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Sisältö

• Puurakentamisen ohjelma

• Julkisen rakentamisen tavoitteet

• Edistämisen keinot

• Miksi puuta?

• Vähähiilinen rakentaminen, vertailuja, laskentatyökaluja

• Esimerkkejä hankkeista

• Puu sparraa muita
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Rakentamisen toiveiden tynnyri -
puu ratkaisee!

Puun käyttö 
rakentami-

sessa

Kestävä 
metsä

Sisä-
ympäristön 

laatu

Kierto-
talous

Elinkaari-
ajattelu

Alueellinen 
työllisyys

Teollinen 
laatu ja 
lisäarvo

Hiili-
varastot

Rakenta-
misen

tuottavuus

Arkkiteh
-tuuri

Uusia 
toimijoita
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Kasvua ja kehitystä puusta –

tukiohjelma –

Tiedon maksimaalinen 

hyödyntäminen

Akupunktiohankkeita –

Koulutus, kehittämistoimia, 

viestintä, jne.

Julkisen rakentamisen 

toimenpidekokonaisuus –

Uskon vahvistus!

Suuret 
puurakenteet

Kaupunki-
rakentaminen

Julkinen 
rakentaminen

Alueellinen 
osaaminen

Vienti-
edellytysten 
tukeminen

Informaatio-ohjauksella vaikuttaminen

Faktatiedon tarjoaminen asennemuutoksen aikaansaamiseksi

Teollisen puurakentamisen ratkaisujen edistäminen tarjoamalla kehityspanoksia

Osaamisen ja koulutuksen varmistaminen

Kansainvälisen tutkimus- ja kehitysyhteistyön edistäminen

Puurakentamisen perinne, osaamisperusta ja positiivinen kehitystrendi 
vastaavat terveellisen ja turvallisen rakentamisen tarpeeseen

VISIO 2020+
Puun käyttö rakentamisessa on luontevaa

Ohjelman painopisteet

Läpileikkaavina digitalisaatio, kiertotalous, uudet teknologiat 

Vuodet 2022-2023



Edistetään korkean jalostusarvon ja 
pitkään hiiltä varastoivien puutuotteiden 
tutkimusta ja tuotekehitystä sekä 
sivuvirtojen kestävää hyödyntämistä.
”

Toteutetaan toimenpidekokonaisuus, 
jolla tuetaan hiilijalanjäljen
pienentämistä asumisessa” Kaksinkertaistetaan puun käyttö

rakentamisessa hallituskauden
aikana. Puun käyttö lisää niin suomalaista 
työtä kuin positiivisia ilmastovaikutuksia

”

Osoitetaan puurakentamiselle
tavoitteet julkisessa rakentamisessa”

Edistetään puurakentamisen
osaamista ja täydennyskoulutusta
rakennusalalla sekä puurakentamisen 
tutkimusta, tuotekehitystä ja 
vienninedistämistä

”

Puurakentamisen ja 
vähähiilisen rakentamisen 
edistäminen”

Hallitusohjelmakirjaukset



Julkisen puurakentamisen kansalliset 
tavoitteet

• Hallitusohjelmassa 2019 on asetettu tavoite kaksinkertaistaa puun käyttö rakentamisessa 

hallituskauden aikana. Lisätoimenpiteitä: määritetään puurakentamiselle tavoitteet julkisessa 

rakentamisessa, sekä edistetään puurakentamisen osaamista ja koko arvoketjun 

kehittymistä. 

• Julkinen sektori ovat keskeisessä asemassa ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Julkinen 

sektori ohjaa kaikkea rakentamista ja itse rakentaa ja rakennuttaa. Vakiintuneen järjestelmän 

muuttaminen vaatii ohjaus- ja tukitoimenpiteitä.

• Puurakentaminen on tunnistettu merkittäväksi keinoksi alentaa rakentamisen 

kasvihuonepäästöjä.

• Kuntien asettamat hiilineutraaliustavoitteet tukevat puurakentamista ja erityisesti 

massiivipuun käyttöä rakennuskannassa, joka muodostavat pitkäaikaisia hiilivarastoja. 
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Kaikki julkiset rakennukset 
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Kuntakentällä paljon tapahtuu –
kunnianhimo pitää nostaa korkeammalle!
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Missä mennään?  TILANNEKUVA

Kysy 

neuvoa

NEUVONTA

Osallistu 

koulutukseen

KOULUTUKSET

Kehitetään 

yhdessä

VAUHDITTAJARYHMÄT

JULKISEN PUURAKENTAMISEN 

NEUVONTAPALVELU 2021



Vaikuttavuudesta tänään
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Tavoitteet Työmenetelmät Vaikuttavuus Suositukset 

Varmat konkreettiset tulokset: Nousevat signaalit tulevista vaikutuksista:

Syntynyt erittäin runsas määrä tuotoksia, kuten ohjeistuksia, 

tavoiteasetantoja, regulaation päivitystä ja viestintämateriaaleja. 

