
SUOMALAISTEN PUULAJIEN OMINAISUUKSIA 

 

Puutietoa löytyy mm. puuproffa.fi sekä puuinfo.fi sivuilta. Puuproffa kertoo, että suomalaispuiden n. 30 

lajia on vain murto-osa maailman n. 45 000 puulajista. Seuraavassa koosteet neljän havupuun ja 13 

lehtipuun ominaisuuksista ja käytöstä http://www.puuproffa.fi/PuuProffa_2012/fi/puulajit/puulajit 

sekä käsiteltävyydestä http://www.puuinfo.fi/puutieto/puu-materiaalina 

 

Näistä tiedoista voi olla hyötyä sisäilmaesteetöntä rakentamista miettivälle. Tärkein ominaisuus eli VOC-

päästöt kuten terpeenit puuttuvat näistä kuvauksista. Laittakaa viestiä jos löydätte hyvää tietoa aiheesta ☺ 

 

HAVUPUUT: 
 

KATAJA 
Puuaineksen ominaisuudet 

▪ Katajan tuoksuva puuaines on pehmeää, sitkeää, tiivistä ja erittäin kestävää. 

▪ Manto on punertavankellertävä ja sydänpuu keltaruskeaa, eivätkä ne erotu selvästi toisistaan. 

▪ Puuaines on erittäin lahon kestävää. 

▪ Puuaines kuivuu hitaasti ja kutistuu, mutta se ei kieroudu tai halkeile. 

▪ Puun työstäminen on helppoa, mutta sen halkaisu on vaikeaa. 

▪ Katajan kaataminen puuaineksen jalostamiseksi ja myymiseksi on sallittua, vaikka puumaisten ja 

pylväsmäisten katajien ottaminen kaupalliseen tarkoitukseen on kiellettyä (asetus 450/1992). 

▪ Ilmakuivan sahatavaran paino 550 kg/m3. 

Käyttö 

▪ Katajasta valmistetaan perinteisesti erilaisia astioita ja koriste- ja käyttöesineitä. 

▪ Katajanmarjoja on käytetty lääkkeinä ja mausteena. 

Katajan savu ja sen marja antavat myös makua erilaisille elintarvikkeille 

KÄSITELTÄVYYS:   

Työstettävyys Helppoa kaikilla työvälineillä; sorvattavuus hyvä; liitokset helppotöistä ja kestäviä 

Kuivattavuus Hidas, ei taipumusta halkeiluun eikä kieroutumiseen 

Liimattavuus - 

Pintakäsiteltävyys - 

Kestävyys - 

KUUSI 
Puuaineksen ominaisuuksista 

▪ Kuusen puuaines on vaaleaa eikä kellertävä sydänpuu erotu selvästi mannosta. 

▪ Kuusi on suorasyistä, vähemmän taipuisaa. 

▪ Puuaines kutistuu kuivuessaan hieman, mutta vääntyy ja kieroutuu enemmän kuin mänty. Ohutlustoinen 

puu on kovempaa ja kutistuu vähemmän. 

▪ Se halkeaa helposti, mutta kestää kosteuden vaihtelua hyvin. 

▪ Puusepänteollisuudessa kuusen huonoja puolia ovat sen oksaisuus ja pihkaaminen. 

▪ A-luokkaisen kuusen puuaines on parhaimmillaan akustisten soittimien raaka-ainetta.  Tällöin se on 

kasvanut karussa kangasmaastossa, jolloin vuosilustot ovat ohuita ja tasapaksuisia. 

▪ Ilmakuivan sahatavaran paino 300- 480 kg/m3. 

▪ A-luokkaisen kuusen puuaines on väriltään tasaista. Sen tulee olla sileäpintaista ja kyhmytöntä. 

Vuosilustojen paksuus saa enimmillään olla 3 mm. 

▪ B-luokan kuusessa on enemmän oksia ja se on nopeakasvuisempaa. Siitä valmistetaankin liimalevyä, 

huonekaluja ja lautoja. 

▪ C-luokan kuusta ei tavallisesti käytetä puusepänteollisuudessa. Siitä tehdään hirsi- ja rakennustarvikkeita. 

Käyttö 

▪ Kuusesta valmistetaan; huonekaluja, ovia ja ikkunoita ym. rakennustarvikkeita. 

▪ Sitä käytetään myös pakkausteollisuuden ja vanerin raaka-aineeksi 

▪ Laadukkaasta kuusesta valmistetaan myös soittimia, mm. viuluja 

▪ Kuusi on hyvää pitkäkuituista paperinvalmistuksen raaka-ainetta, sekä erilaisten kemiallisten tuotteiden 

raaka-aine, kuten esim. keinokuidut(viskoosi). 

http://www.puuproffa.fi/PuuProffa_2012/fi/puulajit/puulajit
http://www.puuinfo.fi/puutieto/puu-materiaalina


▪ Entisaikojen käyttötarkoituksia: puuhiili, kattopaanut, parkitseminen, soittimet, aidakset, lattiat, 

ulkovuoraukset 

 

KÄSITELTÄVYYS:   

Työstettävyys Hyvä; helppo sorvata, ruuvata ja halkaista (kuolleet oksat kovia ja helposti irtoavia) 

Kuivattavuus Hyvä; vähäinen taipumus kieroutumiseen ja halkeamiseen 

Liimattavuus Hyvä 

Pintakäsiteltävyys Hyvä; petsauskelpoinen, kuitenkin vaikea kiillottaa 

Muuta Vaikea kyllästää; jokseenkin hapon- ja emäksenkestävä 

Kestävyys Vähäinen, altis sienille ja hyönteisille, ei säänkestävä 

 
LEHTIKUUSI 
Puuaineksen ominaisuudet 

▪ Hyvälaatuisen lehtikuusen rinnankorkeusläpimitta on yli 35 cm ja se on karsittu rungoltaan vähintään 6 

metrin korkeuteen. 

