
            
 

 

Myytinmurtajat -tietovisa 

Tervetuloa SuperPUU -näyttelyyn liittyvän ”Myytinmurtajat” -tietovisan pariin! Voit käyttää 

tietovisaan tätä tulostettavaa versiota tai valmiiksi rakennettua mobiililaitteiden tai tietokoneiden 

kautta pelattavaa Kahoot! -versiota tästä linkistä (valitse ensin ”Play as guest” ja sitten ”Classic” 

tai ”Team mode” aloittaaksesi tietovisan).  

Tietovisan tavoitteena on rikkoa erilaisia puurakentamiseen liittyviä myyttejä ja lisätä tietoisuutta 

puusta materiaalina.  

 

1. Puun lujuus  

 

Miksi Suomessa kasvaa erityisen lujaa puuta? Koska...  

a. Suomessa on pitkiä kylmiä talvia. 

b. Suomessa on valoisa kesä.  

c. Suomessa sataa paljon.  

 

Suomessa kasvaa lujaa puuta, koska puiden kasvu on hidasta pitkien talvien 

takia. Tämän vuoksi suomalaista puuta halutaan ostaa myös ulkomaita myöten. 

 

 

2. Puun antibakteeriset ominaisuudet  

 

Suomalaisessa tutkimuksessa havaittiin, että monet bakteerit, kuten mahatautia 

aiheuttava E. coli bakteeri, eivät pysty kasvamaan puun pinnalla, vaikka lasin päällä ne 

kasvavat hyvin.  

 

Miksi bakteerit eivät viihdy puun pinnalla? Syynä on... 

a. Puun voimakas tuoksu 

b. Puun uuteaineet 

c. Ligniini 

d. Puupinnan kuivuus 

 

Kaikki vastaukset ovat oikein. Kysymykseen ei ole yhtä yksittäistä vastausta. 

Näyttäisi siltä, että puussa on paljon ominaisuuksia ja aineita, jotka estävät 

bakteereja kasvamasta. Siksi puu on myös hyvä materiaali rakennuksissa, 

huonekaluissa ja vaikkapa leikkuulaudassa.  

  

https://create.kahoot.it/share/superpuu-myytinmurtajat/c6f87137-b408-42a4-be20-3c8da282569a


            
 

 

 

 

3. Puun lämmönjohtavuus 

Kuinka monella on kotona sauna? Saunassa peseydytään ja se on puhtauden perikuva 

suomalaisessa kulttuurissa. Ennen vanhaan saunoissa jopa käytiin synnyttämässä, 

koska se oli talon hygieenisin paikka.  

Kysymys: Mikä näistä on saunan likaisin paikka? 

a. Lauteet, johon asetetaan takapuoli.  

b. Kaide, jossa pidetään jalkoja.  

c. Kaakelilattia, jossa kävellään.  

Saunan lämpötilat nousevat korkeiksi. Useimmat mikrobit ovat huonoja saunojia, koska 

ne eivät siedä yli 60 asteen lämpötiloja. Lämpötila ei kuitenkaan ole kovin korkea lattian 

tasossa, koska lämpö nousee ylös, joten lattian tasossa on sopiva lämpötila mikrobeille. 

Lisäksi kaakeli on tutkimusten mukaan puuta sopivampi kasvualusta mikrobeille. Kaakeli 

kerää kosteutta eikä lämpene ja kuivu kuten puu. Lauteet, jotka on tehty puusta, kuivuvat 

nopeasti ja niiden lämpötila kohoaa yli 60 asteeseen. Puun pinnalla mikrobit suoraan 

sanoen paistuvat hengiltä. Siksi saunan hyvä kuivatus saunonnan jälkeen on aina 

tärkeää! 

 

4. Puun palaminen  

Kysymys: Miksi puu ei katkea palaessaan? 

a. Hiilikerros suojaa puun ydintä.  

b. Puu muuttuu palaessaan kovemmaksi.  

c. Puu muuttuu palaessaan joustavammaksi.  

 

5. Puun lahoaminen / puun kestävyys  

 

Kysymys: Minä vuonna on rakennettu Suomen vanhin pystyssä oleva puurakennus? 

a. 1441 

b. 1641 

c. 1941 

 

Suomen vanhin puurakennus on Kihniön Tarsian aitta vuodelta 1441. Maailman 

vanhimmat puurakennukset jopa lähes tuhatvuotiaita! 

 

  



            
 

 

6. Puu leikkuulaudassa  

 

Kysymys: Puuleikkuulauta kerää enemmän bakteereja kuin muovinen leikkuulauta. Totta 

vai tarua? 

a. Totta 

b. Tarua 

 

Väite on tarua. Puuleikkuulauta voi olla vaikeampi pestä, mutta 

muovileikkuulautaan syntyvät urat ovat bakteerille otollisempia kasvupaikkoja.  

