
Luento 6:

Puukerrostalojen asukaspalaute  +

Puurakentamisen kaavoitus

Markku Karjalainen

Associate professor (rakennusoppi)

Puurakentamisen ja puuarkkitehtuurin dosentti, TkT, arkkitehti

Tampereen yliopisto (TAU), Arkkitehtuurin yksikkö

3. Koulutuspäivä pe 18.2.2022 klo 9.00 – 12.00



• Vuonna 2000; 7 kohdetta, 20 taloa, 242 

asuntoa > tulokset 2002 (Markku Karjalainen, 

väitöskirjatyö; Suomalainen puukerrostalo –

puurakentamisen kehittämisen etulinjassa) > 

Vastausprosentti: 197 / 242 = 81,4 %

• Vuonna 2017; 9 kohdetta, 17 taloa, 585 

asuntoa > Professori Markku Karjalainen / 

TTY > Vastausprosentti: 308 / 585 = 52,6 %

18.2.20222

Puukerrostalojen asukaskyselyt





Yhteenveto

• 70 % vastaajista oli naisia

• Ihmisillä on yleisesti positiivinen suhtautuminen 

puukerrostaloihin

• Puukerrostalojen hyviä puolia olivat: kodikkuus, 

mukavuus, viihtyisyys, lämminhenkisyys, 

ekologisuus ja kaunis ulkonäkö

• Muita positiivisia argumentteja olivat: hyvä 

sisäilma, paloturvallisuus ja hyvä ääneneristys

• Ihmiset toivovat puuta näkyväksi materiaaliksi 

sisätiloihin ja julkisivuihin

• Puun käyttöä toivottiin lisättävän maassamme

• 304 / 308 tiesi asuvansa puukerrostalossa



Arvioikaa seuraavien tekijöiden merkitystä, kun valitsitte 

nykyisen asuntonne:

• 81 % vastaajista arvioi, että 

rakennuksen paikka / sijainti 

vaikutti erittäin merkittävästi tai 

merkittävästi

• 80 % arvioi, että asunnon sopiva 

hinta / vuokrataso vaikutti erittäin 

merkittävästi tai merkittävästi

• 41 % vastaajista arvioi, että 

rakennuksen ulkonäkö vaikutti 

erittäin merkittävästi tai 

merkittävästi

• < 50% arvioi, että puun käyttö 

rakennuksessa -tekijä vaikutti 

erittäin merkittävästi tai 

merkittävästi
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Mihin haluaisit puuta käytettävän 

puukerrostaloissa?

• 75,6 % Asunnon sisällä lattioissa

• 75 % Rakennuksen julkisivuissa

• 64,6 % Parvekkeissa

• 58,4 % Asunnon ovissa ja ikkunoissa

• 56,8 % Rakennuksen rungossa

• 52,6 % Asunnon sisällä katoissa

• 49 % Porrashuoneissa

• 41,6 % Asunnon sisällä seinissä

• 35,1 % Asunnon kiintokalusteissa
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Ekologiset asiat ja paloturvallisuus

• 76 % vastaajista arvioi, että 

ekologiset asiat vaikuttavat 

heidän ja ihmisten 

asuntovalintoihin 

tulevaisuudessa merkittävästi tai 

jonkin verran

• 98 % arvioi, että 

palovaroitinjärjestelmä parantaa 

asuinturvallisuutta merkittävästi 

tai jonkin verran

• 96 % arvioi, että 

sprinklerijärjestelmä parantaa 

asuinturvallisuutta merkittävästi 

tai jonkin verran
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Ääneneristys

• Ilmaääneneristävyyttä pidettiin 

erityisen hyvänä sekä pysty- että 

vaakasuunnassa

• Samoin laiteäänten (pyykin-

pesukone, astianpesukone, wc 

sekä vesi- ja viemärilaitteet) 

suhteen puukerrostalot koettiin 

hyvin hiljaisiksi

• Vain 21 % vastaajista ilmoitti 

kuulevansa häiritsevän 

voimakkaita askelääniä 

ylänaapurista merkittävän paljon 

tai paljon (Huom! 2000-luvun 

asukaskyselyssä vastaava luku oli 

80 %)
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Millä tavoin puukerrostalossa asuminen mielestänne eroaa 

asumisesta perinteisessä kivi-(betoni / tiili)kerrostalossa?

• ”Häiritsevät äänet 

vähäisempiä, hyvä 

ääneneristys”

• ”Hyvä sisäilma”

• ”Ei juuri mitenkään”

• ”Viihtyisyys ja 

kauneus”

• ” Lämminhenkisyys ja 

kodikkuus”



Jos muuttaisitte nykyisestä talosta, minkälaiseen taloon 

muuttaisitte kaikkein mieluiten?

