ELÄMÄN KESTÄVÄ ÄÄNEKOSKI 2030 ILMASTOTIEKARTTA
HINKU-verkoston kunta
HINKU -ohjelman tavoite on vahentää
hiilidioksidipäästöjä vuoden 2007 tasosta 80 %.
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Hallitsemme metsien päästöjä ja
vähennämme metsäkatoa.
Kestävä puuntuotanto, metsien
monimuotoisuuden lisääminen
sekä tasaiset hakkuutulot
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Edistämme tavoitteiden saavuttamista
kannustimilla, palveluja kehittämällä,
ohjeistuksin, toimintatavoin sekä
ympäristön kannalta kestävillä
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Edistämme kiertotaloutta: kierrätys,
jätteiden lajittelu sekä materiaalien
uusiokäyttö korjausrakentamisessa
Edistämme ja tuemme luomu- ja
lähiruokatuotantoa sekä
vähennämme ruokahävikkiä
Ohjaamme asukkaita kestävään
kuluttamiseen kulttuuri- ja
liikuntapalveluissa
Edistämme Nolla Hukka -toimintaa
peruskouluissa ja
varhaiskasvatuksessa
Teemme ekologisia
kaupungin hankintoja
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