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TIIVISTELMÄ 
 
 
Pyökki kasvaa puhtaina metsiköinä Keski- ja Etelä-Eurooppaa läpäisevissä mais-
sa. Se on hidaskasvuinen puu, joka saavuttaa jopa 40 m pituuden ja 150 cm hal-
kaisijan rinnankorkeudelta. Se elää hyvin vanhaksi, jopa 600-vuotiaaksi, mutta 
alkaa lahota yleensä jo 150-vuotiaana. Pyökkiä käytetään Euroopassa runsaasti 
huonekaluissa, rakennuspuusepän tuotteissa ja myös polttopuuna. 
 
Pyökin aikaisemmat käyttökohteet ovat olleet lähinnä sisäkäyttökohteissa. Se rea-
goi suojaamattomana runsaasti ilman kosteuteen. Pyökki on puuaineeltaan tiheää, 
joten sen soluonteloissa on vapaata vettä vähemmän kuin huokoisemmilla puula-
jeilla. Sen kuivaus on ongelmallista ja hidasta, koska sidottua vettä on runsaasti 
soluseinämissä. Puuaines pyrkii kieroutumaan ja halkeilemaan kuivauksessa. On 
todettu, että lämpökäsittelyllä puun kosteuselämistä voidaan alentaa. 
 
Tässä opinnäytetyössä esitetään tulokset, jotka saatiin lämpökäsitellyn pyökin tut-
kimuksessa. Tutkimuksella on ollut tarkoitus selvittää, kuinka lämpökäsitellyn 
pyökin kosteuseläminen ja halkeilu voitaisiin minimoida. Tutkimuksia on suoritet-
tu eri käsittelyasteisille pyökeille ja vertailukohteena on käytetty käsittelemätöntä 
pyökkiä. Tutkimuksessa on pyritty selvittämään, olisiko lämpökäsittelyasteita ja 
pitoaikoja muuttamalla mahdollista parantaa puun säänkestävyyttä, heikentämättä 
merkittävästi muita ominaisuuksia.   
 
Tutkimuksen yhtenä osa-alueena on ollut pintakäsittelyn vaikutus lämpökäsitellyn 
pyökin kosteusimeytymälle. Kosteusimeytymätestaukset suoritettiin kaapissa, jon-
ka ilmankosteutta vaihdeltiin viikoittain. Olosuhteet on pyritty luomaan siten, että 
puuaines joutuisi mahdollisimman vaihteleviin kosteusolosuhteisiin. 
 
Tutkimuksessa on saatu tuloksia kosteuden imeytymisestä puuhun, puun fysikaa-
listen ominaisuuksien muutoksesta lämpökäsittelyn seurauksena sekä pinnankäsit-
telyaineiden vaikutuksesta lämpökäsitellyn pyökin kosteusimeytymään.  
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ABSTRACT 

 

Beech is used to make furniture and joinery products, and it is even used as fire-
wood. The wood of beech has guite big density and that is why it is heavy wood. 
Therefore it is difficult wood material in drying. It tends to become distorted and 
crack during the drying operation. Beech has to dry very slowly and in a low tem-
perature. 
 
This study deals with the physical gualities of beech and the effectiveness of sur-
face finishing on heat treated beech used in outdoor applications. Beech was heat 
treated in four different ways.  The following temperatures and times were used: 
210 ºC/2h, 210 ºC/4h, 220 ºC/2h and 220 ºC/4h. The results were compared with 
the gualities of untreated beech. One part of the study was surface finishing and 
how it affects the moisture absorption of beech. The tests were made in a tightly 
sealed cabinet where the temperature was 22 ºC and humidity 30 % - 95 %. The 
tests revealed that surface treatment does not produce the desired result, i.e. it does 
not prevent moisture absorption as well as heat treatment does. The higher the 
temperatures used in heat treatment are, the less moisture absorption there is. 
 
Keywords: beech, heat treatment, surface finishing, strength quality, 
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1 JOHDANTO 
 

”Vuosisatojen ajan on tiedetty, että puun pinnan polttaminen avotulella tekee 

siitä kestävämmän ulkokäytössä. Jo viikingit käyttivät tätä menetelmää ulkora-

kennelmissaan, kuten aidoissa.” (Lämpöpuuyhdistys ry 2004 a, 1.) 

Tutkimuksessa tarkastellaan mahdollisuuksia pyökin kosteuselämisen vähentämi-

seen lämpökäsittelyprosessin avulla. Tutkimuksessa esitellään prosessissa käytet-

tävien pitolämpötilojen sekä pitoaikojen vaikutusta lopputuotteeseen. Tutkimuk-

sissa selvitetään lämpökäsitellyn pyökin fysikaalisia ominaisuuksia sekä visuaali-

sia ominaisuuksia. Vertailukohteeksi testeissä on valittu käsittelemätön pyökki. 

Pyökin tangentin- ja säteensuuntainen eläminen on voimakasta, mikä aiheuttaa 

ongelmia. Vaikka tangentin ja säteensuuntaisten elämisten suhde on kaksi (sama 

kuin männyllä), on pyökki hyvin ongelmallinen puulaji. 

Tutkimuksessa selvitetään myös, onko pinnankäsittelyaineilla vaikutusta loppu-

tuotteen sään kestävyyteen. Tutkimukset suoritetaan tiiviissä kaapissa, jonka il-

mankosteutta ja lämpötilaa seurataan. 

Pyökkiä käytetään runsaasti Euroopassa, niin huonekalu kuin myös rakennusteol-

lisuudessa. Suurin pyökin sahaaja on Pollmeier, joka sijaitsee Saksassa. Sen vuo-

tuinen sahauskapasiteetti on 500 000 m³. Pyökkiä sahataan myös runsaasti Itäval-

lassa ja Puolassa. 

Lämpökäsiteltyä pyökkiä myydään Euroopan markkinoilla noin 2 500-3 000 m³ 

vuodessa. Lämpökäsiteltyä pyökkiä käytetään eniten terasseissa sekä ulkokalus-

teissa, mutta myös parkettiteollisuudessa. Suomessa pyökkiä lämpökäsittelee Eu-

roopan markkinoille SWM-WOOD Oy. (Saarainen 2006.) 

Pyökkiä käytetään lattioissa, portaissa ja sorvaustuotteissa. Puu ei sovellu hyvin 

ulkokäyttöön sellaisenaan. Pyökki on erinomainen valinta taivutettaviin kohteisiin, 

kuten tuolit. Siitä valmistetaan puuhiiltä, paperia, lastulevyä ja vaneria. Pyökkiä 
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on käytetty työkaluissa, kengänpohjissa, pyykkipojissa ja ennen kaikkea poltto-

puuna. Pyökin ongelmallisen käyttäytymisen takia, tutkimuksessa pyritään selvit-

tämään lämpökäsittelyn vaikutusta puuainekseen sekä pintakäsittelyn vaikutusta 

kosteus imeytymän vähentämiseksi. Lämpökäsittelyllä on tutkitusti lukuisia puun 

ominaisuuksia parantavia vaikutuksia, kuten kuviossa 1. Tutkimuksen tarkoitus on 

tutkia kuinka, lämpökäsittely vaikuttaa pyökkiin. 

Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä on, että lämpö- ja pintakäsittelyn yh-

teisvaikutuksena saadaan ehkäistyä pyökille tavanomaisen voimakas kosteuselä-

minen ja halkeilu, heikentämättä merkittävästi puun fysikaalisia ominaisuuksia. 

 

 

KUVIO 1. Lämpökäsittelyn vaikutuksia puulle (Lämpöpuuyhdistys ry 2004 a) 
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2 YRITYSESITTELY 

Opinnäytetyö tehtiin yhteistyössä mikkeliläisen puun lämpökäsittelyä harjoittavan 

yrityksen, Stellac Wood Mikkeli Oy:n kanssa. Yritys käyttää aputoiminimeä 

SWM-WOOD. Yritys lämpökäsittelee kotimaisista puista mäntyä ja kuusta sekä 

haapaa ja koivua. Ulkomaisista puulajeista lämpökäsiteltäviä ovat pyökki, saarni 

ja radiata mänty. Yrityksen tuotannosta noin 90 % suuntautuu vientiin, pääosin 

Keski-Euroopan markkinoille. Ulkomaiset puulajit tulevat käsiteltäviksi asiakkai-

den omana sahatavarana.  

Yrityksen toimintastrategiana on sahatavaran lämpökäsittely. Jatkojalostaminen, 

kuten höyläys, hoituu alihankkijoita apuna käyttäen. Yrityksessä on kaksi lämpö-

käsittelyuunia, jotka ovat Stellac Oy:n toimittamia laitteistoja. Tuotantokapasiteet-

ti oli edellisenä vuotena (2006) n. 6000 m³ lämpökäsiteltyä puutavaraa. Yritykses-

sä työskentelee tuotantotehtävissä vakituisesti neljä työntekijää. ”SWM-WOOD 

Oy:n lämpökäsitellystä pyökistä 90 % käytetään terasseihin ja loppu 10 % lattioi-

hin, kalusteisiin, puistonpenkkeihin” (Kero 2007). 
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3 KIRJALLISUUSTUTKIMUS 

3.1 Euroopan pyökki (Fagus sylvatica) 

Pyökki kasvaa puhtaina metsiköinä Keski- ja Etelä-Eurooppaa läpäisevissä maissa 

sekä Pyreneitten niemimaan pohjoisosista, Ranskasta ja Englannista Etelä-

Skandinaviaan, Valko-Venäjän ja Ukrainan länsiosiin sekä Pohjois-Balkanille 

(Mitchell & Wilkinson 1997, 136). 

Pyökki on hidaskasvuinen puu, joka saavuttaa jopa 40 m:n pituuden ja 150 cm 

halkaisijan rinnankorkeudelta. Pyökki metsät elävät hyvin vanhoiksi, jopa 600-

vuotiaaksi, mutta alkavat lahota yleensä jo 150-vuotiaana. Pyökkimetsiköt kestä-

vät hyvin myrskyn vaikutuksia, koska juuristo kasvaa ensin paalujuuren ja sitten 

pinnanmukaisesti juuriston, joka kietoutuu viereisten puiden juurien ympärille, 

jolloin kaikki tukevat toisiaan. Pyökin lehdistä kehittyy maanpinnalle runsas hu-

muspitoisuus, joka lannoittaa metsää. Metsässä on yleensä hyvin pimeää, koska 

tuuhea latvusto ei päästä vallitsevasta valosta puoltakaan maahan saakka. Maassa 

ei kasva yleensä muuta kuin heiniä. (Salmi 1978, 106.) 

 

Pyökki on tiheää puuta. Soluonteloissa on vähän vapaata vettä, verrattuna huokoi-

sempiin puulajeihin. Sen sijaan soluseinämissä on sidottua vettä, jonka haihdutta-

minen kuivauksessa kuluttaa runsaasti energiaa. Pyökki on kehäputkiloinen lehti-

puu (katso kuvio 2). Manto- ja sydänpuu eivät väriltään erotu toisistaan. Puuaine 

on tuoreena punertavanvalkoista tai vaaleanharmaata. Sydänpuussa ei yleensä ole 

mitään omaa erityistä väriä. Puussa esiintyvä punertava tai ruskea "valesydänpuu" 

tai "punasydän" on kasvuolosuhteista johtuva sairausilmentymä, joka on yleisintä 

kylmimmillä kasvualueilla.  

 

Valesydänpuu on moninkertaisesti lahoa kestävämpää kuin pyökki yleensä, mutta 

poikkeavan värinsä vuoksi sitä pidetään puun laatua alentavana virheenä sekä kui-

vausta haittaavana tekijänä. Kosteus ei myöskään poistu valesydänpuusta helposti. 

