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Tavoitteet

• Toimeksiannon päätavoitteena on selvittää puun käytön määrä ja käyttökohteet rakentamisessa 
Pirkanmaalla. 

- Puun käytön määrä selvitetään rakentamisen ja muiden rakentamista vastaavien loppukäyttökohteiden.

• Puun käytön määrän selvitys tehdään ominaislukulaskennan avulla (loppukäyttölähtöinen tarkastelu)
- Painopiste uudisrakentamisen ominaisluvuissa ja puun käytössä

- Ominaisluvut on täsmennetty koko maan puun käytön ja tarjonnan perusteella

• Keskeistä on tarkastella miten paljon rakennuksiin sitoutuu puuta
- Rakentamisen käyttö ja rakentamiseen sitoutunut puun määrä ei ole sama. Puun käytössä on hukkaa sekä myös 

rakentamisen aikaista käyttöä
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Lähestymistapa, menetelmä ja tietolähteet

• Käyttökohdetarkastelu
- Uudisrakentaminen

- Korjausrakentaminen

- Infrarakentaminen

- Piharakenteet

- Rakentamisen aikainen käyttö niin uudisrakentamisessa, korjausrakentamisessa kuin maa- ja vesirakentamisessa.

• Toteutustapa
- Tuotantolähtöinen määrälaskenta toteutetaan puutuotteittain. 

- Laskennassa huomioidaan kaikki puutuotteet, kuten varsinainen sahatavara ja siitä tehdyt tuotteet sekä puulevyt eli vanerit, kertopuu ja LVL. 

- Myös puupohjaiset levyt, kuten kuitulevy, lastulevy ja kalustelevyt sisältyvät puun määrään. 

- Levyjä tarkastellaan erikseen, mutta se sisältyy puun määrään yhdessä sahatavarapohjaisten ja muiden puutuotteiden kanssa.
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Prosessikaavio
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Uudisrakentamisen 
puun määrä

-Pilkottu eri rakennustyyppien 
rakennusosiin sekä rakenteiden 

ominaisuuksiin ja eri 
ominaisuuskombinaatioihin

Dynaaminen / 
rakennuskohtainen 

määrän laskenta

Kalusteet

Sisätilat

Portaat

Alapohja
• Rossipohjat

Ulkoseinät / runko
• Paljon variaatioita
• Pilarit ja –palkit

Välipohjat

Yläpohja + vesikatto

Väliseinät

Korjausrakentamisen 
puun määrä

-Määrä/tarve pilkottu eri toimen-
piteisiin (15kpl + eri materiaalit). 

Sisältää myös piha-alueita

Toimenpidekohtainen 
määrän laskenta / 

talotyyppi

Kalusteet

Sisätilat laajasti

Lattiat

Rakenteet laajasti

Julkisivut

Ikkunat

Yläpohja + vesikatto

Väliseinät

Infra-
rakentaminen

Uudisrakentaminen Korjausrakentaminen

Maa- ja vesiraken-
tamisen puun määrä

-Määrä pilkottu eri 
lopputuotteisiin ja keskeisiin 

puutuotteisiin infrarakentamisessa

Lopputuotekohtainen 
määrän laskenta / 

tietyt puurakenteet

Ikkunat

Ovet

Lattiat

Ovet

UlkotilatUlkotilat, parveke

Julkisivut

Infrarakentaminen

Aidat

Sillat

Muut rakenteet

Laiturit

Rakentamisen 
aikainen puun 

käyttö

Korjaus-
rakentaminen

Uudis-
rakentaminen

Rakennuksiin / rakenteisiin sitoutunut puu

Hukka



PUUN MÄÄRÄ UUDISRAKENTAMISESSA
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Laskennan rajauksia uudisrakentamisessa

• Määrälaskenta perustuu mitä puuosia valmis rakennus pitää sisällään
- Laskennassa on huomioitu puurakenteet, puiset pintarakenteet, kiinteät kalusteet ja välittömät rakennuksen ulko-osat 

kuten terassit ja parvekkeet

- Lähtökohtana laskennalle on tiedot ja arviot puuosien markkinaosuudesta ja käytöstä rakennusosittain. Laskenta ja 
ominaisuuslukutarkastelu (puu-m3/rakennusosa) tehdään Puurunkoisille rakennuksille ja ei-puurunkoisille erikseen.

