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Metla- Joensuun  toimintayksikkö  

Joensuussa  sijaitsee  yksi  Metsäntutkimuslaitoksen 

yhdeksästä  toimintayksiköstä.  Joensuun  toimintayk  

sikkö  on valtakunnallisesti ja kansainvälisesti  toimiva 

monitieteinen asiantuntijaorganisaatio.  Sen tehtävänä 

on edistää metsä- ja puuosaamiseen  liittyvää  alueellista 

kehittämistä erityisesti Itä-Suomessa. 

Metsäntutkimuslaitoksen toiminta alkoi  Joensuussa  jo 

vuonna 1981. Tällä hetkellä Joensuun  toimintayksikössä  

työskentelee  120 henkilöä, joista 80 tutkijoita. Tutki  

joista vajaa  puolet on suorittanut tohtorintutkinnon, ja 

Metlan 19 tieteenalaprofessorista  kuusi  on sijoittunut 

Joensuuhun.  Henkilöstöstä 82 on vakituisia. 

Joensuussa  metsäntutkimusta tehdään uudessa, vuon  

na 2004 valmistuneessa Metla-talossa. Metla-talo on 

Suomen ensimmäinen  suuri puinen  toimistorakennus,  

joka  on saanut  runsaasti huomiota upean arkki  

tehtuurinsa ansiosta. Metla-talo sijaitsee  Joensuun  

yliopiston  kampusalueella.  

Tutkimus 

Metlan tutkimusohjelmat  ovat monitieteisiä, laajoja, 

useiden hankkeiden muodostamia kokonaisuuksia. Jo  

ensuun toimintayksiköstä  koordinoidaan kolmea tutki  

musohjelmaa:  

� Puunkäytön  mahdollisuudet ja puutuotteiden  menekki 

� Metsävaratietojärjestelmä  ja metsäsuunnittelu 

� Bioenergaa  metsistä 

Joensuun  tutkimusprofiiliin  sisältyy  myös  

kuusi  soveltavan tutkimuksen painoalaa.  

Metsätalouden suunnittelu on metsien  hoitoa, 

käyttöä  ja hallintaa koskevan  päätöksenteon  tukemista. 
Tuloksia hyödynnetään  kansallisen ja alueellisen sekä 

yritys- ja metsälötason suunnittelussa. 

Metsänhoidon ja  sen ympäristövaikutusten  tutki  

mus  kohdistuu metsänhoidon perusteisiin,  menetelmiin 

ja soveltamiseen. Tutkimusteemoja  ovat  nuorten metsi  

en hoitomenetelmät ja tuhot, metsien monikäyttö  sekä 
metsä- ja suokasvien monimuotoisuus ja esiintyminen.  

Ympäristövaikutustutkimuksessa  selvitetään met  

säekosysteemin  ainevirtoja  ja kehitetään menetelmiä 

hakkuiden, lannoitusten sekä suometsien hoidon ym  

päristökuormituksen  hallintaan. 

Tutkimus 

Puutiede painottuu  puun raaka-aineominaisuuk  

siin, puunkäytön  tuotanto- ja raaka- ainetalouteen 

ja arvoketjuihin,  aines- ja energiapuun  mittaukseen 

ja laadutukseen sekä  laatupuun  kasvatuksen  sovel  
luksiin. Tavoitteena on edistää soveltavalla otteella 

kotimaisen raakapuun  käyttöä  sekä  tuote- ja  teknologia  

kehitystä  puutuotealalla  ja energiasektorilla,  erityisesti 

pk-yrityksissä.  

Metsä-  ja puualan  yritys- ja elinkeinotoiminan 
tutkimus suuntautuu  yrittäjyyteen  painottaen in  
novatiivisuutta ja kasvuhakuisuutta, yritysmuotoihin,  

yritysten  toimintaan arvoketjuissa  sekä  yritystoiminnan  

kilpailuetuja  synnyttäviin  tekijöihin.  Yritys-  ja elinkeino  
toiminnan alueellista ja paikallista toimintaympäristöä  
tarkastellaan sekä kilpailullisesta  että kilpailukykyä  
luovasta näkökulmasta. 

Kansainvälisen metsätalouden tutkimus 

keskittyy  Venäjän  ja itäisen Euroopan  siirtymätalousmai  
den metsätalouteen, joiden kehitystä  selvitetään Suomen 

metsätalouden näkökulmasta. 

Varsinaisten painoalojen  lisäksi  
tutkimukseen kuuluvat valtakunnan metsien inventoin  

nin  (VMI)  johtaminen, toteutus  sekä tulosten laskenta 

ja raportointi,  metsätalouden ja hirvien vuorovaikutus, 

metsien hyönteistuhot,  metsämarja-  ja sienisatoennus  

teet, metsäsertifiointi,  kestävän metsätalouden mitta  

rit,  metsien suojelun kansainväliset kysymykset  sekä 

metsien ja puun hiilensidontakysymykset  

Metsäteknologiassa  tutkimus kohdistuu puun korjuun  

ja hankinnan ohella työn organisointiin,  johtamiseen  

ja logistiikkaan.  Metsäteknologinen  osaaminen palve  
lee innovatiivisesti sekä teollisuuden ainespuun  että 

metsäbiomassojen  korjuumenetelmien  ja -koneiden 

kehittämistä. 
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