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Mistä puutuote- ja huonekaluteollisuus koostuvat?

• Puutuote- ja huonekaluteollisuuden toimialat 
valmistavat tuotteita, joissa pääraaka-aineena 
on kotimainen tukkipuu.

• Ne eivät pidä sisällään kemiallista 
metsäteollisuutta, kuten paperin, kartongin ja 
sellun valmistusta.

• Puutuoteteollisuuden liikevaihdosta valtaosa 
tulee viideltä toimialalta, joista suurin on 
sahaus, höyläys ja kyllästys.

• Varsinainen rakennustoiminta ei kuulu 
puutuoteteollisuuteen.

• Puutuote- ja huonekaluteollisuutta käsitellään 
tässä selvityksessä yhdessä, koska merkittävä 
osa huonekaluteollisuuden tuotteista 
valmistetaan puusta.

Tuotannon arvon jakautuminen toimialoittain vuonna 2018

8,2 mrd. €



Puutuote- ja huonekaluteollisuuden tuotannon 
bruttoarvo
Maakunnan osuus puutuote- ja huonekaluteollisuuden tuotannon bruttoarvosta
maassa ja maakunnissa
a puutuote- ja huonekaluteollisuuden tuotannon bruttoarvosta.

• Puutuote- ja huonekalu-
teollisuuden tuotannon bruttoarvo 
oli yli 8,2 miljardia euroa vuonna 
2018.

• Maakunnista tuotannon 
bruttoarvo oli korkein Pohjois-
Pohjanmaalla ja Päijät-Hämeessä.

*puutteellisten tilastotietojen takia Pirkanmaan ja Satakunnan luvut perustuvat vuoden 2017 
tietoihin
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Uudisrakentamisen 
määrä ja 
puurakentamisen osuus

Puurunkoisten osuus valmistuneiden uudisrakennusten 
rakennustilavuudesta vuonna 2018 

Uudellamaalla rakennettiin suurin osa 
uudisrakennusten rakennustilavuudesta -

Ahvenanmaalla, Kainuussa ja Keski-
Pohjanmaalla vähiten.

Maakuntien osuudet koko maan valmistuneiden 
rakennusten rakennustilavuudesta,  vuonna 2018
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Puun osuus valmistuneista rakennuksista 
Päijät-Hämeessä

Puun käyttö pääasiallisena runkomateriaalina rakennustyypeittäin, osuus 2014-2018

• Erillisissä pientaloissa puun osuus 
vaihteli 80 prosentin molemmin 
puolin.

• Puun osuus rivi- ja ketjutaloissa 
nousi tarkastelujaksolla.

• Asuinkerrostaloissa puun osuus jäi 
nollan tuntumaan lähes joka vuosi.

• Puun osuus julkisissa 
palvelurakennuksissa on pysytellyt 
erittäin matalana viime vuotta 
lukuun ottamatta.
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Irtikytkentä

Arvo ja laatu

Ilmasto- ja 
ympäristövaikutukset
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Hiilijalanjälki

Hiilikädenjälki



Rakennukset: 

Osa ongelmaa  vai ratkaisua?



DAS Kelo, Rovaniemi: Architect Aaro Artto, Arkkitehtitoimisto APRT

DAS Kelo, Rovaniemi

https://www.aprt.fi/projects/riihipellonpuisto-student-housing/

https://www.aprt.fi/projects/riihipellonpuisto-student-housing/


Kuninkaantammi: Architect Pentti Kareoja, ARK-house Architects Photo: Pentti Kareoja

Kuninkaantammi: A-Kruunu



A-Kruunu ja Helene: hiilijalanjäljen vertailu
A-Kruunu:
puurunko

Helene:
betonirunko



Finland’s first 14 story housing from CLT/LVL 

Drawing: A-insinöörit Oy

https://woodjoensuu.fi/wood-in-the-city/

https://woodjoensuu.fi/wood-in-the-city/


Joensuu Lighthouse: Arcadia Oy arkkitehtitoimisto https://woodjoensuu.fi/wood-in-the-city/

Finland’s first 14 story housing from CLT/LVL 

https://woodjoensuu.fi/wood-in-the-city/


Photos: Kontio

Traditional log
house method
manufactured on 
industrial scale

Arkkitehtitoimisto Pekka Lukkaroinen Oy
Kuva: Raimo Ahonen



Photos: PUUINFO

475 päiväkotia ja 293 koulua 2010-luvulla



Puurakentamisen edistäminen 2016-2022

• Ympäristöministeriön puurakentamisen ohjelman tavoitteena 
on lisätä puun käyttöä niin kaupunkien rakentamisessa, 
julkisessa rakentamisessa kuin suurissa puurakenteissakin. 
Ohjelma pyrkii samalla monipuolistamaan ja kasvattamaan 
puun käyttöä ja sen jalostusarvoa.