▪ Laadukkaan lehtikuusen runko on terve ja suora, eikä siinä ole halkeamia tai kierteisyyttä. 

▪ Manto-ja sydänpuu on helposti erotettavissa. Punaruskean sydänpuun osuus on suuri ja kapea manto on 

kellertävä. Vuosilustot erottuvat selvästi. 

▪ Lehtikuusen puuaines on havupuuksi kovaa ja jopa niin painavaa ettei lehtikuusta pysty tuoreena uittamaan. 

▪ Pihkaisuutensa vuoksi lehtikuusi on hankalaa sahattavaa ja kuivattavaa. Puuaines on kuivana kovaa, mutta 

vääntyy ja halkeilee helposti kuivattaessa. Se kutistuu vähän ja on kohtalaisen säänkestävää. Vedenalaisissa 

töissä käytettäessä lehtikuusi muuttuu kivikovaksi ja erittäin pitkäikäiseksi. 

▪ Työstö käsin tai koneilla on helppoa ja ongelmatonta, mutta esiintyvät oksat ovat kuitenkin kovia ja usein 

hauraita. Pintakäsittelyt onnistuvat hyvin. 

▪ Puuaine on helposti halkaistavaa ja vain heikosti kimmoisaa. 

▪ Ilmakuivan sahatavaran tilavuuspaino 545 kg/m3. 

▪ Lehtikuusi on lahonkestävä ja sitä käytetäänkin rakennuspuuna sekä ulko- että sisätiloissa. 

▪ Erityisesti lehtikuusen punertava sydänpuu on hyvin kestävää, eikä lahoa ulkorakenteissakaan. 

▪ Sitä voi parhaimmillaan verrata kyllästettyyn puuhun ja se sopii kohteisiin, joissa ympäristö- tai 

terveyssyistä on vältettävä kyllästysaineita. 

▪ Eri lajikkeiden ja puuyksilöiden välillä on lahonkestävyydessä kuitenkin suuria eroja. 

▪ Pitkään jatkuva pihkominen saattaa olla sisäkalusteissa pieni haitta. 

 

 Käyttö 

▪ Lehtikuusta käytetään etupäässä ulkorakenteisiin (esim. pihakalusteisiin, terasseihin, siltoihin ja laitureihin 

), mutta myös muuhun puusepäntyöhön ja sisustukseen. 

▪ Lehtikuusen puuta käytetään perinteisesti veneenrakennuksessa, ikkunoissa, ovissa ja rappusissa. 

 

KÄSITELTÄVYYS:   

Työstettävyys - 

Kuivattavuus - 

Liimattavuus - 

Pintakäsiteltävyys - 

Muuta - 

Kestävyys Kestää hyvin ulkoilmaa ja vettä  

 

 

MÄNTY 
Puuaineksen ominaisuudet 

▪ Tumma sydänpuu on kohtalaisen lahonkestävää, mantopuu on vaaleampaa. 

▪ Puuaines on melko kovaa. Kovuuteen vaikuttaa olennaisesti myös puun kasvunopeus. 

▪ Se ei ole kovin taipuisaa ja murtuu helposti. 

▪ Puu kestää kosteuden vaihteluja kohtalaisen hyvin halkeilematta. 

▪ Puu on kuorittava sahauksen yhteydessä mäntypistiäisen toukan poistamiseksi. 

▪ Lapinmänty eroaa puuaineksen ominaisuuksiltaan ja kuvioinniltaan etelän männystä. Puu on 

tiheäsyisempää ja värivaihtelu on vähäisempää. Sen tyviosa on oksatonta ja punertavaa sydänpuuta eli 

punahonkaa. 

▪ Puusepänteollisuuteen soveltuva männyn puuaines on peräisin vähintään 25 cm rinnankorkeusläpimitaltaan 

olevasta puusta, josta erottuu selkeästi oksaton, kuiva oksainen ja terveoksainen osuus. 



▪ Ilmakuivan sahatavaran paino 540 kg/m3. 

▪ Laadukas männyn puuaines on väriltään tasaista. Parasta laatua on hidas- ja tasakasvuinen tyvilankku. 

Lylyä, värivikoja eikä lahoa saa esiintyä. 

Käyttö 

▪ Mäntyä käytetään sisustukseen, puusepäntuotteisiin, veneenrakennukseen, hirsi-, rakennus- ja 

pakkausteollisuuden raaka-aineeksi. 

▪ Sitä käytetään myös huonekalujen, paneelien, ikkunoiden ja ovien valmistuksen sekä koriste- ja 

käyttöesineiden raaka-aineeksi. 

