
Männynkuori
Mitä männynkuori on

Kuori muodostaa puun kokonaispainosta noin 10-15 prosenttia. Uuteaineita kuoressa on 
jopa 30-40 prosenttia. Kuori sisältää säilyvyyttä parantavia antimikrobisia ja antioksidatiivisia 
yhdisteitä.

Mihin männynkuorta käytetään

Puun kuori on monipuolinen raaka-ainelähde ja sitä hyödynnetään mm. lääke-, kosmetiikka- 
ja elintarviketeollisuudessa. Lisäksi kuoresta on mahdollista valmistaa erilaisia liimoja, puun-
suojausaineita ja eristemateriaaleja. Markkinoilla on ollut jo vuosia erilaisia terveystuotteita, 
joiden raaka-aineena on käytetty männynkuoriuutetta. 

Hyödyntämällä raakapuusta myös kuori, saadaan pieniläpimittaiselle puulle lisäarvoa ja näin 
mahdollistetaan myös jalostaville luonnontuotealan yrityksille uusia liiketoiminta mahdolli-
suuksia. 

Ota huomioon

Männynkuoren keruu ei kuulu jokamiehen oikeuksiin, vaan vaatii aina maanomistajan luvan. 
Kuoren myynti on metsänomistajalle metsätalouden verotuksessa verotettavaa tuloa ja ar-
vonlisäverovelvollisilla hintaan lisätään voimassa oleva ALV. 

TUOTEKORTTI



Kasvavaa liiketoimintaa luonnontuotteista -hanke

Markkinoilla männynkuori, niin kuin valta-
osa erikoisluonnontuotteista, vaatii usein ke-
ruualueen luomusertifioinnin. Luomuna kuori-
raaka-aine on arvokkaampaa.

Miten kerätään

Kuori kerätään nuoresta energia- tai aines-
puusta mahdollisimman nopeasti heti korjuun 
jälkeen. Männyn kuorintaan on käytettävissä 
traktorikäyttöisiä kuorimalaitteita. Laitteiden 
suunnittelussa ei ole kuitenkaan usein huomioi-
tu kuoren talteenottoa. 

Pienimuotoisemmassa toiminnassa kuorintaa 
voidaan tehdä myös esimerkiksi käsikäyttöisellä 
kuorimaraudalla. Laadultaan paras kuori saa-
daan pieniläpimittaisesta puusta.

Milloin männynkuorta kerätään

Männyt kuoritaan mahdollisimman tuoreena 
puun kaadon jälkeen ja toimitetaan jatkojalos-
tajalle tai pakkasvarastoon. Tuoreessa kuoressa 
arvokkaat uuteaineet ovat parhaiten tallella. 

Kuorta voi kerätä esimerkiksi energiapuukor-
juun yhteydessä ennen raaka-aineen siirtymistä 
energiakäyttöön tai muun metsänhoitotoimen-
piteen yhteydessä. Kuorittu puu voidaan lisäksi 
jatkojalostaa esimerkiksi aitatolpiksi.

• Ajankohta: Talvi on säilyvyyden kannalta 
   parasta aikaa kuorinnalle. Nopealla toimi-
   tuksella loppukäyttäjällä kuorinta-aikaa
   voi olla myös kesällä. Luomulaatuisen
   kuoren tuottaminen edellyttää suuressa
   osassa maata talvikorjuuta johtuen 
   kantokäsittelyvelvoitteesta.

• Tuotos: Esimerkkikohteelta hehtaarilta 
   korjataan 100 m3 puuta ja tästä saadaan 
   noin 25–35 irto-m3 kuorta.  Kuorinta kes-
   tää koneellisesti suoritettuna 8–12 tuntia.
• Ajanmenekki: Vaihtelee käytössä olevan 
   kuorintatekniikan mukaan.

Lisätietoja 
• www.metsakeskus.fi
• www.luke.fi
• www.luke.fi/kuori-on-hyotyaineiden-aarreaitta/
• www.arktisetaromit.fi
• www.aitoluonto.fi
• www.keraaja.fi
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