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Tavoite

 Selvittää hirsirakentamisen markkinaosuuden kasvattamiseen liittyviä haasteita ja mahdollisuuksia

 Etsiä niiden ratkaisemista tukevia toimintamalleja ja tuotantotapoja

 Tutkia kaupunkimaiseen ympäristöön sopivan hirsirakentamisen uutta arkkitehtuuria

Tutkimuksen kohteet

 Pienet hirsirakentamisen kohteet (pientalot)

 Suuret hirsirakentamisen kohteet (julkiset rakennukset, kerrostalot jne.)

Kolme vaihetta

1. Esiselvitys (2016)

2. Suunnittelututkimus (2017)

3. Arviointi (2018)



ESISELVITYSVAIHEEN TAVOITTEET JA TOTEUTUS

Esiselvitys toteutettiin 1.1.2016 – 30.12.2016 

Palvelee suunnittelututkimuksen tarpeita

 Aihealueen ja olennaisten teemojen kartoitus

 Tutkimusaineiston keruu

 Suunnittelututkimuksen suuntaaminen ja rajaaminen 



AINEISTO



HAASTATTELUT

 Haastatellut

 Toimitusjohtajat, 6 kpl

 Myyjät, 6 kpl

 Suunnittelijat, 3 kpl

 Tilaajat, 3 kpl

 Urakoitsijat, 3 kpl

 Asiakkaat, 3 kpl

 Asemakaavoituksen viranhaltijat, 3 kpl

 Ympäristöministeriön viranhaltijat, 3 kpl



KYSELYTUTKIMUKSET: MAKSUHALUKKUUSKYSELY

Tilanteen kuvaus vastaajalle

 ”Oletetaan, että suunnittelette omakotitalon 
rakentamista. Harkitsette samankokoisen
puurunkoisen talomallin ja hirsitalomallin välillä.” 

Kysymys

 ”Valitsisitteko hirsitalon, jos se olisi 
samanhintainen kuin puurunkoinen talo?” tai 

 ”Valitsisitteko hirsitalon, vaikka se maksaa x € 
puurunkoista taloa enemmän?” 

 Summa vaihteli 0 € ja 22 000 € välillä 2000 € välein 

630 vastausta



KYSELYTUTKIMUKSET: KULUTTAJAKYSELY

Toteutus

 Google Forms –nettikysely

 Linkki kyselyyn hirsitalotoimittajien nettisivuilla

 Vastausaika: huhtikuu-kesäkuu 2016

Vastaukset

 256 vastausta

 110 paikkakuntaa

 Mukana pieniä ja suuria paikkakuntia

 Eniten vastauksia Oulusta, Espoosta, Helsingistä, Turusta, 
Rovaniemeltä, Jyväskylästä, Tampereelta ja Kuusamosta 



KYSELYTUTKIMUKSET: KULUTTAJAKYSELY

Vastaajat

 naisia 54,7%, miehiä 45,3% 

 Suurin vastaajaryhmä: 30-39 v

 Ei yhtään lasta taloudessa: 44,9%

 Suunnittelee rakentavansa 
omakotitalon: 52%

 Rakennuspaikat vaihtelevat



KYSELYTUTKIMUKSET: RAKENNUSVALVONNAN 
VIRANHALTIJAT

Toteutus

 Google Forms –nettikysely

 Kyselyyn vievä linkki jaettiin 
Rakennustarkastusyhdistys RTY ry:n 
sähköpostilistoilla 

 Vastausaika: 3.-17.5.2016 

Vastaukset

 111 vastausta

 70 paikkakuntaa

 Eniten vastauksia Helsingistä ja Tampereelta

Vastaajat

 Miehiä 76,9%, naisia 23,1%

 Vastaukset jakautuivat tasaisesti kun vastaajilta 
tiedusteltiin kuinka kauan he ovat toimineet 
alalla 



AINEISTON KERUUN ONNISTUMINEN

Aineiston keruun onnistuminen

 Maantieteellinen kattavuus hyvä 

 Pienet ja suuret paikkakunnat

 Pieniä haasteita

 Haasteita asiakashaastattelujen suhteen

 Kaikilla haastatteluun pyydetyillä ei ole ollut resursseja osallistua tutkimukseen



ESILLE NOUSEVAT TEEMAT JA ANALYYSI



1. YLEISET ESILLE NOUSEVAT TEEMAT



HIRSI: MATERIAALI JA OMINAISUUDET

Nykyaikainen tuotantotekniikka, 
nykyaikainen tuote

Mitä hirsimateriaali on? 