• Tavoitteet
• Edistää ja kehittää kansainvälisesti kilpailukykyisen  

puurakentamisen osaamisen ja teollisen valmistuksen yrityksen 
toimintaa Suomessa

• Tukee Suomen biotalousstrategiaa lisäämällä puun käyttöä 
rakentamisessa, ja siten kasvattaa hiilen pitkäaikaisia varastoja
www.ym.fi/puurakentaminen

Ympäristöministeriön 
hallinnoima, valtioneuvoston 
yhteinen ohjelma

- Kärkihankerahoitus 2016-
2018 (yht. 0,5 milj.€)

- Energia- ja ilmastopaketin 
rahoitus 2018-2021
(2milj.€/v)

- LTA4/2020,  5 milj.€

Hallitusohjelma 2019:
- Tuplataan puun käyttö
- Julkisen rakentamisen

tavoitteet
- Arvoketjun kehittäminen



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 







Kestävästi 
hoidettu

metsä

CO2 CO2

Energia-
hyödyntäminen  -

samalla jää
fossiiliset päästöt

syntymättä

Luonnollinen 
hiilikierto 

jatkuu

C

Pitkäikäinen 
hiilivarasto

- samalla jää
muiden materiaalien 
päästöt syntymättä

Puurakentamisen ympäristöetuja



Vähähiilisen 
rakentamisen 
säädöskehitys



Maankäyttö- ja rakennuslain 
kokonaisuudistus
• Pykälien kirjoitus parhaillaan käynnissä
• Vähähiilisyys, elinkaariajattelu ja kiertotalouden teemat työn alla
• Vähähiilisyys nousemassa uudeksi olennaiseksi tekniseksi vaatimukseksi
• Lausuntokierros alkuvuodesta 2021, laki voimaan 2022–2023
• Uuden MRL:n pohjalta annetaan erilliset asetukset mm. vähähiilisyyden arvioinnista
• Rakennustyyppikohtaiset vähähiilisyyden raja-arvot voimaan ennen vuotta 2025
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Rakennusten hiilijalanjäljen ohjaus 2025 mennessä
(huomioi rakennuspaikan ja rakennustyypit)

25

Valmistus Työmaa Käyttö Elinkaaren 
loppu








Mistä rakennuksen elinkaaren vaiheista aiheutuu suurimmat 
päästöt?

Valmistus Työmaa Käyttö Elinkaaren 
loppu

2 – 3 
kgCO2e/m2/vuosi

4 – 11 
kgCO2e/m2/vuosi

Lähde: SBi, 2020. Klimapåvirkning fra 60 bygninger
(Tanskan rakennusviraston teettämä tuore arvio 60 tanskalaisen uudisrakennuksen elinkaarivaikutuksista)



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



http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-361-029-3

Pohjana EN-
standardit ja EU:n 
yhteinen Level(s)-
menetelmä

Testaus yli 40 
hankkeen kautta, 
päivitys syksyllä 
2020 testauksen ja 
lausuntojen 
pohjalta

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-361-029-3


Hiilijalanjälki Hiilikädenjälki
Kielteiset ilmasto-
vaikutukset, jotka 
syntyvät hankkeen 
seurauksena.

Energian ja materiaalien 
käytöstä aiheutuvat 
kasvihuonekaasut.

Myönteiset ilmasto-
vaikutukset, joita ei 
syntyisi ilman 
hanketta.

