
Opas kuntien
puurakentamisen hankintaan

Puuosaamista Pirkanmaalle -hankkeen löydökset  



Asukastyytyväisyyskysely 2022
"Puukerrostalo on hyvä ja haluttu tuote"

Asukkaat ovat puukerrostaloasumi sen
merkittävimmät asiantuntijat ja osaavat parhaiten
vastata, miten uusimmat puukerrostalot vastaavat

asukkaiden tarpeisiin.
 

Ky selyn avulla etsittiin osa-alueita, joissa mah- 
dollisesti tarvitaan parannusta sekä opitaan lisää

asukkaiden tarpeista.

Kysely toteutettiin Tampereella 
touko-kesäkuussa 2022 

yhdeksässä puukerrostaloyhtiössä, 
joissa on yhteensä 465 asuntoa.

Vastaajamäärä: 151

Vastaajat oli vat pääasiassa vuokralla asujia, joiden
asun tojen koko oli vähintään 30 m2. 

 
Vastaajat painottuivat pääsääntöisesti nuoriin yhden

tai kahden aikuisen talouksiin.



Asumistyytyväisyys puukerrostalossa on vahvasti
sidoksissa asukkaan arvoihin ja suhtautumisessa

vähähiilisyyteen ja puun käyttöön.
 

Asukastyytyväisyys ja suositteluhalukkuus on erittäin
korkea niillä, jotka pitävät tärkeänä asua ja elää
ympäristöystävällisesti ja arvostavat vähähiilistä

asuinrakennusta ja luonnonmateriaaleja, kuten puuta. 
 

Puukerrostaloa pidetään tunnelmaltaan hyvin
kodikkaana.

 
Puukerrostalot tuntuvat turval liselta asua ja myös
paloturvallisuus koet tiin hyväksi asukkaiden kes- 

kuudessa.

Puukerrostaloissa asuu paljon suosittelijoita!
NPS=31

 
Kyselyssä käytettiin NPS-mittaria (Net Promoter Score), 

jo ka jakaa asukkaat 
suosittelijoihin, passiivisiin ja arvostelijoihin.

 
 - 48 % eli lähes puolet vas taajista oli suosittelijoita

 - 16 % vastaajista oli arvostelijoita
 

Puukerrostalo on hyvä tuote, mutta jakaa mielipiteitä.
 

Asukastyytyväisyyskysely 2022
"Puukerrostalo on hyvä ja haluttu tuote"



Asuntojen perusominaisuuksista sisälämpötila kesällä on
suurin tyytymättömyyden aihe.

 
 Sisälämpötilaan ollaan tyytyväisiä talvella.

 
Puukerrostaloasuntojen lämpötilan säätöön nimenomaan
lämpimään vuodenaikaan kaivataan kustannustehokasta

ratkaisua.

Myös puukerrostalojen akustisiin ominaisuuksiin tulisi
kiinnittää edelleen huomiota. 

 
Eniten häiritseviä ääniä koettiin tulevan 

asunnon yläpuolisesta asunnosta.
 

Myös talon ulkopuolelta ja porraskäytävistä asuntoihin
kuuluvat äänet lisäävät tyytymättömyyttä.

 

Asukastyytyväisyyskysely 2022
"Puukerrostalo on hyvä ja haluttu tuote"



Kyselyn avulla saatiin hyvä käsitys siitä, minkälaiset ihmiset
haluavat asua puuker rostaloissa. 

 
Tiedetään hyvin, että ekologiset arvot ovat kasvussa, jonka

perusteella on hy vä luottaa, että puukerrostalojen kysyntä on
kasvussa, kunhan hintakilpailukyky saavu tetaan. 

 
Vaikuttaa siltä, että puukerrostaloil le on selvä asiakaskunta,
jonka perusteella puukerrostaloja kannattaa markkinalähtöi- 

sesti alkaa tekemään enemmän. 
 

Kyselyssä ei kartoitettu suuressa mittakaavassa kuinka iso
markkinasegmentti on, mutta se pystyt tiin selvittämään, että

segmentti on selvästi olemassa. 

 
Kyselyn perusteella voidaan todeta, et tä

puukerrostalo on hyvä ja haluttu tuote, josta on
tunnistettu muutamia kehityskohteita, ja joita

kehittämäl lä asiakastyytyväisyyttä voidaan
edelleen pa rantaa.

 

Asukastyytyväisyyskysely 2022
"Puukerrostalo on hyvä ja haluttu tuote"



 
Puuosaamista Pirkanmaalle -hankkeessa toteutettiin

kysely yrityksille puurakentamisen myyntiosaamisesta
helmikuussa 2022.

