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Luentojen 3 ja 4 sisältö:

•Maapallon ja Suomen metsävarat ja niiden käyttö

•Puun ympäristönäkökohtia

•Puun rakenne

•Puun ominaisuudet 

(kosteus-, lujuus-, palo-, lämmöneristys-)

•Puun laatutekijät ja lajittelu

•Puun modifiointi (palosuojaus, kestopuu, lämpöpuu)

•Puun tuholaiset

•Rakennuspuutuotteet
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Maapallon metsävarat
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Maapallon metsävarat
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Tällä kahdeksikolla on hallussaan

63 % maailman metsistä! 



Suomi ja metsät
• Suomen pinta-ala on 338 000 km2, josta maa-alaa 304 000 km2

• Metsiä noin 262 000 km2 (= 78 % pinta-alasta ja 86 % maapinta-
alasta)

• Suojeltuja metsiä 13 % metsien pinta-alasta

• Yleisimmät puulajit: (Suomi 23 kpl, maailmassa yli 65 000 kpl)

–Mänty 50 % (puuston tilavuuden mukaan)

–Kuusi 30 %

–Koivu 17 %

–Muut lehtipuut 3 %



Metsien sertifiointi
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(Yleisempi = n. 90  % Suomen talousmetsistä)



(108 milj. m3)

(n. 10 %)

75 – 80

milj. m3?

Hakkuukertymä oli v. 2021 kaikkiaan noin 76,0 miljoonaa kuutiometriä, josta:

- 85 % ohjautui metsäteollisuuden käyttöön (tukki- ja kuitupuu) ja 

- 15 % prosenttia energiapuuksi.



200 000 
työntekijää

Tuotannon arvo 
noin 

20 miljardia 
euroa/vuosi 

(= n. 5 % 
BKT:sta)

20% Suomen 
tavara-viennistä 

70 % Suomen 
uusiutuvasta 

energiasta

9

Metsäteollisuus on Suomelle                
edelleen ratkaisevan tärkeä



Uusiutuvan energian osuus Suomessa 37 %

Metsistä: 0,7 x 0,37 = 

26 % koko Suomen energiasta



Betonin ja puun käyttömäärien vertailu / tuotanto vuodessa
(Maailman väkiluku on 7,9 miljardia, Suomen 5,55 miljoonaa)

Betoni

- Betonia käytetään 
maailmassa  vuosittain noin 
10 miljardia m3

= 10 km3 !!!

= noin 1,3 m3 / maapallon 
asukas / vuosi

- Betonia käytetään Suomessa 
noin 5,5 milj. m3 / vuosi

= n. 1 m3 / asukas / vuosi

Puu

- Puuta käytetään maailmassa 
vuosittain noin 4 miljardia m3, 
josta noin puolet käytetään 
polttopuuna.

- Sahatavaraa käytetään 
maailmassa  vuosittain noin 0,5 
miljardia m3

- Sahatavaraa tuotetaan 
Suomessa noin 12 milj. m3 / 
vuosi (noin 75 % menee 
vientiin)

= Suomessa sahatavaran 
kulutus on n. 0,6 m3 / asukas / 
vuosi
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Rakentamisen muutostrendit

• Ilmastomuutoksen 
torjunta

•Kestävä kehitys

•Hiilijalanjälki

•Resurssitehokkuus

•Energiatehokkuus

•Kiertotalous

•Biotalous

>>> Puurakentaminen!



Biotalous on talouden nykyinen aalto

Vuoteen 2025 mennessä Suomi tavoittelee biotalouden tuotoksen 

kasvattamista 100 miljardiin euroon (nyt noin 60 miljardia) ja tämän 

kasvun myötä 100 000 uutta biotalouden työpaikkaa.

Suomen biotaloudesta noin puolet on metsäbiotaloutta!