Tuotteiden kierrätyksen 
hyödyt, hiilivarastot, ylijäävä 
uusiutuva energia…



Miten rakennussektorin päästöjä saadaan alas?
Energia

Energiantuotannon 
päästöjen vähentyminen

Rakennusten 
energiatehokkuus

Uusiutuva energia

Materiaalit

Materiaalien 
valmistuksen päästöjen 

vähentyminen

Rakentamisen 
materiaalitehokkuus

Vähähiiliset materiaalit

Uudelleenkäyttö ja 
kierrätys

Elinkaari

Rakennusten ja 
rakennetun ympäristön 

pitkä käyttöikä

Muuntojoustavuus tai 
siirtokelpoisuus

Tilojen ja rakenteiden 
käyttöasteen optimointi



Päästötietokanta 2021

• Geneeriset tiedot hiilijalanjäljestä ja –kädenjäljestä
• Rakennustuotteet (10+ tuoteryhmää)
• Kuljetusmuodot ja työkoneet
• Jätteenkäsittely ja kierrätysasteet

• Pyritään liittämään tietomallipohjaiseen elinkaariarviointiin
• Tiivis yhteistyö Ruotsin ja muiden pohjoismaiden kanssa
• Käytössä vuoden 2021 alusta
• Myös ympäristöselosteita (EPD) voi käyttää
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Palautteen analysointi

1. Lausuntokierros
2. Koekäyttö, vaihe 1
3. Tietomallit

Arviointimenetelmän 
jatkokehitys

• Pohjoismainen 
harmonisointi

• EU-kehitys, 
Level(s), standardit

Kesä 2020 Syksy 2020 Kevät 2021

Määrittely

• Käytettävät 
indikaattorit

• Tekninen 
ratkaisu

Toteutus

• Tietojen kerääminen ja 
tarkentaminen tuoteryhmittäin

• Tekninen toteutus
• Pohjoismainen yhteensopivuus

Koekäyttö, vaihe 2
•Käytettävyys tietomallipohjaisessa 
arvioinnissa

•Julkiset hankinnat
•Yhteensopivuus eri järjestelmien 
kanssa

Rakennusten raja-arvojen 
kehitys
• Eri rakennustyypit
• Poikkeustapaukset
• Raja-arvojen taloudelliset ja 

sosiaaliset vaikutukset
• Miten raja-arvojen tulisi 

kehittyä kohti Suomen 
hiilinegatiivisuutta 2040-
luvulla?



Nyt loppui jarruttelu

Puurakentaminen on ilmastoviisas teko
#puurakentaminen
#puuensin
#puuensinkunta



Kunnilla on merkittävä rooli ilmastonmuutoksen 
hillitsemisessä

14.10.2020 35

Kunnissa puurakentaminen on tunnistettu keinoksi vähentää rakentamisen hiilidioksidipäästöjä ja mennä 
kohti ilmastotavoitteita

Kunnat näyttävät esimerkkiä ja toimivat edelläkävijöinä 

Julkisten hankintojen arvo on vuosittain 35 miljardia euroa 

Kunnissa tehdään laajoja ilmastopoliittisia päätöksiä liittyen esimerkiksi maankäyttöön ja kaavoitukseen



14.10.2020
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Kuntien ohjauskeinot 
puurakentamiselle
• Puurakentaminen ja vähähiilisyys strategioihin 

• Vihreät hankinnat ja hankintastrategia sekä yksittäiset 
hankintapäätökset

• Puurakentamista voidaan edistää kaavoituksella
 Metsäkeskuksen opas puurakentamisen kaavoitukseen

• Maankäyttö- ja tontinluovutussopimus

• Informaatio-ohjaus

• Tietotaito ja osaaminen
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https://www.metsakeskus.fi/uutiset/tuore-kaavoitusopas-esittelee-keinoja-puurakentamisen-edistamiselle


Julkisen puurakentamisen kansalliset 
tavoitteet
• Hallitusohjelmassa 2019 on asetettu tavoite kaksinkertaistaa puun käyttö rakentamisessa 

hallituskauden aikana, osoittaa puurakentamiselle tavoitteet julkisessa rakentamisessa, sekä edistää 
puurakentamisen osaamista ja koko arvoketjun kehittymistä. 

