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Suomen luonnonsuojeluliitto ja EKOenergia

Sähkön alkuperän jäljittäminen

Uusiutuvien kestävyyskriteerit

Miten synnytetään uutta uusiutuvaa?

EKOenergian käyttäminen

Esityksen sisältö
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Maamme suurin ympäristöjärjestö

36.000 jäsentä, 180 paikallisyhdistystä

Perustettu 1938, ensimmäiset jäsenyhdistykset jo 1897

Suomen Luonto -lehti on omistamamme aikakauslehti

Suomen luonnonsuojeluliitto
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Ainoa kansainvälinen ympäristömerkki sähkölle. Voittoa tavoittelematon

Kertoo sähkösopimuksesta, jolla on positiviinen ympäristövaikutus

Ratkoo energiaan liittyviä ympäristöhaasteita, 
yli 30 maata, 40 jäsenjärjestöä

EKOenergia – sähkön ympäristömerkki 
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Uusiutuvalle energialle asetetaan kestävyyskriteerit

Ostopäätös johtaa uuden uusiutuvan energiantuotannon syntymiseen

Toiminta auditoidaan kolmannen osapuolen toimesta

Sähkön alkuperä jäljitetään luotettavasti ja siitä informoidaan kuluttajaa

EKOenergian ja ”vihreän sähkön” erot
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Eurooppalainen alkuperätakuujärjestelmä

Lähtövaatimus, ei takuu kestävyydestä
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Vain sähkön ja lämmön tehokas yhteistuotanto on EKOenergiaa

Metsäenergian ongelmallisimmat jakeet eli suojelualueiden puu, kannot, 
juurakot, eksoottinen puu ja tukkipuu eivät ole EKOenergiaa

Voimalaitos auditoidaan kerran vuodessa. Voimalaitoksen 
polttoainekirjanpito tarkastetaan ja hyötysuhteita valvotaan 

1) Bioenergian kestävyyskriteerit



8

...on aina EKOenergiaa, jollei sijaitse a) suojelualueilla (mm. Natura 2000)    
b) kulttuuriperintökohteissa (mm. UNESCO) c) tärkeillä lintualueilla (IBA)

Näillä alueilla sijaitseva energiantuotanto voidaan hyväksyä, jos 
EKOenergian hallitus toteaa, ettei tuotanto haittaa alueen suojelutavoitteita. 
Päätöksestä konsultoidaan paikallisia ympäristöjärjestöjä ja 
suojeluasiantuntijoita

2) Tuulivoima, aaltovoima ja aurinkovoima
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Ekologinen minimivirtaama turvataan

Virtavesi- ja vaelluskala-asiantuntijat toteavat, että voimalaitoksen 
ympäristövaikutusten vähentämiseksi on tehty jo kaikki tarvittavat toimet tai 
omistaja ryhtyy tärkeimpiin toimenpiteisiin voimalan ympäristövaikutusten 
vähentämiseksi (kalatiet, säännöstely, turbiinityyppi, kutualueet...)

3) Vesivoima voi olla EKOenergiaa, jos...
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Ympäristörahastolla korjataan vesivoiman tuhoja

EKOenergiana myydystä vesisähköstä 0,10€ Ympäristörahastoon

Varat käytetään vesivoiman ympäristöhaittojen korjaamiseen. Hankkeita eri 
puolilla Suomea, esim. Saarijärvellä, Vuoksella, Mustionjoella ja Pielisellä

Vuonna 2016 käynnistyy uusi Kalatiesähkö-hanke
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”Johtaako ostopäätökseni uuden uusiutuvan energiantuotannon 
rakentamiseen?”

EKOenergian myyjän on investoitava minimissään 0,10€/MWh 
Ilmastorahastoon, joka rahoittaa uusia uusiutuvan energian hankkeita

Ensimmäinen hakukierroksemme tuotti 130 hakemusta 70 eri maasta

Ensimmäiset hankkeet Tansaniassa, Kamerunissa ja Indonesiassa

Ilmastorahasto synnyttää uutta uusiutuvaa
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Ympäristörahastolla korjataan vesivoiman tuhoja

EKOenergiana myydystä vesisähköstä 0,10€ Ympäristörahastoon

Varat käytetään vesivoiman ympäristöhaittojen korjaamiseen. Hankkeita eri 
puolilla Suomea, esim. Saarijärvellä, Vuoksella, Mustionjoella ja Pielisellä

Vuonna 2016 käynnistyy uusi Kalatiesähkö-hanke
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EKOenergia-verkostossa on jo 41 jäsenjärjestöä 30 maassa

EKOenergia asettaa kansainväliset kriteerit sille, mitä on vihreä sähkö

EKOenergian kriteerejä suosittelee laaja joukko vaikutusvaltaisia tahoja: US 
Green Building Council, Greenhouse Gas Protocol, Suomen ev.lut kirkko 
jne...

Laajimmin suositeltu energian laatumerkki
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EKOenergia-lähettiläitä ja kampanjoita

Kampanjoihimme osallistuu jatkuvasti tunnettuja kasvoja. Tänä vuonna olemme 
tehneet yhteistyötä esimerkiksi purjelautailija Aleksandra Blinikan kanssa.
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EKOenergian kriteerejä on helppo käyttää suurten sähkönkuluttajien 
kilpailutuksessa

Sähkönhankinta voidaan tehdä joko perinteisenä sähkösopimuksena, 
alkuperätakuina tai näiden kahden yhdistelmänä

Vaikutus sähkölaskuun minimaalinen – vaikutus ympäristönsuojeluun iso

EKOenergian ostaminen
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Kuka muu käyttää EKOenergiaa?



Lisätietoja 30 kielellä
www.ekoenergia.fi
Petter Nissinen, avainasiakkuuspäällikkö
040 646 3441, petter.nissinen@sll.fi
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