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Puurakentaminen on 
tunnistettu merkittäväksi 
keinoksi alentaa 
rakentamisen 
kasvihuonepäästöjä
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Hiilinieluja

https://www.luke.fi/wp-content/uploads/2017/06/finlands-forests-facts-2017-www.pdf

Päästöt

Voiko Suomi 
olla 
hiilineutraali?

Hallitus toimii tavalla, jonka 
seurauksena Suomi on 

hiilineutraali vuonna 2035 ja 
hiilinegatiivinen nopeasti sen 

jälkeen. Tämä tehdään 
nopeuttamalla 

päästövähennystoimia ja 
vahvistamalla hiilinieluja.

https://www.luke.fi/wp-content/uploads/2017/06/finlands-forests-facts-2017-www.pdf
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Tämä on 
hiilinielu

Carbon
sequestration

Tämä on 
hiilivarasto

Carbon
storage



Pudasjärven hirsikoulu. Kuva: Juha Sarkkinen

Kestävä 
metsänhoito

CO2 CO2

Bioenenergia

Hiilen 
kiertokulku

C

Puun sitoma hiili 
säilyy rakenteissa 

pitkään 
hiilivarastona

Rakennus voi olla hiilivarasto, muttei hiilinielu

Kestävä metsänhoito

https://www.google.com/search?q=kest%C3%A4v%C3%A4+mets%C3%A4n+hoito&rlz=1C1GCEA_enFI885FI885&sxsrf=ALeKk00vKyeZ1FQCLZ9KiFmCRhc-OiT3kQ:1612379462983&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=ZaVk0s9vWQeWHM%252CsS-hTZaFx4xAaM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kTo6oJy2NCphT9dB-t33fNU3ZIA3A&sa=X&ved=2ahUKEwj-7IjJtc7uAhWj-yoKHaLSAOwQ9QF6BAgJEAE#imgrc=ZaVk0s9vWQeWHM
https://www.google.com/search?q=kest%C3%A4v%C3%A4+mets%C3%A4n+hoito&rlz=1C1GCEA_enFI885FI885&sxsrf=ALeKk00vKyeZ1FQCLZ9KiFmCRhc-OiT3kQ:1612379462983&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=ZaVk0s9vWQeWHM%252CsS-hTZaFx4xAaM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kTo6oJy2NCphT9dB-t33fNU3ZIA3A&sa=X&ved=2ahUKEwj-7IjJtc7uAhWj-yoKHaLSAOwQ9QF6BAgJEAE#imgrc=ZaVk0s9vWQeWHM


erilliset pientalot 30%

kesämökit 10%

maatalous ja talousrakennukset 10%rivi- ja kerrostalot 7%

teollisuus- ja varastorakennukset 6%

liike-, toimisto ja julkiset rakennukset 3%

vähäiset rakennukset 11%

piharakenteet 8%

infrarakenteet 15%

Suomen rakennetun ympäristön hiilivaranto (2016)

erilliset pientalot kesämökit
maatalous ja talousrakennukset rivi- ja kerrostalot
teollisuus- ja varastorakennukset liike-, toimisto ja julkiset rakennukset
vähäiset rakennukset piharakenteet
infrarakenteet

Yhteensä 46 
miljoona tonnia 
puumateriaalia, 
johon on 
sitoutunut 84 
miljoonaa tonnia 
CO2
ja sisältää 23 
miljoonaa tonnia 
hiiltä.

Rakentamisen hiilivarasto, 
VTT 2017

https://www.ym.fi/download/noname/%7B2859F537-ECD2-479D-A62B-F13AD75403F2%7D/136827


Rakentamisen hiilivarastot
Hiilijalanjälki

Hiilivarasto
(ilmastohyöty)



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

Helene:
Betonirunko



On hyvä tietää mistä 
puhutaan, kun 
keskustellaan 
puurakentamisen 
vaikutuksista ilmastoon, 
hiilivarastoista ja 
substituution* käsitteestä

* substituutiovaikutuksia eli 
materiaalien korvautumista 
toisilla vaihtoehdoilla 
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Hiilijalanjälki

Hiilikädenjälki
(ilmastohyötyjä)
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Johdatus rakennusten elinkaariarviointiin –opas

Rakennuksen 
elinkaaren 
tyypilliset 
vaiheet

https://www.ym.fi/download/noname/%7bE8BE6A10-881E-42FF-A58A-D63328ED4178%7d/149180


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)

puutuotteet



Rakennusten hiilijalanjäljen ohjaus 2025 mennessä
(huomioi rakennuspaikan ja rakennustyypit)
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Valmistus Työmaa Käyttö Elinkaaren 
loppu

puutuotteet



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

puutuotteet

FI: Päästötietokanta luo 
perustan vähähiilisen 
rakentamisen 
säädösohjaukselle 
https://co2data.fi/

SE: Climate Declaration

https://co2data.fi/
https://www.boverket.se/en/start/building-in-sweden/developer/rfq-documentation/climate-declaration/


