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Kaupunginvaltuusto 17.02.2020 § 13

 Kaupunginvaltuuston esityslistalla olleiden asioiden tultua käsitellyksi pu-
heen joh ta ja totesi, että Keskustan valtuustoryhmä on jättänyt val tuus to-
aloit teen puurakentamisen lisäämiseksi Oriveden kaupungissa.

Aloite kuuluu seuraavasti:

 "Puurakentamiselle ei ole Suomessa kannusteita eikä lainsäädännössä
vel voit tei ta, kuinka paljon julkisesta rakentamisesta pitäisi olla puu ra ken ta-
mis ta. Olemme tässä suhteessa jäljempänä mm. Iso-Britanniaa. Ruotsissa
puu ra ken teis ten kerrostalojen suhteellinen osuus on lähes kolminkertainen
Suo meen verrattua (Forecon 10.12.2019)

 Orivesi on HINKU-kunta. Valtuuston päätöksellä olemme sitoutuneet ta-
voit te le maan kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 80 prosenttia vuo-
den 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Riihitien uusi hirsipäiväkoti on
avaus ilmastoystävälliselle rakentamiselle.

 Oriveden kaupunki on mukana Metsäkeskuksen ja Tampereen yliopiston
”Puu ker ros ta lo ra ken ta mi nen kasvuun Pirkanmaalla” -hankkeessa, joka jat-
kuu vuoden 2021 loppuun.

 Oriveden Keskustan valtuustoryhmä esittää, että Oriveden kaupunki si tou-
tuu edistämään puurakentamista kaavoituksessaan.  Lisäksi kaupungin tu-
lee toimia esimerkkinä omassa rakentamisessaan sekä julkisissa han kin-
nois saan.

 Orivedellä rakentaminen keskittyy pientaloihin ja kerrostalojenkin ker ros-
mää rä on maltillinen, joten puurakentaminen soveltuu niihin hyvin.

 Puurakentamisen edistämisellä on suuri merkitys kuntamme met sän omis-
ta jil le sekä lähialueemme sahoille. Puun jalostusarvon nostaminen on tär-
keää koko metsäsektorille.

 Puuelementtirakentamisen kehittyminen on nopeuttanut paikan päällä ta-
pah tu vaa rakentamista ja siten vähentää kosteusriskejä. Julkiset be to ni ra-
ken nuk set ovat viime vuosikymmeninä kärsineet runsaasti kosteudesta
joh tu vis ta sisäilmaongelmista.

 Puurakentamisen edistämisen puolesta puhuvat sen turvallisuus ja ter veel-
li syys rakennusmateriaalina. Puutalojen paloturvallisuus ja äänieristys ovat
yh tä hyvät kuin muillakin rakennusmateriaaleilla. Asukkaat kokevat puu ta-
lot terveellisiksi ja turvallisiksi asua.

 Sekä metsäteollisuus että puuteollisuus lisäävät työpaikkoja kau pun ki kes-
kit ty mien ulkopuolelle siten lisäten maaseutumaisten alueiden elinvoimaa.

 Puu on rakentamismateriaalina betonia ilmasto- ja ym pä ris tö ys tä väl li sem-
pää. Puurakennus sitoo hiiltä pitkäksi aikaa. Lisäksi EU:n rakennusten
ener gia te hok kuus di rek tii vi korostaa ympa¨risto¨na¨ko¨kohtien huo mioi mis-
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ta jul ki sis sa hankinnoissa.

 Orivedellä 17.2.2020
 Keskustan valtuustoryhmä

Marjo Mäkinen-Aakula
Jyrki Tuomaala
Matti Koppanen
Timo Raita-aho
Heikki Salomaa
Pekka Tuhkanen"

 Puheenjohtaja otti valtuustoaloitteen vastan ja totesi, että aloite lähetetään
kau pun gin hal li tuk sel le valmisteltavaksi.

 - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kaupunginhallitus 02.03.2020 § 49

Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää toimittaa aloit-
teen ympäristölautakunnalle ja tekniselle lautakunnalle valmisteltavaksi ja
pyy tää aloitteen johdosta lautakuntien näkemykset ja eh do tuk set
31.5.2020 mennessä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

 - - - - - - - - - - - - - -

Tekninen lautakunta 19.05.2020 § 49

Puurakentamisen normeja on uudistettu, puurakentamisen osaaminen on
vah vis tu nut sekä teollinen valmistus on laajentunut, joten puu ra ken ta mi-
nen on entistä kilpailukykyisempi muihin materiaaleihin nähden.

Puun käyttö rakentamisessa hillitsee ilmastonmuutosta. Puutalot ai heut ta-
vat koko elinkaarensa aikana huomattavasti vähemmän ilmasto- ja ym pä-
ris tö hait to ja kuin vastaavat betonista, teräksestä tai tiilestä rakennutut ta-
lot.

Puisten rakennustuotteiden valmistus tuottaa hyvin vähän hiilidioksidia kil-
pai le viin materiaaleihin verrattuna.

Puun käyttöä rakentamiseen voitaisiin lisätä huomattavasti ilman että eko-
lo gi set rajat tulisivat vastaan.

