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alkusanat

Hirsi on usealle suunnittelijalle melko vieras 
rakennusmateriaali, vaikka hirsirakentamisen 
osuus rakennusperinnöstämme on hyvin mer-
kittävä. Sekä hirsirakenteiden ominaisuudet 
että rakentamistapa ovat kehittyneet nopeasti 
vastamaan nykyaikaisen rakennusteollisuuden 
tarpeita. Tämän vuoksi suunnittelijan voi olla 
vaikea muodostaa selkeää kuvaa siitä, mikä 
tieto on ajankohtaista ja millaiset ratkaisut 
ovat hirsirakenteelle käytännössä mahdollisia. 

Tämän kirjan tavoite on opastaa ja inspiroida 
arkkitehteja hirsirakennusten suunnitteluun. 
Ajatus hirsirakentamiseen liittyvän suunnit-
teluohjeen välittämisestä suuremman lukija-
kunnan tietoon kumpuaa omasta oppimisko-
kemuksestani - Arkkitehdin hirsiopas kokoaa 
yksien kansien väliin kaiken informaation ja 
referenssit, joita olisin itse kaivannut, kun 
aloin suunnittelemaan ensimmäistä hirsi-
rakennustani. 

Haluaisin kiittää kaikkia Moderni Hirsikau-
punki -hankkeen osapuolia ja erityisesti hank-
keen vetäjää Janne Pihlajaniemeä siitä, että 
tämä kirjanen on nyt sinun luettavanasi. 

Toivotan sinulle mukavia lukuhetkiä!

Oulussa joulukuussa 2017
Anna-Riikka Tiainen
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Teollinen hirsirakentaminen

Nykyisin 90% suomalaisista uusista hirsitaloista on teolli-
sesti tuotettuja ja Suomi on alan johtavia valmistajamaita. 
Viime aikoina hirsi onkin vahvistanut asemaansa rakennus-
materiaalina niin asuin- kuin julkisessa rakentamisessa.

Nykyaikainen tietokoneohjattu teollinen esivalmistus mah-
dollistaa hirsien mittatarkan työstämisen ja suurempien 
rakennusten toteuttamisen. Yksi hirsialan uusista innovaa- 
tioista on painumaton massiivipuurunko, joka mahdollistaa 
muun muassa yksinkertaisemmat liitokset muiden raken-
nusosien kanssa. 

Tietokoneavusteinen suunnittelu on mahdollistanut tehok-
kaan tuotanto- ja rakennustavan kehittymisen. Hirsiraken-
teen yksinkertaisuus ja korkea esivalmistusaste mahdollista-
vat kehän pystytyksen nopealla aikataululla, eikä työmaalla 
enää ole tarvetta hirsien työstämiseen käsin. 
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Hirsirakentamisen perinne Suomessa

Hirsirakentaminen on muodostanut valtaosan 
suomalaisesta rakennusperinteestä aina viime vuo-
sisadalle saakka. Varhaisimmat pysyvään asumi-
seen tarkoitetut rakennukset tehtiin pyöröhirres-
tä, veistäen nurkkasalvokset kirveen avulla. Vaikka 
hirsien veistäminen suoriksi yleistyi 1600-luvulla, 
pyöröhirren käyttö on yhä säilynyt tähän päivään 
lähinnä loma-asuntorakentamisessa. Suomalainen 
talonpoikaisarkkitehtuuri oli vaatimatonta lu-
kuun ottamatta näyttävää kuistia, jota voidaankin 
pitää hirsitalon ainoana koruna.1 Perinteiselle hir-
siarkkitehtuurille tyypillinen yksiaineisuus perus-
tui siihen, että puu oli hyvin monikäyttöinen ja 
helposti saatavilla oleva rakennusmateriaali.

Sahan yleistymistä seurasi lyhyen nurkkasalvos-
tyypin syntyminen. 1700-luvulla Suomen kau-
pungeissa rakennettiin tiivistä ja urbaania puu-
arkkitehtuuria. Aluksi täysin käsittelemättömät 
hirsipinnat vaihtuivat lautaverhottuihin julki-
sivuihin, joita alettiin maalata ja koristella puude-
taljein. Rannikkoalueilla lautaverhous oli yleinen 
tapa suojata hirsirakennetta ankarilta sääolosuh-
teilta. 1800-luvulla useiden kaupunkien palami-
sen sekä uusien kaupunkisuunnitteluihanteiden 
seurauksena kaupungeissa siirryttiin vähitellen 
kivirakentamiseen.
 
Puurankarakenne syrjäytti hirren pientaloraken-
tamisessa vasta jälleenrakennuskaudella 1950-lu-
vulla. Tätä kehitystä ruokkivat tarve nopealle ja 
edulliselle rakentamistavalle sekä standardoidun 
rakennusteollisuuden voimakas kehittyminen. 
Teollinen hirsirakentaminen alkoi kehittyä samaan 
aikaan, keskittyen kuitenkin aluksi loma-asunto-
rakentamiseen. 

Pyöröhirsi (Ø)

Höylähirsi (HH)

Hirsiprofiilit jakautuvat poikki-
leikkaukseltaan pyöreisiin ja 
kulmikkaisiin hirsiin. Profiilin 
muoto vaihtelee valmistaja-
kohtaisesti.

GSEducationalVersion

GSEducationalVersion
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Erilaisia nurkkasalvoksia on olemassa laaja valikoima, joista lohenpyrstösalvos on yleisin. 
Nurkkasalvosvaihtoehdot vaihtelevat valmistajakohtaisesti. Lähde: Puuinfo Oy. 

Pitkänurkka

Lohenpyrstösalvos

Citynurkka

Citynurkka on esimerkki uu-
desta nurkkasalvostyypistä, 
jota ei perinteisesti ole käy-
tetty. Se on piilosalvos, jossa 
hirsien päät eivät asetu lomit-
tain, vaan kohtisuorasti jiiriin.

Kosteudelle herkimmät hirsien 
päät voidaan suojata tehok-
kaasti citynurkka-ratkaisun 
avulla.

Lyhytnurkka

Pitkänurkassa hirren päät 
jatkuvat nurkan yli. Tähän 
viittaa myös pitkänurkan 
toinen nimitys, ristinurkka. 

Pitkänurkka on tyypillinen 
nurkkatyyppi erityisesti ra-
kennuksissa, joissa käyte-
tään pyöröhirttä. 

Lyhytnurkassa hirren päät ei-
vät ulotu nurkan ylitse. Lohen-
pyrstösalvos on näistä lyhyistä 
nurkista yleisin. Kiilamaiseksi 
työstetyt hirren päät lukitsevat 
rakenteen paikalleen ja viet-
tävät ulospäin estäen veden 
pääsyn rakenteeseen.

(s.9 ja s.10) Moderni hirsikaupunki -hankkeen 
workshopissa oululaiset arkkitehti- ja rakennus-
arkkitehtiopiskelijat suunnittelivat ja rakensivat 
Hirsitetris- paviljongin Helsinkiin kesällä 2017.

Hirsiarkkitehtuurin peruselementtejä

Rakentamisessa kohtaa harvoin seinäraken-
netta, joka näyttää täsmälleen samalta sekä 
ulko- että sisäpuolelta. Tätä voidaan käyttää 
hirsiarkkitehtuurissa tehokeinona luomaan 
yhtenäistä kokonaisuutta. Puun tekstuuri on 
monisävyinen ja harmoninen, minkä ansioista 
se toimii suurina pintoina useimpia materiaa-
leja luontevammin.

Hirren rakenteellinen selkeys ja yksityiskohdat, 
kuten hirsien väliset saumat ja nurkkasalvokset, 
muodostavat arkkitehtuurin ytimen. Raken-
nuksen ja ympäristön kannalta sopivimman 
hirsiprofiilin ja nurkkasalvostyypin valinnalla 
on lopputuloksen kannalta suuri merkitys. 

Hirsiarkkitehtuurille on rakenteellisesti luon-
teenomaista muodostaa selkeitä, pohjamuo-
doltaan yksinkertaisia massoja ja moduulimai-
sia kehistä koostuvia kokonaisuuksia. Ennen 
hirsirakentamisen mittayksikön määritti yhden 
tukin pituus, jota nykyisin teollisella valmis-
tustekniikalla pystytään monipuolistamaan. 

Hirsirakenteisen seinän ilme on hyvin voima-
kas ja sen vuoksi massoittelun oikeat mitta-
suhteet sekä umpipinnan ja aukotuksen sopiva 
tasapaino muodostuvat tärkeiksi tekijöiksi.
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Tverrfjellhytta. Norwegian Wild Reindeer Centre Pavilion, 2011 - SnØhetta

Va
lo

ku
va

t: 
©

 K
en

 S
ch

lu
ch

tm
an

n 

Hirsikehien massoitteluesimerkkejä

Kylä

Monumentti

Puikko

Kulmaus

Rivi

Nykyaikainen hirsiarkkitehtuuri

Hirsiarkkitehtuuria on pitkään leimannut 
luontoromantiikka ja arkkitehtonisesti vaa-
timaton taso. Tämä on todennäköisesti yksi 
syy sen taustalla, miksi hirsitalojen rakenta-
mista on rajoitettu kaupunkien kaavoituk-
sessa ja rakennusvalvonnassa.1 Esimerkiksi 
1980- ja 1990-lukujen Arkkitehti-lehdissä 
esiteltiin ainoastaan neljä hirsirakennusta, 
mikä on heijastunut hirsiarkkitehtuurin 
laatuun muuhun puurakentamiseen verrat-
tuna.1 Viime aikoina innostus puurakenta-
miseen ja hirsirakentamisen yleistyminen 
niin asuin- kuin julkisessa rakentamisessa 
ovat sysänneet vauhtiin myös modernin 
hirsiarkkitehtuurin kehittymisen. 

Hirsirakenteen raskas ilme vaatii keveyttä 
muilta rakennusosilta ja yksityiskohdilta. 
Tämän takia hirren kanssa sopivat hyvin 
yhteen keveät materiaalit kuten lasi ja te-
räs. Ilmeeltään keveät katto ja räystäät eivät 
kilpaile hallitsevan seinärakenteen kanssa. 
Hirsirakenne ei sinänsä ohjaa arkkitehtuu-
ria mihinkään tiettyyn kattomuotoon, mut-
ta erityisesti suuremmissa rakennuksissa on 
hyvä huomioida hirren luonteenomainen 
suoralinjaisuus ja pyrkimys muodostaa ta-
sakorkeita kehiä. 

Nykyarkkitehtuurille tyypilliset suuret au-
kotukset on mahdollista toteuttaa myös 
hirsirakennuksessa. Hirsirakenteen kanta-
vien ominaisuuksien säilyttämiseksi tulee 
kuitenkin myös löytää sopiva suhde umpi-
pintaisen seinän ja aukotuksen välille.

Atrium

Noppa

Kennosto
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Painumattomalla hirrellä toteutettua hirsi- ja betonirakenteiden yhdistelyä 
Kontiotuotteen kohteessa Sveitsissä. Hirsien välisestä saumasta jää seinä-
pintaan vain kapea viiste.

Sisäarkkitehtuuri

Puun vaikutus ihmisen tilakokemukseen on mo-
niaistinen. Esimerkiksi hirsirakennusten ääniym-
päristö ja sisäilma koetaan tyypillisesti erityisen 
miellyttävinä. Kulttuurissamme mielikuva hirren 
yhteydestä luontoon ja rakennusperintöömme on 
voimakas. Yleensä ottaen puuta pidetään myös 
kauniina materiaalina, jota ei tulisi peittää: Moder-
ni hirsikaupunki -hankkeen esiselvitysvaiheen ky-
selytutkimuksessa yli 70% vastaajista koki tärkeäk-
si tai melko tärkeäksi, että hirsi näkyy sisätiloissa.2 

Hirsipinnan ulkonäköön vaikuttavat eniten hirsi-
profiilin muoto ja koko sekä hirsien välinen sauma. 
Hirsipinta voidaan verhota tai käsitellä pintakä-
sittelyaineilla, jos luonnollista puupintaa ei nähdä 
tilaan sopivana.