▪ Siitä valmistetaan myös listoja, liimalevyä, paneeleja ja lautatavaraa. 

▪ Mänty soveltuu myös veneenrakennukseen. Siitä on perinteisesti poltettu myös venetervaa. 

▪ Mäntyterva oli aikanaan metsiemme arvokkain tuote. Runkoja kuorittiin hyvien tervaspuiden 

aikaansaamiseksi. 

▪ Perinteisiä käyttökohteita: pylväät, mastot, rakennushirsi, ratapölkky, vaneri, aidakset, paperi, päreet 

 

KÄSITELTÄVYYS:   

Työstettävyys Hyvä; optimaalinen leikkuunopeus n. 33 m/s; leikkuu- ja sorvauskelpoinen   

Kuivattavuus Hyvä; alle 25% puun kosteudessa ja 20 °...30°C lämpötilassa sinistymisvaara  

Liimattavuus Hyvä 

Pintakäsiteltävyys Oksaisuudesta ja pihkapitoisuudesta saattaa olla haittaa; kiilloitettavuus huono 

Muuta Pintapuu helppo kyllästää 

Kestävyys Sydänpuu hyvin kestävä, pintapuu altis sienille ja hyönteisille 

 

 

LEHTIPUUT: 
 

HAAPA 
Puuaineksen ominaisuuksia 

▪ Puuaineksessa pinta- ja sydänpuu eivät erotu selvästi. 

▪ Puu on vaaleaa, pehmeää, joustavaa sekä tiivistä. Se on myös pitkä- ja suorasyistä. 

▪ Haapa tummuu herkästi pinnasta, muuta puun vaaleus säilyy sisemmissä kerroksissa. 

▪ Kevyehkö puuaine ei vääntyile kerran kuivuttuaan yhtä pahasti kuin muut puulajit. Puussa on melko 

voimakas, hieman tympeä tuoksu. 

▪ Kuivauksessa haapa kutistuu vähän, mutta vääntyilee helposti (vetopuuta). Rasiin kaadettuna puu halkeilee 

ja vääntyy vähemmän, mutta on hieman harmaampaa. 

▪ Tuoreena haapa on helposti lahoavaa, mutta kuivettuaan se säilyy ulkonakin hyvin. Haapaa on helppo 

työstää, mutta sen kiillotettavuus on heikko. Nukkaisuus vaikeuttaa pintakäsittelyä. 

▪ Ilmakuivan sahatavaran paino 490- 540 kg/m3 

▪ Puuaineksessa pinta- ja sydänpuu eivät erotu selvästi. 

Käyttö 

▪ Haapa on kuivattuna hyvin lahonkestävää. Perinteisesti haavasta on tehty hirsitaloja, koska se myös 

patinoituu kauniin harmaaksi. Arvokkaimmassa käytössään haapa on tervattuna kirkkojen kattopaanuissa. 

▪ Haapa on perinteinen saunan laudepuu, koska puuaine ei johda lämpöä eikä tikkuunnu, mutta harmaantuu. 

▪ Haavasta valmistetaan myös kalusteita, urheiluvälineitä, leikkikaluja sekä koriste- ja käyttöesineitä. 

▪ Enää Suomessa ei valmisteta haavasta tulitikkuja, mutta korkealaatuisen paperin valmistuksessa sen 

kuituominaisuudet tulevat hyvin esille. 

▪ Perinnekäytössä haapa on ollut varsin monipuolinen: aidakset, paanut, päreet, seinäpinnoitteet, hirret, 

ruoka-astiat, hammastikut, jäätelötikut, puukengät, haapiot 

 

KÄSITELTÄVYYS   

Työstettävyys Hyvä; kuitenkin vaaditaan terävät työkalut ja sahanterissä suuri haritus; vetopuun leikkuujälki 

on usein huopamaisesti karhea; leikattavuus ja sorvattavuus hyvät; pieni päästökulma ja suuri 

leikkuunopeus parantavat pinnanlaatua 

Kuivattavuus Hyvä 

Liimattavuus Hyvä 

Pintakäsiteltävyys Hyvä; petsattavissa, kiillotettavuus huono 

Kestävyys Vähäinen; altis sienille ja hyönteisille; ei säänkestävä 

 

 



JALAVA 
Puuaineksen ominaisuudet 

▪ Vuorijalavan manto ja sydänpuu erottuvat voimakkaasti toisistaan. 

▪ Manto on vaalean kellertävä ja sydänpuu on rusehtava, ja se tummuu jonkin verran ilman vaikutuksesta. 

▪ Kuivuttuaan jalavan puuaines on kestävää. Mutta puuaines on kuivatettava hitaasti, jottei se halkeilisi. 

▪ Jalavan puuaines on kovaa ja raskasta sekä sitkeää ja hyvin lahonkestävää. 

▪ Puu on erittäin koristeellista ja sitä käytetään huonekalujen viilutuksiin. 

▪ Sitä on helppo työstää ja pintakäsitellä. 

▪ Ilmakuivan sahatavaran paino 650 kg/m3. 

▪ A-luokan puuaines on nopeakasvuista, oksatonta ja pintapuun osuus on vähäinen. Sitä käytetään mm. 

huonekalujen viilutuksiin. 

