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Moderni Hirsikaupunki -hankkeen tavoitteena on tutkia kaupun-
kimaiseen ympäristöön sopivan hirsirakentamisen uutta arkki-
tehtuuria, massakustomoinnin hyödyntämistä hirsirakennusten 
suunnittelussa ja hirsirakennusten elinkaaritaloutta. Tarkaste-
lussa ovat mukana niin pienet hirsirakennukset loma-asunnoista 
omakotitaloihin kuin suuret hirsirakennukset kerrostaloista julki-
siin rakennuksiin. 

Hanke on kolmivaiheinen pitäen sisällään esiselvitys-, suunnit-
telututkimus- ja arviointivaiheet. Tämä selvitys kokoaa esisel-
vitysvaiheen tulokset ja sen keskiössä ovat hirsirakentamisen 
markkinaosuuden kasvattamiseen liittyvien haasteiden ja mah-
dollisuuksien tarkasteleminen. Esiselvityksen kohderyhminä 
ovat kuluttajat, tilaajat, rakentamista valvovat viranhaltijat ja ra-
kennusteollisuuden edustajat. 

Esiselvitysvaihetta seuraa suunnittelututkimusvaihe, jossa tut-
kitaan kaupunkimaiseen ympäristöön sopivien hirsirakennus-
ten arkkitehtuuria niin pienten kuin suurten kohteiden osalta 
laatimalla konkreettisia arkkitehtisuunnitelmia ja reflektoimalla 
niitä. Hankkeen arviointivaiheessa suunnittelututkimusvaiheen 
arkkitehtisuunnitelmista kerätään jälleen palautetta esiselvi-
tysvaiheen kohderyhmiltä sekä tarkastellaan suunniteltujen ra-
kennusten elinkaaritaloutta. Hankkeen lopputuloksena syntyy 
konkreettisia hirsirakennusten arkkitehtisuunnitelmia sekä tietoa 
hirsirakentamisen markkinaosuuden kasvattamisen haasteista 
ja mahdollisuuksista. Hankkeeseen liittyy myös seminaari ja jo 
toteutuneiden pilottikohteiden esittelyä. Esiselvityksen tavoittee-
na on palvella etenkin suunnittelututkimuksen tarpeita ja luoda 
pohja seuraavien vuosien aikana tapahtuvalle tutkimukselle.

Pohjois-Pohjanmaa on puutalo- ja hirsiteollisuuden johtava maa-
kunta. Hirsirakentamista on perinteisesti käytetty pienissä ra-
kennuksissa, kuten omakotitaloissa ja loma-asunnoissa, mutta 
viime vuosina sitä on alettu soveltaa myös suuremmissa koh-
teissa, kuten julkisissa rakennuksissa. Sekä pienten että suur-
ten hirsirakennuskohteiden markkinaosuuden kasvattamisen 
uskotaan tukevan paitsi maakunnan elinkeinoelämän tavoitteita 

myös yleisempiä kestävän kehityksen tavoitteita. Hirsi on raken-
nusmateriaalina ekologinen, paikallinen ja uusiutuva materiaa-
li. Hirren käytön myötä saavutettavat hyvät sisäilmaolosuhteet, 
miellyttävä ääniympäristö ja rakenteellinen yksinkertaisuus ovat 
viime aikoina luoneet hirsirakentamiselle nousevaa kysyntää niin 
yksityisten kuluttajien kuin julkisten toimijoiden keskuudessa.

Hirren käytön lisäämiseen liittyy kuitenkin haasteita: Pienet hir-
sirakennukset on perinteisesti mielletty haja-asutusalueelle 
sopiviksi ja tiiviimmin rakennetuilla alueilla ne on useissa tapa-
uksissa katsottu rakentamista valvovien viranhaltijoiden taholta 
kaupunkikuvallisesti ympäristöönsä sopimattomiksi. Hirsiraken-
tamisen hyödyntäminen suuremmissa kohteissa on muutamaa 
pilottihanketta lukuun ottamatta vielä alkuvaiheessa. Useissa 
viimeaikaisissa hankkeissa kuntien ja kaupunkien alkuperäisenä 
tavoitteena ollut hirsirakentaminen on osin vielä tuntemattomis-
takin syistä todettu hankkeen edetessä haasteelliseksi. 

Hankkeen valmisteluvaiheessa käydyissä keskusteluissa myös 
hirsitaloteollisuuden edustajat ovat nähneet tarpeelliseksi sekä 
kehittää hirsitalomallistojen arkkitehtuuria että löytää uusia 
avauksia hirren käytön lisäämiseksi niin suurissa kuin pienissä 
kohteissa. Suurempia hirsirakentamiseen keskittyviä hankkeita 
ei tällä hetkellä ole käynnissä. Edellisen suuremman hirsiraken-
tamisen kehittämishankkeen (Pudasjärven Hirsikorttelihanke 
2009-2012) päätavoitteena oli lisätä luotettavaa tietoa hirsitalon 
valmistuksen ja rakentamisen ekologisuudesta. Hankkeen tutki-
mustulokset hirsitalojen rakentamisesta aiheutuvien kasvihuo-
nepäästöjen ja energiankulutuksen matalasta tasosta osoittavat 
selvästi, että hirsirakentamisen lisääminen on myös ekologisesti 
perusteltua. Myös Hirsikorttelihankkeen loppuraportin johtopää-
töksissä nähdään hirsirakentamisen haasteeksi kumota suun-
nittelijoiden ja viranhaltijoiden ennakkoluuloja hirsirakennusten 
soveltuvuudesta niin erilaisiin ympäristöihin kuin erikokoisiin ra-
kennushankkeisiin.

Hirsirakentamisen suosioon vaikuttaa olennaisesti se, millainen 
imago niin pienille kuin suurille hirsirakennuksille kyetään luo-
maan. Ekologisuuden lisäksi yksi keskeisimmistä imagoon vai-
kuttavista tekijöistä on rakennusten arkkitehtuuri. Edellinen hir-
siarkkitehtuurin kehittämishanke (Tekes/Oulun yliopisto) päättyi 
vuosituhannen vaihteessa, minkä jälkeen rakentamisen energia-

1.1. Moderni hirsikaupunki –hanke

Kuva 1. 
Arkkitehdit m3 Oy:n suun-
nittelema vuonna 2013 val-
mistunut Pikku-Paavalin 
päiväkoti Pudasjärvellä.
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tehokkuusmääräykset ovat muuttuneet huomattavasti samalla 
kun hirsitaloteollisuuden tuotekehitystoiminta on vakiinnuttanut 
uusia ratkaisuja, kuten massiivia ja jopa painumattomia lamelli-
hirsirakenteita. Näiden kehitysaskelien myötä haettavalle hank-
keelle onkin syntynyt selkeä tilaus sekä hirsirakennusteollisuu-
den että yleisemmin rakennetun ympäristön laadun kehittämisen 
näkökulmista.

Tämän hankkeen tavoitteena on selvittää tarkemmin hirsiraken-
tamisen markkinaosuuden kasvattamiseen liittyviä haasteita, 
etsiä niiden ratkaisemista tukevia toimintamalleja ja tuotanto-
tapoja sekä tutkia kaupunkimaisempaan ympäristöön sopivan 
hirsirakentamisen uutta arkkitehtuuria niin suurten kuin pienten 
hirsikohteiden osalta. Merkittävä osa Pohjois-Pohjanmaan hir-
sitaloteollisuuden tuotannosta menee tälläkin hetkellä vientiin, 
joten yritysten liiketoiminnan kasvupotentiaali on myös kansain-
välisesti merkittävä.

1.2. Esiselvityksen tavoitteet ja toteutumi-
nen

Esiselvitysvaihe on toteutettu 1.1.2016 – 30.9.2016 välisenä ai-
kana Oulun yliopiston arkkitehtuurin tiedekunnan hankkeessa 
mukana olleiden tutkijoiden toimesta. Esiselvityksen tavoitteena 
on ollut saada kattava kuva hirsirakentamisen nykytilasta ja mah-
dollisuuksista Suomessa ja vientimarkkinoilla. Esiselvityksessä 
tarkasteltavien teemojen kirjo on laaja, sillä se sivuaa mm. hirsi-
rakentamisen kilpailukykyyn ja imagoon sekä arkkitehtonisiin ja 
rakennusteknisiin ominaisuuksiin liittyviä näkökulmia.

Haastattelujen ja kyselytutkimusten avulla tavoitettiin hirsira-
kentamiseen vaikuttavia osapuolia kattavasti. Haastatteluihin 
osallistui hirsitaloteollisuuden toimitusjohtajia ja myyjiä, asema-
kaavoituksen viranhaltijoita, ympäristöministeriön asiantuntijoi-
ta, tilaajia, urakoitsijoiden edustajia, suunnittelijoita ja kuluttajia. 
Lisäksi esiselvitysvaiheessa toteutettiin kaksi kyselytutkimusta 
joista toisessa selvitettiin kuluttajien kokemuksia ja mielikuvia 
hirsirakentamisesta ja toisessa kuluttajien maksuhalukkuutta. 
Näiden lisäksi rakennusvalvonnan viranhaltijoita tavoitettiin net-
tikyselyn avulla.       

Aineistoa saatiin kaikilta keskeisiltä tahoilta. Suurten hirsira-
kennusten käyttäjiä ei tässä tutkimuksessa haastateltu, koska 
urakoitsijoiden, tilaajien ja hirsitalotoimittajien toimitusjohtajien 
haastatteluissa sivuttiin aihetta tämän selvityksen kannalta riit-
tävällä tasolla.  

Esiselvitys on toteutettu pääosin suunnitelmien mukaisesti. 
Haastattelut ja nettikyselyt toteutettiin aikataulussa ja tavoitellus-
sa laajuudessa, joskin kaikilla haastatteluihin pyydetyillä henki-
löillä ei ollut resursseja osallistua tutkimukseen. 

Erityisiä haasteita aiheutti vain kuluttajahaastattelujen tekemi-
nen, sillä haastateltavien henkilöiden löytäminen oli vaikeaa. 
Otos oli sikäli hyvin yksipuolinen, että haastateltavien henkilöi-
den lista saatiin vain yhdeltä hirsitalotoimittajalta ja näistä vain 
kaksi suostui haastateltaviksi. Näistä molemmilla oli kokemusta 
hirsitalon rakentamisesta.  Hirsitalorakentamista harkitsevien ku-
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luttajien haastatteluja saatiin vain yksi kappale. Muiden osapuol-
ten osalta haastatteluja pystyttiin toteuttamaan tarvittava määrä 
eikä näiden haastateltavien löytäminen aiheuttanut tutkimuksen 
kannalta merkittävää haastetta.   

Esiselvitysraportin tavoitteena on koota ja esittää kysely- ja 
haastattelututkimuksissa esille tulleet teemat tiiviisti. Esiselvitys-
vaiheessa kerättyä aineistoa on runsaasti ja sitä hyödynnetään 
myös hankkeen myöhemmissä vaiheissa, sillä aineiston kaikkien 
ulottuvuuksien löytäminen saattaa edellyttää syvemmän analyy-
sin tekemistä ja jatkotarkastelua. Esiselvitysraportissa kuitenkin 
tuodaan esille kaikkein olennaisimmat esille nousevat teemat.   

Esiselvitysraportti palvelee hyvin suunnittelututkimuksen tarpei-
ta. Hankkeen alkaessa sekä sille että esiselvitykselle on asetettu 
selkeät tavoitteet, mutta ne ovat tarkentuneet ja konkretisoitu-
neet esiselvitysprosessin aikana. Hankkeen alussa tutkimuksen 
tekijöillä on ollut selkeä mielikuva siitä mitä teemoja hankkeen 
kuluessa tulisi selvittää. Näitä ovat olleet mm. massakustomoin-
nin mahdollisuuksien, liiketoimintastrategioiden kehittämistar-
peiden ja modernin hirsiarkkitehtuurin ilmeen tutkiminen. Esi-
selvityksen aikana näihin teemoihin liittyvä tutkimuksen tarve 
on saanut vahvistuksen. Esiselvityksen aikana jatkotutkimuksen 
suunnat ovat kuitenkin tarkentuneet lisääntyneen tiedon ja ym-
märryksen myötä. 

Esiselvitysraportti itsessään tarjoaa eri osapuolille tietoa hir-
sirakentamisen haasteista ja mahdollisuuksista ja raportissa 
esitetään alustavaa analyysia olemassa olevan tiedon valossa. 
Esiselvitysraporttia varten tehdyn tarkastelun lopputuloksena 
on syntynyt kokoavaa analyysia, joka on esitetty kirjallisessa ja 
graafisessa muodossa. 

Esiselvitysraportti on kolmeosainen. Ensimmäisessä osassa 
(luvussa kaksi) käsitellään mistä ja miten selvityksessä hyödyn-
netty aineisto on kerätty. Osiossa avataan myös aineiston kerää-
miseen liittyviä epätarkkuuksia ja haasteita. Luvussa kolme esi-
tetään aineiston pohjalta tehty analyysi ja siitä nousevat teemat. 
Kunkin otsikon alla on analyysin tiivistelmä jota seuraa aineistos-
ta poimitut sitaatit ja kuvaajat. Luvussa neljä käsitellään selvityk-
sen johtopäätöksiä ja niiden merkitystä hankkeen jatkon kannal-
ta. Raportissa esitetään myös analyysistä johdettuja, hankkeen 

kannalta keskeisiä toimenpide-ehdotuksia. Tämä osio avaa esi-
selvityksen yhteyttä ja merkitystä jatkotarkastelun kannalta.   
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Kaupunkiympäristöön soveltuvaa hirsiarkkitehtuuria on tutkit-
tu Oulun arkkitehtuurin tiedekunnassa aiemmin vuosina 1998-
2000 ja Moderni hirsikaupunki -hanke on osa tätä jatkumoa. Hirsi 
kaupunkiympäristössä –kehityshanke toteutettiin Oulun yliopis-
ton arkkitehtuurin osaston Puustudion toimesta vuosituhannen 
alussa.  Hankkeen tavoitteena oli kehittää moderni, kaupunki-
ympäristöön sopiva tulkinta hirsiarkkitehtuurista. Kaupunkiym-
päristöön soveltuvista hirsirakennuksista oli kuitenkin tuohon 
aikaan vain niukasti esimerkkejä. Tämä asetelma loi lähtökohdat 
tutkimukselle, jonka tavoitteena oli antaa ohjeita ja malleja siitä, 
millaista nykyaikainen hirsirakentaminen voisi olla kaupunki- ja 
taajamaympäristössä. Hanke toteutettiin Hirsitaloteollisuus ry:n 
tilauksesta ja sen rahoittamiseen osallistuivat Honkarakenne 
Oyj, Kontiotuote Oy ja Rantasalmi Oy. TEKES myönsi tuotekehi-
tysavustusta tutkimuksen tilaajalle. 

Hankkeen kuvaus

Hankkeessa aineistoa kerättiin haastatteluiden ja postikyselyi-
den avulla. Hankkeen puitteissa järjestettiin myös opiskelijakil-
pailuja ja opinnäytetöitä, joista parhaita töitä päätyi toteutukseen. 
Näistä esimerkkeinä mainittakoon Anssi Lassilan suunnittelema 
Kärsämäen kirkko ja Tanja Rytkösen suunnittelema Sodankylän 
observatorio. Kilpailuiden tavoitteena oli osoittaa hirren luonteva 
soveltuminen erilaisten rakennustyyppien rakennusmateriaalina. 

Hirsi kaupunkiympäristössä –kehityshankkeen loppuraportis-
sa todetaan, että ollakseen kilpailukykyinen vaihtoehto nykyai-
kaiseen kaupunkirakenteeseen, tulisi hirsirakennuksille löytää 
moderni arkkitehtoninen ilme. Tehtaiden kehitystyön arvioitiin 
tuolloin keskittyvän pitkälti seinärakenteisiin, siinä missä koko 
rakennusprosessin hallinta nähtiin puutteellisena. Hirsimateriaali 
arvioitiin jo tuolloin korkealuokkaiseksi. Viennin osuus markki-
noista oli 2000-luvun alussa merkittävä ja Suomessa sijaitsevat 
tuotantolaitokset maailman suurimpia. Hirsitalojen käyttö oli laa-
jentumassa vapaa-ajanasuntojen lisäksi myös normaaliin pien-
taloarakentamiseen ja ensimmäisiä suurempia hirsirakentami-
sen hankkeita toteutettiin, joskin vain vähän. Tuolloin hirsitalon 

rakentamista puoltaviksi tekijöiksi mainittiin aitous, kodikkuus ja 
terveellisyys. 

Hirsi kaupunkiympäristössä –kehityshankkeessa nousi myös 
esille, että rakentajien mukaan kaavamääräykset muodostivat 
merkittävimmän esteen pientalorakentamiselle, mutta hankkeen 
raportin mukaan kaupunkien hirsirakentamisen vähäisyys ei 
suoranaisesti johtunut rakentamisen tiukemmasta ohjaamises-
ta. Hankkeen aikana ohjaukseen liittyviä näkökulmia selvitettiin  
kartoittamalla Oulun läänin kuntien kaavoitus- ja rakennusval-
vontaviranhaltijoiden suhtautumista hirsirakentamista kohtaan 
postikyselyn avulla. Tuolloin kerätyn kyselyaineiston mukaan 
hirsirakentamista ohjattiin pääasiassa rakentamistapaohjeilla. 
Myös hirsirakennusten keskittäminen samalle alueelle nähtiin 
ohjauksen keinona. Raportissa tuodaan esille, että hirsiraken-
nukset koettiin taajamakuvassa ongelmallisiksi, mutta raken-
nusvalvonnan ohjauksella ja hirsirakennusten määrällä ei ollut 
suoraa riippuvuutta toistensa suhteen.  

Hankkeen aikana kaavoituksen viranhaltijoille tehdyissä haastat-
teluissa nousi esille, että hirttä pidettiin positiivisena materiaalina 
ja siihen liitettiin paljon hyviä ominaisuuksia. Pieni osa piti hirttä 
materiaalina vanhanaikaisena. Hirrelle sopivimpina käyttökohtei-
na pidettiin saunaa, loma-asuntoa, luontoon liittyvää matkailura-
kennusta ja maatilan päärakennusta. Raportin mukaan kaikissa 
valinnoissa näkyi perinteen näkyminen ja joissain valinnoissa 
hyvien esimerkkien merkitys. Hirren ja luonnon välinen yhteys 
tuli esille lähes jokaisessa haastattelussa. Sopimattomimpina 
pidettiin muun muassa julkista rakentamista, rivitaloa sekä pien-
taloa kaupungissa, materiaalin teknisiin ominaisuuksiin (painu-
minen, äänitekniikka, palotekniikka) tai esteettis-rakenteellisiin 
seikkoihin vedoten. Pientalon osalta haasteeksi koettiin kaupun-
kikuvalliset tekijät ja heikko suunnittelu. Yli puolet haastatelluista 
piti hirttä kaupunkiin sopimattomana materiaalina historiallisista 
syistä johtua.  

Kaupunkiin parhaiten sopivaksi arvioitiin lyhytnurkkainen talo, 
jossa nurkat oli laudoitettu. Höylähirttä pidettiin teollista pyöröhirt-
tä parempana. Haastatelluista kaikki olivat sitä mieltä, että hirsi 
soveltuu moderniin arkkitehtuuriin. Hirren parhaaksi käsittelyksi 
kaupunkiympäristössä miellettiin peittomaalaus, jolloin raken-
nusta ei mielletty niin vahvasti luontoon kuuluvaksi elementiksi. 

1.3. Tausta: aiemmat hankkeet
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Raportissa tuodaan, esille, että mielikuvat hirren mahdollisuuk-
sista ovat muodostuneet enimmäkseen toteutettujen kohteiden 
kautta, jotka eivät ole olleet kovin korkeatasoisia. Tämän näh-
dään selittävän negatiivista suhtautumista. Johtopäätöksenä esi-
tetään että parantamalla hirsirakennusten arkkitehtonista laatua, 
hirsiarkkitehtuuri kelpaa viranhaltijoille siinä missä muistakin ma-
teriaaleista toteutettu rakentaminen.

Yksittäisten pientalojen osalta todetaan, että liiallinen moni-
muotoisuus ja koristeellisuus on ongelmallista. Yksinkertainen 
perusratkaisu johtaa varmimmin kauniiseen ja rauhalliseen lop-
putulokseen. Muut kuin vähäeleiset harjakatot tuntuvat vierailta 
hirsirakennuksissa. Rakennuksesta on voitava hahmottaa sen 
kotelomainen ydin, johon päästään käyttämällä kapearunkois-
ta rakennusmassaa lyhyillä siroilla räystäillä, jolloin seinät ovat 
hallitsevampia kuin katto. Syvärunkoiset hirsitalot, jossa raskaan 
katon kuormittamat hirsiseinät tuntuvat painuvan maan sisään, 
eivät tunnu luontevilta. Hirteen liittyvien rakenteiden tulisi olla ke-
veitä vastapainona rakennuksen raskaalle perusmassalle. Hir-
siset pientalot vaikuttaisivat kehittyvän koristeellisemmiksi, kun 
taas rankorakenteiset yksinkertaisemmiksi lähestyen talonpoi-
kaisperinnettä. Hirren massiivisuus pääsee parhaiten esille jos 
julkisivuissa on riittävän suuria umpipintoja. Raportin mukaan 
tuntuu perustellulta, että hirttä käytetään sellaisenaan ilman ver-
hoiluja. Yksinkertainen ja niukka hirsiarkkitehtuuriperintömme 
antaa erinomaiset lähtökohdat myös modernien hirsipientalojen 
suunnittelulle. 

Modernin hirsiarkkitehtuurin luomisen kannalta tärkeimmät tutki-
muksessa havaitut asiat olivat kokonaishahmo, hirren poikkileik-
kausmuoto, hirsinurkat, hirsirakenteen aukottaminen, aukkojen 
listoittaminen ja muiden materiaalien yhdistäminen hirsiraken-
teeseen. Hirsistä täytyy muodostaa kotelomaisia selkeitä masso-
ja, jolloin talon ydin on selkeästi hahmotettavissa. Hirsirakenta-
misen moderni ilme pitäisi perustua länsi-suomalaisen perinteen 
mukaisesti kapearunkoiselle kaksikerroksiselle massalle, jossa 
on loiva harjakatto ja sirot räystäät, ja seinäpinnat ovat hallitseva 
elementti. Detaljoinnin osalta tulee kehittää höylähirsien profiileja 
ja luoda teollisia lyhyt- ja T-nurkkavaihtoehtoja. Hirsiseinien au-
kotuksiin tarvitaan sirompia, painumisen sallivia listoitustapoja. 
Nykyarkkitehtuurissa käytetään useita eri materiaaleja rinnak-
kain, jolloin täytyy kehittää painumattomien keveiden rakentei-

den ja hirsirakenteiden välisiä liitoksia. Parhaiten massiivisen 
hirsirakentamisen rinnalle sopivat keveät ja sirot rakenteet, kuten 
teräs-, lasi, tai levyrakenteet. Kuultavat pintakäsittelyt eivät kuulu 
kaupunkimaiseen ympäristöön, vaan hirsi joko jätetään paljaaksi 
tai peittomaalataan. 

Yhteys Moderni hirsikaupunki -hankkeeseen

Tilanne on monelta osin edelleen samankaltainen. Esiselvitys-
raportin perusteella tuotantotekniikka on korkeatasoista ja hir-
ren käyttö pientalojen rakennusmateriaalina on jatkunut. Myös 
hirsitalon rakentamista puoltavat tekijät ovat pitkälti samat, jos-
kin terveellisyys on tämän päivän markkinoilla jopa korostunut 
ominaisuus. Hirsirakentaminen on edelleen vientituote, tosin sen 
asema on heikentynyt heikkojen talousnäkymien myötä. Toisaal-
ta monet hankkeessa asetetut tavoitteet ovat ainakin osin toteu-
tuneet. Monet hirsitalotehtaat ovat ottaneet tuotantoon moder-
nimpia malleja ja niiden kysyntä on kasvanut vuosien saatossa. 
Myös hirsirakennusten lyhytnurkkaratkaisuja on kehitetty. Suh-
tautuminen hirsirakentamiseen on varovaisen arvion mukaan 
kohentunut ja hirsirakennuksia sallitaan yhä paremmin rakennet-
tavan kaupunkiympäristöön. 

Hirsi kaupunkiympäristössä –tutkimushanke antaa ohjeita ja 
näkemyksiä siitä mitä hirsiarkkitehtuurin tulisi olla. Tämän hank-
keen osalta tavoitteena on pikemminkin löytää hirsiarkkitehtuurin 
uusia mahdollisuuksia ja nähdä hirsi rakennusmateriaalina mui-
den joukossa. Hirsimateriaali tarjoaa näin ajateltuna rikkaan ja 
monipuolisen lähtökohdan modernille arkkitehtoniselle ilmaisul-
le.
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2.
Aineisto ja sen  kerääminen
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2.1. Kyselytutkimukset

Maksuhalukkuuskysely toteutettiin niin sanottua contingent va-
luation- menetelmää (CV) hyödyntäen. CV-menetelmä kattaa 
joukon erilaisia tutkimusmenetelmiä, joista tähän tutkimukseen 
valittiin ”Kansanäänestys” -menetelmä (Dichotomous Choice 
(Referendum) Method). Kansanäänestys on binäärinen menetel-
mä, jossa kullekin vastaajalle annetaan satunnaisesti määritelty 
summa ja kysytään, ovatko he valmiita maksamaan hinnan hyö-
dykkeestä. Henkilö vastaa kysymykseen ”kyllä” tai ”ei”. Vasta-
uksista muodostetaan histogrammi, jossa ”kyllä”- vastanneiden 
osuus esitetään hinnan funktiona.1 

Maksuhalukkuuskysely toteutettiin Oulun rakentajamessuilla 
15.-16.4.2016 sekä Rovaniemen rakentajamessuilla 23.4.2016. 
Vastaajille ojennettiin kyselylomake, jonka he lukivat ja täyttivät 
itse. Alle kymmenessä tapauksessa tutkimuksen tekijä luki ky-
symyksen ääneen ja täytti kyselylomakkeen vastaajan puolesta. 

Vastaajille kuvailtiin ensin oletettava lähtötilanne: ”Oletetaan, 
että suunnittelette omakotitalon rakentamista. Harkitsette sa-
mankokoisen puurunkoisen talomallin ja hirsitalomallin välillä.” 
Tämän jälkeen kysyttiin: ”Valitsisitteko hirsitalon, jos se olisi 
samanhintainen kuin puurunkoinen talo?” tai ”Valitsisitteko hir-
sitalon, vaikka se maksaa x € puurunkoista taloa enemmän?” 
Summa vaihteli 0 € ja 22 000 € välillä 2000 € välein. Vastaajilta 
kysyttiin myös asuinkuntaa ja ikää. (Katso sivu 154)

Tuloksia analysoitiin sekä yhtenä otoksena (a), jossa olivat mu-
kana kaikki vastaukset (n=630 kpl), että erikseen Oulussa (b, 

Esiselvitysvaiheessa on toteutettu kaiken kaikkiaan kolme kyse-
lytutkimusta, jotka on suunnattu kuluttajille ja rakennusvalvon-
nan viranhaltijoille.  Alla esitetään menetelmien kuvaukset ja ai-
neiston keräämisen tavat.

Maksuhalukkuuskysely

n=334 kpl) ja Rovaniemellä (c, n=296 kpl) kerättyjen vastausten 
osalta. Kaikkien otosten (a, b ja c) jakaumat olivat varsin saman-
kaltaiset, mutta tilastollisesti merkitseviä eroja eri maksusummi-
en välille syntyi ainoastaan koko otosta (a) tarkasteltaessa. Khiin 
neliö –testin avulla saatu P-arvo, joka mittaa otoksen tilastollis-
ta merkitsevyyttä, oli tällöin 0,022 tilastollisen merkitsevyyden 
raja-arvon ollessa <0,05. Eri maksusummien väliset erot olivat 
odotetun kaltaisia, eli kyselyyn osallistuneet valitsivat hirsitalon 
useammin, kun sen hintaero puurankaiseen taloon oli pieni tai 
olematon. Tulokset olivat lineaarisia kuitenkin ainoastaan silloin, 
kun hintaero oli 4000€ tai sitä pienempi. 6000€:n hintaerosta 
ylöspäin hirsitalo oli edelleen selkeästi suositumpi valinta kuin 
puurankainen talo, mutta hintaero ei tällöin muodostunut enää 
merkitseväksi tekijäksi valinnan suhteen.

Kyseinen tulos osin osoittaa maksuhalukkuuskyselymenetelmän 
heikkouden kuluttajien todellisen käyttäytymisen mittarina: to-
delliset valinnat varsinkin suurempien maksusummien suhteen 
voivat poiketa siitä, mitä kuvitteellisessa kyselytilanteessa ollaan 
valmiita jostakin tuotteesta maksamaan. Joka tapauksessa tutki-
mus osoitti selvästi kuitenkin sen, että hirsitalon ja puurankaisen 
talon välinen hintaero, joka myös hirsitalotoimittajien mukaan on 
olemassa, on kysyntää laskeva tekijä. Tämänkin kyselyn mu-
kaan, mikäli hintaero olisi hyvin pieni tai olematon (4000€ tai pie-
nempi), kuluttajat valitsisivat hirsitalon vielä nykyistä useammin 
puurankaisen talon sijasta.     

1Boardmann et al. Cost-Be-
nefit Analysis. Concepts and 
Practice.  2006: 371-374.

Kuva 2. 
Arkkitehtitoimisto Lukka-
roisen suunnitteleman Pu-
dasjärven koulukampuksen 
kaarevia puurakenteita työ-
maan ajalta.
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Sähköinen kuluttajakysely toteutettiin Google Forms -työkalun 
avulla. Kyselyyn vievä linkki oli hankkeessa mukana olevien hir-
sitalotoimittajien nettisivuilla huhtikuun puolesta välistä kesäkuun 
alkuun. Ajanjakso vaihteli hieman yrityksestä riippuen. Kysely to-
teutettiin suomenkielisenä ja sen kohderyhmänä olivat kotimai-
set kuluttajat. Kysely oli näin ollen vain niiden hirsitalotoimittajien 
nettisivuilla joilla on merkittävää kotimaankauppaa. 

Kyselyn sijanti vaihteli kunkin yrityksen nettisivujen rakenteen 
mukaan. Yhdellä toimijalla kysely tuli ruutuun ponnahdusikkuna-
na, toisilla se löytyi etusivulta tai esimerkiksi “uutisia“ tai “ajan-
kohtaiset“ -välilehden takaa.   Oulun rakentajamessuilla tarjottiin 
myös mahdollisuus täyttää paperinen kyselylomake josta saatu 
aineisto kirjattiin sähköiseen järjestelmään myöhemmin.  

Kyselyssä oli 9 osiota joista ensimmäisessä kartoitettiin vastaa-
jan perustiedot ja viimeisessä annettiin mahdollisuus jättää yhte-
ystiedot arvontaan osallistumista varten. Osioissa oli kysymyksiä 
hirsitalon suunnitteluun, rakennuksen ja ympäristön suhteeseen, 
kokemuksiin ja mielikuviin sekä ostopäätökseen vaikuttaviin te-
kijöihin liittyen. Kyselyyn vastaaminen kesti noin 10 minuuttia. 
Kyselyyn saatiin 256 vastausta, joka on tutkimuksen kannalta 
riittävä suuri otanta. Osa ei vastannut kaikkiin kysymyksiin, mutta 
suurin osa täytti kyselyn alusta loppuun.

Vastaajista 54,7% oli naisia ja 45,3% miehiä. Vastaajien ikähai-
tari oli laaja (Katso diagrammi 1.). Suurimman ikäryhmän vas-
taajista (34,8%) muodostivat 30-39 vuotiaat. 14,8 prosenttia vas-
taajista oli 20-29 -vuotiainta, 21,1 prosenttia oli 40-49 -vuotiaita 
15,6 prosenttia oli 50-59 -vuotiaita ja 10,5 prosenttia oli 60 -69 
-vuotiaita. 3,2 prosenttia vastaajista oli alle 20 vuotta tai 70 vuot-
ta tai enemmän. Kyselyn maantieteellinen kattavuus oli hyvä, 
sillä vastauksia saatiin yli 110 paikkakunnalta ja mukana oli sekä 
suuria että pieniä paikkakuntia. Eniten vastauksia saatiin Oulus-
ta, Espoosta, Helsingistä, Turusta, Rovaniemeltä, Jyväskylästä, 
Tampereelta ja Kuusamosta. Muista kaupungeista saatiin alle 
neljä vastausta.

Kuluttajakysely

Diagrammi 1.
Vastaajien ikähaitari on laa-
ja.

Suuri osa (44,8%) vastaajista oli pienestä taloudesta, jossa ei ol-
lut yhtään lasta (Katso diagrammi 2.). 16,3 prosentilla vastaajista 
oli yksi lapsi, 20,9 prosentilla oli kaksi lasta, 9,5 prosentilla oli 
kolme lasta ja 8,3 prosentilla oli neljä lasta tai enemmän. Vastan-
neista vain 27,7 prosentilla oli kokemusta omakotitalon toteutta-
misesta hirrestä. Hieman yli puolet vastaajista kuitenkin suunnit-
teli rakentavansa omakotitalon lähivuosina (Katso diagrammi 3.). 

Diagrammi 2.
Vastaajista merkittävä osa 
(44,9%) asuu pienissä talo-
uksissa, jossa ei ole lapsia.

Diagrammi 3.
Vastaajista hieman yli puo-
let suunnittelee rakentavan-
sa omakotitalon lähivuosi-
na. 
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Kysely rakennusvalvonnan viranhaltijoille

Myös rakennusvalvonnan viranhaltijoilla teetetty sähköinen ky-
sely toteutettiin Google Forms -työkalua käyttäen. Kyselyyn 
johtava linkki jaettiin Rakennustarkastusyhdistys RTY ry:n säh-
köpostilistoilla, jolloin se tavoitti kaikki yhdistyksen työssä ja 
eläkkeellä olevat jäsenet. Kysely oli vastattavissa 3.-17.5.2016 
välisen ajan. 

Kyselyyn saatiin kaiken kaikkiaan 111 vastausta. Vastaajista 
76,9% oli miehiä ja 23,1% oli naisia.  Vastaajien ikähaitari vaihte-
li 26 ja 65 välillä, mutta suurin osa vastaajista oli 50-60  vuoden 
ikäisiä. Vastaajilla oli myös monenlaisia titteleitä tai ammattini-
mikkeitä joista rakennustarkastaja oli kuitenkin selvästi yleisin 
(54 vastaajaa). Muita nimikkeitä olivat mm. johtava rakennus-
tarkastaja, tarkastusinsinööri, lupa-arkkitehti, arkkitehti, raken-
nuslupainsinööri ja lupainsinööri. Vastaajissa oli myös muutama 
kaavoituksen viranhaltija ja yhdyskunta- tai rakennuslakimies. 

Vastauksia saatiin maantieteellisesti kattavalta alueelta, eniten 

Diagrammi 4.
Vaastaukset jakautuivat ta-
saisesti kun osallistujilta 
kysyttiin kuinka kauan he 
ovat toimineet rakennusval-
vontaan liittyvissä tehtävis-
sä.

Helsingistä ja Tampereelta. Vastauksia saatiin kaiken kaikkiaan 
n. 70 eri kunnasta, suurimmasta osasta vain yksi tai kaksi vas-
tausta.    

Myös se kuinka kauan henkilöt olivat toimineet alla vaihteli suu-
resti. Suurin ryhmä oli 21-35 vuotta alalla toimineiden joukko 
(25,5%). Vastaukset kuitenkin jakautuivat ryhmien välille melko 
tasaisesti siten, että 5 vuotta tai alle työskennelleitä oli 14,5%, 
6-10 vuotta työskennelleitä oli 15,5%, 11-15 vuotta työskennel-
leitä oli 19,1%, 16-20 vuotta työskennelleitä oli 11,8% ja 36-40 
vuotta työskennelleitä oli 12,7%. 0,9% vastaajista oli työskennel-
lyt alalla 41 vuotta tai enemmän. 

Myös rakennusvalvonnan viranhaltijoille teetetyn kyselyn toteut-
taminen onnistui pääasiassa hyvin. Myös tähän kyselyyn vastaa-
minen oli periaatteessa mahdollista useaan kertaan, mutta tätä 
mahdollisuutta ei käytetty. 

Vastaukset päivittyivät automaattisesti ja reaaliaikaisesti Google 
Forms -ohjelmaan joka myös muodosti kvantitatiivisesta aineis-
tosta valmiit kuvaajat. Tämä on ollut aineistosta tehtävän ana-
lyysin lähtökohta. Avoimien kenttien vastaukset analysoitiin si-
ten, että vastaukset luettiin useaan kertaan ja sen jälkeen niitä 
verrattiin toinen toisiinsa. Kaikki analysoijan mielestä olennaiset 
mielipiteet korostettiin tekstistä ja sen jälkeen siirrettiin toiseen 
tiedostoon, jossa vastauksia jälleen luokiteltiin teemoittain ja ai-
healueittain. Näin aineistosta saatiin nousemaan esille tämän 
selvityksen kannalta olennaisimmat huomiot.   

Kyselyn toteuttaminen onnistui pääasiassa hyvin, mutta joitain 
menetelmällisiä puutteitakin esiintyi. Kyselyyn vastaaminen oli 
periaatteessa mahdollista useaan kertaan, mutta tätä mahdol-
lisuutta ei oltu käytetty ainakaan sähköisen kyselyn osalta. Osa 
paperikyselyyn vastanneista ymmärsi joitain kysymyksiä tai oh-
jeita väärin eikä näitä voitu huomioida analyysissa. Muutoin ky-
sely toteutui suunnitellulla tavalla. 
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Eri osapuolille teetetyt haastattelut toteutettiin vuoden 2016 
tammikuun ja elokuun välisenä aikana. Haastattelut tehtiin en-
sin hirsitalotoimittajien toimitusjohtajille ja tämän jälkeen muille 
osapuolille, joita olivat myyjät, asemakaavoituksen viranhaltijat, 
tilaajat, ympäristöministeriön asiantuntijat, urakoitsijat, suunnitte-
lijat ja kuluttajat. Haastattelut toeutettiin  siinä järjestyksessä kun 
haastatteluajankohta saatiin sovittua.  

Puolistrukturoitu haastattelu eteni etukäteen suunnittellun run-
gon mukaisesti, mutta haastattelija kysyi tarkentavia kysymyksiä 
haastattelun edetessä. Haastattelut kestivät 30 minuutista rei-
luun kahteen tuntiin. Kaikki haastattelut äänitettiin ja haastatte-
lut litteroitiin sanatarkasti, vaikkakaan kaikkia haastattelijan tar-
kentavia kysymyksiä ei kirjattu. Haastattelut on pääosin litteroitu 
sanatarkasti äänitettä hyödyntäen, mutta litteroinneista on pois-
tettu murteellisuus ja lisäsanat. Muutama toimitusjohtajalle tehty 
haastattelu on litteroitu tarkkojen muistiinpanojen perusteella. 
Yhden suunnittelijalle tehdyn haastattelun aikana puhe ei tallen-
tunut nauhalle kokonaisuudessaan teknisen vian vuoksi. Siksi 
haastattelu litteroitiin osin sanatarkasti ja osin muistiinpanojen 
perusteella sekä muistinvaraisesti. 

Haastattelujen lähtökohdat ja asetelmat ovat olleet osin luon-
teeltaan erilaisia. Haastattelurunkoa ei pääasiassa ole lähetet-
ty haastateltaville etukäteen. Poikkeuksena mainittakoot kaikki 
hankkeessa mukana olevat toimitusjohtajat sekä ympäristömi-
nisteriön Pekka Kalliomäki ja Petri Heino. Haastateltavalle ei 
myöskään ole kerrottu haastattelijan ammatista, taustasta tai 
asemasta ennen haastattelua, mutta osa haastateltavista on 
tiennyt sen etukäteen tai se on noussut esille haastattelun aika-
na. Osa haastateltavista ovat olleet haastattelijalle entuudestaan 
tuttuja. Haastatteluja on tehty eri kaupungeissa, tiloissa ja olo-
suhteissa. Osa haastatteluista on tehty kasvotusten, osa puheli-
men tai Skypen välityksellä. Tällöin haastattelijan ja haastatelta-
van välillä ei ole katsekontaktia ja kaikki kommunikaatio tapahtuu 
puheen välityksellä. 

Haastattelun lähtökohdissa ei siis ole oltu aina täysin systemaat-

2.2. Haastattelut tisia ja kaikki edellä mainitut muuttujat saattavat vaikuttaa an-
nettuihin vastauksiin. On kuitenkin vaikea arvioida kuinka nämä 
ovat saattaneet vaikuttaa aineistoon ja sen luotettavuuteen.  

Haastateltavien valikoituminen on ollut osin systemaattista, osin 
sattumanvaraista. Hankkeessa mukana olevat hirsitalotoimi-
jat ja sitä myötä haastateltavat toimitusjohtajat valikoituivat jo 
hankkeen hakuvaiheessa. Jokaista  toimitusjohtajaa pyydettiin 
ehdottamaan yhtä tai kahta myyjää haastateltavaksi, joista va-
littiin seitsemän henkilöä siten, että aineistosta saatiin mahdolli-
simman monipuolinen. Ympäristöministeriön viranhaltijat valikoi-
tuvat haastateltaviksi oman erityisosaamisensa vuoksi. Muiden 
haastateltavien kohdalla pyrittiin siihen, että haastatteluissa 
tulisi esille mahdollisimman erilaisia näkökulmia.  Haastatelta-
vien henkilöiden valinnassa tähdättiin siihen, että aineisto olisi 
maantieteellisesti kattava ja henkilöitä valittiin sekä suurilta, että 
pieniltä paikkakunnilta. Haastateltavia etsittäessä pyrittiin myös 
siihen, että osalla ei olisi lainkaan kokemusta hirsirakentamises-
ta, sillä valtaosalla haastateltavista oli joitain kytköksiä hirsira-
kentamiseen. 

Haastattelut pystyttiin toteuttamaan pääasiassa suunnitelmien 
mukaisesti. Asiakashaastattelujen toteuttaminen oli kuitenkin 
haastavaa, sillä haastateltavien löytäminen osoittautui vaikeaksi. 
Haastatteluja saatiin toteutettua kaiken kaikkiaan kolme. Kaksi 
asiakkaista oli rakentanut hirsipientalon ja yksi olisi halunnut ra-
kentaa hirsitalon, mutta päätyi toiseen rakennusmateriaaliin.

Seuraavilla sivuilla haastatteluihin liittyvät tiedot ja niihin vaikut-
taneet muuttujat on esitetty taulukoissa. 
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Toimitusjohtajat Haastattelija(t) Aika Paikka Aineiston taltiointi Valikoituminen Muuta
Toimitusjohtaja A Professori, arkkitehti 

SAFA Janne Pihlaja-
niemi ja projektitutkija, 
arkkitehti SAFA Riikka 
Kuittinen

8.2.2016 Arkkitehtuurin tiede-
kunnan tilat

Haastattelu on äänitetty ja litte-
roitu muistiinpanojen perusteella

Moderni hirsikaupunki 
-hankkeen osapuoli

Toimitusjohtaja B Professori, arkkitehti 
SAFA Janne Pihlaja-
niemi ja projektitutkija, 
arkkitehti SAFA Riikka 
Kuittinen

1.3.1016 Arkkitehtuurin tiede-
kunnan tilat

Haastattelu on äänitetty ja litte-
roitu muistiinpanojen perusteella

Kuten yllä

Toimitusjohtaja C Professori, arkkitehti 
SAFA Janne Pihlaja-
niemi ja projektitutkija, 
arkkitehti SAFA Eeva-
maria Juuti

2.3.2016 Arkkitehtuurin tiede-
kunnan tilat

Haastattelu on äänitetty ja litte-
roitu sanatarkasti

Kuten yllä

Toimitusjohtaja D Professori, arkkitehti 
SAFA Janne Pihlaja-
niemi ja projektitutkija, 
arkkitehti SAFA Riikka 
Kuittinen

17.2.1016 Arkkitehtuurin tiede-
kunnan tilat

Haastattelu on äänitetty ja litte-
roitu sanatarkasti

Kuten yllä

Toimitusjohtaja E Professori, arkkitehti 
SAFA Janne Pihlaja-
niemi ja projektitutkija, 
arkkitehti SAFA Eeva-
maria Juuti

15.3.2016 Arkkitehtuurin tiede-
kunnan tilat

Haastattelu on äänitetty ja litte-
roitu sanatarkasti

Kuten yllä

Toimitusjohtaja F Professori, arkkitehti 
SAFA Janne Pihlaja-
niemi ja projektitutkija, 
arkkitehti SAFA Eeva-
maria Juuti

15.3.2016 Arkkitehtuurin tiede-
kunnan tilat

Haastattelu on äänitetty ja litte-
roitu sanatarkasti

Kuten yllä

Taulukko 1. 
Tiedot toimitusjohtajille teh-
dyistä haastatteluista. 



