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Ilmastoviisasta rakentamista- Miksi Suomi pitää rakentaa puusta?
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1. (Rakennetaan Puusta), Keski-Suomi

2. Paikalliset Biopohjaiset Rakennusmateriaalit, Pohjois-Pohjanmaa

3. (Puurakentaminen Etelä-Savossa), Etelä-Savo

4. Metsäbiotalous Kasvuun, Satakunta ja Varsinais-Suomi

5. Puurakentamisen uudet tuulet, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa 

6. Teollisella puurakentamisella elinvoimaa, Etelä-Pohjanmaa 

7. Puukerrostalorakentaminen kasvuun, Pirkanmaa 

8. Puuta seinästä siltaan, Pohjois-Pohjanmaa

9. Kaakon puurakentaminen kasvuun, Etelä-Karjala ja Kymenlaakso

10. Export Factory for Bioforestry, valtakunnallinen kansainvälistymishanke

11. Ratkaisu on puussa, Pohjois-Savo

12. Vähähiilinen Lappi, Lappi

13. Uudet tekniikat, Etelä-Karjala ja Häme

Puutuoteteollisuus ry:n listaus: www.hankeportaali.fi 

Seuraa myös:

@puurakKasvuun (Kaakon puurakentaminen kasvuun)

@puutuoteala (Metsäkeskuksen puutuoteala)

Ja liity tästä viestinnän vastaanottajaksi! 

Metsäkeskuksen puurakentamisen hankkeet
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’…koota verkosto julkishallinnon ja yritysten toimijoista

edistämään puutuotteiden käyttöä

Kaakkois-Suomen rakentamis- ja infrahankkeissa,

sekä luoda tahtotila kehitystyön jatkamiselle.’ 

Hankkeen päämäärä



JULKISET TOIMIJAT:  

’Moderni puurakentaminen vakiintuu tavaksi kun sen kaikkia etuja osataan hyödyntää 

– julkisen rakennuttajan täytyy ajatella kiinteistön käyttäjien tarvetta kestävältä pohjalta, 

arvioida myös välillisiä vaikutuksia ja verrata uusimpia tietoja puolueettomasti.’ 

PUUTUOTEALAN YRITYKSET:

’Puusta on moneksi ja yrityksen kannattavuus tulee siitä missä on paras. 

Kumppanuuksien kautta saa uusia yhteyksiä ja tietoa, jotta voi kehittyä edelleen ja 

pärjätä kilpailussa.’

RAKENNUSALAN YRITYKSET:

’Rakentamisen vaikutusten sääntely tiukentuu jatkuvasti. Onneksi myös tuote- ja 

materiaalitarjonta kehittyy, rakentamisen toimintatapoja soveltamalla saadaan sopivin 

kokonaisuus.’

Tarvittavat muutosaskeleet



• Tarjota tietoa, edistää osaamista ja yritystoimintaa

• Lisätä puun käyttöä rakentamisessa, mm.

- julkishallinnon rakennuttamat kiinteistöt

- lisäkerrosrakentaminen

- asuinaluerakentaminen

- infra- ja viheraluerakentaminen

• Käynnistää puurakentamisen ohjelmatyö Kaakon alueelle

Päätavoitteet



• Tuoda esille esimerkkikohteet 

• Aktivoida kuntia ja alueen yrityksiä yhteistyöhön

• Selvittää puutuotetarjonta, rakennusalan kehittämistarpeet ja julkinen kysyntä 

• Edistää ekoasumisen malleja ja rakennustapaohjeiston luomista

• Tuottaa puutuotteille ympäristöselosteita ja rakennuksille hiilijalanjälkilaskentaa

• Esitellä puun rakennuskäytön lisäetuja, mm. terveys- ja hyvinvointivaikutuksia 

• Lisätä yhteiskäyttöalueiden viihtyvyyttä ja ekotehokkuutta puunkäytöllä

Toimenpiteitä



TIEDONVAIHTOA

• Yhteinen Teams tietopankki (tapahtumat, koulutukset, julkaisut mm. kaavoitusopas)

• Kuntakohtaiset tapaamiset, infot, kartoitukset, kyselyt (tukitarve- ja kohdekartoitus)

• Lähialueen puutuotetarjonnan ja julkisen kysynnän parempi kohtaaminen tarinakartta 

• Tapahtumat, tutustumismatkat, messut, työpajat, webinaarisarja metsakeskus.fi/webinaarit

TUKEA TOTEUTUSVAIHEESSA

• Markkinavuoropuhelujen oikea-aikaiseen toteuttamiseen

• Suunnitteluun, mm. hiilijalanjäljen arviointia, puutuotteille ympäristöselosteita

• Hankintailmoitusten seuraamisen infoa (hankintakeino.fi)

• Yritysten hakeutumisessa alihankintaketjuihin, mm. yrityskonsortioiden ja hakuportaalin 

kautta (puuteollisuusyrittajat.fi/haku laajentumassa teolliseen puurakentamiseen)

LAAJEMPI NÄKYVYYS

• Tuote- ja palvelutarjonnalle (tuote-esittelymateriaalit, virtuaalimessut)

• Esimerkkikohteille ja yrityksille (kampanjat, some, vierailut)

Mitä hyötyä hankkeesta?

https://www.metsakeskus.fi/sites/default/files/puukerrostalorakentaminen-kasvuun-kaavoitusopas.pdf
https://bit.ly/3bXs8Ns
https://arcg.is/1GqSOi0
https://tapahtumat.metsakeskus.fi/Default.aspx?tabid=418&q=puurakentamisen%20webinaarisarja
https://www.puuteollisuusyrittajat.fi/haku




Kaakossa valmistunut, rakenteilla ja suunnittelussa useita puurakentamiskohteita.

Strategioissa puurakentamisen vaihtoehto vaaditaan vähintään selvitettäväksi. 

Puurakentamisen tietolähteet ovat tutumpia ja helposti löydettävissä.

Puurakentamiseen liittyvien yrityksien toimitukset kasvussa. 

Kaakon alueen kiinnostavuus on noussut puurakentamisen alalla.

Puurakentamisen kehittämisen suuntaviivat ovat selvillä ja tahtotila on vahva.

Kasvun tekijöitä



Mukana puurakentamisen kasvussa:
ePuu & Puuinfo, Kinno, Cursor, Greenreality Network, XAMK, LAB, LUT, TUT, Luke, 

Imatran kaupunki, Lappeenrannan kaupunki, LCA Consulting Oy, Puuteollisuusyrittäjät ry, 

Varsipuu ry, Hirsitaloteollisuus ry sekä Suomen sahayrittäjät ry ja Lähipuu®

- Tervetuloa kumppaniksi!

Liity tästä hankeviestinnän vastaanottajaksi.

https://bit.ly/2USJ9lj


Kiitos
• ASIAKKAAT – HENKILÖSTÖ – KUMPPANIT – YHTEISKUNTA

www.metsäkeskus.fi | www.metsään.fi

www.twitter.com/metsakeskus | www.facebook.com/suomenmetsakeskus
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