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Metsätietoa tulevaisuuden  

tarpeisiin 

Vantaan yksikkö  tuottaa perustietoa  ekologisesti,  sosiaalisesti  ja 

taloudellisesti kestävästä metsien  käytöstä  sekä  kantaa Metlassa 

päävastuun  valtakunnallisesta metsäpolitiikan,  metsätalouden ja 

sen sidosryhmien  palvelemisesta.  

Metsiä tutkitaan biologian,  teknologian,  yhteiskunta-  ja talous  

tieteiden sekä  metsänjalostuksen  näkökulmista. Lisäksi  Vantaal  

la on päävastuu useista  viranomaistehtävistä kuten metsänjalos  

tus  ja metsätilastollinen tietopalvelu.  

Metlalla on käytössään  eteläisessä Suomessa runsaan  5000  hehtaa  

rin  laajuiset  tutkimusmetsäalueet. Metsästä kerätyt  näytteet  tutki  

taan  yksikön  tieteenalakohtaisissa laboratorioissa tai Metlan kes  

kuslaboratoriossa. 

Henkilöstön  määrä  Vantaa yksikössä  on noin 300,  joista  tutkijoi  

ta on  runsas  160. Lisäksi  tutkimukseen osallistuu noin 50 ulko  

puolista  tutkijaa.  

Tutkimus 

Metsäekosysteemin  toiminta ja metsien terveydentila  

sisältää maaperän, metsäpatologian  ja metsäeläintieteen tutki  

muksen. Metsien terveydentilaa  seurataan  kansallisella ja kan  

sainvälisellä tasolla. 

Ilmastonmuutoksen vaikutukset  metsäekosysteemeihin  

Tutkimukset  tuottavat  tietoa toimista, joiden avulla ilmaston 

muutosta  voidaan torjua  ja hillitä, ja  joiden  avulla ilmastonmuu  

tokseen voidaan sopeutua. 

Metsänkasvatus ja metsien monimuotoisuus 

tutkii metsien käsittelyn  vaikutusta puuntuotokseen  ja metsien 

monimuotoisuuteen. Tehtäviin on  otettu mukaan  pitkän aikavä  

lin ilmastomuutosten ja ympäristön  muutosten  kasvuvaikutuk  

set. 

Yhteiskuntatieteellinen ja teknis-taloudellinen tutkimus  

tuottaa  tietoa metsänomistajien  käyttäytymisestä,  metsäalan yri  

tystoiminnasta  ja tuotteiden markkinoista,  metsien virkistyskäy  

töstä  sekä  metsä-ja  ympäristöpolitiikan  vaikuttavuudesta. 

Bioenergiaa  metsistä  

tutkimus- ja kehittämisohjelmassa  selvitetään energiapuun  ja 

muiden metsäbiopolttoaineiden  korjuun  ja käytön  ekologisia,  

ekonomisia,  teknologisia  ja sosiaalisia vaikutuksia sekä  metsä  

biomassan uusia käyttömahdollisuuksia.  

Metsägenetiikka  ja metsäpuiden  jalostustoiminta  

Tutkimuskohteina ovat  puulajien  geneettinen  rakenne,  moni  

muotoisuus ja puiden geneettinen  sopeutuminen  ympäristöteki  

jöihin. Metsänjalostus  tähtää hyvälaatuisten  siementen ja taimi  

en tuottamiseen metsänviljelyä  varten. 

Metsävarojen,  -tilasto  

jen  ja  -tietojärjestelmi  

en viranomaispalvelut  tuot  

tavat perustietoa  Suomen 

metsäsektorista. 

Valtakunnan metsien 

inventointi  (VMI> 

on metsävarojen  seurantajär  

jestelmä,  joka  tuottaa  tietoa 

metsävaroista ja metsäluon  

nosta.  Vantaalla keskitytään  

erityisesti  menetelmäkehi  

tykseen,  kaukokartoitusso  

velluksiin ja asiakastuottei  

siin. 

Tutkimus- ja kehittämistoiminta on jaettu  neljään painoalaan  

■ metsiin perustuva yritys- ja elinkeinotoiminta 

■ metsäekosysteemin  rakenne ja toiminta 

■ metsäympäristön  tilan seuranta, metsätietovarannot ja  

tilastot 

■ yhteiskunnallinen  vaikuttavuus 

Palvelut  

Metsätilastollinen tietopalvelu  

laatii  Suomen viralliset metsätilastot  ja kehittää metsäsektorin 

tietotuotantoa, www.metla.fi/metinfo/tilasto/ 

Metsätuhotietopalvelu  

hoitaa metsätuhoihin liittyvää  palvelu-  ja neuvontatoimintaa 

www.metla.fi/metinfo/metsienterveys/  

Tilaustutkimuksia  

tehdään asiakkaan tarpeisiin kaikilta yksikön  tutkijoiden  asian  

tuntemuksen alueilta. 

Tutkimusmetsiin  rakennetut polut  ja reitit 

esittelevät tutkimusta ja tutkimustuloksia käytännönläheisesti.  

www.metla.fi/va/va-metsat.htm 
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