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PuuNet
Teemakoulutus; Hirsirakentamisen uudet 
ohjeistukset julkiseen rakentamiseen



Miksi uutta ohjeistusta ?

Ei riittävästi saatavilla olevaa ohjeistusta

Tietämättömyyteen

Koulutustarpeeseen

Tutkittua tietoa

Käytännön kokemuksien kautta

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



Kokemuksen kautta - Pudasjärvi uranuurtajana



Hirsitaloteollisuuden ohjeet; 
www.hirsikoti.fi

AMK :n Optima / koulutusmateriaali

PUUINFO 6.9.2016; 
tekninen tiedote; 
P2 –luokan hirsirakennus



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
KESKEISET SEINIEN JA LAATTOJEN RAKENNELIITTYMÄT



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



Hirsiseinien vaikutus sisäilmastoon



Hirsiseinien vaikutus sisäilmaan



Tutkimusta ja ohjeistusta tarvitaan 
edelleen





Elinkaaritutkimuksia



Kiitos, tervetuloa tutustumaan !

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