
Hiilineutraalit kunnat (Hinku) –verkoston edut

Virtaa kuntien ilmastotyöhön Hinku- ja KETS –verkostoista 24.2.2022

Ritva Imppola, Oulun ammattikorkeakoulu

1



Hinku –verkosto

➢ Hinku-verkosto on vuonna 2008 perustettu 
ilmastonmuutoksen hillinnän edelläkävijöiden verkosto, 
joka kokoaa yhteen kunnianhimoisiin 
kasvihuonekaasujen päästövähennyksiin sitoutuneet 
kunnat, ilmastoystävällisiä tuotteita ja palveluita 
tarjoavat yritykset sekä energia- ja ilmastoalan 
asiantuntijat

➢ Hinku-verkostossa on mukana myös maakuntia
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Hinku –verkostoon 
kuulumalla kunta, 
maakunta tai yritys 
viestittää, että siellä 
ilmastovaikutukset 
otetaan huomioon 
arkipäivässä.



Hinku –kunta tai Hinku -maakunta

➢ Hinku-kunnat tai -maakunnat ovat sitoutuneet 
tavoittelemaan 80 prosentin kasvihuonekaasujen 
päästövähennystä vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 
tasosta

➢ Kunnat pyrkivät vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään 
muun muassa lisäämällä uusiutuvan energian käyttöä ja 
parantamalla energiatehokkuutta, keinoja on monia.

➢ Kunnat kannustavat paikallisia yrityksiä ja asukkaita 
ilmastotekoihin

➢ Hinku –maakunnassa 80 % asukkaista asuu Hinku –kunnassa.

➢ Hinku –verkostoon kuuluminen on kunnille ja maakunnille 
maksutonta
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Hinku -verkosto

➢ 82 kuntaa

➢ 5 maakuntaa

➢ 32 yritystä

➢ 2 185 700 asukasta 
asuu Hinku -kunnissa

➢ Tuorein tulokas 
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Hinku-verkosto

► Haapajärvi

► Ii

► Lumijoki

► Muhos

► Pyhäjärvi

► Raahe

► Tyrnävä

► Utajärvi

► Vaala

► Ylivieska

Pohjois-Pohjanmaan 10 edelläkävijäkuntaa
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Hailuoto on tehnyt liittymisestä 

päätöksen, mutta ei vielä ole liittynyt



Hinku – käytännön toimet kunnassa
➢ Kunta ottaa kasvihuonekaasupäästönäkökulman huomioon kaikessa merkittävässä 

päätöksenteossaan.

➢ Kunta liittyy kuntien energiatehokkuussopimukseen (KETS)

➢ Nimitetään Hinku-yhteyshenkilö

➢ Viestintä SYKEen sekä kuntalaisille

➢ Perustetaan Hinku-työryhmä tai nimetään olemassa oleva

➢ Edustettuna tärkeimmät hallinnonalat

➢ Kunnalle laaditaan vuosittain hillintätoimien suunnitelma

➢ Tarvittavat investoinnit hyväksytetään seuraavan vuoden talousarviossa.

➢ Kunnan henkilöstölle ja kunnanvaltuustolle tiedotetaan vuosittain ilmastotyön 

saavutuksista.

➢ Alueen asukkaille, yrityksille sekä maa- ja metsätalousyrittäjille viestitään 

ilmastonmuutoksen hillinnän mahdollisuuksista.
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Hyötyjä Hinku-kumppanuudesta

➢ Verkoston tuen ja esimerkit 

➢ Asiantuntijatukea päästövähennystyössä

➢ Tukea skenaarioiden ja tiekarttojen laadintaan

➢ Motivaatiota ja vertaisoppimista

➢ Viestintätukea ja medianäkyvyyttä

➢ Työkaluja ilmastotyön seurantaan

➢ Tilaisuuksia hankkeistaa ilmastotyötä ja saada ulkopuolista 
rahoitusta

➢ Kontakteja alan toimijoihin

➢ Imagohyötyä

➢ Kunnan kasvihuonekaasupäästöt kuriin!!!! 9
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Tavoitteena elinvoimainen, viihtyisä, 
ilmastoviisas kunta, maakunta, yritys
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Kiitos!


