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Tiivistelmä

Arviointivaiheessa lisättiin ymmärrystä hirsiarkkitehtuurista pää-
asiassa haastattelututkimuksen keinoin. Haastatteluita – joissa 
keskusteltiin tehdyistä suunnitelmista sekä hirsiarkkitehtuuris-
ta ja –teollisuudesta laajemminkin – toteutettiin mm. hankkeen 
pilottipaviljonkien yhteydessä Helsingissä ja Oulussa. Haastat-
teluiden kohteina olivat rakentamista ohjaavat viranhaltijat, ra-
kennusalan ja arkkitehtuurin ammattilaiset, kuluttajat sekä yh-
teistyöyritysten toimitusjohtajat. Näiden lisäksi arviointivaiheessa 
kerättiin palautetta massakustomointiosioon liittyen kyselyiden, 
työpajojen ja haastatteluiden avulla.

Tulosten perusteella hirsi koetaan todella positiivisena sekä 
ajankohtaisena, jopa trendikkäänä materiaalina. Toisaalta hir-
si on hyvin ristiriitainen, jopa vaikea materiaali esimerkiksi am-
mattilaisten näkökulmasta. Hankkeessa tunnistettiin hirsitalojen 
suunnittelussa ja tuotteistamisessa tällä hetkellä olevan tiettyjä 
ongelmia, joihin massakustomoinnin hyödyntäminen voisi tuoda 
helpotusta. Korkealuokkainen hirsiarkkitehtuuri on materiaaliläh-
töistä. Toisaalta painumattomuus, jiirinurkat sekä viisteettömät 
hirsiprofiilit saavat hirsitalot näyttämään muiden nykyaikaisten 
pientalojen kaltaisilta. Vaarana on, että tietyt hirren erityispiirteet 
kadotetaan ja hirren positiiviset imagotekijät eivät enää välttä-
mättä päde. Hirsi on konsepti, jota määrittää materiaali, muoto 
sekä käyttötarkoitus päällekkäin kasattavana rakennuselement-
tinä.

Hankkeen myötä on luotu hyvä yhteys alueella toimiviin hirsiyri-
tyksiin. Hankkeessa syntyneen tiedon perusteella yhteistyötä on 
hedelmällistä jatkaa yritysten toiminnan kehittämiseksi. Erityisen 
mielekästä olisi soveltaa nyt syntyneitä oivalluksia sekä ymmär-
rystä edelleen käytännön toteutuksia lähemmäksi.

Oulun yliopiston Arkkitehtuurin tutkimusyksikössä vuosina 2016 
- 2019 toteutettiin Moderni hirsikaupunki –hanke, jonka rahoit-
tivat Pohjois-Pohjanmaan liiton kautta Euroopan aluekehitysra-
hasto sekä maakunnan hirsiyritykset. Hanke oli ajankohtainen, 
sillä hirsi on uusiutuvana rakennusmateriaalina ekologinen ja 
paikallinen. Lisäksi hirren käytöllä saavutettavat hyvät sisäilma-
olosuhteet, ääniympäristö sekä rakenteellinen yksinkertaisuus 
ovat tehneet hirrestä ajankohtaisen materiaalin niin yksityisten 
kuluttajien kuin julkisten toimijoidenkin keskuudessa. Hankkeen 
ydintä on ollut, kuinka arkkitehtisuunnitteluun ja arkkitehtuuritut-
kimukseen liittyvillä keinoilla voitaisiin tukea hirsirakennusteolli-
suuden kykyä vastata kasvaneeseen kiinnostukseen.

Hankkeen tavoitteena on ollut 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. Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä oli-
vat mukana olleiden hirsialan yritysten ohella Oulun yliopistossa 
arkkitehtuurin tutkimusyksikössä toimivat tutkijat ja opiskelijat. 
Opiskelijaworkshopien, hirsiluentojen sekä opiskelijakilpailuiden 
avulla hirsirakentaminen on ollut yksikön koulutuksessa ja tutki-
muksessa esillä huomattavasti aiempaa voimakkaammin.

Hankkeeseen sisältyi esiselvitys-, suunnittelututkimus- sekä 
arviointivaiheet. Tämä raportti käsittelee kahta jälkimmäistä 
hankkeen vaihetta. Raportissa käsitellään myös hankkeeseen 
sisältynyttä Pudasjärven osahanketta, jonka toimenpiteet ovat 
vahvistaneet kaupungin roolia Suomen johtavana hirsikaupunki-
na, sekä tehneet hirsirakentamista tutuksi useille kohderyhmille 
erilaisten kohdevierailujen sekä suosittujen seminaarien kautta. 
Esiselvitysvaiheesta on julkaistu erillinen raportti v. 2017.

Kaupunkimaisempaan ympäristöön sopivaa hirsirakentamisen 
uutta arkkitehtuuria etsittiin suunnittelututkimusvaiheessa, jonka 
perusteella esitetään useita konkreettisia ratkaisuita siihen, mil-
laista tällainen arkkitehtuuri voisi olla hirsirakentamisen konteks-
tissa. Suunnittelututkimusvaiheen suunnitelmat sisältävät myös 
rakennustyyppejä, jotka voisivat olla potentiaalisia uusia alueval-
tauksia hirsirakentamiselle, kuten town-house- ja kerrostaloja. 
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Kuva 1. 
”Hirsitetris” kohosi opiske-
lijavoimin Arkkitehtuurimu-
seon pihalle kesällä 2017.

Oulun yliopiston Teknillisen tiedekunnan Arkkitehtuurin tutkimus-
yksikössä vuosina 2016 - 2019 toteutettiin Moderni hirsikaupun-
ki –tutkimushanke, jonka rahoittivat Pohjois-Pohjanmaan liiton 
kautta Euroopan aluekehitysrahasto sekä maakunnassa sijaitse-
vat hirsiyritykset. Hankkeen toteuttaminen juuri Oulun yliopiston 
arkkitehtuurin tutkimusyksikössä on ollut luontevaa ja hedelmäl-
listä paitsi yksikön osaamisen vuoksi, myös siksi, että Pohjois-
Pohjanmaa on puutalo- ja hirsiteollisuuden johtava maakunta. 
Hirsirakentamisen markkinaosuuden kasvattaminen tukee paitsi 
maakunnan elinkeinoelämän tavoitteita, myös yleisempiä kestä-
vän kehityksen tavoitteita. 

Moderni hirsikaupunki –hanke luotiin ajankohtaiseen tarpee-
seen, sillä teollinen hirsirakentaminen oli vahvasti tapetilla Suo-
messa hankkeen alkaessa vuonna 2016. Hirsi on uusiutuvuuten-
sa vuoksi rakennusmateriaalina hyvin ekologinen, mutta myös 
paikallinen; lisäksi hirren käytön myötä saavutettavat hyvät si-
säilmaolosuhteet, miellyttävä ääniympäristö sekä etenkin raken-
teellinen yksinkertaisuus ovat niitä tekijöitä, jotka ovat tehneet 
hirrestä ajankohtaisen materiaalin niin yksityisten kuluttajien kuin 
julkisten toimijoidenkin keskuudessa. Nyt vuonna 2019, hank-
keen loppupuolella vaikuttaisi siltä, että kiinnostus teollista hirsi-
rakentamista kohtaan ei ole ainakaan hiipumassa. Päinvastoin: 
pientalojen osalta tilastot kertovat hirsirakentamisen kasvattavan 
jatkuvasti markkinaosuuttaan. Myös Pudasjärven pilottikohteet 
ovat olleet tässä suhteessa merkittäviä, sillä julkisia rakennuksia, 
kuten päiväkoteja ja kouluja halutaan yhä useammin rakentaa 
niin ikään hirrestä eri puolilla Suomea. Hankkeen ensisijainen 
tavoite hirsirakentamisen markkinaosuuden kasvattamisesta vai-
kuttaa toteutuneen.

Hankkeen ydintä on ollut, kuinka arkkitehtisuunnitteluun ja ark-
kitehtuuritutkimukseen liittyvillä keinoilla voitaisiin tukea hir-
sirakennusteollisuuden kykyä vastata tähän kasvaneeseen 
kiinnostukseen. Hirren kulttuurihistoriallisen aseman vuoksi mie-
likuvat hirrestä liittyvät usein perinne- tai kesämökkirakentami-
seen maaseutumaisessa ympäristössä, kun taas uudet hirsitalot 
niin pienten kuin suurtenkin rakennusten osalta sijoittuvat pää-
asiassa huomattavasti urbaanimpaan ympäristöön. Lisäksi hirsi-

1.1 Moderni hirsikaupunki –hanke taloteollisuuden tuotekehitys on tuonut hirsirakentamiseen uusia 
ratkaisuita, kuten painumattomia hirsiä, jiirinurkkia, viisteettömiä 
hirsiprofiileita ja jopa aiempaa selvästi korkeampia, levymäisiä 
hirsiä. Viime vuosien kiinnostus hirttä kohtaan on tapahtunut ver-
rattain nopeasti, eikä monellakaan suunnittelijalla ole käytännön 
kokemusta hirsirakentamisesta, vaan tiedot pohjautuvat usein 
juuri mielikuviin, jotka eivät usein ole yhteneväiset viimeisim-
pien tuotekehityksen tulosten kanssa. Hirsi onkin hankkeen ai-
kana osoittautunut arkkitehtonisesti varsin moniulotteiseksi, jopa 
haastavaksi materiaaliksi, jota on syytäkin tutkia lähemmin.

Hirsirakentamiseen liittyvän arkkitehtisuunnitteluosaamisen li-
sääminen on ollut eräs hankkeen keskeisistä tavoitteista. Hank-
keen tulokset hyödyttävät luonnollisesti ammatissa jo toimivia 
arkkitehteja, mutta myös tulevaisuuden tekijöiden ammattitaidon 
kehittymiseen on satsattu vahvasti. Hankkeen myötä hirsiraken-
taminen onkin saanut ”Oulun koulun” opetuksessa huomattavas-
ti aiempaa suuremman roolin. Hankkeessa on Oulun yliopiston 
opiskelijoiden lisäksi tavoitettu alan opiskelijoita myös muista 
Suomen yliopistoista ja ammattikorkeakouluista, sillä osana han-
ketta toteutetut opiskelijaworkshopit ja –kilpailut ovat olleet avoi-
mia kaikille arkkitehtuuria tai rakennusarkkitehtuuria Suomessa 
opiskeleville, ja osallistujia näihin onkin ollut useista alan opetus-
ta tarjoavista oppilaitoksista.

Hirsirakentamisen suosioon vaikuttaa olennaisesti se, millainen 
imago niin pienille kuin suurille hirsirakennuksille kyetään luo-
maan. Ekologisuuden ohella keskeinen hirsirakentamisen ima-
goon vaikuttava tekijä on rakennusten arkkitehtuuri. Hankkeen 
ensisijaisena tavoitteena onkin ollut selvittää tarkemmin hirsira-
kentamisen markkinaosuuden kasvattamiseen liittyviä haasteita, 
etsiä niiden ratkaisemista tukevia arkkitehtisuunnitteluun liittyviä 
toimintamalleja ja tuotantotapoja sekä tutkia kaupunkimaisem-
paan ympäristöön sopivan hirsirakentamisen uutta arkkitehtuuria 
niin suurten kuin pienten hirsikohteiden osalta. Yhtenä konkreet-
tisena, ennalta määrättynä tutkimuskohteena on ollut massakus-
tomoinnin hyödyntäminen hirsirakennusten suunnittelussa.

Moderni hirsikaupunki –hankkeeseen on kuulunut kolme vai-
hetta, joita on toteutettu osin myös limittäin hankkeen kuluessa. 
Hanke alkoi esiselvitysvaiheella, jonka toimenpiteistä ja tuloksis-
ta julkaistiin vuonna 2017 erillinen esiselvitysraportti. Esiselvitys-
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vaihetta seurasivat suunnittelututkimusvaihe sekä arviointivaihe. 
Tässä loppuraportissa käsitellään suunnittelututkimus- sekä ar-
viointivaiheita. Hankkeeseen on kuulunut lisäksi näistä vaiheis-
ta riippumaton Pudasjärven osio, jonka toteutuksesta kerrotaan 
tässä loppuraportissa.

1.2. Suunnittelututkimus- ja arvioin-
tivaiheiden toteutus 

keen tutkimushenkilökunta, pääasiassa hankkeen vastuullinen 
johtaja Janne Pihlajaniemi. Kunkin suunnitelman yhteydessä 
mainitaan suunnitelmista vastuussa olevat päätekijät.

Arviointivaihe
Siinä missä suunnittelututkimusvaiheessa kehiteltiin kaupun-
kimaiseen ympäristöön sopivaa uudenlaista hirsiarkkitehtuuria 
konkreettisia arkkitehtisuunnitelmia luomalla, pyrittiin arviointi-
vaiheessa lisäämään ymmärrystä hirsiarkkitehtuurista ja uusista 
ratkaisuista pääasiassa haastattelututkimuksen keinoin. Haas-
tatteluita – joissa kerättiin palautetta osasta tehtyjä ratkaisuita, 
mutta myös keskusteltiin hirsiarkkitehtuurista ja –teollisuudesta 
laajemminkin – toteutettiin pääasiassa hankkeen pilottipaviljonki-
en yhteydessä Helsingissä ja Oulussa vuosina 2017-2018. Vuo-
den 2017 haastatteluissa kohderyhmänä olivat arkkitehtuurin ja 
rakennusalan ammattilaiset, kun taas vuonna 2018 keskityttiin 
kuluttajien näkemyksiin. Näiden lisäksi arviointivaiheessa kerät-
tiin palautetta massakustomointiosioon liittyen kyselyiden, työpa-
jojen ja haastatteluiden avulla. 

Arviointivaiheeseen sisällytettiin myös hankkeen yhteistyöyritys-
ten toimitusjohtajien haastatteluita alkuvuodesta 2019. Yhteis-
työyritysten toimitusjohtajia oli haastateltu niin ikään hankkeen 
esiselvitysvaiheessa alkuvuodesta 2016; tuloksia on käsitelty 
hankkeen aiemmin julkaistussa esiselvitysraportissa. Hankkeen 
lopulla, arviointivaiheen päätteeksi toteutettujen haastatteluiden 
tavoitteena oli paitsi kerätä palautetta hankkeen toiminnasta, 
myös kartoittaa alan nykytilaa uudelleen, selvittää millaisia muu-
toksia viimeisen kolmen vuoden aikana alalla on tapahtunut sekä 
luoda kuva alan tulevaisuudennäkymistä ja tutkimus- ja kehittä-
mistarpeista. Osana arviointivaihetta toteutettiin myös selvitys 
erilaisista nykyaikaisista massiivipuutuotteista, joihin suomalai-
nen teollisesti valmistettu hirsikin lukeutuu, ja joiden kanssa hirsi 
joutuu myös kilpailemaan etenkin kansainvälisillä markkinoilla.

On havaittavissa, että hirrestä on tullut edelleen suositumpi ma-
teriaali hankkeen aikana, myös arkkitehtikunnan keskuudessa. 
Tästä osoituksena esimerkiksi Tuusulan lukiosta järjestetyssä 
yleisessä arkkitehtikilpailussa voittajaksi valikoitui hirsirakentei-
nen ehdotus. Kyseessä lienee ensimmäinen kerta Suomessa, 
kun hirsirakenteinen kilpailuehdotus valitaan voittajaksi kilpailus-
sa, jossa kohteena on kaupunkimaiseen ympäristöön sijoittuva 

Suunnittelututkimusvaihe
Moderni hirsikaupunki –hankkeen suunnittelututkimusvaiheessa 
toteutettiin hankkeen suunnitelman mukaisesti arkkitehtisuunni-
telmia erilaisista hirsirakennuksista. Suunnitelmia on tehty niin 
laajoista julkisista rakennuksista kuin pienemmistä asuinraken-
nuksistakin. Kaikissa suunnitelmissa tavoitteena on ollut luoda 
teollisesti valmistettavissa olevia hirsirakennuksia, jotka ovat 
arkkitehtuuriltaan nykyaikaisia sekä korkealuokkaisia. Suunnit-
telututkimusvaiheesta kertovassa kappaleessa jokainen tehty 
suunnitelma esitellään lyhyesti selostuksen, kuvien sekä piirus-
tusten avulla.

Osalla suunnitelmista on taustalla todellinen hanke. Aika näyttää 
millaisena nämä hankkeet lopulta rakentuvat, mutta hankkeessa 
tehdyllä työllä on pyritty tukemaan suunnitteilla olevia projekteja 
tarjoamalla keskustelun pohjaksi yksi konkreettinen vaihtoehto, 
luonnollisesti hirsirakenteisena. Tällaiseen suunnitteilla olevaan 
projektiin liittyviä suunnitelmia ovat Merikeskus Oulun Toppilaan, 
huoneistohotelli Syötteelle sekä Pudasjärven monitoimitalo. Näi-
den ohella suunnitelmia on tehty muutoin tarpeellisiksi arvioiduis-
ta kohteista, kuten tiiviisti rakennettuun ympäristöön soveltuvista 
tyyppitaloista ja massakustomoitavista pientaloista. Onpa muka-
na myös hirsirakenteinen start-up -keskittymä Oulun kauppato-
rille. Osa suunnittelututkimusvaiheen suunnitelmista perustuu 
kilpailuihin. Näitä ovat hirsirakenteinen kaupunkiasunto –opiske-
lijakilpailun voittaneet ehdotukset, sekä Norjan metsäsuomalais-
ten museon pohjoismaisen arkkitehtikilpailun kaksi ehdotusta, 
jotka laadittiin hankkeessa osana suunnittelututkimusvaihetta. 
Myös opiskelijaworkshopien tuloksena suunnitellut sekä raken-
netut hirsipaviljongit esitellään. Suunnitelmia ovat tehneet niin 
hankkeessa työskennelleet tutkimusavustajat kuin tutkijatkin. 
Tutkimusavustajien laatimia suunnitelmia ovat ohjanneet hank-

rakennus. Hankkeen aikana havaittiin myös viitteitä siitä, että 
hirren suosio ei ole pelkästään suomalainen ilmiö. Tästä osoituk-
sena oli samoihin aikoihin Tuusulan kilpailun kanssa järjestetty 
Norjan metsäsuomalaisten museon arkkitehtikilpailu Norjassa, 
johon saapuneista 200 ehdotuksesta yli 30 ehdotusta perustui 
hirsirakenteen käyttöön. Tähän kilpailuun laadittiin kaksi ehdo-
tusta myös Moderni hirsikaupunki –hankkeessa, jotka on esitelty 
tämän raportin suunnittelututkimusta kuvaavassa osiossa. Nämä 
kilpailut töineen tarjosivat otollisen tilaisuuden arvioida perusteel-
lisesti teollisen hirsiarkkitehtuurin arkkitehtonisen laadun piirteitä 
erityisesti luonnossuunnitteluvaiheessa. Tähän liittyen haastatel-
tiin sekä Tuusulan että Norjan kilpaluiden arkkitehtituomaristoa, 
että Tuusulan kilpailun voittaneen ehdotuksen tekijää.

Norjan arkkitehtikilpailun lisäksi hirsiarkkitehtuurin kansainvälis-
tä merkittävyyttä ja tilannetta tarkasteltiin hankkeen arviointivai-
heessa perehtymällä julkaistuun hirsiarkkitehtuuriin kansainvä-
lisissä arkkitehtuurijulkaisuissa. Korkealuokkaisessa hirsisessä 
nykyarkkitehtuurissa korostuvat uudenlaiset ratkaisut, jotka oli-
vat myös tässä hankkeessa kiinnostuksen kohteina.

Arviointivaiheesta kertovassa luvussa kukin tutkimus on esitelty 
itsenäisenä kokonaisuutena omassa alaluvussaan. Tässä ala-
luvussa on myös kerrottu tarkemmin kyseisen tutkimuksen me-
netelmistä ja materiaaleista, sekä pohdittu tuloksia. Tämän lop-
puraportin viimeisessä kappaleessa on pyritty vetämään yhteen 
kaikista tutkimuksista esiin nousseita yleisiä havaintoja, sekä 
tärkeimpiä yksittäisiä huomioita.

1.3. Tausta: Hirsiarkkitehtuurin vii-
meaikainen kehitys Suomessa 

omaan suomalaista teollista hirsirakentamista. Tätä tutkimus- ja 
kehittämistyötä on esitelty mm. tutkimusraportissa ”Heikkilä Jari: 
Hirsi kaupunkiympäristössä – hirsiarkkitehtuurin kehittämishank-
keen raportti” vuodelta 2001. Raportissa asetetaan kansalliseksi 
tavoitteeksi luoda hirsirakentamiselle sellainen moderni arkkiteh-
toninen muotokieli, joka sopii kaupunki- ja taajamaympäristöön. 
Nyt raportin julkaisemisesta on kulunut lähes kaksikymmentä 
vuotta ja voidaan jo arvioida, miten tämä tavoite on toteutunut. 

1900-luvun loppuvuosikymmeninä alkoi hirsirakentamiselle syn-
tyä kysyntää suomalaisilla pientalomarkkinoilla kestävän kehityk-
sen ja luontoarvojen myötä. Omakotirakentajat eivät kuitenkaan 
saaneet asumistoiveitaan toteutetuiksi, koska hirsisiin pientaloi-
hin suhtauduttiin rakentamisen viranomaisohjauksessa kieltei-
sesti. Asemakaavat ja pientaloalueiden rakentamistapaohjeet 
kielsivät usein suoraan hirren käytön pääasiallisena julkisivu-
materiaalina. Oulun yliopiston arkkitehtuurin osaston kyselyssä 
ja haastatteluissa todettiin kuitenkin, että kaavoittajat ja raken-
nusvalvontaviranomaiset suhtautuivat hirren mahdollisuuksiin 
rakennusmateriaalina myönteisesti. Syynä siihen, että hirsisiä 
pientaloja vastustettiin, oli tuolloisten hirsitalomallien heikko 
suunnittelu ja vaatimaton arkkitehtoninen laatutaso. Suomalai-
nen hirsiteollisuus on syntynyt vapaa-ajan rakentamisen tarpei-
siin ja pääosa hirsipientalojen malleista oli luonteeltaan suuriko-
koisia kesämökkejä. Niiden ulkoasua pidettiin sopimattomana 
tavanomaisille pientaloalueille. Erityisesti pyöröhirren käyttö ja 
ulkonevat hirsinurkat herättivät vastustusta. Tutkimuksessa etsit-
tiin ja esitettiin keinoja arkkitehtonisesti modernien ja kaupunki- 
ja taajama-alueille sopivien hirsirakennusten suunnittelemiseksi. 
Tutkimuksessa esitettiin myös tavoitteita hirren käytön laajenta-
miselle suuremman mittakaavan asuntorakentamisen ja julkisen 
rakentamisen kohteisiin.

Muotokieli ja detaljiikka
Tutkimuksen lähtökohdaksi valikoitui tosiasia, että hirsitaloilla 
on suomalaisessa rakennusperinteessä lähes arkkityyppinen 
muoto. Läntinen hirsirakentamisperinteemme perustuu suoraksi 
veistettyyn hirteen ja lyhytnurkkiin. Hirsitalot ovat pohjaratkaisul-
taan nelinurkkaisia ja niillä on perinteinen suomalainen loivah-
ko harjakatto. Talot ovat muodoltaan pystyjä, niiden korkeus on 
suurempi kuin runkosyvyys. Talot ovat yleensä askeettisen yk-
sinkertaisia ja vain sisäänkäynnin kuisti on koristeltu. Kuisti on 

Kirjoittaja: Jari Heikkilä
Oulun yliopiston arkkitehtuurin osastossa tehtiin merkittävää hir-
situtkimusta ja kehitystyötä 1990-luvun lopulla yhteistyössä Hir-
sitaloteollisuus ry:n kanssa. Kyseessä oli ensimmäinen akatee-
minen tutkimusprojekti teollisen hirsirakentamisen arkkitehtuurin 
kehittämiseksi. Samaan aikaan oli käynnissä myös yhteispoh-
joismainen massiivisten puurakenteiden kehittämisprojekti Nor-
dic Wood -ohjelmassa. Tässä Massivträ-kehittämishankkeessa 
Oulun yliopiston arkkitehtuurin osaston osuus käsitteli nimen-
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saattanut saada siroja, suorastaan pitsimäisiä koristeaiheita. 
Maaseudun talonpoikaistalot ja puukaupunkien asuintalot nou-
dattavat näitä periaatteita. Kaupunkitalot on useimmiten verhottu 
rakentamisen jälkeen laudoituksella, jolla on pystytty vähäelei-
sesti seuraamaan kulloisiakin arkkitehtuurityylejä. Asuinraken-
nukset ovat aina maalattuja, vain vähäisiä talousrakennuksia on 
jätetty maalaamatta. Tutkimuksen tavoitteena oli noudattaa näitä 
perinteisen hirsiarkkitehtuurin erityispiirteitä ja kehittää niistä mo-
derni tulkinta uuden teollisen hirsiarkkitehtuurin pohjaksi.

Hirsiarkkitehtuurin peruselementiksi arvioitiin edelleenkin yksin-
kertainen rakennuksen perusmuoto, vähäeleinen harjakatto ja 
hirsirakennuksen kotelomaisen ytimen korostaminen. Raken-
nuksen tulisi olla kapearunkoinen ja perinteiseen tapaan mitta-
suhteiltaan pysty niin, että massan korkeus on suurempi kuin 
sen leveys. Tämä saavutetaan kaksikerroksisuudella tai sillä, 
että yksikerroksisessa rakennuksessa on tavanomaista selvästi 
korkeampi ullakkotila.

Raportissa esitettiin, että hirsirakennuksessa seinien tulee olla 
visuaalisesti hallitsevampia kuin katon. Tähän päästään, jos kat-
to muotoillaan visuaalisesti kevyeksi tekemällä räystäät siroiksi 
ja ohuiksi. Seinien hallitsevuutta ja eheyttä lisää se, etteivät ne 
ole täynnä aukkoja, vaan että niissä on myös riittävästi umpi-
pintoja. Myös rakennuksiin liittyvien ulkopuolisten rakenteiden, 
kuten kuistien ja katosten, tulisi olla rakenteiltaan siroja ja kevei-
tä ja muodostaa kontrasti massiivisille hirsipinnoille. Hirsipinto-
jen voimaa lisää se, että ne näytetään julkisivuissa sellaisinaan 
ilman verhoilua.

Raportissa esitettiin myös hirsirakennuksen detaljien kehittämis-
tarpeita ja -ideoita. Hirren poikkileikkausmuotoa voidaan muoka-
ta säätämällä viisteiden muotoa ja suuruutta tai muotoilemalla 
hirren pintaa. Hirsinurkkia pidettiin aivan keskeisinä kehittämis-
kohteina ja polttavin tarve oli saada käyttöön teolliseen hirren-
valmistukseen sopivia lyhytnurkkia. Pitkänurkkaisuus nähtiin 
suurimmaksi esteeksi sille, etteivät tuolloiset hirsirakennukset 
sopineet kaupunkien ja taajamien tavanomaisten rakennusten 
joukkoon.

Toinen keskeinen kehittämisalue liittyi hirsiseinien aukkojen 
muotoiluun ja listoittamiseen. Hirsiseinän laskeutumisen huomi-

oonottaminen on johtanut hirsirakentamisperinteessä leveisiin 
listoituksiin aukkojen ympärillä. Tätä pidettiin vanhahtavana ja 
esitettiin hirren reunojen profilointia siten, että laskeutumisvara 
jäisi näkymättömiin. Malleja tähän haettiin muun muassa pohjoi-
sen matkailurakentamisen kelohirsitaloista, joissa hirsien luon-
nonmuoto on estänyt seinän pintaan tulevat listoitukset. Niissä 
aukkojen ympäristöt on toteutettu yllättävänkin modernisti ja 
eleettömästi ilman pintalistoja.

Edelleen kehittämistarvetta nähtiin muiden materiaalien yhdis-
tämismahdollisuuksissa hirsirakenteisiin. Rakenteiden liittymä-
detaljit tulevat tärkeiksi silloin, kun kyse on normaaleja asuntoja 
tai loma-asuntoja suuremmista kohteista ja muiden materiaalien 
merkitys korostuu. Nähtiin, että tulisi kehittää laskeutumisen sal-
livia liitosratkaisuja erilaisille lasi-, teräs- ja levyrakenteille, joiden 
avulla taloille voidaan luoda julkisen rakentamisen ilmettä.

Pintakäsittelyistä peittomaalausta pidettiin paremmin suomalai-
siin kaupunkeihin ja taajamiin sopivana kuin kuultokäsittelyä. 

Rakentamistekniikka
Hirsirakentamisen teknologiaa arvosteltiin siitä, että se keskittyy 
pelkästään seinärakenteisiin ja koko rakennusprosessin hallinta 
jää puutteelliseksi. Hirret ovat teollisesti esivalmistettuja ja hir-
situotanto perustuu korkeatasoiseen digitalisaatioon. Hirsikehä 
voidaan työmaalla nopeasti koota perustusrakenteen päälle teh-
taalla esivalmistetuista osista, mutta tämän jälkeen rakentaminen 
muuttuu tavanomaiseksi palkki- tai ristikkorakenteiseksi paikal-
larakentamiseksi, jossa arvokas ja pitkälle viimeistelty hirsikehä 
jää pitkäksi aikaa säälle ja sateille alttiiksi. Oulun yliopiston arkki-
tehtuurin osaston raportissa esitetään tavoitteeksi kehittää koko 
rakennusrunko esivalmisteiseksi. Myös rungon vaakarakenteet 
tulisi kehittää elementtirakenteisiksi, jolloin koko rakennusvaippa 
saataisiin nopeasti umpeen ja säältä suojaan. 

Ympäristösyistä koko rakennusrunko olisi edullista tehdä mas-
siivisesta puusta, jolloin lähestyttäisiin 100 %:n puutalon tavoi-
tetta. Luontevia massiivisia vaakarakenteita saataisiin CLT- tai 
vastaavantyyppisistä massiivipuisista levyelementeistä. Tällöin 
hirsirakennuksen sisätiloihin saataisiin myös massiivipuisia lat-
tia- ja kattopintoja, joiden tunnelmaa sekä sisäilma- ja terveys-
vaikutuksia hirsitalojen ostajat arvostavat. Samalla hirsitalojen 

hiilinieluvaikutus kasvaisi. 

Esitetyt massiiviset rakenneratkaisut lienevät olleet suomalaisille 
vielä vuosituhannen vaihteessa tuntemattomia, mutta nykyhet-
kellä aikaisempaa selvästi massiivisemman puurakentamisen 
kysyntä on jo selvästi herännyt. Siksi 100%:n puutalon tavoite on 
edelleen ajankohtainen. 

Nykytilanne  
Tilanne omakotirakennusten osalta on vapautunut. Hirren mo-
dernille käytölle ei ole enää esteitä kaupunkien ja taajamien 
asemakaava-alueilla. Hirret ovat suoraksi veistettyjä, pyöröhirsi-
tarjontaa ei juuri ole. Hirsiset pitkänurkat ovat poistuneet talomal-
listoista. Kaikilla hirsitalovalmistajilla on käytössään teolliseen 
valmistukseen sopivia lyhytnurkkia. Hirsisten omakotirakennus-
ten osuus onkin jatkuvasti kasvanut.

Hirsitalovalmistajien mallistot ja tuotteet ovat monipuolistuneet. 
Mallistoissa on tarjolla myös moderneja kaupunkitaloja. Mallis-
toja tarkastellessa havaitsee, että kaupunkitalokysymykseen on 
tarjolla useita vaihtoehtoja. Yksi mallistoista havaittava linja on, 
että hirsinen pientalo on kuin mikä tahansa puutalo ja sopeutuu 
siten pientaloympäristöön. Tällainen talo ei poikkea valtavirras-
ta millään tavalla, ja herättää samalla pohdinnan siitä, pitäisikö 
hirsitalolla olla kuitenkin sen materiaalista ja rakentamistavasta 
nouseva erityisluonne. Mallistoissa on myös taloja, joissa nou-
datetaan edellä esiteltyjä erityispiirteitä. Talot liittyvät modernil-
la tavalla suomalaiseen läntiseen hirsirakennusperinteeseen 
ja ovat siksi nimenomaan hirsisiä. Tällaiset talot sopivat hyvin 
uusille kaupunkien ja taajamien asuntoalueille. Entistä suurem-
pi osa omakotitaloista on nykyisin yksikerroksisia, jolloin perin-
teisen pystyn rakennusmuodon luominen on vaikeaa. On myös 
huomattava, että muidenkin puutalovalmistajien mallistoissa on 
muodoltaan vastaavia puutaloja. Hirsitalojen tulisi pystyä erottu-
maan näistä nimenomaan massiivisen rakentamistapansa avul-
la.

Kolmas linja on luoda kokonaan uudenlaisia moderneja hirsita-
loja, joiden muotokielellä ei ole suoraa yhteyttä hirsirakentamis-
perinteeseemme. Tämän hetken talomallistoissa on runsaasti 
pulpettikattoja, mikä luo taloille jo lähtökohtaisesti perinteestä 
poikkeavan ilmeen. Uusissa malleissa on usein myös hyvin loi-

via kattoja, jolla tavoitellaan kappalemaista tasakattoista raken-
nusmassaa. Myös tällaisista lähtökohdista voidaan tehdä uutta 
hirsiarkkitehtuuria. Mallistojen esimerkeissä on tästä sekä huo-
noja että hyviä esimerkkejä. Edelleen on ajankohtaista sen poh-
timinen, mikä on hirrelle luonteenomainen muotokieli omakotira-
kentamisessa. Pitääkö hirren rakenteellisena materiaalina näkyä 
talojen julkisivuissa? Voiko hirsi luoda taloille, kortteleille ja ko-
konaisille asuinalueille erityisen luonteen? Onko tämä tarpeen? 
Riittääkö, että hirsi luo asuntoihin sisälle asukkaiden tavoittele-
man tunnelman ja sisäilmaston?

Suuremman mittakaavan hirsistä asuntorakentamista ei Suo-
meen ole edelleenkään syntynyt. Hirsirakentaminen on rajoittu-
nut omakotirakentamiseen, jossa asukas voi suoraan tehdä ma-
teriaalivalinnat omista tavoitteistaan käsin. Luonnonmukaisuus, 
ekologisuus, sisäilma- ja terveysnäkökulmat sekä tunnelmaan 
liittyvät arvostukset nousevat keskeisiksi valintaperusteiksi, joi-
den pohjalta hirsirungosta ollaan valmiita myös maksamaan li-
sähintaa. Kun siirrytään urakoitsijoiden toteuttamaan rivitalo- ja 
pienkerrostalorakentamiseen, ei hirsisiä vaihtoehtoja näytä tul-
leen tarjolle. Hirsi sopisi kyllä rivitalojen ja kaksikerroksisten pien-
talojenkin runkomateriaaliksi, mutta asuntojen väliset ääni- ja pa-
lovaatimuksen edellyttävät kyllä sekarakenteita ja tuotteiden ja 
rakenteiden kehitystyötä.       

Julkisten rakennusten kohdalla on tapahtunut myönteistä kehi-
tystä. Kosteus- ja sisäilmaongelmat ovat johtaneet hirsikoulujen 
ja -päiväkotien rakentamiseen eri puolille maata. Toteutetut koh-
teet ovat herättäneet myönteistä huomiota ja kiinnostusta. Koh-
teet eivät ole syntyneet markkinavetoisesti, vaan ne perustuvat 
tietoisiin poliittisiin päätöksiin rakentaa nimenomaan hirrestä. 
Hirsi näyttää sopivan hyvin pienehköjen julkisten rakennusten 
materiaaliksi ja odotettavissa on hirren käytön kasvua nimen-
omaan tällä sektorilla. Kohteissa on mukana Pudasjärven hirsi-
kampuksella varsin kookas koulukokonaisuus, jossa on luotu uu-
denlaista modernia hirsiarkkitehtuuria, jossa hirsi asettuu osaksi 
modernia materiaalimaailmaa niin sisä- kuin ulkotilassa.

Tavoitteeksi moderni hirsikaupunki       
2000-luvun alussa toteutetut hirsirakennukset ovat olleet erillis-
kohteita, joissa hirsi on asettunut yhtenä materiaalina muiden 
materiaalien rinnalle osaksi kortteli- tai asuntoaluetta. Yhtenäistä 
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Kuva 2. 
Luo Arkkitehdit Oy:n suun-
nittelema vuonna 2018 val-
mistunut Lumijoen hirsi-
koulu

hirsialuetta tai hirsikaupunkia ei ole toistaiseksi syntynyt. Suoma-
laiset pikkukaupungit ja maaseudun taajamat voisivat olla koko-
naan hirsisiä. Myös suurempien kaupunkien lähiöt ja asuntoalu-
eet voisivat olla hirsisiä. 

Suomessa on pitkä historia kaupungeista ja taajamista, joiden 
rakennukset ovat olleet käytännössä kaikki hirsisiä. Kokonaisia 
hirsikaupunkeja tai hirsikaupunkialueita on säilynyt näihin päiviin 
asti ja ne kuuluvat arvokkaimpiin rakennettuihin kulttuuriympä-
ristöihimme. Ilmiö on laajempi kuin pelkästään suomalainen, 
sillä koko pohjoismainen puukaupunkiperinne perustuu hirsira-
kentamiseen. Puukaupungeissa paitsi asuinrakennukset myös 
talousrakennukset ja julkiset rakennukset ovat hirsirakenteisia. 
Yhtenäisen mittakaavan kaikille rakennuksille on antanut hirren 
pituus. Teknistä estettä hirren käytölle tämän mittakaavan yksi- 
tai kaksikerroksisessa aluerakentamisessa ei edelleenkään ole. 
Kunnianhimoista olisi asettaa tavoitteeksi kokonaisen modernin 
hirsikaupunginosan tai hirsitaajaman rakentaminen. Pohjois-
Pohjanmaa olisi oivallinen sijaintipaikka tällaiselle kohteelle alu-
een vahvan hirsiteollisuuden ansiosta. Alueella on arvokkaita 
esimerkkejä vanhoista hirsikaupungeista, kuten Vanha Raahe 
tai Iin Hamina. Alueella on myös vanhoja puukirkkoja, pappiloita, 
puukouluja, seurantaloja, rautatierakennuksia, puukasarmi, ky-
liä ja talonpoikaisia pihapiirejä, jotka muodostavat esimerkkejä 
ehjistä perinteisistä hirsiympäristöistä. Samat laadulliset ominai-
suudet voidaan saavuttaa parhaalla uudella teollisella hirsiraken-
tamisella.
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2.
Suunnittelututkimusvaihe
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2.1. 
Anna-Riikka Tiainen

Hirsirakenteinen pientalo kaupunkiin: 
tiiviin rakentamisen tyyppitalokonsepti
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Lähtökohtana suunnittelulle on ollut yhdistää omakotitalo- ja 
townhouse-asumisen parhaita puolia kaupunkiympäristöön 
soveltuviin pientalotyyppeihin. Townhouse-typologiaa hieman 
väljempi massoittelu mahdollistaa myös yksittäisen tyyppitalon 
hyödyntämisen omalla tontillaan. Asunnot ovat 1-2-kerroksisia 
asumismukavuuden, esteettömyyden sekä hirsirakentamiseen 
liittyvien palomääräysten vuoksi. Suunniteltuja rakennustyyppejä 
on mahdollista yhdistää toisiinsa tyyppitalojen väliin sijoitettavan 
lasiverannan avulla. Kytkentätapa sallii erilaiset sijoittelumah-
dollisuudet sekä erikokoisten pientalojen yhdistelyn. Lisäksi se 
mahdollistaa rakentamisen ilman palomuureja ja aukotusrajoi-
tuksia. Veranta rajaa katualueen ja autojen pysäköinnin selkeästi 
pois piha-alueesta, mikä rauhoittaa pihan toimintoja.

Sisätilat jakautuvat kiinteisiin tiloihin ja avoimeen muuntojousta-
vaan tilaan. Kiinteät tilat muodostavat “sisäänkäyntisolun”, johon 
sijoittuvat veranta, eteinen, tekninen varaus sekä märkätilat. 
Sisäänkäyntisolu vapauttaa muut tilat kiinteältä tilajaolta, jolloin 
tila voidaan toteuttaa yksilöllisesti asukkaan toiveiden mukaan. 
Kadun puolelta korotettu lattiataso lisää asumismukavuutta jaka-
en sisätilan julkiseen ja yksityisempään osaan. Verannan avulla 
saavutetaan esteetön sisäänkäynti sekä sujuva kulkuyhteys pi-
halle.

GSEducationalVersion
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Talo XS on 25-neliöinen minitalo. Suunnittelun taustalla on 
ajatus mahdollisimman helposti ja edullisesti toteutettavasta 
pientalosta. Minitaloa voidaan hyödyntää esimerkiksi sivuasun-
tona tai vuokrattavana sijoitusasuntona. Viime aikoina useat 
talotoimittajat ovat laajentaneet valikoimaansa tarjoamalla uu-
denlaisia pienikokoisia talovaihtoehtoja. Lisäksi suomalaisilla 
hirsitaloilla on erinomaiset markkinat Japanissa, jossa pienten 
asuntojen kysyntä on merkittävää. Asunnon mitoitus on kerrosta-
loasuntojen tapaan hyvin tiukka. Keveillä rajaavilla elementeillä 
luotu tilasarjamaisuus sekä valoisuus estävät asuntoa tuntumas-
ta koppimaiselta. Rakennus on esteetön huolimatta tasoeroista 
ja pienestä koosta. Pientaloasumisen mukavuudet kuten tulisija, 
oma piha ja näkymät eri ilmansuuntiin tekevät asunnosta houkut-
televan vaihtoehdon kerrostaloasumiselle.
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Talo S on kompakti kaksio, joka sopii hyvin ensiasunnoksi. 
50-neliöinen talo voidaan rakentaa sivuasunnoksi tai itsenäisenä 
rakennuksena omalle tontilleen. Ruoanlaitto- sekä säilytystilan 
määrä pienessä asunnossa on maksimoitu. Makuuhuone voi-
daan sulkea omaksi tilakseen tai avata osaksi olohuonetta. Kah-
teen suuntaan avautuva takka toimii luontevasti asunnon keski-
pisteenä. Tasoero täsmentää oleskelutilojen tilanjakoa ja antaa 
makuuhuoneelle yksityisemmän luonteen. Asunnon toimintoja 
voidaan täydentää piharakennusmoduulilla. 

Talo M on joustava ratkaisu 1-4-henkiselle perheelle. Kaksi 
eri pohjaratkaisua samankokoisesta hirsirungosta mahdollis-
tavat sijoittamisen erikokoisille tonteille. Pysäköinti toteutetaan 
erillisessä autotallissa, verannan eteen jäävällä piha-alueella tai 
kadunvarsipysäköintinä. Konseptin märkätilapakettia on laajen-
nettu erillisellä kodinhoitotilalla ja saunalla. Avoin tila on jaettavis-
sa ja kalustettavissa eri tavoin. Makuuhuoneita voidaan toteuttaa 
asukkaan tarpeiden mukaan yksi tai kaksi kappaletta. 
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Talo L on kaksikerroksinen versio tyyppitalosta M. Porras kier-
tää tulisijan takaa luoden miellyttävän siirtymän yläkerran tiloihin. 
Olohuone voidaan toteuttaa kaksi kerrosta korkeana tilana tai 
sen yläpuolelle voidaan rakentaa vaihtoehtoisesti kaksi makuu-
huonetta lisää.
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2.2.
Riikka Kuittinen & Miia Nätynki

Massakustomoitava pientalo: Sarja-
räätälöitäviä konsepteja variaatioineen
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Projektitutkija Riikka Kuittinen ideoi hankkeessa kerätyn aineis-
ton pohjalta kolme erilaista hirsiomakotitalojen sarjaräätälöitävää 
konseptia. Esiselvitysvaiheen perusteella massakustomoitavaa 
talomallia tulisi voida muunnella sopimaan tontin, asukkaiden 
määrän, asukastoiveiden sekä budjetin asettamiin vaatimuksiin. 
Keskeisimpiä tavoitteita olivat myös suunnitteluprosessin ke-
ventäminen sekä laadukkaan hirsiarkkitehtuurin tuominen use-
ampien asukkaiden ulottuville. Tavoiteltiin kaupunkeihin sopivia 
malleja, joten myös suojaisen pihatilan muodostaminen tiiviissä 
kaupunkiympäristössä oli yksi tavoitteista. Konseptien tarkoitus 
on toimia erilaisina avauksina mahdollisista hirsitaloteollisuutta 
palvelevista massakustomointiperiaatteista.

Muita tarkempia tavoitteita ja lähtöoletuksia olivat:

• Helppotajuinen muuntuvuus ja hyvä arkkitehtuuri, ei kaik-
keen mahdolliseen joustava, vaikeasti ymmärrettävä kon-
septi. 

• Kehittää nimenomaan suunnittelua, joka on tunnistettu pul-
lonkaulaksi. Tuotanto on jo automatisoitu ja optimoitu.

• Vaikka muuntuu, tunnistettavuuden ja hyvän arkkitehtuurin 
pitäisi aina säilyä.

• Muuntelua pitäisi pystyä tekemään myös itse, esim. nettiedi-
torilla. Siis tarpeeksi yksinkertaista muuntelua.

• Kohderyhmänä kohtalaisen pienten talojen rakennuttajat.
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5 400

 NIVEL: AULA JA MÄRKÄTILAT
 29,0 m2

 MAKUUHUONEET JA LEIKKI
 29,0 m2

 mh
 9,5 m2

 aula
 9,5 m2

 OLESKELU JA KEITTIÖ
 46,0 m2

 arkiet, khh, tekn
 7,5 m2

 s
 3,0 m2

 mh
 9,5 m2

 wc
 2,5 m2

 pukuh, kph
 5,5 m2

 leikki/työpisteaula
 9,5 m2

 AUTOKATOS kahdelle autolle
 31,5 m2

 PÄÄMAKUUHUONE
 14,5 m2

 vh/kph
 3,0 m2

Konsepti 1: Nivel + siivet
• Märkätilat ja eteisaula muodostavat vakioidun nivelosan.
• Oleskelutilojen ja keittiön tilamoduuli sekä makuuhuonemo-

duulit ovat niveleen liittyviä siipiosia. 
• Yhdistämällä siivet niveleen eri tavoin talosta voi muodostua 

pohjamuodoltaan joko L, atrium tai puikko.
• Osat voidaan sijoittaa erilaisille tonteille monella eri tavalla, 

siten että aina syntyy suojainen aurinkopiha.  
• Moduulien koossa ei ole pyritty tilaelementtitoteutukseen, 

vaan ne toimivat suunnittelua palvelevina työkaluina. 
• Vakioitavat vaihtoehdot erilaisille kattomuodoille. 

TALOMUUNNELMIA NIVEL+SIIVET -KONSEPTISTA: PIENET JA ISOT L-MALLIT

SUOJAINEN
AURINKOPIHA

SUOJAINEN
AURINKOPIHA

SUOJAINEN
AURINKOPIHA

ATRIUM

SUOJAINEN
AURINKOPIHA SUOJAINEN

AURINKOPIHA

SUOJAINEN
AURINKOPIHA

PUIKKO

SUOJAINEN
AURINKOPIHA

SUOJAINEN
AURINKOPIHA

 makuuhuoneet
 29,0 m2

 aula
 9,5 m2

 arkiet, khh, tekn
 7,5 m2

 s
 3,0 m2

 wc
 2,5 m2

 pukuh, kph
 5,5 m2

 oleskelu ja keittiö
 46,0 m2

 huoneistoala
 120,5 m2

 aula
 9,5 m2

 arkiet, khh, tekn
 7,5 m2

 s
 3,0 m2

 wc
 2,5 m2

 pukuh, kph
 5,5 m2

 oleskelu ja keittiö
 46,0 m2

 mh
 9,5 m2

 mh
 9,5 m2

 leikki/työpisteaula
 9,5 m2

 mh
 14,5 m2

 mh
 9,5 m2

 leikki/työpisteaula
 4,5 m2

 aula
 9,5 m2

 arkiet, khh, tekn
 7,5 m2

 s
 3,0 m2

 wc
 2,5 m2

 pukuh, kph
 5,5 m2

 oleskelu ja keittiö
 46,0 m2

 huoneistoala
 121,0 m2

 mh
 14,5 m2

 mh
 9,5 m2

 leikki/työpisteaula
 5,0 m2

 huoneistoala
 105,5 m2

 aula
 9,5 m2

 arkiet, khh, tekn
 7,5 m2

 s
 3,0 m2

 wc
 2,5 m2

 pukuh, kph
 5,5 m2

 oleskelu ja keittiö
 46,0 m2

 aula
 9,5 m2

 arkiet, khh, tekn
 7,5 m2

 s
 3,0 m2

 wc
 2,5 m2

 pukuh, kph
 5,5 m2

 mh
 9,5 m2

 mh
 9,5 m2

 leikki/työpisteaula
 9,5 m2

 oleskelu ja keittiö
 46,0 m2

 huoneistoala
 135,5 m2

 huoneistoala
 136,0 m2

 aula
 9,5 m2

 arkiet, khh, tekn
 7,5 m2

 s
 3,0 m2

 wc
 2,5 m2

 pukuh, kph
 5,5 m2 oleskelu ja keittiö

 46,0 m2

 aula
 9,5 m2

 arkiet, khh, tekn
 7,5 m2

 s
 3,0 m2

 wc
 2,5 m2

 pukuh, kph
 5,5 m2

 oleskelu ja keittiö
 46,0 m2

 mh
 9,5 m2

 mh
 10,5 m2

 leikki/työpisteaula
 9,0 m2

 mh
 9,5 m2

 mh
 9,5 m2

 leikki/työpisteaula
 9,0 m2

 huoneistoala
 122,5 m2

 mh
 9,5 m2

 mh
 9,5 m2

 leikki/työpisteaula
 9,5 m2

 huoneistoala
 120,5 m2

 aula
 9,5 m2

 arkiet, khh, tekn
 7,5 m2

 s
 3,0 m2

 wc
 2,5 m2

 pukuh, kph
 5,5 m2

 huoneistoala
 105,5 m2

 oleskelu ja keittiö
 46,0 m2

 mh
 14,5 m2

 mh
 9,5 m2

 leikki/työpisteaula
 5,0 m2

 autokatos kahdelle autolle
 31,5 m2

 autokatos kahdelle autolle
 32,5 m2

 autokatos kahdelle autolle
 31,5 m2

 autokatos kahdelle autolle
 31,5 m2

 autokatos kahdelle autolle
 32,5 m2

 autokatos kahdelle autolle
 31,5 m2

 autokatos kahdelle autolle
 31,5 m2

 autokatos kahdelle autolle
 34,0 m2

 päämakuuhuone
 14,5 m2

 vh/kph
 3,0 m2

 1-2mh
 14,5 m2

 vh/kph
 3,0 m2

 vh/kph
 3,0 m2

 makuuhuone
 14,5 m2

 makuuhuone
 14,5 m2

 vh/kph
 3,0 m2

 vh/kph
 3,0 m2

 päämakuuhuone
 15,5 m2

 vh/kph
 3,5 m2

 makuuhuone
 14,5 m2

 makuuhuone
 14,5 m2

 vh/kph
 3,0 m2

 vh/kph
 3,0 m2

 päämakuuhuone
 14,5 m2

 vh/kph
 3,0 m2
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Konsepti 2: Tilaelementit + välitila
• Makuuhuoneet ja märkätilat sijoittuvat hirsiseinäisinä tilamo-

duuleina talon kulmiin.
• Oleskelutilat muodostuvat moduuleiden väleihin jäävään, 

ulkoilmasta kokolasiseinin erotettuun tilaan. 
• Myös halutun kokoiset terassit sijoittuvat tilamoduuleiden 

välitilaan.
• Välitilan ja tilaelementtien syvyysmitta olisi vakioitu, jotta 

myös kattomuoto voitaisiin vakioida. Yhtenäinen katto myös 
terassien päällä. 

• Oleskelutiloista näkymät neljään suuntaan.
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 puku+kph
 4,5 m2

 s
 4,5 m2

 khh, arkiet
 7,0 m2

 wc
 2,0 m2

VÄLITILAT: OLESKELU, SISÄÄNKÄYNTI JA TERASSIT

TILAMODUULIT
NURKISSA

 mh
 9,0 m2

 mh
 9,0 m2

 mh
 13,5 m2

 mh
 13,5 m2

takka

takka

SUUREHKOT
YKSIKERROKSISET

takka

takka

päällä parvi tai 1-2 mh

ta
kk

a

päällä parvi tai 1-2 mh
korkea oh

vinokattoinen oh

ta
kk

a

ta
kk

a

päällä 3mh

ta
kk

a

päällä 2mh+aula

TALOMUUNNELMIA KONSEPTISTA TILAELEMENTIT+VÄLITILA :

SUURET
PUOLITOISTAKERROKSISET

PIENEMMÄT
YKSIKERROKSISET KAKSIKERROKSISET

PORRAS

PORRASPORRAS

PORRASTERASSI

TERASSI

TERASSI TERASSI

TERASSI

TERASSI TERASSI

TERASSI

 huoneistoala
 127,5 m2

 puku+kph
 4,5 m2

 s
 4,5 m2

 khh, arkiet
 7,0 m2

 wc
 2,0 m2

 huoneistoala
 122,0 m2

 puku+kph
 4,5 m2

 s
 4,5 m2 khh, arkiet

 7,0 m2

 wc
 2,0 m2

 huoneistoala alakerta
 129,5 m2

 puku+kph
 4,5 m2

 s
 4,5 m2

 khh, arkiet
 7,0 m2

 wc
 2,0 m2

 huoneistoala alakerta
 127,5 m2

 puku+kph
 4,5 m2

 s
 4,5 m2

 khh, arkiet
 7,0 m2

 wc
 2,0 m2

 märkä/vaatetiloja
 3,0 m2

 huoneistoala
 110,0 m2

 puku+kph
 4,5 m2

 s
 4,5 m2 khh, arkiet

 7,0 m2

 wc
 2,0 m2

 huoneistoala yläkerta
 32,0 m2

 huoneistoala yläkerta
 32,0 m2

 märkä/vaatetiloja
 3,0 m2

 huoneistoala
 117,0 m2

 puku+kph
 4,5 m2

 s
 4,5 m2 khh, arkiet

 7,0 m2

 wc
 2,0 m2

 huoneistoala alakerta
 117,0 m2

 puku+kph
 5,5 m2

 s
 3,0 m2

 khh, arkiet
 9,0 m2

 wc
 2,0 m2

 tekn
 2,5 m2

 huoneistoala yläkerta max
 52,0 m2

 huoneistoala alakerta
 109,0 m2

 mh
 11,5 m2

 khh, arkiet
 9,0 m2

 wc
 2,0 m2

 puku+kph
 5,5 m2

 s
 3,5 m2

 tekn
 3,0 m2

 huoneistoala yläkerta max
 45,5 m2

 k+r,oh
 46,5 m2

 et
 8,5 m2

 mh
 9,0 m2

 mh
 13,5 m2

 mh
 13,5 m2

 mh
 9,0 m2

 k+r,oh
 46,5 m2

 mh
 9,0 m2

 mh
 11,0 m2

 mh
 11,0 m2

 mh
 9,0 m2

 et
 8,5 m2

 k+r,oh
 48,5 m2

 et
 8,5 m2

 mh
 13,5 m2

 k+r,oh
 46,5 m2

 et
 8,5 m2

 mh
 11,5 m2

 mh
 13,5 m2

 mh
 8,5 m2

 mh
 11,5 m2

 k+r,oh
 45,5 m2

 mh
 11,0 m2

 mh
 11,0 m2

 mh
 12,5 m2

 et
 5,0 m2

 mh
 8,5 m2

 k+r,oh
 52,5 m2

 mh
 11,0 m2

 mh
 11,0 m2

 mh
 12,5 m2

 et
 5,0 m2

 k+r,oh
 52,5 m2

 mh
 11,0 m2

 mh
 12,5 m2

 et
 5,0 m2

 porras
 7,0 m2

 k+r,oh
 45,5 m2

 mh
 11,0 m2

 porras
 7,0 m2 et

 5,0 m2
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Konsepti 3: Minitalo + tilaelementit
• Yksinäänkin toimiva minitalo sekä siihen sopivat lisätilat, joi-

den avulla rakennus sovitetaan tontille. 
• Minitalo on suunniteltu ympärikierrettäväksi, jolloin pienehkö 

tila tuntuu avaralta ja lisäosat voivat liittyä siihen mille tahan-
sa reunalle tontin ja tarpeiden mukaan.

• Lisätilat voidaan toteuttaa tilaelementteinä tai käyttää mo-
duuleita ainoastaan suunnittelua palvelevina työkaluina. 
Moduuleiden leveys on kapea 3,4m mahdollistaen tilaele-
menttitoteutuksen.
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 yht
 76,5 m2

 oh,k,r
 41,5 m2

 wc/kph
 3,5 m2

 khh/arkiet/tekn
 7,0 m2  h tai osa oh

 13,0 m2

 tekn/s
 3,0 m2

 et
 6,5 m2

 vh/kph
 5,0 m2

 puku/khh/h
 10,0 m2

 s
 4,0 m2

 kph
 4,0 m2

keittiö

MINITALO

 mh
 9,0 m2

 mh
 9,0 m2

 AUTOTALLI
 18,5 m2

 päämh (sis.vh, kph)
 18,5 m2

 SAUNAOSASTO JA KHH
 18,5 m2

Konseptien laatimisen jälkeen, hankkeessa järjestettiin työpaja, 
jossa tavoitteena oli kerätä palautetta malleista sekä valita osal-
listujien mielestä paras konsepti kehitettäväksi palautteen poh-
jalta pidemmälle. Työpajaan osallistuivat kahden kehitystyöstä 
kiinnostuneen hirsitalotuottajan edustajia; toimitusjohtaja, mark-
kinointivastaava ja kaksi yrityksissä pientalojen suunnittelutyötä 
tekevää suunnittelijaa. Työpajan osallistujat valitsivat jatkokehi-
tettäväksi konseptin Minitalo+tilaelementit.  Jatkotyöstövaihees-
sa konseptista laadittiin tarkempia suunnitelmia.

PELKKÄ MINITALO

SUOJAINEN
AURINKOPIHA

SUOJAINEN
AURINKOPIHA

SUOJAINEN
AURINKOPIHA

SUOJAINEN
AURINKOPIHA

SUOJAINEN
AURINKOPIHA

SUOJAINEN
AURINKOPIHA

LISÄMAKUUHUONEILLA
JA AUTOTALLILLA

TALOMUUNNELMIA KONSEPTISTA MINITALO + TILAELEMENTIT :

PUIKKOMAISET PIHASAUNA RAJAAMASSA PIHAA ERI PUOLILLE

ATRIUM- TYYPPINEN

 huoneistoala
 76,5 m2

 huoneistoala
 117,0 m2

 huoneistoala
 137,0 m2

 huoneistoala
 137,0 m2

 huoneistoala
 96,5 m2

 huoneistoala
 137,0 m2

 oh,k,r
 41,5 m2

 wc/kph
 3,5 m2

 khh/arkiet/tekn
 7,0 m2

 mh
 12,5 m2 tekn/s

 3,0 m2

 et
 6,5 m2

 oh,k,r
 41,5 m2

 wc/kph
 3,5 m2

 khh/arkiet/tekn
 7,0 m2

 mh
 12,5 m2 tekn/s

 3,0 m2

 et
 6,5 m2

 puku/khh/h
 10,0 m2

 s
 4,0 m2

 kph
 4,0 m2

 oh,k,r
 41,5 m2

 wc/kph
 3,5 m2

 khh/arkiet/tekn
 7,0 m2

 leikkiaula
 12,5 m2 tekn/s

 3,0 m2

 et
 6,5 m2

 vh/kph
 5,0 m2

 puku/vierash.
 10,0 m2

 s
 4,0 m2

 kph
 4,0 m2

 oh,k,r
 41,5 m2

 wc/kph
 3,5 m2

 khh/arkiet/tekn
 7,0 m2

 mh
 12,5 m2 tekn/s

 3,0 m2

 et
 6,5 m2

 puku/khh
 10,0 m2

 s
 4,0 m2

 kph
 4,0 m2  vh/kph

 5,0 m2

 huoneistoala
 136,5 m2

 oh,k,r
 41,5 m2

 wc/kph
 3,5 m2

 khh/arkiet/tekn
 7,0 m2

 mh
 12,5 m2 tekn/s

 3,0 m2

 et
 6,5 m2

 puku/khh/h
 10,0 m2

 s
 4,0 m2

 kph
 4,0 m2

 oh,k,r
 41,5 m2

 wc/kph
 3,5 m2

 khh/arkiet/tekn
 7,0 m2

 leikkiaula
 12,5 m2 tekn/s

 3,0 m2

 et
 6,5 m2

 vh/kph
 5,0 m2

 puku/vierash.
 10,0 m2

 s
 4,0 m2

 kph
 4,0 m2

 oh,k,r
 41,5 m2

 wc/kph
 3,5 m2

 khh/arkiet/tekn
 7,0 m2

 leikkiaula
 12,5 m2 tekn/s

 3,0 m2

 et
 6,5 m2

 vh/kph
 5,0 m2

 puku/vierash.
 10,0 m2

 s
 4,0 m2

 kph
 4,0 m2

 oh,k,r
 41,5 m2

 wc/kph
 3,5 m2

 khh/arkiet/tekn
 7,0 m2

 tekn/s
 3,0 m2

 et
 6,5 m2

 vh/kph
 5,0 m2

 puku/vierash.
 10,0 m2

 s
 4,0 m2

 kph
 4,0 m2

 oh,k,r
 41,5 m2

 kph
 3,5 m2

 khh/tekn
 7,0 m2

 mh
 12,5 m2 s

 3,0 m2

 et
 6,5 m2

 huoneistoala
 137,0 m2

 mh
 9,0 m2

 mh
 9,0 m2

 at
 18,5 m2

 mh
 9,0 m2

 mh
 9,0 m2

 päämh(+vh, kph)
 18,5 m2

 at
 18,5 m2

 mh
 9,0 m2

 mh
 9,0 m2

 päämh(+vh, kph)
 18,5 m2

 mh
 9,0 m2

 mh
 9,0 m2

 mh
 9,0 m2

 mh
 9,0 m2

 päämh(+vh, kph)
 18,5 m2

 mh
 9,0 m2

 mh
 9,0 m2

 päämh(+vh, kph)
 18,5 m2

 at
 18,5 m2

 mh
 9,0 m2

 mh
 9,0 m2

 päämh(+vh, kph)
 18,5 m2

 at
 18,5 m2

 mh
 9,0 m2

 mh
 9,0 m2

 at
 18,5 m2
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76 m², harjakatto

115 m², harjakatto
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”115 m² pulpettikatto
ja parvi”

”128 m² poikittainen
harjakatto”
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2.3.
Marko Simsiö / Henri Jessen-Juhler ja Liisa Heinonen

Hirsirakenteinen kaupunkiasunto  
–opiskelijakilpailun voittajatyöt

A. Pientaloalue / Myllypuro, Helsinki

B. Vanha kaupunkirakenne / Kaleva, Tampere

C. Osana uutta

Useimmiten vain pientaloja rakennetaan hirrestä, miksei tätä 
ympäristöystävällistä ja kestävää rakentamistapaa hyödynnettäisi 
myös pienimittakaavaisessa kerrostaloasumisessa? Suunnittelimme 
nykypäivän tiivistämistarvetta vastaavan, muunneltavan sekä perinteitä 
ja tulevaisuutta yhdistelevän pienen hirsikerrostalon. Uusi typologia 
tuo perinteisen rakennustekniikan urbaaniin ympäristöön. 

N O P P A 
/ P I E N I
K E R R O S T A L O
H I R R E S T Ä

Tällä hetkellä hirsikerrostalon rakentaminen on haastavaa mm. 
tiukkojen palomääräysten takia. Siksi suunnittelimme nopan P2-
paloluokkaan sopivaksi kompaktiksi 4 kerroksiseksi rakennukseksi, 
jossa käytämme hirrelle ominaista rakennetta – risteäviä, massiivisia 
seinärakenteita lyhyillä jänneväleillä. 

Nopan muunneltavat asunnot sijoittuvat kehämäisesti porrashuone-
ytimen ympärille. Näin syntyviä asuntoja on helppo yhdistää tai jakaa 
pienempiin osiin asukkaiden tarpeiden mukaan. Tämä muunneltavuus 
ja kompakti koko sopivat hyvin esimerkiksi ryhmärakentamiseen. 
Uloimman kehän muodostaa parvekevyöhyke, joka muistuttaa 
perinteisen hirsitalon kuistia ja tuo asumiseen uuden ulottuvuuden.

Kooltaan pieni kerrostalo on helppo sijoittaa vanhaan 
kaupunkirakenteeseen. Kuvassa A. suunnitelma toimii 
omakotitaloalueen ja kerrostaloalueen rajalla sulavana siirtymänä. 
Kuvassa B. Noppa on sijoitettu modernistiseen, avoimeen 
kaupunkirakenteeseen lievittämään asuntopulaa, kuitenkin 
hävittämättä alkuperäisiä kaupunkikuvallisia arvoja. Rakennus 
voidaan suunnitella myös osaksi uutta asuinaluetta, esimerkiksi 
suurkorttelien keskelle, kuva C. 

Ekomittarin lukema on laskettu, 
jos rakennus toteutettaisiin 
kahden kerroksen korkuisena.

Noppa / Hirsirakenteinen kaupunkiasunto ideakilpailu

A. Pientaloalue / Myllypuro, Helsinki

B. Vanha kaupunkirakenne / Kaleva, Tampere

C. Osana uutta

Useimmiten vain pientaloja rakennetaan hirrestä, miksei tätä 
ympäristöystävällistä ja kestävää rakentamistapaa hyödynnettäisi 
myös pienimittakaavaisessa kerrostaloasumisessa? Suunnittelimme 
nykypäivän tiivistämistarvetta vastaavan, muunneltavan sekä perinteitä 
ja tulevaisuutta yhdistelevän pienen hirsikerrostalon. Uusi typologia 
tuo perinteisen rakennustekniikan urbaaniin ympäristöön. 

N O P P A 
/ P I E N I
K E R R O S T A L O
H I R R E S T Ä

Tällä hetkellä hirsikerrostalon rakentaminen on haastavaa mm. 
tiukkojen palomääräysten takia. Siksi suunnittelimme nopan P2-
paloluokkaan sopivaksi kompaktiksi 4 kerroksiseksi rakennukseksi, 
jossa käytämme hirrelle ominaista rakennetta – risteäviä, massiivisia 
seinärakenteita lyhyillä jänneväleillä. 

Nopan muunneltavat asunnot sijoittuvat kehämäisesti porrashuone-
ytimen ympärille. Näin syntyviä asuntoja on helppo yhdistää tai jakaa 
pienempiin osiin asukkaiden tarpeiden mukaan. Tämä muunneltavuus 
ja kompakti koko sopivat hyvin esimerkiksi ryhmärakentamiseen. 
Uloimman kehän muodostaa parvekevyöhyke, joka muistuttaa 
perinteisen hirsitalon kuistia ja tuo asumiseen uuden ulottuvuuden.

Kooltaan pieni kerrostalo on helppo sijoittaa vanhaan 
kaupunkirakenteeseen. Kuvassa A. suunnitelma toimii 
omakotitaloalueen ja kerrostaloalueen rajalla sulavana siirtymänä. 
Kuvassa B. Noppa on sijoitettu modernistiseen, avoimeen 
kaupunkirakenteeseen lievittämään asuntopulaa, kuitenkin 
hävittämättä alkuperäisiä kaupunkikuvallisia arvoja. Rakennus 
voidaan suunnitella myös osaksi uutta asuinaluetta, esimerkiksi 
suurkorttelien keskelle, kuva C. 

Ekomittarin lukema on laskettu, 
jos rakennus toteutettaisiin 
kahden kerroksen korkuisena.

Noppa / Hirsirakenteinen kaupunkiasunto ideakilpailu

A. Pientaloalue / Myllypuro, Helsinki

B. Vanha kaupunkirakenne / Kaleva, Tampere

C. Osana uutta

Useimmiten vain pientaloja rakennetaan hirrestä, miksei tätä 
ympäristöystävällistä ja kestävää rakentamistapaa hyödynnettäisi 
myös pienimittakaavaisessa kerrostaloasumisessa? Suunnittelimme 
nykypäivän tiivistämistarvetta vastaavan, muunneltavan sekä perinteitä 
ja tulevaisuutta yhdistelevän pienen hirsikerrostalon. Uusi typologia 
tuo perinteisen rakennustekniikan urbaaniin ympäristöön. 

N O P P A 
/ P I E N I
K E R R O S T A L O
H I R R E S T Ä

Tällä hetkellä hirsikerrostalon rakentaminen on haastavaa mm. 
tiukkojen palomääräysten takia. Siksi suunnittelimme nopan P2-
paloluokkaan sopivaksi kompaktiksi 4 kerroksiseksi rakennukseksi, 
jossa käytämme hirrelle ominaista rakennetta – risteäviä, massiivisia 
seinärakenteita lyhyillä jänneväleillä. 

Nopan muunneltavat asunnot sijoittuvat kehämäisesti porrashuone-
ytimen ympärille. Näin syntyviä asuntoja on helppo yhdistää tai jakaa 
pienempiin osiin asukkaiden tarpeiden mukaan. Tämä muunneltavuus 
ja kompakti koko sopivat hyvin esimerkiksi ryhmärakentamiseen. 
Uloimman kehän muodostaa parvekevyöhyke, joka muistuttaa 
perinteisen hirsitalon kuistia ja tuo asumiseen uuden ulottuvuuden.

Kooltaan pieni kerrostalo on helppo sijoittaa vanhaan 
kaupunkirakenteeseen. Kuvassa A. suunnitelma toimii 
omakotitaloalueen ja kerrostaloalueen rajalla sulavana siirtymänä. 
Kuvassa B. Noppa on sijoitettu modernistiseen, avoimeen 
kaupunkirakenteeseen lievittämään asuntopulaa, kuitenkin 
hävittämättä alkuperäisiä kaupunkikuvallisia arvoja. Rakennus 
voidaan suunnitella myös osaksi uutta asuinaluetta, esimerkiksi 
suurkorttelien keskelle, kuva C. 

Ekomittarin lukema on laskettu, 
jos rakennus toteutettaisiin 
kahden kerroksen korkuisena.
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Hirsirakenteinen kaupunkiasunto -opiskelijakilpailu oli Hirsitalo-
teollisuus ry:n ja Moderni Hirsikaupunki –hankkeen yhdessä jär-
jestämä ideakilpailu. Kilpailun tavoitteena oli löytää uusia ideoita 
hirsirakenteisen kaupunkiasunnon toteuttamiselle. Osanotto-oi-
keus kilpailuun oli kaikilla suomalaisissa yliopistoissa ja ammat-
tikorkeakouluissa opiskelevilla arkkitehti- ja rakennusarkkitehti-
opiskelijoilla. Kilpailuaika oli 19.4.2017 – 29.9.2017. Kilpailu sai 
opiskelijoiden keskuudessa hyvän suosion, sillä määräaikaan 
mennessä jätettiin yhteensä 35 ehdotusta.

Kilpailussa ideoitavalle kaupunkiasumiselle ei osoitettu erityistä 
paikkaa, vaan lähtökohtana tuli olla, että suunniteltava raken-
nus olisi sovitettavissa erilaisiin sijoituspaikkoihin. Yksi hirsira-
kenteen eduista on myös, että se on helposti purettavissa ja 
siirrettävissä. Kilpailuehdotusten tekijät voivat havainnollistaa 
suunnittelemansa rakennuksen sopivuutta erilaisiin sijoitusym-
päristöihin näkymäkuvien avulla. Kaaviotasoiset asemapiirrok-
set tekijän valitsemaan ympäristöön sovitettuna olivat niin ikään 
mahdollisia. Tässä kilpailussa erityinen mielenkiinto oli etsiä 
kaupunkimaiseen ympäristöön soveltuvaa hirsiarkkitehtuuria. 
Kaupunkimaiseksi ympäristöksi luettiin tässä myös esimerkiksi 
pientaloalueiden tiivistämistä koskevat ideat.

Kilpailutehtävässä ei myöskään rajattu suunniteltavan talomallin 
kokoa. Kilpailijat voivat oman harkintansa mukaan esittää suun-
nitelmia miniasunnoista suurempiin asuinrakennuksiin tai näitä 
yhdistäviä modulaarisia ratkaisuja. Kilpailijoiden toivottiin esittä-
vän ratkaisuita ja konsepteja, joille voisi olla löydettävissä mark-
kinakysyntää.