Sisätiloissa hirsiarkkitehtuurin haasteina voidaan 
nähdä rakenteen aukottaminen, painumisen huo-
mioiminen sekä talotekniikan sijoittaminen (ks. 
s.34, 41 ja 44). Palomääräyksiin tulisi kiinnittää 
huomiota mahdollisimman aikaisessa suunnitte-
luvaiheessa, jotta vältyttäisiin hirren peittämiseltä 
suojaverhouksilla (ks. s.70-71).

Tärkeä osa hirsirakennuksen sisätilojen miellyttä-
vyyttä on se, että rakenteen toiminnan ja arkki-
tehtonisen muodon välillä on selkeä yhteys. Hirsi-
rakenteiden liitokset luovat tilaan mielenkiintoisia 
detaljeja. Keskieurooppalaiselle puurakentamiselle 
tyypillinen hyvin pitkälle kehitetty liitostekniikka 
sekä näkyviin jätetyt kantavat rakenteet korostavat 
puurakenteiden estetiikkaa sisätiloissa. 



Hirsi rakennusmateriaalina

Kosteuskäyttäytyminen

Vaikutukset sisäilmaan

Ekologisuus2.
materiaali
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Painumaton lamellihirsi 

(ristiinliimattu hirsi)

Hirsituotteiden ominaisuuksia. Hirren koko ja profiilin muoto vaihtelevat valmistajakohtaisesti.

Massiivihirsi

+ edullisin hirsituote

+ yksinkertainen valmistusprosessi

- rajallinen kokovalikoima

- kosteuseläminen ja painuminen  
  voimakkaampaa kuin lamellihirrellä

+ painumista ei tarvitse huomioida 
   suunnittelussa

Pystysuuntaiset lamellit minimoivat 
rakenteen painumisen

GSEducationalVersion

GSEducationalVersion

Hirsi rakennusmateriaalina

Hirsi voidaan määritellä puumateriaalista 
veistämällä, höyläämällä tai sorvaamal-
la valmistetuksi rakennustarvikkeeksi. 
Hirsiä hyödynnetään pääsääntöisesti ra-
kennusten seinärakenteena sekä joissain 
tapauksissa välipohja- ja kattorakentei-
den kantavina palkkeina.  Hirret voidaan 
valmistaa massiivipuusta tai puusoiroista 
liimaamalla, muodoltaan joko pyöreiksi 
tai kulmikkaiksi. Hirsituotteen valinnalla 
voidaan vaikuttaa merkittävästi raken-
nuksen ulkonäköön sekä rakenteen omi-
naisuuksiin, kuten painumiseen ja palon-
kestävyyteen.

Yleisin hirren valmistusmateriaali on 
mänty, joka muodostaa hirsirakenta-
miseen sopivia, suoria ja vähäoksaisia 
runkoja.  Myös kuusta voidaan käyttää 
hirsien valmistuksessa. Kuusipuun väri 
on tasaisen vaaleaa, kun taas männyn sy-
dänpuu erottuu pintapuusta selvästi tum-
mempana. 

Männyn ja kuusen lisäksi harvinaisempi 
vaihtoehto hirsien materiaaliksi on haa-
pa. Myös lehtikuusi sopii hyvin hirsien 
materiaaliksi, mutta Suomessa sen käyt-
tö on harvinaista. Esimerkiksi Alppien 
alueella hirsirakentamisessa käytetäänkin 
pääasiassa paikallista lehtikuusta. 
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Re-Creation -installaatio tutkii tilan universaalia 
käsitettä kulttuurisessa kontekstissa kahden eri-
laisen tilateoksen välisen vuoropuhelun avulla. 
OOPEAA Office for Peripheral Architecture Oy

Lamellihirsi (liimahirsi)

+ mittatarkkuus

+ pintahalkeilu minimaalista

+ hallittu kosteuseläminen ja     
   painuminen
+ laaja kokovalikoima

+ kestävä sydänpuu hirren 
   ulkopinnassa 

 



2120

Vaikutukset sisäilmaan

Puu on luonnonmateriaali, jolla on antibakteerisia omi-
naisuuksia.4 Hirsi kuuluukin pintamateriaalina parhaaseen 
päästöluokkaan M1, mikä luo hyvät edellytykset tilan si-
säilman kannalta. Lisäksi yksiaineinen rakenne vähentää 
merkittävästi todennäköisyyttä seinärakenteen sisäisten on-
gelmien syntymiseen, mikä usein on yhtenä tekijänä sisäil-
maongelmien taustalla. 

Puun hygroskooppisuudella on sisäilman kosteusvaihtelujen 
tasapainottajana merkittävä vaikutus sisäilman laatuun ja ter-
veellisyyteen.3 Kosteuskuormitustilanteessa vesihöyryä sitou-
tuu seinärakenteeseen ja vastaavasti kuormituksen päätyttyä 
kosteus vapautuu takaisin huoneilmaan, jolloin epäterveel-
liset kosteat ja kuivat ääritilanteet onnistutaan välttämään.

Sisäilman kosteus ajan funktiona hirsiseinäisessä ja kipsilevyverhotussa 
huonetilassa. Lähde: Hirren ja sisäilman kosteusvuorovaikutus pientalos-
sa, VTT-tutkimusraportti VTT-R-04297-14 ja RT 07-10564 Rakennuksen 
sisäilmasto.

GSEducationalVersion

5 cm 5 cm

Kosteuskäyttäytyminen

Puun kosteus vaihtelee ilman suhteelli-
sen kosteuden mukaan. Tämä materiaalin 
kyky sitoa ja luovuttaa kosteutta tarkoit-
taa, että hirsi on hengittävä, toisin sanoen 
hygroskooppinen materiaali. Puun kos-
teusvaihteluihin vaikuttavat ilman kosteus-
pitoisuuden lisäksi lämpötila, auringon sä-
teily ja rakenteellinen suojaus. 

Puun kuivuminen aiheuttaa hirren kutis-
tumista ja rakenteen painumisen. Kutistu-
minen synnyttää puuhun sisäisiä jännityk-
siä, jotka johtavat hirren halkeilemiseen. 
Halkeamien ei tutkimusten mukaan ole 
todettu olevan haitallisia hirren lämmön-
johtamis- tai lujuusarvoihin nähden, vaan 
niiden merkitys on yleensä esteettinen.3 
Ulkoseinän halkeamiin imeytynyt vesi voi 
kuitenkin aiheuttaa lahovaurioita hirsisei-
nässä, jos puu ei pääse välillä kuivumaan.

Teollisesti valmistetut hirret kuivataan val-
miiksi ennen rakentamista. Tyypillisesti 
käytetään uunikuivatusmenetelmää, jolla 
lasketaan puun kosteus alle 20%:iin. Tällä 
tavalla voidaan suojata hirsi homeelta ja si-
nistymiseltä sekä vähentää puun painumis-
ta ja halkeilua. Lamellihirsi halkeilee huo-
mattavasti vähemmän kuin massiivihirsi, 
sillä se on liimattu useammasta pienem-
mästä puusoirosta. Puun halkeilua voidaan 
lisäksi ohjata hirteen työstettävillä urilla.

Puun kosteuseläminen tapahtuu 
pääasiassa noin 5 cm:n syvyy-
dellä hirren molemmin puolin.3 
Tämän vuoksi lamellihirren liima-
saumoilla ei ole juurikaan vaiku-
tusta rakenteen hengittävyyteen. 

Liimasauman ominaisuudet ovat 
tuotekohtaisia. Esimerkiksi Pur-
bond-liimasta tehdyssä tutkimuk-
sessa liimasauman diffuusiovas-
tus vastasi paksuudeltaan noin 
25 mm:n puukappaletta.

GSEducationalVersion
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Sisäilman kosteus ajan funktiona maalaamattomassa ja maalatussa

makuuhuoneessa. Henkilökuormitus 2 henkilöä klo 23-07.
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Kipsilevyverhottu huonetila Hirsiseinäinen huonetila

Ilman suhteellisen kosteuden optimialue huonetilassa (40-60%)
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Seinän hiilisisältö muutettuna hiilidioksidiksi
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Seinän valmistuksen energiankulutus

Seinän hiilisisältö muutettuna hiilidioksidiksi
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CO2

Ekologisuus

Hiilinielu

Rakennuksen 
pitkä elinkaari Lähituote

Kierrätettävyys Uusiutuvuus

Kestävyys

Siirrettävyys

Korjattavuus

GSEducationalVersion

CO2

Hirsirakentamisen ympäristövaikutukset nousevat esiin erityisesti, kun 
tarkastellaan rakennuksen koko elinkaaren muodostamaa hiilijalanjälkeä.

Rakennuksen elinkaaren lopussa puu-
tuotteista ei muodostu ongelmajätettä, 
vaan ne voidaan kierrättää. Hirret voi-
daan hyödyntää esimerkiksi energian 
tuotannossa, uuden hirsitalon rakennus-
osina tai niistä voidaan valmistaa muita 
puutuotteita.

Suomen metsät tuottavat aurinkoener-
gian avulla uutta runkopuuta vuosittain 
noin 110 miljoonaa kuutiometriä, josta 
tällä hetkellä hyödynnetään vain noin 
60-65%.5

Hirsitalon rakenteet toimivat pitkäaikai-
sena hiilivarastona puuhun kasvun
aikana sitoutuneelle hiilidioksidille. Hirsi-
seinän hiilinieluvaikutus lisääntyy ekspo-
nentiaalisesti seinän paksuuden kasva-
essa.6

Hirsirakennuksen osia voi-
daan paikata ja korvata 
uusilla verrattain helposti 
purkamatta rakenteita.  

Hirsikehä voidaan purkaa 
hirsiä rikkomatta ja koota 
uudelleen toiselle tontille.

Hirsirakenne kestää vuosi-
satoja, sillä käsittelemätön 
puupinta pehmenee noin 
3-5 mm 100 vuodessa.5
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Puutuotteiden valmistaminen aiheut-
taa keskimääräistä vähemmän pääs-
töjä ja kuluttaa vähemmän fossiilisia 
polttoaineita.6 Valmistuksen sivutuottei-
ta voidaan käyttää energiantuotantoon 
tai jalostaa esimerkiksi komposiittituot-
teiksi. Hirsituotteet valmistetaan suo-
malaisesta puusta, jolloin minimoidaan 
tuotteiden kuljetukseen kuluva energia. 

Lähde: Alasaarela, Matti. 2008. Hirren ekokilpailukyky. Arkkitehtitoimisto Inspis Oy. 
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Pystyhirsirakenteet 

Pystyhirsirakentaminen on ollut Suomessa mel-
ko harvinaista. Pystyhirttä on käytetty korkeiden 
ikkunapintojen aikaansaamiseksi sekä rakenteen 
painumattoman ominaisuuden takia.  Vaikka 
pystyhirsirakenne ei painu, sen kutistuminen 
puun kuivuessa aiheuttaa ongelmia rakenteen 
tiiviyden suhteen toisin kuin vaakahirsiraken-
teessa.

Pystyhirren teollinen tuotanto on kuitenkin 
kehittymässä ja on löydetty ratkaisuja, jotka 
parantavat rakenteen tiiviyttä ja sallivat hirsien 
kosteuselämisen. Nykyaikaiset pystyhirret ovat 
lamellihirsiä kuten vaakahirretkin. 

