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Miksi Pudasjärvellä maailman
suurimmat hirsirakennukset?

• sisäilmaongelmat, tuloksettomat remontit 
• nykyaikaiset tilat
• kouluverkon tiivistäminen
• julkisten rakennusten käyttöikä 30-40 vuotta

=> kehittämisen tarve Suomessa
• sattui tulemaan suurimmat



HISTORIA
Perinteinen: eristämätön 
  - pyöreä/käsittelemätön
  - pelkka/punamulta
  - kattamaton/lautakate 
Seuraava vaihe: lisäeristeet, lautakate

Kotiseutumuseon 
hirsitalokokoelma 

Kirkko 1781   

Maailman pisin
katettu 
hirsiaita 1800 l.

Lakarin koulu 1884

Hirsikortteli, 1980-luku:

Suomen ensimmäinen
hirsitalomallisto



KONTION
PÄÄKONTTORI

2009-2012 KARHUKUNNAS
Tutkimuskortteli: Metsähallituksen toimisto, hotelli ja asuintaloja, 
600 m2, 800 m2 + 3 x 150 m2 = 2000 m2 

NYKYAIKA       
2000-luvun yksiaineinen lisäeristämätön ja
kattamaton teollinen hirsi



Pikku-Paavalin päiväkoti
8/2013

maailman suurin  hirsirakenteinen päiväkoti
https://www.youtube.com/watch?v=ZTtGDFwU0E8&feature=youtu.be



https://vimeo.com/193257783

Yhtenäiskoulu 8/2016

- 150 vuotta 
- 10 000 m2   
- joustava ja muunneltava 
- avoin, valoisa, turvallinen
n. 900 päivittäistä käyttäjää

28 km hirttä, 8300 m3 puuta
- kotimainen työ ja raaka-
aine
 
Netissä: oppikirjana Hirsikampus

 https://www.youtube.com/watch?v=yQ9wVv8kwxo
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Miksi elinkaarimalli? 

- elinkaarimalli: yksityinen toteuttaa julkisen hankkeen:
sopimus hankkeen koko elinkaaren ajalle

- rakentaa kuin oman
- kuntatalous: leasing antaa joustavuutta ja

ennakoitavuutta; rahoitus varattu – toisaalta myös
sidottu     

- vastuiden kohdistaminen toimijoiden kesken 
- edellytys: luottamus, jonka tueksi sopimus   
- Hirsikampus => Hirsikartano  
- allianssimalli monitoimitalolle? 

toimijoille yhteiset tavoitteet mallilla, joka palkitsee ja
sanktioi osapuolia sovittujen tavoitekustannus- ja
avaintulos-tavoitteiden mukaan => kompensaatiomallilla
pois osaoptimoinnista



Elinkaarimalli Hirsikampuksella 
Kilpailullinen neuvottelumenettely 
- Tekes: rahoitusta kilpailuttamiseen: innovatiivisen ratkaisun kehittäminen
- konsultointi: kilpailutuksen tilaajan taloudellinen neuvonanto ja projektinjohto (Inspira)
- rakennusprojektin tarjouskilpailu: Lemminkäinen-Kontio-Lukkaroinen-konsortio

Sopimus: 

Lemminkäinen Talo Oy suunnittelee, rakentaa, hoitaa ja ylläpitää sekä luovuttaa hyväkuntoisen
kiinteistön Pudasjärven kaupungille 25 vuoden sopimuskauden päätteeksi. Sen ajan Lemminkäinen
Talo Oy vastaa rakennuksen hoidosta ja tekee yhteistyötä opettajien, emäntien, oppilaiden ja muiden
kiinteistöstä vastaavien ja sitä käyttävien kanssa.

- tarkka sopimus talon käytöstä: yksilöidyt tilat, aikataulut, hinnat, kunto, palvelut… 
- vastuut ja velvollisuudet
- maksu käytettävissä olevista tiloista
- lisätoimintoja lisähintaan kustannusperusteisesti (mm. matkailukäyttö)
- YT-ryhmä

25 v.: uusi sopimus tai lunastus



Rakennusinvestointi n. 23 milj. €:  

• 9700 kerrosneliötä => 2300 € /neliö    

• omistaja: Kuntarahoitus 

• leasing: investointimenot n. 0,8 M €/v. 