Palkintolautakunta painotti arvostelussaan erityisesti seuraavia 
näkökohtia:
• Ehdotuksen arkkitehtoninen ja kaupunkikuvallinen laatu
• Toiminnallinen ideointi ja joustavuus, mukaan lukien esimer-

kiksi kierrätettävyys
• Esitetyn talomallin soveltuvuus ja jatkokehitettävyys teolli-

seen tuotantoon
• Kokonaisotteen innovatiivisuus ja tuoreus
• Ehdotuksen elinkaarivaikutukset, eli hiilijalanjälki.
• Arvostelussa painottui ratkaisun yleinen laatu sekä omalei-

maiset ideat. Kokonaisratkaisun ansioita pidettiin tärkeäm-
pänä kuin yksityiskohtien virheettömyyttä.

Opiskelijakilpailussa jaettiin kaksi ensimmäistä palkintoa. Nimi-
merkin ”Hirsi Townhouse” tekijäksi paljastui arkkitehtiopiskelija 
Marko Simsiö Oulun yliopistosta. Nimimerkin ”Noppa” tekijöiksi 
paljastuivat Aalto-yliopiston arkkitehtiopiskelijat Henri Jessen-
Juhler ja Liisa Heinonen. Kilpailun tulokset julkistettiin ja palkin-
not jaettiin Puupäivän yhteydessä Helsingissä 30.11.2017.

Kilpailun palkintojen yhteissumma oli 5000€, josta molemmat en-
simmäiset palkinnot olivat suuruudeltaan 1750€. Lisäksi palkin-
tolautakunta päätti lunastaa kolme työtä, joista kunkin lunastus-
summa oli 500 euroa. Lunastetut työt olivat ”Puutio”, tekijänään 
Tuomo Könönen, Aalto-yliopisto; ”Pelkka”, tekijöinään Valtteri 
Alakärppä, Eveliina Erkkilä, Johan Jäsperlä ja Kristian Paavilai-
nen, Oulun yliopisto; sekä ”In Pairs, tekijöinään Joni Kopra ja 
Jonna Tuupainen, Aalto-yliopisto. Kunniamaininnan sai kaksi 
työtä, jotka olivat ”DWRNBT – Sidos”, tekijänään Aleksi Kraama, 
Tampereen teknillinen yliopisto sekä ”Karapuu”, tekijänään Jaak-
ko Viertiö, Aalto-yliopisto.

Palkintolautakunnan puheenjohtajana toimi Oulun yliopiston 
professori Janne Pihlajaniemi. Lisäksi tuomaristoon kuuluivat 
professori Pekka Heikkinen Aalto-yliopistosta, professori Mark-
ku Karjalainen Tampereen teknillisestä yliopistosta, designjoh-
taja Tanja Rytkönen Honkarakenne Oyj:stä, suunnittelupäällikkö 
Mikko Löf Kontiotuote Oy:stä, yliopettaja Janne Repo Savonia 
ammattikorkeakoulusta, toimitusjohtaja Mikko Viljakainen Puuin-
fo Oy:stä sekä asiamies Seppo Romppainen Hirsitaloteollisuus 
ry:stä.

Hirsi Townhouse (Marko Simsiö)
Kapean runkonsa ja moduulimaisuutensa vuoksi townhouse 
on helppo sijoittaa erikokoisille tonteille, ja se sopii hyvin myös 
täydennysrakentamiseen kapeille tonteille. Vähäeleinen kadun 
puoleinen julkisivu sopii erilaisiin kaupunkiympäristöihin. Selkeä 
muoto ja aukotukset, nollanurkkien käyttö, sekä julkisivun metal-
li- ja lasipinnat tuovat kaupunkiin sopivan modernin ilmeen. Jul-
kisivuun saadaan vaihtelua ja taloihin persoonallisuutta erilaisilla 
hirsien käsittelyillä ja maaleilla. Kattomuodot voidaan rakentaa 
viereisiin rakennuksiin sopiviksi.

Kerroksia talossa voi olla kahdesta neljään. Kantavien sivusei-
nien väliin jää tila, joka voidaan jakaa väliseinillä erilaisiin huo-
neisiin, tai jättää avoimeksi. Aputilat sijaitsevat rungon keskellä. 
Varsinaiset käyttötilat ovat talon molemmissa päädyissä, jonne 
saadaan paljon luonnonvaloa. Rungon keskelle valoa saadaan 
kattoikkunoista ja valokuilusta. Välipohjaan voidaan tehdä au-
kotuksia, mikä mahdollistaa korkeat tilat esimerkiksi olohuonee-
seen. Sisätiloissa hirret ja väli- sekä yläpohjaa kannattelevat pal-
kit ovat jätetty näkyville.

Kaupunkitalon mistä tahansa kerroksesta voidaan lohkaista eril-
linen yksiö esimerkiksi perheen isovanhemmalle tai murrosikäi-
selle asuttavaksi. Asuntojen tilat ja huonejaot voidaan suunnitella 
ryhmärakentamisperiaatteella vastamaan asukkaiden tarpeita jo 
rakentamisvaiheessa. Myöhempi muunneltavuus on keveiden 
väliseinien avulla helppoa.

Kilpailun arvostelupöytäkirjasta: Hirsirakenteinen towhouse on 
ehdotuksena ajankohtainen sekä hirsirakentamisen kannalta 
uudenlainen aluevaltaus pientalorakentamisessa. Kilpailutyö 
on ansiokkaasti suunniteltu tyyppitaloratkaisu, johon kaksi eri-
kokoista vaihtoehtoa tuovat sopivasti vaihtelua. Kadun puolella 
ikkunasommittelu on ehkä liiankin tasaisesti toistuvaa, mutta toi-
saalta ehdotuksen pohjaratkaisu mahdollistaisi luontevasti myös 
monipuolisemman aukotuksen katujulkisivuilla.

Townhousen hirsiarkkitehtuuri on tyylikästä ja ajanmukaista. 
Asunnon sisätila on kaunis ja valoisa. Hirsi tuodaan onnistu-
neesti esille myös rakennuksen ulkoarkkitehtuurissa. Ehdotus on 
hyvin toteuttamiskelpoinen ja monenlaisiin paikkoihin soveltuva. 
Asuntojen erilaisia pohjavaihtoehtoja on tutkittu kiitettävästi. 
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Pohjaratkaisu on yksinkertainen ja helposti mu-
unneltavissa erilaisiin käyttötarkoituksiin. Kerrok-
sia talossa voi olla kahdesta neljään. Kantavien 
sivuseinien väliin jää tila, joka voidaan jakaa väli-
seinillä erilaisiin huoneisiin, tai jättää avoimeksi. 
Aputilat, kuten portaat ja kylpyhuoneet sijaitsevat 
rungon keskellä. Varsinaiset käyttötilat ovat tal-
on molemmissa päädyissä, jonne saadaan paljon 
luonnonvaloa. Välipohjaan voidaan tehdä aukotuk-
sia, mikä mahdollistaa korkeat tilat esimerkiksi 
olohuoneeseen. 

Kaupunkitalon mistä tahansa kerroksesta void-
aan lohkaista erillinen yksiö esimerkiksi perheen 
isovanhemmalle tai murrosikäiselle asuttavaksi.

Asuntojen tilat ja huonejaot voidaan suunnitella 
ryhmärakentamisperiaatteella vastamaan asuk-
kaiden tarpeita jo rakentamisvaiheessa. Myöhempi 
muunneltavuus on keveiden väliseinien avulla 
helppoa. Pohja mahdollistaa hissivarauksen, jol-
loin asukkaat voivat hankkia hissin tarvittaessa 
myöhemmin.

Tilat ja muunneltavuus

Käyttötilat

1. KRS

2.(-4.) KRS

Aputilat

Ulkotilat Pohjapiirros, joustavuus ja muunneltavuus 1:150

K+R 16m²

OH 16m²
K

KH

Sivuasunto  20m² Toimisto 20m²

OH 11m²

MH 16m²

MH+VH  16m²MH 16m²

OH 11m²

R 11m²

MH 13m²

MH 11m²

OH 13m²

TYÖH. 11m²

ET

H 6m²

ET

KHH

TER. TER.

PARV.

PIHA

KH

KH

KH KH

K

S

VH.

VAR. /
HISSI
(varaus)

VAR. /
HISSI
(varaus)

AVOIN TILA  
39m²

Koko kerroksen laajuinen avoin tila

K

KHHHS

K
VH.
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Hirsirakenteinen townhouse on uudentyyppinen kau-
punkiasumisen muoto. Townhouse talotyyppinä mah-
dollistaa omakotitalomaisen asumisen kaupungin palve-
luiden ja työpaikkojen läheisyydessä. Kapearunkoiset, 
toisiinsa kiinni rakennetut kaupunkitalot ovat tehokkaita 
myös tiiviisti rakennetuilla alueilla. Näistä syistä town-
house rakentaminen yleistymässä myös Suomessa. Hir-
sirakenne tuo kaupunkitalolle persoonallisen ilmeen. 
Talojen lukumäärää voidaan vaihdella joustavasti tontin 
koon ja tarpeen mukaan.

Kadun puoleinen julkisivu on vähäeleinen, joten se sop-
ii erilaisiin kaupunkiympäristöihin. Hirret on jätetty 
näkyville, mutta ne on toteutettu nykyaikaisella tavalla. 
Selkeä muoto ja aukotukset, nollanurkkien käyttö, sekä 
julkisivun metalli- ja lasipinnat tuovat taloille kaupunkiin 
sopivan modernin ilmeen. Julkisivuun saadaan vaihtelua, 
ja taloihin persoonallisuutta erilaisilla hirsien käsittelyillä 
ja maaleilla. Parhaiten townhouset sopivat 2-5 kerrok-
sisten rakennusten viereen. Kattomuodot voidaan raken-
taa viereisiin rakennuksiin sopiviksi. 

Sisätiloissa hirret ja väli- sekä yläpohjaa kannattelevat 
palkit ovat jätetty näkyville ja luonnollisen sävyisiksi. Tal-
on päädyssä on suuri parvekkeelle ja sisäpihalle avautuva 
lasiseinä, joka tuo paljon valoa sisään ja on avattavissa li-
ukuovilla. Rungon keskelle saadaan valoa kattoikkunoista 
ja valokuilusta.

Yksinkertainen suorakaiteen muotoinen 
rakennusmassa on energiatehokas. 
Suurissa lasiliukuovissa ja ikkunoissa 
on käytetty energialasia. Lisäksi 
parvekevyöhyke ja siihen liittyvät 
liukusäleiköt sekä leveä räystäs estävät 
kesällä liiallisen auringonvalon pääsyn 
asuntoihin.

Oikealla ekolaskurin mittausarvo.

HIRSI TOWNHOUSE Kaupunkikuva EkologisuusSisätilat
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Näkymä sisäpihalta Näkymä sisältä
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Noppa – Pieni kerrostalo hirrestä (Henri  
Jessen-Juhler ja Liisa Heinonen)
Tällä hetkellä hirsikerrostalon rakentaminen on haastavaa mm. 
tiukkojen palomääräysten takia. Haasteisiin vastaten Noppa 
onkin P2 -paloluokkaan sopiva, kompakti 4-kerroksinen raken-
nus. Pieni kerrostalo on helppo sijoittaa vanhaan tai uuteen 
kaupunkirakenteeseen. Noppa voidaan sijoittaa tontille yksin tai 
useamman rakennuksen ryhmänä. Rakennusten sisäänkäynnit 
ja avautumissuunnat voidaan suunnitella niin, että talojen väliin 
muodostuu yhteisöllinen pihapiiri.

Nopan asunnot sijoittuvat kehämäisesti porrashuoneytimen ym-
pärille. Näin asuntoja on helppo yhdistää tai jakaa pienempiin 
osiin asukkaiden tarpeiden mukaan. Muunneltavuus ja kompakti 
koko sopivat hyvin esimerkiksi ryhmärakentamiseen. Uloimman 
kehän muodostaa parvekevyöhyke.

Rakennuksen pohjakerroksessa sijaitsevat asukkaiden yhteis-
tilat, pesula, sauna, varasto sekä tekninen tila. Jos taloja on 
tontilla useita, voidaan pesula ja sauna kätevästi sijoittaa eri ra-
kennuksiin. Tällöin pohjakerrokseen vapautuu tilaa esimerkiksi 
asunnolle tai liiketilalle. Yksinkertaisen runkoratkaisun ansiosta 
on asuntokerroksiin mahdollista sijoittaa useita eri asuntotyyp-
pejä. Asuntotyyppien muuttaminen toisiksi vaatii vain muutoksia 
ovien sijoittamisessa. Asunnot on suunniteltu esteettömiksi.

Noppa muodostuu yksinkertaisesta, hirrelle ominaisesta raken-
teesta, jossa kantavat hirsilinjat jatkuvat läpi rakennuksen. Mär-
kätilat sijaitsevat kerroksissa päällekkäin, ja näin muun tilan käyt-
tö vapautuu. Keskelle sijoitetut hissi ja porras voidaan toteuttaa 
omana vapaasti seisovana rakenteenaan.

Kilpailun arvostelupöytäkirjasta: Kilpailutyö on arkkitehtonisesti 
laadukas ja monenlaiseen paikkaan soveltuva. Ehdotus tuo roh-
keasti hirren osaksi kaupunkirakentamista. Erityisen miellyttävää 
on se, että hirsirakennuksen tunnelma välittyy sisätilojen lisäksi 
myös rakennuksen julkisivuista.

Ratkaisuna hirsirakenteinen kerrostalo on uusi ja innovatiivinen. 
Vastaavaa 4-kerroksista hirsikerrostaloa ei ole vielä toteutettu, 
mutta suunnitelmassa esille tuodut rakenteelliset huomiot vaikut-

tavat lupaavilta rakennuksen toteutettavuuden kannalta.

Kilpailutyön lähtökohtana on kiinnostava struktuuriratkaisu, joka 
mahdollistaa useita erilaisia muunnelmia. Rakennuksen keski-
porrasratkaisu on yleispätevä, ja asuntojen muunneltavuus on-
nistunutta. Ratkaisu on muunneltavuutensa ansiosta sopiva eri-
laisiin paikkoihin, kuten ehdotuksessa on esitetty. Rakennuksen 
pääsisäänkäynnin paikka voisi olla alleviivatumpi, sillä nyt se ei 
eroa viereisten yhteistilojen sisäänkäynneistä. Ensimmäisen ker-
roksen yhteistilojen avautuminen osaksi pihaa terassien avulla 
luo miellyttävää yhteisöllistä pihapiiriä.

Julkisivu / 1:200

Leikkaus / 1:200

Noppa muodostuu yksinkertaisesta ja hirrelle ominaisesta rakenteesta, 
jossa kantavat hirsilinjat jatkuvat yhtenäisenä koko rakennuksen 
läpi. Seinälinjat on toteutettu kerrostalorakentamiseen sopivista 
painumattomista lamellihirsistä. Välipohjarakenne puolestaan on 
kiinnitetty yhtenäisten hirsiseinien väliin. Märkätilat on sijoitettu joka 
kerroksessa päällekkäin, mahdollistaen näin mahdollisimman helpon 
toteutuksen, mutta samalla mahdollisuuden muun tilan joustavaan 
käyttöön. Rakennuksen keskellä oleva hissi ja porras voidaan toteuttaa 
omana vapaasti seisovana rakenteenaan. Rakenneratkaisut perustuvat 
Jenni Sanin opinnäytetyössä (Hirsikerrostalo - Rakenneratkaisut 
ja kustannustekjiät, 2016) esitettyihin ratkaisuihin hirsikerrostalon 
toteutuksesta.

kantavat hirsiseinät

märkätilat

porraskäytävä
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Noppa voidaan sijoittaa tontille yksin tai useamman rakennuksen 
ryhmänä. Rakennusten sisäänkäynnit ja avautumissuunnat 
voidaan suunnitella niin, että talojen väliin muodostuu aktiivinen 
ja yhteisöllinen pihapiiri. Ensimmäisessä kerroksessa rakennusta 
kiertävä kuisti yhdistää rakennuksen ympäristöön ja tarjoaa 
siirtymän yksityisen ja julkisen tilan välillä. Kuistin eteen voidaan 
sijoittaa suurempi terassi lisäämään kuistin käyttöalaa ja osoittamaan 
sisäänkäynnin paikkaa.

 Rakennuksen pohjakerroksessa sijaitsevat asukkaiden 
yhteistilat, pesula, sauna, varasto sekä tekninen tila. Sisäänkäynnin 
vieressä on tilaa lastenvaunuille ja se on aina yhteydessä kulmassa 
olevaan kerhotilaan. Kerhotila aukeaa näin aina kahteen suuntaan, 
joka auttaa pihan aktivoimisessa. Tekninen tila ja asukasvarastot on 
puolestaan sijoitettu talon takaosaan. Jos taloja on tontilla useita, 
voidaan pesula ja sauna kätevästi sijoittaa eri rakennuksiin. Tällöin 
pohjakerrokseen vapautuu tilaa esimerkiksi asunnolle tai liiketilalle.
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Yksinkertaisen runkoratkaisun ansiosta on asuntokerroksiin 
mahdollista sijoittaa useita eri asuntotyyppejä. Asuntotyyppien 
muuttaminen toisiksi vaatii vain muutoksia ovien sijoittamisessa. 
 Kaikki asunnot on suunniteltu esteettömiksi. Keittiö- ja 
olohuone on sijoitettu rakennuksen kulmaan, tarjoten näkymät 
aina kahteen eri ilmansuuntaan. Suuremmissa asunnoissa toinen 
kylpyhuone on muutettu kodinhoitohuoneeksi. Jokaisessa asunnossa 
on myös oma iso parveke, johon on pääsy kaikista asuinhuoneesta 
mahdollistaen näin parvekkeen monipuolisen käytön.  Parveke on 
mahdollista lasittaa keittiön ja olohuoneen kohdalta, jolloin sen 
käyttöaikaa pitenee.

Esimerkkejä kerrosvariaatioista 1:200.
Yksi kerros on helposti jaettavissa neljään kaksioon (1), jolloin jokainen 
asunto avautuu kahteen ilmansuuntaan. Vastaavasti yksi kerros voi 
koostua myös kahdesta neliöstä (2). Neliöt voidaan helposti muuttaa 
kahdeksi kaksioksi asukkaiden elämäntilanteen muuttuessa, jolloin osaa 
asunnosta voidaan esimerkiksi vuokrata (3). Kerros on mahdollista jakaa 
myös kahdeksi yksiöksi ja kolmioksi (4). Tarvittaessa suurempaa asuntoa, 
voidaan huoneistoja yhdistellä muodostaen myös suuri viiden huoneen 
perheasunto (5).

(2) 2 x 4 h+k

(4) 2 x 1h+k, 2 x 3h+k

(3) 4h+k, 2 x 2h+k 

(1) 4 x 2h+k

(5) 5h+k, 1h+k, 2h+k
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Esimerkkejä kerrosvariaatioista 1:200.
Yksi kerros on helposti jaettavissa neljään kaksioon (1), jolloin jokainen 
asunto avautuu kahteen ilmansuuntaan. Vastaavasti yksi kerros voi 
koostua myös kahdesta neliöstä (2). Neliöt voidaan helposti muuttaa 
kahdeksi kaksioksi asukkaiden elämäntilanteen muuttuessa, jolloin osaa 
asunnosta voidaan esimerkiksi vuokrata (3). Kerros on mahdollista jakaa 
myös kahdeksi yksiöksi ja kolmioksi (4). Tarvittaessa suurempaa asuntoa, 
voidaan huoneistoja yhdistellä muodostaen myös suuri viiden huoneen 
perheasunto (5).

(2) 2 x 4 h+k

(4) 2 x 1h+k, 2 x 3h+k

(3) 4h+k, 2 x 2h+k 

(1) 4 x 2h+k

(5) 5h+k, 1h+k, 2h+k

Noppa / Hirsirakenteinen kaupunkiasunto ideakilpailu

Yksinkertaisen runkoratkaisun ansiosta on asuntokerroksiin 
mahdollista sijoittaa useita eri asuntotyyppejä. Asuntotyyppien 
muuttaminen toisiksi vaatii vain muutoksia ovien sijoittamisessa. 
 Kaikki asunnot on suunniteltu esteettömiksi. Keittiö- ja 
olohuone on sijoitettu rakennuksen kulmaan, tarjoten näkymät 
aina kahteen eri ilmansuuntaan. Suuremmissa asunnoissa toinen 
kylpyhuone on muutettu kodinhoitohuoneeksi. Jokaisessa asunnossa 
on myös oma iso parveke, johon on pääsy kaikista asuinhuoneesta 
mahdollistaen näin parvekkeen monipuolisen käytön.  Parveke on 
mahdollista lasittaa keittiön ja olohuoneen kohdalta, jolloin sen 
käyttöaikaa pitenee.

Esimerkkejä kerrosvariaatioista 1:200.
Yksi kerros on helposti jaettavissa neljään kaksioon (1), jolloin jokainen 
asunto avautuu kahteen ilmansuuntaan. Vastaavasti yksi kerros voi 
koostua myös kahdesta neliöstä (2). Neliöt voidaan helposti muuttaa 
kahdeksi kaksioksi asukkaiden elämäntilanteen muuttuessa, jolloin osaa 
asunnosta voidaan esimerkiksi vuokrata (3). Kerros on mahdollista jakaa 
myös kahdeksi yksiöksi ja kolmioksi (4). Tarvittaessa suurempaa asuntoa, 
voidaan huoneistoja yhdistellä muodostaen myös suuri viiden huoneen 
perheasunto (5).

(2) 2 x 4 h+k

(4) 2 x 1h+k, 2 x 3h+k

(3) 4h+k, 2 x 2h+k 

(1) 4 x 2h+k

(5) 5h+k, 1h+k, 2h+k

Noppa / Hirsirakenteinen kaupunkiasunto ideakilpailu

Yksinkertaisen runkoratkaisun ansiosta on asuntokerroksiin 
mahdollista sijoittaa useita eri asuntotyyppejä. Asuntotyyppien 
muuttaminen toisiksi vaatii vain muutoksia ovien sijoittamisessa. 
 Kaikki asunnot on suunniteltu esteettömiksi. Keittiö- ja 
olohuone on sijoitettu rakennuksen kulmaan, tarjoten näkymät 
aina kahteen eri ilmansuuntaan. Suuremmissa asunnoissa toinen 
kylpyhuone on muutettu kodinhoitohuoneeksi. Jokaisessa asunnossa 
on myös oma iso parveke, johon on pääsy kaikista asuinhuoneesta 
mahdollistaen näin parvekkeen monipuolisen käytön.  Parveke on 
mahdollista lasittaa keittiön ja olohuoneen kohdalta, jolloin sen 
käyttöaikaa pitenee.

Esimerkkejä kerrosvariaatioista 1:200.
Yksi kerros on helposti jaettavissa neljään kaksioon (1), jolloin jokainen 
asunto avautuu kahteen ilmansuuntaan. Vastaavasti yksi kerros voi 
koostua myös kahdesta neliöstä (2). Neliöt voidaan helposti muuttaa 
kahdeksi kaksioksi asukkaiden elämäntilanteen muuttuessa, jolloin osaa 
asunnosta voidaan esimerkiksi vuokrata (3). Kerros on mahdollista jakaa 
myös kahdeksi yksiöksi ja kolmioksi (4). Tarvittaessa suurempaa asuntoa, 
voidaan huoneistoja yhdistellä muodostaen myös suuri viiden huoneen 
perheasunto (5).

(2) 2 x 4 h+k

(4) 2 x 1h+k, 2 x 3h+k

(3) 4h+k, 2 x 2h+k 

(1) 4 x 2h+k

(5) 5h+k, 1h+k, 2h+k

Noppa / Hirsirakenteinen kaupunkiasunto ideakilpailu

Julkisivu / 1:200

Leikkaus / 1:200

Noppa muodostuu yksinkertaisesta ja hirrelle ominaisesta rakenteesta, 
jossa kantavat hirsilinjat jatkuvat yhtenäisenä koko rakennuksen 
läpi. Seinälinjat on toteutettu kerrostalorakentamiseen sopivista 
painumattomista lamellihirsistä. Välipohjarakenne puolestaan on 
kiinnitetty yhtenäisten hirsiseinien väliin. Märkätilat on sijoitettu joka 
kerroksessa päällekkäin, mahdollistaen näin mahdollisimman helpon 
toteutuksen, mutta samalla mahdollisuuden muun tilan joustavaan 
käyttöön. Rakennuksen keskellä oleva hissi ja porras voidaan toteuttaa 
omana vapaasti seisovana rakenteenaan. Rakenneratkaisut perustuvat 
Jenni Sanin opinnäytetyössä (Hirsikerrostalo - Rakenneratkaisut 
ja kustannustekjiät, 2016) esitettyihin ratkaisuihin hirsikerrostalon 
toteutuksesta.

kantavat hirsiseinät

märkätilat

porraskäytävä

Noppa / Hirsirakenteinen kaupunkiasunto ideakilpailu
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2.4.
Samu Leppänen

Hirsirakenteinen huoneistohotelli Iso-
Syötteelle
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Työn tavoitteena oli uuden hirsirakenteisen huoneistohotellin 
suunnitteleminen Iso-Syötteen laskettelukeskukseen, Pohjois-
Pohjanmaalle Pudasjärvelle. Työn aihe oli alun perin lähtöisin 
Hotelli Iso-Syötteen johtajalta, jonka toivomuksena oli uuden 
huoneistohotellin toteuttaminen laskettelukeskukseen, toimi-
maan aikaisemman Hotelli Iso-Syötteen rinnalla. Sijoituspaikka-
na toimi Iso-Syötteen eturinteiden ala-asema, jonne rakennuk-
sen oli määrä sijoittua olemassa olevan Ravintola Romekievarin 
viereen, ja tärkeimpien keskustoimintojen läheisyyteen. Tavoit-
teena oli tehdä rakennus, joka suhtautuisi kunnioittavasti sekä 
ympäröivään luontoon, että rakennuskantaan. Useiden Suomen 
hiihtokeskusten kulissimaisiin “alppikyliin” ja muuhun kliseiseen 
symboliikkaan verrattuna työssä on pyritty rakennukseen, joka 
luontevalla ja omaperäisellä tavalla edustaisi nimenomaan suo-
malaista matkailuarkkitehtuuria, ja joka omalta osaltaan viitoit-
taisi parempaa kehityssuuntaa tulevaisuuden matkailurakenta-
miselle.

Rakennuksen sijoitus ja massoittelu perustuvat vahvasti raken-
nuspaikan puuston, näkymien sekä ympäristön linjojen huomi-
oimiseen. Rakennus koostuu ikään kuin kahdesta risteävästä 
puikkomaisesta massasta, jossa tärkeimmät toiminnot ovat si-
joittuneet rakennuksen erisuuntiin erkaneviin sakaroihin, ja kes-
kiosaan sijoittuu esimerkiksi aputiloja sekä vaaka- ja pysty-yh-
teyksien tärkein risteyskohta. Pääpiirteissään huoneistohotellin 
toiminnot koostuvat kellariin ja maatasokerrokseen sijoittuvista 
julkisista tiloista, sekä 2.-4. -kerroksiin sijoittuvista majoitusti-
loista. Rakennuksen maantasokerroksen julkisia tiloja ovat vas-
taanottotilat, lounge, ravintola, baari, saunatilat sekä liiketilat, ja 
kellariin sijoittuvat lisäksi yökerhonakin toimiva kokoustila sekä 
välinehuoltotilat. Ylempiin majoituskerroksiin sijoittuvat sekä pie-
net kerroskohtaiset yhteistilat, että itse majoitushuoneet, jotka 
on toteutettu esivalmisteisina hirsirakenteisina tilaelementteinä, 
ja yhdistetty toisiinsa säältä suojatuilla lämmittämättömillä sivu-
käytävillä.

Huoneiden tilaelementit koostuvat käytännössä hirsikehikosta, 
siihen liittyvistä CLT-välipohjista pintakerroksineen, sekä elemen-
tin sisään erillisenä moduulina tehdystä märkätila- ja keittiöpake-
tista ja tarvittavista kiintokalusteista. Elementit voidaan esival-
mistaa tehtaalla täysin valmiiksi paketeiksi, jotka on mahdollista 
kuljettaa sellaisinaan suoraan rakennuspaikalle ja nostella siellä 
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paikoilleen. Tilaelementtitekniikkaa hyödyntämällä pystytään 
varmistamaan rakentamisen hyvä laatu, sekä säästämään myös 
aikaa ja rahaa itse rakentamisvaiheessa. Kun elementit voidaan 
vain nostella paikalleen ilman massiivista rakennusoperaatiota 
paikalla, pystytään myös maksimoimaan rakennuspaikalla ole-
van luonnon säilyttäminen. Yksi tilaelementti muodostaa sellai-
senaan yhden hotellin perushuoneiston, ja näitä tilaelementtejä 
yhdistelemällä saadaan huoneistohotelliin muodostettua myös 
isompia huoneistoja.

Huoneistohotellin julkisivut jakautuvat käytännössä kolmeen 
eriluonteiseen vyöhykkeeseen. Kellari on toteutettu betonira-
kenteisena, mikä viestii rakennuksen kestävästä perustasta 
ja pysyvyydestä, sekä sen vahvasta liittymisestä paikkaansa. 
Maantasokerrosten julkisivut ovat suurelta osin lasisia, millä ko-
rostetaan tilojen avoimuutta, julkisuutta ja vastaanottavaisuutta 
ohikulkijoille. Majoituskerrokset on toteutettu hirsirakenteisina, 
mikä näkyy vahvasti myös niiden julkisivuissa. Laajoilla puu-
pinnoilla on pyritty välittämään tunnelmaa lämmöstä sekä ko-
dikkuudesta, ja liittämään rakennusta modernilla tavalla myös 

paikallisuuteen sekä paikan perinteisiin. Julkisivut on pidetty 
verrattain yksiaineisina, suosien saman sävyisiä puupintoja 
seinissä, kaiteissa, pilareissa ja palkeissa, täydentäen kokonai-
suutta erilaisilla pintatekstuureilla ja yksityiskohdilla. Julkisivujen 
käsittelemättömät puupinnat harmaantuvat kauniisti ajan myötä, 
muodostaen elävää ympäristöönsä luontevasti sulautuvaa pin-
taa. Katto on verhottu harmaalla liuskekivellä, joka antaa sille 
elegantin paanumaisen pinnan ja toimii kestävänä suojana ra-
kennukselle. Ruudukkomaisella rytmityksellä on luotu julkisivuil-
le niiden ominainen konstailematon luonne, rahoittaen samalla 
vahvan muotokielen omaavan rakennuksen ulkoarkkitehtuuria.

Arkkitehtuurissa on pyritty elämyksellisyyteen sekä uudenlai-
seen uniikkiin matkailurakentamiseen, joka tähtää vahvasti kon-
tekstuaalisuuteen, paikkalähtöisyyteen sekä ympäristön huomi-
oimiseen. Suunnitelmalla on haluttu osoittaa rakennuspaikan 
ominaispiirteiden huomioimisen merkitystä arkkitehtuurissa, 
unohtamatta arkkitehtuurin merkitystä viihtyisän ja ikimuistoisen 
ympäristön luomisessa.



62 63

2

1

3

4
5

6

8

7 4

3

8

5
VP 2

VP 1

YP 1

US 1

AP 1



64 65

2.5.
Juuso Pajukko

Hirsinen Startup-keskus Oulun kaup-
patorille
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Suunnitelman aiheena oli hahmotella työympäristö startup-yri-
tyksille Oulun Kauppatorin laidalle, paikalle joka on nykytilas-
saan alikäytetty. Koko tori kaipaa kehystystä, sillä puuttuva sivu 
johdattaa silmän harhailemaan kaukaisuuteen. Uudisrakennus 
sijoittuu torin pohjoislaidalle, nykyiselle parkkialueelle joka ra-
jautuu koillisreunastaan Kaarlenväylän kevyenliikenteenreittiin, 
muodostaa Rantakadun suuntaisella reunallaan Martti Ahtisaa-
ren aukion rajan, rajautuu torin vastaisella sivullaan kiviportaisiin 
ja luoteissivultaan sivuaa rannansuuntaisesti kulkevaa kevyenlii-
kenteenväylää.

Rakentaminen tapahtuu olemassa olevassa ruutukaavan koor-
dinaatistossa, jolloin torijulkisivu suuntautuu lounaaseen. Koko 
torin sivun käsittelevä massa jakautuu kuuteen tasaleveään osi-
oon, joiden leveys on noin 10 ja korkeus noin 15 metriä. Osion 
leveys on siis noin kaksi kolmasosaa korkeudesta, joka julkisi-
vusommittelun kannalta on vuosituhansien aikana testattu ja hy-
väksi havaittu suhde. Julkisivu sitten pursottuu reilun 40 metrin 
matkan kiinni Kaarlenväylän kevyen liikenteen reittiin. Syntyneet 
puikonomaiset massat erottuvat toisistaan noin neljän metrin le-
vyisin käytävin, jotka julkisivussa ylettyvät kahden ensimmäisen 
kerroksen tavoin räystäslinjaan. Yhtenäisen räystäslinjan yli nou-
sevat puikkojen ”hatut”, eli kattomuodot.

Aukotus on yhdenmukainen ja tarkoituksellisen konstailematon. 
Kahden ensimmäisen kerroksen ja kattomuotojen kontrasti se-
mentoituu aukotuksen uniformaalisuuden tuomalla rauhallisuu-
della, jolle kattomuotojen leikkisä ote luo kontrastin. Samoin 
aukotus toimii näiden kahden aiheen visuaalisena väliviivana: 
kattomuotojen näkyviä päätyjä ei ole aukotettu, vaan ne saavat 
valonsa kattoikkunoista. Poikkeuksena on lyhtymäinen katto-
kerros, jonka torinpuolen päädyssä ei ole aukotusta laisinkaan. 
Puikkojen päätyjen aukotus on korkea ja kapea, sekä erikseen 
korostettu ikkunanympäryksen hirsien jyrsinnällä. Ikkunakehys-
ten sisennys järjestää julkisivua, rytmittää sitä sekä lisää kolmi-
ulotteisuutta klassisella keinolla.

Keskus kytkeytyy paikkaansa erityisesti materiaalinsa kautta: hir-
si tuottaa toistavalla kuviollaan rustikoinninomaisen tekstuurin, 
joka puhuttelee sekä paikalla aina olleita aittoja, että Oulun van-
hempia arvorakennuksia. Yksi suurempi pohdiskelun aihe syntyi 
hirren käsittelystä. Välitön mieliteko oli jättää puu käsittelemättä 

098098

Kuva 125. Pohjapiirustus, maantasokerros, 1:150 1. Showroom 140 m2

2. Länsiaula 

3. Liiketila (Pienpanimobaari) 90 m2

4. Workshop 90 m2

5. Ravintola 70 m2

6. Lukusali 105 m2

7. Hallinto 90 m2

8. Keskusaula

9. WC-tilat 30 m2

10. Varasto/logistinen 55 m2 

11. Liiketila 55 m2

12. Rahoittajakumppani (2kpl) à 60-70m2

13. Projektitila à 35 m2

14. Yrityskumppani (4 kpl) 25-65 m2

15. Sijoitusneuvottelu 18 m2

16. Stressitön tila 35 m2

17. Korkeakoulukumppanit 130 m2

18. Itäaula

19. Koulutustila 70 m2

20. Siivouskeskus 12 m2

i. Vastaanotto

0104

Kuva 127. Pohjapiirustus, 2. krs, 1:150 1. Startup-toimisto (12kpl) à n. 35 m2

2. Startup Mini-toimisto (8 kpl) à n. 20 m2

3. Monitila (3 kpl) 55-100 m2

4. Kokoustila 12-30 m2

5. Projektitila 22, 35 m2

6. Yhteiskeittiö

7. Siivouskeskus 20 m2

8. WC-tilat 50 m2

9. Jaettava auditorio 255 m2

10. Vetäytymistilat à 5 m2 

11. Kahvila 100 m2

12. Torkkumiskapselit 35 m2

0110

Kuva 132. Pohjapiirustus, 3. krs, 1:150

”ensimmäinen” ”kuudes”

1. Juhlasali 125 m2

2. Takkahuone 80 m2

3. Saunaosasto 50 m2

4. Terassi

5. Stressittömät kukkulat 130 m2

6. Street Basketball 190 m2

7. Siivouskeskus 11 m2

8. Vetäytymistila à 11 m2

9. Yläaula 

10. Biljardi 40 m2

11. WC-tilat 20 m2

12. Amfi 35 m2

13. Vuokrapöydät 310 m2

14. IVKH 160 m2

15. Klubi 155 m2

16. Kapselihotelli (12 kapselia) 145 m2

17. Lounge 170 m2

Kuva 80. Näkymä Kauppatorin puo-

lelta
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ja antaa sen harmaantua tai käsitellä se luonnollisenväriseksi. 
Kuitenkin filosofinen urbaanin puunkäytön tarkastelu johti pian 
koko hirsitutkimushankkeen perimmäisten dilemmojen äärelle: 
miten sovittaa ruraaliksi jumiutunut hirsirakentamisen perinne 
urbaaniin viitekehykseen? Jos hirttä käytetään kaupunkiympä-
ristössä, kuinka karistaa kelohonkamielikuva, joka monella on 
hirsirakentamista ajatellessaan? Suomalaisten puukaupunkien 
historiallisten rakennusten innoittamana jokainen rakennuksen 
kuudesta osasta on maalattu ulkoisilta osiltaan eri värillä. Väri-
valinnoissa on tarkasteltu Oulun keskustan vanhempaa raken-
nuskantaa ja sen väriskaalaa. Värit lisäävät osien erottumista ja 
visuaalista vaihtelua pitkässä julkisivussa, sekä tukevat masso-
jen identiteetin muodostumista.

Yllä:

Kuva 124. Räjäytysaksonometria

Edellinen sivu:

Kuva 123. Keskustakirjasto Oodin keskikerros 

yhdistää sukupolvia toiminnallisuudellaan

080

O U L U N  K A S V U Y R I T Y S K E S K U S
L y h y e s t i

O s o i t e

T o n t i n  k o k o

R a k e n n u k s e n  k o k o

P a l o l u o k k a

R u n k o m a t e r i a a l i

Y l ä p o h j a

A l a p o h j a

V ä l i p o h j a t

V ä l i s e i n ä t

P i n n a t

Kaarlenväylä 5, 90100 Oulu

n. 3500 m2

Kokonaisala YHT. 8035 m2

P0, palokuormaryhmä pääosin alle 600 MJ/m2, mutta 
kaikissa tiloissa automaattinen sammutuslaitteisto.

Toimet palon syttymisen estämiseksi, rajoittamiseksi ja 
sammuttamiseksi:

 - Autom. sammutuslaitteisto    
    (korkeapainesumu)
 - Lyhyet kulkureitit osastoituihin    
      poistumiskäytäviin (REI90)
 - Autom. savunpoistolaitteisto
 - Kantavien rakenteiden palonkesto +REI90

Painumaton lamellihirsi, terästangoin pultattu.

Kellarissa teräsbetoni.

Pääosin liimapuu-kehärakenteita, suuria lasipintoja käsit-
tävässä massassa teräsputkipilarit ja puiset kattoristikot. 
Vesikatteen pintana pystysaumattu, musta teräskate. 

Maanvarainen teräsbetonilaatta

CLT-välipohjarakenne, kellarin yläpohja ontelolaatta, jon-
ka päällä pintavalu.

Savilevypäällysteisiä rankaseiniä

Ulkoseinissä puolihimmeä pellavaöljypohjainen maali, 
sisätiloissa hirsiseinissä hirsivaha.
Sokkelissa graniittilaattaverhous, pinta karhea.
Maantasokerroksessa betonipintavalu, pinta hiottu, kiil-
toaste kiiltävä.
Toimistotiloissa massiivipuulattiat, yleisissä tiloissa luon-
nonkivilaatta. Kivilajeina käytävillä punertava jura-kalk-
kikivi, auditoriossa vaalea travertiini.
Alakatoissa tammirima, kuultokäsitelty.
Liukuovien karmit ovat messinkiä, samoin sisäikkunoiden. 
Ulkoikkunat puupintaisia sisältä, ulkoa verhoiltu messin-
gillä. Sisälasiseinissä alumiinikarmit.
Portaiden askelmat luonnonkiveä, kaiteet liimapuuta. Pin-
nakaiteet maalattu valkoiseksi.

 Kerrosala YHT. 7894 m2

  Kellari 835 m2

  1. krs 2870 m2

  2. krs 2337 m2

  3. krs 1612 m2

  Parvet 330 m2

Kuva 81. Lintuperspektiivinäkymä
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2.6.
Joonas Parviainen

Pudasjärven hirsinen monitoimitalo
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Suunnittelun tarkoituksena on tässä ollut luoda hirsirakenteisen 
monitoimitalon viitesuunnitelma noin 8 500 asukkaan Pudasjär-
ven kaupungille. Monitoimitalo on jatkumoa Pudasjärven julkisil-
le hirsirakennuskohteille, kuten päiväkodille, koulukampukselle 
sekä vanhusten palvelutalolle. Suunnitelmaa on tarkoitus käyt-
tää suunnittelualueen kaavoituksen sekä monitoimitalon jatko-
suunnittelun tukena.

Suunnittelukohde sijaitsee Pudasjärven kaupungin keskustaaja-
massa. Monitoimitalon suunnittelualue sijoittuu Pudasjärven kes-
kustan länsipuolelle nykyisen Kurenalan koulun tontille. 50-luvun 
koulurakennus on huonokuntoinen ja aiotaan purkaa. Kortteli 
rajoittuu lännessä valtatie 20:n (Oulu-Kuusamontie), etelässä ja 
idässä uuteen suunniteltuun, valtatieltä Pudasjärven keskustaan 
vievään liittymään ja pohjoisessa Rimmintiehen. Rakennus sijoit-
tuu tontin lounaislaidalle valtatien ja uuden liittymän muodosta-
maan kulmaukseen toimien kaupungin uutena maamerkkinä.

Perinteinen ja selkeä hirsikehikko sekä sen suorakulmaisuus 
ovat luontevia rakenteellisia ratkaisuja hirrelle. Pitkiä ulkoseiniä 
tukevat ja jäykistävät tasaisin välein lyhyemmät hirsiseinämät. 
Hirsiä saa huomaamatta jatkettua salvoksin väliseinämien koh-
dalla. Hirsi materiaalina saa näkyä vahvasti sekä rakennuksen 
ulko- että sisätiloissa. Rakennus on ilmeeltään yksiaineinen, 
ulkoa harmaa ja sisältä vaalea. Rakennuksessa on hirsisen si-
sääntulokerroksen lisäksi betoninen, osittain maanpäällinen 
kellarikerros. Talon erityispiirteisiin kuuluvat leikatun pyramidin 
muotoiset katot sekä kattoikkunoiden runsas käyttö. Poikkeavan 
kattomuodon käytöllä on tarkoitus pienentää rakennuksen koet-
tua mittakaavaa inhimillisemmäksi. Kattomuoto näkyy voimak-
kaasti myös sisätiloissa.
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Työn olennainen osa on ollut monitoimitalohankkeen viitesuunni-
telman tekeminen. Erityistä huomiota on kiinnitetty rakennuksen 
ja pohjien toimivuuteen sekä hyvin erilaisten tilojen yhteensovit-
tamiseen eheäksi kokonaisuudeksi. Tilojen sijoittumisen ja mitoi-
tuksen kautta on pyritty monitoimitalon yhteiskäyttöpotentiaalin 
maksimaaliseen hyödyntämiseen. Pohjien suunnittelussa on py-
ritty selkeyteen ja käytännöllisyyteen. Alustavassa tilaohjelmas-
sa monitoimitaloon kuuluivat elokuvateatteri, jäähalli pukuhuo-
neineen, keilahalli, kahvio, kirjasto ja sen yhteyteen nuorisotila 
sekä yhdistävät aulatilat. Suunnitelman edetessä tilaohjelmaan 

lisättiin myös näyttelytila, ryhmäliikuntatila pukuhuoneineen, toi-
mistotilaa sekä tarpeelliset huolto- ja tekniikkatilat. Nuorisotila on 
siirtynyt kirjaston yhteydestä omaksi tilakseen ja elokuvateatteri 
on muuttunut monitoimisaliksi, joka toimii myös auditoriona, teat-
terisalina sekä konserttisalina.

Rakennuksen päätila on avara kirjastosali, jonka yllä oleva suuri 
kattoikkuna tekee tilasta erittäin valoisan. Rakennuksen keskelle 
on sijoitettu pieni sadepiha, joka yhdessä kattoikkunoiden kans-
sa luo sisätilaan rauhallisen ja hengittävän tunnelman.
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2.7.
Heljä Koskimäki

Hirsirakenteinen Merikeskus Oulun 
Toppilaan
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Työn päätavoitteena oli laatia suuren hirsirakenteisen julkisen ra-
kennuksen suunnitelmat kaupunkimaiseen ympäristöön. Suun-
nittelutyö lähti liikkeelle, kun ilmeni tarve suunnitella vanhalle 
kulttuurihistoriallisesti arvokkaalle satamahinaaja M/S Alpolle 
museorakennus. Merikeskuksen tontti on osa historiallista Toppi-
lan satama- ja teollisuusaluetta, jonka Museovirasto on luokitel-
lut valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäris-
töksi. Merikeskuksen arkkitehtuuri on saanut vaikutteita alueen 
historiallisista rakennuksista. Näihin historiallisiin rakennuksiin 
lukeutuu muun muassa Tervahovi sekä Alvar Aallon suunnitte-
lema 1930-luvulla valmistunut Meri-Toppilan selluloosatehdas 
– sen siilo yhtenä alueen merkittävimpänä rakennuksena. Teolli-
suusmiljöössä on rikas, mutta samalla perinteinen, koruton muo-
tokieli. Merikeskuksessa, kuten arkkitehtuurissa usein, on nähtä-
vissä ajan ja tyylien jatkumo.

Merikeskuksen päätoiminnot ovat laivamuseo, näyttelytilat, 
ravintola, yleinen sauna ja hotelli. Laivamuseo on itseoikeute-
tusti näyttävimmällä paikalla pääkulkusuunnasta saavuttaessa. 
Rakennuskokonaisuus on kylämäinen; se jakautuu toiminnoit-
tain pienempiin hirsirakenteisiin osiin, jotka on liitetty toisiinsa 
keveämmillä lasikäytävillä. Perinteisten hirsikehien muodosta-
mat päätoimintojen rakennusosat erottuvat toisistaan ja niiden 
lomaan jää kattamatonta ulkoilma-näyttelytilaa, sekä telakka lai-
vamuseoon. Toiminnallisesti rakennuksen jakaminen pienempiin 
osiin selkeytti asiakas- ja huoltoliikenteen suunnittelua. Massoit-
telu tekee samalla mahdolliseksi sen, että Merikeskus olisi toteu-
tettavissa tarvittaessa myös ilman hotellia, mikä oli suunnittelun 
yhtenä lähtökohtana. Vastaavasti hotelli voidaan liittää kokonai-
suuteen lasikäytävällä, mikäli telakka ei toteutuisikaan.
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Merikeskukseen voidaan saapua myös vesiteitse, sillä paikalle 
on suunniteltu risteilyalusten laituri. Laiturilta kuljetaan Merikes-
kukseen suojaisan etelään avautuvan tapahtumatorin kautta. 
Vastaavasti yleinen sauna suuntautuu merelle ja ilta-aurinkoon. 
Ravintola puolestaan avautuu koko auringonkierrolle sekä meri-
näköalalle; sekä itäinen aamupäivän, että läntinen ilta-auringon 
valo on nähtävissä merikeskuksen ravintolatiloista. Kokonaisuu-
den keskiössä on aulan sijaan sisäänkäyntirakennus, joka tuo 
esille hirsirakentamisen perinteistä mittakaavaa. Sisäänkäynti-
rakennuksesta kuljetaan lasikäytävien kautta joko laivamuseoon 
tai ravintolaan ja toisen kerroksen näyttelytiloihin. Yleiseen sau-
naan on myös mahdollisuus kulkea sisäkautta tai vaihtoehtoises-
ti ulkokautta katettua yhteyttä pitkin, mikä kuvastaa kokemusta 
perinteisestä saunapolusta.

Merikeskuksen pääjulkisivumateriaalit ovat tervattu haapapaanu 
ja esihapetettu kuparikate. Tervattu paanuverhous toimii perin-
teiseen tapaan suojana hirsirakenteelle. Verhous on samalla 
vertauskuva rakennuksen ja paikan historialle; tällä paikalla on 
sijainnut historiallinen tervakaupan keskus, tervahovi, jonka toi-
minta Oulun kaupungin kehitykselle on ollut merkittävä. Haapa 
taas on tunnettu suhteellisen hyvästä säänkestostaan ja sovel-
tuvuudestaan sekä julkisivuverhouksiin että perinteisten katto-
paanujen materiaaliksi. Terva suojaa paanuverhouksen pintaa 
merenläheisellä, avoimella paikalla eroosiolta. Kupariverhottujen 
kattolyhtyjen kautta saadaan luonnonvaloa ja samalla verhotaan 
vertikaalit tekniset vedot.
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2.8.
Matti Lakkala ja Janne Pihlajaniemi

Norjan metsäsuomalaisten museon 
suunnittelukilpailu
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Norjan metsäsuomalaisten museo sekä Norjan arkkitehtiliitto 
järjestivät pohjoismaisen arkkitehtikilpailun museon uudisra-
kennuksen suunnittelusta pieneen Svullryan kylään metsäval-
taiselle Finnskogin alueelle eteläiseen Norjaan. Kilpailuaika oli 
syyskuusta marraskuuhun 2017. Tavoitteena oli luoda suuren 
mittakaavan museorakennus heille, jotka laskevat itsensä met-
säsuomalaisiksi, suurelle yleisölle, ulkomaisille turisteille, tutki-
joille sekä organisaatioille, jotka työskentelevät metsäsuomalais-
ten kulttuurin parissa. Kilpailutehtävänä oli suunnitella kattava 
museorakennus, joka sisältää näyttelytilat, kahvilan keittiöineen, 
tilaa luennoille, konserteille ja kokouksille, tilat hallinnollisille toi-
minnoille, varastoja, tilat eri kategorioiden kokoelmien kanssa 
työskentelyyn, tilat varastointiin, tarvittavat tekniset tilat sekä lii-
kennetilat. Rakennuksesta toivottiin voivan muodostua positiivi-
nen signaalirakennus metsäsuomalaiselle kulttuurille sekä met-
säsuomalaiselle alueelle Finnskogissa. Ulkoapäin rakennuksen 
toivottiin herättävän ohikulkijoiden ja vierailijoiden uteliaisuuden.

Norjan metsäsuomalaisten museolla on suuret kokoelmat. Mu-
seo dokumentoi Norjan metsäsuomalaisten kansallisen vähem-
mistön historiaa ja kulttuuria. Museossa on toistaiseksi ollut 
toimistoja ja osia kokoelmista pienissä ja tilapäisissä tiloissa van-
hoissa rakennuksissa. Uudisrakennuksen myötä nämä irralliset 
osat yhdistetään museorakennukseksi, jonka toivottiin olevan 
positiivisessa ja jännittävässä vuorovaikutuksessa metsäsuo-
malaisen kulttuurin ja sen ominaisuuksien kanssa sekä erottu-
va ja arkkitehtoniselta laadultaan korkeatasoinen kokonaisuus. 
Alue on metsävaltaista ja puunkäyttö on tärkeä osa paikallista 
maisemaa ja kulttuuria; niinpä ne tuli olla runsaasti edustettuna 
rakennuksessa. Rakennuksen tuli ulkonäössään ilmentää inspi-
raatiota metsäsuomalaisten traditioista, esimerkiksi rakennusta-
pojen erityispiirteistä. 

Näistä lähtökohdista johtuen hirsirakenteisten kilpailuehdotusten 
laatimisen osana Moderni hirsikaupunki –hanketta arvioitiin tu-
kevan hyvin hankkeen tavoitteita. Kilpailu saavutti varsin suuren 
suosion, sillä määräaikaan mennessä ehdotuksia jätettiin kaikki-
aan 200 kappaletta. Nämä kaikki julkaistiin kilpailun nettisivuilla. 
Hirsirakentaminen oli hyvin edustettuna, sillä kaikista ehdotuk-
sista yli kolmekymmentä hyödynsivät jollain tavalla hirsirakenta-
mista. Seuraavaksi esitellään kaksi ehdotusta, jotka hankkeessa 
laadittiin kilpailua varten.

5 X 5...6
Uusi metsäsuomalaisten museo on sijoitettu niin, että se täyden-
tää Svullryan kylän rakennetta. Rakennuksen volyymi on yksin-
kertainen ja kompakti. Harjakatto sekä yksinkertainen muoto yh-
distävät rakennuksen alueelle ominaiseen typologiaan. Samalla 
rakennus muodostuu maamerkiksi koollaan sekä yksinkertaisel-
la julkisivujen käsittelyllään. Etenkin pimeään aikaan vuodesta 
rakennus on kylälle selkeästi havaittava kiintopiste.

Rakenneratkaisu perustuu järjestelmälliseen hirsirakenteen 
käyttöön seinissä, pilareissa sekä kattorakenteissa. Tämä yh-
distää rakennuksen metsäsuomalaiseen kulttuuriperintöön sekä 
perinteisiin, samalla säilyttäen rakennuksessa modernin ilmeen. 
Rakennus on ekologinen ja resurssitehokas. Ratkaisu mahdol-
listaa luonnollisen ilmanvaihdon ja ainoastaan ostosalueen ylle 
tarvitaan pieni tekninen tila.

Museorakennuksen toiminnallinen ratkaisu on yksinkertainen. 
Näyttelytilat sijoittuvat parvelle muiden toimintojen sijoittuessa 
pohjakerrokseen. Julkiset tilat avautuvat pihalle sekä pienelle 
joelle. Aputilat sijaitsevat rakennuksen pohjois- ja länsipuolilla. 
Auditorio sekä kokoushuone löytävät paikkansa keskeltä raken-
nusta. Kuvioidut lasipaneelit suojaavat umpipuisia seiniä ulkoa-
päin tulevilta rasituksilta, ja tätä muodostuvaa kaksoisjulkisivua 
voidaan käyttää myös tukemaan rakennuksen luonnollista ilman-
vaihtoa.

5 x 5...6
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Fenix
Uusi Metsäsuomalaisten museo toimii näyttävänä porttina Svul-
lryaan. Oslon suunnasta tultaessa sen pääsisäänkäynti ja si-
sääntulokatos ovat hyvin nähtävissä. Pääsisäänkäyntiä korostaa 
kivetty aukio ja toinen, lasiseinän yhteydessä oleva katos terveh-
tii Ruotsin suunnasta saapuvia kävijöitä. Muodoltaan rakennus 
on pelkistetty ja sen harjakatto on kevyesti kallistuva. Pääjulki-
sivun materiaalina on hiilletty puuverhous. Tumma ulkomuoto 
sulauttaa rakennuksen sitä ympäröivään metsään sekä viittaa 
metsäsuomalaiseen kaskiviljelykulttuuriin.

Sisäpuolelta rakennus on vaalea ja täynnä luonnonvaloa. Puu-
pinnat ja –rakenteet ovat näkyvissä. Kantava rakenne on tehty 
painumattomasta hirrestä. Yhdessä hirret muodostavat jäykän 
levymäisen rakenteen. Kantavat rakenteet sekä ulkoseinät ovat 
umpipuisia, mikä on ekologinen sekä kestävä ratkaisu. Interi-
öörejä koristava tuohi viittaa metsäsuomalaiseen perinteeseen. 
Lasiseinän kautta Rotna-joki tulee osaksi museon tärkeimpiä jul-
kisia tiloja.

Sisäänkäyntiaukio on keskeisellä paikalla rakennuksen edessä 
ja huoltosisäänkäynti on pohjoispuolella rakennusta. Sisällä mu-
seon julkiset osat muodostavat suuren, avoimen tilan. Kulkutilat 
on sijoitettu avoimeen osaan ja museon näyttelytilat eteläpää-
tyyn. Rotna-joen puolella on katettu terassi kahvilaa varten. Hen-
kilökunnan tilat on sijoitettu rakennuksen yhdelle sivulle, ja myös 
vastaanotto sekä keittiö on sijoitettu vierekkäin. Näin on eriytetty 
kävijöiden sekä huollon liikenteet.

- Fenix -
5 / 6

arkitektkonkurransen om en museibyggnad för norsk skogfinsk museet

- Fenix -
6 / 6

arkitektkonkurransen om en museibyggnad för norsk skogfinsk museet
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2.9.

Hirsiworkshopit opiskelijoille 2017-
2018
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Kuva 3. (Edellinen sivu) 
Moderni hirsikaupunki 
-hankkeen opiskelijawork-
shopin tuloksena syntynyt 
”Hirsitetris”

Moderni hirsikaupunki –hankkeen eräänä tärkeänä kohderyh-
mänä olivat Oulun yliopiston Arkkitehtuurin tutkimusyksikön 
opiskelijat. Vuosina 2016-2018 toisen vuosikurssin opiskelijoil-
le annettujen hirsiluentojen lisäksi, hirsirakentamista on tehty 
opiskelijoille tutuksi järjestämällä workshop-muotoista opetusta 
vuosina 2017-2018. Myös vuodelle 2020, hankkeen päättymisen 
jälkeen, on tehty kaavailuja workshopin järjestämisestä, jossa 
jatkettaisiin hirren käyttömahdollisuuksien tutkimista. Workshop-
muotoinen opetus tarkoittaa tässä sitä, että opiskelijat ensin 
suunnittelevat rakennelman hirrestä, jonka jälkeen he myös pys-
tyttävät rakennelman 1:1 mittakaavassa.

Workshopien tavoitteena on ollut tehdä tulevaisuuden raken-
nusalan ammattilaisille teollista hirsirakentamista tutuksi ja pe-
rehdyttää heitä hirsirakennusten suunnittelun ja rakentamisen 
problematiikkaan käytännön tasolla. Lisäksi tavoitteena on ollut 
kehittää teollisen hirsirakentamisen arkkitehtonisia ratkaisui-
ta nykyaikaiseen suuntaan. Suuri joukko ennakkoluulottomia 
opiskelijoita tehtävänään suunnitella yksinkertainen rakennelma 
hirrestä loivat workshopien aikana koko joukon mielenkiintoisia 
arkkitehtonisia ajatuksia teollisessa hirsiarkkitehtuurissa hyödyn-
nettäväksi.

Tärkeänä tavoitteena opiskelijaworkshopeissa on myös ollut 
tuoda näkyvyyttä teolliselle hirsirakentamiselle, ja sen hyödyntä-
miselle kaupunkikontekstissa. Vuoden 2017 workshopissa koh-
deyleisönä olivat erityisesti arkkitehtisuunnittelun sekä muotoilun 
ammattilaiset, sekä kansainvälinen suuri yleisö, sillä hirsiraken-
nelma ”Hirsitetris” pystytettiin kesän ajaksi Helsingin kantakau-
punkiin, Arkkitehtuurimuseon ja Design-museon väliselle sisä-
pihalle. Vuonna 2018 kohdeyleisönä oli Oulun Yliopiston koko 
yliopistoyhteisö vierailijoineen, sillä hirsi-installaatio rakennettiin 
näkyvälle paikalle yliopiston pääsisäänkäynnin edustalle.

2017, hirsipaviljonki Helsinkiin
Arkkitehtuurin yksikössä on jo useana vuonna keväisin järjes-
tetty workshop-kurssi, jossa sekä kandi- että maisterivaiheen 
opiskelijat ovat yhdessä ensin suunnitelleet, sitten rakentaneet 
Oulun keskustan lähistölle arkkitehtonisen tilan tai rakennelman. 
Vuoden 2017 workshopia suunniteltaessa, päätettiin se toteuttaa 
yhteistyössä Moderni hirsikaupunki –hankkeen kanssa. Paikaksi 
oli arkkitehtuurin yksikön professori Matti Sanaksenahon käy-

mien neuvotteluiden tuloksena valikoitunut aiemmasta poiketen 
kuitenkin Oulun sijaan Helsinki, ja siellä Arkkitehtuurimuseon ja 
Design-museon välinen sisäpiha kantakaupungissa. Aalto yli-
opiston Puu-studion arkkitehtiopiskelijat ovat rakentaneet samal-
le paikalle aiempina vuosina erilaisia väliaikaisia kesäpaviljonke-
ja, joiden tarkoituksena on ollut herättää ohikulkijoiden huomiota, 
sekä toimia museoiden tapahtumatilana kesäisin. Nyt oli Oulun 
arkkitehtiopiskelijoiden vuoro toteuttaa väliaikainen rakennelma 
kesäksi 2017 vastaavaan käyttötarkoitukseen.

Workshopia edelsivät ennakkoneuvottelut sekä Arkkitehtuurimu-
seon että hirsitoimittajien kanssa. Hirsitoimittajien kanssa kes-
kusteltiin ennakkoon yksityiskohtaisesti, että millaiset ratkaisut 
ovat teollisessa hirsirakentamisessa mahdollisia hyödyntäen 
tehtaiden nykyistä tuotantovalmiutta. Ennakkoon kartoitettiin esi-
merkiksi yksityiskohtia liittyen hirsien muotoon, kokoon, viimeis-
telyyn sekä liitoksiin. Lisäksi pyrittiin hahmottamaan millaiset 
rakennelmat ovat riittävän kestäviä, ja haarukoimaan eri ratkai-
suiden hintavaikutuksia. Neuvotteluissa kävi ilmi, että tehtailla on 
käytössä omat nurkkaratkaisunsa ja hirsien poikkileikkausprofii-
linsa, ja näistä on vaikea poiketa ilman merkittäviä lisäkustan-
nuksia.

Oulun yliopiston arkkitehtiopiskelijoiden lisäksi myös Oulun 
ammattikorkeakoulun rakennusarkkitehtiopiskelijat kutsuttiin 
osallistumaan workshopiin. Opiskelijoille Hirsiworkshop koostui 
kahdesta viikon mittaisesta jaksosta. Ensimmäinen näistä, eli 
suunnitteluviikko, järjestettiin viikolla yhdeksän arkkitehtuurin tut-
kimusyksikön tiloissa Linnanmaalla Oulussa. Suunnitteluviikolle 
osallistui kaikkiaan 37 arkkitehti- ja rakennusarkkitehtiopiskelijaa.
Viikon alussa opiskelijat jaettiin seitsemään ennalta määrättyyn 
ryhmään, jotka tekivät viikon kuluessa kukin oman ehdotuksen-
sa rakennettavasta paviljongista. Suunnittelutyön edistymistä 
seurattiin yhteisissä esittelytilaisuuksissa, joissa ehdotuksia oh-
jasi Moderni hirsikaupunki –hankkeen vastuullinen johtaja, pro-
fessori Janne Pihlajaniemi, professori Matti Sanaksenaho sekä 
projektitutkija Matti Lakkala, kukin arkkitehteja koulutukseltaan. 
Suunnitteluviikkoa varten valmistettiin yhteistyössä arkkitehtuu-
rin tutkimusyksikön pajamestari Paavo Väinämön kanssa suuri 
1:50 pienoismalli suunnittelualueesta. Opiskelijaryhmät raken-
sivat ehdotuksistaan pienoismallit, jotka sovitettiin ympäristö-
malliin. Tämä helpotti ehdotusten arvioimista kaupunkikuvan ja 

toiminnallisuuden osalta. Ehdotukset
Ryhmä yksi: ”Salmiakki” perustui suureen katsomomaiseen is-
tuskeluportaikkoon, jonka alle muodostui katettu näyttelytila. 
Epätyypillisesti hirrelle, hirsien välille ei muodostu juurikaan suo-
ria kulmia. Hirsien liitoksia on mahdollista tehdä myös muissa 
kuin suorissa kulmissa, mutta erilaisten osien suuri määrä on 
työläs toteuttaa.

(Niko Okkonen, Laura Lammert, Niilo Heinonen, Karoliina Mäen-
pää, Elsa Kaaja, Tapio Tuomi)
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Ryhmä kaksi: ”Kehä” oli toinen ehdotuksista, joka hyödynsi pys-
tyhirsirakennetta. Ehdotus koostuu kahdesta hirsikehästä, jotka 
on kaadettu kyljelleen. Pystyhirsiseiniä ja kattoa on aukotettu 
varsin oivaltavasti ottamalla hirren paloja pois seinästä sattu-
manvaraisista kohdista. Ehdotuksen erikoisuutena on myös hir-
sinen ”halkoseinä”, josta muodostuu myös istuin.

(Sanni Kähkönen, Susanna Hörkkö, Markus Häikiö, Iiris Barsk, 
Saimi Järvinen)

Ryhmä kolme: ”BOXBOXBOX” koostui nimensä mukaisesti 
kolmesta laatikkomaisesta hirsimassasta. Tämän kylämäisen 
ratkaisun keskelle muodostuu intiimi aukiotila. Kaikki kolme hir-
sirakennusta on tarkoitettu eri käyttöön. Suurin on näyttelytilaa, 
keskimmäinen nuotiopaikka, ja pienin hiljentymistila.

(Eveliina Erkkilä, Irina Garnets, Iida Honkanen, Laura Lammert, 
Fiia Tryyki)

Ryhmä neljä: ”Kotilo” herättää kysymyksen siitä, mitä hirsiraken-
taminen oikeastaan on, ja mitä se voisi olla? Tässä ehdotukses-
sa hirret, jotka ovat hirsiksi melko lyhyitä, muodostavat vapaa-
muotoisen veistoksellisen rakenteen, jonka keskiöön muodostuu 
oleskelutilaa. Tämäkin ehdotus olisi hirsitehtaiden tuotantolinjoil-
la mahdollista toteuttaa, mutta rakennelman kasaaminen olisi ta-
vanomaista hirsirakennetta huomattavasti vaikeampi koota.

(Mikko Alatarvas, Julia Falck, Ilkka Hiltula, Juho Ojala, Jesse 
Poutanen)

Ryhmä viisi: ”Sopukka” on ulkohahmoltaan laatikkomainen um-
pinaisine hirsiseinineen, mutta sisältä paljastuu yllätys. Siellä 
sivuseiniin tukeutuvat hirret muodostavat istuskelupaikan, joka 
kääntyy takaseinälle ja lopulta katoksi. Katetun istuskelupaikan 
edessä on näyttämö, jossa myös lattia kääntyy seinälle ja ka-
toksi istuskelupaikan tapaan. Katsomon ja näyttämön välissä on 
terassialue, johon on integroitu nuotiopaikka. 

(Harri Kivilahti, Heidi Peura, Elina Piirainen, Bertta Röning, Milja 
Suilamo, Sini Varis)
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Ryhmä kuusi: ”Väre” oli pystyhirsirakennetta hyödyntävistä ra-
kennelmista toinen. Siinä hirsistä muodostuu erikokoisia kehiä, 
joita on asetettu vieriviereen, jolloin muodostuu putkimainen tila, 
jossa yksi seinä on suora, mutta vastakkainen seinä ja katto ovat 
vapaamuotoisia. Pystyhirsirakenteella on perinteiseen vaakahir-
sirakenteeseen nähden monia hyötyjä, kuten painumattomuus ja 
mahdollisuus kaareville seinämuodoille. Varjopuolena lämpimien 
rakennusten yhteydessä on seinän tiiveyden saavuttaminen hir-
sien eläessä.

(Heikki Kilpijoki, Leena Kurtti, Tiina Mäntylä, Ella Pitkäkoski, Päi-
vi Teppo)

Ryhmä seitsemän: ”Tetris” hyödynsi luovalla tavalla hirsiraken-
tamiselle ominaista suorakulmaista muotoa, jotka syntyvät hir-
sikehistä. Lisäksi toiseen kerrokseen kuljettiin seiniin lovettuja 
hirsisiä portaita pitkin. Tetris oli ehdotuksista ainoa kaksikerroksi-
nen ratkaisu. Arkkitehtonisesti mielenkiintoista ehdotuksessa oli-
vat myös korkeat, mutta kapeat hirsiseinät, joita ei perinteisessä 
hirsirakentamisessa ole totuttu näkemään. Nurkkaliitokset tuovat 
pelkistetylle ehdotukselle sopivaa koristeellisuutta.

(Piia Kaasalainen, Jonna Koivuranta, Heidi Leipänen, Samu 
Leppänen, Aki Markkanen, Anniina Taka-Eilola)

Rakennettava paviljonki
Viikon lopussa valmiit ehdotukset käytiin yhdessä läpi, ja todet-
tiin, että monet ehdotuksista ovat ansiokkaita, mutta selkeää 
yhtä ”voittajaa” ei voida vielä valita. Kaikki ehdotukset sisälsivät 
ansioiden lisäksi elementtejä, joita tuli tarkastella lähemmin, jot-
ta voitiin varmistua toteutuskelpoisuudesta. Näin ollen mikään 
ehdotuksista ei ollut vielä sellaisenaan toteutettavissa. Toisaalta 
tämä oli odotettavissakin, johtuen suunnittelujakson lyhyehköstä 
aikataulusta. Tärkeimpänä tavoitteena olikin saada uusia ideoita, 
joiden pohjalta lopullinen rakennettavan paviljongin suunnitelma 
muodostettaisiin.

Suunnitteluviikon jälkeen aloitettiin hankkeen sisällä yhteistyös-
sä käyttäjän, eli Arkkitehtuurimuseon, kanssa ideoiden jatkotyös-
tö. Ennen lopullista päätöstä rakennettavasta paviljongista, tuli 
varmistua hankkeen toimivuudesta käyttäjän osalta, sekä toteu-
tuskelpoisuudesta niin rakentamisen, kustannusten, kuin raken-
nusvalvonnankin vaatimusten osalta. Kun jatkotyöstö oli valmis, 
esiteltiin rakennettava paviljonki opiskelijoille.

Rakennetun paviljongin voi katsoa sisältävän ideoita useista 
opiskelijaryhmien ehdotuksista. Toisessa kerroksessa sijaitsee 
katselutasanne, jonne kuljetaan hirsiseiniin lovettuja portaita 
pitkin. Tämä ratkaisu on hirsirakentamisessa vähän käytetty, 
mutta etenkin painuvissa rakenteissa todella hyvä ratkaisu, sillä 
myös portaat painuvat tasaisesti hirsirungon mukana. Raken-
nelman keskelle jää laaja yhtenäinen terassialue erilaisten ta-
pahtumien järjestämiseen. Tämä avoin alue myös katettiin kah-
della purjekankaalla, jotka olivat pingotettu hirsirungon varaan. 
Kokonaisuudessaan paviljonki on muotokieleltään nykyaikaisen 
pelkistetty. Myös nimensä, ”Hirsitetris”, paviljonki sai yhdeltä eh-
dotuksista.

Rakentaminen
Paviljongille haettiin määräaikainen rakennuslupa, ja hirsien val-
mistus kilpailutettiin hankkeen rahoittajina toimivien kuuden hir-
siä teollisesti valmistavan yrityksen kesken. Kilpailutuksen voitti 
Timber-Hirsi Oy Haapavedeltä.

Workshopin rakentamisvaiheen valmistelu vaati paljon yhteis-
työtä Arkkitehtuurimuseon, Moderni hirsikaupunki –hankkeen, 
Helsingin rakennusvalvontaviraston, sekä hirsitoimittajan vä-

lillä. Lopulta toukokuun lopussa noin kaksikymmentä arkkiteh-
ti- ja rakennusarkkitehtiopiskelijaa saapuivat rakennuspaikalle 
osoitteeseen Ullanlinnankatu 2, jonne oli edellisenä yönä tuotu 
rekkalastillinen upouusia hirsiä. Ennen tätä, museon työntekijät 
olivat rakentaneet pihalle perustukset suunnitelmien mukaan. 
Rakennustöitä johti projektitutkija Matti Lakkala. Hirsipaviljongin 
pystytyksessä opiskelijoiden ohjaajina toimivat myös kaksi hirsi-
toimittajan rakennusmiestä.

Hirsirunko alkoi kohota nopeasti, ja neljä ja puoli päivää myö-
hemmin paviljonki oli valmistunut aikataulun mukaisesti. Työt 
aloitettiin maanantaina, ja keskiviikkona oli hirsirunko pystyssä. 
Torstaina ja perjantaina rakennettiin terassi. Paviljonki toimi ke-
sän ajan paikkana Arkkitehtuurimuseon järjestämille erilaisille 
tapahtumille, ja se oli yleisölle avoinna koko kesän. Paviljongin 
yhteydessä oli myös nuotiopaikka.