Puun tiheys ei ole kauttaaltaan rungossa sama, koska puuaineen tiheyteen vaikut-

taa puun ikä. Puun tiheyteen vaikuttaa myös kasvunopeus. Hidaskasvuinen puu on 
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yleensä tiheämpää kuin nopeakasvuinen. Lisäksi maantieteellisillä oloilla ja puu-

yksilön geneettisellä perimällä on vaikutusta puun tiheyteen, kuten muihinkin 

ominaisuuksiin. (Puustudio IDF Oy 2007; Kärkkäinen 2003, 41 – 58.) 

 

 

 

KUVIO 2. Lehtipuun rakenne (Pro Puu-yhdistys 2007 d) 

3.2 Lämpökäsittely 

Lämpökäsittely muuttaa puun ominaisuuksia.   

 Parantuneita ominaisuuksia ovat    

  + vähäisempi eläminen   

  + parempi lahonkesto   

  + parempi säänkesto   

  + kevyempää, alhaisempi kosteuspitoisuus. 

 Heikentyneitä ominaisuuksia:   

  - lujuusominaisuudet heikkenevät  

  - mahdolliset hajut   

  - puutavaran hinnanlisäys   

  - väri ei miellytä kaikkia. 

Kuivaus on lämpökäsittelyprosessin ensimmäinen vaihe sekä myös kustan-

nuksiltaan kallein osio. Prosessissa voidaan käyttää esikuivattua tai tuoretta 

sahatavaraa. Kuivaus on tyypiltään kuumakuivaus. Lämpötila nostetaan suh-

teellisen nopeasti 100 ºC:seen ja siitä eteenpäin tasaisesti 130 ºC:seen. Mikäli 
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prosessissa käytetään esikuivattua sahatavaraa, on kuivausaika vain muuta-

mia tunteja tuoretta sahatavaraa lyhyempi (sahatavaran dimensio vaikuttaa). 

Kuivausaika voi vaihdella muutamasta tunnista useisiin vuorokausiin, riippu-

en dimensiosta ja puulajista. Puutavaran kuivaus Thermowood®-prosessissa 

kuluttaa 80 % kokonaisenergian tarpeesta. 

(Lämpöpuuyhdistys ry 2004 a.) 

Kuivauksessa on tärkeintä sisähalkeamien sekä oksien rikkoutumisen välttä-

minen. Puu muuttuu elastiseksi korkeissa lämpötiloissa, jolloin sen muo-

donmuutosten sietokyky on lämminilmakuivausta parempi. Pyökillä on tär-

keää, että puutavaran leikkaussuunta on selvästi säteen tai tangentin suuntai-

nen, jotta kuivaus onnistuisi mahdollisimman hyvin. 

Puun kuumentaminen yli 150 ºC:seen aiheuttaa muutoksia puun fysikaalisis-

sa ja kemiallisissa ominaisuuksissa. Yli 150 ºC lämpötilassa hemiselluloosa 

hajoaa ja puun biologinen kestävyys paranee ja kosteuseläminen pienenee, 

mutta samalla puun lujuusominaisuudet muuttuvat.  

3.3 Lämpökäsittelyn vaikutus työstettävyyteen 

Lämpökäsiteltyjen puulajien höyläystä on pidetty samankaltaisena kuin käsittele-

mättömienkin. Työstettäessä lämpöpuuta pölyävyys on runsaampaa kuin tavalli-

sella puulla. Syöttötelojen puristuspaine on tärkeää huomioida lämpöpuun       

höyläyksessä, koska puu halkeaa tavallista helpommin. Syöttörullia ei tule myös-

kään asettaa niin, että höylättävä lauta puristuu esimerkiksi keskeltä ja halkeaa. 

Syöttörullat tulee sijoittaa niin, että ne ovat keskellä tai reunoilla, riippuen höylä-

täänkö pinta- vai sydänpuoli näkyväksi. (Möller & Otranen 1999, 80 – 81.) 
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Käytettäessä pyökkiä terassina ja höylättäessä se esimerkiksi kaksipuoleiseksi an-

tislip-profiiliksi ei mielestäni esiinny minkäänlaisia höyläysteknisiä ongelmia 

(Kuviossa 2 on yksipuolinen antislip-profiili). Laudasta voidaan asennusvaiheessa 

valita aina sen visuaalisesti parempi puoli näkyväksi pinnaksi. Profiiliin ei kuiten-

kaan kannata höylätä liian teräviä muotoja, jotka voivat käytössä murentua esi-

merkiksi korkokenkien iskuista.   

 

KUVIO 3. Antislip-profiili (yksipuolinen) (Stellac Wood Mikkeli Oy 2003) 

3.4 Lämpökäsittelyprosessin esittely 

Thermowood®-prosessin päävaiheet: 

1. Lämpötilan nosto ja kuumakuivaus 

Lämpötila nostetaan melko nopeasti 100 ºC:seen lämmön ja höyryn avulla. Tämän 

jälkeen lämpötila nostetaan tasaisesti 130 ºC:seen, jonka aikana kuumakuivaus 

tapahtuu ja puun kosteus laskee nollaan. 

2. Lämpökäsittely 

Kun kuumakuivaus on tehty, nostetaan uunin lämpötila 185 ja 215 ºC:n välille, ja 

kun tavoite lämpötila on saavutettu, se pidetään vakiona 2 - 3 tunnin ajan loppu-

tuotteesta riippuen. 

3. Jäähdytys ja kostutus 

Viimeisessä vaiheessa lämpötilaa lasketaan vesisuihkutuksen avulla, ja kun läm-

pötila on 80 - 90 ºC, tehdään uudelleenkostutus, jossa puun kosteus saadaan käy-

tettävälle 4 - 7 %:n tasolle. Vertaa kuviota 4. 
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KUVIO 4. Kaaviokuva tuotantoprosessista (Lämpöpuuyhdistys ry 2004 a) 

3.5 Fysikaaliset ominaisuudet 
 

”Pyökki on suorasyistä, kovaa, lujaa, painavaa, helposti halkaistavaa, hienoraken-

teista ja kauttaaltaan yhtäläistä.” Pyökin kuivaus on ongelmallista. Puuaines sisäl-

tää runsaasti sidottua vettä, joten kutistuminen on voimakasta (katso taulukko 1). 

Puuhun voi syntyä halkeamia sekä lautoja voi kieroutua kelvottomaksi. Pyökki ei 

ole säänkestävä puu ja lisäksi altis hyönteistuhoille. (Salmi 1978, 108.) 

 

Työstettävyys pyökissä on erinomainen. Sitä voidaan sorvata, höylätä ja pinta kä-

sitellä helposti, mutta kiinnittimien asennuksessa kannattaa porat esireikä hal-

keamisvaaran vuoksi.  

 

Lujuusominaisuuksista ei ole paljoa tietoa kirjallisuudessa lämpökäsitellyn pyökin 

osalta. Käsittelemätön pyökki ja suomalainen koivu ovat taivutus- ja vetolujuuk-

siltaan hyvin yhtäläiset puut. Pyökillä esiintyy fysikaalisissa arvoissa runsasta 

vaihtelua tiheydestä riippuen. (Möller & Otranen 1999, 60 – 63.)  
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”Teoriassa kuivaus kuumassa voi vähentää halkeiluriskiä ja tasata puun sisäisiä 

kasvujännityksiä, jolloin muotovikoja syntyy vähemmän. Halkeiluriski vähenee, 

koska kostean puun elastisuus kasvaa lämpötilan noustessa. Toisaalta virheellinen 

kuivaus aiheuttaa herkästi kuivausvikoja. Kuumakuivausta käytetään nykyisin 

osana lämpökäsittelyprosessia. Sahatavara kuivataan lähes vedettömäksi ja proses-

si jatkuu lämpötilan nostolla n. 190 - 220 oC:seen. Lämpökäsittelyä edeltävää kui-

vausta nimitetään pikakuivaukseksi” (Pro Puu-yhdistys 2007 a). 

 

Käytäntö on kuitenkin osoittanut, että pyökin kuumakuivauksessa on edettävä 

hyvin hitaasti (lämpökäsittelyn käytännön kokemukset). Mikäli lämpötila noste-

taan nopeasti korkealle, vioittuu puuaines. Tiheänä puulajina pyökin soluonteloi-

den vapaa vesi irtoaa puusta helposti, mutta paksujen soluseinämien sidottu vesi 

siirtyy hitaasti kohti puun pintaa. Vaikka kuumakuivaus muuttaa puun rakennetta 

elastisemmaksi, niin siitä huolimatta vesimolekyylit on saatava pois puusta hyvin 

tarkasti. 

 

TAULUKKO 1. Pyökin fysikaalisia ominaisuuksia (Opetushallitus 2006) 
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3.5.1 Taivutuslujuus 
 

Pyökin taivutuslujuuden arvot 3-pistetaivutuksessa ovat kirjallisuudessa              

73 N/mm² - 206 N/mm² tiheyden ollessa 490 kg/m³ - 880 kg/m³. Lämpökäsitellyl-

le pyökille ei löytynyt kirjallisuudesta valmiita lujuusarvoja.  

(Salmi 1978, 107; Salmi M, 2004.) 

3.5.2 Vetolujuus syiden suunnassa 
 

Tutkittaessa vetolujuutta syidensuunnassa kirjallisuudesta tulokset ovat 56 N/mm² 

- 177 N/mm² tiheyden ollessa 490 kg/m³ - 880 kg/m³. ”Vetolujuus on suurimmil-

laan syiden suunnassa, mikä johtuu mikrofibrillien suuntautumisesta sekundaari-

seinämän keskikerroksessa.”(Pro Puu-yhdistys 2007 b.)  

3.5.3 Vetolujuus syitä vastaan 
 

Pyökin vetolujuutta syitä vastaan tutkittaessa löytyy kirjallisuudesta arvoja         

6,9 N/mm² - 10,5 N/mm² tiheyden ollessa 490 kg/m³ - 880 kg/m³. Vetolujuus syitä 

vastaan on kaikkein heikoin lujuusominaisuus pyökillä. (Opetushallitus 2006.) 

3.6 Veden imeytyminen puuhun 

Pyökille on ominaista, että vesi imeytyy puuhun runsaasti poikkileikkauspinnalta. 

Tämä aiheuttaa muun muassa ongelmia kalusteissa, jotka valmistetaan käyttäen 

pientä rakoa kappaleiden välissä (pöydät, tuolit). Veden tunkeutuessa poikkileik-

kauspinnalta puuhun tapahtuu niin sanottu ”tiimalasiefekti”. Kappale alkaa turvota 

voimakkaasti päästä, ja keskemmälle kappaletta syntyy halkeamia, koska vesi ei 

turvota kappaleen keskiosaa yhtä nopeasti. 
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Pintakäsittelyllä voidaan hidastaa kosteuden imeytymistä puuhun. Lämpökäsittely 

vähentää myös huomattavasti puun kykyä imeä ilmasta kosteutta. Sen sijaan läm-

pökäsitelty puu voi imeä syiden suunnassa enemmän vettä kuin käsittelemätön 

puu. Pintakäsittely vähentää myös pintahalkeamien syntymistä sekä värin haalis-

tumista. (Möller & Otranen 1999, 87.) 

 

Käsittelemättömän kappaleen kosteuspitoisuuden noustessa kappale turpoaa. Kos-

ka puun kosteuspiteneminen on erisuuruista vuosirenkaan tangentin ja säteen 

suunnassa, kappale käyristyy. Käyristyminen aiheuttaa jännityksiä kappaleeseen. 