BKT ja
Hyvinvointi

Luontaistalous

Fossiilitalous

1900 2014 2030



Puun rakenne ja ominaisuudet tunnetaan

kohtuullisen hyvin vain kuitutasolle asti

Käytettävissä olevan tiedon ja osaamisen määrä vähenee siirryttäessä pienempiin tarkasteluelementteihin

Puutiede ei ole rakettitiedettä (vaan paljon monimutkaisempaa…)



Puun alkuainekoostumus

Puusolusta keskimäärin:

• 50 % hiiltä

• 44 % happea

• 6 % vetyä

• 0,2-0,3 % tuhkaa

• < 0,1 % typpeä



Puun määrä >< Hiilidioksidi

➢ Puun massa on noin 500 kg / m3

➢ Puun massasta noin puolet on hiiltä = 250 kg / m3

➢ Hiilen kerroin hiilidioksidiksi on 44/12 = 3,67

➢ Eli yksi m3 puuta pystyy sitomaan itseensä noin 
tonnin ilman hiilidioksidia
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Kasvihuonekaasupäästöt

Kasvihuonekaasupäästöyksikköinä
lasketaan:

•Hiilidioksidiekvivalentti (CO2-ekv):

- Hiilidioksidi (CO2) x kerroin 1

- Metaani (CH4) x kerroin 21

- Dityppioksidi (N2O) x kerroin 310

11.2.202218
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Lähde: Sitra

>>> Kasvata / varastoi 10 m3

puuta, jossa on 2 500 kg hiiltä



Maailman kasvihuonekaasupäästöt

20

Suomen väestön osuus maailmassa = 5,55 / 7 900 = 0,07 % 

Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2020 Suomen kasvihuonekaasujen 

kokonaispäästöt olivat 48,3 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia 

(milj. t CO2-ekv.). (Laskua edellisestä vuodesta oli 9 %)

… 0,14



Puun rakenne

Soluseinästä keskimäärin:

– 75 % hiilihydraatteja (polysakkarideja)

– 25 % fenolisia yhdisteitä

• Ligniini

• Uuteaineet
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Soft wood = havupuu

Hard wood = lehtipuu



Puun osat

Puulla on kasvupäiviä

noin 100 vuodessa.

Vuosirenkaat 

= kevätpuu + kesäpuu
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Puu on anisotrooppinen = käyttäytyminen

vaihtelee syiden suunnan mukaan
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Sydän- ja pintapuu

• Pintapuu: sekä eläviä että kuolleita soluja

• Tärkeimpiä toimintoja: ravinnevarasto, veden ja ravinteiden kuljetus
(jällen lähellä olevat pintapuusolut)

• Pintapuun permeabiliteetti on korkeampi kuin sydänpuun => esim. 
kyllästäminen helpompaa

• Sydänpuu: vain kuolleita soluja, alhainen permeabiliteetti => 

hankala kyllästää (toisaalta hyvä luontainen lahonkesto korkean

uuteainepitoisuuden seurauksena)

(permeabiliteetti = “kaasujen ja nesteiden läpäisevyys”)



Huokoset

Reikiä solun sekundaariseinässä

• Nesteiden ja kaasujen reittejä solusta toiseen: tärkeitä paitsi

kasvavassa puussa myös puun kuivauksessa ja kyllästämisessä

(permeabiliteetti = “kaasujen ja nesteiden läpäisevyys”)



Puu ja kosteus

• Puu on hygroskooppinen materiaali: imee kosteutta ympäröivästä

ilmasta jos se on kuivempaa kuin tasapainokosteus (equilibrium 

moisture content EMC) kyseisissä olosuhteissa, ja päinvastoin



Puun kosteus
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• Mekaanisessa puunjalostuksessa kosteudella ymmärretään veden massan suhdetta absoluuttisen 
kuivaan (vedettömään) massaan.

• Puun kosteusprosentin laskentakaava:

Mg - Mo Harjoitus: 

a =  ———— x 100 Märkäpaino 110g ja kuivapaino (0%) 95g. 

Mo Mikä on kappaleen kosteus% ?

• a = kosteusprosentti Vastaus: (15 / 95) x 100 = 15,8 % 

• Mg = märkäpaino

• Mo = absoluuttinen kuivapaino. Puunkosteus todetaan punnitus-kuivaus menetelmällä.





