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Puurakentamisen tulevaisuudennäkymät 1(2)
• Rakentamisen taloudellinen toimintaympäristö on muuttumassa selvästi lähivuosina, kun talouskasvun ennakoidaan hidastuvan, inflaation olevan 

aiempaan nähden korkealla ja lainojen korot nousevat. Rakentamisen, erityisesti asuinrakentamisen määrä vähenee selvästi nollakorkoajan 
päättymisen jälkeen. 

• Kilpailu rakennusalalla tulee kiristymään. Puun hinta on kuitenkin laskussa, mikä parantaa kilpailutilannetta muutamaan aiempaan vuoteen 
verrattuna. 

• Puurunkoisten rakennusten markkinaosuus on noin 30 % (m3). Osuus on laskenut pitkään, mutta noussut parin viimeisen vuoden aikana 
kasvaneen pienrakentamisen takia. Ammattimaisessa rakentamisessa puurakentamisen osuus on noin 15 %. Lähivuodet puun osuudelle näyttävät 
hyvältä, koska pienrakentaminen on aiempaa hieman vilkkaampaa, puukohteita on hyvin vireillä ja tyypillisesti betonista tehtävien kerrostalojen 
määrä vähenee reippaasti. 

• Puukerrostalojen osuus on ollut lievässä kasvussa, mutta pysynyt 4-5 prosentissa viime vuodet. Varsinaisten puisten asuinkerrostalojen määrä on 
noussut paljon viime vuosina (kaksinkertaistunut). Aiemmin kasvu tuli lähinnä luhtitaloista. Silti puukerrostalot ovat keskimääräistä pienempiä 
kerrostaloja.

• Jatkossa puurunkoisten osuuden kasvua hidastaa hieman rakentamisen rakenteen muuttuminen. Puulle tärkeä rakentaminen vähenee.
Pienrakentamisen osuus jälleen pienenee ja teollisuusrakentaminen painottuu. Myös puulle suotuisien koulujen rakentamisen määrä hieman 
laskee tulevaisuudessa.

• Puukerrostalojen hankekannassa on paljon suunnitteilla olevia puukerrostalokohteita. Markkinaosuudella on potentiaalia nousta. Hankekannassa 
olevilla kohteilla ja sinne vielä tulevilla hankkeilla on mahdollista päästä jopa 15-20 % markkinaosuuteen viiden vuoden kuluttua. ARA asuntojen 
rakentaminen on keskeisessä roolissa puun markkinaosuuden kasvussa. Puun kasvava osuus ARA-hankkeissa voi nostaa puun osuutta vielä 
suuremmaksi, mutta asia vaatii poliittisia päätöksiä. Hintakilpailu kovenee määrän vähetessä.

• Puurakentaminen on yleistynyt erityisesti koulurakentamisessa. Korjaaminen on vähentynyt ja vanhoja kouluja on korvattu uusilla puukouluilla. 
Puurunkoisten koulujen osuus on ollut jopa neljännes, tällä hetkellä noin 20 %. Puurunkoisten koulujen uskotaan yleistyvän jatkossa edelleen 
nopeasti ja osuus yltänee yli kolmannekseen tarkastelujaksolla. Koulurakentaminen on vilkasta, mutta kuntien tiukentuvan talouden myötä 
koulurakentaminen vähenee tarkastelujakson lopulla. 
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Puurakentamisen tulevaisuudennäkymät 2(2)
• Hallituksen asettama tavoite puurakentamiselle: Julkisten rakennuttajien rakennuttamissa uudishankkeissa puun osuus on vuonna 2022 31 % ja 

vuonna 2025 45 %. Tavoite on korkea eikä tavoitteeseen tulla pääsemään. Tänä vuonna osuus jää noin 16 %:iin. Julkisen rakennuttajan osuus 
rakentamisesta on tällä hetkellä korkea (osuus 12 %). Julkisen rakentamisen tavoitteet kunnille yhdessä kuntien puurakentamisen kiinnostuksen 
kanssa saattaa lisätä puukohteiden tarjousaktiivisuutta.

• Puurakenteisten rakennusten markkinaosuus ammattimaisessa/rakennusliikkeiden toiminnassa pysyy melko matalana. Osuus oli tasolla 15 % 
vuonna 2020 ja sen arvioidaan nousevan vuoteen 2025 mennessä tasolle 20…30 %.

• Puurakennusten markkinaosuus muussa kuin pienissä rakennuksissa on korkea ja kasvava rivitalo-, opetus-, hoito- (päivä- ja hoitokodit), 
kokoontumis- ja varastorakennuksissa.

• Asuinkerrostaloissa markkinaosuus on tasolla 5 %, mutta kasvanee lähivuosina tasolle 15 % jopa 20 %. Keskeinen kasvutekijä on ARA-tuotannon 
osuuden kasvu kerrostalojen rakentamisesta sekä puurakennusten suuri ja nouseva osuus niissä (mahdollisuudet ARA:ssa jopa 50 % osuuteen). 

• Puurakennusten kysyntä on kasvamassa Suomessa siinä määrin, että suuretkin rakennusliikkeet harkitsevat vakavasti myös puisten rakennusten 
rakentamista. Asiakkailla on myönteinen mielikuva puurakennusten ilmasto- ja sisäilmavaikutuksista, uusiutuvasta, kotimaisesta raaka-aineesta 
sekä asumisen, työnteon ja asioinnin viihtyisyydestä puurakennuksissa.