 
Kyselyyn vastasi 11 henkilöä liikevaihdoltaan ja
henkilöstömäärältään erikokoisista yrityksistä.

 
Useimmin yritykset saivat tietoa tulevista julkisen

puurakentamisen hankinnoista 
Hilmasta (8)

Kuntien markkinavuoropuheluun osallistumisesta (6) 
ja 

Suorilta kontakteilta kuntaorganisaatioissa (5). 
 
 

Tarjouspyyntöjen hankkimisen käytännöt ja aktiivisuus
vaihtelivat.

 
Osa seuraa itse aktiivisesti markkinoita ja

hankintakanavia (kuten Hilmaa), osa saa pyyntöjä tarjota.
 

Esillä olo tapahtumissa ja lehdissä, vahva ammatillinen
verkostoituminen sekä hankkeiden suora kontaktointi

auttavat tarjouspyyntöjen hankkimisessa.
 

Osa vastaajista kartoittaa itse kuntien tonttitarjontaa ja
hankkii tarjouspyyntöjä suoraan rakennusliikkeiltä.

Yritysten tarpeet puurakentamisen hankintapyyntöihin
vastaamiseksi - kyselyn vastaukset



Yritysten tarpeet puurakentamisen hankintapyyntöihin vastaamiseksi 
- kyselyn vastaukset



Yritysten näkökulmasta puurakentamisen
tarjous-/hankintapyynnöissä parannettavaa on

mm. lähtötiedoissa, jotka ovat usein
puutteellisia, jolloin kilpailevat tarjoukset eivät

ole keskenään samansisältöisiä.
 

Tilaajien hankintataidoissa nähtiin eroja. 

Rakennuttajien ehtoja kuvattiin myös "käsittämättömiksi" ja toivottiin vastuunjaon ja riskien kantamisemisen
olevan "jotain muuta kuin YSE 1998:n mukaista".

Toivottiin ymmärrystä eri puurakennustapojen välille sekä
kohteen ympäristötavoitteiden avaamista hankintapyyntöön.

 
Tarjouspyynnöissä tulisi olla mahdollisuus toteuttaa kohde

yrityksen järjestelmään soveltuvalla tavalla, jolla
mahdollistetaan hankkeen osapuolille taloudellisesti paras

lopputulos.
 

 Yleisesti toivottiin referenssivaatimusten kohtuullistamista,
esimerkiksi hankekokojen sekä aikajaksotusten suhteen.

Yritysten tarpeet puurakentamisen hankintapyyntöihin
vastaamiseksi - kyselyn vastaukset



Referenssivaatimukset vaikeuttavat
vähimmäisvaatimusten saavuttamista!

 
Henkilöreferenssivaatimuksia pidetään

joskus liki mahdottomina ja
liikevaihtovaatimuksia liian suurina

 
Referenssien käytön tulisi olla kannustavaa

eikä rajaavaa (hankekoko, ajallinen
kelpoisuus).

Yritysten tarjoamisen helpottamiseksi hankintapyynnön
tulisi olla hyvin valmisteltu sisältö- ja laatuvaatimusten

osalta hankeen sisällön hahmottamiseksi ja mahdollisen
ratkaisumallin tarjoamiseksi.

 
On huomioitava, että julkisiin tarjouspyyntöihin

vastaaminen vie merkittävästi enemmän resursseja.
 

Vastaajat kokevat ongelmana rajaavat
kelpoisuusvaatimukset, jotka yleensä sitä tiukemmat mitä

pienempi hankintayksikkö - johtuuko osaamisen
puutteista?

Yritysten tarpeet puurakentamisen hankintapyyntöihin
vastaamiseksi - kyselyn vastaukset



Puusta rakentaminen muuttuu

Puurakentamisessa pitää panostaa vakiointiin,
kustannukset pysyvät korkeina jos jokainen rakennus on

prototyyppi.
 

Tuotannon kehittymistä auttaa muun muassa kuntien
yhteishankinnat.

 
Yhteishankinnalla kunta voi säästää

suunnittelukustannuksista tilaushintaan. Kunnalla on
mahdollisuus rakennusten personointiin, vaikka rakennus

muodostuisikin vakioiduista elementeistä.

Suositellaan kunnan edustajan olevan yhteydessä
Suomen ympäristöministeriön Puurakentamisen

ohjelmaan ennen hankintaa!

Teollinen puurakentaminen muuttaa
rakennushankkeiden koko arvoketjua ja siirtää työtä

pois työmaalta.
 

