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1          JOHDANTO 

1.1         Tilanneselvitys maatilojen puurakenteiden käytöstä Pohjois-Pohjanmaalla 

Maatilojen puurakentaminen –kyselyn toteutti ProAgria Oulu ry yhteistyössä Metsäkeskuksen kanssa osana 

Puuta seinästä siltaan-hanketta. Kysely toteutettiin internetpohjaisena kyselynä aikavälillä 28.01.2021-

16.03.2021. Kysely lähetettiin kohdennettuna sähköpostiviestinä yhteensä 50 hlö sekä ProAgria Oulun 

asiantuntijoiden sisäiseen sähköpostiviestiketjuun. Kysely oli esillä Energiayrittajyys sivuston Facebook 

ryhmässä. Vastaajina kyselyssä oli maatalousyrittäjiä, rakennussuunnittelijoita sekä ProAgrian talous-, ja 

tuotantoasiantuntijoita. Kyselyyn vastaajia oli yhteensä 24 (ProAgrian asiantuntijat 58 %, Suunnittelijat 21 %, 

Maatalousyrittäjät 21 %). Kyselyn tulokset esiteltiin Puun käyttö navettarakentamisessa webinaarin yhteydessä 

15.6.2021. Linkki webinaariin:   Puun käyttö navettarakentamisessa -webinaari 15.6.2021. 

 

Kyselyn tarkoituksena oli selvittää maatalousalan ammattilaisten näkemyksiä puun käytöstä 

rakennusmateriaalina sekä kartoitettiin puurakentamisen etuja maatiloilla tällä hetkellä Pohjois-Pohjanmaan 

maakunnassa.  

1.2         Puun käytön mahdollisuudet tulevaisuuden navetta rakentamisessa 

Navetan rakenneratkaisut vaikuttavat monien muiden tekijöiden ohella navetan hintaan. Runko ja kattorakenteet 

ovat yleisin kohde puun käyttöön navettarakentamisessa. Puu sopii myös maatilarakennusten sisäpintoihin ja 

ulkopintoihin. Puuta on käytetty ensisijaisesti maatalousrakennuksissa, runko, katto, sisäpinta ja ulkopintojen 

rakennusmateriaalina. Kuluttajien ympäristötietoisuus ja puurakentamisen hyödyt ovat lisänneet kiinnostusta 

puurakentamista kohtaan. Puun käytöllä navettarakentamisessa voidaan myös vähentää maidontuotannon 

hiilijalanjälkeä koska puurakenteisessa navetassa se on pienempi kun hiilijalanjäljen laskennassa huomioidaan 

myös tuotantorakennuksen rakentamisen aikaiset hiilidioksidipäästöt. (Pitkäranta 2021, viitattu 16.8.2021) 

 

Puurakentamisen vahvuuksia maatalousrakentamisessa ovat kotimaisuusaste, pienempi hiilijalanjälki sekä 

puurakenteisen tuotantorakennuksen julkisivun kauneusarvo. Puurakentaminen ja hiilensidonta sopivat samaan 

lauseeseen. Kasvava puu sitoo hiiltä itseensä yhteyttämisessä. Arvioin mukaan 1 m3 puuta on sitouttanut 

hiilidioksidia 1000 kg. Puu rakennusmateriaalien hyötyihin luetaan myös rakenteiden pitkä elinkaari, 

https://energiayrittajyys.fi/
https://www.youtube.com/watch?v=Z0jCdmEYTgs


kierrätettävyys ja energiatehokkuus puun jalostamisessa rakennusmateriaaleiksi. (Pitkäranta 2021, viitattu 

16.8.2021) 

 

Puurakentamisen edistämiseksi yhteistyötä ja verkostoitumista yrittäjien kesken on lisättävä. Kehittämistyötä on 

tehtävä kaupallisten toimijoiden tuotteiden ja palvelukokonaisuuksien kehittämiseksi. Navettarakentamiseen 

tarvitaan lisää kokonaistoimitus-konsepteja ja hyviä esimerkkejä toimivista rakenneratkaisuista ja 

tyyppirakennuksista eri maatalouden tuotantosuunnille. (Pitkäranta 2021, viitattu 16.8.2021) 

1.3       Puurakentamisen haasteita maatalousrakentamisessa 

Puun käyttöä maatilarakentamisessa hankaloittaa valmiiden tuotekokonaisuuksien puuttuminen ja mielikuvat 

heikosta kestävyydestä. Viime aikoina sahatavaran ja teräksen nopean hinnannousun sekä 

rakennusmateriaalien saatavuusongelmien vuoksi useita maatilojen rakentamishankkeita on jouduttu 

siirtämään. 