Ohjelmassa rahoitetut hankkeet onnistuvat lähtökohtaisesti hyvin. Vähintään 

80 % hankkeista saavuttaa asetetut tavoitteet täysin tai osittain.  

Kerätyssä aineistossa ohjelman nähdään kiistatta vaikuttaneen yleiseen 

keskusteluun, asenneilmapiiriin ja tietoisuuteen puurakentamisesta. 

Moni organisaatio henkilökohtaisesti kokee ohjelman henkilöstön tukeneen 

omaa osaamisen kehittymistä edistäen puurakentamistoiminnan kehittämistä 

tulevaisuudessa. 

Moni kokee ohjelman tuoneen alan ”murroskohtaan”, jonka tulisi näkyä 

muutamien vuosien sisällä tilastoissakin. 

Kehitettävää vaikuttavuuden lisäämiseksi:

Liian suuri osa ohjelman rahoittamista hankkeista kytkeytyy tavoitteisiin löyhästi. Ylipäätään ohjelman voi vielä todeta toimivan jokseenkin sirpalemaisesti. 

Kirkastamalla ohjelman avaintavoitteita ja indikaattoreita sen loppukaudelle ja toimimalla selvästi fokusoituen kohti niitä, se voisi saavuttaa vielä nykyistä 

enemmän.

Useassa hankkeessa voidaan tunnistaa riskinä, että työn tulokset ja synnytetty ymmärrys jäävät vain toteuttajaryhmän ja lähimpien sidosryhmien 

hyödynnettäväksi heikentäen merkittävästi itsensä puurakentamisen ohjelman ja sen hankeavustusten vaikuttavuutta ja tuloksia.

Yleinen vaikuttamisen haaste – pysyvä muutos?



Vienti

Puutuote-

teollisuus

4,2 milj. t



Carbon sink

https://www.luke.fi/wp-content/uploads/2017/06/finlands-forests-facts-2017-www.pdf

https://www.luke.fi/wp-content/uploads/2017/06/finlands-forests-facts-2017-www.pdf
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Tämä on 
hiilinielu

Carbon
sequestration

Tämä on 
hiilivarasto

Carbon
storage



erilliset pientalot 30%

kesämökit 10%

maatalous ja talousrakennukset 10%rivi- ja kerrostalot 7%

teollisuus- ja varastorakennukset 6%

liike-, toimisto ja julkiset rakennukset 3%

vähäiset rakennukset 11%

piharakenteet 8%

infrarakenteet 15%

Suomen rakennetun ympäristön hiilivaranto (2016)

erilliset pientalot kesämökit

maatalous ja talousrakennukset rivi- ja kerrostalot

teollisuus- ja varastorakennukset liike-, toimisto ja julkiset rakennukset

vähäiset rakennukset piharakenteet

infrarakenteet

Yhteensä 46 miljoona tonnia puumateriaalia, 

johon on sitoutunut 84 miljoonaa tonnia CO2

ja sisältää 23 miljoonaa tonnia hiiltä.

Rakentamisen hiilivarasto, VTT 2017

https://www.ym.fi/download/noname/%7B2859F537-ECD2-479D-A62B-F13AD75403F2%7D/136827


Rakennusten hiilijalanjäljen ohjaus 2025 mennessä
(huomioi rakennuspaikan ja rakennustyypit)
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Valmistus Työmaa Käyttö
Elinkaaren 

loppu

puutuotteet



Maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksessa luonnosteltua 
(lausuntokierros 2021, laki voimaan 2023 mennessä)

Ilmastoselvitys

Koskisi luvanvaraisia 
rakennushankkeita

Kansallinen 
arviointimenetelmä + 

päästötietokanta

Hiilijalanjälki
Raja-arvot 

uudisrakennuksille 
(ei pientaloille)

