
Puun käyttö 
rakentamisessa

Petri Heino, ohjelmapäällikkö, Rakennetun 
ympäristön osasto, YM

04.12.2018



4.12.2018



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 ohjelman painopisteet

Puurakentamisen perinne, osaamisperusta ja positiivinen kehitystrendi 
vastaavat terveellisen ja turvallisen rakentamisen tarpeeseen

VISIO 2020+
Puun käyttö rakentamisessa on luontevaa

Ohjelman painopisteet



Puurunkoiset kerrostaloasunnot

3.10.2018Mittarit ympäristöministeriön puurakentamisen ohjelman seurantaan4

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

1 800

2 000

I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

asuntokpl
jatkuva 

vuosisumma

Asunnot puukerrostaloissa

luvat aloitukset valmistuneet

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

luvat aloitukset valmistuneet

Asunnot kerrostaloissa, 
puurunkoisten markkinaosuus

1H2010 2H2010 1H2011 2H2011 1H2012 2H2012

1H2013 2H2013 1H2014 2H2014 1H2015 2H2015

1H2016 2H2016 1H2017 2H2017 1H2018

Lähde: Tilastokeskus



4.12.2018

Selvitys: Suomessa meneillään olevat puukerrostalohankkeet –
lähivuosina jopa 6000 puukerrostaloasuntoa

Puuta lisää väylien rakentamiseen – puisten siltojen osuus 
10 prosenttiin valtion rakentamissa uusissa silloissa 
vuoteen 2022 mennessä

Kuntakartoitus, mitä aiotaan rakentaa vuosina 2018-20
- Kaikkiaan puukerrostaloja aikoo rakentaa 73 kuntaa (186 kpl yli 3-krs.)
- 60 hirsi- tai massiivipuurakenteista rivitaloa
- 86 kuntaan massiivipuista palvelurakennusta

Puukerrostalojen rakennuslupamäärä on ennakkotietojen 
mukaan kasvanut tammi–elokuussa 17 prosenttia. Samalla 
Aikavälillä betonikerrostalojen rakennuslupamäärä väheni 
kahdeksan prosenttia.



Hiilineutraali 
Suomi 2045

Edelläkävijä 
kiertotaloudessa 
2025

Suomen kestävyystavoitteet



Hiilineutraali 
Suomi 2045

Rakentamisen rooli
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”Rakennusmateriaalien ja 
tuotteiden hiilijalanjäljen 
alentaminen”

”Ohjata julkisia hankintoja 
oikeaan suuntaan”



Kestävästi 
hoidettu

metsä

CO2 CO2

Bioenergia

Hiilikierto 
jatkuu

C

Pitkäikäinen 
hiilivarasto

Puurakentamisen ympäristöetujen ja nielujen 
vahvistaminen

Hiilivarasto
kasvillisuudessa
ja maaperässä.

Hiilivarasto
rakenteissa
ja kalusteissa.

Ja kun käytetään
puuta niin ei käytetä
muita materiaaleja.



Vaiheittain vähähiiliseen rakentamiseen

1. vaihe: 

Testaus ja 
menetelmät 2017-

2. vaihe:

Ohjausjärjestelmän 
laatiminen 2019-

3. vaihe: 

Ohjaus käyttöön 
2025 mennessä
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1. vaihe: 

Testaus ja 
menetelmät 2017-

• Ohjausjärjestelmän 
vaikutusarvioinnit

• Hiilijalanjäljen 
laskentamallin ja 
päästötietokannan 
kehittäminen

• Osaaminen ja työkalut

• Testaus julkisissa 
rakennushankkeissa ja 
yksityisellä sektorilla

2. vaihe:

Ohjausjärjestelmän 
laatiminen 2019-

• Säädösohjauksen ja 
mahdollisten 
kannusteiden valmistelu

• Kytkentä kaavoitukseen 
ja energiaohjaukseen

• Pilottihankkeiden 
laajentaminen

• Rakennusten 
päästötietojen 
seurannan ja tilastoinnin 
valmistelu

3. vaihe: 

Ohjaus käyttöön 
2025 mennessä

• Mahdollinen 
ilmoitusvelvollisuus 
ennen sitovia raja-arvoja

• Rakennuskanta voidaan 
kytkeä ohjaukseen 
vaiheittain

• Rakennuskannan 
päästötietojen seuranta



Vähähiilisyys ja rakennuslupa

Rakennustyyppi
Päästöraja

(kgCO2e /m2)

Pienet asuinrakennukset xxx
Asuinkerrostalot yyy
Toimistorakennukset zzz
Liikerakennukset …
Majoitusliikerakennukset
Opetusrakennukset ja päiväkodit
Liikuntahallit (pl uimahallit, jäähallit)
Sairaalat
Muut rakennukset

3. vaihe: 