Jännitysten kasvaessa liian suuriksi, etenkin kappaleen kuivuessa, saattaa kappa-

leeseen muodostua halkeamia. Kyseisiä kuivumisesta johtuneita halkeamia on 

todettu myös lämpökäsitellyssä pyökissä. 

 

Käsittelemättömän kappaleen kostumisesta voi seurata myös biologista vaurioitu-

mista. Jos kappaleen ympäröivän ilman suhteellinen kosteus on liian kauan yli 75 

%, homesienet alkavat kasvaa kappaleen pinnalla. Huomattavasti pitempi aika 

kuluu kappaleen lahoamisen alkamiseen. Kun kappaleen kosteus on riittävän kau-

an vähintään 20 %, lahoamista alkaa tapahtua. Lämpökäsittely estää tehokkaasti 

lahottajasienten itämisen puutavaran pinnalla. 

 

Kappaleen kosteus eläminen, auringon valo ja biologiset tekijät rasittavat pintakä-

sittelyaineita. Käsitellyn pinnan elastisuus vaikuttaa siihen, miten hyvin se kestää 

puualustan toistuvan turpoamisen ja kutistumisen. Kun pintakäsittelyaine ajan 

kuluessa haurastuu ja kuluu, syntyy siihen halkeamia, mistä voi seurata hilseilyä. 

Halkeilu ja hilseily lisäävät vedenläpäisevyyttä, joka taas lisää kappaleen kastu-

mista ja kosteusvaurioitumista. Ulkoverhouksessa on käytännössä todettu parem-

maksi ratkaisuksi asentaa pintapuu näkyväksi puoleksi, sään rasitusta kestäväm- 

pien ominaisuuksien vuoksi. (Lämpöpuuyhdistys ry 2004 b.) 
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Pyökin kutistumisprosentti syiden suunnassa on 0,3 %, joka on pienempi kuin 

kotimaisilla puulajeillamme, ja säteen suunnassa 5,8 %, joka puolestaan on hie-

man kotimaisia puulajejamme suurempi. Suurimmillaan kutistumisprosentti on 

kuitenkin tangentin suunnassa, 11,8 %. Säteen- ja tangentinsuuntaisten kutistu-

misprosenttien suhteeksi muodostuu sama kaksi, kuin kotimaisella männyllä. Ko-

timaisilla puulajeillamme tangentin suuntainen kutistuma on alle kahdeksan pro-

senttia. (Opetushallitus 2006.) 

3.7 Visuaaliset ominaisuudet 

Pyökki on väriltään punaruskeaa ja hieman täplikästä, vähitellen tummuen. Sy-

dänpuu ja pintapuu eivät erotu toisistaan. Puussa esiintyy valesydän puuta, joka 

voi olla väriltään hyvin ruskean punaista. Valesydänpuu on sairausilmiö, joka nos-

taa puuaineen kestävyyttä, mutta alentaa puun arvoa. Puun tunnusomainen pilkul-

lisuus johtuu ydinsäteistä, jotka ovat hyvin paksut ja terävärajaiset.   

(Salmi 1978, 108) 

Pyökki on kaunis sisustuspuumateriaali. Höyryttämällä pyökin kaunis punainen 

sävy nousee esiin parhaiten. Pyökin pintakäsittely on vaivatonta. Lakat, maalit ja 

vahat tarttuvat hyvin puuhun. Lämpökäsittelyllä saadaan aikaan pyökille kaunis 

tummanruskea väri. Värin ”syvyys” riippuu käsittelylämpötilasta ja osittain myös 

pitoajasta. Lämpökäsittelyllä saadaan aikaan jalopuumaine sävy, joka korvaa mo-

nessa sisustuskohteessa sademetsien tummat puut. Lämpökäsitellyn puun pintavä-

ri vaalenee UV-säteilyn vaikutuksesta. On huomioitava myös, että käsittelemättö-

mänkin puun väri muuttuu UV-säteilyltä suojaamattomana. Väriä suojaava vaiku-

tus riippuu pintakäsittelyaineen pigmenttikerroksen paksuudesta. Riittävän pig-

mentin saamiseksi olisi syytä käyttää pohjusteena peruskyllästettä, jonka päälle 

sivellään ei-peittävä öljymaali. Tällä käsittelyllä saadaan lämpökäsittelyn aikaan-

saama värisävy pysymään pisimpään. Pintakäsittelyn uusiminen on hyvin tärkeää 

kauniin pinnan säilyttämiseksi. Käsittely tulisi toistaa noin viiden vuoden välein. 

Pinnalta tulee poistaa irtonainen lika ennen uusintakäsittelyä. Suoralle sateelle ja 

auringolle alttiina oleva terassi olisi syytä käsitellä useammin. (Möller & Otranen 

1999, 87) 
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3.8 Käyttökohteita 

Pyökkiä käytetään runsaasti sisäkalusteissa, lattioissa, portaissa ja sorvaustuotteis-

sa. Puuaines ei sovellu ulkokäyttöön sellaisenaan. Pyökki on erinomainen valinta 

taivutettaviin kohteisiin, kuten tuolit. Sitä on käytetty myös ratapölkkyinä. Kylläs-

tetty pyökki on kestänyt radassa noin 40 vuotta ja korvaava betoni palkki vain 

noin 10 vuotta kauemmin. Pyökistä valmistetaan puuhiiltä, paperia, lastulevyä ja 

vaneria. Puuta on käytetty työkaluissa, kengänpohjissa, pyykkipojissa ja ennen 

kaikkea polttopuuna. (Mitchell & Wilkinson 1997, 136; Salmi 1978, 108.) 

Pyökin ulkokäyttöä yritetään parantaa lämpökäsittelyllä. Lämpökäsitellyn pyökin 

ulkokäyttökohteet ovat Keski-Euroopassa terassit ja ulkohuonekalut. Suurimpana 

ongelman pyökillä on ulkokäytössä sen runsas kosteuseläminen, jota on pystytty 

alentamaan lämpökäsittelyn avulla.  

3.9 Pintakäsittely 

Pintakäsittelyn tarkoituksena on hidastaa ulkopuolisen kosteuden imeytymistä 

puuainekseen. Puuhun imeytyy kosteutta ilmasta sekä sadevedestä. Lämpökäsitel-

ty puuaines ei kykene imemään vettä itseensä niin paljon kuin käsittelemätön puu. 

Eri ilmastotyypeillä on erilaisia vaikutuksia pintakäsiteltyyn puuhun. Kuviossa 5 

on havainnollistettu värein maapallon eri ilmastotyyppejä.  
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KUVIO 5. Maapallon ilmasto-olosuhteet (Lämpöpuuyhdistys ry 2004 b) 

 

 

Ympäristörasitusta mietittäessä tulee huomioida seuraavia asioita: 

1. ilmastotyypin vaikutus puulle ja pintakäsittelylle 

2. mannerilmasto/meri-ilmasto 

3. rakennuksen sijainti (viistosateet, hiekkapöly) 

4. ilmansuunnan merkitys (eteläseinä) 

5. pintakäsittelyn ja muiden suojausten vaikutukset. 

 

Merkintöjen selitykset taulukkoon 2 

- Ei merkitystä 

+ Vähäinen vaikutus 

++ Kohtalainen vaikutus 

+++ Voimakas rasitus 

(Lämpöpuuyhdistys ry 2004 b) 
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TAULUKKO 2. Puun ja pintakäsittelyn stressitekijöitä (Lämpöpuuyhdistys ry 

2004 b) 

 
 

Environmental stress to wood and coat-
ing 

Climate type 
 

Tem-
perature 

Relative 
humidity 

RH 

 

Weath-
ering 

 

Precipi-
tation 

 

Organ-
isms 

Af Hot and wet 
year round 

++ +++ ++ ++ +++ 

Aw Hot wet sum-
mer, hot dry 
winter 

++ ++ ++ ++ ++ 

BS
h 

Hot year round, 
unreliable pre-
cipitation 

++ ++ ++ ++ ++ 

B
W

Hot and dry 
year round 

++ + +++ + + 

BS
k 

Hot summer, 
cool to cold 
winter, unreli-

++ ++ ++ ++ ++ 

B
Wk 

Hot summer, 
cool to cold 
winter, dry year 

++ + ++ + + 

Cf Warm to hot 
wet summer, 
cool wet winter 

++ ++ ++ ++ +++ 

Cs Hot dry sum-
mer, cool wet 
winter 

++ ++ ++ ++ ++ 

Cw Warm to hot 
wet summer, 
cool dry winter 

++ ++ ++ ++ ++ 

Df
a 

Hot wet sum-
mer, cool to 
cold wet winter 

+++ +++ ++ +++ +++ 

Df
b 

Warm wet sum-
mer, cold wet 
winter 

++ ++ ++ ++ + 

Df
c 

Cool to warm 
summer, very 
cold winter, 

+++ + ++ ++ + 

Df
d 

Cool to warm 
summer, very 
cold winter, 

++ + ++ + + 

Dw Cool to warm 
wet summer, 
cool to cold dry 

++ + ++ + + 

Et Cool summer, 
cold winter, little 
precipitation 

+ - + - - 

Ef Ice cap + - ++ - - 

H Highlands, 
various local 

Not ranked 
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4 TUTKIMUKSET JA TUTKIMUSVÄLINEET 

Tutkittaessa pyökin ominaisuuksia valittiin testeiksi kosteuden imeytymä, kolmi-

pistetaivutuslujuus, vetolujuus syiden suunnassa, vetolujuus syitä vastaan koh-

tisuorassa sekä pintakäsiteltyjen kappaleiden osalta tutkittiin ilmankosteuden 

imeytymistä kappaleisiin. Testeillä oli tarkoitus tutkia, kuinka pyökin ominaisuu-

det muuttuvat lämpökäsittelyn jälkeen ja onko pintakäsittelyllä mahdollista paran-

taa ulkokäyttöominaisuuksia. 

4.1 Turpoama 

Upotuskokeella haluttiin tutkia, kuinka eri käsittelyasteisiin paistettuun pyökkiin 

imeytyy vettä. Vertailukohteena oli käsittelemätön pyökki. Absoluuttisen kuivat 

koekappaleet mitattiin ja punnittiin ennen niiden upotusta 20 ± 2 ºC:seen veteen. 

Koekappaleiden mitat olivat 29 mm x 145 mm x 300 mm (katso kuvio 6). Leveyt-

tä ja paksuutta seurattiin näytekappaleesta kahdesta eri kohdasta. Jokaisessa näyte-

sarjassa oli kymmenen tasalaatuista koekappaletta. Pituuden muutokseen ei kiinni-

tetty huomiota. Mittauspisteet sijaitsivat 100 mm:n päässä molemmista päistä. 

Näytteiden poikkileikkauspintoja ei suojattu, joten imeytymistä tapahtui syyn 

suuntaisesti sekä syitä vastaan kohtisuorasti. Kappaleita seurattiin seitsemän vuo-

rokauden ajan. Mittaukset suoritettiin 1, 6, 12, 24, 48 ja 168 tunnin kuluttua testin 

aloittamisesta. Mittausvälineistönä käytössä oli työntömitta, joka oli tarkkuudel-

taan ± 0,1 mm, ja kirjevaaka, jonka tarkkuus oli ± 2 g.  
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KUVIO 6. Upotuskokeiden koekappale kuivattuna (220 ºC 4h) 

4.1.1 Paksuusturpoama 

Paksuusturpoamaa mitattiin säteen suunnassa. Mittauspisteitä koekappaleessa oli 

kaksi ja koekappaleita kymmenen jokaisessa näyteluokassa. Mittaukset suoritettiin 

jokaisella kerralla täsmälleen samasta pisteestä. Käsittelemättömään pyökkiin ver-

rattuna lämpökäsittely hidastaa veden imeytymistä huomattavasti. Testin mukaan 

säteensuuntainen paksuusturpoama olisi jopa kolme kertaa pienempi käsitellyllä 

pyökillä. 

