Klimatgärningarnas arena – Energialoikka
Energia- ja materiaaliloikka (energi- och
materialklivet) är en öppen plattform för
delning av bästa praxis inom stävjandet av
klimatförändringen och cirkulär ekonomi.
Läs om klimatgärningar i webbtjänsten
eller berätta om dina egna gärningar:

energialoikka.fi
Hinku-företagspartner:
Benviroc, Devoi Circle, Ekox Finland Oy, ELhouse Group/Sähkötalo-Asennus
Oy, Filtech Clean Air Filters, Finess Energy, Forus Oy, Gasum, Green Berry Oy,
GreenEnergy Finland, GreenUp Group Oy, Grid.vc Oy, Innotek, Kalliokaivo,
Kuntarahoitus Oyj, Lassila & Tikanoja, LCA Consulting Oy, Leanheat Oy, Ledisol Oy,
Mobinet Oy, NCC, OptiWatti Oy, Rakennusteollisuus RT ry, RemoteMx, Sitowise
Oy, Ekenäs Energi Ab, Tehomet Oy, Termex-Eriste Oy, Turun Osuuskauppa,
Vattenfall Oy, Vesitaito Oy, Yara. (Situationen 12/2019)
LIFE17 IPC/FI/000002 LIFE-IP CANEMURE-FINLAND För att skapa den här broschyren har finansiering
från Europeiska unionens LIFE-program erhållits. Innehållet i denna broschyr representerar endast CANEMURE-projektets perspektiv och EASME/Kommissionen ansvarar inte för eventuell användning av informationen i broschyren.
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Kommuner, invånare, företag och
experter går tillsammans i bräschen
för stävjandet av klimatförändringen
Hinku-nätverket erbjuder
för kommunernas klimatarbete
▼▼ information om bästa praxis
▼▼ tjänster och verktyg för beräkning av utsläpp
▼▼ kommunikationssamarbete och möjligheter till nätverksbildning
▼▼ stöd för planering av separata projekt
▼▼ efterfrågan på och synlighet för klimatvänliga produkter och
tjänster hos företagen.

Hinku-kommunernas mål
fram till år 2030:

80 %
lägre utsläpp
jämfört med
2007

▼▼ stöd

▼▼Kommunerna minskar sina klimatutsläpp bland annat genom att öka

användningen av förnybar energi och förbättra energieffektiviteten.

▼▼Kommunerna uppmuntrar invånarna och de lokala företagen att göra

klimatgärningar.

▼▼Nya kommuner och företag inom energi- och klimatbranschen är

välkomna till Hinku-nätverket. För att en kommun ska kunna ansluta sig
krävs att de så kallade Hinku-kriterierna uppfylls och att man i förväg har
kommit överens om åtgärder för att inleda klimatarbetet.

#Hinku
hiilineutraalisuomi.fi/Hinku

Redan

70

Hinku-kommuner
– och fler är på väg!

▼▼Hinku-nätverket samordnas av Finlands miljöcentral.
Hinku-kommunerna 12/2019.
Baskarta: Lantmäteriverket,
Statistikcentralen, 2019

Kommuner, invånare, företag och
experter går tillsammans i bräschen
för stävjandet av klimatförändringen
Hinku-nätverket erbjuder
för kommunernas klimatarbete
▼▼ information om bästa praxis
▼▼ tjänster och verktyg för beräkning av utsläpp
▼▼ kommunikationssamarbete och möjligheter till nätverksbildning
▼▼ stöd för planering av separata projekt
▼▼ efterfrågan på och synlighet för klimatvänliga produkter och
tjänster hos företagen.

Hinku-kommunernas mål
fram till år 2030:

80 %
lägre utsläpp
jämfört med
2007

▼▼ stöd

▼▼Kommunerna minskar sina klimatutsläpp bland annat genom att öka

användningen av förnybar energi och förbättra energieffektiviteten.

▼▼Kommunerna uppmuntrar invånarna och de lokala företagen att göra

klimatgärningar.

▼▼Nya kommuner och företag inom energi- och klimatbranschen är

välkomna till Hinku-nätverket. För att en kommun ska kunna ansluta sig
krävs att de så kallade Hinku-kriterierna uppfylls och att man i förväg har
kommit överens om åtgärder för att inleda klimatarbetet.

#Hinku
hiilineutraalisuomi.fi/Hinku

Redan

70

Hinku-kommuner
– och fler är på väg!

▼▼Hinku-nätverket samordnas av Finlands miljöcentral.
Hinku-kommunerna 12/2019.
Baskarta: Lantmäteriverket,
Statistikcentralen, 2019

Klimatgärningarnas arena – Energialoikka
Energia- ja materiaaliloikka (energi- och
materialklivet) är en öppen plattform för
delning av bästa praxis inom stävjandet av
klimatförändringen och cirkulär ekonomi.
Läs om klimatgärningar i webbtjänsten
eller berätta om dina egna gärningar:

energialoikka.fi
Hinku-företagspartner:
Benviroc, Devoi Circle, Ekox Finland Oy, ELhouse Group/Sähkötalo-Asennus
Oy, Filtech Clean Air Filters, Finess Energy, Forus Oy, Gasum, Green Berry Oy,
GreenEnergy Finland, GreenUp Group Oy, Grid.vc Oy, Innotek, Kalliokaivo,
Kuntarahoitus Oyj, Lassila & Tikanoja, LCA Consulting Oy, Leanheat Oy, Ledisol Oy,
Mobinet Oy, NCC, OptiWatti Oy, Rakennusteollisuus RT ry, RemoteMx, Sitowise
Oy, Ekenäs Energi Ab, Tehomet Oy, Termex-Eriste Oy, Turun Osuuskauppa,
Vattenfall Oy, Vesitaito Oy, Yara. (Situationen 12/2019)
LIFE17 IPC/FI/000002 LIFE-IP CANEMURE-FINLAND För att skapa den här broschyren har finansiering
från Europeiska unionens LIFE-program erhållits. Innehållet i denna broschyr representerar endast CANEMURE-projektets perspektiv och EASME/Kommissionen ansvarar inte för eventuell användning av informationen i broschyren.

Finlands miljöcentral | syke.fi/sv | miljo.fi |

hiilineutraalisuomi.fi

@hiilineutraali

facebook.com/resurssiviisaus

PÄRMBILD: PIXABAY.COM. LAYOUT: SATU TURTIAINEN / SYKE. HELSINGFORS. 12/2019.

HINKU

Mot en koldioxidneutral kommun

