
Kä
yt

tä
jä

t

22

A
rc

h
iM

A
D

 2
/2

01
7

22

ArchiLogs ja ArchiFrame  
tositoimissa Honkarakenteella

Kävin huhtikuussa 2017 Honkarakenteen toimistossa Jyväs-

kylän keskustassa tapaamassa heidän suunnittelun kehitys-

päällikköään Marko Heinosta. Juttelimme Markon kanssa 

puurakentamisesta, Honkarakenteesta sekä heidän käyttä-

mistään ArchiCAD-puulaajennuksista, ArchiLogsista ja  

ArchiFramesta. Honkarakenne on Suomen ja koko maailman 

suurin kyseisten ohjelmien käyttäjä.

Hannu Mähönen
hannu@mad.fi

Marko Heinonen, mitkä ovat hirsiraken-
tamisen päällimmäiset edut?

– Itsessään hirsi on ekologisin käytössä ole-

va rakennusmateriaali. Hirrellä on erityisen 

pieni hiilijalanjälki, sillä puuhun sitoutunut hiili 

saadaan varastoitua talon rakenteeseen ja tä-

ten pois kierrosta hyvin pitkäksi aikaa. Lisäk-

si massiivipuurakenne parantaa tutkitusti ra-

kennuksen ilmanlaatua ja on antibakteerinen 

sekä allergisoimaton materiaali. Käyttökoke-

musten mukaan hirsirakennuksissa asuvilla 

tai työskentelevillä on muihin verrattuna al-

haisempi sydämen syke ja vähemmän stressiä.

Tuotevalikoimassanne on myös painuma-
ton hirsi. Kuinka se toimii? 

– Rakenteen tärkein ero normaaliin hirteen 

verrattuna on sen keskilamelli, jonka erilainen 

rakenne mahdollistaa painumattomuuden. 

Käytettävyydessä ei ole mitään käytännön 

eroa, mutta lämmöneristys on testeissä ha-

vaittu jopa perinteistä massiivipuurakennetta 

hivenen paremmaksi. Arkkitehtuurissa painu-

mattoman rakenteen käyttäminen mahdollis-

taa vapaamman arkkitehtuurin, eikä massiivi-

puun hengittävyydestä ja muista eduista tar-

vitse tinkiä rakennuksen ulkonäön vuoksi!

Energiatehokkuusvaatimukset ovat tiu-
kentuneet. Kuinka hirsirakenne istuu ny-
kynormeihin? 

– Hirsitaloteollisuus ry on ollut asiassa hy-

vin aktiivinen ja keskustellut tiiviisti muun mu-

assa Ympäristöministeriön kanssa. Hirsitalois-

sa onkin lopputulemana panostettu eritoten 

yläpohjan eristykseen, ja ikkunoina käytetään 

energiatehokkaita malleja.

Mitä ISO-standardointi tarkoittaa Honka-
rakenteen kohdalla? 

– Dokumentoitua toimintaa, jossa toimin-

tatavat on mietitty ja kirjattu ylös. Lisäksi seu-

raamme ja mittaamme omaa toimintaamme 

sekä laatu- että ympäristösertifikaattien osal-

ta. ISO-standardointi on toiminnan laadun ja 

kestävyyden tae.

Honkarakenne sai vastikään päiväkoti-
rakentamisen miljoonasopimuksen, joka 
kattaa kaikkiaan 34 päiväkotirakennus-
ta eri puolille Suomea. Kuinka merkittävä 
hanke on Honkarakenteelle? 

– Sopimus takaa meille hyvän ja tasaisen 

peruskuorman aiheuttamatta kuitenkaan mi-

tään erityistä piikkiä tilauskantaan, sillä toimi-

tukset jakaantuvat useammalle vuodelle.



Käyttäjät

23

A
rch

iM
A

D
 2/2017

23

Nykyisin Honkarakenteella on maailman-
laajuisesti käytössä yli sata ArchiCAD-li-
senssiä siihen kuuluvine lisäosineen. Kuin-
ka hirsitalon suunnitteluprosessi etenee? 

– Koko suunnitteluprosessimme lepää  

ArchiCADin päällä kohteen luonnostelusta 

hirsien työstöjen ohjelmointiin saakka. Arkki-

tehtisuunnittelu tehdään ArchiCADillä, minkä 

jälkeen talo siirtyy ArchiLogs- ja ArchiFrame-

laajennuksilla tehtävään hirsi- ja rakennesuun-

nitteluun. Tämä tehdään suoraan arkkitehdin 

luomaan ArchiCAD-malliin ilman täysin tur-

haa ja kallista uudelleen mallintamista.

Honkarakenne on ollut ArchiCAD-käyttä-
jä yli 20 vuotta. Kuinka ohjelmiston käyt-
tömahdollisuudet hirsitalosuunnittelussa 
ovat kehittyneet vuosien saatossa? 

– Alussa pelkkä arkkitehtuuri hoidettiin  

ArchiCADillä, kun taas tekninen rakenne- ja 

hirsisuunnittelu toteutettiin runsaasti ylimää-

räistä työtä aiheuttavana 2D-piirtona. Nykyisin 

integroidulla järjestelmällä toimittaessa tur-

han työn määrä on minimissä, koska voimme 

hyödyntää valmista arkkitehtimallia seuraa-

vissa työvaiheissa. Aikaa vievää ja virhemah-

dollisuuksia lisäävää uudelleen mallinnusta ei 

näin tarvita ollenkaan. ArchiCAD-ArchiLogs- 

ArchiFrame-kombon automaation antama 

ajan säästö taloa kohden on merkittävä. Pie-

nissä kohteissa, kuten mökeissä, aikaa sääs-

tyy 2–5 tuntia, mutta suurissa kohteissa useita 

työpäiviä. 

LISÄTIETOA
Honkarakenne: www.honka.fi 
ArchiLogs: www.archilogs.fi 
ArchiFrame: www.archiframe.fi

Honkarakenteen Marko Heinonen (keskellä) ja Sami Nuotio (oikealla) piipahtivat M.A.D.in toimistolla Twinmotion-visualisointiohjelman käyttöönottokoulutuk-
sessa.

Honkarakenne suunnittelee kaikki  
kohteensa ArchiCAD-ArchiLogs- 

ArchiFrame-kombolla.