Arkkitehtuurimuseon sekä Oulun yliopiston tiedotus teki yhteis-
työtä siten, että lehdistötiedotteet koskien paviljonkia lähtivät sa-
manaikaisesti. Molemmissa tiedotteissa oli oma painotuksensa. 
Yliopisto kertoi enemmän hankkeesta, museo taas enemmän 
arkkitehtuurista ja kesän ohjelmastaan. Paviljongin rakentami-
sen yhteydessä järjestettiin lehdistötilaisuus. Kesän aikana Hir-
sitetris sai paljon vierailijoita sekä näkyvyyttä eri kanavissa. Syk-
syn tullessa ja ilmojen viiletessä, rakennelma purettiin ja hirret 
varastoitiin talveksi odottamaan seuraavan vuoden workshopia.
Moderni hirsikaupunki –hankkeen ohella paviljongin rakentamis-
ta tukivat taloudellisesti Oulun yliopisto sekä Arkkitehtuurimuseo.
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Kuva 4. 
Oulun yliopiston arkkiteh-
tiopiskelijat sekä Oulun 
ammattikorkeakoulun ra-
kennusarkkitehtiopiskelijat 
rakentavat ”Hirsitetristä” 
Helsingissä v.2017.

Kuva 5.
Valo leikkii paviljongin puu-
pinnoilla kauniilla tavalla.

Kuva 6.
Portaat toteutettiin hirsira-
kentamiselle ominaisella, 
joskin vähän käytetyllä ta-
valla loveamalla askelmat 
hirsiseiniin.



104 105

Kuva 7. 
Portaat alapuolelta nähty-
nä. Loveukset seiniin työs-
tettiin tehtaalla valmiiksi, 
jolloin työstöt ovat mitta-
tarkkoja ja asentaminen no-
peaa.

Kuva 8.
Paviljongin sisältä paljastuu 
yllätys: katolla kulkee kä-
velyreitti! Myös välipohjan 
”laatta” koostuu vierekkäin 
asetelluista hirsistä. Hirsi-
seinät nousevat kaiteiksi.

Kuva 9.
Paviljonkiin saavutaan juh-
lavan, esteetöttömän ram-
pin tai vastakkaiselta puo-
lelta portaan kautta.
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2018, hirsipaviljonki Linnanmaalle Ouluun
Lähestulkoon heti vuoden 2017 paviljongin valmistuttua, alettiin 
hankkeen sisällä pohtia arvokkaan hirsirungon jatkosijoituspaik-
kaa. Myös opiskelijoita oli pyydetty suunnittelujakson yhteydes-
sä ideoimaan mahdollista jatkokäyttöä ja –sijoituspaikkaa pavil-
jongille. Hirsirungosta oltiin kiinnostuneita useammalta taholta. 
Näistä kolmea lupaavinta kartoitettiin yhteistyössä professori 
Matti Sanaksenahon kanssa tarkemmin.

Lopulta asia ratkaistiin siten, että keväällä 2018 järjestettäisiin 
toinen opiskelijaworkshop, jossa edellisvuoden hirsipaviljonki 
pystytettäisiin uudelleen, mutta tällä kertaa Oulun yliopistokam-
pukselle Linnanmaalle. Edellisenä kesänä hirsipaviljonki oli ollut 
luonteeltaan väliaikainen, joten puurakenteiden pitkäaikaiskestä-
vyyttä ei ollut ollut tarvetta ratkaista. Nyt ajatuksena kuitenkin oli, 
että uusi sijoitus olisi toistaiseksi pysyvä. Näin ollen workshopin 
suunnittelutehtäväksi valikoitui suunnitella vesikatto paviljongille.

Ennen workshopin lanseeraamista opiskelijoille tuli käydä neu-
votteluita Oulun kaupungin rakennusvalvonnan, tontin omista-
van Suomen yliopistokiinteistöjen (SYK) sekä Oulun yliopiston 
tilakeskuksen kanssa. Workshopin aikataulu poikkesi edellisvuo-
desta siten, että rakentamiselle varattiin alustavasti kaksi viikkoa 
aikaa sillä lähtöoletuksella, että viimevuotisen hirsirungon pys-
tyttäminen veisi aikaa viikon, ja uuden katon rakentaminen toi-
sen viikon. Suunnitteluviikko järjestettiin taas Linnanmaalla, tällä 
kertaa arkkitehtuurin tutkimusyksikön uusissa tiloissa, viikolla 12.

Vuoden 2018 workshopiin kutsuttiin edellisvuoden tapaan osallis-
tumaan arkkitehti- ja rakennusarkkitehtiopiskelijat. Näiden lisäksi 
osallistumaan kutsuttiin myös Oulun yliopiston rakennetekniikan 
opiskelijat sekä Oulun ammattikorkeakoulun rakennusinsinööri-
opiskelijat. Vuonna 2018 workshopin opetuskieli oli englanti, ja 
näin ollen myös kansainväliset opiskelijat kaikilta edellä maini-
tuilta aloilta voitiin ottaa mukaan. Huolimatta laajemmalle opiske-
lijaryhmälle osoitetusta kutsusta, ja suuresta ennakkoon ilmoit-
tautuneiden määrästä, workshopin suunnittelujaksolle osallistui 
vain 12 opiskelijaa. Pienemmästä osallistujamäärästä huolimatta 
suunnittelujakson tulos oli hyvä, ja rakentamisen lähtökohdaksi 
saatiin hieno kattaus erilaisia ehdotuksia.

Syitä edellisvuotta pienempään osallistujamäärään on vaikea 

arvioida. Eräs syy oli kuitenkin todennäköisesti se, että arkki-
tehtuurin tutkimusyksikkö muutti väistötiloista uusiin tiloihin juuri, 
kun ilmoittautuminen oli käynnissä. Tästä johtuen usealla arkki-
tehtuurin yksikön opiskelijalla saattoi jäädä ilmoitus workshopis-
ta huomaamatta. Suunnitteluviikon ajankohta oli kolme viikkoa 
edellisvuotta myöhemmin, mikä osaltaan saattaa myös selittää 
pienempää osallistujamäärää.

Suunnittelujaksolle osallistuvat opiskelijat jaettiin edellisvuoden 
tapaan ryhmiin. Kahden-kolmen hengen ryhmiä muodostui yh-
teensä viisi, joista suurimmassa osassa oli sekä suomalaisia että 
kansainvälisiä opiskelijoita. Suunnitteluviikko eteni edellisvuo-
den tapaan, sillä erotuksella, että tällä kertaa ryhmät rakensivat 
ehdotuksistaan 1:25 mittakaavaisen puisen pienoismallin, joka 
tuli sijoittaa hankkeen projektitutkijan Matti Lakkalan workshopia 
varten valmistamaan Hirsitetriksen pienoismalliin.

Ehdotukset
Ryhmä yksi: Ehdotus perustui hilamaiseen, siroon puurakentee-
seen. Tämän päälle sijoittui taitteinen katto, joka suojaa Tetriksen 
mutkittelevaa hirsirunkoa. Kevytrakenteinen ratkaisu muodostaa 
hyvän kontrastin alla olevan raskaan hirsirungon kanssa. Ohjaa-
jat pohtivat tämän ratkaisun yhteydessä, että onkohan riittävää 
rakennesuunnitteluosaamista saatavilla, jotta katon lujuudesta 
voitaisiin varmistua.

(Arwa Benkherouf, Yunzhe Luo, Eeva Tolonen)

Ryhmä kaksi: ”Next Level” perustui niin ikään ratkaisuun, jos-
sa katto on kevytrakenteisempi uusi lisä hirsirunkoon. Ehdotuk-
sessa koko paviljonki, eli hirsirungon ohella myös väliin jäävät 
terassialueet, suojattiin tällä yksinkertaisella lapekattomuodolla. 
Katemateriaaliksi esitettiin viherkattoa. Tämän ehdotuksen haas-
teena pidettiin suuresta koosta johtuvaa suurta työmäärää.

(Niko Okkonen, Janne Thaels)

Ryhmä kolme: Ratkaisussa hirsirunkoa jatketaan korkeammaksi, 
mutta hirsirunko ”harvenee” ylöspäin mentäessä. Tämän jälkeen 
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Kuva 10. 
Oulun yliopiston arkkiteh-
tiopiskelijat sekä Oulun 
ammattikorkeakoulun ra-
kennusarkkitehtiopiskelijat 
rakentavat edellisestä vuo-
desta korotettavaa ”Hirsi-
tetris” -paviljonkia Linnan-
maalla v.2018.

hirsirunko katettiin Tetriksen muotoa mukailevalla loivalla, lähes 
räystäättömällä lapekatolla. Harvenevan hirsiseinän läpi siivilöi-
tyvä auringonvalo tekee sisätiloista tunnelmalliset. Ritilämäisen 
hirsiseinän rakenteellinen toimivuus herätti keskustelua.

(Netta Peippo, Miina Tolonen)

Ryhmä neljä: Ehdotus perustui niin ikään hirsirungon korotta-
miselle, mutta edellisestä poiketen tässä käytettiin vastaavaa 
hirsikokoa kuin alkuperäisessäkin hirsirakenteessa. Ehdotusta 
pidettiin kaikessa yksinkertaisuudessaan kiinnostavana ja to-
teutuskelpoisena, mutta hirsirungon aukottamisen suunnittelua 
vielä keskeneräisenä.

(TinLok Chu, Jenni Niemeläinen)

Ryhmä viisi: Tämäkin ehdotus kattoi pelkän Tetriksen hirsirun-
gon. Kattaminen tapahtui hyödyntämällä jyrkkää harjakattoa, 
joka muodosti samalla toisen kerroksen seinät. Katon materiaa-
liksi oli ajateltu lautakattoa, jonka pitkäaikaiskestävyyttä pohdit-
tiin.

(Xueni Bai, Smriti Bajracharya, Jukka-Pekka Koistinen)

Rakennettava paviljonki
Edellisvuoden tapaan, ehdotukset tarjosivat mielenkiintoisia 
vaihtoehtoja rakentamiseen, mutta toteutuskelpoisuutta päätet-
tiin tarkastella vielä tarkemmin ennen lopullisen päätöksen te-
kemistä. Hankkeen sisäisten keskusteluiden lisäksi konsultoitiin 
myös Oulun yliopiston tilakeskusta, rakennesuunnittelijaa sekä 
rakennustyön vastaavaa työnjohtajaa. Lopulta päädyttiin otta-
maan lähtökohdaksi neljännen ryhmän ehdotus, sillä siinä yhdis-
tyi sopivalla tavalla toteutettavuus sekä arkkitehtuuri.

Kuten todettua, tämäkään ehdotus ei ollut vielä täysin rakennet-
tavissa. Hankkeen sisällä ryhdyttiin jatkotyöstöön, jossa tutkittiin 
esimerkiksi aukotusta uudelleen. Sopivaksi ratkaisuksi valikoitui 
ylävaloratkaisu, jossa luonnonvalo tuodaan yläkerran galleriati-
laan epäsuorasti kattopalkistojen välistä. Kattopalkistot muodos-
tettiin kahdesta päällekkäisestä hirrestä, jotka olivat profiililtaan 
samanlaisia kuin hirsirunko muutenkin. Alkuperäinen worksho-
pissa laadittu ehdotus oli täysin räystäätön. Hankkeessa päädyt-



110 111



112 113

Kuva 11. (Edellinen aukea-
ma)
Mäntymetsikkö ja hirsira-
kennus – oivallinen yhdis-
telmä.

Kuva 12 (Edellinen aukea-
ma)
Paviljonki sovitettiin raken-
nuspaikan puustoon siten, 
että osalle puista tehtiin au-
kot rakennelman terassiin.

Kuva 13.
Korotettu hirsipaviljonki 
oli osa Tutkijoiden yö -ta-
pahtumaa syksyllä 2018. 
Paviljonki on keskeisellä ja 
näkyvällä paikalla Oulun yli-
opistolla.

tiin kuitenkin Linnanmaan rakennetun ympäristön kontekstissa 
hieman epätyypilliseen räystäät sisältävään ratkaisuun, sillä 
räystäät edistävät etenkin puujulkisivujen pitkäaikaiskestävyyttä.  

Rakentaminen
Suunnitteluvaiheen pienen osanoton johdosta, vuoden 2018 
workshopiin pystyi osallistumaan myös pelkästään touko-kesä-
kuun vaihteeseen ajoittuneeseen rakentamisvaiheeseen. Mui-
den opintojen jo loputtua, useampi opiskelija pystyikin osallistu-
maan rakentamiseen. Kaikkiaan rakentamisvaiheeseen osallistui 
22 opiskelijaa. Opiskelijat, jotka osallistuivat vain rakentamisvai-
heeseen olivat Juho Kekkonen, Emma Ahtiainen, Ossi Hintsala, 
Erkki Kammonen, Minttu Väisänen, Anna Haapanen, Elina Tur-
peinen, Pinja Kosunen, Pyry Kujanpää, Vilho Vähämäki, Laura 
Mustonen, Iida-Marja Kari, Stina virta ja Arttu Honkapirtti.

Paviljongin rakennuslupakuvat tehtiin edellisvuoden tapaan 
taas hankkeen sisäisenä työnä. Rakennusvalvontaviraston kii-
reistä johtuen luvan saaminen viivästyi viikolla, jolloin myös pe-
rustusten rakentamisen aloitus viivästyi viikolla. Tästä johtuen 
workshopin alkuperäistä kahden viikon rakentamisaikataulua 
muutettiin siten, että opiskelijat jaettiin kahteen ryhmään, joista 
toinen aloitti suunniteltuun aikaan, ja toinen viikon myöhemmin. 
Kolmannelle viikolle osallistui vain jälkimmäinen ryhmä. 

Ruuvipaaluperustusten toteutus tilattiin ulkopuoliselta urakoit-
sijalta. Urakoitsijan asentaessa perustuksia, opiskelijat val-
mistivat vesikaton rakentamista varten vesikattoelementtejä 
sahatavarasta ja vanerista arkkitehtuurin yksikön pajatiloissa, 
rakentamispaikan vieressä. Perustukset valmistuivat viikossa, ja 
workshopin toisella viikolla, kaikkien opiskelijoiden ollessa läs-
nä, aloitettiin hirsirungon pystytys. Hirsitoimittaja oli sama kuin 
edellisenä vuonna, sillä profiili- ja nurkkaratkaisut ovat valmista-
jakohtaisia, joten toisen toimittajan käyttäminen ei olisi ollut mah-
dollista. Hirsitoimittajan kaksi työmiestä osallistui edellisvuoden 
tapaan hirsirungon pystytykseen.

Huolimatta siitä, että hirsirunkoa korotettiin parilla metrillä ja van-
hat hirret eivät olleet edellisen syksyn purkutyön jäljiltä täysin 
loogisessa järjestyksessä, saatiin paviljonki viikossa harjakor-
keuteen. Kolmannella viikolla rakennettiin vesikatto ja terassi, 
sekä paviljonkiin johtava ramppi. Huopatyöt teetettiin valmiille 

pohjalle ulkopuolisella urakoitsijalla. Perustuksia ja huopatöitä 
lukuun ottamatta nyt jo kunnioitettavan kokoiseksi kasvanut hir-
sipaviljonki kohosi taas opiskelijavoimin. Moderni hirsikaupunki  
-hankkeen projektitutkija Matti Lakkala johti rakennustöitä vuo-
den 2017 tapaan.

Lopuksi
Kahden workshopin aikana kaikkiaan yli 60 tulevaa rakennus-
suunnittelun ammattilaista osallistui hirsipaviljonkien suunnit-
teluun sekä rakentamiseen. Hirsirakentamiseen liittyen tuntuu 
olevan vahvaa kiinnostusta opiskelijoiden parissa, ja nämä work-
shopit vastasivat tähän kiinnostukseen.

Nykyisessä sijoituspaikassaan, Oulun yliopiston pääsisäänkäyn-
nin vieressä, Hirsitetris-paviljonki on huomattavan näkyvällä pai-
kalla, muodostaen positiivisen maamerkin ja imagotekijän koko 
Oulun yliopistolle. Pääsisäänkäynnin kautta kulkee päivittäin 
jopa tuhansia opiskelijoita, yliopiston henkilökuntaa ja erilaisia 
vierailijoita, joten hirsirakentaminen on vahvasti esillä.

Hirsitetristä on myös hyödynnetty tutkimuskäytössä haastattele-
malla eri kohderyhmiä sen yhteydessä vuosina 2017-2018. Syk-
syllä 2018 Oulun yliopiston tutkijoiden yön yhteydessä avattiin 
paviljongin toisen kerroksen galleriatilaan näyttely, joka esitte-
lee hankkeen aikana syntyneitä, kaupunkimaiseen ympäristöön 
sopivan hirsirakentamisen uutta korkeatasoista arkkitehtuuria 
edustavia suunnitelmia.
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3.
Arviointivaihe
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Kuva 14. 
Pyöröhirsi ja höylähirsi.

Kuva 15. 
Kohtisuoraan, diagonaalisti 
ja ristiin tapitettu DLT.

3.1. Massiivipuurakenteista sekä  
–tuotteista
Kirjoittaja: Kati Moilanen
Massiivipuutuotteita on olemassa maailmalla useita erilaisia. Te-
ollisesti valmistettu hirsi on yksi näistä tuotteista, ja onkin kiinnos-
tavaa hirren tuotekehityksen merkeissä kartoittaa, millaisia muita 
massiivipuisia tuotteita on olemassa. Tässä kappaleessa käsitel-
lään massiivipuutuotteita tarkemmin sekä kartoitetaan, millaisia 
erityyppisiä massiivipuutuotteita markkinoilla on.

Massiivirakenteessa yksi yhtenäinen rakennekerros huoleh-
tii kaikista rakenteelle asetetuista tehtävistä (Saatsi 2017: 25). 
Massiivipuulla tarkoitetaan pääosin yksiaineista rakennetta, joka 
koostuu puusta. Nämä rakenteet ovat yleensä kantavia ja niiden 
paksuus on suurempi kuin tavanomaisen puutavaran. Rakenteet 
voivat olla sekä vaaka- että pystyrakenteita, seiniä, kattoja sekä 
lattioita. (Heikkilä 2002: 9)

Massiivipuurakenne voidaan valmistaa huonokuntoisestakin 
puusta ja kierrätettyä puutavaraa voidaan hyödyntää (Berge 
2009: 230). Puutavarana käytetään esimerkiksi sahatavaraa, 
viilua, suikaleita tai lastuja. Liima- ja metalliliitokset ovat tänä päi-
vänä yleisimpiä ja perinteiset puuliitokset vähemmän käytettyjä. 
Erilaisia liitäntätapoja ovat muun muassa tapit, salvokset, naulat, 
niitit, pultit, ruuvit ja liimat. Vaikka liitäntätapoja on monia, niiden 
tehtävä on aina sama: liittää yhteen puukerrokset ja välittää ra-
kenteeseen kohdistuvia kuormituksia. (Mayo 2015: 13, 30) 

Massiivipuusta rakentamiseen liittyy useita hyötyjä, kuten ym-
päristöystävällisyys, rakenteen yksinkertaisuus ja rakentamisen 
nopeus. Yksinkertainen rakenne ei ole yhtä vikaherkkä kuin mo-
nikerrosrakenne, sillä siinä yksi rakenne hoitaa kaikki rakenteelle 
keskeiset tehtävät. 

Massiivipuusta rakennettaessa rakennuksen maanpäällinen osa 
voi olla jopa 25% nopeammin valmis kuin vastaava teräksestä tai 
betonista rakennettuna. Nopeus saavutetaan elementtien kor-
kealla esivalmistusasteella. Työmaa jossa rakennetaan massii-
vipuusta, vaatii 90% vähemmän rekkoja käyttöönsä, verrattuna 
betonista rakentaviin työmaihin. Lisäksi puusta rakentaminen on 

hiljaisempaa kuin betonista, joka rauhoittaa työmaata. (Jackson, 
Luthi & Boyle 2017)

Puu on hygroskooppinen materiaali, eli se sitoo ja luovuttaa 
kosteutta ympäristöstään. Massiivipuu ylläpitää tilan kosteus-
tasapainoa ja luo näin miellyttävän sisäilman. Käsittelemätön 
puupinta reagoi parhaiten sisäilman kosteuteen, mutta myös 
alhaisen höyrynläpäisyvasteen omaavien käsittelyjen käyttö on 
mahdollista. Hygroskooppisia materiaaleja käyttämällä voidaan 
vähentää koneellisen ilmanvaihdon tarvetta ja säästää energiaa. 
(Puuinfo)

Massiivihirsi
Massiivihirsi on kokopuinen rakennusosa, joka valmistetaan 
veistämällä, höyläämällä tai sorvaamalla puusta. Massiivihirttä 
käytetään pääasiassa kantavana seinärakenteena, sekä vaaka- 
että pystysuunnassa. Massiivihirsi leikataan yleensä kuusesta 
tai männystä, mutta myös muut puulajit ovat mahdollisia.

Historia
Hirsirakentamisen perinne yltää pohjoismaissa yli tuhannen 
vuoden päähän ja luo perustan nykyajan puurakentamiselle. 
Hirsirakentamiselle ominaista on yksinkertaisuus ja selkeys. Yk-
sinkertaisten suorakaiteen muotoisten rakennusmassojen koko 
määräytyi perinteisesti hirren mitan mukaan. Vanha suomalainen 
hirsiarkkitehtuuri on korutonta ja yksiaineista, sillä puusta tehtiin 
myös ikkunat, ovet ja vesikate. Ainoana koristeena toimi kuisti 
ulko-oven edessä, jonka ulkomuoto on muuttunut ajan saatossa 
yksinkertaisesta pylväskatoksesta umpinaiseksi ja vinoruutuik-
kunaiseksi. (Heikkilä 2001: 9) 

Hirsi toimi Suomessa pääasiallisena puurakennusaineena aina 
1930-luvulle saakka, jonka jälkeen hirrestä on rakennettu lähin-
nä kesämökkejä ja saunoja. Hirsirakentamisen suosio on jälleen 
kasvanut viime vuosina, kun puun käyttöä on pyritty lisäämään. 
(Heikkilä 2001: 5)

Valmistus
Teollinen hirsitalotuotanto yleistyi Suomessa 1950-luvun vaih-
teessa ja nykyään noin 90% hirsirakennuksista toteutetaan teol-
lisesti. Poikkileikkaukseltaan suorakaiteen muotoinen höylähirsi 
on syrjäyttänyt pyöröhirren lähes kokonaan modernissa asunto-
tuotannossa. Hirsirakennusten valmistus on siirtynyt ajan mittaa 
käsityövoittoisesta työtavasta tietokoneohjattuun teolliseen esi-
valmistukseen. Uudet menetelmät tekevät hirsirakentamisesta 
entistä mittatarkempaa, tehokkaampaa ja joustavampaa. (RT 
2014: 11)

Uudelleenkäyttö
Hirsirakennuksen ominaisuuksiin kuuluu sen helppo puretta-
vuus, siirrettävyys ja uusiokäyttö. Helpon purettavuuden ansios-
ta vanhoja hirsirakennuksia on ajansaatossa siirretty useita ker-
toja niiden elinkaaren aikana. (RT 2014: 11; Huuhka ym. 2018: 
37) Hirsi sopii erinomaisesti jatkojalostukseen puun puhtauden 
ja yksiaineisuuden vuoksi. Hirrestä voidaan leikata esimerkiksi 
sahatavaraa, ellei se ole vääntynyt kuormituksen alla. Hirsi voi-
daan pilkkoa lastuiksi, joista tehdään erilaisia puupohjaisia tuot-
teita. Jos hirttä ei kierrätetä, se voidaan polttaa energiaksi tai 
maaduttaa ilman että ympäristölle aiheutuu haittaa.

Dowel-laminated timber (DLT) 
DLT (Dowel-laminated timber) tunnetaan myös nimellä Brettsta-
pel. DLT-levyn rakenne muodostuu havupuulaudoista, jotka on 
kiinnitetty toisiinsa lehtipuusta valmistetuilla puutapeilla.

DLT-levy voidaan laminoida joko niin, että puun syyt menevät 
yhdensuuntaisesti tai ristiin. Yhdensuuntaiset levyt sopivat hyvin 
vaakarakenteisiin, kuten välipohjiin tai kattoon. Ristilaminoituja 
levyjä käytetään yleensä seinissä. (Think Wood 2018)

Historia
Brettstapelin kehitti saksalainen insinööri Julius Natterer 1970-lu-
vulla. Ensimmäinen Brettstapel koostui toisiinsa naulatusta saha-
tavarasta, joka muodosti noin 600mm leveän elementin. Tässä 
muodossa sitä valmistettiin aina vuoteen 1999, jolloin saksalai-
nen yritys kehitti tuotteen nimeltä Dübelholz. Nimi on saksaa ja 
tarkoittaa “tapitettu puu”, joka viittaa tuotteen kokopuiseen ole-
mukseen.

Korkeissa lämpötila- ja kosteusvaihteluissa kuiva puu turpoaa ja 
kutistuu, joka aiheutti vääntymisiä ja saumojen rakoilua Brettsta-
pelissa. Vuonna 2001 itävaltalainen yritys kehitti tuotteen, jossa 
pitkät puutapit lävistävät havupuun V:n ja W:n muodossa. Näin 
saavutetaan jäykkä liitos, joka käytännössä poistaa vääntymisen 
ja rakoilun. Nykyisin Euroopassa toimii noin 20 Brettstapelia val-
mistavaa yritystä. Suosituin on menetelmä, jossa tapit lävistävät 
havupuun kohtisuorassa. (Henderson ym. 2012)
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Kuva 16. 
Nail-laminated timber, ris-
tiin naulattu massiivipuule-
vy (MHM).

Kuva 17. 
ICLT-elementti.

Kuva 18.
Aaltopuulevy.

Valmistus
Puutappien kosteuspitoisuus on aluksi pienempi kuin havupuis-
ten lautojen. Tapit turpoavat niille sorvatuissa rei’issä kerätes-
sään kosteutta ympäröivästä puusta ja lukitsevat näin laudat toi-
siinsa. Kantavaan rakenteeseen voidaan käyttää heikkolaatuista 
puutavaraa, joka ei muuten sopisi rakentamiseen. (Henderson 
ym. 2012)

Koska elementit ovat täyttä puuta, on niitä helppo työstää CNC-
koneella. Esi-asennettujen hormien ja johtojen sisällyttäminen 
elementtiin on helppoa, kuten myös erilaisten pintaprofiilien. 
Akustiikkaa parantavat profiilit mahdollistavat puupinnan näkyvil-
le jäämisen ja erilaiset pintakäsittelyt. (Think Wood 2018)

Uudelleenkäyttö
Massiivipuuelementit, joissa ei ole käytetty liimoja ja jotka on val-
mistettu standardimittaisiksi, on helppo uudelleenkäyttää (Ber-
ge 2009: 230). Hradil ym. (2014) kehottaa käyttämään tappeja 
ja pultteja puurakenteiden yhteen liittämisessä, koska tapitus ei 
heikennä puun uusiokäyttömahdollisuuksia, toisin kuin esimer-
kiksi naulat tai liimat. 

Täyspuisia DLT-elementtejä voidaan työstää uuteen muotoon 
tai käyttää sellaisenaan uudelleen. Lisäaineeton puutavara sopii 
esimerkiksi lastulevyteollisuuteen tai sahatavaraksi. Tappien ai-
heuttama vaurio puulle on vähäistä, mutta reiät saattavat heiken-
tää puun poikkileikkausvoimia (Hradil ym. 2014: 37).

Nail-laminated timber (NLT/ MHM) 
NLT (Nail-laminated timber) koostuu mitallistetusta puutavarasta, 
joka on kiinnitetty yhteen nauloilla. Laudat voidaan pinota yhden-
suuntaisesti vierekkäin (Brettstapel) tai ristiin päällekkäin (MHM 
- massivholz-mauer), käyttötarkoituksesta riippuen. Brettstapelin 
jäykistys voidaan toteuttaa vaneri- tai lastulevyllä, mutta MHM ei 
tarvitse erillistä jäykistystä ristiin naulauksen vuoksi. Puutavara-
na käytetään yleisimmin havupuuta, mutta mikä tahansa puulaji 
on mahdollinen. (Jackson ym. 2017)

Historia
NLT-levyjä on käytetty raskaisiin seinä-, katto- ja lattiarakentei-
siin jo yli 150 vuotta. Erityisesti makasiinirakennuksia ja varastoja 
on rakennettu NLT:stä. Julius Natterer toi NLT:n uudelleen Eu-

rooppaan tuotteena nimeltä Brettstapel 1970-luvulla ja rohkaisi 
rakentajia ja tehtaita tarttumaan tähän yksinkertaiseen tekniik-
kaan. (Epp 2018)

MHM eli ristiinnaulattu massiivipuulevy on vielä suhteellisen uusi 
tuote, joka kehitettiin erityisesti kantavien seinien rakenteeksi. 
Ensimmäinen MHM-rakennus toteutettiin vuonna 2002 ja MHM 
patentoitiin vuonna 2005. (ks. www.massivholzmauer.de) Yksi 
MHM:n eduista on sen hyvä lämmöneristävyys, joka saadaan 
aikaan urittamalla laudat. Näin rakenteen sisään jää ilmataskuja, 
jotka parantavat lämmöneristävyyttä. 

Valmistus
NLT-levyt voidaan naulata kasaan joko työmaalla tai esivalmis-
taa tehtaalla rakentamisen nopeuttamiseksi. Rakenteen yksin-
kertaisuuden ansiosta useimmat puutuotteita valmistavat yrityk-
set osaavat kasata NLT-elementtejä. MHM-levyt esivalmistetaan 
poikkeuksetta tehtaalla. Yhdensuuntaisesti naulattu elementti ei 
ole ilmatiivis ja tarvitsee erillisen tiiviyden takaavan rakenneker-
roksen. (Mayo 2015: 18.)

Erilaisten pintaprofiilien tekeminen onnistuu muuntelemalla 
puutavaran paksuuksia. (Jackson ym. 2017) Alumiininauloista 
huolimatta NLT:hen on mahdollista leikata esimerkiksi ikkuna- ja 
oviaukot sekä lvis-asennusten paikat CNC-koneella. (ks. www.
massivholzmauer.de) Kovametalliset työstökoneiden terät leik-
kaavat alumiinia ongelmitta (Vähäkuopus 2018).

Levyjen valmistuksessa syntyvä puujäte ja esimerkiksi ovien ja 
ikkunoiden aukotuksesta jäävät palat pilkotaan yleensä lastuiksi 
ja poltetaan energiaksi. Suuria paloja on myös mahdollista käyt-

tää tulevissa seinäelementeissä esimerkiksi ikkunoiden yläpuoli-
sina palkkeina. (König 2018)

Uudelleenkäyttö
Paras ja helpoin tapa uudelleen käyttää NLT-levy on sellaise-
naan, täysmittaisena elementtinä. Nauloista puhdistetun puun 
uusiokäyttö on hankalaa puutavaran kantavuusominaisuuksien 
muututtua. Naulojen jättämät reiät puutavarassa heikentävät sen 
kestävyyttä leikkausvoimia vastaan sekä johtavat kuormituksen 
keskittymiseen (Hradil ym. 2014: 37). Metallikiinnikkeet on han-
kala poistaa puusta muuten kuin polttamalla, ja siksi ne vaikeut-
tavat puutavaran kierrätystä. Juuri metallikiinnikkeiden vuoksi 
suuri osa puujätteestä menee energiakäyttöön.

Interlocking crosslaminated timber (ICLT) 
ICLT (Interlocking cross-laminated timber) on Amerikassa ke-
hitetty massiivipuurakenne, jossa mäntysoirot on pinottu ristiin 
2-7 kerrokseen ja kiinnitetty yhteen lohenpyrstö- ja ponttiliitoksin. 
ICLT ei sisällä liimoja tai kiinnikketä, vaan perustuu täysin perin-
teisiin puuliitostekniikoihin. (Dangel 2016: 102)
 
Historia
ICLT:n kehitti amerikkalainen yritys Euclid Timber Frames, joka 
etsi käyttötarkoitusta huonokuntoiselle kovakuoriaisten tappa-
malle männylle. Euroopassa yleisesti käytetty CLT ei osoittau-
tunut sopivaksi Pohjois-Amerikan markkinoille sen valmistuksen 
korkean hinnan vuoksi. Lisäksi Euclid halusi kehittää liimattoman 
massiivipuun, joka kannusti muiden vaihtoehtojen tutkimiseen. 
ICLT ratkaisee rakennusjätteen ongelmia sekä tuotannon alku-
päässä, että rakennuksen purkuvaiheessa. Se tarjoaa käyttötar-

koituksen jätepuulle, eikä elementin purkaminen aiheuta ongel-
mia ympäristölle rakennuksen elinkaaren lopussa. (Smith 2011: 
1–4)

Valmistus
ICLT-elementtien valmistus on mahdollista tavanomaisissa teh-
taissa jo olemassa olevilla laitteilla. Elementtien valmistus on 
edullisempaa kuin liima-tai metallikiinnikkeisten, koska erillisiä 
puristus- tai asennuskoneita ei tarvita. (Smith 2011: 1.) Puuele-
menttien liitosreunat on kaiverrettu CNC-koneella. Samaan ta-
paan kuin CLT, myös ICLT-elementti voidaan suunnitella eri ko-
koiseksi sen mukaan, mitä rakennus vaatii. (Wójcik & Strumillo 
2014: 174)     
     
Uudelleenkäyttö
ICLT-elementin kierrättäminen ja uusiokäyttö on yksinkertaista, 
koska se ei sisällä luonnolle haitallisia aineita (Dangel 2016: 
102). Elementin uusiokäyttö sellaisenaan on suositeltavaa, jos 
yksittäisten soirojen laatu on heikko. Elementtiä on helppo muo-
kata sopivan kokoiseksi leikkaamalla, koska se ei sisällä esimer-
kiksi nauloja tai ruuveja. Myös käytetyn elementin jatkojalostami-
nen on mahdollista.

Aaltopuu 
Aaltopuu on massiivipuutuote, jossa aalto-profiloidut puusoirot 
on kiinnitetty toisiinsa terästangolla ja muttereilla. Profiloinnin 
ansiosta liitos on tiiviimpi, kuin tasaisesta puusta tehtynä. Tek-
niikka mahdollistaa liimattoman, helposti purettavan ja uudelleen 
koottavan rakenteen, jota voidaan hyödyntää seinissä, lattioissa, 
välipohjissa, pilareissa sekä palkeissa. Rakennusten lisäksi aal-



120 121

Kuva 18. 
Lamellihöylähirsi, lamelli-
pyöröhirsi, painumaton hir-
si.

Kuva 19. 
CLT-levy, CLT-palkkeja hir-
siliitoksin.

topuusta voidaan rakentaa esimerkiksi siltoja.

Historia
Tekniikan on keksinyt suomalainen puuseppä Tapani Honkala ja 
yrityksessä työskentelee myös veljenpoika Janne Honkala, joka 
on erikoistunut vanhojen puurakennusten korjaamiseen. Yrityk-
sen arvoja ovat luonnollisuus, kestävä rakentaminen sekä avoi-
muus rakennusmateriaaleissa ja niiden sisältämissä aineissa. 
(ks. http://aaltohaitek.fi)

Valmistus
Aaltopuutekniikalla valmistetut massiivirakenteet voidaan joko 
esivalmistaa tehtaalla valmiiksi elementeiksi, tai koota työmaalla 
pienistä osista. Puukappaleet voidaan pinota sekä vaaka- että 
pystysuuntaisesti seinäelementtiin. Pystyrakenteen korkeudelle 
ei ole rajoituksia. (Honkala 2018)

Uudelleenkäyttö
Aaltopuutuotteet on helppo purkaa osiin ja uudelleen käyttää. 
Purkaminen ja uudelleen kokoaminen on yhtä vaivatonta kuin 
hirsirakennuksilla joustavan kiinnitystavan vuoksi (Honkala 
2018). Lautojen aalto-profiili saattaa rajoittaa uudelleenkäyttöä 
sellaisenaan ja helpointa se on Aalto Haitekin tuotteissa. 

Tuotteen kierrättäminen ja jatkojalostaminen esimerkiksi puule-
vytuotteiksi on vaivatonta, sillä purettu puutavara on liimatonta 
ja naulatonta. Myös muiden puupohjaisten tuotteiden, kuten kat-
teen ja komposiittien valmistus aaltopuusta on mahdollista. 

Lamellihirsi 
Lamellihirsi (liimahirsi) koostuu teollisesti yhteen liimatusta puu-
tavarasta. Puumateriaalina voidaan käyttää halvempaa ja pie-
nimittaisempaa puutavaraa kuin massiivihirsiin. (Vuolle-Apiala 
2012: 185) Lamellihirret voivat olla muodoltaan sekä pyöröhirsiä, 
että höylähirsiä. Niitä käytetään samaan tapaan seinärakenteis-
sa, kuin massiivihirttä.

Merkittävin muutos massiivihirsirakentamiseen on painumaton 
liimahirsi, jonka keskiosassa puuaines on pystysuunnassa ja 
pintaosat hirren pituussuunnassa. Puun kutistuminen pituus-
suunnassa on erittäin vähäistä. (Vuolle-Apiala 2012: 185–186)

Historia
Hirsitalon kehitys oli erityisen nopeaa 1970- ja 1980 -luvuilla, 
jolloin luotiin uusia menetelmiä lämmöneristävyyteen, tiiveyteen, 
painumiseen ja hirren kutistumiseen liittyen. Kehitystyö jatkuu 
edelleen ja uusia tuotteita saapuu markkinoille jatkuvasti. (RT 
2014: 11)

Valmistus
Lukuisat talotehtaat valmistavat lamellihirsiä markkinoille, pienin 
eroavaisuuksin profiileissa ja salvoksissa. (Vuolle-Apiala 2012: 
185) Lamellihirttä on helppo tuottaa eri kokoisena ja uusien, kor-
keiden 1250mm hirsien tuottaminen on aluillaan Pellopuu Oy:lla 
(Keskitalo 2018). Korkeat hirret nopeuttavat rakentamista enti-
sestään, ja tuovat monipuolisuutta hirsituotantoon.

Lamellien liimaamiseen käytetään synteettisiä PU- sekä MUF-
liimoja. PU- eli polyuretaaniliima kestää hyvin kosteutta ja täyttää 
EN 204 luokan D4 vaatimukset. Melamiinia sisältävällä urealii-
malla (MUF) on lyhyt puristus- ja jälkikovettumisaika, sekä pitkä 
varastointiaika. Se on kehitetty lamellihirsien, liimapuun ja sormi-
jatkosten liimaamista varten. (Casco Adhesives)

Hirsien tuotannosta syntyvät hukkapalat ja puru hyödynnetään 
lähes poikkeuksetta energiantuotannossa. Pellopuu Oy:n toi-
mistusjohtaja Mikko Mannila (2019) kertoo, että hukkapaloja on 
myös mahdollista hyödyntää esimerkiksi pakkauslavojen mate-
riaalina.

Uudelleenkäyttö
Lamellihirsirakennus on helppo purkaa ja pystyttää uudelleen, 
samaan tapaan kuin massiivihirsirakennuskin. Lamellihirret sopi-

vat sellaisenaan uusiokäyttöön, ja niitä on vaivatonta jatkotyös-
tää työmaalla tai tehtaassa. 

Lamellihirret voidaan kierrättää esimerkiksi runkopuutavarak-
si rakennuksen elinkaaren lopussa (Alasaarela 2009: 28). Hir-
ret voidaan myös teoriassa jalostaa pienimittakaavaisemmaksi 
puutuotteeksi, kuten lastulevyksi. Lamellihirren kierrättämisvaih-
toehtoja ei ole juurikaan tutkittu, mutta Oulun Hirsiset Oy:n toi-
mitusjohtaja Markku Mäläskä (2019) ei näe esteitä sen kierrättä-
misessä esimerkiksi lastulevyksi tai muiksi puutuotteiksi. 

Cross-laminated timber (CLT) 
CLT (Cross-laminated timber) on mitallistetusta sahatavarasta 
ristiin liimaamalla koottu massiivipuulevy. Jokainen kerros on 
liimattu 90 asteen kulmaan edelliseen kerrokseen nähden ja 
kerroksia on aina pariton määrä, esimerkiksi kolme, viisi, seitse-
män, yhdeksän ja niin edelleen. (Mayo 2015: 17) Yleensä CLT 
valmistetaan suurina levyinä, jolloin rakentaminen on nopeaa ja 
puskuliitosten määrä pieni. CLT:stä voidaan rakentaa seinä-, kat-
to- sekä välipohjarakenteita. (Siikanen 2016: 105)

Historia
CLT patentoitiin Ranskassa 1980-luvun puolessa välissä, mutta 
tuotteen kehitys lähti kunnolla liikkeelle eteläisessä Saksassa ja 
Itävallassa 90-luvulla. CLT kehitettiin alun perin hyödyntämään 
puuteollisuuden ylijäämäpuuta, joka on mitoiltaan lyhyttä ja laa-
dultaan heikkoa. Liiman ja ristilaminoinnin avulla jämäpuu muut-
tuu korkeatasoiseksi runkomateriaaliksi. (Mayo 2015: 16–17) 

Valmistus
Liimauksen jälkeen paneelit puristetaan yhteen tyhjiöpuristimella 
tai mekaanisella puristimella (Mayo 2015: 17). Kun paneeli on 
kovettunut, se hiotaan ja leikataan haluttuun mittaan. Ovi- ja ik-
kuna-aukot leikataan tehtaalla tietokoneohjatulla CNC-koneella, 
kuten myös elementtiliitokset sekä LVIS-asennuksien työstöt. 
Eristeet, ikkunat ja ulkoverhous voidaan asentaa paikalleen teh-
taassa, joka nopeuttaa työmaavaihetta. Liimaa laitetaan sormi-
jatkoksiin sekä elementtien pitkille ja lyhyille sivuille. Mekaaniset 
puristimet ovat yleistyneet ja liimat ovat vaihtuneet PRF-liimoista 
formaldehydittömiin EPI-liimoihin ja yksikomponenttiseen poly-
uretaaniliimaan (Mayo 2015: 17).

CLT-levyn tuotannossa syntyy hukkapaloja esimerkiksi ikkuna-
aukoista ja katkontahukasta. Suomalainen CLT:n valmistaja 
Crosslam toimittaa tehtaalla syntyvän purun läheiselle pelletti-
tehtaalle pelletöitäväksi. Reunasoirot ja katkohukka haketetaan 
ja hyödynnetään lämpölaitosten polttoaineena. Ovi- ja ikkuna-
aukoista jäävät palat pyritään hyödyntämään esimerkiksi puuse-
pänteollisuudessa. Jos paloille ei löydy muuta käyttöä, ne pää-
tyvät energiakäyttöön. (Pääkkönen 2018) Myös HOISKO CLT 
pyrkii jatkojalostamaan hukkapalat esimerkiksi pihakalusteiksi 
tai huonekaluiksi (Peltokangas 2018).

Uudelleenkäyttö
CLT-elementit sopivat sellaisenaan hyvin uusiokäyttöön, kun nii-
den liitoselimet suunnitellaan purkamista ajatellen. Liimasaumat 
eivät estä elementin muokkaamista uuteen mittaan. Elementit 
voidaan kierrättää puuhakkeeksi ja käyttää uudelleen halutussa 
puupohjaisessa tuotteessa, kuten lastulevynä tai maisemoinnis-
sa. Crosslamin tuotantopäällikkö Pääkkönen (2018) huomaut-
taa, ettei CLT:stä tehdyn hakkeen hyödyntämistä puupohjaisis-
sa tuotteissa ole juurikaan tutkittu Suomessa. Suurin haaste 
voi hänen mukaan syntyä hakettamisessa, jossa osa puusta on 
hakkurin teriin nähden poikittain, jolloin hakkeesta tulee ainakin 
ensimmäisen kerran jälkeen epätasalaatuista. HOISKO CLT:n 
tuotekehityksestä vastaava Jukka Peltokangas (2018) kertoo, 
ettei liima vaikuta tuotteen kierrättämiseen haitallisesti. CLT sopii 
hyvin energiakäyttöön, ja siitä saatava lämpöteho on sen kuivuu-
den vuoksi parempi kuin raakapuusta. Kun liima on kovettunut, 
ei se estä puun polttamista turvallisesti. (Pääkkönen 2018.)
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Kuva 20.
Liimapuinen seinäelement-
ti.

Kuva 21.
Viilupuulevy.

Kuva 22.
Massiivivanerilevy

Liimapuu (GLT) 
Glue-laminated timber eli Liimapuu koostuu neljästä tai useam-
masta höylätystä lamellista, jotka on liimattu yhteen. Puun syyt 
kulkevat lamellin pituussuunnassa. Liimapuulle ei ole kokorajoi-
tuksia sen valmistustekniikan puolesta. Materiaalina käytetään 
yleensä kuusta, mutta myös mäntyä voidaan käyttää arkkitehto-
nisista syistä. (Siikanen 2016: 106–107.)

Liimapuun ominaisuuksia ovat kestävyys, lujuus ja jäykkyys. Lii-
mapuusta voidaan valmistaa suoria ja kaarevia rakennusosia. 
Suorat rakenteet toimivat yleensä kattopalkkeina, pilareina sekä 
lattiapalkkeina. Kaarevat osat sopivat parhaiten kehä- ja kaari-
rakenteisiin. (Suomen Liimapuuyhdistys: 19, 28) Markkinoilta 
löytyy myös liimapuisia seinäelementtejä, jotka toimivat samaan 
aikaan kantavana rakenteena ja lämmöneristeenä (ks. www.
huettemann-holz.de). 

Historia
Liimapuun kehitti sveitsiläinen Otto Hetzer (1846–1911) ja vuon-
na 1909 tuote patentoitiin. Liimattu rakenne tarjosi uusia mahdol-
lisuuksia rakentaa massiivisia puurakenteita, joihin puun luon-
nollisella mitalla ei päästy. Liimapuutekniikka yleistyi erityisesti 
suurten hallien kantavissa rakenteissa ja silloissa. (Mayo 2015: 
14)

Valmistus
Liimapuuta valmistetaan täysin teollisesti. Kuivauksen jälkeen 
puutavara lujuusluokitellaan ja sormijatketaan, jonka jälkeen 
lamellit höylätään ja liimataan yhteen puristuksessa. Lopuksi 
liimapuu pintakäsitellään ja pakataan työmaalle kuljetettavaksi. 

(Puuinfo 2018)

Tuotteen painosta noin yksi painoprosentti on liimaa. Nykyisin 
liimana toimii lähes ainoastaan melamiini-urea-formaldehydilii-
maa, jota kutsutaan myös melamiiniliimaksi tai MUF-liimaksi. 
Lamellien sormijatkosten liima on useimmiten melamiiniliimaa, 
mutta myös polyuretaaniliimaa käytetään. (Suomen Liimapuuyh-
distys 2014: 15, 19) 

Uudelleenkäyttö
Liimapuu on helppo käyttää sellaisenaan uudestaan samassa 
tarkoituksessa, kunhan rakennetekniset edellytykset täyttyvät 
(Suomen Liimapuuyhdistys 2014: 15). Esimerkiksi puretun lii-
mapuuhallin rakenteet voidaan käyttää uudelleen uuden hallin 
rakenteena. 

Liimapuurakenteita on helppo lyhentää tai halkaista tarvittaessa 
ja hyödyntää esimerkiksi väliseinärakenteissa. Liimapuusta on 
mahdollista valmistaa rakennuslevytuotteita, kuten lastulevyä. 
Se sopii myös puukatteen materiaaliksi. (Vesanen 2018) Raken-
teet voidaan kierrättää lisäksi jalostamalla uusiksi ei-kantaviksi 
puutuotteiksi, kuten lattiapäällysteiksi tai listoiksi. (Canadian 
Wood Council 2015)

Kun uusiokäyttö tai kierrättäminen ei ole mahdollista, voidaan 
liimapuu polttaa hakkeena tai pellettinä (Vesanen 2018). Liima-
puun energiasisältö on sama kuin massiivisella havupuulla (Suo-
men Liimapuuyhdistys ym. 2014: 15).

Uudelleenkäyttö
LVL-levyjen uusiokäyttö on mahdollista, joko alkuperäisessä 
muodossaan tai pienemmäksi leikattuna.  Komposiittipuutuottei-
den kierrättäminen on usein kallista ja aikaa vievää liimojen, si-
dosaineiden ja päällysteiden vuoksi. Helpointa on muuttaa puu-
jäte lastulevyksi tai energiaksi. (Taylor ym. 2005: 69) Jos LVL:n 
valmistuksessa on käytetty myrkyllistä fenoliliima, se rajoittaa 
kierrättämistä. MetsäWoodin Kerto LVL voidaan polttaa energi-
aksi, kun uunin lämpötila on vähintään 850°C ja kompostoida 
haketettuna, jolloin pitkä maatumisaika tulee ottaa huomioon. 
(MetsäWood 2016)

Mass plywood panel (MPP) 
MPP (Mass plywood panel) on suurikokoinen massiivipuinen 
levy, jonka on suunnitellut amerikkalainen yhtiö Freres Lumber. 
Tuote kehitettiin CLT:n kilpailijaksi, ja Freres Lumber kertoo, että 
MPP on ominaisuuksiltaan CLT:n veroinen, mutta sen tuottami-
seen tarvitaan 20% vähemmän puuta. Massiivipaneeli koostuu 
yhteen liimatuista vanereista ja voi suurimmillaan olla 3,6m le-
veä, 14,6m pitkä ja 610mm paksu. (ks. www.frereslumber.com.) 
Ensimmäinen MPP tehdas aloitti toimintansa vuonna 2017. 

Valmistus
Massiivipuulevyt voidaan esivalmistaa ja aukottaa tehtaalla val-
miiksi, joka vähentää työmäärää työmaalla. Elementit ovat ke-
veitä niiden kokoon nähden, mikä puolestaan helpottaa kuljetta-
mista. Niiden valmistuksessa käytetään UF (urea-formaldehydi) 
liimaa. (Bolduc 2017) MPP:n tuotannossa syntyvä ylijäämä ja 
puujäte toimitetaan lastulevyteollisuuden materiaaliksi (Freres 
2018).

Uudelleenkäyttö
MPP-levyt voidaan uudelleenkäyttää joko sellaisenaan tai pie-
nemmäksi leikattuna. Levyjen kierrättämistä voidaan verrata 
muiden vaneripohjaisten tuotteiden (LVL) kierrättämiseen, joka 
on usein haastavaa liiman, sidosaineiden ja käsittelyiden vuoksi. 
Elementin muuttaminen lastulevyksi tai polttaminen energiaksi 
on mahdollista. Freres Lumberin MPP levy voidaan polttaa noin 
1000 °C:ssa, jolloin kaasut ovat tarpeeksi kuumia eikä haitallisia 
päästöjä synny (Freres 2018).

Viilupuu (LVL) 
LVL (Laminated veneer lumber) koostuu ohuista kerroksista 
yhteen liimattua havuvaneria, joiden paksuus on noin 3-4 mm. 
Yleensä vanerilevyjen suunta on sama, mutta levy voidaan koota 
myös ristiinlaminoiden, jolloin se jäykistyy kahdesta suunnasta 
tulevia voimia vastaan. Viilupuu toimii massiivipuurakenteena 
lattioissa, seinissä, katossa, palkeissa ja pilareissa. Viilupuu-
tuotteet voidaan valmistaa lyhytmittaisesta nopeasti kasvavasta 
puutavarasta. (Mayo 2015: 14–15.)

Historia
1970-luvun puolivälissä viilupuuta alettiin käyttää rakennusten 
runkomateriaalina. Sitä ennen sitä oltiin käytetty lentokoneiden 
propelleissa toisessa maailmansodassa. (Thelandersson ym. 
2003: 94)

Valmistus
Viilupuun valmistukseen käytetään esimerkiksi kuusta, lehtikuus-
ta, mäntyä, poppelia, honkaa tai edellä mainittujen sekoitusta. 
Kun vanerit on kuivattu haluttuun kosteuspitoisuuteen, ne leika-
taan ja niiden väliin lisätään liima. Tämän jälkeen vanerit kasa-
taan joko koneella tai käsin tavoitellun paksuiseksi rakenteeksi. 
Korkealaatuisimmat vanerit asetetaan uloimmaksi, parantamaan 
elementin kestävyyttä ja suojaamaan rakennetta. Pinotut vanerit 
kulkevat puristimeen, joka kuumuuden avulla kovettaa liiman ja 
jäykistää levyn. Viimeisessä vaiheessa levyt leikataan haluttuun 
mittaan. (Thelandersson ym. 2003: 94–95)

Viilupuu-paneeleissa käytetään erilaisia synteettisiä liimoja riip-
puen käyttökohteesta. Fenoliformaldehydi (PF) -liima on yleisin 
ulkotiloissa käytetyissä tuotteissa. Muita liimoja ovat melamiini-
ureaformaldehydi (MUF) sekä ureaformaldehydi (UF). (Çolak 
ym. 2003)
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Taulukko 1.
Massiivipuutuotteiden ta-
vanomainen esivalmistus-
aste. Järjestys suurimmas-
ta elementistä pienimpään.

Taulukko 2.
Massiivipuutuotteiden si-
säiset liitokset. Järjestys 
joustavimmasta vähiten 
joustavaan.

Taulukko 3.
Massiivipuutuotteiden uu-
siokäyttömahdollisuudet. 
Järjestys suotavimmasta 
epäsuotavimpaan.

Vertailu
Esivalmistus
Esivalmistuksella tarkoitetaan rakentamisessa kaikkea toimin-
taa, joka ei tapahdu työmaalla. Rakenneosat, elementit ja tilaele-
mentit voidaan rakentaa valmiiksi tehtaalla ja kuljettaa työmaalle 
asennettavaksi. Puu sopii kevyenä materiaalina hyvin esival-
mistukseen. Esivalmistuksen hyötyjä ovat nopeus, kustannus-
tehokkuus ja tarkkuus. Rakentaminen tapahtuu säältä suojassa 
tehtaassa, jolloin työn laatu on helppo pitää korkealla. Tehtaal-
la syntyvän jätteen määrä on pienempi kuin työmaalla ja syn-
tynyt jäte on helppo kierrättää. Lisäksi rakentaminen tehtaalla 
vähentää työmaasta aiheutuvaa meluhaittaa. Esivalmistettujen 
rakennusosien kanssa työskennellessä suunnitteluaika kasvaa, 
mutta rakennuksen pystytysaika lyhenee. Kuljetus tulee suunni-
tella huolellisesti etukäteen, sen hintaan vaikuttavat kuljetetta-
vien elementtien koko ja matkan pituus. (Herzog ym. 2012: 74)

Esivalmistettujen elementtien liitokset tulee suunnitella niin, että 
ne on mahdollista purkaa ja uudelleenasentaa elementtejä vau-
rioittamatta. Sopivimpia liitoksia uudelleenasentamiseen ovat 
pulttiliitokset, jotka voi purkaa ja asentaa uudelleen useaan ker-
taan. Myös ruuviliitokset on helppo purkaa, mutta sekä ruuvin, 
että ruuvin aiheuttaman reiän uusiokäyttö on haastavaa. (Cal-
kins 2008: 92.)

Massiivipuurakentamisessa yleisin menetelmä on valmistaa 
rakenne-elementti, esimerkiksi seinä tehtaalla valmiiksi ja kuljet-
taa työmaalle asennettavaksi. Elementtiin on kohteesta riippuen 
työstetty valmiiksi ikkunat, ovet, verhoukset ja lvis-asennukset. 
Hirret kuljetetaan yleensä erillisinä rakenneosina työmaalle, jos-
sa rakennus kootaan. Lamellihirrestä on rakennettu myös pieniä 
tilaelementtejä. Tilaelementtien rakentaminen on tavanomaisinta 
CLT:stä ja MHM:stä, mutta teoriassa mahdollista jokaisesta listan 
tuotteesta. Aalto Haitek on valmistanut tilaelementteinä muun 
muassa kaarihalleja ja pukukoppeja.

Liitokset
Massiivipuun sisäiset joustavat liitokset takaavat sen, että tuote 
on helppo purkaa ja kierrättää tulevaisuudessa. Parhaat liitok-
set eivät vahingoita puutuotteen rakennetta ja ovat koottavissa 
useita kertoja uudelleen. Massiivihirsi on kauttaaltaan käsittele-
mätöntä puuta, eikä siinä ole liitoksia. Massiivisuus tuo kuitenkin 

haasteita rakentamiseen painumisen ja puun elämisen muodos-
sa, jotka on ratkaistu lamellihirressä liiman avulla.

Joustavimmat liitokset ovat tappi-, pultti-, salvos- ja terästankolii-
tokset. Näitä liitoksia hyödyntävät DLT, ICLT ja Aalto Haitek. DLT 
on tuotteista yleisin ja käytössä erityisesti Keski-Euroopassa. 
Puutappien ansiosta DLT on helppo kierrättää täyspuisena tuot-
teena. DLT:n etu massiivihirteen nähden on puun painumatto-
muus, joka saavutetaan tapittamalla lautoja ristiin. Suomalaisen 
Aalto Haitekin tekniikka ei ole täyspuinen, mutta terästanko-pultti 
-liitokset on yhtä helppo purkaa kuin perinteiset hirsisalvokset. 
Myös ICLT-seinä on salvosliitostensa ansiosta vaivatonta purkaa 
ja kierrättää. Tuotteen kehitystyö on yhä meneillään Yhdysval-
loissa.

NLT on tuotteista ainoa, jossa puulevy pysyy kasassa naulo-
jen avulla. Levyjen naulaaminen on edullista ja helppoa, mutta 
kerran naulatun levyn purkaminen on haastavaa. Naulat vahin-
goittavat puuta, eikä niiden irrottaminen kierrätysvaiheessa ole 
yleensä taloudellisesti kannattavaa.

Liimaliitosten purkaminen on mahdollista lähinnä laboratoriois-
sa, eikä käytäntö tai asianmukainen koneisto ole vakiintunut 
jätepuun kierrätyksessä. Tällä hetkellä käytössä olevat liimat 
ovat kuitenkin luontoon maatumattomia muoveja, ja niiden pois-
taminen puusta monipuolistaisi puun kierrätysmahdollisuuksia. 
Liimattuja tuotteita ovat lamellihirsi, CLT, liimapuu, LVL ja MPP.

Tilaelementti Rakenne-elementti Rakenneosa

Massiivihirsi x

DLT x

NLT x x

Aaltopuu x x x

ICLT x

Lamellihirsi x

CLT x x

Liimapuu x x

LVL x

MPP x x

Uudelleenkäyttö Kierrätys Energiakäyttö

Massiivihirsi x

DLT x

NLT x x

Aaltopuu x x x

ICLT x

Lamellihirsi x

CLT x x

Liimapuu x x

LVL x

MPP x x

Uudelleenkäyttö
Kierrätyksen eri asteet ovat uusiokäyttö, kierrätys ja energiakäyt-
tö (Berge 2009: 11). Kaikkien massiivipuutuotteiden uudelleen-
käyttö alkuperäisessä käyttötarkoituksessa on mahdollista, jos 
sopiva käyttökohde löytyy. Tämän vuoksi standardien noudatta-
minen mitoituksessa ja kiinnitysmenetelmissä on suotavaa. 

Kierrätyksellä on kaksi eri astetta, upcycling ja downcycling. 
Upcycling tarkoittaa sitä, että huonokuntoisen materiaalin omi-
naisuuksia parannetaan jalostamalla se uuteen muotoon. 
Downcycling toimii päinvastaisesti, eli materiaalin ominaisuudet 
heikkenevät uuden tuotteen myötä. (Calkins 2008: 80) ICLT ja lii-
mapuu ovat esimerkkejä tuotteista, joiden ominaisuudet ovat pa-

Tapit, pultit Salvokset Terästangot Ruuvit Naulat Liimat

Massiivihirsi

DLT x

NLT x

Aaltopuu x x

ICLT x

Lamellihirsi x

CLT x

Liimapuu x

LVL x

MPP x

rantuneet kierrättäessä. ICLT:ssä alkujaan huonokuntoinen ko-
vakuoriaisten tuhoama puutavara sai uuden käyttötarkoituksen 
massiivipuutuotteen materiaalina. Esimerkkinä downcyclingista 
mainittakoon massiivipuun muuttaminen lastulevyksi elinkaaren 
loppupuolella. 

Massiivipuu voidaan polttaa energiaksi, jos sen uudelleenkäyttö 
ja kierrättäminen eivät onnistu. Energiakäyttö on perusteltua eri-
tyisesti silloin, kun sillä voidaan korvata fossiilisten polttoaineiden 
käyttöä (Dodoo ym. 2014: 153). Epäorgaanisia liimoja poltetta-
essa tulee kiinnittää huomiota polttamislämpötilaan ja siihen, et-
tei polton yhteydessä vapaudu haitallisia kaasuja ympäristöön. 
Massiivipuutuotteiden etuna on, että niistä jokaisen kierrättämi-
nen ja polttaminen energiaksi on teoriassa mahdollista.

Kierrätettävyys
Puujätteestä voidaan teoriassa jalostaa monia eri tuotteita, kuten 
kuitulevyä, lastulevyä, sellua ja kuivikkeita. Käytännössä puujät-
teen uudelleenkäyttöön liittyy paljon haasteita, eikä puun kierrä-
tys ole vielä yleistynyt Suomessa. Se, mihin tarkoitukseen puujä-
te sopii, riippuu sen koosta, käsittelyistä, lujuudesta, ulkonäöstä 
ja sen sisältämistä vierasaineista.

Suomessa kierrätyspuun käyttöä kantavissa rakenteissa rajoit-
taa lainsäädäntö ja hinta. Kantavissa rakenteissa tulee käyttää 
lujuusluokiteltua puuta, eikä kierrätyspuun luokittelua ole vielä 
kehitetty. Puutavaran käsityövaltainen lajittelu nostaa sen hintaa, 
joka puolestaan lisää sen epäsuosiota. (Heräjärvi ym. 2011: 30)
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Taulukko 4.
Esimerkkejä massiivipuu-
tuotteiden teoreettisista 
kierrätysmahdollisuuksista.

Taulukko 5.
Massiivipuutuotteesta pu-
retun puutavaran oletettu 
laatu.

Kierrätyspuun käyttö on tällä hetkellä mahdollista ei-kantavissa 
rakenteissa, kuten väliseinien runkorakenteissa. Pohjois-Ameri-
kassa on yrityksiä, jotka purkavat rakennuksia käsityönä ja jalos-
tavat purkupuun lattialankuiksi, paneeleiksi ja verhouslaudoiksi 
(Myller 2015: 26). Massiivipuu sopii hyvin puutavaraksi ja sisus-
tukseen, kun laatuvaatimukset täyttyvät. 

Iso-Britanniassa suosittuja käyttökohteita purkupuulle ovat 
maantäyttö ja kompostointi. Lisäksi puujätettä jalostetaan poh-
jamateriaaliksi erilaisiin käyttökohteisiin, kuten lenkkipoluille, 
eläinsuojiin, leikkipaikkoihin sekä katteisiin. (Myller 2015: 26) 
Katetta käytetään istutuksien suojana, se estää rikkakasvien 
kasvamisen ja kosteuden haihtumisen kasvualustasta.  Liimoista 
ja metallikiinnikkeistä puhdas massiivipuutavara sopii parhaiten 
ympäristörakentamiseen. Useat liimatun massiivipuun valmista-
jat kertovat, että tuote voidaan kierrättää katteeksi sen elinkaa-
ren lopulla.

Erilaiset puulevytuotteet ovat varteenotettava tapa hyödyntää 
kierrätyspuuta, mutta kierrätyspuusta tuotetun levyn laatu on 
huonompi, kuin neitseellisestä puusta. (Myller 2015: 26) Kierrä-
tyspuun käyttö vanerin tai kuitulevyn tuotantoon on vaikeaa, sillä 
niiden valmistukseen sopii ainoastaan puhdas raakapuu. Kuitu-
levyn valmistuksessa puu kuidutetaan märkänä ja jos puussa 
on liimaa tai kemikaaleja, tulee puu käsitellä valmistuksen yhte-
ydessä. Veden sekaan liuenneet käsittelyaineet lisäävät veden 
puhdistuksen kustannuksia. (Herajärvi ym. 2011: 28)

Puutavara, sisustus Vaneri Lastulevy Kuitulevy Kate Kuidutus Puumuovikomposiitit

Massiivihirsi x x x x x x x

DLT x x x x x x x

NLT x x

Aaltopuu x x x x x x x

ICLT x x x x x x

Lamellihirsi x x x x x

CLT x x x x x

Liimapuu x x x x x

LVL x x x x

MPP x x x x

Keski- ja Etelä-Euroopassa on yleistä, että puujäte kierrätetään 
lastulevyksi. Se on kuitenkin epätodennäköistä Suomessa, kos-
ka lastulevyteollisuudella menee tällä hetkellä heikosti. Lisäksi 
raaka-aineena käytetään puuteollisuuden sivutuotteita, joten 
siirtyminen kierrätyspuuhun ei toisi säästöjä neitseellisen puu-
tavaran käyttöön. Lastulevyjen tuotantoa ei rajoita raaka-aineen 
saatavuus, joten jätepuun hyödyntäminen ei myöskään kasvat-
taisi tuotantoa. Hyvälaatuinen kierrätyspuu sopii kuitenkin ainakin 
teoriassa lastulevyn materiaaliksi. (Myller 2015: 26.) Liimattujen 
massiivipuutuotteiden jalostaminen lastulevyksi on mahdollista, 
mutta harvinaista. Esimerkiksi LVL:n kierrättämistä lastulevyksi 
tulisi vielä tutkia lisää (Väätäinen 2018).

Kierrätyspuusta on mahdollista tehdä erilaisia puumuovikom-
posiitteja, joissa sekä muovin että puun parhaat ominaisuudet 
yhdistyvät. Tuotteessa niiden suhteellinen osuus voi vaihdella 
10-80%:n välillä. Puumuovikomposiitteja käytetään erityisesti 
terassilaudoissa, mutta myös esimerkiksi ulkoverhouksessa tai 
huonekaluissa. Puumuovikomposiittien etuihin lukeutuvat hyvä 
hiilen sitomiskyky, kierrätysmateriaalien hyödyntäminen, myrkyt-
tömyys ja mahdollisuus polttaa tuote energiaksi sen elinkaaren 
lopussa. Tuotteen valmistukseen voidaan teoriassa käyttää jä-
teluokan B puuta, mutta siitä ei ole vielä aiempaa kokemusta. 
Suurimmat epävarmuudet liittyvät puun heterogeenisyyteen ja 
mahdollisiin epäpuhtauksiin. (Myller 2015: 27.)

VTT:n (Rautkoski ym. 2015) tekemässä tutkimuksessa selvitettiin 

Pienikokoinen Heikkolaatuinen Keskikokoinen Keskilaatuinen Hyvälaatuinen Suurikokoinen

Massiivihirsi x x

DLT x x x

NLT x x

Aaltopuu x x x x

ICLT x x

Lamellihirsi x x

CLT x x

Liimapuu x x

LVL x x

MPP x x

jätepuuluokkien B, C ja D sopeutuvuutta kuidutukseen. Sekä kui-
tulangan että vaahtoarkkien valmistus on mahdollista, eikä esi-
merkiksi home, kemialliset yhdisteet tai metallit estä puun kuidut-
tamista. Puun murskaaminen pieneksi ja toinen seulontavaihe 
vähensivät epäpuhtauksia lopputuotteessa. Maalit ja kemialliset 
yhdisteet jäävät todennäköisesti jäteliemeen, jonka puhdistami-
sesta aiheutuvia lisäkustannuksia tai kierrättämistä tutkimukses-
sa ei otettu huomioon (Rautkoski ym. 2015: 36.) Puukuitulangan 
mahdollisuudet ovat erityisesti tekstiiliteollisuudessa, ja sen avul-
la voitaisiin korvata osa epäekologisesta puuvillan tuotannosta. 
Puukuitulangan tuotantoon menee 99% vähemmän vettä ja 80% 
vähemmän energiaa kuin puuvillan tuotantoon. (ks. www. uusi-
puu.fi).

Purkupuun laatu
Jos massiivipuu puhdistetaan mekaanisista liitoksista ja liimasta 
ennen kierrätystä, on olennaista tietää, mikä on jäljelle jääneen 
puutavaran laatu ja koko. Mitä suurempikokoista ja parempilaa-
tuista puutavara on, sitä enemmän on mahdollisuuksia kierrät-
tämiselle. Tässä tarkastelussa ei oteta huomioon sään tai ajan 
aiheuttamia muutoksia puussa. 

Taulukossa suurikokoinen viittaa puutavaraan, josta on mahdol-
lista työstää pilareita, palkkeja ja muita runkorakenteita. Keski-
kokoisesta puutavarasta voidaan valmistaa esimerkiksi lautaa ja 
pienikokoisesta puutavarasta ainoastaan haketta. 

Massiivipuun valmistuksessa on voitu käyttää puutavaraa, joka 
on hyvälaatuista, keskilaatuista tai huonolaatuista. Tässä arvi-
oinnissa hyvälaatuisella viitataan puutavaraan, jonka oksaisuus 
on pientä ja halkeamat vähäisiä. Keskilaatuisessa puutavarassa 
on oksia ja/tai halkeamia suuremmassa määrin ja huonokuntoi-
sessa puussa on hyönteisvaurioita tai runsaasti oksia.

Mekaanisin liitoksin kootut massiivipuutuotteet on helpompi 
purkaa osiin kuin liimatut. Liiman irrottaminen puutuotteesta ei 
yleensä ole perusteltua, sillä se vie paljon aikaa ja energiaa. 
Kannattavampaa on hyödyntää liimatut massiivipuutuotteet sel-
laisenaan, lastuiksi pilkottuna puupohjaisten tuotteiden materi-
aalina tai energiantuotannon raaka-aineena.

Puutavaran laatu ja koko ovat parhaita massiivihirressä, seu-
raavaksi parhaat DLT:ssä, Aalto Haitekissa, Lamellihirressä ja 
CLT:ssä. Heikoin yhdistelmä on LVL:llä, MPP:llä ja ICLT:llä, joista 
saatava puu on heikkolaatuista ja/tai pienikokoista. NLT:stä pu-
retun puutavaran voidaan olettaa olevan heikkolaatuista, koska 
naulat vaurioittavat puun rakennetta ja aiheuttavat kuormituksen 
keskittymistä sekä heikentävät puun kestävyyttä leikkausvoimia 
vastaan. Täytyy kuitenkin muistaa, että heikkolaatuista tai pieni-
kokoista puuta käyttävissä tuotteissa puutavara on jo valmiiksi 
ollut jäte- tai ylijäämäpuuta, joka on otettu hyötykäyttöön.
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Pohdintaa
Massiivipuutuotteet 
Massiivipuu on rakenteena vanha, mutta eri tuotteiden ikähai-
tari on suuri. Massiivihirret ovat olleet tuotannossa pidempään 
kuin esimerkiksi CLT ja liimapuu, jonka vuoksi niiden ympäris-
tövaikutuksista ja kierrättämisestä on enemmän kokemusta. 
Uusien tuotteiden kierrättämisestä saatavaa tietoa on niukasti ja 
käytännön esimerkkejä vielä vähemmän. Kierrättämiseen tulisi 
kuitenkin valmistautua jo nyt, jos massiivipuutuotteiden käyttöä 
lisätään tulevaisuudessa. 

Massiivipuu Suomessa
Suomessa yleisimmin käytettyjä massiivipuutuotteita ovat mas-
siivihirsi, lamellihirsi sekä CLT. Tulevaisuudessa Suomelle luon-
tevimmat massiivipuutuotteet ovat ne, joiden valmistamiseen 
käytetään mahdollisimman puhdasta ja suurikokoista puuta-
varaa, sillä hyvälaatuista puuta on helposti saatavilla. Suuriko-
koiselle puutavaralle on tulevaisuudessa monta uusiokäyttö- ja 
kierrätystapaa. 

Hybridirakentaminen
Hybridirakentaminen, eli erilaisten rakenteiden yhdistäminen, on 
massiivipuulle ominaista. Erilaisten massiivipuutuotteiden yhdis-
teleminen samassa rakennuksessa on usein perusteltua, niiden 
teknisiin ominaisuuksiin vedoten. Liimapuisten palkkien ja pila-
reiden yhdistäminen puutapeilla tapitettuihin välipohjiin (DLT) on 
tavallista USA:ssa ja Keski-Euroopassa. Kaikkia seiniä ei aina 
ole tarpeen rakentaa massiivipuisina, vaan esimerkiksi kevyet 
väliseinät voidaan toteuttaa rankarakenteisina. On myös yleis-
tä yhdistää massiivipuisiin välipohjiin betonivaluja, joiden avulla 
rakenteen ääneneristävyyttä voidaan parantaa, mutta kyseinen 
yhdistelmä ei sovi ekologista rakennustapaa tavoittelevalle. 