4.1.2 Leveysturpoama 

Kahden tunnin kuluttua upotuskokeen aloittamisesta oli havaittavissa, että vesi 

pyrkii tunkeutumaan puuainekseen poikkileikkauspintojen kautta enemmän kuin 

lapepinnoilta. Vaikutus oli kaikilla lämpökäsitellyillä pyökeillä selvästi käsittele-

mätöntä pyökkiä vähäisempi testin alkuvaiheessa. Testin loppuvaiheessa kaikista 

koekappaleista oli havaittavissa runsaampaa veden tunkeutumista poikkileikkaus-

pintojen kautta. Koekappaleet olivat muuttuneet tiimalasin mallisiksi, ja keskelle 

koekappaletta oli syntynyt halkeamia.  
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4.1.3 Massan muutos 

Massan muutos on suoraan verrannollinen puuaineeseen imeytyneen veden mää-

rään. Testeissä on huomattavissa, että seitsemän vuorokauden aikana käsittelemät-

tömään pyökkiin on imeytynyt jopa 60 % enemmän vettä kuin käsiteltyyn pyök-

kiin. 

4.2 Upotuskosteus 

Puun kosteus liotustestien jälkeen ovat hyvin tasaisia kaikkien lämpökäsittelyerien 

jälkeen. “Ei käsitellyn” pyökin kosteus oli testin jälkeen 9 prosentti yksikköä kor-

keampi, verrattuna lämpökäsiteltyjen kosteuksien keskiarvoon 38 %. Kosteus oli 

testin jälkeen keskimäärin 25 % korkeampi käsittelemättömällä pyökillä, kuin 

käsitellyillä. Lämpökäsittelyllä pystytään alentamaan pyökin adsorptiota merkittä-

västi, joka vähentää huomattavasti kosteuselämistä. 

4.3 Taivutuslujuus 

Taivutuslujuuden mittaukset suoritettiin Lahden ammattikorkeakoulun aineen-

koetuskoneella Matertest FMT-ST/DYN-225/125kN. Taivutuslujuus määritettiin 

EN 408 standardin mukaisesti, mutta kuormitustapana käytettiin 3-pistetaivutusta 

4-pistetaivutuksen sijasta (katso kuvio 7). Koekappaleiden mitat olivat 25 mm x 

25 mm x 300 mm. Kuviosta 8 on havaittavissa eri käsittelyerien murtuma tapoja. 

Merkittävin ero murtumassa oli havaittavissa erässä 4: kappaleet katkeilivat poik-

ki taivutettaessa kuin ”luu” ja kappaleet näyttivät murtumapinnasta hyvin haurail-

ta. 
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KUVIO 7. Koekappale 3-pistetaivutuksessa 

 

 

KUVIO 8. Taivutuslujuus kappaleita testin jälkeen 

4.4 Vetolujuus syiden suuntaan 

Vetolujuutta tutkittaessa koesauvojen poikkipinta-ala oli 81 mm² (9 mm x 9 mm). 

Testaus tapahtui samalla materiaalinkoetus koneella kuin aikaisemmatkin tutki-

muksen testit. Parhaat tulokset tulivat käsittelemättömästä pyökistä, 129 N/mm², 

joka oli hieman alle kirjallisuusarvojen 130 - 132 N/mm². Kuviossa 9 on havain-

nollistettu testin suorituslaitteisto. 
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KUVIO 9. Syiden suuntainen vetotesti 

4.5 Vetolujuus syitä vastaan 

Koekappaleiden mitat olivat 60 mm x 25 mm x 100 mm tutkittaessa vetolujuutta. 

Koekappaleet valmistettiin pylväsporakonetta apuna käyttäen. Vetotestaus suori-

tettiin edellä mainitulla koulun laitteistolla. Mielestäni tulokset eivät olleet luotet-

tavia, koska lujuudet jäivät hyvin pieniksi. On mahdollista, että koekappaleiden 

valmistuksessa on syntynyt pieniä halkeamia tai lämpökäsittelyssä on syntynyt 

pieniä sisäisiä halkeamia, jotka heikensivät tuloksia. Kuviossa 10 on kuvattu testin 

koekappaleen muoto. 
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KUVIO 10. Syitä vastaan kohtisuorassa vedettyjä koekappeleita 

4.6 Visuaaliset muutokset 

Visuaalisia muutoksia tutkittaessa testit suoritettiin silmämääräisellä arvioinnilla. 

Testissä ei suoritettu värimittauksia. Halkeamien määrää ja kuperuutta arvioitiin 

vain silmämääräisesti. Mielestäni visuaalisten ominaissuksien on oltava ihmissil-

millä havaittavissa olevia ominaisuuksia tai vikoja. 

4.7 Tiheys 

Tiheyden määrityksessä käytettiin punnitus kuivatus menetelmää. Tiheys määritet-

tiin 0 % kosteudessa olevista koekappaleista, joiden mitat olivat, 50 mm x 51 mm 

x 28 mm. Kappaleita kuivattiin viikon ajan laboratoriouunissa 103 ºC:n lämpöti-

lassa. Tiheyden määrityksellä ei ole ollut tarkoitus havainnollistaa lämpökäsittelyn    

aiheuttamia muutoksia, vaan tutkia ainoastaan näyteaineiston keskimääräistä tihe-

yttä. Tiheyden määritys arvot ovat taulukossa 3. Pyökki on tiheää puuta, joten kui-

vatukseen täytyi käyttää runsaasti aikaa, jotta soluseinämän sidottu vesi lähtee pois 

(katso kuvio 11) 
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TAULUKKO 3. Tiheyden määritys tutkimusmateriaalista, taulukossa koekappa-

leiden painot ja keskitiheydet (0 % kosteudessa) 

 

 

 

KUVIO 11. Puun solujen tiheys (Taideteollinen korkeakoulu, 2006) 

 

4.8 Pintakäsittelyn vaikutus 

Testissä tutkittiin, onko pintakäsittelyaineilla vaikutusta kosteuden imeytymiseen 

puuainekseen. Testit suoritettiin kaikilla neljällä lämpökäsittelyerällä sekä vertai-

lukohteena oli käsittelemätön pyökki. Pintakäsittelyaineiksi valittiin yhteistyössä 

SWM-WOOD:n kanssa saksalainen Delta Hydrostop 9.04 ja Osmo Color puuöljy 
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sekä kotimainen Pinus pihaöljy. Vertailukohteeksi jokaisesta erästä jätettiin osa 

näytteistä käsittelemättä. Taulukoissa 15 - 23 esitetään graafisesti pintakäsittelyai-

neiden vaikutusta puun paksuuden, leveyden ja massan muutoksiin kuukauden 

aikana. Ilmankosteutta vaihdeltiin viikoittain, ja testissä oli mukana myös vesikon-

takti kahden tunnin ajan.  

Testissä kappaleita pidettiin viikko 70 %:n ilmankosteudessa, jonka jälkeen viikko 

90 %:n ilmankosteudessa. Kostutuksen jälkeen kappaleet siirrettiin kuivumaan 35 

%:n ilmankosteuteen viikoksi. Tämän jälkeen kappaleet upotettiin kahdeksi tun-

niksi veteen (+ 20 ºC), jonka tarkoituksena olisi simuloida rankkasateen aiheutta-

maan ympäri kastelevaa vaikutusta. Tämä jälkeen kappaleet asetettiin vielä 95 

%:n ilman kosteuteen. Kappaleita punnittiin ja mitattiin viikoittain tai vaihtoehtoi-

sesti sääolojen vaihtuessa. Testi suoritettiin suljetussa kaapissa, koska sääkaappi ei 

ollut käytettävissä opinnäytetyön aikataulun puitteissa. 
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5 TULOKSET 

5.1 Turpoama 

Tutkimustulokset ovat mittaustulosten keskiarvoja. Tutkimuksessa havaittiin, että 

mitä kuumemmassa lämpötilassa käsittely on tapahtunut, sitä hitaammin puu imee 

vettä. Alhaisemmassa lämpötilassa käsitellyissä puissa esiintyi runsaasti pientä 

pintahalkeamaa, jotka esiintyivät kuumemmassa lämpökäsittelyssä yhtenä tai kah-

tena suurempana halkeaman. 

5.1.1 Paksuusturpoama 
 
Taulukossa 4 on esitetty tulokset liotustestistä seitsemän vuorokauden aikana. 

Tuloksista on havaittavissa, että mitä korkeammassa lämpötilassa puumateriaali 

on käsitelty, sitä alhaisempi on paksuusturpoama. Taulukossa 5 tuloksia on 

käsitelty kuvaajana, josta on havaittavissa selkeästi tapahtuneita muutoksia. 

 

TAULUKKO 4. Paksuusturpoama millimetreinä seitsemän vuorokauden aikana 

eri käsittelyerillä.  
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TAULUKKO 5. Paksuusturpoama seitsemän vuorokauden aikana 

Paksuusturpoama

24
25
26
27
28
29
30
31
32

0 h 1 h 6 h 12 h 24 h 48 h 7 vrk

m
m

Ei käsitelty

210 °C 2 h

210 °C 4 h

220 °C 2 h

220 °C 4 h

 

5.1.2 Leveysturpoama 

Testin kaikista koekappaleista oli havaittavissa runsaampaa veden tunkeutumista 

poikkileikkauspintojen kautta. Koekappaleet olivat muuttuneet tiimalasin malli-

siksi, ja keskelle koekappaletta oli syntynyt halkeamia. Testin tulokset ovat esitet-

ty taulukoissa 6 ja 7. Tuloksista on havaittavissa, että mitä korkeammassa läm-

pötilassa puumateriaali on käsitelty, sitä alhaisempi on leveysturpoama. 

 

TAULUKKO 6. Leveysturpoama millimetrein upotuskokeessa seitsemän vuoro-

kauden aikana 
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TAULUKKO 7. Leveysturpoama seitsemän vuorokauden aikana 

Levysturpoama

125
130
135
140
145
150
155
160
165
170

0 h 1 h 6 h 12 h 24 h 48 h 7 vrk

m
m

Ei käsitelty

210 °C 2 h

210 °C 4 h

220 °C 2 h

220 °C 4 h

 

5.1.3 Massan muutos 
 

Massan muutoksen tulokset on esitetty taulukoissa 8 ja 9. Massan muutoksesta on 

havaittavissa suoraan veden imeytyminen puuhun. Tuloksista on havaittavissa, 

että mitä korkeammassa lämpötilassa puumateriaali on käsitelty, sitä vähäisempää 

on massan muutos. Käsittelemätömään pyökkiin imeytyi lähes 50 % vettä puun 

omasta massasta. Lämpökäsitellyillä pyökeillä vastaava luku vaihteli 30 % ja 40 

% välillä. 