 

ETT:ry asiantuntija eläinlääkäri Olli Ruohon mukaan puu soveltuu erityisesti kylmien tuotantorakennusten 

tukirakenteisiin ja seinämateriaaliksi. Lämpimissä tuotantorakennuksissa ilmankosteuden vaihtelu voi aiheuttaa 

kosteusongelmia; lahoamista seinien alaosassa, ikkunoiden alla ja ovien ympärillä. Hänen mukaansa puun 

käyttö sopii parhaiten sellaisille tuotantorakennuksille, joita ei pestä kovin usein. Maatilan tuotantosuunta 

vaikuttaa eläintilojen puhdistustarpeeseen. Ruoho korostaa, että eläintilat täytyy puhdistaa säännöllisesti, sillä 

se parantaa tuotantohygieniaa, pienentää tartuntapainetta ja vähentää tautiriskejä. Esimerkiksi sikaloissa 

tuotantotilat desinfioidaan noin kahden kuukauden välein jonka takia kosteusrasitus käy liian suureksi puulle. 

Sikaloiden karsinarakenteisiin Ruoho ei myöskään laittaisi puuta. "Siat järsivät ne usein rikki eikä puun kestävyys 

ole tähän parasta. Rikkinäisen puun puhdistettavuus kärsii." (Ruoho 2021, viitattu 16.8.2021) 

 

Siipikarjatiloilla puun käyttöä ei suositella tiloissa, joissa on nopea tuotantorytmi. Jotkin osat, esimerkiksi kanojen 

istumaorret, voivat olla puuta. Nautatiloilla eläintilojen ja rehuvarastojen kattorakenteissa olevat puiset ristikot 

tarjoavat usein istumapaikkoja linnuille. "Jos lintuja istuu esimerkiksi ruokintapöydän, -automaatin tai 

väkirehuvaraston yläpuolella, linnunkakkaa voi kertyä eläinten rehuun ja jos siinä on salmonellaa, tilalle voi tulla 

salmonellatartunta." Pesun jälkeen on tärkeää, että pinnat ehtivät kuivua ennen desinfiointia, koska 

desinfiointiaineet imeytyvät huonosti veden kyllästämään puupintaan. (Ruoho 2021, viitattu 16.8.2021) 

 



2         TULOSTEN TARKASTELU 

2.1        Johtopäätökset 

Puun käytön toivotaan lisääntyvän maatilarakentamisessa. Jopa 96 % vastaajista halusivat puurakentamisen 

yleistyvän. Puun käyttöä halutaan erityisesti lisättävän kone- ja tuotantovarastoissa. Merkittävin osa vastaajista 

(92 %) vastasi että puun käyttö yleistyy konevarastoissa sekä 88 % vastasi puun käytön yleistyvän myös 

tuotantovarastoissa.  

 

Eläinsuojista puun käyttöä lihakarjarakennuksissa halusi lisättävän 71 % vastaajista ja lypsykarjarakennuksissa 

67 % vastaajista. Puun käytölle sopivimmat rakennusmateriaali vaihtoehdot olivat ulkoverhous, tukirakenteet, 

CLT-elementit, kevytrakenteiset säänsuojat, kalusteet sekä piharakennukset. Kyselyn mukaan maatilan 

tuotantosuunta ei ole suurin rajoittava tekijä rakennusmateriaali valinnoissa. 59 % vastaajista olivat sitä mieltä 

että maatilan tuotantosuunta ei rajoita puun käyttöä. 33 % vastaajista oli sitä mieltä että tuotantosuunta rajoittaa 

rakennusmateriaali valintoja. 8 % vastaajista antoi vastauksen en osaa sanoa. 

 

Siipikarjatiloilla tyhjillään pitovelvoite rajoittaa rakennusmateriaali valintoja koska eläinsuojan pintoja 

puhdistetaan ja desinfioidaan useasti uusien eläinryhmien vaihtuessa eläintautien välttämiseksi. Puunkäytölle 

eläinsuojissa koettiin myös haasteeksi eläinten tuottama kosteus ja ilmanvaihdon toteuttaminen. Puun käytön 

suurimmaksi haasteeksi 70 % vastaajista valitsi kosteudenhallinnan. Toiseksi suurimmat vastausmäärät saivat 

puutteet osaamisessa 48 % sekä ennakkoluulot 48 %. Muita haasteita olivat paloturvallisuus 43 % sekä 

rakennustekniset haasteet 43 %. 

Puurakentamisen koulutusta kaivataan lisää. Osaamista tarvitaan erityisesti emolehmänavetoiden 

suunnitteluun, vakioitujen ja kustannustehokkaiden ratkaisujen käyttämiseen rakentamisessa sekä toimialalle 

mukaan enemmän puurakentamiseen erikoistuneita suunnittelijoita. Maatalouden tuotantorakentamisen 

tarjontaa halutaan lisättävän. Alalle halutaan lisää toimijoita, valmiita mallipiirustuksia, rakennusratkaisuja sekä 

rakennusalan toimijoiden yhteistyötä.  