• Uusiin rakennuksiin sitoutunut puumäärä on laskettu puukuutioina. Erilaisilla puutuotteilla on erilaisia 
tiheyksiä ja se voi koostua erilaisesta puusta (sahatavarapohjaiset, vaneripohjaiset ja puristetusta 
puusta tehdyt tuotteet tai näiden yhdistelmät).

• Tuotteisiin tai rakentamiseen sitoutunut puun määrä ja puun käytön määrä ovat eri
- Puun määrä = puu, joka sitoutuu rakennuksiin tai puutuotteisiin tai teollisuuden tuotteisiin.

• Sisältää erilaiset puutuotteet ja myös tuonnin

- Puun käyttö = sitoutuu rakennuksiin tai puutuotteisiin (Suomen tasolla myös vienti). Sisältää puun määrän lisäksi hukan ja 
työmaakäytön.
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Uudisrakennuksiin sitoutunut puun määrä vuonna 2021, 
yhteensä 66 000 m3

• Puun määrä uudisrakennuksissa oli vuonna 
2021 noin 66 000 puu-m3
• Puukuutioita, jotka kiinnittyvät rakennukseen

• Puun määrä on suurin pientaloissa. 
Puurunkoisten osuus on pientaloissa suuri (yli 
90 %), lisäksi puuta käytetään pientaloissa 
paljon useissa rakenteissa ja käyttökohteissa.

• Myös muiden pienten rakennusten puun käyttö 
on suurta, kuten vapaa-ajan rakennusten ja 
muiden talousrakennusten. 

• Puun määrästä viidesosa kohdistuu 
kerrostaloihin (koko Suomessa 12 %)
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Pientalot
36%

Rivitalot
8%

Kerrostalot
21%

Vapaa-aika
9%

Liikerakennukset
2%

Toimistorakennukset
1%

Liikenteen rakennukset
0%

Hoitoalan rakennukset
2%

Kokoontumisrakennukset
4%

Opetusrakenukset
2%

Teollisuuden 
rakennukset

2%

Varastorakennukset
2%

Maatalousrakennukset
4%

Muut
7%

Puun määrä uudisrakennuksissa vuonna 2021



Puun määrä rakenteittain uudisrakennuksissa vuonna 
2021, yhteensä 66 000 puu-m3
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• Puun määrä Pirkanmaan uudisrakennuksissa oli 
vuonna 2021 noin 66 000 puu-m3
• Puukuutioita, jotka kiinnittyvät rakennukseen

• Puun määrä on suurin yläpohjissa, 23 %. 
Yläpohja sisältää yläpohjan ja vesikaton 
rakenteet. Puurunkoisia yläpohjia on paljon 
myös ei-puurunkoisissa rakennuksissa, mikä 
nostaa puun määrää. 

• Toiseksi eniten puuta on rungossa, sen osuus 
koko puun määrästä on 17 %.

• Julkisivuissa, sisätiloissa ja kalusteissa on myös 
isoja puumääriä.

Alapohja
1% Välipohja

9%

Yläpohja
23%

Runko (ulko)
17%

Pilari-palkki
1%

Julkisivu
12%

Väliseinä
6%

Parveke
0%

Ikkunat
2%

Ovet 
1%

Lattia
4%

Sisäkatto
10%

Sauna
2%

Kalusteet
8%

Portaat
0%

Listat
1%

Terassit
3%

Puun määrä uudisrakennuksissa vuonna 2021



Uusiin rakennuksiin sitoutunut puun määrä vuosina 2005-
2021
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• Puun määrä Pirkanmaan 
uudisrakennuksissa oli vuonna 2021 noin 
66 000 puu-m3

• Puun määrä on pysynyt yli 60 000 
kuutiossa viime vuodet.

• Tarkastelujakson aikana puun määrä oli 
korkeimmillaan vuosina 2005-2008 yli 80 
000 puu-m3:ssa

• Puun määrä on laskenut erityisesti 
pientalorakentamisen määrän 
vähenemisen takia. 
- Vuonna 2006 pientaloja aloitettiin Pirkanmaalla 

1 470 kappaletta ja vuonna 2021 noin 680

• Puun määrä on laskenut pientaloissa 91 
000 -> 66 000 puu-m3:iin.
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Kerrostaloihin sitoutuu Pirkanmaalla puuta suhteellisesti 
enemmän kuin koko maassa
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• Puun määrä Pirkanmaan uusissa 
asuinkerrostaloissa oli vuonna 2021 noin 
13 200 puu-m3

• Kerrostalojen osuus koko 
asuinrakentamiseen sitoutuneen puun 
määrästä on Pirkanmaalla selvästi koko 
maata korkeampi.

