
 

 
 

Käsityönä hirsitaloja rakentavien ammatillinen kilpailu 
 

 

Tapahtumapaikka: Räpina Hea Kodu Päevad, Räpinan kaupunki, Mõisan tallin edessä oleva alue 
Ajankohta: 4. kesäkuuta 2016 kello 10.00, ilmoittautuminen kello 9.00 
Kilpailun järjestäjä: Viron puutaloliitto 
Kilpailun järjestämisen tavoite: käsityönä hirsitaloja rakentavan ammatin esittely ja arvostus, hirsitalon 
rakentamistietoisuuden levittäminen 
Osallistumismaksu: 15 euroa (+alv) 
 

Kilpailun toimintaohje 
 

1. Kilpailua varten on valmistettu etukäteen näytesalvokset, kolme erilaista nurkkatyyppiä. 
2. Kilpailijalla on mahdollisuus valita kolmesta erityyppisestä nurkkatyypistä: virolainen lukollinen 

suoranurkka, virolainen lukollinen jyrkkänurkka ja satulanurkka (laatuvaatimukset on ilmoitettu alla 
olevissa piirustuksissa) – kilpailija valitsee rekisteröityessään nurkkatyypin, jonka hän haluaa tehdä 
kilpailussa. 

3. Jos kilpailija haluaa valmistaa muunlaisia kulmia kuin kohdassa 2 kuvattuja tappeja, on kilpailijan 
esitettävä järjestäjille vähintään 2 viikkoa ennen kilpailua kulman tarkka määrittely ottaen 
huomioon, että vain tuulilukollisen tapin valmistus on mahdollinen. 

4. Jokaisen kilpailijan pitää asettaa etukäteen valmistetulle lavalle yksi 1,5 m:n pituinen hirsi – ja tehdä 
yksi nurkkaliitos sekä 1,2 m:n varaus ja sahata suoraksi hirren päät alempien hirsien mukaan. 

5. Nurkkaa tehdessään kilpailija valmistaa alemman hirren yläpuolisen ja ylemmän hirren alemman 
liitoksen (ml. satulanurkan kohdalla). 

6. Vaaitus tapahtuu pystytettävän nurkan sisäsivun mukaan asennettavan hirren kummastakin päästä. 
7. Asennetun hirren päiden suurin sallittu korkeusero on 40 mm. 
8. Kaikki kilpailuhirret ovat paksuudeltaan n. 30 cm (±1,5 cm) ja sahattu kahdelta puolelta (20 cm). 
9. Kilpailijat asettavat kolmannen hirren vaaitulle ja nostetulle lavalle (jokaiselle kilpailijalle on 

valmisteltu etukäteen oma lava). 
10. Kilpailujärjestys, hirret ja lavat arvotaan (hirret numeroidaan etukäteen asennusjärjestyksessä). 
11. Jokaisella kilpailijalla on valmistautumisaikaa 5 minuuttia, jonka aikana hän valmistelee etukäteen 

työpisteen ja korjaa tarvittaessa lavan, johon hän asentaa hirren. 
12. Kilpailija ei saa valmistelun aikana tehdä hirteen merkintöjä, kiinnittää tukivälineitä, apukehikkoja 

jne.  
13. Kilpailijaa kohden on varattu aikaa tehtävän suorittamiseksi enintään 30 minuuttia, jonka ylittyessä 

kilpailija hylätään. 
14. Kilpailijat ovat velvollisia noudattamaan kaikkia annettuja työturvallisuusohjeita sekä ennen 

kilpailua vahvistamaan niiden noudattamisen omalla allekirjoituksellaan, jolla kilpailija samalla 
ottaa vastuulleen kaikki kilpailun aikana mahdollisesti syntyvät vammat.  

 

Arviointiperusteet 
 

1. Arvioidaan hirren asentamisen nopeutta ja tarkkuutta. 
2. Aloitus tapahtuu tuomarin merkinannon jälkeen ja sekuntikello pysäytetään sitten kun kilpailija on 

saanut työnsä valmiiksi ja antanut siitä merkin. 
3. Kilpailija antaa merkin kilpailutehtävän suorittamisesta, jonka jälkeen aika rekisteröidään, ja jonka 

jälkeen työtulosta ei ole sallittu korjailla millään tavalla. 
4. Kilpailutehtävän sääntöjenvastaisella suorittamisella (tekemätön tai väärin tehty työ) tuomareilla 

on oikeus hylätä kilpailija. 
5. Kilpailutehtävän suorittamisen laatua arvioivat tuomarit ja epätarkkuuksista lisätään kilpailijan 

aikaan sakkosekunteja seuraavasti: 



 

a. Varauksen pituusero 
i. eron mittaus alkaen 1 mm:stä 
ii. leveys x pituus 
iii. 1 mm = 1 s 

b. Nurkkaliitoksen pituusero 
i. leveys x pituus 
ii. 1 mm = 4 s 

c. Nurkkaliitoksen vastaavuus esitettyihin vaatimuksiin nähden 
(katso piirustuksia ohjeen liitteessä) 

i. 1 mm = 4 s 
d. Päiden sahauksen vinouden määrä verrattuna vaaitettuun pystytasoon 

i. sallittu poikkeama 3 mm 
ii. 1 mm = 60 s  

e. Hirren sivun poikkeaman määrä vaaitetusta 
i. sallittu poikkeama 2 mm 
ii. mitataan kummastakin päästä, sisäsivulta 
iii. 1 mm = 60 s  

f. Hirren päiden korkeuseron ylittäessä 40 mm 
i. kilpailija hylätään 

g. Hirren näkyvällä pinnalla olevan sahausjäljen pidemmän sivun pituus 
i. 1 mm = 30 s 

h. Sahausjäljet / lovet varauksessa – loven pituus 
i. nurkkaliitoksessa alkaen 3 mm syvyisestä lovesta 
ii. varauksessa alkaen 5 mm syvyisestä lovesta 
iii. syvin piste x pituus 
iv. 1 mm = 4 s 

i. Varauksen vaatimuksia vastaamaton syvyys – varauksen osan pituus 
i. 1 mm = 4 s 

j. Turvavarustus 
i. turvallisuusvaatimuksia rikottaessa tuomarilla on oikeus kieltää kilpailijaa kilpailemasta 
ii. vammojen tapahtuessa tuomarilla on oikeus hylätä kilpailija 