Pystyhirren lämpö- ja kosteustekniset ominai-
suudet ovat vastaavat kuin vaakasuuntaisella hir-
rellä. Rakennusmääräyksissä käsitelläänkin pys-
tyhirsirakennetta normaalein hirsirakenteeseen 
kohdistuvin kriteerein.7

Vaakahirsirakenteet

Hirttä voidaan käyttää rakenteessa joko vaa-
ka- tai pystysuuntaisena. Nämä erilaiset raken-
nustavat poikkeavat toisistaan puumateriaalin 
luonteen vuoksi, minkä takia molemmilla ra-
kenteilla on omat etunsa ja haasteensa.

Suomessa pääsääntöisesti kaikki lämpimät hir-
sirakennukset on toteutettu vaakahirsiraken-
teisina. Tämän vuoksi vaakahirsi on nykyisin 
toimiva ja pitkälle jalostettu tuote, jonka ym-
pärille teollinen hirsirakentaminen on lähes 
yksinomaan kehittynyt.

Vaakahirrelle on ominaista muodostaa kehä-
mäinen rakenne, joka jäykistetään nurkkasal-
vosten ja poikittaisseinien avulla. Rakenteeseen 
kohdistuva kuormitus ja hirsien kuivuminen 
tiivistävät rakennetta aiheuttaen samalla sen 
painumisen.
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Tiiviste (tilke)

Varaus

Varauksen huuli

Hirsien välisen sauman muoto 
ja leveys vaihtelevat valmistaja-
kohtaisesti. Nykyisin on saatavilla 
myös hyvin kapeilla viisteillä va-
rustettuja hirsiä (ks. kuva s.15).

Varauksen huulen muotoilu es-
tää vettä kulkeutumasta hirsien 
väliseen saumaan. 

Hirsikerta

Yhtä hirsikehän kerrosta kutsu-
taan hirsikerraksi. Hirsikertojen si-
vuittaiset siirtymät estetään liittä-
mällä ne yhteen vaarnojen avulla.

Varaus tarkoittaa päällekkäisten hirsien välisen sauman 
muotoa. Saumaan voidaan työstää uurteita ja pontteja, 
joiden avulla hirret pysyvät paremmin paikoillaan. Lisäk-
si varaus helpottaa saumojen tiivistämistä ja ohjaa hir-
ren halkeilua seinän suuntaiseksi. Varauksen leveydellä 
voidaan vaikuttaa seinän ääneneristävyyteen. Hirren 
yläpinta muotoillaan siten, että vesi ei pääse saumaan.  

Erilaisten vaakahirsituotteiden dimensioita.  Lamellihirren avulla saavutetaan suurempia 
rakennepaksuuksia. Hirsien kokovalikoima vaihtelee valmistajakohtaisesti. Lähde: Puuinfo Oy.

Lamellihirren dimensiot

Massiivihirren dimensiot

95...275 mm

95...205 mm

Ø 170...260 mm

Ø 150...230 mm

170...220 m
m

170...275 m
m
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Hirsien väliin asetettavan tiivis-
teen päätehtävänä on estää hai-
tallisia ilmavuotoja. 

Perinteisesti saumassa käyte-
tään pehmeää tiivistekaistaletta. 
Lisäksi on kehitetty ponttisau-
maan asennettavia nauhamaisia 
saumatiivisteitä.

Yleisimmät tiivistemateriaalit:

-  Puukuitueriste
-  Pellava- ja hampputuotteet
-  Solumuovi- ja kumitiivisteet
-  Polypropeeninauha
-  Lasivillakaistale
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Rakenteen korkeus

Tyypillisesti hirsirakennukset ovat 
korkeintaan 2-3 -kerroksisia. Hir-
sialalla on kuitenkin kova pyrkimys 
korkeampaan rakentamiseen ja 
hirsituotteita sekä rakenneratkai-
suja on kehitetty esimerkiksi hir-
sirakenteisia kerrostaloja varten. 

Vaihtelevan korkuisessa rakennuk-
sessa kuormat jakaantuvat epäta-
saisesti, jolloin eniten kuormitettu 
osa rungosta painuu muita osia 
enemmän. Painumaton hirsi on käy-
tännölisin ratkaisu  korkeampien 
hirsirakennusten toteuttamisessa.

Seinän pituus

Perinteisesti hirsiseinän enimmäispituus on ollut noin 
7 metriä johtuen saatavilla olevasta puutavarasta. 
Yhtä hirrenmittaa pidemmät seinät toteutetaan hirsiä 
jatkamalla. Hirsikertojen jatkokset sijoitetaan lomit-
tain, jotta ne eivät heikentäisi kantavaa rakennetta. 

Seinää voidaan pidentää muun muassa jäykistävien 
poikittaisseinien avulla. Poikittaisseinien maksimie-
täisyys on seinän korkeudesta riippuen noin 4-9 
metriä, jotta rakenne säilyttää kantavuutensa.  

Hirren pituus

Hirsien loveaminen

Hirsien loveaminen mahdollistaa 
siistit liitokset muiden rakenteiden 
kanssa. Välipohjan palkkien päät 
voidaan kannattaa hirsiseinään 
tehtyihin loviin ja kehän ylimmät 
hirret voidaan loveta kattopalk-
keja varten (Ks. s.34). Myös 
pienemmät rakennusosat, kuten 
portaiden askelmat voidaan halu-
tessa loveta hirsiseinään.

Yhden hirren maksimipituus riippuu 
valitusta hirsituotteesta. Massiivihir-
ren pituus määräytyy luonnollisesti 
käytettävän puutavaran pituuden 
mukaan. Lamellihirren teollinen val-
mistus mahdollistaa huomattavasti 
pidemmätkin hirret, jolloin hirret sor-
mijatketaan tehtaalla valmiiksi halut-
tuihin mittoihin.

Vaarnaus

Nurkkasalvos

Hirsiseinä jäykistetään yhtenäiseksi levymäiseksi raken-
teeksi vaarnaamalla hirsikerrat kiinni toisiinsa. Lisäksi 
voidaan käyttää pulttausta koko hirsiseinän läpi ulottu-
villa kierretangoilla. 

Vaanaus estää seinän vääntyilyn etenkin pitkillä seinillä 
ja aukkojen reunoissa. Puusta tai teräksestä valmiste-
tuille tapeille porataan reiät vuoroperiaatteella enintään 
kahden metrin välein, enintään 700 mm:n päähän nurkis-
ta. Tappien sijasta voidaan käyttää myös ruuveja. 

Tilaelementit

Hirsirakenteisia tilaelementtejä 
on kehitetty ja niitä on hyödyn-
netty esimerkiksi matkailuraken-
tamisessa. 

Tilaelementtejä voidaan kytkeä 
toisiinsa vierekkäin ja korkeus-
suunnassa. Niitä voidaan koo-
ta, siirtää ja purkaa varsin vai-
vattomasti. 
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Kierretanko

≤ 700 mm
≤ 2000 mm

≤ 2000 mm

≤ 2000 mm

Nurkat jäykistävät vaaka-
hirsirakenteen yhtenäiseksi 
kehäksi. Lisäksi kehään liitty-
vät kantavat väliseinät jäykis-
tävät rakennetta. 

Nykyisen työstöteknologian 
avulla seinien välinen city-
nurkkasalvos voidaan toteut-
taa halutun kulman mukai-
sena.
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Kierretangot

Seinän jäykistämiseen voidaan 
käyttää pulttausta koko hirsisei-
nän läpi ulottuvilla kierretangoilla. 
Tarvittaessa kierretankoja voi-
daan kiristää rakenteen painumi-
sen edetessä. 

Pudasjärven hirsikampus, 2016.
Arkkitehtitoimisto Lukkaroinen Oy

© RA-Studio / Raimo Ahonen

Muu kantava rakenne

Perinteisempi keino seinän jäy-
kistämiseen ovat tukipuut eli föl-
järit, jotka lisäävät vakautta pit-
killä seinillä ja aukkojen pielissä. 

Följärit pultataan kiinni joko yh-
delle tai molemmille puolille hir-
siseinää niin, että kiinnitys sallii 
seinän painumisen.

Följärit

Hirsiseinän pidentäminen 

Pitkillä hirsiseinillä tulee ottaa huomioon seinän riittävä poikittais-
jäykistys. Poikittaisseinien hyödyntäminen eri menetelmillä oli 
perinteisesti yleinen käytäntö aikaansaada suuria julkisia raken-
nuksia, kuten kirkkoja ja asemarakennuksia.

Kantava väliseinä

Porrastaminen

Tukipilarit

Kantavan väliseinän tai 
lyhyen seinäkkeen avul-
la voidaan lisätä hirsi-
kehään uusi jäykistävä 
nurkka.

Hirsiseinää voidaan jäykis-
tää kotelomaisilla tukipila-
reilla. Niitä hyödynnettiin 
tyypillisesti pitkien salitilo-
jen rakentamisessa mene-
telmän mukaan nimetyissä 
tukipilarikirkoissa. 

Nurkkien jäykistävää vai-
kutusta voidaan hyödyn-
tää porrastamalla julkisi-
vua. Tällöin pitkä julkisivu 
koostuu todellisuudessa 
lyhyemmistä hirsiseinistä.

Suurissa tiloissa kantavana ra-
kenteena voidaan käyttää hirren 
lisäksi esimerkiksi liimapuuraken-
netta. Hirsikampuksen liikuntasa-
lissa liimapuurakenteet toimivat 
jäykistävinä mastopilareina tuuli-
kuormia vastaan.
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Kierrejalka

Kierrettävää säätöjalkaa käy-
tetään kantavien rakennuso-
sien liittymissä hirsirunkoon. 
Tällöin painumavaraa voidaan 
pienentää rungon painumisen 
edetessä. Kierrejalkaa hyö-
dynnetään esimerkiksi pilarei-
den ylä- tai alaosassa.

Painumavara

Rungon laskeutuminen huo-
mioidaan jättämällä painumat-
tomien rakenteiden yläpuo-
lelle riittävästi painumavaraa. 
Painumattomia rakennusosia 
ovat esimerkiksi ei-kantavat 
väliseinät, pilarit, läpiviennit 
sekä ovet ja ikkunat.

Karapuu

Karapuiden avulla toteutetaan 
ikkuna- ja ovikarmien, sekä muu-
rattujen rakenteiden liittymät pai-
nuvaan hirsirakenteeseen. Kara 
puu ja tiiviste asennetaan hirsisei-
nään työstettyyn uraan. Karmit 
kiinnitetään karapuuhun, joka ei 
painu muun hirsirungon mukana.

Karmiankkuri
Karapuu

Alakatto laskeutuu katto-
rakenteiden mukana

Painumavara
täytetään ko-
koonpainuvalla 
eristeellä

Rankarakenteinen 
väliseinä

Tiiviste

Liukukiinnitys

Erilaisia liukukiinnikkeitä käy-
tetään muun muassa hirsi-
rakenteisiin liittyvien koola-
usten kiinnittämiseen. Painu-
man sallivaan koolaukseen 
voidaan kiinnittää esimerkiksi 
julkisivuverhous tai keittiön kiin-
tokalusteet.