▪ B-luokan puuaines saa sisältää terveitä, kuivia oksia. 

▪ C-luokan puuaineksessa saa olla suuriakin oksia ja pehmeää lahoa. 

 

 

 Käyttö 

▪ Jalavasta tehdään parketteja, portaita, aseiden tukkeja ja kalusteita. 

▪ Se on myös koriste- ja käyttöesineiden raaka-ainetta. 

▪ Entisaikojen käyttötarkoituksia: huonekalut, pyörien akselit, puolapuut, myllynrattaat ja kölipuut 

 

KÄSITELTÄVYYS:   

Työstettävyys Hyvä tai kohtuullisen hyvä; toisinaan vaikea höylätä, käytettävä teräviä työkaluja; 

leikkauskelpoinen 

Kuivattavuus Kohtuullisen hyvä; hidas, taipumus halkeiluun ja kieroutumiseen 

Liimattavuus Hyvä 

Pintakäsiteltävyys Hyvä; petsaus- ja kiillotuskelpoinen 

Muuta Höyrytetty puu taipuisa 

Kestävyys Pintapuulla vähäinen; sydänpuu melkoisen kestävä, erityisesti maassa tai veden alla; ei sään 

kestävä 
 

 

KOIVU 
HIESKOIVU 

Puuaineksen ominaisuudet 

▪ Hieskoivu on suorempisyinen kuin rauduskoivu ja siksi helpompi halkaista. 

▪ Sen puuaines on vaaleaa ja syykuvio erottuu heikosti. 

▪ Sydänpuu ei erotu väriltään pintapuusta. 

▪ Puuaines on kovaa, taipuisaa ja hyvin liikkuvaa. 

▪ Koivu vaatii hyvän kuivatuksen, koska se on helposti lahoavaa. 

▪ Laadukas koivutukki on suora, karsiutunut ja rinnankorkeusläpimitaltaan vähintään 25 cm. Rungon pinnan 

on oltava sileä, siinä ei saa olla pakkashalkeamia eikä tyvilahoa. 

▪ Ilmakuivan sahatavaran paino 600 kg/m3. 

Käyttö 

▪ Puutavara on haluttua huonekaluteollisuuden sekä puusepänverstaiden ja sorvaamojen raaka-ainetta. 

▪ Koivu on vaneriteollisuuden ja muun levyteollisuuden pääraaka-aine. 

▪ Koivun tuohta käytetään tuohitöissä. 

▪ Koivu on ollut jo melko pitkään arvostettu paperiteollisuuden raaka-aine. 

▪ Molemmat koivulajimme soveltuvat mahlanjuoksutukseen keväisin. 

 
RAUDUSKOIVU 

Puuaineksen ominaisuudet 

▪ Rauduskoivun puuaines on vaaleaa ja syykuvio erottuu heikosti. 

▪ Sydänpuu ei erotu väriltään pintapuusta. 

▪ Puuaines on melko kovaa, taipuisaa ja hyvin liikkuvaa. 

▪ Koivu vaatii huolellisen kuivatuksen, koska se on helposti lahoavaa. 

▪ Nopea kuivaus aiheuttaa myös värin tummumista. 

▪ Se kestää huonosti kosteutta. 

▪ Koivu on helppotyöstöinen, homogeeninen, hyvin lastuava ja kiillottuva. 

▪ Sillä on myös hyvät pintakäsittely-, viimeistely- ja värjäysominaisuudet. 



▪ Loimukoivun solukkojen rakenne on muuten normaali, mutta puuaineen syiden suunta vaihtelee 

aaltomaisesti säteen ja tangentin suunnassa. 

▪ Koivussa esiintyviä täpläkärpäsen toukan aiheuttamia ruskeita, epäsäännöllisiä jälkiä erehdytään usein 

tulkitsemaan visaksi. 

▪ Ilmakuivan sahatavaran paino 600 kg/m3. 

Käyttö 

▪ Koivun puuainesta käytetään huonekaluissa, vanerinvalmistuksessa, soittimissa, sorvaamoissa sekä 

paperinvalmistuksessa. 

▪ Sitä käytetään myös sisustukseen, parketteihin ja urheiluvälineisiin 

▪ Työstöominaisuuksiltaan hankalaa loimukoivua käytetään huonekaluteollisuudessa etupäässä viiluna. 

▪ Molemmat koivulajimme soveltuvat mahlanjuoksutukseen keväisin. 

▪ Aiemmin 1700- 1800 -luvuilla koivusta poltettiin potaskaa, jota käytettiin värjäyksessä, puhdistusaineena 

sekä lasinvalmistuksessa. 

▪ Koivun tuohesta on tehty vakkoja, tuohikontteja ja virsuja sekä torvia. Sitä käytettiin myös rakenne-

eristeenä rakennuksissa. 