22

Hirsitaloteollisuuden 
myyjät

Haastattelija(t) Aika Paikka Aineiston taltiointi Valikoituminen Muuta

Myyjä A Projektitutkija, arkki-
tehti SAFA Eevamaria 
Juuti

28.4.2016 Haastateltavan 
toimistotilat

Haastattelu on äänitetty ja litte-
roitu sanatarkasti

Toimitusjohtajilta pyy-
dettiin ehdottamaan 
myyjiä ja haastattelija 
valitsi myyjät osittain 
satunnaisotannalla, 
mutta osittain siten, että 
tutkimuksen maantie-
teellinen kattavuus olisi 
mahdollisimman hyvä.

Myyjä B Projektitutkija, arkki-
tehti SAFA Eevamaria 
Juuti

9.5.2016 Haastateltavan 
toimistotilat

Haastattelu on äänitetty ja litte-
roitu sanatarkasti

Kuten yllä

Myyjä C Projektitutkija, arkki-
tehti SAFA Eevamaria 
Juuti

10.5.2016 Lounasravintola Haastattelu on äänitetty ja litte-
roitu sanatarkasti

Kuten yllä

Myyjä D Projektitutkija, arkki-
tehti SAFA Eevamaria 
Juuti

13.5.2016 Haastateltavan 
toimistotilat

Haastattelu on äänitetty ja litte-
roitu sanatarkasti

Kuten yllä

Myyjä E Projektitutkija, arkki-
tehti SAFA Eevamaria 
Juuti

27.5.2016 Kahvila Haastattelu on äänitetty ja litte-
roitu sanatarkasti

Kuten yllä

Myyjä F Projektitutkija, arkki-
tehti SAFA Eevamaria 
Juuti

22.8.2016 Skype-haastattelu Haastattelu on äänitetty ja litte-
roitu sanatarkasti

Kuten yllä

Taulukko 2. 
Tiedot myyjille tehdyistä 
haastatteluista. 
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Suunnittelijat Haastattelija(t) Aika Paikka Aineiston taltiointi Valikoituminen Muuta
Suunnittelija A Projektitutkija, arkki-

tehti SAFA Eevamaria 
Juuti

10.5.2016 Haastateltavan 
toimistotilat

Haastattelu on äänitetty ja litte-
roitu sanatarkasti

Esiselvityksen alkuvai-
heessa tuli ilmi, että 
arkkitehtitoimisto on 
suunnitellut yksilöllisiä 
hirsipientaloja sekä 
mallistoja hirsitalotoimit-
tajalle.

Suunnittelija B Projektitutkija, arkki-
tehti SAFA Eevamaria 
Juuti

1.6.2016 Arkkitehtuurin tiede-
kunnan tilat

Haastattelu on äänitetty ja litte-
roitu sanatarkasti

Esiselvityksen aikana 
tuli ilmi, että arkkitehti 
on suunnitellut malliston 
hirsitalotoimittajalle.

Haastattelija on 
haastateltavalle 
entuudestaan tuttu

Suunnittelija C Projektitutkija, arkki-
tehti SAFA Eevamaria 
Juuti

6.6.2016 Haastateltavan 
toimistotilat

Haastattelu on äänitetty ja litte-
roitu lähes sanatarkasti (haas-
tattelun loppua ei ole äänitetty 
teknisen vian vuoksi)

Esiselvityksen aikana 
tuli ilmi, että arkkitehti on 
ollut mukana suunnitte-
lemassa hirsirakenteista 
julkista rakennusta.

Janne Pihlajaniemi 
on haastateltavalle 
entuudestaan tuttu

Urakoitsijat Haastattelija(t) Aika Paikka Aineiston taltiointi Valikoituminen Muuta
Urakoitsija A Projektitutkija, arkki-

tehti SAFA Eevamaria 
Juuti

31.5.2016 Haastateltavan 
toimistotilat

Haastattelu on äänitetty ja litte-
roitu sanatarkasti

Esiselvityksen aikana 
tuli esille, että haasta-
teltavalla ei ole koke-
musta hirsirakentamisen 
hankkeista

Janne Pihlajaniemi 
on haastateltavalle 
entuudestaan tuttu

Urakoitsija B Projektitutkija, arkki-
tehti SAFA Eevamaria 
Juuti

24.5.2016 Arkkitehtuurin tiede-
kunnan tilat

Haastattelu on äänitetty ja litte-
roitu sanatarkasti

Esiselvityksen aikana 
tuli esille, että haasta-
teltavalla on kokemusta 
suurista hirsirakentami-
sen hankkeista

Urakoitsija C Projektitutkija, arkki-
tehti SAFA Eevamaria 
Juuti

12.8.2016 Puhelinhaastattelu Haastattelu on äänitetty ja litte-
roitu sanatarkasti

Esiselvityksen aikana 
tuli esille, että haasta-
teltavalla on kokemusta 
pienistä hirsirakentami-
sen hankkeista

Taulukko 3. 
Tiedot suunnittelijoille teh-
dyistä haastatteluista. 

Tilaaja Haastattelija(t) Aika Paikka Aineiston taltiointi Valikoituminen Muuta
Tilaaja A Projektitutkija, arkki-

tehti SAFA Eevamaria 
Juuti

20.5.2016 Arkkitehtuurin tiede-
kunnan tilat

Haastattelu on äänitetty ja litte-
roitu sanatarkasti

Maantieteellinen sijainti 
ja paikkakunnan koko. 
Ei kokemusta hirsiraken-
tamisen kohteista.  

Janne Pihlajaniemi 
on haastateltavalle 
entuudestaan tuttu

Tilaaja B Projektitutkija, arkki-
tehti SAFA Eevamaria 
Juuti

8.6.2016 Arkkitehtuurin tiede-
kunnan tilat

Haastattelu on äänitetty ja litte-
roitu sanatarkasti

Maantieteellinen sijainti 
ja paikkakunnan koko. 
Kokemusta hirsirakenta-
misen kohteista. 

Janne Pihlajaniemi 
on haastateltavalle 
entuudestaan tuttu

Tilaaja C Projektitutkija, arkki-
tehti SAFA Eevamaria 
Juuti

27.6.2016 Puhelinhaastattelu Haastattelu on äänitetty ja litte-
roitu sanatarkasti

Maantieteellinen sijainti 
ja paikkakunnan koko. 
Kokemusta hirsirakenta-
misen kohteista. 

Asiakkaat Haastattelija(t) Aika Paikka Aineiston taltiointi Valikoituminen Muuta
Asiakas A Projektitutkija, arkki-

tehti SAFA Eevamaria 
Juuti

20.8.2016 Puhelinhaastattelu Haastattelu on äänitetty ja litte-
roitu sanatarkasti

Talotoimittaja lähetti 
tutkimusryhmälle listan 
mahdollisista haastatel-
tavista. Kaikki haastatte-
luun suostuneet henkilöt 
haastateltiin.

Asiakas B Projektitutkija, arkki-
tehti SAFA Eevamaria 
Juuti

20.8.2016 Puhelinhaastattelu Haastattelu on äänitetty ja litte-
roitu sanatarkasti

Kuten yllä

Asiakas C Projektitutkija, arkki-
tehti SAFA Eevamaria 
Juuti

23.8.2016 Puhelinhaastattelu Haastattelu on äänitetty ja litte-
roitu sanatarkasti

Haastateltava on Riikka 
Kuittisen asiakas. 

Riikka Kuittinen on 
haastateltavalle 
entuudestaan tuttu. 

Taulukko 4.  
Tiedot tilaajille tehdyistä 
haastatteluista. 
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Suunnittelijat Haastattelija(t) Aika Paikka Aineiston taltiointi Valikoituminen Muuta
Suunnittelija A Projektitutkija, arkki-

tehti SAFA Eevamaria 
Juuti

10.5.2016 Haastateltavan 
toimistotilat

Haastattelu on äänitetty ja litte-
roitu sanatarkasti

Esiselvityksen alkuvai-
heessa tuli ilmi, että 
arkkitehtitoimisto on 
suunnitellut yksilöllisiä 
hirsipientaloja sekä 
mallistoja hirsitalotoimit-
tajalle.

Suunnittelija B Projektitutkija, arkki-
tehti SAFA Eevamaria 
Juuti

1.6.2016 Arkkitehtuurin tiede-
kunnan tilat

Haastattelu on äänitetty ja litte-
roitu sanatarkasti

Esiselvityksen aikana 
tuli ilmi, että arkkitehti 
on suunnitellut malliston 
hirsitalotoimittajalle.

Haastattelija on 
haastateltavalle 
entuudestaan tuttu

Suunnittelija C Projektitutkija, arkki-
tehti SAFA Eevamaria 
Juuti

6.6.2016 Haastateltavan 
toimistotilat

Haastattelu on äänitetty ja litte-
roitu lähes sanatarkasti (haas-
tattelun loppua ei ole äänitetty 
teknisen vian vuoksi)

Esiselvityksen aikana 
tuli ilmi, että arkkitehti on 
ollut mukana suunnitte-
lemassa hirsirakenteista 
julkista rakennusta.

Janne Pihlajaniemi 
on haastateltavalle 
entuudestaan tuttu

Urakoitsijat Haastattelija(t) Aika Paikka Aineiston taltiointi Valikoituminen Muuta
Urakoitsija A Projektitutkija, arkki-

tehti SAFA Eevamaria 
Juuti

31.5.2016 Haastateltavan 
toimistotilat

Haastattelu on äänitetty ja litte-
roitu sanatarkasti

Esiselvityksen aikana 
tuli esille, että haasta-
teltavalla ei ole koke-
musta hirsirakentamisen 
hankkeista

Janne Pihlajaniemi 
on haastateltavalle 
entuudestaan tuttu

Urakoitsija B Projektitutkija, arkki-
tehti SAFA Eevamaria 
Juuti

24.5.2016 Arkkitehtuurin tiede-
kunnan tilat

Haastattelu on äänitetty ja litte-
roitu sanatarkasti

Esiselvityksen aikana 
tuli esille, että haasta-
teltavalla on kokemusta 
suurista hirsirakentami-
sen hankkeista

Urakoitsija C Projektitutkija, arkki-
tehti SAFA Eevamaria 
Juuti

12.8.2016 Puhelinhaastattelu Haastattelu on äänitetty ja litte-
roitu sanatarkasti

Esiselvityksen aikana 
tuli esille, että haasta-
teltavalla on kokemusta 
pienistä hirsirakentami-
sen hankkeista

Taulukko 5.  
Tiedot urakoitsijolle teh-
dyistä haastatteluista.

Tilaaja Haastattelija(t) Aika Paikka Aineiston taltiointi Valikoituminen Muuta
Tilaaja A Projektitutkija, arkki-

tehti SAFA Eevamaria 
Juuti

20.5.2016 Arkkitehtuurin tiede-
kunnan tilat

Haastattelu on äänitetty ja litte-
roitu sanatarkasti

Maantieteellinen sijainti 
ja paikkakunnan koko. 
Ei kokemusta hirsiraken-
tamisen kohteista.  

Janne Pihlajaniemi 
on haastateltavalle 
entuudestaan tuttu

Tilaaja B Projektitutkija, arkki-
tehti SAFA Eevamaria 
Juuti

8.6.2016 Arkkitehtuurin tiede-
kunnan tilat

Haastattelu on äänitetty ja litte-
roitu sanatarkasti

Maantieteellinen sijainti 
ja paikkakunnan koko. 
Kokemusta hirsirakenta-
misen kohteista. 

Janne Pihlajaniemi 
on haastateltavalle 
entuudestaan tuttu

Tilaaja C Projektitutkija, arkki-
tehti SAFA Eevamaria 
Juuti

27.6.2016 Puhelinhaastattelu Haastattelu on äänitetty ja litte-
roitu sanatarkasti

Maantieteellinen sijainti 
ja paikkakunnan koko. 
Kokemusta hirsirakenta-
misen kohteista. 

Asiakkaat Haastattelija(t) Aika Paikka Aineiston taltiointi Valikoituminen Muuta
Asiakas A Projektitutkija, arkki-

tehti SAFA Eevamaria 
Juuti

20.8.2016 Puhelinhaastattelu Haastattelu on äänitetty ja litte-
roitu sanatarkasti

Talotoimittaja lähetti 
tutkimusryhmälle listan 
mahdollisista haastatel-
tavista. Kaikki haastatte-
luun suostuneet henkilöt 
haastateltiin.

Asiakas B Projektitutkija, arkki-
tehti SAFA Eevamaria 
Juuti

20.8.2016 Puhelinhaastattelu Haastattelu on äänitetty ja litte-
roitu sanatarkasti

Kuten yllä

Asiakas C Projektitutkija, arkki-
tehti SAFA Eevamaria 
Juuti

23.8.2016 Puhelinhaastattelu Haastattelu on äänitetty ja litte-
roitu sanatarkasti

Haastateltava on Riikka 
Kuittisen asiakas. 

Riikka Kuittinen on 
haastateltavalle 
entuudestaan tuttu. 

Taulukko 6.  
Tiedot asiakkaille tehdyistä 
haastatteluista.
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Ympäristöministeriön 
viranhaltijat

Haastattelija(t) Aika Paikka Aineiston taltiointi Valikoituminen Muuta

Ympäristöministeriön 
viranhaltija A

Projektitutkija, arkki-
tehti SAFA Eevamaria 
Juuti

19.5.2016 Haastateltavan 
toimistotilat

Haastattelu on äänitetty ja litte-
roitu sanatarkasti

Nettihaun perusteella. Janne Pihlajaniemi 
on haastateltavalle 
entuudestaan tuttu

Ympäristöministeriön 
viranhaltija B

Projektitutkija, arkki-
tehti SAFA Eevamaria 
Juuti

10.8.2016 Puhelinhaastattelu Haastattelu on äänitetty ja litte-
roitu sanatarkasti

Haastateltavan nimi 
nousi esille edellisessä 
ympäristöministeriön 
haastattelussa

Ympäristöministeriön 
viranhaltija C

Projektitutkija, arkki-
tehtiylioppilas Matti 
Lakkala

12.8.2016 Puhelinhaastattelu Haastattelu on äänitetty ja litte-
roitu sanatarkasti

Haastateltavan nimi 
nousi esille edellisessä 
ympäristöministeriön 
haastattelussa

Janne Pihlajaniemi 
on haastateltavalle 
entuudestaan tuttu

Asemakaavoituksen 
viranhaltijat

Haastattelija(t) Aika Paikka Aineiston taltiointi Valikoituminen Muuta

Asemakaavoituksen 
viranhaltija A

Projektitutkija, arkki-
tehti SAFA Eevamaria 
Juuti

19.5.2016 Haastateltavan 
toimistotilat

Haastattelu on äänitetty ja litte-
roitu sanatarkasti

Maantieteellinen sijainti 
ja paikkakunnan koko. 

Haastateltavalla 
oli asemakaa-
voituksen sijaan 
kokemusta 
rakennusvalvon-
nan viranomaisen 
tehtävistä

Asemakaavoituksen 
viranhaltija B

Projektitutkija, arkki-
tehti SAFA Eevamaria 
Juuti

23.5.2016 Haastateltavan 
toimistotilat

Haastattelu on äänitetty ja litte-
roitu sanatarkasti

Maantieteellinen sijainti 
ja paikkakunnan koko. 

Haastattelija on 
haastateltavalle 
entuudestaan tuttu

Asemakaavoituksen 
viranhaltija C

Professori, arkkitehti 
SAFA Janne Pihlaja-
niemi

3.6.2016 Haastateltavan 
toimistotilat

Haastattelu on äänitetty ja litte-
roitu lähes sanatarkasti

Maantieteellinen sijainti 
ja paikkakunnan koko. 

Haastattelija on 
haastateltavalle 
entuudestaan tuttu

Taulukko 7.  
Tiedot asemakaavoituksen 
viranhaltijoille tehdyistä 
haastatteluista.

Taulukko 8.  
Tiedot ympäristöministeri-
ön viranhaltijoille tehdyistä 
haastatteluista.

Ympäristöministeriön 
viranhaltijat

Haastattelija(t) Aika Paikka Aineiston taltiointi Valikoituminen Muuta

Ympäristöministeriön 
viranhaltija A

Projektitutkija, arkki-
tehti SAFA Eevamaria 
Juuti

19.5.2016 Haastateltavan 
toimistotilat

Haastattelu on äänitetty ja litte-
roitu sanatarkasti

Nettihaun perusteella. Janne Pihlajaniemi 
on haastateltavalle 
entuudestaan tuttu

Ympäristöministeriön 
viranhaltija B

Projektitutkija, arkki-
tehti SAFA Eevamaria 
Juuti

10.8.2016 Puhelinhaastattelu Haastattelu on äänitetty ja litte-
roitu sanatarkasti

Haastateltavan nimi 
nousi esille edellisessä 
ympäristöministeriön 
haastattelussa

Ympäristöministeriön 
viranhaltija C

Projektitutkija, arkki-
tehtiylioppilas Matti 
Lakkala

12.8.2016 Puhelinhaastattelu Haastattelu on äänitetty ja litte-
roitu sanatarkasti

Haastateltavan nimi 
nousi esille edellisessä 
ympäristöministeriön 
haastattelussa

Janne Pihlajaniemi 
on haastateltavalle 
entuudestaan tuttu

Asemakaavoituksen 
viranhaltijat

Haastattelija(t) Aika Paikka Aineiston taltiointi Valikoituminen Muuta

Asemakaavoituksen 
viranhaltija A

Projektitutkija, arkki-
tehti SAFA Eevamaria 
Juuti

19.5.2016 Haastateltavan 
toimistotilat

Haastattelu on äänitetty ja litte-
roitu sanatarkasti

Maantieteellinen sijainti 
ja paikkakunnan koko. 

Haastateltavalla 
oli asemakaa-
voituksen sijaan 
kokemusta 
rakennusvalvon-
nan viranomaisen 
tehtävistä

Asemakaavoituksen 
viranhaltija B

Projektitutkija, arkki-
tehti SAFA Eevamaria 
Juuti

23.5.2016 Haastateltavan 
toimistotilat

Haastattelu on äänitetty ja litte-
roitu sanatarkasti

Maantieteellinen sijainti 
ja paikkakunnan koko. 

Haastattelija on 
haastateltavalle 
entuudestaan tuttu

Asemakaavoituksen 
viranhaltija C

Professori, arkkitehti 
SAFA Janne Pihlaja-
niemi

3.6.2016 Haastateltavan 
toimistotilat

Haastattelu on äänitetty ja litte-
roitu lähes sanatarkasti

Maantieteellinen sijainti 
ja paikkakunnan koko. 

Haastattelija on 
haastateltavalle 
entuudestaan tuttu
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3.
Esille nousevat teemat ja analyysi
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Hirsi: materiaali ja ominaisuudet

3.1. Yleiset esille nousevat teemat

Hirsiteollisuus on kehittänyt uusia nykyaikaisia tuotteita pitkään. 
Paitsi materiaali, myös sen työstämiseen käytetty tekniikka on 
hyvin nykyaikaista. Teollisesti työstetty hirsi voidaan käsittää niin 
sanottuna high-tech-tuotteena. 

Esiselvitystä varten kerätyssä aineistossa tulee esille, että hirsi-
materiaalille ei ole yksiselitteistä määritelmää. Hirrellä voidaan 
tarkoittaa perinteisenä hirtenä tunnettua massiivihirttä, nykyai-
kaisempaa lamellihirttä tai lisäeristettyä tuplahirttä. Myös hirren 
ulkonäköön liittyvien mielikuvien kirjo on laaja. Materiaali saate-
taan mieltää teollisen geneeriseksi tai käsin veistetyksi, toisaal-
ta hirsiprofiili saatetaan yhdistää pyöröhirteen tai höylähirteen. 
Myös todellisuudessa tuotteita on useita. Haastateltavat pohti-
vatkin mitä hirsimateriaalilla tarkoitetaan ja mikä on “aito“ hirsi.   

Materiaalin laajasta määritelmästä huolimatta hirrelle voidaan 
antaa joitakin määrittäviä ominaisuuksia. Aineiston mukaan näi-
tä ovat ainakin sen modulaarisuus, palotekniset ominaisuudet ja 
painuminen. 

Haastateltavilla on hyvin erilaisia näkemyksiä siitä kuinka pa-
loherkkä materiaali hirsi todellisuudessa on. Toisen mukaan 
palotekniikka muodostuu haasteeksi. Esimerkiksi rakennusval-
vonnan viranhaltijoille teetetyn kyselytutkimuksen mukaan hir-
sirakennuksen palotekniset ominaisuudet nähdään haasteena. 
Kun viranhaltijoita pyydettiin luettelemaan tekijöitä tai ominai-
suuksia, jotka eivät heidän mielestään puolla hirren käyttämistä 
suurissa hirsirakentamisen kohteissa, sanat kuten palomääräyk-
set, paloturvallisuus, palonkesto, palo-osastointi ja paloherkkyys 
mainittiin 42 kertaa. Osioon saatiin yhteensä 80 vastausta. 

Toiset sen sijaan näkevät hirren palotekniset ominaisuudet hyvi-
nä. Hirsimateriaalin laaja määritelmä kuitenkin tekee palomää-
räysten laatimisesta ja tulkitsemisesta joidenkin haastateltavien 
mukaan haastavaa, sillä ne joudutaan arvioimaan tapauskohtai-

sesti. 

Tyypillisenä ominaisuutena mainitaan puumateriaalille luonteen-
omainen eläminen. Myös hirren painuminen saa aineistossa 
useita mainintoja. Osa hirsitaloteollisuuden toimijoista on kehit-
tänyt tai on aikeissa kehittää painumattoman tuotteen. Toiset sen 
sijaan suhtautuvat  painumattomaan hirteen skeptisesti. Painu-
minen joka tapauksessa nähdään hirsimateriaalin haasteena 
niin kuluttajien, tilaajien, urakoitsijoiden kuin rakennusvalvonnan 
viranhaltijoidenkin taholta. Kun rakennusvalvonnan viranhaltijoi-
ta pyydettiin luettelemaan tekijöitä tai ominaisuuksia, jotka eivät 
heidän mielestään puolla hirren käyttämistä suurissa hirsira-
kentamisen kohteissa, hirren painuminen mainittiin 15 kertaa. 
Osioon saatiin yhteensä 80 vastausta. Kun kuluttajia pyydettiin 
luettelemaan kolme tekijää, jotka eivät puolla hirren valitsemis-
ta omakotitalon rakennusmateriaaliksi, painuminen mainittiin 11 
kertaa ja puun eläminen mainittin 8 kertaa. Osioon saatiin yh-
teensä 185 vastausta.     

Hirsi:
materiaali

ja 
ominaisuudet

Mitä hirsi on?
Miten hirsimateriaali 

määritellään?
Mitä ovat sen

ominaisuudet?

Mitä on aito hirsi?

Modulaarisuus

Tuotantotekniikka
on nykyaikaista

Hirsi on 
nykyaikainen 

tuote?

Painuva
vs. 

painumaton

Palo-
ominaisuudet?

Kuva 3.
Lamellihirsinen seinän pää-
ty.

Kaavio 1. 
Hirsi: materiaali ja ominai-
suudet. Hirsimateriaalilla ei 
ole yksiselitteistä määritel-
mää. 
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Moderni tuotantotekniikka

Haastattelujen perusteella hirsitaloteollisuus on teknisesti ny-
kyaikaista. Moderni tuotantotekniikka mahdollistaa esimerkiksi 
massiivipuun monimutkaiset työstöt. Aineiston perusteella vai-
kuttaa myös siltä, että tuotantolinjojen tehokkuus ja kapasiteetti 
mahdollistaisivat suuremmat tuotantomäärät jos hirsirakentami-
sen kysyntä kasvaisi esimerkiksi elpyvän talouden myötä.   

Onhan hirsi nyt ilmeeltään uudistanu ja se on nykyään ihan 
moderni rakennusmateriaali....rakennusteknisesti suomalainen 
hirsitaloteollisuushan on teknologiaosaamisessa suunnittelusta 
tuotantoon aika pitkälle ja hyvin kehittynyt. (Ympäristöministeri-
ön viranhaltija)

Sillä puolella [tekniikka] olemme kyllä vahvoilla (Toimitusjohtaja).

Olemme tekniikoissa kärjessä (Toimitusjohtaja).

Kaikki linjamme toimivat CNC- ja CAD-pohjalta…. Voimme tehdä 
niillä monimutkaisempia työstöjä hirteen, pilareihin ja palkkeihin. 
(Toimitusjohtaja)

Tuotantotehokkuutta on pyritty nostattamaan, mutta samaan ai-
kaan talous syöksyi. (Toimitusjohtaja).

Mitä hirsi on?

Moderni tuotantotekniikka ja hirsiteollisuuden tekemä tuotekehi-
tys ovat tehneet hirrestä high-tech-tuotteen. Toisaalta perinteisel-
lä massiivihirrellä on pitkät perinteet suomalaisessa rakentami-
sessa. Joillekin haastateltaville on epäselvää mitä hirsimateriaali 
on ja mitä tuotetta saa kutsua hirreksi. Kysymys hirren “aitoudes-
ta” herättää keskustelua.   

Hirttäkin on niin monenlaista (Suunnittelija).

Hirsirakenteita on erilaisia (Kysely rakennusvalvonnan viran-
omaiselle).

Muuten hirsirakennus käsitteenä olisi hyvä spesifioida tarkem-
min, että mistä puhutaan. Hirsirakennukseksi pyritään naamioi-
maan aika monta rakennusta. Tässäkin pelataan paljon mieliku-
villa. Tässä olisi tärkeä käydä läpi, että mitä se todella koskee. 
(Tilaaja)

Puhutaan aina hirrestä vaikka sehän tarkoittaa massiivipuura-
kennetta. Se on tietoinen valinta, että puhutaan hirrestä. (Tilaaja)

Asiakkaalla ei ole ymmärrystä siitä, että me olla high-tech-tuo-
te....Sanon usein, että vaikka materiaali on vanha, tuote on aivan 
uusi. (Myyjä)

Mikä on ns. ”aito” hirsitalo? Mistä voimme sanoa, että tämä on 
hirsitalo ja tämä ei ole. En edes tiedä mitä kaikkia vaihtoehtoja 
on tarjolla, mutta nehän alkavat nykyisin olla melkeinpä liimapuu-
rakenteita joita mainostetaan, että se on hirrestä tehty. (Asema-
kaavoituksen viranhaltija)        
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Hirsirakentaminen on kuin lego-palikoilla rakentamista

Yksi hirsimateriaalia määrittävistä ominaisuuksista on sen modu-
laarisuus. Jotkut haastateltavat vertaavat hirsirakentamista lego-
palikoilla rakentamiseen. 

Näen sen hirren moduulimaisuuden (Tilaaja).

Vientiasiakkaat näkevät hirsirakentamisen lego-palikoilla kasaa-
miseksi, hyvin helppona ja yksinkertaisena (Toimitusjohtaja).

...sehän on elementtirakentamista se on vaan pienet, hirren ko-
koiset elementit ja se on teollista puurakentamista, mutta sitten 
paikalla kasattavaa (Ympäristöministeriön viranhaltija).

Painuminen koetaan haasteeksi

Mahdollisesti tunnetuin hirren ominaisuus on sen eläminen ja 
painuminen. Tämä koetaan usein haasteena tilaajien, urakoitsi-
joiden, rakennusvalvonnan viranhaltijoiden, suunnittelijoiden ja 
kuluttajien keskuudessa. 

Jos jotakin [ominaisuus, joka ei puolla hirren valitsemista omako-
titalon rakennusmateriaaliksi] pitää keksiä niin painuminen, joka 
toisaalta on jo minimoitu nykytekniikalla (Kuluttajakysely).

Jos käytetään perinteistä hirttä niin painuminen tuo ongelmia 
lvi-puolelle ja jos paljon tekniikkaa niin tällöin ollaan ns. vaikean 
rakennuksen kanssa tekemisissä. Painumattoman hirren kanssa 
normaalia rakentamista. (Kysely rakennusvalvonnan viranomai-
sille)

Vaikeuttaa tietysti tuo hirren painuma (Tilaaja).

Tunnen rakentajan ja hän koki merkittävänä haittana painumi-
sen. [Myös] valvoja koki painumisen merkittävä ongelmana ja 
haittana. (Toimitusjohtaja) 

...kyllähän [ennen] se vähän painuu, mutta ei sillä lailla niin kuin 
silloin. Ja se sanonta että hirsitalo painuu niin kauan kunnes on 
kurkihirsi maassa niin se nyt ei enää pidä paikkaansa. (Ympäris-
töministeriön viranhaltija)



32

Painumaton tuote

Osa hirsitaloteollisuuden toimijoista haluaa kehittää painumatto-
man tuotteen. Toisen sen sijaan suhtautuvat asiaan skeptisesti. 
Haastateltavien mukaan painumaton hirsi voisi avata uusia mah-
dollisuuksia arkkitehtuurille ja vähentää hirren käyttöön liittyviä 
ennakkoluuloja.

Kyllähän jotkut mainostavat, mutta meillä ei sellaista [painuma-
tonta hirttä] ole. Suhtaudun vähän skeptisesti koko asiaan. (Toi-
mitusjohtaja)

Painumatonta hirttä meillä ei ole, vähän painuva on. Painumat-
tomuudesta voisi saada etua, harkitsemme investointia tehtaa-
seen joka tekisi pelkästään painumatonta. Ainakaan vanhaan 
tekniikkaan en investoisi, siis lamellihirteen. (Toimitusjohtaja)

Painumaton hirsi…on toukokuussa tuotannossa. Avaa mahdolli-
suuksia eritysesti julkisrakentamiseen ja arkkitehtiyhteistyöhön. 
(Toimitusjohtaja)   

Painumatonta hirttä on mietitty mutta, ei olla lähdetty siihen (Toi-
mitusjohtaja). 

Meillä on käynnissä painumattoman hirren projekti…Jonkin ver-
ran tämä kiinnostaa vientiasiakkaita. Painuminen nähdään hirren 
suurimpana ongelmana…painumisen hallintaa ei osata tehdä ja 
se herättää ennakkoluuloja etenkin julkisissa kohteissa. (Toimi-
tusjohtaja).

Kuinka tärkeää mielestänne on, että hirsi on painumaton?
(254 vastausta)

Ei tärkeää Tärkeää

60

1 2 3 4 5

12
4,7%

0

56
22,0%

83
32,7%

21
8,3%

82
32,3%

40

20

Diagrammi 5.
Kuluttajakyselyn mukaan 
hirren painumattomuus 
koetaan tärkeäksi materiaa-
lin ominaisuudeksi.

Painumattomuus on kuluttajille tärkeää

Kuluttajakyselyn mukaan hirren painumattomuus nähdään tär-
keänä ominaisuutena. Kun kuluttajilta kysyttiin kuinka tärkeää 
heidän mielestään on, että hirsi on painumaton, 65 prosenttia 
vastaajista arvioi sen olevan tärkeää (4) tai erittäin tärkeää (5). 
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Hirren palotekniset ominaisuudet

Haastateltavilla on hyvin erilaisia näkemyksiä hirren palotekni-
sistä ominaisuuksista. Toisten mielestä hirsi osastoi ja kestää 
paloa hyvin, kun taas toiset näkevät paloherkkyyden materiaa-
lin heikkoutena. Tämä saattaa johtua siitä, että hirsimateriaalin 
määritelmä on laaja, eikä sen ominaisuuksista näin ollen ole yk-
siselitteistä käsitystä. Ehkä tästä syystä johtuen rakennuslupa-
viranomaisilta tai palotarkastajilta voi olla vaikea saada palotek-

Monessa maassa pelätään tulipaloja. Kokemuksen puutteesta 
johtuen luullaan, että hirsirakennus palaa varttitunnissa poroksi. 
(Toimitusjohtaja)

Ehkä myös palomääräysasia [tuo haasteita aluerakentamisen 
kohteissa], niihin en ole perehtynyt hyvin. Sehän on kovin hyvin 
palaavaa ainetta. Luulisi, että sieltä tulisi jotain lisähankaluutta. 
(Asemakaavoituksen viranhaltija)

Hirsi kestää hyvin paloa (Tilaaja).

…minun mielestäni se osastoi paloakin paljon paremmin. Se täy-
tyy saada myös paloviranomaiset ymmärtämään. (Tilaaja)

Palotekniset asiat ollaan jollain tapaa pystytty ratkaisemaan…
suurempi palovaara aina….hirsi sinänsä on paksu materiaali eli 
paloturvallisuus siinä on paljon parempi, mutta tietyllä tapaa sen 
rakennuksen tiiveys on haaste. (Tilaaja) 

Ainakin meillä ulkomaille monesti palomääräykset [estää hirren 
käyttämisen moniasuntoisissa asuinrakennuksissa]. Hirsitalote-
ollisuus on teettänyt palotestit. Ulkomaaneläjät monesti mieltävät 
että palaa kauhean helposti vaikka kyse päinvastaisesta. Japa-
nissa hirrelle Japan Log Association teettää testejä joista voi ha-
kea palonkestosertifikaatin. (Toimitusjohtaja)

Varmaankin se, että on mielikuva siitä, että puurakentamiseen 

liittyy niin paljon määräyksiä ja säädöksiä, joka on osittain totta-
kin. Lähinnä ehkä palomääräykset. Ne ja sprinklerijärjestelmät 
tuovat niin paljon lisähintaa, että sitä ei haluta edes lähteä laske-
maan. Se nähdään säädösviidakkona, joka tuottaa kalliin loppu-
tuloksen. (Suunnittelija)

Palotekniset määräykset selkeästi yksi asia [joka ei puolla hirren 
valitsemista suuren rakennuksen rakennusmateriaaliksi] (Ura-
koitsija). 

Palotarkastajat tyrmää asian tuntematta mahdollisuuksia (Toimi-
tusjohtaja).

Voi olla vaikea saada keneltäkään tulkintaa siihen toimiiko jokin 
asia palomääräysten puolesta (Suunnittelija).

Paloturvallisuus on mietittävä hirren ominaisuuksien mukaan 
(Kysely rakennusvalvonnan viranomaisille).

nisiin ominaisuuksiin liittyviä tulkintoja ja ohjeistuksia, koska ne 
joudutaan pohtimaan tapauskohtaisesti. Haastattelujen mukaan 
palotekniikka nähdään “säädösviidakkona“. Hirsirakennuksille 
on tosin jo Suomen ulkopuolella kehitetty joitain palosertifikaatte-
ja paloturvallisuuden lisäämiseksi.    
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Arkkitehtuuri ja hirren käyttö

Moderni hirsikaupunki -hankkeen keskeinen tavoite on tutkia 
moderniin kaupunkiympäristöön soveltuva arkkitehtuuria. Tä-
män tavoitteen kannalta keskeinen kysymys on se, miltä osin 
hirsi materiaalina rajoittaa ja mahdollistaa arkkitehtonista ilmai-
sua. Tässä osiossa käsitellään arkkitehtuuriin ja hirren käyttöön 
liittyviä, aineistosta esille nousevia teemoja. 

Haastatteluaineiston perusteella eri osapuolilla on toisistaan 
poikkeavia näkemyksiä siitä, kuinka paljon hirsi rajoittaa arkki-
tehtonisen ilmaisun mahdollisuuksia. Vastaajista osa kokee, että 
materiaali tuo suunnitteluun oman haasteensa, sillä se ei heidän 
mielestään ole yhtä joustava kuin useat muut rakennusmateri-
aalit. Hirren standardimitat, jännevälit, ikkunoiden sallittu koko 
ja sijoittelumahdollisuudet sekä energia- ja tiiveysmääräykset 
asettavat rajoitteita suunnittelulle. Toiset vastaajista sen sijaan 
kokevat, että hirsi mahdollistaa monenlaiset ratkaisut.

Haastatteluissa nousee myös esille, että modernin ilmeen löy-
täminen olisi tärkeää, mutta tämän tavoitteen osalta työ on vielä 
kesken.   Joidenkin haastateltavien mukaan tällä hetkellä hyviä 
esimerkkejä on niukasti vaikka uusille arkkitehtuurinäkemyksil-
le on kysyntää mikäli materiaalin käyttö halutaan nykyaikaistaa. 
Ilme saattaa syntyä monenlaisista lähtökohdista joista yksi esille 
nostettu on hirren uudenlainen käyttö yhdessä muiden materiaa-
lien kanssa.  

Samalla aineistosta nousee esille, että “moderni” on terminä hy-
vin monitulkintainen ja se merkitsee eri henkilöille erilaisia asi-
oita. Modernin määritelmälle yhteistä on kuitenkin se,  että se 
eroaa tavalla tai toisella siitä mikä mielletään perinteiseksi. Mie-
lenkiintoista onkin, että haastateltavien näyttää olevan helpom-
paa kuvailla mitä moderni hirsiarkkitehtuuri ei ole kuin kuvailla 
mitä se on. 

Aineistossa toistuva teema on myös se että hirsirakentamisella 
on edelleen mökkimäinen tai maalaismainen leima. Tämän vuok-
si monet mieltävät hirsirakentamisen taajamien reuna-alueille 
soveltuvaksi. Haastatteluissa tulee myös esille, että tämä ase-

telma on viime vuosien aikana kyseenalaistettu, jonka johdos-
ta asenteet ovat muuttuneet myönteisemmiksi. Keskustelussa 
ei kuitenkaan olla päästy kovin pitkälle. Kaupunkiympäristöön 
soveltuvasta arkkitehtuurista keskusteltaessa huomio kiinnittyy 
lähinnä nurkkaratkaisuihin. Lyhyet “city -nurkat” ovat kaupunki-
ympäristöön soveltuvan hirsiarkkitehtuurin tunnusmerkki. Tämä 
heijastuu myös hirsitalotoimittajien tuotekehitykseen, jossa nurk-
karatkaisut ovat olleen näkyvässä roolissa viimeisen 15 vuoden 
ajan. 

Aineistosta voidaan tulkita, että hirsiarkkitehtuurilla on jollain 
tapaa voimakas erottuva luonne, sillä asemakaavoituksen ja 
rakennusvalvonnan viranhaltijoilta kerätyssä aineistossa pohdi-
taan melko runsaasti sitä, millä ehdoilla hirsirakennus voi istua 
tai sopeutua ympäristöönsä. Haastatteluissa on esimerkiksi tuo-
tu esille, että hirsirakentaminen tulisi toteuttaa yhtenäisinä ko-
konaisuuksina, sillä yksittäiset rakennukset näyttävät vierailta 
muun rakentamisen lomassa.

Arkkitehtuuri 
ja hirren 
käyttö

Hirsi on 
monipuolinen ja 

joustava materiaali 
vs.

Hirsi rajoittaa 
arkkitehtuurin 

mahdollisuuksia

Hirsimateriaalin 
yhdistäminen muihin 

materiaaleihin?
Mitä moderni hirsiarkki-

tehtuuri on?

Mitä moderni 
tarkoitaa?

Saako hirsirakennus 
olla kaupunkiympäristössä?
Minkälainen hirsirakennus 

sopii kaupunkiin?

Mökkimäisyys/
maalaismaisuus

Moderni on 
jotain muuta kuin 

perinteinen

Yksittäiset kohteet 
vai yhtenäiset 

aluekokonaisuudet?

Kuva 4. 
Pikku-Paavalin päiväkodin 
liikuntasali.

Kaavio 2. 
Hirsiarkkitehtuurin ja hirren 
käyttöön liittyy paljon erilai-
sia, osin ristiriitaisia näke-
myksiä. Modernin hirsiark-
kitehtuurin kysyntä kasvaa, 
vaikka ”moderni” on termi-
nä monitulkintainen eikä 
se merkitse kaikille samoja 
asioita.
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…se [hirsi] ei rajoita oikeastaan mitenkään sitä rakentamista. 
Sen näkee päiväkodistakin, että se on monimuotoinen. (Tilaaja)

Se ei mielestäni rajoita arkkitehtuuria millään tavalla (Tilaaja).

Haluan ainakin itse kertoa, että hirrellä ei ole rajoitteita. Ei ole 
mitään yhtä totuutta, että hirsitalo on tämän näköinen. (Myyjä)

...lamellihirsi on todella moneen asiaan taipuva materiaali. Kor-
keat tilat onnistuvat hyvin. Voi olla aukkoja välipohjassa. (Suun-
nittelija)

Hirsimateriaaliin liittyviä haasteita ei juuri tullut vastaan. Se on to-
della joustava materiaali se lamellihirsi, mutta suunnitteluni lähti 
liikkeelle siitä, että perehdyin hirsirakentamiseen sinänsä ja otin 
sen koko prosessin hirsikehikosta. En lähtenyt haaveilemaan 
kovin monimutkasta. Tuntui siltä, että se vain mahdollisti monia 
asioita, ei estänyt. Melkein kaikki ikkunakootkin saa. Alas täytyy 
jäädä yksi hirsi. Se on ainut. Siihen saa koko seinän levyisen 
lasiseinän. (Suunnittelija)

Se materiaali tuo suunnitteluun oman lisänsä (Suunnittelija).

Ihan mitä tahansa hirrestä ei voi rakentaa. Jotain rajoitteita tulee 
esimerkiksi jännevälien suhteen. (Toimitusjohtaja)

Se on ehkä hieman jäykkä arkkitehtuuriltaan Suomen olosuh-

teissa, aukotuksissa. Meillä on niin tiukat vaatimukset, että se 
asettaa eristysvahvuuksille ja ikkunoiden koolle omat reunaeh-
tonsa. Se ei ole niin joustava kun ehkä muut materiaalit. Siinä 
on omat standardimittansa jonka mukaan on elettävä ja mentävä 
eteenpäin.  (Tilaaja)

Näkisin niin, että maailmalla hirttä on osattu käyttää paljon mo-
nimuotoisemmin kuin meillä täällä Suomessa. Siihen on ajanut 
tämä meidän ilmasto ja hirsirakentamista ja muutakin rakenta-
mista koskevat määräykset, kuten energia- ja tiiveysmääräyk-
set ja kaikki vastaavat. Meillä suunnittelijat eivät myöskään ole 
mielellään lähteneet suunnittelemaan hirsirakennuksia. Jotenkin 
ajatellaan, että se on vaikea suunniteltava. (Tilaaja) 

Hirsiarkkitehtuurin mahdollisuudet ja rajoitteet

Haastateltavilla on erilaisia näkemyksiä siitä miten paljon hirsi 
rajoittaa arkkitehtuurin mahdollisuuksia. Toisten mielestä materi-
aali taipuu monenlaisiin ratkaisuihin kun taas toiset kokevat, että 
esimerkiksi aukkojen koot ja sijoittelu, jännevälit sekä energia-
määräykset rajoittavat rakentamisen mahdollisuuksia ja arkkiteh-
tonista ilmaisua.
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Uusia arkkitehtuurinäkemyksiä hirsirakentamisesta tarvitaan jos 
halutaan tuoda materiaali tälle vuosituhannelle (Kysely raken-
nusvalvonnan viranomaisille).

Moderni ja hirsi on avainsana, koska ei ole olemassa modernia 
hirttä. Se on ihan uusi maailma ja sillä ei ole rajoja. (Myyjä)

Se voi ehkä olla niin, että se lähtee meistä tarjoajista liikkeelle ja 
se pitäisi selvittää. Se työ on kesken. (Myyjä)

On hyvä olla perillä niistä tietyistä esteettisistä perinteistä, mutta 
niitä on toki oikeus rikkoa, kuten arkkitehdilla aina (Suunnittelija).

Siitä hyviä esimerkkejä ei ole. Millainen kaupunkimainen hirsita-
loalue olisi, jossa hirsi näkyisi ulkoarkkitehtuurissa, että se ei ole 
piilotettu lautaverhoiluun? Jos hirsi on piilotettu lautaverhoilun 
taakse, kaavoittajan näkökulmasta ei ole väliä onko se hirttä vai 
jotakin muuta materiaalia. Mitä on uusi moderni hirsitalokortteli? 
Varmasti te etsitte juuri tähän vastauksia siinä suunnitteluvai-
heessa. En ole koskaan ehtinyt pohtia mitä se kaupunkikuvaan 
sopiva ilme voisi olla. Sen tulisi olla jollain tapaa erilainen kuin 
mikä on perinteinen. (Asemakaavoituksen viranhaltija)

…ihmisillä ole mitään käsitystä siitä millaisia rakennuksia hirres-
tä voidaan tehdä (Myyjä).

Kyllä kuluttaja odottaa, että hirrestä tehdään nykyaikaisia talo-

Mitä moderni hirsiarkkitehtuuri on?