• hirren osuus kustannuksista n. 10 % 

– 1800 m3 = 1 milj. kg teollista hirttä; 275 - 205 - 130 mm

Elinkaarikustannus n. 20 milj. € : 

• n. 800 000/v. 

• ”tila palveluna”: Lemminkäiselle korvaus käytettävästä tilasta

– luokkatilojen keskikoko 50,5 neliötä, mitoitus 20:lle

– + keskuskeittiö

– + opetus 

• elinkaarikustannus: kiinteistöpalvelut, energiakustannukset ja PTS-investoinnit 25 vuodelle

– vähennyskelpoisia käyttömenoja: mm. kiinteistönhuolto, siivous, aluepalvelut, energia  

– PTS-varaukset

 vuosikustannus  

 



Toimivat tilat 
Sisäilma & akustiikka: 
   => terveys ja tuottavuus  
Energiankulutus ennakoidun mukainen 

Elinkaarimalli: YT-ryhmä  
- sopiminen ja yhteydenpito
- selkeät vastuut 
- nupit ja nastat 
- lisäajoista sopiminen ja

hinnoittelu 



HIRSIKARTANO ELINKAARIMALLILLA 

Maailman suurin hirsinen ikäihmisten palvelukoti

   2700 m2 tehostettua palveluasumista 54:lle



20 v. elinkaarimalli: 

Toteutus: Lemminkäinen – Lukkaroinen – Kontio  

Rakennusinvestointi 6 650 660 € 

Leasing-maksu Kuntarahoitukselle n. 0,2 M/v./20 v.

Elinkaarikustannus 5,7 milj. € /20 v. = 285 000/v.

- kiinteistöpalvelut 3,844.000,00 € (192 000/v)

- energia 513.290,00 € (26 000/v)

- PTS 927.700,00 € (46 000/v)

Vuosittaiset kulut kaupungille n. 0,5 milj.

Vuokralaisina Oulunkaari ja Mikeva.



Pudasjärven
vuokratalot oy

4/2016: 3 rivitaloa
erityisryhmille
2017: 3 luhtitaloa 

Kulttuurin ja liikunnan
monitoimitalo? 



IMAGO JA TUNNETTUUS 

Palkintoja Hirsikampukselle: 
- Puupalkinto 2016 
- Pohjois-Suomen paras rakennusteko (RIL)
- Suomen 1. BREEAM for education –sertifikaati:
sisäilma, akustiikka 
- kunniamaininta Tekla BIM-kilpailussa ja yleisön
suosikki  

Yli 7000 vierailijaa eri kohteissa    
- matkailukohteita tuotteistetaan 
   - mm. Hirsipääkaupunki-kierros, tekniset 
      vierailut 
   - www.hirsipaakaupunki.fi  

Tilaisuuksia kampuksella lähes viikoittain 

http://www.hirsipaakaupunki.fi/


STRATEGIA: hirsi ensisijainen

SUOMEN HIRSIPÄÄKAUPUNKI

POHJOISMAINEN
PUUKAUPUNKIVERKOSTO 

uutta hirsirakentamista,  modernia
arkkitehtuuria 



KÄYTTÄJÄ

KUNTA/VALTIO

GLOBAALI

KÄYTTÄJÄ: terveys, hyvinvointi  
- kosteus-, lämpö- ja

ääniolosuhteet, luonnollisuus
- viihtyminen ja työteho

KUNTA/VALTIO: kustannustehokkuus  
- kosteudenhallinta
- vikasieto, pitkäikäisyys: remontti- ja

uudisrakennustarve
- muuntojoustavuus
- rakennus- ja käyttökustannukset
- sote-kustannukset
- työ: verotulot Suomeen; vienti 
- imago

GLOBAALI: ekologisuus
- ilmasto: sitoo n. 2 x painonsa hiilidioksidia

     - 10 x valmistuksessa vapautuva
     - sivuvirrat täysin käyttöön 

- uusiutuva: käyttö lisää puun kasvua
- täysin kierrätettävä 

VAIN HYVIÄ SYITÄ 



Aila Ryhänen, projektipäällikkö 

Puh. 040 621 3140

aila.ryhanen@pudasjarvi.fi

KIITOS!

LISÄÄ TULEE…
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