 

KÄSITELTÄVYYS:   

Työstettävyys Hyvä; optimaalinen leikkuunopeus 28…33 m/s, sorvattavuus erittäin hyvä 

Kuivattavuus Hyvä; kuitenkin taipumusta kieroutumiseen 

Liimattavuus Hyvä 

Pintakäsiteltävyys Oikein hyvä; polyesterilakkavaurioita voi esiintyä 

Muuta Höyrytys aiheuttaa kelta- tai puntavärjäytymistä; haponkestävä; puu biologisesti vaikuttava; 

sinistyminen metallikorroosion vaikutuksesta mahdollista  

Kestävyys Vähäinen: altis sienille ja hyönteisille, hyvin nopeasti lahoava; ei säänkestävä 

 

LEHMUS 
Puuaineksen ominaisuudet 

▪ Lehmuksen puuaines on kellanvaaleaa ja kevyttä ilman erottuvaa sydänpuuta. 

▪ Puuaines on suora syistä, kevyttä, pehmeää ja halkeilematonta. 

▪ Lehmusta on helppo työstää puusepäntöissä. Se on erityisen tasalaatuinen veistopuuksi. 

▪ Se kutistuu kuivuessaan vähän ja on kevyttä ja stabiilia sokkopuuksi kalusterakenteissa. 

▪ Ilmakuivan sahatavaran paino 500 kg/m3. 

Käyttö 

▪ Lehmus on helppoa työstää. Siitä tehdäänkin taide- ja koriste-esineitä, soittimia, huonekaluja. 

▪ Siitä valmistetaan myös proteeseja ja hammastikkuja. 

▪ Lehmuksen kuoren alla nilakerroksessa on ohuita ja sitkeitä niinisyitä, joita käytetään punontatöiden 

materiaalina. 

▪ Polttopuuna se on huono heikon lämpöarvonsa vuoksi. Siitä saadaan kuitenkin erinomaista piirustushiiltä. 

 

KÄSITELTÄVYYS:   

Työstettävyys Hyvä; leikkauskelpoinen, sorvattavuus ja veistettävyys erityisen hyvät; helppo halkaista, 

naulata ja ruuvata 

Kuivattavuus Hyvä; taipumus värjäytymiseen ja säröilemiseen, hidas kuivumaan; (sahatavara; tekninen 

kuivaus alle 60 °C, suhteellinen kosteus alle 65 %) 

Liimattavuus Hyvä 

Pintakäsiteltävyys Hyvä; petsauskelpoinen 

Kestävyys Pinta- ja sydänpuulla vähäinen; altis sienille ja hyönteisille; ei säänkestävä   

 

LEPPÄ 
HARMAALEPPÄ 

Puuaineksen ominaisuuksista 

▪ Harmaalepästä saadaan puusepäntarpeisiin sopivaa puuainesta kasvattamalla sitä tarpeeksi tiheässä, jolloin 

rungosta tulee suora ja oksaton. 

▪ Puuaines on punertavaa ja pinta- ja sydänpuulla ei ole suuria väri eroja. Puun sävyyn vaikuttavat 

kaatoajankohta, kasvuolosuhteet ja kuivaus. 

▪ Harmaalepän puuaines on pehmeää ja haurasta. Se on suorasyistä, tasalaatuista ja helppoa viimeistellä ja 

pintakäsitellä. 

▪ Se on helposti työstettävää, halkaistavaa ja vähän liikkuvaa. 



▪ Puutavara kuivuu nopeasti. Tuoreena harmaaleppä lahoaa herkästi, mutta kuivuttuaan se on kestävämpää. 

Ilmakuivan sahatavaran paino 500- 530 kg/m3. 

▪ Erikoisuutena esiintyy joskus loimuisuutta ja ”linnunsilmä”-kuviota 

▪ A-luokkainen harmaaleppä on väriltään tasaista, oksatonta ja lahotonta. Siitä valmistetaan puusepän 

tuotteita, soittimia ja sisustuspaneeleja. 

▪ Samoin käytetään B-luokan puuainesta. 

▪ C-luokkaista harmaaleppää käytetään pakkauksissa. 

Käyttö 

▪ Leppä on viime vuosina ollut hyvin suosittua puusepän raaka-ainetta. 

▪ Sitä käytetään puusepän tuotteisiin, soittimiin ja koriste-esineisiin. Se soveltuu erityisesti sorvattavaksi ja 

veistettäväksi, sisustukseen ja lauteisiin. 

▪ Muita entisaikojen käyttötarkoituksia: puukengät, korot, lestit, puolat, vesiputket, pakkilaatikot, 

lasinvalmistus- ja hattumuotit. 

▪ Leppä on myös erinomainen polttopuuna ja savustuspuruna. 

 

KÄSITELTÄVYYS:   

Työstettävyys Soveltuu erityisesti sorvaus- ja veistotöihin 

Kuivattavuus Halkeaa helposti; kuivana kestävämpää 

Liimattavuus - 

Pintakäsiteltävyys Erittäin helppoa pintakäsitellä; Höylätyt pinnat kauniita ja sileitä 

Kestävyys Ei kestä kostean ja kuivan vaihteluita; altis hyönteistuholle 

 
TERVALEPPÄ 

Puuaineksen ominaisuudet 

▪ Puuaines on vaaleata, ja muuttuu ilman ja valon vaikutuksesta punertavaksi. 

▪ Puuaines on pehmeää ja kevyttä. 

▪ Tuoreena puu lahoaa helposti, mutta se on lahonkestävää veden alla. 