 Mitä on ”aito” hirsi?

 Mitä saa kutsua hirreksi?

Hirsimateriaalin ominaisuudet

 Painuva vs. painumaton

 Palo-ominaisuudet

 Modulaarisuus



ARKKITEHTUURI JA HIRREN KÄYTTÖ
Kuinka paljon hirsi rajoittaa arkkitehtuurin 
mahdollisuuksia? Mitä ratkaisuja hirsi 
mahdollistaa?

 Hirren yhdistäminen muihin materiaaleihin?

Mitä moderni hirsiarkkitehtuuri on?

 Mitä moderni tarkoittaa?

 Mökkimäisyys ja maalaismaisuus?

Sopiiko hirsirakennus kaupunkiympäristöön ja jos 
sopii, millainen sen tulisi olla?

 Yksittäiset rakennukset vai laajat, yhtenäiset 
aluekokonaisuudet?

 Nurkkaratkaisuihin kiinnitetään runsaasti huomiota



KOULUTUS JA OSAAMINEN

Hirsirakentamisen osaaminen on puutteellista

 Koulutus ja työn tuoma kokemus 

 Suunnittelijat, rakennusvalvonnan viranomaiset, 
insinöörit, rakennuttajakonsultit, päätoteuttajat…

 ”Ammattiosaamisen puute on hämmästyttävän suuri 
siihen nähden, minkälainen hirsimaa Suomi on” 
(Toimitusjohtaja). 

Osaajia on vaikea löytää

 Hirsitaloteollisuus kouluttaa

Itsekouluttautuminen

 Haasteena koulutusmateriaalin puuttuminen

-> Tiedon jakaminen on tärkeää



PIENET HIRSIRAKENTAMISEN KOHTEET



HINTA

Hirsirakennus on jonkin verran kalliimpi 
kilpaileviin tuotteisiin verrattuna
 Vaikutus kysyntään

 29,7% vastaajista: hinta on ostopäätöksen kannalta viiden 
tärkeimmän tekijän joukossa

 83,5% vastaajista: omakotitalon rakentamiseen käytettävä 
budjetti alle 300 000 €

 Hirsirakennus mielletään kalliiksi kuluttajien 
keskuudessa



HINTA

Nopea asennus

 Parantaa hintakilpailukykyä

 Kuluttajat mieltävät hirsirakentamisen muihin 
rakennusmateriaaleihin verrattuna nopeampana 

 Nopean asennuksen huomiointi hinnassa?



YKSILÖLLINEN VAI SARJATUOTETTU –
SUUNNITTELUN JA TUOTEKEHITYKSEN HAASTEET

Yksilölliset tarpeet

 Suurin osa haluaa yksilöllisen, räätälöidyn 
ratkaisun. Ei valmismallia katalogista

 ”...kaikki räätälöidään ja hyvin vähän lähtee 
malliston mukaisia” (Myyjä) 

Miksi yksilöllisyys on tärkeää?

1. Ympäristö

 Hirsirakennuksia rakennetaan monenlaisiin ympäristöihin

 Tontti on suunnittelun lähtökohta

 Tontin koko, määräykset, asemakaava, muu ympäristö

 Etenkin pääkaupunkiseutu

2. Kokemus yksilöllisyydestä on tärkeää



YKSILÖLLINEN VAI SARJATUOTETTU –
SUUNNITTELUN JA TUOTEKEHITYKSEN HAASTEET

Suunnittelu

 Arkkitehdin palveluiden käyttäminen

 Vaikeat tontit, pääkaupunkiseutu

 Saattaa johtaa suunnitelmien kilpailuttamiseen

 Arkkitehtia ei haluta käyttää

 Kalleus, talomallit ovat riittävän hyviä, haluaa suunnitella 
itse, epäkäytännölliset ratkaisut, osaamattomuus 

Yksilöllisyys = asuntosuunnittelun laatu

Kilpailuetu?