• Pirkanmaan suuri 
puukerrostalorakentaminen näkyy puun 
määrässä
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Uusiin rakennuksiin sitoutunut puu

• Puun määrä Pirkanmaan uudisrakennuksissa oli vuonna 2021 noin 66 000 puu-m3
- Selvästi eniten puuta menee pientaloihin, noin 36 % kaikesta puusta (23 830 puu-m3)

- Seuraavaksi eniten puuta menee kerrostaloihin (13 460) sekä vapaa-ajan rakennuksiin (5 590)

- Vuonna 2021 kerrostalorakentaminen oli huipussaan, teollisuus- ja varastorakentaminen olivat laskussa

- Myös puisia kokoontumisrakennuksia rakennettiin erityisen paljon vuonna 2021

• Puun määrän kehitys tarkastelujaksolla
- Pientaloihin käytettävä puun määrä on laskenut 42 % vuodesta 2005 vuoteen 2021

- Kerrostaloihin käytettävä puun määrä on lisääntynyt tarkastelujakson aikana jopa 155 %

- Vapaa-ajan rakennuksissa määrä on vähentynyt 50 % 

- Hoitoalan rakennuksissa sekä kokoontumisrakennuksissa puun käytön määrä on lisääntynyt

- Terasseissa puun määrä vähentynyt huomattavasti
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Puun sitoutuminen uusiin rakennuksiin eri rakennusosiin 
talotyypeittäin vuonna 2021

• Pystyrunko sisältää ulkoseinä- ja väliseinärungot

• Vaakarunko sisältää alapohjien, välipohjien ja yläpohjien rakenteet sekä vesikaton rakenteet

• Julkisivut sisältävät julkisivut ja ikkunat

• Tilaosat ja kalusteet sisältävät kaikki tilojen pintamateriaalit, kiinteät kalusteet, portaat ja ovet

• Ulkotasot sisältävät ulkoterassit ja parvekkeet.
• Muut rakennukset sisältävät vapaa-ajan, maatalouden sekä muut pienet talousrakennukset (eivät pieniä piharakennuksia)
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Pientalot

Rivi- ja 

kerrostalot

Liike-

rakennukset

Julkiset 

rakennukset

Tuotanto-

rakennukset

Muut 

rakennukset Yhteensä

Runko 14 000 8 000 1 300 4 300 3 000 7 000 37 600

- Pystyrunko 8 000 2 000 300 300 1 000 4 000 15 600

- Vaakarunko 6 000 6 000 1 000 4 000 2 000 3 000 22 000

Julkisivut 4 000 2 000 100 400 <100 3 000 9 500

Tilaosat ja kalusteet 5 000 8 000 500 1 000 1 000 2 000 17 500

Ulkotasot 1 000 1 000 <100 <100 <100 <100 2 000

Yhteensä 24 000 19 000 1 900 5 700 4 000 12 000 66 000



Puun sitoutuminen rakennusosittain ja talotyypeittäin

• Pientaloihin menee selvästi eniten puuta, 36 % kokonaismäärästä

• Rakennusosista selvästi eniten puuta menee runkoon (57 %) 

• Pystyrungon puun käyttömäärästä yli puolet menee pientaloihin.

• Vaakarunkoon eli ylä-, ala ja välipohjiin sekä vesikattoon menee kolmasosa puun kokonaismäärästä

• Pientaloissa puun käytöstä 58 % menee runkoon. Rivi- ja kerrostaloissa yhtä paljon menee runkoon ja 
tilaosiin ja kalusteisiin (molempiin 42 % puun käytöstä)

• Julkisivuihin käytetään 14 % puun kokonaiskäyttömäärästä ja terasseihin ja parvekkeisiin noin 3 %.
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Uudisrakentaminen
891 000 m3

20%

Korjausrakentaminen
775 000 m3

17%

Piharakennukset
126 000 m3

3%
MVR

123 000 m3
3%

Työmaa-aikainen käyttö
127 000 m3

3%

Teollisuus
253 000 m3

6%

Vienti
2 137 000 m3

48%

Puun käyttö sektoreittain vuonna 2021

Puun käyttö ja jalostus koko Suomessa vuonna 2021 
4,4 milj. puu-m3
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• Puun kokonaiskäyttö ja jalostus 
Suomessa vuonna 2021 oli noin 
4,4 milj. puu-m3. 