Koolauspuu

Painuman salliva 
kulmarauta

Hirsiseinä

Painuminen

Hirsirungon painuminen aiheutuu hirren kuivumisesta, 
rakenteen saumojen tiivistymisestä ja rungon kuormi-
tuksesta. Painuman määrä vaihtelee hirren valmistus- ja 
kuivausmenetelmän mukaan. Hyvin kuivatut sekä huo-
lellisesti työstetyt ja asennetut hirret painuvat yleensä 
noin 10 mm seinän korkeusmetriä kohden.3 Rakennus-
suunnittelussa rungon laskeutuminen täytyy huomioida 
esimerkiksi hirsirakenteen liittymissä kattorakenteisiin ja 
painumattomiin rakennusosiin.
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Periaatedetalji yläpohja- ja ulkoseinärakenteiden liittymästä. 
Lähde: Puuinfo Oy. 2016. Hirsirakenteet, Liittymädetaljikirjasto. 

Ilman- tai höyrynsulku 
käännetään ja teipataan 
reunapalkin taakse

Liukumavara 30 mm

Paisuva saumanauha

Palokatkoventtiili (paloräystäs EI 30)

Elastinen tiivistysmassa

Ylin hirsi lovetaan 
kattopalkkeja varten

Hirsitoimijoilla on tarjolla 
erilaisia katto- ja räystäs-
ratkaisuja

Pilari
Kierrejalka
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Sisäpuolinen lisälämmöneristys

Hirsiseinän eristäminen sisäpuolelta 
on kosteusteknisesti monimutkai-
sempaa, sillä kosteus voi tiivistyä 
rakenteen kylmällä puolella olevaan 
hirteen ja aiheuttaa lahovaurioita. 
Tämän vuoksi sisäpuolista lisäläm-
möneristystä ei suositella käytettä-
väksi ilman höyrynsulkua.8

Jos hirsiseinän ja eristeen väliin jäte-
tään tuuletusrako, hirren lämmöne-
ristävyyttä ei voida käyttää hyödyksi 
rakennuksen lämmöneristyksessä.8

Tuplahirsirakenne

Tuplahirsirakenne on vaihtoehto, 
jos halutaan yksiaineista massii-
vihirsiseinää energiatehokkaampi 
seinärakenne, jonka hygroskoop-
piset ominaisuudet säilytetään. 
Kaksoishirsirungon ansioista puu-
materiaali saadaan näkyviin niin 
sisä- kuin ulkopinnoissakin. 

Eristemateriaalina tulee käyttää 
höyrynsuluttomaan rakenteeseen 
soveltuvaa luonnonkuitueristettä 
ja eristepaksuus on valittava tarkoi-
tuksenmukaisesti.

?
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Lämmöneristävyys

Huokoisena materiaalina puu johtaa huo-
nosti lämpöä, mikä mahdollistaa hirren 
käytön seinärakenteen ainoana lämmöne-
risteenä.  Lisälämmöneristämätön hirsisei-
nä on kosteustekniseltä toimivuudeltaan 
yksinkertainen ja turvallinen ratkaisu. 

Hirren paksuudella on vaikutus seinän 
lämmöneristyskykyyn, mutta paksuimmal-
lakaan hirrellä ei päästä samoihin lämmö-
neristävyyden arvoihin kuin yleisimmillä 
seinärakenteilla. Massiivipuurakennuksille 
on määritelty omat raja-arvot rakennuksen 
energiatehokkuuden suhteen (ks. s.60-61).

Ulkopuolinen lisälämmöneristys

Hirsiseinän eristäminen ulkopuo-
lelta on kosteusteknisesti ongelma-
tonta, sillä hirsi on rakenteen läm-
pimällä ja kuivalla puolella. Tällöin 
julkisivu on kuitenkin verhottava. 

On tärkeää jättää riittävä tuuletus-
rako ulkoverhouksen taakse, jotta 
kosteus pääsee kuivumaan eikä ul-
kopuolinen kosteus pääse raken-
teeseen. On suositeltavaa käyttää 
luonnonkuitueristettä, joka soveltuu 
höyrynsuluttomassa seinärakentees-
sa käytettäväksi. 
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Huoneistojen välinen seinä (R
w
 =  55 dB) 

Eriste ja ilmaväli kahden 
rungon välissä                 

Eriste ja verhous 
hirsirungon mo-
lemmilla puolilla

Jos hirsiseinässä käytetään lisäeristettä, muodostetaan akustisesti kaksin-
kertainen rakenne. Jos eriste on pehmeä ja huokoinen, saavutetaan noin 3-5 
dB parempi ääneneristysluku kuin eristämättömällä rakenteella. Huoneistojen 
välisen seinän ääneneristysvaatimusten täyttämiseksi on käytettävä kaksin-
kertaista rakennetta. 

 Ääneneristävyys ja akustiikka

Puu on tilavuuspainoltaan kevyt materiaali, mikä tar-
koittaa melko huonoja ääneneristävyysominaisuuksia. 
Puun äänenvaimennusominaisuudet taas ovat kohtalai-
set ja erityisen hyvin puu soveltuukin erilaisiin ääntä 
vaimentaviin resonaattoriratkaisuihin. Puupintojen 
etuna voidaankin pitää miellyttävän akustisen ympäris-
tön aikaansaamista.

Hirsiseinän ääneneristävyys riippuu seinän massas-
ta, varauksen tiiviydestä ja hirsiseinän jäykkyydestä. 
Rakenteiden liittymät, huolellinen toteutus ja detalji-
muotoilu vaikuttavat merkittävästi ääneneristävyyteen. 
Puurakennuksen ääneneristyksen kannalta haastavim-
pia ovat runkoäänenä etenevät matalat taajuudet sekä 
askelääneneristys. Pystysuuntainen sivutiesiirtymä ei 
yleensä muodostu ongelmaksi massiivisessa hirsiseinäs-
sä, sillä hirret ovat irrallisia kappaleita, mikä vaikeuttaa 
äänen etenemistä. 
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Lisäeristämättömän hirsiseinän ilmaääneneristyslukuun (Rw) voi-
daan vaikuttaa rakenteen massalla. Kyseessä on akustisesti yksin-
kertainen rakenne, jonka ääneneristävyys perustuu rakenteen ilma-
tiiveyteen ja massaan. 

95 mm höylähirsi 
R

w
 = 33 dB 

                     

205 mm höylähirsi 
R

w
  = 40 dB
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Koolauksen sijoittaminen irti 
hirsiseinästä parantaa ra-
kenteen ääneneristävyyttä. 
Koolauksen kiinnityksen tu-
lee mahdollistaa rakenteen 
painuminen. Kiinnityksessä 
voidaan hyödyntää täri-
näeristimiä, mikä parantaa 
rakenteen ääneneristävyyttä 
huomattavasti. 

Kipsilevytyksen kiinnittä-
miseen voidaan käyttää 
myös akustisia jousiran-
koja. Rankojen kiinnityk-
sessä tulee huomioida 
rakenteen painuminen.

Kaksoisrunkoseinä mahdol-
listaa hirsipintojen jättämisen 
näkyviin molemmissa asun-
noissa. Suuri määrä kak-
soisrunkoseiniä voi kuiten-
kin olla kustannusteknisesti 
haastava toteuttaa. 

Eriste ja suoja-
verhous rungon 
toisella puolella 
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Talotekniikka hirsirakennuksessa

Sähköasennukset voidaan tehdä hirsirakennuksessa uppo- tai pin-
ta-asennuksena. Täydellistä uppoasennusta varten hirteen porataan 
pystysuuntaisia reikiä.  Sähköt voidaan myös asentaa oviaukkojen  
karapuiden viereen niin, että ne jäävät piiloon vuorilautojen alle. 
Kytkimien ja pistorasioiden sijoittaminen vuorilautaan on tällöin 
luonnollista. Pistorasioille sähkö voidaan asentaa myös lattian kautta. 
Vaakavedot pyritään toteuttamaan mahdollisuuksien mukaan lattia- 
tai kattorakenteissa. Jos osa väliseinistä on kevytrakenteisia rankasei-
niä, voidaan niitä luontevasti hyödyntää sähköjen asentamisessa.

Jos rakennuksen runko toteutetaan painuvasta hirrestä, tulee pai-
numinen huomioida myös asennusputkituksissa ja läpivienneissä. 
Putkiin ei saa kohdistua painumisen takia kuormitusta. Hormien 
läpivienneissä tulee säilyä riittävät suojaetäisyydet painumisesta 
huolimatta. Asennusputkituksessa voidaan käyttää taipuisaa muo-
viputkea, joka mukautuu rungon painumiseen. 

Vesi- ja viemäriputket pyritään viemään lattiarakenteissa. Hirsisei-
nällä olevat vesi- ja viemäriputket jäävät näkyviin sisätilassa, ellei 
niitä erikseen koteloida. 

Lattialämmitteinen hirsiomakotitalo Siuntion Störsviikissä, 2013. 
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Kosteussuojaus ja märkätilat

Puun suojaaminen kosteudelta on märkätiloissa 
erityisen tärkeää laho- ja homevaurioiden välttä-
miseksi. Hyvä ilmanvaihto varmistaa märkätilojen 
nopean kuivumisen kosteusrasituksen jälkeen. Ra-
kenteiden kosteuseristykset on tehtävä huolellisesti, 
eikä suihku- tai vesipisteitä tule sijoittaa suojaamat-
tomalle hirsiseinälle. Suihkukaappi suojaa pinto-
ja tehokkaasti roiskevedeltä. Märkätilat voidaan 
toteuttaa kivirakenteisilla tai levytetyillä seinillä. 
Levyn ja seinän väliin jätetään tuulettuva ilmaväli. 

Periaatedetalji hirsirakenteisen ulkoseinän ja maanvaraisen alapohjan liittymästä 
märkätilan kohdalla. Lähde: Puuinfo Oy. 2016. Hirsirakenteet, Liittymädetaljikirjasto. 

Kallistusvalu >1:100

Levyseinä

Tuuletus alakattoon

Bitumikermi käännetään 
hirsiseinälle n. 200 mm

Bitumikermi ja 
tiivistys hirren ja 
sokkelin väliin

Bitumikermi käänne-
tään laatan alle

Kierretanko
Hirsiseinä ankkuroi-
daan perustukseen

Elastinen tiivistysmassa

Alimman hirren alle 
voidaan asentaa 
myös alaohjauspuu



julkisivut

Ovi- ja ikkuna-aukot

Rakennuksen pitkäaikaiskestävyys:

Rakenteellinen suojaus

Käsittelemätön puujulkisivu

Hirsirakennuksen pintakäsittely

4.
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Luzi House, 1997-2002
Jenaz, Graubünden, Sveitsi
Peter Zumthor
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Sveitsiläisessä omakotitalossa aukotukset on toteutettu 
menettämättä puun kantavia ominaisuuksia viiden kanta-
van "tornin" avulla. Tornit toimivat tukipilarien tavoin jäy-
kistämällä rakennetta niin, että tornien välisille seinille on 
mahdollista sijoittaa suuria ikkuna-aukkoja.

Ovi- ja ikkuna-aukot

Hirsirakennuksen aukotuksessa rungon 
painuminen huomioidaan kiinnittämällä 
karmit karapuihin aukon pieliin ja jättä-
mällä aukon yläpuolelle riittävästi painu-
mavaraa. 

Nykytekniikalla voidaan hirsirakennusta 
aukottaa jokseenkin vapaasti. Suuret auko-
tukset ja jopa kulmaikkunat ovat toteutetta-
vissa. Suunnittelussa on kuitenkin huomi-
oitava, että hirsiseinän aukotus huonontaa 
aina rakenteen muodon pysyvyyttä. Painu-
mattoman hirren käyttö on tarkoituksen-
mukaista, jos rakennukseen suunnitellaan 
korkeita aukkoja, sillä muuten aukkojen 
painumavara voi kasvaa silmiinpistävästi.

Räystäättömät katokset on 
katettu lasilla liimapuupalk-
kien varaan. Julkisivuver-
houksen pinta on poltettu 
hiiltyneeksi.

