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Asiantuntijat 
puhuvat:
Lisääkö puun 
käyttö 
rakentamisessa
hyvinvointia

Esitys perustuu aihetta koskeviin kotimaisiin
ja kansainvälisiin Puuinfon julkaisemiin
haastatteluihin. www.puuinfo.fi

Tavoitteena kuvata haastateltavien
näkemyksiä ja havaintoja puurakentamisesta
hyvinvointiteeman näkökulmasta. 

Toimittajan ja havainnoitsijan rooli.  

http://www.puuinfo.fi/


Puun
hyvinvointivaikutukset
kuuma tutkimusaihe

monissa maissa.

Vaikutukset tiedostettu.

Tarvitaan tutkimusta ja 
tieteellistä näyttöä lisää. 

Hyvinvointiin liittyvien 
subjektiivisten 
kokemusten 

mittaaminen haastavaa.

Hyvinvointia ja 
terveyttä tukevat 
tulokset tuovat 

kilpailuetua puulle.

Mitattavuus perustuu
ihmisen fysiologiseen

kokemukseen
materiaalista

Puuhun liittyy
lämpöisyys, 

sympaattisuus ja 
esteettisyys



Riina Muilu-Mäkelä
Superpuubrändi

Perustutkimusta puun terveysvaikutusten parissa. Koordinoi
Finish Superwood-hanketta, jossa kartoitetaan puun 
terveysvaikutuksia ja sen kaupallista markkinapotentiaalia.

Poikkitieteellistä tutkimusta, mukana lääkäreitä, biologeja ja 
psykologeja ja arkkitehtejä.

Puulla on rauhoittava vaikutus. Puumateriaalin koskettaminen 
tai katseleminen rauhoittaa, kun vaikutusta on tutkimuksissa 
verrattu moniin synteettisiin materiaaleihin tai metalliin.

Suhde puuhun neutraali, vaikkei siitä pidäkään. Puusta erittyy 
tuoksuja ja yhdisteitä, jotka koetaan usein miellyttävinä.

Lisää referenssikohteita, tutkimusta ja resursseja. Tieteellisen 
näytön kautta puulle voitaisiin jopa luoda suomalainen 
superpuu brändi.



Tiina Vainio-Kaila:  
Puulla
lääketieteellistä
käyttöä

Puusta haihtuvilla VOC-
yhdisteillä on  antibakteerisia
ominaisuuksia. Puinen
leikkuulauta hylkii bakteereita. 

Kosketuspintojen
antibakteerisuudesta hyötyä
sairaala-, koulu- ja 
päiväkotirakentamisessa. 

Puusta hygieniatuotteita, 
ihovoiteista antibakteerisiin 
mattoihin ja leikkuulautoihin. 
Suomessa pihkasalva. Puutalo ei 
allergisoi.



Arkkitehti Merja 
Pesonen:
Hyvinvointiarvot tulevat
rakentamiseen

Kosteus- ja 
sisäilmaongelmat
pakottavat uudistamaan
rakentamista.

Sote-rakentamisessa
arkaillaan puun käyttöä. 
Tutkimustiedolla
murtamaan esteitä. 

Palvelutaloissa materiaali
lisää viihtyvyyttä ja 
hyvinvointia. Puu
aulatiloista potilas- ja 
vastaanottotiloihin.

Päättäjille lisää tietoa. 
Hyvinvointitekijät
julkisten hankintojen
kriteeriksi. 

https://www.puuinfo.fi/file/9513
https://www.puuinfo.fi/file/9513


Michael 
Burnard, 
Träteknisk:
Puu vähentää 
stressiä

Puurakenteiset ympäristöt aiheuttavat verenpaineen ja 
sydämen sykkeen laskua sekä rauhoittumista. Vrt. koulut ja 
päiväkodit. 

Puupinnat saavat huonetilan tuntumaan lämpimältä, 
kodikkaalta ja rauhoittavalta. Puupinta antaa turvallisen ja 
luonnollisen tunnun.

Puun käytöllä voi vaikuttaa paitsi ilmanlaatuun ja akustiikkaan 
myös tilan tunnelmaan sekä läsnäolijoiden mielialaan ja 
fysiologisen stressin tasoon. Vrt. toimistorakentaminen.

Luonnolliset materiaalit koetaan stressiä alentavaksi ja 
turvalliseksi. Luonnossa oleminen luo samanlaista tunnetta.

Restoratiivisen ympäristön tutkimus tutkii etenkin puun uusia 
käyttömahdollisuuksia hyvinvointirakentamisessa. Materiaalit, 
valaistus, värit ja muodot, vaikuttavat ihmiseen huomaamatta. 



Sirpa Kärkkäinen: 
Puurakentaminen tuo
matkailuun lisäarvoa

Matkailijat ovat yhä tiedostavampia asiakkaita, joille ympäristötekijät merkitsevät 
enemmän. Lappiin tulevilla matkailijoilla on kokemusta eri puolilta maailmaa ja 
arvostavat laadun lisäksi palveluiden ja tuotteiden alkuperää. Lappilaisuus ja 
siihen liittyvä arktinen luonto ja paikallisuus kiinnostavat.

Matkailun puurakentamisessa on tarina, mikä kytkee rakennuksen ympäröivään 
luontoon. Luonnollinen puun käyttö ja kaunis, luontoa kunnioittava arkkitehtuuri 
on parhaimmillaan jatkoa luontokokemukselle sekä antaa sisältöä ja merkitystä 
matkailutuotteelle.

Rakennus on osa kestävän kehityksen mukaista, maisemaan kuuluvaa palvelua. 
Vastaa tämän päivän yhä tiedostavampien asiakkaiden kysyntään. 
Matkailurakentaminen sulautuu maisemaan ja sillä on paikallinen leima.

Maisemallisuus ja sitä osana oleva rakennuskanta luovat matkailulle arvoa. Kyse 
on samasta asiasta kuin lähiruuassa, jossa paikallisuus ja alkuperä korostuvat.

Vähähiilinen puurakentaminen ja yhdistettynä luonnosta kumpuavaan kauniiseen 
arkkitehtuuriin ovat tärkeä osa kestävyyttä ja ympäristöviisautta korostavassa 
matkailussa.



Kun voidaan 
tieteellisesti osoittaa, 
että puun käyttö 
rakentamisessa lisää 
hyvinvointia, luovuutta 
ja tehokkuutta, silloin 
sille tulee konkretiaa ja 
rahassa mitattavaa 
arvoa.

Artikkelit:
www.puuinfo.fi/

Artikkeleita:
www.puuinfo.fi







Michael Green: Future development targets include prefabrication of industrial 
wood construction, standardization of construction and high wood 

construction.



Julius Natterer: Wood construction solutions have passed the 
traditional construction. SMEs and solid wood have a great future



Andreas Meinhold: 
Several wooden schools in Vienna 

with their own strengths



Veronique Klimine: 
France is building wooden schools with political guidance



Harald Heuser: 
Speed, price and quality brought wood schools to Frankfurt



Solid-weight modules to the German refugee centers



Europe's largest wooden house in Hamburg



Sweden is campaigning for wood 
construction with ecology, health 

effects and indoor air quality



In Austria, schools want to build comfortable 
learning environments and good indoor air



Industrial element production
draws timber construction



Philip Zumbrunnen, Eurban: 
Attitudes in the construction sector are 

changing, the market is growing



Paul Jarquin: 
France brings wood to urban construction



Simon Speigner: Cost-effectiveness and 
quality are generated by good design



Stefan Zöllig: New technology to 
grow in wood construction



Good practices in wood construction
www.puuinfo.fi