Lue lisää teollisen puurakentamisen tuottavuusloikasta
Puuinfon Puu-lehdestä (2022)  

https://puuinfo.fi/puulehti/puulehdet/teollisen-puurakentamisen-tuottavuusloikka/


Havaintoja hankintaosaamishaastatteluista

Kaikkia toimijoita ohjaa tavoitteet,
kuten:

 
Hiilineutraali Tampere 2030 -tiekartta

 
Hiilineutraali Pirkanmaa 2030 -

tiekartta
 

Hiilineutraali Suomi 2035

Rakennuttavat toimijat ovat huomanneet
puurakentamiseen liittyvää osaamis- ja osaajapulaa. 

 
Referenssien asettaminen koetaan haasteellisena ja

henkilövaihdokset nähdään isona haasteena. Esimerkiksi
henkilökemioita tai arvomaailmaa on vaikea saada

referensseillä näkyväksi, mutta ne vaikuttavat kuitenkin
rakennushankkeen onnistumiseen. Laajempaa,

luotettavaa toimijaverkostoa kaivataan.
 

Referenssit kertovat, millainen kohde on rakennettu
aiemmin, mutta ne eivät kerro, onko rakentaminen

sujunut hyvin vai huonosti.

Tavoitteiden määrittely koetaan todella tärkeäksi
tekijäksi hankinnan onnistumiselle.

https://www.tampere.fi/sites/default/files/2022-10/Hiilineutraali%20Tampere%202030%20-tiekartta.pdf
https://pirkanmaa.mediafiles.fi/catalog/Pirkanmaa/r/1830/viewmode=infoview
https://ym.fi/hiilineutraalisuomi2035


Hankinnoissa käytetään laajasti eri
hankintamenettelyjä, kohdekohtaisesti.

 
Puurakenteisten kohteiden kilpailutus

tehdään usein esimerkiksi
neuvottelymenettelyllä,

allianssihankkeina tai jaettuna
urakkana kiinteähintaisen
urakkatarjouksen sijaan. 

Eri toimijoilla on erilaiset valmiudet julkiseen
hankintaan, pääsääntöisesti toimijat kokevat

osaavansa kilpailuttaa hankkeet hyvin. 
 

Hankintaosaaminen on useimmiten kokemuksen
kautta tullutta ja itse hankittua.

Tärkeänä koetaan tahtotila puurakentamisen
lisäämiseksi.

 
Useimmat toimijat haluavat aina selvittää onko
mahdollista toteuttaa hanke puurakenteisena. 

 
Tavoitteena varmistaa aina myös kohtuuhintainen

asuminen.

Havaintoja hankintaosaamishaastatteluista

Useissa julkisen rakentamisen kohteissa pyritään
varmoihin toimintatapoihin innovoinnin sijaan.



Puurakentamisen kustannustietoudessa on
paljon parannettavaa. Hintatietouteen ja

kustannuksiin liittyviä työkaluja ja
laskentamalleja kaivataan.

Jo laki vaatii sen, että kaiken asumisen ja rakentamisen
pitää olla turvallista ja terveellistä. Tämä toteutuu
Suomessa hyvin, mutta ei varsinaisesti kerro vielä

rakentamisen ja rakennuttamisen vastuullisuudesta.
 

Vastaajat kokevat, että esimerkiksi laatu- ja
ympäristösertifikaattien vaatimiseen ja myös

hakemiseen liittyy haasteita.

Havaintoja hankintaosaamishaastatteluista

"Rakentaminen ei ole vaikeaa, se on vain monimutkaista."



Oppaita:
 
 

Ympäristöministeriön julkaisu 2022: Puun käyttö julkisessa rakentamisessa 
 

Suomen Yrittäjien julkaisu 2020: Elinvoima hankinnoista
 

LAB-ammattikorkeakoulun julkaisu 2022: Opas puukerrostalon tilaamisen kehittämiseen 
 

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/164407/YM_2022_25.pdf
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/164407/YM_2022_25.pdf
https://www.yrittajat.fi/wp-content/uploads/2021/07/elinvoima_hankinnoista_2020.pdf
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/780490/LAB_2022_49.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/780490/LAB_2022_49.pdf?sequence=2&isAllowed=y


Kuvat: 
VTS Rautalepänkatu 2

TOAS Lumipuu, Hervantajärvi
Isokuusen päiväkoti ja koulu, Vuores

Punkalaitumen yhteiskoulu
A-Kruunu ja TA-yhtymä, Kuusikko, Vuores 