Hiilikädenjälki

Erilliset asetukset

puutuotteet

FI: Päästötietokanta luo 

perustan vähähiilisen 

rakentamisen 

säädösohjaukselle 

https://co2data.fi/

SE: Climate Declaration

https://co2data.fi/
https://www.boverket.se/en/start/building-in-sweden/developer/rfq-documentation/climate-declaration/


Rakennusmateriaalien päästöt
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Suomalainen 
puukerrostalohankekanta

Suunnitteilla ja rakenteilla 
olevat suomalaiset 
puukerrostalohankkeet, 
11/2020. Suomalaiseen 
puukerrostalo-
hankekantaan kerätään 
kaikki suunnitteilla tai 
rakenteilla olevat 
vähintään 3-kerroksiset 
puukerrostalohankkeet 
sekä kaikki merkittävät 
suuren mittakaavan 
puurakenteiset julkiset 
rakennukset Suomessa.
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https://api.hankeikkuna.fi/asiakirjat/c6a6a9dc-0592-494e-82cd-00ec8d20065e/71325117-ea83-4874-8334-88e8d873526c/RAPORTTI_20201110095201.pdf


kaupunki
460 214 €

korkeakoulu
1 037 834 €

puuteollisuus
260 950 €

rakennusliike
694 380 €

rakennuttajapalvelu
218 508 €

suunnittelutoimisto
343 600 €

toimialajärjestö
532 500 €

tutkimuspalvelu
475 102 €

TUKIOHJELMAN AVUSTUSTEN SAAJAT
(PÄÄHAKIJAT 2018 – 2020)



22

Puurakentamisen digitalisaatio : 11/2018 – 6/2020 2019

Käyttäjälähtöiset ratkaisut : 6/2019 - 12/2020

Kiertotalouden ratkaisut : 1/2020 - 6/2021 2020

Teolliset verkostot : 9/2020 - 9/2022

Tulossa: Puun monet mahdollisuudet: 4/2021 - 9/2022 2021

Tulossa mahd.: Pienhankkeet: 11/2021 - 12/2022 2022

Ei taloudellisen toiminta 1: 7/2018 – 6/2020

Ei taloudellisen toiminta 2: 10/2019 – 06/2021

Kunnat 2020 1. kierros: 10/2020 – 12/2021

Kunnat 2020 2. kierros: 1/2021 – 12/2021

Tulossa: Kunnat 2020 3. kierros: 4/2021

aikataulu

Simon le Roux ● ym.fi/puurakentaminen



Nostoja: Puurakentamisen digitalisaatio

Bionova Oy

• ”Entä jos rakentaisin puusta?” - Automatisoitu digitaalinen päästö ja -kustannustieto päätöksentekoon

Metsäliitto Osuuskunta / Metsä Wood

• Suunniteluohjelmistojen integrointi Open Source Wood –alustaan (ProdLib)

OOPEAA Office for Peripheral Architecture

• JOKOTAI Material Impact Screener

Puuinfo Oy

• ePuu - digitaalinen työkalu puurakennusten hankintaan (Puurakentamisen keskeiset erot muuhun 

rakentamiseen verrattuna, palomääräykset, rakennejärjestelmät, kustannukset

Suomen Puukerrostalot Oy

• Suomalaisten puukerrostalojen rakennejärjestelmien ja tietomallin kehittäminen:

• Modulaarisen tietomallin soveltamisopas tilaelementtisuunnittelun tukemiseksi

http://www.hankeportaali.fi/hankkeet/218-enta-jos-rakentaisin-puusta-automatisoitu-digitaalinen-paasto-ja-kustannustieto-paatoksentekoon
http://www.hankeportaali.fi/hankkeet/220-suunnitteluohjelmistojen-integrointi-open-source-wood-%E2%80%93alustaan
http://www.hankeportaali.fi/assets/files/uploads/file-232.pdf
https://epuu.fi/
http://www.hankeportaali.fi/assets/files/uploads/223.pdf


jokotai.oopeaa.com

https://jokotai.oopeaa.com/


Tiekartta kohti tietomallinnettua 
puurakentamista (VTT 2021)

Mallipohjaisen puurakentamisen tavoitetila ja 

sen toteutumisen edellytykset

• Suomessa puurakentaminen on pitkään ollut 

pääasiassa pientalorakentamista. Nyt 

puukerrostalorakentamisen lisääntyessä 

haastetaan puuelementtien ja -osien teollista 

tuotantoa sekä puuosien tietomallintamista. 

Tietomallinnusta ei vielä hyödynnetä parhaalla 

mahdollisella tavalla puurakentamisessa. 

