali hankkii käyttämänsä
EKOenergian alkuperätakuina.
Lisätietoa:
- Motivan webinaari 12/2016 “Miten hankitaan uusiutuvalla
energialla tuotettua sähköä?“: http://bit.ly/2sS2IKK
- Fingridin sivuilla kerrotaan alkuperätakuujärjestelmästä:
http://www.fingrid.fi/fi/asiakkaat/Alkuperatakuu
- Linkki EKOenergian kilpailutuslomakkeeseen, johon voi
kirjoittaa “haluan tarjouksia vain alkuperätakuista”:
http://bit.ly/2sXAQ81
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EKOenergia – kansainvälinen ympäristömerkki energialle
Voittoa tavoittelematon EKOenergia-ympäristömerkki auttaa kuluttajaa valitsemaan
sähkövaihtoehdon, joka paitsi sulkee pois fossiiliset energianlähteet ja ydinvoiman,
myös täyttää ympäristöjärjestön hyväksymät kestävyyskriteerit. Merkki on laajentunut
kattamaan sähkön lisäksi myös biokaasun ja lämmön.
Suomen luonnonsuojeluliitto lanseerasi kansainvälisen merkin vuonna 2013. Nykyään
EKOenergia on ainoa kansainvälinen merkki energialle ja sen takana on jäsenjärjestöjä
yli 30 maasta. Vuonna 2016 EKOenergia tunnustettiin valtiollisilla palkinnoilla Ranskassa,
Sveitsissä ja Saksassa työstään ilmastonmuutoksen hidastamiseksi.
Ympäristömerkittyä sähköä on tarjolla kaiken kokoisille toimijoille pienistä tapahtumista
kansainvälisiin yritysketjuihin Euroopassa ja sen ulkopuolella. Keskimäärin EKOenergiamerkitty sähkö maksaa vain 1–2 prosenttia sekasähköä enemmän yrityskäyttäjille, mutta
kilpailuttamalla monien EKOenergiaan siirtyneiden yritysten sähkölasku on tippunut.
Tarkat hinnat selviävät helposti jättämällä EKOenergian myyjille tarjouspyynnön.

Kestävyyskriteerit – lisäarvo ympäristölle
EKOenergia
Tukee uuden uusiutuvan tuotantoa (Ilmastorahasto)
Bioenergia ei sisällä mm. turvetta, kantoja, juurakoita
Tuulivoimala ei sijaitse esimerkiksi lintualueilla
Vesivoimassa otetaan huomioon vaelluskalat
ja rahoitetaan virtavesihankkeita (Ympäristörahasto)
Uusiutuvuus todennetaan alkuperätakuilla
Tuuli, aurinko, vesi, bio
Fossiiliset, ydinvoima, mahdollisesti uusiutuvia

Muu uusiutuva

Sekasähkö
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Muiden standardien suosittelema
Arvostetuimmat kansainväliset ympäristöjärjestelmät, kuten Carbon Disclosure Project CDP,
rakennusalan LEED -sertifikaatti ja Greenhouse Gas Protocol suosittelevat EKOenergia-merkkiä.
Kotimaassa siihen viittaavat muun muassa Ekokompassi ja monet muut 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
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www.ekoenergia.fi

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