Ohjaus käyttöön 
2025 mennessä

• Mahdollinen 
ilmoitusvelvollisuus 
ennen sitovia raja-arvoja

• Rakennuskanta voidaan 
kytkeä ohjaukseen 
vaiheittain

• Rakennuskannan 
päästötietojen seuranta



Vähähiilisen rakentamisen tiekartan vaikutusarviointi
- Toteutus 10/2017-2/2018 VTT

- Vähähiilisen rakentamisen ohjausvälineiden vaikutus khk-päästöihin, 

rakentamiskustannuksiin, toimijoihin ja viranomaistyöhön

- Arvioidut ohjausvälineet:
- Hiilijalanjäljen ilmoitusvelvollisuus julkisissa/kaikissa rakennuksissa
- Lisärakennusoikeus, alennus rakennuslupamaksusta tai kiinteistöverosta
- Sitovat raja-arvot CO2-päästöille uudisrakentamisessa/korjaamisessa

- Päästöjen kannalta vaikuttavin väline raja-arvojen asettaminen 

uudisrakentamisessa, päästövähennys n. 0,5…1 milj. tonnia CO2/a

- Myös muita ohjausvälineitä voidaan käyttää välietappina ja 

täsmäohjausvälineinä
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Rakennusten päästörajat

Laskentamenetelmä

Liityntä energialaskentaan

Laskenta suunnittelun aikana

Tietomallien vaatimukset

Standardipohjaisuus

Päästötiedot

Materiaalit

Työkoneet

Energia

Jätteenkäsittely

Elinkaaren oletukset

Energian tarve

Energian päästöt

Tekniset käyttöiät

Jätteenkäsittely

Päästörajat edellyttävät vakioitua laskentamenetelmää



Kansallinen laskentamenetelmä

- Pohjautuu standardeihin (EN 15643-2, EN 15978, EN 15804)

- Noudattelee komission ehdottamaa vapaaehtoista Level(s)-
järjestelmää (JRC, 2017)

- Perustuu eri maiden vastaavien järjestelmien analyysiin

- Kehitetty yhdessä asiantuntijaryhmän kanssa

- Suunnattu rakennusten pääsuunnittelijoiden taitotasolle

- Mahdollistaa rakennusten elinkaaren päästöjen seurannan 
osana hiilineutraaliustavoitetta 2045 (2035?)
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Mitkä rakennusosat lasketaan?
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Rakennuksen CO2-tarkastelurajaus

Tontin täytöt 
ja rakenteet

Runko ja 
täydentävät 
rakenteet

Keskeiset osat 
talotekniikasta



Hiilijalanjälki

A. Ennen käyttöä

• Rakennustuotteiden valmistus (A1-3)

• Kuljetus (A4)

• Työmaatoiminnot (A5)

B. Käytön aikana

• Energian kulutus rakennuksessa (B6)

• Korjaukset ja osien vaihdot (B3-4)

C. Käytön jälkeen

• Purkutyöt (C1)

• Kuljetukset (C2)

• Jätteenkäsittely ja kierrätys (C3-4)



Hiilikädenjälki

Kierrätyksen ja uudelleenkäytön hyödyt

• Metallit

• Muovit

• Jne

Hiilivarastot

• Puutuotteet

Hiilinielut

• Sementtipohjaiset tuotteet

Muut ilmastohyödyt



Hollanti

•Elinkaaren 
ympäristövaikutusten 
laskenta pakolliseksi 
2018 alusta

•11 ympäristö-
indikaattoria, joista 
ilmastovaikutus yksi. 

•Ympäristöhaitat 
muunnetaan euroiksi

•Kansallinen 
päästötietokanta

•Useita mahdollisia 
laskentatyökaluja

Ranska

•Velvoite 
rakennustuotteiden 
ympäristöselosteille

•CO2-päästöjen rajat 
2020

•Kokeilu: Pienemmät 
päästöt = lisää 
rakennusoikeutta

Ruotsi

•CO2-päästöjen 
ilmoitusvelvollisuus 
tulossa 2021

•Huomio myös 
rakentamisen 
terveellisyyteen

•Tietokanta 
päästölaskentaan 
kehitteillä infrapuolen 
kanssa

Norja

•CO2-laskenta 
pakolliseksi kaikissa 
valtion 
rakennushankkeissa

•Oma kansallinen 
laskentastandardi

•Kansallinen työkalu 
laskentaan

Saksa

•Ympäristövaikutusten 
arviointimenetelmä 
erikseen 
uudisrakentamiseen, 
käytönaikaiseen 
ylläpitoon ja 
korjaustöihin

•LCA-laskentasäännöt 

•Menetelmä pakollinen 
julkisessa 
rakentamisessa

•Kansallinen 
päästötietokanta

Matti Kuittinen 18



Ohjelmapäällikkö Petri Heino petri.heino@ym.fi @puuromoottori
Projektiasiantuntija Simon le Roux  simon.leroux@ym.fi
Suunnittelija Jemina Suikki jemina.suikki@ym.fi

•

Kiitos mielenkiinnosta!
Puurakentamisen ohjelma
ym.fi/puurakentaminen
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