Café Birgitta, Helsinki, 2014. Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli Oy

Painumattomasta hirrestä 
ulokkeeksi rakennetut hir-
sikehikot on ripustettu toi-
siinsa vetoteräksin ja tuettu 
yhden teräspilarin varaan. 
Liukulasielementit on ripus-
tettu katosten alapinnasta.
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Kiinnityspuu

Ikkuna ilman peitelautoja:
Nykyinen hirsien työstöteknologia 
mahdollistaa ikkunoiden ja ovien 
asentamisen ilman peitelautoja 5

Ikkuna metallilistalla:
aukon painumavara peite-
tään metalliprofiilin avulla 

Elastinen 
tiivistysmassa

Tuulensuoja-
kangas

Painumavara 
työstetään hirren 
alapintaan

Hirren reuna 
muotoillaan 
tippanokaksi

Metalliprofiili

Koolaus + 
levyverhous

Karmin tiivistys

Painumavara 
täytetään ko-
koon painu-
valla lämmön-
eristeellä

Painumavara 
n. 10-50 mm / korkeusmetri riippuen hirsityypistä

Karapuu
asetetaan hirsirunkoon työstettyyn uraan niin, 
että rakenne pääsee painumaan ja karapuu 
jäykistää aukon pielet. Hirren ja karapuun väliin 
asennetaan tiiviste.

Oven karmit kiinnitetään karapuihin

Eristys ja tiivistys
Saumojen tiiviys varmistetaan sisäpuolisella 
teippauksella. Eristys ja tiivistys voidaan tehdä 
myös elastisilla tai paisuvilla eristeillä. Uretaani-
saumavaahtoa ei voida käyttää paikoissa, joissa 
rakenteen liikkuminen täytyy sallia.

Ovi- ja ikkunaliittymät painuvassa hirsirungossa

Aukon yläosassa voidaan käyttää vaakalankkua, 
joka kiinnitetään karapuihin painumavaran alle 5

Ikkuna peitelaudoilla:
perinteisin tapa peittää 
aukon painumavara

Tiivistysteippaus

Ikkunapellin 
tuki

Lähde: Puuinfo Oy. 2016. Hirsirakenteet, Liittymädetaljikirjasto. 
Lähteet: Puuinfo Oy. 2016. Hirsirakenteet, Liittymädetaljikirjasto 

sekä Hakalin, Pekka. 2005. Rakennan hirrestä. Rakennustieto Oy.

Ikkunan avat-
tavuus säilyy 
myös rungon 
laskeutumisen 
jälkeen
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Vedenpoistojärjestelmä

Suojaavat räystäät

Saumarakenne
Hirren profiilissa on tippanokka, jotta vesi ei pääse 
johtumaan seinään. Saumojen eriste tilkitään huolel-
lisesti, jotta se ei keräisi kosteutta. Saumojen tiiviste 
estää pehmeää eristettä kastumista.

Suositus sokkelin korkeudeksi 400 mm 8

Sorastus (n. 600 mm) 
suojaa ulkoseinää roiskevedeltä 3

Kosteuden kapillaarinen nousu 
estetään salaojituskerroksella 
ja salaojaputkilla

Alin hirsi on sokkelipintaa ulompana
Hirren alareuna muotoillaan tippanokaksi

Hirren ja sokkelin väliin tiivistys 
ja kapillaarisen kosteuden kulun katkaiseva 
sokkelikaista, bitumihuopa tai -sively

Ryömintätilan 
tuuletus

Yläpohjan 
tuuletus

Julkisivuverhous
Verhousta voidaan käyttää kulutuspintana hirsisei-
nän sijasta. Tuuletusvälin on oltava läpituulettuva, 
jotta verhous pääsee kuivumaan. Verhouslaudaksi 
suositellaan vähintään 25 mm paksua puutavaraa, 
jonka päät viistetään tippanokaksi 9

Läpivientien tiiviys Metallitarvikkeet sinkittyjä tai muuten ruostumattomia. 
Ulokkeet ja palkit sekä ovi- ja ikkunaliittymät suoja-
taan pellityksillä

Rakenteellinen suojaus on ensisijainen ja tehokkain rakennuksen suojauskeino. Rakenteellisen suo-
jauksen tarkoitus on suojata rakenteita kastumiselta sekä mahdollistaa niiden nopea kuivuminen.

Rakenteellinen suojausRakennuksen pitkäaikaiskestävyys

Auringon UV-säteily aiheuttaa raken-
nusmateriaalien eroosiota ja kosteus luo 
otolliset elinolosuhteet home- ja lahot-
tajasienten kasvulle. Pitkäaikaiskestävän 
hirsirakennuksen suunnittelussa tavoit-
teena on säilyttää puun ominaisuudet 
sekä estää sienten ja hyönteisten aiheut-
tamat vauriot. 

Puu säilyy pitkiä aikoja myös suojaamat-
tomana, jos kosteus pääsee vapaasti kuivu-
maan. Kun puun kosteus pysyy pääsään-
töisesti alle 20%:ssa, homeille ja sienille ei 
pääse syntymään sopivia elinolosuhteita.

Villa Valtanen, Rovaniemi, 2012. Arkkitehtitoimisto Louekari Oy
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Sivuseinien ulkoverhoukse-
na on 45 mm:n vesipontti-
lankku, jonka tumma terva-
käsittely sulauttaa rakennuk-
sen ympäristöönsä.

Rakennuksen päätyseinät 
on suojattu pitkillä räystäil-
lä, jotka kehystävät päädyn 
terasseja. Luonnollisella sä-
vyllä öljytyt puupinnat koros-
tavat rakennuksen sisääntu-
losivuja.
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Rautasulfaatti antaa puulle harmaan sävyn jo muutamassa 
päivässä. Käsittely soveltuu ainoastaan käsittelemättömille 
ulkopinnoille, sillä se toimii yhdessä auringonvalon kanssa. 

Rautasulfaattikäsittely ei muodosta ikääntyessään kuoriutu-
vaa kalvoa. Lisäksi käsittely ehkäisee sinistäjä- ja lahottaja-
sienten kasvua. Rautasulfaattia lisätäänkin esimerkiksi keitto-
maaleihin parantamaan maalin puunsuojaominaisuuksia.

Käsittelyn lopputulos vaihtelee voimakkaasti riippuen esimer-
kiksi käsiteltävästä puutavarasta tai rakennuspaikan sääolo-
suhteista. Rautasulfaatin määrää voidaan testata ensin mal-
likappaleeseen, jolloin löydetään rakennukseen sopiva sävy. 

Käsittely voi syövyttää julkisivun sinkittyjä metalliosia, mikä 
aiheuttaa tummia valumajälkiä. Sokkelin betonipinta tulee 
suojata huolellisesti valumajälkien välttämiseksi.

Harmaata hirsipintaa Pudasjärven hirsikampuksella, 2016. 
Arkkitehtitoimisto Lukkaroinen Oy
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Rautasulfaatti (rautavihtrilli)

Käsittelemätön puujulkisivu

Puu ei tarvitse säilyäkseen suojamaalausta, jos rakenteellinen 
suojaus on toteutettu oikein.10 Käsittelemätön puu kestää hyvin 
pohjoismaisessa ilmastossa, se pehmenee noin 3-5 mm sadassa 
vuodessa.5

Käsittelemättömänä puu ensin kellastuu auringon valon vaiku-
tuksesta. Muutaman kuukauden päästä puussa kasvava, raken-
teille harmiton sinistäjäsieni aiheuttaa puun harmaantumisen. 
Rakennuksen ympäristö ja paikan ilmasto vaikuttavat käsittele-
mättömien julkisivujen kosteusrasitukseen ja ulkonäköön. 

Käsittelemätön puupinta on väritykseltään elävä ja harmoninen, 
eikä muodosta tasaväristä hallitsevaa pintaa kuten peittomaalattu 
seinä. Jos julkisivun harmaantumisprosessia halutaan nopeuttaa, 
voidaan käyttää rautasulfaatti- eli rautavihtrilli-sivelyä.  

Honkarakenteen kohteessa Savukvartsi julkisivut ovat rautasulfaatilla käsiteltyä 
höylättyä kuusilautaa. Vantaan asuntomessut, 2015. Elizaveta ja Jaakko Parkkonen.
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Hirsirakennuksen pintakäsittely

Pintakäsittelemisen tarkoitus on suojata puu-
ta sään vaikutuksilta sekä parantaa rakennuk-
sen ulkonäköä.  Hirsipinta voidaan käsitellä 
värittömällä, kuultavalla tai peittävällä pin-
noitteella. 

Kaikki käsittelyaineet eivät kuitenkaan sovellu 
hirsiseinän käsittelyyn. RT-kortiston mukaan 
hirsipinta tulee käsitellä aineilla, jotka ovat 
hyvin vesihöyryä läpäiseviä.8 Muuten hirsisei-
nään sitoutunut kosteus ei pääse haihtumaan 
maalipinnan läpi, jolloin vesihöyryn paine 
irrottaa maalin alustastaan. On kuitenkin 
kyseenalaistettu, riittääkö pelkkä vesihöyryn 
läpäisevyys takaamaan maalipinnan riittävän 
hengittävyyden. Esimerkiksi hirren halkeilu 
ja vesihöyryn tiivistyminen vaativat maalilta 
myös nestemäisen veden läpäisevyyttä.  Muu-
ten tiiviin pintakalvon taakse kerääntyvä kos-
teus alkaa lahottaa puuta allaan. Tämän takia 
hirsipinnoilla on varmempaa käyttää puuhun 
tunkeutuvaa ja läpäisevää ainetta kuin pinta-
kalvon muodostavaa käsittelyä.11 

Hirsien käsittelemisen ajankohdasta on eri-
laisia mielipiteitä. Perinteisesti rakennuksen 
kuivumista odoteltiin vuosikin ennen käsit-
telemistä, sillä haluttiin välttää liian kostealle 
ja tuoreelle puulle maalaamista.12 Toisaalta 
nykyisin teolliset hirret ovat valmiiksi esi-
kuivattuja. Käsitteleminen mahdollisimman 
aikaisessa rakennusvaiheessa ehkäisee hirren 
pinnan nukkaantumista auringon säteilyn 
vaikutuksesta. 

Huomioita käsittelyaineen valinnasta

Punaiseksi kuultokäsiteltyä 
hirsipintaa Pikku-Paavalin 
päiväkodissa. Pudasjärvi, 
2013. Arkkitehdit m3 Oy
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Hirsipinnoilla kuultavat käsittelyt ovat erityisen suosittuja, 
sillä peittävässä maalipinnassa hirteen syntyvät halkea-
mat erottuvat selkeästi. Kuultavilla aineilla käsitellessä 
työsaumat vältetään helposti käsittelemällä hirsi kerralla 
päästä päähän.

Ulkomaalaus on aina väliaikainen ratkaisu, joten huomio 
tulisi kiinnittää myös siihen, miten käsittely ikääntyy. Hil-
jalleen kuluva maalipinta pysyy pitempään kauniina kuin 
riekaileina irtoileva.

Koska kaikki maalit eivät sovi hirsipinnoille, tulisi muistaa 
aina lukea maalin tuoteseloste. Esimerkiksi punamul-
tamaalin nimellä voidaan myydä mitä tahansa maalia, 
jonka pigmenttinä on käytetty punamultaa.12 Samasta 
syystä myös tehtaalla käytetystä pintakäsittelyaineesta 
tulisi antaa selvitys asiakkaalle huoltomaalausta varten. 

