
Vantaan tutkimuskeskuksessa  toimiva Metlan keskus  

laboratorio tarjoaa  korkealuokkaiset  laitteet jamonipuoliset  

mahdollisuudet kemiallisiin analyyseihin.  Keskuslaborato  
rion lisäksi  tutkimuskeskuksessa  on  metsän  tautien ja puun  

ominaisuuksien tutkimukseen varustetut laboratoriot. 

Metlan kirjasto  sijaitsee  Vantaan tutkimuskeskuksen 

toimitiloissa. Kirjastossa  on mahdollisuus käyttää  moni  

puolisia  tietopalveluja  ja hankkia  lähdekirjallisuutta  ympä  

ri  maailman. Kirjastoon  tulee vuosittain koti-ja  ulkomaisia 

sarjajulkaisuja  sekä  aikakauslehtiä lähes 1 300 kappaletta  ja  
niteitä on yhteensä  41 000. 

Vantaan tutkimuskeskus  palvelee metsänomistajia  ja  

metsäluonnosta kiinnostuneita muun muassa  selvittämällä 

paikallisten  metsätuhojen  syitä.  Muita tutkimuskeskuksen  

palvelutehtäviä  ovat metsänviljelyaineiston  luettelointi,  

jalostusaineiston  testaus, puutavaran mittausselvitykset  ja  

torjunta-aineiden  tarkastus. 

Vantaan tutkimuskeskuksen hallintaan kuuluvat  Metlan 

eteläiset tutkimusmetsät ja luonnonsuojelualueet.  Niitä  

ovat  Solbölen, Ruotsinkylän,  Lapinjärven  ja Vesijaon  tut  

kimusalueet sekä  Aulangon  luonnonsuojelualue.  Ruotsin  

kylän tutkimusalueen kenttäasemalla on käytettävissä  
korkeatasoiset kasvihuoneet.  
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Metsäntutkimuslaitos (Metla)  on maa-ja  metsätalousminis  

teriön alainen tutkimuslaitos,  joka tuottaa tieteellistä tietoa 

metsäympäristöstä,  metsien eri  käyttömuodoista  sekä  met  

sä-  ja puutaloudesta.  

Vantaan tutkimuskeskus Vantaan Jokiniemessä on  yksi 

Metlan kymmenestä  tulosyksiköstä.  Vuonna 1995 siellä 

työskenteli lähes 250 henkilöä, joista tutkijoita oli 92. 
Tutkimustoimintaan osallistui lisäksi  35 ulkopuolista  tutki  

jaa lähinnä yliopistoista  ja muista tutkimuslaitoksista. 

Metla jatkaa  Jokiniemessä Maatalouden tutkimuskes  

kuksen  jo vuonna 1898 aloittamaa tutkimusperinnettä,  sillä 
MTTK:Ita vapautuneet toimitilat luovutettiin Metlan käyt  

töön  vuonna 1980. Uusi  päärakennus valmistui vuonna 1993. 

Vantaan tutkimuskeskuksessa  tehdään laaja-alaista  tut  

kimusta kasvisoluista  ja mikrobeista metsäekosysteemiin  

sekä  biotekniikasta puunkorjuun  ja kuljetuksen  teknologi  

aan. Tutkimukset tuottavat uutta  tietoa metsänhoidon bio  

logisista perusteista,  metsätalouden ympäristövaikutuksista  

ja ympäristön  muutosten vaikutuksista  metsien terveyden  
tilaan sekä  metsien kasvusta,  puun korjuusta  ja puuraaka  
aineen ominaisuuksista. Vantaan tutkimuskeskus  toimii 

kiinteässä yhteistyössä  useiden koti-  ja ulkomaisten tutki  
muslaitosten sekä  metsäalan sidosryhmien  kanssa. 