▪ Pinta- ja sydänpuu ovat punertavia, eivätkä erotu toisistaan selvästi. 

▪ Värin voimakkuuteen vaikuttavat kaatoajankohta kasvupaikka ja kuivaus. 

▪ Laadukasta puusepän materiaalia saadaan kasvattamalla tervaleppää tiheässä, jolloin siitä tulee 

suorarunkoinen ja oksaton. 

▪ Lepän työstäminen ja pintakäsittely on helppoa. 

▪ Loimukuvioinen puuaines on erityisen tavoiteltua viilutukseen. 

▪ Yleisesti esiintyvä tummasävyinen alkava laho on hyvällä sommittelulla ominaisuuksiltaan käyttökelpoista 

kalustemateriaalia. 

▪ Ilmakuivan sahatavaran paino 530 kg/m3. 

Käyttö 

▪ Leppä on oivallinen puusepän raaka-aine. 

▪ Sitä käytetään kalustepuuna, koriste- ja käyttöesineisiin, sisustukseen, soitinten valmistukseen ja 

savustuspuruksi. 

▪ Erityisen hyvin se sopii myös saunan laudepuuksi ja seinäpaneliksi. 

▪ Entisaikojen käyttötarkoituksia: puusepän työt, puukengät, paalut, vesiputket, pakkilaatikot, rasiat, 

väriaineet 

 

KÄSITELTÄVYYS:   

Työstettävyys Hyvä; sileät pinnat saavutettavissa, leikkaus- ja sorvauskelpoinen, halkaistavuus hyvä 

Kuivattavuus Hyvä; ei suurempaa taipumusta halkeiluun  

Liimattavuus Hyvä 

Pintakäsiteltävyys Hyvä; petsaus-, hiekkapuhallus- ja kiillotuskelpoinen 

Muuta Biologisesti vaikuttava; aiheuttaa mahdollisesti ihoärsytystä 

Kestävyys Ulkoilmassa vähäinen, veden alla oikein hyvä; ei säänkestävä 

 

 

 

 

 

 

 



PIHLAJA 
Puuaineksen ominaisuudet 

▪ Pihlajan puuaines jakautuu punertavan vaaleaan tai kellertävään mantoon ja harmaanruskeaan 

sydänpuuhun. 

▪ Vuosilustot erottuvat selvästi ja puu on pituussuunnassa kauniisti kuvioitunutta. 

▪ Puuaines on melko kovaa, sitkeää ja taipuisaa. 

▪ Pihlaja on tiivispintaista ja jokseenkin hajutonta. 

▪ Ominaisuuksiltaan se soveltuu erinomaisesti kalustepuuksi. 

▪ Sen työstö, sorvaus ja pintakäsittely onnistuvat hyvin. 

▪ Kuivattaessa puuaines ei kieroudu eikä halkeile. 

▪ Pihlajan loimuinen puuaines on kysyttyä raaka-ainetta. 

▪ Ilmakuivan sahatavaran paino on 650 kg/m3. 

Käyttö 

▪ Puusepän puuna pihlajan arvo on nousussa. 

▪ Sitä hyödynnetään nykyään puusepänteollisuudessa kalusteiden sekä koriste- ja käyttöesineiden 

valmistuksessa. 

▪ Pihlajaa on käytetty perinteisesti veistotöissä, mm. haravanpiikkeihin. 

Tasasävyinen sydänpuun saanto on keskimäärin melko heikkoa isompiin kalusteisiin 

 

KÄSITELTÄVYYS:   

Työstettävyys Hyvä; sorvaus, petsaus ja vahaukset onnistuvat hyvin 

Kuivattavuus - 

Liimattavuus Hyvä 

Pintakäsiteltävyys - 

Kestävyys Ei sovi ulkokäyttöön; ei lahoa helposti; Pihlajamarjakoi ja muut hyönteiset tuhoavat marjan 

sisällä olevia siemeniä 

 

RAITA 
Puuaineksen ominaisuudet 

▪ Raidan puuaines on vaalean kellertävää tai punertavaa, sydänpuu on tummempaa, ja se vaalenee 

kuivuessaan. 

▪ Puu on pehmeää, kimmoisaa, kevyttä ja sitkeää. 

▪ Puuaines on vaikeasti halkaistavaa ja halkeaa helposti kuivuessaan. 

▪ Puuaines on vähän liikkuvaa, joten esim. liitokset onnistuvat hyvin. 

▪ Ulkokäytössä raidan puuaines lahoaa herkästi. 

▪ Ilmakuivan sahatavaran paino 540 kg/m3. 

▪ Laadukas raidan puuaines on vaaleaa. Värivaihtelut ja vähäinen sydänlaho sekä pienet oksat sallitaan, koska 

ne ovat puuainekselle ominaisia. 

Käyttö 

▪ Kevyttä raitaa käytetään hienoihin veistotöihin, huonekaluihin, sorvaukseen ja käyttö- sekä koriste-

esineiden valmistuksen. 

▪ Lapissa raidan juurakoissa esiintyy visaa, josta tehdään parhaat kuksat ja puukon kahvat. 

▪ Tyvipahkat sopivat myös erinomaisesti pienten koriste- ja käyttöesineiden materiaaliksi. 