TAULUKKO 8. Massan muutos upotuskokeessa grammoina seitsemän vuorokau-

den aikana 
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TAULUKKO 9. Massan muutos seitsemän vuorokauden aikana 

Massan muutos

0
200
400
600
800

1000
1200
1400
1600

0 h 1 h 6 h 12 h 24 h 48 h 7 vrk

g
Ei käsitelty

210 °C 2 h

210 °C 4 h

220 °C 2 h

220 °C 4 h

 

5.2 Upotuskosteus 

Upotustestin arvojen perusteella laskettiin, kuinka paljon vettä on ehtinyt imeytyä 

puuainekseen painoprosentteina. Käsittelemätön pyökki kykeni sitomaan lähes 

puolet omasta painostaan vettä testin aikana. Lämpökäsitellyillä puilla imeytymä 

oli noin kolmannes omasta massasta. 

Kosteus: 

Ei käsitelty:  47,6 % 

Käsittely 1:  36,4 % 

Käsittely 2:  40,6 % 

Käsittely 3:  35,7 % 

Käsittely 4:  39,4 % 
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5.3 Taivutuslujuus 

Kirjallisuuden mukaan lehtipuiden taivutuslujuus heikkenee vain vähäisesti käsit-

telylämpötilan ollessa 200 ºC tai sen alapuolella (esim. koivu). Sama ilmiö oli 

havaittavissa pyökillä. Käsittelylämpötilan ollessa 210 ºC, oli taivutuslujuus hei-

kentynyt noin 20 % verrattuna käsittelemättömään pyökkiin. Testaukseni mukaan 

lämpötilassa 210 ºC ei ollut prosessin pitoajalla (2h ja 4h) merkitystä. Kyseisen 

lämpökäsittelyn jälkeen pyökin lujuus vastasi käsittelemättömän männyn kirjalli-

suuden taivutuslujuus arvoa.  

Ratkaisevin lujuuden aleneminen oli havaittavissa 220 ºC:n käsittelyssä, 4 tunnin 

pitoajalla. Pyökin taivutuslujuus oli laskenut 50 %. Samalla käsittelyasteella, mut-

ta 2 tunnin pitoajalla lujuus oli laskenut 25 %. Lämpötilan ollessa 220 ºC on kah-

den tunnin lisäyksellä pitoaikaan merkittäviä vaikutuksia pyökin taivutuslujuuden 

alenemiseen. Mikäli taivutuslujuus halutaan pitää mahdollisimman suurena, suosi-

teltava käsittelylämpötila olisi 210 - 220 ºC, mutta pitoaika maksimissaan 2 tuntia. 

Taivutuslujuuden tulokset ovat esitetty taulukoissa 10 ja 11. 
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TAULUKKO 10. Pyökin taivutuslujuuden arvot eri käsittelyerille 

 

 

TAULUKKO 11. Taivutuslujuuden arvot lämpökäsittelyerittäin 
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5.4 Vetolujuus syiden suunnassa 

Verrattaessa käsittelemätöntä pyökkiä kevyimpään käsittelyyn 210 ºC 2h, oli lu-

juus lämpökäsittelyn vaikutuksesta laskenut 47 %. Syiden suuntainen vetolujuus 

heikkeni kuumempaan ja pidempään lämpökäsittelyprosessiin siirryttäessä. Tulok-

sista on kuitenkin havaittavissa eroavaisuuksia lämpötilan ja pitoajan välillä. Mo-

lemmissa neljän tunnin käsittelyissä oli lähes samat lujuudet, vaikka käsittelyläm-

pötila oli toisessa 10 ºC korkeampi. Testin koekappaleet olivat virheettömiä, ja 

muutama näyte täytyi hylätä teknisten ongelmien vuoksi tilastoinnista. Suurempi 

näyte-erä olisi syytä testata, jotta voitaisiin varmasti yleistää pitoajan lämpötilaa 

suurempi vaikutus näissä testauslämpötiloissa. 

Syiden suuntaisella vetolujuudella ei ole merkittävää vaikutusta puun pintahal-

keamien syntymiseen. Mikäli lämpökäsiteltyä pyökkiä käytettäisiin hyvin teknisis-

sä rakennuskohteissa, olisi syytä kiinnittää huomiota vetolujuuden, kuten myös 

taivutuslujuuden heikkenemiseen. Vetolujuustestin tulokset ovat esitetty taulu-

koissa 12 ja 13. 



37 

 

TAULLUKKO 12. Pyökin vetolujuuden arvot eri käsittelyerille 

 

 

TAULUKKO 13. Vetolujuuden arvot käsittelyerittäin 
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5.5 Vetolujuus syitä vastaan 

Testatessani vetolujuutta syitä vastaan kohtisuorassa tulokset jäivät heikoiksi, jopa 

niin heikoiksi, että testauslaitteisto ei reagoinut rikkoutumiseen. Mielestäni on 

mahdollista, että koekappaleita valmistettaessa on syntynyt sisäisiä vaurioita, joita 

ei silmällä havainnut. Suoritin testauksen kaksi kertaa, ja tulokset olivat hyvin 

samankaltaisia. Koekappaleen työstö vaati poraamista, joka on voinut aiheuttaa 

näkymättömiä vaurioita lämpökäsittelyn heikentämään puuainekseen. Toisena 

mahdollisuutena testin heikkoihin tuloksiin pidän lämpökäsittelyprosessia. Mikäli 

käsittely on suoritettu liian voimakkaasti, puuhun on voinut syntyä sisäisiä hal-

keamia, jotka ovat olleet sulkeutuneina puun tasaannutuksen jälkeen. Seuratessani 

näyte-erien käyttäytymistä puolen vuoden aikana olen vakuuttunut, että prosessis-

sa on tapahtunut puulle jotain, joka heikentää tuloksia syitä vastaan vedettäessä. 

Taulukosta 14 on havaittavissa, että lämpökäsiteltyjen kappaleiden osalta lujuudet 

ovat lähes olemattomia. 

 

TAULUKKO 14. Vetolujuudet syitä vastaan vedettäessä 
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5.6 Visualiset muutokset 

Merkittävin visuaalinen muutos lämpökäsitellyllä pyökillä on väri, kuten muilla-

kin puulajeilla. Puu saa kauniin tummanruskean värin prosessissa. Tutkimukses-

sani tarkastelin puun värin muutosta vain silmämääräisesti. Käsittelyerien välillä 

oli huomattavissa värin vaihteluja, riippuen lämpötilaerosta sekä pitoajan pituu-

desta. Mielestäni lämpötilan nostolla oli merkittävämpi vaikutus puun tummuu-

teen kuin pitoajan lisäyksellä.  

5.6.1 Tiimalasiefekti 

Liotuskokeissa havaittiin selkeitä ongelmallisia piirteitä. Kappaleet imivät vettä 

runsaasti puun poikkileikkauspinnalta. Liotuskappaleet, jotka olivat pituudeltaan 

30 cm, alkoivat muistuttaa ”tiimalasia” heti muutamien ensimmäisten testaustun-

tien jälkeen. Ilmiö näkyi selvimmin käsittelemättömän pyökin osalta. Veden imey-

tyminen poikkileikkauspinnalta oli niin voimakasta, että puuhun syntyi keskelle 

halkeamia, jotka synnyttivät pieniä korvilla kuultavia napsahtelu ääniä. 

Alettaessa tekemään upotustestiä kappaleille mietittiin, mikä olisi sopiva koekap-

paleen pituus, mikäli puu alkaa turvota ensin päädyistä. Sain ennalta tietoa Mikke-

lin Ympäristöinstituutissa työskennelleeltä Petteri Torniaiselta pyökin käyttäyty-

misestä. Päädyin 30 cm:n pituisiin kappaleisiin, joista suoritin leveys ja paksuus 

mittauksen 10 cm:n etäisyydeltä molemmista päistä, jolloin keskelle jäi myös 10 

cm puuta. Kappaleen mittausjärjestelyt osoittautuivat toimiviksi. Mikäli mittaus- 

piste olisi ollut lähempänä poikkileikkauspintaa, olisi turpoama ollut tilastollisesti 

nopeampaa kuin, että olisi suoritettu vain yksi mittaus keskeltä koekappaletta. 
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5.6.2 Pintahalkeamat 

Pintahalkeilua esiintyi melko runsaasti, etenkin liotustestin jälkeen. Näytekappa-

leita liotettiin upotettuina veteen ja tutkittiin veden imeytymistä puuhun. Testin 

jälkeen näytekappaleet nostettiin hyllyyn kuivumaan. Huoneen lämpötilassa kap-

paleiden pintaan alkoi ilmaantua runsaasti ohuita halkeamia. Alhaisemmassa 210 

ºC:n lämpötilassa käsitellyt kappaleet olivat täynnä pientä hiushalkeamaa. Kor-

keampaan 220 ºC:n lämpötilaan käsitellyt kappaleet olivat useimmin haljenneet 

kahteen tai kolmeen osaan. Näissä kappaleissa halkeama oli selkeämpi kuin alhai-

semman käsittelylämpötilan kappaleissa. Kappaleet, jotka olivat mitoiltaan 30 mm 

x 150 mm x 300 mm, oli mahdollista halkaista käsivoimin. 

Koe-erien lämpökäsittely tapahtui kesällä 2006, kesä- ja heinäkuun vaihteessa. 

Siitä lähtien koemateriaali on ollut nipussa ulkosalla, mutta sateelta suojattuna, 

joten kappaleet ovat imeneet itseensä vain ilman kosteutta. Tammikuun alussa 

2007 otin koekappaleita puuverstaalle jatkotyöstämistä odottamaan. Lämpökäsi-

tellyt pyökki koekappaleet näyttivät kaikki hyville siinä vaiheessa. Koekappalei-

den oltua sisätiloissa kaksi vuorokautta, lämpötilassa 21 ºC ja RH 40 %, ilmeni 

kaikissa kappaleissa runsaasti pientä halkeamaa. Vastaavanlaista käyttäytymistä 

oli ilmentynyt muutamassa ulkokäyttökohteissa, kuten terassi ja pöytä. Edellä 

mainituissa kohteissa lämpökäsiteltyä pyökkiä ei ollut pintakäsitelty.  

Mahdollisuutena pintahalkeamien syntymiseen on, että koekappaleiden lämpökä-

sittelyprosesseissa on syntynyt pintahalkeamia, jotka ovat sulkeutuneet tasaannu-

tusvaiheessa, eivätkä tämän vuoksi ole olleet havaittavissa puun ollessa ulkokos-

teudessa. Koekappaleiden lämpökäsittelyprosessin kesto ajallisesti vaihteli 24 ja 

30 tunnin välillä (ks. liitteet 1 - 4). Lämpökäsittelyprosessi on voinut olla liian 

nopea ja puun nopeat muodon muutokset ovat aiheuttaneet sisäisiä halkeamia. 

Lämpökäsittelyprosessin aika pyökille on tuotannossa yli kaksinkertainen verrat-

tuna koekappaleiden ajoon. On myös huomioitavaa, että lämpökäsittelyprosessi 

alentaa puun elastisia ominaisuuksia, vaikka lämpötilan noustessa 150 ºC:seen 

prosessissa, muuttuu puuaines elastiseksi. Kosteusvaihteluiden vuoksi puu ei kestä 
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kasassa, vaan alkaa halkeilla kovettuneen rakenteen vuoksi. 

Ilman kosteuden vaihtelu aiheuttaa puun turpoamista ja kutistumista. Halkeamia 

syntyy tästä syystä puuhun pitemmällä aikavälillä. Lämpökäsittelyllä on tunnetusti 

kosteuselämistä minimoiva vaikutus. Tämän teorian vuoksi, pyökki koekappaleet 

eivät ole voineet halkeilla kuuden kuukauden aikana niin paljon kuin laudat olivat. 

