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Männynkuori



Männynkuori • Männynkuorta käytetään lääke-, 
kosmetiikka- ja 
elintarviketeollisuudessa. Erityisesti 
nuoren kasvavan puun kuoressa on 
runsaasti arvoaineita mm 
antioksidantteja.

• Männynkuorta on kerätty perinteisesti 
joko käsin kuorimalla kuorimaraudalla 
tai traktorisovitteisella 
kuorimakoneella.

• Männyn kuoren hyödyntäminen 
kiinnostaa yhä useampia 
luonnontuotealan toimijoita, mutta 
tehokkuutta on kaivattu 
toimitusketjuun.



Männynkuori

• Etelä-Pohjanmaalla on vuosien 2020-2021 aikana pilotoitu nuoren 
mäntyenergiapuun kuorintaa ja hankintaketjua.

• Männynkuori, niin kuin monet luonnontuoteraaka-aineet, pilaantuu 
helposti, joten hankintaketju kannolta varastoon on oltava nopea. 
Käytännössä talvikorjuu sekä pakkasolosuhteissa tehtävä kuorinta.

• Tarkoitukseen soveltuvia kuorintakoneita ei juurikaan ole markkinoilla.

• Raaka-ainetta ostavia yrityksiä kuorelle muutamia, mutta ellei 
hankintaketju tehostu ei synny myöskään lisää ostajia.

• Luomun merkitys on suuri lopputuotteessa.



Männynkuori



Männynkuori

• Männynkuori hankintapilotissa korjattavasta energiapuusta myytiin 
erillisellä kaupalla kuori jalostavalle yritykselle.

• Kuorittava puumäärä oli n 250 kiintokuutiota energiapuuta, josta 
saatiin n. 70 irtokuutiota männynkuorta.

• Tulevan talvikauden 2022 tavoite on kuoria puuta vähintään 500 
kuutiota ja seuraavan viiden vuoden aikana jopa n.2500 kuutiota.

• Luomuvaatimus ratkaisi ostopaikaksi Kauhavan yhteismetsän 
luomukeruualueen n. 2000 ha.

• Muutaman vuoden päästä luomupinta-alan tulee nousta vähintään     
10 000 hehtaariin Etelä-Pohjanmaan alueella. Yhteismetsät?

• Pilotissa on tuotettu video ja tuotekortti männynkuoren 
hyödyntämisestä ja hankintaketjusta sekä järjestetty lukuisia 
palavereita hankintaketjun kehittämiseksi.
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Männynkuori

• Pilotista saadut kokemukset:

– Luomukeruualuetta tarvitaan reippaasti lisää tulevaisuudessa.

– Hankittava tai itse rakennettava tarkoitukseen paremmin soveltuva 
kuorintakone.

– Automaatiota on rakennettava esim. kuoren pakkaamiseen ja 
kuljetukseen. Henkilötyön osuutta on myös vähennettävä.

– Miten saadaan toteutettua tulevaisuudessa n. 2500 kiintokuution kuorinta 
pakkaskeleillä?

– Elintarvikkeiden käsittely vaatii erilaista suhtautumista ja tarkkuutta 
prosesseihin, kuin mitä perinteisessä metsätaloudessa on totuttu.

– Silti tässäkin voidaan ainoastaan onnistua!



Männynkuori



Kiitos





Kuusen aktiivinen pihka







Pihkacase Lapuan pilottialueella

• Pihkalle ostaja ennen valutusta

• Asiasta kiinnostunut maanomistaja, jonka uudistuskypsässä 
kuusikossa pihka valutettiin.

• Metsikkö lähellä maanomistajan kotia.

• Pihkaa valutettiin kahtena vuonna.

• 1. vuonna pihkaa kerättiin 120 kuusesta yhteensä lähes 15 kiloa. (+5 
kiloa puunrunkoon kertynyttä pihkaa). 166g/puu

• Pihkaa valui toisena vuonna hieman vähemmän.

• Värivikoja ei havaittu kahden vuoden valutuksen jälkeen kuusessa.





Kuusenpihkan 
valuttaminen –
video
https://www.youtube.com/watch?
v=-fe5GSiuNXA

Löytyy Metsäkeskuksen YOUTUBE 
kanavalta.

https://www.youtube.com/watch?v=-fe5GSiuNXA
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Kuusenpihka



Kysyntää on… 
Kokemuksia piloteista. 
Mitä tarvitsee tehdä?

• Kyselyitä on tullut 50-70 kilon edestä.

➢kontaktitilaisuudet pihkan kerääjien ja 
ostajien välille tarpeen.

• Välineiden tilanne? 

➢parannettavaa olisi

• Puuyksilöiden välinen vaihtelu 
pihkatuotoksessa suurta. Tarvetta 
lisätutkimuksille?



Kiitos



Leikkohavu



Mitä leikkohavut ovat?