Moderni hirsiarkkitehtuuri etsii muotoaan. Haastatteluissa tulee 
esille, että nykyaikaisen ilmeen löytäminen on tärkeää ja työ 
on kesken. Haastatteluissa korostetaan, että moderni ilmaisu 
syntyy hirren esteettisistä perinteistä, toisaalta ilmaisulla ei ole 
rajoja ja niitä saa rikkoa. Joistain vastauksista tulee ilmi, että hir-
sirakennusten arkkitehtuuri ei enää täytä sille annettua lokeroa. 
Hirsitalo ei välttämättä enää näytä perinteiseltä hirsitalolta ja se 

ja arkkitehtuurinsa puolesta ja että siinä on kaikki mukavuudet. 
Odotetaan myös uusien materiaalien käyttämistä hirren kanssa. 
Hirsitalot pois lokerosta…Hirsitalo ei enää näytä hirsitalolta. Mo-
net sanovat, että jos hirsitalo on tämän näköinen, niin sellaisen 
minäkin haluan. (Myyjä)

He [kuluttajat] ovat kiinnostuneempia modernimmasta kuin mitä 
me olemme osanneet esittää (Toimitusjohtaja).

nähdään jopa positiivisena, kysyntää lisäävänä asiana. Harvalla 
haastateltavalla kuitenkaan on selkeää visiota siitä, mitä moderni 
hirsiarkkitehtuuri voisi olla. 
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Rakennusvalvonnan viranhaltijoiden näkemys siitä mitä hir-
siarkkitehtuurin tulisi olla

Rakennusvalvonnan viranhaltijoilla on erilaisia näkemyksiä siitä, 
minkälaista hirsiarkkitehtuurin tulisi olla. Toisten mielestä arkki-
tehtuurissa tulisi ennen kaikkea luottaa materiaalin luontaiseen 
ilmaisuvoimaan. Osa vastaajista arvostaa hirsirakennusten pe-
rinteistä ilmettä, toiset suosivat innovatiivisia ratkaisuja ja mo-
dernia, selkeää arkkitehtonista ilmaisua. Hirsiarkkitehtuurin tulisi 

[Hirsiarkkitehtuurin tulisi olla] jotakin muuta, kuin mökkiromantiik-
kaa. Esim. suuria sileitä pintoja, jotka tuovat hirrelle uusia ilmai-
sumuotoja. (Kysely rakennusvalvonnan viranomaisille)

[Suomessa tulisi ottaa] mallia maailmalta (Kysely rakennusval-
vonnan viranomaisille).

[Hirsiarkkitehtuurin tulisi olla] modernia joka ottaa hirsirakentami-
sen luonteen huomioon (Kysely rakennusvalvonnan viranomai-
sille).

Suurissa rakennuksissa arkkitehtuuri saisi olla muusta erottuvaa 
(toisin kuin pienissä), mutta se vaatii kyllä oman tilansa. Korkeita 
kattorakenteita, näkyviä pilari-palkki rakenteita. (Kysely raken-
nusvalvonnan viranomaisille)

[Hirsiarkkitehtuurin tulisi olla] omaleimaista ja selkeää, jolloin 
hirsi tulee näkyviin ulkoa ja sisältä (Kysely rakennusvalvonnan 
viranomaisille).

Arkkitehtuurin tulisi olla innovatiivista ja uutta luovaa, ei ns. pe-
rinnearkkitehtuuria (Kysely rakennusvalvonnan viranomaisille).

[Hirsiarkkitehtuurissa] ei [saisi olla] liiaaksi korostettu hirren käyt-
töä (Kysely rakennusvalvonnan viranomaisille).

[Hirsiarkkitehtuurin tulisi olla] korkeatasoista, ei mökkimäistä tai 

kansallisromanttista (Kysely rakennusvalvonnan viranomaisille).

Mielestäni hirsirakennusta ei pidä nostaa liian korkealle jalustal-
le. Elikkä taajama-alueella hirsirakentamisen turha korostaminen 
rakennusten ulkonäössä on häiritsevää. (Kysely rakennusval-
vonnan viranomaisille)

[Hirsiarkkitehtuurin tulisi] soveltua alueen olemassa olevaan ra-
kennuskantaan tai arkkitehtuuri on riittävän omaperäinen (Kyse-
ly rakennusvalvonnan viranomaisille).

Rakennukset tulee sopeuttaa ympäristöön, yhtä ainoaa oikeaa 
ratkaisua ei ole (Kysely rakennusvalvonnan viranomaisille).

Voi olla “perinteisen” hirsirakentamisen näköistä (Kysely raken-
nusvalvonnan viranomaisille).

Mielestäni hirsi saa näkyä hirtenä eikä näiltä osin suuren raken-
nuksen tarvitse matkia muita rakennuksia. Eli oman näköisensä 
rakennus saa olla. (Kysely rakennusvalvonnan viranomaisille)

joidenkin mielestä ennen kaikkea sulautua ympäristöön tai vaih-
toehtoisesti nousta ympäristöstä poikkeavana elementtinä.
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Käytämme sanaa moderni. Se ymmärretään, että se on erikoi-
semman näköinen häkkyrä. Ei perinteinen hirsitalo. (Myyjä)

Se modernius ei ole muodostunut käsitteeksi, että se olisi kaikille 
sama (Myyjä).

Moderni on niin laaja käsite, että se merkitsee eri ihmisille eri 
asioita (Myyjä).

Sellainen joka viestii urbaania lähestymistapaa. Massoittelu on 
kompakti ja selkeä. Ei paljon terasseja eri puolilla tai pitkiä nurk-
kia. Eikä kovin monimuotoista massaa. (Suunnittelija)

Varmaan yksi on se lyhyt nurkka. Aika sellainen yksinkertainen 
massa. En tiedä onko siihen mitään yhtä reseptiä. (Suunnittelija)

Sellainen modernin tyylinen. Puettuna moderniin asuun ja se voi 
poiketa paljonkin perinteisestä. (Suunnittelija)

Uskon, että hirsirakentaminen muuttuu nelinurkkaiseksi ja se so-
pii hirsirakentamiseen. Yksinkertainen sopii hirsirakentamiseen. 
Nykyarkkitehtuuri suosii hirsirakentamista. (Toimitusjohtaja)

Mitä moderni tarkoittaa?

Modernin ilmaisun löytämiselle haasteen asettaa sanan monitul-
kintaisuus. Moderni voi merkitä eri ihmisille eri asioita. Yleises-
ti moderni hirsiarkkitehtuuri on pelkistetympää. Määräävää on 
myös, että moderni ei ole perinteistä.  

Meillä kaavoituksessa suhtaudutaan kohtuullisen myönteisesti 
hirsirakentamiseen, mutta haasteena on, että hirsi ymmärretään 
mökkimäiseksi. (Tilaaja)

Käsitykseni mukaan sitä on pidetty vähän maalaismaisena ra-
kennustapana (Asemakaavoituksen viranhaltija).

He [käyttäjät] ajattelivat, että mökin näköinen rakennus ei ole 
hyvä (Tilaaja).

Hirrellä on ollut maalaismaine (Myyjä).

…pääkaupunkiseudun ihmiset kokevat hirren enemmän lomara-
kentamiseen sopivaksi (Myyjä).

Se on valitettavasti usein niin, että ajatellaan, että mökkiä ollaan 
tuomassa kaupunkiin (Myyjä).

Se mielikuvien murtaminen. Hirsitalo mielletään edelleen mökik-
si. Mitä enemmän näitä murretaan, sitä enemmän on kysyntää. 
(Myyjä)

Hirsitaloteollisuus on päässyt vähän siitä perinnetalotyylin ja mö-
kin maineesta eroon (Myyjä).

Meillä on Suomessa eritysesti sellainen haaste ja ongelma, että 
hirsirakentaminen ja sen maine tulee puhtaasti mökkirakentami-

Mökkimäinen ja maalaismainen mielikuva

Hirsiarkkitehtuurin ja hirren käyttöön liitetään usein mielikuva 
mökkimäisestä tai maalaismaisesta rakentamistavasta. Tämä 
nousi esille useissa haastatteluissa, kuluttajakyselyssä sekä 
rakennusvalvonnan viranhaltijoille suunnatussa kyselytutkimuk-
sessa. 
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sesta tai vanhoista 70-, 80-, ja 90-luvun hirsiasuinrakennuksista, 
jotka ovat hyvin mökkimäisiä. (Tilaaja)

Siitä tulee hyvin usein mieleen lapin pimeät mökit (Tilaaja).

No jos suoraan sanon, niin tietty maalaismaisuus. Se on perintei-
sesti maaseuturakentamista. (Asemakaavoituksen viranhaltija)

Jos asiaa ajattelee alue- ja kaupunkisuunnittelun näkökulmas-
ta, niin on ollut perinteistä, että kaupunkeja rakentaessa hirsi on 
koettu aina maalaismaiseksi ja se on haluttu lautaverhoilla, jol-
loin siitä on saatu rakennuksena hieman urbaanimpi ja laaduk-
kaampi. (Asemakaavoituksen viranhaltija)

Liian mökkimäinen [ilme ei puolla hirren valitsemista omakotita-
lon rakennusmateriaaliksi] (Kuluttajakysely).

Hirsirakennus kaupungissa

Keskustelu hirren mökkimäisyydestä liittyy keskeisesti myös sii-
hen, sopiiko hirsirakennus kaupunkiympäristöön. Toiset suhtau-
tuvat kaupunkiympäristöön sijoittuvaan hirsirakentamiseen posi-
tiivisesti. Toisen puolestaan näkevät hirsirakentamisen edelleen 
kaupungin vain laita-alueille soveltuvana rakentamisena. 

Tämä on aika syvällä meidän kaupunkihistoriassa. Hirsi ehkä 
vieläkin kaupunkirakenteessa mielletään niin, että puukaupun-
geissa se on ollut köyhälistön materiaali. Ne on verhoiltu laudalla 
ja jos ajatellaan kirkkorakennustakin, niin aika harva niistä on 
varsinaisesti hirsipintainen. Ehkä jotkut Norjan pystyhirsiraken-
teet, jotka on oman aikansa edustajia. Kyllä se edelleenkin on 
jonkinlainen mielikuva. Rakennuksilla on jonkinlainen hierarkia 
varsinkin julkisissa rakennuksissa. Nämä on kuitenkin vain jon-
kinlaisia mielikuvia. Ehkä alitajuisia itselläkin. Jos ajatellaan niitä 
julkisia rakennuksia joita me rakennutamme usein sen kaupun-
kikeskuksen ydin- tai sydänrakennus saataisiin edustavaksi, sitä 
ympäristöä ja identiteettiä rakentavaksi elementiksi niin nämä 
ovat mielenkiintoisia kysymyksiä. Mikä se on se mielikuva. (Ti-
laaja)

...puu on kuitenkin haja-asutusalueilla ollut vahvemmassa ase-
massa kuin kaupungeissa (Ympäristöministeriön viranhaltija).

Tätä asetelmaa on alettu nyt purkamaan, että hirsitalo kuuluu 
myös kaupunkiin, aivan kuten se on ennen kuulunutkin. (Myyjä)
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Nurkkaratkaisut ovat olleet kipukynnys: pitkät nurkat ja lyhyet 
nurkat (Toimitusjohtaja).

Ymmärrän, että pitkänurkkaista ei hyväksytä kaupunkiin, tai jos 
näyttää mökiltä (Toimitusjohtaja).

Helsinki on ottanut sellaisen kannan, että jokin nurkkaprofiili vain 
sopii. Joka hämmentää minua, koska se on valmistajakohtaista. 
(Myyjä)

Hirsiteollisuudessa hirsi on aina mennyt joka toiseen. Kaupunki 
vaatii tasaista. Mennään jo niin pieniin asioihin, hifistelyn puo-
lelle. Mitä merkitystä tällä on, sitä ei ymmärrä kukaan. Vanha 
klisee, että hirsinurkkia ei saa olla, se on poistunut. Monen mie-
lestä se muuttuu loma-asunnon näköiseksi vaikka se on ihan hö-
pöhöpöä. Se on vähentynyt. Pyöreä ei ole koskaan saanut olla 
kaupunkiin. (Myyjä)

Kaupunkirakentamisessa käytetään aina city-nurkkaa, jossa hir-
sinurkat jäävät piiloon. Siinä käytetään vuorilautoja…Hirsitalon 
ominaisuus on, että siinä on leveät vuorilaudat. Viraston käsitteli-
jällä voi olla sellainen mielipide, että vuorilaudan tulisi olla kapea, 
mielellään ei nurkkia ja nurkkalistoja. Siihen me olemme kehit-
täneet [tuotteen], jolloin se näyttää ulospäin lautatalolta, mutta 
sillä on hirsitalon ominaisuudet. Se näyttää korkeaprofiiliselta 
laudalta. (Myyjä)

Kaupunkiympäristöön sopiva hirsiarkkitehtuuri ja nurkka-
ratkaisut

Kaupunkiympäristöön sopivasta hirsiarkkitehtuurista keskustel-
taessa huomiota kiinnitetään lähinnä nurkkaratkaisuihin ja niiden 
detaljiikkaan. Aineiston perusteella kaupunkiympäristöön sovel-
tuvan hirsiarkkitehtuurin ilme kulminoituu lähes yksinomaan näi-
hin, eikä syvempään analyysiin päästä. 

Se ei myöskään sovellu kaikkiin urbaaneihin ympäristöihin. City-
mallisto ja city-nurkat ovat vastaus siihen…Ne eivät ole onnis-
tuneita, joissa erämaahuvila-arkkitehtuuria tuodaan urbaaniin 
ympäristöön. (Suunnittelija)

Se olisi se lyhytnurkkainen ja lohenpyrstö. Eihän sen sinänsä 
tarvitse olla muuta kuin tyylikäs. Ei mikään pyöröhirsitalo tai ke-
lohirsi. (Asemakaavoituksen viranhaltija)

Niistä pitkänurkkaisista ollaan kyllä tapeltu. Ihan perus käkikello-
tyyliä ei saa. Mökkiä ei saa…Konseptiltaan normaalin näköisen 
talotehdastyypin saa tehdä. (Asemakaavoituksen viranhaltija)

Moderni on ns. citymalli joka sovelletaan tiiviille kaava-alueelle. 
Ymmärrän, että tällöin rakennusvalvonta vaatii nurkatonta ja tyy-
liä viilataan yksinkertaisemmaksi (Toimitusjohtaja) 

Me voimme toteuttaa mallistossa olevat nurkat miten vaan. Mo-
dernin tuotantolinjan ansioista saamme hyvin sofistikoituneita 
nurkkaratkaisuja. Kulmat voivat olla muutakin kuin 45-90 asteisia 
nurkkia. Vapaat kulmat ovat mahdollisia. (Toimitusjohtaja)
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Sanotaan näin päin: yksittäinen hirsirakennus vaikkapa kaupun-
kimaisessa ympäristössä, jossa rakennuskanta on julkisivuma-
teriaaliltaan muunlaista, niin se harvoin näyttää istuvan hyvin 
siihen kokonaisuuteen. Hirrellä on jollakin tapaa hyvin voimakas 
luonne, että se vaatii aina jonkinlaisen kokonaisuuden, että siitä 
syntyy hyvä lopputulos. Yksi tontti ei välttämättä riitä. Pitäisi olla 
kokonainen kortteli tai vielä laajempi kokonaisuus, jotta rakenta-
minen toteutuu hirsirakentamisena. (Asemakaavoituksen viran-
haltija)

Toistan varmaan itseäni, mutta pitäisi syntyä riittävän laajoja 
kokonaisuuksia, että se hanke olisi hirsirakentamisen kannalta 
perusteltua. Yksittäiskohde voi olla toimiva jos se on julkinen pal-
velurakennus. (Asemakaavoituksen viranhaltija)

Hirsitaloteollisuus on sellaista tänä päivänä, että se sopii jo aika 
hyvin ympäristöön. Jos laitetaan ihan keskustaan, niin kyllä sen 
täytyy aika moderni ollakin…Monotonisuutta täytyy välttää. Täy-
tyisi olla sykettä. Hirsi voisi tuoda sitä. (Asemakaavoituksen vi-
ranhaltija)

Hirsirakennukset yksin vai laajoina kokonaisuuksina

Asemakaavoituksen viranhaltijoilla on hieman erilaisia käsityksiä 
siitä, minkälaiseen ympäristöön hirsirakennus sopii. Toisen mie-
lestä hirsirakennusten tulisi muodostaa yhtenäisiä kokonaisuuk-
sia, toisen mielestä hirsitalo sopii monenlaiseen ympäristöön, 
kunhan ilme on moderni.

Kaavoitus sinänsä suhtautuu hirteen nykyisellään puurakentami-
sena. Hirsinurkkiin toivotaan aina viimeistelyä. (Tilaaja)

Tiedän, että jossain rakennustapaohjeissa ja kaavoissa on todet-
tu, että nurkat täytyy koteloida (Tilaaja).

Hirsirakennuksen vastustus on vähentynyt. Edelleen on kuiten-
kin tilanteita joissa katsotaan ettei sovi. Esimerkiksi lohenpyrstö-
nurkka ei kelpaa välttämättä vaan pitäisi olla jiirinurkka. (Toimi-
tusjohtaja)

Ei saa olla näkyvä nurkka. Muuta ei oikeastaan ole… Rakennus-
valvonta ei puutu muuten siihen estetiikkaan. (Myyjä)    

Nykyisin on erilaisia nurkkia, mutta todella perinteinen hirsiraken-
taminen ei vastaa modernin arkkitehtuurin estetiikkaan (Suunnit-
telija).

Riippuu siitä minkälainen kaupunkiympäristö missäkin on, mutta 
olisi aika vaikea kuvitella pitkänurkkaisia hirsitaloja. Ehkä sellai-
nen lyhytnurkkainen. (Suunnittelija)

Sitten on joitain tapauksia jossa on haluttu pitkänurkkaisella hir-
sitalolla täällä edetä, mutta se ei ole ollut mahdollista (Asema-
kaavoituksen viranhaltija).
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Hirsi on pääosin helppo yhdistävä materiaali lasin, betonin ja ki-
ven kanssa. Se on sinänsä helppo. Puun jousto on helpompi. 
(Urakoitsija)      

Hirsirakentamiseenkin monesti yhdistetään betonia (Toimitusjoh-
taja).    

Hirsimateriaalin yhdistäminen

Aineistossa tulee esille, että hirsi voidaan joidenkin haastateltavi-
en mukaan yhdistää luontevasti muihin materiaaleihin. Tämä voi-
si myös olla yksi mahdollisuuksia avaava lähtökohta modernille 
ja kaupunkiympärisöön soveltuvalle hirsiarkkitehtuurille.  
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Koulutus ja osaaminen

Hirsirakentamisen osaaminen on aineiston perusteella riittämä-
töntä. Esimerkiksi arkkitehtikoulutuksen saaneiden suunnittelijoi-
den mukaan hirsirakentamista on käsitelty opetuksessa niukasti. 
Toisaalta haastateltavien mukaan koulutus ei yksin riitä vahvis-
tamaan hirsirakentamisen asemaa. Kokemuksen merkitystä ko-
rostetaan, sillä osaaminen ei synny vain koulutuksen kautta vaan 
käytännön työssä. Toisaalta yksi haastateltavista arkkitehdeistä 
korostaa, ettei hirsirakentaminen sinänsä vaadi erityistä koulut-
tautumista, jos suunnittelutaito on olemassa. Arkkitehtien osaa-
mattomuus kuitenkin nähdään ongelmana, sillä joidenkin haas-
tateltavien mukaan se voi jopa jarruttaa hirsirakentamista. 

Koulutuksen puutteellisuus ei kuitenkaan haastattelujen mu-
kaan ole yksin arkkitehtikoulutuksen haaste. Hirsirakentamista 
ei myöskään liioin korosteta insinööri- ja diplomi-insinöörikoulu-
tuksessa. Tämä johtaa tilanteeseen, jossa hirsitalotoimittajien on 
vaikea löytää osaavaa henkilökuntaa ja koulutusvastuu siirtyy 
yrityksille. Samalla eri osapuolten itseoppimisen ja itsekouluttau-
tumisen vaatimus kasvaa. 

Myös osaavia rakennuttajakonsultteja, rakennusvalvonnan vi-
ranhaltijoita sekä päätoteuttajia tai urakoitsijoita voi olla vaikea 
löytää. Näiden toimijoiden kohdalla ennen kaikkea rutiinin puute  
nähdään haasteena. Hirsirakentaminen on toimijoille hyppy tun-
temattomaan ja se lisää epävarmuuden tunnetta.  Turvallisuuden 
tunnetta lisäävä taito ja tietämys ovat saattaneet joissain yrityk-
sissä hävitä eläköityvien työntekijöiden mukana. Toisaalta eräs 
urakoitsija nostaa esille, että kokeneiden hirsitalotoimittajien rin-
tama ei ole leveä. Esimerkiksi suuria hirsirakennuksia toimitta-
neita yrityksiä on olemassa vain vähän. 

Osaamattomuutta ja kokemuksen vajavaisuutta esiintyy kaikkien 
osapuolten keskuudessa. Tämä johtaa tilanteeseen, jossa toi-
mijat eivät voi myöskään tukeutua toinen toisiinsa tiedon kartut-
tamiseksi. Esimerkiksi suunnittelijat kaipaisivat tukea rakennus-
valvonnan viranhaltijoilta samalla kun nämä haluaisivat luottaa 
suunnittelijan ammattitaitoon. Toisaalta urakoitsijat toivovat saa-
vansa tukea hirsitaloteollisuudelta samalla kun nämä toivovat 

löytävänsä entistä osaavampia päätoteuttajia. 

Toisaalta hirsimateriaalin uudistuminen liittyy koulutus- ja osaa-
miskysymykseen sikäli, että kirjallisuus ja opetusmateriaali ovat 
tällä hetkellä pääosin perinteistä hirsirakentamista käsittelevää. 
Liimahirren käyttöön pureutuvaa kirjallisuutta on joidenkin haas-
tateltavien mukaan ollut ainakin toistaiseksi vähän tai se on yri-
tysten tuotetietoutta. Tämä vaikeuttaa esimerkiksi suunnittelijoi-
den itsekouluttautumista. Tiedon tuottaminen ja sen jakaminen 
ovat tärkeässä asemassa. Syksyllä 2016 julkaistu Puu-infon  hir-
sirakentamista käsittelevä ohjeistus on esimerkki paremmasta.  

Koulutus ja 
osaaminen

Suunnittelijoilla 
vähän koulutusta ja 
kokemusta hirsira-

kentamisesta

Osaamattomuus 
jarruttaa 

hirsirakentamiseta

Myös insinöörien, raken-
nusvalvonnan viranhalti-
joiden, urakoitsijoiden ja 
rakennuttajakonsulttien 
osaaminen on heikkoa

Hirsitaloteollisuus 
kouluttajana

Itseoppiminen

Koulutusmateriaalia 
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Kuva 5. 
Avanto arkkitehtien suun-
nittelema Kyly -sauna.

Kaavio 3. 
Osaamisen puute on haaste 
koko hirsitaloteollisuudelle, 
vaikka hirsirakentamisen 
perinteet ovat vahvat. 
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Ei hirrestä silloin hirveästi puhuttu. Kantapään kautta olen oppi-
nut. (Suunnittelija)

Olen opiskellut Oulussa ja siellä se oli pinnalla, mutta eihän 
se ammattitaito synny vasta kun tekemällä…Kun on suunnitel-
lut 3-4- hirsikoulua, sitten osaa jo sellaisen tehdä…yrityksen ja 
erehdyksen kautta oppii. (Suunnittelija)

Eihän suunnittelijoita kouluteta hirsirakentamisen pariin…Ehkä 
se johtuu siitä, että niitä opettajia ei juurikaan ole. (Tilaaja) 

Kouluissakin  opetetaan ja tuodaan esille hirsirakennusten osalta 
hyvin vanhaa rakennuskantaa. Ei esitellä moderneja hienoja hir-
sikohteita. Siihen on selvästi tullut muutos viime vuosien aikana, 
ja tulossa varmasti tulevaisuudessakin. (Tilaaja)

Hirsirakentamisen osaaminen on puutteellista

Arkkitehdit saavat niukasti koulutusta hirsirakentamiseen liittyvis-
sä kysymyksissä. Haasteena nähdään mm. hirsirakentamiseen 
perehtyneiden opettajien puute sekä vanhojen esimerkkikohtei-
den esittely. Nykyaikaista hirsiarkkitehtuuria ei haastateltavien 
mukaan tuoda riittävästi esille joskin suunta  on kohti parempaa. 
Toisaalta haastateltavat puhuvat työkokemuksen merkityksestä 
ja “kantapään kautta” oppimisesta.  

…haaste saattaa osin olla vielä koulutuksen ja suunnittelun taita-
mattomuuden puolella (Tilaaja).

No suunnittelu voi olla yksi [tekijä joka jarruttaa moniasuntoisten 
hirsirakennusten rakentamista]. Niitä ei ole hirveän paljon tarjol-
la… (Toimitusjohtaja)

Ehkä se hirrellä on heikointa tämä arkkitehtiosaaminen ja vah-
vinta on tämä teollinen valmistus (Ympäristöministeriön viranhal-
tija). 

Suunnittelijoiden taitamattomuus jarruttaa hirsirakentamis-
ta

Suunnittelijoiden osaamattomuus tuodaan joissain haastatteluis-
sa esille yhtenä hirsirakentamisen suurista haasteista. Haastat-
teltavien mukaan hirsirakentamisen kysyntä voisi olla suurem-
paa, mikäli osaavien suunnittelijoiden joukko olisi laajempi. 
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Ei mielestäni vaadi mitään erityisosaamista. Jos osaa suunnitella 
hyvän talon, osaa suunnitella hirrestä. (Suunnittelija)

Erityisosaamista ei tarvita

Toisaalta yhden haastateltavan suunnittelijan mukaan hirsi on 
materiaali muiden joukossa, eikä hirsirakentamiseen kaivata eri-
tyisosaamista. Tämänkaltainen näkemys on aineiston perusteel-
la selvässä vähemmistössä. 

Suunnittelussa on tietty rimakauhu siihen. Jos tekee betonista 
rungon, siinä tulee automattisesti palo- ja äänieristykset…. Eri-
tyisosaaminen liittyy siis tekniikkaan: palo, ääni ja kosteus. Jos 
on selkeät määräykset ja rutiinit sille miten suunnitellaan, mutta 
minulla ei ainakaan ole sellaista hirsipuolelle, että miten esimer-
kiksi 2 kerroksinen puurakenteinen luhtitalo tehdään tai miten 
8. kerroksinen betonitalo tehdään, voin sanoa tuosta vaan mitä 
ratkaisuja siinä kannattaa tehdä ja mitä ei. Hirren käyttäminen 
vaatisi perehtymistä. (Suunnittelija) 

Tyypillisen rakennuksen rakennetyypit voi heittää tuosta vaan, 
mutta hirsirakennuksissa täytyy katsoa kirjasta (Suunnittelija).

Kokemuksen rooli

Arkkitehtien vastauksissa korostetaan myös kokemuksen mer-
kitystä. Hirsirakentamiseen ei ole rutiinia ja se koetaan siksi vai-
keaksi. Eräs suunnittelija tuo haastattelussa esille, että vaikkapa 
betonirakennuksissa käytettävät ratkaisut ovat hänelle tuttuja, 
mutta hirsirakennuksen suunnittelu vaatisi perehtymistä.    
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Kaveri juuri valmistui rakennustekniikan DI:ksi. Sillä ei ole ollut 
mitään kursseja hirsirakentamisesta. (Myyjä)

Nuoret insinöörit eivät saa hirsirakentamisesta tietoa koulutuk-
sensa kautta (Toimitusjohtaja).

...ammattikorkeakouluissa puuopetuksen määrä on edelleen 
hieman alhaisempi kuin betonin opetus. Siinä on kanssa tarkoi-
tus jotain muutosta saada aikaseksi ja sitten kyllähän siellä täy-
tyy toi hirsi sitten jollakin lailla tuoda mukana ehdottomasti täällä 
Suomen ympäristössä. (Ympäristöministeriön viranhaltija)

Osaavia rakennuttajakonsulttejakin on vähän (Toimitusjohtaja).

Insinöörien ja rakennuttajakonsulttien koulutus puutteellis-
ta

Myös insinöörit saavat haastattelun mukaan liian vähän koulu-
tusta hirsirakentamiseen liittyvissä kysymyksissä. Toisaalta on-
gelmana nähdään, että osaavia rakennuttajakonsultteja on vä-
hän. 

[Itse opettelemisen pakko ja koulutuksen puute] näkyy luvan 
haussa ja suhtautumisessa (Myyjä).

Olen kokenut niin, että rakennusvirastossa ei käsittelijällä ole it-
selläkään riittävää ammattitaitoa. Siihen sisältyy epävarmuutta. 
Se on tavallista, että kun mennään insinöörin, tohtorin (pahim-
massa tapauksessa) juttusille, niin jos tulee joku epävarmuuste-
kijä niin laitetaan jarrut päälle. Tämä on suurin haaste ja tähän 
tarvitaan arkkitehtia, että voidaan tukeutua siihen arkkitehdin 
ammattitaitoon myös. (Myyjä) 

Ja onko rakennusvalvonnalla osaamista?  Sanoisin, että ei ole. 
Sieltä ei ainakaan saa konsultointiapua. Silloin ollaan asiantunti-
joiden varassa…(Suunnittelija)

Rakennusvalvonnan osaamattomuus

Rakennusvalvonnan viranhaltijoilla ei välttämättä ole osaamis-
ta hirsirakentamiseen liittyvissä kysymyksissä. Tämä voi haas-
tateltavien mukaan heijastua lupakäsittelyyn ja näyttäytyä epä-
varmuutena. Arkkitehdit eivät voi tukeutua rakennusvalvonnan 
ohjaukseen. Yhden haastateltavan mukaan rakennusvalvonta 
haluaisi sen sijaan tukeutua suunnittelevan arkkitehdin ammat-
titaitoon. 
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Sellaista osaamista ja ymmärrystä ei ole. Urakoitsijaporukka ei 
pystymetsästä voi lähteä hirsitaloa pystyttään, se vaatii jonkinlai-
sen ohjauksen...eihän niillä ole mitään osaamista toteutuspuolel-
la. (Ympäristöministeriön viranhaltija)

Urakoitsijoiden ja päätoteuttajien osaamattomuus

Urakoitsijat ja päätoteuttajat vaativat ohjausta hirsirakentamisen 
hankkeissa, sillä kokemus ja sen myötä karttuva osaaminen on 
vähäistä. 

AMK-insseillä olisi tarvetta tietää hirsirakentamisesta. Jokainen 
suunnittelija on pitänyt kouluttaa itse. (Toimitusjohtaja) 

Hirsipuolella kaiken joutuu opettelemaan itse. Se on ehkä suurin 
ongelmakin meidän alalla…Koulussa ei oikeastaan esitellä oi-
kein mitään. (Myyjä)

Hirsitaloteollisuus kouluttajana ja itseoppiminen

Edellä mainittujen seurauksena hirsitalofirmojen on vaikea löy-
tää osaavaa henkilökuntaa. Yritysten täytyy kouluttaa työntekijät 
itse ja/tai työntekijöiden täytyy kouluttautua itsenäisesti. 
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Hirsitaloteollisuus ja kokemuksen puute

Myös hirsitalotoimittajien osaamiseen ei aina luoteta kun kyse 
on suurista hirsirakentamisen kohteista. Aineiston perusteella 
on vaikea sanoa onko kyse todellisesta osaamattomuudesta vai 
kenties esimerkkien tai tiedon puutteesta.

Kokonaiskuva

Osaamisen puute on haaste koko hirsitaloteollisuudelle ja se kat-
taa koko kentän, hirsirakentamisen perinteistä huolimatta. 

Ammattiosaamisen puute on hämmästyttävän suuri siihen näh-
den, minkälainen hirsimaa Suomi on (Toimitusjohtaja).

Monellehan se on tietysti täysin tuntematon materiaali ammatilli-
sesti (Ympäristöministeriön viranhaltija).

...se on joku, onkos se itävaltalainen kaveri tullut ja ne tekee täl-
laisia hirsitaloja uniikisti, käsipelillä. Ne on jostain syystä pääs-
seet Ylen uutisissa läpi monta kertaa, kritisoineet hirsirakenta-
misen osaamisen tilaa täällä Suomessa. Koulunpenkiltä ei löydy 
heille työvoimaa, onko niin ettei sinne tuotantopuolelle eikä sinne 
pystytykseen. Heidän täytyy itse sitten kaikki kouluttaa. Hänellä 
vahva mielipide siihen, ja tämä osaaminen ja koulutus on sinän-
sä yksi tärkeä osa-alue kun tuota puurakentamista halutaan li-
sätä. Sitä puurakentamisessa jokaisen toimijan taholta on varaa 
parantaa ja kehittää. (Ympäristöministeriön viranhaltija)

Osaaminen [Suomessa] on varmaan aika lailla samanlaista puu-
rakentamisessa kuin koko Pohjoismaissa. No joo, Ruotsissa on 
vähemmän kokemusta hirsirakentamisesta mutta, enemmän ko-
kemusta kerrostalorakentamisesta ja julkisesta ja silta-, infrara-
kentamisesta. Norjassa varmaan vähän sama juttu. Hirsirakenta-
minenhan on vähän sellainen suomalaisten erikoisosaamisalue. 
(Ympäristöministeriön viranhaltija)

Sellaisia hirsitoimittajia on vähän, joilla olisi oikeasti kokemusta 
isojen rakennusten kokonaistoimituksista ja niiden suunnittelus-
ta. En usko, että niitä juurikaan on tässä maassa hirveästi. Ne 
ovat pientalo- ja mökkitoimittajia, mutta jos lähdetään isompiin 
rakennuskokonaisuuksiin, niin se vaatii myös heidän suunnitte-
lultaan jotain muutakin kokemusta. (Urakoitsija) 
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Paljon on kirjallista tietoa tavallisesta hirsirakentamisesta, mutta 
oma kokemukseni on, että lamellihirrestä on vähemmän tietoa ja 
se on tuotteen tuottajien tietoa, eikä yleistä kirjallisuutta (Suun-
nittelija).

Hirsitaloteollisuuden pitäisi tehdä ohjekirja, jossa sanottaisiin 
että suunnittele näin. Toisaalta tehtaiden valmiudet vaihtelevat.
(Toimitusjohtaja)

Itse olen aina tiedonjanoinen. Minua kiinnostaa todella paljon 
ne perusteet miksi hirsirakentamista lähdettäisiin nostamaan en 
usko että siinä joku kevyt perustelu on. …Arvotkin muuttuvat kun 
tieto lisääntyy... Jos ajatellaan niitä mahdollisuuksia joita kohti 
voidaan mennä, niin kyllä se tietyn yhteispelin tarvitsee ja sitä 
tiedon jakamista. (Tilaaja)

...opetusta tai koulutusta kaivataan puurakentamiseen. Ensinnä-
kin pitää olla perusymmärrys puusta anisotrooppisena materiaa-
lina. Ja sitten siitä tuotteiden valmistusprosesseista, mutta myös 
siitä materiaalitekniikka, puutekniikka, sitten tämä teolliset val-
mistusprosessit, ja sitten tämä loppukäyttö tai eräällä lailla raken-
nukseksi saattaminen, rakentaminen ja rakennustyöt. Ja miksei 
tietysti käyttöön ja ylläpitoon ja hoitokysymyksetkin jollakin lailla  
[tule ottaa huomioon] (Ympäristöministeriön viranhaltija).

No siis sitä [hirsirakentamisen koulutusta] pitää kehittää, se pitää 
saada opetukseen mukaan. Siinä helpottaakin jos on valmista 

Koulutusmateriaali ja tiedon jakaminen

Niin sanottuun perinteiseen hirsirakentamiseen liittyvää kirjal-
lisuutta on saatavilla, mutta liima- ja lamellihirren käyttämiseen 
liittyvää kirjallisuutta ja ohjeistuksia on vähän tarjolla.Tiedon ja-
kaminen hankkeen aikana nähdään tarpeelliseksi.

opetusmateriaalia, jonka on tuottanut Hirsitaloteollisuus ry tai 
joku muu. (Ympäristöministeriön viranhaltija)
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Hirrestä rakennetut pientalot ovat haastattelututkimuksissa saa-
tujen arvioiden perusteella jonkin verran kallimpia kuin kilpailevat 
tuotteet, tosin arvioidut hintaerot vaihtelevat jonkin verran. Hinta-
eroon liittyvät arvioit perustuvat vain tämän hankkeen aineistoon, 
eikä hintavertailua ole tehty muiden lähteiden tai esimerkiksi to-
teutuneiden hintojen avulla. 

Kuluttajakyselyn ja haastatteluaineiston perusteella hirsimateri-
aali myös mielletään kalliiksi. Etenkin kuluttajakyselyssä nousee 
esille, että hinta nähdään ominaisuutena joka ei puolla hirren 
valitsemista omakotitalon rakennusmateriaaluksi. Haastattelu-
aineiston, kuluttajakyselyn ja maksuhalukkuuskyselyn valossa 
hirsirakennuksen korkea hinta voidaan nähdä myös kysyntää 
rajoittavana tekijänä. Maksuhalukkuuskyselyn mukaan kysyntä 
on suurinta silloin jos hirsipientalo on korkeintaan 4000€ kalliim-
pi kuin puurunkoinen pientalo, johon sitä kyselyssä verrattiin.  
Joidenkin haastateltavien mukaan hinta ei ole kysynnän haaste 
mikäli kuluttajat ovat vakuuttuneita hirren muista hyvistä ominai-
suuksista. Sama tulkinta voidaan ehkä tehdä myös maksuhaluk-
kuuskyselyn perusteella, sillä suurin osa vastaajista ottaisi  mie-
lummin hirsitalon kuin puurunkoisen talon, vaikka se maksaisi 
20 000€ enemmän. Tämä tulos voi selittyä myös menetelmän 
epätarkkuudella, jota on selostettu aiemmin.   

Hirsitaloteollisuuden toimitusjohtajille ja myyjille tehdyissä haas-
tatteluissa nousee esille, että hirren nopea asennus on tuotteen 
hintakilpailukykyä parantava tekijä. Haastatteluissa tuodaan toi-
saalta esille, että kuluttajat eivät välttämättä kilpailuta työn hintaa, 
jolloin asennuksesta muodostuvat säästöt jäävät vaille huomio-
ta. Kuluttajakyselyn mukaan hirsi kuitenkin mielletään kilpaileviin 
tuotteisiin verrattuna nopeammin asennettavaksi materiaaliksi.

Pienet
hirsirakentamisen

kohteet ja
hinta

Hirsi mielletään
kalliiksi rakennus-

materiaaliksi
kuluttajien

keskuudessa

Hinta vaikuttaa 
kysyntään

Nopea asennus 
parantaa 

hirren kilpailukykyä 

Hirsi on kalliimpi
kuin kilpailevat 

tuotteet

Kuluttajien
mielestä hirsi-

rakentaminen on 
muihin materiaaleihin

verrattuna
nopeaa

Kilapailuttavatko
kuluttajat työtä
vai materiaalia?

Hinta

3.2. Pienet hirsirakentamisen kohteet

Kuva 6.
Arkkitehti Lauri Louekarin 
suunnittelema Villa Valta-
nen Rovaniemen Marrasjär-
vellä. 

Kaavio 4. 
Nopeasta asennettavuudes-
ta huolimatta hirsipientalot 
ovat kilpaileviin tuotteisiin 
verrattuna jonkin verran 
kalliimpia. Hinta on yksi ky-
syntää rajoittava tekijä. 
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Kyllä se hirsirunko on hirren paksuudesta riippuen 15-20% kal-
liimpi kuin rankarakenteinen (Toimitusjohtaja).

Omakotitalossa hirrestä tehty valmis omakotitalo on noin 10 000- 
15 000 kalliimpi (Toimitusjohtaja).

Omakotitalopuolella pelkkä runkotoimitus on n. 10-15% kalliimpi 
verrattuna rankarunkoon. Asennusvalmiskohteessa hintaeroa ei 
pitäisi tulla.  (Toimitusjohtaja)

Rungon osuus on n. 20% kokonaiskustannuksista, asennettuna 
jonkin verran enemmän. Puurankaan verrattuna runko on noin 
20-30% kalliimpi. (Toimitusjohtaja)

Jos rakennus maksaa n 250-300 000 €, niin hirsirunkoinen ra-
kennus olisi 10 000-15 000 € kalliimpi (Toimitusjohtaja).

Se on hivenen kalliimpaa. Se rungon osuus on 20-30 %, niin ko-
konaisuudessaan 5-10%. Se on hieman edullisempi kuin kivitalo 
ja kalliimpi kuin puutalo. (Suunnittelija)  
    
Tuotamme sekä hirsi- että puurankaa. Hirsi on kaikista kallein, 
betonikin halvempi. Tosin betoni on valmiina ehkä vähän kalliim-
pi. (Toimitusjohtaja)

Jos ajatellaan, niin 100 neliöinen talo jossa on ikkunat ja ovet, 
maksaa 140 000-150 000 €. Puutalo saattaa maksaa sen 180-

Onko hirsirakennus kalliimpi vai edullisempi kuin kilpailevat 
tuotteet?

Haastateltavilla on hieman erilaisia näkemyksiä siitä onko hirsi-
rakennus kalliimpi vai edullisempi kilpaileviin tuotteisiin verrat-
tuna. Suurin osa vastaajista kuitenkin uskoo hirsirakennuksen 
olevan puurankarunkoista rakennusta kalliimpi. Hirsirakennuk-
sen rakentaneet tai rakentamista harkinneet kuluttajat arvioivat 
hintaeron jopa suuremmaksi. Hintaerojen arvioiminen on käytän-

140 000 €. Ei siinä suurta eroa ole. (Myyjä)

Kivitalo on kallein, mutta jos verrataan puurunkoiseen taloon, jos-
sa on muovipinta välissä, niin hirsitalo on 5-7% kalliimpi (Myyjä).     

Varsinkin yksikerroksisissa se on yllätys, ettei hirsi olekaan kal-
liimpi. Karkeasti voi sanoa, että 100-120 m2 taloissa voi sanoa, 
että 13 000 -15 000 € ja kaksi kerroksisissa taloissa se on 24 
-28 000 € keskimäärin… Kaikki mikä sen päälle tulee on vielä 
laadukkaampia materiaaleja, väliovia, puupaneelit ja niin pois-
päin.  (Myyjä)

Hinta on hieman kalliimpi (Suunnittelija).     

Olisin minä sen halvemmalla betonielementeistä saanut. Tai 
vaikka kappaletavarasta. (Asiakas)

Ja sitten se budjetti oli ihan liian korkea että se olisi pitänyt olla…
jotta me olisi saatu se talo niin meillä olisi pitänyt olla budjetti 500 
000 vähintään. Että ei se vain riittänyt se meidän budjetti siihen. 
(Asiakas)

nössä hyvin vaikeaa, sillä siihen vaikuttavat useat muuttujat. 
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Vielä on sellainen mielikuva, että hirsirakennus on kallis. Se mie-
likuva on tullut siitä, kun usein tehdään 200 m2 hirsimökkejä. Vä-
hemmän on tehty 100 m2 mökkejä, tosin niitä on nyt enemmän. 
Jos tehdään kantti kertaa kantti, niin se on hinnallisesti sama. 
(Myyjä)

Yksi este on, että asiakas ajattelee, että hirsitalo on kallis verrat-
tuna perinteiseen puutaloon. (Myyjä)

Minulla on sellainen mielikuva, että se on edullisempaa koska 
siinä on vain yksi materiaali ja se on niin nopea rakentaa. Sen 
pitäisi olla edullisempaa. Mutta kun mietin asiaa, niin jos ihmiset 
ovat halunneet edullisen, he ovat vallinneet puurunkoisen. Ehkä 
se ei olekaan. En kyllä tiedä. (Suunnittelija)

Siinä on mielikuvaristiriita. Hirsitalo mielletään kalliimmaksi kuin 
se on. (Myyjä)

Moni pitää sitä kalliina tänäkin päivänä (Myyjä).

Niin mielikuva on että se on kalliimpi, kun rankarakenteinen (Ym-
päristöministeriön viranhaltija).

Hirrellä on kalliin maine

Hirsirakennus mielletään kuluttajien keskuudessa kalliiksi vaihto-
ehdoksi. Tämä tulee esille etenkin myyjille tehdyissä haastatte-
luissa sekä kuluttajakyselystä. Kuluttajakyselyn avoimen kentän 
vastauksissa tulee selkeästi esille, että hirsirakentamisen hinta 
nähdään ominaisuutena, joka ei puolla hirren valitsemista oma-
kotitalon rakennusmateriaaliksi. Kun kuluttajia pyydettiin mainit-
semaan kolme tekijää tai ominaisuutta, jotka eivät puolla hirren 

Hirsirakentaminen on mielestänne muihin rakennusmateriaaleihin verrattuna...
(256 vastausta)

kalliimpaa edullisempaa
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valitsemista omakotitalon rakennusmateriaaliksi, hirsirakennuk-
sen hinta tai kalleus mainittiin yleiseksi tekijäksi. Sanat ”hinta”, 
”kalleus” tai ”kustannukset” mainittiin ainakin 52 vastauksessa. 
Kun kuluttajilta kysyttiin onko hirsi heidän mielestään muihin ra-
kennusmateriaaleihin verrattuna kalliimpaa vai edullisempaa, as-
teikolla 1-3 jossa 1 on kalliimpaa ja 3 edullisempaa, vain 34,4% 
uskoi hirsirakentamisen olevan kalliimpaa. 9,8% uskoi sen ole-
van edullisempaa ja loput (55,9%) ei uskonut hirsirakentamisen 
olevan kalliimpaa tai edullisempaa. 