Puu ja kosteus

• MFA määrittää paljonko puu kutistuu/turpoaa

• Kolme suuntaa

– Maksimikutistuma pituussuunnassa: 0,1-0,3 %

– Maksimikutistuma säteen suunnassa: 2,1-7,9 %

– Maksimikutistuma tangentin suunnassa: 4,7-12,7 %

• Tangentiaalikutistuma on tyypillisesti puolitoista-

kaksinkertainen säteen suuntaiseen kutistumaan

verrattuna



Puu ja kosteus

Kosteudella on sekä suoria että epäsuoria vaikutuksia puun ominaisuuksiin
(esim.: kosteus on homeiden ja lahottajasienten kasvun edellytys)



Puunsyiden kyllästymispiste PSK

• Kosteussuhde, jossa soluseinät ovat kokonaan kyllästyneet vedellä
(ns. sidottu vesi), mutta soluonteloissa tai soluväleissä ei ole ns. 
vapaata vettä

• PSK noin 30 %, pientä vaihtelua puulajien välillä

• Kaikki puun kosteudesta johtuvat mekaanisten ominaisuuksien
vaihtelut sekä kutistuma-turpoamavaihtelut tapahtuvat kosteusvälillä
0 % - PSK

Englanniksi:

FSP

= Fibre Saturation Point)



Puu ja kosteus

• Kosteus vaikuttaa eri ominaisuuksiin eri tavoin, mutta pääsääntöisesti
PSK:n alapuolella kosteuden aleneminen kasvattaa lujuutta

• PSK:n alapuolella taivutus- ja puristuslujuus ovat voimakkaasti
riippuvaisia ja vetolujuus vähemmän voimakkaasti riippuvainen puun
kosteussuhteesta

• Kosteus parantaa puun taipuisuutta eli kykyä muodonmuutoksiin
ilman pysyviä vaurioita
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Yhteenveto

• Lehtipuut ovat rakenteeltaan monipuolisempia kuin havupuut (myös 

sopeutuvampia muuttuviin olosuhteisiin)

• Puuaineen tiheys on merkittävin yksittäinen laatuparametri kaikkien 

puun käyttötapojen kannalta

– Mitä nopeammin havupuu kasvaa, sitä alhaisempi on puuaineen tiheys

– Nopeakasvuiset viljelykuusikot kasvava haaste, erityisesti 

puutuoteteollisuudelle, joka tekee tuloksensa puun laadulla

• Puulla on valtava lujuuspotentiaali, josta hyödynnetty vasta osa

• Muistettavat termit:

– Puunsyiden kyllästymispiste FSP (Fibre Saturation Point)

– Tasapainokosteus EMC (Equilibrium Moisture Content) 
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Materiaalivertailua muihin 
rakennusmateriaaleihin

Suhteessa painoon puu on 
lujempaa kuin mikään muu 
käytössä oleva 
rakennusmateriaali. 

Tiheys puulla on teräkseen 
verrattuna 1/13 ja betoniin ¼.

Puun lämmöneristyskyky on 400 
kertaa parempi kuin teräksen, 
1500 kertaa parempi kuin 
alumiinin ja 12 kertaa parempi 
kuin betonin. (lämmönjohtavuus)

Puu laajenee vain kolmanneksen 
teräkseen ja betoniin verrattuna.

Puu hidastaa palon etenemistä; 
hiiltyminen 0,8mm / min.
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Puutavaran lujuuslajittelu
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• Lujuuslajittelulla varmistetaan, että sahatavaran 
ominaisuudet ovat käytössä riittävät – lujuus, - ja 
jäykkyysominaisuudet ovat luotettavat.

• Lajittelusäännöt ja standardit määrittelevät ne 
sahatavaran visuaaliset ja/tai koneasetusten 
ominaispiirteiden raja-arvot, jotka vastaavat riittävästi 
sahatavaran lujuutta ja jäykkyyttä.



Mitkä seikat vaikuttavat sahatavaran laatuun
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Lujuuteen vaikuttavia puun ominaisuuksia

Puun lujuutta 
pienentävät tekijät

OKSAT VINOSYISYYS HALKEAMAT 

REAKTIOPUU, (Lyly)
BIOLOGISET 

TEKIJÄT 
(hyönteiset, lahot)

MEKAANISET 
VAURIOT

KASVUNOPEUS / 
TIHEYS 

(vuosirengasväli)



Puun lujuudessa tarkastellaan:

•Taivutuslujuus

•Leikkauslujuus

•Puristuslujuus

•Vetolujuus
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Oksalajittelu

• Taulukko 1. Oksan koon raja-arvot eri 
lujuusluokissa sahatavaralle, jonka paksuus on 
yhtä suuri tai suurempi kuin (≥ ) 45 mm ja 

leveys yhtä suuri tai suurempi kuin ( ≥ ) 70 mm.