Mekaaniset liitokset
Erilaisia liitoksia on vaikeaa ja kenties myös tarpeetonta aset-
taa paremmuusjärjestykseen, sillä jokaiseen niistä liittyy hyviä ja 
huonoja puolia. Täyspuiset mekaaniset liitokset kuten salvokset 
ja puutapit ovat ekologisesta näkökulmasta ylivoimaisia. Elin-
kaaren lopussa niistä saatua puutavaraa voidaan käsitellä lähes 
samaan tapaan kuin raakapuuta, olettaen että puu on yhä hy-
välaatuista. Naulatun massiivipuun edut liittyvät helppoon val-
mistukseen ja siihen, että naulat on helppo kierrättää. Kerran 

kasaan naulattua massiivipuuelementtiä on kuitenkin työlästä 
purkaa, eikä nauloista puhdistettu purkupuu ole kestävyysomi-
naisuuksiltaan entisellään. Harmillisesti juuri tämän vuoksi nau-
lattu massiivipuu poltetaan energiaksi kierrättämistä yleisemmin. 
Mekaanisten liitosten heikkous liimaliitoksiin nähden on saumo-
jen heikompi tiiveys, sillä liitoskohta on pinta-alaltaan pienempi 
kuin liimatussa puussa. Tiiveyden puute saattaa edistää puun 
kosteuselämistä ja vaikuttaa näin mittatarkkuuteen. Mekaani-
set liitokset ovat myös rajallisempia käytön suhteen kuin liima-
liitokset. Esimerkiksi mekaanisin liitoksin valmistettuja pilari- ja 
palkkirakenteita ei juurikaan ole, vaan niissä liimaliitos on yhä 
yleisempi.

Liimaliitokset
Suurimmat epävarmuudet varsinkin kuluttajien keskuudessa liit-
tyvät liimaan. Liimaamalla pienikokoisesta, muuten jätepuuksi 
tai energiakäyttöön joutuvasta puutavarasta voidaan valmistaa 
suuria puuelementtejä. Mitä pienemmästä puutavarasta massii-
vipuu muodostuu, sitä suurempi on yleensä liiman osuus. Liimat 
ovat kehittyneet viime vuosina huomattavasti ja liiman määrä 
puutuotteissa on vähentynyt. Useissa jatkojalostustuotteissa 
(esimerkiksi lastulevy, kuitulevy, komposiitit) liiman määrä on 
merkittävä ja olennainen osa tuotteen rakennetta. Kierrätyspuun 
käyttö esimerkiksi lastulevyn tuotannossa uuden puun sijaan pa-
rantaa tuotteen energiatehokkuutta ja vähentää siitä aiheutuvia 
kasvihuonepäästöjä (Dodoo 2014: 154). 

Energiakäyttö
Energiakäytön tulisi olla puun viimeinen käyttökohde ja siihen 
pitäisi ryhtyä vasta kun raakapuu on ensin hyödynnetty muussa 
tarkoituksessa. Puun energiakäyttö perustuu jo nyt suurilta osin 
jätepuun ja teollisuuden sivutuotteiden (kuten kuoren) polttoon, 
joka on perusteltua koska niillä saadaan pienennettyä fossiilisten 
polttoaineiden osuutta energiatuotannossa. Puun polttaminen ei 
suuressa määrin kuitenkaan ole kannattavaa, sillä palaessaan 
puu vapauttaa ilmakehään siihen varastoituneen hiilidioksidiin. 
Raakapuun polttoa energiaksi on kritisoitu voimakkaasti tutkijoi-
den keskuudessa, sillä perusteella, että metsiä pitäisi ennemmin 
kasvattaa entisestään kuin polttaa lämmön tuottamiseksi.
 
Markkinointi
Massiivipuun markkinointiin liittyy joskus harhaanjohtavia käsit-

teitä ja läpinäkyvyyden puutetta. Massiivipuu-termiä käytetään 
niin liimapuusta kuin hirrestäkin, eikä tuotteiden koostumuksesta 
ole nimen yhteydessä mainintaa. Markkinoinnissa tulisi käyttää 
selkeitä käsitteitä, jotka estäisivät sekaannukset. Lamellihirsi tai 
liimahirsi ovat hyviä esimerkkejä nimistä, jotka kertovat selvästi 
mistä tuotteessa on kyse. Tietoja tuotteen sisältämistä lisäaineis-
ta tai liitoselementeistä ei saisi pimittää, vaan tuoteselosteiden 
tulisi olla helposti saatavilla, kuten myös tuotteen valmistami-
seen ja hävittämiseen liittyvä tieto.
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Taulukko 6.
Löydetyt hirsirakennukset.
*Osa löytyneistä rakennuk-
sista oli julkaistu useam-
massa julkaisussa. Kaikki 
rakennukset on huomioitu 
kokonaismäärässä vain yh-
desti.

Taulukko 7.
Esimerkkikohteet, käytetyt 
lähteet ja dokumentit

3.2. Hirsirakentamisen uudet ratkai-
sut kansainvälisessä nykyarkkiteh-
tuurissa – viisi esimerkkiä
Tämä kappale perustuu englanninkielisen alkuperäisartikkelin 
Novel Architectonic Solutions for Industrial Log - Five examples 
of Contemporary Architecture (Lakkala, Pihlajaniemi & Kuittinen, 
2019) suomenkieliseen tiivistelmään. Artikkeli esiteltiin ensin 
syksyllä 2017 tieteellisessä konferenssissa Oulussa (The 9th 
Annual Symposium of Architectural research 2017, ATUT2017) 
ja julkaistaneen vuonna 2019 Architectural Research in Finland 
–journaalissa.

Tausta
Hirsirakentaminen on kasvattanut viime aikoina suosiotaan 
Suomessa esimerkiksi sisäilmaongelmiin liittyvän julkisen kes-
kustelun johdosta. Kasvaneen suosion myötä hirsirakennuksia 
halutaan rakentaa myös tiiviimmin rakennettuihin ympäristöihin, 
jossa vaatimukset hirsirakennusten arkkitehtuuria kohtaan ovat 
aiempaa kovemmat. Hirttä halutaan myös käyttää sellaisten ra-
kennusten materiaalina, joita ei olla totuttu näkemään hirsiraken-
teisina. Lisäksi hirren tekniset ominaisuudet, kuten myös kulutta-
jien ja ammattilaisten suhtautuminen hirteen muuttuu nopeasti. 
Näistä muutoksista johtuen on tärkeää kehittää hirsirakentami-
sen arkkitehtonisia ratkaisuita, jotka huomioivat edellä mainitut 
muutokset.

Koska hirsirakenne on usein näkyvissä hirsirakennuksissa, kes-
kitytään tässä tutkimaan arkkitehtonisia ratkaisuita nimenomaan 
hirsirakenteen näkökulmasta. Tämän tutkimuksen tavoitteena 
onkin tarkastella teollisesti tuotetulle hirrelle uudenlaisia arkki-
tehtonisia ratkaisuita, jotka perustuvat teollisen hirren ja hirsira-
kentamisen luonteenomaisille rakenteellisille piirteille. Aiemmin 
on tutkittu hirsirakenteiden merkitystä arkkitehtuurille historiallis-
ten rakennusten kontekstissa; tässä keskitytään nykyarkkiteh-
tuurin kontekstiin.

Tutkimuskysymyksenä on ollut: Millaisia uudenlaisia arkkiteh-
tonisia piirteitä, jotka perustuvat teollisen hirren ja hirsirakenta-
misen luonteenomaisiin rakenteellisiin ominaisuuksiin, esiintyy 

nykyaikaisessa arkkitehtuurissa? Uudenlaisuuden käsite tässä 
tarkoittaa sitä, että huomion kohteena ovat ratkaisut, jotka osoit-
tavat uusia mahdollisuuksia hirsiarkkitehtuurille, verrattuna nyky-
päivän ja perinteiseen hirsirakentamiseen. Näin ollen tutkimus 
pyrkii laajentamaan esimerkkien avulla myös hirsirakentamisen 
käsitteen määritelmää, jotta se vastaisi paremmin teollisen hirsi-
rakentamisen uusia piirteitä.

Johtuen edellä kuvatusta kehityksestä, hirttä on tänä päivänä 
yhä vaikeampaa määritellä yksiselitteisesti. Yleensä sillä tarkoi-
tetaan kuitenkin puista pitkänomaista kappaletta, joka on joko 
yhdestä puusta tehty, useammasta puun palasta liimattu, käsin 
tai teollisesti työstetty. Tämän lisäksi hirsi kuvaa tekniikkaa; hirsi-
rakentamisessa puunkappaleita ladotaan päällekkäin. Ominais-
ta hirsirakenteelle on, lukuun ottamatta painumattomista hirsistä 
koottua rakennetta, että se painuu ajan saatossa, johtuen puun 
kuivumisesta ja kutistumisesta. Luonteenomaista hirsirakenteel-
le on myös, että hirsiseinät liitetään yhteen nurkkasalvoksin, joita 
on olemassa useita eri tyyppejä.

Tutkimusmenetelmät ja -materiaalit
Analysoitavat esimerkkirakennukset, jotka edustavat korkeata-
soista arkkitehtuuria, valittiin arkkitehtuurijulkaisuista. Korkea-
laatuinen arkkitehtuuri määritellään tässä arkkitehtonisen laadun 
institutionaalisen laatukäsityksen kautta, tarkoittaen tässä sitä, 
että arkkitehtuurin alan ammattilaiset itse määrittelevät, mitä voi-
daan pitää korkealuokkaisena arkkitehtuurina. Arkistotyön koh-
teena olleet arkkitehtuurijulkaisut valittiin siten, että niiden voitiin 
odottaa riittävän kattavan otoksen julkaistuista rakennuksista, 
huomioiden tutkimuksen aiheen. Valitut julkaisut koostuivat kah-
desta johtavasta kansainvälisestä arkkitehtuurin verkkojulkai-
susta (Archdaily, Dezeen), kahdesta kansainvälisestä painetusta 
julkaisusta (Detail, Architecture and Urbanism) sekä kahdesta 
suomalaisesta arkkitehtuurin alan julkaisusta (Arkkitehti, Puu). 
Julkaisut olivat luonteeltaan yleisiä, eli niissä julkaistut kohteet 
käsittivät kaiken kokoisia, ja kaikkiin käyttötarkoituksiin tarkoitet-
tuja rakennuksia, sekä rakennuksia niin kaupunkimaisissa kuin 
maaseutumaisissakin ympäristöissä. Tämä oli tärkeää, sillä en-
nakko-oletuksena tässä tutkimuksena oli, että hirsirakennukset 
tavanomaisesti ovat melko pieniä, maaseutumaisessa ympäris-
tössä sijaitsevia rakennuksia. Puu-lehti on keskittynyt julkaise-
maan ainoastaan puisia rakennuksia. Ajallinen rajaus esimerk-

kikohteiden kartoittamiseen oli julkaisut vuodesta 1990 vuoden 
2017 lokakuuhun. Painetut julkaisut käsittivät koko edellä mai-
nitun ajanjakson. Archdaily, joka on perustettu vuonna 2008 ja 
Dezeen, perustettu vuonna 2006 sisältävät joitain julkaistuja 
rakennuksia koko tarkasteltavalta ajanjaksolta, mutta keskittyvät 
pääasiassa noin viimeiseen kymmeneen vuoteen tarkasteltaval-
ta jaksolta. Huolimatta niiden puutteellisesta ajallisesta kattavuu-
desta, haluttiin ne ottaa tarkasteluun mukaan, koska ne kattavat 
hyvin suuren määrän julkaistuja rakennuksia, helposti etsittäväs-
sä muodossa.

Valintakriteereinä esimerkkirakennuksille toimi edellä mainittu 
määritelmä, mutta sitä tulkittiin väljästi siten, että mukaan mah-
tui perinteisten hirsirakennusten lisäksi sellaisiakin rakennuksia, 
joita ei välttämättä perinteisesti kutsuttaisi hirsirakennuksiksi, 
mutta jotka selvästi sisälsivät joitain hirsirakentamiselle ominai-
sia elementtejä. Näin pyrittiin huomioimaan hirsiteollisuuden vii-
meaikainen kehitys hirsien ja hirsirakentamisen ominaisuuksissa 
ja mahdollisuuksissa, ja löytämään tälle tutkimukselle olennaisia 
uudenlaisia arkkitehtonisia ratkaisuita. Kaikki löytyneet, valinta-
kriteereihin soveltuvat rakennukset on listattu taulukossa 6. Löy-
dettyjen esimerkkirakennusten kokonaismäärä oli 86. Huomion-
arvoista on, että löytyneiden hirsirakennusten määrä on varsin 
pieni suhteutettuna kokonaismäärään, jonka läpikäydyt julkaisut 
kattavat. Esimerkiksi vuonna 2016, pelkässä Archdaily-verkko-
julkaisussa julkaistiin yli 2700 rakennusta. Tämä voi viitata sii-
hen, että hirsirakennukset ylipäätään ovat harvinaisia ja/tai että 
hirsirakennukset ovat harvoin niin korkealuokkaista arkkitehtuu-
ria, että niitä julkaistaisiin. Tämä kiinnostava kysymys ei kuiten-
kaan ollut tämän tutkimuksen aiheena, ja asian varmistaminen 
vaatisikin tarkempia selvityksiä.

Laadullinen aineisto, jonka pohjalta esimerkkirakennuksia ana-
lysoitiin, koostui rakennuksia esittävistä valokuvista sekä piirrok-
sista. Lisäksi käytössä oli rakennusten arkkitehtien kirjoittamia 
kuvauksia rakennuksista. Esimerkkirakennukset löytyivät edellä 
kuvatuista lähteistä, minkä jälkeen lisäaineistoa valituista esi-
merkeistä etsittiin vielä muista lähteistä tarpeen mukaan, jotta 
voitiin saavuttaa riittävä ymmärrys analysoitavista rakennuksista. 
Taulukko 7 kuvaa kunkin esimerkkikohteen osalta, millaista ma-
teriaalia ja mitä lähteitä käytettiin.

Näiden materiaalien pohjalta suoritettiin laadullinen analyysi. 
Tarkoituksena on ollut olla avoin aineistosta esiin nouseville hir-
siarkkitehtuurin uudenlaisille ratkaisuille. Ensiksi kaikki viisi ra-
kennusta analysoitiin yksittäin tämän tutkimuksen kiinnostuksen 
kohteen, eli rakenteellisesti ominaisten piirteiden perusteella. 
Huomion kohteena olivat yleinen kokonaisuus tai kokonaisra-
kenne, jonka hirret muodostavat; hirsien väliset liitokset; yksit-

Lähde Löytyneet rakennukset

Archdaily 21

Architecture and Urbanism (A+U) 19

Detail 7

Dezeen 8

Arkkitehti 22

Puu 38

Yhteensä 86*

Esimerkkirakennus Käytetyt lähteet Käytetyt dokumentit

Haus Luzi
(lähde alun perin 

Dezeen)

(Zumthor 2006) 5 valokuvaa, pohja-
piirrokset, leikkaukset, 

julkisivut, luonnos-
piirroksia, sanallinen 
kuvaus arkkitehdilta

Final Wooden House
(lähde alun perin Detail)

(Archdaily 2008)
14 lisäkuvaa Iwan Baa-

nin studiolta

30 valokuvaa, asema-
piirros, asennuskaaviot 
(pohjat ja leikkaukset), 
julkisivut, detaljipiirrok-
sia, sanallinen kuvaus 

arkkitehdilta

Yusuhara Wooden 
Bridge Museum
(lähde alun perin 

ArchDaily)

(ArchDaily 2012, 
Divisare 2016)

9 valokuvaa, asema-
piirros, pohjapiirrokset, 

julkisivu, leikkauk-
set, detaljipiirroksia, 
sanallinen kuvaus 

arkkitehdilta

Norwegian Wild Rein-
deer Center Pavilion
(lähde alun perin Puu-

lehti)

(ArchDaily 2011) 7 valokuvaa, pohjapiir-
ros, leikkaus, julkisivut, 

sanallinen kuvaus 
arkkitehdilta

Workshop AWEL
(lähde alun perin Detail)

(Schweizer Baudoku-
mentation 2015, Compe-
titionline 2016, ArchDaily 

2017)

10 valokuvaa, asema-
piirros, pohjapiirros, 

leikkaukset, julkisivut, 
detaljipiirros, konsep-
tiluonnos, sanallinen 
kuvaus arkkitehdilta
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Kuva 23.
Haus Luzi
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täisten ominaisuudet; sekä kuinka arkkitehdit ovat sanallisesti 
kuvanneet näitä näkökulmia. Sanallisten kuvausten avulla pyrit-
tiin saavuttamaan syvempi ymmärrys arkkitehtien pyrkimyksistä 
suunnitteluratkaisuiden merkityksestä. Analyysien avulla kuvalli-
nen aineisto muutettiin sanalliseen muotoon, josta etsittiin esiin 
nousevia teemoja.

Tulokset 
Tutkimuksessa ilmeni useita sellaisia uudenlaisia, näkyviä ark-
kitehtonisia piirteitä, jotka ovat rakenteellisesti luonteenomaisia 
teolliselle hirrelle. Näiden arkkitehtonisten ratkaisuiden esittelys-
sä havaittiin jako kolmeen kategoriaan hyödylliseksi: Uudenlais-
ten ratkaisuiden ensimmäinen kategoria on yleinen hirsien muo-
dostama rakenne tai kokonaisuus. Tällä tarkoitetaan siis sitä niin 
sanottua ”hirsien kasaa” jonka hirret muodostavat. Esimerkkira-
kennuksista löytyi rakenteellisesti kantavia hirsien muodostamia 
rakenteita, mutta myös sellaisia rakenteellisesti ominaisia koko-
naisuuksia, joilla oli muuta merkitystä, kantava rakenne. Toinen 
ja kolmas kategoria – hirsien väliset liitokset, sekä yksittäisten 
hirsien ominaisuudet – voidaan nähdä ensimmäisen kategorian 
kokonaisrakennetta täydentävinä ratkaisuina. Nämä toisen ja 
kolmannen kategorian arkkitehtoniset ratkaisut olivat pääasias-
sa sellaisia, että ne ominaisuuksillaan tukivat hirsien muodosta-
man kokonaisrakenteen luomaa arkkitehtonista ideaa. Näin ollen 
tämän tutkimuksen löydökset vaihtelevat mittakaavaltaan koko 
rakennuksen skaalasta yksittäisen hirren ominaisuuksiin. Seu-
raavaksi nämä kolme kategoriaa esitellään tarkemmin.

1. Hirsien muodostama kokonaisuus  
Rakenteellisesti kantavat kokonaisuudet
Neljässä viidestä esimerkistä, hirsien muodostama rakenteel-
linen kokonaisuus oli selvästi rakennuksen arkkitehtoninen 
pääteema. Kolmessa näistä esimerkeistä, oli rakenteellisesti 
kantava kokonaisuus erityisen uudenlainen. Workshop Awel oli 
rakenteeltaan hyvin tavanomainen hirsinen ”lato”, joten sitä ei 
tässä kappaleessa käsitellä tarkemmin.

Haus Luzi – joka on ensi silmäyksellä rakenteiltaan todella tyy-
pillinen hirsirakennus, joka koostuu perinteisistä, rakenteellisesti 
kantavista seinistä, jotka on liitetty nurkkasalvoksin toisiinsa – on 
rakenteeltaan arkkitehtonisesti kiinnostava ja uudenlainen. Ra-
kennus koostuu neljästä hirsisestä, melko umpinaisesta hirsi-

tornista, jotka on sijoitettu talon neljään nurkkaan. Arkkitehti itse 
kuvaa, kuinka hirsiseinät menettävät niiden luonnollisen lujuu-
tensa, mikäli niihin avataan suuria aukkoja. Neljän umpinaisen 
hirsitornin avulla on rakennukseen pystytty avaamaan suuret ik-
kunat tornien väleihin. Hirsitornien myötä rakenne säilyy vakaa-
na huolimatta suurista lasiseinistä. 

Kohteen arkkitehti Peter Zumthor oli luonut joukon sääntöjä, joita 
hän on noudattanut Haus Luzin suunnittelussa. Nämä säännöt 
perustuvat lähes täysin hirren ja hirsirakentamisen rakenteellisil-
le ominaispiirteille. Haus Luzin rakenteellinen neljän hirsitornin 
perusratkaisu, joka on johdettu näistä säännöistä, muodostaa 
arkkitehdin sanojen mukaan myös ”pohjien tilallisen ja sommi-
telmallisen periaatteen”. Lisäksi arkkitehti on käyttänyt lattioita, 
kattoa ja seiniä itsenäisinä levyinä, jotka taas antavat rakennuk-
sen ulkoarkkitehtuurille sen ominaisen ilmeen. Kun huomioidaan 
edellä mainitut vaikutukset, jotka hirsirakenteella on rakennuk-
sen toiminnallisuuden ja ulkonäön kannalta, kuinka olennainen 
on nimenomaan hirsirakenteen muodostaman näkyvän kokonai-
suuden vaikutus rakennuksen arkkitehtuurille.

Yusuhara Wooden Bridge Museum ei edellisestä poiketen ole 
hirsirakennus perinteisen määritelmän mukaan. Tässä raken-
teessa ei ole hirsiseiniä, jotka voitaisiin liittää yhteen nurkkaliitok-
sin. Rakenne koostuu kuitenkin hirsitekniikan tapaan päällekkäin 
ladotuista, toisensa risteävistä puupalkeista, aivan kuten tyypil-
lisessä hirsirakentamisessa. Tässä tapauksessa palkit eivät ole 
suoraan toistensa päällä, vaan  siirtyvät joka palkkikerroksessa 
systemaattisesti hieman sivulle. Hirsiseinä muodostaa jäykän 
levymäisen rakenteen. Samaan tapaan, tässäkin ”hirret” on la-
dottu toisiensa päälle ja liitetty toisiinsa risteyskohdissa, jolloin 
kokonaisuudesta muodostuu museon sillalle kantava rakenne.

Rakenteen detaljipiirrokset antavat viitteitä siitä, näkyvä ra-
kenteellinen kokonaisuus ei ole sillan ainoa kantava rakenne. 
Keskeisen pilarin yläpäässä, piilossa puurakenteen alla, on esi-
merkiksi teräspalkki, joka kannattaa sillan alapohjalaattaa. Joka 
tapauksessa näkyvän rakenteen rakenteellinen periaate on toi-
miva sekä uudenlainen, ja siksi kiinnostava ja olennainen tämän 
tutkimuksen kannalta. Rakenteellinen kokonaisuus voidaan näh-
dä rakenteeltaan hirsiseinän kaltaisena, jossa samansuuntaiset 
palkit ovat hirsiä, ja risteävät palkit saman seinän vaarnatappeja. 
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Kun samansuuntaiset palkit liitetään yhteen näillä ”vaarnoilla”, 
muodostuu suurempi rakenteellinen kokonaisuus, jolla voi ylittää 
suurenkin jännevälin tai muodostaa pitkiä ulokkeita.

Myöskään Final Wooden House ei ole yksiselitteisesti hirsiraken-
nus kun tarkastellaan hirsien, tai puupalkkien asennustapaa. Toi-
sin kuin tyypillisessä hirsirakennuksessa, Final Wooden Houses-
sa hirret eivät muodosta hirsikehiin perustuvia hirsiseiniä, vaikka 
rakennuksen pohjan perusmuoto onkin neliö. Sen sijaan hirret on 
kasattu tavanomaisesta poiketen täysin vapaaseen, jopa sattu-
manvaraiselta vaikuttavaan järjestykseen. Rakennuksen raken-
ne on käytännössä puupalikoista tehty ”pino”. Tämän tyyppinen 
hirsin päällekkäin latominen muodostaa rakennukseen luolamai-
sen tilan, mikä on sen pääasiallinen arkkitehtoninen idea.

Muut kuin rakenteellisesti kantavat kokonaisuudet
Yllä kuvatuissa kokonaisuuksissa hirsirakenne toimii kantavassa 
tarkoituksessa. Esimerkkirakennukset sisälsivät kuitenkin sel-
laisiakin kokonaisrakenteita, joissa hirsiä ei käytetty kantavana 
rakenteena, mutta jotka kuitenkin perustuivat hirsien rakenteel-
lisille ominaispiirteille.

Arkkitehti Sou Fujimoto kirjoittaa puun äärimmäisen monikäyt-
töisyyden olleen lähtökohtana Final Wooden Housen suunnitte-
lussa. Arkkitehti pyrki luomaan ”äärimmäistä” puuarkkitehtuuria, 
josta myös rakennuksen nimi kertoo. ”Enemmän kuin uutta ark-
kitehtuuria, tämä on uusi alkupiste, uusi olemassaolo”, kuvailee 
arkkitehti. Arkkitehti on visioinut tällaisen kuvitteellisen uuden al-
kupisteen puuarkkitehtuurille, alkukantaisen tilan, jossa erilaiset 
toiminnalliset rakennusosat – kuten ”pilarit, palkit, perustukset, 
ulkoseinät, väliseinät, katot, lattiat, eristeet, kalusteet, portaat, 
ikkunanpuitteet” – eivät ole vielä eriytyneet. Final Wooden Hou-
se on periaatteessa puupalkeista tehty pino, missä – arkkitehdin 
mukaan – ”oletetusta lattiasta tulee tuoli, katto, tai seinä toises-
ta näkökulmasta tarkasteltuna.” Hirren monipuolisuus, tai hirren 
käyttö muuna kuin kantavan elementtinä on tässä kiinnostava 
uudenlainen arkkitehtoninen ratkaisu. Mutta kuinka tämä on sit-
ten rakenteellisesti luonteenomaista? Ensinnäkin, vaikka kaikki 
hirret eivät ole tässä kantavan rakenteen kannalta merkityk-
sellisiä, ovat ne silti visuaalisesti ja toiminnallisesti osa samaa 
kokonaisuutta. Toiseksi, tällaisen käytön mahdollistaa hirren 
rakenteelliset ominaisuudet. Nämä ominaisuudet sallivat hirsiä 

käytettävän tarvittaessa ulokepalkkeina, joista voidaan myös 
ripustaa toisia hirsiä tarvittaessa. Toisaalta hirren yksiaineisuus 
sallii saman puumateriaalin käyttämisen kaikissa yllä luetelluissa 
käyttötarkoituksissa.
 
Snøhetta-toimiston suunnittelemassa Norwegian Wild Reindeer 
Center paviljongissa lähtökohta arkkitehtuurille on ollut suojan 
rakentaminen, joka tarjoaa paikan ympäröivän luonnon tark-
kailulle. Rakennuksen ulkokuori on kova ja kylmä, suunniteltu 
kestämään ankaraa ilmastoa, kun taas interiööri on lämmin ja 
kodikas. Paviljongin hirret ovat kaikki samansuuntaisia, sekä ka-
sattu paitsi päällekkäin, myös vierekkäin. Tämä on esimerkkira-
kennuksista ainoa, jossa hirsirakenne ei muodosta rakennuksen 
kantavaa runkoa. Puurakenteen alla on erillinen kantava runko, 
johon hirret on kiinnitetty. Rakenteellisesti kantavien seinälevy-
jen sijasta, rakennuksen hirsien muodostamaa kokonaisuudel-
la on muuta kuin rakenteellisesti kantavaa merkitystä. Hirsien 
muodostama pino on kaiverrettu vapaamuotoiseksi onkaloksi, 
joka muodostaa yhden suuren dekoratiivisen, mutta myös toi-
minnallisen elementin rajaamalla tilaa, sekä toimimalla istuskelu-
paikkana. Hirsien muodostama kokonaisuus on näkyvästi esille 
myös rakennuksen kahdessa avonaisessa julkisivussa. Tämä 
uudenlainen tapa käyttää hirsiä liittyy kahteen seikkaan. Ensiksi, 
hirren rakenteellisesti ominainen yksiaineisuus mahdollistaa täl-
laisen muodon veistämisen hirsistä. Toiseksi, tämä rakennelma 
havainnollistaa, millaisia mahdollisuuksia hirsirakentamisessa 
on kun hyödynnetään nykyaikaisia puuntyöstökoneita sekä 3d-
suunnitteluohjelmia.

Hirsimateriaalin monipuolisuus tulee esille näissä kahdessa 
viimeksi mainitussa esimerkissä. Rakenteellisesti kantavien ra-
kennusosien lisäksi, hirsiä voidaan käyttää myös muissa tarkoi-
tuksissa. Puun tiedetään olevan monipuolinen materiaali, mutta 
huomio siitä, että hirsitalossa sisustuksen osat kuten portaat, 
kiintokalustus ja niin edelleen voidaan toteuttaa hirrestä, hirsi-
rakenteeseen integroituna, on hyvin epätavallista ja uudenlaista 
hirsirakentamisen kontekstissa.

2. Moninaiset hirsien liittämistavat
Edellä kuvatuissa kokonaisuuksissa hirret on liitetty yhteen erilai-
sin liitoksin. Liittäminen voidaan tehdä eri tavoilla, ja esimerkkira-
kennuksissa käytettiinkin useita erilaisia liitoksia alleviivaamaan 

rakennusten arkkitehtonisia teemoja. Arkkitehti Peter Zumthorin 
mukaan, nurkkaliitoksilla on keskeinen ja ilmaisuvoimainen vai-
kutus hirsirakenteissa. Tällä Zumthor viittaa siihen, että nurkkalii-
tokset osoittavat, kuinka rakenne on rakennettu, sekä vaikuttavat 
rakennuksen ulkonäköön.

Haus Luzissa on käytetty kahta uudentyyppistä nurkkaliitosta. 
Sisätiloissa nurkkaliitokset ovat eräänlaisia sormiliitoksia. Täs-
sä liitoksessa hirsien päissä on kaksi ”sormea”, mikä poikkeaa 
selvästi tavanomaisesta puolikkaasta hirrestä. Toinen nurkka-
liitostyyppi Haus Luzissa on ulkoseinien ”T-liitos”. Tässä toinen 
seinälevy jatkuu nurkan yli, kun taas toinen pysähtyy risteävään 
seinään. Tällä nurkkaratkaisulla on todella huomiota herättävä 
vaikutus rakennuksen ulkonäköön. Haus Luzin ulkoseinät koos-
tuvat kahdesta vierekkäisestä hirsiseinästä, joiden välissä on 
eristekerros. Molemmat näistä vierekkäisistä seinistä ovat mel-
ko kapeita, ja rakennuksen nurkassa, T-liitosta hyödyntämällä, 
ulompi näistä vierekkäisistä seinistä on nurkan ohi jatkuva, mikä 
luo vaikutelman kapeasta seinälevystä.

Vaikka Final Wooden House –rakennelmassa tai Wooden Bridge 
–museossa ei olekaan tavanomaisia nurkkaliitoksia, on hirsien 
liittämistapa silti sellainen, että se tukee hirsien muodostaman 
kokonaisuuden luomaa arkkitehtonista ideaa. Ensiksi mainitus-
sa puukappaleet on pinottu päällekkäin ilman näkyviä loveuksia. 
Tämä tukee rakennuksen pelkistettyä perusideaa puupalikoiden 
muodostamasta kasasta. Myöskään museorakennuksessa ei 
ole perinteisiä liitoksia, sillä myöskään perinteisiä seiniä ei ole. 
Rakennelman arkkitehtoninen pääidea on päällekkäin poikittain 
kasatuissa puupalkeissa. Tätä ajatusta on tuettu loveamalla palk-
keja mahdollisimman vähän liitoskohdissa. Palkkeja, tai hirsiä, 
on lovettu ainoastaan sen verran, että ne pysyvät paikoillaan.
Workshop AWEL –rakennuksessa arkkitehtoninen idea on olla 
mahdollisimman yksinkertainen hirsinen ”vaja”. Hirsirakentami-
sen perustekniikka ja valtava mittakaava, yhdistettynä korostetun 
yksinkertaiseen toteutukseen luo rakennuksen arkkitehtonisen 
voiman. Hirsien väliset nurkkaliitokset tukevat yksinkertaisuuden 
teemaa koostuen vain ylä- ja alapuolella olevista suoraviivaisista 
lovista.

Tässä kategoriassa ohitetaan Snøhetta-toimiston paviljonki mai-
nitsemalla, että hirret on kiinnitetty erilliseen kantavaan runkoon, 

minkä vuoksi varsinaisia hirsiliitoksia ei ole käytetty.

3. Yksittäisien hirsien ominaisuudet
Hirsien liitosten tapaan, myös yksittäisten hirsien ominaisuudet 
nousivat tutkimusmateriaaleissa esille hirsien muodostamaa ark-
kitehtonista kokonaisuutta tukevana tekijänä. Kuten liitostavalla-
kin, myös yksittäisten hirsien ominaisuuksilla voitiin vahvistaa 
rakennusten arkkitehtonisia teemoja. Zumthor kuvailee kirjoituk-
sessaan, kuinka hirsien pituus määrää huoneiden maksimimitat, 
ja kuinka tämä rajoite johtaa lopulta tilojen intiimiin mittakaavaan. 
Tämä pätee luonnollisesti vain sellaisten hirsien osalta, jotka on 
tehty yhdestä puusta, kuten Haus Luzissa. Haus Luzin kapea 
hirsiprofiili on noin 200mm korkea ja vain 100 milliä leveä, mikä 
osaltaan mahdollistaa ulkoseinien levymäisen ulkonäön. Hirsis-
sä ei ole lainkaan viisteitä, joten niistä muodostuu täysin tasainen 
seinäpinta, mikä myös vahvistaa levymäistä mielikuvaa. Hirret 
ovat varsin sileitä, valmistettu teollisesti höyläämällä, jonka taas 
voidaan nähdä vahvistavan käyttötarkoitukseen nähden sopivaa 
kodikkuutta.

Final Wooden House –paviljongissa käytetyt hirret tai puupalkit 
ovat myös yhdestä puusta koostuvia. Poikkileikkausprofiili on ne-
liö, noin 350 mm sivultaan. Rakennelman tilallinen arkkitehtoni-
nen konsepti vaatii tällaisten suurten dimensioiden käyttämistä, 
jotta vähillä elementeillä saadaan luotua tilaa, johon ihminen voi 
mahtua. Huomionarvoista on myös se, että nämä hirret eivät ole 
niinkään palkkeja – etenkään lyhyemmät – kuin ne ovat umpipui-
sia palikoita muistuttaen mittasuhteiltaan enemmän tiiliä tai kivi-
harkkoja. Pinta ei ole höylätty, vaan enemmänkin hienosahattu, 
joka jättää pinnan hieman höyläystä karkeammaksi, mikä taas 
tukee rakennelman majamaista tunnelmaa.

Myös Snøhetta-toimiston suunnittelemassa paviljongissa, on 
poikkileikkausmuodoltaan neliömäiset hirret tehty yhdestä puus-
ta. Mitä hirsien pinnan laatuun tulee, on vapaamuotoinen osuus 
tehty CNC-jyrsimellä. Arkkitehtien mukaan, he halusivat käyttää 
laadukkaita ja kestäviä materiaaleja, jotka sietävät rakennuspai-
kan rajuja sääolosuhteita, mutta myös luonnollisia rakennusma-
teriaaleja viittauksena paikallisiin rakennusperinteisiin. Tässä 
mielessä yhdestä puusta tehdyt, 250x250mm hirret vaikuttavat 
perustellulta valinnalta: Umpinainen puu voidaan nähdä todel-
la kulutuksenkestävänä materiaalina, vaikka vierailijat istuvat ja 
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kävelevät puisen katsomon päällä, joskus jopa märillä vaatteil-
la. Hirsien kuivuessa niihin ilmestyy halkeamia, ja hirsien päissä 
on nähtävissä puiden vuosirenkaat, jotka korostavat materiaalin 
luonnollisuutta.

Toisin kuin edelliset esimerkit, nykyaikaiset teollisesti valmistetut 
hirsitalot rakennetaan lähes aina lamellihirsistä, jotka koostuvat 
useista yhteen liimatuista puupaloista. Viimeiset kaksi esimerk-
kiä esittelevät liimatun hirren mahdollisuuksia. Arkkitehti Kengo 
Kuman suunnittelemassa siltamuseossa, hirret ovat mitoiltaan 
noin 180x300mm liimapuupalkkeja, jotka koostuvat noin kah-
deksasta päällekkäin liimatusta puunpalasta. Palkkien koko on 
tarkkaan harkittu rakennelman arkkitehtuurin ja rakenteiden nä-
kökulmasta. Tällaisia palkkeja monistamalla, voidaan arkkitehdin 
mukaan luoda ulokerakenne ilman ”raskaan näköisiä, valtavia 
palkkeja”, ja saada rakenne sulautumaan paremmin ympäröi-
vään metsikköön.

Workshop Awel –rakennuksessa periaatteessa ainoa asia, joka 
erottaa sen perinteisestä hirsivajasta, on koko – ei pelkästään 
rakennuksen, vaan erityisesti käytettyjen puuelementtien, niin 
sanottujen ”hirsien” koko. ”Hirret” ovat tässä yli kolmekymmentä-
metrisiä, noin kaksi metriä korkeita liimapuupalkkeja. Rakennus 
osoittaa, että  teollisesti valmistetut lamellihirret voivat olla 
mitoiltaan huomattavan paljon ”alkuperäisiä” hirsiä suurempia, 
mutta silti sama hirsirakentamisen tekniikka on hyödynnettävissä 
myös niihin.

Pohdinta ja johtopäätökset
Tässä osiossa esiteltiin, nykyaikaisen hirsiarkkitehtuurin kon-
tekstissa, tutkimus sellaisista uudenlaisista näkyvistä arkkitehto-
nisista ominaisuuksista, jotka perustuvat teollisen hirren ja hirsi-
rakentamisen luonteenomaisille rakenteellisille ominaisuuksille. 
Uudenlaiset arkkitehtoniset ratkaisut jaettiin kolmeen kategori-
aan, jotka kaikki vaikuttivat esimerkkirakennusten arkkitehtoni-
seen ulkonäköön. Ensimmäinen kategoria oli hirsien muodos-
tama kokonaisuus, jossa alakategorioina olivat rakenteellisesti 
kantavat ja ei-kantavat kokonaisuudet. Esitellyt rakenteellisesti 
kantavat kokonaisuudet käsittivät Haus Luzin neljä ”hirsitornia”, 
Yusuhara Wooden Bridge –museon ulokerakenteen sekä Final 
Wooden Housen hirsien sattumanvaraiselta vaikuttavan pinon. 
Ei-kantavissa kokonaisuuksissa hirsillä oli jokin toinen merkityk-

sellinen tehtävä kokonaisuudessa. Näihin sisältyi hirsien koko-
naisuuteen integroituja ratkaisuja, kuten Final Wooden Housen 
hirsiset tuolit tai portaat, sekä Norwegian Wild Reindeer Center 
–paviljongin vapaamuotoinen hirsirakenne, joka toimii paitsi is-
tuskelualueena maisemankatselulle, myös voimakkaana visuaa-
lisena elementtinä paviljongin arkkitehtuurissa.

Seuraavat kaksi kategoriaa olivat sellaisia, että niihin kuuluvien 
ratkaisuiden voidaan nähdä suurempaa kokonaisuutta täydentä-
vinä tekijöinä. Näitä olivat hirsien väliset liitokset, sekä vaihtelevat 
yksittäisten hirsien ominaisuudet. Olennaista oli, kuinka nurkka-
liitostyypit sekä muut yksittäisten hirsien ominaisuudet voidaan 
valita siten, että ne tukevat pääasiallista arkkitehtonista ideaa, 
jonka hirsien muodostama kokonaisuus luo. Hirsirakentamisen 
historiassa on suuri joukko nurkkaliitoksia, joista voi valita so-
pivan, tai sitten voidaan kehitellä uusia tilanteen mukaan, kuten 
T-liitos Haus Luzissa. Lisäksi yksittäisten hirsien ominaisuudet, 
kuten hirsien koko, voidaan valita kontekstin vaatimalla tavalla. 
Lamellihirsiä käytettäessä, on käytössä olevien kokojen kirjo 
luonnollisesti laajempi, kuten Worksop Awel –rakennus osoitti.

Valituista viidestä esimerkkirakennuksesta yhdessäkään ei käy-
tetty painumattomia hirsiä. Tämä johtuu todennäköisesti siitä, 
että painumaton hirsi on niin uusi tuote. On kuitenkin mahdollista 
että tulevaisuudessa, etenkin suuremmissa hirsirakennuksissa, 
painumattoman hirren käyttö tulee kasvamaan, mistä myös tä-
män hankkeen aikana on saatu viitteitä. Myös painumattoman 
hirren ollessa kyseessä, jotkut hirsirakentamisen perusperiaat-
teet on kuitenkin otettava huomioon. Nurkille ja hirsien vaarnauk-
sille on edelleen tarvetta, jotta rakenteesta tulee jäykkä.

Jotkut hirsirakentamisen ominaispiirteet, kuten painuminen ja 
tarve risteäville seinille, tai nurkille, nähdään usein hirsirakenta-
misen haasteina tai rajoitteina. Joskus nämä rajoitteet näyttävät 
olevan kuitenkin juuri se syy, miksi arkkitehtuuri on niin voima-
kasta. Tämä on erityisen ilmeistä Haus Luzissa. Arkkitehti kirjoit-
taa hirsirakentamisen perusperiaatteista haasteina ja rajoitteina, 
jotka johtuvat pääasiassa puun ominaisuuksista luonnollisena 
materiaalina. Arkkitehti kuvailee kirjoituksessaan saavuttaneen-
sa Haus Luzissa miellyttävän lopputuloksen näistä haasteista 
huolimatta. Tämä on varmasti totta, mutta voidaan kuitenkin väit-
tää, että miellyttävää lopputulosta ei saavutettu hirsirakentami-

sen rajoitteista huolimatta, vaan nimenomaan niiden ansiosta. 
Se, että arkkitehtuuri perustuu innovatiivisille ja uudenlaisille, 
mutta silti rakenteellisesti luonteenomaisille tavoille käyttää hirt-
tä, antaa arkkitehtoniselle ilmaisulle sen voiman.

Hirsien teollinen tuotanto tarjoaa kiinnostavia mahdollisuuksia 
arkkitehtuurille. Lamellihirren ollessa kyseessä ei hirsien koolle 
ole rajoitteita. Lisäksi nykyaikaiset puuntyöstökoneet tarjoavat 
valtavasti mahdollisuuksia. Näiden kehittyneiden ominaisuuksi-
en vuoksi, tulee mieleen, että tulisiko hirsiä edes kutsua hirsiksi 
enää, vai kenties joksikin muuksi. Tämän kappaleen esimerkki-
rakennuksista jotkut ovat sellaisia, että niitä on vaikea määritellä 
yksiselitteisesti hirsirakennuksiksi. Janne Jokelainen nostaa tä-
män saman kysymyksen esille väitöskirjassaan. Jokelainen tote-
aa, että perinteisen käsinveiston imitoiminen teollisessa hirsira-
kentamisessa ehkäisee teollisen hirsiarkkitehtuurin kehittymistä. 
Toisaalta Jokelainen toteaa, että teollista hirsirakentamista tulisi 
muutenkin kutsua esimerkiksi massiivipuurakentamiseksi mie-
luummin. Tämä olennainen kysymys liittyen teollisen hirsiraken-
tamisen käsitteeseen palvelee tärkeänä tulevaisuuden tutkimus-
aiheena.   
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Taulukko 8.
Ammattilaisten haastatte-
luiden osallistujat. Erittely 
koulutustaustan, sukupuo-
len ja iän perusteella.

Taulukko 9. (Oikealla)
Kuluttajien haastatteluiden 
osallistujat. Erittely tehtä-
vän, sukupuolen ja iän pe-
rusteella.

3.3. Hirsi vallitsevien käsitysten va-
lossa

Tämä kappale perustuu ammattilaisten mielikuvia kartoittanei-
den haastatteluiden osalta englanninkielisen alkuperäisartikkelin 
Perceptions of Log and Log Building among Finnish Architectural 
and Building Industry professionals (Luusua, Lakkala, Pihlajanie-
mi, 2019) suomenkieliseen tiivistelmään. Artikkeli esiteltiin ensin 
syksyllä 2017 tieteellisessä konferenssissa Oulussa (The 9th 
Annual Symposium of Architectural research 2017, ATUT2017) 
ja julkaistaneen vuonna 2019 Architectural Research in Finland 
–journaalissa.

Taustaa
Hirren merkittävyyttä suomalaisen rakennetun ympäristön his-
toriassa ei voi liikaa korostaa, hirren ollessa maassamme jopa 
vuosituhansia käytössä ollut rakentamistapa. Hirren arvostus 
ja asema on vaihdellut eri aikoina. Taitavien kansanrakentajien 
rakentaessa esimerkiksi hirsikirkkoja 1700- ja 1800-luvuilla, on 
hirsi ollut arvostettu materiaali, mutta 1900-luvun alun teollis-
tuvassa Suomessa hirsi koettiin vanhanaikaisena. 1950-luvul-
ta alkaen hirsiä alettiin valmistaa teollisesti. Tuotanto painottui 
alussa kesämökkeihin ja saunarakennuksiin. Alkuaikoina alalle 
muodostui käytäntö, joka poikkesi muusta rakentamisesta: Hirsi-
rakennusten suunnittelussa ei käytetty ammattilaisia, alalle ei ol-
lut olemassa koulutusta, eikä alalla tehty tutkimusta. Hirsiraken-
nusten huono arkkitehtoninen laatu on leimannut alaa pitkään, 
ja esimerkiksi vielä vuosituhanteen vaihteessa kaavoittajien ja 
rakennusvalvonnan suhtautuminen hirsirakenteisiin rakennuk-
siin kaupunkialueilla on ollut kriittistä.

Viime vuosina, hirsirakennusten laatuun on kuitenkin panostet-
tu huomattavasti aiempaa enemmän, ja hirsitehtaat ovat kehit-
täneet myös teknisiä ratkaisuita, kuten nurkkaliitoksia ja hirsien 
profiileita vastaamaan kaupunkirakentamisen arkkitehtonisia 
vaatimuksia. Itse hirret ovat myös kehittyneet vuosikymmenten 
saatossa hyvin tasalaatuisiksi teollisiksi puutuotteiksi liimauksen 
ansiosta. Viime vuosina on yleistynyt myös painumattomat hir-
ret, jotka perustuvat puun ristiinlaminointiin. Tätä taustaa vasten 
Moderni hirsikaupunki –hankkeessa selvitettiin vuonna 2017 

Helsingissä, ja vuonna 2018 Oulussa, millaisena hirsi tällä het-
kellä koetaan. Haastattelemalla suomalaisia arkkitehtuurin ja 
rakennusalan ammattilaisia Hirsitetris-paviljongin yhteydessä, 
oli tavoitteena tarkastella hirttä ja hirsirakentamista ilmiönä, ja 
selvittää, millaisena ja miten ammattilaiset mieltävät hirren täl-
lä hetkellä. Vastaavasti, haastattelemalla suomalaisia aikuisia ja 
nuoria aikuisia, pyrittiin selvittämään, kuinka kuluttajat mieltävät 
hirren tällä hetkellä.

Tutkimusasetelma muodostui molemmissa seuraavaksi esiteltä-
vissä tutkimuksissa kaksiosaisista puolistrukturoiduista haastat-
teluista. Ensimmäinen osio toteutettiin sisätiloissa, jonka jälkeen 
haastattelua jatkettiin Hirsitetris-paviljongissa, joka on kuvail-
tu yksityiskohtaisemmin tämän raportin kohdassa 1.7. Vuonna 
2017 haastattelun ensimmäinen osa toteutettiin Design-Museon 
kahvilassa, kun taas vuonna 2018 Arkkitehtuurin tutkimusyksi-
kön neuvottelutilassa.

Osallistujat
Vuonna 2017 haastateltiin 15 ammattilaista, jotka toimivat arkki-
tehtuurin ja rakentamisen parissa. Haastateltavat koostuivat nel-
jästä suunnittelevasta arkkitehdista, neljästä arkkitehdista, jotka 
toimivat viranhaltijoina kaavoituksessa ja rakennusvalvonnassa, 
neljästä arkkitehtiopiskelijasta, sekä kolmesta ammattilaisesta, 
jotka toimivat muissa tehtävissä rakennusalalla. Osallistujissa oli 
sekä naisia että miehiä, seitsemän ja kahdeksan, tässä järjestyk-
sessä. On kuitenkin huomautettava, että kaikki viranhaltijat olivat 
naisia, kun taas suunnittelevat arkkitehdit miehiä. Myös mies-
puolisia viranhaltijoita toivottiin haastateltaviksi, mutta ainoas-
taan naiset ilmoittautuivat mukaan. Suunnittelevien arkkitehtien 
osalta taas, pyrittiin saamaan haastateltaviksi johtavien suunnit-
telutoimistojen osakkaita. Miesten suuri osuus näissä tehtävissä 
mahdollisesti heijastelee alan yleistä tilannetta etenkin arkkiteh-
tien vanhempien sukupolvien osalta. Yritimme tavoittaa myös 
naispuolista tällaisessa asemassa toimivaa henkilöä saamatta 
kuitenkaan vastausta. Tulevissa tutkimuksissa on syytä kiinnittää 
enemmän huomiota sukupuolten tasaisempaan jakautumiseen.
 
Koska osallistujat sisälsivät niin nuoria opiskelijoita, kuin ko-
keneita ammattilaisiakin, oli osallistujien ikähaitari varsin laaja. 
Haastateltavat vaihtelivat parikymppisistä keski-ikäisiin, joiden li-
säksi haastateltavana oli yksi vanhempi, edelleen työskentelevä 

yksilö. Näin ollen tutkimuksessa saavutettiin hyvä hajonta niin 
iän, koulutuksen kuin ammatillisen urankin suhteen, mikä taas 
mahdollisti laajan kokemusten kirjon esiintymisen aiheeseen liit-
tyen. Alla olevassa taulukossa on eritelty osallistujat ammatilli-
sen taustan, sukupuolen ja iän mukaan.
 
Vuonna 2018 haastateltiin 18 Oulun yliopistossa työskentele-
vää tai opiskelevaa aikuista tai nuorta aikuista. Haastateltavia 
etsittiin Oulun henkilökunnan sisäisen verkkosivun ilmoituksella, 
sekä opiskelijoiden sähköpostilistan avulla. Osallistujille annet-
tiin haastatteluun osallistumisesta elokuvalippu. Henkilökunnan 
edustajia osallistui 10, opiskelijoita kahdeksan (8). Naisia osallis-
tujista oli yhteensä 10, miehiä kahdeksan, mutta molemmat su-
kupuolet olivat molemmissa ryhmissä edustettuina. Lähes puolet 
osallistujista kuului 20-29-vuotiaiden ikäryhmään, mutta myös 
sitä nuoremmat ja vanhemmat ikäluokat olivat edustettuina. 
Haastateltavat edustivat suurta kirjoa yliopiston eri tieteenaloilta 
aina humanistisilta aloilta teknisten, kaupallisten ja lääketieteen 
alojen kautta yliopiston tukipalveluihin. Näin ollen, myös tässä 
haastateltavat muodostivat hyvin laajan joukon koulutustaustan, 
iän sekä ammatin puolesta mahdollistaen aineiston, jossa mi-

Koulutustausta/ammatti: Nainen/mies Ikäryhmä

Suunnitteleva arkkitehti #1 Mies 40-49

Suunnitteleva arkkitehti #2 Mies 30-39

Suunnitteleva arkkitehti #3 Mies 70-79

Suunnitteleva arkkitehti #4 Mies 60-69

Viranhaltija #1 Nainen 40-49

Viranhaltija #2 Nainen 60-69

Viranhaltija #3 Nainen 30-39

Viranhaltija #4 Nainen 60-69

Rakennusalan edustaja #1 Mies 50-59

Rakennusalan edustaja #2 Mies 50-59

Rakennusalan edustaja #3 Nainen 40-49

Arkkitehtiopiskelija #1 Nainen 30-39

Arkkitehtiopiskelija #2 Mies 20-29

Arkkitehtiopiskelija #3 Mies 20-29

Arkkitehtiopiskelija #4 Nainen 20-29

Osallistuja Nainen/mies Ikäryhmä

Henkilökunnan edustaja #1 Nainen 30-39

Henkilökunnan edustaja #2 Mies 30-39

Henkilökunnan edustaja #3 Nainen 20-29

Henkilökunnan edustaja #4 Nainen 60-69

Henkilökunnan edustaja #5 Nainen 40-49

Henkilökunnan edustaja #6 Nainen 40-49

Henkilökunnan edustaja #7 Mies 50-59

Henkilökunnan edustaja #8 Mies 60-69

Henkilökunnan edustaja #9 Nainen 50-59

Henkilökunnan edustaja #10 Nainen 30-39

Opiskelija #1 Mies 20-29

Opiskelija #2 Nainen 20-29

Opiskelija #3 Mies 20-29

Opiskelija #4 Mies 20-29

Opiskelija #5 Nainen 20-29

Opiskelija #6 Nainen 20-29

Opiskelija #7 Mies 10-19

Opiskelija #8 Mies 20-29

kään ryhmä ei ole ylikorostettuna. Alla olevassa taulukossa myös 
kuluttajahaastattelun osallistujat on eritelty edellisen tapaan.

Tutkimusmenetelmät
Puolistrukturoitu haastattelu katsottiin sopivaksi menetelmäksi 
osallistujien asenteiden, mielikuvien ja mielipiteiden kartoittami-
seksi. Haastatteluiden ensimmäinen osa käsitti kysymyksiä liit-
tyen hirren ja hirsirakentamisen imagoon, hirteen materiaalina 
yleisesti ottaen; ammatillisiin ja henkilökohtaisiin kokemuksiin 
hirrestä; näkemyksiin hirren teknisistä ominaisuuksista kuten 
turvallisuus, kustannustehokkuus sekä ekologisuus. Haastatte-
lun toisessa osiossa haastateltavat vietiin Hirsitetris-paviljongin 
luo, ja haastattelija liikkui paviljongissa haastateltavan kanssa. 
Paviljongissa haastateltavia pyydettiin kertomaan vapaasti niitä 
ajatuksia, joita paviljonki herättää, mutta heiltä myös kysyttiin tar-
kempia kysymyksiä liittyen paviljongin yleiseen ilmeeseen ja ark-
kitehtoniseen laatuun, sekä kuinka paviljonki istuu kaupunki- tai 
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kampusympäristöönsä; paviljongin detaljiikkaan, lamellihirteen 
itseensä sekä siihen, pitivätkö osallistujat sitä hirtenä, sekä ke-
hitysehdotuksiin paviljongin eri osa-alueista, kuten hirsien muo-
to, koko, ja liitokset. Paviljongin ansiosta pystyttiin osallistujien 
kanssa keskustelemaan yksityiskohtaisesti ja konkreettisesti pa-
viljongin materiaalista, yksityiskohdista, rakenteesta, sekä ympä-
ristöönsä sopimisesta. Ammattilaisilta kysyttiin myös, millainen 
heidän unelmien rakennusmateriaalinsa olisi. 

Haastatteluiden molemmat osat nauhoitettiin ääninauhurilla. 
Lisäksi haastattelun toisessa osassa hyödynnettiin GoPro-vi-
deokameraa, joka oli kiinnitetty haastateltavan rinnan alueelle. 
Näin pystyttiin taltioimaan myös haastateltavien eleet, joita he 
käyttivät paviljongin yksityiskohtia tarkastellessaan. Kaikkiaan 
haastatteluissa kerättiin karkeasti 25 tuntia ääntä, joka litteroitiin 
yli 200 sivuksi tekstiä, jota käytettiin aineiston tarkempaan ana-
lysointiin. Videolta pystyttiin tarkistamaan analyysin aikana, mitä 
kohtaa paviljongista milloinkin tarkasteltiin, jos se ei käynyt ilmi 
tekstistä. 

Analyysissa pyrittiin avoimesti havaitsemaan kaikkia haastatel-
tavien esille tuomia mielipiteitä, ideoita ja kokemuksia. Tämä 
heijastui sekä kysymysasetteluun, että itse analyysiin, jotka oli-
vat laajoja ja holistisia lähestymistavaltaan. Aineistoa käytiin läpi 
useita kertoja, sekä yksittäisinä, että yhdessä, ja näin teemojen 
ja aiheiden on annettu vapaasti nousta aineistosta. 

Valittu tutkimusasetelma ja -menetelmä asettaa myös rajoitteita 
tulosten arvioinnille. Ensinnäkin, kaikki osallistujat, kuten tutki-
muksen tekijätkin, ovat suomalaisia, joten tulosten ei voi olettaa 
heijastavan vallitsevia asenteita ja kokemuksia muualla. Tämä 
on tavallista, sillä rakentaminen kokonaisvaltaisena toiminta-
na väistämättä on hyvin paikkasidonnaista, siihen kohdistuvien 
odotusten muodostuessa paikallisesta kulttuurista, kuten käy-
tännöistä, perinteistä ja kokemuksista, sekä fyysisistä tekijöistä, 
kuten ilmastosta. Toiseksi, tässä laadullisessa tutkimuksessa on 
pyritty ymmärtämään seikkaperäisesti, millaisena suomalaiset 
ammattilaiset sekä kuluttajat yksilötasolla hahmottavat hirren, 
jolloin otos molemmissa tutkimuksissa on täytynyt pitää verrat-
tain pienenä. Näin ollen, tuloksista ei tule päätellä määrällisesti, 
miten löydökset mahdollisesti toteutuvat koko väestön tasolla.

Suomalaisten arkkitehtuurin ja ra-
kennusalan ammattilaisten käsityk-
siä hirteen ja hirsirakentamiseen 
liittyen
Kaiken kaikkiaan ammattilaisten haastattelut osoittivat hyvin, 
kuinka tärkeää on tutkia ammattilaisten käsityksiä hirteen ja hir-
sirakentamiseen liittyen. Tämä johtuu siitä, että hirteen liitettiin 
hyvin vahvoja mielikuvia, vaikka useimmilla osallistujista, pois 
lukien hirsiteollisuuden edustajat, oli verrattain vähän kokemusta 
hirren parissa työskentelemisestä. Seuraavaksi esitellään haas-
tatteluiden tulokset jaoteltuina haastatteluaineistosta esiin nous-
seisiin teemoihin.

Sekä perinteistä, että nykyaikaista
Aineistosta kävi poikkeuksellisen selväksi, että osallistujat näkivät 
hirren hyvin perinteisenä materiaalina. Asia näkyi myös selvästi 
osallistujien kuvatessa hirttä sellaisena, kuin se heille ideaaliti-
lanteessa heille olisi, ja se ilmeni vastauksissa kuten: ”Haluaisin 
että hirsi olisi vaan perinteinen hirsi, että se olisi umpipuuta” (V3), 
sekä ”Käsin veistetty hirsi on se, mikä on minusta se aito hirsi. 
Elikkä se on yhtä puuta ja käsin tehtyä.” (V2). Tätä vastoin hirsi-
teollisuuden edustajat, ymmärrettävästi, korostivat hirren ominai-
suuksia kuvatessaan sen muotoa, eikä niinkään koostumusta. 
Tämä hirren määritelmä pitkänomaisena puukappaleena luon-
nollisesti vastaa näiden osallistujien jokapäiväisiä kokemuksia 
hirrestä. Kuten sanottua, muilla vastaajilla oli vain vähän käytän-
nön kokemusta hirsirakentamisesta, jolloin heidän vastauksensa 
voidaan tulkita olevan osin värittyneitä ihannemielikuvien suun-
taan. Jotkut osallistujat korostivat käyttötarkoituksen merkitystä 
hirren määrittelyssä. Ollakseen hirttä on hirsimäistä puunpalaa 
käytettävä siten, että niitä ladotaan päällekkäin. Näin ollen hirttä 
määrittää ainakin kolme kriteeriä, joiden täytyy täyttyä tietyllä ta-
valla: materiaali, muoto, ja käyttötarkoitus tai –tapa.

Lisäksi vastaajat kokivat, että hirsi on ”koeteltu ja hyväksi todet-
tu” (S2), kansanrakentajien vuosituhansia käyttämä materiaali. 
Tämä yhdistettiin myös hirren yksiaineisuuteen, jota ei nähty 
pelkästään terveyttä edistävänä, vaan myös ajankohtaisena ja 

trendikkäänä ominaisuutena. Eräs viranhaltija totesi painokkaas-
ti, että ”ihmiset haluavat ymmärrettäviä rakennuksia. Ja hirsi on 
ymmärrettävä rakennus.” (V4) Tämä seikka erityisesti teki hänen 
mielestään hirrestä todella kiinnostavan rakennusmateriaalin. 
Perinteisen kansanrakentamisen ja arkkitehtuurin nykyvirtausten 
välillä vaikuttaisi olevan siis yhteys, joka saattaa vaikuttaa myös 
hirteen puhaltamalla siihen uutta eloa tehden hirrestä nykyaikai-
semman materiaalin.

Siinä missä perinteikkyys ja luotettavuus ilmaistiin yksinomaan 
positiivisina hirren ominaisuuksina, nähtiin hirren perinteisin 
muoto, eli pyöröhirsi varsin epämieluisena. Osallistujiemme kes-
kuudessa näyttikin vallitsevan eräs jopa ristiriitainen periaate. 
Tämän logiikan mukaan rakennusmateriaalin, tässä tapaukses-
sa hirren, toivotaan olevan perinteikäs, mutta samaan aikaan hir-
ren muoto ja sen käyttö arkkitehtuurissa tulisi ihanteellisesti olla 
nykyaikaista, jopa avantgardistista. Tämän yhdistelmän voi olet-
taa olevan syvempi, yleisempi periaate. Tätä väitettä tukee osal-
listujien näkemys, jonka mukaan suomalainen hirsirakentaminen 
on tärvellyt maineensa huonolla arkkitehtuurilla aiempina vuosi-
kymmeninä. Aiempina vuosikymmeninä hirsimökkien ja –talojen 
ilme oli perinteisyyteen viittaava, mutta heikosti suunniteltu, ja 
rakennettu teollisesti valmistetuista pyöreistä tai kulmikkaista hir-
sistä, joista puuttui käsin veistettyjen hirsien karkeus. Näin ollen 
seuraavat periaatteet voidaan johtaa osallistujien vastauksista:

Perinteikäs materiaali – Nykyaikainen arkkitehtuuri näyttää 
herättävän positiivisia mielleyhtymiä

Nykyaikainen materiaali – Nykyaikainen arkkitehtuuri näyttää 
herättävän positiivisia mielleyhtymiä

Nykyaikainen materiaali – Perinteinen arkkitehtuuri näyttää 
herättävän negatiivisia mielleyhtymiä

Perinteinen materiaali – Perinteinen arkkitehtuuri, nykyajan 
kontekstissa, ei ollut yhdistelmä, jota osallistujat pohtivat; tämä 

vaatisi jatkotutkimusta

Osallistujat näkivät hirren siis yleisesti myös hyvin olennaise-
na ja nykyaikaisena materiaalina. Aiemmin mainittu, nykyinen 
yksiaineisuuden trendi arkkitehtuurissa selvästi vaikuttaa tä-

hän näkemykseen. Tässä suhteessa erityisen merkityksellisiksi 
nousivat kuitenkin hirsien ja hirsirakentamisen yksityiskohdat, 
etenkin nurkkaliitokset. Jälleen, perinteisimmät pitkät hirsinurkat 
nähtiin epämieluisana, kun taas erilaiset uudentyyppiset nurkka-
ratkaisut, joissa hirren päät ovat risteävän seinän tasalla, nähtiin 
haluttavampina. Nurkkatyypin nähtiin liittyvän hirsirakennusten 
moderniuteen ja arkkitehtuurin nykyaikaisuuteen, sekä erityisesti 
siihen, kuinka hirsitalot sopivat kaupunkikuvaan muiden raken-
nusten kanssa.

Hirren viisteen koko nähtiin myös tärkeänä ajatellen hirren nyky-
aikaista käyttöä. Osallistujat ottivatkin Hirsitetriksen hirsien viis-
teen – joka poikkeaa perinteisestä hieman pienemmän kokon-
sa ja kulmikkaan sijasta pyöreän muotonsa puolesta – vastaan 
pääasiassa hyvin. Useat osallistujat ehdottivat kuitenkin myös 
minimalistisempaa viistettä. Ehdotetut olisivat olleet kulmikkaita 
pyöristyksen sijaan, ja yleisesti ottaen pienempiä. Perusteluna 
tälle tuntui yleisesti olevan, että olipa viiste millainen hyvänsä, 
tuli sen olla aiemmista poikkeava viestiäkseen arkkitehtuurin ny-
kyaikaisuudesta.

Jotkut osallistujat mielsivät hirren nimenomaan tulevaisuuden 
materiaaliksi. Nämä näkemykset liittyivät pääasiassa ympäris-
tö- ja terveyskysymyksiin, sekä muuttuviin rakentamista ohjaa-
viin määräyksiin. Osallistujat olivat hyvin tietoisia siitä, että puu 
on uusiutuva materiaali, jota voidaan tuottaa paikallisesti, ja että 
hirsirakennuksilla on maine terveellisinä rakennuksina. Osallis-
tujat tiedostivat myös, että aiemmin, johtuen esimerkiksi esteet-
tisten ja palosäädösten vuoksi hirsirakennuksille saattoi olla vai-
kea saada rakennuslupaa kaupungeissa. Näistä palosäädösten 
nähtiin edelleen ehkäisevän suurikokoisten puurakennusten ra-
kentamista, ja useimmat osallistujat odottivatkin palosäädösten 
”päivittämistä” tai ”optimointia.” Esteettinen huoli nähtiin erityi-
sesti omakotitaloja koskevana, mutta kaavoituksen ja rakennus-
valvonnan viranhaltijat näkivät tämän kuuluvan jo osin mennei-
syyteen. Useimmat olivat sitä mieltä, että osaavan suunnittelijan 
käsissä, hirttä on mahdollista käyttää nykyajan vaatimukset täyt-
tävällä, esteettisesti miellyttävällä tavalla.
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Enimmäkseen maaseutumainen, mutta potentiaalia kaupun-
kiympäristöönkin sopivaksi
Haastatteluiden osallistujat olivat yksimielisiä siitä, että hirsi on 
enimmäkseen selkeästi maaseutumainen rakennusmateriaali, 
eikä automaattisesti sovellu kaupunkiympäristössä käytettäväk-
si. Ainoastaan jotkut osallistujat toivat esille sen tosiasian, että 
aina 1900-luvulle asti, suomalaiset kaupungit oli rakennettu hirsi-
taloista, tosin verhoiltu puupaneelein ja muin yksityiskohdin emu-
loimaan klassisia kivirakennuksia. 

Tästä huolimatta, osallistujat kokivat, että hirsi ei enää ole vält-
tämättä sidottu yksistään maaseutumaiseen ympäristöön, tai 
ainakin tilanne on muuttumassa siihen suuntaan. Osallistujien 
vastausten perusteella, päähänpinttymät hirteen liittyen tuntuvat 
kiteytyvän kysymykseen, jota voisi kutsua ”hirren urbaaniksi ky-
symykseksi”: Voiko hirsi olla urbaani materiaali? Yleisesti ottaen, 
vaikka osallistujat mielsivät hirren materiaaliksi, jolla on vahvan 
maalaismainen identiteetti, suurin osa kuitenkin ajatteli, että kau-
punkiin sopivuus on riippuvainen hirren arkkitehtonisesta käyt-
tötavasta. Vastauksien perusteella tämä näytti jälleen kiteytyvän 
nurkkaliitosten detaljointiin. Perinteinen suomalainen pitkänurk-
ka miellettiin yksimielisesti kaupunkiin sopimattomaksi. Perintei-
nen suomalainen lohenpyrstönurkka eri variaatioineen taas arvi-
oitiin toivottavammaksi. Eräs vanhempi suunnittelija huomautti 
pitävänsä lohenpyrstönurkasta koska siinä katsoja huomaa, että 
seinät on todella tehty umpinaisesta puusta. 

Yleisesti ottaen osallistujille, jotka olivat suunnittelijoita taustal-
taan, oli nurkkaratkaisun uutuusarvo tärkeä ominaisuus. Useat 
reagoivat positiivisesti Hirsitetriksessä käytettyyn nurkkaratkai-
suun – jossa on pieni vivahde-ero verrattuna perinteiseen lohen-
pyrstönurkkaan – nimenomaan sen vuoksi, että se ei ole täysin 
perinteinen. Yleisesti ottaen koko keskustelun arkkitehtitaustais-
ten osallistujien kanssa (viranhaltijat, suunnittelijat, opiskelijat), 
voi nähdä liittyvän arkkitehtoniseen pyrkimykseen käyttää mate-
riaalia niin kutsutulla rehellisellä tavalla (jota voi taas, nykyaikai-
sin termein, kuvata lausahduksella ”mitä näet, sitä saat”) sekä 
uutuuden tai avantgardistisuuden tavoitteeseen. Suomalaisen 
hirsiteollisuuden näkökulmasta tämä urbaani kysymys on myös 
johtanut uusiin ratkaisuihin nurkan osalta – niin sanottuun nolla-
nurkkaan. Toisin kuin perinteinen lyhytnurkka, nollanurkka kät-
kee hirsien päät kokonaan.

Tässä voitaneen todeta, että länsimaalaisen urbaanin kulttuurin 
itsessään voidaan sanoa puoltavan uutuuden tavoittelua. Kau-
punkikeskukset nähdään usein innovatiivisuuden pesinä, mikä 
voi vaikuttaa myös hirren imagoon. Uudenlaiset tai ennen nä-
kemättömät suunnitelmat voidaan hyväksyä helpommin osaksi 
urbaania ympäristöä, riippumatta millaisia nämä suunnitelmat 
oikeastaan ovat. Vastaavasti, arkkitehtuurin yksiaineisia raken-
nusmateriaaleja suosiva trendi, johon on viitattu aiemmin, tulee 
luultavasti hajottamaan hirren maalaismaista imagoa.

Puhtaus ja epäpuhtaus
Sana, joka esiintyi usein osallistujien vastauksissa, oli puhdas. 
Puhtaus ilmaistiin aina toivottavana ominaisuutena, mutta sana-
na se näytti saavan vaihtelevia ja keskenään erilaisia merkityksiä 
suhteessa hirteen rakennusmateriaalina.

Ensiksi, puhtautta käytettiin tietysti kuvaamaan hygieniaa mik-
robitason merkityksessä. Tässä suhteessa hirsi näyttäytyi pää-
asiassa positiivisessa valossa. Hirsi nähtiin terveellisenä ja puh-
taana materiaalina sen luonnonmukaisuuden ansiosta. Toinen 
tekijä oli hirren yksiaineisuus ja yksinkertaisuus. Yksiaineisena 
rakennustekniikkana hirrellä nähtiin voitavan välttää useat ker-
roksellisten rakenteiden kosteuteen liittyvät ongelmat, ja tämä 
nähtiin myös rauhoittavana asiana, joka sekä ammattilaisten että 
maallikoiden on helppo ymmärtää. Osallistujat viittasivat myös 
tutkimuksiin, joissa oli osoitettu sisäilman laadun olevan hirsi-
taloissa muilla materiaaleilla toteutettuja taloja parempi. Jotkut 
osallistujat kuitenkin epäröivät hirren käyttämistä esimerkiksi 
sairaaloissa, viitaten puutteellisiin hygieniaseikkoihin. Näin ollen, 
osallistujat pitivät hirttä joko puhtaana, tai epäpuhtaana, riippuen 
käyttökontekstista.

Aineistosta nousi kuitenkin monimutkaisempikin puhtauteen liit-
tyvä näkökulma. Vaikka kaikki osallistujat mielsivät hirren ja puun 
yleensä kauniina materiaalina, jotkut huomauttivat, että eivät ha-
luaisi nähdä sitä kuitenkaan liikaa sisätilojen materiaalina koska, 
kuten he huomauttivat, se ei olisi ”visuaalisesti puhdasta.” Lisäk-
si, tämä visuaalisen puhtauden puute yhdistettiin kesämökkei-
hin. Näissä vapaa-ajan kodeissa, visuaalinen epäpuhtaus yhtäk-
kiä sallittiinkin, ja arvioitiin sopivaksi. Hirressä on ominaisuuksia, 
kuten oksat ja hirsien väliset saumat viisteineen, jotka tekevät 
hirsipinnasta visuaalisesti levottoman (ja näin ollen, modernis-

tisessa mielessä vähemmän puhtaan), mutta mikä selittää sen, 
että levottomuus on hyväksyttyä toisaalla, vieläpä kesämökillä, 
suomalaisten niin rakastamassa lepopaikassa? Tämän löydök-
sen voinee selittää Mary Douglasin teorialla kulttuurisesta puh-
taudesta. Douglasin mukaan lian ja epäpuhtauden konsepti, 
kuten sitä jokapäiväisessä elämässä käytetään, ei viittaa aino-
astaan mikrobien liialliseen määrään, vaan myös kulttuurisiin 
kategorioihin: Usein asiat, joiden nähdään olevan epäpuhtaita, 
ovatkin itseasiassa asioita, jotka ovat yksinkertaisesti väärässä 
paikassa. Näin ollen, siivoaminen on menetelmä, jolla järjes-
tämme maailmaamme. Kuten eräs osallistuja useaan otteeseen 
totesi itseään reflektoiden, ”tykkään asioiden kategorisoimisesta 
selkeästi.” (V3) Kun jokin rikkoo tämänhetkisiä kulttuurisia rajoja, 
yhdistyy tämä läheisesti mielikuvaan likaisuudesta ja epämielui-
suudesta. Tämä prosessi on hienovaraisesti käynnissä päivit-
täisen elämämme taustalla. Asiat, jotka eivät mahdu olemassa 
oleviin kategorioihimme, voidaan joissain tapauksissa mieltää 
inhottaviksi, moraalisesti turmeltuneiksi, tai jopa vaarallisiksi. 
(Douglas 1966) Modernistinen kiinnostus visuaaliseen puhtau-
teen viittaa todellakin siihen, että koristeellisia elementtejä arkki-
tehtuurissa pidetään vaaraksi käyttäjien terveydelle.