Diagrammi 6. Kuluttaja-
kyselystä saatujen vasta-
usten perusteella kuluttajat 
mieltävät hirsirakennuksen  
hieman kalliimmaksi muihin 
rakennusmateriaaleihin ver-
rattuna.   
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Hinnan vaikutus kysyntään

Joidenkin haastateltavien mukaan hirsitalon ostajat eivät välitä 
hinnasta mikäli hirsirakennus mielletään laadukkaaksi ja riskit-
tömäksi. Toisten mukaan hinta on ratkaiseva tekijä. Heidän mu-
kaansa asiakkaan täytyy todella haluta rakentaa hirrestä, koska 
se ei ole halvinta tai helpointa. Todellisuus lienee, että raken-
tamiseen käytettävä budjetti on suurimmalle osalle rajallinen. 
Kuluttajakyselyn mukaan omakotitalon rakentamiseen käytettä-

Kustannuslisä rajoittaa jonkin verran hirren menekkiä (Toimitus-
johtaja).

...kyllä ne ovat ne kustannusseikat, että jos puhutaan yli satatu-
hatta kovemmasta tarjouksesta kuin sitten puutalolla niin kyllä 
se on aika rajoittava tekijä. Ei me ois uskottu ikinä että siinä on 
sellainen hintaero...(Asiakas)

Edullinen hinta on sellainen jota ei voi ohittaa. Osa ei ota hirsita-
loa hinnan vuoksi. (Myyjä)

Kustannukset ovat merkittävässä roolissa. Vaikka olisi kuinka 
hieno suunnitelma, niin jos sitä ei voida tehdä, se on turhaan 
piirretty. (Suunnittelija)

Sen täytyy olla hinnaltaan järkevää. Rakennukset eivät saa olla 
ihmisille liian kalliita. (Asemakaavoituksen viranhaltija)

Olen vähän skeptinen sen suhteen, että hirrestä voitaisiin mak-
saa enemmän kun rankarakenteisesta. Voi olla että ollaan val-
miita maksamaan vähän enemmän, jos se turvaa sisäilman laa-
dun. (Asemakaavoituksen viranhaltija)

Hinta on tärkeä, sillä tänä päivänä rakentaminen on tolkuttoman 
kallista. Pitäisi pyrkiä järkevään hintaan, ihmiset rakentaa yli va-
rojensa monesti.  (Toimitusjohtaja)

Asiakkaalla täytyy olla halu sille, että asiakas haluaa hirttä. Se ei 
missään nimessä ole halvin tai helpoin. (Suunnittelija)

Hinta on vaikuttava tekijä (Myyjä).

Kyllä hinta ratkaisee. Jos on kaksi tuotetta jotka asiakas mieltää 
samanlaiseksi, niin se katsoo seuraavaksi vain hintaa. (Myyjä)

Mutta hinnan pitää olla kohdillaan, että vaikka kilpailuttaa toisella 
tehtaalla, niin täytyy olla kilpailukykyinen (Myyjä). 

Talojen neliöhinnatkin perustuvat siihen, että materiaalit ovat 
kunnossa ja laadukkaampia. Ne eivät hae ns. hintaa. (Myyjä) 

...jotenkin minulla on mielikuva että se hirsitalon haluaminen on 
pidempi prosessi ja se sitten toteutuu jossakin vaiheessa kun 
sopiva tontti löytyy, ja siinä ei ehkä sitten enää punnita että teh-
däänkö rankarakenteinen vai hirsitalo vai kivitalo vaan… Se on 
vähän kuin kivitalossakin on, että monet sitä haluaa ja sitten to-
teuttaa kun on resurssit olemassa. Kun taas rankarakenteinen 
on sellainen että sitten vaan halutaan pientaloon asumaan. (Ym-
päristöministeriön viranhaltija)

Jos asiakas esimerkiksi tietää mitä hyötyä hirsimateriaalista hä-
nelle syntyy ja miten paljon riskittömämpi se on, niin se on mo-
nille tosi merkittäväkin asia. Silloin se saa maksaa enemmän. 
(Myyjä)

vä budjetti on 41,4 prosentille vastaajista alle 200 000 € ja 42,1 
prosentille vastaajista 200 000-300 000€. 11,3% käyttää raken-
tamiseen 300 000- 400 00 € ja 5,3% käyttää 400 000 € tai enem-
män. 83,5 %, eli selvä enemmistö vastaajista rakentaa siis alle 
300 000€ maksavan pientalon. Suurin osa kuluttajista siis etsii 
kohtuuhintaista tuotetta. Hinta on tästä näkökulmasta katsottuna  
tärkeä tekijä, joka vaikuttaa kysyntään.

Kuluttajakyselyn mukaan 29,7% vastaajista kokee, että edullinen 
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Maksuhalukkuuskyselyn tulos

Maksuhalukkuuskyselyn mukaan kilpaileviin tuotteisiin nähden 
korkea hinta vaikuttaa hirsitalon kysyntää laskevasti. Jos hinta-
ero hirsitalon ja puurunkoisen talon välillä olisi 4000€ tai tätä pie-
nempi, kuluttajat valitsisivat hirsitalon nykyistä todennäköisem-
min. Edullisempi hinta tekisi hirsitalosta siis kilpailukykyisemmän 
tuotteen suhteessa puurunkoiseen pientaloon. Kun hintaero on 
suurempi kuin 4000€, hirsitalo on edelleen suositumpi vaihtoehto 

Väitän että kun asiakas tekee hirsitalon niin se on 2000 € hin-
taluokkaa neliöltä, mutta se ei käytä edullisia pintamateriaaleja. 
Voin tietenkin kertoa, että joku on tehnyt halvalla, mutta minun 
asiakkaani rakentavat itselleen ja ovat valmiita maksamaan jos 
saavat rahalle vastinetta. (Myyjä)

hinta on ostopäätöksen kannalta viiden tärkeimmän tekijän jou-
kossa.
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Diagrammi 7.
Maksuhalukkuuskyselyssä 
kysyttiin valitsisiko kulutta-
ja hirsitalon vaikka se mak-
saisi x € puurunkoista taloa 
enemmän. Summa vaihteli 0 
€ ja 22 000 € välillä 2000 € 
välein. Histogrammi kuvaa 
kyllä vastanneiden luku-
määrän kullekin summalle.
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Nopea asennus parantaa hirren kilpailukykyä

Hirren asentaminen on käytännössä nopeaa. Tämä nousee esil-
le toimitusjohtajille, myyjille ja kuluttajille tehdyissä haastatteluis-
sa. Myös kuluttajat mieltävät hirsirakentamisen muihin rakennus-
materiaaleihin verrattuna nopeampana. Kun kuluttajakyselyssä 
vastaajia pyydettiin arvioimaan onko hirsirakentaminen heidän 
mielestään muihin rakennusmateriaaleihin verrattuna hitaam-
paa vai nopeampaa, selvä enemmistö ilmaisi  mieltävänsä hir-

Hirsi on aikalailla kilpailukykyinen, jos otetaan asennus huomi-
oon (Toimitusjohtaja).

Jos lasketaan todellisia kustannuksia, niin hirsiseinä on ostetta-
essa kalliimpi, mutta säästö syntyy rakentamisajasta. Hirsitalo on 
nopea tehdä. (Toimitusjohtaja)

Käytännössä se rakennusaika on ehkä jopa lyhempi kuin nor-
maalisti, etenkin kun puhutaan massiivisesta seinärakenteesta, 
johon ei tule lisäeristettä. (Tilaaja)

Hirsitalo on nopea tehdä. Kun aamulla aloittaa, seuraavan päivän 
illalla voidaan laittaa kattoristikot. Samalla syntyy valmista pin-
taa, sisäverhous, ulkoverhous ja ehkä vähän väliseiniäkin. Näitä 
tekijöitä meillä Suomessa ei tosin lasketa. Suomessa jaksetaan 
kilpailuttaa talopaketteja ja seinäpaketteja. Työtä ei juurikaan 
kilpailuteta. Suomessa työ on kallista. Täällä kannattaisi miettiä 
miten pitkällä työ on 2 tai 3 päivän päästä. (Toimitusjohtaja)

Valmis seinä kompensoi aika paljon. Se on nopeaa rakentamis-
ta. (Myyjä)     

Kyllä sanoisin, että rakentamisen nopeus [on hirsirakentamisen 
vahvuus kokemukseni perusteella]. Meillä on kerrosala 153 m2 
yhdessä kerroksessa. Se oli kymmenen tuntia. Oli kaksi palkat-
tua kirvesmiestä, itse ja nosturimies. Kymmenessä tunnissa oli 
runko pystyssä. Lamellihirsi on sellainen, että se loksahtaa ker-

kuin rankarunkoinen pientalo, mutta tuotteen valintaan vaikutta-
vat tällöin muut tekijät kuin hinta.      

Histogrammissa on esitetty Oulun ja Rovaniemen rakentajames-
suilla saaduista vastauksista koostettu kuvaaja, jossa yllä mai-
nittu tulos näkyy havainnollisesti. Kysyntä on siis suurinta silloin 
kun hirsitalo olisi enintään 4000€ kallimpi kuin puurunkoinen ra-
kennus. 
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sirakentamisen muihin materiaaleihin verrattuna nopeampana. 
Yhden haastateltavan mukaan etenkin kotimaan markkinoilla 
kuluttajat eivät kuitenkaan huomioi asennuskustannuksissa syn-
tyneitä säästöjä valintaa tehdessään. 

Hirsirakentaminen on mielestänne muihin rakennusmateriaaleihin verrattuna...
(257 vastausta)
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ralla kodilleen. Minusta se oli nopea ja helppo ja jämäkkä toimen-
pide. (Asiakas)

Sehän on aika nopsa rakentaa kun näin ajatellaan (Asiakas).

Diagrammi 8. 
Kuluttajat mieltävät hirsira-
kentamisen muihin raken-
nusmateriaaleihin verrattu-
na nopeampana. 
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Yksilöllinen vai sarjatuotettu – suunnittelun 
ja tuotekehityksen haasteet

Kysyntä yksilöllisille omakotitaloille on suurta. Kuluttajakyselys-
sä ja haastatteluaineistossa tulee useasti esille, että kuluttajat 
arvostavat heidän tarpeisiinsa räätälöityjä ratkaisuja. Vain hyvin 
harva haluaa valmiin tyyppitaloratkaisun talotoimittajan mallis-
tosta. Valmismalleja käytetään aineiston perusteella vain silloin, 
kun budjetti on hyvin tiukka ja ympäristön asettamat vaatimukset 
väljiä. 

Yksilöllisten ratkaisuiden kysynnän takana on aineiston perus-
teella muutama keskeinen tekijä. Ensinnäkin vaikuttaa siltä, että 
rakennuspaikka ja sen asettamat reunaehdot ajavat yksilöllisten 
ratkaisuiden valintaan. Hirsirakennuksia tehdään tänä päivänä 
hyvin monenlaisiin ympäristöihin, joissa ympäristö, tontin aset-
tamat vaatimukset ja rakennusmääräykset vaikuttavat valittuun 
ratkaisuun. Tämä korostuu erityisesti pääkaupunkiseudulla, jos-
sa tiukat ohjeet, määräykset ja pienet tontit tekevät valmismallien 
hyödyntämisestä haastavaa. 

Useassa haastattelussa tuodaankin esille, että tontti ja ympäris-
tön muuttujat ovat suunnittelun ensimmäinen ja keskeinen läh-
tökohta. Haastateltavilla on kuitenkin erilaisia näkemyksiä siitä 
kuinka usein esimerkiksi myyjät vierailevat tontilla myyntiproses-
sin aikana. Aineiston perusteella vaikuttaa kuitenkin siltä, että 
yleensä joku ulkopuolinen asiantuntija, olipa se sitten myyjä tai 
suunnittelija, käy tontilla aina kun se on mahdollista. 

Toinen yksilöllisten ratkaisuiden kysyntään vaikuttava tekijä on, 
että kokemus yksilöllisestä suunnittelusta on kuluttajalle tär-
keä. Myyjien ja toimitusjohtajien haastatteluissa tulee esille, että 
hankkeen aikana asiakkaalle tulisi syntyä kokemus, että koti on 
räätälöity yksilöllisiä tarpeita tyydyttäväksi. Aineistossa nousee 
myös esille, että yksilöllisten tarpeiden täyttäminen nähdään hy-
vän tai laadukkaan asuntosuunnittelun keskeisimpänä kriteerinä. 
Rakennuksen täytyy olla asiakkaan toiveiden mukainen. 

Yksilöllisestä suunnittelusta syntyy joillekin toimijoille kilpailuetu. 
Matalasuhdanteessa yksilöllisiin tarpeisiin vastaaminen korostuu 
ja tällöin talotoimittajilla on myös resursseja tuottaa räätälöityjä 

ratkaisuja. Korkeasuhdanteen aikoina tuotannossa panostetaan 
enemmän toistettavuuteen.

Yksilöllisten ratkaisuiden totetuttaminen vaatii kuitenkin suunnit-
telutyötä ja tämä asettaa haasteita hirsitaloteollisuudelle. Suun-
nittelu vaatii paljon resursseja, mikä puolestaan syö tuotteen 
katetta. Osa hirsitalotoimittajista hyödyntää arkkitehtipalveluja, 
mutta tämä on aineiston perusteella yleisempää Etelä-Suomes-
sa, jossa rakennuslupaprosessi on haastava. Osa hirsitalotoimit-
tajista suunnittelee tuotteet itse myyjä- ja insinöörivetoisesti. 

Ongelma kuitenkin kiteytyy siihen, että suunnittelutyöstä ei halu-
ta maksaa tekipä työn kuka tahansa. Kuluttajakyselyn mukaan 
vain 27,5% vastaajista palkkaisi arkkitehdin suunnittelutyöhön. 
Merkittäväksi syyksi nousee palvelun korkea hinta.

Tämä asetelma johtaa ristiriitatilanteeseen, jossa kuluttajat ha-
luavat yksilöllisen ja edullisen tuotteen, mutta eivät halua mak-
saa suunnittelusta. Sarjatuotanto kuitenkin toisi talotoimittajille 
kustannussäästöjä mm. siksi, että tällöin suunnittelutyö voidaan 
minimoida. 

Eri toimijat ovat kehittäneet erilaisia ratkaisuja ristiriidan ratkai-
semiseksi. Massakustomointi, suunnittelun tehostaminen ja itse-
suunnittelu ovat aineistossa esille tulevia vaihtoehtoja. 
 

Kuva 7. 
Norjalaisen Snøhetta -ark-
kitehtitoimiston suunnit-
teleman Norwegian Wild 
Reindeer Centre Pavilionin 
massiivipuusta työstettyä 
vapaamuotoista interiööriä.
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Moni soittaa meille ja kysyy, että teemmekö yksilöllisiä. En tiedä 
mistä se kysymys tulee, mutta se on monille tärkeä. (Myyjä)

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

…omakotitaloista aina muokataan eikä koskaan käytetä valmis-
mallia (Myyjä).

Kyllähän on niin, että kun on mallisto, olipa se sitten laaja tai sup-
pea, niin asiakas haluaa aina tehdä muutosta. Se haluaa siihen 
oman käden jäljen. (Myyjä)

Talopuolella vakiomallista kaupan tekeminen vähentyy joka vuo-
si. Jotain muutoksia tehdään melkein aina. (Myyjä)

Se on mennyt siihen, että jos moni näkee meidän mallit ja sanoo, 
että olisi kiinnostunut, jos siihen saisi sellaisen ja sellaisen…Val-
miit mallit eivät täytä yksilöllisyyden toivetta kaikkien kohdalla. 
Malleja tulisi olla enemmän. (Myyjä)

Muuttumattomia taloja ei oikeastaan ole. Muutoksia halutaan. 
(Toimitusjohtaja)

Kaikkea ei voida tehdä vakiomallien pohjalta. Aina on asiakkaita, 
joiden tarpeita räätälöinti ei täytä. (Myyjä)

Yksilölliset tarpeet

Kysyntä yksilöllisille omakotitaloille on suuri. Kuluttajakyselyn 
mukaan suurin osa kuluttajista haluaa omiin tarpeisiin räätälöi-
tävän ratkaisun.  Muunnellun tyyppitaloratkaisun valitsee 66,9%. 
10% vastaajista haluaa täysin yksilöllisesti arkkitehdin toimesta 
suunnitellun omakotitalon ja 12,4% haluaa suunnitella omako-
titalon itse. Vain 8,8% vastaajista haluaa tyyppitalon talotoimit-
tajan mallistosta. Tämä siis viittaa siihen, että 91,2% vastaajis-

Meillä lähdetään aina yksilöllisestä ratkaisusta (Myyjä).

Teemme pelkästään yksilöllisiä taloja. Markkinoimmekin yksilöl-
lisiä. (Toimitusjohtaja)

Asiakkaan tarpeet ovat lähempänä yksilöllisyyttä (Toimitusjohta-
ja).

En tiedä millaisia kompromisseja olisi valmistaloissa joutunut 
tekemään, mutta kyllä minulle yksilöllisyys ja meidän perheen 
omat tarpeet [olivat tärkeä asia]. Ja kun eihän se ole enää nyky-
aikana mikään kustannustekijäkään, että vaikka sen itse suun-
nitteluttaa. (Asiakas)

ta haluaa löytää jollain tapaa yksilöllisen omakotitaloratkaisun. 
Myös haastatteluaineisto tukee tätä havaintoa. Myyjien ja toimi-
tusjohtajien mukaan asiakas haluaa lähes aina tehdä muutoksia 
valmismalleihin ja yksilöllisten toiveiden täyttäminen on monille 
kuluttajille tärkeää. Moni talotoimittaja keskittyy siksi yksinomaan 
yksilöllisten talomallien valmistamiseen. 

Diagrammi 9. 
Suurin osa kuluttajista ha-
luaa löytää yksilöllisen tai 
räätälöivän omakotitalorat-
kaisun. 
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Kaikkialle. Erityispaikat ovat järvenrantatontit. (Myyjä)

Meillä on ollut hyvin maisemapitoisia paikkoja. Järvi, merenranta. 
Mehän ollaan aina äärialueilla. Meidän etuoikeus on ollut tehdä 
hienoille paikoille. (Myyjä)

Niitä rakennetaan maaseudulle, haja-asutusalueelle. Niitä ra-
kennetaan Espooseen, kaupunkiin, kaava-alueelle. (Myyjä)

…nykyään joka paikkaan aika tasaisesti (Myyjä).

Räätälöinti ei tule täyttämään yksilöllisyyden toivetta. Ei vain pys-
ty. Tulee mieleen nämä ääritontit ja kaavamääräykset. (Myyjä)

Pääkaupunkiseudulle myydyt omakotitalot ovat aika usein uniik-
keja, koska tontin haasteet ovat ihan eri tasoisia. Ne aiheuttavat 
jo sen että vakiomallien käyttö on haasteellisempaa. Tämä joh-
tuu kaavamääräyksistä ja tonttien koosta. Jos ajatellaan Helsin-
gin, Vantaan ja Espoon aluetta, niin pitää olla kaksi autopaikkaa, 
tontin koko on 400- 600 m2, kun siihen änkeää kaiken mitä asi-
akas haluaa, niin ei sellaista mallia ole. Tämän lisäksi on vielä 
haastava maasto. (Myyjä)

Kaupungeissa esim. tontin koko ja 1- tai 2-kerroksisuus isossa 
roolissa (Toimitusjohtaja).

Sillä on valtavan suuri merkitys nykyajan määräysten valossa sii-

Yksilölliset ratkaisut ja rakennuspaikan merkitys

Hirsirakennuksia tehdään nykyisin monenlaisiin ympäristöihin.  
Suurin osa kuluttajakyselyyn vastanneista on aikeissa rakentaa 
kaupungin haja-asutusalueelle (28%) tai maalaiskunnan haja-
asutusalueelle (31,1%). 6,1% suunnitteli rakentavansa kaupun-
gin keskustaan. Loput rakentavat kaupungin muuhun taajamaan 
(25%), tai maalaiskunnan taajamaan (9,8%).

Myyjien haastatteluissa tulee ilmi, että hirsirakennuksia rakenne-

hen mallitarjontaan mitä sille tontille voidaan laskea. 26 m leveä 
tontti voi olla sellainen, että siihen löytyy 50 valmista mallia ja 
siihen 24 m leveään tonttiin täytyy käyttää arkkitehtia tai muokata 
valmiista mallista. (Myyjä)

Mutta pieni tontti on varmasti vaikea, se on vaikea omakotitalo-
rakentamisen kannalta, mutta hirsirakentamisen kannalta se voi 
olla vielä hieman hankalampi. (Asemakaavoituksen viranhaltija)

Kaavoitus ohjaa paljon, esimerkiksi runkosyvyyttä, kattomuotoa 
ja esimerkiksi sitä että tiiviillä alueella johonkin suuntaan kannat-
taa olla umpiseinä. (Toimitusjohtaja)

No me ei itseasiassa löydetty suoraan sellaista valmista mallia 
mikä olisi suoraan miellyttänyt meitä, ja siten että se olisi ollut 
koon puolesta myös ok. Haluttiin et se talo sijoittuu oikealla taval-
la siihen tontille. (Asiakas)

taan kaikkialle: kaupunkiin, maaseudulle, kaava-alueelle ja haja-
asutusalueille. Erityisasemassa ovat myös luonnonkauniit paikat 
veden tai metsän läheisyydessä. 

Tämä voi osaltaan selittää miksi kysyntä yksilöllisille ratkaisulle 
on niin suurta. Erilaiset tontit,  ympäristöt ja rakennusmääräykset 
asettavat erilaisia vaatimuksia ja tavoitteita rakentamiselle. Tarve 
on erityisen suurta pääkaupunkiseudulla, jossa pienet tontit sekä 
tarkat ohjeet ja määräykset tekevät valmismallien hyödyntämi-
sestä haastavaa.  

Diagrammi 10. 
Hirsirakennuksia rakenne-
taan monenlaisiin ympäris-
töihin. 
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Tontin merkitys suunnittelun lähtökohtana

Useissa haastatteluissa korostetaan rakennuspaikan merkitystä 
suunnittelun lähtökohtana. Rakennuksen ja tontin suhde koetaan 
tärkeäksi, sillä rakennuksen tulisi sopia ympäristöön ja toisaalta 
rakennuspaikoilla voi olla jotain erityisominaisuuksia jotka tulee 
huomioida rakennuksen suunnittelussa.  

Aina lähdetään tontista (Toimitusjohtaja).

Tontilla käymisen suurin syy on, että se talo todella sopii sinne. 
Toinen on se, että suurin osa asiakkaista, jotka on ostanut tontin, 
niin saatan olla ensimmäinen ihminen, jonka kanssa aletaan kat-
somaan määräyksiä, että mitä on ostanut. (Myyjä)

On ehdottomasti paljon tontista kiinni. Moni haluaa ostaa talon 
ja suunnitella ennen kuin on tonttia. Se on ihan turhaa harrasta-
mista. (Myyjä)    

Tontilla käyminen on tärkeä osa suunnittelua (Myyjä).

Tontilla olisi hyvä käydä. Jos se on lentomelualuetta ja sitä ei 
ole huomioitu siinä, niin on ennakkotapauksia, joissa on tulkittu 
niin, että asiakas ei voi tietää näitä asioita ja vastuu on meidän. 
(Myyjä)

Rakennuksen tulisi sopia myös tontille. Rakennuksen ja tontin 
tulisi olla sylikkäin, että ne sopivat hyvin yhteen. Hyväkin talo me-
nee väärällä tontilla pilalle, ja hyvä tontti menee väärällä talolla 
pilalle. (Myyjä)

Tyypillisesti on aloituspalaveri mielellään tontilla. Ainakin käy-
dään tontilla asiakkaan kanssa. Se on ihanteellinen tilanne. Sit-
ten istutaan alas ja käydään läpi tavoitteet ja tilaohjelma. Jos ta-
paaminen on vaikea järjestää aikataulullisesti tai toiselle puolelle 

Suomea nopeasti, niin sitten otetaan valokuvia paikanpäältä ja 
sähköpostissa lähetetään listaus siitä mitä asiakas toivoo. Toki 
näin tehdään vaikka aloituspalaveri olisikin pidetty. Paikanpäällä 
käynti on tärkein. Se korostuu jos on erityinen tontti. Jos on kaa-
vatontti pellolla ja naapuritalojakaan ei ole vielä tehty ja kadun 
rakennus on kesken, niin ei sillä oikeastaan ole väliä käykö siel-
lä. (Suunnittelija)

Kyllä pyrimme yleensä käymään tontilla, mutta en voi väittää että 
aina olisimme omakotitalotontilla käyneet. Yleensä on hyvät va-
lokuvat tai karttamateriaali on hyvä. Ne antavat mielikuvan pai-
kasta. (Suunnittelija)

Tontista ja ympäristöstä se lähtee. (Toimitusjohtaja)
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On kustannuskysymys että tontilla ei yleensä käydä….vain har-
vat myyjät käyvät. (Toimitusjohtaja) 

…se jää onneksi meiltä pois (Toimitusjohtaja).

Tontilla käyminen on harvinaista. Suunnittelu on asiakkaan vas-
tuulla. Insinööri ja suunnittelijat joutuvat suunnittelemaan ilman, 
että he ymmärtävät minne rakennus menee. Ilmansuuntiakaan 
ei välttämättä tiedetä, tosin se usein selviää rakennuslupavai-
heessa. Kyllähän se meitä usein harmittaa. (Toimitusjohtaja)

Osa huomioi että [rakennus] on tontille sopiva ja huomioidaan 
ilmansuunnat. Joskus huomataan vasta lupavaiheessa että asi-
akkaan tilaama pohja ei sovi tontille vaan kannattaa esim. tehdä 
peilikuva. (Toimitusjohtaja)

Tonttisovitus tapahtui siten, että meillä oli ollut tontti jo puoli vuot-
ta. Siihen alettiin itse pähkäilemään kaupungin ohjeiden mukaan. 
Rakennusvalvonnan nettisivujen ohjeiden mukaan katsottiin, 
että miten sen siinä pitäisi olla. Sitten katsottiin, että minkälainen 
talo siihen suurin piirtein tulee. Talomyyjäkin tontin katsoi, että se 
siihen sopii, mutta pääasiassa itse. (Asiakas)

Me olemme tuossa vaiheessa jo pois (Toimitusjohtaja).

Suurin osa myyjistä Kuopiossa ei käy tontilla, joten tontilla käymi-
nen on suuri asia. (Myyjä)

Vierailut tontilla

Haastatteluun osallistuneilla osapuolilla on keskenään hieman 
erilaisia käsityksiä siitä kuinka usein talotoimittajan edustajat vie-
railevat tontilla ennen suunnittelun aloittamista. Toimitusjohtajien 
mukaan tontilla vieraillaan harvoin kustannussyistä. Myyjien mu-
kaan tontilla pyritään käymään mahdollisuuksien mukaan, mutta 
toisinaan myyntityötä tehdään karttojen perusteella. Tontilla vie-
railemisen merkitys korostuu myyjien mukaan silloin kun suunni-

Joskus käyn tontilla, mutta aika useasti menemme myös kartto-
jen ja piirustusten avulla…. Pelkkien kuvienkin kanssa tulos voi 
olla ihan hyvä, mutta aina joku käy tontilla…Jos on joku iso tontti 
haja-asutusalueella ja asiakas on miettinyt paikan, niin kyllä se 
on silloin selkeä. (Myyjä)

Ja itse olen joskus, tai aika paljonkin tontilla katsomassa ja var-
mistamassa, että käykö se tontille. Katson hieman sen perään, 
että se todella toimii sinne tontille. (Myyjä)

…sovitaan tapaaminen ja tavataan yleensä tontilla ensimmäisen 
kerran ja lähdetään katsomaan asiakkaan tarpeet, että miten se 
siihen tontille soveltuu (Myyjä).

Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla käydään tontti läpi, tutustu-
taan kaavamääräyksiin ja sitä kautta lähdetään viemään asiaa 
eteenpäin (Myyjä).

tellaan pääkaupunkiseudulle ja kaava-alueelle. Haja-asutusalu-
eella ja väljillä tonteilla tontilla käymisen merkitys on vähäisempi. 
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Kokemus yksilöllisestä suunnittelusta

Haastattelujen mukaan yksilöllisen suunnittelun ohella on tärke-
ää luoda vaikutelma siitä, että rakennus on asiakkaan toiveiden 
ja tarpeiden mukaan räätälöity. Asiakas haluaa kokea, että ra-
kennus on juuri häntä varten suunniteltu. Tämä ei kuitenkaan 
aina tarkoita sitä, että rakennus todella olisi yksilöllinen. Joiden-
kin haastateltavien mukaan paljon riippuu myös taitavasta myyn-
tityöstä. Pienet muutoksen pohjaratkaisussa tai julkisivusommi-
telmassa saattavat riittää vaikutelman luomiseksi. 

Tunteella, että tehdään yksilöllistä, on iso merkitys. Vaikka piir-
täisit aina saman, hyvä myyjä myy sen joka kerta uniikisti. (Toi-
mitusjohtaja)

Joku kuluttaja voi kokea, että hän on itse suunnitellut, kun on 
vaihtanut vaikka yhden ikkunan. Asiakkaalle on hyvin tärkeää, 
että syntyy kokemus siitä, että tehdään juuri hänelle taloa. Poh-
jaa ei välttämättä tarvitse uusia. Tärkeää on, että asiakas kokee 
tulleensa kuulluksi, vaikka esitettäisiin että tämä on sinulle hyvä. 
(Myyjä)

On paljon kysymys siitä, miten palvelu tuodaan myyntiprosessis-
sa esille (Myyjä).

Yksilöllisyys ja asuntosuunnittelun laatu

Useissa haastatteluissa yksilöllisten tarpeiden täyttäminen näh-
dään merkittävimpänä asuntosuunnittelun laatuun vaikuttavana 
tekijänä. Kun haastateltavilta kysyttiin mitä heidän mielestään 
kuuluu hyvään tai laadukkaaseen asuntosuunnitteluun, suurin 
osa vastaajista kertoi sen merkitsevän asiakkaan tarpeiden ja 
toiveiden täyttämistä. Yksilöllinen tai ei, rakennuksen täytyy olla 
kuluttajan toiveiden mukainen.

Siinä pitää olla ihmisten sen hetkisiin tarpeisiin liittyviä ratkaisuja 
ja viihtyvyyteen liittyviä tekijöitä, mutta samalla pitkä aikaväli tu-
lee huomioida muunneltavuuksineen (Toimitusjohtaja).

Tilat palvelevat perheen sujuvaa arkea. Talo soveltuu ympäris-
töönsä ja tontille. (Toimitusjohtaja)

Kun talo täyttää asiakkaan tarpeet, se on hyvin suunniteltu vaik-
kei olisi kauhean käytännöllinenkään (Toimitusjohtaja).

Yleensä lähden siitä, että kysyn niin paljon kuin saan asiakkaas-
ta irti. Mikä on heidän arkikäyttäytyminen? Mitä he toivovat? Ha-
luaako oikeasti modernia ja minkälaista modernia?...Se on tärke-
ää minkälainen perhe on kyseessä. (Myyjä)

Perheenkartoittaminen. Miten se perhe elää. Minkälainen per-
he on. ..Sitten siihen kuuluu se arki… Sitten on tontin asettamat 
mahdollisuudet ja rajoitteet. (Myyjä)

Asiakkaan tarpeet tulee ottaa huomioon. Maksukyky täytyy huo-
mioida… Pitää kuunnella asiakasta. (Myyjä)

Ratkaisujen täytyy olla perheen toiveiden mukaiset. (Myyjä)

Tavoitteena on täyttää asiakkaan hyvin erikoisetkin tarpeet niin 
suunnittelussa kuin tuotannossakin. (Toimitusjohtaja)
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Korkeasuhdanteessa kasvaa sarjatuotettavien markkinaosuus ja 
matalasuhdanteessa yksilöllisten  (Toimitusjohtaja).

Huonossa markkinatilanteessa kilpaillaan yksilöllisyyden 
tarjoamisella, kun massat pienenee. Kun massat pienenee, 
on varaa tarjota yksilöllisyyttä. Kun on kiire, tulee enemmän 
sarjatuotettavia. (Toimitusjohtaja)

Yksilöllinen suunnittelu ja kilpailuetu

Yksilöllisten toiveiden täyttäminen on joidenkin haastateltavien 
mukaan kilpailuetu. Etenkin silloin kun talous laahaa matala-
suhdanteessa, asiakkaita täytyy palvella yksilöllisillä ratkaisuilla. 
Talotoimittajilla on tällöin myös paremmat mahdollisuudet tarjo-
ta räätälöityjä toutteita koska tuotantomäärät ovat vähäisempiä. 
Kysynnän kasvaessa sarjatuotettavuuden merkitys kasvaa.

Valmismallien käyttö 

Yksilöllisten ratkaisuiden kysyntä on suurta. Tästä huolimat-
ta valmismalleja saatetaan myydä mikäli käytettävissä oleva 
budjetti on pieni tai ympäristö ei aseta vaatimuksia yksilölliselle 
suunnittelulle. Valmismalleja rakennetaan eniten ympäristökun-
tiin,  jossa tontit ja kaavamääräykset ovat väljiä. 

Jos ollaan tiukalla budjetilla liikkeellä ympäristökunnissa. 
Siellä katsotaan kaavamääräykset läpi ja sieltä löytyy lähes 
poikkeuksetta joku malli. (Myyjä) 

Ympäristökunnissa on väljempiä tontteja ja sinne löytyy yleensä 
helposti valmistalomalli, jota voi helposti muokata olemassa 
olevista malleista. (Myyjä)
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Teemme muutamien arkkitehtitoimistojen kanssa yhteistyötä 
(Myyjä).

Ohjaamme aina arkkitehdin puoleen. Minulla on Tampereella 
oma arkkitehti. (Myyjä)

Olisi paras, kun kuluttajalle tarjotaan kokonaispalvelua. Meillä on 
kontakti arkkitehtiin. (Myyjä)

Ehkä onnistunein prosessikuvaus on se, että kun arkkitehti 
on tehnyt sen luonnoksen, se kävisi tehtaalla laskennassa 
ja siihen tehtäisiin tekninen tarkastelu. Silloin otettaisiin 
raskaammin kantaa rakenteisiin, että ne ovat toteutettavissa 
kun rakennesuunnittelua lähdetään viemään eteenpäin. Tässä 
on todella paljon kehitettävää, nimenomaan siinä arkkitehdin ja 
talotehtaan välimaastossa. (Myyjä)

Me menemme asiakkaan kanssa tontille ja katsomme 
minkälainen tontti on. Sen jälkeen istumme alas ja otan ylös mitä 
asiakas haluaa, mitä toivomuksia sillä on. Sen jälkeen kuvat ja 
toiveet lähetetään arkkitehdille… Saattaa myös olla niin, että 
asiakkaalla on kuvat valmiina ja se on jo käyttänyt arkkitehtia.  
(Myyjä)

Voisi sanoa niin, että Helsinki, Espoo ja Vantaa ovat sellaisia, 
että rakennusvirasto nojaa arkkitehdin näkemykseen ja 
ammattitaitoon. Siksi käytämme arkkitehtia. (Myyjä)

Yksilöllisten ratkaisuiden suunnitteminen

Suurin osa kuluttajista arvostaa yksilöllisiä ratkaisuja. Näiden 
suunnittelu kuitenkin vaatii suunnittelutyötä ja osa hirsitalotoimit-
tajista käyttää arkkitehtia. Varsinkin Etelä-Suomessa käytetään 
arkkitehtipalveluja, sillä rakennuslupaprosessit ja niihin liittyvä 
byrokratia on haastavaa. Etenkin pääkaupunkiseudulla arkkiteh-
din kanssa tehty yhteistyö helpottaa rakennusvalvonnan viran-
haltijoiden kanssa tehtävää yhteistyötä. 

Ensin maksetaan valmiista talosta, jonka rakennusvirasto 
muutattaa yksilölliseksi arkkitehdin käsissä. Jos otetaan 
arkkitehti sinne, niin se on jo kaksi kierrosta kokeillut ja 
lopputulos on yhtä kallis tai kalliimpi kuin jos olisi lähdetty 
arkkitehdin kanssa yhteistyösopimuksen kanssa liikkeelle. Nyt 
puhun pääkaupunkiseudun asioista, maakunnissa voi olla toinen 
tilanne.(Myyjä)

Henkilökohtaisesti suositus toimintamalleissa on näissä kunnissa, 
että lähdettäisiin arkkitehtivetoisesti liikkeelle. Rakennusvirastot 
vaativat suunnittelijaksi mielellään SAFA –tasoisen arkkitehdin. 
Silloin siinä syntyy yksilöllinen arkkitehtisuunnittelu ja riittävä 
pääsuunnittelijataso. (Myyjä) 

Pääkaupunkiseudulla tontit ovat haastavia, rakennuslupaprosessit 
on haastavia, byrokratia on erittäin raskas. Byrokratian 
läpikäymiseen tarvitaan arkkitehtia enemmän kuin talon 
suunnittelemiseen…Rakennusvirastossa on tietty rajallinen 
määrä [resursseja]. He käsittelevät asioita ammattilaisten kanssa 
ja se on heille silloin helpompaa. (Myyjä)
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Meillä on kaksi vaihtoehtoa. Meillä on luonnospalvelu. Minulla 
on yksi arkkitehtiystävätär. Jos näen, että tontti on todella 
haasteellinen käännyn hänen puoleensa. Eniten käytän omaa 
luonnospalvelua.”  (Myyjä)  

Mallit suunnittelee yleensä kehitysryhmä johon kuuluu Design 
Manager (koulutukseltaan muotoilija) sekä joitakin tiettyjä 
myyjiä yleensä Etelä-Suomesta, sillä siellä trendit kehittyvät. 
(Toimitusjohtaja)

Ensin yritetään tehdä itse. Viimeiseen asti pantataan arkkitehdille 
ohjaamista, koska asiakashan kilpailuttaa sitten muutkin 
arkkitehtikuvilla. Arkkitehti tarkoittaa tällä hetkellä menetettyä 
kauppaa. Tietysti suunnittelua voisi myydä erikseenkin mutta 
tilanne on sitten sama. (Toimitusjohtaja)

Sitten mennään toimistolle tai asiakkaan kotiin. Siitä lähdetään 
pyörittämään talon pohjaa. Ruutupaperille lähdetään 
tekemään suunnitelmia toiveiden mukaan…. Sitten piirretään 
luonnoskuvat….. Ruutupaperille tehdään hahmotelma ja koska 
[yrityksellä] ei ole mahdollisuutta piirtää näitä, niin minun tyttö on 
piirtänyt pohjaluonnokset. (Myyjä)

Asiakas on yleensä tutkinut esitteitä ja löytänyt sieltä talomallin 
jota lähdetään muokkaamaan ja sovittelemaan….. Arvioisin, että 
20% tulee arkkitehdin piirtämien kuvien kanssa. (Myyjä)

Sanon nopeasti, että jos arkkitehtia käytät, niin hyvin 
luonnosmaiset kuvat riittävät, koska arkkitehdilla ei ole 
rakennustuntemusta (Myyjä).

Me piirrämme kaikissa tapauksissa rakennuslupakuvat tai 
pääkuvat (Myyjä).

Myyjä- ja insinöörivetoinen suunnitteluprosessi

Osa hirsitalotoimittajista suunnittelee malleja myös oman yri-
tyksen sisällä itse myyjien tai insinöörien avulla. Arkkitehtien 
käyttämistä vältetään, sillä se saattaa johtaa kilpailutilanteeseen 
muiden toimittajien kanssa. Haastateltavien mukaan asiakas 
saattaa arkkitehdin piirtämät kuvat saatuaan kilpailuttaa työn 
useilla talotoimittajilla. Arkkitehtia käytetään vain haastavissa 
suunnittelutapauksissa. Mikäli suunnitelmat tilataan arkkitehdil-

ta, hyvin luonnosmaiset kuvat riittävät.  
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Suunnittelupuolen osuus henkilökunnasta on isompi kuin 
tuotannon (Toimitusjohtaja).

Se on bisneksen kannalta liian raskasta suunnitella kaikki alusta. 
Kaikki ei voi olla ”tailor-made”, koska katteet ovat laskeneet. Siitä 
ei tule bisnesyhtälöä. (Toimitusjohtaja)

Tämä on myynnin ja markkinoinnin ongelma meille. Kapasiteetti 
tulee vastaan myös suunnittelussa. Muutama suunnittelija 
pystyy hoitamaan sen, jos voidaan tehdä samaa vaikkapa 
kymmenen. Jos jokainen sauna on erilainen, niin siinä 
meidän suunnittelupotentiaali hukkuu jatkuviin muutoksiin. 
(Toimitusjohtaja)

Meidän kannaltammehan olisi helpotus, jos ihmiset 
suunnitteluttaisivat talojaan enemmän, ennen kuin tulevat 
pyytämään meiltä apua. Kyllähän meitä usein harmittaa se, 
että tehtaat ja insinöörit laitetaan suunnittelemaan tilaratkaisuja. 
Asiakkaalle on syntynyt sellainen mielikuva, että suunnitteluun ei 
kannata uhrata penniäkään. Laitetaan hirsitalotehdas tekemään 
se työ.  (Toimitusjohtaja)

Suunnittelu työllistää talotehtaita

Yksilöllisten tai räätälöityjen ratkaisuiden suunnitteleminen työl-
listää talotehtaita. Joissain yrityksissä jopa yli puolet henkilökun-
nasta saattaa toimia suunnittelutehtävissä. Tämä asetelma syö 
talotoimittajien katteita, sillä suunnittelu sisältyy toimituksen ko-
konaishintaan. 

Suunnittelusta ei haluta maksaa

Hirsitaloteollisuuden edustajien mukaan kuluttajat kokevat suun-
nittelun kalliiksi ja se halutaan sisällyttää toimitusmateriaalin 
hintaan. Kun haastateltavilta kysyttiin kuinka paljon korkeampaa 
neliöhintaa he uskovat ihmisten olevan valmiita maksamaan yk-
silöllisistä valintamahdollisuuksista, suurin osa vastasi, etteivät 
asiakkaat ole halukkaita maksamaan suunnittelusta kovinkaan 
paljoa, eikä yksilöllistä ratkaisuista voida näin ollen juurikaan 

Maksimissaan ehkä 20 000 – 40 000 €. (Myyjä)

Jos puhutaan suhteellisesta osuudesta, niin max 20% mikä 
menee yksilöllisestä suunnittelusta….. Jos otetaan joku meidän 
mallisto ja lähdetään sitä vähän muokkaamaan asiakkaan 
tarpeisiin sopivaksi, silloin se hinta muuntuu vain sen mukaan 
jos siihen tulee lisää aineita tai lähtee pois aineita, tai tulee lisää 
ikkunoita tai tulee lisää ovia.  (Toimitusjohtaja)

Lähtökohtaisesti jos asiakkaalta kysyy niin samaan hintaan. 
Mielikuva menee siinä, että 1500 €, 2500 € on vielä siinä rajoilla. 
Sen ne voisivat vielä miettiä. Tämä on aika yleinen kysymys joka 
kuluttajarajapinnasta tulee ja siihen ei ole mitään yksiselitteistä 
vastausta. (Myyjä)

Ei se hirveästi ole valmis maksamaan. Se on enemmän valmis 
maksamaan kun tietää mistä materiaaleista. (Myyjä)

Paketissa ei juuri maksa yksilöllisyydestä. (Toimitusjohtaja)

Ei yhtään. Haluavat samaan hintaan. Aina kilpaillaan vakiomallien 
kanssa (Toimitusjohtaja).

Pientalopuolella ongelma on että suunnittelu ei saisi maksaa 
ennen kauppaa (Toimitusjohtaja).
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Joskus sitten on yritetty ja onnistuttukin niin, että annetaan 
kokonaishinta, ei puhuta mitään suunnitteluhinnasta erikseen 
(Toimitusjohtaja).

Tällä hetkellä ne [asiakkaat] eivät ole valmiita maksamaan 
kovinkaan paljon [suunnittelusta]. Se on hieman ongelma koko 
alalla. Myymme samalla katteella olipa suunnittelupanosta tai ei 
…Olemme opettaneet asiakkaan tuollaisiksi. (Toimitusjohtaja)

veloittaa. Asiakas siis olettaa, että hirsitalotoimittajan malli on 
saman hintainen riippumatta suunnitteluresurssien käytöstä. Ka-
talogista valittu malli olisi saman hintainen kuin täysin yksilölli-
sesti suuniteltu pientalo. Aineistosta kuitenkin nousee esille, että 
kuluttajat ovat halukkaita maksamaan materiaalista.    

Asiakas ei halua käyttää suunnittelijaa (Toimitusjohtaja).

