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Kirjallisuustarkastelu – Pohjoismainen mänty
vs. kilpailevat havupuulajit
 Rakennuspuusepän-, sisustus- ja
huonekalutuotteet





jättituija (Thuja plicata)
ponderosamänty (Pinus ponderosa)
loblollymänty (P. taeda)
radiatamänty (P. radiata)

 Rakennustuotteet
 kontortamänty (P. contorta)
 kuusi (Picea abies)
 douglaskuusi (Pseudotsuga menziesii)
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Mänty vs. muut puulajit – Rakennuspuusepän-,
sisustus- ja huonekalutuotteet
Jättituija

Ponderosamänty

Loblollymänty

Radiatamänty

Kuiva-tuoretiheys

–

0

+

–

Ilmakuivatiheys

–

–

+

0

–/0

+

0/+

–

+

Tiheys

Vaihtelu ytimestä
pintaan
Vaihtelu tyveltä
latvaan
Kutistuminen
Pituus

–

–

Säde

–

0

+

–

Tangentti

–

–

–

–

Tilavuus

–

–

0

–

0 = ei eroa, + = vähintään 5 % suurempi kuin männyllä, – = vähintään 5 % pienempi kuin
männyllä
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Mänty vs. muut puulajit – Rakennuspuusepän-,
sisustus- ja huonekalutuotteet
Jättituija

Ponderosamänty

Loblollymänty

Radiatamänty

Taivutuslujuus ||

–

–

0

–

Taivutuskimmokerroin ||

–

–

0

–

Puristuslujuus ||

–

–

0

–

Puristuslujuus ⊥

–

–

–

–

Vetolujuus ||

–

–

0

–

Vetolujuus ⊥

–

0

+

0

Leikkauslujuus ||

–

–

–

–

Brinell-kovuus ⊥

0

+

–

Mekaaniset
ominaisuudet

0 = ei eroa, + = vähintään 5 % suurempi kuin männyllä, – = vähintään 5 % pienempi kuin
männyllä
|| = puunsyiden suunnassa, ⊥ = kohtisuoraan puunsyitä vastaan
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Mänty vs. muut puulajit – Rakennuspuusepän-,
sisustus- ja huonekalutuotteet
 Pohjoismainen mänty





helppo työstää (sahaus, höyläys, viilutus ym.)
puuaines on pehmeää ja sitkeää
liitosten pysyvyys on hyvä
kuivaus voidaan suorittaa nopeasti, vähän taipumusta
muodonmuutoksiin ja halkeiluun, melko suuri kutistuminen,
herkkä värivioille (sinistyminen)
 liimaus helppoa, sydänpuussa voi esiintyä ongelmia liian
suuren pihkapitoisuuden vuoksi, liimausten pysyvyys on hyvä
 pintakäsittely on yleensä helppoa, lakat, maalit ja vahat
kiinnittyvät hyvin
 oksikkuus ja pihka voivat aiheuttaa ongelmia

 mantopuun kyllästäminen helppoa, sydänpuun erittäin vaikeaa
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Mänty vs. muut puulajit – Rakennuspuusepän-,
sisustus- ja huonekalutuotteet
 Jättituija
 helppo työstää (sahaus, höyläys, viilutus ym.), joskin viilujen
pinta usein epätasainen
 puuaines on keskikovaa ja melko haurasta
 liitosten pysyvyys on hyvä
 erittäin vähän taipumusta muodonmuutoksiin, erittäin pieni
kutistuminen
 liimaus helppoa
 pintakäsittely on helppoa, lakat, maalit ja vahat kiinnittyvät
hyvin
 sydänpuun kyllästäminen erittäin vaikeaa
 voi aiheuttaa terveydellisiä ongelmia (keuhkoastma, ärsytys)
 tuore puu aiheuttaa metallin korroosiota
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Mänty vs. muut puulajit – Rakennuspuusepän-,
sisustus- ja huonekalutuotteet
 Ponderosamänty
 työstämisessä ei esiinny ongelmia
 mantopuu on melko pehmeää ja sitkeää, sydänpuu kovaa ja
haurasta
 liitosten pysyvyys on hyvä
 melko pieni kutistuminen, pieni taipumus muodonmuutoksiin ja
halkeiluun
 liimaus melko helppoa
 pintakäsittely on mahdollista, lakat, maalit ja vahat kiinnittyvät
melko helposti
 mantopuun kyllästäminen helppoa, sydänpuun erittäin vaikeaa
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Mänty vs. muut puulajit – Rakennuspuusepän-,
sisustus- ja huonekalutuotteet
 Loblollymänty
 työstämisessä ei esiinny suuria ongelmia
 mantopuu on hyvin pehmeää ja sitkeää, sydänpuu erittäin
kovaa ja haurasta
 liitosten pysyvyys on hyvä
 melko suuri kutistuminen, taipumus halkeiluun ja pinnan
epätasaisuuteen (kevät- ja kesäpuun kutistumisen
epätasaisuus)
 erittäin herkkä sinistymiselle
 nuorpuu aiheuttaa usein ongelmia
 liimattavuus tyydyttävä
 pintakäsittely sisäkäyttökohteissa helppoa, mutta kestävän
ulkokäyttöpintakäsittelyn tekeminen on vaikeaa
 pihkan suuri määrä ja pihkataskut voivat aiheuttaa ongelmia

 puuaineen kyllästäminen melko helppoa
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Mänty vs. muut puulajit – Rakennuspuusepän-,
sisustus- ja huonekalutuotteet
 Radiatamänty
 työstäminen on helppoa
 puuaines on melko pehmeää ja sitkeää
 kevätpuun suuri määrä aiheuttaa ongelmia liitosten
pysyvyydessä
 kohtuullinen kutistuminen, ei erityisen herkkä
muodonmuutoksille, hyvän laadun saamiseksi kuitenkin
varovainen ja hidas kuivaus
 nuorpuu aiheuttaa ongelmia
 liimattavuus hyvä/tyydyttävä
 pintakäsittely on helppoa
 mantopuun kyllästäminen helppoa, sydänpuun melko vaikeaa

