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Luento 1: Puurakentamisen asema 
ja mahdollisuudet Suomessa

Markku Karjalainen

Associate professor (rakennusoppi)

Puurakentamisen ja puuarkkitehtuurin dosentti, TkT, arkkitehti

Tampereen yliopisto (TAU), Arkkitehtuurin yksikkö

1. Koulutuspäivä pe 4.2.2022 klo 9.00 – 12.00



Markku Karjalainen (s.1961), lyhyt CV

• 1983 opiskelemaan Oulun yliopiston arkkitehtuurin osastolle

• 1988 arkkitehti, Oulun yliopisto, arkkitehtuurin osasto

• 1984 – 1997 projektiarkkitehtina Oululaisissa arkkitehtitoimistoissa

• 1992 – 2011 rakennusopin tuntiopettaja, assistentti, tutkija, 
Puustudion projektipäällikkö, Oulun yliopisto, arkkitehtuurin osasto

• 2002 TkT, Oulun yliopisto, arkkitehtuurin osasto

• 2008 – puurakentamisen ja puuarkkitehtuurin dosentti, Oulun 
yliopisto

• 1997 – 2011 projektipäällikkö, Valtakunnallinen Moderni 
puukaupunki -hanke

• 2012 – 2015 kehittämispäällikkö, Työ- ja elinkeinoministeriö, Valtion 
puurakentamisohjelma

• 2015 – TAU, Arkkitehtuurin yksikkö, Rakennusopin professori



OULU, 1997; 3 taloa, 33 asuntoa



Oulu, Puu-Linnanmaa

Puupalkinto 2013

25 000 k-m2, 

308 asuntoa,

450 asukasta
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Suomalainen puukerrostalo – Puurakentamisen kehittämisen etulinjassa; 22.2.2002

Moderni puukaupunki -hanke 1997 – 2011 



Lounais-Suomi rakentuu puusta -webinaari 

3.2.2022

Hyviä uutisia:

- Ympäristömyönteisyys on puurakentamisen suurin driveri globaalisti, ja erityisesti Suomessa.

- Suomen kunnista 60 % on kirjannut puurakentamisen edistämisen kuntastrategiaansa (v. 2019).

- Puurakentamisalueita kaavoitetaan kiivaalla tahdilla ympäri Suomea.

- Puiset päiväkodit ja koulut yleistyvät vauhdilla; pääsyinä homekoulukeskustelut, mielikuvat 

puurakennusten viihtyisyydestä, hyvästä sisäilmasta ja puun terveysvaikutuksista.

- Kiinnostus puukerrostaloja kohtaan lisääntyy hitaasti mutta varmasti; suuret rakennusliikkeet 

ovat lähteneet uudelleen mukaan, mutta edelleen varovaisesti.

- Pientalorakentaminen elpyy ja massiivipuurakentaminen yleistyy pientaloissa; 25 % tehdään jo 

hirrestä tai CLT:stä.
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60% 65%
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PÄÄSTÖT

Rakennukset ja 
rakentaminen 

aiheuttavat 35% kaikista 
päästöistä¹

ENERGIA

Rakennusten ja 
rakentamisen osuus 

energiankulutuksesta on 
40%¹

LUONNONVARAT

Rakentaminen ja 
rakennukset käyttävät 

50% kaikista 
luonnonvaroista³

JÄTTEET

Rakentaminen aiheuttaa 
33% jätteistä ja on näin 
ollen suurin jätteiden 

aiheuttaja²

BIODIVERSITEETTI

Luonnonvarojen louhinta 
ja prosessointi aiheuttaa 

90% luonnon moni-
muotoisuuden kadosta⁴. 

Rakentamisen osuus 
kadosta on n. 45%

Lähteet: 1. European Commission (EC) 2020, 2. EC 2019, 3. Global ABC 2020, 4. UNEP 2019Kestävä rakentaminen



Rakennusmateriaalien ympäristövaikutusten arviointikriteerit 

tulevat Suomen rakentamismääräyksiin viimeistään 2025

Kasvaessaan

yksi m3 puuta

sitoo itseensä

noin tonnin ilman

hiilidioksidia ja 

samalla vapautuu

noin 700 kg 

happea ilmakehään 

Kasvava metsä on

hiilinielu ja 

puutuotteet

ovat hiilivarastoja!