Arkkitehtia ei haluta palkata suunnitteluun

Valtaosa kuluttajista ei halua käyttää arkkitehtia suunnittelussa. 
Kuluttajakyselyyn osallistuneista vain 27,5% palkkaisi arkkiteh-
din suunnitteluun. Myös yhdessä haastattelussa nousi esille, että 
asiakkaat eivät halua käyttää ulkopuolista suunnittelijaa. 

Diagrammi 11. 
Suurin osa kuluttajakyse-
lyyn vastanneista ei palk-
kaisi arkkitehtia pientalon 
suunnitteluun. 
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Miksi arkkitehtia ei haluta palkata

Syyt sille miksi arkkitehtia ei haluta palkata suunnitteluun ovat 
moninaiset. Kysyttäessä mitkä tekijät eivät mielestänne puolla 
arkkitehdin palkkaamista suunnitteluun, syyksi nousevat mm. 
tyydyttävät valmismallit, halu suunnitella itse ja arkkitehdin muu 
taitamattomuus.  Yleisin syy kuitenkin on, että kuluttajat arvioivat 
sen nostavan hankkeen hintaa. 

Kalleus ja hinta (saattaa viitata suunnittelutyön kalleuteen tai 
kalliiseen ratkaisuun) (Kuluttajakysely).

Kustannus toki saa miettimään onko arkkitehdin palkkaamiseen 
varaa (Kuluttajakysely).

Ylimääräinen kustannus (Kuluttajakysely).

Lisäkustannus, vaikkakin sen saa takaisin talon arvossa 
(Kuluttajakysely).

...suunnittelun lopputulos aiheuttaa enemmän kuluja... 
(Kuluttajakysely)

Arkkitehdin ratkaisut saattavat johtaa teknisesti hankaliin ja 
kalliisiin ratkaisuihin (Kuluttajakysely).

Erittäin korkea hinta. Olen myös jo suunnitellut oman taloni 
pohjaratkaisun usean vuoden ajan sitä hioen enkä välttämättä 
usko arkkitehdin pystyvän parantamaan pohjaa niin paljon että 
hinta kannattaisi maksaa. Arkkitehti ei välttämättä ymmärrä 
mitä taloltani haluan ja tyrkyttää omia halujaan minun talooni. 
(Kuluttajakysely)

Talomallit ovat tyydyttäviä tai talotoimittaja tarjoaa 
suunnittelupalveluja muokkauksia varten (Kuluttajakysely).

Talotoimittajien mallistot ovat tarpeeksi kattavia oman näköiseen 
muunteluun (Kuluttajakysely).

Muutaman väliseinän siirtoon ei tarvi palkata arkkitehtiä 
(Kuluttajakysely).

Haluan suunnitella itse (Kuluttajakysely).

Kukin tuntee itse tarpeensa parhaiten (Kuluttajakysely).

Arkkitehti ei toteuta asiakkaan toiveita (Kuluttajakysely).

Hirsitalon voi suunnitella itse ja mallistojakin löytyy 
(Kuluttajakysely).

...arkkitehdin taidot ovat heikot rakennusteknisissä asioissa 
(Kuluttajakysely).

Johtaa epäkäytännöllisyys ratkaisuihin (Kuluttajakysely).
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Ristiriita: sarjatuotettua vai yksilöllistä

Kaiken kaikkiaan talotoimittajat ovat ristiriidan edessä. Kuluttajat 
haluavat yksilöllisiä ja korkeatasoisia tuotteita mutta eivät halua 
maksaa niiden suunnittelusta. Kannattavuuden näkökulmasta 
talotehtaat haluaisivat valmistaa sarjatuotettuja malleja ja vähen-
tää suunnittelutyön määrää. Lopputuloksena talotoimittajat tuot-
tavat räätälöityjä ratkaisuja ja joustamattomuus tapahtuu kysyn-
nän kustannuksella. Jotkut toimittajat haluat mennä vastavirtaan 
ja tuottaa yksilöllisiä ratkaisuja myös jatkossa.    

Haluaisimme olla sarjatuottajia mutta myymme yksilöllistä 
(Toimitusjohtaja).

Ei ole enää sellaista, että kuluttajat haluaisivat aina samaa. 
Yksilöllisyys korostuu. Halutaan että tämä on meidän ja meidän 
näköinen. Meidän johtajille syntyy tästä ongelma, koska he 
haluaisivat tehdä yhtä mallia, jota saisi tehdä tylsästi koko 
elämän. (Myyjä)

Me halutaan toimittaa yksilöllisiä, olla poikkivirtaan toimivia 
tässä mielessä. En tiedä mitä etuja toisi meille. Hirsituotanto 
on tänä päivänä joustavaa, ainehan on hiukan primitiivinen 
(Toimitusjohtaja)

Vaatimukset arkkitehtuurille

Yhdessä haastattelussa kuitenkin tulee esille, että vaikka ark-
kitehtisuunnittelun kysyntä on vähäistä, kuluttajilla on silti vaati-
muksia arkkitehtuurin laadun suhteen. 

Nyt kun toimitetaan taloja ja toimitaan kaupungeissa, nuoret 
ihmiset arvostavat arkkitehtuuria (Toimitusjohtaja).
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Sarjatuotannolla voisi saavuttaa kustannussäästöjä, laatu ajaa 
hyviä ratkaisuja (Toimitusjohtaja).

Varmaan se [massakustomointi] olisi ihan järkevää. Malliston 
pitäisi olla vielä laajempi silloin, jotta asiakkaalle löytyisi sieltä 
aina joku. (Myyjä)

Kylpyhuonemoduulirakentamisesta lähtien, niin miksi jokainen 
seinän pituus täytyy olla erikseen kun voisi olla moduuli. Se on 
yksi jossa voitaisiin jalostaa ja hakea kustannustehokkuutta. 
Kalleimmat neliöt kuitenkin tulevat kylpyhuoneesta ja keittiöstä. 
Teknisissä tiloissa on moduulirakentamista jonkin verran 
hyödynnetty jo. Se ei ole päässyt markkinassa siihen asemaan 
jossa se voisi olla. (Myyjä)   

Minulle tulee mieleen, että olisi seinärakenne tehtaalla valmiiksi 
tehty elementtinä. Esimerkiksi hirsiseinäelementti. Sitä voitaisiin 
käyttää. Se on ollut osin esillä. Siitä on pieniä haaveita. Tiedän, 
että tuotekehittely miettii, että onko sille saumaa. (Myyjä)

…esivalmistettu, eri tilaelementeistä tehty hyödyksikäyttö 
hirsirakentamisessa, niin sehän on aika mahtava 
mahdollisuus…Hirsirakentamisellahan voi tehdä vaikka jotain 
kostean tilan elementtiä. Järkevää tietenkin olisi, että se 
olisi jotenkin tilaelementteinä tuotettu...Varmaan paljon eri 
rakennusosia voitaisiin tilata osittain valmiina paketteina…
Siinähän on hirmuisesti mahdollisuuksia perustuksista lähtien. 

(Asemakaavoituksen viranhaltija)

…hirsi on muutenkin hyvin yksinkertainen materiaali, että siihen 
tehdasvalmisteinen seinä ei tuo lisäarvoa. Seinä tehdään 
paikanpäällä pinoamalla. Siinä ei ole mitään sen kummempaa 
työvaihetta muuta kuin se pinoaminen. Kylpyhuone-elementeissä 
voisi olla. (Suunnittelija) 

Massakustomointi enemmän sitä että samasta mallista esim. 
moderni ja perinteinen. Sarjaräätälöintiä taas meillä esimerkkinä 
[malli], jossa tietty idea josta saa 25-200m2. Se on ehkä aika 
ääriräätälöintiä…Tällä hetkellä tuotanto on ihan perinteistä 
räätälöintiä. Sama malli eri nurkilla on toki ehkä sarjaräätälöintiä. 
(Toimitusjohtaja)

Massaräätälöinti-idea on toistaiseksi vielä hukassa, tehdään 
ihan yksilöllistä (Toimitusjohtaja).

Siihen pyritään. Tuotannossa tehtaalla minusta meillä 
on massakustomointi. Suunnittelussa sitä ei vielä osata. 
(Toimitusjohtaja) 

Hirsi on luontojaan räätälöitävä (Toimitusjohtaja).

Sen täytyy olla sarjatuotettavaa ja hirsidimensioiden tulisi olla 
määriteltynä (Toimitusjohtaja).

Massakustomointi ja sarjaräätälöinti

Edellä kuvaillun ristiriidan ratkaisemiseen on kehitetty ja tulisi 
kehittää erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja. Yksi vaihtoehto voisi olla 
massakustomointi tai sarjaräätälöinti. Sarjaräätälöinnin paranta-
minen saa erityisesti kannatusta myyjien ja toimitusjohtajien kes-
kuudessa. Sen uskotaan tuovan kustannussäästöjä

Erään haastateltavan mukaan ne voisivat sopia hyvin esimerkik-

si kylpyhuonemoduulien käyttöön. Toisaalta joidenkin haastatel-
tavien mukaan hirsi on lähtökohtaisesti räätälöitävä ja joustava 
materiaali.
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Esivalmistus

Aineiston perusteella esivalmistettujen osien ja sarjaräätälöinnin 
määrä onkin lisääntynyt viime vuosien aikana. Teeman ympärillä 
kuitenkin on vielä paljon kehitettävää. 

Esivalmistuksen osuus on lisääntynyt (Toimitusjohtaja).

Teknisessä tuotannossa ei ole ollut siinä määrin esillä kuin voisi 
olla. Siinä olisi kehitettävää ja paljon. (Myyjä)

Olisiko tuotekehityksen paikka? Voisiko hirrestäkin koota 
elementtejä jotka nostetaan paikalleen? (Toimitusjohtaja)

Räätälöintiin on meillä satsattu. Meillä on paljon malleja joita 
voidaan muunnella. Saman rakennuksen saa sekä modernilla, 
että perinteisellä tyylillä. (Myyjä)

On se esillä ollut. Pitäisi päästä siihen. Tehdään vähän siihen tyyliin 
mutta ei se ole niin virallista. Erkkerimoduuleja tai tallimoduuleja 
esimerkiksi käytetään, mutta koko talossa sitä ei ole ajateltu...
joissakin asioissa sarjatuotettavuudesta voisi olla etua, esim. jos 
ristikoita ei tarvitse tehdä uudelleen. (Toimitusjohtaja)
 
Modulaarinen komponenttiajattelu voisi täyttää yksilöllisyyden 
toivetta, mutta ei sellainen ajattelu oikein ole noussut 
(Toimitusjohtaja).

Voisi olla hyvä että mallisto mukautuisi erilaisiin tarpeisiin 
ja tonteille, muokattavuus oikeista aihioista voisi olla hyvä 
(Toimitusjohtaja).

Kyllä se varmasti ihan tässäkin toimialassa olisi ihan hyödyllinen 
kokeilla sellaisia ratkaisuja (Toimitusjohtaja).
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Asiakkaalle kustannuksiltaan halvin olisi sarjatuotettava 
talopaketti (Toimitusjohtaja).

Kyllähän me aina pyritään siihen [sarjaräätälöintiin]. Jos 
kuluttajan kanssa päästään sellaiseen ratkaisuun, että pienillä 
muutoksilla päästään hyvään lopputulokseen, niin onhan se 
kuluttajankin kannalta edullisempi. (Myyjä)

Joo kyllähän me olemme käyttäneet sarjaräätälöintiä ja 
kyllähän ne ensimmäisenä tuovat mieleen kustannussäästöt, 
tehokkuuden, monistamisen (Myyjä).

Talotehdas ehkä ajattelee, että jos omasta mallistosta löytyy 
malli jota asiakas lähtee räätälöimään, se tehdas on ehkä 
kilpailutilanteessa erityisasemassa (Toimitusjohtaja).

Asiakkaan etu ehkä olisi sarjatuotanto. Räätälöinti maksaa 
ja monesti tulee monimutkaisia rakenteita. Kannattaisi olla 
lähempänä sarjatuotettavuutta myös asiakkaan kannalta. 
(Toimitusjohtaja)

Ruotsalaisella talotoimijalla on kaikki katalogista. Siellä ei 
taida olla mitään yksilöllistä. Peruskuorma tulisi tehdä valmiiksi 
hinnoitelluilla, suunnitelluilla malleilla. Siitä tulisi se kilpailukyky. 
(Toimitusjohtaja)

Sarjatäätälöinnin kustannussäästöt kuluttajille

Hirsitalotoimittajien mukaan sarjaräätälöitävät mallit tuovat kus-
tannussäästöjä kuluttajalle. Näin ollen sarjaräätälöinti näkyisi 
paitsi katteessa, myös ostohinnassa.

En lähde koskaan tuputtamaan valmismallia, vaan suunnitellaan 
alusta asti. Sitten voidaan kuitenkin tuottaa sen vakiomallin 
hinnalla. Kaikki työstökoneet on automatisoitu. Jos talo on hyvin 
suunniteltu, sillä ei ole väliä, kaikki on saman hintaista. (Myyjä)

Sarjaräätälöity on saman hintainen kuin yksilöllinen

Yhden haastateltavan mukaan mukaan sarjaräätälöity tuote on 
saman hintainen kuin yksilöllinen tuote, sillä kaikki työstö on au-
tomatisoitu. 
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Sarjatuotettava on laadukkaampi jos asiakkaalla ei ole arkkitehtia  
(Toimitusjohtaja).

Arkkitehtuurin laatu tietysti paranisi jos olisi jotain toistettavaa 
(Toimitusjohtaja).

Kun samoja toistetaan malli pukkaa pikku hiljaa paranemaan. 
Toisto parantaa mallia ja se on yleensä aika hyvä sitten kun se 
hylätään. (Toimitusjohtaja)

Timanttia hiotaan kauan…. Sarjatuotannossa voisi olla paremmin 
hiottuja ratkaisuja. Esimerkiksi IV-kanavat mahdollisimman 
pieneksi jne, jotta saadaan houkuttelevuutta ja kustannuksia 
alas.  (Toimitusjohtaja)

Monesti sellainen mietitty malli saattaa olla paljon parempi, kuin 
että hän [asiakas] lähtee itse räätälöimään (Myyjä).

Puutteet ja virheet nähdään käytännössä. Kun asiakas on 
asunut siinä, niin dialogi toimii ja saadaan ne kehitystarpeet, 
että mitä tehdään toisin. Se on monen vuoden tulos ja kaikilla 
talotoimittajilla on niitä kirjossa. Silti harvemmin niitä osataan 
käyttää. (Myyjä)

Sarjaräätälöinti ja arkkitehtuurin laatu

Talotoimittajien edustajien mukaan sarjaräätälöinti tuottaa pa-
rempaa arkkitehtuuria. Hyöty syntyy aineiston mukaan kahdesta 
tekijästä. Valmismalliin tehtävät muutosehdotukset saattavat olla 
huonompia kuin jos tuote olisi sarjaräätälöitävä.  Toisaalta tuot-
teen kehittäminen on pitkäjänteistä työtä ja lopputulos paranee 
ajan myötä. 

Arkkitehdin kanssa käydään [läpi] neljä tai viisi asiakasta 
saman päivän aikana, selvitetään lähtötiedot, käydään tontilla 
ja suunnitellaan sitten samanaikaisesti talot. Silloin siinä 
saavutetaan kustannussäästöä arkkitehtisuunnittelun päässä 
ja jos ne menevät samaan kuntaan, ne menevät samoilla 
prosesseilla. (Myyjä)

Meillä oli tarjouskampanja jossa tarjosimme ilmaista 
arkkitehtisuunnittelua. Myyjä kartoitti ensin asiakkaiden toiveet ja 
arkkitehti kävi usealla tontilla kerralla. Hän tapasi pariskunnat ja 
käytti tunnin per pariskunta, teki luonnokset ja lähetti ne meille. 
Sitten meillä laskettiin tarjous ja mentiin luonnoksen ja tarjouksen 
kanssa asiakkaalle. Meillähän ainoa motiivi on saada kauppa. 
Kauppaa saatiin ja uusia malleja. (Toimitusjohtaja)

Suunnittelun tehostaminen

Edellä esitettyä ristiriitaa yksilöllisesti tuotetun ja valmismallin 
välillä voidaan ratkaista monella tavalla. Haastattelussa tuli esil-
le, että osa hirsitalotoimittajista pyrkii minimoimaan suunnittelu-
kustannuksia tehostamalla suunnittelua. Tällöin useampi hanke 
tilataan arkkitehtitoimistolta samanaikaisesti, jolloin palvelusta 
veloitettava hinta pienenee. 
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Täytyy antaa mahdollisuuksia asiakkaalle ja työkaluja joiden 
avulla suunnittelu pysyisi budjetissa (Myyjä).

Jos olisi jotain räätälöitäviä malleja se voisi innostaa asiakkaita 
suunnittelemaan itse (Toimitusjohtaja).

Itsesuunnitteluun käytettävät suunnitteluohjelmat

Muutamissa haastatteluissa tulee esille, että talotoimittajat ovat 
myös harkinneet itsesuunnittelun mahdollistavia suunnitteluoh-
jelmia. Ohjelman avulla kuluttaja voisi esimerkiksi suunnitella 
omiin tarpeisiinsa ja budjettiinsa sopivan kokonaisuuden. 

Kun meidän arkkitehti suunnittelee, se ottaa siitä 1500-2000 
euroa. Jos asiakas tekee meidän kanssa kaupat, me hyvitämme 
sen pakettihinnassa takaisin. Asiakas hyötyy siitä ja säästää. Se 
on integroitu materiaalikustannuksiin. (Myyjä)

Sehän olisi meille hyvä, mutta arkkitehdin pitäisi olla ennen 
meitä. Olen toivonut, että edustajat hankkisivat omalta alueelta 
luottoarkkitehdin. Luonnokset maksavat jonkin verran ja jos 
siitä syntyy kauppa, niin me maksaisimme arkkitehdille jonkun 
bonuksen. (Toimitusjohtaja)

Suunnittelukustannusten hyvittäminen

Osa hirsitalotoimittajista siirtää suunnittelutyön arkkitehtikonsul-
tille hyvittämällä asiakkaan suunnittelutyöstä maksaman hinnan 
loppukustannuksissa. 

Kaavio 5. 
Yksilöllisten ratkaisuiden 
vaatimus on eräs merkit-
tävimmistä suunnittelun ja 
tuotekehityksen haasteista 
hirsitalotoimittajille. 
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Yksilöllinen vai sarjatuotet-
tu - suunnittelun ja tuoteke-

hityksen haasteet
Yksilöllisille ratkaisuille 

on kysyntää

Harva haluaa tyyppi-
ratkaisun talovalmista-

jan katalogista

Valmismalli valitaan 
jos budjetti on tiukka ja

rakennuspaikka on 
salliva

Tiukat 
määräykset, pienet 
tontit ja ympäristön 

vaatimukset nostavat 
yksilöllisten ratkaisuiden

kysyntää

Hirsirakennuksia 
rakennetaan monen-
laisiin ympäristöihin

Tontti, ympäristö ja 
niiden asettamat 

reunaehdot ovat suun-
nittelun lähtökohta

Kokemus 
yksilöllisestä suunnittelusta 

on tärkeää

Laadukas 
asuntosuunnittelu on 

asiakkaan toiveet
 täyttävää

Matalasuhdanne,
yksilölliset tuotteet

ja 
korkeasuhdanne,

sarjatuotetut tuotteet?

Yksilöllisten ratkaisuiden 
tarjoaminen on kilpailuetu?

Yksilöllisestä 
suunnittelusta

ei haluta maksaa

Arkkitehdin palvelut 
koetaan kalliiksi

Miten ristiriidan voi rat-
kaista?

Massakustomointi?

Suunnittelun 
tehostaminen?
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Kotimaan markkinat vai vientimarkkinat ja 
niiden erilaiset vaatimukset

Tutkimukseen osallistuneilla yrityksillä on erilaisia liiketoimin-
tastrategioita viennin suhteen. Osa keskittyy lähes täysin vien-
tiin, eikä näillä yrityksillä ole kotimaan kauppaa ja markkinointia. 
Osa puolestaan toimii pääasiassa kotimaan markkinoilla. Näillä 
toimijoilla alle 25 % tuotteista menee maan rajojen ulkopuolelle. 

Viennin kohdemaita ovat mm. Japani, Kiina, Pohjoismaat, Sak-
sa, Ranska, Kreikka, Kypros, Israel, Espanja, Portugali ja Kro-
atia. Hirsiteollisuus on aineiston perusteella kuitenkin haasteiden 
edessä vientimarkkinoilla. Viennin osuus on vähentynyt koko toi-
mialalla viimeisten vuosien aikana ja etenkin ennen vahva Venä-
jän markkina on notkahtanut. Aineiston mukaan syynä ovat mm. 
heikot talousnäkymät. 

Toisaalta haasteita aiheuttaa myös se, että kotimaanmarkkinoilla 
ja vientimarkkinoilla menestyvät osin erilaiset tuotteet. Yksi eri-
äväisyys ovat rakennuksen ulkonäköön ja tyyliin liittyvät seikat. 
Kotimaan markkinoilla modernin kysyntä on ollut kasvussa kun 
taas perinteinen tuote on vahvoilla kotimaan ulkopuolella. Toi-
nen eroavaisuus liittyy hirsimateriaaliin ja sen ominaisuuksiin. 
Suomessa kuluttajat pitävät hirren yksiaineisuutta hyvin tärkeä-
nä tuotteen ominaisuutena ja sen kysyntä on suurta. Suomessa 
energiamääräykset sallivat eristämättömän hirren käytön siinä 
missä esimerkiksi Keski-Euroopan markkinoilla lisäeristetty hirsi 
on ainut energiamääräykset täyttävä tuote.  

Samaan aikaan vientimarkkinoilla nähdään myös paljon mah-
dollisuuksia. Haastateltavien mukaan maailmalla on meneillään 
”puu-buumi” ja hirsi materiaalina herättää kiinnostusta. Suoma-
laiset hirsirakentamisen esimerkkikohteet ovat vetäneet haas-
tattelujen mukaan paljon vierailijoita. Etenkin Pohjoismaat, Kiina 
ja Japani näyttäytyvät kiinnostavana vientikohteena joidenkin 
haastateltavien mielestä. 

Kotimaan markkinat
ja 

vientimarkkinat

Viennin kohdemaita 
on useita

Vienti on 
laskenut, erityisesti 

Venäjällä

Viennin haasteet

Puu-buumia ei ole 
kyetty hyödyntämään

Mahdollisuuksia 
kehittää 

erikoistuotteena

Pohjoismaat 
näyttäytyvät 

potentiaalisina 
vientimaina

Vientimarkkinoiden 
ja kotimaan 

markkinoiden 
erot

Perinteinen 
arkkitehtuuri

vs. 
moderni arkkitehtuuri

Erilaiset
energiamääräykset

Yksiaineinen
vs. 

lisäeristetty

Erilaiset 
tarpeet

Kaavio 6. 
Kotimaan markkinoilla ja 
vientimarkkinoilla menes-
tyvät osin erilaiset tuotteet.  
Tämä aiheuttaa tuotekehi-
tyksen haasteita hirsitalo-
toimittajille.

Kuva 8. 
Norwegian Wild Reindeer 
Centre Pavilion lähestymis-
suunnasta nähtynä.
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Vienti ja erilaiset liiketoimintastrategiat

Haastatteluihin osallistuneilla yrityksillä on erilaisia liiketoimin-
tastrategioita viennin suhteen. Osa on keskittynyt täysin vientiin 
siinä missä osa toimii vain kotimaan markkinoilla. 

98% viime vuonna [meni vientiin]…teimme vuonna 1995 
strategisen valinnan keskittyä pelkästään vietiin. (Toimitusjohtaja)

Tällä hetkellä lähes kaikki vientiin (Toimitusjohtaja). 

Kotimaan markkinat ovat tietysti alkaneet kiinnostaa enemmän 
(Toimitusjohtaja).

Viennin osuus on 25% (Toimitusjohtaja).

Vientiä n 20% (Toimitusjohtaja).

Vientiä n. 20%. Viennistä on haettu kasvua, markkinatilanne on 
hankala. (Toimitusjohtaja)

Kohdemaat

Viennin kohdemaat vaihtelevat toimijasta riippuen. Viennin koh-
demaita ovat mm. Japani, Kiina, Pohjoismaat, Saksa, Ranska, 
Kreikka, Kypros, Israel, Espanja, Portugali, Kroatia ja Venäjä. 

[Viennin kohdemaita ovat] Japani, Kiina, Ranska, Pohjoismaat, 
Saksa (Toimitusjohtaja)

[Viennin kohdemaita ovat] Venäjä, Saksa, Ranska, Kypros, 
Kreikka, Israel, Espanja, Portugali. (Toimitusjohtaja)

Viemme 20:een eri maahan, pääasiassa omakotitaloja. (Toimi-
tusjohtaja)

Viemme Venäjälle, Saksaan, Ranskaan, Kyprokselle, Kreikkaan, 
Israeliin (ollut tärkeä ja on edelleen), Espanjaan, Portugaliin. 
(Toimitusjohtaja)
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Venäjän vienti laskussa

Useissa haastatteluissa tulee esille, että Venäjän vientimarkkinat 
ovat hiipuneet viime vuosien aikana. Syyksi arvellaan heikkoa 
taloustilannetta.

Venäjä on vähän tippunut sattuneesta syystä (Toimitusjohtaja).

Venäjällä nyt Ruplan kurssin takia katastrofitilanne 
(Toimitusjohtaja).

Venäjä oli aiemmin mutta nyt aikalailla nolla (Toimitusjohtaja). 

Venäjän talouden notkahduksen takia emme nyt mainosta siellä 
ollenkaan (Toimitusjohtaja).

Haasteita vientimarkkinoilla

Vientimarkkinat ovat kaiken kaikkiaan haasteiden edessä ja 
viennin osuus toimialalla on vähentynyt. Yhden haastateltavan 
mukaan kotimainen hirsitaloteollisuus ei ole kyennyt hyödyntä-
mään maailmalla vallitsevaa puu-buumia täysimittaisesti. Haas-
tatteluissa yleisesti nousee esille myös myyntitaito sekä eroavai-
suudet kotimaan markkinoilla ja vientimarkkinoilla aiheuttavat 
haasteita.

Koko toimialalla vienti on haasteiden edessä. Syynä ovat globaali 
kriisi ja erityisesti EU:n energiasäädökset, joissa tuijotetaan 
seinän U-arvoa. (Toimitusjohtaja)

Tämä on aivan häpeä tämä meidän vienti. Maailmalla on puu-
buumi mutta me ei saada myytyä hirttä. Meidän bisneksentekotaito 
on huono. Se lähtee samasta ongelmasta että me ei kuunnella 
kuluttajaa. Meidän kaupalliset taidot eivät ole riittävät. (Myyjä)

Viennin osuus koko toimialalla on vähentynyt (Toimitusjohtaja).
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Hirsi on äärimmäisen mielenkiintoinen materiaali. Ne ovat 
käyneet pitkin maailmaa. Uudesta-Seelannista, Australiasta, 
Kiinasta, Japanista, Kroatista ja Skandinavian maista ja tietenkin 
Suomesta. Yksi työmaalla on pelkkä seurustelu-upseeri. Kun 
on kiinnostusta puuhun, niin miksi sitä ei viedä vielä enemmän, 
nosteta vielä enemmän. Tämä on suomalainen hirsi, suomalainen 
puu, meidän tulisi nostaa sitä vielä ylöspäin. (Urakoitsija)

Näiden hyvien ominaisuuksien vuoksi voisi miettiä mitä 
vaikutuksia sillä on koko Suomen taloudelle.  Nyt kuitenkin 
puutuotteista viedään 75% puutuotteista ulkomaille ja valtaosa 
raakapuuna. Siinä ei ole mitään järkeä. Kun se saataisiin täällä 
Suomessa julkisiin rakennuksiin, niin sitä varmasti menisi 
enemmän ulkomaillakin. (Tilaaja)

Vientituotteena hyvä spesiaalituotteena. Meillä on osaamista ja 
puuta. Voisi kansainvälistyä. (Suunnittelija)

Tietysti vientituotteena palvelukoti, niin se on yksikkönä sellainen, 
että se on ihan hyvä. Se voisi olla vientituote. Hirsirakentamista 
on viety myös maanjäristysalueille ja se on hyvä sinne. 
Vientituotteena se voisi toimia. (Urakoitsija)

Pohjoismaista odotamme kasvua, etupäässä Ruotsista . 
(Toimitusjohtaja).

Suomessa hirsitaloteollisuus on kehittyneempää kuin 

Viennin mahdollisuudet

Haastateltavat näkevät potentiaalia vientimarkkinoilla. Hirsi on 
haastattelujen perusteella mielenkiintoa herättävä materiaali ja 
julkiset hirsirakentamisen kohteet vetävät puoleensa vierailijoi-
ta useista maista. Hirsi nähdään nimenomaan puunjalostuksen 
spesiaalituotteena josta voisi kehittää monenlaisia tuotteita esi-
merkiksi maanjäristysalueille. Hirsitaloteollisuus ei ole muissa 
Pohjoismaissa yhtä pitkällä kuin Suomessa ja siksi muiden mai-

naapurimaissa (Toimitusjohtaja).

Minun mielestä meillä pienellä ponnistuksella, niin me suomalai-
set pystyttäisin myymään kyllä meidän puurakentamisosaamista 
maailmalle. Suunnitteluosaamista ja siinä samalla myös tuottei-
ta, muutakin kuin vaan sahatavaraa ja vaneria ja liimapuuta. Ja 
sille kysyntää varmaan tulee olemaan jossain vaiheessa. Niin 
monessa maassa on näitä puurakentamisen edistämisohjelmia 
ja valtiovallan kannusteita sille, niin kuin Englannissa ja Rans-
kassa ainakin.(Ympäristöministeriön viranhaltija)

Suomellahan on maailmalla oikein hyvä maine tämmösenä puu-
rakentamisen mallimaana ja jotenkin sitä mainetta pitäisi pystyä 
enemmän hyödyntämään että täältä vietäisiin oikeasti sitä puu-
arkkitehtuuria ja rakennuksia ja...Vietäisi vaikka Saksaan moder-
ni puukaupunkialue, tuhannelle ihmiselle. Niin sit olisi jalostusar-
voa puulle, aika paljon. (Ympäristöministeriön viranhaltija)

...onhan se [hirsitaloteollisuus] suurta verrattuna siihen mitä vie-
dään muita talopaketteja tai taloelementtejä tai myöskään näitä 
rakennuspuusepän tuotteita, ikkunoita, ovia, kalusteita. Onhan 
se todella merkittävä vientiala ja sit vielä se on hyvä kun siinä 
viedään se suunnittelu kai yleensä mukana. (Ympäristöministe-
riön viranhaltija)

den ohella myös Pohjoismaat näyttäytyvät vetovoimaisina vien-
timaina.
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Painottuvat yksiselitteisesti perinteiseen 90% ja 10% 
(Toimitusjohtaja).

Lähinnä Venäjän vietiin menee muuta [kuin modernia] 
(Toimitusjohtaja).

Kotimaan kaupassa menee modernimpaa, vientiin 
perinteisempää (Toimitusjohtaja).

Moderni suunta on kasvava, ehkä n 30% moderniksi 
luonnehdittavaa (Toimitusjohtaja).

Moderni hirsirakentaminen puhuttelisi sekä paikallista, että 
matkailijaa. (Asemakaavoituksen viranhaltija)

Kotimaan kaupassa menee modernimpaa, vientiin 
perinteisempää. (Toimitusjohtaja)

Vientiin menee molempia. Viennissä joku saattaa olla kiinnostunut 
niistä kaikkein vanhanaikaisimmista malleista. Hirsimökistä. 
(Toimitusjohtaja)

Kotimaan markkinoiden ja viennin erot

Kotimaan markkinoilla ja vientimarkkinoilla on joitain eroavai-
suuksia. Yksi haastatteluissa esille tullut muuttuja liittyy tyylillisiin 
eroihin. Kotimaan markkinoilla modernin hirsiarkkitehtuurin ky-
syntä on ollut nousussa, mutta vientimarkkinoille modernin ohel-
la myydään myös ilmeeltään perinteisen näköisiä rakennuksia. 
Joidenkin talotoimittajien mukaan vientimarkkinoilla enemmistö 
on perinteisen näköisiä. 

Meidänkin rakentamisessa se [yksiaineisuus] on lähtökohta. 
Emme edes harkitse sellaista rakentamista, että lähtisimme 
lisäeristämään. (Tilaaja) 

Sitten toinen [syy miksi päädyimme valitsemaan hirren talon 
rakennusmateriaaliksi] oli, että rakenne on varmaankin 
yksinkertaisin mitä markkinoilla tällä hetkellä on millä pientalon 
seinärakenteen nyt pystyy tekemään...mitä yksinkertaisempi 
sen parempi. Tavallaan turvallisempi kun siinä ei ole montaa 
kerrosta.... että vaikka rakennusaikana sattuisi jotakin, niin tämä 
seinärakenne pystyy toipumaan. Se ei ole saman tien rikki vaikka 
kosteutta jonnekin päätyisikin. (Asiakas)

Materiaalia tulisi käsitellä materiaalin ehdoilla. Jos tehdään 
eristepuikko jossa on hirsipaneelia, voiko siinä enää puhua 
hirrestä. (Suunnittelija)

Yksiaineinen vai lisäeristetty hirsi

Kotimaan markkinoilla yksiaineinen hirsi menestyy eristettyä pa-
remmin. Kuluttajakyselyn mukaan 37,8% vastaajista piti  hirren 
yksiaineisuutta tärkeänä ja 21,7% piti yksiaineisuutta melko tär-
keänä. Myös suunnittelijoiden ja tilaajien haastattelussa hirren 
yksiaineisuutta pidettiin materiaalin vahvuutena. Lähes kaikki 
haastatteluun osallistuneet toimijat ovat ottaneet yksiaineisuuden 
tuotekehityksen ja markkinoinnin lähtökohdaksi. Yksiaineisuus 

Kuinka tärkeää mielestänne on, että hirsiseinä on yksiaineinen (ei lisälämmöneristettä)?
(254 vastausta)

Ei tärkeää Tärkeää

100

1 2 3 4 5

9
3,5%

0

66
26,0% 55

21,7%

28
11,0%

96
37,8%

50

Diagrammi 12. 
Kotimaan markkinoilla hir-
siseinän yksiaineisuutta 
pidetään tärkeänä ominai-
suutena.  
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En tiedä kannattaako sellaisia tehdä, missä hirttä on eristeen 
molemmin puolin (Tilaaja).

Yksimateriaalinen seinärakenne [on hirsirakentamisen vahvuus 
suurissa kohteissa] (Toimitusjohtaja).

Se on tietyllä tapaa ongelma, että meillä Suomessa hirren kanssa 
on saatu poikkeuksia, sillä meillä on kotimaan markkinoilla tuote, 
joka ei kelpaa vientiin (Toimitusjohtaja). 

Minun näppituntuma on, että se [hirsi] on aika ylivoimaista 
verrattuna muihin rakennustapoihin, jos käytetään ns. ”aitoa” 
hirsirakentamista, eikä kyseessä ole mikään väärennös jossa hirsi 
halkaistaan ja sinne tehdään keinotekoisesti lämpöeristeet sinne 
väliin. Sitä pidän aika epäaitona. Sitä ei saisi suoralta kädeltä 
edes mainostaa hirsirakentamisena. (Asemakaavoituksen 
viranhaltija)  

Lähinnä se on imago ja fiilis. Tekniikoissa ei ehkä tarvita 
kummempia ratkaisuja. Asiakas tietää mitä seinä on sisäpinnasta 
ulkopintaan. Se on turvallinen. Imagotekijä on suurin asiakkaankin 
hyöty. Jos tavallinen ihminen näkisi miten seinä on kääritty 
muoviin, se olisi huolestuneempi. (Toimitusjohtaja)

Meillä on tuplahirsi. Olemme miettineet sitä 15 vuotta. Meillä oli 
ajatus, että se voisi olla Suomessakin merkittävät. Nyt kun näyttää 
siltä, että tulevaisuudessa voidaan tehdä 250 mm, niin me emme 
ole sitä tarjonneet aktiivisesti kotimaassa. (Toimitusjohtaja)

Kuvittelimme, että tuplahirrestä voisi tulla isompikin asia, 
mutta Suomen poikkeusnormit ovat vesittäneet sen. Joillain 
markkinoilla kuten Ranskassa, kaikki talot olivat kaksinkertaisia. 
Nyt sinne ei enää mene tuotteita. Määräykset ovat myös 
entisestään kiristyneet, mutta meidän tuotteellamme päästään 
tarvittaviin U-arvoihin. Yksi syy hirsitaloteollisuuden ahdingolle 
on, että emme ole kehittäneet tuotetta, joka soveltuisi EU:n 
markkinoille. Viimeisen 10 vuotta olemme ponnistelleent 
energianormeja vastaan. En oikein tiedä mitä siitä ajattelisin. 
Meillä olisi tuote siihen. Me kuitenkin toimimme sen puolesta, 
että voisimme tehdä kaiken tällä perinteisellä systeemillä. Ala on 
epävarma tulevaisuuden suunnasta. Edelleenkin on epävarmaa 
tehdäänkö 3 vuoden päästä tällä tavalla. Epävarmuus kalvaa 
suunnittelua. Miksi vientiteollisuutena tunnettu hirsiteollisuus 
on vaikeuksissa. Miksi olemme menettäneet sen? Olemme 
menettäneet hintakilpailukykyä. Se on osittain syynä. Mutta 
vielä merkittävämpi syy on, että olemme menettäneet jotain siitä 
innovatiivisuudesta mikä oli 10-20 vuotta sitten. (Toimitusjohtaja)

Euroopan markkinat on pitkälti menetetty…Seinän U-arvoissa ei 
millään tapaa huomioida puun erikoisominaisuuksia…240 mm 
on meillä paksuin hirsi. Se ei riitä Ranskassa. Siihen on pakko 
laittaa vielä lisälämmöneristystä…Vastaavaa ongelmaa on myös 
muissa EU-maissa, pois lukien Pohjoismaat. (Toimitusjohtaja)

liitetään materiaalin aitouteen ja siitä on tullut vahva imagoteki-
jä. Osa toimijoista on myös kehittänyt lisäeristettyjä ratkaisuja, 
mutta aineiston perusteella vaikuttaa siltä, että kehittämistyö on 
tämän tiimoilta sittemin pysäytetty tai jäänyt taka-alalle. 

Vaikka lisäeristetty hirsi ei pärjää kotimaan markkinoilla, vienti-
maissa sen kysyntä on suurempaa. Haastattelujen perusteella 
esimerkiksi Keski-Euroopassa yksiaineinen hirsi ei täytä sille 
asetettuja U-arvoon liittyviä määräyksiä. Tämän vuoksi lisäeris-

tetty hirsi on näissä maissa ainut mahdollinen vientituote. Tähän 
asetelmaan liittyy haaste: Kotimaan markkinoilla ja vientimark-
kinoilla on kysyntää kahdelle keskenään erilaiselle tuotteelle. 
Joidenkin haastateltavien mukaan Euroopan markkinat menete-
tään, koska Suomessa hirsimateriaalin U-arvo on erilainen kuin 
muilla seinämateriaaleilla.
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Alleviivaan sitä, että monissa maissa ne [tarpeet] vaihtelevat niin 
kovasti (Toimitusjohtaja).

Venäjälle myymme isoja kakkosasuntoja, datsoja. Japanin 
myynnistä n. 95% on pieniä omakotitaloja, n. 80-neliöisiä. (Toi-
mitusjohtaja)

Nämä ovat kuitenkin luksustuotteita monessa maassa ja niinpä 
myös ostajakunta ovat sen verran rikasta, että he haluavat jotain 
vähän eksklusiivista ja omiin tarpeisiin tehtyä. (Toimitusjohtaja)

Venäjällä  lähinnä eliittiluokkaa, siellä hirsitalo ei ole mikään 
kansantalo (Toimitusjohtaja)

Eri maissa erilaiset tarpeet

Eri maissa rakennukselle asetetaan erilaiset tarpeet ja vaatimuk-
set. Haastatteluissa tulee esille, maakohtaiset erot näkyvät esi-
merkiksi rakennettavien pientalojen koossa. Samalla tulee esille, 
että esimerkiksi vientimarkkinoilla hirsirakennus on monille luk-
sustuote, mutta etenkin kotimaan markkinoilla tavoitellaan ”nor-
maalia” kuluttajaa. Menestyäkseen hirsitalotoimittajien tulisi siis 
kehittää erilaisia tuotteita eri markkinoille.

Me teemme vientiä niin, että kysytään ”mitä te haluatte” kun 
meidän pitäisi sanoa ”tätä me tehdään, haluatko?” (Myyjä).

Ruotsiin menee usein mallistomalleja jotka räätälöidään 
asiakkaalle (Toimitusjohtaja).

Ulkomaiden myynti on poikkeuksetta uniikkitaloja, esite toimii 
vain ideakirjana (Toimitusjohtaja). 

Vientiin yksilöllistä vai sarjatuotettua?

Haastatteluissa tulee esille ristiriitaisia kommentteja siitä, pitäisi-
kö talotoimittajien tarjota yksilöllisiä vai sarjatuotettuja ratkaisuja 
vientimarkkinoille. Pääasiassa vientiin näyttää menevän enem-
män yksilöllisiä pientaloja.
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Arkkitehtuuri ja hirren käyttö

Modernin hirsiarkkitehtuurin suosio on kasvanut viimeisen 10-
15 vuoden aikana ja hirsitalotoimittajat ovat vastanneet kysyn-
tää kehittämällä melko runsaan valikoiman moderneja malleja. 
Kuluttajakyselyyn vastanneiden enemmistö pitää  tärkeänä sitä, 
että hirsitalon ilme on nykyaikainen. Kuluttajat arvostavat erityi-
sesti sisätilojen avaruutta ja valoisuutta, mutta myös hirren näky-
mistä sisätiloissa pidetään tärkeänä. 

Vaikka modernin hirsipientalon suosio on ollut kasvussa, myös 
perinteiselle hirsiarkkitehtuurille on kysyntää, sillä ne puoltaa 
edelleen paikkaansa ympäristöissä, jotka mahdollistavat tai 
edellyttävät perinteisempien suunnitteluratkaisuiden tekemistä.  

Julkisivujen osalta kuluttajat pitävät tärkeänä sitä, että ikkunoi-
den koko, malli ja sijoittelu ovat vapaasti valittavissa. Myös hirren 
näkyminen julkisivussa on kuluttajille tärkeää. Sen sijaan vasta-
ukset jakautuvat melko tasaisesti kun kuluttajilta kysyttiin kuinka 
tärkeänä he pitävät sitä, että hirsitalo on lyhytnurkkainen. Vas-
taus heijastelee aiemmin esille tuotua asetelmaa, jossa molem-
mille tyylisuunnille, niin perinteiselle kuin modernillekin, vaikuttaa 
edelleen olevan oma asiakaskuntansa. Aineiston perusteella 
vaikuttaa kuitenkin myös siltä, että kysyntää saattaa olla lisäksi 
sellaisille hirsipientaloille, jotka eivät näytä hirrestä rakennetulta. 
Tämä viittaisi siihen, että hirren kysynnän takana ovat osin muut 
kuin hirren estetiikkaan ja perinteisiin käyttötapoihin liittyvät omi-
naisuudet. 

Arkkitehtuuri ja hirren
käyttö pientaloissa

Kysyntää modernille
hirsitalolle

Kysyntää perinteiselle 
hirsitalolle

Moderneja malleja
kehitetään

Valoisa Avara

Hirsi näkyy sisätiloissa

Sisätilat Julkisivut Hirsi näkyy julkisi-
vussa

Ikkunoiden koko on 
vapaasti valittavissa

Lyhyt nurkka
vs.

pitkä nurkka

Kuva 9.
Hirsitalo ”Harunire” on to-
teutettu vuoden 2015 asun-
tomessuille Vantaalle.

Kaavio 7. 
Arkkitehtuuri ja hirren käyt-
tö. Kuluttajat pitävät mm. 
tärkeänä sitä, että hirsitalon 
sisätilat ovat valoisia ja ava-
ria.
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Kysyntä hirsitalolle joka ei näytä hirsitalolta

Yhden haastateltavan mukaan osa kuluttajista haluaa hirsitalon 
joka ei kuitenkaan näytä hirsitalolta. Tämä saattaa viitata siihen, 
että hirsimateriaalin vetovoimaisuutta lisäävät jotkin muut tekijät 
kuin hirren perinteinen arkkitehtoninen ilme. 

Minulla on sellainen käsitys, että ihmiset haluavat hirsitalon, 
mutta ne eivät halua hirsitalon näköistä (Myyjä).

Modernin suosio pientalomarkkinoilla

Moderneja pientaloja myydään kaiken aikaa enemmän kotimaan 
markkinoilla. Niiden suosio on haastatteluaineiston mukaan ollut 
kasvussa viimeisen 10-15 vuoden ajan.  

Modernien mallien suosio kasvaa koko ajan (Toimitusjohtaja). 