• 38 % : Kaksikerroksiseen 

pienkerrostaloon

• 30 %: Kerrostaloon (38 % + 30 % = 68 %)

• (Huom! 2000-luvun kyselyssä vastaava 

luku oli 13 %)

• 57 % vastaajista valitsisi asunnon 

puurakennuksessa

• 34 % ilmaisi, ettei heidän 

asuntovalintansa ole sidoksissa 

rakennusmateriaaliin

• Vain 2 % valitsisi asunnon kivi- (betoni / 

tiili) rakennuksessa



Rakennuttajien mielipiteet

• Rakennuttajien mielestä kaikki 

kohteet ovat hyvin onnistuneita ja 

niiden käytön aikainen palaute on 

ollut positiivista

• Rakennuttajat aikoivat jatkossakin 

rakennuttaa puukerrostaloja

• Rakennuttajat toivoivat 

asuntorakentamisen alalle kilpailua 

eri rakennusmateriaalien, eri 

rakentamistapojen ja puualan sisällä 

eri toimijoiden välille

• Toivotaan jatkuvaa kehitystyötä

• Uusia vaihtoehtoja kaivataan 

asuntorakentajille ja asukkaille
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Puurakentamisen kaavoitus



Puurakentamisvelvoitteen voi määrätä asemakaavaan
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Case: Helsingin Honkasuo
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Helsingin kaupunki, kaavoitus:

Korkein hallinto-oikeus:



Puurakentamisen edistäminen ja 
ohjauksen keinot kaavoituksessa 
-opas

• Oppaan koostamista varten haastateltiin Helsingin, Turun ja 
Tampereen kaupungin eri virkamiehiä sekä rakennuttajien ja 
rakennusliikkeiden edustajia ja suunnittelijoita. 

• Oppaan laadintaan ja selvitystyöhön osallistuivat:

• Kimmo Ylä-Anttila, arkkitehti SAFA, tekniikan tohtori, 
Arkkitehdit MY Oy 

• Eveliina Oinas, projektipäällikkö, Suomen metsäkeskus 

• Pertti Tamminen, projektiasiantuntija, Suomen 
metsäkeskus 

• Dennis Somelar, tutkimusavustaja, Tampereen yliopisto, 
Arkkitehtuurin yksikkö 

• Markku Karjalainen, rakennusopin professori, 
puurakentamisen ja puuarkkitehtuurin dosentti, TkT, 
arkkitehti, Tampereen yliopisto (TAU), arkkitehtuurin 
yksikkö 





Esimerkkejä kaavoitetuista puurakentamisalueista

Helsinki, Honkasuo 
• n. 65 000 k-m2   
• 2–4 -kerroksisia 
asuinkerrostaloja    
• valmistuminen 
2017-

Tampere, Isokuusi 
• 65.000 k-m2       
• 4-8 kerroksisia 
asuinkerrostaloja    • 
puurakenteinen 
koulu-päiväkoti       
• toteutus 2019 -
2025 

Helsinki, 
Kuninkaantammi    
• asukkaita:            
n. 5 600                
• 2–4 -kerroksisia 
asuinkerrostaloja   
• toteutus 
käynnissä 

Turku, Linnanfältti
• n. 47 000 k-m2 
• 2–5 -kerroksisia 
asuinkerrostaloja, 
n. 850 asuntoa     • 
arvioitu 
valmistuvan 2020-
luvun alussa 



Puurakentamisen 
kaavamääräykset

Kuva: Tampereen kaupunki, Ojalan alueen asemakaava. www.tampere.fi/cgi-
bin/kaava/kaavadoc?8637 

Yleismääräykset tai 
käyttötarkoitusmääräykset isossa 
roolissa

• Voidaan määrätä puun käytöstä 
rungossa sekä julkisivuissa

• Yleispiirteinen kaavamääräys, esim. 
”Rakennusten tulee olla pääosin 
puurakenteisia” 

• Yksityiskohtainen kaavamääräys, 
esim. ”Rakennusten ja rakennelmien 
seinät, yläpohjat ja välipohjat on 
toteutettava puurunkoisina. Kivirakenteet 
ovat sallittuja välipohjien pintalaatoissa, 
kellareissa, väestönsuojissa, hissi- ja 
porraskuiluissa, palomuureissa, 
maanalaisissa autosuojissa sekä alapohjissa 
yms. maanvastaisissa rakenteissa.”