Suomen biotaloudesta noin puolet on metsäbiotaloutta!
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HUOM:
Betoni-, 
kevytbetoni-, tiili- ja 
terässeinä-
rakenteiden hiili-
kädenjälki johtuu 
lähinnä puisesta 
julkisivusta

Rakennusmateriaalien vertailu
Hiilijalan- ja kädenjälki

Data: Takano et al 2014. Kuvitus: Ninni WesterholmKestävä rakentaminen



Suomen metsien kasvu 108 milj. m3 / vuosi,
Paljonko se on?

- Jokaista suomalaista (5,55 milj. asukasta) kohden metsämme 

kasvaa 2,7 m kanttinsa olevan puukuution verran vuodessa

- Pientalo (25 m3 puuta); metsämme kasvaa 2 sekunnissa

- Kerrostalo (30 asuntoa, CLT-massiivipuusta); metsämme 

kasvaa 1 min. 40 sekunnissa

- Kaikki vuoden kerrostaloasunnot (25 000 asuntoa) tehtäisiin 

CLT-massiivipuusta; metsämme kasvaa 1 vuorokaudessa



Liito-oravasta jalkamies

avohakkuilla?



Puuta kannattaa jalostaa Suomessa

- Tukki; 50 – 70 € / m3

- Sahatavara; 200 – 250 € / m3

- MHM, CLT, LVL, Hirsi;  500 – 1000 € / m3

Luke: 1,0 milj. hakkuu-m3 luo arvonlisää 105 milj. € ja vientituloja 160 milj. €.
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- Suomen vapaa-ajan rakennuksista 98 % on tehty puusta

- Suomen pientaloista 85 % on puurunkoisia ja 67 % 

puujulkisivuisia

- Suurimmat puun käytön kasvumahdollisuudet ovat:

* Puukerrostaloissa

* Julkisessa rakentamisessa

* Halleissa

* Silloissa



- Asuntorakentamisen osuus koko Suomen rakennuskannasta on noin 65 % (kerrosalan mukaan).

- Suomessa on n. 3,1 milj. asuntoa, joista noin 47 % sijaitsee kerrostaloissa.

- Vuonna 2018 – 2021 valmistui vuosittain n. 40 000 – 45 000 uutta asuntoa, joista yli 75 % on ollut kerrostaloasuntoja.



Suomalaiset puukerrostalot 1996 – 2021
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YLÖJÄRVI, 1996;

3 taloa, 19 asuntoa

TAMPERE, 2021;

1 talo, 70 asuntoa

- 1.9.1997: max. 4-kerrosta

- 15.4.2011: max. 8-kerrosta

Rakennettu 2022 mennessä noin:

- 125 taloa

- 4 000 asuntoa 

Arkve Oy

arkkitehti Jussi Vepsäläinen

BST-Arkkitehdit Oy

BST-Arkkitehdit Oy



Tilanne 11 / 2020
Päivitetään 5 / 2022

- Ympäristöministeriö

- Tampereen yliopisto /

Arkkitehtuurin yksikkö

Hankekantakartoitus:

- Varmat: n. 2 750 asuntoa

- Todennäköiset: n. 5 550 asuntoa

- Mahdolliset: n. 3 420 asuntoa

- Yhteensä: n. 11 720 asuntoa

Suomen tulevat puukerrostalohankkeet
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Teollinen 

puurakentaminen:

- Kotimainen, uusiutuva,

ekologinen raaka-aine

- Kuiva rakentamistapa

- Nopea

- Keveä

- Korkea esivalmistusaste

- Sarjatuotanto



Mahdollisia puisina taulukkomitoituksen mukaan:

- 8-kerroksiset asunnot, asuntolat, motellit, hotellit, 
työpaikkarakennukset (toimistot), hoitolaitokset

- 4-kerroksiset kokoontumis- ja liikerakennukset (esim. koulut, marketit)

- Huom! Toiminnallisella palosuunnittelulla (P0) myös tätä korkeammat 
puurakennukset ovat mahdollisia.

Palomääräykset 1.1.2018 –

20





Lounais-Suomi rakentuu puusta -webinaari 

3.2.2022

Haasteita / kehitettävää:

- Puun ja betonin vastakkainasettelu pitää vihdoin lopettaa!

