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Strategiset 
tavoitteemme

2018

Metsätietomme, osaamisemme ja 
palvelumme hyödyttävät kestävää 
metsätaloutta, yritystoimintaa ja 
asiakasta.

1. Metsätalouden kestävyys ja 
kannattavuus: Edistämme 
osaamisellamme metsien kestävää 
käyttöä nykyisiä ja tulevaisuuden 
tarpeita varten.

2. Metsään perustuvan yritystoiminnan 
monipuolisuus ja kasvu: 
Metsätietomme muodostaa pohjan 
kansalliselle 
metsätietoinfrastruktuurille.

3. Asiakkaiden palvelukokemus: 
Kehitämme palveluitamme yhdessä 
metsänomistajien ja muiden 
asiakkaidemme kanssa. 



• Metsäkeskuksen tehtävänä on metsiin perustuvien 
elinkeinojen edistäminen

• Puurakentaminen osana Metsäkeskuksen 
biotalousohjelmaa

• Elinkeinopäälliköt (kunnat ja maakunnat)

• Yritysten asiakasneuvojat

• Metsäbiotalouskoordinaattori

• Hankkeiden projektipäälliköt

• Puurakentamisen koordinaattori

Metsäkeskus ja puurakentaminen



Hanketavoitteita 2018 -2020



• Käynnissä olevat:

• Etelä-ja Keski-Pohjanmaa

• Keski-Suomi

• Pohjois-Pohjanmaa 

• Haettu 2018:

• Pirkanmaa

• Tavoitteena 2018:

• Etelä-ja Pohjois-Savo

• Pohjois-Karjala

• Etelä-Pohjanmaa

• Keski-Pohjanmaa ja Pohjanmaa

Puurakentamisen hankkeet 2018 -2020



• Hallinnoija Suomen metsäkeskus, osatoteuttajina Jyväskylän 
ammattikorkeakoulu ja Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

• Edistetään puun monipuolista käyttöä 

• Rakennukset >koulut, päiväkodit, kerros-, rivi- ja omakotitalot 
jne.

• Infrarakentaminen >sillat, meluesteet, laiturit, 
ympäristörakentaminen jne.

• Puutuotteet >eristeet, sisustuslevyt, kalusteet jne.

• Yhdistetään eri alojen toimijoita verkostoksi >yritysryhmät

• Ennakkoluulojen poistaminen >ajankohtainen, puolueeton tieto

• Edistetään puurakentamisella ilmastotavoitteita, kestävää 
kehitystä, kierrätettävyyttä ja elinkaariajattelua

• Tiedotetaan puurakentamisen mahdollisuuksista eri toimijoita

• Kunnat, kaupungit, suunnittelijat, rakennuttajat jne.

Rakennetaan Puusta 1.1.2018-31.12.2019



• Etelä-ja Keski-Pohjanmaa

• SeAMK (1 htv/v): tutkimukset ja selvitykset

• Metsäkeskus (2,5 htv/v): tiedon levittäminen, tilaisuudet
1. Yritysten aktivointi kasvuun ja uudistumiseen

2. Kansainvälistymisen edistäminen

3. Puun käytön lisääminen maaseuturakentamisessa

• Tähän mennessä toteutettu:  

51 tilaisuutta, 5 selvitystä, 2 käytännönläheistä opasta,  4 
opintomatkaa, 2 yritysryhmää, 15 artikkelia, 679 osallistujaa 

Puutuotealan kasvuhanke 2015 -2018



• Selvitetään asuinpuukerrostalon eri järjestelmien 
kilpailukykyä (kustannukset, aikataulu) ja verrataan niitä 
muihin järjestelmiin 

• Kerrostalojen lisäkerrosrakentaminen puusta, 
pilottikohteiden käynnistäminen eri puolilla Tamperetta ja 
Pirkanmaata

• Järjestetään info -tilaisuuksia, seminaareja ja työpajoja 

• Kehittää puurakentamisen perus-ja täydennyskoulutusta

• Puurakentamisen osaamiskeskus Tampereelle

• Puurakentamisen edistäminen rakennusalan toimijoiden, 
rakennuttajien ja kuntien keskuudessa

Tavoitteet Tampereella ja Pirkanmaalla:



Biopohjaisten puumateriaalien  
jalostaminen rakennustuotteiksi 



• Kiertotalous

• Tuotteen elinkaaren hiilijalanjälkilaskelma

• Resurssitehokkuus

• Käyttöturvallisuus

• Puun ominaisuuksien hyödyntäminen uusissa tuotteissa
o Uusiutuva luonnonvara

o Antibakteerisuuden tuomat mahdollisuudet

o Pitkäaikainen hiilensidonta

o Energiasisältö

Biopohjaisten puumateriaalien 
jalostaminen rakennustuotteiksi 



• Rakennustuotteiden ympäristöselosteet

• Rakennustuotteiden kosteudenkestävyys rakennusaikana 
ja pitkäaikaisesti rakenteissa

• Paloturvallisuus

• Liiketoimintamallit muuttuvassa toimintaympäristössä

• Perustuote vai osa esim. elementtiä ?

• Kulutustottumukset, mihin tuotteet suunnataan ?

• (Kilpailukyky )

Biopohjaiset rakennustuotteet markkinoille



Puurakentamisen kilpailukyky?
Tilaelementit

Moduulit



Kiitos
• ASIAKKAAT – HENKILÖSTÖ – KUMPPANIT – YHTEISKUNTA

www.metsäkeskus.fi | www.metsään.fi
www.twitter.com/metsakeskus | www.facebook.com/suomenmetsakeskus