Halkeilua esiintyi enemmän 210 ºC:seen käsittelyssä kuin 220 ºC:seen käsittelys-

sä. Mielestäni on mahdollista, että alhaisemman käsittelylämpötilan vaikutuksesta 

lämpökäsitellyn pyökin kosteus eläminen ei laske niin merkittävästi, että suhteessa 

puun elastisuuden alenemiseen, puu kestäisi kasassa. On myös huomioitava nopea 

käsittelyprosessi, joka on voinut rikkoa puuta. Upotuskokeissa oli havaittavissa, 

että käsittelyllä 220 ºC / 4h saavutetaan alhaisimmat muodon muutokset, mutta 

muutamia halkeamia syntyi tästä huolimatta. Upotus kokeen tulokset eivät tästä 

johtuen kuitenkaan tue täysin halkeamien riippuvuutta puun elastisuuden alenemi-

seen. 

Koe erien perusteella käsittely lämpötilojen tai pitoaikojen muutoksella olisi pien-

tä vaikutusta pienten pinta halkeamien syntymiseen. Ulkoilman kosteuden vaiku-

tettua puolivuotta koekappaleisiin, ja siirrettäessä kappaleet kuiviin olosuhteisiin, 

ilmeni lähes kaikissa kappaleissa halkeilua, mutta eniten 210 ºC:seen käsittelyssä. 

Jos pyökki lämpökäsittelystä huolimatta reagoi voimakkaasti ilman kosteuden 

vaihteluihin ja aiheuttaa pintaan runsaita halkeamia, ei olisi kovin suositeltavaa 

käyttää puuta runsaille sään rasituksille altistavissa kohteissa. Testausta olisi syytä 

laajentaa suurempaan näyte-erään, pidemmälle ajan jaksolle. Katso kuvio 12. 

 

  

KUVIO 12. Lämpökäsittelyn aiheuttamia pintahalkeamia poikkileikkaus pinnalla 
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5.6.3 Kuperuus 

Liotustestiä varten pyökki koekappaleet höylättiin oikohöylällä. Testin jälkeen 

kappaleet annettiin kuivahtaa huoneen lämmössä yhden vuorokauden ajan niin, 

että tulokset voitiin piirtää paperille. Kuviosta 13 ilmenee, kuinka runsaasti kupe-

ruutta ilmenee eri käsittelyerillä. Numero kuvaa käsittelyerän numeroa ja kirjain E 

tarkoittaa ”ei käsiteltyä”. Kappaleet eivät olleet tasalevyisiä testissä. Kuperuus on 

ollut runsainta ”ei käsitellyn” pyökin kohdalla. Parhaiten muotonsa ovat säilyttä-

neet 220 ºC:n käsittelyt. Kuvioon 13 on valittu kaksi kappaletta kustakin erästä. 

Kuvassa on koe-erän suorin ja kuperin kappale. 

 

 

KUVIO 13. Kuperuus eri käsittelyerien välillä liotustestin jälkeen 

 

Mikäli kappale on sahattu tangentin suuntaisesti, aiheutuu runsasta kuperuutta. 

Mikäli kappale sahataan täysin säteen suuntaiseksi, ei kuperuutta muodostu, mutta 

keskikohdalle syntyy usein halkeamia sekä sahattavien puiden tulee olla suuria. 

Pyökillä kutistumat eri suuntiin poikkeavat suuresti toisistaan (säteen suunta 5,8 

% ja tangentin suunta 11,8 %). Kuperuuden ehkäisy on aloitettava puutavaran 

sahaussuuntien valinnasta. Kuvioissa 14 ja 15 on esitelty sahaustavat, jotka sovel-

tuisivat parhaiten lähdemateriaalin tietojen perusteella pyökin sahaamiseen. Kuvio 

14 on sahaustapana hidas sekä puuta tuhlaava (soveltuisi kaikkein parhaille puil-

le). Molemmat sahaustavat ovat epäedullisia siinä mielessä, että sydänpuun vikoja 
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tulee näkyviin useisiin puukappaleisiin (esim. oksat, sydän viat). Käytännössä 

toimivin sahausmalli on varmasti lehtipuille tyypillinen läpisahaus. 

 

 

KUVIO 14. Täydellinen kvarttisahaus (Pro Puu-yhdistys 2007 c) 

 

 

KUVIO 15. Kvarttisahaus (Pro Puu-yhdistys 2007 c) 

5.7 Pintakäsittelyn tulokset 

Pintakäsittelyn vaikutusta lämpökäsiteltyyn pyökkiin testattiin vaihtelevissa kos-

teusolosuhteissa. Tarkoituksena oli selvittää, onko pintakäsittelyaineilla mahdol-

lista pienentää lämpökäsitellyn pyökin kosteuselämistä. Tulokset olivat melko 

tasaisia. Testissä oli mukana myös lämpökäsittelemätöntä pyökkiä. Tulosten mu-

kaan lämpökäsittelemätön pyökki reagoi kosteuden muutoksiin voimakkaimmin 

ilman pintakäsittelyaineita kuten myös pintakäsiteltynä millä aineella tahansa. 

Jokainen neljästä lämpökäsittelyerästä käyttäytyi hyvin samankaltaisesti tarkastel-



44 

 

taessa graafisia kuvaajia. Olipa pinnassa mikä tahansa kolmesta pintakäsittelyai-

neesta, kappaleet reagoivat yhtä nopeasti suhteellisen kosteuden muutokseen. 

Massan muutoksien tulosten yhteenvedon mukaan parhaana pintakäsittelyaineena 

pidän Delta Hydrostop 9.04. Hydrostopin graafiset kuvaajat ovat tasaisia, mikä 

kertoo siitä, että puu on reagoinut rauhallisesti kosteuden muutoksiin. Tulkittaessa 

yhteenvetotaulukoita massan muutoksista pintakäsiteltyjen kappaleiden osalta 

Hydrostopilla käsitellyt kappaleet sitoivat vähiten vettä, riippumatta lämpökäsitte-

lyluokasta. 

Pintakäsittelylle on käytön kannalta ongelmallisinta sen uusiminen. Pintakäsittely 

aiheuttaa lisää kustannuksia, mikäli toteutetaan ”asiakasystävällinen” pintakäsitte-

ly. Asiakkaan kannalta olisi helppoa, jos hän voisi ostaa valmiiksi pintakäsiteltyä 

puutavaraa kaupasta. Kirjallisuuden mukaan pintakäsittelyn tarkoituksena on suo-

jata lämpökäsitellyn puutavaran väriä uv-säteilyltä. Tutkimukseni mukaan pinta-

käsittely oheisilla aineilla ei suojaa välttämättä lämpökäsiteltyä pyökkiä kosteudel-

ta niin paljon, että sitä kannattaisi käyttää kosteuselämisen alentamiseen. 

Pintakäsittely suoritettiin käsin pensseliä käyttäen. Ainetta levitettiin koekappalei-

siin tasainen määrä, vaikka poikkileikkauspinnat olisivat imeneet ainetta lähes 

kuinka paljon vain. Koekappaleet punnittiin ennen aineiden levitystä sekä heti 

levityksen jälkeen, jolloin voitiin laskea levitysmäärät, kun tiedettiin koekappalei-

den tarkat pinta-alat. Kappaleet punnittiin käyttäen vaakaa, jonka tarkkuus on 0,1 

g.  Alla olevat levitysmäärät ovat laskettuja keskiarvoja. Levitysmäärät koekappa-

leissa vaihtelivat ± 5 g. 

• Delta Hydrostop 9.04 213 g/m² 

• Osmo Color -puuöljy 208 g/m² 

• Pinus Pihaöljy  270 g/m² 
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Valmistajan ilmoittamat suositukset levitysmääristä ovat seuraavia: 

• Delta Hydrostop 9.04 70 - 125 ml/m² 

• Osmo Color -puuöljy 38 ml/m² 

• Pinus Pihaöljy  100 - 125 ml/m² 

Testatuista pintakäsittely aineista Pinus Pihaöljy oli ylivoimaisesti öljymäisin aine 

ja pysyi kappaleen pinnalla pisimpään tahmeana. Valmistajan ilmoittama kuivu-

misaika oli jopa 5 vrk. Osmo Color ja Delta Hydrostop olivat hyvin imeytyviä ja 

viskositeetiltään hyvin samankaltaisia. Delta Hydrostop muodosti kappaleen pin-

nalle kalvon, jonka päällä vesi muuttui pisaroiksi, jotka valuivat helposti pois. 

Osmo Colorin pinta puolestaan levitti veden tasaiseksi kalvoksi, joka valui pois. 

Edellä olevissa taulukoissa on esitelty kosteus imeytymää lämpökäsiteltyihin 

pyökkikappaleisiin, sekä vertailun vuoksi mukana on myös käsittelemätön pyökki. 

Jokaisessa taulukossa tutkitaan yhden pintakäsittelyaineen vaikutusta kerrallaan 

massaan, leveyteen ja paksuuteen. Testissä oli mukana myös ”ei pintakäsiteltyjä” 

kappaleita jokaisesta lämpökäsittely erästä.  

 

Käsittely 1 210 ºC 2h  Käsittely 2 210 ºC 4h 

Käsittely 3 220 ºC 2h  Käsittely 4 220 ºC 4h 
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5.7.1 Massan muutos 
 

Massan muutosta tutkittaessa pintakäsitellyillä koekappaleilla, on eri pintakäsit-

telyaineiden tulokset koottu jokainen omaan taulukkoonsa. Jokaisessa taulukossa 

on käsittelemätön pyökki sekä neljä eri lämpökäsittely erää. Massan muutos pin-

takäsitellyillä koekappaleilla on kuvattu taulukoissa 15 – 18. 

 

TAULUKKO 15. Massan muutos pintakäsittelemättömissä kappaleissa 

Massan muutos (Ei pintakäsitelty)

300,0

350,0

400,0

450,0

500,0

Aloitus 1 vk RH
70%

1 vk RH
90%

1 vk RH
35%

2 h Vedessä 1 vk RH
95%

Aika

 (g)

Ei käsitelty Käsittely 1 Käsittely 2
Käsittely 3 Käsittely 4
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TAULUKKO 16. Massan muutos Hydrostop -kappaleissa 

Massan muutos (Hydrostop)

300,0

350,0

400,0

450,0

500,0

Aloitus 1 vk RH
70%

1 vk RH
90%

1 vk RH
35%

2 h Vedessä 1 vk RH
95%

Aika

(g)

Ei käsitelty Käsittely 1 Käsittely 2 Käsittely 3 Käsittely 4
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TAULUKKO 17. Massan muutos Osmo Color -kappaleissa 

Massan muutos (Osmo Color)

300,0

350,0

400,0

450,0

500,0

550,0

Aloitus 1 vk RH 70% 1 vk RH 90% 1 vk RH 35% 2 h Vedessä 1 vk RH 95%

Aika

(g)

Ei käsitelty Käsittely1 Käsittely 2 Käsittely 3 Käsittely 4
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TAULUKKO 18. Massan muutos Pihaöljy -kappaleissa 

Massan muutos (Pihaöljy)

300,0

350,0

400,0

450,0

500,0

Aloitus 1 vk RH
70%

1 vk RH
90%

1 vk RH
35%

2 h Vedessä 1 vk RH
95%

Aika

(g)

Ei käsitelty Käsittely 1 Käsittely 2 Käsittely 3 Käsittely 4
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5.7.2 Leveyden muutos 

 
Leveyden muutosta tutkittaessa pintakäsitellyillä koekappaleilla, on eri pintakäsit-

telyaineiden tulokset koottu jokainen omaan taulukkoonsa. Jokaisessa taulukossa 

on käsittelemätön pyökki sekä neljä eri lämpökäsittely erää. Leveyden muutos 

pintakäsitellyillä koekappaleilla on kuvattu taulukoissa 19 – 22. 