 

 

 



Viisi tärkeintä rakentamisen osa-aluetta tämän päivinä tuotantorakentamiselle ovat: 

• Kustannustehokkuus 

• Pitkäikäinen, mukautuva (=pysyy mukana ajassa ja vaatimuksissa) 

• Helppokäyttöinen ja toimiva  

• Hyvä paikka oleskella sekä eläimille ja ihmisille 

• Valoa, tilaa ja ilmaa riittämiin 

 

Oman puutavaran käyttöön maatilarakentamisessa suhtaudutaan myönteisesti. 58 % prosenttia vastasi että 

maatiloilla hyödynnetään omasta metsästä saatua puutavaraa. Vain 4 % vastaajista ilmoitti että omasta 

metsästä saatua puutavaraa ei hyödynnetä. Omasta metsästä tuotettua puutavaraa käytetään vastausten 

mukaan tuotantorakennusten ulkoverhoiluun 92 %, rakennusmateriaalina 79 %, korjausrakentamisessa 79 % 

sekä rakennusten lämmittämiseen 54 %. 

2.2      Vapaa sana puun käytöstä maatilarakentamisessa 

 

• Liimapuun käyttö kattorakenteissa on kustannustehokasta ja erittäin käytetty ratkaisuvaihtoehto jo nyt. 

Syy miksei koko runkoa tehdä liimapuusta on työvaiheiden ja kustannuksien lisääntyminen erillisen 

peruspilarin valamisen myötä. 

 

• Liimapuurungoilla voisi kilpailla teräs- ja betonirungon kanssa kun tietoisuutta teollisuus-asiakas-

suunnittelija lisätään, ja teollisuudella olisi esittää valmiit runkoratkaisut muutamalle jännevälille. 

 

 

• Toivon että puun käyttö lisääntyy, keksitään ratkaisuja joissa puuta voidaan hyödyntää enempi 

maatilojen rakenteissa. 

 

• Asun hirsitalossa 1618 rakennettu, eli kestää 

 



LÄHTEET 
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Ruoho, O. 2021. Puun hyödynnettävyys navettarakentamisessa. Webinaari 15.6.2021. Viitattu 16.8.2021, 
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Liite 1: Kyselylomake maatilojen puurakentaminen 

Liite 2: Kyselytutkimuksen monivalinta ja avoimien kysymysten aineisto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KYSELYLOMAKE MAATILOJEN LIITE 1  

PUURAKENTAMINEN 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



  



  



 



  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KYSELYTUTKIMUKSEN MONIVALINTA  LIITE 2 

JA AVOIMIEN KYSYMYSTEN AINEISTO 



1/14 

Perusraportti 
Maatilojen puurakentaminen 
 
Vastaajien kokonaismäärä: 24 
 
1. Työtehtäväsi 
Vastaajien määrä: 24 

 
 

 n Prosentti 

ProAgrian asiantuntija 14 58,4% 

Suunnittelija 5 20,8% 

Maatalousyrittäjä 5 20,8% 

Yrityksen edustaja 0 0,0% 

 
 
2. Millaisissa rakennuskohteissa puun käyttöä voidaan lisätä? 
Vastaajien määrä: 24, valittujen vastausten lukumäärä: 157 

 
 

 n Prosentti 

Lypsykarjarakennus, pihatto 16 66,7% 

Lihakarjarakennus 17 70,8% 

Konevarasto 22 91,7% 

Tuotantovarasto 21 87,5% 

Lypsykarjarakennus, parsinanavetta 14 58,3% 

Emakkosikala 4 16,7% 

Lihasikala 4 16,7% 

Hevostalli 16 66,7% 

Lampola ja vuohinavetta 15 62,5% 

Siipikarjakasvattamo 6 25,0% 

Turkistarhat 5 20,8% 

Suoramyyntitilat 13 54,2% 

Karsinakalusteet 3 12,5% 

Muu mikä: 1 4,2% 
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Avoimeen tekstikenttään annetut vastaukset 
 

Vastausvaihtoehdot Teksti 

Muu mikä: Yleistilat 

 
 
3. Toivoisitko puun käytön lisäämistä maatilarakentamisessa? 
Vastaajien määrä: 24, valittujen vastausten lukumäärä: 32 

 
 

 n Prosentti 

Kyllä 23 95,8% 

Millä tavoin puun käyttöä voidaan lisätä? 8 33,3% 

Ei 1 4,2% 

 
Avoimeen tekstikenttään annetut vastaukset 

Vastausvaihtoehdot Teksti 

Millä tavoin puun käyttöä voidaan 
lisätä? 

kalusteissa, piharakenuksissa 

Millä tavoin puun käyttöä voidaan 
lisätä? 