- Tästä noin puolet menee vientiin

- Lisäksi teollisuus käyttää puuta 
253 000 puu-m3

• Puun käyttö rakentamisessa 
vuonna 2021 Suomessa oli noin 
2,04 milj. puu-m3. 

- Vastaava rakentamisen puun 
käyttö Pirkanmaalla oli 189 000 
puu-m3

- Osuus oli noin 9 % koko maasta

Uudisrakentaminen
74 000 m3

39%

Korjausrakentaminen
78 000 m3

41%

Piharakennukset
14 000 m3

7%

MVR
13 000 m3

7%

Työmaa-aikainen käyttö
11 000 m3

6%

Puun käyttö rakentamisen sektoreilla vuonna 2021



Pirkanmaa
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• Puun käyttö rakentamisessa Pirkanmaalla 
vuonna 2021 oli noin 189 000 puu-m3. 

• Uudisrakentamisen käyttö oli noin 74 000 
puu-m3, josta 64 000 puu-m3 kiinnittyi 
uusiin rakennuksiin

• Korjausrakentamisen käyttö oli noin 78 
000 puu-m3

- Korjausrakentamisessa puuosia vaihdetaan 
uusiin, mutta korjaamisessa puun määrä 
rakennuksissa tyypillisesti lisääntyy

• Piharakennusten, maa- ja 
vesirakentamisen lopputuotteiden ja 
rakentamisen aikainen käyttö olivat kukin 
yli 10 000 puu-m3

Uudisrakentaminen
74 000 m3

39%

Korjausrakentaminen
78 000 m3

41%

Piharakennukset
14 000 m3

7%

MVR
13 000 m3

7%

Työmaa-aikainen käyttö
11 000 m3

6%

Puun käyttö rakentamisen sektoreilla vuonna 2021



Puun määrästä 75% kohdistuu puurunkoisiin rakennuksiin

• Vaikka puuta käytetään laajasti 
uudisrakentamisessa niin 
puurunkoisissa kuin ei-
puurunkoisissa, 75 % puun määrästä 
sitoutuu puurunkoisiin rakennuksiin.

• Suurin määrällinen potentiaali puun 
määrän kasvattamiselle nykyisellä 
rakentamistavalla on kerrostaloissa. 
Suhteellisesti eniten puun määrää 
voisi kasvattaa toimisto- ja hoitoalan 
rakentamisessa.
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Korjausrakentamisen kautta rakennuksiin sitoutunut puun 
määrä vuosina 2005-2021
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• Puuta sitoutuu korjausrakentamisessa ra-
kennuksiin noin 70 000 puu-m3 vuosittain.

• Suurin puun käytön määrä kohdistuu 
kalusteisiin. Myös terassit ovat suuri puun 
käyttökohde korjaamisessa. Rakenteissa 
eniten puuta käytetään katoissa, muissa 
runkorakenteissa sekä julkisivuissa.

• Korjausrakentaminen korvaa ole-massa 
olevaa puuta rakennuksissa, mutta 
korjaaminen lisää tyypillisesti puun 
määrää rakennuksissa.

• Pirkanmaan osuus korjaamisesta on 11 %. 
Pirkanmaa on aktiivinen korjausrakentaja
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Puuvirtojen arvoketju vuonna 2021

• Sahatavaran tuotanto Suomessa oli noin 12 100 tuhatta kuutiometriä vuonna 2021
• Sahateollisuuden käyttämä tukkipuun määrä oli noin 27,3 milj. m3

• Suomen sahatavaran tuotannosta vientiin päätyi noin 70 % (8 700 tuhatta kuutiometriä)

• Kotimaan käytöstä tai jalostuksesta (yhteensä noin 4,4 milj. puu-m3), 20 % (890 tuhatta-m3) käytetään 
uudisrakentamisessa ja 17 % (780 tuhatta-m3) korjausrakentamisessa. Lähes puolet päätyy vientiin 
jalostettujen tuotteiden muodossa. Suurin vientituote on vaneri

• Pirkanmaalla sahattiin noin 2,5 milj. m3 tukkia.
• Osuus oli noin 9 % koko maasta

• Osuus oli hyvin saman suuruinen kuin puun rakentamisen käytön osuus koko maasta.
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