Puurakentamisen suurimmat kasvumahdollisuudet Suomessa ovat ker ros-
ta lo ra ken ta mi ses sa, julkisessa rakentamisessa, hallimaisissa ra ken nuk sis-
sa, silloissa, piha- ja ympäristörakentamisessa sekä lähiötalojen jul ki si vu-
jen energiakorjauksissa, lisäkerros- ja täydennysrakentamisessa.
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Ympäristöministeriö on ryhtynyt laatimaan myös tiekarttaa ra ken nus ma te ri-
aa lien ja -tuotteiden valmistuksesta aiheutuvien kas vi huo ne kaa su pääs tö-
jen vähentämiseksi. Tavoitteena on, että rakennusten hiilijalanjälki otetaan
huo mi oon rakentamisen säädöksissä 2020-luvun puoliväliin mennessä.

Kotimaisena, paikallisena, uusiutuvana ja ympäristöystävällisenä ener gia-
läh tee nä ja rakennusmateriaalina puu tulee olemaan yhä kil pai lu ky kyi sem-
pi raaka-aine.

Koska puu rakennusmateriaalina on kotimainen, uusiutuva ja ym pä ris tö ys-
tä väl li nen rakennusmateriaali, kaupungin tulevissa rakennushankkeissa on
pe rus tel tua edistää puurakentamista ja pyrkiä toteuttamaan hanke puu ra-
ken ta mi se na.

Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta päättää esittää kau pun-
gin hal li tuk sel le ja kaupunginvaltuustolle, että kaupungin kaikissa ra ken-
nus hank keis sa pyritään edistämään puurakentamista, sen kotimaisuuden,
uu siu tu vuu den ja ympäristöystävällisyyden perusteella.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

 - - - - - - - - - - - - - - -

Ympäristölautakunta 26.05.2020 § 48

 Kunnilla on kaavoituksessaan mahdollisuus puurakentamisen tukemiseen
mm. ottamalla puunkäyttöön ohjaavia velvoitteita suoraan kaavoihin.
Kunta voi myös tehdä kaavoitukseen ja kaavojen toteuttamiseen liittyviä
so pi muk sia ja tontinluovutussopimuksia, jolloin puurakentaminen ja sen
edis tä mi nen voidaan määrittää osaksi sopimuksia.

Kaavoituksessa rakennustapaa koskevat kaavamääräykset voivat koskea
ra ken nus ten ulkoasua, sijoittumista tontilla, väritystä, kattojen muotoa, pi-
ha jär jes te ly jä ja vastaavia seikkoja. Rakennustapaa koskevat kaa va mää-
räyk set eivät nykyisen rakennuslain säädännön mukaan voi suoraan kos-
kea esim. rakennusten ulospäin näkymätöntä runkomateriaalia.

 Oriveden asemakaavat on laadittu ja rakentuneet eri vuosikymmeninä.
 Rakentaminen on painottunut Orivedellä viime vuosikymmenenä pääosin

puu ra ken tei seen pientalorakentamiseen keskusta-aluetta lukuunottamatta.
 Orivedellä voimassa olevissa kaavoissa tai niiden rakennustapaohjeissa ei

ole otettu kantaa esim. runkomateriaaleihin. Kaavat eivät siten ole esteenä
to teut taa puurakentamista kaavojen muutoin mahdollistamissa uusissa
ker ros ta lo- tai julkisissa rakennushankkeissa.

 Ympäristöministeriössä on vireillä mm. lainsäädännön ja määräysten muu-
tos hank kei ta, joiden tavoitteena on puurakentamisen edistäminen ja huo-
mi oon ottaminen paremmin myös rakentamisessa ja kaavoituksessa.
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Vt. kaavoituspäällikön ehdotus:

Ympäristölautakunta toteaa, että kaupungin kaavat mahdollistavat läh tö-
koh tai ses ti puurakentamisen varsin laajasti ja esittää kau pun gin hal li tuk sel-
le ja kaupunginvaltuustolle, että kaupunki edistää ja ottaa huomioon puu-
ra ken ta mi sen mahdollisuudet myös tulevissa kaavahankkeissaan.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

 Merkittiin, että nuorisovaltuuston edustaja Krista Katajainen palasi ko kouk-
seen tämän asian käsittelyn aikana kello 18.04.

 - - - - - - - - - - - -

Kaupunginhallitus 08.06.2020 § 164

Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää

1. hyväksyä osaltaan teknisen lautakunnan ja ympäristölautakunnan
aloit teen johdosta antamat näkemykset ja ehdotukset ja esittää ne
edel leen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi:

- että kaupungin kaikissa rakennushankkeissa pyritään edistämään
puu ra ken ta mis ta, sen kotimaisuuden, uusiutuvuuden ja ym pä ris tö ys-
tä väl li syy den perusteella.

- että kaupungin kaavat mahdollistavat lähtökohtaisesti puu ra ken ta mi-
sen varsin laajasti ja kaupunki edistää ja ottaa huomioon puu ra ken ta-
mi sen mahdollisuudet myös tulevissa kaavahankkeissaan.

2. esittää, että kaupunginvaltuusto toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

 - - - - - - - - - - - - - -

Kaupunginvaltuusto 15.06.2020 § 42

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

 - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun
ot teen oikeaksi todistaa:

Orivedellä 23.6.2020

HELENA LAPPI
pöytäkirjanpitäjä

Liitteet Valtuustoaloite puurakentamisen lisäämiseksi Oriveden kaupungissa

Jakelu Keskustan valtuustoryhmä
tekninen lautakunta
ympäristölautakunta
maankäyttöpalvelut
rakennusvalvonta