Puun käytön suosiminen esim ulkoverhous 

Millä tavoin puun käyttöä voidaan 
lisätä? 

päästö hyvityksellä 

Millä tavoin puun käyttöä voidaan 
lisätä? 

Esim. kevyisiin katoksiin eläimille 

Millä tavoin puun käyttöä voidaan 
lisätä? 

Ulkoverhoilu, tukirakenteet 

Millä tavoin puun käyttöä voidaan 
lisätä? 

Betoniseinien yläosat puurakenteisina. Rungot 
liimapuusta 

Millä tavoin puun käyttöä voidaan 
lisätä? 

Clt yms. 

Millä tavoin puun käyttöä voidaan 
lisätä? 

Betronielementit voitaisiin korvata clt -elementeillä 
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4. Rajoittaako maatilan tuotantosuunta puun käyttöä rakennusmateriaalina? 
Vastaajien määrä: 24 

 
 

 n Prosentti 

Kyllä 8 33,3% 

Ei 14 58,4% 

En osaa sanoa 2 8,3% 

 
 
5. Perustelut millä tavoin tuotantosuunta rajoittaa puun käyttöä? 
Vastaajien määrä: 8 

Vastaukset 

Tuotantosuunta ei rajoita puunkäyttöä. Rakennusmateriaalina puu toimii hyvin. 

Navettarakennusten sisäilman kosteus rajoittaa osaltaan puun käyttöä 

Puumateriaalina asettaa omat haasteensa. Maatilaympäristö on kosteusteknisesti erittäin 
haastava 

Esim. siipikarjatilat, joita koskee tyhjilläänpitovelvoite on oltava sisämateriaaleiltaan helposti 
puhdistettavia ja desinfioitavia. Puu ei tähän välttämättä sovellu. Muissakin tuotantosuunnissa 
tautitorjunta (esim. nautojen pälvisilsa) voi olla haastavaa puisista rakenteista. 

Kestävyys, pitkäikäisyyys ja jossain määrin kustannustehokkuus. Varsinkin siis kun puhutaan 
isoista ja massiivisista eläimistä ja samassa tilassa käsitellään myös vettä (=kosteutta riittää). 

Joisain kohdin hankala korvata betoni ja teräs puulla. Toki olisi suotavaa löytää mahdollisuus 
siihen. 

Kosteus ja pesumahdollisuus, toki voidaan toteuttaa, mutta haastavampaa. 

Kosteus, joka aiheeuttaa lahoamista 

 
 
6. Onko maatalouden tuotantorakentamisen suunnitteluun tarjolla riittävästi 
asiantuntemusta? 
Vastaajien määrä: 23, valittujen vastausten lukumäärä: 25 

 
 

 n Prosentti 

Kyllä 9 39,1% 

Ei 6 26,1% 

En osaa sanoa 7 30,4% 

Millaista osaamista toivoisit lisää: 3 13,0% 
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Avoimeen tekstikenttään annetut vastaukset 

Vastausvaihtoehdot Teksti 

Millaista osaamista toivoisit 
lisää: 

Emolehmänavetoiden suunnitteluun ei aina ole helppo löytää 
tekijää 

Millaista osaamista toivoisit 
lisää: 

Vakioituja, kustannustehokkaita ratkaisu perusrakentamiseen 

Millaista osaamista toivoisit 
lisää: 

Muitakin mukaan kuin betonielementtien suunnittelijoita 

 
 
7. Mitä tietoa toivoisit lisää maatilarakentamiseen liittyen? 
Vastaajien määrä: 23, valittujen vastausten lukumäärä: 110 

 
 

 n Prosentti 

Rakentamisen kustannustietoisuus 18 78,3% 

Energiatehokkuus 12 52,2% 

Rakennustekniset asiat 14 60,9% 

Hiilijalanjälki, hiilikädenjälki 7 30,4% 

Ympäristöystävällisyys 9 39,1% 

Työntekijöiden turvallisuus 4 17,4% 

Turvallisuus, esim. onnettomuuksiin varautuminen 6 26,1% 

Toiminnasta syntyvät päästöt esim, haju, melu ja pöly 6 26,1% 

Eläinliikenteen hallinta 13 56,5% 

Tautiriskien hallinta 11 47,8% 

Puun käyttöominaisuudet, esim. sisäilma 9 39,1% 

Muu mikä: 1 4,3% 

 
Avoimeen tekstikenttään annetut vastaukset 

Vastausvaihtoehdot Teksti 

Muu mikä: Puun kestävyys; mihin kohtaan on järkevää käyttää puuta tai jotain muuta. 
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8. Tämän päivän vaatimukset maatalouden tuotantorakentamiselle? 
Vastaajien määrä: 12 

Vastaukset 

Tuotantorakennusten täytyy olla kestäviä, kustannustehokkaita ja ympäristöystävällisiä. 