 Matalasuhdanteessa yksilölliset ratkaisut on 
kilpailuetu, korkeasuhdanteessa pyritään 
toistettavuuteen

Valmismallien käyttö

 Ympäristön asettamia rajoitteita ja vaatimuksia 
on vähän

 Budjetti on tiukka



YKSILÖLLINEN VAI SARJATUOTETTU –
SUUNNITTELUN JA TUOTEKEHITYKSEN HAASTEET

Insinööri- ja myyjävetoinen suunnittelu

 Työllistää talotehtaita

 Syö katteita

Ristiriita

 Kuluttaja

 Ei halua maksaa suunnittelusta

 Haluaa yksilöllisiä tuotteita

 Korkealaatuisen tuotteen

 Hirsitalotoimittaja

 Kannattavuuden kannalta vaikea yhtälö

Ratkaisuvaihtoehtoja

 Massakustomointi tai sarjaräätälöinti

 Räätälöinnin mahdollisuudet, kustannussäätö kuluttajalle

 Esivalmistus?

 Suunnittelun tehostaminen

 Suunnittelukustannusten hyvittäminen

 Itsesuunnittelu



YKSILÖLLINEN VAI SARJATUOTETTU –
SUUNNITTELUN JA TUOTEKEHITYKSEN HAASTEET



KOTIMAAN MARKKINAN JA VIENTIMARKKINAT

Vientimaat

 Useita kohdemaita: mm. Japani, Kiina, 
Pohjoismaat, Saksa, Ranska, Kreikka, Kypros, 
Israel, Espanja, Portugali, Kroatia, Venäjä… 

Mahdollisuudet

 Paljon kansainvälistä kiinnostusta suomalaisia 
kohteita kohtaan

 Pohjoismaat

Haasteet

 Venäjän vienti on laskenut

 Onko ”puu-buumi” osattu hyödyntää?



KOTIMAAN MARKKINAN JA VIENTIMARKKINAT

Markkinoiden erot
 Moderni vs. perinteinen

 Yksiaineinen vs. lisäeristetty
 U-arvo, energiamääräykset

 Erilaisia tarpeita
 ”Alleviivaan sitä, että monissa maissa ne [tarpeet] vaihtelevat niin 

kovasti” (Toimitusjohtaja).



ARKKITEHTUURI JA HIRREN KÄYTTÖ

Moderni vs. perinteinen

 Modernin kysyntä on kasvanut 10-15 vuoden 
aikana

 Perinteiselle on oma kuluttajakuntansa 

Nurkkaratkaisut

 Vastaukset jakautuvat melko tasaisesti



Sisätilat

ARKKITEHTUURI JA HIRREN KÄYTTÖ

Sisätilat

 Valoisa  Avara 



ARKKITEHTUURI JA HIRREN KÄYTTÖ

 Hirsi näkyy sisätilassa



ARKKITEHTUURI JA HIRREN KÄYTTÖ

Ulkotilat

 Hirsi näkyy julkisivussa
 Ikkunoiden koko, malli ja sijoittelu ovat vapaasti 

valittavissa



LIIKETOIMINTASTRATEGIAT

Toimitusratkaisut
 Muuttovalmiille ratkaisuille kysyntä

 Tarkempi kustannusarvio pankille

 Rakentamisen haasteet

 Muuttovalmiita ratkaisuja on vähän tarjolla

 ”Kehittämisen kannalta haastavampia asioita on kun aletaan tehdä yhä 
valmiimpaa. Niissä työtä on niin paljon, että riski kasvaa.” (Myyjä)

Erikoistuminen on vähäistä
 Muuttovalmiille ratkaisuille kysyntä

 ”Meillä on sama teknologia, sama raaka-aine, mutta se kaikki 
skaalautuu eri tavalla.” (Toimitusjohtaja)

 ”Meiltä puuttuu erikoistuminen. Minäkin mietin, että miten voisi tehdä eri 
tavalla kuin muut.” (Toimitusjohtaja)

Uudet aluevaltaukset?
 Miniomakotitalot

 Tuote ikääntyville asiakkaille tai vientiin?

 Taloudellinen yhtälö haastava?



IMAGO JA MARKKINOINTI

Malliston merkitys

 Näytetään mikä on mahdollista

 Muutetaan vanhentuneita käsityksiä

 Luodaan mielikuva vakaasta toimijasta

 Vierailut valmiissa kohteissa tärkeitä

Malliston uutuusarvo on tärkeää

 ”Aina täytyy tuoda jotain uutta, koska samoja 
malleja ei voida käyttää vuodesta toiseen” 
(Toimitusjohtaja) 

Terveellisyys on markkinoinnin valttikortti

 Imagon säilyttämisen haasteet?



3. SUURET HIRSIRAKENTAMISEN KOHTEET



HINTA

Korkeampi hinta on haaste kysynnälle?