Hirren kannalta tämä kaikki johtaa siis jonkinasteisiin jännittei-
siin: yhteys hirren, maaseudun ja vapaa-ajan välillä oli osallis-
tujien keskuudessa hyvin voimakas, huolimatta siitä, että osal-
listujat olivat ammattilaisia, ja tiedostivat ne muutokset hirsien 
teknisissä ominaisuuksissa ja arkkitehtuurissa, joita viime vuosi-
na on tapahtunut. Näin ollen hirrelle, joka miellettiin osallistujien 
kesken luonnonmukaiseksi, terveelliseksi, luotettavaksi ja kau-
niiksi, on uhkakuvana, että se koetaan hyvin ei-toivottuna, jos se 
on ”väärässä paikassa.” Nämä löydökset tulkittuna kulttuurisen 
puhtauden kautta, voivat auttaa ymmärtämään tilannetta, jossa 
hirsi parhaillaan on. Vaikka monet kokevat, että hirren käyttö on 
hyödyllistä ja toivottavaa, emme halua nähdä sitä kategorisesti 
”väärissä paikoissa.” Ellei hirsi käy läpi jonkinlaista muodonmuu-
tosta, tulee siitä kulttuurisesti epäpuhdas, erityisesti visuaalises-
sa mielessä niin julkisivu- kuin sisätilojenkin materiaalina. Tämä 
on yksi syy, minkä vuoksi hirren ajatellaan sopivan paremmin joi-
hinkin rakennustyyppeihin, kuin toisiin. Tämä selittää osaltaan, 
miksi hirren muodonmuutos on tarpeellinen, ilmeisesti lähinnä 
uudentyyppisten, perinteisestä poikkeavien yksityiskohtien kaut-
ta, jotta hirren asema haluttavana ja terveellisenä materiaalina 

voidaan säilyttää myös uusissa käyttökonteksteissa.

Luonnonmukainen, mutta teollinen samaan aikaan
Kysyttäessä osallistujilta heidän ensimmäisiä mielikuvia hirteen 
liittyen, useimmat kuvailivat materiaalia luonnonmukaiseksi, 
massiiviseksi tai yksiaineiseksi, ja jopa sisältävän käsityön lei-
maa. Tämä nähtiin tärkeänä, jopa hirren houkuttelevimpana omi-
naisuutena. Joillekin osallistujille ekologiset näkökohdat liittyivät 
ajatukseen hirrestä luonnonläheisenä materiaalina. 

Haastatteluiden jatkuessa yksityiskohtaisempiin asioihin, osal-
listujat olivat hyvin tietoisia, että nykyiset lamellihirret eivät ole 
pelkkää puuta, vaan sisältävät myös sidosaineita. Tästä seikasta 
ja sen merkityksestä hirrelle rakennusteollisuuden edustajilla ja 
arkkitehdeilla oli toisistaan selvästi poikkeavat mielipiteet. Kun 
hirsiteollisuuden edustajat korostivat lamellihirren elämättömyy-
den ja mittatarkkuuden tärkeyttä, olivat he hämmästyttävän vai-
tonaisia kaikista huolista joita liima voisi mahdollisesti aiheuttaa. 
Toisaalta on ymmärrettävää, ettei tällaista asiaa haluta korostaa, 
sillä käytetyt liimat ovat valmistajien mukaan tutkittuja ja turval-
lisia. Viranhaltijat, suunnittelijat ja opiskelijat taas – kaikki ark-
kitehtuurin koulutustaustan omaavia – pääasiassa ajattelivat, 
että vaikka lamellihirsi onkin selvä kehitysaskel hirrelle, ei niiden 
sisältämä liima ole lainkaan positiivinen seikka. Jotain hirren ’ai-
toudesta’ ja ’luonnollisuudesta’, jotka tekevät hirrestä haluttavan 
alun alkaen, menetetään lamellihirsien myötä. Jotkut osallistujat 
pohtivat tätä pulmaa pitkästikin. 

Hirsien teollinen prosessointi ei ollut silti täysin mahdotonta hy-
väksyä haastatelluille arkkitehdeillekaan. Päinvastoin, uuden-
laiset mahdollisuudet kiinnostivat heitä. Kysyttäessä, että onko 
Hirsitetriksessä käytetyt, melko ohuet lamellihirret ’oikeita hirsiä’, 
useimmat pitivät niitä oikeina hirsinä. Näyttäisi siltä, että koska 
materiaalin ’luonnonmukaisuus’ on vaikeasti määriteltävissä, 
lamellihirret sijoittuvat johonkin luonnollisen ja keinotekoisen 
välimaastoon, muodostaen jonkinlaisen kompromissin, joka on 
kuitenkin kokonaisuudessaan hyväksyttävää, jopa toivottavaa. 
Näin ollen hirsi näyttäisi olevan yhtä aikaa sekä low-tech- että 
hi-tech-tuote.
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Pohdinta ja johtopäätökset
Hirsi on hyvin ristiriitainen materiaali
Kaiken kaikkiaan näyttäisi siltä, että hirsi on parhaillaan materi-
aali, johon liittyvät kokemukset ja mielikuvat ovat hyvin ristiriitai-
sia keskenään. Kuten sanottua, haastatteluiden perusteella hirsi 
nähdään perinteisenä materiaalina, mutta myös nykyaikaisena 
erityisesti nykyaikaisten arkkitehtuuritrendien, ekologisuuden 
ja ympäristönsuojelun sekä käyttöterveellisyyden vuoksi. Sa-
malla tavalla se nähdään sekä puhtaana että epäpuhtaana niin 
hygieenisesti kuin kulttuurisestikin; sen käyttöä rajoittaa useat 
tekijät molemmissa suhteissa. Lisäksi, se on sekä teollista että 
luonnollista, tehden hirrestä samanaikaisesti low-tech- ja hitech-
tuotteen. Näin ollen ei ole lainkaan yllättävää, että useimmat 
osallistujista hirsiteollisuuden edustajat pois lukien, eivät olleet 
käyttäneet hirttä koskaan ammatillisesti. 

Ihanteellinen hirsituote siis säilyttäisi luonnollisen, jopa käsin 
valmistetun tuntunsa esiteolliselta ajalta, yhdistäen sen lamelli-
hirren tuomiin teknisiin etuihin, kuten hallittuun elämiseen. Vasta-
uksena tähän, voitaisiin esimerkiksi korvata hirren osia yhdistävä 
liima jollain muulla mekaanisella kiinnitysmenetelmällä. Osal-
listujien näkemyksiin perustuen, ratkaisemalla luonnollisuuden 
ja teollisuuden välinen ristiriita, voitaisiin ammattilaisten halua 
käyttää hirttä lisätä. Tällainen tuote olisi riittävän muokkautuva 
ja mittatarkka ylittääkseen perinteikkyyden, joka yhdistetään hir-
sirakentamiseen negatiivisessa mielessä erityisesti kaupunkiku-
vallisesti.

Mielikuvat hirteen liittyen ovat todella vahvoja
Toinen alleviivattava löydös on, että osallistujien mielikuvat hir-
teen ja hirsirakentamiseen liittyen ovat todella voimakkaita. 
Tämä empiirinen löytö on kuitenkin hyvin ymmärrettävä, kun 
sitä peilaa historialliseen ja kulttuuriseen kontekstiin Suomessa, 
joka kuvattiin tämän kappaleen alussa. Osallistujien näkemyk-
sissä heijastui hirren menneisyys, ja voidaan jopa todeta, että 
menneinä vuosikymmeninä, hirsi on Suomessa leimautunut epä-
mieluisaksi, ylikorostuneen perinteiseksi materiaaliksi, jolla ei ole 
sanottavaa arkkitehtonista potentiaalia. Hirsirakennukset nähtiin 
vastaavasti epämoderneina ja sopimattomina käytettäviksi muu-
alla kuin vapaa-ajan rakennusten yhteydessä.

Siinä missä hirren perinteikkyys tuntuisi muuttuvan positiiviseksi 

ominaisuudeksi, mielleyhtymät kesämökkirakentamiseen näyttä-
vät pysyvän ongelmallisina. Tämän seuraus suunnittelulle ja tuo-
tekehitykselle on, että hirren täytyy edelleen jatkaa muodonmuu-
tostaan. Hirren haluttavuus näyttäisikin riippuvan uudenlaisten 
käyttökohteiden arkkitehtuurin kautta saavutetusta korkealuok-
kaisemmasta nykyaikaisesta suunnittelusta. Tässä yhteydessä 
voidaan esittää arkkitehdeille mielenkiintoinen kysymys siitä, 
että voisiko joitain perinteisiä yksityiskohtia integroida urbaaniin 
ympäristöön, ja jos, niin millä ehdoilla?

Hirteen liittyvät mielikuvat muuttuvat parhaillaan nopeasti
Hirteen vaikuttaa parhaillaan hyvin monet muutokset. Osa muu-
toksista on luonteeltaan teknologisia: teollisen lamellihirren käyt-
tö sekä tietokoneohjattujen valmistusmenetelmien hyödyntämi-
nen, jotka muuttavat hirren itsensä ominaisuuksia; tämä johtaa 
arkkitehtonisiin kysymyksiin siitä, mitä tällä materiaalilla voidaan 
tehdä? Jotkut kysymykset liittyvät määräyksiin: millaiset rajat 
hirren käytölle urbaanissa ympäristössä asetetaan, etenkin kor-
keussuunnassa? Lopuksi, kaikki tämä vaikuttaa siihen, ja on sen 
vaikutuksen alaisena, mitä hirren kulttuurisesti ajatellaan olevan, 
tai ajatellaan että sen tulisi olla. Kulttuuri on suuressa osassa 
siinä, mitä hirren ympärillä tapahtuu; nouseva kiinnostus puun-
käyttöä kohtaan muuttaa käsityksiä myös hirteen liittyen, kuten 
tästä aineistosta on nähtävissä.

Keskeinen kysymys, joka haastatteluista nousee esille, on se, 
onko hirren käyttö enää CLT:n ja sen liimattomien vaihtoehtojen 
aikakaudella relevanttia? Tällaista teemaa ei varsinaisesti kysyt-
ty haastatteluissa, joten aihe vaatisi jatkotutkimuksia. Haastat-
teluiden perusteella voidaan kuitenkin todeta, että luonteeltaan 
lamellihirsi on hyvin erilainen verrattuna CLT:hen, huolimatta 
näiden materiaalien samankaltaisesta koostumuksesta. Tämä 
taas johtuu siitä, että tämän haastattelututkimuksen osallistujien 
mukaan hirren ’hirsisyys’, ja kaikki mitä siihen kulttuurillisesti liit-
tyy, on selvästi yhdistelmä materiaalista, muodosta ja käyttökon-
tekstista: pitkä, horisontaalinen umpipuinen kappale, kasattuna 
toinen toisensa päälle. Hirsi on näin ollen kulttuurillinen yhdistel-
mä tai kokonaisuus, ei pelkkä rakennusmateriaali. Koska hirren 
voi määritellä näillä kolmella määreellä, liiman lisääminen tähän 
kokonaisuuteen tekee yhdistelmästä jossain määrin epävakaan, 
joskaan ei tunnistamatonta – osallistujien mielestä lamellihirsi oli 
edelleen hirttä.

Hirsi on siis edelleen relevantti niissä kulttuurisissa yhteyksis-
sä, joissa sitä on totuttu näkemään. Oleellinen kysymys onkin, 
onko hirsi haluttava materiaali ammattilaisten, ja heidän asiak-
kaidensa näkökulmasta. Tästä näkökulmasta katsottuna, hirren 
tulevaisuuden voi nähdä hyvinkin valoisana: Haastatteluiden 
analyysissa havaittiin viitteitä siitä, että ammattilaisten suhtau-
tumisessa hirteen voi olla olemassa eroja eri sukupolvien välillä. 
Vaikka tämä jääkin varmistamatta tässä tutkimuksessa, muo-
dostaisi tämä kiehtovan tutkimuskysymyksen jatkossa tehtäville 
tutkimuksille aihepiiriin liittyen. Siinä missä vanhemman sukupol-
ven arkkitehdit suhtautuivat epäröiden ja etäisesti hirteen, olivat 
arkkitehtiopiskelijat todella uteliaan innostuneita materiaalia koh-
taan, erityisesti hirren ekologisuus- ja terveellisyysnäkökohtien 
vuoksi. Opiskelijoiden tiedot hirrestä ja hirsirakentamisesta kui-
tenkin vaihtelivat merkittävästi. Näyttäisi siltä, että arkkitehtikou-
lutus ei sisällä suoraan opetusta hirrestä, vaan asian oppimiseksi 
tarvitaan itsenäistä perehtymistä.

Hirsirakennusten tulevaisuus
Kuten eräs osallistujista asian ilmaisi, ”hirrellä on käyttämätöntä 
potentiaalia”. Tämä potentiaali liittyy ekologisiin ja terveysseik-
koihin, hirteen kaupallisena tuotteena, sekä arkkitehtoniseen 
ilmaisuun. Tämä tutkimus on ainoastaan pintaraapaisu sille, 
mikä voi olla mahdollista hirrelle ja hirrellä rakennusmateriaalina. 
Jatkotutkimuksia voitaisiin tehdä useista näkökulmista. Esimer-
kiksi puumateriaalin ja puupintojen kokemiseen ja vaikutuksiin 
yleensä liittyvien tutkimusten kartoitus ja merkityksen arvioimi-
nen suhteessa hirteen voisi olla hedelmällistä. Toiseksi, oleellisia 
kysymyksiä voisi tutkia liittyen siihen, kuinka hirren hieman kor-
keampaa hintaa voitaisiin kompensoida bisnesmallien tai arkki-
tehtisuunnittelun keinoin.

Tämän tutkimuksen perusteella vaikuttaisi siltä, että poistamalla 
liima lamellihirsistä ja korvaamalla se jollain muulla mekaanisella 
kiinnikkeellä, saataisiin luotua tuote, jonka materiaalin rehelli-
syys ei vaarantuisi, mutta joka olisi kuitenkin teknisesti nykyaikai-
nen ja arkkitehtonisesti haluttava. Itse materiaaliakin tärkeämpi 
tekijä hirren hirsisyydelle oli muoto. Näin ollen hirren muotoon 
tulisi kiinnittää erityistä huomiota. Viisteiden koko ja muoto, kuten 
nurkkaliitostenkin muotoilu, koettiin hirren selkeinä ja voimakkai-
na kulttuurillisina signaaleina. Melkeinpä tärkeimmäksi tekijäksi 
näissä nousi yksityiskohdan muotoilun uutuusarvo. Mitä viistee-

seen tulee, osallistujat tuntuivat toivovan mahdollisimman pien-
tä viistettä. Herääkin kysymys, tulisiko olla olemassa viisteetön 
hirsi? Arkkitehtonisesti tämä ainakin avaisi uusi mahdollisuuksia 
hirrelle. Jää kuitenkin avoimeksi kysymykseksi, olisiko tällainen 
viiste muuttanut hirren olemusta niin paljon, että osallistujat eivät 
olisi pitäneet sitä enää hirtenä. Näin ollen kysymys jää jatkotut-
kimuksen aiheeksi.
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Suomalaisten kuluttajien käsityksiä 
hirteen ja hirsirakentamiseen liitty-
en

Kirjoittaja: Matti Lakkala
Yleisesti ottaen kuluttajien keskuudessa tehdyt haastattelut osoit-
tivat, että kuluttajien käsitykset hirteen liittyen poikkeavat osin 
ammattilaisten käsityksistä, vaikka yhtäläisyyksiäkin toki löytyi. 
Kuluttajien keskuudessa hirsi vaikutti jopa halutummalta ja tren-
dikkäämmältä materiaalilta kuin ammattilaisten keskuudessa. 
Kuluttajahaastattelut toteutettiin noin vuosi ammattilaisten haas-
tatteluiden jälkeen, joten ero voi eri kohderyhmän ohella osittain 
selittyä yleisessä kehityksessä hirren mielikuvien suhteen. Kulut-
tajien näkemyksien kartoittaminen on tärkeää hirsiarkkitehtuurin 
kehittämisen kannalta etenkin siitä syystä, että kuluttajat edusta-
vat tässä tapauksessa ammattilaisten toteuttamien rakennusten 
loppukäyttäjiä. Seuraavaksi esitellään kuluttajahaastatteluiden 
tulokset jaettuna teemoihin, jotka olivat havaittavissa haastatte-
luaineistosta.

Erittäin ajankohtainen, jopa trendikäs rakennusmateriaali
Hirren imago koettiin haastateltavien keskuudessa yleisesti to-
della positiiviseksi. Osallistujat kuvailivat hirren rakennusmate-
riaalina olevan nouseva, todella ajankohtainen ja jopa trendikäs 
rakennusmateriaali. Yleisesti ottaen eräs tärkeimmistä syistä 
trendikkyyteen vaikutti olevan hirren terveellisyys. Terveellisyy-
teen liittyen, useat osallistujat mainitsivat viimeaikaiset uutisoin-
nit useiden rakennusten sisäilmaongelmista, ja olivat sitä mieltä, 
että hirsi nähdään jopa ratkaisuna sisäilmaongelmiin. Kaikki ei-
vät kuitenkaan eritelleet tarkemmin, miksi hirsi olisi erityisen hyvä 
ratkaisu tässä suhteessa.

Jotkut osallistujat mainitsivat hirren ”hengittävyyden” syyksi hir-
ren terveellisyydelle. Tämä on suosittu termi, joka usein yhdiste-
tään hirsirakentamiseen. Jotkut osallistujat yhdistivät sen hirsira-
kennuksen tiiveyteen, vaikka se todellisuudessa tarkoittaa hirren 
kykyä sitoa ja luovuttaa ilmankosteutta. Tämä ominaisuus taas 
estää kosteuden tiivistymisen rakenteiden sisään. Kosteuden 
tiivistyminen taas voi johtaa erilaisten homevaurioiden syntyyn, 

mikä on luonnollisesti uhka asumisterveydelle. Yksi mainittu syy 
hirren ja hirsirakentamisen positiiviselle imagolle oli myös, että 
hirttä pidetään perinteisenä materiaalina, josta tulee mieleen 
”vanhat hyvät ajat” (O6). Lisäksi hirren kestävyys, niin rakenteel-
lisesti tukevana, erilaisia sääoloja hyvin sietävänä, kuin ekolo-
gisesti kestävänäkin materiaalina, mainittiin syyksi hirren posi-
tiivisena koetulle imagolle. Luonnollisuus ja luonnonläheisyys 
korostuivat myös syynä hyvälle imagolle. Eräs osallistuja arveli, 
että hirsi luo ihmisille mielikuvia luonnosta; toinen taas piti hir-
sirakentamista luonnollisena rakentamismenetelmänä, selittäen 
hyvää imagoa. 

Hirsirakentamisen trendikkyys erityisesti näytti haastateltavien 
keskuudessa liittyvän läheisesti viimeaikaisiin julkisen hirsira-
kentamisen toteutuksiin, sekä siihen, että hirttä on vasta viime 
aikoina alettu käyttää perinteistä suurikokoisempiin hankkeisiin. 
Pudasjärven hirsikampus, joka lienee Suomen nykyaikaisista 
julkisista hirsirakennuksista laajimmin tunnettu, oli yksi konk-
reettinen esimerkki, jonka haastateltavat mainitsivat toistuvasti 
positiivisessa valossa. Erään osallistujan mukaan hirsi on jopa 
niin trendikäs, että aina uutta koulurakennusta suunniteltaessa, 
harkitaan hirttä yhtenä vaihtoehtona nykyään.

Näiden lisäksi, eräänä selityksenä hirren positiiviselle imagolle 
nähtiin, että hirsirakennuksia pidetään arvokkaina ja tyylikkäinä, 
verrattuna myös muuhun puurakentamiseen. Lisäksi jotkut osal-
listujat näkivät, että hirttä käyttäessään ihmiset haluavat tehdä 
jotain toisin, erottuakseen muista. Erään osallistujan mukaan 
hirttä käyttämällä tavoitellaan erikoisuutta. Hirsi nähtiin itsessään 
myös imagotekijänä. Tämän näkemyksen mukaan hirsi edustaa 
tällä hetkellä voimakkaita arvoja, ja hirttä käyttämällä voi tuoda 
esiin näitä arvoja.

Luja, ympäristöystävällinen, luonnollinen, sekä miellyttävä 
materiaali
Hirttä pidettiin hyvin pitkäikäisenä materiaalina. Hirsirakennukset 
koettiin lujina rakennuksina yleensä, sekä hyvin säänkestävinä 
rakennuksina. Useat osallistujat mainitsivat nämä ensimmäis-
ten mielikuvien joukossa kysyttäessä hirren määritelmästä. Hirsi 
nähtiin myös ekologisesti kestävänä sen uusiutuvuuden vuoksi. 
Useat osallistujat olivat kuitenkin hyvin valveutuneita tähän liitty-
en, eivätkä pitäneet hirttä ekologisena vaihtoehtona ehdoitta, sil-

lä ekologisen kestävyyden perustaksi nähtiin myös kestävä met-
sänhoito. Tämä oli selvää vastauksista kuten: ”Emme kai me voi 
hakata kaikkia meidän metsiä ja tehdä niistä jotain” (H6) Lisäksi 
hirsi koettiin hyvin paikallisena materiaalina Suomen kontekstis-
sa. Tämän nähtiin liittyvän myös ekologisuuteen; eräs osallistuja 
arveli, että suomalaisten hirsien rahtaaminen ympäri maailmaa ei 
välttämättä ole kovinkaan ympäristöystävällistä. Uusiutuvuuden 
ohella, myös hirren kierrätettävyys oli laajasti tiedossa. Osallis-
tujilla oli henkilökohtaisia kokemuksia puretuista taloista, joiden 
hirsirunko oli pinottu erilleen muusta purkujätteestä ja otettu tal-
teen uutta käyttötarkoitusta varten. Myös suomalainen perinne, 
jossa hirsirakennuksia on purettu, ja uudelleen kasattu johonkin 
toiseen paikkaan, mainittiin haastatteluissa.

Sen lisäksi, että hirsi nähtiin hyvin paikallisena materiaalina 
Suomessa, koettiin se myös erittäin suomalaisena materiaalina. 
Haastateltavien mukaan hirsi on osa suomalaisten kansallista 
kuvastoa, ja se yhdistetään voimakkaasti suomalaiseen met-
sään ja luontoon yleensä. Eräs osallistuja uskoi, että mitä enem-
män suomalaiset kaupunkilaistuvat, sitä enemmän he kaipaavat 
luontoa, metsää ja puita. Hän näki hirsiseinien voivan helpottaa 
tätä kaipuuta. Hirren ja luonnon välistä yhteyttä ilmaistiin myös 
muilla tavoilla. Hirttä kuvailtiin esimerkiksi biologiseksi mate-
riaaliksi, eikä se siten ole mitään ihmisen valmistamaa. Hirren 
nähtiin sijoittuvan jonnekin elollisen ja elottoman rajapinnalle. 
Eräs osallistuja kuvasi, että vaikka puut kaadetaan ja hirret käy-
tetään talon rakentamiseen, säilyy rakennuksessa jonkinlainen 
elollisuuden tuntu, verrattuna vaikkapa betoniin. Luonnollisuus 
tai luonnonläheisyys nähtiin myös itsessään miellyttävänä hirren 
ominaisuutena.

Luonnollisuuden ohella hirteen yhdistettiin myös muita miellyttä-
viä ominaisuuksia. Eräs toistuvasti haastatteluissa esiin noussut 
hirren ominaisuus oli lämpimyys. Vaikka hirsi mainittiin myös hy-
vin lämpöä eristäväksi materiaaliksi, esiintyi lämpimyys pääasi-
assa psykologisesti koettuna lämpönä, eräänlaisena lämpimyy-
den tunteena tai lämpimänä tunnelmana. Hirren kuvailtiin olevan 
myös kodikas materiaali. Yhtenä selityksenä tälle annettiin lap-
suuden muistot kesämökiltä. Mitä tällaisiin mielikuviin psykolo-
gisista vaikutuksista tulee, lämpimyyden ja kodikkuuden ohella 
hirsi koettiin myös rauhoittavana materiaalina. Eräs osallistuja 
kiteytti tämän hyvin kommentoidessaan vierailuaan Pudasjärven 

hirsikampuksessa: ”Sehän on aivan huikea jo se miltä oleminen 
siellä rakennuksen sisällä tuntuu. Jotenkin se tunnelma on sellai-
nen, että siitä huokuu hengittävyys ja lämpö. Siellä itselläkin tuli 
sellainen kauhean levollinen olo”. (H6)

Näiden luonteeltaan psykologisten ominaisuuksien lisäksi, myös 
fysiologisesti havaittavia miellyttäväksi koettuja hirren ominai-
suuksia nousi esille haastatteluissa. Hirren sanottiin esimerkiksi 
tuoksuvan hyvältä, luovan akustiikaltaan hyvää tilaa, ja olevan 
ylipäätään kaunista. Ehkäpä juuri luonnollisuuden ja muiden 
miellyttäväksi koettujen ominaisuuksien, joita edellä käytiin läpi, 
vuoksi eräs osallistuja kuvaili hirren olevan ”inhimillinen materi-
aali”. (H1)

Hirsi kaupunkiympäristössä on vaikea kuvitella, ja herättää 
epäilyksiä, mutta olisi toisaalta myös toivottua
Lähestulkoon kaikkien osallistujien vastauksissa hirsi ja hirsi-
rakennukset rinnastettiin maaseutumaiseen ympäristöön. Yksi 
pääargumentti tälle näytti olevan, että hirsirakennuksia on yleen-
sä ja perinteisesti nähty maaseudulla. Haastatteluissa todettiin, 
että hirsirakentamisella on pitkät perinteet nimenomaan siellä. 
Lisäksi, metsien ja luonnon nähtiin olevan maaseutumaisessa 
ympäristössä lähellä, jonka vuoksi hirren koettiin soveltuvan 
siihen ympäristöön hyvin. Huomionarvoista on, että osallistuji-
en puhuessa maaseutumaisesta ympäristöstä ja maaseudusta 
yleensä, kävi hyvin ilmi, että tämä ei ole mikään selkeästi mää-
riteltävissä oleva konteksti, vaan voi sisältää monenlaisia ei-
urbaaneja ympäristöjä. Maaseututaajamien ja viljelyspeltojen 
maalaismaiseman lisäksi, hirsirakentamisen koettiin sopivan eri-
tyisen hyvin karumpiinkin luonnonympäristöihin, kuten metsiin tai 
kallioisille erämaajärvien rannoille. Nämä kaikki ovat hyvin tyy-
pillisiä paikkoja suomalaiselle kesämökille, ainakin mielikuvien 
tasolla. Eräs osallistuja koki maaseudun olevan hyvä ympäristö 
hirsirakennukselle, koska siellä niillä on tarpeeksi tilaa ympäril-
lään; hänen mielikuvissaan hirsirakennukset olivat yleensä suu-
ria rakennuksia.

Näkökulma hirsirakennusten sopivuudesta maaseudulle ilmeni 
myös käänteisesti: Osallistujilla ei ollut kokemuksia tai he eivät 
olleet nähneet hirsirakennuksia kaupunkiympäristössä, minkä 
vuoksi heidän oli helppoa mieltää hirsirakennukset maaseutu-
maiseen ympäristöön paremmin soveltuviksi. Eräs osallistuja 
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kertoi hirren sopivuuden maaseudulle olevan mielikuva ilman 
konkreettista taustaa, sillä hän oli asunut koko ikänsä kaupunki-
seudulla, eikä osannut esimerkiksi kuvailla miltä hirsirakentami-
nen maaseudulla voisi näyttää. Haastateltavat olivat yhtä mieltä 
siitä, että hirsirakennukset ovat kaupunkiympäristössä hyvin har-
vinaisia tällä hetkellä. Muutamat haastateltavat olivat kuitenkin 
pistäneet merkille, että heidän naapurustossaan omakotitaloalu-
eella oli joitain hirsirakenteisia omakotitaloja rakenteilla. Tässä-
kin yhteydessä Pudasjärven hirsikampus herätti erittäin positiivi-
sia mielleyhtymiä, kun se mainittiin esimerkkinä nykyaikaisesta 
hirsirakennuksesta, joka sijaitsee uudenlaisessa ympäristössä, 
joka ei ole maaseutumainen, mutta ei täysin urbaanikaan.

Toinen käänteinen logiikka, jonka mukaan hirsirakennukset so-
pivat kaupunkia paremmin maaseudulle, liittyi rakennusten tyy-
pilliseen kokoon kyseisissä paikoissa. Maaseudun rakennukset 
nähtiin tyypillisesti pieninä, mikä vaikutti sopivalta hirsirakentami-
selle, kun taas kaupungeissa talot saattavat olla hyvinkin suuria, 
kuten kerrostaloja. Jotkut osallistujat olivat skeptisiä suurimitta-
kaavaisen hirsirakentamisen suhteen, sekä hirsirakentamista 
kohtaan kaupunkimaisella tiheydellä, pääasiassa puumateriaalin 
palavuuden takia.

Osallistujat olivat ylipäätään epäileväisiä hirren ja hirsirakenta-
misen sopivuudesta kaupunkiympäristöön. Useat huomauttivat, 
että hirsirakennus kaupungin keskustassa näyttäisi väistämättä 
oudolta, koska muut rakennukset on rakennettu kivestä ja beto-
nista. Jotkut osallistujat pohdiskelivat, että jos hirsirakennuksis-
ta muodostuisi laajempi kokonaisuus, voisivat hirsirakennukset 
siinä tapauksessa vaikuttaa sopivammilta kaupunkiympäristöön. 
Lisäksi jotkut osallistujat näkivät, että hirsirakennuksella tulisi 
olla jonkin verran luontoa ympärillään, jopa urbaanissa ympäris-
tössä. Luontoympäristön kokeminen positiivisena, myös muuten 
rakennetussa ympäristössä näkyi hyvin myös haastatteluiden 
toisessa osassa, jossa tutustuttiin hirsipaviljonkiin; monet haas-
tatelluista suhtautuivat positiivisesti paviljonkia ympäröivään pie-
neen metsikköön ja sen mäntyihin ja kunttapohjaan, ja kokivat 
hirsipaviljongin sopivan hyvin nimenomaan näihin luonnonele-
mentteihin.

Yleisesti ottaen haastatteluiden perusteella oli selvää, että osal-
listujien oli hyvin vaikeaa arvioida hirsirakennusten sopivuutta 

kaupunkiympäristöön, tai ainakin heidän arvioonsa vaikutti voi-
makkaasti se, että hirsi on niin vähän käytetty ja vähän nähtävis-
sä oleva materiaali siinä ympäristössä. Eräs osallistuja kiteyttikin 
tämän pulman osuvasti toteamalla, että olisi mukavaa, jos hirsi-
rakennuksia olisi myös kaupungissa, lisäten samalla hieman hu-
vittuneena: ”En sitten tiedä jos vaikkapa Valkea* (*suuri uudehko 
kauppakeskus Oulun keskustassa) olisi rakennettu hirsistä, mil-
lainen se sitten olisi?” (H3) Tämä kysymys on todella keskeinen 
tämän tutkimuksen tavoitteiden, sekä hirsirakentamisen lisäämi-
sen edellytysten kannalta. Vastauksen kuvitteleminen on kuiten-
kin erittäin vaikeaa paitsi tässä haastatellulle kuluttajalle, myös 
kenelle tahansa rakennusalalla toimivalle korkeasti koulutetulle 
henkilölle, esimerkiksi suunnittelevalle arkkitehdille. 

Siitä huolimatta, että osallistujat eivät olleet tottuneet näkemään 
hirsirakennuksia kaupunkiympäristössä, mielsivät hirsirakennus-
ten sopivan lähinnä maaseutumaiseen ympäristöön ja kokivat 
vaikeaksi kuvitella, miltä hirsirakennus voisi kaupunkikontekstis-
sa näyttää, useiden osallistujien vastauksista kävi kuitenkin ilmi, 
että hirsirakentamisen lisääminen myös kaupunkikontekstissa 
olisi toivottavaa. Jotkut näkivät, että hirsirakennusten lisääminen 
kaupungeissa olisi virkistävää yleisesti ottaen. Jotkut taas ko-
kivat, että hirsirakentamisella saataisiin enemmän omaperäisiä 
rakennuksia kaupunkikuvaan, verrattuna nykyiseen rakentami-
seen. Hirren nähtiin kaupunkiympäristössä olevan jollain taval-
la uudenlaista. Muutama osallistuja arveli, että hirren maineen 
– ekologisena ja terveellisenä materiaalina – vuoksi, ihmiset 
luultavasti olisivat valmiita hyväksymään hirsirakennuksia kau-
punkikontekstiinkin, huolimatta siitä, että hirsi mielletään hieman 
outona materiaalina tässä kontekstissa. Eräs osallistuja oli sitä 
mieltä, että hirsi erottuisi edukseen kaupungissa, koska se on 
niin harvinaista. Sama osallistuja lisäsi, että hirrestä rakentamal-
la, voitaisiin ympäristö- ja luontoarvoja tuoda visuaalisesti esille.

Kysyttäessä kuinka hirsirakentaminen soveltuisi erityyppisiin 
julkisiin rakennuksiin – jotka pääasiassa sijoittuvat kaupunki-
ympäristöön, eivätkä ole perinteisesti hirsirakennuksia – useat 
osallistujat nimesivät koulun hyvin soveltuvaksi rakennustyypik-
si hirsirakentamiselle. Koulujen ohella päiväkodit, palvelutalot 
ja hoivakodit mainittiin hirsirakentamiselle otollisiksi. Eräs osal-
listuja kuvasi, että hirsi soveltuu parhaiten rakennustyyppeihin, 
joissa inhimillisyys korostuu, lisäten vielä, että voisiko olla hirttä 

parempaa materiaalia esimerkiksi kirjastolle. Yksi tulkinta sille, 
miksi juuri nämä rakennustyypit koettiin hirrelle sopivaksi, on se, 
että lukuun ottamatta kirjastoa, kaikista muista mainituista raken-
nustyypeistä on olemassa viimeaikainen hirrestä rakennettu esi-
merkki. Lisäksi näyttäisi siltä, että julkiset sisätilat ovat hirrestä 
rakennettuina helpommin kuviteltavissa, kuin hirsi kaupunkiym-
päristössä ylipäätään. Tämä herättää tietysti kysymyksen, tuli-
siko hirsirakennusten edes näyttä hirsirakennuksilta, ainakaan 
ulospäin? Eräs osallistuja, joka koki, että hirsi olisi potentiaalinen 
rakennusmateriaali kaupungissa, totesi että varmastikin suun-
nittelun keinoin hirsirakennus saadaan näyttämään esimerkiksi 
tiilipintaiselta ulospäin, jos hirsirakennuksen sopiminen ympä-
ristöönsä nousisi ongelmaksi. Eräällä osallistujalla oli tällaisesta 
jopa käytännön kokemusta. Hän oli tietoinen, että nykyään on 
saatavilla myös hirsitaloja, jotka eivät näytä hirsitaloilta. Tällä 
hän viittasi uudenlaisiin hirsiprofiileihin, sekä niin sanottuun nol-
lanurkkaan, jossa hirsien päät on leikattu jiiriin, ja hirret ovat tois-
tensa päällä tasaisina kerroksina, jolloin rakennus näyttää hirsi-
tekniikalla rakennetun talon sijaan tavalliselta leveällä laudalla 
verhoillulta talolta.

Vaikka näkyvät nurkkaliitokset, ja hirsitekniikan rakennuksessa 
näkyminen yleensä koettiin tunnusomaisiksi kulttuurillisiksi hir-
sirakentamisen merkeiksi, ja ne herättivät positiivisia reaktioita 
osallistujissa, tuntuu että tärkeimmät tekijät hirsirakennusten 
haluttavuudelle ovat kuitenkin terveellisyys, ekologinen kestä-
vyys, sekä muut, lähinnä talon sisätiloissa koettavat miellyttävät 
ominaisuudet. Vaikka hirsitekniikan näkyminen tuokin esille, että 
kyseessä on hirsitalo, voidaan silti edellä mainitut tärkeimmät 
haluttavuustekijät periaatteessa saavuttaa hirsitalolla, joka ei 
näytä hirsitalolta. Hyötyjen saavuttamiseen riittäisi, että seinien 
sisäpinnat ovat puuta, ja että seinät ovat umpinaista puuta. Jos 
kuitenkin halutaan myös visuaalisesti viestiä niitä arvoja joita 
hirsi edustaa, lienee tehokkain tapa tähän näyttää hirsirakenne 
sisätilojen ohella myös ulkona.

Lamellihirsi mielletään hirreksi, mutta ei ehdoitta
Hirsi ja hirsirakentaminen ylipäätään ovat käsitteitä, jotka ovat 
luultavasti tuttuja suurimmalle osalle suomalaisista. Huolimatta 
siitä, että teollisesti valmistetut lamellihirret ovat käytännössä lä-
hes täysin korvanneet perinteiset, yhdestä puusta käsin veistetyt 
hirret hirsirakennusten materiaalina, osallistujien ensimmäiset 

mielikuvat hirsistä liittyivät kuitenkin lähemmin yhdestä puusta 
koostuviin, niin sanottuihin alkuperäisiin hirsiin. Useiden osallis-
tujien ensimmäisten mielikuvien mukaan hirsi on paksu tai jä-
mäkkä kappale luonnollista puuta. Jotkut kuvailivat hirren olevan 
kaadettu puu, joka on vain vähän prosessoitu ennen käyttöä 
rakentamisessa. Näiden mielikuvien korostuminen johtuu luulta-
vimmin hirsirakentamisen vahvasta, hyvin tiedossa olevasta kult-
tuurihistoriasta. Huomionarvoista on kuitenkin, että monia näitä 
osallistujien mainitsemia ensisijaisia hirren ominaisuuksia voisi 
käyttää kuvaamaan myös lamellihirsiä. Kiinnostavasti, muutamat 
osallistujat kertoivat, että nykyään hirsi tuo mieleen kahdenlaisia 
toisistaan osin poikkeavia mielikuvia: Mielikuvia perinteisestä hir-
restä vanhoissa rakennuksissa, mutta myös toisena nykyaikai-
sista teollisesti valmistetuista hirsirakennuksista.

Haastattelumenettelymme mahdollisti tämän ristiriidan tarkem-
man tutkimisen. Haastatteluiden avulla haluttiin ymmärtää pa-
remmin, millä tavalla mielikuvat hirrestä poikkeavat nykyisestä 
käytännön hirsirakentamisesta, ja millä ehdoilla (nykyaikainen 
lamelli-)hirsi – johon yhdistetään niin monia hyviä ominaisuuk-
sia – edelleen mielletään hirreksi. Mielikuvia hirrestä käsiteltiin 
haastattelun ensimmäisessä osiossa, kun taas nykyaikaisen 
teollisesti valmistetun lamellihirren ominaisuuksia arvioitiin yksi-
tyiskohtaisesti haastattelun toisessa osassa, joka tehtiin pavil-
jonkivierailun yhteydessä. Paviljonki on rakennettu käyttäen höy-
lättyjä lamellihirsiä, jotka 90mm paksuudeltaan ovat myös jonkin 
verran perinteisesti käytettäviä hirsiä ohuempia.

Yksittäisten hirsien ominaisuuksien ohella, myös itse rakentami-
sen tapa osoittautui merkitykselliseksi hirren määrittelylle. Eräs 
osallistuja kuvaili, että hirsiä käytetään pääasiassa seinien ma-
teriaalina. Hirsirakentamista kuvattiin myös vahvana puuraken-
teena. Esille tuotiin myös, että hirsi ei ole pelkkä pintamateriaali, 
vaan sitä käyttämällä voidaan rakentaa kokonainen talo. Hirsi-
rakennuksen rakentamista verrattiin palapelin kokoamiseen, tai 
legopalikoilla rakentamisen. Toinen luonteenomainen piirre, josta 
hirsirakennuksen nähtiin muodostuvan, oli että hirsirakennus voi-
daan koota käyttämättä liimaa tai nauloja, ja että hirsirakennelma 
pysyy kasassa nurkkaliitosten avulla. Nurkkaliitoksia ylipäätään 
pidettiin kiinnostavina ja miellyttävinä, koska ne osoittavat, kuin-
ka hirsirakennus todella on koottu yksi hirsi kerrallaan. Näitä nä-
kemyksiä tuotiin esiin jo haastattelun ensimmäisessä osassa, ja 
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ne tarkentuivat toisessa osassa paviljongissa vierailtaessa. Näin 
ollen termin hirsi käyttäminen sisältää viittauksen myös hirsira-
kentamistekniikkaan.

Osallistujille hirren paksuus oli hyvin tärkeä elementti hirren 
määrittelyssä. Kun osallistujat tunnustelivat ja näkivät paviljongin 
hirsiseinän paksuuden, useimmilla oli mielikuva, että sen kuului-
si olla paksumpaa. Lähes kaikki silti mielsivät tämän paksuisen 
puukappaleen hirreksi, mutta paksuudesta todettiin, että jos hirsi 
olisi ohuempaa, ei sitä enää voisi kutsua hirreksi, koska se muis-
tuttaisi jo liiaksi tavallista sahatavaraa. Myös rakenteen lujuutta 
pohdittiin paksuuden yhteydessä; eräs osallistuja huomautti, että 
hirren ollessa tätä ohuempaa rakenne saattaisi tuntua heiveröi-
seltä, mutta tällaisena on kuitenkin tukevan ja vakaan oloinen.

Paviljongissa käytetyn hirren profiili koettiin enimmäkseen posi-
tiivisena. Jotkut osallistujat huomauttivat, että hirsiä voi olla eri 
muotoisia; esimerkiksi kantikkaita tai pyöreitä. Eräs haastatelta-
va kuitenkin totesi, että hänelle hirsi tarkoittaa mieluummin luon-
nollisempaa pyöreää puuta. Lisäksi yhden haastateltavan suh-
tautuminen paviljongissa käytettyä lamellihirttä kohtaan oli hyvin 
kriittinen, sillä hän piti sitä täysin epäluonnollisena: ”Sen muoto 
on luonnoton, sen mittasuhteet on luonnottomia, se on älyttömän 
höylättyä.” (H2) Toisaalta jotkut osallistujat kokivat, että hirren 
pinta voisi olla vielä sileämpää. 

Osallistujien keskuudessa merkittävimpänä erona perinteisen 
ja nykyaikaisen hirren välillä pidettiin ehdottomasti liimaa. Muu-
tama osallistuja oli ehdottomasti sitä mieltä, että liimatut hirret 
eivät ole ’oikeita hirsiä.’ Suurin ongelma hirren sisältämän liiman 
suhteen tuntui olevan huoli siitä, kuinka liima vaikuttaa niihin 
ominaisuuksiin – hengittävyyteen ja terveellisyyteen yleensä – 
joiden vuoksi hirsi ylipäänsä koetaan niin hyväksi materiaaliksi. 
Joillekin osallistujille liima ja siitä aiheutuvat vaikutukset sisäil-
maan näyttivät muodostuvan kynnyskysymykseksi sen suhteen, 
voiko lamellihirsiä kutsua hirsiksi: ”Jos lamellihirsitalo on yhtä 
riskitön kuin luonnollinen hirsitalo, sitten sitä voidaan kutsua hir-
sirakentamiseksi.” (H10) Erästä osallistujaa epäilytti, että voiko 
liimasta vapautua joitain aineita huoneilmaan. Toista osallistujaa 
taas huoletti, kuinka liimakerros vaikuttaa hirren hengittävyyteen. 
Eräässä osallistujassa liiman läsnäolo herätti huolta, sillä hän 
tiesi, että joissain tapauksissa muovimaton liima betonipinnalla, 

joka ei ollut kunnolla kuiva, oli aiheuttanut terveysongelmia ra-
kennusten käyttäjille.

Toisaalta osa vastaajista eivät olleet liiman suhteen lainkaan 
kriittisiä. Eräs osallistuja huomautti, että liiman osuus on edel-
leen hyvin pieni: ”Yhdeksänkymmentäyhdeksän pilkku jotain on 
edelleen loppujen lopuksi puuta, joten pidän sitä edelleen hirte-
nä, vaikka se koostuukin useasta palasta.” (H5) Jotkut haasta-
teltavat kokivat, että lamellihirret ovat hirsiä, koska ne ovat vain 
luonnollisen, jopa toivottavan tuotekehityksen tulosta. Jotkut 
osallistujat mielsivät tämän väistämättömänä kehityksenä. Yksi 
haastateltava kiteytti tämän näkemyksen osuvasti kuvaamalla 
teollisesti valmistettuja lamellihirsiä perinteisen rakennusmateri-
aalin modernisoituna versiona.

Pohdinta ja johtopäätökset
Hirren vahva imago ajankohtaisena materiaalina ei vielä näy 
kaupunkiympäristössä
Hirsi vaikuttaisi olevan kuluttajien keskuudessa todella ajankoh-
tainen ja suosittu materiaali. Syitä tälle löytyy monia, kuten ter-
veellisyys ja ekologisuus: Hirttä pidetään hyvänä vastauksena 
sisäilmaongelmille, ja hirsi uusiutuvana ja paikallisena tuotteena 
nähdään kestävän kehityksen mukaisena materiaalina. Lisäksi 
hirteen liitetään monia muitakin positiivisia mielikuvia, kuten lu-
juus, pitkäikäisyys, kauneus, lämpimyys, kodikkuus, hyvät akus-
tiset ominaisuudet ja niin edelleen. Huolimatta näistä vahvoista 
laatutekijöistä, hirsi ei ole kuitenkaan vielä onnistunut vakiinnutta-
maan asemaansa rakennusmateriaalina kaupunkimaisessa ym-
päristössä; tämä kävi ilmi kuluttajien näkemyksissä, joiden mu-
kaan hirttä ei näe lainkaan kaupunkiympäristössä, hirsi soveltuu 
paremmin oikeastaan mihin tahansa muualle kuin kaupunkiin, ja 
kaupungin rakennuksia hirsisinä on vaikeaa kuvitella. Yksi selitys 
tälle varmasti on ammattilaisten haastatteluiden perusteella teh-
ty tulkinta kulttuurisesta puhtaudesta: hirsi on helpompi mieltää 
sellaisiin yhteyksiin, joissa sitä on totuttu näkemään.

Tähän liittyen, rakennetuilla esimerkeillä – varmasti etenkin on-
nistuneilla sellaisilla – vaikuttaisi olevan todella suuri merkitys 
mielikuvien tasolla siihen, miten hirren mielletään sopivan käy-
tettäväksi erilaisissa rakennustyypeissä. Lisäksi haastatteluiden 
perusteella, julkiset sisätilat tuntuvat olevan helpommin miellettä-
vissä hirsisinä, kuin julkisten ulkotilojen, joissa hirsi on näkyvissä. 

Hirren lukuisten hyväksi koettujen ominaisuuksien vuoksi useat 
haastatelluista kuluttajista kuitenkin toivoisivat hirsirakentamisen 
lisääntyvän, myös kaupunkikontekstissa. Samasta syystä haas-
tateltavat uskoivat, että hirsi oltaisiin valmiita hyväksymään myös 
kaupunkiympäristöön, vaikka se vaikuttaisikin oudolta materiaa-
lilta siellä. Hirrelle olisikin siis vahva tilaus uudenlaiseen ympäris-
töön, mutta miten tämä potentiaali saataisiin hyödynnettyä? Toki 
viitteitä siitä on olemassa, lähinnä hirsisten päiväkoti- ja koulura-
kennusten alati yleistyessä, että kehitys kulkee suuntaan, jossa 
hirsirakentaminen lisääntyy myös kaupunkikontekstissa.

Hyvä kysymys on myös, että missä määrin esimerkiksi kuluttaji-
en mielikuvat siitä, millaisiin ja minkä kokoisiin rakennustyyppei-
hin hirsi on soveltuva materiaali, heijastelee todellista tilannetta, 
jossa huomioidaan useat rakentamisen ja talouden realiteetit. 
Tämän kiinnostavan jatkotutkimusaiheen selvittäminen olisi 
hedelmällisintä esimerkiksi tapaustutkimuksen keinoin, jossa 
valmistuneista hirsirakennuksista selvitettäisiin laajasti niiden 
toimivuutta ja onnistuneisuutta, niin käytettävyyden, esteettisten 
ominaisuuksien kuin kustannustehokkuuden ja teknisen toimi-
vuudenkin osalta. Tärkeää olisi kiinnittää huomiota niin raken-
tamisvaiheeseen kuin rakennuksen koko elinkaareen, ja mah-
dollisesti vertailla tuloksia muista materiaaleista rakennettuihin 
kohteisiin.

Miten hirteen liitettävät positiiviset ominaisuudet säilytetään 
hirsirakentamisen kehittyessä urbaaniksi?
Haastatteluiden perusteella voidaan olettaa, että hirsi ja hirsita-
lot eivät voi missään nimessä soveltua kaupunkiympäristössä 
käytettäväksi sellaisenaan, vaan niiden täytyy kokea jonkinlai-
nen muodonmuutos. Lamellihirttä sinänsä, sekä uusia nurkka- ja 
profiilivaihtoehtoja voidaan pitää jo tällaisina muodonmuutoksi-
na. Mielenkiintoinen kysymys liittyykin siihen, millaisia urbaanit 
hirsirakennukset voisivat olla? Tämä havaittiin olevan vaikeasti 
kuviteltavissa oleva asia kuluttajien keskuudessa, mitä se epäile-
mättä on kenelle tahansa. On myös relevanttia kysyä, että missä 
määrin tulevien kaupunkien hirsirakennusten halutaan näyttävän 
hirsirakennuksilta? Kuten todettua, useat hirsirakentamisen edut 
ovat saavutettavissa myös hirsitaloilla, jotka eivät näytä hirsita-
loilta, joko ulkopuolisen verhouksen vuoksi tai uudentyyppisiä 
nurkka- ja profiiliratkaisuita käyttämällä. Nykyisen hirsiseinän 
pitäisi olla normaalioloissa tarpeeksi eristävä ja säänkestävä it-

sessään, mutta toisaalta hirsitaloja on perinteisesti verhoiltu eri-
tyisesti esteettisistä syistä. 

Hirren määritelmälle tärkeäksi nousi kuluttajien haastatteluissa 
(kuin myös ammattilaisten haastatteluissa) materiaalinen koos-
tumus, hirren muoto, sekä hirsirakentamistekniikan tunnuspiir-
teet. Hirteen ja hirsirakentamiseen yhdistetään todella useita 
positiivisia ominaisuuksia myös sen pitkiin perinteisiin vedoten. 
Kuinka paljon hirsirakentamista voidaan kehitettäessä muut-
taa, että se edelleen mielletään hirsirakentamiseksi ja näin ol-
len myös yhdistetään kaikkiin niihin positiivisiin ominaisuuksiin, 
joita hirrellä mielletään olevan? Esimerkiksi hirsitalovalmistajat 
haluavat kutsua myymiään tuotteita nimenomaan hirsiksi ja hirsi-
taloiksi, juuri hirsirakentamiseen yhdistettävien positiivisten omi-
naisuuksien vuoksi. Tietyt laatuominaisuudet, kuten kestävyys, 
arvokkuus sekä perinteikkyys yhdistetään haastatteluiden perus-
teella nimenomaan hirteen, eikä välttämättä puurakentamiseen 
yleisesti ottaen. Näin ollen jatkossa voitaisiinkin tehdä kulutta-
ja- sekä ammattilaistutkimuksia siihen liittyen, kuinka tärkeäksi 
koetaan se, että rakennuksesta on nähtävissä, että se todella on 
hirsirakennus.

Erot ja yhtäläisyydet ammattilaisten ja kuluttajien mieliku-
vissa
Sekä ammattilaisten että kuluttajien haastatteluiden perusteella 
hirsi vaikuttaisi olevan todella ajankohtainen ja suosittu materi-
aali monella tapaa. Kuluttajien mielenkiintoa hirttä kohtaan lisää 
terveellisyyteen, ekologisuuteen sekä miellyttävyyteen liittyvät 
näkökohdat, kun taas ammattilaisilla korostuvat erityisesti hir-
ren yksiaineisuus ja rakenteen arkkitehtoninen rehellisyys, jos-
kin myös ammattilaiset ovat tietoisia niin ekologisuudesta kuin 
terveellisyydestäkin. Hirsi ei ole ajankohtainen pelkästään haas-
tateltavien mielikuvissa, sillä Moderni hirsikaupunki -hankkeen 
yhteydessä kentältä saatujen tietojen mukaan nykyisin uusista 
pientaloista yksi viides – yksi neljäsosa rakennetaan hirrestä, ja 
trendi on kasvava.

Molemmat haastateltavien ryhmät pitivät hirttä myös erittäin 
perinteisenä materiaalina sekä hyvin maalaismaisena, ensisi-
jaisesti maaseutumaiseen ympäristöön soveltuvana materiaa-
lina. Lisäksi hirren käyttäminen kaupungissa herätti molemmis-
sa ryhmissä kysymyksiä ja epäilyksiä. Erityisesti ammattilaiset 
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tuntuivat pohtivan, voiko hirsi olla urbaani materiaali, kun taas 
kuluttajien oli vaikeaa kuvitella miltä hirsi voisi kaupungissa näyt-
tää. Molemmat ryhmät pitivät hirren materiaaliominaisuuksia niin 
hyvinä, että olisi suotavaa lisätä hirren käyttöä myös kaupunki-
maisissa ympäristöissä. Maaseutumaisen imagon voisi sanoa 
olevan eräänlainen hirteen, erityisesti perinteiseen hirteen liittyvä 
stereotypia, jota voi olla vaikeata muuttaa. Hirteen liitetään tänä 
päivänä kuitenkin vahvasti sellaisia ominaisuuksia, jotka alkavat 
muodostua hirren uusiksi, positiivisiksi stereotypioiksi. Näin ollen 
on mahdollista, että perinteiseen hirteen liitettävä maalaismai-
suuden stereotypia korvautuu uusilla, positiivisilla stereotypioilla 
nykyaikaisen hirsirakentamisen yhteydessä.

Selkeästi molempien ryhmien haastatteluiden perusteella voi-
daan olettaa, että perinteinen hirsi ja hirsitalot eivät voi missään 
nimessä soveltua kaupunkiympäristössä käytettäväksi sellai-
senaan, vaan niiden täytyy kokea jonkinlainen muodonmuutos. 
Etenkin ammattilaisten, mutta myös kuluttajien haastatteluissa 
nousi esille se, että hirsi sinänsä ei ole nykyään automaattisesti 
ongelma kaupunkiympäristössä, vaan kysymys on suunnittelus-
ta. Merkitykselliseksi tässä suhteessa muodostuivat esimerkiksi 
nurkkaratkaisut, hirsien viisteet sekä kysymys ulkoverhouksen 
käytöstä. Nämä kaikki edellä mainitut voivat olla keinoja tarvitta-
valle muodonmuutokselle.

Eräs muodonmuutos on selvästi se, että hirret valmistetaan lii-
maamalla pienempiä puunkappaleita yhteen. Tämä muutos oli 
monille vastaajille ongelmallinen, niin kuluttajille kuin ammatti-
laisillekin. Liiman pelätään ehkäisevän materiaalin hengittävyyt-
tä; myös emissioiden pelkoa esiintyy. Hirsien liimaaminen on 
välttämätöntä, mikäli hirsitaloja halutaan valmistaa teollisessa 
mittakaavassa. Riittävän suuria puita ei riittäisi kaikkia Suomen 
hirsitaloja varten. Liimaamisella saavutetaan myös muita hyöty-
jä: Puun kuivaaminen on pieninä kappaleina tehokkaampaa, ja 
lisäksi valmiista hirsistä saadaan paremmin mitoissansa pysyviä 
liimaamalla. Tämän tarpeellisen muutoksen mahdolliset haitta-
vaikutukset, tai niiden puuttuminen, tulisikin jatkossa kertoa avoi-
mesti, sillä asia herättää selvästi kysymyksiä. Myös liimaamisen 
hyviä puolia voi samalla korostaa. Niin ammattilaisten kuin kulut-
tajienkin keskuudessa oli myös niitä, jotka eivät kokeneet liimaa 
ongelmaksi, vaan näkivät lamellihirsien olevan pelkästään nyky-
aikaan tuotu versio perinteisestä hirrestä.

Kuten ammattilaisillakin, myös kuluttajilla mielikuvat hirteen liit-
tyen olivat ristiriitaisia. Hirsi koetaan esimerkiksi perinteisenä, 
mutta ajankohtaisena; maaseutumaisena, mutta sitä toivotaan 
myös kaupunkiin; luonnollisena, mutta myös teollisena tuottee-
na. Ammattilaisten haastatteluissa nousi esille ristiriita, että pe-
rinteikkyys on positiivista, mutta pyöröhirsi on jo liian perinteinen. 
Kuluttajista taas osa toivoi hirren olevan lamellihirttä luonnolli-
sempaa pyöröhirttä, tai ainakin pinnaltaan rosoisempaa, kun taas 
toiset toivoivat sen olevan sileämpää. Sen lisäksi että mielikuvat 
ovat ristiriitaisia, ne ovat myös vahvoja. Mielikuvien vahvuus se-
littynee hirren kulttuurihistoriallisella merkittävyydellä Suomessa. 
Etenkin kuluttajien käsitykset hirteen liittyen olivat pääasiassa 
vahvasti positiivisia. Ammattilaiset taas esittivät enemmän myös 
kritiikkiä materiaalia kohtaan. Yksi syy tälle voi olla hirren ristirii-
taisuudesta johtuva kompleksisuus rakennusmateriaalina; suun-
nittelijoiden voi olla yksinkertaisesti vaikeaa suunnitella hirrestä. 
Etenkin vanhemman polven suunnittelijat, joilla on mahdollisesti 
vielä selkeämmin muistissa hirren imago pelkkänä kesämökkien 
materiaalina, voivat kokea hirren erityisen kompleksisena mate-
riaalina. Hirttä kohtaan ollaan mahdollisesti siis kriittisiä, koska ei 
oikein tiedetä, miten sitä tulisi käyttää, tai tulisiko sitä käyttää ol-
lenkaan. Tässäkin on kysymys aiemmin mainitusta kulttuurisesta 
epäpuhtaudesta. Tämä tutkimus osaltaan pyrkii selkeyttämään 
hirttä ja hirsirakentamista käsitteinä, juuri sen vuoksi, että se oli-
si jatkossa helpommin lähestyttävä materiaali myös muuna kuin 
kesämökin materiaalina.

Hirren käyttökohteiden monipuolistuessa, sekä mielikuvien olles-
sa hyvin moninaiset, tulisikin hirsiteollisuuden mahdollisesti tar-
jota nykyistä huomattavasti enemmän vaihtoehtoja hirsien detal-
joinnissa ja laatuluokissa. Esimerkiksi vaihtoehtoja profiileissa, 
sisältäen erilaiset viisteet, sekä nurkkaratkaisuissa tulisi edelleen 
lisätä ja kehittää uudentyyppisiä. Lisäksi myös hirsien pinnan 
laatuluokkia, esimerkiksi oksaisuuden ja värierojen perusteella, 
sekä pinnan erilaisia viimeistelytapoja tulisi tarjota enemmän. Ei-
hän esimerkiksi ulko- tai sisäverhouslautojakaan ole vain yhtä 
tai kahta tyyppiä, vaan sopiva laatu mahdollisine urituksineen 
tms. valitaan tapauskohtaisesti. Teollinen lamellihirren tuotanto 
nykyaikaisine puuntyöstökoneineen mahdollistaisi tämän hyvin, 
ja lisäksi hirren pinnassa näkyvä materiaali voi olla erilaista laa-
dultaan kuin keskellä käytettävä. Millaisia tarkempia odotuksia 
mahdollisiin vaihtoehtoihin kohdistuu, niin ammattilaisten kuin 

kuluttajienkin taholta, sitä voisi tulevissa tutkimuksissa kartoittaa.
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Taulukko 10.
Erittely haastateltavista.

3.4. Teollisen hirsiarkkitehtuurin 
arkkitehtoninen laatu viimeaikaisis-
sa arkkitehtikilpailuissa
Tämä kappale perustuu englanninkielisen alkuperäisartikkelin 
Architectonic Quality of Industrial Log Architecture in the Scope 
of Tectonics – Learning from Architectural Competitions (Lakka-
la & Pihlajaniemi, 2018) suomenkieliseen tiivistelmään. Artikkeli 
esiteltiin ensin syksyllä 2018 tieteellisessä konferenssissa Riias-
sa (RTU 59th International Scientific Conference, section Archi-
tecture and Urban Planning: Urban identities: past, present and 
future), jonka jälkeen artikkeli julkaistiin Architecture and Urban 
Planning –journaalissa.

Taustaa
Hirsi on tänä päivänä huomattavan potentiaalinen rakennus-
materiaali, johtuen sen kehittyneistä teknisistä ominaisuuksista, 
sekä muista hyviksi koetuista ominaisuuksista, kuten aiemmis-
sa kappaleissa on eritelty. Huolimatta tästä potentiaalista, ovat 
suurikokoiset hirsirakennukset – etenkin arkkitehtonisesti kor-
kealaatuiset sellaiset – edelleen harvinaisia. Esimerkiksi Archda-
ily-sivustolla, joka on kansainvälisesti yksi suurimmista ja tunne-
tuimmista arkkitehtuuria esittelevistä verkkojulkaisuista, ja jossa 
esitellään lähes 30 000 projektia, ainoastaan kourallisessa pro-
jekteista on hyödynnetty hirsirakenteita. Kuten ammattilaisten ja 
kuluttajien mielikuvia käsittelevissä haastatteluissa todettiin, hirsi 
on monella tapaa ristiriitainen materiaali, mikä selittää hirsiraken-
tamisen harvinaisuutta.

Hirren historiallisen ”taakan” vuoksi, arkkitehdit kohtaavat mo-
dernin ja perinteisen ristiriitoja suunnitellessaan nykyaikaisia 
rakennuksia hirrestä. Lisäämällä ymmärrystä hirsirakentamisen 

arkkitehtonisen laadun tekijöistä, voidaan tulevaisuuden hirsi-
rakennusten laatua parantaa. Johtuen rakennettujen esimerk-
kien pienestä lukumäärästä, tässä tutkimuksessa perehdyttiin 
hirsirakentamisen arkkitehtonisen laadun tekijöihin kahdessa 
viimeaikaisessa arkkitehtikilpailussa laadittujen, toistaiseksi ra-
kentamattomien suunnitelmaesitysten kontekstissa. Moderni 
hirsikaupunki –hankkeessa on havaittu, että hirttä on alettu hyö-
dyntää kilpailuehdotuksissa vasta hiljattain. Tämä voi olla osoi-
tus siitä, että Suomessa hirsirakentaminen kasvattaa suosiotaan 
myös arkkitehtien keskuudessa.

Tässä osiossa pyrittiin selvittämään, edellä mainitussa konteks-
tissa, mitkä arkkitehtoniset piirteet ovat arkkitehtonisen laadun 
kannalta olennaisia, ja mistä syistä? Tutkimusmenetelminä 
hyödynnettiin jälleen puolistrukturoitua haastattelua, ja lisäksi 
suunnittelemalla tutkimista. Tutkimusaineisto perustuu kahteen 
arkkitehtikilpailuun; Norjan metsäsuomalaisten museo (ratkaistu 
12/2017, Norja); sekä monikäyttöinen kulttuuri- ja lukiorakennus 
Monio (ratkaistu 2/2018, Suomi). Norjan kilpailuun jätettiin 200 
ehdotusta, joista 32 hyödynsi hirsirakenteita. Hirsirakenteisia 
ehdotuksia ei palkittu. Suomen kilpailuun jätettiin 57 ehdotusta, 
joista kahdessa hyödynnettiin hirsirakenteita. Toinen näistä oli 
kilpailun voittajatyö.
 
Haastattelut
Yleisillä arkkitehtikilpailuilla on Suomessa pitkät, yli satavuotiset 
perinteet. Kilpailuissa on ammattitaitoiset tuomarit sekä selkeät 
säännöt, joista eräs tärkeimmistä on kilpailijoiden anonymiteet-
ti. Tämä varmistaa, että kilpailun voittajaa voidaan todella pitää 
parhaana ehdotuksena sekä voiton arvoisena. Näin ollen, pe-
rustuen yleisen arkkitehtikilpailun tuloksiin, Suomen kilpailun 
hirsirakenteista voittajaehdotusta voidaan pitää arkkitehtoniselta 
laadultaan korkeatasoisena. Tästä syystä kolme neljästä haas-
tattelusta liittyi tähän kilpailuun. Valittujen henkilöiden haastat-

Osallistuja (n=4) Nainen / Mies Koulutustausta / ammatti Ikäryhmä Kilpailu, jota edustaa Rooli kilpailussa

#1 Mies Arkkitehti 30-40 Suomen kilpailu Voittaneen ehdotuksen päätekijä

#2 Nainen Arkkitehti 30-40 Suomen kilpailu Kilpailun arkkitehtituomari (1/2)

#3 Nainen Arkkitehti 40-50 Suomen kilpailu Kilpailun arkkitehtituomari (2/2)

#4 Mies Arkkitehti 40-50 Norjan kilpailu Kilpailun arkkitehtituomari (1/2)

telut nähtiin soveltuvana tapana saavuttaa syvempi ymmärrys 
kilpailuiden prosesseista sekä kilpailuehdotuksista. Haastatelta-
vat olivat kaikki arkkitehteja: Toinen Norjan kilpailun tuomariston 
ammattijäsenistä; molemmat Suomen kilpailun tuomariston am-
mattijäsenistä sekä Suomen kilpailun voittajaehdotuksen laatija. 
Näin ollen haastattelut kattoivat kaksi eri näkökulmaa kilpailuun 
liittyen – niin tuomariston, kuin kilpailijankin. Erittely haastatelta-
vista on esitetty taulukossa 10.

Haastatteluissa käsiteltiin kilpailuehdotusten arviointi- ja suunnit-
teluprosesseja, sekä kilpailuehdotuksien konkreettisia arkkitehto-
nisia elementtejä. Haastattelut sisälsivät yleisiä kysymyksiä osal-
listujien näkemyksistä arkkitehtoniseen laatuun liittyen; hirren ja 
hirsirakentamisen imagoon ja mielikuviin liittyen; ja kysymyksiä 
hirsirakentamisen ja arkkitehtonisen laadun väliseen yhteyteen 
liittyen. Haastatteluissa kunkin kilpailun tuloksia käsiteltiin vain 
kyseiseen kilpailuun liittyvän osallistujan kanssa. Haastattelut to-
teutettiin elokuussa 2018 ja nauhoitettiin.

Tutkimusmenetelmät 
Tutkimusaineisto koostuu kolmesta osasta. Puolistrukturoidut 
haastattelut ovat pääasiallinen aineisto (1). Hirsiä hyödyntävät 
ehdotukset eivät yltäneet palkinnoille Norjan kilpailussa; näin 
ollen tuomaristo ei käsitellyt näitä ehdotuksia yksityiskohtaises-
ti, eikä haastattelussa tullut esille yksityiskohtaisia arvioita yk-
sittäisistä ehdotuksista. Tästä johtuen kaikissa Norjan kilpailun 
hirsirakenteisissa ehdotuksissa esiintyneitä hirsiarkkitehtuurin 
piirteitä hyödynnettiin määrällisenä aineistona (2). Näitä kahta 
aineistoa on täydennetty Norjan kilpailuun hankkeessa tehtyjen 
ehdotusten tekijöiden kokemuksilla omista suunnitteluproses-
seistaan kilpailutöitä työstettäessä (3).

Haastatteluista syntyneet noin neljä äänitetuntia litteroitiin sa-
natarkasti, josta muodostui noin 30 sivua tekstiä. Tätä aineistoa 
hyödynnettiin vastausten analysointiin perehtymällä tarkemmin 
yksittäisiin haastatteluihin sekä vertaamalla niitä toisiinsa.

Tulokset
Arkkitehtoninen laatu on monitahoinen käsite, jota on vaikeaa 
määritellä yksiselitteisesti. Tästä monitulkintaisuudesta johtuen, 
on tässä tutkimuksessa haluttu varmistaa, että arkkitehtonisesta 

laadusta keskusteltaessa sekä haastateltava että haastattelija 
puhuvat samasta asiasta. Näin ollen, arkkitehtoninen laatu ym-
märretään tässä siten, kuin haastatteluiden osallistujat sen mää-
rittelivät arkkitehtikilpailuiden kontekstissa. Tämä määritelmä 
muodostuu arkkitehtonisen laadun tekijöistä tai kriteereistä, joita 
osallistujat toivat haastatteluissa esille. Esille nousseita näkökul-
mia olivat rakennuksen mittakaava ja sopivuus paikkaan; raken-
nuspaikan ja sen olosuhteiden huomioiminen; rakennusten mit-
tasuhteet; tilojen käytettävyys ja toiminnallisuus; arkkitehtuurin 
luoma tunnelma, henki tai imago; ulko- ja sisätilojen, kuin myös 
julkisten ja yksityisten tilojen yhdistämisen tapa sekä materiaali-
en käyttö. Eräs osallistuja kuvasi arkkitehtonista laatua tilan, va-
lon ja materiaalin yhteispeliksi, ja että tämä yhteispeli jää kävijän 
mieleen siten että kävijä muistaa paikan juuri tästä yhteispelistä 
jälkeenpäin. Tässä kappaleessa kuvataan, kuinka hirsirakenteen 
arkkitehtoniset ominaisuudet vaikuttavat näihin näkökulmiin ja si-
ten myös arkkitehtoniseen laatuun.

Yleisellä tasolla haastatteluiden perusteella vaikutti, että hirsira-
kenteen käytön mahdollisuuteen vaikuttaa sekä konteksti että 
ennakkokäsitykset hirteen liittyen. Useat haastateltavista tote-
sivat hirren olevan periaatteessa sopivampi maaseutumaiseen 
ympäristöön kuin urbaaniin ympäristöön, joskin tämän nähtiin 
olevan myös riippuvainen tavasta, jolla hirttä käytetään. Suo-
messa esimerkiksi on paljon elinvoimaista hirsiteollisuutta, mikä 
on mahdollinen syy sille, että teollinen hirsirakentaminen oli luon-
teva lähtökohta keskusteluille osallistujien kanssa Suomen kon-
tekstissa. Norjassa vastaavaa teollisuutta ei ole; tässä konteks-
tissa hirsirakentaminen yhdistettiinkin lähinnä perinteisempään 
käsin veistettyyn hirteen.

Tulokset kaikista edellä kuvatuista kolmesta aineistolähteestä on 
jaettu kolmeen kategoriaan. Kunkin kappaleen alussa esitetään 
yleiset havainnot haastatteluista sekä määrällisestä aineistosta. 
Näiden jälkeen esitetään yksityiskohtaisemmat havainnot Moni-
kosta, joka oli Suomen kilpailun voittajaehdotus. Lopuksi hank-
keessa toteutettujen kilpailuehdotusten suunnitteluprosesseja 
reflektoidaan suhteessa kahteen edelliseen.

Hirsirakenteen näkyviin jättäminen
Osallistujien keskuudessa vaikutti lähes itsestään selvältä, että 
hirsi menee hukkaan, jos se peitetään. Vallitseva mielipide oli, 
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Taulukko 11.
Norjan kilpailun hirttä hyö-
dyntävät ehdotukset.
Erittely listattujen ominai-
suuksien suhteen. N=32.