Noin 50% ja 50%. Modernin osuus kasvaa koko ajan. 
(Toimitusjohtaja)

Muutosta on ollut valtavasti. Modernien osuus oli aloittaessani 
muutama hassu, mutta nyt myyn lähes pelkästään modernia. 
Klassinen ei kuitenkaan poistu. Tällä hetkellä modernia menee 
30/70 kun aiemmin ollut 10/90. (Myyjä)

Modernit myyvät koko ajan enemmän, se on se suuntaus. (Myyjä)

Omalla alueella 70% modernia ja 30% perinteistä. (Myyjä)

Se on muuttunut 10 vuodessa…Silloin oli hyvin perinteinen, 
ristinurkkainen hirsitalo 70-80%. Tänä päivänä se on enemmän 
se moderni…Ehkä se on kääntynyt lähes toisin päin se lukema. 
(Myyjä)

Moderni on kasvanut ja kasvamassa. (Toimitusjohtaja)

Hirsi on viimeisen 15 vuoden aikana tullut kaupunkiin. 
Perinnetalotyyli ei ole ainoa oikea ja siitä ei tarvitse tehdä mökkiä. 
Siitä voidaan tehdä hyvin moderni ja tyylikäs. (Myyjä)
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Perinteisen kysyntä 

Moderni kasvattaa suosiotaan, mutta perinteisellekin on kysyn-
tää erityisesti sellaisissa ympäristöissä, joissa paikka edellyttää 
ilmeeltään perinteisempien ratkaisuiden tekemistä. Myös kulut-
tajien henkilökohtaiset maut ja mieltymykset vaihtelevat. Kulutta-
jakyselyn mukaan 39,1% vastaajista arvioi, että hirsitalon perin-
teinen ilme on heille tärkeää (5) tai melko tärkeää (4).

Modernien ja nykyaikaisten mallien kehittäminen

Myös kuluttajakyselyn mukaan vastaajille on tärkeää, että  hir-
sitalon ilme on nykyaikainen. Vastaajista 55,1%:n  mielestä on 
tärkeää (5) tai melko tärkeää (4), että hirsitalon ilme on nykyai-
kainen. Vain 19,6% vastaajista arvioi, että hirsitalon nykyaikai-
nen ilme ei ole heidän mielestään tärkeää (asteikon luvut 1 ja 
2). Hirsitaloteollisuus onkin vastannut kysyntään ja kehittänyt 
moderneja malleja perinteisten ohelle.

60% lähikuntiin perinteisempiä ja 40% moderneja… Muutosta on 
tapahtunut. (Myyjä)

Jos katson itse asiakkaiden makuja, niin kyllä siellä on kaikkea 
laidasta laitaan. Moderni on muotia, mutta kyllä niitä perinteisiäkin 
menee, koska se rakennuksen paikka määrittelee… Toinen 
haukkuu yhtä mallia ja toinen kehuu. (Myyjä)

Suhde modernien ja perinteisten mallien osalta on n. 50/50. 
Perinteiselle hirrelle on vielä asiakaskunta. (Toimitusjohtaja)

Ehkä 50 ja 50. (Myyjä)    

Taloteollisuus ja hirsitalotehtaathan ovat lähteneet hyvin 
vastaamaan tähän ihan hyvin kun katsoo uusia mallistoja 
(Tilaaja).

Siitä edellisestä talosta, sen aloittamisesta on kymmenen vuotta. 
Silloin ne mallistot olivat hyvin perinteisiä. Sellaisia vähän 
mökkimäisiä, mutta nykyään mitä olen itse katsonut, niin nehän 
ovat ihan, että hirsitalot ovat menneet modernimpaan suuntaan. 
Ne ovat tulleet houkuttelevimmiksi. (Asiakas)

Kuinka tärkeää mielestänne on, että hirsitalon ilme on perinteinen?
(256 vastausta)

Ei tärkeää Tärkeää

60

1 2 3 4 5

36
14,1%

0

70
27,3% 65

25,4%
50

19,5%
35

13,7%40

20

Kuinka tärkeää mielestänne on, että hirsitalon ilme on nykyaikainen?
(256 vastausta)

Ei tärkeää Tärkeää

50

1 2 3 4 5

16
6,3%

0

65
25,4%

80
31,3%

34
13,3%

61
23,8%

Diagrammi 13. 
Kuluttajat pitävät tärkeänä 
sitä, että hirsitalon ilme on 
nykyaikainen. 

Diagrammi 14. 
Myös perinteiselle hirsiark-
kitehtuurille on kysyntää.
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Kuinka tärkeää mielestänne on, että hirsitalon sisätila on valoisa?
(257 vastausta)

Ei tärkeää Tärkeää

100

1 2 3 4 5
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0,0%0
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6,2%
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0,4%
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61,5%
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Kuinka tärkeää mielestänne on, että hirsi näkyy sisätiloissa?
(255 vastausta)

Ei tärkeää Tärkeää
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Kuinka tärkeää mielestänne on, että hirsitalon sisätila on avara?
(256 vastausta)

Ei tärkeää Tärkeää
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Valoisa ja avara sisätila

Kuluttajakyselyn mukaan valoisuutta ja avaruutta pidettiin tär-
keinä hirsirakennuksen ominaisuutena. Peräti 93,4% vastaajista 
arvioi, että hirsitalon sisätilojen valoisuus on tärkeää (5) tai melko 
tärkeää (4). 89,1% arvioi, että hirsitalon sisätilojen avaruus on 
tärkeää (5) tai melko tärkeää (4).   

Kuinka tärkeää mielestänne on, että väliseinät tehdään massiivihirrestä?
(255 vastausta)

Ei tärkeää Tärkeää1 2 3 4 5
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20,4%

29
11,4%
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Hirren käyttö sisätiloissa

Kuluttajakyselyn mukaan vastaajat pitävät tärkeänä, että hirsi 
näkyy sisätiloissa. Yhteensä 70,2% vastaajista kokee, että on 
tärkeää (5) tai melko tärkeää (4), että hirsi näkyy sisätiloissa. Kun 
kyselyssä selvitettiin kuinka tärkeää kuluttajien mielestä on, että 
väliseinät tehdään massiivihirrestä, tulos viittaa siihen, että sel-
keästi jaettua mielipidettä ei ole vastaajien kesken löydettävissä. 

...yksi avara tila [oli meille tärkeä]. Se oli se lähtökohta. Aikai-
semmin asuttiin sellaisessa sokkelossa, että melkein kartta pitää 
olla.... Mahdollisimman valoisan oloinen. (Asiakas)

Diagrammi 15. ja 16. 
Sisätilan valoisuutta ja ava-
ruutta pidetään hirsitalon 
tärkeänä ominaisuutena.

Diagrammi 17. 
Kuluttajat pitävät tärkeänä 
sitä, että hirsi näkyy sisäti-
loissa.

Diagrammi 18. 
Kuluttajien vastaukset ja-
kautuivat tasaisemmin kun 
heiltä kysyttiin kuinka tär-
keänä he pitävät sitä, että 
väliseinät tehdään massiivi-
hirrestä. 
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Kuinka tärkeää mielestänne on, että hirsi näkyy julkisivussa?
(257 vastausta)

Ei tärkeää Tärkeää
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7
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Kuinka tärkeää mielestänne on, että ikkunoiden koko, malli ja sijoittelu ovat vapaasti 
valittavissa?
(257 vastausta)

Ei tärkeää Tärkeää
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Kuinka tärkeää mielestänne on, että hirsitalo on lyhytnurkkainen?
(257 vastausta)

Ei tärkeää Tärkeää
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Hirsi julkisivussa

Kuluttajat suhtautuvat myönteisesti hirren näkymiseen julkisivus-
sa. Kun kuluttajilta kysyttiin kuinka tärkeää heidän mielestään on, 
että hirsi näkyy julkisivussa, 73,9% vastaajista koki sen tärkeäk-
si (5) tai melko tärkeäksi (4). Kuluttajien vastaukset jakautuivat 
tasaisesti kun heiltä kysyttiin kuinka tärkeää heidän mielestään 
on, että hirsirakennus on lyhytnurkkainen. Pieni enemmistö piti 
lyhytnurkkaisuutta tärkeänä ominaisuutena.

Ikkunoiden vapaa sommittelu

Kuluttajat pitävät tärkeänä, että ikkunoiden koko, malli ja sijoit-
telu ovat vapaasti valittavissa. Jopa 86% vastaajista piti asiaa 
tärkeänä (5) tai melko tärkeänä (4).

Diagrammi 19. 
Kuluttajien mielestä on tär-
keää, että hirsi näkyy julki-
sivussa. 

Diagrammi 20. 
Vastaukset jakautuivat mel-
ko tasaisesti kun kuluttajilta 
kysyttiin kuinka tärkeää on, 
että hirsitalo on lyhytnurk-
kainen.

Diagrammi 21. 
Kuluttajat pitävät tärkeänä 
sitä, että ikkunoiden koko, 
malli ja sijoittelu ovat va-
paasti valittavissa.
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Liiketoimintastrategiat

Miniomakotitalot nähdään hirsitaloteollisuuden potentiaalisina  
tulevaisuuden tuotteina ja osa toimijoista on jo kehittänyt pieniä 
omakotitaloja osaksi mallistoa. Tuotteella voisi haastateltavien 
mukaan olla myös vientipotentiaalia. Hirsitaloteollisuus on perin-
teisesti toteuttanut mökkejä ja pieniä loma-asuntoja; miniomako-
titalot ovat tälle luonnollinen jatkumo. Taloudellinen yhtälö sen 
sijaan nähdään haasteellisena sillä tonttien hinnat ovat korkeat 
suhteessa rakennettaviin neliöihin.

Toinen liiketoimintastrategian kannalta merkittävä tekijä on hir-
sitalotoimittajien tarjoamat toimitusratkaisut. Myyjien ja toimitus-
johtajien haastatteluissa korostetaan toimitusratkaisuiden rää-
tälöitävyyttä ja joustavuutta, mutta muuttovalmiita ratkaisuja on 
tarjolla niukasti, vaikka kysyntä näille olisi suurta. Muuttovalmii-
den ratkaisuiden kysynnän takana ovat pankkien vaatimukset. 
Rahoituksen saaminen on helpompaa jos hankkeelle voidaan 
antaa tarkka hinta-arvio. Rakennushankkeen läpivieminen koe-
taan myös vaikeaksi ja työlääksi. Avaimet -käteen ratkaisut näh-
dään siksi houkuttelevina. 

Vaikka muuttovalmiita ratkaisuja tarjotaan vähän, monet talotoi-
mittajat auttavat asiakasta solmimaan sopimuksia muiden toi-
mijoiden kanssa. Asiakkaalla on näin ollen useita erillisiä sopi-
muksia eri yrityksiin. Selvää syytä muuttovalmiiden ratkaisuiden 
vähäisyydelle on aineiston perusteella vaikea löytää, mutta asi-
aan saattaa vaikuttaa esimerkiksi se, että reklamaatioiden mää-
rä lisääntyä sitä mukaa mitä valmiimpaa tuotetta valmistetaan.

Liiketoimintastrategioiden kannalta silmäänpistävää kuitenkin 
on, että hankkeeseen osallistuneilla yrityksillä on hyvin saman-
kaltainen profiili ja erikoistuminen toimijoiden välillä on vähäistä. 

Liiketoimintastrategiat

Miniomakotitalot

Taloudellinen yhtälö
haastava?

Toimitusratkaisut

Muuttovalmiille 
ratkaisuille on 

kysyntää

Muuttovalmiita 
ratkaisuja on vähän 

tarjolla

Tarkka kustannusarvio 
pankille

Rakennusprosessin 
haasteet

Hirsitalovalmsitajien 
erikoistuminen on 

vähäistä

Kaavio 8. 
Li iketoimintastrategian 
haasteet liittyvät etenkin 
toimitusratkaisuihin ja hit-
sitalotoimittajien vähäiseen 
erikoistumiseen. 

Kuva 10. 
Hirsinen pientalo tiiviillä 
omakotitaloalueella Oulus-
sa.
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Miniomakotitalot

Haastattelujen mukaan hirsitaloteollisuuden edustajat näkevät 
niin sanotut miniomakotitalot mahdollisena liiketoimintaa piristä-
vänä tuotteena. Miniomakotitaloille voisi haastateltavien mukaan 
olla kysyntää ikääntyvien asiakkaiden keskuudessa. Tuote voisi 
mahdollisesti menestyä myös vientimarkkinoilla, etenkin Japa-
nissa. Joillain hirsitalotoimittajilla oli hieman kokemusta tämän 
kaltaisten konseptien kehittämisestä. 

Kyllä uskoisin, että tämä on kotimaassa täysin mahdollista. 
Japanissa näin jo tapahtuu. Japanissa talon keskikoot ovat 80 
m2-100 m2. (Toimitusjohtaja)

On siinä potentiaalia…Markkinaa on helpointa kasvattaa juuri 
pienissä, esimerkiksi miniasunnoissa potentiaali erinomaisen 
hyvä. (Toimitusjohtaja)

Miniomakotitalojen markkina selviää lähinnä testaamalla. 
Sellaisia alueita voisi olla. Yksittäiset ovat rakennuksina vähän 
kummajaisia. (Toimitusjohtaja)

Voisi ollakin. Ainakin vientimaissa mm. Japanissa on 
eläkeläispariskuntia jotka asuvat kahdestaan ja tekevät viimeisen 
talonsa…Japanissa on tilastoissa kauheat kasvumarkkinat juuri 
tälle segmentille. (Toimitusjohtaja)

Kuusikymppiset eläkkeelle jääneet myyvät talon kaupungista ja 
tekevät 80-100 m2 eläkemökin jonnekin. Se on uusi ja lisääntyvä 
ryhmä. (Myyjä)

Kun joku kysyy pientä taloa, lähdemme liikkeelle mökki-malleista. 
Sitten katsomme miten siitä saa omakotitalon tehtyä. (Myyjä)   

Teemme tällä hetkellä Mänttään 60 neliön taloa. Siihen tulee 
makuuhuone, tupakeittiö, sauna, pesuhuone ja kodinhoitohuone. 
Siitä tulee tosi hyvän näköinen talo. Se talo tulee maksamaan 

valmiina noin 140 000 €…Uskon että tämä tulee lisääntymään. 
(Myyjä)

Olemme suunnitelleet 49m2 sinkkuomakotitaloja. Niille oli 4 
kappaleelle Oulussa jo tontti osoitettu. Jäivät toteutumatta sillä 
niiden myyntiin ei täällä meillä uskottu. Minusta olisi pitänyt 
toteuttaa.  (Toimitusjohtaja)  
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Hirsiteollisuus on ykkönen siinä. Hirsiteollisuudessa on tehty 
aina lomarakentamista, jossa on ratkaistu pienten neliömäärien 
tilantuntu. .. Saattaa syntyä kallis rakennus suhteessa neliöihin 
ja kallis tontti keskustassa. (Myyjä)

Kyllä olisi esimerkiksi kun maaseutuympäristössä tehdään 
sukupolvenvaihdoksia, niin vanhemmalle sukupolvelle tehdään 
pieni 60-80 m2 omakotitalo samaan pihapiiriin. Mutta ei ole tullut 
montaa kysyntää aivan mini-omakotitaloille, joista mediassa on 
ollut paljon puhetta. Tuntuu, että kun Oulussa tontti maksaa aika 
paljon, että kun sinne tehdään pieni omakotitalo, niin tuntuu, että 
tonttikustannukset ovat kohtuuttoman suuret verrattuna taloon. 
(Myyjä)

Espoossa 100 000 € ei saa tonttia. Jos siihen lasketaan 50-70 m2 
talon niin ollaan 250 000 €. Kuinka moni opiskelija tuolta kirmaa 
siihen asuntoon? Kuka on se kuluttaja joka voi sen ostaa? Missä 
illuusioissa ihmiset elävät? (Myyjä)

Miniomakotitalojen haasteet ja mahdollisuudet

Haastateltavien mukaan hirsiteollisuus saattaisi taipua minio-
makotitalojen valmistamiseen helposti, sillä materiaalista on 
perinteisesti rakennettu nimenomaan pienikokoisia vapaa-ajan 
asuntoja. Taloudellinen yhtälö on joidenkin haastateltavien mu-
kaan haastava, koska tontit ovat hyvin kalliita, jolloin tontin kus-
tannukset ovat rakennuksen kokonaiskustannuksiin nähden jopa 
kohtuuttomat. 

Toimitusratkaisut

Hirsitalotoimittajilla on tarjolla monenlaisia toimitusratkaisuja.
Haastatteluissa tulee esille, että toimituspaketteja voidaan rää-
tälöidä asiakkaan tarpeiden mukaiseksi.  

[Toimitusratkaisu] voidaan säätää ja purkaa asiakkaan toiveiden 
mukaisesti (Myyjä).

Toimitus räätälöidään asiakkaan toiveiden mukaiseksi (Myyjä).  

Toimitus pystytään räätälöimään (Myyjä).

Räätälöidään paketti asiakkaan kanssa (Toimitusjohtaja).
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Tänä päivänä 70% ihmisistä haluaa ostaa hirsitalon valmiina 
(Myyjä).

Suuntaus on entistä enemmän, että halutaan muuttovalmiina 
(Myyjä).

Yleensä kaikki asiakkaat haluavat avaimet käteen 
(Toimitusjohtaja).

Pääkaupunkiseudulla mennään enemmän tuohon sisustusta 
vaille valmiiseen ja muuttovalmiiseen. Meillä keskimäärin 30-
60% myydään valmiimpaa tuotetta. (Myyjä)

Nykyajan ihminen ei ole niin omatoiminen. Mitä enemmän on 
valmista palvelua, sen parempi. (Asemakaavoituksen viranhaltija)

Ns. Muuttovalmis –konseptia haluttaisiin kehittää (Myyjä).

Tarjoamme ainoana valmistajana Suomessa hirsipuolella 
Avaimet käteen- toimituksia…Kuluttaja haluaa aina asennuksen 
ja me myymme kuluttajalle. (Toimitusjohtaja)

Pyrimme siihen, että voisimme tehdä asiakkaalle avaimet käteen 
asti istutusmonttua myöten (Myyjä).

Toimituslaajuus ei ulotu asennukseen. Sen takia meillä ei 
kotimaan kauppaa ehkä kauheasti olekaan (Toimitusjohtaja).

Muuttovalmiille ratkaisuille on kysyntää

Aineiston perusteella muuttovalmiille tai avaimet käteen-ratkai-
suille olisi runsaasti kysyntää. Vain harva hirsitalotoimittaja kui-
tenkaan tarjoaa muuttovalmiita ratkaisuja, tosin osa haluaisi ke-
hittää näitä konsepteja tulevaisuudessa. 

Asennuksen puolelle emme mene ollenkaan. Kilpailijat asentavat 
enemmän. (Toimitusjohtaja)

Ei avaimet käteen -toimitusta. Yleensä säältä suojaan -toimitus 
valmiiden perustusten päälle, eli runko + vesikatto. Valtaosa on 
pelkkiä runkotoimituksia. (Toimitusjohtaja)

...me olisimme halunneet muuttovalamiin (Asiakas).

No prosessina tosi hidas, ja aika vaikea saada kun me halusimme 
muuttovalmiin hirsitalon. Se näyttää olevan että niitä ei kauhean 
monella toimittajalla ole (Asiakas)

Hirrestä ei ollut mahdollista saada sitä muuttovalmiina kuten me 
haluttiin (Asiakas).
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Muuttovalmiiden ratkaisuiden suosioon vaikuttavat tekijät

Yksi muuttovalmiiden ratkaisuiden kysynnän takana vaikuttava 
tekijä ovat pankkien vaatimukset. Rahoituksen saaminen on 
helpompaa jos hankkeen kustannukset ovat ennalta tiedossa ja 
yhden sopimuksen malli on varmin takuu tälle. Kysyntään vai-
kuttavat myös ilmatiiveysvaatimukset. Toisaalta rakentaminen 
saatetaan kokea hyvin vaikeana prosessina. Avaimet käteen 
-toimitus nähdään ratkaisuna tälle.

Myös pankit tekevät oman osansa. Niillä on lainanantomääritteet. 
Rakennuksen pitää olla muuttovalmis...Jos et rakenna 
muuttovalmista, sitä ei rahoiteta. (Myyjä)

Joudumme usein tekemään lainaa varten kustannusarvion koko 
projektista (Toimitusjohtaja).

Näissä valmiimmissa paketeissa myydään se ilmatiiveysmittaus 
meidän toimesta. Varmistetaan laatu asiakkaalle. (Myyjä)

Omakotitalon rakentaminen on niin vaikea prosessi, ettei siihen 
pian kukaan ryhdy ellei ole pakko (Toimitusjohtaja).

Kaikki eivät usko muuttovalmiiden ratkaisuiden kysyntään

Kaikki eivät kuitenkaan usko muuttovalmiiden ratkaisuiden yleis-
tyvän. Yhden haastateltavan mukaan muuttovalmiiden ratkaisui-
den heikkous on, että asiakas saattaa kokea etteivät he saa juuri 
haluamaansa lopputulosta. 

Suunta on se, että halutaan pidemmälle [rakennettu], mutta 
sekin tulee muuttumaan. Nyt ollaan vielä tässä vaiheessa, 
että halutaan helppo ratkaisu. Mutta kun ne huomaavat, että 
helppojen ratkaisuiden ongelma on, että ne eivät aina vastaa 
heidän toiveitaan. (Myyjä)

Jos saksalaisetkin ovat valmiita rakentamaan hartiapankki 
rakentamisella, miksi suomalaiset eivät. Tämä voi muuttua 
hyvin nopeasti. Eihän kukaan halua rakentaa, mutta jos ei ole 
mitään muuta mahdollisuutta. Sitten rupeaa miettimään muitakin 
vaihtoehtoja. Nyt on hyvinvointia ja rahaa, joka näkyy ettei 
jaksetakaan. (Myyjä)
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Syyt muuttovalmiiden ratkaisuiden pieneen tarjontaan

Yksi syy miksi hirsitalotoimittajat eivät tarjoa muuttovalmiita rat-
kaisuja on, että reklamaatioiden ja vaatimusten määrä saattaa 
kasvaa kun tuote on valmiimpi. 

Kehittämisen kannalta haastavampia asioita on kun aletaan 
tehdä yhä valmiimpaa. Niissä työtä on niin paljon, että riski 
kasvaa… Yksi vastaus voisi olla, että kun katsoo meidän 
reklamaatioita, niin 90% reklamaatioista tulee näkyvistä pinnoista. 
Mitä valmiimmaksi tehdään sitä enemmän on vaatimuksia ja 
tyytymättömyyttä. (Myyjä)

Toteutuspakettien kasaaminen

Osa hirsitalotoimittajista kuitenkin kasaa kuluttajalle paketin, jos-
sa kaikki suunnittelu ja toteutus ovat mahdollisimman vaivatto-
masti tarjolla. Tällöin asiakas tekee erilliset sopimukset osapuol-
ten kanssa. 

Meillä on mahdollisuus hakea yhteistyökumppaneita….Me 
kokoamme porukan. Asiakkaalle ei tule vain yksi lasku vaan niitä 
on 3 tai 4. (Myyjä)

Paikallinen yrittäjä tekee säältä suojattuja ja avaimet käteen 
paketteja (Myyjä).
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Muuttovalmiit ratkaisut vientiin

Muuttovalmiille ratkaisuille on kysyntää myös vientimarkkinoilla. 

Ne toimijat jotka pystyvät rakentamaan Avaimet käteen, etenevät 
Ruotsissa (Toimitusjohtaja). 

…rakentamisen hoitaa meidän edustajafirma. Kun me 
valitsemme edustajia, yksi kriteeri on se, että heillä pitää olla 
siinä maassa verkostossaan rakentamisen asiantuntemusta ja 
erilaista teknistä suunnittelua. (Toimitusjohtaja)

Erikoistuminen

Hirsitalotoimittajat eivät ole selkeästi erikoistuneet, sillä yrityksillä 
on käytössä sama raaka-aine, lähes sama tuote ja tuotantoon 
käytettävä teknologia. 

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)
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Imago ja markkinointi

Hirsitalotoimittajien mukaan mallistolla on merkittävä rooli tuot-
teiden markkinoinnissa. Malliston avulla kuluttajalle luodaan 
mielikuva hirsimateriaalin tarjoamista mahdollisuuksista sekä 
rikotaan vanhentuneita mielikuvia hirsirakennusten ilmeestä ja 
käyttötarkoituksesta. Kattavan malliston avulla kuluttajalle pyri-
tään antamaan kuva vahvasta ja suuresta toimijasta. 

Aineistossa tulee esille, että mallistojen uusiutuminen ja tuore-
us ovat tärkeitä imagon kehittämisen ja markkinoinnin työkaluja. 
Mallien elinkaari on verrattain lyhyt, vain muutamia vuosia. 

Myös vierailut toteutetuissa kohteissa ovat tärkeitä markkinoin-
nin keinoja. Haastattelujen mukaan kuluttajat innostuvat her-
kemmin sellaisista kohteista joita he ovat nähneet. Myös myyjien 
ihmissuhdetaidot ja kyky herättää luottamus kuluttajassa, ovat 
tärkeitä markkinoinnin keinoja. 

Aineistossa korostuu myös terveellisyyden ja hyvän sisäilman 
rooli markkinointivalttina. Tämä nousi esille lähes kaikissa myyjil-
le ja toimitusjohtajille tehdyissä haastatteluissa. 

Malliston
merkitys

Imago ja
markkinointi

Malliston avulla
annetaan mielikuva
mahdollisuuksista 

Malliston avulla
pyritään muuttamaan 

vanhentuneita
mielikuvia

Malliston avulla
luodaan mielikuva
vakaasta toimijasta

Malliston uusiutuminen 
ja tuoreus ovat 

markkinoinnin ja 
imagon kehittämisen 

työkaluja

Myyjien ihmissuhdetai-
tojen merkitys imagon 

luojana

Terveellisyys ja
sisäilmanlaatu koros-

tuvat

Vierailut rakennetuissa 
kohteissa

Terveellisien tuotteen 
maine täytyy pystyä 

säilyttämään
Kaavio 9. 
Terveellisyys ja sisäilman 
laatu korostuvat hirsitalojen 
imagossa ja markkinoinnis-
sa. 

Kuva 11. 
Arkkitehti Seppo Mäntylän 
suunnittelema hirsitalo Hel-
singissä edustaa perintei-
sestä vahvasti poikkeavaa 
hirsirakentamista.
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Mallistojen merkitys markkinoinnissa

Haastatteluissa tulee esille, että mallistoilla on monia merkityk-
siä. Mallistojen avulla asiakkaalle luodaan mielikuva siitä mitä 
mahdollisuuksia hirsirakentamisessa on. Malliston avulla asi-
akas saadaan innostumaan ja niiden merkitys on suuri nimen-
omaan markkinointimielessä. Malliston tarkoituksena on antaa 
ideoita kuluttajalle. Laajan malliston avulla luodaan kuva siitä, 
että yritys on suuri ja vakaa toimija.  

Mallistolla on aika montakin merkitystä. Kuluttajia on monia 
ja suhtautuvat tuotteisiin eri tavoin. Monille ne ovat ihan 
informatiivisia. Heillä on mielikuva hirsitalosta ja mallistolla 
halutaan rikkoa se kuva. Antaa asiakkaalle se kuva, että 
mallistoja voi myös muunnella. (Myyjä)

Esitteiden, sähköisten sivustojen ja suuren malliston avulla 
voidaan myös luoda kuva siitä, että on suuri ja vakaa toimija…
Yksi suuri syy miksi olemme selvinneet kiitettävästi näistä ajoista 
on, että olemme pystyneet mallistolla palvelemaan. (Myyjä)

Mallistojen suhteen luo haastetta se, että kysyntä laajenee koko 
ajan (Myyjä).

Runsaalla mallistolla asiakas saadaan innostumaan ja se ottaa 
meihin yhteyttä (Myyjä).

Jos vaikka mietitään, että onko rakennus 120m2 vai 150m2 niin 
asiakas näkee jo valmiista pohjasta, että mitä siihen mahtuu ja 
mitä sillä voidaan tehdä. Aina pitää olla joku pohjana. (Myyjä)

Näkisin, että sen tavoitteena on saada asiakkaalle ideoita, joiden 
kautta lähdetään hakemaan omaa mallia (Myyjä).

Meillä on oma mallisto sen vuoksi, että se antaa jotain suuntaa.
(Myyjä).

…ihmiset haluavat nähdä mitä on tehty (Toimitusjohtaja).
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Mallistojen uutuusarvo ja markkinointi

Haastattelujen mukaan mallien uutuusarvo on markkinoinnissa 
tärkeää. Mallistojen täytyy vaihtua ja uudistua tasaisin väliajoin, 
jotta hirsitalotoimittajien tuotteet pysyvät ajan hermolla.  Yhden 
haastateltavan mukaan mallin elinkaari kestää noin 4-5 vuotta. 

Uutta pitää joka tapauksessa olla. Markkinointi perustuu 
siihen, että voimme kertoa uusien mallien kehittämisestä. 
(Toimitusjohtaja)

Elinkaari mallille on vaikka 4-5 vuotta tai jopa 7 vuotta ennen kuin 
menee vanhaksi (Toimitusjohtaja).

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

Ihmiset haluavat sitä mitä näkevät

Kohteissa vieraileminen ja näyttelytalojen esittely ovat tärkeä 
markkinoinnin keino joillekin toimijoille. Haastatteluissa tulee 
esille, että kuluttajat innostuvat näkemistään kohteista. 

Tämä riippuu myös siitä mitä ihmisille näytetään vaikkapa 
talonäyttelyssä. Sitä mitä näytetään, sitä asiakas haluaa. (Myyjä)

...että käydään tutustumassa moderniin jo rakennettuun 
kohteeseen.  Asiakas saattaa vaihtaa toiveensa perinteisestä 
moderniin ilmeeseen. Jotkut myyjät sanovat, että [on] helpompi 
käyttää asiakas modernissa kohteessa kuin yrittää saada 
perinneilme läpi rakennusvalvonnassa. (Toimitusjohtaja)
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Terveellisyys on markkinoinnin valttikortti

Haastatteluaineiston perusteella kuluttajat arvostavat puhdasta 
sisäilmaa, terveellisyyttä, kestävyyttä ja perinteisyyttä. Terveelli-
syydestä on tullut markkinoinnin kulmakivi, jonka avulla hirsitalo-
teollisuus yrittää erottua kilpailevista tuotteista. 

…hirsi sen takia koska sisäilmaongelmat ovat julkisuudessa 
paljon esillä. Hirttä on tuotu nimenomaan hyvänä ja terveenä 
rakennusmateriaalina voimakkaasti esille. Ajattelimme, että 
saamme siitä kestävän, pitkäikäisen…” (Tilaaja).

Kun mietitään vanhoja säilyneitä rakennuksia, niin monessa on 
hirsirunko (Tilaaja).

Ennen vanhaan aina kysyttiin ensin, että onko astma. Jos oli 
astma, tiesi, että se on ostaja.(Myyjä)

Valintaan usein vaikuttaa puhe hometaloista (Myyjä).

Kun puhutaan terveellisestä asumisesta ja sisäilmasta, sen 
kautta se on jo lisääntynyt (Myyjä).

Terveellisyys on lähtökohta. Harva rakastaa niitä hirsitalon 
raitoja. Kyllä nämä argumentit ovat tärkeitä. (Myyjä)

Kuluttajalla korostuu terveellisyys (Myyjä).

Imagosta siis, hirsi koetaan sellaiseksi kotimaiseksi, turvalliseksi 
ja terveelliseksi, ja terveellisyysaspektit ovat paljon ihmisille 
tärkeämpiäkin kun mitkään ekologiset asiat , vaikka ekologisetkin 
asiat on tärkeänä. Mutta ykkösenä, et jos joku asia saa imagon 
johonkin asumisterveyden kannalta positiiviseen asiaan ja sen 
merkitys ihmisille on äärimmäisen tärkeä. Ja se on kyllä hirrellä 
aika hyvin hallussa. (Ympäristöministeriön viranhaltija)

Vahvuudet on positiivinen imago tällä hetkellä, toivotaan ettei 
tule takapakkia. Olen vähän miettinyt sitä kun tuodaan niin voi-
makkaasti esille nyt se että hirsirakentamisella pelastetaan Suo-
men koululaiset näistä homekouluista pois, koska se hirsitalokin 
voi homehtua, siellä voi tulla sisäilmaongelmia, jos se jotenkin 
osataan pilata. (Ympäristöministeriön viranhaltija)

En tiedä kuinka paljon hirsivalmistajat kiinnittävät huomiota hirren 
pintakäsittelyaineisiin, kuinka paljon ne tukee tätä hengittävyyttä  
vai eikö yhtään. Toivottavasti kiinnittävät tai ovat kiinnittäneet. 
Koska se hengittävyys on niitä tärkeimpiä, sisäilman laadun kan-
nalta tärkeimpiä tekijöitä. (Ympäristöministeriön viranhaltija)

Jos sisäilmaongelmiin olisi yksinkertainen ratkaisu, se kuulostaa 
hyvältä, mutta kyllä sen hirsikoulunkin voi pilata (Suunnittelija). 

Imagon ylläpitämisen haasteet

Haastatteluissa nousee toisaalta esille, että terveellisyyden ja 
hyvän sisäilman mainostamisessa piilee vaara, mikäli hirsiraken-
nukset eivät vastaa niille asetettuja odotuksia. Hirsitaloteollisuu-
dessa tulisi joidenkin haastateltavien mukaan kiinnittää huomiota 
siihen, että maine voidaan jatkossa ylläpitää.
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Myyjän ihmissuhdetaidot ja luottamus ovat tärkeitä

Haastatteluissa nousee myös esille, että asiakkaan kontakti 
myyjään on tärkeä myyntipäätökseen vaikuttava tekijä. 

Mutta monesti tärkein on, että saan kemian pelaamaan (Myyjä).

Ensimmäisellä kerralla on saatava naisen luottamus, ja jos sitä ei 
saa, se on hukkaan heitetty kauppa (Myyjä). 

Luottamus asiakkaaseen on tärkeä (Myyjä).

Tieto markkinoinnin tukena

Myyjät hyödyntävät myös tutkimustietoa markkinoinnin tukena. 
Tutkimustietoa voidaan esittää esimerkiksi kaavioiden avulla, 
joissa viesti kiteytyy ymmärrettävään muotoon. Markkinoinnissa 
käytetään tietoa esimerkiksi hirsirakennuksen akustisista ominai-
suuksista ja elinkaarikustannuksista.  

Meillä on täällä insinöörien rakastamaa tietoa, joka on kerrottu 
niin, ettei kukaan varmasti ymmärrä. He rakastavat tätä kaaviota. 
Tässä kuvataan, miksi hirsiseinä on niin ylivoimainen materiaali. 
Tämän jälkeen voi olla mitä mieltä tahtoo. Sitten on tuotu esille 
hyvä akustiikka ja vähemmän stressiä. (Myyjä)

Sitten siihen vielä haluan ottaa kantaa, että elinkaarimalli 
enemmän esille. Sitä yritettiin markkinointiviestinnässä käyttää, 
mutta se on aika vaikea asia. (Myyjä)
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Aineiston perusteella suuret hirsirakentamisen kohteet ovat kal-
liimpia verrattuna muista materiaaleista toteutettuihin kohteisiin. 
Suurin osa haastateltavista uskoo hinnan vaikuttavan kysyntään 
laskevasti. Yhtenä syynä nähdään heikko kilpailutilanne, joka pi-
tää hinnat korkeina.  

Hirren hintakilpailukykyä suurissa kohteissa kuitenkin lisää no-
pea asennus sekä rakentamisen ajankohta, joka on usein kes-
kitalvella. Haastatteluissa kuitenkin tuodaan esille, että hirsira-
kentamisen nopeudesta saatavat kustannussäästöt syntyvät 
vasta silloin, kun toteuttajien rutiini kasvaa kokemuksen myötä. 
Asennuksen ohella myös hyvällä suunnittelulla voidaan vaikut-
taa kustannuksiin. 

Hinta

3.3. Suuret hirsirakentamisen kohteet

Hinta:
Suuret hirsirakenta-

misen kohteet

Korkeampi hinta 
kilpaileviin tuotteisiin 

verrattuna

Hinta vaikuttaa 
kysyntään

vs.
Hinta ei vaikuta 

kysyntään

Nopea asennettavuus
parantaa hintakilpai-

lukykyä

Nopean asennuksen 
tuoma kilpailukyky 

paranee kokemuksen 
myötä. Asennus on 

ensimmäisellä kerralla 
kallista.

Hyvällä suunnittelulla 
vaikutetaan hintaan

Niukka tarjonta ja 
toimijoiden välinen 

kilapilu pitävät hinnat 
korkeina

Kaavio 10. 
Hinta on haaste suurten hir-
sirakennusten kysynnälle, 
mutta nopea asennettavuus 
parantavat kilpailuasetel-
maa. 

Kuva 12.
Pudasjärven hirsikampuk-
sen pääsisäänkäynti.
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Suuret hirsirakentamisen kohteet ja hinta 

Suurissa hirsirakentamisen kohteissa hinta on tällä hetkellä mui-
ta materiaaleja korkeampi ja se syö kysyntää. Yhden toimitus-
johtajan mukaan hinta ei kuitenkaan olisi merkittävä kysyntää 
rajoittava tekijä.

Kustannustaso on yksi keskeinen asia. Investoinnit [tehdään] 
yhä tiukemmilla resursseilla. (Tilaaja)

Siinä vaiheessa [markkinavuoropuhelua urakoitsijoiden ja 
rakentajien kanssa käydessä] tuli ilmi, että hirsirakennus on 
meidän budjetille liian arvokas (Tilaaja).

Jos on tahto tehdä hirrestä, niin ei se hintaan kaadu. 
Teollisuuden ja materiaalien valmiudet vaikuttavat. Julkinen 
organisaatio rakennuttajana vaatii enemmän valmiutta ja 
työtä luottamushenkilöiltä tutustua uuteen materiaaliin.  
(Toimitusjohtaja)

Nopea asennus ja kilpailukyky

Nopea asennus tekee hirrestä kuitenkin kilpailukykyisen myös 
suurissa hirsirakentamisen kohteissa. Hintakilpailukykyä saattaa 
tuoda myös rakentamisen ajankohta, joka on ihannetilanteessa 
keskitalvella. Jos hirsitalotoimittaja ei tee asennuksia, hinta saat-
taa olla korkeampi, koska asennus tehdään ensimmäisen kerran 
ja kokemusta ja rutiinia on vähän. 

Julkirakentamisen puolella runko on suunnilleen yhtä kallis 
esim. betoniin verrattuna. Hirsirunko ei vaadi betonin tavoin 
viimeistelyä vaan on kerralla valmis. (Toimitusjohtaja)

Hirsi on paras rakentaa tuossa keskitalvella, niin siinäkin mielessä 
se on edullista, kun rakennusliikkeet oppivat siitä rakentamaan 
(Tilaaja).

Nopeus riippuu siitä tuleeko asennus hirsitoimittajalta vai tuleeko 
se meiltä. Voisin uskoa, että jos asennus tulisi meiltä se olisi jonkin 
verran hitaampaa, koska me emme ole ennen tehneet hirrestä. 
Aina kun tekee jotain ensimmäisen kerran on työläämpää ja 
hitaampaa. Jos ostetaan kokonaisurakka, jossa ladotaan hirret 
paikolleen niin varmasti silloin työteho on ihan ok. Ensimmäistä 
kertaa tehdessä hirsirakentaminen on myös kalliimpaa…alussa 
se on kalliimpaa. (Urakoitsija)
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Hyvällä suunnittelulla voidaan vaikuttaa hintaan

Asennus on nopeaa vain jos suunnittelu on onnistunutta. Jäl-
keenpäin tehtävät korjaukset ja työstöt ovat hitaita. Tämä nostaa 
hirsirakennusten hintaa.  

Kustannusten osalta…mitähän tuohon sanoisi…kilpailee hyvin 
muiden toteutusmateriaalien kanssa. Jos etukäteissuunnittelusta 
on tehty bim-malli ja toimittajien kanssa sovittu toteutukset ja he 
ovat ammattilaisia, niin asennus on nopeampaa. (Urakoitsija)   

Hirsihän on hitaampi työstää. Hirteen tehdään vetoja ja koloja 
missä johdot ja muut kulkevat. Prosessi on hitaampi. Se on 
myös materiaalina hinnakkaampi kuin kappaletavarasta tehty tai 
esimerkiksi betonista tehty. (Tilaaja)

Niukka tarjonta

Tarjoajia on vielä niin vähän, ettei kilpailu ole ajanut hintoja alas. 

Markkinat ovat vielä liian pienellä pohjalla. Kun syntyy aito kilpailu 
niin kustannukset tulevat alas. (Toimitusjohtaja) 
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Mielikuvat hirren soveltumisesta rakennustyypeittän

Rakennusvalvonnan viranhaltijoilla teetetyssä kyselytutkimuk-
sessa ja muille hankkeeseen osallistuneille osapuolille tehdyissä 
haastatteluissa kartoitettiin kuinka hyvin hirsi heidän mielestään 
soveltuu suurten hirsirakentamisen kohteiden rakennusmateri-
aaliksi. Erilaiset rakennustyypit on jaoteltu rakennusvalvonnan 
käyttämän rakennustyyppiluokituksen mukaan.

Aineiston perusteella hirsi soveltuu parhaiten uskonnollisten 
yhteisöjen käytössä olevien rakennusten kuten kirkkojen, kap-
peleiden ja seurakuntatalojen sekä opetusrakennusten ja päivä-
kotien rakennusmateriaaliksi. Hirsi soveltuu vastaajien mielestä 
myös hyvin kirjasto- museo- ja näyttelyrakennusten, majoitusra-
kennusten sekä rivi- ja ketjutalojen rakennusmateriaaliksi.  Sen 
sijaan terveydenhoitolaitosten tai kerrostalojen rakennusmateri-
aaliksi hirsi soveltuu vastaajien mukaan huonoimmin. Epäsopi-
vuutta perustellaan mm. hirren painumisella ja paloteknisillä vaa-
timuksilla. 

Aineiston perusteella voidaan ehkä tulkita, että hirsi soveltuu 
vastaajien mukaan erityisesti sellaisten rakennusten rakennus-
materiaaliksi, joissa hirsi on tuttu rakennusmateriaali. Esimerkik-
si uskonnolisten yhteisöjen käytössä olevat rakennukset kuten 
kirkot ja seurakunta rakennukset hirsi saattaa soveltua hyvin sik-
si, että hirsi on kirkkoarkkitehtuurissa perinteikäs materiaali. Hirsi 
on tunnettu myös majoitusrakennusten, koulujen ja päiväkotien 
rakennusmateriaalina. 

Kuva 13.
Näkymä pudasjärven van-
hasta hirsirakenteisesta kir-
kosta.
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Hirsi soveltuu huonosti

Hirsi soveltuu hyvin

Rivi- ja ketjutalot

Asuinkerrostalot

Myymälärakennukset

Majoitusrakennukset

Toimistorakennukset

Terveydenhuoltorakennukset

Kirjasto-, museo- ja näyttelyrakennukset

Uskonnollisten yhteisöjen käytössä 
olevat rakennukset

Opetusrakennukset ja päiväkodit

Hoitolaitosrakennukset
Teatteri- ja konserttirakennukset

Kaavio 11.
Hirren soveltuminen ra-
kennustyypeittäin janalla 
rakennusvalvonnan viran-
haltijoille tehdyn kyselytut-
kimyksen mukaan.
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Kyllä soveltuu. En näe mitään poikkeavaa muihin rakennusmate-
riaaleihin nähden. (Tilaaja)

Kokemuksemme mukaan sopii. Kun yritän miettiä, että miksi se 
ei sopisi, niin en keksi mitään syytä. (Tilaaja)

Sopii mittakaavansa vuoksi (Tilaaja).

Onpa vaikea kysymys…Ainakin tuntuu, että pitäisi soveltua. 
(Suunnittelija)

Sopii niihin samalla perusteella kuin pientaloihin. Sillä saa vähän 
ainutlaatuisemman kokonaisuuden, jos siitä on valmis maksa-
maan kalliimman hinnan. (Suunnittelija)

Soveltuu. En näe syytä miksi ei soveltuisi. (Suunnittelija)

Periaatteessa kyllä, mutta palotekniset asiat ovat varmaankin 
sellaisia jotka vaativat vähän selvittelyä (Urakoitsija).

Sopii ihan hyvin (Urakoitsija).

Rivitalo- ja luhtitalotyyppisissä kyllä varmaan (Toimitusjohtaja).

Rivi- ja ketjutalot

Haastatteltavat henkilöt suhtautuivat positiivisesti hirren käyttä-
miseen rivi- ja ketjutalojen rakennusmateriaalina. Myös raken-
nusvalvonnan viranhaltijat suhtautuivat myönteisesti, sillä 51,4% 
kyselyyn vastanneista uskoo hirren soveltuvan ketju- ja rivitalo-
jen rakennusmateriaaliksi hyvin (5) tai melko hyvin (4). Vastaus-
ten keskiarvo on 3,523. 