4.5.2007

10

Mänty vs. muut puulajit – Rakennustuotteet
Kontortamänty

Kuusi

Douglaskuusi

Kuiva-tuoretiheys

0

–

+

Ilmakuivatiheys

–

–

0

0/+

–

–

–

–

Pituus

–

+

–

Säde

+

–

+

Tangentti

–

0

–

Tilavuus

0

+

0

Tiheys

Vaihtelu ytimestä
pintaan
Vaihtelu tyveltä
latvaan
Kutistuminen

0 = ei eroa, + = vähintään 5 % suurempi kuin männyllä, – = vähintään 5 % pienempi kuin
männyllä
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Mänty vs. muut puulajit – Rakennustuotteet
Kontortamänty

Kuusi

Douglaskuusi

Taivutuslujuus ||

–

–

–

Taivutuskimmokerroin ||

–

0

+

Puristuslujuus ||

–

–

0

Puristuslujuus ⊥

–

–

–

–

+

Mekaaniset
ominaisuudet

Vetolujuus ||
Vetolujuus ⊥

–

–

–

Leikkauslujuus ||

–

–

–

Brinell-kovuus ⊥

–

–

+

0 = ei eroa, + = vähintään 5 % suurempi kuin männyllä, – = vähintään 5 % pienempi kuin
männyllä
|| = puunsyiden suunnassa, ⊥ = kohtisuoraan puunsyitä vastaan
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Mänty vs. muut puulajit – Päätelmiä
 Pohjoismainen männyn puuaine on kilpaileviin
puulajeihin verrattuna






lujaa ja jäykkää
tasalaatuista
hidaskasvuista (kapeat vuosilustot)
paljon kutistuvaa
lyhyt- ja kapeakuituista; suhteellisen paksut
soluseinämät

 Työstettävyydessä ja pintakäsiteltävyydessä ei ole
suuria eroja
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Kirjallisuustarkastelu – Pohjoismainen mänty
vs. kilpailevat materiaalit
 Rakennuspuusepäntuotteet (case: ikkunanpuitteet)
 alumiini, teräs
 PVC-U

 Ulkoverhoukset





tiili, betoni, rappaus
lasi
muovit, puu-muovi –komposiitit
teräs

 Rakenteelliset käyttökohteet
 Leca®- ja Siporex®-harkot, betoni
 EWP-tuotteet
 teräs
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Pohjoismainen mänty vs. kilpailevat puulajit ja
materiaalit – Yhteenveto
 Hyödynnettävissä olevat vahvuudet
 hyvä lämmön- ja ääneneristys
 pieni lämpölaajeneminen
 hyvä lujuus ja jäykkyys, etenkin tiheyteen (massaan)
suhteutettuna ⇒ kevyt ja mekaanisesti kestävä materiaali
 kapeat vuosilustot ja suhteellisen pieni kutistuminen
⇒ parempi mitta- ja muotopysyvyys nopeakasvuisempiin
alkuperiin ja puulajeihin verrattuna
 pintakäsittely ja työstäminen on helppoa; onnistuu myös
käyttöpaikalla
 ympäristöystävällisyys, ei aiheuta terveydellisiä ongelmia
 liimausten, mekaanisten liitosten ym. hyvä pysyvyys
 paloturvallisuus (hiiltyminen)
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Pohjoismainen mänty vs. kilpailevat puulajit ja
materiaalit – Yhteenveto
 Heikkoudet, joiden merkitystä voidaan pienentää
 ominaisuuksien suuri vaihtelu; raaka-aineen parempi ohjaus
eri käyttökohteisiin, laadutus ja lajittelu, komposiitit/EWP
 ongelmat lahon-, homeen- ja säänkestävyydessä;
komposiittirakenteet, rakennesuunnittelu,
pintakäsittelymateriaalit ja -menetelmät
 pihkan tihkuminen
 tulenarkuus; kemikaalit ja pintakäsittelyt
 huono askelääneneristys; komposiittirakenteet,
rakennesuunnittelu
 lujuutta voidaan parantaa poistamalla oksat ja muut
vikaisuudet (esim. sormijatkaminen)
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Pohjoismainen mänty vs. kilpailevat puulajit ja
materiaalit – Yhteenveto
 Heikkoudet, joihin ei voida vaikuttaa
 anisotropia (ominaisuudet ovat erilaiset eri suunnissa)
 ominaisuuksien suuri vaihtelu
 hygroskooppisuus (kosteuden imeminen) ⇒ huono muoto- ja
mittapysyvyys
 oksat ja muut puuaineen viat
 ei sovellu ulkokäyttökohteisiin ilman tarkoituksenmukaista
käsittelyä, vaatii säännöllistä huoltoa
 useat lujuusominaisuudet ovat sitä huonommat mitä
pohjoisempi on puun alkuperä
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