Kuva 28.
Monikko, Suomen kilpailun 
voittanut ehdotus. Raken-
nuksen pääsisäänkäynti.

että hirsirakenteen paljastaminen on yleinen lähtökohta hirsi-
rakentamisessa. Myös 63% kaikkiaan 32 Norjan kilpailun hirttä 
hyödyntävästä ehdotuksesta hyödynsi hirttä julkisivumateriaali-
na, ja 69% pääasiallisena sisäseinien pintamateriaalina (tauluk-
ko 11). Yleispätevin selitys halulle jättää hirsi näkyviin oli, että 
tällä tavalla rakennuksen ”hirsisyys” tulee esiteltyä kaikkein te-
hokkaimmin, ilman lisäselityksiä. Hirren käyttö ja sen näkyminen 
nähtiin esimerkiksi tärkeänä imagotekijänä Tuusulan kaupungil-
le. Hirsirakenteen jättäminen näkyviin nähtiin tärkeänä myös ark-
kitehtonisen laadun kannalta.

Monikko-kilpailuehdotuksen (kuva 28) tekijälle, arkkitehtoninen 
laatu yleensä ottaen muodostuu käytetyistä rakennusmateriaa-
leista ja niiden käytöstä sopivassa paikassa rakennuksessa. Te-
kijä myös totesi, että on tärkeää tehdä näkyväksi, miten ja mistä 
rakennusmateriaalista rakennus on rakennettu, ja että hirrellä – 
joka hänen mukaansa on tektoninen materiaali – tämä voidaan 
saavuttaa. Monikon tekijälle hirren tärkein vahvuus arkkitehto-
nisen laadun näkökulmasta oli se, että kantava rakenne on sa-
malla näkyvä pinta sekä julkisivuissa että sisätilojen seinissä. 
Eräs toinen positiivinen näkökulma tähän liittyen oli se, että tämä 
mahdollistaa myös saman pelkistetyn materiaalisuuden jatkuvan 
ulkoa sisälle.

Muut osallistujat (tuomariston jäsenet) kokivat tämän asian myös 
tärkeäksi: Hirren käyttö sinänsä, ja se että se on jätetty näkyviin 
niin ulkona kuin sisälläkin, nähtiin muodostavan rakennuksen 
identiteetin Monikon tapauksessa. Vain yhden näkyvän mate-
riaalin käyttäminen nähtiin myös eräänä hyvänä keinona luoda 
selkeä kokonaisuus monimutkaisesta tilaohjelmasta.

Hankkeessa laadittuja ehdotuksia suunniteltaessa saadut ko-
kemukset olivat hyvin pitkälti linjassa osallistujien näkemyksien 
kanssa. Myös näissä kahdessa ehdotuksessa hirsi on pääasial-
linen seinäpintojen materiaali sisällä. Ehdotuksia työstettäessä 
hirren jättäminen näkyviin myös ulkopuolella koettiin kuitenkin 
kiusallisena. Näin ollen hirsijulkisivut päädyttiin verhoilemaan 
molemmissa ehdotuksissa, sillä pelkona oli, että arkkitehtuu-
rista olisi tullut liian mökkimäistä jättämällä hirsipinta kokonaan 
näkyviin myös ulkona (ks. kappale 2.8.). Se, että hirsi toisaalta 
halutaan jättää näkyviin, mutta että se ei välttämättä tunnukaan 
täysin oikealta ratkaisulta, kuvastaa hyvin epäjohdonmukaisuut-
ta uudentyyppisten hirsirakennusten suunnittelussa.

Suunnitteleminen hirsirakenteen reunaehtojen mukaan
Toinen esiinnoussut avaintekijä Monikon arkkitehtonisen laadun 
taustalla oli hirren käyttäminen hirsirakenteen asettamien reuna-
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Hirsien koko on tavanomaista suurempi
Hirsien koko on tavanomaista pienempi

Hirsien koko on tavanomainen
Pyöröhirsi

Hirren viiste on pieni tai sitä ei ole
Erilaisia nurkkaliitoksia

Lyhytnurkka
Pitkänurkka

Hirsirakenne perustuu suorakulmaisille kehille tai…
Hirsi muodostaa kantavan rungon

Hirsi on seinien sisäpintojen pääasiallinen materiaali
Hirsi on pääasiallinen julkisivumateriaali

Norjan kilpailun hirttä hyödyntävät ehdotukset: 
Erittely listattujen ominaisuuksien suhteen
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Kuva 29.
Sisänäkymä Monikon ”pää-
kadulta”.

Kuva 30.
Monikon pohjaratkaisu 
koostuu pienemmistä ”ta-
loista” rakennuksen sisällä.

ehtojen mukaan. Näiksi reunaehdoiksi mainittiin hirsirakenteiden 
rajallinen jänneväli, sekä se, että ollakseen rakenteellisesti kes-
tävä, hirsiseinä ei oikeastaan koskaan pääty, vaan se kääntyy tai 
risteää. Nämä nähtiin itsessään heikkouksina tai hirsirakenteen 
aiheuttamina rajoitteina, verrattuna joihinkin muihin materiaa-
leihin. Tästä huolimatta, jotkut arkkitehtonisen laadun kannalta 
huomattavimmat Monikon arkkitehtoniset piirteet liittyivät siihen, 
että suunnittelussa oli huomioitu nämä hirsirakenteen muodos-
tamat rajoitukset.

Kantavan rakenteen merkityksestä hirsirakennusten arkkiteh-
toniselle laadulle keskusteltiin myös. Yleisesti ottaen sen, että 
kantava rakenne on tärkeässä roolissa, nähtiin vaikuttavan po-
sitiivisesti hirsirakennusten arkkitehtoniselle laadulle. Myös 72% 
Norjan kilpailun hirsiä käyttävistä ehdotuksista hyödynsi hirttä 
kantavana rakenteena ja 66% ehdotuksista hirsirakenne perus-
tui suorakulmaisille kehille tai risteäville hirsiseinille, jotka mo-
lemmat ovat myös osallistujien mukaan hirsirakenteelle raken-
teellisesti ominaisia tapoja.

Monikon suunnittelijat puolestaan olivat kokeneet, että hirren 
reunaehdot täytyy ottaa suunnittelun lähtökohdaksi koko raken-
nukselle, pohjan kokonaisratkaisusta alkaen. Ehdotuksen tekijä 
kuvaili, kuinka Monikon keskeinen tilallinen ja rakenteellinen rat-
kaisu, kolmiulotteinen tilallinen labyrintti, koostuu hirsirakenteelle 
mielekkäistä jänneväleistä ja rakennekorkeuksista. Tekijän mu-
kaan Monikon suunnittelussa oli tehty tietoinen päätös siitä, että 
ulkoseinien lisäksi, myös kantavat sisäseinät tehtäisiin hirsistä 
(kuva 29).

Myös kilpailun tuomaristo kiinnitti edellä mainittuihin asioihin 
huomiota. He kokivat, että järjestelemällä tilaohjelman tilat pie-
nempiin ”taloihin” rakennuksen sisällä, hirsirakenteen asettamat 
rajoitukset oli käännetty Monikossa arkkitehtoniseksi vahvuudek-
si (kuva 30). Tuomariston mukaan tällä hirsirakentamiselle luon-
teenomaisella ratkaisulla rakennuksen suuri mittakaava saatiin 
hallittua, liittäen rakennusmassan paremmin myös ympäröivän 
rakennuskannan mittakaavaan. ”Pääkadun”, rakennuksen kes-
keisenä tilallisena konseptina, nähtiin myös olevan seurausta hir-
sirakenteen rajallisista jänneväleistä, josta edelleen seuraukse-
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Kuva 31.
Monikko, julkisivuote ja de-
taljiikkaa.

na syntyy ”rikas tilojen kudelma”. Se, miten Monikon arkkitehdit 
olivat sovittaneet tilaohjelman hirsirakenteen vaatimuksiin –  ja 
kuinka siten syntyy jotain uutta, kaunista ja kiinnostavaa – nähtiin 
ehdotuksen arkkitehtonisen laadun kannalta tärkeänä ansiona. 
Tuomariston jäsenet totesivat myös, että kantavat rakenteet vai-
kuttivat vahvasti Monikon arkkitehtoniseen laatuun, mutta ei siitä 
syystä, että hirttä oli käytetty, vaan siksi, että rakenne oli suunni-
teltu niin taidokkaasti hirren ehdoilla.

Myös hankkeessa Norjan kilpailuun tehtyjen ehdotusten (ks. kap-
pale 2.8.) suunnittelussa oli itsestään selvää, että hirsirakenne 
muodostaa niin rakennuksen näkyvät pinnat kuin pääasiallisen 
kantavan rungonkin. Toisessa ehdotuksessa käytettiin kanta-
vana rakenteena rationaaliseen ruudukkoon järjestettyjä ristin-
muotoisia hirsipilareita. Tällaisen lähestymistavan huomattiin 
kuitenkin voivan johtaa hieman monotoniseen lopputulokseen, 
sekä voivan asettaa tiukkoja rajoituksia myös pohjapiirroksen 
ratkaisemisessa. Toisessa ehdotuksessa taas päädyttiin suun-
nittelemaan rakennuksen muodon ehdoilla, jonka jälkeen hirsi-
rakenne sovitettiin valittuun muotoon. Tämä menettely, joka voi 
olla tavanomainen erilaisia runkomateriaaleja käytettäessä, toi-
saalta johti lopputulokseen, jossa hirsirakenteelle luonteenomai-
nen käytännöllisyys ja helppous oli osin kadotettu. Näiden koke-
musten perusteella voidaan todeta, että Monikon hirsirakenteen 
suhteen on onnistuttu tasapainoilemaan onnistuneesti kahden 
edellä kuvatun ääripään välillä.

Hirsirakentamisen ominaispiirteisiin pohjautuvan jatko-
suunnittelun tärkeys, esitystekniikan vaikutus
Tilasuunnittelun ohella myös tarkemman mittakaavan suunnit-
telu hirsirakentamisen ominaispiirteisiin perustuen, sekä hirsien 
detaljointi osoittautuivat merkityksellisiksi hirsirakentamisen ark-
kitehtonisen laadun kannalta. Samalla oli kuitenkin ilmeistä, että 
varsinkin detaljointiin vaikutti myös kilpailuehdotusten esitystek-
niikkaan kohdistuvat vaatimukset ja käytännöt arkkitehtikilpailui-
den kontekstissa. Yksittäisen hirren tason detaljiikasta todettiin 
yleisesti ottaen, että hirren kanssa suunnitteluprosessin tulisi olla 
vastaava, kun valitaan esimerkiksi sopivaa tiilen tyyppiä. Näky-
vät nurkkaliitokset nostettiin myös esille, ja niiden todettiin olevan 
yleisesti ottaen kauniita. Näiden osalta lyhytnurkkaisuutta pidet-
tiin ainoana oikeana vaihtoehtona, kuten pidettiin myös tasaisia, 
neliskanttisesta hirrestä tehtyjä hirsiseiniä. Nämä olivat vallitse-

via käytäntöjä myös Norjan kilpailussa, sillä ainoastaan yhdessä 
ehdotuksessa käytettiin pyöröhirsiä, ja muita kuin lyhyitä nurkkia 
esiintyi 22% hirsiä hyödyntävistä ehdotuksista.

Monikon tekijä kuvaili kuinka julkisivuaiheet, aukotus sekä orna-
mentiikka suunniteltiin hirsirakentamisen ominaispiirteiden kaut-
ta. Yksityiskohtien osalta tekijä kuvaili, kuinka hirret ja liitokset 
esitettiin detaljoituna siten, että ne olisivat riittävän yksinkertaisia 
kilpailuehdotukseen, mikä kuvastaa esitystekniikan vaatimusten 
vaikutuksia tällä suunnittelun tasolla. Tuomaristo näki jälleen 
nämä samat asiat olennaisiksi, sillä julkisivujen kauneus mai-
nittiin keskeisenä osana Monikon arkkitehtonista laatua. Tällä 
viitattiin muun muassa pieneen aukotukseen hirsiseinässä, joka 
oli saatu aikaan luovalla tavalla ottamalla hirren paloja seinästä 
pois, jolloin muodostuu hirren korkuisia aukkoja (kuva 31). Esi-
tystekniikan merkitys korostui myös tuomariston vastauksissa, 
sillä niistä todettiin, että vaikka tällä tasolla ei esitetä varsinaisia 
detaljipiirroksia, olivat kaikki hirren yksityiskohdat kauniilla tavalla 
esitetyt muissa suunnitelmissa.

Hankkeessa laadittujen kilpailuehdotusten tekijöiden kokemuk-
sen mukaan esitystekniikan merkitys on hyvin olennainen ark-
kitehtikilpailuissa. Suunnitelma on tärkeää esittää sopivalla tark-
kuudella, joka tällaisen kilpailun tapauksessa on luonnosmainen. 
Tärkeintä on esittää ehdotuksen pääideat mahdollisimman sel-
keästi. Näin ollen, vaikka detaljointi kilpailuehdotuksissa ilmaisee 
varmasti osin myös arkkitehdin pyrkimyksiä, haastattelut osoit-
tivat, että myös esitystekniikan vaatimukset vaikuttavat hirsien 
detaljointiin arkkitehtikilpailuiden kontekstissa.

Pohdinta ja johtopäätökset
Analyysin tuloksena nousi esiin monia hirsirakentamisen arkki-
tehtonisia piirteitä, jotka vaikuttavat niihin arkkitehtonisen laadun 
tekijöihin, joita osallistujat nimesivät. Suunnitteleminen hirsira-
kenteen reunaehtojen mukaan, ja hirren käyttäminen näkyvänä 
materiaalina kautta rakennuksen, nostaa huimasti hirsirakenteen 
merkitystä hirsirakennuksen arkkitehtoniselle laadulle. Näin ollen 
tulokset viittaavat siihen, että korkealaatuisessa hirsiarkkitehtuu-
rissa rakenne, ja kuinka se on järjestetty, muodostavat olennai-
sen, ellei jopa tärkeimmän osan arkkitehtonista laatua.

Näyttäisi siltä, että hirsirakentamisen arkkitehtoninen laatu saa 

alkunsa hirsimateriaalin tarkoituksenmukaisesta käytöstä, sekä 
tämän tarkoituksenmukaisuuden luomista uudenlaisista, ennen 
näkemättömistä ratkaisuista. Vaatimaton käytännöllisyys sekä 
rakenteen yksinkertainen jämäkkyys näyttäisivät olevan luon-
teenomaisia piirteitä arkkitehtoniselta laadultaan korkeatasoi-
selle hirsirakentamiselle. On kuitenkin kiinnostavaa pohtia – ja 
tämä muodostaisi myös hyvän jatkotutkimusaiheen – että ovatko 
nämä ominaisuudet erityisesti hirrelle luonteenomaisia, vai voi-
daanko nämä laatutekijät yleistää koskemaan myös muusta ma-
teriaalista rakennettua nykyaikaista arkkitehtuuria?

Syyt havaintojen taustalla jäivät tämän tutkimuksen perusteella 
vielä jossain määrin tulkinnan varaisiksi. Suunnitteleminen hirsi-
rakenteen reunaehtojen mukaan, ja edelleen hirsirakentamisen 
ominaispiirteisiin pohjautuvan jatkosuunnittelun tärkeys voidaan 
nähdä olevan seurausta siitä, että hirsi halutaan jättää näkyviin 
lähinnä imagosyistä, tai ainakin myös muista kuin suoraan arkki-
tehtoniseen laatuun liittyvistä syistä johtuen. Toisaalta, mikäli ra-
kennus suunnitellaan hienostuneesti ja tyylikkäästi tavalla, joka 
on rakennusmateriaalille ominainen, on ymmärrettävää, että tätä 
halutaan myös ilmaista jättämällä rakenteet näkyville. Näin ollen, 
on vaikeaa sanoa, onko hirren ominaispiirteisiin perustuva arkki-
tehtuuri seurausta halusta jättää hirsi näkyville, vai päinvastoin. 
On myös huomioitava, että hirsi on eräs harvoista rakenteellises-
ti kantavista materiaaleista, joka toimii eristeenä, mutta voidaan 
myös jättää sellaisenaan näkyviin niin sisätiloissa kuin ulkonakin. 
Näin ollen hirren näkyviin jättämistä voidaan lähestyä myös ky-
symällä, miksi hirsi tulisi peittää? Siinä tapauksessa, että kilpai-
luehdotusta lähdettäisiin toteuttamaan valmiiksi rakennukseksi, 
voi hirren peittäminen tulla kyseeseen rakennusteknisten seik-
kojen – kuten sään- tai palonkestävyyden – vuoksi, mutta tämän 
osion kontekstissa, hirsirakenteen näkyviin jättäminen näyttäytyi 
olennaisena arkkitehtonisen laadun kannalta.

Aineiston analyysin perusteella nousi esiin olennaisia hirsiraken-
tamiseen liittyviä arkkitehtonisia piirteitä, jotka vaikuttavat arkki-
tehtoniseen laatuun arkkitehtikilpailuiden, eli ”rakentamattoman 
arkkitehtuurin” kontekstissa. Tulokset jaettiin kolmeen päähuomi-
oon. Ensiksi, hirsirakenteen näkyviin jättäminen nähtiin olennai-
sena. Toinen avaintekijä hirsirakentamisen arkkitehtoniselle laa-
dulle oli hirren käyttö hirsirakenteen asettamisen reunaehtojen 
mukaan. Kolmanneksi, tilasuunnittelun ohella myös tarkemman 
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mittakaavan suunnittelu hirsirakentamisen ominaispiirteisiin no-
jautuen nähtiin tärkeänä. Lisäksi, hirsien ja liitosten pelkistettyyn 
ilmeeseen johtava detaljiikka vaikutti olevan toivottavaa, mutta 
tämän tuloksen tulkitsemista käytännön rakentamisen tasolle 
ulottuvana pyrkimyksenä vaikeuttaa se, että esitystekniikan vaa-
timukset vaikuttivat yksityiskohtien esittämiseen. 

Johtopäätöksenä näistä voidaan todeta, että hirsirakenne, ja 
kuinka tämä rakenne on järjestetty, pääasiassa muodostaa arkki-
tehtonisen laadun korkealaatuisessa hirsiarkkitehtuurissa. Koska 
tämä tutkimus on laadullinen keskittyen vain pienen, joskin tar-
koituksenmukaisesti ja huolellisesti valitun, osallistujajoukon nä-
kemyksiin, ei tuloksia voi tulkita määrällisinä; tulokset vaatisivat 
jatkotutkimusta, jotta niiden pätevyys väestötasolla voitaisiin var-
mistaa. Tästä huolimatta, johtuen osallistujien asiantuntijuudesta 
tutkimusaiheeseen liittyen, voivat tämän tutkimuksen tulokset 
tarjota suunnitteleville arkkitehdeille hyödyllisiä oivalluksia ja sy-
ventää ymmärrystä hirsirakentamisen arkkitehtoniseen laatuun 
liittyen. Jatkotutkimuksia aiheeseen liittyen kuitenkin tarvitaan, 
toivottavasti myös jatkossa myös toteutuneiden rakennusten 
kontekstissa. Ammattilaisten ollessa tämän tutkimuksen kohtee-
na, olisi tärkeää verrata näitä tuloksia kuluttajien näkemyksiin.

Keskusteltaessa osallistujien kanssa siitä, kuinka materiaaliläh-
töistä hirsiarkkitehtuuri on tai sen tulisi olla, kaikki osallistujat 
olivat sitä mieltä, että korkeatasoiselle hirsiarkkitehtuurille on tär-
keää, että suunnittelu tehdään materiaalin ehdoilla. Eräs haasta-
teltava kuitenkin pohti, että materiaalin ominaisuudet huomioiva 
suunnittelu on tärkeää kaikessa korkealaatuisessa arkkitehtuu-
rissa – hirsirakentamisen reunaehdot vain sattuvat olemaan jok-
seenkin erilaiset kuin vaikkapa teräksellä tai betonilla. Näin ol-
len onkin tärkeätä ymmärtää paremmin ja paremmin, millaisia 
reunaehtoja hirsirakentamisella on, niin teknisiä, kuin vaikkapa 
estetiikkaan tai mielikuviin liittyen.   



164 165

Taulukko 12.
Kuluttajakysely, sopiva 
omakotitalon ratkaisu.

Taulukko 13.
Omakotitalojen yksilölli-
syys toimitusjohtajien nä-
kökulmasta.

3.5. Massakustomointi: kyselyt, työ-
pajat ja haastattelut

Kirjoittaja: Riikka Kuittinen
Tämä kappale perustuu osin englanninkielisen alkuperäisartikke-
lin Individuality included: Towards mass customization in Finnish 
log house architecture (Kuittinen, Juuti, Pihlajaniemi, 2019) suo-
menkieliseen tiivistelmään. Artikkeli esiteltiin ensin syksyllä 2017 
tieteellisessä konferenssissa Oulussa (The 9th Annual Symposi-
um of Architectural research 2017, ATUT2017) ja julkaistaneen 
vuonna 2019 Architectural Research in Finland –journaalissa.

Esiselvitysvaihe
Yksi Moderni hirsikaupunki –hankkeen tavoitteista oli tutkia mas-
sakustomoinnin hyödyntämistä hirsirakennusten suunnittelu-
prosessissa. Massakustomointi ymmärrettiin tässä hankkeessa 
prosessin optimoinnin strategiaksi, jonka tavoitteena on tarjota 
yksilöllisyyttä massatuotannon hinnalla. Ideaalitilannetta ei välttä-
mättä koskaan täysin saavuteta, mutta massakustomointistrate-
giat voivat silti olla hyödyllisiä, kun pyritään järjestelmällisyyteen 
asiakastoiveiden huomioinnissa. Hankkeen massakustomointio-
sion tutkimuskysymyksenä haluttiin selvittää, voisiko massakus-
tomoinnin periaatteiden hyödyntäminen hyödyttää sekä suoma-
laista hirsitaloteollisuutta, että tulevia hirsitalojen asukkaita.

Hankkeen esiselvitysvaiheessa toteutettiin sähköinen kuluttaja-
kysely Google Forms –työkalun avulla. Kyselyyn vievä linkki oli 
hankkeessa mukana olevien hirsitalotoimittajien nettisivuilla huh-
tikuun puolesta välistä kesäkuun alkuun 2016. Kuluttajakyselys-
sä oli mukana kysymyksiä koskien omakotitalojen yksilöllisyyden 
kysyntää ja tarjontaa sekä tarjolla olevia vaihtoehtoja uuden ta-
lon suunnitteluun. Kuluttajakyselyn tuloksista on kerrottu tarkem-
min esiselvitysvaiheen raportissa, mutta tähän kappaleeseen 
on otettu massakustomointiosioon liittyen olennaisimpia otteita 
kyselyn tuloksista.

Kuluttajakyselyn perusteella kysyntä yksilöllisille omakotitaloille 
on suuri. Vain 8,8% vastaajista haluaa tyyppitalon talotoimittajan 
mallistosta. Kuitenkin vain 10% haluaisi täysin yksilöllisesti arkki-
tehdin toimesta suunnitellun omakotitalon. Muunnellun tyyppita-

loratkaisun valitsisi 68.9%.

Sille, että vain harva haluaa käyttää arkkitehtia, löytyi yksi kes-
keisin syy. Kalleus ja hinta mainittiin 60% avovastauksista, kun 
kysyttiin tekijöitä jotka eivät puolla arkkitehdin palkkaamista oma-
kotitalon suunnitteluun. Lisäksi 16% mainitsi, että valmiita muo-
kattavia malleja on tarjolla tarpeeksi. 10% vastasi haluavansa / 
osaavansa suunnitella itse. Vain 6% mainitsi jonkin ennakkoluu-
lon arkkitehtejä kohtaan.

Kun käytetään talotoimittajien palveluita, yksilöllinen suunnittelu 
kuuluu yleensä talotoimituksen hintaan. Suomalaiset kuluttajat 
ovat oppineet, että yleensä heidän täytyy maksaa vain, jos he 
lopulta tilaavat talon. Tuotannon automatisoinnin ansiosta lähes 
minkä tahansa hirsiarkkitehtuurin tuottaminen on mahdollista 
helposti. Räätälöityjen ja yksilöllisten talojen suunnittelu on kui-
tenkin työlästä. Yli puolet hirsitalotoimittajan henkilökunnasta voi 
olla suunnittelutyössä. Hirsitalotoimittajat suunnittelevat koko 
yksilöllisen talon, vaikka monet myyvät vain hirsirungon ja muut 
talon puuosat. Suunnittelutyö kuuluu usein talon hintaan. Suun-
nittelutyöstä ei välttämättä laskuteta, vaikka taloa ei lopulta tilai-
sikaan. 

Esiselvitysvaiheessa hirsitalotoimittajien toimitusjohtajien haas-
tatteluissa oli myös mukana kysymyksiä koskien omakotitalojen 
yksilöllisyyttä. Kaikki haastatellut toimitusjohtajat olivat sitä miel-
tä, että tuotannon painopiste tällä hetkellä on lähes pelkästään 
yksilöllisissä taloissa (A). Lisäksi kaikki uskoivat, että painopis-
teen siirtäminen jonkin verran sarjatuotettavuuden suuntaan 
edustaisi asiakkaan tarpeet täyttävän suunnittelun kannalta pa-

rempaa vaihtoehtoa (B), lisäisi arkkitehtuurin laatua (C), lisäisi 
pohjaratkaisujen joustavuutta (D) sekä kasvattaisi markkinapo-
tentiaalia (E). Kuvassa esitetty graafinen yhteenveto toimitusjoh-
tajien merkintöjen keskiarvoista.

Jos arkkitehti ei ole mukana suunnitteluprosessissa, yksilöllinen 
suunnittelu tapahtuu yleensä muokkaamalla valmiita malleja. 
Muutokset ovat usein suuria. Valmismalliin tehtävät muutoseh-
dotukset saattavat johtaa lopputulokseen joka on huonompi kuin 
alkuperäinen malli. Sarjaräätälöitävyyden kehittämisessä näh-
dään mahdollisuus tehdä pitkäjänteistä kehitystyötä.

• …on onnistuttu yhistään sellanen yks jatkuva hirvittävä 
suunnittelu ja tylsät mallit. (toimitusjohtaja)

• Sarjatuotettava on laadukkaampi, jos asiakkaalla ei ole ark-
kitehtia. (toimitusjohtaja)

Jos massakustomointiperiaatteiden hyödyntäminen keventäisi 
suunnitteluprosessia, hirsitalotoimittajilta säästyisi suunnittelure-
sursseja. Ja jos massakustomointiperiaatteiden hyödyntäminen 
toisi laadukkaan hirsiarkkitehtuurin useampien ulottuville, tulevat 
asukkaat hyötyisivät.

Esiselvitysvaiheessa haastateltiin toimitusjohtajien lisäksi myös 
hirsitalojen myyjiä. Näiden haastattelujen perusteella yksilöllisen 
suunnittelun tarvetta aiheuttavat:

• Tontti (kaavamääräykset, ilmansuunnat, jne.) 
• Yksilöllisyyden toive: tunne että on minulle suunniteltu, eri-

laiset mieltymykset 
• Asukkaiden määrä
• Budjetti

Massakustomoitavaa talomallia tulisi siis voida muunnella so-
pimaan sekä tontin, asukkaiden määrän, asukastoiveiden sekä 
budjetin asettamiin vaatimuksiin. 

Suunnittelututkimusvaiheen lisähaastattelut
Kaikkien Moderni hirsikaupunki -hankkeessa mukana olevien 
yritysten toimitusjohtajille lähetettiin huhtikuussa 2017 sähkö-
postitse tiedustelu halukkuudesta osallistua tarkentavaan haas-
tatteluun, joka liittyisi hankkeen massakustomointiosioon. Ta-
voitteena oli selvittää teollisuuden tarpeet ja tekniset pohjatiedot 
massakustomointivaihtoehtojen kehittelyä varten.

Haastattelukysymykset lähetettiin toimitusjohtajille sähköpos-
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tiviestin liitteenä, tiedustellen kuka yrityksessä pystyisi vastaa-
maan esitettyihin kysymyksiin. Kysymykset koskivat suunnit-
telu- ja tuotantoprosessia, tuotantoketjua ja alihankintaa sekä 
asiakaspalvelua. Aiemmissa omakotitalojen massakustomointia 
käsittelevissä julkaisuissa nämä osa-alueet on tunnistettu poten-
tiaalisiksi kehitystyön osa-alueiksi.   
Hankkeessa mukana olevista kuudesta yrityksestä kaksi oli kiin-
nostunut haastattelusta ja osallistumisesta hankkeen massakus-
tomointiosioon. Neljä joko ei vastannut haastattelupyyntöön tai 
vastasi olevansa liian kiireinen, tai ettei uskonut tämän tyyppi-
seen kehitystyöhön. 
Aiheesta kiinnostuneiden hirsitaloteollisuuden edustajien kaksi 
haastattelua toteutettiin puolistrukturoituina haastatteluina, en-
simmäinen toukokuussa 2017 hirsitalotoimittajan omissa tiloissa 
ja toinen elokuussa 2017 Oulun yliopistolla neuvotteluhuonees-
sa. Oulun yliopistolla haastattelijoita oli kaksi. Haastattelu eteni 
etukäteen lähetetyn kysymysrungon mukaisesti, mutta haastat-
telija kysyi tarkentavia kysymyksiä haastattelun edetessä. Haas-
tattelut litteroitiin sanatarkasti. Haastateltavista toinen oli yrityk-
sen markkinointivastaava ja toinen toimitusjohtaja. 
Haastatteluissa esiin nousseita tavoitteita massakustomoitavalle 
hirsitalomallille olivat erityisesti hintakilpailukyky, suunnittelun ja 
tuotannon helppous ja nopeus, houkutteleva muotokieli ja tar-
peeseen vastaavat tilaratkaisut. Lisäksi asiakkaan tulisi saada 
kokemus yksilöllisestä suunnittelusta. Virtuaalimallien hyödyntä-
mismahdollisuus nähtiin kiinnostavana.
 
Yksilöllisen hirsitalon hintakilpailukyky

• Valitse vapaasti, sama hinta, semmonen pitäs olla se ajatus. 
• …monesti uudisrakentaja pelkää edes tarjousta hirsitalosta 

koska sillä on vahva hintapelko siinä. Me taas aatellaan että 
pitäs olla ihan sama hinta et tehäänkö puutalo tai hirsitalo. 
Eli puutalolla tarkotan villaseinästä taloa.

• …arkkitehtuuri se ei oo pelkästään muotokieltä vaan sitä 
että tuodaan kuluttajan saataville aidosti se tuote.

• …kun nyt ensirakentajan budjetti väistämättä sehän nyt jo 
on laskenu se mille määrälle saa rahotuksen. Että käytän-
nössä hyvin monesti se on tänä päivänä ennää ehkä noin 
200 000.

Houkutteleva ulkoarkkitehtuuri ja tarpeeseen vastaavat tila-
ratkaisut

• Että se on houkutteleva ja se on ajassa kiinni, se sopii siihen 
rakennuspaikalle…

• …kun tehään taajamatontille niin siinä taas korostuu se ul-
konäön merkitys sitten tosi vahvasti.

• Jos mä mietin niitä niin sanottuja uusia talomerkkejä…, ni 
niitten arkkitehtuuri on erilaista ku muilla... Nehän näyttää 
sellasia nelinurkkasia pulpettikattosia, lapekattosia siis, ja 
arkkitehdit on kiinnittäny valtavasti huomiota ikkunamassoi-
hin ja verhouksiin ja ulkovuorijuttuihin ja mittasuhteisiin. Ja 
taustalla on vaan se että ne haluaa olla kilpailukykysiä omis-
sa tuotteissaan.

• Tilaratkasut on semmosia että ne vastaa siihen tarpeeseen.

Helppous ja nopeus toimituksessa

• Ja sitten toimitusaika että se on rakentamisen nopeus ja 
helppous on siinä. 

• Asiakashan ostaa sieltä mistä se on helppo ostaa. 

Yksilöllisen suunnittelun kokemus asiakkaalle

• …asiakkaanhan oikeestaan pitää pystyy saaha vaan se ko-
kemus että hän sai vaikuttaa johonkin, et nehän on hyviä 
pieniä asioita että oven kätisyyttä vaihetaan tai väliseinän 
paikkaa pikkusen fiksataan tai jotakin ikkunan kokoa yksit-
täistä.

• Se ois se juttu että miten minä saan tästä omannäköiseni. 
Autopuolihan on hirveen hyvä tässä. Elikkä sulla on se pe-
russetti siellä jonka sä pystyt modaamalla tekemään oman-
näköiseksi.

Suunnittelutyön helpottaminen ja ilmaisen suunnittelun vä-
hentäminen 

• Ni me suunnitellaan asiaa jota me ei tehdä, eikä… rahaste-
ta.. Meiltä kysytään vaikka talon hirsiseiniä. Ja kuitenki me, 
tossa voi kaveri istua päivän tai kaks ja miettiä asioita, joita 
siihen toimituspakettiin ei kuulu... Ja se rooli mikä pitäs olla, 
pääsuunnittelijan taikka arkkitehtisuunnittelun ni se aika 

usein tulee sille pienelle hirsifirmalle kaatuu, että asiakas ei 
halua maksaa kellekään penniäkään minkäänlaisista suun-
nitelmista, ja sen takia hän kysyy vaan talotehtailta ratkasui-
ta. Ja on paljo sellasia maita meilläki vientikohteissa missä 
se projekti on hyvin suunniteltu ennen ku sitä ruvetaa ees 
kysymään että ”paljonko tähän maksais seinät”. Ni sehän 
on valtava ero, meillä on sellasia asiakkaita että, me tarjo-
taan niille vain.. Ne lähettää meille kuvat, ”täs on tän talon 
kuvat ja tässä on hirsiseinät tähän taloon, mitä nämä seinät 
maksaa?” Ne hinnotellaan, ja ne seinäkaaviot suunnitellaan. 
Onhan se erilaista, yksinkertasta.

• Siis sehän on, just varmaan tyypillinen suomalainen on-
gelma että meillä on paljon talotehtaiden tekemää ilmasta 
suunnittelua. Ja se voi johtaa sitte vielä siihen että tulee 
huonoa suunnittelua. Et ei se kuitenkaa se talotehtaan ra-
kennusinsinööri ni ne tarpeet ja muut jää kuitenki, huonosti 
tullee käsiteltyä.

Valintamahdollisuuksien hallinta yhteistyössä myynnin 
kanssa

• Koska hirsitalojahan ei voi nostaa viidellä sentillä vaan sä 
nostat sitä yhdellä hirrellä aina. Ja jos sä myyt asiakkaalle 
muuta ku sen yhden hirren ni sä vaan leikkaat pois sen ja 
ne menee roskiin, polttopuuksi. Elikkä saattaa joku sellanen 
valinta olla, et se oikeesti maksaa täsmälleen saman verran 
kun kunnollinen muutos, tai se on jopa kalliimpi….. Elikkä 
sillon myyjän pitäs kertoo mitkä ne optiot on. Ja yleensä se 
on sillee että asiakkaalle kerrotaan etukäteen että ”sä voit 
nostaa tätä hirsikierroilla”, joka on aina vaikka 19 cm tai 25 
cm, tai jotain muuta. Tai kerrotaan että ”ikkunoita voit va-
paasti valita kymmenestä eri väristä, tuossa on värikartta”.

• … myyjä esittelee ne variaatiot ja valinnan optiot. Ja koko 
näkökulma muutettais niin että poistuu se että asiakas miet-
tii että mitenköhän ... Et hän haluais tämän saunan mutta 
viis senttiä leveämpänä, ni se pitäs pystyy kertoo että ”ei 
käy, että meillä on 50 cm leveämpi seuraava variaatio”. Et 
mä oon huomannu tää ku mehän tehää jonki verran valmis-
rakenteita, noita valmissaunoja, ja noissa joskus saattaa 
asiakas esittää että hän haluais tuon vähän korkeampana, 
tai matalempana. Ni se tavallaan helppo sanoa että ”mata-
lampi ei käy koska paloturvaetäisyydet pitää täyttyä, ja ne 

justii täyttyy noilla”. Ja korkeampi se ei voi olla taas, koska 
tieliikennelaki kertoo että minkä korkunen kuljetus voi olla.

• Eli on asioita jotka on helppo tehdä, mutta koska sillon ku 
se on asiakasohjautuvaa, ja asiakashan tyypillisesti kysyy 
mitä sattuu mieleen juolahtaa. Niin tää pitäs saada pois siel-
tä, pitäs saada omiin käsiin ne optiot. Ja olla aktiivinen ja 
alotteellinen että me kerrottas asiakkaalle mitä hän voi valita

Rakenne- ja LVI-ratkaisujen toistettavuus

• … miten me voitas tuottaa mahollisimman pitkälle vakioituja 
malleja joista kuluttaja kuitenki kokee sen että hän saa tehä 
niihin muutoksia mutta niin että ne ei vaikuta tähän meiän 
rakennesuunnittelujuttuun. Elikkä se että vaikka pääraken-
nesuunnitelma ja myös talotekniikka LVI:t et se suurin piir-
tein seurais sitä juttua, et sinne voidaan plug and play laittaa 
sitten.

• Mitä on ne asiat sitten talossa mitkä taas ei niinkään vaikut-
tas tänne raksapuoleen? Et ite tossa piirsin että meillä aivan 
hyvin vois olla talomalli johon vois valita hyvinkin erilaisia 
julkisivuja ja se ei vaikuttas käytännössä millään tavalla ra-
kennesuunnitteluun.

• …ku voi olla että talo näyttää samalle mut se on metriä pi-
tempi, ni kurkipalkit ja kaikki, ni sä joudut ne mitottaa uu-
destaa.

Materiaali- eli hirsilähtöinen suunnittelu

• … ku puhutaa hirsitaloista ni se ei oo sama talo kun on se 
Jukkatalo tai Kannustalo. Vaan se on selkeesti eri talo. Kyl-
hän toimivat tilat voi olla, tilaratkasut voi olla samanlaiset. 
Mut että jos niissä on nurkkia ja muita, ni hirsitaloissa pitäs 
pystyä heti alusta alkaen että hirsitalossa niitä on sitten vä-
hemmän… että jos hirsifirmaan tulee Kannustalon kuvat, ja 
niitä aletaan miettii, ja koko ajan suunnitteluprosessin aika-
na todetaan että ”ei tätä nyt pysty tekemään näin”.

• Mun mielestä sen huomaa että aika paljon hirsiä ajatellaan 
vaihtoehdoksi, on tietty talotyyppi ja sitte mietitää että ”olisko 
täällä betonia, puuta vai hirttä”, ja sitte mietitää että ”voishan 
tää olla hirsitaloki että mitähän tää maksais”. Ja se on väärä 
lähtökohta.
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Virtuaalimallien ja konfiguraattorien hyödyntäminen myyn-
nissä

• Ja periaatteessa vaikka jos talon pohjaan ois olemassa jota-
kin valmiita moduuleja, vaihtoehtoja ja siitä koko ajan sitten 
visuaalisesti näkis sisäkuvan että vaihetaan tuo niin miltä se 
rupiaa näyttää…Se ois aika hieno työkalu. 

• …semmonen 2000-luvun alun rakentaja niin se vielä pys-
ty esimerkiks pohjakuvasta mieltämään sen että miltä tämä 
tullee näyttämään. Mutta nyt selkeesti kö tai viimestään siinä 
vaiheessa ku kakstonnin sukupolvi vahvasti rupiaa rakentaa 
niin sillon pitää olla huomattavasti enemmän työkaluja.

• …ne haluaa sen moduulin ja plop plop tällai se tulee. Niil 
ei muuten tuu turvallisuuden tunnetta jos ne ei pysty näke-
mään jotain tällai.

• Ja ehkä sillon on se että ku se on se hyvännäköinen niin 
sillä ois siellä jotaki muuntotyökaluja millä se vois omaan 
tarpeeseen et se vaikka klikkais sinne palveluun että kaks 
koiraa ja kaks lasta ja kaks autoa ja mediahuone ja näin niin 
ehkä se konfiguraattori tekis sille semmosen, jotenkin näin. 
Ja sitä ei välttämättä sitä uudisrakentajaa oikeesti kiinnosta 
yhtään nämä mitat mitä täällä on vaan ne toiminnot ja ehkä 
sen asian vieminen tämmösestä hirren jyrräämisestä sinne 
tämmöselle merkitystasolle niin ehkä tässä ois se mikä mul-
le tois semmosta kiinnostusta tuohon juttuun.

Haastatellut näkivät massakustomoinnissa olevan potentiaalia 
suunnittelun tehostamisen näkökulmasta. Suunnitteluprosessis-
sa on tällä hetkellä yleensä kolme vaihetta. Mallin suunnittelu 
luonnosvaiheessa vie ensin noin 2-3 kuukautta.  Luonnosvai-
he perustuu joko arkkitehdin käyttämiseen, malliston malliin tai 
asiakkaan omaan visioon. Luonnosvaiheen hoitavat yleensä ta-
lomyyjä ja mahdollisesti rakennusarkkitehti tai arkkitehti tai hir-
sitalotoimittajan rakennussuunnittelija. Tämän jälkeen käydään 
kaupallinen keskustelu, joka vie yleensä alle kuukauden. Ra-
kennuslupavaihe vie noin kuukauden, tosin joissakin kunnissa 
käsittelyaika voi olla hyvin pitkä. Rakennuslupavaiheen jälkeen 
tehdään talon rakennesuunnittelu. Talopaketin toimittamiseen 
tontille menee noin 3 kuukautta. Koko hankeketju luonnostelusta 
valmiiksi taloksi kestää haastateltavien mukaan usein noin vuo-
den. 

Tehostettavuuden mahdollisuutta nähtiin suunnittelun eri vai-
heissa, luonnoksista rakennesuunnitteluvaiheeseen. Tuotannon 
kannalta toistettavuutta ei tarvita, sillä automatisoidut hirrentyös-
tölinjat tekevät erilaiset hirsirungot tehokkaasti. Hirsitalon suun-
nittelu voi maksaa enemmän kuin hirsiaihioiden työstäminen 
taloon sopiviksi komponenteiksi. Suunnittelun osuus kustannuk-
sista korostuu sitä enemmän, mitä suppeampaa kokonaisuutta 
hirsitalotuotannon ketjussa yritys tarjoaa. 

Usein voi olla myös niin että yhden talotoimittajan laatimilla luon-
noksilla kauppa tehdäänkin toisen toimittajan kanssa, ilman että 
suunnitelmat laatineelle toimijalle maksetaan suunnitelmista.

• Kyllähän se on se että nyt ku tää tehään aina alusta elik-
kä siihen tehään muotokieli, lähetään tekemään lupakuvat, 
sen jälkeen ku on rakennuslupa niin lähetään tekkee raken-
nesuunnittelua. Elikkä käytännössä tässä vaiheessa siihen 
pyörittämiseen mennee tosi paljon aikaa ja sitten haetaan 
lupaa, mahollisesti siinä tullee että taas tehään uusiksi. 
Sit tehään rakennesuunnittelu ja rakenteissa hoksataanki 
asioita että eipäs se noin onnistukaan. Että taas lähetään 
hakkee rakennuslupaakin jopa mahollisesti uudelleen kun 
rakenteessa ei onnistukaan joku juttu.

• … jos suunnittelusta miettii et mikä siin on se ongelma on 
tietenki se että sä et voi toistaa suunnitelmia, elikkä ei voi 
skaalata, ja toinen melkein yhtä suuri ongelma on se proto-
tyyppimäisyys, siitä johtuvat virheet ja ongelmat.

• Me ostetaan aika paljo komponentteja, ja me tehdään niille 
vain hirsityöstä ja joilleki vasoille katkontaa ja paketointia. Ni 
meiän näkökulmastahan tilanne on ihan selvä että suunni-
tellaan eniten. Se kustannus on suuri. Sitte on joku hirsityös-
tä, sitte on logistiikkahommat kaikki. Ja tää varmaan näyttää 
jonku toisen firman näkökulmasta ihan erilaiselta.

• Mutta aika usein asiakas saattaa ostaa hirsikehän mut se 
kuitenkin saattaa meiän suunnittelijan kans neuvotella et mi-
ten kylpyhuone tehdään. Ja me emme mitenkään voi sitä 
kylpyhuoneen osuutta rahastaa. Et jopa käytetään aikaa 
siihen ja asiakkaan aikaa ja meiän aikaa että se kylpyhuo-
ne määritellään, ja me emme millään tavalla mitään toimita 
siitä.

• Joku Hundeggerin linja, tai oli se nyt mikä tahansa suoma-
lainen, vaikka Makronin tai jonku muun linja, niin nehän te-

kee hirttä täsmälleen yhtä tehokkaasti, oli se samanlainen 
ku edellinen tai erilainen.

• Ei meillä tuotannon pojat koskaan sano että ”tää on ny vai-
kea”. Konehan työstää mennee.

• Tää on tavallaan hirveen mielenkiintonen että miten tää voi-
tas ratkasta, jos suunnitteleminen on hidasta ja kallista, ja 
suunnittelijan kapasiteetti on tiettyä tasoa vain. Että miten 
massaräätälöinnistä tehdään tehokkaampaa jos se lopuks 
on kiinni suunnittelijasta, rivistä suunnittelijoita, niitten tehok-
kuudesta, niin miten sitä tehostaa. Se onki vaikea juttu.

• …jos yritys alottaa asiakkaan kanssa hyvin varhasessa vai-
heessa yhteistyön, ni se voi tarkottaa sitä että yhteistyötä 
tehdään ja työtä tehdään paljo, sitä alustavaa työtä, ja lopul-
ta vaihdetaan se kauppa.

• Ja kyllä kaikkein huonoin ratkasu on se, missä nykyään ol-
laan paljon elikkä täysin yksilöllisiä mutta talotehtaat niitä 
luonnostelee ja tekevät. Se on se kaikkein huonoin ratkasu. 
Kallein ja loppujen lopuksi se kauppa vielä menetetään. Se 
on hyvin tyypillistä. Elikkä se firma joka lähtee tekemään sitä 
niin tavallaan toimii siinä asiakkaan ukkosenjohtimena, ja voi 
sanoa että taikinoi sen asian kanssa, ja sitte asiakas viime 
metreillä on että ”kyllä kai niit on muitaki” ja kysyy muualta ja 
menetetää se kauppa.

Taloteollisuudessa suunnittelun rooli on keskeinen. Suunnittelu-
osastot ovat usein työstöpuolta suurempia henkilökunnan mää-
rässä mitattuna. Suunnitteluosaaminen ja –kapasiteetti nähtiin 
tekijöinä jotka määrittelevät yrityksen asemaa markkinoilla. 

• On ihan turha miettiä et voiko meiän koneistolla, voiko meiän 
koneet tehdä jotain, koska se on samanlainen ku jollaki toi-
sellaki, ja sillä voi tehdä kaikenlaista…. Suunnittelun kyvyk-
kyys, kapasiteetti ja osaaminen määrittää yrityksen aseman 
siellä. Jos joku firma tunnetaan jostain moderneista jutuista 
ja hienoista talomalleista ni se on yleensä suunnitteluosas-
ton osaamista. … Niin, se on että harvoin sanotaan että ”kyl-
läpä teillä on hyvä kone ku te osaatte tehä tällästä”. Se ei oo 
se.. Se ensimmäinen tekijä on että onko teil tietty teknologia 
hallussa vai ei. Mut sitten se on se että onko teiän suunnitte-
lijoissa, pystyykö ne tekeen tän tyyppistä rakennusta, onko 
niillä osaamista näkemystä.

Toinen haastateltavista mainitsi hyväksi lähtökohdaksi sen, että 
kaikki käytettävät rakennustuotteet olisi lähtökohtaisesti määri-
telty, ja muut vaihtoehdot määriteltäisiin aina muutoksen kautta.  

• Että aina olemassa oleva suunnitelma muutoksineen on 
tietysti paljo tehokkaampi ku miettiä sama asia uusiksi. Et 
muutoksien kauttaki suunnitteleminen on nopeampaa kun 
uuden asian suunnittelu.

 
Kustannustehokkuuden reunaehtojen selvittämiseksi keskus-
teltiin myös erilaisten suunnitteluratkaisujen kustannusvaikutuk-
sista. Haastateltavien mukaan talon haluttu korkeus on helppo 
hinnoitella hirsikertojen määrän mukaan. Yli 90 asteen kulmilla ei 
nähty suurta kustannusvaikutusta, eli seinien ei kustannusmie-
lessä olisi pakko olla pelkästään 90 asteen kulmassa. Leveä run-
ko tulee edullisemmaksi kuin kapea. Hirsitalon kustannustehok-
kaimmat optimimitat olisivat noin 9 – 9,5m x 15m. Pulpettikatto 
on edullinen. Esimerkiksi liukulasiseinä on tuotteena kallis, mutta 
helppo tarjota lisävarusteena optiona. Kulmaikkunat on lämpö-
lasielementeillä mahdollista toteuttaa, mutta yleensä käytetään 
kuitenkin karmillisia ikkunoita tarvittavan painumavaran takia. 

Neljä nurkkaa ja pulpettikatto on edullisin ratkaisu. L- ja T-pohjat 
ja vastaharjat taas edustavat kalliita ratkaisuja. Talotrendit ovat 
muuttuneet kustannustehokkaammiksi. Myös energiatehokkuut-
ta ilmentävän E-luvun vaatimusten kannalta yksinkertaiset muo-
dot ovat erityisesti hirsitaloissa hyviä. 

• …joku vanha, sanotaan 15 vuotta vanha esite, tuliko se nyt 
keltä hyvänsä, ni voi todeta että ”tässähän on vastaharjoja 
ja vaikka minkälaista L-mallisuutta ja T-pohjaa, ni tää on tosi 
vaikea ja kallis”.

• …että meitähän kuitenki rajottaa tää energialaskenta. Siis 
se ei ole kaikissa.. Eihän kaikilla rakennustyypeillä se ole 
mikään määrittävä tekijä. Mut meillä se on. Kyllä se hirsi-
puolella on hyvin määrittävä tekijä. No sehän toisaalta ohjaa 
kyllä rakenteet yksinkertasemmaksi ja edullisemmaksi.

Rakenne- ja tilaratkaisujen toistettavuuden kannalta erityisesti 
portaan paikan tulisi olla lukittu, mikäli hankkeessa kehitettäisiin 
kaksikerroksista räätälöitävää mallia. 
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Kuvat 32-33.
Massakustomointityöpajan 
tuloksia, konsepti 1.

Haastateltavien mukaan hirret soveltuvat myös tilaelementtira-
kentamiseen, ja esimerkiksi keittiöiden ja kylpyhuoneiden kehit-
täminen valmiina tilaelementteinä toteutettavaksi kiinnosti heitä, 
tai heillä oli jo kokemustakin tilaelementtirakentamisesta. Lisäksi 
valmiiksi kehitetyissä kylpyhuonevaihtoehdoissa nähtiin suunnit-
telun tehostamisen potentiaalia, vaikka niitä ei toteutettaisikaan 
tilaelementteinä

Työpaja
Massakustomointikonsepteja, jotka on esitelty tarkemmin tämän 
raportin kappaleessa 2.2., käsiteltiin työpajassa maaliskuussa 
2018. Työpajan osallistujat olivat kahden kehitystyöstä kiinnos-
tuneen hirsitalotuottajan edustajia; toimitusjohtaja, markkinointi-
vastaava ja kaksi yrityksissä pientalojen suunnittelutyötä teke-
vää. Esittelijänä toimi konseptien kehittäjä Riikka Kuittinen.

Työpajassa testattiin kolmen edellä esitellyn konseptin sovel-
tuvuutta erilaisille tonteille. Testaaminen tapahtui siten että pa-
perista leikattuja tilaosia kiinnitettiin sinitarralla kokonaisuudeksi 
erilaisten paperille tulostettujen tonttien päälle. Tontit olivat tyy-
pillisiä uusia noin 800m2 pientalotontteja Oulun uudella pienta-
loalueella Hiukkavaarassa sekä huomattavan tiiviitä, 250m2 yh-
tiömuotoisia tontteja Järvenpään Lepola-Ristinummen alueelta. 
Lepola-Ristinummen alueella pysäköinti alueella oli eriytetty kes-
kitettyyn katokseen. Testipiirustusten mittakaava oli 1:200.

Työpajan tavoitteena oli kerätä palautetta malleista sekä valita 
osallistujien mielestä paras konsepti kehitettäväksi palautteen 
pohjalta pidemmälle. Testaamisen aikainen keskustelu nauhoi-
tettiin ja litteroitiin sanatarkasti. Pohjapiirrokset valokuvattiin. 

Keskustelussa nousi esiin myös erilaisia yleisiä näkökulmia siitä 
mikä myy. Osallistujien mukaan asiakkaat toivovat omakotitaloja 
suunniteltavan hieman tiiviimmin ja tehokkaammin kuin aiemmin. 
Kolmen makuuhuoneen talojen toivottaisiin usein olevan pinta-
alaltaan noin 100-neliöisiä ja neljän makuuhuoneen talojen noin 
120-neliöisiä. Yksikerroksia omakotitaloja myytiin osallistujien 
mukaan viime vuonna 64 %, 1,5-kerroksisia 14% ja täysin kaksi-
kerroksisia 16% kokonaismyynnistä. Maaseudulle rakennetaan 
isoille tonteille isoja taloja, kaupunkeihin suunnitellaan tiiviimmin. 
Omakotitaloihin halutaan tyypillisesti vähintään kolme makuu-
huonetta, vaikka asukkaita olisikin vähän. Neliöhintaideaali olisi 

täydet kaksi kerrosta ja tasainen sisäkatto. Massakustomointi-
ajattelu voisi sopia erityisesti myös yhtiömuotoiseen tai aluera-
kentamiseen.

• …meijän viime kesän Asuntomessu-talossa oli, mitä se oli 
140 neliöö ni siinä oli kaks makuuhuonetta niin se vähän sai 
semmosta hämmentynyttä kritiikkiä. 

• Sehän tässä haaveena ois että ko sais sen hyvän ulkonäön 
ja toiminnalliset tilat yhistettyä että se meinaa olla se ongel-
ma

Keskustelu ja huomiot konseptista 1: Nivel + siivet

• Toiminnallisesti hyvä koska makuuhuoneet omassa siives-
sä, märkätilat keskellä ja olohuone erikseen. Toisella puo-
lella voi nukkua rauhassa, kun toisaalla vaikka kahvitellaan.

• Talon muoto voi erottaa tehokkaasti oman suojaisen pihati-
lan tiiviissä ympäristössä. 

• Vaippaa tulee aika paljon suorakulmaiseen rakennukseen 
verrattuna, mikä lisää kustannuksia ja energiankulutusta. 
Osallistujat arvioivat silmämääräisesti, että menisi kuitenkin 
energianormeista vielä läpi. Syvennyskulmia tehdään nykyi-
sin muutenkin paljon.

• Minkälainen kattomuoto olisi, täytyisikö olla pulpettikatto? 
Pohjapiirroksista tulee mieleen pulpetti. Olisiko atrium ka-
tettu? 

• Suorilla yläpohjilla ja houkuttelevalla ulkonäöllä voisi olla 
hyvä ja hinnaltaankin myyvä malli.

• Pienelle 250 neliön tontille 1-kerroksisen talon sovittelu on 
hyvin vaikeaa, isommalle tontille helppoa. 

• Testiryhmän tekemät pohjaratkaisut olivat uudenlaisia arkki-
tehdin laatimiin esimerkkipohjiin verrattuna. Kummassakaan 
osallistujat eivät sijoittaneet niveltä keskelle. 

• Testauksessa syntynyttä ”erkkerimallia” osallistujat pitivät 
kiinnostavana. 

• Hyvää ettei tule kovin käytävämäinen. Käytävämäisyyttä pi-
dettiin modulaaritalojen yleisenä ongelmana. 

• … ettäkö asiakkaalle myy taloa niin kyllähän sitä järkevää 
semmosta insinöörin piirtämää neliskanttista… harjakattois-
ta energiatehokasta taloa on hirviän vaikia myyä että tosi-
aan, kyllähän tässä on se että siitä saa oman näkösensä 
siitä talosta niin kyllähän se on taloa ostaessa iso asia. 

• …kun sen rakenteen sais sil lailla että tuota tavallaan pystys 
pyörittelemään miten hyvänsä ja sen rakenteen sais piettyä 
jokseenkin ennallaan että sitä ei tarvis lähteä mitottamaan 
ja suunnittelemaan. 

• … suunnitteluteknisesti tämähän kiinnostaa että ois joku 
tämmönen märkätilan tekninen pää joka on valmiiks jo 
suunniteltu, … niin siinähän on aivan mahdoton järki siinä.

• … jos tästä saatais vielä ulkonäöllisesti se juttu että tässä 
ulkonäössä ois jotakin, niin sillon luulen että sitä pohjarat-
kasua ei paljon kannattais lähteä muuttamaan että sen ne 
jopa hyväksyy. 

• ”Erkkerimallista” sanottua: Tuos ois minusta se että tuohan 
on kuitenkin loppujen lopuksi hyvin yksinkertanen, mutta siin 
on joku tommonen kikka millä se asiakas saahaan, elikä ni-
menommaan tässä tapauksessa se että siinä vois olla kan-
tava linja… Sitten kato lattiaan asti aukko siitä. Ois muuten 
makea.
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Kuvat 34-35.
Massakustomointityöpajan 
tuloksia, konsepti 2.

Kuvat 36-37.
Massakustomointityöpajan 
tuloksia, konsepti 3.

Keskustelu ja huomiot konseptista 2: Tilaelementit + välitila

• Sopisi lomarakentamiseen, jossa tontit ovat väljiä ja näky-
mät vapaat moneen suuntaan.

• Voi olla vaikea sijoittaa tiiviimpään ympäristöön jossa suuria 
ikkunapintoja ei tee mieli suunnata naapuriin päin. Tarvittai-
siin suojaa ja yksityisyyttä joihinkin suuntiin.

• Nurkkakehikkoihin kuluu paljon hirttä. Rakenne on kallis.
• Kalleus ei sovi yhteen massakustomoinnin tavoitteiden 

kanssa. Tämä olisi enemmänkin uniikkitalo.
• Lomarakentamisessa hirsi voisi olla ohuempi ja keskitila 

mahdollisesti puolilämmin.
• Saako neliömäiseen massaan suunniteltua hyvännäköisen 

katon?
• Testiryhmä koki mallin sovittamisen kaupunkitonteille ongel-

malliseksi. Olohuoneen ja terassin suuntautuminen kahteen 
eri suuntaan ja isot lasipinnat moneen suuntaan olivat kau-
punkiympäristössä hankalia. 

• kyllä se asiakas alkaa nieleskelemään siinä vaiheessa kun 
tarjouksen esittää.

• Ois kiva mennä mökille tonne. 
• Mutta johonkin vapaa-ajanjuttuihinhan tämä vois olla just…

Aatteleppa nuo vaikka näkyvällä lohenpyrstöllä noi, olishan 
se komea katella sisältä.

• …monestihan ainakin kaava-alueella niin sää tarviit johon-
kin suuntaan suojaa ja yksityisyyttä että tämähän on auki 
neljään suuntaan periaatteessa…

• Tuli mieleen että kyllähän näillä saa mutta sitten, mä niinku 
heti tunnen että tässä on vähän semmosia rajottavia tekijöitä 
että mulla tekis mieli laittaa väärille paikoille vähän näitä silti.

• Kyllähän tuo semmonen ratkasu on että se vaatii sitä mai-
semaa melko monneen suuntaan, että menee vähän huk-
kaan tommosella pienellä tontilla mis on naapurit molemmin 
puolin.

Keskustelu ja huomiot konseptista 3: Minitalo + tilaelementit

• Ympärikierrettävä perusmoduuli on hyvä ja toimii yksinkin.
• Märkätilan rakentaminen keskelle synnyttää samalla seinät 

huoneisiin, mikä on tehokas ratkaisu. 
• Suojaisten pihatilojen suunnittelu onnistuu hyvin.
• Eteisen joustava sijoitus nurkassa on hyvä.

• Perusmoduulista tulee mieleen hyvin suunniteltu kerrosta-
lohuoneisto.

• Hirsiseinät näkyisivät hienosti kaikissa tiloissa. 
• Läpikuljettava kodinhoitohuone kiva ajatus.
• Ulkosauna voisi olla houkutteleva. 

• Kattomuotoja ei ole vielä mukana suunnittelussa. Onnistuu-
ko kattorakenteiden toistuminen? Pohjat ovat niin eri mallisia 
että vaatisivat varmaan useampia periaatteita kattoonkin. 

• Malliin pitäisi lisätä tulisija.
• Saunan ja talon välissä voisi olla suojainen terassi, jos sisä-

yhteyttä saunaan ei ole.
• Parvi kylpyhuoneen päällä olisi kiinnostava, jos vain portaal-

le löytää luontevan paikan. 
• Sisätiloihin halutaan yleensä myös erillinen wc. Pitäisi lisätä 

kylpyhuoneen lisäksi.
• Malliin täytyisi lisätä vielä houkutteleva ulkonäkö. Malli ei 

myy ilman sitä.
• Voisi avata hirsitaloille uusia markkinoita ja sopia uusille 

helppoutta toivoville asiakasryhmille. Yksistäänkin toimiva, 
lisävarusteltava minitalo tuntuisi myynnillisesti toimivalta rat-
kaisulta. 

• Konseptia pidettiin kolmesta esitellystä parhaana ja se valit-
tiin seuraavaan vaiheeseen kehitettäväksi edelleen.  

• … tässä toteutuu ehkä paremmin se suojasuus ja sit ne suo-
tuiset ilmansuunnat.

• …tämä on minusta ehkä ihan paras konsepti tämä tää vii-
menen.

• Mä tykkään että tästä pääsee täst etteisestä tontin mukkaan 
voi olla sisäänkäynti..

• …että tämä minusta tämä on erityisen toimiva tämä perus-
moduuli.

• …täsä viimesimmässä kyllä tuo päämoduuli minusta on hir-
viän hyvä ohjaamaan tuota suunnittelua, mutta siinä on on-
gelmana ne katot. Niitä tulee hirviä määrä, ja se että ne to-
dennäkösesti pittää suunnitella sitten käsin, ainakin jossakin 
määrin. Mutta, tuo niin tuota peruskonsepti tuossa on hirviän 
hyvä koska tuo mistä lähetään liikkeelle niin tuo ohjaa tuo 
suunnittelu aika tehokkaasti siihen minkä minä näen hyvä-
nä, että periaatteessa siinä on se, ainakin mitä meiltä ussein 
haetaan että siinä on tuo olohuone-keittiö yhtenä isona ti-
lavana kokonaisuutena ja sitten tosiaan että siihen aletaan 
ripotella sitä tavaraa ympärille. Tuo vois olla minusta ihan 
hyvä lähtökohta mutta se mua kammottaa tosiaan että kun 
se asiakas tekkee tuon ja sen jälkeen sen pitää tehä se katto 
päälle että saako sitä, saako sitä tavallaan ohjattua ennää.

• Ja tässä se niinku, tämä toimivana joo mutta se että siitä 
innostuu niin se pittää olla hyvän näkönen..

• …et siinä pittää olla ne isot ikkunat ja siinä pittää olla sem-
monen, et sen pittää olla näyttävä.

• Tämä tois kuitenkin markkinoille vähän uutta. Ei oo kukkaan 
oikein tämmöstä tehny.

• … mua miellyttää tässä tää varusteltavuus. Täähän on ta-
vallaan varustelua että meillä on automalli ja siihen valitaan 
sitten vähän pitempi akseliväli ja vähän tilaa, että tuota sinäl-
lään tässä on oikeesti konseptia.

• Et mä mietin asiakkaan näkökulmasta niin se että sulla on 
jotain valmista mihin sä lisäät niin se on parempi kuin että 
sul on jotain palikoita mistä sun täytys tehdä jotain..
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Taulukko 13.
Omakotitalojen rakentami-
seen käytettävä budjetti.

Taulukko 14.
Omakotitalon rakennus-
paikka.

Taulukko 15.
Kuluttajakysely, esimerkki 
1.

Konseptin jatkotyöstö ja kuluttajakysely
Työpajan osallistujat valitsivat jatkokehitettäväksi konseptin 
Minitalo+tilaelementit.  Jatkotyöstövaiheessa konseptista laa-
dittiin tarkempia suunnitelmia. Esimerkkimuunnelmista piirrettiin 
pohjapiirrokset ja leikkaukset sekä suunnitelmia havainnollis-
tavia 3D-mallinnoskuvia. (Myös nämä suunnitelmat on esitelty 
tarkemmin tämän raportin kappaleessa 1.2.) Laadittu materiaali 
koottiin kuluttajakyselyyn.

Kysely räätälöitävistä hirsitalomalleista toteutettiin nettikyselynä 
Google Forms-palvelussa. Kysely oli avoinna vastauksille 20.9-
1.12.2018. Linkkiä kyselyyn levitettiin hankkeessa mukana ole-
vien hirsitaloteollisuuden edustajien verkostoissa ja linkki jaettiin 
myös Oulun yliopiston henkilökunnalle suunnatussa Notio-uutis-
kirjeessä.

Kyselyyn saatiin yhteensä 96 vastausta. Vastaajissa oululaisten 
osuus oli korostunut, sillä heitä oli 54 % vastaajista. Muut vas-
taajat olivat kotoisin eri paikkakunnilta ympäri Suomen, korkein-
taan kolmen vastaajan ollessa samasta kunnasta. Vastaajista 
57,4% oli naisia ja 42,6% miehiä. Iältään suurin vastaajaryhmä 
olivat 30-39-vuotiaat, joita oli 32,6% vastaajista. 40-49-vuotiaita 
oli 22,1% ja 50-59-vuotiaita 21,1% vastaajista. Alle 29-vuotiaita 
vastaajia oli 15,8% ja yli 60-vuotiaita 8,3%.
   
Suurimmassa osassa vastaajien talouksista, kaikkiaan 81,1%, 
oli kaksi aikuista. Yksi aikuinen oli vain 8,4% prosentissa talouk-
sista. Vaikka yhden hengen talouksien määrä on jo lähes puolet 
kaikista talouksista Suomessa, tämän kyselyn vastaajissa heitä 
siis on vain vähän. Kolme tai enemmän aikuisia asui 10,5% vas-
taajien talouksista. Hieman yli puolet vastaajista asui samassa 
taloudessa lasten kanssa. Kahden lapsen talouksien osuus oli 
20,7% ja yhden lapsen talouksien osuus 16,3%.  Kolme tai use-
ampia lapsia asui 14,2% talouksista.

Omakotitalon rakentamista lähitulevaisuudessa suunnitteli noin 
puolet vastaajista. Talon rakentamiseen käytettävä budjetti ja-
kaantui 70% vastaajista melko tasaisesti 150 000 ja 350 000 vä-
lille. Lisäksi 22,5 prosentilla vastaajista budjetti oli yli 350 000 ja 
6,7% vastaajista alle 150 000 euroa.  
 
Yli puolet omakotitalon rakentamista lähitulevaisuudessa suun-

nittelevista aikoi rakentaa kaupungin taajamaan. Sekä kaupun-
gin haja-asutusalueelle, maalaiskunnan taajamaan, että maa-
laiskunnan haja-asutusalueelle aikoi rakentaa 13,3% vastaajista 
kuhunkin.

Kysely oli muodoltaan yksinkertainen. Aineistona esiteltiin poh-
japiirrokset, leikkaukset ja mallinnoskuvat neljästä eri esimerk-
kitalosta ja kysyttiin a) Täyttäisikö yläpuolella esitetty talo asu-
mistoiveenne? sekä b) Mikä mallissa ei vastaa toiveitanne? 
Kysymyksen asettelu ei siis pyytänyt positiivia kommentteja, 
vaan kehitysehdotuksia mahdollista myöhempää tuotekehitys-
työtä varten.  

Vastausten yhteenveto esimerkistä 1, pelkkä minitalo 76m2 
harjakatolla:
(Ks. tarkemmat suunnitelmat kappaleesta 2.2.)

Avovastauksia saatiin yhteensä 41. Suurin osa vastaajista sanoi 
yksinkertaisesti talon olevan liian pieni tai että huoneita puuttuu. 
Lisäksi neljä vastaajaa ei pitänyt avokeittiöstä, kuusi moitti ulko-
näköä ja kolme säilytystilan puutetta. Ikkunoita toivottiin myös 
muille kuin pääjulkisivuille.

• Jos on isot maisemaikkunat ja upea näköala, pitäisi sohvat 
pystyä asettelemaan niin, että voi istua katse maisemaan 
päin. Ja mielellään vielä takka samaan suuntaan. Meidän 
perheelle liian pieni. Muutoin mukavan kompakti.

• On liian pieni.
• Koko, liian avoin keittö / oh
• Säilytystilan ja lisämakuuhuoneiden puute
• Nätti malli, tuo terassin sivulaudoitus ja katto vain tarkoittaa 

sitä, että jos suunta ei ole täysin etelään niin olohuoneeseen 
ei välttämättä tule juuri koskaan auringonvaloa. Koska sivu-
ikkunoita ei ole, niin tämä korostuu entisestään.

• kovin vähän ikkunoita muilla seinillä
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Taulukko 16.
Kuluttajakysely, esimerkki 
2.

Taulukko 17.
Kuluttajakysely, esimerkki 
3.

Vastausten yhteenveto esimerkistä 2, 115m2 harjakatolla:
(Ks. tarkemmat suunnitelmat kappaleesta 2.2.)

Avovastauksia saatiin yhteensä 67. Edelleen moni kommentoi 
talon olevan liian pieni (8 vastausta). Muita toistuvia komment-
teja olivat, että makuuhuoneet ovat liian pieniä (10), autotallia 
ei haluttaisi talon yhteyteen (5), säilytystilaa on liian vähän (6), 
ulkonäkö ei miellytä (8), kattomuoto epäilyttää kosteusteknisesti 
(7), keittiö liian pieni/avonainen tai keittiössä liian vähän säily-
tystilaa (6), kodinhoitohuone on liian pieni (3) ja että ikkunoita 
tulisi olla myös muille sivuille (3). Saunaosaston käynti ulkokaut-
ta jakoi mielipiteitä (7 vastaan ja 5 mainitsi positiivisena, vaikka 
positiivisia puolia ei kysytty).

• Oltava suora sisäänkäynti ulkoa pesutiloihin, ei autotallia ta-
lon yhteyteen. Erillinen sauna sen sijaan miellyttää.

• Liian pienet makuuhuoneet, autotalli erillisenä.
• Kulku saunaan ulkokautta ei miellytä yhtään. Muuten pohja 

voisi olla jollain tasolla toimiva.
• Kolmen makuuhuoneen taloon liian vähän säilytystilaa. Mis-

sä vaatehuone ja varastotilat? Makuuhuoneiden kalustus 
hankalaa liian pienen neiömäärän vuoksi. Autotallin katon 
kallistussuunta? Tumma hirsipinta kuin olisi vanha mauso-
leumi. Siis liian synkkä.

• Liian pieni ja autotalli tuo lisäkustannuksia rakennukseen. 
Siinä tilalla voisi olla vaikka makuuhuoneita. Saunaosasto 
on omana yksikkönään, joka on plussaa.

• tilaa enemmän, etenkin säilytystilaa
• Järkevä, mutta ei miellytä silmää.
• Liian pieni keittiö ja olohuone
• Neliöiden käyttö: kaksi mh:tta tosi pieniä, ja ruokailutila/keit-

tiö taas vastaavasti liian suuri. Olohuone hankala sisustaa, 
mihin tv? Olohuoneessa ei yhtään ehyttä seinää. Sauna-
osastolle kulku ulkoa, ei toimiva pienten lasten kanssa. Keit-
tiössä aivan liian vähän kaappitilaa.

Vastausten yhteenveto esimerkistä 3, 115m2 pulpettikatolla 
ja parvella: 
(Ks. tarkemmat suunnitelmat kappaleesta 2.2.)

Avovastauksia saatiin yhteensä 69. Yleisimpänä kommenttina 
avovastauksissa mainittiin, että pulpettikatto/tasakatto tai laa-
tikkomaisuus ei miellytä, jotka mainittiin yhteensä 19 kommen-
tissa. Makuuhuoneiden pienuus mainittiin 6 kertaa ja avonainen 
keittiö-olohuone 5 kertaa.

• Ihme laatikko
• Makuuhuoneet liian pienet. Muut ratkaisut (khh, arkieteinen 

yhdistelm) fiksu. Lisäksi vedet yhdessä ns. pisteessä, mikä 
hyvä.

• Keittiö ei vaikuta toiminnallisesti järkevältä. Yksi makuuhuo-
ne liikaa. Säilytystilat huonot. Räystäitä lisää, toki tässä jo 
hieman parannusta verrattuna edellisiin.

• Liian laatikkomainen. Tähän haluaisin harjakaton, sauna-
osastolle kulun sisäkautta, varaavan leivinuunin, ikkunoita 
pitkälle seinälle.

