
PUDASJÄRVEN 
JULKINEN 
HIRSIRAKENTAMINEN



Hirsirakentamista Pudasjärvellä

Pudasjärven kirkko,
1700-luku
Maailman pisin katettu 
hirsiaita, 1370 m

Lakarin koulu, 1883
Toimii edelleen 
koulukäytössä

1980-luvun 
hirsitalokortteli
9 hirsirakenteista 
omakotitaloa
Kontiotuotteelle 
ensimmäinen 
hirsitalomallisto 
Suomessa



2000
Kontiotuotteen pääkonttori
Hirsiratkaisu ilman lisälämpöeristystä

2009 – 2012
Karhukunnas 

hirsirakentamisen tutkimushanke
2013 
Hirsirakenteinen 
päiväkoti
1 300 k-m2

2014 – 2016
Maailman suurin hirsirakenteinen koulu

9 806 k-m2



Pudasjärven hirsirakentamisen uudiskohteet
• Hirsikorttelihanke Karhukunnas (2009 -2012) 1 841,0 k-m2

» Toimistorakennus 580,0 k-m2
» Toimisto- ja majoitusrakennus 811,0 k-m2
» Paritalot 3 kpl yhteensä 450,0 k-m2

• Päiväkoti (2012 – 2013) 1 300,0 k-m2
• Hirsikoulu (2014 – 2016) 9 806,0 k-m2
• Erityisryhmien rivitalot 3 kpl (2015 – 2016) 1 100,0 k-m2
• Vanhusten hoivakoti (2015 – 2016) 2 700,0 k-m2
• Vuokra-asunnot, 24 huoneistoa (2017 – 2018) 1 860,0 k-m2



Karhukunnas
Hirsikunnas I
Metsähallituksen 
toimitilat
580 m²



Karhukunnas
Hirsikunnas II
Toimisto- ja 
majoitustoimitilat
811 k-m²



Karhukunnas / 3 paritaloa



Pikku-Paavalin päiväkoti
• Pikku-Paavalin päiväkoti, 1300 

m2, sadalle lapselle.
• Valmistui syyskuu 2013, hinta 

noin 3,0 milj. euroa.
• Toteutettiin perinteisellä tavalla. 
• Arkkitehtikilpailun voitti Janne 

Pihlajaniemi, Arkkitehdit M3.
• Hirret kilpailutettiin erikseen 

tilaajan hankintana.





Pudasjärven Hirsikampus, elinkaarihanke
• Uudentyyppinen muuntuva 

oppimisympäristö
• Alakoulu, yläkoulu, lukio ja 

kansalaisopisto sijoittuvat 
tiloihin

• n. 9806 m2
• Rakennustyö 1.5.2014 -

elokuu 2016



Pudasjärven koulukampus faktoja 1/2
• Noin 800 oppilaalle koulu, yläkoulu, 

alakoulu, lukio, kansalaisopisto, 

liikuntasali

• Brutto-ala 9806m2

• Tilavuus 46 572m3

• Pysäköintiin varattu 98 pihapaikkaa

• Tilaajan budjetti 20-23 m€

• Hankintapäätös 23.12.2013

• Työmaan aloitus 2.5.2014 

(investointivaihe)

• Valmistuminen sisäpuoliset osat 

30.5.2016 

• Valmistuminen ulkopuoliset osat 

30.7.2016

• Ylläpitojakso 1.6.2016 – 1.6.2041

http://www.pudasjarvi.fi/images/koulut/hirsikampus/Aula_C_A3_4_havainnekuva_25.3.jpg


Pudasjärven koulukampus faktoja 2/2

Runkomateriaali pääosin hirsi 
(toimittaja Kontiotuote Oy)

• Hirsitoimitus täysin valmiiksi 
asennettuna ja laajennettu 
takuu, sekä huollot. Hirsien 
varastointi tehtaalla –ei 
työmaalla.

• Ulkoseinän hirsi 275x275 
lamellihirsi, väliseinien hirsi 
135x275 lamellihirsi

• Hirttä kokonaisuudessaan noin 
28 km, jonka tekoon tarvitaan 
noin 8300m3 pyöreää puuta



Hirsikampuksen sisäpiha



Luokan sisäseinät hirrestä



Erityisryhmien rivitalot 3 kpl
• Kolme rivitaloa 

(n. 1 100 k-m2)
• 18 huoneistoa + työntekijöiden 

yhteistilat
• ARA:lta tukipäätös
• Työt käynnistyivät 

helmikuussa 2015,
valmistui 3/2016



Vanhusten hoivakoti HIRSIKARTANO
Hirsirakenteinen hoivakoti 
elinkaarimallilla 
(neuvottelumenettely),
n. 2 700 k-m2
• tehostettua asumispalvelua,

