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Puutuoteteollisuus ry
Nyt 600+ yrityksen yhteinen ääni

Porrasvalmistajat ry (8)

Hirsitaloteollisuus ry (17)

Puusepänteollisuus ry (40)

Kestopuuteollisuus ry (16)

Lämpöpuuyhdistys (17)

Puuteollisuusyrittäjät ry (500)

Stora Enso
Wood Products 

Metsä Wood

Versowood

UPM Plywood

UPM Timber

Puutuoteteollisuus 
ry

on suomalaisen 
puutuoteteollisuuden ja 
siihen liittyvää toimintaa 
Suomessa harjoittavien 
yritysten edunvalvoja ja 

yhteinen ääni

Metsäteollisuus ry

Puuinfo Oy

http://www.hirsikoti.fi/main.php
http://www.hirsikoti.fi/


Hirsitaloteollisuus Suomessa

• Hirsituotteiden valmistajia  > 100 yritystä
• Suurimmat 20 valmistajaa tekevät 80% alan 

liikevaihdosta. Maailman suurin 
hirsirakennusten valmistajia on Kontiotuote Oy. 
Maailman tunnetuin hirsibrändi on HONKA.

• Hirsitaloteollisuuden suora työllistävä vaikutus   
> 1500, välillisesti yli 4000 ihmistä.  

• Suomi on hirsirakentamisen laatujohtaja 
maailmassa. Suomalaisia hirsirakentamisen  
standardeja ja laatukriteerejä sovelletaan 
useassa maassa.                         



Miksi uutta ohjeistusta ?

Ei riittävästi saatavilla olevaa ohjeistusta

- suunnittelijoille
- koulutustarpeeseen
- tutkitun tiedon soveltaminen
- käytännön kokemuksen siirto
- tietämättömyyteen
- kasvavaan kiinnostukseen ja kysyntään



Tietämättömyyttä ?



Tietämystä ?

1324 brm2

Päiväkoti n. 100 :lle
lapselle
Osa vuoropäiväkotina

7 km pääosin 275 mm 
hirttä

Aloitus 2012 
marraskuu
Valmis 2013 helmikuu

Pikku Paavalin päiväkoti / Pudasjärvi



Pudasjärven Hirsikampus
Puupalkinto 2016





Hirsirakentamisen edut 

Hirsitalojen energiankulutus; laskennallinen vs. todellinen

Opinnäytetyö Henri Marjakangas,  OAMK v. 2014



Hirsikampuksen hiilijalanjälki 
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Case- Pudasjärven koulu
Hiilijalanjälki rakennuksen elinkaaren aikana

Lamellihirsi 275

Betonisandwich

Puurunko, tiiliverhous

Pudasjärven koulu sisältää 973 000 kiloa hirttä ja CLT-levyä. Tämä puumäärä 
on hiilinielu, johon on sitoutunut noin 430 henkilöauton (135g/km) 
vuosittaisen ajon (30 000km) tuottamat hiilidioksidipäästöt!



• Puu varastoi hiiltä. Jokainen 
rakennukseen käytetty 
puutonni sitoo melkein 2 
tonnia hiilidioksidia 
ilmakehästä

• Keskikokoisessa hirsitalossa 
on n 30 tonnia puuta. Siihen 
sitoutuu hiilenä sama määrä 
hiilidioksidia kuin syntyy n. 
400 000 km ajosta 
henkilöautolla.

1.8 kg  CO2

1.3 kg  O2

0.5 kg  C
=1 kg puuta



8. PUDASJÄRVEN HIRSIRAKENNUKSIA

1700-luvulta  
PUDASJÄRVEN KIRKKO
Maailman pisin katettu hirsiaita  
1370 m

1884 LAKARIN KOULU
Edelleen käytössä

1980-luvulta HIRSIKORTTELI
9 hirsirakenteista omakotitaloa



2000-luku: KONTIOTUOTTEEN  
PÄÄKONTTORI

2010-luku: KARHUKUNNAS
Tutkimuskortteli; Metsähallituksen  
toimisto, hotelli ja asuintaloja,
600 m2  ja 800 m 2

2013 PIKKU-PAAVALIN PÄIVÄKOTI
1 300 m2

2014 – 2016 HIRSIKAMPUS
9 700 m2



Kokemuksen kautta - Pudasjärvi uranuurtajana



Elinkaaritutkimuksia



Hirsiseinien vaikutus sisäilmastoon



Suomalais-saksalaisen 
tutkimushankkeen, Improving
indoor climate and comfort
with wooden structures; VTT, 
tuloksissa todetaan, että mitä 
enemmän rakennuksessa on 
käytetty puuta, sitä paremmin 
sisäilman kosteus pysyy 
terveyden kannalta 
optimaalisella alueella, ja sitä 
terveellisempi sisäilma 
rakennuksessa on. 
(http://www.vtt.fi/inf/pdf/pub
lications/2001/P431.pdf )