• Ulkoasultaan liian lättänä, liian pienet makuuhuoneet ja khh.
• Näissä ei näy mitä tuolla parvella on, mutta lisätila on aina 

plussaa. Edellisten kommenttien lisäksi sanoisin että itse 
siirtäisin master bedroomin varmaankin parvelle, ja tekisin 
siitä huoneesta mediahuoneen. Suomalainen tapa on tuijo-

tella tv:tä olohuoneessa, mutta nuo isot ikkunat eivät sitä 
oikein tue (ilman paksuja verhoja eritysesti kesäiltaisin) ja tv 
ruokailutilan/seurustelutilan yhteydessä on yleensä lähinnä 
häiritsevä tekijä.
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Taulukko 18.
Kuluttajakysely, esimerkki 
4.

Vastausten yhteenveto esimerkistä 4, 128m2 poikittaisella 
harjakatolla +autotalli:
(Ks. tarkemmat suunnitelmat kappaleesta 2.2.)

Avovastauksia saatiin yhteensä 69. Edelleen makuuhuoneiden 
pienuus mainittiin usein (10 kertaa). Muita toistuvia kommentte-
ja olivat että säilytystilaa on liian vähän (3), kattomuoto on liian 
massiivinen (4), saunaosasto vie liikaa neliöitä (3), avoratkaisu 
olohuone-keittiössä ei miellytä (6) ja keittiö on liian pieni tai keit-
tiön kaappitilaa on liian vähän (9). 

• Mallit ovat kaikki varsin isoja (huoneiden lkm). Löytyykö alle 
100m2 kokonaisuuksia? Lisäksi makkarit saisi olla isommat.

• Tässä katto hyvä. Makuuhuoneet liian pieniä ja säilytys/
varastointitilaa aivan liian vähän. Lapsiperhe tarvitsee run-
saasti varastotilaa ja suuren vaatehuoneen. Miksi kolme 
vessaa? Muuten oikein hyvä. Vaalea hirsipinta hyvä. Tämä 
vaihtoehto parempi kuin kaksi edellistä. Hieno talo.

• Keittiön liian keskeinen sijainti ja vähän kaappitilaa. Ulkoa-
päin kaunis.

• Tässähän alkaa näkyä jo 60-70-lukujen pientalosuunnittelun 
parhaita paloja. Varastotiloja silti niukasti.

• Keittiö liian pieni. Khh reitti makuuhuoneeseen ei miellytä. 
Katon harja liian massiivinen, kääntäisin sen toisin päin.

• Hieman muokattuna voisi toimia. Teknisen tilan sijoittumi-
nen, keittiön liian pienet työ/-kaappitilat

• Pienentäisin saunan kokoa, isontaisin makuunhuoneita hie-
man.

• en pidä avoimesta konseptista

Hankkeen puitteissa ei enää kehitetty valittua talomallia pidem-
mälle kuluttajakyselystä saadun palautteen perusteella, sillä 
luontevinta olisi jatkaa tuotekehitystä lopulliseen ratkaisuun asti 
vasta todellisen toteuttajan kanssa. Hankkeessa mukana olleet 
yritykset näkivät massakustomoinnin suuntaisen ajattelun kui-
tenkin hyvin potentiaalisena kehityssuuntana. Osa hankkeen 
yhteistyöyrityksistä suunnitteleekin jatkavansa kehitystyötä mas-
sakustomoinnin osalta siitä, mihin hankkeessa on jääty.
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3.6. Alan nykytilanne hankkeen yh-
teistyöyritysten näkökulmasta
Kirjoittaja: Matti Lakkala
Tausta ja tutkimusmenetelmät
Moderni hirsikaupunki –hankkeen esiselvitysvaiheessa haas-
tateltiin yhteistyöyritysten toimitusjohtajia hankkeen alussa, al-
kuvuodesta 2016. Näiden haastatteluiden tuloksia on käsitelty 
hankkeen esiselvitysraportissa. Hankkeen loppupuolella, kolme 
vuotta edellisten haastatteluiden jälkeen, haastateltiin yhteistyö-
yritysten toimitusjohtajia uudelleen. Vuonna 2019 haastateltavia 
toimitusjohtajia oli sama määrä kuin 2016, mutta haastateltavat 
henkilöt olivat osin toisia verrattuna edellisiin haastatteluihin. 
Tämä johtui muun muassa toimitusjohtajavaihdoksista yrityksis-
sä tai muista esteistä, sekä siitä että vuonna 2019 haastateltiin 
myös Moderni hirsikaupunki Lappi –hankkeen yhteistyöyritysten 
toimitusjohtajia.

Haastatteluiden perusteella oli tarkoitus muodostaa monipuoli-
nen käsitys hirsitaloteollisuuden nykytilanteesta hankkeen yh-
teistyöyritysten näkökulmasta. Haastattelut toteutettiin tammi-
helmikuun 2019 aikana. Haastatteluita toteutettiin yhteensä 
kuusi kappaletta. Haastattelut olivat puolistrukturoituja; ne muo-
dostuivat pääasiassa ennakkoon laadituista kysymyksistä, mutta 
haastatteluiden aikana haastattelija saattoi kysyä haastateltavil-
ta kysymyksiä myös haastattelurungon ulkopuolelta. Yhtä lukuun 
ottamatta haastattelut nauhoitettiin ja litteroitiin pääkohdiltaan. 
Poikkeuksena muihin, yksi kuudesta osallistujasta vastasi kysy-
myksiin kirjallisesti. Tämän jälkeen laadittiin yhteenveto haastat-
teluissa esille nousseista teemoista.

Haastattelu sisälsi kysymyksiä hirsiteollisuuden tämän hetkises-
tä tilanteesta yleisellä tasolla, kysymyksiä mallistosta, muusta 
tuotannosta sekä toimitusratkaisuista, hirsien teknisistä ominai-
suuksista ja valmistuksesta, sekä alan tulevaisuuden näkymistä 
ja tarpeista. Nykytilanteen kuvaamisen lisäksi useissa kysymyk-
sissä haastateltavia pyydettiin kuvailemaan viimeisten kolmen 
vuoden aikana tapahtuneita muutoksia.

Yritykset, joiden toimitusjohtajia haastateltiin, olivat erilaisia niin 
kooltaan kuin toimintaprofiileiltaankin. Jotkut haastateltavien 

edustamista yrityksistä keskittyivät lähes kokonaan vientimark-
kinoille, kun taas osalla vientiä ei ollut käytännössä ollenkaan. 
Vientiin keskittyvillä yrityksillä ei omien sanojensa mukaan ollut 
kotimaan tilanteesta niin kattavaa kuvaa tai kokemusta kuin niillä 
yrityksillä, jotka toimivat pääasiassa Suomessa. Useat yritykset 
sekä valmistivat hirsiä, että myivät niitä suoraan kuluttajille. Jot-
kut yrityksistä taas eivät valmistaneet hirsiä itse, vaan vastasivat 
ainoastaan asiakasrajapinnasta ja hirsitoimituksen suunnittelus-
ta, ja teettivät hirret alihankintana jollain toisella yrityksellä. Vas-
taavasti joukossa oli sellainenkin yritys, jonka pääasiallista liike-
toimintaa oli hirsien toimittaminen edellisen kaltaisille yrityksille 
niin koti- kuin ulkomaillakin. Pääosa yrityksistä tuotti lamellihirsiä, 
mutta yksi yritys oli erikoistunut liimaamattomien, yhdestä puusta 
valmistettujen hirsien teolliseen tuotantoon.

Yritysten kokoerot heijastuivat vastauksissa. Suurilla yrityksillä 
esimerkiksi tuotekehityksen suhteen toiminta oli jatkuvaa, kun 
taas pienemmillä yrityksillä ei juuri ollut resursseja tutkimus- ja 
kehittämistoimintaan. Myös rakentamisen noususuhdanne tai 
muut syyt olivat vetäneet suunnitteluresurssit tiukalle, jolloin ke-
hittämistyö oli jäänyt vähemmälle. Isommissa yrityksissä oltiin 
tehty lisäksi suuria investointeja, joskin myös osassa pienempiä 
yrityksiä oli tehty mittavia investointeja. Lisäksi esimerkiksi ko-
timaan kasvanut kysyntä näkyi selvimmin myönteisenä suurim-
missa yrityksissä yritysten suurten markkinaosuuksien ansiosta.
Pelkästään vientiin keskittyneet yritykset olivat haastatelluista 
yrityksistä pienimpiä. Etenkin nämä yritykset kokivat, että kilpailu 
maailmalla on kiristynyt ja että erityisesti Viro on kansainvälisillä 
markkinoilla jo kova kilpailija. Suuremmat yritykset taas mainitsi-
vat kyllä nämä uudet kilpailijat, mutta pitivät toimintaa pienimitta-
kaavaisena verrattuna omaan toimintaansa. 

Tulokset
Hirsialan kannattavuus ei ole linjassa tuotteen haluttavuu-
den kanssa
Haastateltavien mukaan hirsiteollisuuden näkymät Suomessa 
ovat hyvät. Hirsitaloista puhutaan enemmän, niillä on oma vank-
ka kannattajakuntansa ja nykyään on olemassa myös arkkiteh-
teja, jotka ovat kuuluisia nimenomaan hirsitaloistaan.  Hirrelle on 
kotimaassa parhaillaan kova kysyntä varsinkin pientalojen osal-
ta. Vastauksien perusteella hirsitalojen markkinaosuus uusista 
pientaloista on viime vuosina lähes kaksinkertaistunut, ja jopa 

noin joka neljäs uusi pientalo Suomessa rakennetaan hirrestä. 
Lisäksi useissa vastauksissa kuvaillaan hirren lyöneen viime 
vuosina itsensä läpi myös suurempien kohteiden, kuten julkisten 
rakennusten materiaalina. Volyymien todettiin olevan näiltä osin 
kuitenkin vielä pieniä, ja tästä sektorista odotettiin muodostuvan 
merkittävää liiketoimintaa vasta lähivuosina. 

Hirsitalojen suurimpia kilpailuvaltteja nähtiin olevan ekologi-
suus ja sisäilman puhtaus. Näiden todettiin liittyvän suoraan 
myös kahteen megatrendiin, terveellisyyteen ja ekologisuuteen. 
Myös asumisviihtyvyyden nähtiin vaikuttavan siihen, että hirsi-
rakennusten imagotekijät ovat tällä hetkellä kunnossa. Hirren 
imagotekijöiden nähtiin olevan samankaltaiset niin kotimaassa 
kuin ulkomaillakin. Erään toimitusjohtajan mukaan erityisesti hirsi 
on erityisesti nuorten aikuisten keskuudessa haluttu materiaa-
li: ”messuilla mahdollisia asiakkaita kohdatessa, yleensä mitä 
nuoremmasta ihmisestä on kyse, sitä varmemmin haaveena on 
hirsitalo.” Sekä pienten että suurten kohteiden osalta hirren ha-
luttavuustekijöiden nähtiin olevan samankaltaisia. Myös julkisella 
puolella samat arvot korostuvat, jopa enemmän kuin yksityisillä. 
Hirsirakennusten pitkäikäisyys sekä mahdollisuus yksilöllisiin ta-
loihin nähtiin valttina. Haastatteluiden perusteella on olemassa 
myös sellainen asiakasryhmä, joka on herkistynyt erilaisille ke-
mikaaleille, ja tästä syystä haluaa nimenomaan liimatonta hirt-
tä. Useat toimitusjohtajat kokivat hirren olevan tuotteena tällä 
hetkellä niin hyvä, että kotimaassa hirsitalojen suosiolle ei ollut 
nähtävissä juuri esteitä. Vaikka ekologisuutta ja terveellisyyttä 
tuodaankin markkinoinnissa esille, nähdään hirsitalojen halutta-
vuuden menevän tällä hetkellä eteenpäin ilman suurempia mark-
kinointiponnistuksia.

Huolimatta hirren haluttavuudesta ja jopa kovastakin kysynnäs-
tä, useat vastaajat näkivät alalla tällä hetkellä kuitenkin ongel-
mia. Ottaen huomioon hirren hyvät ominaisuudet ja kasvavan ky-
synnän, suomalaisten hirsitalotehtaiden nähtiin olevan yleisesti 
ottaen heikosti kannattavia. Eräänä taustatekijänä heikolle kan-
nattavuudelle nähtiin se, että vaikka hirsiseinien osuus talossa 
on suhteellisen pieni, noin 15-20% - minkä kuluttuja usein myös 
kilpailuttaa tarkasti – jää talotehtaalle usein vastuu katsoa koko 
talonrakennus loppuun asti, vaikka kate on jo valmiiksi heikko. 
Suurena syynä heikolle kannattavuudelle kotimaan osalta näh-
tiinkin raju hintakilpailu hirsitoimittajien välillä. Tämä oli nähtävis-

sä etenkin pienempien yritysten vastauksissa. 

Kovalle hintakilpailulle taas perimmäinen syy vaikutti haastatte-
luiden perusteella olevan tehtaiden nykymarkkinatilanteeseen 
nähden liian suuri tuotantokapasiteetti, kuten eräs toimitusjoh-
taja totesi: ”Vuodesta 2015 lähtien näkymät ovat parantuneet ja 
markkina on laajentunut. Volyymia luotiin kuitenkin nykyiseen 
tilanteeseen nähden liikaa hyvinä vuosina. Kannattava toiminta 
on vaikea saavuttaa.” Myös toinen vastaaja oli samoilla linjoilla: 
”Huono kannattavuus johtuu siitä, että tuotantokapasiteettia on 
niin helppo nostaa. Isoja laitoksia, jossa kapasiteettia löytyy, on 
paljon. Periaatteessa kuka tahansa voi pistää tehtaan kahteen 
tai kolmeen vuoroon, ja sitten sitä tavaraa rupeaa tulemaan.” 

Hirsitalojen ulkomaankauppa on vähentynyt
Kaikissa yrityksissä ongelmia oli myös viennissä. Markkinara-
porttien perusteella teollisen hirren viennin liikevaihto oli vuon-
na 2018 56M€, kun se vuosituhannen vaihteen tienoilla on ollut 
100M€ paikkeilla vuosittain, ja vuonna 2007 jopa yli 150M€. Vas-
tausten perusteella, viennin hiipumisen johdosta ylijäänyttä teh-
taiden kapasiteettia pyritään käyttämään kotimaan markkinoilla, 
mutta Suomen markkinoiden rajallisuuden vuoksi tämä johtaa 
kovaan hintakilpailuun yritysten välillä. 

Mistä vaikeudet viennissä sitten johtuvat? Osa vastaajista koki, 
että vaikka syitä on pyritty ymmärtämään niin yksittäisissä yri-
tyksissä kuin alan yhteisissäkin tilaisuuksissa, alalla ei ole tällä 
hetkellä yhtenäistä käsitystä siitä, miksi vienti hiipuu. Joitain syitä 
haastateltavat kuitenkin antoivat. Eräs tärkeä ilmi tullut syy oli 
talouspakotteista johtuva Venäjän viennin hiipuminen. Lisäksi 
vaikeuksia viennissä koettiin aiheutuvan EU-maiden energia- ja 
lämmöneristysvaatimuksista: pohjoismaissa määräykset sallivat 
Suomen tapaan lisäeristämättömän hirsiseinän rakentamisen, 
mutta muissa EU-maissa vaaditaan lisäeristys. Lisäeristyksen 
myötä hirsitalo muodostuu selvästi kalliimmaksi, ja samalla hirsi-
seinän yksiaineisuus vesittyy.

Myös kilpailu on joidenkin haastateltavien mukaan kiristynyt 
kansainvälisellä tasolla, ja Suomella ei ole enää ”yksinoikeutta” 
hirsitalojen viejänä. Tämä nähtiin merkittävänä tekijänä suoma-
laisyritysten viennin vähenemisessä. Suomi on ollut hirsitalojen 
viejänä aiemmin johtava maa, ja erään toimitusjohtajan mukaan 
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suomalaisille hirsiyrityksille voikin tulla nykyään yllätyksenä, 
että ”eikö maailma olekaan meidän tuotteemme puutteessa?” 
Haastatteluiden perusteella hirsialan teollisuutta on melkeinpä 
”kaikkialla, enemmän tai vähemmän.” Yksittäisinä maina mainit-
tiin esimerkiksi Kiina, josta on alettu toimittamaan viime vuosina 
paljon muun muassa Japaniin, joka on ollut perinteisesti suoma-
laisille hirsiyrityksille yksi päämarkkina-alue. Joidenkin kiinalais-
ten yritysten kerrottiin jopa kopioineen suomalaisten yritysten 
malleja ja yksityiskohtia. Venäjällä ollaan alettu tehdä paljon var-
sinkin oman maan tarpeisiin. Saksassa on tuotantoa, Norjassa 
salvotaan hirsimökkejä. Myös kanadalaiset yritykset nostetaan 
kilpailijaksi viennin osalta, joilla on erityisenä valttinaan valtion 
tukemana rakennettu Canadian Wood –brändi. Myös Itä-Euroo-
pan maat, kuten Viro, Latvia ja Liettua mainittiin vahvoiksi ja nou-
seviksi kilpailijoiksi.

Haastateltavien mukaan etenkin Viro on jopa ohittanut Suomen 
puutalojen viejämaana, hirsitalot yhtenä tuotteenaan. Viron, ku-
ten Kiinankin, pääasiallinen kilpailuvaltti Suomeen verrattuna 
on haastateltavien mukaan kilpailukykyisempi hinta. Lisäksi ta-
lopaketin korkeampi esivalmistusaste mainittiin yhtenä valttina. 
Erään haastateltavan mukaan moni suomalainen yritys ei usko-
kaan kuinka pitkällä Virolaiset ovat tässä; virolainen talopaketti 
on pidemmälle viety rakennussarja kuin suomalainen. Näin ollen 
virolaiset ovat ohittaneet suomalaiset paitsi viennin määrässä, 
myös monelta osin vietävien hirsitalojen laadussa. Virossa pys-
tytään suunnittelemaan pidemmälle, ja myös työstämään kaikki 
puuosat valmiimmaksi, kun taas Suomessa toimitetaan usein 
hirsien ohella puutavarapaketti, joista työstetään valmiit osat työ-
maalla. 

Pahimpien kilpailijamaiden etuina, jotka mahdollistavat edellä 
kuvatut kilpailuvaltit, on haastateltavien mukaan edullisemmat 
työvoimakustannukset sekä tehtaiden nykyaikaisuus. Joidenkin 
haastateltavien mukaan Viron hirsitehtaat ovat suomalaisia ny-
kyaikaisempia, ja pystyvät näin ollen tuottamaan tehokkaammin 
pidemmälle vietyjä ratkaisuita. Suomessa tehtaiden korkea ikä 
nähdään osin taakkana verrattuna uusiin kilpailijamaihin, kuten 
Viroon. Suomessa monissa tehtaissa laitekanta on jo 30 vuotta 
vanhaa, kun taas Viron tehtaat ovat alle 10 vuotta vanhoja, joten 
niissä hyödynnetään viimeisintä teknologiaa. Suomalaisissakin 
tehtaissa uutta tekniikkaa otetaan käyttöön, mutta nykytilanne, 

jossa yritykset ovat heikosti kannattavia, ei erään haastatelta-
van mukaan kannusta investointeihin: ”Investointeja on vaikea 
perustella, kun kapasiteettia olisi muutenkin ylen määrin.”

Yksi suuri ja myös ilmeinen syy viennin hiipumiselle huippu-
vuosien tasosta on vuoden 2008 pankkikriisi ja sen vaikutukset 
yleiseen taloustilanteeseen. Pankkikriisin seurauksena Suomen 
kilpailukyky on erään haastateltavan mukaan ollut ja edelleen on 
kilpailijamaihin verrattuna huono, vaikka jonkinlaista parannusta 
on tapahtunut. ”Virossa kymmenen vuotta sitten leikattiin palkko-
ja, kun taas Suomessa nostettiin. Hankkiuduttiin kilpailukykyisik-
si. Suomessa on tässä mielessä menetetty 10 vuotta.”

Erään toimitusjohtajan mukaan hirsitalojen haluttavuus sinänsä 
on kunnossa myös kansainvälisillä markkinoilla, jossa esimer-
kiksi rakentamisen hiilijalanjälki kiinnostaa siinä missä Suo-
messakin. Ongelmana on kuitenkin kilpailukykyisyys, ja se, että 
suomalaisten valtit ovat periaatteessa myös muiden maiden hyö-
dynnettävissä: ”Suomalaisten imagotekijät on kunnossa. Mutta 
ei maailmalla olla valmiita tästä juuri enempää maksamaan. Eli 
jos baltit tekevät samanlaisia taloja suomalaisesta puusta mutta 
halvemmalla, niin kyllä maailmalla sellainen tuote hyväksytään.”
 
Hirrellä ei ole välttämättä maailmalla vastaavaa kulttuurihistorial-
lista asemaa kuin Suomessa. Tästä syystä muutkin massiivipuu-
tuotteet, kuten CLT, kilpailevat hirsitalojen kanssa etenkin vien-
nissä, joka on ollut erään haastateltavan mukaan yllätys. Tämän 
toimitusjohtajan mukaan esimerkiksi Japanissa oman puutuote-
teollisuuden edistäminen on valtiolle tärkeää. Japanilainen puu-
tavara ei ole yhtä laadukasta tai suurikokoista kuin suomalainen, 
mutta CLT:n tuotantoon japanilainenkin puu sopii hyvin. CLT:hen 
verrattuna hirren eduksi mainittiin hukkaprosentti, joka hirrellä on 
noin 2,5-3,5%, kun taas CLT-taloissa jopa 15-25%. Saman toimi-
tusjohtajan mukaan on kuitenkin kehitteillä sellaisiakin tekniikoi-
ta, joissa CLT-levyyn tulevat aukot otetaan huomioon jo levyjen 
liimausvaiheessa, jolloin hukkaa saadaan pienemmäksi.

Viennissä ongelmana nähdään myös puutteet markkinoinnin 
ja myynnin osaamisessa ja volyymissä verrattuna esimerkiksi 
juuri Viroon. Eräs toimitusjohtaja kuvaa virolaisten markkinoi-
van tuotteitaan koko ajan puhelin kädessä, kun taas Suomessa 
istuttavan sähköpostin edessä ja odotettavan tilauksia. Saman 

toimitusjohtajan mukaan myös ulkomaiden messuilta puuttuvat 
nykyään suomalaiset, kun aiemmin suomalaiset tapasivat mes-
suilla toisiaan kolme-neljä kertaa vuodessa. Erään toimitusjohta-
jan mukaan ”10-15 vuotta sitten Suomessa oli reilusti enemmän 
vientiosaamista kuin nyt. 2006 Pietarin messuilla oli jopa 15-16 
suomalaista hirsiyritystä, viimeksi vain kolme.” Markkinoinnin 
heikko tila nimenomaan viennin näkökulmasta toistuu lähes kai-
kissa haastatteluissa. Viennin kasvattaminen nähdään yleisesti 
myös parhaana keinona yritysten kannattavuuden parantami-
seen: ”Pitäisi saada se resurssi, joka nyt käytetään kotimaan 
markkinan täyttämiseen ja kahinointiin, suunnattua vientiin.”

Hirsi ja hirsitalot tuotteena ovat kehittymässä teknisten omi-
naisuuksien ja toimitusratkaisuiden osalta
Haastatelluista yrityksistä kaikissa oli tapahtunut jonkinlaista ke-
hitystä teknisissä ratkaisuissa, mallistossa tai toimitusratkaisuis-
sa viimeisen kolmen vuoden aikana. Vastauksista oli kuitenkin 
nähtävillä, että suurimmissa yrityksissä kehittämistoiminnalle oli 
käytössä selvästi enemmän resursseja pienempiin verrattuna. 
Suuremmissa yrityksissä esimerkiksi malliston kehittäminen oli 
jatkuvaa ja uusia malleja lanseerattiin muutamia vuosittain, kun 
taas osassa pienempiä yrityksiä mallisto oli saattanut olla sama 
jo vuosia, ellei jopa vuosikymmeniä. Yleisesti ottaen mallistoja 
oltiin viime vuosina kehitetty ja toivottiin jatkossa kehitettävän 
erityisesti kaupunkimaiseen ympäristöön sopivien mallien osalta.

Toisaalta malliston merkitys nähtiin useassa yrityksessä lähinnä 
ideapankkina asiakkaille; vastauksien perusteella valmiin mallin 
myyminen ilman asiakasmuutoksia on varsin harvinaista. Joillain 
yrityksillä mallistoa ei edes ollut, vaan nettisivuilla oli ainoastaan 
kuvia valmistuneista kohteista, jotka ajoivat markkinointimieles-
sä malliston asian. Vaikka osa haastateltavista nimesi yksilölliset 
ratkaisut erääksi hirsitalojen valtiksi, ja osa myi pelkästään täysin 
yksilöllisiä hirsitaloja, nähtiin monessa yrityksessä myös ongel-
mana se, ettei valmiita malleja pystytä myymään sellaisenaan, 
vaan valmiisiinkin malleihin pohjautuvat ratkaisut vaativat suun-
nittelun kannalta työläitä muutoksia. 

Joissain yrityksissä oli vahva tahtotila valmiiden mallien myyn-
nille: ”Kova halu olisi tällaisten mallistojen luomiseen, jotka 
puhuttelisivat kuluttajia ja niitä pystyttäisiin pienillä variaatioil-
la myymään. Se on se tahtotila. Ei olla kuitenkaan täysin täs-

sä onnistuttu.” Saman suuntaiseen tavoitteeseen pyrittiin myös 
toisessa yrityksessä sarjaräätälöinnin avulla, jotta suunnitteluun 
käytettäviä resursseja saataisiin vähennettyä, ja tuotetta päästäi-
siin kehittämään pitkäjänteisemmin verrattuna nykyiseen, jossa 
suunnitellaan aina uusia ”prototyyppejä.” Vertailukohdaksi nos-
tettiin kerrostalorakentaminen, jossa asiakas yleensä hyväksyy 
pohjan sellaisenaan, ja jossa nykyään hyödynnetään moduuli-
rakentamista esimerkiksi kylpyhuoneiden osalta. Eräs toimitus-
johtaja näkisi tämänkaltaisen kehityksen olevan suotavaa myös 
hirsitalojen kohdalla, sen laskiessa merkittävästi rakentamiskus-
tannuksia. Tästä syystä saman haastateltavan mukaan tällaisia 
moduuliratkaisuita tulisikin edistää jo kaavoitusvaiheessa.

Toimitusratkaisuiden osalta hirsitalotehtaat ovat olleet perintei-
sesti materiaalitoimittajia, ja kaikki haastatellut yritykset olisivat 
mieluimmin tätä jatkossakin. Vastausten perusteella kysyntä kui-
tenkin ohjaa yrityksiä tarjoamaan pidemmälle vietyjä toimituksia, 
sillä yrityksissä havaittu selvä trendi oli, että pientaloasiakkaat 
haluavat talotehtaan ottavan entistä suuremman vastuun raken-
tamisessa. Viennissä toimivia yrityksiä lukuun ottamatta suurin 
osa yrityksistä tarjosi talopaketteja pelkän materiaalitoimituksen 
ohella myös säältä suojaan –toimituksena. Nekin yritykset, jotka 
toimittivat vain materiaalipaketin, olivat valmiita etsimään asiak-
kaalle yhteistyökumppanin pystyttämään rakennusta. Erään toi-
mitusjohtajan mukaan hirsirungon kasaajien löytämisessä alkaa 
kuitenkin olla nykyään jo vaikeuksia. 

Joissain yrityksissä oli tehty tietoisia liiketoimintastrategioita, jois-
sa pelkän materiaalitoimittajan rooli kasvaa järjestelmätoimitta-
jaksi, mikä tarkoittaa sitä, että hirsirunko toimitetaan kasattuna. 
Tämä nähtiin tärkeäksi kehitykseksi etenkin suurten rakennusten 
kohdalla, joka on pääasiassa rakennusliikevetoista toimintaa. 
Yrityksissä oli huomattu, että rakennusliikkeissä, jotka ovat tot-
tuneet rakentamaan betonista ja rankarungosta, ei luonnollisesti 
ole minkäänlaista halua edistää hirsirakentamista pelkästä edis-
tämisen ilosta, ja tutuista käytännöistä poikkeaminen on hyvin 
haastavaa. Näin ollen osa hirsitoimittajista myy rakennusliikkeil-
le suurienkin rakennusten hirsirungon kasattuna, minkä jälkeen 
rakentaminen on enemmän tai vähemmän samankaltaista kuin 
muillakin runkomateriaaleilla, etenkin jos hirsi on painumatonta. 
Tämä nähtiin hirsitoimittajalle sopivaksi palaseksi, jossa jalostus-
aste on korkeimmillaan.
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Avaimet käteen –toimitukset nähtiin hyvin haastavana hirsita-
lotoimittajien kannalta. Toisaalta sen, että tällaisia ratkaisuita ei 
juuri tarjota, nähtiin jo ehkäisevän hirsipientalojen myyntiä, sillä 
haastateltavien mukaan asiakkaat kysyvät yhä enemmän val-
miita taloja. Erään haastateltavan mukaan useiden hirsitaloteh-
taiden tuloksessakin näkyy, että valmistalotoimituksissa on ollut 
haasteita. Haastatelluista yrityksistä vain yhdellä on lähitulevai-
suudessa tarkoitus alkaa tarjota avaimet käteen –ratkaisuita. 
Tässäkin yrityksessä on kuitenkin tarkoitus lähteä tarjoamaan 
muuttovalmiita paketteja rajoitetulla repertoaarilla. Muuttovalmiit 
paketit perustuisivat tehtaan suosituimpaan mallistoperheeseen.

Puhuttaessa teknisistä ratkaisuista, kenties suurin muutos alalla 
viimeisten kolmen vuoden aikana on ollut painumattomien hir-
siratkaisuiden voimakas yleistyminen. Haastateltavien mukaan 
painumattoman hirren kysyntä ja menekki on mennyt yllättävällä 
tavalla eteenpäin parin viime vuoden aikana. Painumattomien 
hirsien valmistus perustuu tavallisimmin puun ristiinlaminointiin. 
Painumattoman hirren suurin etu on haastateltavien mukaan sii-
nä, että painumattomuuden myötä hirrestä tulee kuin mikä ta-
hansa muu rakennusmateriaali, jossa ei ole mitään erityistä huo-
mioitavaa rakenteiden suhteen. Erään toimitusjohtajan mukaan 
painumattomuus on markkinoitu kuluttajille hyvin, kun taas toisen 
mukaan painumatonta hirttä ei ole sen kummemmin markkinoitu, 
mutta kyseisen tehtaan pientaloista jo puolet toimitetaan painu-
mattomasta hirrestä.  Vientiä pääasiassa harjoittavien yritysten 
mukaan painumatonta hirttä kysytään jo ulkomaillakin. Haastat-
teluiden perusteella myös suuret rakennuskohteet kysytään ny-
kyään jo tarjouksissa painumattomista hirsistä. Painumattoman 
hirren nähtiin mahdollistavan myös uudenlaista estetiikkaa hirsi-
rakennuksille – hirsien liittymät muihin rakennusosiin ovat mah-
dollisia ilman suuria peitelistoja, joita taas tarvitaan tavallisen 
lamellihirren kanssa painumavaroja peittämään. Osa yrityksistä 
oli jopa miettinyt siirtyvänsä kokonaan painumattomaan hirteen. 
Lisäksi osassa yrityksissä oli aivan viime aikoina tehty, tai oltiin 
juuri tekemässä merkittäviä investointeja painumattoman hirren 
valmistukseen.

Vaikka osa haastatelluista toimitusjohtajista piti painumatonta 
hirttä täysin varmana tekniikkana, ristiinlaminoidut hirret herät-
tivät osassa haastateltavia myös epäilyksiä. Osa piti painumat-
tomuutta jo lähtökohtaisesti tarpeettomana: ”Painumattomuus 

ei ole mikään etu. Jos ei painumista pystytä normaalilla ihmis-
järjellä huomioimaan, niin kyllä on mennyt tekeminen heikoksi.” 
Eräs toimitusjohtaja taas kuvasi siirtymistä lamellihirsistä – joista 
alalla on jo useamman vuosikymmenen kokemus – painumatto-
miin hirsiin hypyksi tuntemattomaan: ”Painumattomuuteen liittyy 
tiettyjä ongelmia, tiettyjä ratkaisemattomia kohtia.” Esille tulleita 
ongelmapaikkoja olivat esimerkiksi painumattomien hirsien kyl-
kiin muodostuva kuivumishalkeama, sekä pelko siitä, että ris-
tikkäisten puuosien eläminen aiheuttaisi liimauksien irtoamisen 
vuosien saatossa. Esille tuotiin myös, että liimauksille tehtävät 
rasitustestit ovat teoreettisia, ja ajan saatossa tapahtuvan elämi-
sen seuraukset ovat vaikeasti simuloitavissa. Osa yrityksistä oli-
kin kehitellyt myös sellaisia painumattomia hirsiratkaisuita, jotka 
eivät perustuneet ristiinlaminoinnille. Haastatteluissa nousi myös 
esille, että painumattomuudelle ei ole olemassa varsinaista viral-
lista määritelmää. Osa yrityksistä oli teettänyt omaan laskuunsa 
selvityksiä oman tuotteensa painumisen määrästä.

Toinen viime vuosina suosiotaan lisännyt ratkaisu oli haastat-
teluiden perusteella hirsien kasaaminen tasakertoihin ja tämän 
mahdollistava jiirinurkka. Osassa yrityksiä oltiin jiirinurkat mah-
dollistava tekniikka otettu käyttöön viime vuosina, kun taas toi-
sissa oltiin juuri investoimassa jiirinurkkien työstämisen mah-
dollistavaan laitteistoon. Haastateltavien mukaan myös hirsien 
poikkileikkausprofiileita oltiin modernisoitu, mikä tarkoitti yleisesti 
sitä, että hirsien välinen viiste oli selvästi aiempaa pienempi. 
Myös epäsymmetrisille profiileille oli erään haastateltavan mu-
kaan kysyntää, jossa ulkopuolella käytetään kaupunkikuvallisista 
syistä huomaamattomampaa viistettä, kun taas sisällä selvästi 
suurempaa. 

Liimaamalla valmistettujen hirsien kokoa ei rajoita saatavilla ole-
van puutavaran koko, kuten yhdestä puusta valmistetun, mutta 
useimmat valmistajat pitäytyvät edelleen hirsien poikkileikkaus-
profiileissa, jotka ovat korkeudeltaan ja leveydeltään maksimis-
saan noin kolmekymmentä senttiä. Jotkut valmistajat suunnitte-
levat kuitenkin ottavansa tuotantoon lähiaikoina jopa kolme-neljä 
kertaa aiempia korkeampia ”hirsielementtejä”.

Hirsien tekniset ominaisuudet ovat siis kehittyneet paljon viimeis-
ten vuosien aikana. Yksittäisiä hirsiä on jo aiemmin alettu liimaa-
maan kasaan useammasta pienemmästä kappaleesta, mutta 

aivan viime vuosina on yleistynyt painumattomat hirret sekä jii-
rinurkkaratkaisut, jotka häivyttävät perinteisen hirsirakennuksen 
ulkonäköä. Myös yksittäisten hirsien kokoon saataneen vaihtele-
vuutta korkeampien hirsielementtien myötä. Näistä muutoksista 
johtuen toimitusjohtajien kanssa keskusteltiin myös siitä, onko 
hirsi terminä edelleen relevantti näiden kehittyneiden tuotteiden 
kuvaamiseksi. 

Lähtökohtaisesti yrityksissä oltiin varsin yksimielisiä siitä, että hir-
si on yhä hirsi. Jos vertaa vastauksia aiemmin tässä raportissa 
esiteltyyn kuluttajien haastattelututkimukseen, toimitusjohtajille 
oli selvää, että hirrestä puhuttaessa viitataan ensisijaisesti nyky-
ään nimenomaan liimattuun hirteen, ei perinteiseen rakentami-
seen, mikä taas nousi vahvemmin esiin kuluttajien mielikuvissa. 
Tarkentavat termit kuten lamellihirsi ja liimahirsi ovat jo vakiintu-
neet käyttöön. Tätä kuvaa hyvin myös se, että erään hirsitehtaan 
yhdestä puusta tehdyistä hirsistä käytetään tuotenimeä Alkuhirsi, 
erottamaan se liimatusta hirrestä. Tärkeimmät syyt hirsi-termin 
käytölle olivat haastateltavien mukaan perinteet ja mielikuvat, joi-
ta hirsi tänä päivänä asiakkaissa herättää. Toimitusjohtajien mu-
kaan hirsi herättää positiivisia mielleyhtymiä terveellisyyteen ja 
pitkäikäisyyteen liittyen. Hirren nähtiin tarkoittavan massiivipuun 
lisäksi myös rakentamistekniikkaa, mistä syystä nimenomaan 
hirrestä puhuminen koettiin tärkeänä. Osassa yrityksistä myyn-
nissä käytettiin hirsirakentamisen ohella myös termiä massiivi-
puurakentaminen. 

Uusimpien tuotteiden, kuten korkeiden hirsielementtien osal-
ta termistö ei ollut vielä kuitenkaan vakiintunut, joskin hirttä pi-
dettiin näissäkin yhteyksissä todennäköisimpänä vaihtoehtona. 
Haastatteluissa tuli ilmi, että myöskään painumattomia hirsiä ei 
kutsuta yleensä pelkästään hirsiksi, vaan käytetään jotain tar-
kentavaa tuotenimeä. Haastatteluissa nousi esille eri yritysten 
painumattoman hirren tuotenimiä, kuten Smartlog, Fusionlog tai 
X-log. Toisaalta tuotiin esiin, että hirren nimellä saatetaan myydä 
sellaisiakin rakenteita, jotka esimerkiksi ulkonäöltään imitoivat 
hirsirakenteita, mutta ovat itseasiassa tavallisia eristettyjä ranka-
runkoja sisältä. Haastateltavat eivät sitä itse maininneet, mutta 
eräs yritys myy myös paksuja CLT-levyjä tuotenimellä hirsilevy, 
jolla halutaan korostaa pelkästä liimatusta massiivipuusta koos-
tuvaa seinärakennetta.
 

Alan pääasialliset kehittämistarpeet ovat suunnittelu- ja 
vientiosaaminen
Haastatteluissa nousi esille joukko tulevaisuuden kehittämistar-
peita. Kehittämistarpeet perustuivat usein havaittuihin ongelma-
kohtiin, joista osaa on jo edellä sivuttu. Suurta rakentamista kos-
kien, esimerkiksi hirsikerrostalojen suhteen haastateltavista osa 
oli sitä mieltä, että ensimmäisten hirsikerrostalojen toteuttaminen 
vaatisi alan yhteisiä ponnisteluita. Näin saataisiin kehitettyä oi-
keanlainen rakentamisjärjestelmä hirsikerrostalorakentamiseen, 
ja varmistuttaisiin toteutuksen laadusta. Toisaalta suurissa koh-
teissa kaivattiin erityisesti suunnitteluosaamisen kehittämistä, ja 
hirren uusien mahdollisuuksien tuomista suunnittelijoiden tietoi-
suuteen. Lisäksi mainittiin, että kotimaan rakennusmääräyksissä 
hiilijalanjälkitavoitteiden nostaminen määräyksiin olisi etu hirrelle.
 
Julkisten hankintojen osalta pidettiin tärkeänä, että puuta kysyt-
täisiin jo tarjousvaiheessa. Muuten hirsirakennus koettiin vaikea-
na tarjottavana, koska rakennuttajille ja rakentajille muut materi-
aalit ovat perinteisesti huomattavasti tutumpia verrattuna hirteen, 
jolloin hintakin näillä ratkaisuilla on kilpailukykyisempi. Erään 
haastateltavan mukaan julkisella puolella hirsirakentamisen ha-
luttavuus olisi jopa suurempi, kuin mihin ala pystyy vastaamaan. 
Toimitusjohtajan mukaan tämä johtuu osin yritysten heikosta 
kannattavuudesta; jos kannattavuus olisi parempi, voitaisiin toi-
mintaa kehittää enemmän. Tähän tärkeimpänä lääkkeenä olisi 
haastateltavan mukaan ”kilpailukyvyn parantaminen.”

Haastatteluissa nousi esille, että hirttä on helppo viedä, ja ul-
komaanviennin kasvamisen myötä yrityksille tulisi ”tilaa toimia.” 
Vientiin panostaminen nähtiin tarpeelliseksi kaikissa haastatte-
luissa. Keinoiksi nostettiin markkinoinnin tehostaminen, uuden 
veren tuominen yrityksiin tällä saralla sekä kollektiivinen toiminta 
alalla Suomi-brändin rakentamiseksi. Viennin pullonkaulaksi ha-
vaitut Keski-Euroopan lämmöneristysmääräykset koettiin myös 
sellaisiksi, joiden muuttaminen Suomen kaltaisiksi hirsirakenta-
misen osalta toisi huomattavaa helpotusta vientiin.

Eräs tärkeä kehittämistarve, joka haastatteluissa ilmeni, oli myös 
talopakettien kehittäminen edelleen rakennussarjamaisempaan 
suuntaan. Tämän nähtiin hintatason hillitsemisen ohella olevan 
eräs keino kilpailukyvyn parantamiseksi kansainvälisillä mark-
kinoilla. Toisaalta rakennussarjamaisuudesta mainittiin, että täl-
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laiset uudet ideat ovat myös ulkomaisten kilpailijoiden kopioita-
vissa. Mitä toimitusratkaisuihin tulee, osa haastateltavista koki, 
että muuttovalmiissa toimituksissa olisi iso mahdollisuus. Haas-
tatteluissa mainittiin osuvasti, että on tärkeää tuoda hirsiraken-
tamisen valtteja esille, mutta lisäksi on oikeasti pystyttävä myy-
mään taloja. Isompien yritysten vastauksissa korostui jatkuvan 
kehittämistoiminnan merkitys esimerkiksi malliston puolella, jotta 
”pystytään kehittämään sellaisia helposti rakennettavia, kestäviä 
turvallisia rakennuksia, mutta myös houkuttelevia meidän asiak-
kaille.”

Alan tulevaisuus nähdään mahdollisesti positiivisena, mutta 
ei itsestäänselvästi
Alan tulevaisuus nähtiin pääasiassa hyvänä, sillä yleisten trendien 
koettiin puoltavan hirsirakentamista. Terveellisyys kotimaassa, ja 
Keski-Euroopassa vahvasti kasvussa oleva ympäristötietoisuus 
nähtiin hirrelle suosiollisina trendeinä. Eräs haastateltava oli sitä 
mieltä, että ”toimialalla on kaikki mahdollisuudet moninkertaistaa 
tuotanto ja liikevaihto.” Pientalojen osalta jo nähtävissä olevan 
suosion kasvun toivottiin ja osin myös odotettiin leviävän julki-
sen rakentamisen puolelle. Myös politiikan suunnasta odotettiin 
tukea puurakentamisen kehitykselle, sillä lähes kaikki puolueet 
ovat ilmaisseet kannattavansa puurakentamista. Erään haasta-
teltavan kokemus oli, että koska kerrostalojen suosio kaupunkien 
keskustoissa perustuu pääasiassa iäkkäiden, varakkaiden ihmis-
ten muuttamisella, ”nuoret perheet tulevat ratkaisemaan markki-
nan näkymän” hirsitalojen osalta.

Haastatteluissa korostuvat odotukset kohdistuivat pääasiassa 
pientalorakentamisen kehittymiseen sekä julkisen rakentamisen 
kasvuun. Eräs toimitusjohtaja nosti kuitenkin pientalorakentami-
sen ja julkisen rakentamisen ohella esille myös rivitalokohteiden 
tärkeyden, joita toimitusjohtajan mukaan yrityksessä jo tehdään 
useita. Saman toimitusjohtajan mukaan olisi toivottavaa päästä 
toteuttamaan hirrestä lisäksi matalia, 2-3-kerroksisia pienkerros-
taloja. 

Pientalojen ja pienkerrostalojen rakentamisen edellytysten suh-
teen eräs toimitusjohtaja kritisoi voimakkaasti myös Suomen tä-
mänhetkistä maankäyttöä ja kaavoitusta kaupungeissa. Tämän 
haastateltavan mukaan Suomessa pitäisi olla valtavasti tilaa pik-
kukaupunkirakentamiselle, joka taas sopisi hirsirakentamiselle 

mainiosti. Toimitusjohtajan mukaan esimerkiksi Saksassa ja Hol-
lannissa, jotka ovat Suomea huomattavasti tiheämmin asuttuja, 
kaikista asunnoista on noin puolet pientaloja, kun taas Suomes-
sa pientalojen osuus on vain 25%: ”Suomessa halutaan tehdä 
metropoleja, tässä on joku suomalainen alemmuuskompleksi.”

Pohdinta ja johtopäätökset
Päällimmäisenä teemana toimitusjohtajien haastatteluista koros-
tui ristiriita hirren haluttavuuden ja toisaalta alan heikon kannat-
tavuuden kesken. Kotimaan osalta hankaluutena on selvästi se, 
että hirsitalotehtaat haluaisivat perinteidensä mukaisesti pitäytyä 
materiaalitoimittajina, kun taas kysyntä ohjaisi toimintaa painot-
tumaan enemmän valmistalojen myymiseen. Haastatteluiden 
perusteella valmistalojen rakentamiseen liittyy kuitenkin paljon 
haasteita. Kilpailu on valmistalomarkkinoilla varmasti kovaa jo 
senkin takia, että pientalojen osuus kaikista uusista asunnoista 
pienenee jatkuvasti. Toisaalta hirsitaloteollisuuden kannalta on 
positiivista, että huolimatta pientalojen osuuden pienemisestä, 
hirsitalot ovat jatkuvasti kasvattaneet markkinaosuuttaan tällä 
saralla. Näin ollen teollisen hirren liikevaihto on kotimaan osalta 
pysynyt samalla tasolla jo pitkään. 

Mikäli hyppäys materiaalitoimittajasta rakennusliikkeeksi tuntuu 
liian työläältä ja riskialttiilta, olisi hirsitehtaiden yksi vaihtoehto 
etsiä yhteistyökumppaneita, jotka voisivat ottaa kokonaisvas-
tuun muuttovalmiiden pakettien rakentamisesta hirsitehtaiden 
pitäytyessä materiaalitoimittajina. Toisaalta hirsitalotehtailla voi 
olla paras kokemus nimenomaan hirsirakentamisesta, jolloin 
tehtaiden tulisi materiaalipakettien toimittamisen ohella myös 
antaa panoksensa hirsirunkojen pystytykseen. Haastatteluiden 
perusteella useammat hirsitoimittajat ovatkin siirtymässä enem-
män järjestelmätoimittajiksi, ja etsimässä sellaisia kumppaneita 
rakentamiseen, jotka pystyvät jatkamaan rakentamista hirsirun-
gosta muuttovalmiiksi taloksi. Hirsiteollisuuden tulisi olla tässä 
kuitenkin todella aktiivinen toimija, jotta hirsirakentamisen tämän 
hetkinen potentiaali ei jää piippuun. Hirsitalot voivat todennäköi-
sesti kasvattaa markkinaosuuttaan edelleen niin omakotitalojen 
kuin rivitalojenkin osalta, jos taloja vain pystytään oikeasti myy-
mään. Vastaavanlainen yhteistyöperiaate hirsitehtaiden ja ra-
kennusliikkeiden välillä on tarpeen niin asuin- kuin julkisessakin 
rakentamisessa, mittakaavasta riippumatta.

Pientalorakentamisen hiipumista ja toisaalta kerrostalorakenta-
misen kasvamista voi ajatella myös toiselta kantilta. Miksei hir-
siteollisuus voisi saada myös kerrostalorakentamisesta yhtäläis-
tä siivua kuin pientalorakentamisesta? Korkeiden rakennusten 
materiaalina hirren on vaikea kuvitella syrjäyttävän betonia; sen 
tehnee CLT, mikäli puurakentaminen yleistyy sillä saralla voimak-
kaasti. Erilaiset pienkerrostalot, noin 2-3-kerroksiset, voisivat olla 
hirrelle kuitenkin hyvinkin ominaisia rakennustyyppejä. Jos tällai-
sia kohteita saataisiin markkinoille sopiville alueille, olisi suosio 
varmasti suurta. Uudenlaiset hirsituotteet, kuten painumaton hirsi 
sekä kolmen tai neljän ”tavallisen hirren” korkuiset hirsielementit 
voisivat olla omiaan nimenomaan tällaisten hieman suurempien 
kohteiden rakentamiseen, kuitenkin säilyttäen hirsirakentami-
sen leiman ja sen muodostamat positiiviset mielleyhtymät. Esille 
nousi myös hirsitalojen aiempaa isompi rakennussarjamaisuus; 
myös tämä olisi hirrelle varsin ominaiselta tuntuva kehityssuun-
ta, joka mahdollistaisi rakennuksen valmistamisen hyvin suurelta 
osin sään suojassa tehdasoloissa. Kehitystä rakennussarjamai-
sempaan suuntaan auttaisi varmasti siirtyminen kohti moduuli-
maisuutta ja vähemmän muunneltavia, mutta toisaalta paremmin 
suunniteltuja talomalleja.

Jos kotimaan markkinoiden tilanne on haastava, on sitä myös 
viennin tilanne, jopa kotimaata enemmän. Puutteet markkinointi- 
ja myyntityössä olivat yksi ilmeinen kehittämistarve viennin edis-
tämiseksi. Myynti olisi kuitenkin huomattavasti helpompaa, jos 
itse tuote olisi äärimmäisen hyvä. Nyt hirsitalojen suosiota ulko-
mailla ehkäisee erityisesti energiamääräykset. Millaisia toimen-
piteitä vaadittaisiin, jotta Suomen käytännöt ja määräykset olisi 
siirrettävissä myös Keski-Eurooppaan? Selvityksiä, laskelmia, 
lobbausta? Tätä kannattaisi tutkia lähemmin. Sitten jos massii-
vipuiset seinät saataisiin menemään läpi myös edellä mainitulla 
alueella, olisi hirrellä tietysti kovana kilpailijana CLT. Tämä tuli-
si huomioida ulkomaille markkinoitaessa, ja pyrkiä erottumaan 
edukseen nimenomaan CLT:stä.

Arkkitehtuurin osalta uudet ratkaisut, kuten painumaton hirsi, jii-
rinurkat, suuret hirret, hirsien linjakkaat profiilit ja niin edelleen 
antavat hienoja mahdollisuuksia. Hirsiteollisuuden tulisi tuoda 
näitä mahdollisuuksia suunnittelijoiden tietoon niin opiskeluvai-
heessa kuin työelämässä jo toimivienkin suunnittelijoiden osalta. 
Painumaton hirsi mahdollistaa uudenlaista estetiikkaa painu-

mavarojen jäädessä pois. Vaikka suunnittelijoita usein kiehtoo 
hirsisalvoksien mukanaan tuoma rakenteen rehellisyys ja raken-
tamisen ”tarina”, mahdollistavat jiirinurkat ja tasakerrat kuitenkin 
hirsiarkkitehtuuria, jolla ei ehkä ole niin suurta historiallista kuor-
maa kuin perinteisempiä liitoksia ja puolen hirren ylitystä käytet-
täessä. Tässä suhteessa on kuitenkin oltava tarkkana: Vaarana 
on, että hirsirakentamista ei enää mielletä hirsirakentamiseksi, 
jolloin siihen liittyvät positiiviset imagotekijätkin jäävät mahdolli-
sesti osin hyödyntämättä. Useilla talotehtailla mallistojen kehitys 
toteutetaan oman yrityksen sisäisenä työnä, jossa suunnitte-
lijoilla ei läheskään aina ole parasta mahdollista koulutusta tai 
kokemusta uusien ideoiden luomiseen. Näin ollen alan kannat-
taisi hyödyntää rohkeasti myös arkkitehtien osaamista mallisto-
jen kehittelyssä, tai esimerkiksi sarjaräätälöitävien ratkaisuiden 
suunnittelussa.
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4.
Hankkeesta tiedottaminen
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Moderni hirsikaupunki –hankkeessa tehtiin esiselvitys-, suunnit-
telututkimus- sekä arviointivaiheissa myös toimenpiteitä, jotka 
eivät liittyneet suoraan näihin ennalta määriteltyihin hankevaihei-
siin. Nämä toimenpiteet ovat koottavissa kategoriaan, joka liittyy 
hankkeesta tiedottamiseen, tai hankkeen sisällön esille tuomi-
seen eri tavoilla ja kohderyhmille. Tässä kappaleessa kerrotaan 
näistä toimenpiteistä tarkemmin.

Tärkeä tiedonlevittämisen kanava on ollut myös hankkeen netti-
sivut, jonne on päivitetty tietoa hankkeen näkyvimmistä toimen-
piteistä ja eri vaiheista sitä mukaa, kun ne ovat valmistuneet. 
Tässä esiteltävien tiedotustoimenpiteiden lisäksi hanketta on 
esitelty useissa eri yhteyksissä hankkeen projektipäällikön ja 
projektitutkijoiden toimesta, esimerkiksi arkkitehtuurin yksikön 
koti- ja ulkomaisille vieraille sekä valtakunnallisessa puualan 
päätapahtumassa Puupäivässä. 

Tiedotusmerkitystä on lisäksi ollut yhteistyössä Hirsitaloteolli-
suus Ry:n kanssa järjestetyllä hirsiaiheisella opiskelijakilpailulla, 
jonka voittajatyöt on esitelty tässä raportissa. Puuinfon tiedotus-
kanavat tiedottivat kilpailun tuloksista kilpailun ratkettua. Toinen 
hirsiaiheinen opiskelijakilpailu on parhaillaan käynnissä, ja se 
päättyy syyskuussa 2019. Myös hirsipaviljonkien rakentamisen 
yhteydessä lehdistöä on tiedotettu, hyödyntäen Oulun yliopiston 
tiedotushenkilökuntaa sekä vuonna Helsingin workshopin yhtey-
dessä Arkkitehtuurimuseon tiedotusta.

Arkkitehdin hirsiopas
Vuoden 2017 lopussa julkaistu Arkkitehdin hirsiopas sai alkun-
sa, kun hankkeen suunnittelututkimusvaiheeseen osallistunut 
arkkitehtiopiskelija Anna-Riikka Tiainen pohti, millaista tietoa hän 
itse olisi kaivannut ryhtyessään suunnittelemaan ensimmäistä 
hirsirakennustaan. Tiainen oli havainnut, että hirsi on usealle 
suunnittelijalle melko vieras rakennusmateriaali, johtuen lähin-
nä perinteisyyden ja nykyaikaisuuden välisistä ristiriidoista niin 
rakennusteknisissä kuin arkkitehtonisissakin seikoissa. Käsikir-
jamainen teos kokoaa nimensä mukaisesti yksien kansien väliin 
olennaista arkkitehtisuunnittelussa tarvittavaa tietoa hirsiraken-
tamisesta arkkitehtuurin, materiaalin, rakenteen, julkisivujen, 
energiatehokkuuden sekä paloturvallisuuden osalta. Oppaan 
sisältöä työstettiin hankkeen sisällä, minkä jälkeen faktat tarkis-
tutettiin hankkeen yhteistyöyrityksillä.

Arkkitehdin hirsiopasta painettiin 400 kappaletta. Tämä määrä 
on hankkeen loppuvaiheilla lähes loppunut. Opasta on jaettu 
muun muassa Oulun yliopiston arkkitehtuurin yksikön opiskeli-
joille osana opetusta, valtakunnallisilla Suomen Arkkitehtiliitto 
SAFA:n järjestämillä vuotuisilla arkkitehtipäivillä kaikille noin 150 
osallistujalle sekä Vain hyviä syitä 2 –seminaarin yhteydessä Pu-
dasjärvellä. Lisäksi opas on saatavilla elektronisessa muodos-
sa Oulun Yliopiston kirjaston sivujen kautta, johon linkki löytyy 
myös hankkeen nettisivuilta. Opas on saanut varsin positiivisen 
vastaanoton niin hankkeen ohjausryhmässä kuin varsinaisen 
kohderyhmän, eli arkkitehtien ja arkkitehtiopiskelijoiden keskuu-
dessa. Itse sisällön lisäksi kiitosta on saanut teoksen kompakti 
formaatti sekä korkea esteettinen laatu.

Lisäpainoksen ottaminen hirsioppaasta on suunnitteilla. Tar-
koituksena on kartoittaa oppaan jakamista muissakin Suomen 
arkkitehtuurin opetusta antavissa yliopistoissa sekä rakennus-
arkkitehtuuria opettavissa ammattikorkeakouluissa. Myös osa 
hankkeen yhteistyöyrityksistä ovat olleet kiinnostuneita lisäpai-
noksesta käyttääkseen opasta markkinointimielessä.

Näyttelyt suunnittelututkimusvaiheen tuloksista
Hankkeen suunnittelututkimusvaiheessa laadittiin suuri joukko 
laadukkaita hirsiarkkitehtuurisuunnitelmia. Uudenlaisen hirsiark-
kitehtuurin mahdollisuuksien esille tuomiseksi hankkeessa suun-
niteltiin ja toteutettiin näistä töistä kesällä 2018 kaksi näyttelyä 
samalla sisällöllä. Näyttelyyn sisällytettiin laadittujen suunnitel-
mien lisäksi Moderni hirsikaupunki Lappi –hankkeessa laadittuja 
suunnitelmia, Aarti Ollila Ristola -arkkitehtien viimeaikaisia hirsi-
rakenteisia kilpailuehdotuksia sekä kaksi arkkitehtuuriltaan mie-
lenkiintoista kansainvälistä toteutunutta hirsirakennusta.

Näyttelyt toteutettiin kahdessa paikassa. Ensimmäinen paikka 
oli Vain hyviä syitä 2 –hirsirakentamisen seminaari Pudasjärvel-
lä. Kapa-levyille tulostetut planssit ripustettiin seminaarin ajaksi 
hirsikampuksen pääaulaan. Samassa yhteydessä jaettiin myös 
Arkkitehdin hirsioppaita seminaarivieraille. 28.-29.9. pidetyn 
seminaarin jälkeen näyttely jäi hirsikampuksen rehtorin toivo-
muksesta paikalleen vielä reiluksi kuukaudeksi lokakuun alussa 
pidettyä Euroopan metsäpedagogiikkaseminaaria varten. Näyt-
telyn esillä pitämistä pidettiin hyvänä myös mahdollisen arkkiteh-
tuurilukion näkökulmasta, sillä hirsikampuksen oppilaat pystyivät 

vapaasti tutustumaan näyttelyyn sen esillä olon aikana.

Pudasjärven lisäksi toinen näyttely asetettiin esille Oulun yli-
opiston pääsisäänkäynnin yhteyteen, hankkeessa toteutetun 
Hirsitetris-paviljongin galleriatilaan. Näyttelyn avajaiset pidettiin 
syyskuun lopussa 2018 yliopistolla järjestetyn Tutkijoiden yö –ta-
pahtuman yhteydessä. Näyttely on edelleen keväällä 2019 esillä 
samassa paikassa. Hirsipaviljonkiin näyttely toteutettiin tulos-
tamalla kuvat valoa hajottavalle akryylilevylle, jotka kiinnitettiin 
opiskelijaworkshopin yhteydessä rakennettuihin taustavalaistui-
hin puukehikoihin. Yhtä aikaa näyttelyn avautumisen kanssa, 
saatiin myös paviljongin muu valaistus valmiiksi, mikä mahdollis-
ti paviljongin hyvän näkyvyyden osana Tutkijoiden yö –tapahtu-
maa. Näyttelyn ohella myös itse paviljonki on suuri pysyvä mai-
nos hirsirakentamiselle.

Hirsiluennot
Hankkeen yhtenä tärkeänä kohderyhmänä oli Oulun yliopiston 
arkkitehtuurin yksikön opiskelijat. Hanke onkin näkynyt opetuk-
sessa vuodesta 2016 asti, paitsi workshopien muodossa, myös 
luentoina. Vuosittain syksyisin pidetty luento on järjestetty osana 
toisen vuosikurssin Puurakenteet-kurssia. Luennot ovat perus-
tuneet hankkeessa tehtyyn tutkimustyöhön, jossa on kartoitettu 
hirsirakentamisen historiaa sekä etsitty toteutunutta laadukasta 
hirsiarkkitehtuuria niin kotimaisista kuin ulkomaisistakin lähteistä. 
Opiskelijoille kerrottiin luennoilla hirsirakentamisen perusteista, 
esiteltiin hirsirakentamisen historiaa sekä tutustutettiin heitä laa-
dukkaaseen toteutettuun hirsiarkkitehtuurin.

Näiden lisäksi syksyllä 2016 projektitutkija Matti Lakkala piti hirsi-
arkkitehtuurin historiaa ja modernia hirsiarkkitehtuuria käsittele-
vän luennon Jyväskylän yliopistossa, samalla kertoen myös itse 
hankkeesta. Suomalainen puuarkkitehtuuri –seminaarin järjesti 
Jyväskylän yliopiston Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos 
yhdessä taidehistorian sekä kulttuuriympäristön tutkimuksen 
maisteriohjelmien kanssa. 

Arkkitehtuuritutkimuksen päivät 2017
Moderni hirsikaupunki –hanke oli mukana järjestämässä vuo-
sittaisia Arkkitehtuuritutkimuksen päiviä yhdessä Oulun yliopis-
ton arkkitehtuurin yksikön sekä Suomen arkkitehtiliitto SAFA:n 

kanssa. ”The 9th Annual Symposium of Architectural research 
2017” järjestettiin Oulun yliopistolla loppuvuodesta 2017, ja yksi 
konferenssin osioista oli omistettu kokonaan hirsiarkkitehtuurille. 
Tämä takasi hankkeelle ison näkyvyyden tässä kansainvälisessä 
tapahtumassa, jossa osallistujia oli paitsi suomalaisista yliopis-
toista, myös ulkomailta. Hirsiarkkitehtuuriosion keynote-luennon 
piti englanninkielisenä arkkitehti Anssi Lassila, joka on tunnettu 
paitsi puuarkkitehtuuristaan yleensä, myös korkealuokkaisis-
ta hirsikohteistaan, kuten Kärsämäen paanukirkko ja saunara-
kennus Lonnan saaressa Helsingin edustalla. Tutkimusyhteisön 
lisäksi Lassilan luento oli avoin kaikille, ja paikalla olikin myös 
suuri joukko arkkitehtiopiskelijoita.

Konferenssissa esiteltiin hankkeen tutkimustuloksia yhteen-
sä kolmen esityksen verran, otsikoilla ”Perceptions of Log and 
Log Buildings among Finnish Architectural and Building Industry 
Professionals”, “Novel Architectonic Solutions for Industrial Log - 
Five examples of Contemporary Architecture” sekä “Individuality 
included - Towards Mass Customization in Finnish Log House 
Architecture.” Konferenssissa esitetyt tutkimustulokset on kuvat-
tu tarkemmin tämän raportin edellisessä osiossa.

Kansainvälinen näkyvyys
Jo edellisessä kappaleessa kuvatussa Arkkitehtuuritutkimuksen 
konferenssissa Oulussa oli useita kansainvälisiä osallistujia. 
Hankkeessa pyrittiin kuitenkin tämän lisäksi, paitsi kartoittamaan 
hirsialan tilannetta kansainvälisellä tasolla, tuomaan hankkeen 
tavoitteita ja tuloksia hirsirakentamisen edistämiseen liittyen esil-
le myös muilla kansainvälisillä foorumeilla. Kansainvälistä ulot-
tuvuutta hankkeelle haettiin osallistumalla Riian yliopiston vuo-
sittaisen arkkitehtuurin alan tutkimuskonferenssiin Riiassa. ”Riga 
Technical University’s 59th International Scientific Conference, 
section Architecture and Urban Planning: Urban identities: past, 
present and future” -konferenssissa esiteltiin hankkeen toimen-
piteisiin pohjautuva artikkeli aiheella ”Architectonic Quality of In-
dustrial Log Architecture in the Scope of Tectonics – Learning 
from Architectural Competitions.” Puurakentaminen tuntui olevan 
ajankohtaista myös Latviassa, ja artikkelin esittelyn jälkeen ai-
heesta ja Moderni hirsikaupunki -hankkeesta syntyi mielenkiin-
toista keskustelua sekä paikallisten, että muun muassa virolais-
ten, liettualaisten sekä brittiläisten konferenssivieraiden kanssa.
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Wood
from
the
North
Within the boreal forest region, there can hardly be a more traditional way of building than 
log construction. In Finland, this millennia-old technique has evolved into a contemporary, 
industrial product utilising engineered wood. Log and other products of solid wood are 
local, ecological and healthy materials for a wide variety of buildings. Communal facilities 
for education, administration and care are more and more often made from solid wood. In 
order to realise such buildings successfully, a close collaboration and mutual goals must 
exist among local policymakers, local industry and local architects.

SOLID WOOD

Kuva 38.
BUGA-messuille toteutet-
tu näyttely kulki nimellä 
”Wood from the North”. 
Näyttelyn ensimmäinen 
planssi, alkuperäinen koko 
A0.

Saksan Baden-Württembergin Heilbronnissa vuonna 2019 jär-
jestettiin puutarha-, puisto- ja kaupunkirakentaminen –aiheiset 
suuren mittaluokan messut, nimeltään BUGA2019.  Viimeisim-
pänä toimenpiteenä Moderni hirsikaupunki –hankkeessa toteu-
tettiin pohjois-suomalaista puualan osaamista esittelevä näyttely 
näille Saksan messuille. Näyttely asetettiin esille laajemman ark-
kitehtuurinäyttelyn yhteyteen, joka kulki otsikolla ”Architectur an 
besonderen orten” – Arkkitehtuuria erityisissä paikoissa. Näytte-
ly toteutettiin yhteistyössä BusinessOulun ja heidän johtamansa 
EAKR-rahoitteisen AIE (Arctic Intelligence Export) –hankkeen 
kanssa siten, että Moderni hirsikaupunki –hanke vastasi näyt-
telyn sisällön kuratoinnista ja esillepanon suunnittelusta, Busi-
nessOulu taas muista käytännön toimista.

Näyttelyssä tuotiin esille pohjois-suomalaista puualan osaamista 
aina suunnittelusta tuotantoon ja rakentamisesta kuntien hankin-
taosaamiseen asti. Esiteltävät kohteet olivat massiivipuisia run-
goltaan; kolme hirsirunkoista sekä yksi CLT-runkoinen. Kohteina 
esiteltiin Pikku-Paavalin päiväkoti (M3 Arkkitehdit), Lumijoen hir-
sikoulu (Luo Arkkitehdit), Pudasjärven hirsikampus (Arkkitehtitoi-
misto Lukkaroinen) sekä Tuupalan koulu (Alt Arkkitehdit). Lisäksi 
näyttelyyn sisältyi yleistä tietoa pohjois-suomalaisesta hirsiteol-
lisuudesta sekä Moderni Hirsikaupunki –hankkeesta. Myös mu-
kana olleet arkkitehtitoimistot esiteltiin lyhyesti. Näyttelyplanssit 
tulostettiin alumiinilevyille Saksassa.

Moderni hirsikaupunki –hankkeen henkilökunta ei osallistunut 
messuille, mutta järjestäjiltä ja BusinessOululta saadun pa-
lautteen mukaan näyttely herätti laajaa kiinnostusta messuilla. 
Messujen avajaistilaisuudessa pidettiin myös näyttelyn sisältöä 
esittelevä puheenvuoro. Näyttely on saamassa jatkoa loppuke-
sästä Suomen ja Pohjoismaiden suurlähetystön tiloissa Berliinis-
sä. Lisäksi yhteistyötä on tarkoitus jatkaa BusinessOulun kanssa 
saman aiheen tiimoilta järjestämällä massiivipuurakentamiseen 
keskittyvä seminaari alkusyksystä 2019 Saksassa.
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5.
Pudasjärven osahanke
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Kirjoittaja: Aila Ryhänen
Moderni hirsikaupunki Pudasjärvi oli Moderni hirsikaupun-
ki –hankkeen osahanke. Se toteutettiin Pudasjärvellä, joka on 
hirsirakentamisen johtava kaupunki Suomessa. Hankkeilla oli 
yhteinen ohjausryhmä, yhteisiä tapahtumia ja paljon muuta yh-
teistyötä sekä yhteinen loppuraportti. Tässä kappaleessa käsi-
tellään osahankkeen koko toiminta ja arvioidaan hanketta tavoit-
teisiin peilaten. 

Moderni hirsikaupunki Pudasjärvi –hankkeen keskiössä oli Pu-
dasjärven moderni hirsirakentaminen, millä tarkoitetaan tässä 
rakentamista teollisesta massiivipuisesta lamellihirrestä. Ekolo-
gisen, paikallisen ja rakennusten käyttäjien arvostaman hirsira-
kentamisen edistäminen tukee globaalia kestävää kehitystä ja 
kaupungin ja sen asukkaiden hyvinvointia. Pudasjärvellä moder-
nin hirsirakentamisen pitkistä paikallisista juurista kertovat kym-
menet kulttuurihistoriallisesti tärkeät hirsirakennukset. Lisäksi 
kaupungissa on uudempia hirsisiä omakotitaloja, loma-asutusta 
ja muita hirsirakennuksia. Pudasjärvellä sijaitsevat maailman 
suurimmaksi hirsitalotuottajaksi kasvanut Kontiotuote ja pienem-
piä puutuotealan yrityksiä. 

Suomen ensimmäiset modernit julkiset jatkuvaan ympärivuoti-
seen käyttöön tarkoitetut hirsirakennukset rakennettiin Pudas-
järven Karhukunnaalle 2010-luvun vaihteessa. EAKR-rahoittei-
sessa Karhukunnas-hankkeessa (2009-2013) hirsirakentaminen 
todistettiin ekologiseksi, mikä vakuutti lainsäätäjät pitäytymään 
puurakentamista vaikeuttavista säädösuudistuksista. Kokemuk-
set Karhukunnaalta sekä kiinnostus hirsirakentamiseen johtivat 
siihen, että uuden päiväkodin materiaaliksi valikoitui hirsi. Sisäil-
maongelmaisen päiväkodin tilalle rakennetusta Pikku-Paavalin 
päiväkodista saatujen kokemusten jälkeen myös yhtenäiskoulu 
rakennettiin hirrestä. Vuonna 2016 valmistunut Hirsikampus han-
kittiin elinkaarimallilla, mikä myös on herättänyt kiinnostusta ko-
timaisissa julkisten rakennusten tilaajissa. Vuonna 2016 valmis-
tuivat lisäksi ikäihmisten palvelukoti Hirsikartano ja Pudasjärven 
vuokratalot oy:n tilaamat kolme erityisryhmille tarkoitettua hirsis-
tä rivitaloa ja kesällä 2018 kolme luhtitaloa. Moderni hirsikau-
punki Pudasjärvi –hanke vahvisti osaltaan tätä Karhukunnaalta 
alkunsa saanutta hirsirakentamisen jatkumoa.

Osahankkeen loppuessa maaliskuussa 2019 rakenteilla olivat 

Kipinän koulun laajennus sekä matkailu- ja tapahtumatila Lumi 
Areena Iso-Syötteelle. Lisäksi kesällä 2019 Pikku-Paavalin vie-
reen valmistuu yksityinen hirsinen päiväkoti. Suunnitteluproses-
sissa ovat jäähalli, Hyvän Olon keskus, joka sisältää esimerkiksi 
sote-tiloja ja kirjaston, sekä kolme vuokrakerrostaloa. Pikku-
Paavalin päiväkoti, Hirsikampus ja Hirsikartano ovat tiettävästi 
maailman suurimmat hirsirakennukset lajeissaan, ja Hyvän Olon 
keskus seuraa niiden esimerkkiä. 
 
Pudasjärvi on näyttänyt, että moderni hirsi sopii suuriin raken-
nushankkeisiin ja kaupunkiympäristöön. Hirrestä on tullut päivä-
kotien suosituin materiaali, rakennusyritykset tarjoavat hirsisiä 
vaihtoehtoja hoivatilarakentamiseen. Hirsikoulujakin on jo useita; 
suunnitteilla on Hirsikampusta suurempikin hirsikoulu Tuusulaan. 
Myös hirsisten omakotitalojen kysyntä on kasvanut. Pudasjärvi 
on ollut erinomainen referenssi, joka samalla on saanut mainetta 
Suomen ja jopa maailman johtavana modernin hirsirakentami-
sen paikkakuntana.

Myös kansainvälisesti puurakentamisen kysyntä kasvaa ekologi-
suusvaatimusten takia. Iso osa Pohjois-Pohjanmaalla tuotetuista 
hirsitaloista matkaa jo nyt Suomen ulkopuolelle. Suomessa eko-
logisuus on ollut toistaiseksi toissijainen syy rakentaa hirrestä. 
Tärkein syy on ollut aiempien rakennusten sisäilmaongelmat. 
 