Hirsien päät ovat kosteudelle kaikkein alttiimpia, minkä 
takia käsittely kannattaa tehdä huolellisesti etenkin ra-
kennuksen nurkissa.  Päiden halkeilua voidaan vähentää 
hiomalla hirren päädyt ennen suojauskäsittelyä.
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Seinien piiluaminen on 
perinteinen hirsipintojen 
viimeistelymenetelmä. 

Lonna-sauna. Helsinki, 
2016. OOPEAA Office for 
Peripheral Architecture Oy
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Peittävät pintakäsittelytVärittömät ja kuultavat pintakäsittelyt

Petsi

Petsiä käytetään puupintojen sävyttämiseen. 
Se tasoittuu siveltäessä helposti ja värjää pin-
nan niin, että puun syykuviointi jää näkyviin. 
Petsissä ei ole sideainetta, joten se ei suojaa 
puuta. Tämän vuoksi kuivunut petsattu pinta 
suojataan öljyllä, vahalla tai lakalla.

Lakka

Lakka soveltuu parhaiten sisäpinnoille, mut-
ta sitä voidaan käyttää ulkona esimerkiksi 
ulko-ovien ja puitteiden käsittelyssä. Hirsijul-
kisivuun lakkaa ei suositella, sillä on vaara-
na, että kosteus sisäpuolelta tunkeutuu lak-
kakerroksen alle ja se alkaa lahottaa hirttä.12

Hirsipinnalla lakan ilme on kalvomainen. 
Se suojaa hyvin kosteudelta, mutta vain 
jos lakkapinta on ehjä. Ikääntyessään lakka 
halkeilee ja puu alkaa mustua halkeamien 
kohdalta.

Vaha

Vaha on kalvoa muodostamaton käsittelyai-
ne, joka voi olla väritön tai pigmentoitu. Syn-
teettisiä vahoja ei suositella puunkäsittelyyn.10 

Koska vahan antama suoja on verrattain 
heikko, sitä käytetään tyypillisesti sisätilojen 
käsittelyssä. Öljyvahaa lukuun ottamatta va-
hakäsittely edellyttää yleensä pohjustuksen.

Öljy

Öljykäsittelyt sopivat hirsipinnoille, sillä 
ne eivät muodosta kalvoa puun pinnalle.  
Raa’an öljyn käyttöä ei suositella, vaan 
sen sijaan voidaan käyttää esimerkiksi 
keitettyä maaliöljyä eli vernissaa.12  

Öljykäsittely ei estä puun harmaantu-
mista. Se kuitenkin hidastaa veden tun-
keutumista puuhun ja vähentää hirren 
halkeilua. Öljykäsittely soveltuu sisä- ja 
ulkokäyttöön, mutta vaatii uusintakäsitte-
lyn yleensä kahden vuoden välein.

Puunsuoja-aine

Puunsuoja-aineet käsittävät kuultavat ja peittä-
vät puunsuojat, kuultokäsittelyaineet sekä puun-
suojamaalit. Kalvoa muodostavia puunsuojia ei 
suositella hirsipinnoille, minkä takia useimmat 
peittävät puunsuojat eivät tule kysymykseen.10 
Puunsuoja-aineella voidaan toteuttaa sekä poh-
justus että pintakäsittely sisällä tai ulkona tuot-
teen käyttötarkoituksen mukaan.

Puunsuojat sisältävät homeitiöiden ja sienien 
kasvua hidastavia aineita. Aineen suojaavuus 
auringon säteilyltä riippuu siitä, kuinka paljon 
siinä on pigmenttiä. Käsittelyn suojavaikutuksen 
kesto on tuotekohtaista. 

Kuultokäsittely

Hirsijulkisivuille suositellaan kalvoa muo-
dostamattomia liuoteohenteisia ja vesiohen-
teisia kuullotteita sekä puunsuojaöljyjä.11 
Useimmat kuultavat puunsuojat läpäisevät 
hyvin kosteutta.

Kuultokäsittely ei ole yhtä tehokkaasti suo-
jaava kuin peittävä käsittely, vaan tumma 
kuultokäsittely voi jopa aurinkoisella pai-
kalla nopeuttaa puun kulumista. Lisäksi 
kuultokäsitelty julkisivu vaatii huoltokäsit-
telyn muutaman vuoden välein eli hieman 
tiheämmin kuin peittomaalattu.

Terva

Terva sopii rakennuksen puisille julkisivu-
pinnoille, sillä se sisältää lahoa torjuvia ai-
nesosia. Tervattu pinta ikääntyy tasaisesti 
kulumalla, mutta sen heikkoutena pidetään 
tahraavuutta ja hajua. Tervamaali on ohen-
nettu tärpätillä ja se antaa puulle luonnollisen 
ruskean sävyn peittämättä puun pintakuviota.

Keittomaali (Lietemaali)

Keittomaali on perinteisin hirsijulkisivujen käsittelyaine. Vanhoista perinnerakennuk-
sista tutut puna- ja keltamulta olivat keittomaaleissa yleisesti käytettyjä pigmenttejä. 
Keittomaalin toimivuudesta hirsipinnoilla on vuosisatojen kokemus. Se muodostaa 
hyvin kosteutta läpäisevän pinnan, joka vanhenee tasaisesti kulumalla, eikä hilseile 
tai jätä riekaleita. 

Keittomaalin tarttuvuus teollisille höylätyille hirsipinnoille on kuitenkin huono.11 Tart-
tuvuutta voidaan parantaa lisäämällä maaliin vernissaa eli keitettyä pellavaöljyä. 
Tällöin voidaan kuitenkin jo kyseenalaistaa, onko kyseessä loppujen lopuksi aito 
keittomaali vai ei.

Öljymaali

Öljymaalia usein pidetään parhaana puujulkisivun pinnoitteena. Käsittely muodostaa tiiviin 
kerroksen, joka alkaa vanhetessaan rakoilla, eli ei pidätä kosteutta ja lahota puuta allaan.  
Öljymaali ei kiristy kalvoksi kuivuessaan. Perinteisesti öljymaalin sideaineena on käytetty pel-
lavaöljyvernissaa, mutta nykyisin hyödynnetään myös muita öljyjä. Maalipinta ikääntyy liituun-
tumalla, mutta etenkin liian paksu maalikerros voi lisäksi hilseillä ja halkeilla.

Maalaus toteutetaan yleensä kolmena ohuena kerroksena. Öljymaalin ominaisuutena on huo-
mioitava itsesyttyvyys, eli reaktio jonka puristuksiin joutuminen käynnistää tuoreessa öljyssä. 
Öljymaalin kuivuminen tapahtuu huomattavasti hitaammin kuin vesiohenteisilla maaleilla. On 
odotettava, että maalikerros kuivuu riittävästi ennen uuden kerroksen maalaamista. Maaliker-
rokset eivät myöskään saa olla liian paksuja tai maalipinta rypistyy kuivuessaan. Oikein toteu-
tettuna öljymaalauksen kestoikä on 10-12 vuotta eteläjulkisivulla ja muilla julkisivuilla enemmän.

Alkydimaali ja alkydiöljymaali

Alkydi on synteettinen hartsi eli muovi. 
Kyseessä on siis eri tavoin käyttäytyvä 
maali verrattuna öljymaaliin. Alkydiöl-
jymaalin sideaineena on alkydihartsin 
lisäksi maaliöljyä.

Alkydimaali muodostaa puun pinnalle 
kalvon, joka on hyvin diffuusiotiivis. 
Nykyisin on tarjolla myös maaleja, 
jotka läpäisevät jossain määrin kos-
teutta. Kosteutta läpäisevistä ominai-
suuksista huolimatta vanhan käsittelyn 
päälle maalattu huoltokäsittely voi kui-
tenkin viimeistään muodostaa hirsisei-
nälle liian tiiviin pintakalvon. 

Vesiohenteinen dispersiomaali 
(esimerkiksi lateksi- ja akrylaattimaalit)

Vesiohenteisten dispersiomaalien sideaineena toi-
mivat erilaiset muoviaineet. Niiden etuja ovat nope-
us ja helppo maalattavuus. Lateksimaali on nykyisin  
maalityypeistä käytetyin, mutta osa tutkimuksista on 
todennut sillä olevan negatiivisia vaikutuksia puujul-
kisivujen pitkäaikaiskestävyyteen.6

Dispersiomaalit muodostavat puun pinnalle yhtenäi-
sen muovikalvon, joka läpäisee vesihöyryä ja jous-
taa puun kosteuselämisen mukaan. Ikääntyessään 
pintakalvo irtoilee suikaleina, mikä vaikeuttaa uudel-
leenmaalausta. Lateksimaalin pysyvyys höylätyssä 
pinnassa on öljymaalia heikompi, sillä se ei imeydy 
puuhun vaan muodostaa pintakalvon puun pinnalle. 



energiatehokkuus

Hirsirakenteen lämmöneristävyys ja tiiveys

Rakennuksen hiilijalanjäljen pienentäminen

Energiatehokkuusmääräykset

Hirsirakenteen U-arvo

5.
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0. Kerros (65)

  Kestävä energiankulutus
 

- Uusiutuvien energian-
  lähteiden hyödyntäminen
- Omavaraisenergian   
  tuottaminen, hybridiläm-
  mitysjärjestelmä

Kestävä rakentamistapa

- Ekologiset rakennus-
  materiaalit (ks. s.22-23)
- Rakentamisen ja 
  suunnittelun huolellinen  
  toteutus → pitkä elinkaari

Lämpöhäviöiden minimointi

- Rakennusvaipan hyvä lämmön-
  eristystaso
- Ulkovaipan ilmanpitävyys
- Kylmäsiltojen minimointi
- Energiatehokkaat ikkunat ja ovet
- Ilmanvaihdon lämmöntalteenoton 
  hyvä hyötysuhde
- Tuloilman passiivinen esilämmitys 

Käytön ja ylläpidon energiatehokkuus

- Käytön ohjeistus ja kulutuksen 
  seuranta
- Kulutuksen optimointi rakennusauto-
  maatio- ja säätölaitejärjestelmillä:
  valaistuksen ohjaus liiketunnistimilla,   
  huonekohtainen lämpötilan optimointi  
  ja Ilmanvaihdon säätö ajan, läsnäolon 
  tai tarpeen mukaisesti

Rakennuksen hiilijalanjäljen pienentäminen                         

Rakennuksen hiilijalanjäljen pienentämiseen ja energiatehokkuuden parantamiseen 
liittyviä tekijöitä. Hirsirakenteisen ulkoseinän heikompaa lämmöneristystasoa voidaan 
kompensoida useilla keinoilla.

Lämmitys- ja jäähdytys-
tarpeen vähentäminen

Tilasuunnittelu:
- Kompakti rakennusvaippa
- Tehokas tilankäyttö 
- Rakennuksen asemointi tontille 
- Ikkunoiden koko ja suuntaus
- Aurinkoenergian passiivinen 
  hyödyntäminen: lämmittämättömät   
  lasitetut puskurivyöhykkeet, varaava massa

Aurinkosuojaus:
- Rakenteellinen varjostus
- Lasin ominaisuudet, auringonsuojakalvot 
  ja kaihtimet

Hirsirakenteen lämmöneristävyys ja tiiveys

Lisäeristämätön hirsiseinä ei pääse samalle tasolle muiden yleis-
ten seinärakennetyyppien lämmöneristävyyden kanssa.  Mas-
siivipuulla on kuitenkin huomattavia etuja rakentamisessa 
esimerkiksi pienen hiilijalanjälkensä ansiosta.  Tämän vuoksi 
massiivipuurakennuksille on määritelty muista poikkeavia vaa-
timuksia energiatehokkuuden suhteen.