 

TAULUKKO 19. Leveyden muutos pintakäsittelemättömissä kappaleissa 

Leveyden muutos (Ei pintakäsitelty)

135,0

140,0

145,0

150,0

155,0

Aloitus 1 vk RH
70%

1 vk RH
90%

1 vk RH
35%

2 h
Vedessä

1 vk RH
95%

Aika

(mm)

Ei käsitelty Käsittely 1 Käsittely 2 Käsittely 3 Käsittely 4
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TAULUKKO 20. Leveyden muutos Hydrostop -kappaleissa 

Leveyden muutos (Hydrostop)

135,0

140,0

145,0

150,0

155,0

Aloitus 1 vk RH
70%

1 vk RH
90%

1 vk RH
35%

2 h
Vedessä

1 vk RH
95%

Aika

(mm)

Ei käsitelty Käsittely 1 Käsittely 2 Käsittely 3 Käsittely 4
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TAULUKKO 21. Leveyden muutos Osmo Color -kappaleissa 

Leveyden muutos (Osmo Color)

135,0

140,0

145,0

150,0

155,0

Aloitus 1 vk RH
70%

1 vk RH
90%

1 vk RH
35%

2 h
Vedessä

1 vk RH
95%

Aika

(mm)

Ei käsitelty Käsittely 1 Käsittely 2 Käsittely 3 Käsittely 4
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TAULUKKO 22. Leveyden muutos Pihaöljy -kappaleissa 

Leveyden muutos (Pihaöljy)

135,0

140,0

145,0

150,0

155,0

Aloitus 1 vk RH
70%

1 vk RH
90%

1 vk RH
35%

2 h
Vedessä

1 vk RH
95%

Aika

(mm)

Ei käsitelty Käsittely 1 Käsittely 2 Käsittely 3 Käsittely 4
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5.7.3 Paksuuden muutos 

 
Paksuuden muutosta tutkittaessa pintakäsitellyillä koekappaleilla, on eri pintakä-

sittelyaineiden tulokset koottu jokainen omaan taulukkoonsa. Jokaisessa taulukos-

sa on käsittelemätön pyökki sekä neljä eri lämpökäsittely erää. Paksuuden muutos 

pintakäsitellyillä koekappaleilla on kuvattu taulukoissa 23 – 26. 

 

TAULUKKO 23. Paksuuden muutos pintakäsittelemättömissä kappaleissa 

Paksuuden muutos (Ei pintakäsitelty)

25,0

26,0

27,0

28,0

29,0

30,0

31,0

Aloitus 1 vk RH
70%

1 vk RH
90%

1 vk RH
35%

2 h
Vedessä

1 vk RH
95%

Aika

(mm)

Ei käsitelty Käsittely 1 Käsittely 2 Käsittely 3 Käsittely 4
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TAULUKKO 24. Paksuuden muutos Hydrostop -kappaleissa 

Paksuuden muutos (Hydrostop)

25,0

26,0

27,0

28,0

29,0

30,0

31,0

Aloitus 1 vk RH
70%

1 vk RH
90%

1 vk RH
35%

2 h
Vedessä

1 vk RH
95%

Aika

(mm)

Ei käsitelty Käsittely 1 Käsittely 2 Käsittely 3 Käsittely 4
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TAULUKKO 25. Paksuuden muutos Osmo Color -kappaleissa 

Paksuuden muutos (Osmo Color)

25,0

26,0

27,0

28,0

29,0

30,0

31,0

Aloitus 1 vk RH
70%

1 vk RH
90%

1 vk RH
35%

2 h
Vedessä

1 vk RH
95%

Aika

(mm)

Ei käsitelty Käsittely 1 Käsittely 2 Käsittely 3 Käsittely 4
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TAULUKKO 26. Paksuuden muutos Pihaöljy -kappaleissa 

Paksuuden muutos (Pihaöljy)

25,0

26,0

27,0

28,0

29,0

30,0

31,0

Aloitus 1 vk RH
70%

1 vk RH
90%

1 vk RH
35%

2 h Vedessä 1 vk RH
95%

Aika

(mm)

Ei käsitelty Käsittely 1 Käsittely 2 Käsittely 3 Käsittely 4
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5.8 Tutkimusvälineet 

Koekappaleiden leveyksiä ja paksuuksia mitattaessa käytin työntömittaa, jonka 

tarkkuus oli 0,1 mm. Kappaleiden punnituksessa käytin kirjevaakaa, joka oli tark-

kuudeltaan 2 g. Pintakäsittelyn vaikutusta kosteusimemiseen tutkiessani käytin 

tarkempaa vaakaa, jonka tarkkuus oli 0,1 g.  

Tutkiessani pyökin fysikaalisia ominaisuuksia käytössäni oli Lahden ammattikor-

keakoulun aineenkoetuskone. Koneen tyyppi on Matertest FMT-ST/DYN-225/125 

kN. Koneella testattiin taivutus lujuus, syiden kohtisuora vetolujuus ja syiden vas-

tainen vetolujuus. Aineen koetuskoneen voima-anturin antamien tulosten perus-

teella laskettiin lujuudet (N/mm²). 

Tutkittaessa veden imeytymistä puuhun käytössä oli muovilaatikoita viisi kappa-

letta, joihin mahtui kuhunkin yksi näyte-erä. Koekappaleet olivat upotettuina 

Mikkelin kaupungin vesijohtoveteen. 

Pintakäsittelyn vaikutusta lämpökäsitellyn ja -käsittelemättömän pyökin kosteus 

elämiseen testattiin suljetussa kaapissa, jonka sisällä vallitsi ilman suhteellinen 

kosteus 50 - 95 % lämpötilassa 22 ºC. Testaus oli tarkoitus tehdä sääkaapissa, jos-

sa olosuhteita olisi voitu vaihdella testin aikana nopeammalla syklillä, mutta käy-

tettävissä olevan aikataulun ja koulun laitteiston puitteissa se ei ollut mahdollista.  
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6 TULOSTEN YHTEENVETO 

6.1 Pyökki tutkimuskohteena 

Tutkimuskohteena pyökki oli mielenkiintoinen puulaji, lukuisine ongelmineen. 

Pyökissä havaittiin runsasta kosteuselämistä, halkeilua ja kuperuutta. Testitulosten 

perusteella lämpökäsittelyllä ei pystytä yksin poistamaan pyökin kosteuselämisen 

kiusallisia vaikutuksia. Toisaalta pintakäsittely ei myöskään vakuuttanut täysin 

kosteuselämistä alentavana tekijänä (testausta olisi syytä jatkaa). 

6.2 Kehittämismahdollisuuksia 

Tämänhetkisiä lämpökäsitellyn pyökin käyttökohteita ovat ulkoterassit sekä ulko-

kalusteet. Mielestäni lämpökäsitellyllä pyökillä on valoisa tulevaisuus sisäkäytös-

sä. Lämpökäsitelty pyökki soveltuisi erinomaisesti lattioihin höylättynä ja pääty-

pontattuna. Pyökki on kovaa ja kulutusta kestävää, jotka ovat positiivisia ominai-

suuksia valittaessa lattiaan kestävää pinnoitus materiaalia. Lämpökäsittelyn avulla 

saadaan pyökin kosteuselämistä pienenemään huomattavasti, jonka vuoksi rakojen 

syntyminen lattiaan vähenee huomattavasti. Sisäilman suhteellinen kosteus vaihte-

lee talven ja kesän vaikutuksesta 14 %:n ja 54 %:n välillä, joka tarkoittaa käsitte-

lemättömän puun kosteuden vaihtelua alueella 4 % - 10 %. Kuuden prosenttiyksi-

kön kosteusvaihtelua puussa saadaan tasattua lämpökäsittelyn avulla, jonka vuoksi 

rakojen syntyminen lattiaan vähenee. 

Massiivipuu on aina lämmin ja ekologinen sisustusmateriaali. Lämpökäsittelyn 

aiheuttama tumma sävy mahdollistaa myös pyökin käyttöä sellaisissa kohteissa, 

joihin on vaadittu tummaa sademetsien puuta. Mielestäni parkettiteollisuuden tuli-

si hyödyntää nykyistä enemmän lämpökäsiteltyjä puita. Mielestäni merkittävin 

ongelma lämpökäsitellyn puun jatkojalostuksessa on sen liimattavuus. Mikäli käy-

tetään PVAC-liimoja, joiden toiminta perustuu veden imeytymiseen ja haihtumi-

seen, aiheutuu liimauksessa lisää kustannuksia pidemmistä puristusajoista.  
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6.3 Tulosten taulukointi 

Seuraavissa kohdissa on suoritettu tulosten vertailevaa yhteenvetoa. Taulukoissa 

on valittu 100 % kohdaksi parhaat näytteet. Tuloksia analysoidessa on yritetty 

saada mahdollisimman monta samankaltaista ominaisuutta samaan taulukkoon, 

jotta tuloksia olisi mahdollisimman helppoa vertailla. Taulukot on jaoteltu siten, 

että samankaltaisia ominaisuuksia verrattaessa on jokainen eri lämpökäsittelyerä 

vertailukohteena. 

6.3.1 Upotustestin yhteenveto 

Upotustestin tuloksia tarkastellessa on otettu 100 % kohdaksi taulukossa 27 testin 

paras arvo. Ylimenevät prosentit kertovat heikentyvistä ominaisuuksista. Taulu-

kossa tarkastellaan kosteuspitoisuutta testin jälkeen, massan muutosta, leveyden 

muutosta ja paksuuden muutosta. Testausmenetelmistä on kerrottu tarkemmin 

luvussa neljä tutkimukset ja tutkimusvälineet. Upotustestauksessa parhaat tulokset 

olivat lämpökäsittelyillä kolme ja neljä. “Ei käsitelty” pyökki eli kaikkein voi-

makkaimmin. Katso tulokset taulukosta 27. 

 

TAULUKKO 27. Upotustestin tulosten yhteenveto eri käsittelyerillä 

Upotuskosteuden muutokset
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220 ºC 2h

220 ºC 4h
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6.3.2 Lujuusominaisuuksien yhteenveto 

Lujuusominaisuuksien yhteenvedossa on valittu 100 % kohdaksi taulukossa 28 

testin parhaat tulokset antaneet kappaleet. Taulukossa 28 prosenttiosuuden piene-

neminen kuvaa koekappaleen ominaisuuksien heikkenemistä. Testatut lujuusomi-

naisuudet olivat selkeästi parhaat “ei käsitellyllä” pyökillä. Vetolujuus 1 on “veto-

lujuus syiden suuntaan” ja vetolujuus 2 on “vetolujuus syitä vasten”. Vetolujuutta 

syitä vastaan tutkittaessa heikot tulokset johtuneet materiaalin sisäisistä virheistä 

(sisäiset halkeamat). Testi suoritettiin kaksi kertaa, ja tulokset olivat hyvin saman-

kaltaisia. 

 

TAULUKKO 28. Lujuusominaisuuksien yhteenveto, jossa sataprosenttiseksi lu-

juudeksi on valittu lämpökäsittelemätön pyökki 

Lujuusominaisuudet
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Taivutuslujuus Vetolujuus 1 Vetolujuus 2

Testattu ominaisuus

%

Ei Käsitelty Käsittely 1 Käsittely 2 Käsittely 3 Käsittely 4
 

Vetolujuus 1 = Vetolujuus syiden suunnassa 

Vetolujuus 2 = Vetolujuus syitä vastaan 
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6.3.3 Yhteenveto pintakäsittelyn vaikutuksesta massaan 

Massan muutosta taulukoitaessa on 100 % arvoksi valittu taulukossa 29 koekappa-

leet, joiden massan muutos on ollut pienintä. Mitä vähemmän massa kasvaa, sitä 

vähemmän kappale on imenyt vettä. Alla olevasta taulukosta havaitaan, että Delta 

Hydrostop 9.04 on tehokkain estämään massan muutosta eli toisin sanoen kosteu-

den imeytymistä. Katso yhteenveto taulukosta 29. 