Hirsiseinien vaikutus sisäilmaan

http://www.vtt.fi/inf/pdf/publications/2001/P431.pdf


Yleiskokemus tilasta (asteikko 1-5)
vrt. Puiset sisätilat ja hirsirakennukset

0 1 2 3 4 5

Ulkoasu

Akustiikka

Tuoksu

Puhtaus

Lämpötila

Valaistus

Turvallisuus

Ekologisuus

Pikku-Paavalin päiväkoti
Kaikki vastaajat



Hirsitaloteollisuuden ohjeet; 
www.hirsikoti.fi

AMK :n Optima / koulutusmateriaali

PUUINFO 6.9.2016; 
tekninen tiedote; 
P2 –luokan hirsirakennus



Suomessa  vuoden 2010 jälkeen rakennettujen tai rakenteilla/ 
suunnitteilla olevien suurten hirsirakennusten määrä 

Hirsirakenteisia kohteita v. 2010 - 2016 Parhaillaan rakenteilla/ suunnitteilla hirrestä

Julkiset hankkeet
• Päiväkodit, lastenkodit                  10 kpl
• Koulut                                               2 kpl 
• Muut julkiset ( Hoivakodit,                  5 kpl 

kulttuuri- ja seurakuntakeskukset )

Yhteensä n. 25 000 k-m2 (102 000m3)

Hirsirakenteisten päiväkoti- ja koulurakennusten 
(otos 8 kpl) keskimääräinen neliöhinta on ollut 
2250,- euroa/k-m2 ( alv 0%, ilman liittymä ja 
tonttikustannuksia).

• Päiväkodit, lastenkodit                  2 kpl
• Koulut                                               10 kpl 
• Muut julkiset ( Hoivakodit,                  3 kpl 

kulttuuri- ja seurakuntakeskukset )

Yhteensä n. 21 000 k-m2

Yksityiset hankkeet
• Ravintolat, hotellit, toimistot jne.  8 kpl • Ravintolat, hotellit, toimistot jne.   5 kpl
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1. Miksi P2-paloluokan hirsirakenteinen 
kerrostalo?
2. Ohjeistuksen sisältö
– Tekninen tiedote
– Rakennetyypit ja detaljit
– Jäykistävän hirsiseinän mitoitusohjelma
– Ohjeistusta tukevat Puuinfon aiemmin julkaisemat 

E-lukulaskuri ja U-arvon laskentaohjelma
3. Jatkokehitystarpeita 

PUUINFO - Hirsirakenteiden 
uusi tekninen 
ohjeistus P2 -paloluokan 
rakennuksiin



Kasvava kiinnostus hirren käyttöön suurissa kohteissa
– Pudasjärven malli leviää  kulovalkean tavoin: halutaan 
eroon sisäilmaongelmista

Puulehden numero 2/2015 käsitteli asiaa arkkitehtien 
näkökulmasta
– Lehti vietiin käsistä

PuuInfossa havaittiin, että hirsirakentamisesta puuttuu 
tekninen ohjeistus 
– Tarjolla oleva ohjeistus on laadittu pienimuotoiseen 
rakentamiseen

Uuden ohjeistuksen ovat rahoittaneet Rakennustuotteiden 
Laatu  Säätiö ja Suomen Metsäsäätiö

Taustaa ohjeistukselle



• Palo-, ääni -ja lujuusteknisesti haastava
– Palo- ja äänitekniset haasteet suurimmat asuntojen välillä
– Kuormat kasvavat olennaisesti, kun rakennuksessa on 

enemmän kuin 2 kerrosta
• Rakennetut kohteet olleet toistaiseksi paloteknisesti enintään 2 -kerrosta

– Jos ohjeistusta tehtäisiin vain rakennettujen kohteiden mukaan, ei opittaisi 
uutta

• Osoittaa nykyisen ratkaisutarjonnan tilan ja toisaalta  palomääräysten kapeikot
– Erityinen haaste näkyvät hirsipinnat. Ne edellyttävät  usein tapauskohtaista 

toiminnallista palomitoitusta
• Hyvä tapa määrittää kehittämistarpeita

– Samankaltainen prosessi kuljettu myös puukerrostalojen  (RunkoPES) ja 
suurten jännevälien rakenteiden (HalliPES)  kehityksessä

Miksi P2 –paloluokan 3-4 - kerroksinen 
asuin- ja työpaikkarakennus?



Tekninen tiedote



Rakennetyyppi -esimerkkejä



Rakennedetalji -esimerkkejä



Painuma



Kantava hirsiseinä



Jäykistäminen



Tapitus, pulttaus, vaarnaus, ankkurointi



Jäykistävän hirsiseinän mitoitusohjelma
JÄYKISTYS ON HAASTEELLISTA, SIKSI ON TEHTY OHJELMA



Korkeassa rakennuksessa hirsien välinen 
vaarnaus on haastavaa
SUURI LEIKKAUSVOIMA HIRSIEN VÄLILLÄ





Hirsiprofiilikirjastoon voidaan luoda omia hirsiprofiileja
PAINUMATON HIRSI, LAMELLIHIRSI, HÖYLÄHIRSI 



Hirsiseinien äänieristys



Hirsiseinien palomitoitus



Tutkimusta ja ohjeistusta tarvitaan 
edelleen -> HirsiPES





Kiitos, tervetuloa tutustumaan !

https://www.facebook.com/hirsikaupunki/



Hirsitaloteollisuus on osa puutuoteteollisuutta

Hirsirakentaminen on taitoa 
tuhannen vuoden  takaa. 
Suomi on hirsirakentamisen 
laatujohtaja!

Hirsirakennus  
on moderni

Puutuoteteollisuus on keskeinen osa Suomen biotalousstrategiaa
KIITOKSIA!
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