Puurakentamisen kehittäminen on sotien jälkeisestä ajasta ny-
kypäiviin ollut Suomessa vaatimatonta mahdollisuuksiin nähden. 
Hirsiteollisuus on kuitenkin kehittänyt teollisesta hirrestä korkean 
teknologian tuotteen, ja sekä materiaalin että rakennusten tuo-
tantotavat ovat pitkälle automatisoituja. Hirsitalotuotannon tek-
nologisoitumisen vaatimat investoinnit ovat aiheuttaneet haastei-
ta pienille toimijoille. Hankkeen ollessa loppumassa painumaton 
hirsi voittaa tilaa edellisen sukupolven lamellihirreltä; se on ma-
teriaalina myös Pudasjärven uusissa hankkeissa. 

4.1. Tavoitteet ja toteutus
Osahankkeella Pudasjärvi pyrki tehostamaan hirsirakentamisen 
asemaa julkisessa rakentamisessa, tukemaan hirsiteollisuuden 
kehittymistä ja luomaan edellytyksiä hirsirakentamisen tutkimuk-
selle. Konkreettisina tavoitteina olivat: Käyttäjiltä ja rakentajilta 
kerättäviä tietoja käytetään hirsirakentamisen edistämiseen; 

hirren käyttöä Pudasjärven infrastruktuurin kehittämisessä ha-
lutaan lisätä; hirsirakentamisesta järjestetään seminaareja, 
tuotteistetaan matkailutuotteita ja laaditaan esittelymateriaalia; 
samalla Pudasjärvi vahvistaa imagoaan kansainvälisenä hirsi-
rakentamisen keskuksena. Osahankkeen budjetti kattoi koko-
aikaisen projektipäällikön palkan. Kuluihin oli lisäksi varattu flat 
rate –summa, joka vastasi 24 prosenttia palkasta. Ostopalveluita 
voitiin hankkia 30 467 eurolla. 

Suunnitelman mukaiset toimenpiteet toteutuivat. Joitakin tavoit-
teita ja toimenpiteitä tarkennettiin hankkeen aikana vastaamaan 
resursseja ja huomioimalla olemassa oleva materiaali. Seuraa-
vaksi toimenpiteet käydään läpi arvioiden niiden onnistumista ja 
tulevia näkymiä.  

Vierailuiden tuotteistus
Osahankkeen alkaessa vuonna 2016 Pudasjärvellä oli käynyt yli 
4000 vierasta tutustumassa hirsikohteisiin Karhukunnaalla, päi-
väkodilla ja Hirsikampuksen rakennustyömaalla. Vierailuiden jär-
jestäminen vie resursseja perustyöltä, joten niistä toivottiin myös 
tuloja. Tavoite oli tuotteistaa moderneista hirsikohteista ja hirsira-
kentamisen historiasta matkailutuotteita eri kohderyhmille (päät-
täjät, rakennusalan ammattilaiset ym.) huomioiden suomalaiset 
ja ulkomaalaiset. Oheistoiminnot, kuten majoitukset ja ruokailut 
sisältyisivät tuotteisiin, joita tarjottaisiin suoraan kohderyhmille ja 
esimerkiksi Syötteen matkailijoille. Vierailuiden kesto vaihtelisi 
tunneista viikkojen mittaisiin ammattilaisten koulutuksiin.

Tietojen keräämisen ja esittelyihin osallistumisen pohjalta pro-
jektipäällikkö suunnitteli ja opasti modernien hirsikohteiden esit-
telyitä kehittääkseen niitä. Kohteiden edustajien kanssa sovittiin 
vierailuiden reunaehdot (ryhmien koko, omakustannuspohjainen 
hinta ja aikataulurajoitteet), yhteyshenkilöt, oppaat, varaus- ja 
laskutuskäytännöt. Lisäksi vierailuista tehtiin esitteet. Tiedot 
tulivat syksyllä 2017 Visit Oulu –esitteisiin, joita Attractive Oulu 
Region –hanke (AOR) jakoi Kiinan, Japanin ja Keski-Euroopan 
markkinoille. Esitteitä jaettiin myös tapahtumissa ja tapaamisissa 
sekä hirsikohteissa. Ensisijaiset vierailukohteet olivat Hirsikam-
pus, Pikku-Paavalin päiväkoti ja Hirsikartano sekä Kontio. Vierai-
lut oli suunnattu ammattilaisille.

Lisäksi suunniteltiin Hirsipääkaupungin tarina –kiertoajelu, joka 

sopii myös maallikoille. Tunnin kierroksen päätteeksi jalkaudu-
taan Hirsikampukselle puolen tunnin kävelykierrokselle. Tarinaan 
kuuluvat historiakohteet (kotiseutumuseo, kirkko, hirsiaita), teol-
lisuus ja koulutus (Kontio, OSAO, Profin, Pajatie) sekä julkiset 
kohteet (Pikku-Paavalin päiväkoti, Pudasjärven vuokra-asunto-
jen talot, Hirsikartano, uusien hankkeiden esittely, Hirsikampus). 
Usein jalkaudutaan aluksi kirkkoon. Kesällä vierailuun voi liittää 
käynnin kotiseutumuseolla ja Jyrkkäkosken hirsisellä huvialueel-
la. Ajelun voi yhdistää minkä tahansa kohteen pidempään vie-
railuun ja jalkautua voidaan tarpeen mukaan. Pilotti-kiertoajelu 
tehtiin hirsirakentamisen seminaarissa 2016, kun vierailla oli 
bussikuljetus OSAO:lta Hirsikampukselle.  
 
Vierailla voi yhdessä kohteessa tai viipyä pari päivää. Sisältö-
eroja tulee kohteiden yhdistelmistä, eri pituisista vierailuista ja 
kohteissa kerrottavien asioiden sisällöistä, jota ohjaa ryhmän 
kiinnostus. Esimerkiksi ulkomaalaisille on tärkeä kertoa, että Hir-
sikampus on julkinen koulu. Suomen kuntasektorin ryhmiä kiin-
nostavat usein hinnat ja elinkaarimalli. Esittelytekstit ovat lähinnä 
asialistoja lähteeksi esittelijälle.   

Oheistoimintojen sisällyttäminen vierailupaketteihin ei vielä 
osoittautunut tarpeelliseksi. Ei myöskään löytynyt yrittäjää, joka 
olisi halunnut ottaa paketteja tarjontaansa. Yrittäjille järjestettyyn 
kiertoajelu- ja keskustelutilaisuuteen osallistui parikymmentä 
ihmistä ja lisäksi Syötteen matkailuyhdistyksen tilaisuudessa 
kerrottiin asiasta. Oheistoimintoja sisältävien tuotteiden kehittä-
minen on mahdollista tulevaisuudessa, ja yrittäjäkin voi löytyä. 
Yksityiskohdat ja esimerkiksi hinnat tulevat viimeistään tuolloin 
uudelleen arvioitaviksi. 

Hirsimatkailu jakautuu ammattilaisten teknisiin vierailuihin ja 
vapaa-ajan matkailijoiden vierailuihin. Hirsimatkailijat ovat tähän 
mennessä olleet lähes aina ammattilaisia. Vapaa-ajan matkailun 
kehittämiseen löytyi tukea Culture EDEN-kisasta. Vuonna 2017 
Hirsipääkaupunki ilmoitettiin vuonna 2017 Visit Finlandin organi-
soimaan ja EU:n komission rahoittamaan kisaan, jossa etsittiin 
kulttuuria ja matkailua uudella tavalla yhdistäviä matkakohtei-
ta. Hirsipääkaupunki-verkostoon kuului yrityksiä sekä julkisilta 
että yhteisötoimijoita. Osahankkeen projektipäällikkö osallistui 
verkostoitumistyöpajoihin. Matkailun ammattilaisille Hirsipää-
kaupunki on omaleimainen kohde. Hirsirakentamisen kautta voi 
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tutustua suomalaiseen elämäntapaan ja hirsirakentamisen his-
toriaan, nykypäivään ja tulevaisuuteenkin. Vuoden 2018 aikana 
Pudasjärvellä avattiin uutena matkakohteena Hirvaskosken hir-
sikartano, ja myös Taipaleenharjussa on suunnitelmia. Posion 
matkailutoimijoiden kanssa aloitettiin yhteistyö yhteisten kult-
tuurimatkailutuotteiden rakentamiseksi. Syötteelle valmistuvaan 
Lumi Areenaan tuleva kaupungin matkailuinfo antaa uusia mah-
dollisuuksia markkinoida hirsivierailuita. Myös Hyvän Olon kes-
kukseen on suunnitteilla hirsiaiheinen vierailukeskus, joka toimisi 
Pudasjärven hirsirakentamisen esittelyiden keskuspaikkana. 

Ulkomaalaisia kiinnostaisivat Hirsikampuksella vierailut, joilla 
voisi osallistua opetukseen. Toimintaa ei ole voitu kehittää ny-
kyisillä resursseilla, mutta suunnittelua jatketaan. Moderneissa 
hirsikohteissa vierailleilta on tullut toivomuksia voida tutustua 
samalla perinteisiin hirsikohteisiin. Myös kotiseutumuseolle voi-
si kehittää hirsirakentamisen historian opaskierroksen ja muuta 
toimintaa. Yhtenä ajatuksena on myös rakentaa toiminnallinen 
Hirren tie – reitti metsästä taloksi.  

Koulutusasioista keskusteltiin Pudasjärven OSAO:n ja muiden 
puurakentamista tarjoavien oppilaitosten kanssa. Hanke esimer-
kiksi kutsui seminaareihin koulutusorganisaatioiden edustajia 
eri puolilta Suomea. Hanke jakoi myös tietoa Pudasjärven kou-
lutusmahdollisuuksista esittelyissä ja sosiaalisessa mediassa. 
Tavoitteissa mainitut pitkät ammattilaiskoulutukset eivät toteutu-
neet, sillä niitä ei voitu hankkeessa järjestää eikä OSAO:lla ollut 
mahdollisuuksia lisäkoulutuksiin. Kansalaisopisto järjesti kuiten-
kin rakoliiterin rakennuskurssin, jota esiteltiin hirsirakentamisen 
seminaarissa 2018, ja suunnitteilla on lisää hirsikursseja. Pudas-
järvelle järjestettiin myös mahdollisuus osallistua etänä Puunet-
hankkeen järjestämään puukaupan vientikoulutukseen. OSAO:n 
järjestämä puuteollisuuden perustutkintokoulutus alkoi syksyllä 
2018 Kuusamossa. 

Viestintä ja markkinointi  
Lähes kaikki hankkeen toimenpiteet liittyvät ainakin välillisesti 
viestintään. Uskottava kaupunki-imago syntyy infrasta, asukkai-
den ja yritysten osallisuudesta ja jatkuvuudesta, joita viestintä 
tukee, ja liiketoiminta elää viestinnän varassa. Hanke panosti 
verkostoitumiseen ja viestintään ja tuotti markkinointimateriaale-
ja. Myös seminaarit ja tapahtumat olivat viestinnällisesti tärkeitä.

Verkostoitumisen ja verkostojen avulla edistettiin tietämystä 
hirsirakentamisesta ja Pudasjärven imagoa hirsirakentamisen 
keskuksena. Ytimessä oli hankeorganisaatio ohjausryhmineen. 
Tärkeitä kumppaneita olivat ympäristöministeriö, Luonnonva-
rakeskus ja puurakentamisen kehittämisorganisaatiot (esim. Ke-
min Digipolis, Kuhmon Woodpolis). Metsähallitus on tärkeä sekä 
paikallisesti Karhukunnaan toimijana että metsäalan suurorgani-
saationa; mainittakoon myös Metsäkeskus, metsänhoitoyhdistys 
sekä muut tutkimus- ja koulutusorganisaatiot. Myös rakennus- ja 
suunnittelutoimialoille on viestitty hirsirakentamisen mahdolli-
suuksista. 

Kaikki pudasjärveläiset ovat osallisia hirsirakentamisessa päät-
täjinä, rakennusten tilaajina, työntekijöinä tai rakennusten käyttä-
jinä. Näiden 8000 ihmisen kokemukset hirsirakentamisesta kiin-
nostavat. Osahanke onkin tukenut kaupunkilaisten osallisuutta. 
Yhteistyötä on tehty päättäjien, eri alojen yrittäjien, julkisorgani-
saation eri osien, kansalaisopiston, urheiluseuran, kirkon, yksit-
täisten kansalaisten ja muiden tahojen kanssa eri tilaisuuksissa ja 
tapahtumissa sekä yleisen ja henkilökohtaisen viestinnän kautta. 
Hirsipääkaupunki.fi –nettisivuilla esitellään asukkaiden omia hir-
sikohteita, ja tarkoitus on saada kohteita jokaisesta Pudasjärven 
kylästä. Tässä työssä päästiin hyvään alkuun. Nuorison kanssa 
tehtiin yhteistyötä niin, että lukiolaiset esittelivät Hirsikampusta 
matkailijoille, toteuttivat videoita ja valokuvasivat hirsikohteita. 
Hirsikampukselle ollaan myös suunnittelemassa Suomen ensim-
mäistä arkkitehtuurilukiota projektipäällikön ehdotuksesta. 

Markkinointimateriaalit 
Tavoitteena oli tuottaa hirsirakentamisesta informaatio- ja esit-
telyaineistot sähköisenä ja printtinä. Osahankkeessa ei ollut 
mahdollista tuottaa tutkimustietoa, joten tavoitteissa mainitusta 
”hankkeessa tuotetusta tutkimustiedosta” ei luotu esittelypaket-
teja. Käyttäjiltä ja rakentajilta saatua tieto hyödynnetään hirsira-
kennusten esittelyissä ja Hirsipääkaupunki-nettisivulla videoina 
ja käyttäjien kommentteina. Elinkaarimallista saatua tietoa käy-
tettiin esittelyissä mutta ei yleisessä tiedotusmateriaalissa, sillä 
se kiinnostaa lähinnä julkisten rakennusten tilaajia.
 
Ohjausryhmä ei pitänyt tarpeellisena käyttää hankeresursseja 
ammattilaisille suunnatun teknisen materiaalin tuottamiseen. 
Tätä tietoa löytyy Puuinfosta, joka täydentää tietoa jatkuvasti, jo-

ten ammattilaistieto kannattaa keskittää sinne. Hirsipääkaupun-
ki-sivujen kohde-esittelyt palvelevat myös ammattilaisia.  

Viestintä on tukenut hirsiteollisuuden markkinointia ja Pudas-
järven asemaa hirsirakentamisen keskuksena. Tavoitteet ovat 
toteutuneet, kun huomioidaan ne muutokset, joita alkuperäisiin 
tavoitteisiin hankkeen aikana tehtiin. 

Tärkein esittelymateriaali ovat Hirsipääkaupunki-nettisivut (hirsi-
pääkaupunki.fi ja logcapital.fi), joilla esitellään Pudasjärven hir-
sikohteet. Pudasjärven kaupunkikonserni käyttää sivuja hirsikoh-
teiden esittelyyn. Sivuilla on myös tietoa hirsirakentamisesta 
yleensä, esimerkiksi historiasta, osana eri kohteiden esittelyitä. 
Sivut julkaistiin laajoina suomeksi ja englanniksi. Hirsikampus, 
Hirsikartano ja Pikku-Paavalin päiväkoti esitellään myös kiinak-
si, japaniksi, ranskaksi, saksaksi ja italiaksi. Kielivalikoima on 
kaupungin ja hirsitalotehtaiden toivomuksen mukainen budjetin 
rajat huomioiden. Kieliä voi lisätä myöhemmin. Nettisivuilla on 
pääkohteiden lisäksi noin 15 muuta kohdetta, hirsipääkaupungin 
tarina ja tietoa hirsirakentamisesta. Vierailuiden esittelysivut ovat 
valmiina avattaviksi. Sivuille lisätään uusia kohteita ja myös tutki-
mustietoa olisi tarkoitus lisätä. Sivut ovat osoittautuneet tarpeel-
lisiksi ja toimiviksi.  Hirsipääkaupunki-esitteiden (A4 suomeksi ja 
englanniksi) tarkoitus oli lähinnä ohjata nettisivuille, sillä pape-
rimateriaalin tarve on viime vuosina vähentynyt huomattavasti. 
Esitteitä tilattiin pieni määrä ja niitä päivitetään tarvittaessa. 
 
Hankkeeseen osallistuneiden hirsitalotehtaiden yhteisesite sai 
otsikon ”Log house industry in Northern Ostro Bothnia”. Esite 
antaa Pohjois-Pohjanmaasta kuvan kansainvälisenä hirsiteol-
lisuuden keskittymänä. Osahanke osallistui useiden videoiden 
tuottamiseen kaupungin ja muiden toimijoiden kanssa. Youtu-
been ladattuja videoita on käytetty useissa tilaisuuksissa, ja niitä 
on hirsipääkaupunki-sivuilla ja kaupungin ja Pudasjärven kehi-
tyksen sivuilla. Lisäksi osahankkeen projektipäällikön kirjoituk-
sia julkaistiin Kalevassa, Rakennuslehdessä, Iijokiseudussa ja 
kaupungin nettisivuilla. Osahankkeella oli Facebook-tili, jolle teh-
tiin useita postauksia viikossa. Enimmillään tavoitettiin yli 1700 
henkilöä. 11.2.2019 tykkääjinä oli 241. Instagram- ja Twitter –tilit 
jäivät vähälle käytölle. 

Projektipäällikkö kontaktoi mediaa aktiivisesti ja antoi juttuvihjei-

tä (esim. puualan lehdet, Kuntalehti, Maaseudun Tulevaisuus, 
Alma Median ja Talentumin julkaisut). Yhteydenottoja tehtiin 
erityisesti seminaari-ilmoittelun yhteydessä ja uusista hirsikoh-
teista. On mahdotonta sanoa, kuinka usein kontaktointi johti 
artikkeliin. Systemaattiseen medianäkyvyyden seurantaan ei 
hankesuunnitelmassa ollut resursseja. Juttuja on hankeaikana 
ollut ainakin seuraavissa paperi- tai nettijulkaisuissa: Puumies, 
Puu-lehti, Aarre-lehti, iltapäivälehdet, Helsingin Sanomat, Kunta-
lehti, Maaseudun tulevaisuus, Metsälehti, Rakennuslehti, metsä.
fi, Sisäilmauutiset, Arkkitehti-lehti, Tekniikka & Talous, Vasabla-
det, Österbottenstidning, Päivän lehti, Etelä-Suomen Sanomat, 
Akustiikka & Estetiikka, Architect (The Journal of the American 
Institute of Architects) sekä Työ terveys turvallisuus. Myös mo-
net yritykset ovat viitanneet Pudasjärven hirsikohteisiin (esim. 
Kontio, Lukkaroinen, YIT, UPM TImber, Ramboll, Teknos, Green 
Building Partners, Sweco). Hirsikampus on ollut esillä ainakin 
Ylen suomalaisilla ja ruotsinkielisillä kanavilla valtakunnallisesti 
ja alueellisesti. Eniten kansainvälistä näkyvyyttä on tuonut Ar-
chDaily –nettisivujen artikkeli ”The Purity of Expressive Timber 
Structure Celebrated in Finland’s Pudasjärvi Campus” (myös 
kiina, espanja, portugali). Tällä arkkitehtien ammattisivustolla on 
yli 13 miljoonaa vierailua kuukausittain. Lisäksi Pudasjärven pai-
kallislehdessä julkaistiin useita hankkeeseen liittyviä juttuja (ta-
pahtumista, kolumneja ym.).  Projektipäällikkö laati lisäksi hirsi-
aiheista sisältöä messu- ja muihin julkaisuihin, joissa Pudasjärvi 
on markkinoinut tontteja tai ilmoittanut kaavoitukseen liittyvistä 
asioista.  Pudasjärvelle tuli vuoden 2019 alussa tiedustelu ystä-
vyyskaupunkitoiminnasta Italiasta Cameron kaupungista, jonka 
infrastruktuuri on kärsinyt maanjäristyksissä. Toiminta antaisi uu-
sia mahdollisuuksia viestinnälle.

Erilaisiin kilpailuihin osallistuminen tuo näkyvyyttä, vaikka voittoa 
ei tulisikaan. Projektipäällikkö laatikin ilmoittautumisen tai toimitti 
materiaalia seuraavia kilpailuja varten: 

• Puupalkinto: Suomen paras puurakennus. Hirsikampus 
ja Hirsikartano ilmoitettiin kilpailuun peräkkäisinä vuosina. 
Vuonna 2016 Hirsikampus voitti. 

• Culture EDEN in Finland 2017: etsittiin kulttuuria ja matkai-
lua raikkaalla tavalla yhdistävää matkakohdetta. 

• MIPIM Awards 2018: Kiinteistösijoitusmessujen kilpailussa 
etsittiin parasta rakennuskohdetta. 
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• SAFA 2018: Pudasjärven hirsirakentaminen sai Suomen 
arkkitehtiliiton SAFA-palkinnon.   

Myös muista tunnustuksista (Pohjois-Suomen paras rakennuste-
ko, BREEAM-sertifikaatti) viestitiin aktiivisesti.

Seminaarit 
Hanke järjesti kaksipäiväiset seminaarit syksyllä 2016 ja 2018. 
Maksullisen kansainvälisen kutsuseminaarin ajatuksesta luovut-
tiin kustannus- ja aikataulusyistä. Kansainvälisyys toteutui 2018, 
kun TräCentrum Norrin toiminnanjohtaja Bror Sundqvist kertoi 
Pudasjärven seminaarissa puurakentamisen mahdollisuuksis-
ta Ruotsissa. Englanniksi luennoi myös Aalto-yliopiston Mark 
Hughes. Ohjelmissa yhdistyivät paikallinen kokemus, hirsiosaa-
minen ja uusi tutkimustieto. Molemmilla kerroilla osanottajia oli 
yli sata. Projektipäällikkö tiedotti seminaareista verkostojen ja so-
men kautta. Kutsut laitettiin kaikkiin kuntiin, muihin keskeisiin toi-
mielimiin (esim. Eduskunnan ympäristövaliokunta, rakennusalan 
järjestöt), puu- ja rakennusalan yrityksille, kehittäjille, tutkijoille 
ja medialle. Projektipäällikkö teki paljon myös henkilökohtaista 
viestintää. 
 
Seminaarien ohjelmat ja muu materiaali ovat Pudasjärven 
kaupungin sivulla olevilla hankkeen kotisivuilla. Ensimmäiset 
luentopäivät olivat Hirsikampuksella, toiset päivät Syötteellä. 
Ohjelmaan kuuluivat Hirsikampuksen esittelyt ja vierailumahdol-
lisuudet (Kontio, Karhukunnas, Profin, päiväkoti, Hirsikartano, 
museo). Ensimmäinen seminaari alkoi OSAO:lta sahateollisuu-
den koulutukseen tutustumisella ja jatkui kiertoajelulla. Vuonna 
2018 Hirsikampuksella oli näytteilleasettajia (esim. OSAO, Kan-
salaisopisto, Kontio). Seminaareissa oli useita toimittajia ja niis-
tä julkaistiin artikkeleita paikallislehden lisäksi ammattilaismedi-
oissa. Onnistumisesta kertoo, että toiseen seminaariin puhujia 
tarjoutui itsekin, ja paikalla oli paljon ihmisiä, jotka eivät tulleet 
kohteisiin tutustumisen takia. 

Projektipäällikkö piti esitelmiä hirsirakentamisesta Juvalla, Liek-
sassa, Alajärvellä, Kuusamossa ja Yli-Iissä. Eduskunnan kan-
salaisinfossa joulukuussa 2016 puhuttiin terveistä tiloista, ja 
Kielo Growth järjesti Älykkään rakentamisen ja asumisen kou-
lutuspäivän Oulussa. Pohjois-Pohjanmaan liiton hanketapaa-
misessa projektipäällikkö esitteli hanketta ja Lapin liiton edus-

tajat tutustuivat Pudasjärvellä hirsikohteisiin. Educa-messuilla 
Helsingissä 2019 oli yhteisesitys Pudasjärven ja Iisalmen hir-
sikoulujen rehtoreiden kanssa.  Projektipäällikkö oli aktiivinen 
vieras myös ilman ohjelmaan kuuluvaa esitystä. Tilaisuuksia oli 
useimmin Oulussa aiheina rakentaminen ja puurakentaminen, 
biotalous, rakennusalan diplomi-insinööriopinnot, koulutusvienti 
ja matkailu. Kalajoella oli puurakentamisen seminaari vuonna 
2017. Kemin kansainvälisessä Arktinen biotalous ja puuraken-
taminen –seminaarissa 2018 projektipäällikön ei itse maininnut 
Pudasjärveä; se mainittiin esimerkkinä niin usein, että juontaja 
leikillisesti kielsi mainitsemasta sitä enää iltapäivällä – turhaan. 
Luontoa ja hyvinvointia sisätiloihin restoratiivisella suunnittelulla 
–seminaarista Helsingistä syksyllä 2017 tuli ideoita vuoden 2018 
hirsirakentamisen seminaariin. Kuusamon matkailuparlamentis-
sa 2017 projektipäällikkö piti puheenvuoron hirsimatkakohteista. 
Hän osallistui myös Suomen arkkitehtiliiton SAFAn arkkitehtipäi-
ville, kun Pudasjärvi palkittiin hirsirakentamisestaan, ja organisoi 
vieraille Pudasjärvellä käynnin. 

Projektipäällikkö osallistui Kemin Digipoliksen järjestämälle vie-
railulle Hoiskon CLT-tehtaalle. PuuSuomi-verkoston kokouksia 
oli Lieksan Woodpoliksessa ja Joensuussa, jossa kokoonnuttiin 
Metla-talolla ja tutustuttiin puukerrostaloon. Projektipäällikkö il-
moitti Hirsikampuksen ympäristöminsteriön Levels-indikaattorei-
den kehittämisen kohteeksi yhdessä Hirsitaloteollisuuden kans-
sa. Työn toteutti Kontiotuotteen edustaja.  

Muut tapahtumat Pudasjärvellä  
Pudasjärvellä pidetään heinäkuun alussa vilkkaat markkinat, 
joissa kaupungilla on oma teltta. Vuonna 2016 ja 2017 Moder-
ni hirsikaupunki –hanke oli markkinoilla esittäytymässä, vuonna 
2018 hanke vastasi markkinoiden järjestämisestä. Pääteemana 
oli tällöin hirsirakentaminen, joka näkyi tonttimarkkinoinnissa, tel-
tan somistuksena ja hirsiaiheisena kilpailuna. Lisäksi järjestettiin 
Hirsipääkaupungin tarina –kiertoajelu. Pudasjärvi-päivillä 2016 
projektipäällikkö organisoi Hirsikampuksen esittelyt ja esitteli ra-
kennusta ja hanketta. Hirsikampuksen aula oli auki yleisölle viisi 
tuntia päivässä kesällä 2017 ja 2018. Järjestelyt tehtiin yhdessä 
kaupungin, Pudasjärven 4H-kerhon ja koulun kanssa. Viestintää 
hoiti pääasiassa hanke. Koulua esitteli lukion oppilas, ja aulas-
sa oli esillä materiaali esimerkiksi hirsikohteista ja hankkeesta. 
Ensimmäisenä vuonna kävijöitä oli yli 500, toisena noin puolet 

tästä. Koulu on toivonut jatkoa esittelyille.         

Projektipäällikkö esitteli kyläyhdistysten tapahtumissa hanketta 
ja sen toimenpiteitä. Tärkeä viesti oli, että hanke etsii Hirsipää-
kaupunki-sivulle kaupunkilaisten omia hirsikohteita. Eurooppa-
päivän teema vuonna 2018 oli kulttuuriympäristöt. Osana päivien 
ohjelmaa hanke järjesti Pohjois-Pohjanmaan liiton kanssa kierto-
ajelun Pudasjärven kohteisiin. Projektipäällikkö esitteli moderne-
ja kohteita ja maakunta-arkkitehti kertoi arvokkaista kulttuuriym-
päristöistä. Toimittaja teki tilaisuudesta jutun Iijokiseutu-lehteen. 

Hirsirakentamisen edistäminen ulkomailla
Osahankkeen tavoitteisiin kuului hirsirakentamisen edistäminen 
ulkomailla. Tätä tehtiin sekä kotimaasta käsin, hankesuunni-
telman mukaisilla ulkomaan matkoilla ja verkostojen ja median 
kautta. Pudasjärven hirsikohteissa vierailleista noin 10 000 ihmi-
sestä noin neljännes on ollut ulkomaalaisia. He ovat edustaneet 
rakennus-, suunnittelu- ja koulutusaloja, julkishallintoa ja päätök-
sentekoelimiä. Tavoitteen Pudasjärven imagon vahvistamisesta 
kansainvälisenä hirsirakentamisen keskuksena voidaan katsoa 
toteutuneen. 

Pudasjärven kaupunginjohtaja Tomi Timonen piti esityksen Pu-
dasjärven hirsirakentamisesta kansainvälisessä Forum Wood 
Building Nordic 2016 seminaarissa Helsingissä. Seminaarissa 
käytyjen keskusteluiden pohjalta Pudasjärvi liittyi pohjoismai-
seen Nordic Wooden cities – verkostoon ja se esitellään ver-
koston sivuilla hirsipääkaupunkina. Verkoston toiminta alkoi kui-
tenkin hiipua toiminnanjohtajan vaihduttua vuonna 2017. Arctic 
Wood building and circular economy forum -tapahtumassa 2018 
Kemissä projektipäällikkö tapasi pohjoismaisia puurakentamis-
alan toimijoita.  

Attractive Oulu Region –matkailuhanke (AOR) on ollut tärkeä 
yhteistyökumppani hirsimatkailun edistämisessä ja viestinnässä. 
Se on tuonut tutustumaan hirsirakentamiseen kymmeniä suurten 
matkanjärjestäjien edustajia Japanista, Kiinasta ja Keski-Euroo-
pasta. Hirsiaiheiset matkailutuotteet ovat olleet mukana matkai-
luesitteissä syksystä 2017. 

EU-tasollakin huomioitiin Pudasjärven hirsirakentaminen. Vuon-
na 2017 Euroopan aluehallinnon johtajien järjestö EASTR:n Eu-

ropean days –kokoontumisen puoliso-ohjelmaan kuului vierailu 
Hirsikampuksella ja muuallakin Pudasjärvellä. Vuonna 2018 
Hirsikampuksella vierailivat EU-komission alue- ja kaupunkipo-
litiikan pääosaston Suomen ja Baltian maiden yksikön päällikkö 
Angela Martinez Sarasola. Hän piti Pudasjärven hirsirakentamis-
ta poikkeuksellisen hyvänä esimerkkinä EU-tukien vipuvarsivai-
kutuksesta. 

Vuonna 2017 kansainväliset arkkitehtiopiskelijat vierailivat Pu-
dasjärvellä. Vierailu liittyi verkostoon, jossa Eurooppalaiset ark-
kitehtiopiskelijat tapaavat vuosittain eri maissa. Suomessa kerta 
oli ensimmäinen. Projektipäällikkö koordinoi vierailun Pudasjär-
ven kohteisiin. Lukiolaiset opastivat Hirsikampuksella 50 maasta 
tullutta 107 arkkitehtiopiskelijaa.

Hirsikampus ja hieman myös muu Pudasjärven hirsirakentami-
nen ovat olleet esillä kansainvälisessä mediassa. Laajinta näky-
vyyttä on tullut Arch Daily –nettisivujen kautta. Hirsikampus on 
ollut tärkeä ulkomaan kaupan referenssikohde erityisesti Konti-
otuotteelle ja Lukkaroisen arkkitehtitoimistolle mutta myös joille-
kin muille yrityksille. Varsinaiset ulkomaan matkat suuntautuivat 
Ruotsiin, Ranskaan ja Norjaan. 

Ruotsin puurakentamiseen tutustuminen: Skellefteå ja 
Växjö 2017
Pohjoismainen puukaupunkiverkosto järjesti matkan Ruotsin 
puurakentamiseen tutustumiseksi 3.-5.10.2017.  Tavoitteet oli-
vat verkoston toiminnan vahvistaminen löytämällä konkreettisia 
yhteistyön tekemisen tapoja, tutustuminen puurakentamiseen ja 
uusien ideoiden saaminen. Matkalla olivat mukana esimerkiksi 
Kemin kaupunginjohtaja, Digipoliksen edustaja, maakunta-arkki-
tehti ja edustajat Arctic Smartness Portfolio ja Arktinen biotalous 
–hankkeista sekä ammattiopisto Lappiasta. Skellefteåssa tavat-
tiin kaupungin ja elinkeinoyhtiön johtoa sekä Luulajan yliopiston 
puurakentamisen tutkijoita ja kehittäjiä. Monitoimihalli Kraft aree-
nan (2008) CLT-rakenteinen harjoitusjäähalli kiinnosti Pudasjär-
velle suunnitteilla olevan jäähallin takia. Kokemukset puuhallista 
olivat erittäin positiivisia. 

Matkalla tutustuttiin myös puiseen Älvsbackan siltaan (2011), 
joka 130-metrisenä on pohjoisen pisin puinen vinoköysisilta. 
Älvsbackassa tutustuttiin lisäksi puukerrostaloihin. Autolla py-
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Kuva 39.
Kerrostalokortteli Limnolo-
genin (2008) neljässä 8-ker-
roksisessa talossa sekä 
rungot, lattiat, seinät että 
jopa hissikuilut ovat puus-
ta. Pohjakerros rakennettiin 
betonista rakennusten sta-
biliteetin varmistamiseksi. 

Kuva 40. 
Puinen urheilurakentami-
nen on Växjön erikoisuus. 
Kaupunki ja urheiluseurat 
ovat toteuttaneet Arenasta-
deniin viime vuosina suori-
tuspaikat yli 15 lajille (esim. 
jäähalli, jalkapallohalli, 
yleisurheiluhalli, salibandy-
halli).

Kuvat 41-42.
Växjössä oli paljon puura-
kennuksia rakenteilla.

Kuvat 43. (Viereinen sivu)
Videum Science Park, suun-
nittelija Arkitektbolaget.

säköitiin kuusikerroksessa liimapuusta rakennetussa parkkitalo 
Ekorrenissa (2008) ja yliopistolla tutustuttiin useisiin puuraken-
nuksiin. Skellefteån lentoaseman lennonjohtotornikin (2004) oli 
CLT-rakenteinen. Skellfetå on suuren clt-tuottaja Martinsonin 
kotikaupunki. 

Växjö on puurakentamisen ja ekologisuuden edelläkävijäkau-
punki 1980-luvulta alkaen. Matkan isännöinnistä vastasi kau-
pungin kehitysyhtiön Hans Andrén, Pohjoismaisen puukaupun-
kiverkoston toiminnanjohtaja. Lisäksi mukana olivat kaupungin 
energiasuunnittelija sekä professori Marie Johansson Linnaeus-
yliopistosta. Hänen johdollaan tutustuttiin puurakentamisen tutki-
mukseen ja kehittämiseen.  
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Kuva 44. 
Puurakennuksilla on pitkä 
historia Trondheimin merel-
lisessä kaupungissa.

MIPIM 2017-messut Ranskan Cannesissa
MIPIM-messut ovat maailman suurin kiinteistöalan tapahtuma. 
Kiinteistöalan investoijat, alueet ja kaupungit, rakennusala suun-
nittelijoista rakennuttajiin, kiinteistö- ja yrityspalveluiden tuottajat 
sekä hotelli- ja muu kiinteistöintensiivinen liiketoiminta kohtasivat 
Cannesin kongressikeskuksessa 14.-17.3.2017. Vuodesta 1990 
järjestetyillä messuilla oli yli 25 000 osallistujaa, yli 3000 näyt-
teilleasettajaa ja yli 360 puhujaa sadasta maasta. Moderni hir-
sipääkaupunki Pudasjärvi –osahankkeen osallistumisen tavoite 
oli tehdä modernia hirsirakentamista kansainvälisesti tunnetuksi.
   
Hanke osallistui BusinessOulun järjestämälle Arctic Europe –
osastolle, joka oli messuhallin pääkäytävän varrella sopivan 
vilkkaasta paikasta. Osastolla oli alueiden ja yritysten edusta-
jia Pohjois-Pohjanmaalta, Lapista, Luulajasta ja Tromssasta. 
Projektipäällikkö keskusteli hirsirakentamisesta yli 70 henkilön 
kanssa, ja lisää kertoi Pudasjärvenkin hirsikohteita suunnitel-
leen arkkitehtitoimiston johtaja Mikko Lukkaroinen. Keskustelu-
kumppaneita oli esimerkiksi Japanista, Barcelonasta, Milanosta, 
Lontoosta, Tšekeistä, Pariisista, New Yorkista ja Kanadasta. 
Pohjoisen mahdollisuuksia esiteltiin myös tunnin mittaisessa se-
minaarissa.

Vaikka puu oli monen messuosaston rakenteissa esillä ajankoh-
taisena materiaalina, muita puurakentamisen edustajia ei näyttä-
nyt olevan. Englanninkieliset logcapital.fi –sivut saatiin auki juuri 
ennen messuja. Esitteiden lisäksi projektipäällikkö jakoi puista 
käyntikorttia, jonka huomioarvo oli erinomainen. Messujen jäl-
keen otettiin jälkimarkkinointina yhteyttä kaikkiin, jotka olivat an-
taneet korttinsa projektipäällikölle. 

Yksi messujen kohokohta oli MIPIM Awards -kiinteistöpalkinto. 
Palkinnon äänestys oli järjestetty niin, että yleisön huomio on 
taattu. Hirsikampus ilmoitettiin vuoden 2018 kisaan, mutta loppu-
kilpailupaikkaa ei tullut. 

Forum Wood Building Nordic: Trondheim 27.-29.9.2017
Forum Wood Building Nordic-kongressi on puurakentamisen tär-
kein kongressi pohjoismaissa. Vuonna 2017 se järjestettiin Tron-
deimissa teemalla Wood based zero cities – puuhun perustuvat 
hiilineutraalit kaupungit. Osanottajia oli yli 400, mitä järjestäjät pi-
tivät merkkinä puurakentamisen kiinnostavuuden kasvusta. Pai-

kalla oli aiemmasta poiketen myös muun rakennusteollisuuden 
kuin puurakentamisen edustajia. Hankkeen tavoitteena messuil-
la oli tehdä modernia hirsirakentamista kansainvälisesti tunne-
tuksi ja verkostoitua erityisesti tutkijoiden kanssa. Projektipääl-
likkö osallistui myös Nordic Wooden Cities (NWC)-yhdistyksen 
kokoukseen, jossa käsiteltiin järjestön toiminnan kehittämistä.
  
Kongressi levittäytyi Clarion-hotellin ympäristöön julisteina ja pui-
sina rakenteina. Toistaiseksi puurakentamisen ykköstapahtumaa 
ei ole järjestetty puurakennuksessa. Moderni Hirsikaupunki Pu-
dasjärvi –osahanke jakoi NWCities –yhdistyksen esittelypöydän 
toisten esittelijöiden kanssa. 

Projektipäällikkö seurasi aktiivisesti luentoja. Aloituspaneelissa 
nollapäästöinen kaupunkirakenne todettiin realistiseksi tavoit-
teeksi, jonka toteutumisessa tarvitaan puuta. Kolmipäiväisen 
seminaarin päätöspaneelissa yritykset vakuuttivat olevansa val-
miita nykyistä kestävämpiin toimintatapoihin.

”Design to contracting”-luennoilla käsiteltiin julkisten hankintojen 
roolia uusien ratkaisujen edistäjänä. Suomen tilanteesta kertoi 
ympäristöministeriön Matti Kuittinen yhtenä esimerkkinä Pudas-
järvi. Anders Nyrud (NMBU) kertoi puun hyvinvointia edistävistä 

vaikutuksista. Puulla sisustetuissa sairaalahuoneissa potilaat 
kokivat kipua ja stressiä vähemmän ja he kotiutuivat nopeam-
min kuin verrokkihuoneiden potilaat. Restoratiivisten vaikutusten 
syntymekanismeja ei kuitenkaan tunneta hyvin. Projektipäällikkö 
keskusteli Nyrudin kanssa tutkimusyhteistyöstä. 

Keskustelimme myös esimerkiksi professori Gerhard Finkin 
kanssa tutkimusyhteistyöstä hirsitalotehtaiden kanssa, Tampe-
reen teknillisen yliopiston tutkija Satu Huuhkan kanssa puumate-
riaalien kierrätyksestä sekä Mark Isittin ja toimittaja-valokuvaaja 
Knut Werner Lindeberg Alsénin kanssa. Viimeksi mainituille toi-
mitin materiaalia Pudasjärven hirsirakentamisesta. Bror Sund-
qvistin osallistuminen Pudasjärven seminaariin oli tulosta tapaa-
misesta Trondheimissä. 

Hirsinen infra 
Hankkeen tavoitteena oli kannustaa rakentamaan lisää hirsistä 
infraa Pudasjärvelle. Hankkeen aikana otettiin käyttöön Hirsi-
kampus, Hirsikartano, Ruskapirtin vuokratalot ja Pietarilan vuok-
ratalot sekä liikuntapaikka Ritolantiellä. Vuoden 2019 alussa ra-
kenteilla on Kipinän koulun laajennus, LumiAreena Iso-Syötteelle 
sekä yksityinen päiväkoti. Pitkällä suunnitteluprosesseissa ovat 
jäähalli, Hyvän olon keskus ja kolme vuokrakerrostaloa. Yhteen 
laskettuna näiden (ilman yksityistä päiväkotia) ja hankkeen alus-
sa jo käytössä olleiden Karhukunnan ja päiväkodin investointien 
hinta on vähintään 86 miljoonaa euroa (osa hinnoista arvioita). 
Pieni lisä toteutuneiden hakkeiden listassa on Pudasjärven Ke-
hityksen hirsinen neuvotteluhuone, ja uuteen kiertoliittymään 
suunnitellaan hirsiaiheista teosta. Hankkeen vaikutus hirsisen 
infran toteuttamiseen on pieni, mutta se on pyrkinyt osallista-
maan kaupunkilaisia, mikä on osaltaan vahvistanut innostusta 
hirsirakentamiseen. Hirsisen infran esittelyitä tukee Hyvän olon 
keskukseen suunnitteilla oleva hirsiaiheinen vierailukeskus. Hy-
vän olon keskus rakennetaan Pudasjärven paraatipaikalle. Vie-
railukeskus toimisi Hyvän olon keskuksen ja muiden Pudasjär-
ven keskustan hirsiaiheisten vierailuiden kohtaamispaikkana.

Edellytysten luominen uudelle hirsirakenta-
misen liiketoiminnalle 
Parhaiten edellytyksiä hirsirakentamisen liiketoiminnan kehittymi-
selle tuo hirsirakentamisen suosion kasvu julkisessa rakentami-

sessa, sillä se lisää kaikenlaisen hirsirakentamisen uskottavuut-
ta. Pudasjärvi päätti vuonna 2015 hirren olevan ensimmäisenä 
tutkittava vaihtoehto julkisia rakennuksia hankittaessa, ja vuonna 
2016 se julistautui Suomen hirsipääkaupungiksi. Pudasjärvestä 
onkin muodostunut hirsirakentamisen esikuva. Hanke on edistä-
nyt tietoisuutta Pudasjärven hirsirakentamisesta vahvistaen si-
ten alan liiketoiminnan edellytyksiä. Teollisuudessa uskottavuu-
den kasvu näkyi ensin omakotitalojen kysynnän kasvuna, sitten 
alkoi tulla tarjouspyyntöjä julkisista hankkeista. Kysynnän kasvu 
luo mahdollisuuksia myös uusien yritysten synnylle. 

Rakentaminen on mahdollista vain lakien ja säädösten puitteis-
sa. Karhukunnas-hankkeessa tehdyllä tutkimustyöllä vaikutettiin 
aikanaan rakentamissäädöksiin, ja nyt vaikuttamista jatkettiin 
useilla eri tavoilla. Tärkein tapa on ollut Pudasjärven hirsikohtei-
den esittely ja tiedottaminen valtakunnan ja EU-tason päättäjille 
ja virkamiehille. Heitä on esimerkiksi kutsuttu seminaareihin pu-
humaan ja vieraaksi; puhujina heitä on ollutkin. Pudasjärvi oli esi-
merkkinä sisäilmaongelmien ratkaisusta Helsingissä 15.12.2016 
Eduskunnan kansalaisinfotilaisuudessa, jonne kansanedustajat 
kutsuttiin yhteisellä kutsulla ja avainkansanedustajat saivat lisäk-
si henkilökohtaiset kutsut. Eri tilaisuuksia käytettiin verkostoitu-
miseen ja vaikuttamiseen.  
 
Viimeaikaisessa usein tarkoitushakuisen sekavassa metsien 
käyttöä koskevassa julkisessa keskustelussa hanke on viestinyt, 
että puurakentamisen lisäämisen ympäristövaikutukset ovat po-
sitiivisia myös metsien käytön kannalta (mm. Kaleva 13.8.2017: 
Metsänomistaja hiilinielun hoitajana).

Projektipäällikkö osallistui Pudasjärven elinkeino-ohjelman te-
kemiseen puutuotetoimialan osalta. Hanke oli mukana myös 
vuonna 2018 perustetun Pudasjärven Kehitys oy:n puu- ja hirsi-
rakentamisen osuuden suunnittelussa. Projektipäällikön työpiste 
siirtyi yhtiön tiloihin vuoden 2019 alussa ja hän oli mukana yhtiön 
toiminnassa.    

Puualan tapaamisissa on keskusteltu alan koulutuksen veto-
voiman lisäämisestä. Hankkeen viestinnässä on nostettu esille 
hirsialan uusia mahdollisuuksia ja jaettu tietoa alan opinnoista. 
Hanke järjesti Pudasjärven OSAO:n puualan opiskelijoille opas-
tetun vierailun Hirsikampukselle, ja vierailut ovat jatkuneet. Vie-
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Kuva 45. 
LumiAreena. LumiAreenaan 
tulee hirsisiä liikunta-, mat-
kailu- ja tapahtumatiloja. 
Se valmistuu Iso-Syötteelle 
vuoden 2019 aikana. 

railuilla halutaan motivoida ja luoda ammattiylpeyttä opiskelijoille 
näyttämällä konkreettisia työn tuloksia. 

Pitkällä tähtäimellä hirsirakentamisen ja Pudasjärven vetovoi-
maisuutta lisää myös yhteistyö nuorten kanssa. Lukiolaiset ovat 
saaneet lisäkosketusta hirteen esitellessään Hirsikampusta koti- 
ja ulkomaisille vieraille. Heidän kanssaan on myös esimerkiksi 
toteutettu videoprojekteja. Uutena avauksena Hirsikampus ja 
Oulun yliopisto keskustelevat arkkitehtuurilukion aloittamisesta, 
ainoana Suomessa. Myös tutkimuksen ja koulutuksen kehittämi-
nen luovat mahdollisuuksia liiketoiminnalle. 

Tutkimuksen edistäminen
Jotta hirsirakentamisen mahdollisuuksiin ja vaikutuksiin voidaan 
uskoa, tarvitaan käytännön kokemusten lisäksi tutkittua tietoa. 
Vaikutuksista ympäristöön on jo paljon vakuuttavaa tieto, mut-
ta hirsimateriaalin vaikutus rakennuksen energiankulutukseen 
on osin epäselvä. Rakennusten käyttäjien kokemukset kertovat 
hyvinvointivaikutuksista, mutta tieteellisesti niitä ei ole riittävästi 
tutkittu. 
Pudasjärven hirsirakennukset ovat tutkimuksellinen mahdol-
lisuus, joka tulisi saada käyttöön. YIT esitteli Hirsikampuksen 
datasta tehtyjä analyysejä Pudasjärven hirsirakentamisen semi-
naarissa ja Puupäivässä 2018. Pikku-Paavalin päiväkodilta on 
kertynyt mittausdataa hirsirakenteiden toimivuudesta 5,5 vuoden 
ajalta, ja nyt hankkeen päättyessä datan analysoimiseen on löy-
tymässä osaamista ja kiinnostusta ammattikorkeakouluilta. 

Oulun ammattikorkeakoululla on myös valmistumassa opin-
näytetyö, jossa tutkitaan julkisten hirsirakennusten toteutunutta 
energiankulutusta verrattuna laskennalliseen arvioon. Pudasjär-
veltä tarkastelussa ovat Hirsikartano ja Pikku-Paavalin päiväkoti. 
Vastaava tutkimus pientaloista (Marjakangas 2012) näytti, että 
toteutunut energiankulutus oli noin 20 prosenttia laskennallista 
matalampi.  

Level(s) on Euroopan komission laatima menetelmä rakentami-
sen resurssitehokkuuden mittaamiseen. Järjestelmän käyttöä 
testataan 2018 – 2019 EU:n jäsenmaissa. Suomessa työtä koor-
dinoivat ympäristöministeriö, GBC Suomi, ARA ja Rakennustieto. 
Mittaristo on tarkoitus ottaa käyttöön kaikissa EU:n jäsenmaissa.  
Suomessa tulokset ovat osa ympäristöministeriön vähähiilisen 

rakentamisen tiekartan toteutusta. Pudasjärven Hirsikampus on 
yksi pilottikohteista.  

Tutkimuksen edistämistä ja vuoropuhelun syntyä tutkijapiirien 
kanssa edistää tutkimustyön ja korkeakoulumaailman tuntemi-
nen. Tutkimustyön edistämisessä tärkeimmät kumppanit ovat 
olleet Oulun yliopisto, Hirsitaloteollisuus ry, Puuinfo, ympäris-
töministeriö ja muut yliopistot sekä ammattikorkeakoulut. Myös 
mahdollisuus tukea tutkimustyötä rahallisesti olisi tärkeä. Tutki-
mukselle ominaista on, että se voi lähteä liikkeelle vasta pitkän 
ajan kuluttua tai erilaisessa muodossa kuin alun perin ajateltiin. 

4.2. Juurutus
Hankkeessa tavoitteena oli, että toimenpiteille ja esimerkiksi 
viestinnälle löytyy Pudasjärveltä omistaja ja toiminta tulee jat-
kumaan hankkeen jälkeen. Toiminnan juurruttamista tapahtuikin 
koko hankeajan jossakin määrin toimenpiteestä riippuen. Tär-
keä juurrutustoimenpide oli osallistua Pudasjärven elinkeino-
ohjelman tekoon puurakentamisen toimialan osalta sekä vuonna 
2018 toimintansa aloittaneen Pudasjärven Kehitys Oy:n toimin-
nan suunnitteluun. Hanke myös siirtyi Pudasjärven Kehityksen 
tiloihin vuoden 2019 ajaksi. Hirsipääkaupunki-sivujen hallinnointi 
siirtyy kaupungin viestintään.  

Hirsimatkailun kehittämisen on tarkoitus jatkua. Julkisten hir-
sikohteiden vierailuita organisoimaan ja opastamaan ei ole vie-
lä löytynyt yrittäjää, joka olisi integroinut vierailut toimintaansa. 
Yrittäjän löytyminen on kuitenkin mahdollista. Yrittäjän toiminnan 
tulee nivoutua kohteiden toimintaan. Posion kanssa aloitettiin 
keskustelut yhteisten kulttuurimatkailutuotteiden kehittämiseksi, 
mitä työtä viedään eteenpäin Pudasjärven Kehityksessä. Hirsi-
pääkaupunki-sivuilla on vierailupakettien esittelyt odottamassa 
päivittämistä ja julkaisua, ja vierailuiden sisältömateriaalit on toi-
mitettu useille tahoille. Myös muille toimenpiteille on haettu jatka-
jia mahdollisuuksien mukaan. Yhteistyöorganisaatioita listataan 
Pudasjärven Kehityksen sivuilla.

4.3. Arviointi ja johtopäätöksiä
Hankeaikana asenteet puurakentamista kohtaan ovat näyttävät 
muuttuneen koko ajan myönteisemmiksi. Taustalla ovat kansain-
väliset trendit, puurakentamisen ekologisuus ja uudet mahdolli-
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suudet sekä muiden rakennusten sisäilmaongelmat. Suuria puu-
rakennuskohteita on noussut eri puolilla Suomea ja ne saavat 
näkyvyyttä mediassa. Hirsirakentamisen imagoa on ratkaisevasti 
parantanut Pudasjärven esimerkki. Pudasjärven hirsirakentami-
nen tunnetaan rakentamisen ammattilaispiireissä, kuntien ra-
kennus- ja sivistystoimissa, ja Hirsikampuksen tuntevat monet 
maallikotkin. Hanke on tukenut imagon muutosta ja Pudasjärven 
tunnettuutta. 

Hankkeen kaikki toimenpiteet toteutettiin ja tavoitteidenkin voi-
daan katsoa toteutuneen. Joidenkin toimenpiteiden toteuttamis-
tapaa muutettiin hieman suunnitellusta. Vuoden 2016 seminaa-
ria ei järjestetty kansainvälisenä kutsuseminaarina vaan yleisenä 
kotimaisena seminaarina. Hirsirakentamisen infomateriaaleissa 
keskityttiin Pudasjärven kohteiden esittelyyn. Ammattilaisille 
suunnattujen hirsirakentamisen infopakettien teosta luovuttiin, 
koska tällainen materiaali kannattaa keskittää yhteen paikkaan, 
Puuinfoon. Hirsimatkailua kehitetään edelleen.    
 
Viestintää eri medioissa oli varsin paljon ja Hirsipääkaupunki-
nettisivut on osoittautunut hyödylliseksi, sillä niiden kautta tuli 
usein yhteydenottoja ja sivuja aletaan tuntea. Facebookiin tehtiin 
päivityksiä viikoittain ja videoita jaettiin Youtuben kautta. Twitteriä 
ja Instagramia käytettiin vähän, mutta Instagramin käyttöä kan-
nattaa jatkossa tehostaa.

Yhteistyö ja verkostoituminen ratkaisivat hankkeen onnistumi-
sen. Päähankkeen kanssa tietojenvaihto oli monipuolista ja oh-
jausryhmätyö oli hyödyllistä. Hankkeessa toteutettu verkostoitu-
minen on hyvä pohja Pudasjärven hirsiosaamisen kehittämiseksi 
edelleen elinkeinoelämän, tutkimuksen ja kaupungin markkinoin-
nin osalta.  

Uudet hirsirakennuskohteet vahvistavat hirsirakentamisen ja Pu-
dasjärven imagoa, ja myös ekologisen rakentamisen vaatimus-
ten kehittyminen kasvattaa puu- ja hirsirakentamisen kysyntää. 
Pudasjärvi voi hyötyä hirsirakentamisesta pitkällä tähtäimellä 
sitä enemmän mitä paremmin se tunnetaan ja mitä paremmin 
kaupunki on mukana verkostoissa.  Myös asukkaiden osallisuus 
tukee sitä, että Pudasjärvi tunnetaan yhä paremmin ekologisena 
ja terveellisenä hirsikaupunkina. 

Myös hirsirakentamisen vetovoimavaikutukset ovat alkaneet Pu-
dasjärvellä näkyä. Pudasjärvelle muuttaminen on kiinnostanut 
erityisesti ihmisiä, jotka haluavat saada lapset terveeseen kou-
luun; kiinnostusta on ollut myös yrittäjäpuolella. Hirsi todennä-
köisesti myös ratkaisi sen, että ARA myönsi rahoitusta vuokra-
kerrostalojen rakentamiseen. Hirsirakentaminen ja Pudasjärven 
kohteet ovat alkaneet kiinnostaa yhä enemmän myös suuria ra-
kennusliikkeitä. Uudet hirsirakennushankkeet antavat hirsiraken-
tamisen ja Pudasjärven tunnettuuden edistämiselle entistä suu-
remmat mahdollisuudet. Viestinnän tulee olla monikanavaista ja 
laajaa, jotta se tukisi hirsirakentamista ja Pudasjärven strategisia 
tavoitteita tehokkaasti. Viestinnän tulee myös olla jatkuvaa, jotta 
kiinnostus ei herpaannu.  

EAKR-rahoitus on ollut määrällisesti pientä Pudasjärven hirsi-
rakentamisen kehittämisessä, mutta se on tuonut suuria vipu-
vaikutuksia Karhukunnas-hankkeesta alkaen. Jatkossa han-
kerahoitusta kannattaisi suunnata esimerkiksi edistämään 
hirsirakentamisen hyvinvointivaikutusten tutkimista ja uusien 
tuotteiden kuten suurten massakustomoitavien lomarakennus-
ten (hotellit, huoneistohotellit ym.) kehittämistä. On myös mielen-
kiintoista nähdä, perustetaanko Pudasjärven Hirsikampukselle 
arkkitehtuurilukio. 
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6.
Pohdinta ja johtopäätökset
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Arviointivaiheesta kertovassa kappaleessa on eri osatutkimus-
ten päätteeksi esitetty pohdintaa kyseisestä osatutkimuksesta. 
Tämän kappaleen tarkoituksena on vielä yleisemmällä tasolla 
vetää yhteen tehtyjä toimenpiteitä, sekä niistä nousseita ha-
vaintoja. Lisäksi kerrataan vielä joitain aiemmissa kappaleissa 
käsiteltyjä olennaisimpia konkreettisia seikkoja, jotka liittyvät 
hankkeen ensisijaisiin tavoitteisiin. Tämän hankkeen tavoitteena 
on ollut selvittää tarkemmin hirsirakentamisen markkinaosuu-
den kasvattamiseen liittyviä haasteita, etsiä niiden ratkaisemista 
tukevia toimintamalleja ja tuotantotapoja sekä tutkia kaupunki-
maisempaan ympäristöön sopivan hirsirakentamisen uutta arkki-
tehtuuria niin suurten kuin pienten hirsikohteiden osalta. Uusien 
toimintamallien ja ratkaisuiden osalta painopiste on luonnollisesti 
ollut sellaisissa seikoissa, jotka liittyvät olennaisesti rakennusten 
arkkitehtuuriin tai arkkitehtisuunnitteluun. 

Hankkeen esiselvitysvaiheen toimenpiteistä laaditun esiselvitys-
raportin johtopäätöksissä annettiin vielä tarkennettuja suuntavii-
voja hankkeen suunnittelututkimus- ja arviointivaiheille, joiden 
toteutusta on käsitelty tässä loppuraportissa. Esiselvitysrapor-
tissa esitettiin aineiston perusteella muutama synteesinomainen 
laajempi teema, joihin hankkeessa tulisi jatkossa paneutua lä-
hemmin. Nämä laajemmat teemat kiteytettiin kolmeen eri stra-
tegiaan, jotka voisivat määrittää hirsiteollisuuden ja siten myös 
Moderni hirsikaupunki –hankkeen tulevaisuuden suuntaviivoja. 
Ensimmäinen strategia korosti olemassa olevien tuotteiden, 
kuten mallistojen kehitystä. Toinen strategia puolestaan tuotan-
toprosessien kehitystä, kuten suunnittelun tai muun tuotannon 
optimointia. Kolmannen strategian lähtökohtana oli uusien tuot-
teiden, toimintatapojen ja aluevaltauksien kehittely, johon liittyi 
olennaisesti syvällisemmän käsityksen muodostaminen hirsima-
teriaalista.

Hankkeen kahdessa jälkimmäisessä vaiheessa on paneuduttu 
melko tasaisesti kaikkiin esiselvityksessä esitettyihin strategioi-
hin. Hankkeen tuloksena on syntynyt kattava kirjo konkreettisia 
hirsirakennusten arkkitehtisuunnitelmia sekä laajasti erilaista 
tietoa hirsirakentamisen markkinaosuuden kasvattamisen haas-
teista ja mahdollisuuksista. Pudasjärven osahankkeen toimen-
piteet ovat vahvistaneet kaupungin roolia Suomen johtavana 
hirsikaupunkina, sekä tehnyt hirsirakentamista tutuksi useille 

kohderyhmille erilaisten kohdevierailujen sekä suosittujen semi-
naarien kautta.

Kuten esiselvitys- ja arviointivaiheista käy ilmi, ovat hirsirakenta-
misen markkinaosuuden kasvattamiseen liittyvät haasteet hyvin 
moninaiset. Aiemmissa tämän aihepiirin hankkeissa on todettu, 
että hirsirakentamisen lisääminen edellyttäisi sekä suunnittelijoil-
ta että rakentamista ohjaavilta viranomaistahoilta asennemuu-
tosta, jonka myötä hirsi nähtäisiin entistä toteutuskelpoisempana 
rakennusmateriaalina erilaisten rakennustyyppien osalta. Tämä 
huomio on osin relevantti myös tämän hankkeen tulosten valos-
sa. Hirsi on kyllä hyvin ajankohtainen ja kysytty materiaali, mutta 
myös hyvin ristiriitainen, arkkitehtisuunnittelun kannalta haasta-
va materiaali, jolloin suunnittelijoilla voi olla korkea kynnys ehdot-
taa hirren käyttöä ammatissaan, sillä onnistuneeseen lopputu-
lokseen voi olla helpompi päästä jollain tutummalla materiaalilla. 
Hankkeen tulosten avulla hirteen liittyvää suunnitteluproblema-
tiikkaa on helpompi ymmärtää, ja siten hirsi on myös helpompaa 
käyttää hyväksyttävällä tavalla erilaisissa rakennustyypeissä.
 
Toisaalta aineiston perusteella voidaan todeta, että kunhan suun-
nittelu on laadukasta, kysyntä ja kiinnostus hirttä kohtaan niin 
tilaajien kuin suunnittelijoidenkin taholta sinänsä on kunnossa, 
mutta puutteita on tällä hetkellä myös tarjonnan osalta. Yhteis-
työyritysten toimitusjohtajat mainitsivat kauppoja menneen ohi 
suun esimerkiksi johtuen kyvyttömyydestä tarjota muuttovalmiita 
hirsitaloja. Lisäksi arveltiin, että julkisellakin puolella kysyntä hir-
sitaloja kohtaan olisi jopa suurempi kuin mihin ala pystyy nykyi-
sellään vastaamaan. Tämä kaikki kulminoituu alaa vaivaavaan 
ristiriitaan, jossa hirren haluttavuudesta huolimatta yritysten 
kannattavuus on huonolla tolalla. Hankkeessa kerätyn aineiston 
perusteella ratkaisu on monisyinen: tarvitaan uudenlaisia liiketoi-
mintastrategioita liittyen tuotantoprosesseihin ja toimitusratkai-
suihin niin pienten kuin suurten kohteiden osalta, markkinointia, 
vientiin panostamista, teknistä tuotekehitystä sekä uusia alueval-
tauksia esimerkiksi suurempien asuinrakennusten osalta. Aineis-
ton perusteella myös hyvällä arkkitehtisuunnittelulla on kiistatta 
suuri merkitys hirsirakennusten hyväksyttävyyteen ja niistä ra-
kentuviin mielikuviin.

Tämän hankkeen tulokset tarjoavat paljon konkreettisia eväi-
tä, mikäli hirsitaloteollisuutta halutaan kehittää edellä kuvatuilta 

osin. Esimerkiksi tuotantoprosesseihin liittyen voidaan todeta, 
että hankkeessa tunnistettiin hirsitalojen suunnittelussa ja tuot-
teistamisessa tällä hetkellä olevan tiettyjä ongelmia, joihin mas-
sakustomoinnin hyödyntäminen voisi tuoda helpotusta. Vallitse-
va toimintamalli pientalotuotannon osalta on verrattavissa aina 
uuden prototyypin luomiseen, jossa joka kerta ilmenee erilaisia 
ongelmia. Nämä ovat haitta paitsi asiakkaan kannalta, myös yri-
tyksen kannalta, joka on tuotteestaan vastuussa ja joka joutuu 
virheet omaan laskuunsa myös korjaamaan. Tahtotila olisikin 
kehittää tuotetta pitkäjänteisesti. Vertailukohtaa haettiin ker-
rostalotuotannosta, jossa asiakkaat eivät esimerkiksi voi tehdä 
kylpyhuoneeseen tai sen sijaintiin juurikaan muutoksia, vaan se 
yleensä hyväksytään sellaisenaan. Tämä taas mahdollistaa esi-
merkiksi kylpyhuonetilaelementtien sarjatuotannon tehdasolois-
sa. Jos vastaava ajattelu menisi läpi myös hirsitalojen osalta, sen 
nähtäisiin voivan tervehdyttää alaa ja laskea rakentamiskustan-
nuksia.

Kaupunkimaisempaan ympäristöön sopivaa hirsirakentamisen 
uutta arkkitehtuuria etsittiin suunnittelututkimusvaiheessa, jossa 
esitettiin useita konkreettisia ratkaisuita siihen, millaista tällainen 
arkkitehtuuri voisi olla hirsirakentamisen kontekstissa. Tiiviin ra-
kentamisen tyyppitalokonseptissa esimerkiksi talojen muotokieli 
ammentaa vahvasti perinteisestä massoittelun ja muotokielen 
sekä materiaalimaailman osalta. Talot ovat kuitenkin nykyaikaisia 
harkitun pelkistetyn detaljiikan, erkkereiden sekä epäsymmetris-
ten kattojen myötä. Talot on esitetty lähes räystäättöminä, mutta 
käytännön kannalta toivottavat räystäät eivät pilaisi varmasti vai-
kutelmaa, kunhan ne toteutettaisiin riittävän siroina. Hirsinurkat 
on jätetty näkyviin tuomaan miellyttävää koristeellisuutta. Hank-
keessa luoduista arkkitehtisuunnitelmista saadun kokemuksen 
perusteella hirsi onkin kaupunkiin sopivuuden kannalta materi-
aali muiden joukossa, kunhan suunnittelu on laadukasta.

Arviointivaiheessa paneuduttiin hirsirakennusten laadukkaa-
seen arkkitehtisuunnitteluun vielä syvemmin haastattelemalla 
eri kohderyhmiä sekä arvioimalla ja analysoimalla joitain suun-
nittelututkimusvaiheessa laadittuja suunnitelmia sekä muita yk-
sittäisiä, korkeatasoisia esimerkkejä. Esille nousi, että laadukas 
hirsiarkkitehtuuri on materiaalilähtöistä, ja hirsien muodostama 
kokonaisrakenne, joka tulee jättää esille, on ratkaisevassa roo-
lissa. Arviointivaiheessa havaittiin, että hirsien muodostaman ko-

konaisrakenteen arkkitehtonista ideaa tuetaan sopivilla liitoksilla 
sekä yksittäisten hirsien yksityiskohdilla. Korkeatasoiselle hir-
siarkkitehtuurille oli myös ominaista, että hirttä käytetään myös 
kantavissa väliseinissä, jolloin hirren osuus koko rakennukses-
ta kasvaa, minkä luulisi olevan suotavaa myös hirsiteollisuuden 
kannalta. Eräs toimitusjohtajien haastattelussa esille noussut 
kehityssuunta oli myös hirsirakennusten aiempaa voimakkaampi 
rakennussarjamaisuus, joka olisi mainiosti yhdistettävissä hirsi-
rakenteeseen perustuvaan materiaalilähtöiseen arkkitehtuuriin.
 
Edellä kuvattu tapa olisi myös eräs keino erottua muusta mas-
siivipuurakentamisesta. Nykyaikainen hirsi on materiaali muiden 
joukossa hyvän suunnittelun kautta, mutta toisaalta myös pai-
numattomuus, jiirinurkat sekä viisteettömät hirsiprofiilit johtavat 
siihen, että hirsitalot näyttävät muiden nykyaikaisten pientalojen 
kanssa identtisiltä, jolloin hirsi todellakin on vain materiaali mui-
den joukossa. Tässä on vaarana, että tietyt hirren erityispiirteet 
kadotetaan ja hirsirakentamiseen liitettävät positiiviset imago-
tekijät eivät enää päde, jolloin hirsi kilpailee entistä enemmän 
myös muiden massiivipuisten tuotteiden, kuten CLT:n kanssa.

Suunnittelututkimusvaiheessa esiteltiin myös useita rakennus-
tyyppejä, jotka voisivat olla potentiaalisia uusia aluevaltauksia 
hirsirakentamiselle. Laaditut arkkitehtisuunnitelmat laajoista jul-
kisista rakennuksista tai työpaikkarakennuksista osoittivat, että 
ainakaan arkkitehtisuunnittelun näkökulmasta hirren käytölle ei 
ole estettä näinkään suurissa kohteissa. Päinvastoin, hirsi näyt-
täisi tekevän useista arkisista tiloista tavanomaista merkityk-
sellisempiä. Myös matkailurakentamisessa hirsi olisi Syötteelle 
suunnitellun huoneistohotellin perusteella varsin varteenotetta-
va nykyaikainen rakennustekniikka. Kansainvälisiä esimerkkejä 
hirsirakentamisesta kartoittanut osatutkimus esitteli useita täysin 
uudenlaisia ratkaisuja käytettäväksi hirsirakentamisessa. Opis-
kelijakilpailun voittaneet työt taas maalasivat vision kaupunki-
maiseen ympäristöön elimellisesti sopivista, hirsirakentamiselle 
uudenlaisista talotyypeistä, townhouse-talosta sekä nelikerroksi-
sesta kerrostalosta. Kerrostalorakentaminen olisi hirrelle ominai-
sinta nimenomaan maksimissaan nelikerroksisena, jopa mata-
lampana. Voidaan kuitenkin pohtia, tukeeko nykyinen kaavoitus, 
jossa tunnutaan tavoittelevan aina vain korkeampia rakennuksia, 
hirrelle sopivien maltillisen kokoisten kerrostalojen rakentamis-
ta? Toimitusjohtajien haastatteluissa tuotiin esille, että Suomes-
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sa jos missä luulisi olevan tilaa tällaiselle ”pikkukaupunkiraken-
tamiselle.”

Arviointivaiheen tutkimusten perusteella tuotiin esille myös useita 
konkreettisia ideoita liittyen hirsiteollisuuden tuotteiden kehittä-
miseen. Esimerkiksi liiman käyttäminen muuten niin luonnollises-
sa ja terveellisessä tuotteessa tuntui herättävän huolta osassa 
kuluttajia ja suunnittelijoita. Myös massiivipuutuotteita käsitellyt 
osio tunnisti liiman olevan pieni epävarmuustekijä esimerkiksi 
kierrätyksen suhteen. Hirsiteollisuuden edustajia liiman läsnäolo 
ei tuntunut vaivaavan, ja suuri osa edellä mainittujen kohderyh-
mien edustajistakin piti liimaa luonnollisena, jopa toivottavana 
tuotekehityksenä. Tästä syystä hirsiteollisuuden kannattaisi ai-
empaa avoimemmin kertoa käyttämistään liimoista ja niiden 
vaikutuksista eri näkökulmista. Myös hirsirakennusten arkkiteh-
tuuriin suoraan liittyviä ideoita esitettiin. Näitä olivat esimerkik-
si nykyaikaisen puuntyöstötekniikan aiempaa innovatiivisempi 
hyödyntäminen hirsien muotoilussa, runsaamman valikoiman 
kehittäminen esimerkiksi hirren viisteiden, kokojen, liitosten sekä 
pintalaatujen suhteen, sekä hirsirakenteen hyödyntäminen myös 
rakennusten kiintokalusteenomaisissa elementeissä, kuten por-
taissa. Massakustomointiosiossa tunnistettiin, että nykyään teh-
taiden laitteisto ei juuri aseta rajoituksia uusille mahdollisuuksille, 
vaan kyse on pikemminkin suunnittelupuolen osaamisesta ja re-
sursseista tai niiden puutteesta.

Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä olivat mukana olleiden 
hirsialan yritysten ohella Oulun yliopistossa arkkitehtuurin tutki-
musyksikössä toimivat tutkijat ja opiskelijat. Opiskelijaworksho-
pien, hirsiluentojen sekä opiskelijakilpailuiden avulla hirsiraken-
taminen on ollut yksikön koulutuksessa ja tutkimuksessa esillä 
huomattavasti aiempaa voimakkaammin. Hankkeen myötä saa-
tu kokemus on tuonut hyvän käsityksen siitä, millä tavalla hir-
sirakentaminen tulisi sisällyttää arkkitehtikoulussa annettavaan 
opetukseen ja siellä suoritettavaan tutkimukseen, jotta tulevien 
arkkitehtisukupolvien osaaminen kykenisi entistä laaja-alaisem-
min myös jatkossa vastaamaan käytännön arkkitehtisuunnittelu-
palveluiden kysyntään, nimenomaan hirsirakentamisen lisäänty-
vän kysynnän ja siihen liittyvien uudenlaisten tarpeiden osalta.

Moderni hirsikaupunki –hankkeen myötä on luotu hyvä yhteys 
maakunnan alueella toimiviin hirsiyrityksiin. Yllä on esitettynä 

tiivistetysti niitä toimenpiteitä, niin pienten kuin suurten hirsira-
kennuskohteiden osalta, joihin hirsitaloteollisuuden kehittämi-
sen tulisi jatkossa keskittyä. Hankkeessa syntyneen tiedon pe-
rusteella yhteistyötä on hedelmällistä jatkaa yritysten toiminnan 
kehittämiseksi. Erityisen mielekästä olisi soveltaa nyt syntyneitä 
oivalluksia sekä ymmärrystä edelleen käytännön toteutuksia lä-
hemmäksi.
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