• https://cris.vtt.fi/ws/portalfiles/portal/43960519/

PuuBIM_raportti_16_02_2021.pdf

https://cris.vtt.fi/ws/portalfiles/portal/43960519/PuuBIM_raportti_16_02_2021.pdf


Nostoja: Käyttäjälähtöiset ratkaisut:
Puun käytön sisäilma- ja terveysvaikutukset
• Luonnonvarakeskus: 

• Sisäilman kosteusolosuhteiden vaikutus puumateriaalien emissioihin (HUMIWOOD): 

• Puumateriaalin vaikutusta sisäympäristön laatuun ja ihmisten hyvinvointiin työtiloissa (Wood for Good) 

• Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy, XAMK

• Puupintojen puhdistettavuus ja antibakteerisuus (PuPu)

• https://puutuoteteollisuus.fi/ajankohtaista/tiedotteet/puun-terveys--ja-hyvinvointivaikutuksia-koskevia-

tutkimuksia

• Puuinfo:

• Fysiologiset ja psykologiset ominaisuudet, Puupintojen terveysvaikutukset sisätiloissa

• Puupintojen vaikutukset lämmöntasaajana, Puu sisäilman kosteuden tasaajana

• Hengittävä rakenne, Tutkittua tietoa männyn ja kuusen terveysvaikutuksista

• https://puuinfo.fi/puutieto/puun-sisailmavaikutukset/

https://puutuoteteollisuus.fi/ajankohtaista/tiedotteet/puun-terveys--ja-hyvinvointivaikutuksia-koskevia-tutkimuksia
https://puuinfo.fi/puutieto/puun-sisailmavaikutukset/
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Hirsi palaa kaupunkiin:

My Town! (Minun kaupunkini!)
Käyttäjälähtöisen aluerakentamiskonseptin 

kehittämishanke: ”Maailman ensimmäinen 

hiilineutraali asuinalue” 

• Alalla uskotaan, että hirrestä toteutetuille aluerakentamisen kohteille on 

kysyntää, mutta hirsirakenteiden toteutuksessa tarvittavia rakennuttajia, 

suunnittelijoita, rakennusliikkeitä yms. kumppaneita ja verkostoja ei ole riittävästi. 

• Hirsitaloteollisuuden toteuttamaa hanketta varten on Tuusulan 

asuntomessualueen välittömästä läheisyydestä varattu kaksi korttelia, joissa 

rakennusoikeutta on yhteensä 22 000 kerrosneliömetriä. 

https://www.hirsikoti.fi/fi/media/suomeen-rakennetaan-maailman-ensimmainen-hiilineutraali-asuinalue
http://www.hankeportaali.fi/hankkeet/198-my-town!-(minun-kaupunkini!)


Nostoja: Tutkimus (Tandem Forest Values)

• Turku University of Applied Science (Valtteri Hongisto)

• Impact Sound: Puuvälipohjien askelääneneristävyyden kokeminen

• University of Helsinki (Ritva Toivonen, Jaakko Jussila), LUKE (Katja Lähtinen)

• Building up wood construction markets with consumer knowledge, industrial and municipal strategies 

(KnockOnWood)- KNOW
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https://www.turkuamk.fi/fi/tutkimus-kehitys-ja-innovaatiot/hae-projekteja/puuvalipohjien-askelaaneneristavyys/


Impact Sound: psykoakustinen laboratoriokoe

• Askelääneneristyslaboratoriossa 
rakennetaan 20 välipohjaa, jotka 
edustavat eurooppalaisen rakentamisen 
äärilaitoja ja keskustaa. 

• Välipohjille mitataan 
askelääneneristävyys 50-5000 Hz ja 
määritetään ISO 717-2 ja vaihtoehtoiset 
askelääneneristyksen yksiarvoiset 
mittaluvut (Ln,w, jne). 

• Välipohjien päälle tuotetaan oikeita 
askelääniä (4 erilaista) ja ne 
nauhoitetaan alakerrassa.

• Nauhoitteet (4*20 = 80 kpl) soitetaan 40 
tutkittavalle, jotka arvioivat kunkin 
äänen häiritsevyyden. 