• Kiinnostavia ja suurille liikkeille soveltuvia ovat kerrostalot ja -aluerakennuskohteet/puukaupungit, suurehkot julkiset rakennukset (koulut, 
terveyskeskukset, monitoimitilat, kirjastot,...) sekä toimistorakennukset sekä myymälärakennukset.

• Tällä hetkellä puuhankkeet ovat valtaosin urakoituja kohteita. Gryndihankkeiksi soveltuvia ovat mm. toimistot, liikerakennukset sekä kerrostalot. 

• Yritysten ja rakennuttajien asenteet puurakentamiseen ovat kunnossa ja molemmat ovat lisäämässä puurakentamista (mm. Tiekartta 2030). 
Kuluttajilla on edelleen epäilyjä puukerrostaloasunnon jälleenmyyntiarvon pysyvyyteen. 

• Elementtirakennusten osuus puurunkoisista on iso, lähes puolet. Kasvu on viime vuosina pysähtynyt sille tasolle. Puuelementtirakennuksilla on 
potentiaalia kasvaa yli 50 %:iin lähivuosina.

• Korkeita (yli 2 kerroksisia) puurakennuksia on erittäin vähän - noin kolmannes kerrostaloista ja prosentti toimitiloista. Korkea rakentaminen ja 
kaupunkirakentaminen on haaste puurakentamiselle. 
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Puurunkoisten rakennusten osuus 
aloitetut rakennukset vuonna 2021Koko maa, kaikki rakennukset

Aluejaot © MML, 2014
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Koko maa, kerrostalot
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Yhteenveto - talous ja rakentaminen, Suomi ja Pirkanmaa
Talous

• Maailmantalouden kasvu hidastuu, mutta jatkuu kohtuullisen hyvänä. Taantuman uhka monessa Euroopan maassa talven aikana.

• Talouden ennusteet ennakoivat niin Suomelle kuin Euroopalle bkt:n kasvu pysähtymistä, ei isoja miinuksia. 
- Talouden käänteen ja elpymisen voi odottaa alkavan ensi kesänä-syksynä 

• Kuluttajien luottamus hyvin heikkoa. Kuluttajat osin hintashokissa, vaikka kuluttajien tilanne monilta osin hyvä

• Paluu positiivisten korkojen aikaan heikentää asuntokauppaa. Korkojen nousu on ollut nopea, mutta korot edelleen kuitenkin maltillisia.

Rakentaminen kasvaa vuonna 2022, mutta vähenee selvästi sen jälkeen

• Rakentaminen on vielä hyvässä vauhdissa, mutta kääntynyt jo laskuun. Aloitusten lasku alkoi Q1/2022 jälkeen. 

• Rakentamiseen ei romahdusta, asuntorakentaminen vähenee kuitenkin voimakkaasti

• Rakentamisen määrä Suomessa laskee vuonna 2023, arvio -4...-5 % ja -2 % vuonna 2024

• Hintojen ja kustannusten nousu on vähentänyt rakentajien ja rakennuttajien luottamusta. Hintojen nousu hillitsee rakentamista.

• Korjausrakentaminen kasvaa hyvin, erityisesti ammattimainen

• Asuntojen ylitarjontaa erityisesti vapaarahoitteisissa vuokra-asunnoissa. Myös käytettyjä asuntoja on tullut myyntiin todella paljon.

• Vuokra-asuntoja valmistuu ennätysmäärin erityisesti pääkaupunkiseudulle ja Tampereelle. Kasvava tarjonta nopeuttaa tässä tilanteessa 
asuntoaloitusten laskua nykyiseltä hyvin korkealta tasolta 

• Pirkanmaa

• Asuntorakentamisen aloitukset kasvoivat Tampereen seutukunnassa ennätystasolle vuonna 2021, erityisesti Tampereella

• Asuntoja tulee valmistumaan ennätyspaljon, Ylitarjontaa vuokra-asunnoista kerrostaloissa, mutta nopea väestönkasvu hoitaa

• Asuntorakentaminen laskusuunnassa samoin Toimitilarakentamisen osalta ollaan laskussa lähivuodet. 

• Puukerrostaloilla lähes 1,5x markkinaosuus koko maahan verrattuna
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Mitä muu Suomi voi oppia Pirkanmaalta 
puurakentamisessa
• Selkeiden tavoitteiden asettaminen

• Hankkeistaminen; johtaminen, osaprojektit, aikataulut, 
tiedotus 

• Laajapohjainen yhteistyö

- Järjestöt, kunnat, tutkimus/koulutus, suunnittelu, 
rakentajat, puualan yritykset, 

• Keskeisten osaajien kytkeminen hankkeeseen

- Kotimaiset, kansainväliset

• Hyvät tiedot, missä mennään, 

- Puurakentamisen osuudet hankkeen tärkeillä 
rakentamisen sektoreilla

• tärkeä tavoitteen asettelussa ja seurannassa

- Puutuoteteollisuuden yrityskenttä ja osaaminen

• Teollisen puurakentamisen profiilin nosto
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