- Pitää puhua enemmän puun käytöstä rakentamisessa kuin puurakentamisesta.

- Puurakennusalan pitää jalkautua omasta sisäpiiristään enemmän rakennusalan kenttään; saada 

investorit, tilaajatahot, suunnittelijat ja rakennusliikkeet kiinnostumaan ja sitoutumaan puun 

käyttöön.

- Puualan osaajia kautta linjan on liian vähän > koulutusta ja tutkimusta on lisättävä!

- Yltiöoptimisten määrätavoitteiden ja juhlapuheiden sijasta pitää saada aikaan konkreettisia 

puukohteita; tämä on paras tapa edistää puualaa ja sen harjaantumista.

- Puun käytön edistämiseksi tarvitaan nykyistä enemmän porkkanoita kuin keppiä.

- Puuelementtituotantokapasiteettia pitää saada lisää; toimijat eivät riitä, jos kaikki puukaavat 

aiotaan toteuttaa puisina.





Turun Linnanfältin vaiheet:

- 1998 Moderni puukaupunki -

yhteydenotto Turkuun

- 2004 – Puurakentamisen 

edistämisohjelman ja Moderni 

puukaupunki -hankkeen 

pilottihankkeeksi

- 2005 Arkkitehtidiplomityö-kilpailu 

(Aalto, Oulu, Tampere)

- 2008 Tontinluovutuskilpailu

- 2012 Alue rakennuskieltoon

- 2014 Asemakaava valmis

- 2017 >>> Rakentaminen



Tavoitteena projektimuotoinen toteutusmalli

Nykyinen tavanomainen toteutusmalli:

•Tahtotilan syntyminen / synnyttäminen

•Visio / lähtökohdat / tavoitteet

• Ideakilpailu

•Kaavoitus

•Rakennuttajien kartoitus

•Tontinluovutus

****************************************(pahin epäjatkuvuuskohta)

•Suunnittelijoiden kilpailuttaminen

•Suunnittelu

•Urakkakilpailu

•Rakentaminen

•Asuntojen myynti / vuokraus



Onnistumisia puurakentamisen edistämisessä Tampereen seudulla



Kuvat: Markku Karjalainen

Helsingin Olympiastadionin peruskorjaus; 36 000 tuolia, puujulkisivut, 

katokset: Arkkitehtuurin Finlandia-palkinto 2020 + Puupalkinto 2020

Puujulkisivut: 9 000 m2

Katosten kivipuu-pinnat: 15 000 m2

Puupinnat sisällä: 3 000 m2

Oodi

Pudasjärvi



Tarvitaan uusia esimerkkejä!
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Kuhmo, CrossLam, kotimainen CLT-tehdas 1.12.2014

> seuraavat Alajärvelle (CLT Finland Oy) ja Kauhajoelle (CLT Plant Oy)

Vuoden 2013 jälkeen noin puolet Suomen puukerrostaloista on tehty CLT-runkoisina



”Massiivipuulevy lohenpyrstöliitostekniikalla”-EU-hanke

1.8.2021 – 31.7.2023 (Marie Curie -rahoitus / 202 680 € +

Marjatta ja Eino Kollin säätiö / 60 000 €)

- Puhdasta puuta

- Diffuusion läpäisevä

- Myrkytön

- Liimaton

- Ekologinen

- Purettava, kierrätettävä

- Ei tarvita liimauslinjoja

- Ei tarvita puristimia

- Ei tarvita metallikiinnikkeitä

- Ei levyn kokorajoitteita 

tuotannossa

- Luja ja sitkeä rakenne

- Soveltuu pysty- ja 

vaakarakenteisiin

- Erityisen hyvä mm. 

allergiakohteisiin ja 

maanjäristysalueille

Tarvitaan uusia innovaatioita !



Suomalaiset puukerrostalot (4.2.2022); 
noin  125 taloa, 4 000 asuntoa 
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Norja, Brumunddal, Hotelli MjØstårnet, 2019; 18 kerrosta, 85 metriä

Oulun Asuntomessut 2025;

16-kerrosta?



Asukkaita varten Haluttavia rakennuksia ja hyvää ympäristöä

Kuva: PuuinfoKuva: Risto Suikkari