 

7. Sisäilmaongelmat 

Kysymys: Puutalossa on paljon sisäilmaongelmia. Totta vai tarua? 

a. Totta 

b. Tarua 

 

Väite on tarua. Puu on hygroskooppinen aine, eli sillä on kyky imeä kosteutta 

huoneilmasta ja toisaalta luovuttaa sitä takaisin. Tällä tavoin puupinnat tasaavat 

huoneilman kosteutta ja voidaan sanoa ”Puutalo hengittää”.  

 

Puutalojen uskotaan usein myös homehtuvan helpommin. Tämäkään ei pidä 

paikkansa. Mikä tahansa materiaali voi väärin käsiteltynä homehtua, mutta oikein 

rakennettu puutalo ei homehdu yhtään sen helpommin kuin muut 

rakennusmateriaalit.  

 

8. Paloturvallisuus  

 

Kysymys: Puutalo on betonitaloa vaarallisempi tulipalossa. Totta vai tarua?  

 

a. Totta 

b. Tarua 

 

Vaikka puu on palava materiaali, se on myös paloturvallinen materiaali. Puun palaessa 

hiiltyminen etenee hyvin hitaasti (n. 1 millimetrin minuutissa) kohti puun sisusta. 

Liekeissä oleva puu siis kestää kauan ennen kuin se sortuu. Puurakenteita voidaan 

myös suojata palolta kipsilevyillä tai estää palon leviäminen sprinklereillä.  

 

 

 

  



            
 
 

9. Puunhakkuiden ilmasto- ja ympäristövaikutukset  

Jos puuta käytetään tulevaisuudessa yhä enemmän rakentamiseen, metsiä pitää silloin 

myös kaataa enemmän.   

Kysymys: Metsien määrä vähenee Suomessa, jos puurakentaminen yleistyy. Totta vai 

tarua? 

a. Totta 

b. Tarua 

Suomessa metsien kestävää käyttöä säätelee metsälaki. Lain mukaan metsänomistajan 

velvollisuuksiin kuuluu huolehtia, että kaadetun metsän tilalle kasvaa uutta metsää. 

Metsänomistaja voi esimerkiksi jättää hakkuualueelle pystyyn siemenpuita tai istuttaa 

uusia taimia.  

Puun käyttö rakentamisessa on ilmastoteko. Puu sitoo kasvaessaan hiiltä ilmakehästä. 

Puuhun sitoutunut hiili voi varastoitua puurakennuksiin pitkäksi aikaa, mikä puolestaan 

hillitsee kasvihuoneilmiötä.  

 

10. Puun akustiset ominaisuudet  

Puusta tehdään paljon soittimia ja sitä käytetään konserttisaleissa sen akustisten 

ominaisuuksien vuoksi. Eri puulajit ja puun eri osat ovat akustisilta ominaisuuksiltaan 

erilaisia ja esimerkiksi suomalaista kuusta käytetään kitaramateriaalina. 

Kysymys: Akustisista ominaisuuksista huolimatta puurakennuksista voidaan tehdä hyvin 

äänieristettyjä. Miten? 

a) Käsittelemällä puuta suoja-aineilla 

b) Rakentamalla monikerroksia elementtejä 

c) Lisäämällä tiloihin paljon mattoja 

 

 

 

 

  



            
 
 

Lähteet ja lisätietoa: 

https://www.puuinfo.fi/puutieto/puu-materiaalina/lujaa-puuta-pohjoiselta-

havumets%C3%A4vy%C3%B6hykkeelt%C3%A4 

https://aaltodoc.aalto.fi/bitstream/handle/123456789/28650/isbn9789526076201.pdf?sequence=

1&isAllowed=y 

https://www.puuinfo.fi/tee-se-itse/saunat 

https://www.vttresearch.com/sites/default/files/pdf/tiedotteet/2002/T2144.pdf 

https://www.puuinfo.fi/puutieto/puu-materiaalina/paloteknisi%C3%A4-ominaisuuksia 

https://www.puuinfo.fi/puutieto/puusta-rakentaminen/pitk%C3%A4aikaiskest%C3%A4vyys 

https://news.ncsu.edu/2014/09/cutting-boards-food-safety/ 

https://proofer.faktor.fi/epaper/Puu217/#34 

https://puuinfo.fi/puutieto/puun-ominaisuuksia/kosteusteknisia-ominaisuuksia/ 

https://www.tuulileijona.fi/ymparisto/puhdasta-rakentamista/hengittava-puutalo-ja-sisailmanlaatu/ 

https://puuinfo.fi/puutieto/kayttokohteet/paloturvallisuus/ 

https://mmm.fi/metsat/metsatalous/metsatalouden-kestavyys 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1996/19961093#L2P7  
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