Diagrammi 22. 
Rakennusvalvonnan viran-
haltijoille lähetetyn kyselyn 
mukaan hirsi soveltuu rivi- 
ja ketjutalojen rakennusma-
teriaalisti hyvin. 

Hirsi soveltuu mielestäni rivi- ja ketjutalojen rakennusmateriaaliksi...

Huonosti Hyvin

20

30

1 2 3 4 5

4,6%

11,9%

32,1%
29,4%

22,0%

0

10
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Soveltuu. Jos ajatellaan paloluokituksia, niin hirsi on hyvä ma-
teriaali kun ajatellaan puukerrostaloa. Kun rakennuksista teh-
dään korkeita, tekninen suunnittelu on avainasemassa. Tiedän 
että tällä hetkellä 2-4 -kerroksiset onnistuvat ja sitä korkeammat 
kaipaavat varmasti suunnittelua, teknistä osaamista ja hallintaa. 
(Tilaaja)

Kyllä se soveltuu. Ei siinä muuta kuin, että otetaan painumat 
huomioon. Tietenkin se vaatii palopuolella joitain asioita kuten 
mahdollista sprinklausta. On kuitenkin mahdollinen…En lähtisi 
hirrestä tekemään kolmea korkeampaa. Painumatonkin hirsi voi-
si olla vaihtoehto siitä vain ei ole henkilökohtaisesti kokemusta.  
(Tilaaja)

Kyllä kai se sopii. Kai ne palomääräykset tulevat vastaan… Pai-
numinen voi olla haaste korkeissa. En ole niihin perehtynyt. Tuo 
voi olla mielikuva jonka voi ratkaista jollakin. (Suunnittelija)  

En lähtökohtaisesti näkisi miksi ei sopisi (Suunnittelija).

Siinä tullaan jo aika paljon haastavampaan rakennustekniikkaan 
johtuen korkeudesta ja hirren painumisesta. Jos kerrostalo miel-
letään kolmekerroksiseksi tai sitä korkeammaksi. Voisi äkkisel-
tään sanoa, että ei se sinne sovellu. (Tilaaja)

Kerrostalo voi olla haastava. Rakennusteknisesti pelkästään 
kaksikerroksinen voi olla haastava ja sitä korkeammissa ongel-

mat kasvavat. Ei ehkä oikein sovellu. Sekarakenne ehkä voisi 
sopia. (Suunnittelija)

En lähtisi niitä rakentamaan, koska siellä monikerroksisessa 
korostuvat palotekniset asiat ja hirren painuminen ja muut…2-3 
kerrosta on varmasti aivan maksimi. (Urakoitsija)

Se kolmas kerros, siinä se rakennustekninen osuus täytyy olla 
hyvin vahva. Toimiiko se kolmannessa kerroksessa, minulle se 
on kysymysmerkki. En tiedä miten se onnistuu jos hirsi on kan-
tavana rakenteena kolmannesta kerroksesta ylöspäin. Minulla ei 
ole siitä kokemusta. Voin sanoa, että se kestää, mutta kestääkö 
se liian hyvin? Se on ylisuunniteltu tai ylimitoitettu. (Urakoitsija)    

Kerrostalo on haastava hirrestä toteutettuna jos ei tehdä painu-
mattomasta hirrestä…. Kerrostalo yli 2-kerroksisena ei mielestä-
ni ole hirrestä realismia. (Toimitusjohtaja)

Diagrammi 23. 
Rakennusvalvonnan viran-
haltijoille lähetetyn kyse-
lyn mukaan hirsi soveltuu 
asuinkerrostalojen raken-
nusmateriaaliksi melko 
huonosti.

Asuinkerrostalot

Haastattelujen ja rakennusvalvonnan viranhaltijoilla teetetyn ky-
selytutkimuksen perusteella hirsi ei sovellu asuinkerrostalojen 
rakennusmateriaaliksi kovinkaan hyvin. Rakennusvalvonnan vi-
ranhaltijoille teetetyn kyselyn vastauksista laskettu keskiarvo on 
kaikista rakennustyypeistä heikoin, vain 2,532. Painuminen ja 
palotekniset ominaisuudet nähdään suurimpina haasteina.    

Hirsi soveltuu mielestäni asuinkerrostalojen rakennusmateriaaliksi...

Huonosti Hyvin

20
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1 2 3 4 5

24,8%
28,4%
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Myymälärakennukset

Rakennusvalvonnan viranhaltijoille tehdyn kyselyn mukaan hirsi 
soveltuu melko huonosti myymälärakennusten rakennusmateri-
aaliksi. Haastattelujen mukaan hirsi voisi sopia matkailualueilla 
sijaitsevien myymälärakennusten materiaaliksi, mutta muutoin 
materiaalin käytöstä saatavat hyödyt nähdään pieninä. Vastaus-
ten keskiarvo on  3,034.

Kyllä soveltuu kun hyvin suunnitellaan….Ulkonäöllisesti se vaatii 
suunnittelua, että siitä tulee fiksu ja viihtyisä. Täytyy olla hirren 
tunteva suunnittelija, joka uskaltaa tuoda siihen ilmettä.  (Tilaaja)

Jos halutaan näyttävä myymälärakennus niin sopii…Se voisi olla 
matkailuvalttikin. (Tilaaja)

No minun mielestä ei…Myymäläinteriööreillä on omat 
lainalaisuutensa siinä kuinka se toimii ja kuinka ne suunnitellaan 
niin, että ne herättävät asiakkaissa ostohaluja. Vaikea kuvitella, 
että hirsi materiaalina näitä tavoitteita auttaisi. (Tilaaja A)

En osaa vastata tuohon mitään (Suunnittelija).  

Soveltuu, mutta en tiedä onko se tyypillisin lähestymistapa…En 
näe miksi myymälärakennus kannattaisi tehdä hirrestä, ellei ole 
jotain luontoarvoja. Se on varmasti kallis, luulisi, että siihen olisi 
paljon tehokkaampiakin tapoja ratkaista. (Suunnittelija)

Tietyillä matkailualueilla kyllä (Suunnittelija).

En näe, että se soveltuisi vähittäistavarakaupan 
rakennusmateriaaliksi… Jos kyseessä on jotain spesiaalia 
kauppaa, missä hirren avulla voidaan tuoda jotain eritystä esille. 
En näe miksi se ei siinä soveltuisi. (Urakoitsija)

Sopii. Sillä saadaan leveätkin…no joo minulle tuli heti 

kauppakeskukset mieleen. Kyllä se sopii, mutta käytetäänkö 
sitä. Näen basaarimaisen tilann se kyllä toimii. (Urakoitsija)

Hirsi soveltuu mielestäni myymälärakennusten rakennusmateriaaliksi...

Huonosti Hyvin
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7,3%
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33,9%

19,3%

12,8%

0

Diagrammi 24. 
Rakennusvalvonnan viran-
haltijoille lähetetyn kyse-
lyn mukaan hirsi soveltuu 
myymälärakennusten ra-
kennusmateriaaliksi melko 
huonosti.
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Soveltuu. Siinä on hyvä sisäilma ja se on turvallisuuden puolesta 
hyvä materiaali. Jos vertaan sitä muuhun puulla rakentamiseen, 
niin juuri nämä paloasiat ovat siinä ihan ok toteutettavissa. 
Hirsirakennuksissa on miellyttävä akustiikka. Se on taas 
keskeinen majoitustiloissa. (Tilaaja)

Majoitusrakennukseksi sopii (Tilaaja).

No joo. Mielikuva tahtoo vain mennä sinne Lapin mökkeihin. 
(Tilaaja)

Varmasti soveltuu samasta syystä kuin pientalon tai rivitalojen 
rakennusmateriaaliksi. Lisäksi siitä voi vielä saada matkailullista 
imagoa. (Suunnittelija)  

Niihin soveltuu hyvin (Suunnittelija).

Soveltuu, mutta näissä täytyy ottaa huomioon tiukat 
palomääräykset (Suunnittelija).

Periaatteessa kyllä, yksikerroksisena. Siellä taas 
paloviranomainen asettaa vahvat vaatimukset ja sitä kautta hinta 
nousee varmasti aika haastavaksi. (Urakoitsija)

Ilman muuta. Mehän tehdäänkin palvelukotia (Urakoitsija).

Majoitusrakennukset

Rakennusvalvonnan viranhaltijoille tehdyn kyselyn mukaan hirsi 
soveltuu majoitusrakennusten rakennusmateriaaliksi melko hy-
vin. 52,3% kyselyyn vastanneista uskoo hirren soveltuvan majoi-
tusrakennusten rakennusmateriaaliksi hyvin (5) tai melko hyvin 
(4). Vastausten keskiarvo on  3,568. Haastatteluvastauksissa 
suurimpana haasteena nähdään majoitusrakennuksia koskevat 
tiukat palomääräykset.

Hirsi soveltuu mielestäni majoitusrakennusten rakennusmateriaaliksi...

Huonosti Hyvin
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Diagrammi 25. 
Rakennusvalvonnan viran-
haltijoille lähetetyn kyse-
lyn mukaan hirsi soveltuu 
majoitusrakennusten ra-
kennusmateriaaliksi melko 
hyvin.
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Soveltuu (Tilaaja).

Äänimaailman takia sopii (Tilaaja).

No kyllä… Näissä ollaan menty entistä enemmän sellaiseen 
kodinomaisempaan ja inhimillisempään ympäristöön. (Tilaaja)   

Soveltuu ihan hyvin (Suunnittelija).

Sopii hyvin. Se on hyvä, sisäilma on hyvä. Siitä tulee avoimuutta 
ja avaruutta. Kontiotuotteen toimistot on hirsirakenteisia. Ne on 
erittäin siistit ja hienot. (Urakoitsija)

En osaa sanoa. Ehkä sama kuin niihin kerrostaloihin. 
(Suunnittelija)  

Ei se oikein kaupunkiin sovellu, mutta maakunnissa voisi 
soveltua yksi- tai kaksikerroksisena. Ehkä se voi tuoda jollekin 
imagollisesti jotakin. (Urakoitsija)

Ei ole minusta järkevää. Pieneen toimistorakennukseen ehkä 
sopii, jos ei tule paloluokkien ja pintamateriaalien kanssa 
ongelmia. (Suunnittelija)

Toimistorakennukset

Suurin osa haastateltavista on sitä mieltä, että hirsi soveltuu toi-
mistorakennuksen rakennusmateriaaliksi melko hyvin. Raken-
nusvalvonnan viranhaltijoille teetetyn kyselyn vastauksista las-
kettu keskiarvo on 3,238.  

Hirsi soveltuu mielestäni toimistorakennusten rakennusmateriaaliksi...

Huonosti Hyvin
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Diagrammi 26. 
Rakennusvalvonnan viran-
haltijoille lähetetyn kyselyn 
mukaan vastaukset jakau-
tuvat melko tasaisesti kun 
heitä pyydettiin arvioimaan 
kuinka hyvin hirsi soveltuu 
toimistorakennusten raken-
nusmateriaaliksi.
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Silloin kun hirsi tulee ulkopinnalle, niin varmasti sopii, mutta 
jos mietitään sisäpuolen pinnoituksia, niin varmasti se asettaa 
vaatimuksia hygienian ja puhdistuksen suhteen. (Tilaaja)

…hygieniapuoli täytyy ratkaista, mutta sellainen ratkaisu kiehtoisi 
jos pystyttäisiin ainakin osittain rakentamaan… hoitohuoneena 
se voi olla haasteellinen. (Tilaaja)

Huonommin niissä. Sielläkin hygieniavaatimukset ovat korkeat. 
Pintojen tulisi olla sellaisia, että ne voidaan puhdistaa aika 
rankastikin, koko ajan, usein. (Tilaaja)

En osaa sanoa mitään niihinkään (Tilaaja).

Ne ovat yleensä sen kokoluokan rakennuksia, etten oikein tiedä 
miksi hirrestä kannattaisi alkaa tekemään. Onhan siellä sellaisia 
paikkoja, joissa sitä voidaan käyttää kuten hyvästelytila, kappeli 
tai joku piha-alue. (Suunnittelija)

Siellä tulevat vastaan sekä kosteus, että pintojen hygieenisyys. 
Tämä vaatisi erityissuojausta ja lisäpintoja, mutta ei ole 
mahdoton. (Suunnittelija) 

Minusta ei sovellu. Se on paloteknisesti vaikea, koska siellä 
on niin paljon rajoituksia ja palo-osastointeja… Sairaaloissa ja 
terveyskeskuksissa puhtaanapidon taso ja pinnat ovat haaste. 
(Urakoitsija)

Terveydenhuoltorakennukset

Aineiston perusteella hirsi soveltuu melko huonosti terveyden-
huoltorakennusten rakennusmateriaaliksi. Rakennusvalvonnan 
viranhaltijoille teetetyn kyselyn mukaan vain  19,3% vastaajista 
arvioi hirren soveltuvan hyvin (5) tai melko hyvin (4). Vastaus-
ten keskiarvo oli joukon toiseksi huonoin, 2,689. Haastatteluissa 
hygienia, palotekniikka ja rakennusyksiköiden suuri koko nähtiin 
suurimpina haasteina.

Jos siellä on leikkaussaleja niin ne vaatii hygienisyystoimenpiteitä, 
mutta varsinkin aulatiloissa ja muissa yleistiloissa miksi ei. Ja 
joissakin sairaaloissa voidaan tehdä potilashotelleja. (Urakoitsija)

Hirsi soveltuu mielestäni terveydenhuoltorakennusten, kuten sairaaloiden, terveyskeskusten tai 
terveydenhuollon erityislaitosten rakennusmateriaaliksi...

Huonosti Hyvin
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Diagrammi 27.
Rakennusvalvonnan viran-
haltijoille lähetetyn kyse-
lyn mukaan hirsi soveltuu 
terveydenhuoltolaitosten 
rakennusmateriaaliksi toi-
seksi huonoiten heti asuin-
kerrostalojen jälkeen.
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Hirsi voisi olla myös kodikas ja pehmeä materiaali ja se saattaisi 
tuoda kodinomaisuutta (Tilaaja).

Vanhusten hoivakotiinhan se soveltuu mainiosti (Tilaaja).

Muilla materiaaleilla päästään tehokkaampiin yksikkökokoihin 
(Tilaaja).

Kyllä. Tuntuu ainakin että sopisi. (Suunnittelija)

Kyllä se sinne sopii. Tietysti riippuen kokoluokasta. En näe miksi 
ei sopisi. (Suunnittelija)

Varmaankin sopii, mutta palomääräyksiä on vielä enemmän 
(Suunnittelija).

Ei. Se on paloteknisesti vielä haastavampaa.(Urakoitsija).

Kyllä [soveltuu] (Urakoitsija).

Hoitolaitosrakennukset

Aineiston perusteella hirren käyttöön hoitolaitosrakennuksissa 
suhtauduttiin hieman varauksellisesti, vaikkakaan vastaanotto ei 
ollut myöskään erityisen kielteinen. Hirsi saattaa vastaajien mu-
kaan olla kodikas materiaali mikä voisi tukea käyttötarkoitusta. 
Haasteena nähdään palomääräykset. Rakennusvalvonnan vi-
ranhaltijoilla teetetyn kyselytutkimuksen mukaan 36,7% vastaa-
jista arvioi, että hirsi sopii hyvin (5) tai melko hyvin (4). Vastaus-
ten keskiarvo on 3,130.

Hirsi soveltuu mielestäni hoitolaitosrakennusten, kuten vanhainkotien rakennusmateriaaliksi...

Huonosti Hyvin
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Diagrammi 28. 
Rakennusvalvonnan viran-
haltijoille lähetetyn kyselyn 
mukaan näkemykset jakau-
tuvat melko tasaisesti kun 
vastaajia pyydettiin arvioi-
maan kuinka hyvin hirsi so-
veltuu hoitolaitosrakennus-
ten rakennusmateriaaliksi.
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Tähän en osaa vastata miten se soveltuu näiden materiaaliksi. 
Hirsi on akustisilta ominaisuuksiltaan hyvä, mutta en osaa näiden 
rakennusten osalta sanoa, että toimiiko.  (Tilaaja)

Varmaan sopisi sen äänimaailman takia (Tilaaja).

Teatteriin vaikeammin. Siinä on näyttämötekniikkaa ja tekniikkaa 
niin paljon, että hirren kanssa olisi aika paljon vaikeuksia. Mutta 
sitten konserttirakennukseen se on akustisesti erittäin hyvä 
materiaali. (Tilaaja)

En osaa sanoa, mutta minulla on sellainen mielikuva, että 
saattaa olla haastavaa, koska siellä on niin suuri väkimäärä. 
Palomääräykset ovat niissä niin tiukkoja. Ei tulisi ensimmäisenä 
mieleen ehdottaa. (Suunnittelija)

No varmaankin, jos se on huippuarkkitehtuuria ja sillä voi 
saada tosi hienon lopputuloksen. En ehkä itse uskaltaisi lähteä 
ehdottamaan. Ehkä pieniä. Akustisesti voi olla tosi toimiva. 
(Suunnittelija)

En näe mitään estettä. Hirsiseinä voi olla akustisesti hyvä 
(Suunnittelija).

Haastava mutta varmaankin toimiva. Mutta ei halpa.(Urakoitsija)

Miksi ei. En ole asiantuntija, mutta kunhan akustiikka 

Teatteri- ja konserttirakennukset

Hirren käyttöön teatteri- ja konserttirakennuksissa suhtaudut-
tiin melko epäilevästi. Haastateltavien mukaan hirren vahvuus 
saattaa olla sen akustiset ominaisuudet, haasteena sen sijaan 
rakennetekninen toteutettavuus ja palomääräykset. Rakennus-
valvonnan viranhaltijoille teetetyn kyselytutkimuksen mukaan 
vastausten keskiarvo on 3,019.

saadaan toimimaan, niin ei kai siinä muuta. Kyllähän ne tekee 
puurakenteilla, eli totta kai. Mehän tehdään korkeaa tilaa 
liikuntahalliin. (Urakoitsija)

Hirsi soveltuu mielestäni teatteri- ja konserttirakennusten rakennusmateriaaliksi...

Huonosti Hyvin
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Diagrammi 29. 
Rakennusvalvonnan viran-
haltijoille lähetetyn kyselyn 
mukaan hirsi soveltuu teat-
teri- ja konserttirakennus-
ten rakennusmateriaaliksi 
melko huonosti.
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Näissä rakennuksissa vaaditaan arkkitehtuurilta todella paljon. 
Näkisin, että hirsi voi olla ainakin osana näitä rakennuksia. Jos 
se on kokonaisuudessaan, niin se täytyy kyllä suunnitella todella 
hyvin. Meillä ei ehkä ole onnistuttu Suomessa hyödyntämään 
hirttä arkkitehtuurin kannalta niin hyvin kuin sitä pystyisi. Meillä 
on hyvin kaavamaisesti lähdetty suunnittelemaan rakennuksia. 
Nämä ovat mielestäni sellaisia ns. wau -rakennuksia. 
Arkkitehtuuria täytyy painottaa kovasti. Voisin kuvitella, että hirsi 
yhdistettynä johonkin toiseen materiaaliin voisi toimia. (Tilaaja)

Uskoisin, että ihan lähiaikoina aletaan suunnittelemaan sitä uutta 
kirjastoa hirrestä (Tilaaja).

Kirjastotoiminnassa se voi olla vaikea, eikä varmaankaan onnistu 
sen mittakaavan takia. Sivukirjastona tai paikalliskirjastona kyllä. 
(Tilaaja)

Pienessä mittakaavassa voisi sopia. Ehkä hirren fiilis sopii 
hyvin kohtaamispaikaksi. Lämmin fiilis sopii siihen fiilikseen 
kohtaamispaikasta ja kulttuuripaikasta. (Suunnittelija) 

Kyllä niihin käy. Jos ei tule vaatimukset vastaan. (Suunnittelija)

Ihan hyvin (Suunnittelija).

Paloasiat toistuvat joka kohdassa. Pieninä yksikerroksisina 
yksikköinä onhan niitä. (Urakoitsija)

Kirjasto- museo- ja näyttelyrakennukset

Aineiston perusteella hirsi soveltuu melko hyvin etenkin pienten 
kirjasto-, museo- ja näyttelyrakennusten rakennusmateriaaliksi. 
Jopa 56,1% vastaajista arvioi sen soveltuvan hyvin (5) tai melko 
hyvin (4). Vastausten keskiarvo on 3,611. Palomääräykset ja ark-
kitehtuurin laatu nähdään hirren käyttämisen suurimpina haas-
teina näissä kohteissa. 

Totta kai. En näe ongelmaa. (Urakoitsija)

Hirsi soveltuu mielestäni kirjasto-, museo- ja näyttelyrakennusten rakennusmateriaaliksi…
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Diagrammi 30. 
Rakennusvalvonnan viran-
haltijoille lähetetyn kyse-
lyn mukaan hirsi soveltuu 
uskonnollisten yhteisöiden 
käytössä olevien rakennus-
ten, kuten kirkkojen raken-
nusmateriaaliksi vaihtoeh-
doista parhaiten.
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Uskonnollisten yhteisöjen käytössä olevat rakennukset

Uskonnollisten yhteistöjen käytössä olevien rakennusten, kuten 
kirkkojen ja seurakuntatalojen rakennusmateriaaliksi hirren arvi-
oidaan soveltuvan hyvin.  Jopa 67,9% vastaajista arvioi hirren 
soveltuvan hyvin (5) tai melko hyvin (4). Vastausten keskiarvo on 
joukon paras, 3,963. Haastatteluissa tuodaan esille, että kirkko-
arkkitehtuurissa hirsi on perinteikäs materiaali. 

Kirkoissahan hirttä on käytetty paljon jo. Sillähän on hyvät 
vankat ja vahvat perinteet jo. Ihan hyvin voi käyttää, ei ole 
mitään ongelmaa. Siellä niitä on totuttu näkemäänkin. Toivoisin 
enemmän uskallusta suunnittelijoilta, jotta voidaan tuoda hirren 
avulla arkkitehtuuria enemmän esille.  (Tilaaja)

Kyllä, se on vanha rakennusmalli, niin toki soveltuu (Tilaaja).

No niihin se on hyvinkin soveltuva (Tilaaja).

Samasta syystä kuin edellisessä vastauksessa. Se fiilis…mutta 
siinäkin voi olla palomääräysasioita. (Suunnittelija)

Niihin käy (Suunnittelija).

Varmasti (Suunnittelija).

Sinne se voi varmasti tuoda tietynlaista tunnelmaa. Nehän 
ovat kokoontumisrakennuksia, eli sitä kautta määräyspuolella 
joudutaan ottamaan jotain asioita huomioon. Jos niitä ei toteuteta 
hirveän korkeana. Onhan meillä hirsikirkkoja. Mutta jos niistä 
lähdetään tekemään nykymääräysten mukaiset, mittaamaan 
tiiveyden ja tekemään energialaskelmat, niin ei varmaankaan 
päästä ihan määräystasoon. Se on varmaankin haastavaa. 
Paloherkkiä ne ovat. (Urakoitsija)

Niitähän on. Totta kai. (Urakoitsija)

Hirsi soveltuu mielestäni uskonnollisten yhteisöjen käytössä olevien rakennusten, kuten 
kirkkojen, kappeleiden tai seurakuntatalojen rakennusmateriaaliksi...
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Diagrammi 31. 
Rakennusvalvonnan viran-
haltijoille lähetetyn kyselyn 
mukaan hirsi soveltuu kir-
jasto- museo- ja näyttelyra-
kennusten rakennusmateri-
aaliksi hyvin.
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Näkisin että soveltuu hyvin. Se nimenomaan luo kodinomaisuutta 
ja miellyttävää ympäristöä. (Tilaaja)

Kyllähän se hyvin soveltuu. Käyttäjien ja lasten kokemukset 
puoltavat. (Tilaaja)

Päiväkodin kyllä. Ne ovat mittakaavaltaan pienempiä. Koulut sen 
sijaan ovat aikamoinen haaste. (Tilaaja)

Kodinomaisuus. Jos ajattelee käyttötarkoitusta, esim. päiväkotia, 
mutta nämä ovat mielikuvia. Pieni lapsi ei ole koskaan käynyt 
hirsirakennuksessa. Onko se heille kodinomainen? Monet 
kokevat sen jopa tunkkaisena ja ahdistavana… Jos kuvitellaan 
että puu ja hirsi on kodinomainen, niin monille se edustaa 
varmaankin ihan jotain muuta. Hirsirakennus on ehkä vaikeampi 
aukottaa niin saadaanko sinne tarpeeksi valoa sisään. (Tilaaja)

Sopisi kyllä. Siinä se sisäilmanäkökulma on iso tekijä. 
(Suunnittelija)

Kyllä se soveltuu… Hirrellä kannattaa tehdä aika suoraviivaista 
ja rentoa. Se on huollon ja käyttökustannusten näkökulmasta 
edullisinta. Siinä se materiaalikin pääsee oikeuksiinsa. Siinä on 
vahvin materiaalin tuntu. (Suunnittelija)

Hyvin (Suunnittelija).

Opetusrakennukset ja päiväkodit

Myös opetusrakennusten ja päiväkotien rakennusmateriaaliksi 
hirren katsotaan soveltuvan hyvin. Jopa  59,6% rakennusvalvon-
nan viranhaltijoista katsoo hirren soveltuvan hyvin (5) tai melko 
hyvin (4). Vastausten painotettu keskiarvo on kyselyn toiseksi 
korkein, 3,751. Hyvä sisäilma ja kodinomaisuus nähdään suu-
rimpina vahvuuksina.

Nythän niitä on periaatteessa tuonne toteutettu. Mutta sielläkin 
arkkitehtuuri joutuu huomioimaan sen hirsimateriaalin. Sitä on 
jouduttu lohkomaan ja osastoimaan. Nyt nähdään miten käyttö 
ja ylläpito sujuvat. (Urakoitsija)

Kyllä hyvin sopii (Urakoitsija).

Hirsi soveltuu mielestäni opetusrakennusten ja päiväkotien rakennusmateriaaliksi...
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Diagrammi 32. 
Rakennusvalvonnan viran-
haltijoille lähetetyn kyselyn 
mukaan hirsi soveltuu ope-
tusrakennusten ja päiväko-
tien rakennusmateriaaliksi 
toiseksi parhaiten.
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Suurten hirsirakentamishankkeiden haasteet ja mahdolli-
suudet

Urakoitsijan näkökulmasta hirsirakentamisessa on joitain erityi-
siä haasteita muihin materiaaleihin verrattuna. Huomiota täytyy 
haastateltavien mukaan kiinnittää erityisesti puun elämiseen, lii-
toksiin ja muihin teknisiin ratkaisuihin. Hirsirakentaminen on mo-
nelta osin urakoitsijoille vierasta.

Tästä syystä hirsitalotoimittajilta toivotaan kumppanuutta ja tu-
kea hirsirakentamisen hankkeissa. Urakoitsijat joutuvat luotta-
maan hirsitalotoimittajien kokemukseen ja osaamiseen. Heidän 
näkökulmastaan hirsitaloteollisuus ei voi toimia vain materiaalin 
tuottajana, vaan sen tulisi tarjota asiantuntemusta rakennus-
hankkeen aikana. Osa hirsitalotoimittajista onkin toiminut hirsi-
rungon asentajan roolissa. 

Aineistossa korostuu erityisesti talotoimittajien tekninen osaa-
minen ja sen merkitys urakoitsijan näkökulmasta. Päätoteuttaja 
joutuu ottamaan hirsirakentamisen hankkeissa suuria riskejä, 
sillä ne ovat hankkeina vaikeasti ennakoitavia.  Urakoitsijoiden 
epävarmuus näkyy niin kohteiden hinnoissa kuin takuuajoissa-
kin. Kokenut hirsitalotoimittaja voi tarjota apua epävarmuuste-
kijöiden hallinnassa. Hyvän toteuttajakumppanin löytäminen on 
esimerkiksi keskeistä tarjoamishalukkuuden kannalta. Aineis-
tossa tulee esille, että suuriin hirisrakentamisen kohteisiin uskal-
letaan tehdä tarjouksia vain siinä tapauksessa, että hankkeelle 
saadaan kokenut ja luotettava hirsitalotoimittaja kumppaniksi. 
Myös elinkaarimallit saattavat arveluttaa urakoitsijoita materiaa-
lin käyttäytymisen ja rakenteisiin liittyvien epävarmuustekijöiden 
vuoksi. 

Hirsirakentaminen on myös tilaajalle tuntemattomampi materiaa-
li, ja tämä saattaa aiheuttaa erityisiä haasteita. Tilaajat haluavat 
tukeutua hirsitalotoimittajien osaamiseen ja kokemukseen. 

Suuret hirsiraken-
tamisen kohteet: 

haasteet ja mahdoli-
suudet

Hirsirakentamisen 
haasteet

urakoitsijan näkökul-
masta

Vaatii eritystä 
osaamsita

Hyvä kumppanuus 
hirsitalotoimittajan 

kanssa:
tiedon ja osaamisen 

välittäminen

Rakennushankkeen 
vaikea ennakoitvauus,

epävarmuus

Takuuaika?
Hintojen 
nousu

Rungon asentaminen
hirsitaloteollisuuden 

toimesta?

Hyvän kumppanin 
löytäminen vaikuttaa 
tarjoushalukkuuteen

Rakennusliikkeet
eivät suosi hirttä

Elinkaarimallit
arveluttavat 
urakoitsijoita

Hirsirakentamisen
 on vierasta 

tilaajalle

Kuva 14.
Näkymä Pudasjärven hirsi-
koulukampuksen työmaal-
ta.

Kaavio 12. 
Suuret hirsirakentamisen 
kohteet: haasteet ja mah-
dollisuudet.
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Hirsirakentamisen haasteet urakoitsijoille

Urakoitsijan näkökulmasta hirsirakentaminen poikkeaa muusta 
rakentamisesta ja vaatii erityistä osaamista. Aineiston mukaan 
erityistä huomiota päätoteuttajien mielestä tulee kiinnittää puun 
elämiseen, rakennusosien liitoksiin, ilmanpitävyyteen ja talotek-
niikan läpivienteihin.

Vaatii. Kyllä täytyy tietää miten sitä rakennetaan, työstetään, 
minkälaiset liitokset ja liittymät tarvitaan. Meillä on 
ilmanpitävyysmääräyksiä ja tiiveyteen liittyviä näkökulmia. Miten 
putket, hormit ja läpiviennit toimivat jos hirsi painuu ja elää? 
Sehän on hyvin paljon käsityöjälkeä. Sitä ei voi peittää jollakin, 
vaan se täytyy tehdä kerralla ja kunnolla. (Urakoitsija)  

Tavallaan mitä asioita alussa me päätoimijana, pääurakoitsijana 
tai päätoteuttajana [huolehdimme] niin meillä on iso liuta asioita 
jotka poikkeaa normaalista. Hirren valinta, minkälainen hirsi, 
onko se lamellihirsi tai täyshirsi, ja hirren laatu yleensä, hirsien 
painuminen, hirsien kuormittaminen, saumat niiden tiiveydet, 
sokkelirakenne. Ne täytyy olla etukäteen tiedossa. Läpiviennit, 
äänitekniikka, miten varmistetaan desibelivaatimukset, 
lämpötekniset vaatimukset, palotekniikka, pinnoittaminen, 
yleensäkin hirsirakenteiden suunnittelu. (Urakoitsija)  

Monessa asiassa tulee eroja. Se täytyy hallita ja me ollaan käyty 
ne läpi. (Urakoitsija)  

Hirsitalotoimittaja urakoitsijan tukena

Urakoitsijat luottavat yhteistyökumppaneiden eli hirsitaloteolli-
suuden osaamiseen ja kokemukseen. Ilman hirsitalotoimittajien 
apua urakoitsijat kokevat rakentamisen vaikeaksi.

…täytyy löytää hyvä kumppani, joka tuntee materiaalin ja sen 
ominaisuudet (Urakoitsija).

Valikoituneella kumppanilla täytyy olla valtava tietotaito 
(Urakoitsija).

Onneksi meillä on hirsitalotoimittaja, jolla on taitavia ja osaavia 
tekijöitä. Hyvä kumppanuus on ehdoton, muuten menee 
vaikeaksi. (Urakoitsija)

Usein hirsitalotoimittaja tulee kumppaniksi rakennusliikkeelle ja 
siitä voi tulla pitkäaikaisempikin kumppanuus (Toimitusjohtaja).
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Täytyy pystyä kumppanina toimimaan ja auttamaan. Ei voi vain 
suoltaa linjalta hirttä ja sanoa, että rakentakaa. Se ei riitä, koska 
meillä ei ole tietotaitoa siihen välille. (Urakoitsija)

Hirsitaloteollisuus joutuisi menemään mukaan toteutukseen. 
Miksi rakennusliike ottaisi riskiä uudella materiaalilla, jos ei joku 
ensin näytä että toimii? (Toimitusjohtaja)

Hirsitaloteollisuuden rooli kumppanina

Urakoitsijan näkökulmasta hirsitaloteollisuuden rooli ei voi olla 
vain materiaalin tuottaminen, vaan avun antaminen ja tiedon vä-
littäminen.

Teimme hirsikehikon ja kasasimme sen. Kunta teki hankkeen 
itse loppuun, koska eivät löytäneet jatkajaa. (Toimitusjohtaja).

Hirsitoimittaja on meidän kohteissamme pystyttänyt rungon. 
Heillä on oma porukka siihen. Siinä mielessähän se toimii ihan 
ok. Sen voisi pystyttää myös urakoitsija. En usko, että kaikilla 
hirsitalotehtailla on edes mahdollisuutta isojen rakennusten 
pystytyksiin. (Tilaaja)

Luulen että jonkun täytyisi huolehtia, että seinä on siellä. Seinä 
ei esimerkiksi ole tehtaan pihalla, vaan se on kivijalan päällä. Se 
on se asentaminen. (Toimitusjohtaja)

En ole kuullut yhdestäkään urakasta jossa betonielementtiseinät 
annetaan erillisurakkana. Sehän nostaa kustannuksia kun ei 
aidosti kilpailla rakennusteollisuuden kanssa. (Toimitusjohtaja)

Hirsitalotoimittajat rungon toteuttajina

Jotkut hirsitalotoimittajat ovat ottaneet toteuttajan roolin esim. 
rungon osalta. Muutamissa toimitusjohtajille tehdyissä haastat-
teluissa tämä voisi laskea urakoitsijoiden kynnystä lähteä mu-
kaan suurten hirsirakentamishankkeiden päätoteuttajiksi. Yhden 
toimitusjohtajan mielestä erillisurakka nostaa hirsirakentamisen 
kustannuksia.
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Tekninen osaaminen korostuu

Urakoitsijat vaativat yhteystyökumppanilta erityisesti teknistä 
osaamista.

…täytyy olla tietoa rakennusteknisestä toteutustavasta 
(Urakoitsija A, 31.5.2016).

Yhteistyökumppanin täytyy ymmärtää hirsirakentamisen pienet 
yksityiskohdat (Urakoitsija).

Rakennushankkeen ennakoitavuus

Hirsitaloteollisuuden kanssa tehtävän yhteistyön tavoitteena on 
lisätä ennakoitavuutta. Muutoin urakoitsijat joutuvat arvaamaan 
ja olettamaan hirsirakenteiden käyttäytymistä.

Täytyy myös tietää, että jos se toteutetaan näin, niin se käytössä 
elää ja käyttäytyy seuraavilla tavoilla (Urakoitsija).

Betoni- ja puurunkoisten talojen käyttäytyminen tunnetaan, 
mutta hirsirakentamisessa joudutaan arvaamaan ja olettamaan 
(Urakoitsija).

…hirsirakentamisessa joutuu arvaamaan ja olettamaan. Näkisin, 
että takuuaikana yksi haaste on myös painumat ja niiden hallinta. 
(Urakoitsija)
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Takuuaika

Koska urakoitsijat eivät kokemattomuutensa vuoksi osaa enna-
koida hirren käyttäytymistä, takuu- ja vastuuajan riskit kasvavat. 
Toisaalta esimerkiksi tilaaja voi vaatia tavallista pidempää takuu-
aikaa hirsirakennuksille.

Takuu- ja vastuuaikaan joudutaan varaamaan tavallista 
enemmän rahaa, koska ei välttämättä tiedetä mitä se aiheuttaa 
ja maksaa tai miten ne rakenteet elävät ja toimivat (Urakoitsija).

Tämä on se miten me pyrimme riskejä tarkastelemaan 
riskianalyysissa ja sitten toisaalta torjuntatoimet niin, että 
kustannukset ja vastuut eivät tulisi suuriksi (Urakoitsija)

Tämä edellyttää rakennuttamisvaiheen jälkeenkin pidempää 
takuuaikaa. Takuuajasta ei voida vielä puhua siinä kahden 
vuoden aikana, koska siinä se eläminen on kuitenkin niin paljon 
pidempiaikainen. Pitäisi päästä yli viiden vuoden takuuaikaan. 
(Tilaaja)

Epävarmuus ja hinnat

Kustannusten ja riskien vaikea ennakoitavuus nostaa rakennus-
hankkeiden hintoja, sillä niihin lasketaan tavallista suurempi var-
muuskerroin.

Alussa maksetaan hieman siitä, että rakennusliikkeet eivät osaa 
rakentaa tai ottavat siihen liikaa varmuutta…Hirsi on niin uutta, 
että siihen laitetaan varmuuskerrointa euromääräisesti. (Tilaaja)

Siinä mielessä se on tällä hetkellä vielä kalliimpaa, sillä 
urakoitsijat eivät vielä oikein osaa tehdä. Puhutaan kuitenkin 
ihan muutamista prosenteista. (Tilaaja)
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Jos lähdetään kilpailuttamaan suunnittelutoimistoja, joilla on 
hirsiosaamista, mennään aivan spesiaalialueelle. Niitä on 
varmasti vähän. Ne suunnittelijat varmasti tulevat hirsitoimittajien 
kautta. Silloin tehdään sitoumus toimittajan osalta hyvin 
aikaisessa vaiheessa. (Urakoitsija)

Hirsitaloteollisuuden rooli suunnitteluammattitaidon paik-
kaajana

Hirsitaloteollisuuden rooli korostuu myös siksi, että urakoitsija 
kokee, että osaavien suunnittelijoiden joukko on pieni. 

Urakoitsijoiden halukkuus tarjota hirsirakentamisen han-
keissa

Hirsitaloteollisuuden rooli kumppanina on ilmeinen, sillä sopivan 
yhteistyökumppanin löytäminen vaikuttaa tarjoamishalukkuu-
teen. Jos hyvää kumppania ei löydy, urakoitsijat eivät halua läh-
teä mukaan tarjouskilpailuun. 

Kilpailija löysi ensin hirsitoimittajakumppanin, jolloin totesimme, 
ettemme ole enää kilpailukykyisiä ja vetäydyimme siitä. Osittain 
vetäytymiseen vaikutti se, että koska hyvä kumppani meni, emme 
saaneet pääkonttorilta lupaa jatkaa prosessia. (Urakoitsija)
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Urakoitsijoiden kokemuksen merkitys

Tilaajien näkemyksen mukaan urakoitsijoiden tarjoamishaluk-
kuuteen voi vaikuttaa myös kokemuksen puute.

He [urakoitsijat] eivät lähteneet mielellään tarjoamaan 
hirsirakentamista. Oli yksittäisiä toimijoita jotka olivat toteuttaneet 
hirsikouluja, esimerkiksi Lemminkäinen. He olisivat pystyneet 
tarjoamaan, mutta sitten muut eivät kovin mielellään lähteneet 
tarjoamaan, tai se olisi vaikuttanut kovasti kustannuksiin heidän 
kokemattomuutensa. (Tilaaja)

Kävimme kilpailuttamisen alkuvaiheessa markkinavuoropuhelua 
eri toimijoiden kanssa…Kaikki markkinavuoropuheluun 
osallistujat eivät omanneet kokemusta hirsirakentamisesta ja 
suhtautuivat sen takia siihen hieman nuivahkosti. (Tilaaja)

...ilmeiseksi tuli, etteivät rakennusliikkeet uskalla tarjota 
(Toimitusjohtaja).

...päiväkotia rakennettaessa kunta ei meinannut löytää 
rakennukselle jatkajaa sen jälkeen kun hirsirunko oli 
kasassa…Syynä oli ehkä hirsirakentamisen osaamattomuus 
(Toimitusjohtaja)

Hirsirakentamisen haasteet tilaajille

Hirsirakentaminen aiheuttaa lisähaasteita tilaajille. Myös tilaa-
jat tukeutuvat hirsitalotoimittajiin. Tilaajat vastaavat kysyttäessä 
vaatiiko hirsirakentaminen tilaajalta jotain erityistuntemusta:

Kyllä aika paljonkin…Tilaajan roolista katsottuna 
rakennushankkeeseen ryhtyvä on vastuussa kaikesta. Siinä 
siirretään tehtäviä ja delegoidaan vastuuta pääsuunnittelijalle 
suunnittelun osalta ja päätoteuttajalle rakentamisvaiheessa. 
Kyllä siinä jää aika paljon sellaista joka vaatii perehtymistä, että 
kuinka sitä lähtee viemään. (Tilaaja)

Kyllä varmasti ja sitähän ei tietenkään välttämättä löydy muutoin 
kuin niin, että käyttää sellaisia kumppaneita joilla on tuntemusta. 
Pikku hiljaa oppii itsekin…otettiin selvää ketkä ovat vanhoja 
hirsisuunnittelijoita. Niitä sattui löytymään…Tänä päivänä 
suunnittelijoita ei hirveästi löydy. Tähän toivottavasti jatkossa 
panostetaan. (Tilaaja)
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Tällä hetkellä [hirsirakentamiselle] ei [ ole nähtävissä riittävästi 
kiinnostusta urakoitsijoiden/rakentajien taholta] (Tilaaja).   

Rakennusliikkeillä ei ole hirveää motivaatiota mennä hirteen, 
sillä se vaikeuttaa bisneksiä. Jos paine tulee asiakaslähtöisesti, 
sitten rakennusliikkeet voisivat ohjautua sinne. (Toimitusjohtaja)

Rakennusliikkeen motiivi ei ole tehdä hirrestä (Toimitusjohtaja).

Toimijoita on aika vähän. Toimittajia ja toimijoita. (Suunnittelija)

Rakennusliikkeet eivät suosi hirttä

Kaiken kaikkiaan urakoitsijoilla ei vaikuttaisi olevan suurta innos-
tusta hirsirakentamiseen.

Elinkaarikustannuksista meillä on lähtökohtainen tieto. Se 
on arvio. Nyt me saadaan tietoa, koska ei tällaista ole ollut 
elinkaarihankkeena ja tällaista on ollut hyvin vähän myös 
julkisessa rakentamisessa. Me tuodaan sitä osaamista itsellemme 
ja se on meidän tietouttamme. Mutta meidän täytyy käydä 
läpi riskejä ja tehdä torjuntatoimenpiteitä ja hirsirakentamisen 
ylläpitoriskihän kohdistuu pääosin ensimmäiseen viiteen vuoteen 
ja painumiin. Meillä on yhteistyökumppani, joka on asentanut 
hirren. (Urakoitsija)

Minulla ei ole kokemusta, mutta voisi kuvitella, että 
elinkaarikustannukset voivat olla jopa hieman edullisemmat kuin 
muulla tavoin rakennetussa rakennuksessa (Tilaaja).

Kokemusta ei tietenkään hirveän paljon muutoin ole kuin että 
tiedetään, että massiivirakenteen elinkaari tulee varmasti 
olemaan pidempi (Tilaaja).

Se on varmaankin pitkällä tähtäimellä edullisempaa kuin 
puurankainen jota joudutaan uusimaan ehkä useammin 
(Suunnittelija).

Varmaankin ne kustannukset. Täytyy ymmärtää, että kun 
hirsirakennusta tehdään, niin kustannukset ovat korkeampia. 
Täytyisi ymmärtää myös niin, että elinkaarikustannukset jäävät 
matalammiksi muissa rakennusmateriaaleissa. (Tilaaja)

Urakoitsijoita saattaa arveluttaa elinkaarimallit

Eri osapuolilla on erilaisia näkemyksiä elinkaarikustannuksista ja 
huoltokustannuksista
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Yleensä kun kohdetta suunnitellaan ja rakennetaan, unohdetaan 
miettiä valmistumisen jälkeinen elämä. Monesti arkkitehtoniset 
asiat menevät käyttö ja huoltokustannusten edelle. Varsinkin kun 
puhutaan puurakentamisesta, niin huoltoasiat ja muut ovat hyvin 
tärkeitä. (Urakoitsija)

Käytön ja huollon näkökulmasta on erilaista onko puupintainen 
rakennus vai betonipintainen rakennus. Jos kyseessä on 
esimerkiksi koulu, niin oppilailla on tapana tehdä jotain kaiverrusta 
tai merkkiä seinäpintaan. Jos meillä on elinkaarivastuu kohteesta, 
niin saako ne korjata hiomalla kaiverrukset piiloon. Hirttähän ei 
voi vaihtaa seinään, jolloin siihen tulee paikka tai sen näköinen. 
Sitten siihen liittyy hirren eläminen. Siinä syntyy rakoilua ja se 
täytyy hyväksyä sen ominaisuutena. (Urakoitsija)

Jos puhutaan ylipäätään hirsimateriaalista julkisissa 
rakennuksissa, niin siinä tulee nimenomaan rakennuksen 
elinkaaren näkökulmasta aika paljon haasteita. (Tilaaja)

Kyllähän huoltoa tarvitsee enemmän (Tilaaja).

