Kuuden suurimman kaupungin kaupunginjohtajien ilmastoverkosto 14.12.2017:

Aloite 13. Puurakentamisella vahvistetaan kaupunkien kestävää kasvua
Suomen kuusi suurinta kaupunkia haluavat vauhdittaa puurakentamista ja näin edistää biotaloutta ja
kestävää kasvua. Kuuden kaupungin kaupunginjohtajien ilmastoverkosto esittää, että entistä suurempi
osa uusista asuinrakennuksista, julkisista rakennuksista sekä lisä- ja täydennysrakentamisesta tehdään
puusta.
Kaupunginjohtajat esittävät, että kukin kaupunki nimeää uuden kohteen tai alueen, jossa erityisenä
tavoitteena on puurakentamisen määrällinen lisääminen ja laadullinen kehittäminen yhteistyössä puualan
toimijoiden kesken. Tavoitteena on myös kehittää vähähiilisen rakentamisen kannustimia ja
puurakentamisen ohjauskeinoja yhdessä puualan toimijoiden ja yliopistojen sekä tutkimuslaitosten kanssa.
Ilmastonmuutosta vastaan on toimittava paitsi vähentämällä kasvihuonekaasujen päästöjä, myös lisäämällä
hiilidioksidia sitovia nieluja. Suomessa metsät, muut viherverkostot ja pitkään käytössä olevat puutuotteet
ovat tärkeitä hiilinieluja. Puurakenteisiin varastoituu hiiltä pitkäksi aikaa. Siksi erityisesti kasvavien
kaupunkien tulee edistää hiilinieluja niin puurakentamisen kuin viherrakentamisen avulla.
Puurakentamisella on myös aluetaloudellista merkitystä. Se lisää paikallista työllisyyttä ja edistää uusia,
kestäviä liiketoimintoja ja myös tarpeellista kilpailua rakennusmateriaalien markkinoilla. Puurakenteilla on
mahdollista edistää täydennysrakentamista, kuten kevyempiä ja nopeammin rakennettavia lisäkerroksia
olemassa oleviin kerrostaloihin. Puumateriaaleilla voidaan monipuolistaa arkkitehtuuria ja kaupunkikuvaa
ja puurakenteilla on myös todettu olevan positiivinen vaikutus ihmisten terveyteen.
Puurakentamisen edistäminen osana Suomen biotalousstrategiaa on eräs hallituksen kärkihankkeita.
Taustalla on sitoutuminen maailmanlaajuiseen ilmastosopimukseen, joka velvoittaa meitä suomalaisiakin
etsimään fossiilitaloudelle korvaavia materiaaleja, raaka-aineita ja toimintatapoja. Ympäristöministeriö
koordinoi valtioneuvoston puurakentamisen ohjelmaa ja on esittänyt yhteistyötä kuutoskaupunkien kanssa.
Yhteistyön aiheita ovat mm. puurakentamisen ohjelmatyö, julkiset hankinnat, uusiin rakentamisen
määräyksiin liittyvä koulutus, täydennysrakentamisen konseptit ja teollisen puurakentamisen ratkaisut
kaupunkimaisessa rakentamisessa.
Kaupunginjohtajat suhtautuvat yhteistyöhön positiivisesti, koska se tukee kaupunkien kestävän kasvun
tavoitetta. Kaupungit voivat toimia esimerkkeinä puurakentamisen edistämisessä ja innovatiivisten
ratkaisujen hankkimisessa. Kaupungeilla on myös iso rooli rakentamisen ohjaamisessa. Suurimmissa
kaupungeissa onkin jo toteutettu useita puukerrostalojen tai puisten palvelurakennusten hankkeita.
Kaupunginjohtajien aloitteen tavoitteena on vauhdittaa yhteistyötä edelleen ja saada liikkeelle
kansainvälisestikin kiinnostavia puurakentamisen hankkeita.
Kuuden isoimman kaupungin kaupunginjohtajien ilmastoverkosto on Helsingin, Espoon, Tampereen,
Vantaan, Turun ja Oulun kaupunginjohtajien muodostama ilmastonmuutoksen torjuntaa ja
ilmastonmuutoksen ilmiöihin varautumista edistävä, vuonna 2011 perustettu verkosto.