6. Tuomareilla on oikeus antaa sakkosekunteja myös muista hyvää rakennustapaa rikkovista toiminnoista. 
7. Voittajaksi tulee kilpailija, joka sakkosekuntien kera on suorittanut edellä mainitun kilpailutyön 

lyhimmässä ajassa. Saman ajan saavuttanut kilpailija vähemmillä sakkosekunneilla on voittaja. 
8. Kilpailijoilla on oikeus esittää vastalause 5 minuutin kuluessa tulosten alustavasta julkaisemisesta. 
9. Vastalauseen esittäminen maksullinen – 10 euroa. 
10. Vastalauseiden tarkastelun jälkeen ovat tuomarien ja sihteeristön päätökset lopullisia eikä niistä voi 

valittaa edelleen. 
 
Sallitut työvälineet: moottorisaha (sähkösaha), kirves, vasara, taltta, harppi, vararauta, mittanauha, 
mittapuu, mittauskuula, rakentajan lyijykynä, apukehikot, työpukki (saatavana työpaikalla). 
 
Sähkösahaa lukuun ottamatta muut sähköä käyttävät työkalut eivät ole sallittuja, 
 
Turvavarustus: kaikki kilpailuun osallistujat ovat velvollisia käyttämään suojalaseja, kuulosuojaimia (tai 
korvatulppia), kintaita, turvasaappaita, suojavaatetusta (eli pitkiä työhousuja). 
 

Palkinnot: Kilpailun palkintoina ovat rahapalkinnot ja erilaiset ammattilaistyökalut. Kilpailun 
jälkeen osallistujille järjestetään käynti paikallisissa puutaloja valmistavissa yrityksissä. 
Aikaisempina vuosina kilpailua on tukenut: RMK, K-Rauta, Makita, B&B Tools Estonia AS, Akzo Nobel 
Baltics AS, AS Mehka, Hirspek OY, AS NAVA, Värska Sanatoorium & Veekeskus, Arborest OÜ, Räpina linn, 
Vipson Projekt OÜ, Hobbiton Home OÜ, Ritsu AS, Majand OÜ, Eesti Puitmajaliit, EAS. 



 

 
Kilpailuun rekisteröitymiseksi pyydämme lähettämään ilmoituksen e-postina osoitteeseen: 
lauri@puitmajaliit.ee, seuraavin tiedoin: ammatilliseen kilpailuun osallistujan nimi, järjestö ja kilpailussa 
tehtäväksi valittu nurkkatyyppi (virolainen lukollinen suoranurkka, virolainen lukollinen jyrkkänurkka ja 
satulanurkka). 
HUOM! Kilpailuun rekisteröitymisen takaraja on 20.05.2016 



 

- nurkkapinnan liitoksen leveyden 
suhteen 2 cm kalteva (sisä- ja ulkonurkka 
samalla korkeudella) 
- tuulihampaan keskipiste 
sisänurkasta/sisäsivusta 8 cm 
- tuulihammas 2x2 cm 
- tuulihampaan lovi 3x3 cm 
- tuulihampaan ja tuulihampaan loven 
välien sallittu vaihtelu ±2 mm  

- nurkkapinta kohtisuorassa ja vaakapintojen 
välinen tiivistysrako 0,5–1,5 cm 
- tuulihampaan keskipiste 
sisänurkasta/sisäsivusta 8 cm 
- tuulihammas 2x2 cm 
- tuulihampaan lovi 3x3 cm 
- tuulihampaan ja tuulihampaan loven 
välien sallittu vaihtelu ±2 mm 
- nurkkaliitoksesta ulkopuolelle ulottuvan 
palkin kohdalla (pyrstö) varauksen välin 
pitää olla 0,5–1 cm 

 

Kilpailun nurkkatyypit ja varaus – laatuvaatimukset 
 
SATULANURKKA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIROLAINEN LUKOLLINEN SUORANURKKA VIROLAINEN LUKOLLINEN JYRKKÄNURKKA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- posken nurkan etäisyys hirren kyljestä 7 cm 
- hampaan leveys 12 cm 
- liitoskolon leveys 13 cm 
- liitoskolon leveys ½ ylemmän liitoksen 
korkeudesta 
- liitoskolon ja hampaan välinen tiivistysrako 
0,5–1,5 cm 
- ilmaväli hirrenkaulan kohdalla 0,5–1 cm 
- nurkkaliitoksesta ulkopuolelle ulottuvan 
palkin kohdalla (pyrstö) varauksen pitää olla 
0,5–1 cm 
- poskien leikkausviivojen ja varauksen 
suuntaus 

Satulaliitos 

Liitoskolo 

Hammas 

Posket 

Kaula 

Ilmaväli 

Lohenpyrstöliitos Jyrkkänurkka 

Kaula 
Tuulihampaan lovi 

Tuulihampaan lovi 
Tuulihammas 



 

VARAUS 
 

 
 

 

- varauksen minimileveys on 8 cm. 

 

Oikein Väärin Oikein Väärin  
enintään  
60 % 
poikkileikkauksesta 