…käyttö ja ylläpito on kalliimpaa (Urakoitsija).

Käytön ja huollon osalta sellaisen pinnan maalaaminen on 
erilaista. Varsinkin julkisivulta se vaatii enemmän huoltoa 
verrattuna betoni- tai tiilipintaan. (Urakoitsija)
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4.
Johtopäätelmiä
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Yleisiä johtopäätelmiä ja suunnittelututkimuksen suunta

Esiselvitysvaiheessa kerätyn aineiston avulla saadaan kattava 
kuva hirsirakentamisen tämänhetkisistä mahdollisuuksista ja 
haasteista sekä Suomessa, että vientimarkkinoilla. Kerätyn ai-
neiston suuria yläteemoja ovat mm. tuotteiden hintakilpailukyky, 
koulutus ja osaaminen, hirsimateriaalin ominaisuudet ja käyttö-
mahdollisuudet, arkkitehtoninen luonne, suunnittelun ja tuoteke-
hityksen haasteet sekä imagoon ja markkinointiin liittyvät teemat. 
Tässä osiossa valotetaan hieman sitä, mikä aineistosta nousevi-
en löytöjen merkitys on jatkotutkimuksen kannalta ja mitä kokoa-
via huomioita niistä voidaan muodostaa.  

Aineistosta voidaan löytää muutama synteesinomainen laajempi 
teema tai kysymys. Näistä ensimmäinen liittyy tuotteen määrit-
telyyn. Voidaan kysyä: minkälaista tuotetta hirsitalovalmistajat 
tarjoavat nyt ja tulevaisuudessa? Esiselvityksestä nousee esil-
le, että määrittely hirsimateriaalin ja myytävän tuotteen osalta 
on epätarkka. Aineistosta kuvastuu hämmennys sen suhteen 
mihin suuntaan materiaalia ja sen ominaisuuksia tulisi kehittää. 
Minkälainen hirsimateriaalin tulisi olla? Entä tulisiko liiketoimin-
tastrategiassa keskittyä materiaalin toimittamiseen vai erilaisten 
palvelukonseptien kehittämiseen siten, että toimitusratkaisut ja 
niihin liittyvät oheispalvelut kuten suunnittelu ja rakentaminen 
ovat merkittävä osa liiketoimintaa? Hirsitalotoimittajat selvästi 
pohtivat sitä, tuottavatko he siis hyödykkeitä, kuten materiaalia 
tai hirsirunkoa vai pitkälle jalostettuja ja brändättyjä tuotteita, ku-
ten elämystä kodin rakentamisesta. Kaikki edellä esitetty puoles-
taan kiteytyy kysymykseen: Mitä hirsitalovalmistajat haluavat ja 
voivat myydä?

Toinen keskeinen teema on johdettavissa ensimmäisestä: Luot-
tavatko toimijat yhteiseen visioon vai syntyykö näille profiililtaan 
erilaisia tuotteita tietoisen erikoistumisen myötä? Tällä hetkellä 
selvää erikoistumista toimijoiden välillä on vain sen suhteen toi-
mivatko he kotimaan markkinoilla vai viennissä. Eri toimijoiden 
mallistoissa saattaa olla myös joitain tyylillisiä eroavaisuuksia. 
Muutoin tuotteet ja liiketoimintastrategiat ovat melko samankal-
taisia. Pohdinta kiteytyy kysymykseen siitä kenen kanssa hirsi-
talotoimittajat kilpailevat. Tämä kysymys on puolestaan yhtey-
dessä ensimmäiseen, sillä mikäli talotoimittajat tekevät erilaisia 

valintoja tarjottavan tuotteen suhteen, he myös luontaisesti eri-
koistuvat ja kilpailevat erilaisilla tuotteilla, erilaisissa toimintaym-
päristöissä. 

Kolmas keskeinen teema liittyy siihen, mihin rajalliset toiminnan 
kehittämiseen käytettävät resurssit tulisi kohdistaa. Tämä, myös 
jatkotutkimuksen kannalta keskeinen kysymys, on jälleen yhtey-
dessä kaikkeen edellä esitettyyn, sillä tuotteeseen ja markkina-
asetelmaan liittyvät päätökset ohjaavat kehittämisen toimenpi-
teitä. Kehittämisvision valintaa ohjaa myös näkemys sitä missä 
määrin hirsitaloteollisuus on muutoksessa nyt tai muutoksen 
edessä tulevina vuosina. Onko toimintaympäristö muuttumas-
sa ja jos on, missä määrin? Tämä on teemoista ehkä laajin ja 
vaikeimmin hahmotettavissa, eikä siihen liittyvää syvällistä poh-
dintaa juuri käydä esiselvitysvaiheen aikana tehdyissä haas-
tatteluissa, joskin tällä hetkellä nähtävät muutokset esimerkiksi 
kuluttajakunnassa saavat osakseen jonkin verran huomiota. 
Kehitystoimenpiteiden ja jatkotutkimuksen kannalta on kuitenkin 
olennaista määritellä mihin kehitystoimenpiteet tähtäävät; koh-
distuvatko toimenpiteet tämänhetkisen tilanteen parantamiseen 
ja luodaanko nyt tehtävällä kehittämistyöllä pohja tulevaisuuden 
toiminnalle? Jos kehitystavoitteiden aikaväli asetetaan kauas tu-
levaisuuteen, joudutaan olettamaan, että ympäröivät tekijät, ku-
ten talous, yhteiskunta sekä asiakaskunta kokevat jonkinlaisen 
muutoksen. Kehittämistoimenpiteet ovat tällaisessa vaihtoehtoi-
sessa visiossa merkittävästi erilaisia verrattuna kehitystyöhön, 
jonka tavoitteena on palvella nykyasiakasta lyhyellä aikavälillä.     

Esiselvityksen yksi keskeinen tavoite on luoda pohja suunnittelu-
tutkimukselle ja auttaa määrittämään sen suunta. Suunnittelutut-
kimuksen tavoitteena on palvella hirsitaloteollisuuden tarpeita ja 
samalla löytää arkkitehtuuritutkimuksen näkökulmasta keskeisiä 
ja tuoreita lähestymistapoja. Suunnittelututkimuksessa keskity-
tään niihin hirsirakentamisen kysyntää lisääviin muuttujiin, joita 
voidaan arkkitehtisuunnittelun keinoin edistää. Tästä rajauksesta 
huolimatta toimenpidemahdollisuudet ovat laajat, kuten yllä käy-
dyn pohdinnan perusteella voidaan todeta.

Tätä mahdollisuuksien kenttää on pyritty jäsentämään määrit-
tämällä kolme strategista lähestymistapaa, joiden avulla hirsite-
ollisuuden toimintaa voitaisiin kehittää. Ensimmäinen strategia 
tähtää olemassa olevan tuotteen kehittämiseen, toinen tuotan-

Kaavio 15. 
Arkkitehtuuri- ja muotoilu-
toimisto Talli Oy:n suunnit-
telema Café Birgitta Helsin-
gin Hernesaaressa valittiin 
vuonna 2014 vuoden hirsi-
rakennukseksi.



140

Strategia 1.

Olemassa olevan tuotteen kehittäminen

Tavoite
Tavoitteena on kehittää ja uudistaa olemassa olevaa tuotetta, 
joka on samankaltainen kuin ennen, mutta sillä on uutuusarvoa 
ja ajanmukaista vetovoimaa. Uudet ominaisuudet ovat parem-
mat kuin vanhat, mutta tuote on lähtökohdiltaan ja luonteeltaan 
samanlainen kuin aikaisemmat. Uudella tuotteella pyritään kor-
vaamaan vastaava olemassa oleva tuote.

Esimerkiksi:
Hirsitalotoimittajat ovat kehittäneet mallistoja jotka ovat moder-
neja ja trendikkäitä sekä vastaavat kuluttajien toiminnallisiin 
tarpeisiin. Malleja hiotaan vuosien saatossa kuluttajien toiveet 
täyttäväksi. 

Kilpailutilanne
Hirsitalotoimittajat kilpailevat keskenään samankaltaisilla tuotteil-
la. Toimijat seuraavat tarkasti markkinoita, kilpailijoiden tuotevali-
koimaa ja ottavat tuotantoon menestyneimpiä ratkaisuja. Erottu-
misen kannalta keskeistä on kuinka hyvin talotoimittaja kykenee 
seuraamaan ajan vaatimuksia ja trendejä sekä vastaamaan 
asiakkaan toiveisiin. Jos kaksi toimijaa kykenevät vastaamaan 
näihin yhtä hyvin, hinta ja toimijan luoma mielikuva ratkaisevat.

toprosessin tehostamiseen ja kolmas uusien aluevaltausten ai-
kaansaamiseen. Kukin strategia voi olla perusteltu eikä niiden 
paremmuutta voida arvottaa toistensa suhteen. Todennäköisesti 
hankkeessa mukana olevat toimijat hyödyntävät vaihtelevasti 
yhtä tai useampaa strategiaa vuorotellen tai rinnakkain.

Seuraavaksi esitellään kukin strategia, sen tavoitteet ja vaikutuk-
set vallitsevaan kilpailutilanteeseen. Sivulla 140 on listattu stra-
tegian mukaisia suunnittelututkimuksen toimenpide-ehdotuksia. 
Kaikkia vaihtoehtoja ei voida toteuttaa tämän hankkeen puitteis-
sa, mutta listaus voi toimia keskustelun pohjana suunnan määrit-
telylle yhdessä eri osapuolten kanssa. 
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Tuotantoprosessin kehittäminen Uudet tuotteet, toimintatavat ja aluevaltaukset

Tavoite
Tavoitteena on tuotantoprosessin kehittäminen ja tehostaminen 
siten, että samaa tuotetta voidaan valmistaa edullisemmin kuin 
aiemmin. Näistä toimenpiteistä muodostuvat säästöt lisäävät 
kysyntää, nostavat katteita ja tekevät liiketoiminnasta kannatta-
vampaa. 

Esimerkiksi:
Tuotteen valmistukseen liittyvät säästöt voivat olla materiaalikus-
tannusten minimointiin tai palvelutarjonnan sujuvoittamiseen liit-
tyviä toimenpiteitä. Hirsitalotoimittajat ovat optimoineet hirsiker-
tojen määrän, minimoineet suunnitteluun käytettävät resurssit tai 
siirtäneet tehtäviä muille toimijoille, mikäli niistä saatava korvaus 
ei ole prosessin kannalta tehokas. 

Kilpailutilanne
Hirsitalotoimittajat ovat kiinnittäneet paljon huomiota tuotanto-
tekniikkaan ja sen nykyaikaistamiseen. Prosessi on pitkälti sa-
mankaltainen toimijasta riippumatta. Tuotantomäärät kuitenkin  
vaihtelevat toimijasta riippuen, mutta tähän vaikuttavat muutkin 
kuin linjaston ominaisuuksiin liittyvät tekijät. Suunnittelupalvelut 
ja niiden saatavuus vaihtelevat eri toimijoiden kesken. Kuluttajat 
edellyttävät kuitenkin pääosin kaikilta toimijoilta yksilöityjä ratkai-
suja. 

Strategia 2. Strategia 3.

Tavoite
Tavoitteena on luoda uusia tuotteita uudelle liiketoiminnalle, 
jonka keskiössä ovat tuoreet lähestymistavat ja aluevaltaukset. 
Tuotteilla ei tavoitella jo saavutettuja kuluttajasegmenttejä, vaan  
etsitään uutta potentiaalia. Tuote täyttää jonkin tarpeen, johon 
muut eivät kykene vastaamaan. 

Esimerkiksi:
Hirsitalotoimittajat voivat tarjota täysin uudenlaista tuotetta tai 
palvelukonseptia, joilla tavoitetaan ennen saavuttamattomaksi 
jäänet asiakkaat. Hirsitaloteollisuuden asiakkaita olivat pitkään 
ns. “tee-se-itse-rakentajia“, mutta uuden kuluttajakunnan saavut-
tamiseksi osa toimijoista tarjoaa avaimet käteen -ratkaisuja. 

Kilpailutilanne
Erikoistumisen tuoma kilpailuetu syntyy mikäli jokin toimija ky-
kenee kehittämään markkinoille täysin uuden tuotteen tai palve-
lukonseptin, jota muut hirsitalotoimijat eivät kykene tuottamaan. 
Ennen kaikkea strategialla ei paranneta kilpailukykyä pelkästään 
toisten hirsitalotoimijoiden, vaan myös muun pientaloteollisuu-
den suhteen  Tällaisia innovaatioita on hirsitaloteollisuudessa 
tällä hetkellä vähän. 
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Tutkimuksen aikana kehitetään uusia mallistoja joiden tavoittee-
na on vastata kuluttajan muuttuviin tarpeisiin ja mieltymyksiin 
niin ulkonäön kuin toiminnallisuudenkin puolesta. 

Tutkitaan kuinka olemassa olevat tuotteet voidaan suunnitella 
edullisemmin ja tehokkaammin. 

Tutkitaan millaisilla ratkaisuilla olemassa olevat tuotteet voidaan 
rakentaa edullisemmin ja tehokkaammin.

Tutkimuksessa pyritään löytämään uusia tuotteita kehittämällä 
hirrelle uusia rakennustypologioita kuten miniomakotitaloja tai 
kerrostaloja. Voidaan tutkia myös hirsimateriaalin käyttöä infra-ja 
aluerakentamiskohteissa.

Tutkitaan hirsimateriaalin uusia rakenteellisia käyttötapoja ja de-
taljikkaa, joka mahdollistaa aivan uudenlaisten tuotteiden kehit-
tämisen.

Tutkitaan hirren luonnetta materiaalina. Mitä hirsi itseasiassa 
on?  Mitkä hirren ominaisuudet ovat suunnittelun ja toteutuksen 
kannalta haastavia ja miten ominaisuuksia voidaan kehittää.

Strategia 1.

Strategia 2.

Strategia 3.

Suunnittelututkimusvaiheen toimenpiteet voisivat olla:
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Kyselyt ja haastattelurungot
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PUOLISTRUKTUROITU HAASTATTELU HIRSITALOTEOLLI-
SUUDEN EDUSTAJILLE

YLEISET KYSYMYKSET

Mikä on käsityksenne mukaan rungon prosenttiosuus hirsitalon 
rakennuskustannuksista? Onko hirsirunko mielestänne kalliimpi/
halvempi verrattuna muihin yleisimpiin runkomateriaaleihin (puu-
ranka, harkko, betoni)?

Mikä on viennin osuus tämänhetkisestä tuotannostanne? Mitkä 
ovat odotukset sen suhteen?

Mitä uusinta tekniikkaa, uusia laitehankintoja ja innovaatioita 
olette kehittäneet tai kehittämässä.
Mitä tekniikkaa mielestänne voisi ehkä hyödyntää paremmin?

OSA 1: PIENET RAKENNUKSET, OMAKOTITALOT

Millaisia pientalojen toimitusratkaisuja tarjoatte tällä hetkellä? 
(Avaimet käteen, perustusten päältä .... pelkkä runkotoimitus 
jne…)

1.1. SUUNNITTELUPROSESSI

Miten nykyiset mallit on kehitetty, kuka ne on suunnitellut? Käy-
tättekö arkkitehtejä?
Emme käytä arkkitehtia omakotitalosuunnittelussa, koska...
Käytämme / Käyttäisimme arkkitehtia omakotitalosuunnittelus-
sa, koska...
Millaisia tavoitteita mallien suunnittelussa on ollut?

Minkälainen on asiakkaan kohtaamisprosessi? Miten lähdetään 
valitsemaan tontille sopivaa taloa? Valitseeko asiakas talon 
usein itse? Käykö joku tontilla? Miksi käy tai ei käy?

Jos asiakas haluaa yksilöllisiä ratkaisuja tai käyttää arkkitehtiä, 
miten neuvotte?

1.2. JOUSTAVUUS JA YKSILÖLLISYYS

Onko mallien runsaan määrän tavoitteena täyttää yksilöllisyyden 
toive? Onko malleja sopiva määrä vai liikaa/liian vähän? Uskot-
teko että räätälöitävät mallit voisivat täyttää yksilöllisyyden toi-
veen?  

Mitä teille tulee mieleen sanasta massakustomointi? Entä sarja-
räätälöinti? Onko ollut esillä tuotekehityksessä?

Millaisia räätälöintiratkaisuja tarjolla? Mitä kokemuksenne mu-
kaan ihmiset haluaisivat valita itse jos käytetään valmismallia?

Asiakkaan on mahdollista valita:
_ pintamateriaalit
_ ikkunoiden koko ja sijainti
_ ulkovärit
_ ikkunoiden malli
_ huonejärjestys
_ makuuhuoneiden lukumäärä
_ keittiön malli ja kalustus
_ suljettu tai avoin pohjaratkaisu (jättää suunniteltuja seiniä ra-
kentamatta)
_ muu, mikä?

Huomioitteko joustavuuden ja muutosmahdollisuudet talon ja 
asukkaiden elinkaaren aikana?

Vaikuttavatko energiatehokkuusmääräykset esimerkiksi ikkuna-
kokojen valintamahdollisuuksiin?

Kuinka paljon korkeampaa neliöhintaa uskotte ihmisten olevan 
valmiita maksamaan yksilöllisistä valintamahdollisuuksista?

Miten arvioisitte yksilöllisyyden vaikutuksia neliöhintaan?

1.3. ARKKITEHTUURIN LAATU

Miten valmismallien tonttisovitus tapahtuu? Jos talo ei sovi tontil-
le, mitä tehdään? Vaihdetaanko talomallia?

Mitä mielestänne kuuluu hyvään/laadukkaaseen asuntosuunnit-
teluun?
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Oletteko mukana prosessissa rakennusvalvonnan kanssa? 
Kuinka usein on tilanteita joissa rakennusvalvonta katsoo hirsira-
kennuksen epäsopivaksi aiotulle paikalle?

Mitkä teidän mielestänne ovat mallistossanne moderneja malleja 
jotka sopivat kaupunkiympäristöön?

Osaatteko sanoa myynnin prosenttiosuudet ns. perinteisissä ja 
moderneissa malleissa? Onko prosenteissa muutosta esimerkik-
si 15 vuoden aikajänteellä? Käytättekö markkinoinnissa sanaa 
moderni? 
OSA 2: SUURET RAKENNUKSET JA ALUERAKENTAMINEN

2.1. YKSITTÄISET KOHTEET

Onko teillä kokemusta (pientaloja) suurempien hirsirakennusten 
toteuttamisesta? Jos on, niin millaisia nämä ovat olleet (rivitalot, 
pienkerrostalot, julkiset rakennukset)?

Onko teillä kokemuksia toteutumattomaksi jääneistä suurempien 
hirsirakennusten hankkeista (ts. hirsirakentaminen on ollut jos-
sain vaiheessa projektia esillä, mutta rakennus on lopulta toteu-
tettu jostakin muusta runkomateriaalista?
Jos on, mitkä tekijät ovat mielestänne johtaneet siihen, ettei hir-
sirakentamisvaihtoehto ole lopulta toteutunut?

Mitkä ovat mielestänne hirsirakentamisen vahvuudet suurissa 
kohteissa?

Mitkä tekijät mielestänne vaikeuttavat hirsirakentamisen suosio-
ta suurissa kohteissa?

Mitä hirsirakentamisen markkinaosuuden kasvattamiseksi suu-
rissa kohteissa tulisi mielestänne tehdä?

2.2. ALUERAKENTAMISKOHTEET  

Onko teillä kokemusta hirsirakenteisista aluerakentamiskohteis-
ta (ts. hirsikortteleista tai laajemmista, usean korttelin käsittävistä 
kohteista)?

Onko näillä alueilla jo kaavoitusvaiheessa ollut määräys hirsira-
kentamisesta vai onko teillä myös muun tyyppisiä kokemuksia?

Onko yrityksellänne suunnitelmia/ideoita siitä millä tavalla laa-
jempien hirsirakenteisten alueiden toteuttamista lisättäisiin?

OSA 3: PIENILLE KOTITALOUKSILLE SOVELTUVA ASUNTO-
TARJONTA /
HIRSIRUNKOISET MONIASUNTOISET ASUINRAKENNUK-
SET

Pienten asuntokuntien määrä kasvaa. Uusien asuntojen kes-
kikoko pienenee: suurin kysyntä on juuri pienille kotitalouksille 
soveltuvasta asuntotarjonnasta. Näettekö että hirsirakenteisella 
asuntotuotannolla olisi kasvupotentiaalia tässä kuluttaja/asukas-
segmentissä?

Millainen osuus nykyisestä asiakaskunnastanne on a) yhden 
hengen, b) kahden hengen talouksia? Millaisia nämä taloudet 
arvionne mukaan ovat? (Ikä, sosioekonominen asema jne.)

Asteikolla 1-5, kuinka hyvin alla esitetyt talotyypit soveltuisivat 
näkemyksenne mukaan hirrestä toteutettujen pienasuntojen 
tuottamiseen? 1= ei sovellu lainkaan 5= olisi helposti to-
teutettavissa
             1             2             3             4              5
Mini-omakotitalo   
Paritalo
Rivitalo
Pienkerrostalo (2-krs)
Kerrostalo

Asteikolla 1-5, millainen markkinapotentiaali alla esitetyillä talo-
tyypeillä voisi näkemyksenne mukaan olla hirrestä toteutettuna? 
1= ei lainkaan markkinapotentiaalia 5= erittäin suuri markkina-
potentiaali
            1             2             3             4              5
Mini-omakotitalo   
Paritalo
Rivitalo
Pienkerrostalo (2-krs)
Kerrostalo
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Onko näkemyksenne mukaan hirsitaloteollisuudella kiinnostusta 
ja valmiutta kehittää tuotteita moniasuntoisten asuinrakennusten 
tuotantoon?

Uskotteko että omakotitaloa suuremmille hirsirakenteisille asuin-
rakennuksille löytyisi toteuttajia?

Mikä estää nykyisin hirren käytön moniasuntoisissa asuinraken-
nuksissa?

Mitkä hirren ominaisuuksista voisivat näkemyksenne mukaan 
erityisesti vastata asukkaiden toiveisiin ja tarpeisiin (asumispre-
ferenssit) moniasuntoisissa asuinrakennuksissa? Miksi hirsi voi-
si olla houkutteleva rakennusmateriaali moniasuntoisissa asuin-
rakennuksissa?

 

PUOLISTRUKTUROITU HAASTATTELU SUUNNITTELIJOIL-
LE
 
PIENET RAKENNUKSET, OMAKOTITALOT
 
Oletteko suunnitelleet pieniä hirisrakennuksia, kuten omakotita-
loja? Oletteko suunnitelleet yksilöllisiä omakotitaloja vai talomal-
leja hirsitalovalmistajille?
 
1.1. SUUNNITTELUPROSESSI
 
Minkälainen on asiakkaan kohtaamisprosessi? Kuinka suunnit-
telu aloitetaan? Vierailetteko tontilla? Miksi vierailette tai miksi 
ette vieraile?

Kuinka hirsitalon haluava asiakas päätyy toimistonne asiakkaak-
si? Ohjaavatko hirsitalovalmistajien myyjät asiakkaan arkkitehdin 
palveluiden ääreen?

Kuinka hirsiomakotitalon suunnitteluprosessi etenee? Mikä on 
suunnitteluprosessi ja minkälaista vuoropuhelua käydään suun-
nittelijan, hirsitalotoimittajan ja asiakkaan välillä? Mitkä osapuo-
let ovat yhteydessä keskenään?

Täytyykö hirsitalon suunnittelussa ottaa huomioon asiakkaan toi-
veiden lisäksi ohjeistuksia hirsitalotoimittajalta?

1.2. HIRSI MATERIAALINA
 
Mitkä tekijät mielestänne puoltavat hirren valitsemista omakotita-
lon rakennusmateriaaliksi?

Mitkä tekijät mielestänne eivät puolla hirren valitsemista omako-
titalon rakennusmateriaaliksi?

Onko hirsirakentaminen kokemuksenne mukaan kalliimpaa tai 
edullisempaa?

 1.3. YMPÄRISTÖ
 
Minkälainen on mielestäsi kaupunkiympäristöön sopiva hirsira-
kennus?
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Miten rakennusvalvonnan viranomaisen suhtautuvat kokemuk-
senne mukaan hirsirakentamiseen? Kuinka usein on tilanteita, 
joissa rakennusvalvonta katsoo hirsirakennuksen epäsopivaksi 
aiotulle paikalle?
 
1.4. ARKKITEHTUURI
 
Minkälaista moderni taajama-alueelle soveltuva hirsiarkkitehtuu-
ri voisi mielestänne olla?

2. SUURET KOHTEET
 
2.1. SUUNNITTELUPROSESSI
 
Millaista  suuren hirsirakennuksen suunnittelu on mielestänne 
muihin rakennusmateriaaleihin verrattuna? Nopeampaa tai hi-
taampaa? Vaikeampaa tai helpompaa?

Mitkä tekijät vaikeuttavat hirsirakentamisen suosiota suurissa 
kohteissa?

Miten julkisten hankkeiden tilaajat suhtautuvat kokemustenne 
mukaan hirsirakentamiseen suurissa kohteissa?

Miten urakoitsijat suhtautuvat kokemustenne mukaan hirsiraken-
tamiseen suurissa kohteissa?

2.2. HIRREN SOVELTUMINEN RAKENNUSTYYPEITTÄIN
 
Seuraava jaottelu on tehty rakennusvalvonnan käyttämän raken-
nustyyppiluokituksen  pohjalta.

Soveltuuko hirsi mielestäsi rivi- ja ketjutalojen rakennusmateriaa-
liksi? Miksi sopii tai miksi ei sovi?

Soveltuuko hirsi mielestäsi asuinkerrostalojen rakennusmateri-
aaliksi? Miksi sopii tai miksi ei sovi? 

Soveltuuko hirsi mielestäsi myymälärakennusten rakennusmate-
riaaliksi? Miksi sopii tai miksi ei sovi?

Soveltuuko hirsi mielestäsi majoitusrakennusten rakennusmate-
riaaliksi? Miksi sopii tai miksi ei sovi?
 
Soveltuuko hirsi mielestäsi toimistorakennusten rakennusmateri-
aaliksi? Miksi sopii tai miksi ei sovi?

Soveltuuko hirsi mielestäsi terveydenhuoltorakennusten, kuten 
sairaaloiden, terveyskeskusten tai terveydenhuollon erityislaitos-
ten rakennusmateriaaliksi? Miksi sopii tai miksi ei sovi?

Soveltuuko hirsi mielestäsi huoltolaitosrakennusten, kuten van-
hainkotien rakennusmateriaaliksi? Miksi sopii tai miksi ei sovi?

Soveltuuko hirsi mielestäsi teatteri- ja konserttirakennusten ra-
kennusmateriaaliksi? Miksi sopii tai miksi ei sovi?

Soveltuuko hirsi mielestäsi kirjasto-, museo- ja näyttelyrakennus-
ten rakennusmateriaaliksi? Miksi sopii tai miksi ei sovi?

Soveltuuko hirsi mielestäsi uskonnollisten yhteisöjen käytössä 
olevien rakennusten, kuten kirkkojen, kappeleiden tai seurakun-
tatalojen rakennusmateriaaliksi? Miksi sopii tai miksi ei sovi?

Soveltuuko hirsi mielestäsi opetusrakennusten ja päiväkotien ra-
kennusmateriaaliksi? Miksi sopii tai miksi ei sovi?

3. HIRSIRAKENTAMISESTA YLEENSÄ 
 
Mitä erityispiirteitä hirsirakennuksen suunnittelussa mielestänne 
on? Vaatiiko hirsirakentaminen arkkitehdilta jotain erityisosaa-
mista? 
 
Oletko kokenut saavasi koulutusta hirsirakentamiseen?

4. MUUTA
 
Haluatteko kertoa vielä jotain hirsirakennuksen suunnitteluun liit-
tyvää?
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PUOLISTRUKTUROITU HAASTATTELU URAKOITSIJALLE/
RAKENNUTTAJALLE
 
SUURET HIRSIRAKENTAMISEN KOHTEET
Suurilla hirsirakennuksilla tarkoitetaan tässä yhteydessä omako-
titaloa suurempia kohteita.

1.1. KOKEMUKSET JA URAKOITSIJAN NÄKÖKULMA
 
Millaisia kokemuksia teillä on suurten hirsirakennusten toteutta-
misesta? Mitä kohteet ovat olleet? 

Aiheuttavatko suuret hirsirakennuskohteet urakoitsijan/rakenta-
jan näkökulmasta joitain erityisiä haasteita (a) toteuttajan valinta-
vaiheessa, (b) toteutusvaiheessa, (c) takuuaikana?

Vaatiiko hirsirakentaminen urakoitsijalta/rakentajalta jotain eri-
tyistuntemusta? 

1.2. PROSESSI JA OSAPUOLTEN NÄKEMYKSET 

Millaisten prosessien ja vaiheiden seurauksena hirsi on valikoi-
tunut jonkin suuren julkisen rakennuksen rakennusmateriaaliksi? 
Mitä eri näkökulmia materiaalin valintaan liittyy?

Miten eri osapuolet ovat suhtautuneet hirsirakentamisen hank-
keisiin? (a) päättäjät, (b) käyttäjät, (c) suunnittelijat jne.

1.3. HIRSI MATERIAALINA
 
Mitkä tekijät mielestänne puoltavat hirren valitsemista suuren ra-
kennuksen rakennusmateriaaliksi?
 
Mitkä tekijät mielestänne eivät puolla hirren valitsemista suuren 
rakennuksen rakennusmateriaaliksi? Mitkä tekijät vaikeuttavat 
hirsirakentamisen suosiota suurissa kohteissa?

Millaista suuren hirsirakennuksen rakentaminen on mielestänne 
muihin rakennusmateriaaleihin verrattuna? Nopeampaa tai hi-
taampaa? Vaikeampaa tai helpompaa? Onko hirsirakentaminen 
kokemuksenne mukaan kalliimpaa tai edullisempaa?

1.4. HIRSIRAKENTAMISEN LIIKETOIMINTANÄKÖKULMA

Mitä voitte kertoa suuria hirsirakenteita sisältävien kohteiden 
taloudellisesta kannattavuudesta pääurakoitsijan näkökulmasta 
muihin rakennusmateriaaleihin verrattuna?

Sisältyykö mielestänne suuria hirsirakenteita sisältävien kohtei-
den erityisiä taloudellisia riskejä?

Poikkeaako suuria hirsirakenteita sisältävien kohteiden kilpailuti-
lanne muilla tavoilla toteutettujen kohteiden markkinoista?

1.5. HIRREN SOVELTUMINEN RAKENNUSTYYPEITTÄIN
 
Seuraava jaottelu on tehty rakennusvalvonnan käyttämän raken-
nustyyppiluokituksen pohjalta.

Soveltuuko hirsi mielestäsi rivi- ja ketjutalojen rakennusmateriaa-
liksi? Miksi sopii tai miksi ei sovi?

Soveltuuko hirsi mielestäsi asuinkerrostalojen rakennusmateri-
aaliksi? Miksi sopii tai miksi ei sovi? 

Soveltuuko hirsi mielestäsi myymälärakennusten rakennusmate-
riaaliksi? Miksi sopii tai miksi ei sovi?

Soveltuuko hirsi mielestäsi majoitusrakennusten rakennusmate-
riaaliksi? Miksi sopii tai miksi ei sovi?

Soveltuuko hirsi mielestäsi toimistorakennusten rakennusmateri-
aaliksi? Miksi sopii tai miksi ei sovi?

Soveltuuko hirsi mielestäsi terveydenhuoltorakennusten, kuten 
sairaaloiden, terveyskeskusten tai terveydenhuollon erityislaitos-
ten rakennusmateriaaliksi? Miksi sopii tai miksi ei sovi?

Soveltuuko hirsi mielestäsi hoitolaitosrakennusten, kuten van-
hainkotien rakennusmateriaaliksi? Miksi sopii tai miksi ei sovi?

Soveltuuko hirsi mielestäsi teatteri- ja konserttirakennusten ra-
kennusmateriaaliksi? Miksi sopii tai miksi ei sovi?
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Soveltuuko hirsi mielestäsi kirjasto-, museo- ja näyttelyrakennus-
ten rakennusmateriaaliksi? Miksi sopii tai miksi ei sovi?

Soveltuuko hirsi mielestäsi uskonnollisten yhteisöjen käytössä 
olevien rakennusten, kuten kirkkojen, kappeleiden tai seurakun-
tatalojen rakennusmateriaaliksi? Miksi sopii tai miksi ei sovi?

Soveltuuko hirsi mielestäsi opetusrakennusten ja päiväkotien ra-
kennusmateriaaliksi? Miksi sopii tai miksi ei sovi?

1.6. MUUTA
 
Haluatteko kertoa vielä jotain aiheeseen liittyvää?

PUOLISTRUKTUROITU HAASTATTELU ASEMAKAAVOI-
TUKSEN VIRANOMAISELLE
 
PIENET HIRSIRAKENTAMISEN KOHTEET, OMAKOTITALOT

1.1. ALUERAKENTAMINEN

Onko kaupungissanne toteutettu aluerakentamisen kohteita hir-
restä? Onko teillä tiedossa muita suomalaisia kohteita?

Onko teillä kokemusta hirsiomakotitaloalueen kaavoittamisetta? 
Mitä kohteet ovat olleet?

Mitkä ovat mielestänne hirsirakentamisen vahvuudet tai mahdol-
lisuudet aluerakentamiskohteissa? 

Mitkä tekijät ovat mielestänne hirsirakentamisen haasteita alue-
rakentamisen kohteissa?

Onko kaavamääräyksissä tai rakentamistapaohjeissa suosittu 
hirttä materiaalina? Onko tiedossanne alueita, joissa kaavamää-
räykset tai rakennustapaohjeet velvoittaisivat valitsemaan hirren 
rakennusmateriaaliksi? 

Tuleeko teille mieleen tilanteita, joissa hirsirakentamisen kohteet 
eivät olisi toteutuneet. Onko teillä tiedossa miksi aluerakentami-
sen kohteet eivät ole toteutuneet?  

1.3. YMPÄRISTÖ
 
Millainen on mielestänne taajama-alueelle sopiva hirsitalo?

Onko hirsirakentamiselle soveltuvia tontteja saatavilla?

2.1. KAAVOITTAJAN NÄKÖKULMA

Tuleeko kaavoittajan ottaa jotain eritystä huomioon hirsirakenta-
miseen liittyvissä hankkeissa?

Mitkä tekijät vaikeuttavat hirsirakentamisen suosiota kaavoitta-
jan näkökulmasta?
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Aiheuttaako hirsirakentaminen kaavoittajan näkökulmasta jotain 
erityisiä haasteita?

4. MUUTA
 
Haluatteko vielä kertoa tai käsitellä jotain aiheeseen liittyvää? 

PUOLISTRUKTUROITU HAASTATTELU, YMPÄRISTÖMINIS-
TERIÖ

Pienet rakennukset:

U-arvo

Millaisen prosessin seurauksena hirsirakennusten U-arvoon liit-
tyvä lievennys on syntynyt? 

Onko lievennykseen tulossa muutoksia FInZEB-hankkeen myö-
tä?

E-luku

Millaisen prosessin seurauksena hirsirakennusten E-lukuun liit-
tyvä lievennys on syntynyt? 

Onko lievennykseen tulossa muutoksia FInZEB-hankkeen myö-
tä?

Suuret rakennukset: (Suurilla hirsirakennuksilla viitataan pienta-
loja suurempiin kohteisiin, kuten päiväkoteihin, kouluihin ja toi-
mistorakennuksiin jne.)

Mahdollistavatko uudet energiamääräykset suurten hirsiraken-
nusten rakentamisen jatkossa? Onko suurten hirsirakennusten 
mahdollista saavuttaa uudet nZEB-E-luvut?

Onko FInZEB-hankkeen aikana pohdittu lievennysten sallimista 
suurten hirsirakennusten kohdalla? Mitä näkökulmia pohdintaan 
liittyy?

Elinkaariajattelu ja ekotehokkuus:

Miten hirsirakennukset pärjäävät ekotehokkuutensa puolesta 
kun niitä verrataan muista runkomateriaaleista valmistettuihin 
rakennuksiin?

Tullaanko määräyksissä huomioimaan ekotehokkuuteen liittyviä 
näkökulmia tulevaisuudessa?
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Yleisiä kysymyksiä:

Onko tietojenne mukaan ympäristöministeriössä tai muissa mi-
nisteriöissä (esim. maa- ja metsätalousministeriössä) käynnissä 
jotain hirsirakentamiseen tai massiivipuurakentamiseen liittyviä 
edistämisohjelmia? 

Liittyykö hirsirakentamiseen nähdäksenne jotain muita erityispiir-
teitä julkisen ohjauksen suhteen?

Muuta:

Onko tiedossanne jotain tutkimusta tai lähdeaineistoa hirsiraken-
nusten energiatehokkuuteen tai ekotehokkuuteen liittyen?

PUOLISTRUKTUROITU HAASTATTELU TILAAJILLE
 
SUURET HIRSIRAKENTAMISEN KOHTEET
Suurilla hirsirakennuksilla tarkoitetaan tässä yhteydessä omako-
titaloa suurempia kohteita.

1.1. KOKEMUKSET JA TILAAJAN NÄKÖKULMA
 
Mitä kokemuksia teillä on suurista hirsirakentamisen kohteista 
tilaajana? Mitä kohteet ovat olleet? 

Aiheuttaako hirsirakentaminen tilaajan näkökulmasta jotain eri-
tyisiä haasteita?

Vaatiiko hirsirakentaminen tilaajalta jotain erityistuntemusta? 

1.2. PROSESSI JA OSAPUOLTEN NÄKEMYKSET 

Millaisten prosessien ja vaiheiden seurauksena hirsi on valikoi-
tunut jonkin suuren julkisen rakennuksen rakennusmateriaaliksi? 
Mitä eri näkökulmia materiaalin valintaan liittyy?

Miten eri osapuolet ovat suhtautuneet hirsirakentamisen hank-
keisiin? (a) päättäjät, b) käyttäjät, c) urakoitsijat)

1.2. HIRSI MATERIAALINA
 
Mitkä tekijät mielestänne puoltavat hirren valitsemista suuren ra-
kennuksen rakennusmateriaaliksi?

Mitkä tekijät mielestänne eivät puolla hirren valitsemista suuren 
rakennuksen rakennusmateriaaliksi? Mitkä tekijät vaikeuttavat 
hirsirakentamisen suosiota suurissa kohteissa?

Millaista suuren hirsirakennuksen rakentaminen on mielestänne 
muihin rakennusmateriaaleihin verrattuna? Nopeampaa tai hi-
taampaa? Vaikeampaa tai helpompaa? Onko hirsirakentaminen 
kokemuksenne mukaan kalliimpaa tai edullisempaa?

Tuoko hirsi mielestänne rakennuttamisen eri vaiheisiin jotain eri-
tyispiirteitä?
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Onko hirsirakentamiselle nähtävissä riittävästi kiinnostusta ura-
koitsijoiden/rakentajien taholta?

 1.3. YMPÄRISTÖ
 
Minkälainen on mielestäsi taajama-alueelle sopiva suuri hirsira-
kennus?

Miten rakennusvalvonnan viranomaisen suhtautuvat kokemuk-
senne mukaan hirsirakentamiseen? Kuinka usein on tilanteita, 
joissa rakennusvalvonta katsoo hirsirakennuksen epäsopivaksi 
aiotulle paikalle?

1.4. HIRREN SOVELTUMINEN RAKENNUSTYYPEITTÄIN
 
Seuraava jaottelu on tehty rakennusvalvonnan käyttämän raken-
nustyyppiluokituksen pohjalta.

Soveltuuko hirsi mielestäsi rivi- ja ketjutalojen rakennusmateriaa-
liksi? Miksi sopii tai miksi ei sovi?

Soveltuuko hirsi mielestäsi asuinkerrostalojen rakennusmateri-
aaliksi? Miksi sopii tai miksi ei sovi? 

Soveltuuko hirsi mielestäsi myymälärakennusten rakennusmate-
riaaliksi? Miksi sopii tai miksi ei sovi?

Soveltuuko hirsi mielestäsi majoitusrakennusten rakennusmate-
riaaliksi? Miksi sopii tai miksi ei sovi?

Soveltuuko hirsi mielestäsi toimistorakennusten rakennusmateri-
aaliksi? Miksi sopii tai miksi ei sovi?

Soveltuuko hirsi mielestäsi terveydenhuoltorakennusten, kuten 
sairaaloiden, terveyskeskusten tai terveydenhuollon erityislaitos-
ten rakennusmateriaaliksi? Miksi sopii tai miksi ei sovi?

Soveltuuko hirsi mielestäsi huoltolaitosrakennusten, kuten van-
hainkotien rakennusmateriaaliksi? Miksi sopii tai miksi ei sovi?

PUOLISTRUKTUROITUJA HAASTATTELUKYSKYSYMYKSIÄ 
HIRSIMATERIAALIN HYLÄNNEILLE

Harkitsitte hirttä talon rakennusmateriaaliksi.  Perustelisitteko 
päätöstä. Mitkä ovat mielestänne hirsirakentamisen vahvuudet? 

Päädyitte käyttämään arkkitehdin apua talonne suunnittelussa? 
Perustelisitteko päätöstä. 

Minkälainen tarjouksien pyytäminen oli prosessina? Keneltä pyy-
sitte tarjouksia? 

Millaisen toimitusratkaisun haluaisitte (Avaimet käteen, säältä 
suoja pelkkä puuosatoimitus jne…)? Olivatko tarjouksissa esite-
tyt toimitussisällöt toivomianne vai olisitteko toivoneet toisenlais-
ta toimitussisältöä. 

Vaikuttivatko jotkin suunnitteluratkaisut sopivien tarjousten saa-
miseen? Saitteko suunnitelmien mukaisia tarjouksia vai olisiko 
suunnitelmia täytynyt muuttaa?

Mistä syistä päädyitte rakentamaan talonne muusta kuin hirres-
tä? Mihin päädyitte talotoimittajan valinnassa ja miksi? 

Mitkä tekijät mielestänne vaikeuttavat hirsirakentamisen suosio-
ta kokemuksenne perusteella?

Miten hirsirakennuksesta voidaan tehdä parempi tuote kulutta-
jille?
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PUOLISTRUKTUROITUJA HAASTATTELUKYSKYSYMYKSIÄ 
HIRSITALOJEN ASUKKAILLE

Miksi päädyitte valitsemaan hirren talon rakennusmateriaaliksi?

Minkälainen tarjouksien pyytäminen oli prosessina? Keneltä pyy-
sitte tarjouksia? Miksi valitsitte juuri tämän talotoimittajan?

Millaisella toimitusratkaisulla talonne on rakennettu? (Avaimet 
käteen, säältä suoja pelkkä puuosatoimitus jne…) Oliko toimitus 
toivomanne vai olisitteko toivoneet toisenlaista toimitussisältöä?

Miten talonne on suunniteltu? Oliko teillä jo esimerkiksi valmiik-
si toivemalli katsottuna katalogista? Miten talonne tonttisovitus 
tapahtui?

Millaisia asioita teidän oli tärkeää saada valita itse? Liittyivätkö 
ne esimerkiksi pohjaratkaisuun tai materiaaleihin? 

Mitkä ovat mielestänne hirsirakentamisen vahvuudet kokemuk-
senne perusteella? 

Mitkä tekijät mielestänne vaikeuttavat hirsirakentamisen suosio-
ta kokemuksenne perusteella?

Miten hirsirakennuksesta voidaan tehdä parempi ja houkuttele-
vampi tuote kuluttajille?
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KULUTTAJAKYSELY :

alle 20    20-29    30-39     40-49     50-59    60-69   70 -

1. Ikä

2. Asuinkunta __________________________________________________________________________

Oletetaan, että suunnittelette omakotitalon rakentamista.

Harkitsette samankokoisen puurunkoisen talomallin

ja hirsitalomallin välillä.

Valitsisitteko hirsitalon, jos se olisi samanhintainen kuin

puurunkoinen talo?

              Kyllä

          Ei

Jos haluat osallistua arvontaan, täytä erillinen arvontalomake.

KULUTTAJAKYSELY :

alle 20    20-29    30-39     40-49     50-59    60-69   70 -

1. Ikä

2. Asuinkunta __________________________________________________________________________

Oletetaan, että suunnittelette omakotitalon rakentamista.

Harkitsette samankokoisen puurunkoisen talomallin

ja hirsitalomallin välillä.

Valitsisitteko hirsitalon, vaikka se maksaa 2000 €

puurunkoista taloa enemmän?

              Kyllä

          Ei

Jos haluat osallistua arvontaan, täytä erillinen arvontalomake.
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