Rakennuksen energiankulutusta voidaan vähentää ehkäisemäl-
lä haitallisten ilmavuotojen syntymistä tiiviin rakennusvaipan 
avulla. Puulla on lisäksi hyvä lämmönvarauskyky, joka vaikuttaa 
rakennuksen energiankulutukseen. Hirsiseinässä hyvä ilmanpi-
tävyys saavutetaan hirsien varauksien muotoilulla, saumojen tii-
visteillä sekä nurkkaliitosten turpoavilla tiivisteillä. Huolellinen 
asennustyö on tärkeää erityisesti vaipparakenteiden liittymissä 
ja läpivientien tiivistämisessä. Hirsitaloissa tehdyissä tiiviysmit-
tauksissa saavutetaan yhä parempia arvoja, jotka täyttävät hel-
posti energiamääräyksissä vaaditun arvon q50= 4 m3/(hm2).

Seinän rakentamisen hiilidioksidipäästöt kun huomioidaan seinään varastoitu-
nut hiili (seinän hiilinielu). Lähde: Alasaarela, Matti. 2008. Hirren ekokilpailuky-
ky. Arkkitehtitoimisto Inspis Oy. 
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Seinärakenteiden ohjeelliset u-arvot (W/m2K)

(HH = höylähirsi ja Ø = pyöröhirsi) 
Lähde: RT 82-11168 Hirsirakennuksen suunnitteluperusteet 

1. Rakennuksen lämmin tila tai jäähdytettävä kylmä tila

    Massiivipuuseinä, paksuus vähintään 180 mm: 0,40 W/(m2K)

2. Rakennuksen puolilämmin tila tai siirtokelpoinen rakennus

   Massiivipuuseinä, paksuus vähintään 180 mm: 0,60 W/(m2K)

3. Loma-asumiseen suunniteltu pientalo, joka on
    tarkoitettu käytettäväksi vähintään 4 kk vuodessa

    Massiivipuuseinä, paksuus vähintään 130 mm: 0,80 W/(m2K)

Hirsirakenteen U-arvo

Hirsien välissä olevaa tiivistemateriaalia ei tarvitse huomioida 
U-arvon laskennassa. Myöskään hirren halkeamilla tai höylähirsi-
seinän viisteillä ei ole vaikutusta rakenteen U-arvoon.

Pyöröhirsiseinän U-arvon määrittämiseksi lasketaan rakenteen 
tehollinen paksuus, eli seinän paksuus tasapaksuksi muutettuna. 
Ohje: Puuinfo Oy. Tekninen tiedote, Hirsiseinän tehollinen paksuus.

Muiden rakennusvaipan osien suhteen raja-arvot ovat samat kuin 
muissakin rakennuksissa. Lähde: Ympäristöministeriön asetus 
uuden rakennuksen energiatehokkuudesta. 2017.
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*Luokka 1: a-c: Erillinen pientalo ja ketjutalon osana oleva rakennus
               d: Rivitalo ja enintään 2-kerroksinen asuinkerrostalo
Luokka 2: Vähintään 3-kerroksinen asuinkerrostalo
Luokka 3: Toimistorakennus, terveyskeskus
Luokka 4: Liikerakennus, tavaratalo, kauppakeskus, myymälärakennus lukuun ottamatta 
päivittäistavarakaupan alle 2000 m2 yksikköä, myymälähalli, teatteri, ooppera-, konsertti- 
ja kongressitalo, elokuvateatteri, kirjasto, arkisto, museo, taidegalleria, näyttelyhalli
Luokka 5: Majoitusrakennus, hotelli, asuntola, palvelutalo, vanhainkoti, hoitolaitos
Luokka 6: Opetusrakennus ja päiväkoti
Luokka 7: Liikuntahalli (lukuun ottamatta uimahallia ja jäähallia)
Luokka 8: Sairaala
Luokka 9: Muu rakennus, varastorakennus, liikenteen rakennus, uimahalli, jäähalli, 
päivittäistavarakaupan alle 2000 m2 yksikkö, siirtokelpoinen rakennus

Energiatehokkuusmääräykset

Suomen rakentamismääräyskokoelmassa määritellään raken-
nuksia koskevat energiatehokkuusmääräykset. Esimerkiksi 
kokonaisenergiankulutukselle on määrätty rakennuskohtaiset 
ylärajat. Kokonaisenergiankulutusta ilmaistaan E-luvulla, jon-
ka yksikkö on kWh/m2 vuodessa. Massiivipuurakennuksille sal-
litaan E-luku-vaatimusten ylittäminen luokassa 1 a* 20%:lla, 
1 b - c* 15%:lla ja luokissa 1 d - 8* 10%:lla. Luokalle 9* ei ole 
määritelty  E-luvun raja-arvoa.

Lisäksi määräykset rajoittavat rakennusten vaipan, vuotoilman 
ja ilmanvaihdon kautta tapahtuvia lämpöhäviöitä. Rakennuksen 
vaipan lämpöhäviöiden raja-arvona käytetään lämmönläpäisy-
kerrointa eli U-arvoa, jonka yksikkö on W/(m2K). Määräysten-
mukaisuus osoitetaan tasauslaskelmalla. Massiivipuurakennuk-
sille U-arvo-vaatimus on lievempi ulkoseinärakenteiden osalta. 

Lisäksi Ympäristöministeriön tavoite on, että 2020-luvun puo-
liväliin mennessä rakennuksen koko elinkaaren aikaista hiilija-
lanjälkeä ohjataan lainsäädännöllä.13 Vastaavanlainen käytäntö 
on jo käytössä muutamissa Euroopan maissa. Tämä kehitys 
ulottaisi rakentamisen sääntelyn koskemaan myös rakennusma-
teriaalien hiilidioksidipäästöjä, mikä olisi etenkin massiivipuu-
rakentamisen kannalta merkittävä etu.



6.
paloturvallisuus

  Massiivipuurakenteiden palo-ominaisuudet   
 

Hirsirakentamiseen liittyvät palomääräykset

Hirsi kantavana ja osastoivana rakenteena

Pintojen paloluokat ja suojaverhoukset

Toiminnallinen palomitoitus
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Hirsikampuksen väestönsuoja 
ja laitoskeittiö sijoittuvat be-
tonirakenteiseen osaan, joka 
kuuluu vaativampaan palo-
luokkaan. 

Pudasjärvi, 2016. Arkkitehtitoi-
misto Lukkaroinen Oy

Hirsirakentamiseen liittyvät palomääräykset

Paloturvallisuuteen liittyvät määräykset esitetään Suo-
men rakentamismääräyskokoelmassa. Jokaiselle raken-
nukselle määritetään paloluokka P0, P1, P2 tai P3. 

Paloluokkia P1, P2 ja P3 käytetään, kun rakennus 
suunnitellaan määräysten mukaisten luokkien ja lu-
kuarvojen perusteella. Rakennuksen käyttötapa rat-
kaisee paloluokan ja paloluokka siihen kohdistuvat 
vaatimukset. Paloluokkaa P0 käytetään, kun rakennus 
suunnitellaan osin tai kokonaan perustuen oletettuun 
palonkehitykseen (ks. s.73). Rakennuksen osat voivat 
kuulua eri paloluokkiin edellyttäen, että palon leviämi-
nen osastosta toiseen on estetty palomuurilla. 

Kantavien rakenteiden toteuttaminen hirrestä voi vaa-
tia rakennuksen varustamista automaattisella sammu-
tuslaitteistolla. Suositeltavin sammutusjärjestelmä puu-
rakennukseen on korkeapainesumusprinklaus, jonka 
vähäinen veden litratuotto estää rakenteisiin päätymäs-
tä tarpeettomasti ylimääräistä vettä. 

Massiivipuurakenteiden palo-ominaisuudet

Puu luokitellaan palavaksi materiaaliksi, jonka sytty-
mislämpötila on 250-300 

oC. Massiivipuurakenteet 
säilyttävät hyvin kantavuutensa palotilanteessa ja 
niiden kuormankestävyys on tarkasti ennakoitavissa. 
Palotilanteessa puun hiiltyminen suojaa puuta läm-
pötilan kasvamiselta ja hidastaa palon etenemistä. Tä-
män vuoksi hirsirakenne ei yleensä tarvitsisi erityistä 
palosuojausta, vaan rakenteen kantavuuden ja suojaa-
vuuden säilyminen palotilanteessa voitaisiin varmistaa 
hiiltymämitoituksen avulla. Kantaviin puurakentei-
siin liittyvät teräsosat tulee usein suojata, jos raken-
teelle on asetettu vaatimuksia palonkestoajan suhteen. 
Teräsosat voidaan suojata esimerkiksi upottamalla 
kannat ja peittämällä ne puutapeilla.  

Hirren poikkileikkauksen vaikutus rakenteen palonkestoon: Vaihtoehdos-
sa B hiiltymissyvyys ei tavoita tiivistemateriaalia vaaditun palonkestoajan 
kuluessa, jolloin voidaan olettaa, että tiivistemateriaali ei osallistu paloon. 

Lähde: Sani, Jenni. Hirsikerrostalon rakenneratkaisut ja kustannustekijät. 
Opinnäytetyö. Kymenlaakson ammattikorkeakoulu,  rakennustekniikka. 2016.

A                                    B

Hirren hiiltymisnopeus noin 0,8 mm / min
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Hirsi kantavana rakenteena

Asuinrakennukset
  1-2- kerroksinen rakennus  P3 P2 P1   
  yli 2-kerroksinen rakennus, korkeus ≤ 28 m   - P2 * P1 1)      

  yli 2-kerroksinen asuinrakennus,   - P2 P1  
  jonka kerrokset kuuluvat asunnoittain  
  samaan huoneistoon, korkeus ≤ 14 m

Kokoontumis- ja liiketilat
  1-2- kerroksinen rakennus  P3 P2 P1   
   yli 2-kerroksinen rakennus   - P2 * P1 

Hoitolaitokset ja majoitustilat   
    1-2- kerroksinen rakennus  P3 P2 P1       

   yli 2-kerroksinen rakennus, korkeus ≤ 14 m  - P2  *    P1

Työpaikkatilat  
   1-2- kerroksinen rakennus  P3 P2 P1

   yli 2-kerroksinen rakennus, korkeus ≤ 28 m  - P2  * P1

Tuotanto- ja varastorakennukset
  1-2- kerroksinen rakennus  P3 P2 P1  
   yli 2-kerroksinen rakennus   -  - P1

P1 = hirsi ei täytä kantavan rakenteen vaatimuksia kyseisessä paloluokassa.

P1 = hirsi täyttää kantavan rakenteen vaatimukset kyseisessä paloluokassa.

* Rakennus on varustettava automaattisella sammutuslaitteistolla.
 1) Hirsi voi olla kantava rakenne a) vain asuinrakennuksen ylimmässä kerrok-
sessa, tai b) kahdessä ylimmässä kerroksessa, jos 3 ylintä kerrosta on varus-
tettu automaattisella sammutuslaitteistolla.

P0 ?

Osastoivat rakennusosat kerroksissa 
   1-2- kerroksinen rakennus, yleensä  P3 P2 P11) 

   yli 2-kerroksinen rakennus, yleensä   - P2  P11) 2)

   tuotanto- ja varastotilat   P3 P2 P1

   autosuojat    P3 P2 P1

Palomuurit   P3 P2 P1

P1 = hirsi ei täytä osastoivan rakenteen vaatimuksia kyseisessä paloluokassa.

P1 = hirsi täyttää osastoivan rakenteen vaatimukset kyseisessä paloluokassa.
1)  Jos rakennuksen palokuorma on yli 1200 MJ/m2, se on varustettava 
   automaattisella sammutuslaitteistolla.
2)  Uloskäytävien osastoivat seinät on tehtävä vähintään A2-s1,d0- luokan tarvikkeista.