• Leikkohavuilla tarkoitetaan havupuista leikattuja havuoksia, joita 
käytetään koristelutarkoitukseen

• Oksat leikataan noin 35-75 cm pituisiksi ja sidotaan yleensä joko 
muutaman oksan nippuihin tai viiden kilon puntteihin.





Mihin leikkohavuja käytetään?

• Leikkohavuja käytetään joko sellaisenaan leikkovihreänä esimerkiksi 
kukka-asetelmissa ja haudoilla tai jatkojalostettuna kransseiksi, 
palloiksi tai köynnöksiksi.

• Eri tuotteisiin tarvitaan eri pituista havua ja puulajia vaihtamalla 
tuotteisiin saadaan vaihtelua.

• Havuja voidaan käyttää somisteena sekä kotona että julkisissa tiloissa 
ympäri vuoden

• Talvikausi ja etenkin joulun aika on leikkohavujen huippusesonkia





Miten ja mistä leikkohavuja kerätään?

• Havuja voi kerätä metsäkuusen lisäksi männystä ja katajasta sekä 
muista erikoisemmista havupuista.

• Havujen keruuseen sopivaa kohdetta valittaessa on huomioitava havun 
laadun lisäksi maaston sopivuus keruuseen (pelto vs metsä) ja 
jatkokuljetusmahdollisuudet > tie ja sen ajettavuus korjuuajankohtana

• Havujen säilyvyys on parhaimmillaan syksyllä ilmojen kylmennyttyä ja 
puiden siirryttyä lepotilaan. Vilkkain sesonki ajoittuu loka-
marraskuulle.

• Havujen keruu ei kuulu jokamiehen oikeuksiin, ei edes kaadetuista 
puista kerättynä. 





Myynti ja markkinat

• Leikkohavujen kauppa Suomessa on pienimuotoista ja ostajia ja myyjiä 
on toistaiseksi vähän. Kysyntää laadukkaalle kotimaiselle havulle on 
tällä hetkellä enemmän kuin tarjontaa. 

• Myynnistä kiinnostuneen kannattaa ottaa hyvissä ajoin yhteyttä 
potentiaalisiin ostajiin ja tiedustella tarvetta, laatuvaatimuksia ym. 
ehtoja > kerääjä.fi, aitoluonto.fi, joulupuuseura.fi

• Ennen keruuta on suositeltavaa tehdä sopimus ostajan kanssa ja 
sovittava mm. mitta- ja laatuvaatimukset sekä pakkaaminen.

• Havujen myynti on metsänomistajalle metsätalouden verotuksessa 
verotettavaa tuloa.





Kannattavuus

• Saanto: Kuusentaimikosta voidaan kerätä jopa 1000 kg hehtaarilta. 4-
6 -metrinen hyvin hoidettu pellonmetsityskohde (1800 runkoa/ha) on 
optimaalinen keruukohde.

• Keruunopeus: 10–40 kg/tunti

• Keruupalkkio: noin 1 €/kg

• Keruualueen vuokra: sopimuksen mukaan joko hehtaari- tai painon 
mukainen korvaus metsänomistajalle.

• Esimerkkilaskelma: tehollinen työpäivä 5 tuntia: 5 t/pv x 25 kg/t x 1 
€/kg = 125 €/pv





Mitä tehty ja mitä tarvitaan asian edistämiseksi?
Tehty

• Leikkohavuista lisätuloja metsänomistajille -video

• Leikkohavut –tuotekortti

• Leikkohavupäivät Sysmä 2019, Ikaalinen 2020, Eura 2021

• Leikkohavu -verkosto-/yhteistyötilaisuus alan toimijoille kesäkuu 
2021

• Yhteistyötä mm. Joulupuuseuran ja havualan yritysten kanssa

Tarvitaan

• Tiedonvälitystä ansaintamahdollisuuksista, laatuvaatimuksista, 
määristä, kauppatavoista, viljelystä jne
metsänomistajille/leikkohavujen viljelystä kiinnostuneille

• Verkostoitumista eri osapuolien kesken (mo:t, 
joulukuusten/leikkohavujen viljelijät, kukkakaupat, tukut jne)



Lisätietoja

• www.youtube.com/watch?v=4iPQ
R3GMK24

• www.metsakeskus.fi/sites/defaul
t/files/document/tuotekortti-
leikkohavu.pdf

• www.luke.fi

• www.joulupuuseura.fi

• www.arktisetaromit.fi

• www.aitoluonto.fi

• www.keraaja.fi

http://www.youtube.com/watch?v=4iPQR3GMK24
http://www.metsakeskus.fi/sites/default/files/document/tuotekortti-leikkohavu.pdf
http://www.luke.fi/
http://www.joulupuuseura.fi/
http://www.arktisetaromit.fi/
http://www.aitoluonto.fi/
http://www.keraaja.fi/
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