 Hyvällä suunnittelulla voidaan vaikuttaa hintaan

 Kilpailu on vähäistä, hinnat pysyvät korkeina

Nopea asentaminen

 Parantaa hintakilpailukykyä

 Syntyy kokemuksen karttuessa



HIRREN SOVELTUMINEN RAKENNUSTYYPEITTÄIN
Soveltuu paremmin…
 Uskonnollisten yhteisöiden käytössä olevat rakennukset

 Opetusrakennukset

 Kirjasto-, museo-, ja näyttelyrakennukset

 Majoitusrakennukset

 Rivi- ja ketjutalot 

Soveltuu huonommin…
 Asuinkerrostalot

 Terveydenhuoltorakennukset 

Haasteet
 Mm. painuminen, palo-ominaisuudet, jännevälit ja suuret 

rakenteet

 Terveydenhuoltorakennuksissa hygienia ja siisteys 

Esimerkit vahvistavat positiivisia mielikuvia?
 Kirkoissa, kouluissa ja majoitusrakennuksissa tuttu materiaali



HAASTEET JA MAHDOLLISUUDET

Urakoitsijan näkökulma
 Hirsirakentaminen vaatii erityistä osaamista, mutta 

osaamista ja kokemusta on vähän

 Rakennushankkeen vaikea ennakoitavuus

 Kustannukset?

 Takuuaikana huomioitavat riskit?

 Elinkaarimallit arveluttavat 

 Johtaa hintojen nousuun

 Rakennusliikkeet eivät suosi hirttä

Hirsitalotoimittaja kumppanina
 Tiedon ja kokemuksen tarjoaminen urakoitsijalle

 Rungon asentaminen?

Hyvän kumppanin löytäminen on urakoitsijoille 
tärkeää
 Vaikuttaa tarjoushalukkuuteen



SUUNNITTELUTUTKIMUKSEN SUUNTA



3 STRATEGIAA

1. Olemassa olevien tuotteiden kehittäminen

2. Tuotantoprosessien kehittäminen

3. Uudet tuotteet, toimintamallit ja aluevaltaukset



STRATEGIA 1: 
OLEMASSA OLEVIEN TUOTTEIDEN KEHITTÄMINEN

Tavoite

 Uudistetaan olemassa olevaa tuotetta

 Pyritään saavuttamaan ajanmukaisuus ja tuoreus, nykykuluttajan tarpeiden tyydyttäminen

 Uudet ominaisuudet ovat paremmat kuin ennen, mutta tuote on samankaltainen kuin aiemmin

Esimerkki

 Kuluttajan toiveet täyttävien mallistojen tekeminen, trendikkyys, nykyaikaisuus

Kilpailutilanne

 Erikoistumista on vähän

 Nykyasiakkaan toiveet parhaiten tyydyttävä toimija voittaa kaupan

 Jos kaksi toimijaa täyttävät tarpeet yhtä hyvin halvin hinta voittaa



STRATEGIA 2:
TUOTANTOPROSESSIN KEHITTÄMINEN

Tavoite

 Tuotantoprosessin kehittäminen ja tehostaminen

 Näistä toimenpiteistä muodostuvat säästöt lisäävät kysyntää, nostavat katteita ja tekevät 
liiketoiminnasta kannattavampaa 

Esimerkki

 Materiaalikustannusten minimointi

 Palvelutarjonnan sujuvoittaminen

Kilpailutilanne

 Tuotantotekniikan modernisointiin on kiinnitetty paljon huomiota

 Tuotantoprosessi on kaikilla pitkälti sama



STRATEGIA 3:
UUDET TUOTTEET, TOIMINTATAVAT JA ALUEVALTAUKSET

Tavoite

 Kehittää ja uudistaa olemassa olevaa tuotetta

 Uutuusarvo, ajanmukaisuus

 Korvaa olemassa olevan, vastaavan tuotteen

Esimerkki

 Uusi mallisto, joka vastaa nykykuluttajan esteettisiä ja toiminnallisia tarpeita

Kilpailutilanne

 Uudenlaisen tuotteen ja erikoistumisen tuoma kilpailuetu suhteessa muihin hirsitaloteollisuuden yrityksiin 
ja muun pientaloteollisuuden suhteen