Hirsi osastoivana rakenteena

P0 ?

Rakennusosiin kohdistuvat 
vaatimukset:

 R = kantavuus
 E = tiiviys
 I = eristävyys
 M = iskunkestävyys   
 palotilanteessa
 60 = palonkestoaika   
 minuutteina

Hirsiseinä enintään: 
R120, EI90 (M)

Rakennus jaetaan palo-osastoihin palon 
ja savun leviämisen estämiseksi, jos ra-
kennuksen koko niin edellyttää. Osastoi-
viin rakenteisiin kohdistuu vaatimuksia 
palonkestävyyden suhteen.

Hirsirakennuksen palonkestävyys poik-
keaa muista materiaaleista tehdyistä ra-
kennuksista ainoastaan seinärakenteen 
osalta. Rakenteen palonkestävyys riip-
puu hirsiprofiilin dimensioista, sauman 
muotoilusta sekä tiivistemateriaalista. Ra-
kennuksen osastointiin tulisi kiinnittää 
huomiota ennakoivasti, jolloin vältytään 
tarpeettomien suojausten toteuttamiselta.
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Lamellihirsiseinän palonkestävyys

Tiivistemateriaali

Palonkestoluokissa R30 ja EI30 
polypropeiininauha tai lasivilla-
kaistale. Sitä suuremmissa pa-
lonkestoluokissa lasivillakaistale, 
joka on vähintään 2 mm sauman 
ponttia paksumpi.

Tiivisteinä voidaan käyttää myös 
muita palo-ominaisuuksiltaan vas-
taavia materiaaleja.

Poikittaisseinämät tulee tiivistää  
saman selostuksen mukaisesti. 

Hirren koko

R30, EI30: 92x170mm
R60: 138x170...195mm
EI60: 148x170...195mm
R90: 180x170...195mm
EI90: 199x170...195mm
R120: tuotekohtainen

Ponttisauma

Ponttisauman korkeus vähintään: 
R30, EI 30: 10mm
R120, EI90: 12mm
(väliarvot interpoloidaan)

Vaarnaus

Puutappien väli 
korkeintaan 1600mm

Sauman leveys

R30, EI30: 70mm
R60: 116mm, EI60: 126mm
R90: 156mm, EI90: 176mm

Verhoamattomalla lamellihirsirakenteella voidaan saavuttaa enintään R90 ja EI90 pa-
lonkestävyys. Yksittäisille hirsituotteille on myönnetty myös R120 palonkestävyysluokka. 

Lähde: RT 82-11168 Hirsirakennuksen suunnitteluperusteet 

Pyöröhirsiseinän palonkestävyys

Tiivistemateriaali

Tiivisteenä käytetään polyure-
taaninauhaa, jonka paksuus 
on 2 mm välitilaa suurempi.

Tiivisteinä voidaan käyttää 
myös muita palo-ominaisuuk-
siltaan vastaavia materiaaleja.

Poikittaisseinämät tulee tii-
vistää saman selostuksen mu-
kaisesti. 

Hirren koko

R30, EI30: Ø 150mm

R60, EI60: Ø 236mm

Vaarnaus

Puutappien väli 
korkeintaan 1200mm

Sauman leveys

R30, EI30: 81mm
R60, EI60: 127mm

Pyöröhirsirakenteella voidaan saavuttaa enintään R60 ja EI60 palonkestävyys.
Lähde: RT 82-11168 Hirsirakennuksen suunnitteluperusteet 
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Hirsi sisäpuolisten pintojen materiaalina

Asuinrakennukset   P3 P2 1) P1 2)

Työpaikkatilat   P3 P2 * 1)   P1 2)

   poikkeuksena sisäiset käytävät, joissa vaatimuksena B-s1, d0 +   

Hoitolaitokset   P3 P2 + 1)     -   

Majoitustilat   P3 P2 + 1)     -
   poikkeuksena sisäiset käytävät, joissa vaatimuksena B-s1, d0 +   

Kokoontumis- ja liiketilat
   palo-osasto enintään 300m2  P3 P2 1) P1 2)

   palo-osasto vähintään 300m2  
        1. ravintolat, koulut, liikuntahallit, teatterit, 

           kirkot, päiväkodit, päivähoitolaitokset P3 P2 * 1) P1 * 2)

        2. myymälät, näyttelyhallit, kirjastot P3 +    P2 + 1)    P1 + 2)

Tuotanto- ja varastorakennukset      

    paloturvallisuusluokka 1  P3 P2 1) P1 2)

    paloturvallisuusluokka 2  P3 +    P2 + 1)    P1 + 2) 
  

Uloskäytävät   P3 +    P2  P1

P2 = hirsipinta ei täytä sisäpuolisten pintojen luokkavaatimuksia.

P2 = hirsipinta täyttää sisäpuolisten pintojen luokkavaatimukset.

* Tila on varustettava automaattisella sammutuslaitteistolla.
+  Pinta on käsiteltävä palonsuojakäsittelyllä, joka täyttää B-s1, d0 -luokan.
1)  Suojaverhousvaatimukset: 
1-2-kerroksinen rakennus: B-s1,d0, K

2
10 (Huom. ei koske asunnon pintoja).

>2- kerroksinen rakennus: A2-s1,d0, K
2
30 (Huom. Suojaverhousta ei edellytetä 

pinnoilta, jotka ovat a) ≤ 20 % kokonaispinta-alasta, b) ≤ 80 % kokonaispinta-alasta, 
kun kantavien ja osastoivien rakennusosien palonkestävyysaikaa lisätään 30 minuu-
tilla, tai  c) > 80 % kokonaispinta-alasta, kun kantavien ja osastoivien rakennusosien 
palonkestävyysaikaa lisätään 60 minuutilla).
2) Suojaverhousvaatimukset: >2-kerroksinen rakennus: A2-s1,d0, K

2
30 

  (Huom. ei koske palo-osaston ei-kantavia sisäisiä väliseiniä).

P0 ?

Rakennustarvikkeiden 
paloluokitus:

A1, A2, B, C, D, E, F
Savuntuotto s1, s2, s3
Palavien pisaroiden 

muodostus d0, d1, d2

Hirsi kuuluu luokkaan 
D-s2, d0

D = Tarvikkeet, joiden osallis-
       tuminen paloon on hyväk-
     syttävissä

s2 = savuntuotto on vähäistä

d0 = palavia pisaroita tai 
       osia ei esiinny

Pintojen paloluokat ja suojaverhoukset

Rakennustarvikkeille esitetään määräyksissä 
vaatimuksia sekä sisä- että ulkopintojen suh-
teen.  Joissakin tapauksissa pelkkä hiiltymis-
mitoitus ei riitä puupintojen palosuojaksi, 
vaan rakenteet tulee varustaa suojaverhouk-
sella. Pinnoille voidaan hyväksyä yhtä pää-
luokkaa lievemmät vaatimukset, jos palon 
syttymisen tai leviämisen vaara on tavallista 
pienempi palo-osastossa*.

Puurakenteiden palosuojaukseen voidaan 
käyttää siveltäviä ja ruiskutettavia palosuoja-
käsittelyjä tai levymäisiä palosuojaverhouksia. 
Puun palosuojakäsittelyllä voidaan saavuttaa 
jopa B-s1, d0 -luokka. Palolta suojaavien pin-
takäsittelyaineiden ominaisuudet ja tehok-
kuus ovat valmistajasidonnaisia. 

©
 H

on
ka

ra
ke

nn
e 

O
yj

Hanamura Children's Hospital
Matsumoto, Japan, 2011.
Honkarakenne Oyj

* Tämä ei koske sisäisiä käytäviä ja uloskäytäviä.
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Toiminnallinen palomitoitus

Paloturvallisuuteen liittyvät vaatimukset kat-
sotaan täytetyiksi, jos rakennus suunnitellaan 
osin tai kokonaan perustuen oletettuun palon-
kehitykseen. Tämä tarkoittaa toiminnallista 
paloteknistä suunnittelua, jossa vaatimusten 
täyttyminen tarkistetaan tapauskohtaisesti. Ra-
kennuksen suunnittelun perustuessa toiminnalli-
seen palomitoitukseen ilmoitetaan rakennuksen 
paloluokaksi P0. Perusteet paloturvallisuuden 
täyttymiselle esitetään rakennuslupamenettelyn 
yhteydessä. 

Oletettu palonkehitys perustuu tapauskohtaiseen 
arvioon siitä, millaisia tulipalon uhkia suunnit-
telukohteessa voi syntyä ja miten varmistetaan 
riittävä poistumisturvallisuus palotilanteessa. Ar-
vioinnin pohjalta suunnitellaan paloturvallisuu-
teen liittyvät ratkaisut, jotka voivat hyödyntää 
passiivisen palontorjunnan keinoja (osastointi, 
kantavien rakenteiden mitoitus, turva-etäisyydet) 
sekä aktiivista palontorjuntaa (palonilmaisimet, 
alkusammutuskalusto, sammutusjärjestelmät).

Ellei suunnitteluprosessissa tehdä virheitä, voi-
daan toiminnallisella paloturvallisuussuunnitte-
lulla saavuttaa normeihin pohjautuvaa palosuun-
nittelua perusteellisempi, turvallinen ratkaisu. 
Toiminnallisella palomitoituksella voidaan lisäksi 
saavuttaa kustannussäästöjä.14 Esimerkiksi löytä-
mällä vaihtoehtoinen ratkaisu paloverhousten to-
teuttamiselle, säästetään sisäverhousrakenteiden 
asennustyöstä ja materiaaleista syntyvät kulut 
sekä työvaiheiden  yksinkertaistumisen seurauk-
sena rakentamisen aikataulu lyhenee. 

Hirsi julkisivumateriaalina

Asuinrakennukset
   1-2- kerroksinen rakennus, korkeus ≤ 14m P3 P2 P1 1)    
   yli 2-kerroksinen rakennus, korkeus ≤ 28m  - P2 * 1)   - 

   yli 2-kerroksinen rakennus,    - P2 1)  - 
  (jonka kerrokset kuuluvat asunnoittain samaan huoneistoon, korkeus ≤ 14 m)

Hoitolaitokset 
   1-2- kerroksinen rakennus  P3 P2 *  -

   yli 2-kerroksinen rakennus   - P2 + 1)  -

Majoitustilat   
   1-2- kerroksinen rakennus  P3 P2   -

   yli 2-kerroksinen rakennus    - P2 * 1)   -

Työpaikkarakennukset  
  1-2- kerroksinen rakennus, korkeus ≤ 14m P3 P2 P1 1)  

  yli 2-kerroksinen rakennus, korkeus ≤ 28m  - P2 * 1)  -

Kokoontumis- ja liiketilat
   1-2- kerroksinen rakennus  P3 P2 P1 
   yli 2-kerroksinen rakennus    - P2 * 1)   -

Tuotanto- ja varastorakennukset  
   1-2- kerroksinen rakennus  P3 P2   P1 

P2 = hirsipinta ei täytä ulkoseinän ulkopinnan luokkavaatimuksia

P2 = hirsipinta täyttää ulkoseinän ulkopinnan luokkavaatimukset

* Rakennus on varustettava automaattisella sammutuslaitteistolla.
+  Pinta on käsiteltävä palonsuojakäsittelyllä, joka täyttää B-s1, d0 -luokan.
1)   Hirsipinta täyttää ulkoseinän ulkopinnan vaatimukset lukuunottamatta 
    ensimmäistä kerrosta ja varateiden ylä- ja alapuolella olevia pintoja.

P0 ?
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