▪ Sitkeää raidan kuorta käytetään perinteisesti nahkojen parkitukseen, punontatöihin ja värjäykseen. 

Puusepänteollisuudessa on huomattu raidan hyvät ominaisuudet ja sen käyttö on lisääntymässä 

 

KÄSITELTÄVYYS:   

Työstettävyys Kelvollinen työstettävä; vaikeasti halkaistavaa; hyvä sorvaukseen 

Kuivattavuus Kuivuessa halkeilee helposti 

Liimattavuus - 

Pintakäsiteltävyys - 

Kestävyys Altis sienille ja hyönteisille; Ulkona ollessaan lahoaa herkästi 

 

SAARNI 
Puuaineksen ominaisuudet 

▪ Puuaines on sitkeää, painavaa ja kovaa. Se kestää melko hyvin taivutusta, sangen hyvin vetoa sekä on 

erittäin iskunkestävää, mutta sen leikkauskestävyys on heikko. 

▪ Sydän- ja pintapuu ovat vaikeasti erottuvia. Pintapuu on paksu ja melkein valkea. Iän mukaan syntyy selvä 

sydänpuumuodostuma, joka erottuu terävästi harmaana, ruskehtavana tai oliivin värisenä. 



▪ Puuaines on erilaisten värisävyjen epätasaisesti kuvioittamaa ja vaikuttaa tästä syystä hyvin koristeelliselta. 

▪ Puu kuivuu nopeasti, eikä tällöin yleensä synny halkeamia eikä säröjä. Keinokuivauksessa on syytä käyttää 

kohtuullista lämpöä, jottei kuivaminen tapahtuisi liian nopeasti. 

▪ Saarni ei ole säänkestävää. Puun kyllästäminen on vaikeaa, joten sen ulkokäyttö ei ole 

suositeltavaa.Tuoreella pyöreällä puutavaralla on taipumus halkeilla päistään ja sivuiltaan, jonka takia on 

suositeltavaa sahata tukit mahdollisimman pian puiden kaadon jälkeen. 

▪ Höylätyillä pinnoilla on himmeä kiilto. Laadultaan painavimmat puut pyrkivät repeilemään syrjistään 

höylättäessä. 

▪ Puuta on helppo kuoria, sorvata ja viiluttaa. Työstö on kaikilla työvälineillä helppoa. 

▪ Pintakäsittelyt ovat vaivattomia. Liimat, naulat ja ruuvit pitävät hyvin. 

▪ Ilmakuivan sahatavaran 689 kg/m3. 

Käyttö 

▪ Saarnella esiintyy visaisuutta ja värikästä sydänpuuta, jotka ovat kysyttyjä puusepän raaka-aineita. 

▪ Puusepälle se on erinomainen moneen käyttöön. 

▪ Sopii urheiluvälineisiin, vaunujen ja laatikoiden rakentamiseen, aseisiin, mutta yhtä hyvin myös 

sisustamiseen, huonekaluihin, viiluihin jne. 

▪ Puusepänpuuksi kelpaa varsinkin kaunis, visainen tai laineellinen puuaines. 

▪ Saarnesta tehdään myös sitkeytensä vuoksi esim. lentokoneen osia ja työkalujen varsia. 

 

KÄSITELTÄVYYS:   

Työstettävyys Tiheillä puilla on taipumus höylättäessä repeytyä; leikkaus- ja sorvauskelpoinen 

Kuivattavuus Hyvä; keinokuivausta pidetään parempana 

Liimattavuus Hyvä 

Pintakäsiteltävyys Hyvä; petsattavuus hyvä, kiillotettavuus kuitenkin hyvä 

Muuta Vaikea kyllästää 

Kestävyys Vähäinen, erityisesti ulkoilmassa; ei säänkestävä  

 

TAMMI 
Puuaineksen ominaisuudet 

▪ Pinta- ja sydänpuu erottuvat hyvin toisistaan. Pintapuu on ohut ja valkeahko. Sydänpuun väri vaihtelee 

vaaleankellertävästä keskiruskeaan, yleensä se on punertavankiiltoista ja tummenee myöhemmin. 

▪ Ydinsäteet erottuvat selvästi poikkileikkauksessa. 

▪ Laadukas tammen runko on järeä, suora, karsiutunut ja rinnankorkeudelta yli 35 cm paksuudeltaan. 

▪ Puuaine on lujaa, kovaa, hyvin painavaa ja tiheäsyistä. 

▪ Korkean parkkihappopitoisuuden takia hyönteiset eivät sitä juuri vaurioita. 

▪ Pintakäsittelyt ovat vaivattomia, mutta ennen puuaineen kiillotusta on putkilot täytettävä huolellisesti. Myös 

puun kuorinta ja viilutus sujuvat hyvin. Liimat, ruuvit ja naulat pitävät hyvin. 

▪ Sydänpuu on erittäin lahonkestävää ja sietää hyvin vettä. 

▪ Tammen puuaines on arvokasta, etenkin tumma ja raskas sydänpuu. 

▪ Puu on kuivattava huolellisesti, jotta se ei halkeilisi. Kuivana sen työstäminen on helppoa. Halkeilua saattaa 

esiintyä kuivauksen jälkeenkin. 

▪ Ilmakuivan sahatavaran paino 753 kg/m3. 