TAULUKKO 29. Pintakäsiteltyjen kappaleiden massan suhteellinen muutos, jossa 

parhaiksi 100 % kappaleiksi on valittu Hydrostop 

Massan suhteellinen muutos (%)
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7 KUSTANNUKSET 

Lämpökäsittelyprosessissa ei tapahdu merkittäviä kustannussäästöjä käsiteltäessä 

puuta matalampaan 210 ºC:n lämpötilaan verrattuna 220 ºC:n lämpötilaan. Pitoai-

ka ei myöskään aiheuta merkittäviä kustannuksia. Suurimmat kustannukset pro-

sessissa aiheutuvat kuivattaessa puutavara absoluuttisen kuivaksi ja lämpötilan 

nostosta yli 200 ºC:seen. 

Lämpökäsittelyuunissa on kahdeksan puhallinmoottoria, joiden teho on 40 

kW/kpl. Prosessin aikana riittää, että puolet moottoreista (4 kpl) pyörivät saman-

aikaisesti. Kahdessa tunnissa sähkön kulutus on siis 320 kWh, mikäli moottorit 

pyörivät 100 %:n käyttöteholla. Moottorit ovat taajuusmuuttaja ohjattuja, joiden 

avulla moottoreiden pyörimisnopeudet on laskettu noin 50 %. Sähkön verottoman 

hinnan ollessa 5,30 snt/kWh (ei sisällä siirtomaksua), muodostuu kahden tunnin 

pitoajan puhallinkustannukseksi 16,98 € ja neljän tunnin käsittelyllä 33,92 €. Jaet-

taessa kustannukset käsiteltäville kuutioille (50 m³) muodostuu puhallinkustan-

nuksiksi 0,34 €/m³ kahdessa tunnissa ja 0,68 €/m³ neljässä tunnissa. Kustannukset 

eivät mielestäni ole merkittävät, mikäli laatua pystytään parantamaan. 
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8 REFERENSSEJÄ 

Kuviossa 16 on lämpökäsitellystä pyökistä valmistettu terassi Saksassa. Terassi on 

väriltään kauniin ruskea, ja väritys on hyvin tasainen. Terassi on rakennettu hyvin 

maaperään, joten lämpökäsittely on merkittävässä osassa puun kestävyyden kan-

nalta. Päälle rakennettu valokate suojaa terassilla oleskelijoita kastumiselta, mutta 

jatkaa varmasti myös terassin käyttöikää ja mahdollisen pintakäsittelyn uusintavä-

liä. 

 

 

KUVIO 16. Pyökki terassi saksassa (Stellac Wood Mikkeli Oy 2003) 
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Kuviossa 17 oleva rakennus on valmistettu lämpökäsitellystä männystä. Rakennus 

sijaitsee Meksikossa ja on hyvä esimerkki siitä, kuinka lämpökäsiteltyä puuta tuli-

si käyttää myös suuremmissa rakennelmissa. Lämpökäsitelty puu antaa näyttävän 

kontrastin suurelle betonirakennukselle. 

 

 

KUVIO 17. Guadalajara office tower Meksikossa (Stellac Wood Mikkeli Oy 

2005) 
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 9 YHTEENVETO 
 

Pyökki on ollut tutkimuskohteena hyvin haasteellinen. Lämpökäsittelyn vaikutuk-

sesta pyökin kosteuselämistä on saatu alennettua. Lämpökäsitellyllä pyökillä esiin-

tyy silti pintahalkeilua vähäisenkin kosteuselämisen vuoksi. Pintakäsittelyllä on 

ollut tarkoitus poistaa lämpökäsitellyn pyökin jäljelle jäänyt kosteuseläminen. 

 

Tutkimuksen teoreettista viitekehystä ei saatu todistettua täysin oikeaksi tutki-

muksen aikana (lämpö- ja pintakäsittelyn yhteisvaikutuksena saadaan ehkäistyä 

pyökille tavanomaisen voimakas kosteuseläminen ja halkeilu heikentämättä mer-

kittävästi puun fysikaalisia ominaisuuksia) 

 

Kosteuselämistä on saatu alennettua lämpökäsittelyn avulla. Nostamalla käsittely-

lämpötila 220 ºC:seen saadaan veden imeytymistä vähenemään verrattuna 210 

ºC:seen käsittelyyn. Väri tummuu 10 ºC:n lämpötilan nostolla, mutta sillä ei ole 

käytön kannalta suurta merkitystä. Fysikaaliset ominaisuudet alenevat lämpötilan 

noustessa. Käytettäessä puutavaraa esimerkiksi terasseissa ei testattujen fysikaalis-

ten ominaisuuksien heikkenemisellä ole vielä merkitystä puunkestävyyteen. 

 

Pintakäsittelyä testattaessa parhaaksi aineeksi osoittautui Delta Hydrostop 9.04. 

Kaikissa eri käsittelyerissä Hydrostop suojasi puuta kosteudelta tehokkaimmin. 

Ainetta oli levitetty näytekappaleisiin lähes tuplamäärä valmistajan antamaan suo-

situkseen nähden. 

 

Pyökin pintahalkeilulle ei löydetty yksiselitteistä syytä tutkimuksen aikana. Pientä 

pintahalkeamaa muodostuu puutavaran pintaan puun reagoidessa ilmankosteuden 

vaihteluihin. Lämpökäsittelyprosessin aikana puun elastiset ominaisuudet alene-

vat, joten puun mukautuessa ilmankosteuteen lukuisia kertoja, muodostuu puuta-

varan pintaan halkeamia. Halkeamat tulevat esiin pahiten, kun puutavara tuodaan 

kuivaan sisäilmaan ulkovarastoinnin jälkeen. Tutkimuksessa ei saatu luotettavaa 

tulosta siitä, onko halkeamiin syynä liian nopea kuivaus vai liian nopea lämpökä-
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sittelyn nostovaihe tai tasaannutus. Testatun materiaalin prosessiaika vaihteli 24 ja 

30 tunnin välillä. 



68 

 

LÄHTEET 

PAINETUT LÄHTEET: 

Kärkkäinen, M. 2003. Puutieteen perusteet. Hämeenlinna: Karisto Oy. 

Mitchell, A. & Wilkinson, J. 1997. Euroopan puuopas. Helsinki: Otava. 

Möller, K. & Otranen, L. 1999. Puun lämpökäsittely. Mikkeli: Ympäristötekniikan 

instituutti. 

Salmi, J. 1978. Suomalaisia ja ulkomaisia puulajeja Osa 3: Lehtipuut O…Ö. 2. 

muuttamaton painos. Helsinki: Yliopistopaino. 

PAINAMATTOMAT LÄHTEET: 

Lämpöpuuyhdistys ry. 2004a. Thermowood® käsikirja [verkkojulkaisu]. [viitattu 

16.1.2007] Saatavissa: 

www.thermowood.fi/data.php/200401/914711200401161255_TWkasikirja.pdf 

Lämpöpuuyhdistys ry. 2004b. Thermowood® Pintakäsittelykäsikirja [verkkojul-

kaisu]. [viitattu 16.1.2007] Saatavissa: 

www.thermowood.fi/data.php/200410/229383200410291231_Pinta.pdf 

 

Opetushallitus. 2006. Puuaineen ominaisuuksia [verkkojulkaisu]. Julkaisija Ope-

tushallitus, Helsinki [viitattu 15.2.2007]. Saatavissa: 

www.edu.fi/oppimateriaalit/puutuoteteollisuus/raakaaineet/puuaineen_ominaisuuk

sia/etusivu.html 

 

Pollmeier Massivholz Gmbh & Co.KG. 2006. Pollmeier kotisivut [verkkojulkai-

su]. Julkaisija Pollmeier, Saksa [viitattu 13.2.2007]. Saatavissa: 

www.pollmeier.com 



69 

 

 

Pro Puu-yhdistys. 2007 a. Kuumakuivaus [verkkojulkaisu]. Julkaisija Pro Puu -

yhdistys, Lahti [viitattu 18.1.2007]. Saatavissa: 

www.puuproffa.fi/arkisto/kuumakuivaamo.php 

 

Pro Puu-yhdistys. 2007 b.  Lujuusominaisuudet [verkkojulkaisu]. Julkaisija Pro 

Puu -yhdistys, Lahti [viitattu 15.2.2007]. Saatavissa: 

www.puuproffa.fi/arkisto/lujuus.php  

 

Puustudio IDF Oy. 2007. Tietoa puusta [verkkojulkaisu]. Julkaisija Puustudio, 

Helsinki [viitattu 4.4.2007]. Saatavissa: 

www.puustudio.com/puutietoa/pyokki.html 

 

HAASTATTELUT: 

Kero, T. Controller. Stellac Wood Mikkeli Oy, Sähköpostin vaihto 28.3.2007. 

Saarainen, T. Toimitusjohtaja. Stellac Wood Mikkeli Oy, Opinnäytetyöpalaveri 

20.12.2006. 

KUVAT: 

Lämpöpuuyhdistys ry. 2004 a. Thermowood® käsikirja [verkkojulkaisu]. [viitattu 

16.1.2007]. Saatavissa: 

www.thermowood.fi/data.php/200401/914711200401161255_TWkasikirja.pdf 

Lämpöpuuyhdistys ry. 2004 b. Thermowood® Pintakäsittelykäsikirja [verkkojul-

kaisu]. [viitattu 16.1.2007]. Saatavissa: 

www.thermowood.fi/data.php/200410/229383200410291231_Pinta.pdf 

 



70 

 

Pro Puu-yhdistys. 2007 c. Sahaustavat [verkkojulkaisu]. Julkaisija Pro Puu -

yhdistys, Lahti [viitattu 4.4.2007]. Saatavissa: 

www.puuproffa.fi/arkisto/sahaustavat.php 

 

Pro Puu-yhdistys. 2007 d. Solurakenne [verkkojulkaisu]. Julkaisija Pro Puu -

yhdistys, Lahti [viitattu 4.4.2007]. Saatavissa: 

www.puuproffa.fi/arkisto/soluoppi.php 

Stellac Wood Mikkeli Oy. 2003. SWM-WOOD Oy:n kotisivut [verkkojulkaisu]. 

Mikkeli [viitattu 12.3.2007] Saatavissa:           

www.swm-wood.com/fi/kuvagalleria.shtml 

 

Taideteollinen Korkeakoulu. 2007. Puun tiheys [verkkojulkaisu]. Julkaisija Taide-

teollinen Korkeakoulu, Helsinki [viitattu 4.4.2007]. Saatavissa: 

www.uiah.fi/virtu/materiaalit/puuteknologia/3-1-tiheys.html 

 



71 

 

LIITTEET 

LIITE 1. Graafinen esitys lämpökäsittelystä nro 1 (210 ºC / 2 h) 
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LIITE 2. Graafinen esitys lämpökäsittelystä nro 2 (210 ºC / 4 h) 
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LIITE 3. Graafinen esitys lämpökäsittelystä nro 3 (220 ºC / 2 h) 
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LIITE 4. Graafinen esitys lämpökäsittelystä nro 4 (220 ºC / 4 h) 

 

 


