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Kestävyyden ulottuvuudet – asuminen
Ekologinen kestävyys – luonnonvarojen käyttö/riittävyys
•

Puu kestävänä rakennusmateriaalina

(Riala and Ilola 2014, Xia et al. 2014,

IPCC 2018)

Taloudellinen kestävyys – talouden tasapaino
•

Suomessa vuonna 2012 viidennes (497 727) pienituloisia
asuntokuntia

Sosiaalinen kestävyys – tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus
•

Pienituloisten asunnoista 39 % rakennettu 1960- ja 1970-luvuilla
(Runsten ym. 2015), Energiaköyhyys (arvio 60 000–100 000)

Kulttuurinen kestävyys – ylisukupolvinen hyvinvoinnin
siirtyminen, perinteen ja tapojen vaaliminen yms.
•

Puurakentamisen perinne – ”thousands of years’ history in China”
(Hu et al. 2016)

Asumisen osuus
kotitalouksien kulutusmenoista 1975–2015
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Hyvä – paha puu
• Puu rakennusmateriaalina: kuluttajat liittävät hyvinvointiin,
estetiikkaan ja ympäristöystävällisyyteen (Gold & Rubik 2009, Larasatie
et al. 2018)

• Puukerrostaloja pidetään kodikkaina, viihtyisinä,
sisäilmastoltaan hyvinä, toimivina, arkkitehtuuriltaan
onnistuneina, paloturvallisina ja ilmaäänen eristävyydeltään
hyvinä (Karjalainen 2002; 2018)

• Kuluttajien ennakkoluulot liittyvät puun paloturvallisuuteen,
kestävyyteen (durability), vakauteen ja kosteuden sietokykyyn
sekä puupintojen huoltoon (Gold & Rubik 2009, Hu et al. 2016, Larasatie et al.
2018)

• Betoni ja teräs tutut materiaalit – koetaan vakaina (Høibø et al.
2015, 2018, Luo et al. 2017)

Käpy-hanke: Haastateltavat
Symboli

Sukupuoli, ikä
(N=Nainen, M=Mies)

Haastattelukierros 1
Metodi, kesto 2017

Haastattelukierros 2
Metodi, kesto 2018

H1

N, 29

Puhelin, 28 min

Puhelin, 26 min

H2

M, 50

Kasvotusten, 34 min

Kasvotusten, 56 min

H3

N, 40

Kasvotusten, 47 min

-

H4

N, 41

Kasvotusten, 34 min

-

H5

N, 58

Kasvotusten, 35 min

Kasvotusten, 53 min

H6

M, 32

Puhelin, 28 min

Kasvotusten*, 51 min

H7

N, 28

Puhelin, 32 min

Kasvotusten*, 51 min

H8

N, 31

-

Puhelin, 60 min

*Yhteishaastattelu

Haastattelut ennen muuttoa (2017) ja vuosi asuminen jälkeen (2018)

Pehmeys – puhtaus – tunnelma
Pehmeetä ja työstettäviä ja, mut tietysti arkoja kosteudelle et
se on myös semmoinen pelko että toivotaan et se kosteuden
eristys/vesieristys niin se onnistuu. Muuten puu on
semmoinen puhtaus, pehmeys, ja hiljaisuus, tunnelmallisuus
(kopinat ja narinat) nehän kuuluu sitte siihen … No täytyy
myöntää kyllä, betonissa jotenkin on kyllästynyt siihen,
semmoinen kova kylmä, fiilis. (H2, 1.kierros)
Materiaalit on ollut hyviä, ei ole kovia eikä semmoisia niin
sanotusti kylmiä kun nämä on sitä puuta. Missään ei ole
betonia … ja äänikään ei, se ei kaiu niin paljon. Kiva laittaa
tauluja, kirjahyllyjä tuonne seinälle kun ei olo betonia. Sen
kun vaan, pikkuporalla vaan tussata kaikkia. (H2, 2.kierros)

Paloturvallisuus ja kestävyys huolena
Arka tulellehan se on. Sitä en tiiä tulleeko sinne siis onko se
pakollinen sprinklerijärjestelmä tuota ei tullut kysyttyä. Että sen
kanssahan saa olla varovainen. (H2, kierros 1)
Niin ei mua nyt silleen huolettanu ainakaan että, kyllä nyt minkä
tahansa talon saa esimerkiksi palamaan jos haluaa (H6, kierros 2)

No, niin sitä vaan mietin et onko sitten, kestävä sitte
siinä portaikko että mä en oo ihan varma et mistä se on,
onks se betonia vai mitä se on. - - No se tietysti on aika,
ulkoilmalla ja sateelle ja kaikella alttiina se ulkopuolen
[portaikko]… Tietysti se ei ois sitte niin kestävä jos se
olisi puusta. (H5, 1.kierros)

Eloisa puu – äänet ja taipuisuus
Mä tykkään siitä [äänistä; naksahtelut ja paukahtelut] että sen..
sillä lailla sitä, elämää on tässä talossakin. (H7, kierros 2)
Se myös ärsyttää, kun se puu on elänyt silleen et esimerkiksi tuo
toinen makkarin ovi ei mene kunnolla kiinni, tai menee kiinni mut
se ottaa tuolta yläreunasta … Niin nämä [lattialistat] on nyt
noussut silleen että, täällä on tämmöinen rako. (H6, 2.kierros)
Ne korkealla asujat puutalossa …mitä ne tuntee siellä
puutalossa, korkea kerrostalo, että onko se
turvallisen oloinen heidän mielestä… Äkkiä tullee
semmoinen fiilis että se puu taipuu, että mitenkä ne
saa ne, kieroumat kaikki nämä pysymään aisoissa,
puu on elävä, kuiva, ni tämä juttu, kai ne jollakin sen
saa pysymään kuosissa, että siitä olisi kiva tietää.
(H2, 2.kierros)

Hanketta voi seurata
http://www.woodenliving.net/
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