• Aineiston perusteella voidaan päätellä, 
mikä mittaluku selittää häiritsevyyttä 
parhaiten. 
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Nostoja:
Puurakentamisen kiertotalouden ratkaisut

• Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia

• Puurakenteisen pysäköintilaitoksen kehittäminen

• Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala, asuntotuotanto

• Arkkitehtuurikilpailu: Lähiökerrostalon kuoriva peruskorjaus ja lisärakentaminen

• FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy

• Kiertotalous aluerakentamisessa: Ekologisen maisemasuunnittelun opas

• kiertotalouden ja puun mahdollisuuksista aluesuunnittelun eri vaiheissa ja mittakaavoissa. 

”Jo suunnitteluvaiheessa pitäisi miettiä, miten erilaisia paikallisia materiaaleja voi hyödyntää nykyistä 

tehokkaammin ja monipuolisemmin. Haluamme osaltamme edesauttaa kiertotalousajattelun 

sisällyttämistä rakennushankkeisiin ja tuoda esille puun kiertotalouden mahdollisuuksia alue- ja 

maisemasuunnittelun sekä rakentamisen prosesseissa”

https://puuinfo.fi/2021/02/18/puurakentaminen-keraa-vauhtia-helsingissa-artikkelisarja-kaynnistyy/
https://www.uuttahelsinkia.fi/fi/uutiset/2021-03-18/metsa-puilta-voitti-kerrostalokorttelin-saneerausta-ja-korotusta-koskevan
https://www.fcg.fi/ekologisen-maisemasuunnittelun-opas?utm_source=twitter&utm_medium=social


Arkkitehtuurikilpailu:
Lähiökerrostalon kuoriva peruskorjaus & 
lisärakentaminen puulla

Karviaistie 12. Ala-Malmi



Voittaja: "Metsä Puilta"

• Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli 

ja Arkkitehtitoimisto A-Konsultit

32

Kunniamaininta: "Kaarna”

• Schauman Arkkitehdit ja 

Schauman & Nordgren Architects

"Kylä”: Arkkitehdit a-live Osuuskunta 

ja Arkkitehtuuritoimisto B & M

"8”: Lundén Architecture 

Company ja Arosuo Arkkitehdit 
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14, 18, 20…
FI, NO, SE

Joensuu 

Lighthouse
Brumunddal

Mjøstårnet

Skellefteå

Sara kulturhus

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/178790/Luttinen_Elias_Repo_Janne_2019_06_03.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://www.metsawood.com/global/news-media/references/Pages/Mjosa-Tower-worlds-tallest-wood-building.aspx
https://www.visitskelleftea.se/en/sara/


Puurakentamisen kilpailukyvyn kehittyminen edellyttää 
yhteistyötä teollisuuden ja sidosryhmien kanssa.

Tarjonnan kehittäminen

• Edunvalvonta

• Yhteinen tutkimus- ja 
kehitysstrategia ja hankkeet

• Standardointi

• Kansallinen 
menekinedistäminen

• Kv-menekinedistäminen

• Hanketoiminta (RR jne.)

• Viestintä

Osaamisen ja koulutuksen 
kehittäminen

• Ajantasainen tietoon perustuva 
ohjeistus

• Puutuotealan perus- ja 
täydennyskoulutus

• Tarjonta, opetusaineisto, 
opekoulutus

• Rakennusalan perus- ja 
täydennyskoulutus

• Tarjonta, opetusain….

• T&K-yhteistyö hankkeissa

Käytön mahdollistaminen

• Säädökset

• MRL, vähähiilisyys, jätteet, 
muovi, kiertotalous

• Julkiset toimijat: strategiat, 
osaaminen, käytänteet (esim. 
MAL)

• Julkiset hankinnat

• Imago ja asenteet

• KV-edunvalvonta

• Viestintä

Esittäjän nimi alatunnisteeseen 34

Teollisuus, 

rakentaminen ja niiden 

järjestöt

Julkinen sektori
Yhteisesti 

toteutettavia tp.



Seuraa puurakentamista 
verkossa 
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Puupuhuu.fi

ym.fi/puurakentaminen



Aleksanterinkatu 7, Helsinki | PL 35, FI-00023 Valtioneuvosto | ym.fi

Puurakentamisen 
toimenpideohjelma
ym.fi/puurakentaminen

Ohjelmapäällikkö Petri Heino

Projektiasiantuntija Simon le Roux

Asiantuntija Jemina Suikki

Suunnittelija Iida Humphreys

etunimi.sukunimi@ym.fi

#puurakentaminen

Pysy kartalla puurakentamisesta – tilaa uutiskirje https://ym.fi/puukirje

https://ym.fi/puukirje