KANSAINVÄLISIÄ ESIMERKKEJÄ 



HAUS LUZI



FINAL WOODEN HOUSE



REINDEER PAVILION



HALLI



YUSUHARA WOODEN BRIDGE MUSEUM



WORKSHOP 2017



WORKSHOP 2017

Arkkitehti- ja rakennusarkkitehtiopiskelijoille
 Yhteensä 37 osallistujaa (OY 22 + OAMK 15)

Tehtävänä oli suunnitella paviljonkimainen rakennelma HIRRESTÄ urbaaniin ympäristöön
 Toimintona tapahtumatila ulkona

Suunnittelujakso viikolla 9 Oulussa Linnanmaalla (27.2. – 3.3.)
 Seitsemän ryhmää; jokaisessa opiskelijoita molemmista kouluista

 Jokainen ryhmä työsti valmiiksi yhden ehdotuksen

 Kaikissa ehdotuksissa oli hyviä elementtejä, mutta mikään ei soveltunut sellaisenaan toteutukseen

Hankkeen sisällä aloitettiin jatkokehitys hyödyntämällä workshopissa esille nousseita teemoja
 Myös Arkkitehtuurimuseo eli tuleva käyttäjä osallistettiin jatkokehitykseen

Hirsitoimitus + rakennesuunnittelu kilpailutettiin 31.3.-13.4.2017 hankkeessa mukana olevien 
toimittajien kesken  tuloksena kolme tarjousta, joista Timber-Hirsi valittiin toimittajaksi

Tarkempi toteutussuunnittelu aloitettiin heti sekä haettiin paviljongille rakennuslupa











HIRSIWORKSHOP 2017 - EHDOTUKSIA































HIRSIWORKSHOP 2017 – SUUNNITELMA









HIRSIWORKSHOP 2017 – RAKENTAMINEN

















HIRSITETRIS – VALMIS PAVILJONKI

Arkkitehtuurimuseon sekä Oulun yliopiston tiedotus teki yhteistyötä siten, että 
lehdistötiedotteet lähtivät samanaikaisesti

Molemmissa tiedotteissa oli oma painotuksensa – OY kertoi enemmän hankkeesta, 
museo taas enemmän arkkitehtuurista ja ohjelmastaan

Hirsitetris on saanut paljon näkyvyyttä sekä vierailijoita



















https://www.instagram.com/explore/tags/hirsitetris/

https://www.instagram.com/explore/tags/hirsitetris/


WORKSHOP 2017

TAVOITTEET

Löytää uusia arkkitehtonisia ratkaisuja hirsirakentamiseen

Suuri joukko opiskelijoita ideoimassa

Rakennuksen pienen mittakaavan ja yksinkertaisen luonteen vuoksi ratkaisuita päästään heti 
kokeilemaan käytännössä

Samoista syistä ratkaisut voivat olla ennakkoluulottomia

Tutustuttaa tulevaisuuden ammattilaisia hirsirakentamiseen

Tuoda näkyvyyttä hirren uusille käyttömahdollisuuksille

Arkkitehtisuunnittelun ja muotoilun ammattilaiset

Kansainvälinen suuri yleisö



WORKSHOP 2017

Paviljongin hyödyntäminen tutkimuksessa

Kesällä toteutettiin asiantuntijahaastatteluita paviljongin yhteydessä yhteensä 15 kpl

Kohteena arkkitehdit, kaavoituksen ja rakennusvalvonnan viranhaltijat, rakennusteollisuuden edustajat 
sekä arkkitehtuurin opiskelijat 

Tavoitteena kartoittaa hirsirakentamisen imagoa ammattilaisten keskuudessa

Kerätä palautetta ja kehitysehdotuksia liittyen rakennettuun paviljonkiin

 Lisätä tietoisuutta hirsirakentamisen mahdollisuuksista pääkaupunkiseudulla

Tuloksia esitellään myöhemmin



MUITA SUUNNITTELUVAIHEEN TOIMENPITEITÄ

Opiskelijakilpailu ”Hirsirakenteinen kaupunkiasunto”

Suunnittelututkimuskohteina myös mm:

Pudasjärven monitoimitalo

Hirsirakenteinen pientalo kaupunkiin

Oulun merikeskus

Rovaniemen Metsäruusun alue (Moderni Hirsikaupunki Lappi –projekti)

Massakustomointi 

Hirren tektoniikka



KIITOS!

www.modernihirsikaupunki.fi

janne.pihlajaniemi@oulu.fi

http://www.modernihirsikaupunki.fi/
mailto:janne.pihlajaniemi@oulu.fi

