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Biotalous on talouden seuraava aalto

Vuoteen 2025 mennessä Suomi tavoittelee biotalouden tuotoksen 

kasvattamista 100 miljardiin euroon (nyt noin 60 miljardia) ja tämän 

kasvun myötä 100 000 uutta biotalouden työpaikkaa.

Suomen biotaloudesta noin puolet on metsäbiotaloutta!

BKT ja
Hyvinvointi

Luontaistalous

Fossiilitalous
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Rakentamisen muutostrendit

• Ilmastomuutoksen 

torjunta

• Kestävä kehitys

• Hiilijalanjälki

• Resurssitehokkuus

• Energiatehokkuus

• Kiertotalous

• Biotalous

>>> Puurakentaminen!



Rakennusmateriaalien ympäristövaikutusten 

arviointikriteerit tulevat Suomen rakentamismääräyksiin 

viimeistään 2025



Palomääräykset 1.1.2018 -

Mahdollisia puisina:

- 8-kerroksiset asunnot, asuntolat, motellit, 

hotellit, työpaikkarakennukset (toimistot), 

hoitolaitokset

- 4-kerroksiset kokoontumis- ja 

liikerakennukset (esim. koulut, marketit)
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Suomalaiset puukerrostalot

YLÖJÄRVI, 1996;

3 taloa, 19 asuntoa

JOENSUU, 2017;

1 talo, 40 asuntoa

- 1.9.1997: max. 4-kerrosta

- 15.4.2011: max. 8-kerrosta

Rakennettu 30.5.2018 mennessä:

- 62 taloa

- 1 545 asuntoa 

Arkve Oy

arkkitehti Jussi Vepsäläinen

OOPEA Office for Periphal Architecture

arkkitehti Anssi Lassila
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Ympäristöministeriö

TTY

Puuinfo Oy

Hankekantakartoitus:

- Varmat: n. 1300 asuntoa

- Todennäköiset: n. 4800 asuntoa

- Mahdolliset: n. 3200 asuntoa

- Yhteensä: n. 9300 asuntoa

Suomen tulevat 

puukerrostalohankkeet



Joensuun 14-kerroksinen puutorni

Joensuun Elli, opiskelija-asuntola, 117 asuntoa
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Rakennuslehti 9.3.2018
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Satamakadun ja Koulukadun risteys

Arkkitehtitoimisto Helamaa & Heiskanen

Lujatalo Oy

2 lisäkerrosta, 24 asuntoa, n. 2 000 h-m2

Lisäkerrosrakentamisessa on kasvupotentiaalia puurakentamiselle!



Asukkaita varten Haluttavia rakennuksia



Puukerrostalojen asukaskysely 2017 

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

31.5.2018 13



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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Keskustelukierros: kunnat, rakennuttajat, rakennusliikkeet

• Puurakentamiselle myönteinen ilmapiiri, tervetullut kilpailuun

• Kunnat kaavoittavat myötämielisesti puurakentamisalueita

• Ympäristöarvot tulevat, mutteivät vielä vaikuta valintoihin

> ”Ympäristöasioista ei haluta maksaa enempää”

• Puualaa toivotaan enemmän yhteistyöhön rakennusliikkeiden kanssa

• Paljon tietämättömyyttä teollisen puurakentamisen nykyratkaisuista ja  

mahdollisuuksista

• Seurataan puukerrostalojen kysynnän ja kilpailukyvyn kehittymistä