Tutkimukset on organisoitu  tutkimusohjelmiksi  tai erilli  

siksi  tutkimushankkeiksi. Tutkimusohjelmissa,  jotka  koos  

tuvat useista hankkeista, selvitetään laajoja,  ajankohtaisia  

tutkimuskokonaisuuksia. Vuonna 1995 Vantaan tutkimus  

keskuksesta  johdettiin kahta tutkimusohjelmaa:  metsien 

terveydentilan  (12  tutkimushanketta)  ja metsien monimuo  

toisuuden (8 hanketta) tutkimusohjelmaa.  Lisäksi  osallis  
tuttiin Puuvarojen  käyttömahdollisuudet  -tutkimusohjel  

maan. Erillisiä tutkimushankkeita oli yhteensä 22. 

Metsien terveydentilan  tutkimusohjelmassa  tutkitaan 
metsien elinvoimaisuutta,  ilman epäpuhtauksien  ja mui  

den  ympäristötekijöiden  vaikutustapoja  sekä  mahdollisuuk  
sia  parantaa  metsien kuntoa.  Osa  tutkimusohjelman  hank  
keista  saa rahoitusta Euroopan  Unionilta. 

Metsien monimuotoisuuden tutkimusohjelmassa  tutki  

taan metsätalouden vaikutuksia metsäluonnon monimuotoi  

suuteen  sekä  etsitään  keinoja  monimuotoisuuden säilyttä  

miseksi  ja lisäämiseksi talousmetsissä. 

Puuvarojen  käyttömahdollisuudet  -tutkimusohjelmassa  
selvitetään muun muassa  puuraaka-aineen  vähenevän käy  

tön ja harvennushakkuiden lykkääntymisen  vaikutuksia. 
Puulle etsitään myös  uusia käyttömuotoja  metsäteollisuu  

den raaka-aineena ja uudistuvana energialähteenä.  

Vantaan tutkimuskeskuksen tutkijoita  on mukana Suomen 

Akatemian SILMU-  ja Metsämaan biologia  -tutkimusoh  

jelmissa.  Niissä selvitetään muun muassa ilmaston muutok  

sen vaikutuksia metsäekosysteemeihin  ja puulajin  vaiku  
tuksia metsämaan  mikrobistoon. 

Vantaan tutkimuskeskuksen asiantuntijat  osallistuvat Eu  

roopan  Metsäinstituutin koordinoimaan yli 20 maata  käsit  

tävään  tutkimukseen, jossa  selvitetään Euroopan  metsien 

kasvua  ja kasvun  vaihtelua. Lisäksi  tutkimuskeskuksen 

tutkijoita  on  mukana laajassa  METVE-tutkimuksessa, jos  

sa  selvitetään hakkuiden, maanmuokkauksen ja lannoituk  

sen vaikutuksia vesistöjen  ainekuormitukseen. 

Vantaan tutkimuskeskuksen erillishankkeiden tutkimus  

aiheita ovat muun muassa:  

• metsämaan  ravinteisuus ja sen  ylläpitäminen  

• soiden ja kangasmaiden  ainetaseet ja ilmastonmuutos 
• juuri- ja  tyvilahotuhot  sekä biotrofisten patogeenien  

molekyylibiologia  
• havupuiden  tuhohyönteisten  populaatioekologia  
• hirvieläinten ravinnonkäyttö  ja hirvituhot 
• myyrien kannanvaihtelut ja myyrätuhojen  torjunta  
• eri puulajien  ja eri-ikäisten metsien kasvatus  
• metsägenetiikka  ja metsänjalostuksen  menetelmät 
• puuraaka-aineen  ominaisuudet,  laatu ja mittaus 
• puunkorjuu  ja sen aiheuttamat maasto-  ja puusto  

vauriot 

• puunhankinnan  organisointitavat 

Kenttäkokeita tehdään Metlan.  Metsähallituksen, yhtiöiden  

ja yksityisten  maanomistajien metsissä ympäri Suomea. 

Yksityiskohtaista  ympäristötekijöiden  säätelyä  vaativat tut  
kimukset  tehdään kasvihuoneissa ja  kasvatuskammioissa. 
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