Puu tulee kaupunkiin (2021–2022)
Kaupunkien kokemukset puukerrostalojen kaavoituksesta ja asemakaavojen toteutuspoluista

Lähtökohtana kaupunkien yksilöllisyys:

• Oikeus järjestää kaavoitus ja maapolitiikka itsenäisesti

• Tarpeet vaihtelevat (yhdyskuntarakenne, asuntopolitiikka yms.)

• Alueellinen rakenne, tarjolla olevat rakennuspaikat

• Sijainti kasvun tai supistumisen vyöhykkeillä

• Aiemmat kokemukset hankkeista, toteutuksista ja toimijoista

20.5.2021 |  22Puinen info, Vantaa – Puu tulee kaupunkiin

Lähtökohdat: 

1. Kaavoitus ja maankäyttö ovat keskeisiä puurakentamisen 

edistämisen keinoja.

2. Vertailemalla voidaan saada tietoa hyvistä toimintamalleista.

Rahoitus: 

ympäristöministeriö 

+ 10 kaupunkia

Espoo

Helsinki

Jyväskylä

Lahti

Porvoo

Rauma

Seinäjoki

Tampere

Turku

Vantaa



Toteutus perustuu usean vaiheen teemahaastatteluihin
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~ 20 teema-

haastattelua

• Kaupungin tavoitteet puurakentamiselle

• Kiinnostavat projektit

• Yksitäisiä hankkeita koskevat seikat

• Mitä voisi tehdä toisin, paremmin?

• Muut haastateltavat, jatkoideat

Tekstiksi →

havainnot

Analyysi, 

päätelmät?

Toteutusvaiheet

1. Kartoittavat haastattelut

2. Hankkeiden koonti, 

tarkentavat näkökulmat

3. Täydentävät ja 

syventävät haastattelut

4. Tarkempi analyysi, 

vastausten etsiminen, 

tulosten koonti

5. Kiteyttäminen ja 

julkistaminen. Yhteystiedot:

Markku Norvasuo

markku.norvasuo@tuni.fi

OPAS

KAAVO ITUS

RAKENNUSVALVONTA

TONT INLUOVUTUS

mailto:markku.norvasuo@tuni.fi


Moderni puukaupunki -hanke, yleistä 1

•Oulun yliopiston arkkitehtuurin osaston Puustudion 
vuonna 1997 käynnistämä valtakunnallinen projekti

•Hankkeen perustukijoita ja -rahoittajia olivat: 
Puuinfo Oy, Metsäteollisuus ry, TEKES, MMM, SM, 
YM, TEM sekä lukuisat kunnat, rakennuttajat ja 
rakennusliikkeet eri puolilla Suomea

•1.1.2010 – 31.12.2011 hanketta hallinnoi Puuinfo Oy

•Perustoimintamallina olivat puurakentamisalueiden 
ideakilpailut + alueiden kaavoitus



Moderni puukaupunki -hanke, yleistä 2

•Tehtävänä oli saada aikaan puurakentamisen avulla 
näyttäviä ja konkreettisia puumiljöökohteita ja muita 
puurakentamisen esimerkkikohteita eri puolille 
Suomea (vanhojen puukaupunkien ominaispiirteitä 
hyödyntäen)

•Hanke ei ollut kiinnostunut paperitiikereistä eikä 
näennäisestä puuhastelusta, tavoitteena tuli olla 
määrätietoisesti etenevä, korkeatasoinen ja 
rakennettu todellinen puurakentamisen kohde / alue

•Kohteet olivat hyvin erilaisia ja omista 
lähtökohdistaan kumpuavia



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





Human Scale?



Oulu, Heinäpää





Oulu, Puu-Linnanmaa

Puupalkinto 2013

25 000 k-m2, 

308 asuntoa,

450 asukasta





Tiiviin puumiljöön 

paloturvallisuus?



Lähde:

Lisensiaattityö

Risto Suikkari

Oulun yliopisto,

arkkitehtuurin osasto













PORVOO, LÄNSIRANTA



Kuva: Hannu Vallas

Museovirasto



Tampereen Vuores, Isokuusi, 65 000 k-m2

Puurakentaminen tyrkylle 2000 Moderni puukaupunki –hankkeen toimesta > 
> Tontinluovutuskilpailu 2012 > Puurakentamisohjelma 2016 – 2020 



Turku, Linnanfältti



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



Turun Linnanfältti;

Tontinluovutuskilpailu 2014







Friisilä, Espoo



Konala, Lehtovuori



Helsingin Myllypuron puinen kaupunkikylä (400 taloa, 1500 asukasta)



Massiivipuurakentamisen kehittäminen +

Energiatehokkuuden kokonaisvaltainen tarkastelu