Rakennus pitää olla edullinen, toimiva ja määräykset täyttävä kokonaisuus. 

Säännellyt, sääntely ei arvosta puuta rakenteissa - pitäs muuttaa 

Kustannustehokkuus. Rakennusten takaisinmaksuajat ovat lyhyitä käyttöikään nähden. 

Rahoituksen saaminen investointiin. 

Ainakin lypsykarjanavetat: eläimille mukavia,  edullisia, helppohoitoisia, 

Edullinen, mutta toimiva. 

Kustannustehokas, pitkäikäinen, mukautuva (=pysyy mukana ajassa ja vaatimuksissa), 
helppokäyttöinen ja toimiva, hyvä paikka oleskella sekä eläimille ja ihmisille. Valoa, tilaa ja ilmaa 
riittämiin. 

Monesti isot esim. pihatot saalisivat puunkäytön, koska ilamnvaihto suhteellisen hyvin toimii, 
korvaavia rakenteita betonille ja teräkselle kannattaa miettiä. 

Kohonneet entisestä. 

Hintalappu 

Ministeriön ohjeet avustusten saamiseksi ohjaavat rakentamista. Kuitenkin esim 
betonielementtien raudoitus sallittu heikommaksi kuin asuinrakentamisessa. 

 
 
9. Mitkä tekijät vaikuttavat rakennusmateriaali valintoihin? 
Vastaajien määrä: 24, valittujen vastausten lukumäärä: 80 

 
 

 n Prosentti 

Kustannustehokkuus 23 95,8% 

Kestävyys 22 91,7% 

Tuotantosuunta 13 54,2% 

Ulkonäkö 9 37,5% 

Ympäristöystävällisyys 8 33,3% 

Paikallisuus 5 20,8% 
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10. Millä tavoin Suomen ilmasto-olosuhteet vaikuttavat eläinsuojien 
rakentamiseen? 
Vastaajien määrä: 16 

Vastaukset 

Vaihtelevat sääolosuhteet tuovat omat haasteensa eläinsuojien rakentamiseen. 

Rakennuksen sijoituspaikka pitää valita oikein. Rakenteet pitää kestää erilaisia happokaasuja ym. 
sekä kosteutta mitä muodostuu eläimistä, lannasta sekä ulkoilmasta. Myös lumiolosuhteet sekä 
tuuliolosuhteet pitää muistaa huomioida. 

lumikuorma, routasuojaus, eristäminen 

pelkkä säänsuoja ei riitä, koska meillä on neljä vuodenaikaa. ilmankosteuden hallinta korostuu 
eläinsuojissa, koska se vaikuttaa tautitilanteeseen. 

Talvi 

Kylmyys pitää huomioida esim veden, ruokinnan ja lannanpoiston kanssa. 

Lämpötilavaihtelua on. Emolehmille hyvinkin avoimet tilat ovat toimivat, mutta kaikkien 
tuotantosuuntien osalta näin ei ole. Vesiputkien/ juomakuppien jäätyminen yksi haasteista 
kylmäkasvattamoissa. 

Talvi ja erityisesti veden saanti talvella otettava huomioon. Myös automatisointi vaatii 
suunnittelua, jotta kaikki laitteet toimivat eri lämpötiloissa ja ilmankosteuksissa. Eläinten 
olosuhteen saatava pysymään melko tasaisina ympäri vuoden. 

Täytyy kestää vaihtelevia olosuhteita. 

Ilmanvaihdon toimittavat kesällä ja talvella. Vesipisteiden toiminta, lietejärjestelmän toiminta ja 
lypsyjärjestelmien toiminnat myös talvella 

Pakkanen, kosteus, lumi. 

aika paljon 

kylmä, lumikuormat 

Haastavampi kuin etelä-Euroopassa = syksyn kosteat kelit. 

Eläinten tuottama kosteus 

Lämmöneristyksen tarve 

 
11. Valitse puun käytön vahvuudet tuotantorakentamisessa 
Vastaajien määrä: 24, valittujen vastausten lukumäärä: 106 

 
 

 n Prosentti 

Hiilensidonnan näkökulma 14 58,3% 

kestävyys 15 62,5% 

Ulkonäkö 17 70,8% 

Kotimaisuus 22 91,7% 

Luonnollinen rakennusmateriaali 22 91,7% 

Ympäristöystävällisyys 16 66,7% 
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12. Hyödynnetäänkö maatiloilla omasta metsästä saatua puutavaraa? 
Vastaajien määrä: 24 

 

 n Prosentti 

Kyllä 14 58,3% 

Ei 1 4,2% 

En osaa sanoa 0 0,0% 

Miten? 9 37,5% 

 
Avoimeen tekstikenttään annetut vastaukset 

Vastausvaihtoehdot Teksti 

Miten? harva vähäisessä määrin 

Miten? vaihtelevasti 

Miten? ulkovuori materiaaliana 

Miten? Jonkin verran, pienimuotoisissa hankeissa 

Miten? Tukirakenteisiin, ulkoverhoiluun 

Miten? Muottirakenteet, kattoruoteet. Väliaikaiset rakenteet. Vähenemissä määrin 

Miten? Pienemmissä kohteissa kyllä jossain määrin. 