• EU kannustaa rakentamisen hiilijalanjäljen vähentämiseen ja puun käytön lisäämiseen rakentamisessa.
• ”Wood first” -politiikka etenee maailmalla yhdistettynä tukitoimiin erityisesti julkisen puurakentamisen 

edistämiseksi (Kanada, Japani, Itävalta, Saksan osavaltiot, Ranska…).
• 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. 
• Ilmastopoliittinen ohjelma hyväksyi tavoitteet 2.9.2020 
• Ministeriö julkaisi tavoitteet 8.9.2020 tiedotustilaisuudessa: tallenne
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https://www.youtube.com/watch?v=_bL3X7xm9dE&feature=youtu.be


Julkisen rakentamisen puun 
markkinaosuuden tavoitteet

Kokonaismäärä
[1000 m3]

Puun rak. osuus
[1000 m3] m-osuus%

Opetusrakennukset * 2019 1998 614 31 %
2022 1220 671 55 %
2025 1100 715 65 %

Hoitoalarakennukset 2019 1178 66 6 %
2022 870 174 20 %
2025 700 245 35 %

Kokoontumisrakennukset 2019 950 63 7 %
2022 650 130 20 %
2025 550 165 30 %

Asuinkerrostalot ** 2019 674 18 3 %
2022 570 122 21 %
2025 520 239 46 %

Muut rakennusluokat yhteensä 2019 2107 278 13 %
2022 2351 663 28 %
2025 2351 932 40 %

Kaikki rakentaminen yhteensä 2019 6907 1039 15 %
2022 5661 1760 31 %
2025 5221 2296 45 %

Rakennusluokitus 2018: *Sis. varhaiskasvatus (päiväkodit), ** Sis. asuntolat ja erityisryhmien asunnot
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KAIKKI RAKENNUSTYYPIT
- julkisen toimijan rakennuttamat

MARKKINAENNUSTE
• Julkisen rakennuttajan uudisrakentamisen arvo oli vuonna 2019 2,8 mrd. euroa, joka on noin 18 prosenttia 

koko uudisrakentamisen arvosta.

• Osuuden oletetaan pysyvän samalla tasolla.

PERUSTEET PUUN MARKKINAOSUUDEN KASVATTAMISELLE
• Julkisen sektorin edellytetään edistävän vihreää rakentamista sekä vihreitä hankintoja

• Kuntien kasvanut kysyntä puurakentamiseen on suurta

• Kuntien hiilineutraaliustavoite tukee puurakentamista ja massiivipuun käyttöä
• Teollisen puurakentamisen parantunut kilpailukyky

• Valtiovalta edistää puurakentamista
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markkinaosuuden tavoite
• vuonna 2022: 31%
• vuonna 2025: 45%



OPETUSRAKENNUKSET 
- julkisen toimijan rakennuttamat
MARKKINAENNUSTE

• Opetusrakennusten määrä on hyvin suuri tällä hetkellä.

• Rakentamisen määrä hieman supistuu, mutta pysyy hyvänä.

• Paljon koulujen uusimisia, mutta määrällinen tarve pienempi jatkossa.
• Pääosin julkisen rakennuttamaa.

PERUSTEET PUUN MARKKINAOSUUDEN KASVATTAMISELLE
• Vahva positiivinen kehitysvaihe käynnissä puukoulujen osalta, myös suuria hankkeita toteutuksessa
• Pienet päiväkodit puurakentamiselle suotuisia

• Suuren yleisön paine kohdentuu päättäjiin ja kuntien tilakeskukseen rakentaa terveellisesti, turvallisesti ja 
viihtyisästi

• Muunneltavuus ja liikuteltavuus
• Massiivipuurakentaminen ja purkava uudisrakentaminen trendinä
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markkinaosuuden tavoite
• vuonna 2022: 55%
• vuonna 2025: 65%



HOITOALAN RAKENNUKSET 
- julkisen toimijan rakennuttamat
MARKKINAENNUSTE

• Hoitoalan rakennusten rakentamisen määrä on tällä hetkellä historiallisen korkealla.

• Varsinkin suuria sairaalahankkeita on rakenteilla paljon.

• Uusia hankkeita on tulossa paljon ja määrää säilyy suurena, vaikka vähenee hieman.
• Julkisen rakentajan osuus pienenee.

PERUSTEET PUUN MARKKINAOSUUDEN KASVATTAMISELLE
• Hybridiratkaisut, niin rakenteissa kuin sairaaloiden eri osissa, jolloin puun käyttö rakentamisessa lisääntyy
• Luonnonmateriaalien käyttö sisäpinnoissa – positiiviset vaikutukset tilojen käyttäjiin

• Modulaarisuus ja muunneltavuus mahdollistajina
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markkinaosuuden tavoite
• vuonna 2022: 20%
• vuonna 2025: 35%



KOKOONTUMISRAKENNUKSET 
- julkisen toimijan rakennuttamat
MARKKINAENNUSTE

• Erilaisten urheilu- ja muiden hallien rakentaminen on aktiivista.