Käyttö 

▪ Tammi on erinomainen kalustepuu, myös oviin ja ikkunoihin se sopii mainiosti. 

▪ Tammesta valmistetaan mm. viilua, huonekaluja, parkettia ja veneitä. 

▪ Kovuutensa ja lahoamattomuutensa vuoksi tammea käytettiin ennen purjelaivojen rakennusaineena. 

▪ Tynnyripuuna tammella on ikiaikaiset perinteet. 

▪ Välimeren alueella kasvavan korkkitammen kaarnasta valmistetaan eristelevyjä ja pullonkorkkeja. 

 

KÄSITELTÄVYYS:   

Työstettävyys Yleensä hyvä, vuosirengasvälistä riippuvainen; optimaalinen leikkausnopeus 33 m/s  

Kuivattavuus Suhteellisen hyvä, taipumus halkeiluun ja kieroutumiseen, tästä johtuen hidas kuivaus 

Liimattavuus Yleensä hyvä, tahramuodostus liima-alkaleilla on mahdollista 

Pintakäsiteltävyys Hyvä 

Kestävyys Pintapuulla vähäinen, sydänpuulla kestävää, myös vedessä; säänkestävä 

 

 

 



TUOMI 
Puuaineksen ominaisuudet 

▪ Tuomen pintapuun puuaines on kellertävää ja sydänpuu rusehtavaa. Sydänpuun osuus on kuitenkin pieni. 

▪ Puuaines on melko pehmeähköä ja taipuisaa ja se halkeaa helposti. Puuaineksen kuivaus ja työstö on 

helppoa. 

▪ Hyötykäyttöön sopivat myös järeät ja terveet, mutta haaroittuneet ja mutkaiset tuomen rungot. Ilmakuivan 

sahatavaran paino 620 kg/m3. Laadukas tuomi on oksatonta, lahotonta ja tasaväristä. Sydänpuuta saa olla 

vain 2 cm. 

 

Käyttö 

▪ Tuomea käytetään huonekalujen valmistukseen. Erityisesti se soveltuu ominaisuuksiltaan taivutettaviin 

rakenteisiin. 

▪ Puuaines sopii myös hyvin sorvaukseen. Siitä tehdään myös koruja ja koriste- ja taide-esineitä. Perinteisesti 

tuomea on käytetty hevosen luokkiin ja kiulun vanteisiin. 

 

KÄSITELTÄVYYS:   

Työstettävyys Helppoa kaikilla työvälineillä 

Kuivattavuus Nopea ja vaivaton, mutta nopeassa kuivauksessa kieroutumisvaara 

Liimattavuus - 

Pintakäsiteltävyys - 

Kestävyys Ei säänkestävä eikä muutenkaan kestävä 

 

VAAHTERA 
Puuaineksen ominaisuudet 

▪ Pinta- ja sydänpuu ovat heikosti erottuvia. Pintapuu on kellanruskeaa tai valkea punertavaa. Sydänpuun väri 

vaihtelee vaalean punertavasta punertavan ruskeaan. 

▪ Puuaines on hienorakenteista, kovaa ja painavaa sekä kauniskiiltoista. 

▪ Puuaines on lyhyt- ja suorasyistä, ulkonäöltään hyvin hienoa, tiheää ja yhtäläistä. 

▪ Kuivattaessa puuaineella on voimakas taipumus halkeilla ja kieroutua. 

▪ Kuivana käytettäessä vaahtera on kestävää. Se on vaikeasti halkaistavaa, mutta jokseenkin taipuisaa. 

▪ Kovuudesta huolimatta sen työstö on helppoa. Höylätyt pinnat tulevat erittäin sileiksi, ja niiden 

pintakäsittely on vaivatonta. 

▪ Ilmakuivan sahatavaran paino 705 kg/m3. 

▪ Laadukas vaahteran puuaines on tasakasvuista ja väriltään tasainen sekä oksaton paitsi pienet helmioksat 

sallitaan. 

Käyttö 

▪ Puusepän käsissä vaahterasta syntyy upeita kalusteita. Vaahtera ei kestä kosteutta hyvin ja se myös tummuu 

helposti. 

▪ Vaahterasta valmistetaan soittimia, rasioita, huonekaluja, vaneria ja parkettia. 

▪ Sitä käytetään myös tynnyriteollisuudessa, työkalujen varsina ja kädensijoina jne. 

▪ Suosittua on ns. linnunsilmävisa, josta valmistetaan korkealuokkaista ja arvokasta viilua. 

▪ Vaahteran juuren niskassa ja suurien oksien alapuolella esiintyy joskus loimuisuutta, jota hyödynnetään 

mm.  

soitinpuuna. 

 

KÄSITELTÄVYYS:   

Työstettävyys Helppo kaikilla työvälineillä, vuoleminen ja sorvaaminen vaivatonta 

Kuivattavuus Vaatii huolellisuutta ja suoritettava hitaasti, voimakas taipumus halkeilla 

Liimattavuus Hyvä 

Pintakäsiteltävyys Petsattavuus ja kiillotettavuus hyvät 

Muuta Höyryttäessä muuttuu punertavaksi 

Kestävyys Vähäinen, ei säänkestävä 

 

 