Miten? Kyllä, mutta huonattavasti vähäisemmässä määrin kuin ennen. 

Miten? 
energiakäytössä ja osin puutavarana, esim aidat. Haasteena saada 
leimattua puutavaraa kohtuuhintasesti sahattua. Sahan sijainti? 

 
13. Millä tavoin oman puutavaran hyödyntämistä maatiloilla voidaan lisätä? 
Vastaajien määrä: 24, valittujen vastausten lukumäärä: 107 

 
 

 n Prosentti 

Rakennusten kantavat materiaalit 13 54,2% 

Lämmitys 13 54,2% 

Aitamateriaalina 12 50,0% 

Ulkoverhoilu 22 91,7% 

Rakennusmateriaali 19 79,2% 

Korjausrakentaminen 19 79,2% 

Rakennusten käyttötarkoituksen muutokset 9 37,5% 

Muu mikä: 0 0,0% 
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14. Millä tavoin maatalouden rakennekehitys ja tila kokoluokan kasvu on 
vaikuttanut puun käytön edellytyksiin maatalouden tuotantorakentamisessa? 
Vastaajien määrä: 15 

Vastaukset 

Puuta on alettu pitämään kustannustehokkaana vaihtoehtona. Ympäristöasiat ovat alkaneet 
korostumaan ennemälti 

Puun käyttö on vähentynyt dramaattisesti 20 vuoden aikana. Rakennukset ovat niin suuria että 
puuhun ei luoteta riittävästi kantavana materiaalina. Lisäksi rakentamisen arvellaan olevan liian 
hidasta (huomioi valmiit seinäelementit rakennuksiin). 

ei ole puurakenteita tarjoavia hallitoimittajia 

Ristikkorakenteisia rakennuksia tehdään yhä vähemmän, koska rakennusten jännevälit 
kasvaneet. Myös kaluston koon kasvu vaikuttaa. Kärryjen kippauskorkeus kasvanut joten hallien 
korkeus kasvanut. 

Aika iso osa laajarunkohalleista tehdään liimapuusta. Miksei siis myös navetat. 

Vähentynyt ehkää tuotantorakennuksiin? Toisaalta käytetään esim katoksiin ym. 

Onko omaa metsää, mistä puumateriaalia on saatavissa? 

Riippuu pitkälti tuotantosuunnasta, mutta puuta käytetään vähemmän ja se on usein kallista, jos 
tarvitaan kestävää ja pitkäikäistä tuotantorakentamista 

Rankarakenteiset rakennukset muuttuneet siten, että puuta liima- ja kertopuisina 
kattokannattajina 

Kyllä koon kasvaessa, laajoissa runkoratkaisuissa puu on hyvä kattokannattajissa mutta toivoisi 
että muutenkin sitä voisi enmmän hyödyntää. 

vähentänyt 

Suuremmat rakennukset --> suunnittelun pätevyys 

Vähentynyt 

Nykyään tarvitaan massiivirakenteita entisen "kakkosnelosen" sijaan. 

Hinta vaikuttaa, pelti- ja rättihallit halvempia. 

 
15. Jos maatalouden investointitukimuodot ohjaisivat tuotantorakentamista 
korkeammilla yksikkökustannuksilla hyödyntämään enemmän puuta 
kannustaisiko se puun käytön lisäämiseen? 
Vastaajien määrä: 24, valittujen vastausten lukumäärä: 30 

 
 

 n Prosentti 

Kyllä 21 87,5% 

Ei 4 16,7% 

Perustelut: 5 20,8% 
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Avoimeen tekstikenttään annetut vastaukset 

Vastausvaihtoehdot Teksti 

Perustelut: voisi parantaa liimapuurakenteiden kilpailukykyä 

Perustelut: jos se olisi taloudellisesti kannattavaa 

Perustelut: Toisiin tuotantosuuntiin puu sopii toisia paremmin. 

Perustelut: 
Tilat hakevat kustannustehokkainta vaihtoehtoa. Miten pystytään 
erotteleen sekarakenteet puurakentamisesta? 

Perustelut: raha ratkaisee, oman puun käyttö nyt liian kallista. 