54 paikkaa
• khall:n päätös toteutuksesta 

26.5.2015
• tarjouspyynnöt kesäkuussa 

2015
• neuvottelut elokuussa 2015
• tarjoukset syyskuussa 2015
• Rakentamispäätökset 

lokakuussa2015
• Rakentaminen aloitettu 

marraskuussa 2015
• Käyttöönotto marraskuu 2016



Hirsikartanon asemapiirustus













Hirsikartanon rakennusvaihe



Työmaakuvia 01-03/2016



Työmaakuvia 01-03/2016

25



Myös vuokra-asunnot HIRRESTÄ
• Vuokra-asuntojen 

rakentaminen hirrestä 
(2016 -2017)

• Luhtitaloja 3 kpl, joissa 
24 asuntoa; n. 1 800 k-
m2



Havainnekuva luhtitalosta



Havainnekuva luhtitalosta



Miksi julkiset rakennukset hirrestä?
• Massiivihirsi seinärakenteena – ratkaisu 

sisäilmaongelmiin.
• Hirsi on paikallinen, kotimainen raaka-aine, työpaikat ja 

metsärahat kotimaahan
• Ekologisuus, perinteitä kantava materiaali
• Ihminen viihtyy ja rauhoittuu hirsirakennuksessa
• Terveellinen sisäilma
• Julkisten rakennusten elinkaari jatkuu
• Äänimaailma on pehmyt, kokemukset erinomaiset



• Lumiareena Syötteelle hirrestä
• Hyvän Olon Keskus hirrestä
• Jäähalli hirrestä, vuosina 2022-2023
• 3 kerrostaloa hirrestä vuokra-asunnoiksi 2020
• Kehitysvammaisten hoiva-asunnot hirrestä 2020

Rakenteilla, kilpailutuksessa ja suunnitteilla lisäksi 



Kipinän koulun laajennus

• Työt aloitettu 13.7.2018
• Hanke oli valmis heinäkuussa 2019
• Painumattomasta hirrestä
• Sisältää kouluosan laajennuksen ja päiväkotitilojen rakentamisen
• Laajennuksen k-m2 = 440 m2 (vanha osa 600 m2)



Kipinän koulun laajennus



Lumiareena
• Työt aloitettu 12.11.2018
• Hanke valmis marraskuussa 

2019
• Painumattomasta hirrestä
• Sisältää liikunta- / 

monitoimisalin, ravintolatilat, 
kuntosalitilat ja työpisteitä eri 
toimijoille

• Rakennuksen k-m2 = 1 287 
m2



Lumiareenan 



• rakennukseen tulee 
terveysasema, kirjasto, 
keilahalli, kulttuuritoimen 
tiloja, nuorisotilat ym. siten, 
että siitä tulee kaiken 
ikäisiä palveleva 
rakennuskokonaisuus. 
Toteutus 2019 - 2021. 
Valtuuston linjauksen 
mukaisesti rakennetaan 
hirrestä.

• Toteutus elinkaarimallilla
• n. 9 300 km2
• Urakoitsija YIT, työt 

aloitettu elokuussa 2019

Hyvän Olon Keskus



• Toteutus 2022 - 2023. 
• Valtuuston linjauksen mukaisesti rakennetaan hirrestä tai 

selvitetään sen 
• n. 2 500 km2
• Tavoitteena on suunnitella jäähalli monipuoliseksi ja 

muunneltavaksi siten, että se täyttää myös muita kuin jääliikunta 
– ja jääurheilutoiminnan tarpeita.

• Toteutus KVR-urakkana
• Kilpailutus / neuvottelumenettely on ollut käynnissä, mutta nyt 

keskeytetty

Jäähalli



Kerrostalot hirrestä
• Toteutus 2020 – 2021
• n. 3 300 km2
• Suunnitelma sisältää:

• 3 kerrostaloa
• 42 huoneistoa
• VSS-tilat
• yhteistiloja
• puistoalueen

• Suunnittelu käynnissä



Hirsikerrostalot



Kehitysvammaisten hoiva-asunnot 
- Toteutus 2020 – 2021
- n. 1 100 km2
- Suunnitelma sisältää:

• yhteistiloja
• solu 1 (”huonokuntoiset 

asiakkaat) 5 huonetta
• solu 1 Avoin
• solu 2 (parempikuntoiset”) 

10 huonetta
• käytävät, wc:t ja tekniset 

tilat
- Suunnittelu käynnissä

Tuleva rakennuspaikka



Kehitysvammaisten hoiva-asunnot



Tilanne hirsirakentamisessa 25.12.2018

• Valmistuneet kohteet 18 600 m2
• Rakenteilla olevat kohteet 1 730 m2
• Kilpailutuksessa olevat kohteet 11 800 m2
• Suunnittelussa olevat kohteet 4 400 m2
• Yhteensä 36 530 m2




