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Puurakentaminen

• Lisääntynyt mediajulkisuus on herättänyt ihmisten 
kiinnostusta puurakentamista kohtaan.

• Puurakennusten parempi sisäilma kiinnostaa.
• Puurakentaminen herättää ihmisissä positiivisia 

mielikuvia.
• Puurakentamisen arvostus on noussut kovasti.
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Puurakentaminen

• Hirsitaloteollisuus kilpailee nykyään hinnalla lähes tasavertaisesti 
elementtiteollisuuden kanssa.

• Puun lisäkäyttö rakentamisessa ei ole ainakaan raakapuun hinnasta 
kiinni. Mäntytukin kantohinta Kainuussa on vain 50 – 55€/m3 + alv

• Hirsirakentamisen osuus pientalojen rakentamisessa on Kajaanissa 
kasvanut.

• Hirsirakentaminen on loma-asuntorakentamisessa ollut 
itsestäänselvyys jo pitkään.
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Suunnittelun tärkeys

• Suunnittelun merkitys korostuu, mikään ei saisi jäädä työmaan 
osaamisen varaan, vaan kaikki työvaiheet pitää perustua 
tarkkoihin suunnitelmiin.

• Koko suunnittelijakaartin tehtävä saumatonta yhteistyötä.

• Tarkka ja realistinen aikataulutus ja siitä kiinnipitäminen on 
tärkeää. Varattava riittävästi aikaa suunnitteluun sekä 
rakentamiseen.

• Ammattitaidon lisääminen myös tilaajan puolelle.
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Kosteuden hallinta puurakentamisessa

• Kuivaketju 10 rakentaminen pitää saada itsestään 
selvyydeksi.

• Rakenteet on suunniteltava, rakennettava ja 
huollettava huolellisesti ja oikein, jotta ne kestäisivät 
Suomen rankkoja sääolosuhteita vuosikymmeniä.
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Puun käyttö rakentamiseen

• Puu on mahdottoman hieno rakennusmateriaali ja se ei 
rakentamalla Suomesta lopu. 

• Käytetään puuta rakentamisessa siellä mihin sen 
ominaisuudet parhaiten sopivat.

• Yhdistetään puuta järkevästi muihin 
rakennusmateriaaleihin ja vältetään vastakkain asettelua 
tuotteiden paremmuudesta.

6



Asenne ja ammattitaito

• Otetaan oppia esim. Suomen telakkateollisuudesta, 
jossa tehdään maailman suurimpia ja hienoimpia 
risteilyaluksia millimetrin tarkkuudella.

• Heitetään hälläväliä asenne ja moottorisaha 
asennustyökaluna romukoppaan ja kasvatetaan tilalle 
terve ammattiylpeys tekemisestämme.
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Rakentamisen laatu..

• Onko rakennustyömaa aikuisten hiekkalaatikko, jossa 
aika kuluu virheiden peittelyyn ja toistensa syyttelyyn 
siitä, kuka sen virheen oikein teki, kun kukaan ei ota 
siitä vastuuta.

• Vai onko se korkealla työmoraalilla varustettujen 
työntekijöiden pelikenttä, jossa virheistä kannetaan 
vastuu, korjataan ne ja otetaan niistä opiksi, jotta 
samoja virheitä ei toisteta.
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Kiitoksia

Toivottavasti esitykseni herätti ajatuksia ja kysymyksiä ??..
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