1.                          2.                  

3.                             4.

Puun lajittelumenetelmät:

- Visuaalisesti

- Koneellisesti
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Sementtikuitulevyt Palosuojattu puu

Palosuojattu puu
Puutuotteet 

yleensä

Huokoinen 

puukuitulevy

A1

Lasi

Tiili

Betoni

Kivi

A2 B C

Testaamatto-

mat tuotteet

D E F

Kipsilevyt Kipsilevyt

Suuntaa-antavia esimerkkejä seinä- ja kattomateriaalien paloluokituksesta

Teräs

D-s2, d2

D = lämmöntuottoa ja liekin leviämistä kuvaava merkintä

s2 = savuntuottoa kuvaava merkintä

d2 = palavien pisaroiden muodostumista kuvaava merkintä

PINTALUOKAT
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Palosuoja-aineita valvoo Turvallisuus- ja 
kemikaalivirasto (Tukes)
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Puun hiiltymänopeus on noin 0,7 – 0,8 mm minuutissa.
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Ovatko myrkyttömiä?

- Kyllä, nykyisin M1-luokiteltuja.

Pitääkö uusintakäsitellä?

- Kyllä, n. 10v välein.

Voiko peittomaalata päälle?

- Kyllä ja tämä pidentää

palokäsittelyn ikää.

Estävät puun syttymistä, hidastavat

lämpötilan nousua ja palon leviämistä.

Parantavat myös puun homeen- ja 

lahonsuojaominaisuuksia.

Yleisimmät käytetyt kemikaalit: fosfori,

boori, bromi, kloori, ammoniakki,

Natriumsilikaatti.
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= 270 mm hirttä

Ympäristöministeriön asetus rakennusten energiatehokkuudesta 1010 / 2017

= 600 mm hirttä

= 180 mm hirttä



Rakennuspuutuotteet
• Sahatavara

• Liimapuu (palkit, liimahirsi)

• LVL (Laminated Veneer Lumber), viilupuu

• CLT (Cross Laminated Timber)

• MHM (Massive Holz Mayer)

• WLT (Wave Layered Timber), aaltopuulevy

• Naulalevytuotteet; ristikot

• Vaneri

• OSB (Oriented Strand Board)

• MDF (Medium Density Fibre Board)

• HDF (High Density Fibre Board)

• Rimalevy

• Puukuitulevyt



Ei liimaa

Massiivipuulevyjen

kilpailukykyanalyysi

Ei metallia

”Lohenpyrstölevy”

LVL

CLT

Syrjälankkulevy

MHM
WLT, Aaltopuulevy

Liimahirsi
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Huom!

Puukerrostaloissa

lämmöneristeiden

pitää olla A2-luokkaa

➢ Puukuitueristeet

eivät ole mahdollisia!



Lämpökäsitelty puu
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Puolet maailman lämpöpuusta tehdään Suomessa



Prosessi
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Prosessin kesto
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Lämpöpuun ominaisuudet
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Käyttökohteita:

- Terassilaudat

- Sisäverhoukset

- Julkisivuverhoukset

- Saunat

- Koriste-esineet
Lujuus heikkenee!



Kestopuufaktaa

• Vanhat kyllästysmenetelmät (CCA – kromi-kupari-arseeni) on nykyisin kielletty (2004 lähtien)

• Nykyisin käytetään kuparikyllästystä

• Kyllästetään vain mäntyä

• Kiinnikkeiden pitää olla ruostumattomia

• Annetaan noin 5 – 20 vuoden säänkestävyysennuste

• Käytetään yhteispohjoismaista NTR-laatukriteereitä

• Ennen käytettiin konstina mm. puun hiiltämistä

• Myös kreosoottiöljyä (=kivihiilitervan tisle) on käytetty mm. ratapölkyissä ja laiturirakenteissa

• Suuomessa käytetään A-luokan ja AB-luokan kyllästeitä

• B-luokkaa saa myös

• M-luokan kyllästettä ei tarvita / ei saa Suomessa
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Mikä on NTR-luokitus?
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Puunsuoja-aineita valvoo Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
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Kestopuu = painekyllästetty puu
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Kestopuun väri saadaan aikaan pigmenteillä
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