• Määrä pysyy hyvänä myös jatkossa

• Julkinen rakennuttaja vastaa noin puolesta Suomen hallihankkeista.

PERUSTEET PUUN MARKKINAOSUUDEN KASVATTAMISELLE
• Suurten puurakenteiden rakennustekniset mahdollisuudet

• Sisäympäristöjen puupinnat laadun kohottajana
• Näyttävät arkkitehtoniset rakennukset, joissa puuta käytetään näyttävällä tavalla rakenteissa ja verhouksissa

• Hybridirakenteet mahdollistavat puun käytön lisäämistä
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markkinaosuuden tavoite
• vuonna 2022: 20%
• vuonna 2025: 30%



ASUINKERROSTALOT 
- julkisen toimijan rakennuttamat
MARKKINAENNUSTE

• Asuinrakentamisen määrä vähenee Suomessa. Asuntorakentaminen on ollut vilkasta, mutta tarve on 
jatkossa nykyistä tasoa pienempi.

• Julkisen rakennuttajan osuus on reilu 10 % asuinkerrostaloista.

• Julkisen rakentamisen osuus hieman kasvaa asuinrakentamisen vähetessä.
• Asuntotuotanto on ollut hyvin kerrostalovaltaista ja suuntaus säilyy myös tulevaisuudessa.

PERUSTEET PUUN MARKKINAOSUUDEN KASVATTAMISELLE
• Kuntien kasvanut kysyntä puurakentamiseen on suurta
• MAL-sopimuksissa kannustetaan puurakentamiseen: ARA:n käynnistysavustus korotettuna + muiden 

alueiden tuki 

• Kuntien hiilineutraaliustavoite tukee puurakentamista ja massiivipuun käyttöä

• Teollisen puurakentamisen parantunut kilpailukyky
• Kerrostalorakentaminen on puun käytön lisäämisen kannalta merkittävä

• Lisäkerrosrakentaminen puusta kasvaa 14.10.2020 45

markkinaosuuden tavoite
• vuonna 2022: 21%
• vuonna 2025: 46%



Rakennetaan tuleville 
sukupolville

Suomen Metsäyhdistyksen nuorisotutkimus asumisesta ja 
rakentamisesta (2020): 

• Nuoret haluavat tulevaisuudessa asua ison kaupungin 
lähiössä (40 %) tai maaseudulla (23 %)

• Valtaosa nuorista unelmoi asumisesta omakotitalossa (67 %)
• Asumisen ympäristöystävällisyys on nuorille tärkeää tai 

erittäin tärkeää (78 %)
• Valtaosa nuorista (69 %) on sitä mieltä että puunkäyttöä 

rakentamisessa pitäisi lisätä
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Puurakentamisen toimenpideohjelma tukee 
julkista sektoria
• Ohjelmasta allokoidaan merkittävä osa julkisen rakentamisen edistämisen toimenpiteisiin
• Toimenpiteet:

• Avataan valtionavustushaut julkisen toimijan puun käyttöä edistäviin kehittämishankkeisiin, kaksi 
hakukierrosta 2020 ja toistetaan alkuvuodesta 2021.

• Tuotetaan mm. puurakentamisen hankintaopas, tietokanta julkisista puurakennuksista ja 
viestintäpaketti sekä koulutuksia valikoituihin teemoihin.

• Käynnistetään ja tuetaan olemassa olevia verkostoja tiedon, kokemusten ja vertaistuen 
levittämiseksi sekä järjestetään neuvontapalvelu. 

• Julkisen puurakentamisen viestintää tehostetaan ja kohdennetaan erityisesti kuntakenttään.

• Ohjelman muut painopisteet (puurakentamisen yritysten kehittämisen tukeminen ja puun 
käytön ja puurakentamisen koulutuksen kehittämisen tukeminen) edistävät kokonaisvaltaista 
sektorin kehittymistä. Kasvava julkinen kysyntä on tärkeä kehittymisen moottori.
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#puurakentaminen
Pysy kartalla puurakentamisesta – tilaa uutiskirje!
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