Effect of using wood to lower the footprint
Five decarbonisation scenarios were analysed: low carbon concrete; timber frame; CLT (cross 
laminated timber) frame; energy class A; and ground heat pump. [kg CO2e/m2/a]
• The materials-neutral (low carbon concrete) carbon reduction potential is 22-36 %, and 

maximum carbon reduction potential is from 28 to 43 %, depending on the building type.
• NOTE: The authors draw special attention to the impact of the foundations, soil conditions 

and parking structures to the building carbon footprint. 
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Timber / CLT frame Timber / CLT frame

https://mrluudistus.fi/wp-content/uploads/2021/01/Bionova_MinEnv_Finland_embodied_carbon_limit_values_report_FINAL_19JAN2021_ed.pdf


Pohjoismainen säädöskehitys

Ruotsi
• A degree –

Climate
delaration 2022

• Limit values for 
buildings 2027

Tanska
• Limit values in 

phases 2023 
and 2027

• Vihreän 
rakentamisen 
sertifikaatti

Suomi
• Climater

declaration for 
buildings

• Limit values
before 2025

Norja
• Carbon

footprint
calculation
obligatory for 
public projects

Islanti
• Selvitykset 

käynnissä
• Säädökset 

harkinnassa



The essential toolbox

Open life cycle 
database

for building products, 
energy and processes

Digitalisation
Compatibility with

digital building design 
and building 

permission processes

Life cycle
assessment
method for 
buildings



On hyvä hahmottaa miten 
eri asioihin voi 
ammatillisesti ja 
yksityisesti vaikuttaa
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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



Vähähiilisen puurakentamisen digitalisaatio
Bionova Oy

• ”Entä jos rakentaisin puusta?” - Automatisoitu digitaalinen päästö ja -kustannustieto päätöksentekoon

Metsäliitto Osuuskunta / Metsä Wood
• Suunniteluohjelmistojen integrointi Open Source Wood –alustaan (ProdLib)

OOPEAA Office for Peripheral Architecture
• JOKOTAI Material Impact Screener

Puuinfo Oy
• ePuu - digitaalinen työkalu puurakennusten hankintaan (Puurakentamisen keskeiset erot muuhun 

rakentamiseen verrattuna, palomääräykset, rakennejärjestelmät, kustannukset

Tiekartta kohti tietomallinnettua puurakentamista (VTT 2021)
• Mallipohjaisen puurakentamisen tavoitetila ja sen toteutumisen edellytykset

Elinkaariarviointityökalu LASKE, Helst Oy, Ninni Westerholm (2021-2022)

http://www.hankeportaali.fi/hankkeet/218-enta-jos-rakentaisin-puusta-automatisoitu-digitaalinen-paasto-ja-kustannustieto-paatoksentekoon
http://www.hankeportaali.fi/hankkeet/220-suunnitteluohjelmistojen-integrointi-open-source-wood-%E2%80%93alustaan
http://www.hankeportaali.fi/assets/files/uploads/file-232.pdf
https://epuu.fi/
https://cris.vtt.fi/ws/portalfiles/portal/43960519/PuuBIM_raportti_16_02_2021.pdf
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Suomalainen 
puukerrostalo-
hankekanta

Suunnitteilla ja rakenteilla 
olevat suomalaiset 
puukerrostalohankkeet, 
11/2020. Suomalaiseen 
puukerrostalo-
hankekantaan kerätään 
kaikki suunnitteilla tai 
rakenteilla olevat 
vähintään 3-kerroksiset 
puukerrostalohankkeet 
sekä kaikki merkittävät 
suuren mittakaavan 
puurakenteiset julkiset 
rakennukset Suomessa.
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https://api.hankeikkuna.fi/asiakirjat/c6a6a9dc-0592-494e-82cd-00ec8d20065e/71325117-ea83-4874-8334-88e8d873526c/RAPORTTI_20201110095201.pdf


Puurakentamisen ohjelman muut 
avustukset, tuki, neuvonta ja näkökulmia
Puurakentamisen ohjelman avustushaut julkiselle sektorille. Lisätietoa: Jemina Suikki
• Avustuksilla tuetaan kuntien puurakentamisen kehitystä ja lisätään valmiuksia toteuttaa 

varsinaisia puurakennushankkeita. Hankkeet voivat tuottaa uutta tietoa, palveluja, ratkaisuja, 
toiminta- ja/tai yhteistyömalleja puurakentamisen kehittämiseksi.

• Avustettujen hankkeiden tiedot ja loppuraportit löytyvät valtioneuvoston Hankeikkunasta.
• Motiva Oy: Julkisen puurakentamisen neuvontapalvelu

https://ym.fi/julkinen-puurakentaminen
https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=YM025:00/2018
https://www.motiva.fi/julkinen_sektori/puurakentaminen/julkinen_puurakentaminen


Nordic co-design:
New European Bauhaus

https://www.nordicbauhaus.eu
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Puurakentamisen 
toimenpideohjelma
ym.fi/puurakentaminen
Ohjelmapäällikkö Petri Heino
Projektiasiantuntija Simon le Roux
Asiantuntija Jemina Suikki
Suunnittelija Iida Humphreys
etunimi.sukunimi@ym.fi
Pysy kartalla puurakentamisesta – tilaa uutiskirje https://ym.fi/puukirje

#puurakentaminen

Nordic co-design:
New European

Bauhaus

https://ym.fi/puukirje
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