 
 
16. Onko rakennuttajalla mahdollisuuttaa vaikuttaa tuotantorakennuksien 
rakennusmateriaaleihin? 
Vastaajien määrä: 23, valittujen vastausten lukumäärä: 28 

 
 

 n Prosentti 

Kyllä 19 82,6% 

Ei 4 17,4% 

Mitä rakennusteollisuus voisi tarjota lisää puurakentamiseen? 5 21,7% 

 
Avoimeen tekstikenttään annetut vastaukset 

Vastausvaihtoehdot Teksti 

Mitä rakennusteollisuus voisi tarjota 
lisää puurakentamiseen? 

tuotteita ja eri toimijoiden yhteistyötä 

Mitä rakennusteollisuus voisi tarjota 
lisää puurakentamiseen? 

useampia toimijoita liimapuurakenteiden valmistukseen 

Mitä rakennusteollisuus voisi tarjota 
lisää puurakentamiseen? 

Puisia tukirakenteita, helposti puhtaana pidettäviä/ 
desinfoitavia materiaaleja 

Mitä rakennusteollisuus voisi tarjota 
lisää puurakentamiseen? 

Konesuojiin yms. valmiita konsepteja liimapuurunko, 
puuseinät (vrt Weckman konekatokset) 

Mitä rakennusteollisuus voisi tarjota 
lisää puurakentamiseen? 

mallipiirustuksia, kustannusarvio, mahdollisuus käyttää / 
myydä omaa puuta sahoille ja ostaa rakenteisiin sopivaan 
takaisin. 
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17. Mitkä ovat käyttökelpoisimmat runkomateriaalit eläinsuoja rakennusten/ 
tuotantorakennusten rakentamisessa? 
Vastaajien määrä: 24, valittujen vastausten lukumäärä: 77 

 
 

 n Prosentti 

Hirsi 4 16,7% 

CLT 7 29,2% 

Puurunko 18 75,0% 

Betoni 22 91,7% 

Teräs 17 70,8% 

Tiili 4 16,7% 

Muu mikä: 5 20,8% 

 
 
Avoimeen tekstikenttään annetut vastaukset 

Vastausvaihtoehdot Teksti 

Muu mikä: kevythirsi ulkoseinässä 

Muu mikä: Liimapuu 

Muu mikä: Liimapuu. 

Muu mikä: Liimapuu rakenteet 

Muu mikä: baroc elemetti ja puu- / teräsrunko 

 
 
18. Millaisia tuotannollisia investointeja olet toteuttanut/suunnitellut viimeisen 5 
vuoden aikana? (huomioi vain toteutuneet hankkeet) 
Vastaajien määrä: 13, valittujen vastausten lukumäärä: 44 

 
 

 n Prosentti 

Lypsykarjarakennus, pihatto kpl: 6 46,2% 

Lypsykarjarakennus, parsinavetta kpl: 1 7,7% 

Lihakarjarakennus 4 30,8% 

Emakkosikala 0 0,0% 

Lihasikala 0 0,0% 

Hevostalli 2 15,4% 

Lampola ja vuohinavetta 2 15,4% 

Siipikarjakasvattamo 0 0,0% 
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Turkistarhat 0 0,0% 

Työpaikka-asuintilat 2 15,4% 

Rehun käsittelytila 5 38,5% 

Varastorakennukset 10 76,9% 

Suoramyyntitilat 1 7,7% 

Nykyisten tuotantorakennusten laajentaminen 7 53,8% 

Ratsastusmaneesi 0 0,0% 

Tuotteiden jatkojalostus tilat 1 7,7% 

Muu mikä: 3 23,1% 

 
 
Avoimeen tekstikenttään annetut vastaukset 

Vastausvaihtoehdot Teksti 

Muu mikä: kuivaamo 

Muu mikä: Teurastamo 

Muu mikä: lämpökeskus 

Lypsykarjarakennus, pihatto kpl: 100 

Lypsykarjarakennus, pihatto kpl: 15 

Lypsykarjarakennus, pihatto kpl: 8 

Lypsykarjarakennus, pihatto kpl: 7 

Lypsykarjarakennus, pihatto kpl: 50 

Lypsykarjarakennus, parsinavetta kpl: 3 

 
 
19. Millaisia tuotannollisia investointeja olet suunnitellut toteuttavasi 5 vuoden 
aikana? 
Vastaajien määrä: 11, valittujen vastausten lukumäärä: 27 

 
 

 n Prosentti 

Lypsykarjarakennus, pihatto kpl: 3 27,3% 

Lypsykarjarakennus, parsinavetta 0 0,0% 

Lihakarjarakennus 2 18,2% 

Emakkosikala 0 0,0% 

Lihasikala 0 0,0% 

Hevostalli 2 18,2% 
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Lampola ja vuohinavetta 3 27,3% 

