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SAHANPURU 

Sahanpuru on puutuoteteollisuuden sivutuote. Sahausprosessissa yhdestä kuorellisesta tukkipuusta muodostuu 10–15 

% sahanpurua. Sahanpurua käytetään muun muassa sellun valmistuksessa, energiantuotannossa, levyteollisuudessa, 

eristeenä sekä bioetanolin valmistuksessa. [1]  

Sahanpurun käyttö rakennusmateriaalina 

Sahanpuru on perinteinen, hengittävä ja edullinen eriste. Se on yksi käytetyimmistä ns. rossipohjan eristeistä 1900-

luvulla. Rossipohja, eli ryömintätilallinen alapohja tarkoittaa rakenneratkaisua, jossa rakennuksen pohjassa on erillinen 

eristeellä täytetty välipohja lattian ja alapohjan välillä. Sahanpuru ei itsessään ole ideaalinen eriste, vaan se toimii 

parhaiten sekoitettuna kutterinlastun kanssa. Yhdistämällä saadaan molempien materiaalien hyvät ominaisuudet 

hyödynnettyä, sahanpurun tiivistyvyys ja kutterinlastun huokoisuus ja kimmoisuus kosteuden vaihtelussa. Sahanpuru 

häviää moderneille eristeille eristävyydessään, mutta sen etuina ovat edullinen hinta, ekologisuus ja toipumiskyky. [2] 

Sahanpurun, kutterinlastun ja niiden sekoitteen lämmönjohtavuus kasvaa kosteuspitoisuuden kasvaessa. Kutterinlastulla 

ja sahanpurulla on muihin lämmöneriste materiaaleihin verrattuna selkeästi suurempi vesihöyryvastus. 

Vesihöyryvastukset ovat suurempia alhaisemmissa lämpötiloissa kuin lämpimämmässä. [3] 

Lämpöeriste käytössä sahanpurun ja kutterinlastun kosteuspitoisuus saa olla enintään 11–15 painoprosenttia. 

Käytettävän sahanpurun tulee olla kuivaa. Märkä sahanpuru kuivuu hitaasti ja sen käyttö lisää homehtumisriskiä ja 

purujen painumista. Kostean sahanpurun käyttö voi aiheuttaa myös hitaan palamisreaktion, jolloin puru tummuu ja 

kostuu voimakkaasti. Puru tulisi tiivistää 120–190 kg/m3 tuotteen mukaan, jolloin painumisen riski saadaan minimoitua. 

Eristyskyvyn säilyttämiseksi sahanpurua tulee lisätä noin 20 vuoden välein koska puru painuu vuosien saatossa. [3]  

Perinnerakentamisen asiantuntijoiden mukaan sahanpuru ja kutterinlastu ovat yleisimpiä korjauskohteissa esiintyviä 

biopohjaisia materiaaleja. Sahanpurua ja kutterinlastua on yleisesti käytetty ala- ja välipohjaeristeenä sekä 

seinäeristeenä erityisesti 1950-luvulla. Ongelmana näiden materiaalien käytössä todetaan olevan tasalaatuisen ja kuivan 

materiaalin saatavuus. Sahanpurulla on myös ominaisuus sitoa hajua ja kosteutta, mikä nähdään myös hieman 

ongelmallisena. Kosteus poistuu kuivattamalla, mikäli rakenteisiin ei ole ehtinyt syntyä kosteusvaurioita. Hajuhaitasta 

pääsee eroon ainoastaan vaihtamalla eristeet. Hyvinä ominaisuuksina katsotaan olevan raaka-aineen edullisuus, 

ekologisuus ja hengittävyys. Kutterin ja purun todetaan olevan potentiaalisia eristemateriaaleja, kunhan rakenteet ovat 

muuten kunnossa, tuote on kuiva ja tasalaatuinen sekä tarpeeksi tiiviiksi asennettu. [4] 

Sahanpurun rakennustekniset ominaisuudet 

Tiheys 120–190 kg/m3 

Lämmönjohtuvuus 0,052–0,064 W/(m·K) 

Vesihöyryvastus 4,20 ·103 s/m 

Diffuusiovastuskerroin  µ 2,3 

[3] 

Sahanpurun alueellinen saatavuus 

Sahanpurun saatavuus vaihtelee puutuoteteollisuuden tuotannon mukaan. PaiBiRa -hankkeen sivuvirtaselvitykseen 

vastanneet Pohjois-Pohjanmaalla sijaitsevat yritykset tuottivat yhteensä arviolta 860 700 i-m³ sahanpurua vuonna 2018. 

Pohjois-Pohjanmaalla sijaitsee 8 suurta sahalaitosta, joilta syntyi sahanpurua arviolta 830 700 i-m³. Hankkeen 

haastatteluun vastanneilta pienemmiltä puutuoteteollisuusyrityksiltä sahanpurua syntyi karkean arvion mukaan noin 

30 000 i-m³ [5] 
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