Siipikarjakasvattamo 0 0,0% 

Turkistarhat 0 0,0% 

Työpaikka-asuintilat 1 9,1% 

Rehun käsittelytila 2 18,2% 

Varastorakennukset 7 63,6% 

Suoramyyntitilat 1 9,1% 

Nykyisten tuotantorakennusten laajentaminen 3 27,3% 

Ratsastusmaneesi 0 0,0% 

Tuotteiden jatkojalostustilat 2 18,2% 

Muu mikä: 1 9,1% 

 
Avoimeen tekstikenttään annetut vastaukset 

Vastausvaihtoehdot Teksti 

Lypsykarjarakennus, pihatto kpl: 7 

Muu mikä: kuivaamo 

 
 
20. Millaisen rakennustavan olet valinnut edellisen tai tulevan eläinsuoja 
rakennuksen/ muun tuotantorakennuksen rakentamisessa? 
Vastaajien määrä: 13, valittujen vastausten lukumäärä: 17 

 
 

 n Prosentti 

Omatoimirakentaminen 9 69,2% 

Avaimet käteen 5 38,5% 

Itse hankkeen johdossa 2 15,4% 

Muu mikä: 1 7,7% 

 
 
Avoimeen tekstikenttään annetut vastaukset 

Vastausvaihtoehdot Teksti 

Muu mikä: Jaettuurakka 
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21. Mitkä asiat koet puun käytön esteiksi maatalouden 
tuotantorakentamisessa? 
Vastaajien määrä: 23, valittujen vastausten lukumäärä: 87 

 
 

 n Prosentti 

Kustannukset 8 34,8% 

Puutteelliset tiedot 11 47,8% 

Puutteet osaamisessa 11 47,8% 

Rakennusmateriaalien saatavuus 5 21,7% 

Kosteudenhallinta 16 69,6% 

Ennakkoluulot 11 47,8% 

Turvallisuus esim. paloturvallisuus 10 43,5% 

Rakennustekniset haasteet 10 43,5% 

Rakennusmateriaalien kotimaisuus 0 0,0% 

Tarjonta 3 13,0% 

Muu mikä: 2 8,7% 

 
 
Avoimeen tekstikenttään annetut vastaukset 

Vastausvaihtoehdot Teksti 

Muu mikä: Puhtaanapito/ desinfiointi 

Muu mikä: Suunnittelu 

 
 
22. Millaista tiedonvaihtoa toivoisit lisättävän rakentajien, asiantuntijoiden ja 
rakennusteollisuus välillä puurakentamiseen liittyen? 
Vastaajien määrä: 23, valittujen vastausten lukumäärä: 67 

 
 

 n Prosentti 

Maatila & asiantuntija tilaisuudet 18 78,3% 

Tiedottaminen 13 56,5% 

Tilavierailut 16 69,6% 

Yritysvierailut 10 43,5% 

Seminaarit 7 30,4% 

Messut 3 13,0% 

 



14/14 

23. Mitkä ovat puun käytön mahdollisuudet  maatalouden 
tuotantorakentamisessa tulevaisuudessa? 
Vastaajien määrä: 24, valittujen vastausten lukumäärä: 68 

 
 

 n Prosentti 

Innovatiivinen rakennusmateriaali 16 66,7% 

Kustannustehokas rakennusmateriaali 18 75,0% 

Tarjonnan kasvu 13 54,2% 

Lainsäädännölliiset ohjauskeinot 7 29,2% 

Rakennustekniset ratkaisut 12 50,0% 

Puun käyttö ei lisäänny 1 4,2% 

Muu mikä: 1 4,2% 

 
 
Avoimeen tekstikenttään annetut vastaukset 

Vastausvaihtoehdot Teksti 

Muu mikä: Elinkaariajattelu ja ekoloogisuus 

 
 
24. Vapaa sana puun käytöstä maatilarakentamisessa 
Vastaajien määrä: 4 

Vastaukset 

Liimapuun käyttö kattorakenteissa on kustannustehokasta ja erittäin käytetty ratkaisuvaihtoehto jo 
nyt. Syy miksei koko runkoa tehdä liimapuusta on työvaiheiden ja kustannuksien lisääntyminen 
erillisen peruspilarin valamisen myötä. 

Liimapuurungoilla voisi kilpailla teräs- ja betonirungon kanssa kun tietoisuutta teollisuus-asiakas-
suunnittelija lisätään, ja teollisuudella olisi esittää valmiit runkoratkaisut muutamalle jännevälille. 

Toivon että puun käyttä lisääntyy, keksitään ratkaisuja joissa puuta voidaan hyödyntää enempi 
maatilojen rakenteissa. 

Asun hirsitalossa 1618 rakennettu, eli kestää 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maatilojen puurakentaminen Pohjois-Pohjanmaalla kysely on toteutettu osana 

Metsäkeskuksen, Oulun ammattikorkeakoulun ja ProAgria Oulun yhteistä Puuta seinästä 

siltaan hanketta. 
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