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Kannanotto Luonnonvarakeskuksen metsäntutkimukseen 

 

Luonnonvarakeskuksen metsäntutkimuksen pitää tukea metsävarojen 
hyödyntämiseen perustuvaa elinkeinotoimintaa 

Perustettavana olevan Luonnonvarakeskuksen metsäntutkimuksen suunnitteluun liittyen 
haluamme metsään perustuvien elinkeinojen edustajina korostaa seuraavia asioita.  

1  Luonnonvarakeskuksen metsäntutkimuksen tavoite 

Metsien kestävä ja monipuolinen käyttö luovat pysyvän pohjan suomalaisten 
hyvinvoinnille. Luonnonvarakeskuksen metsäntutkimus on tutkimus- ja 
asiantuntijaorganisaatio, joka tuottaa asiakkaidensa käyttöön tietoa metsien hoidosta, 
käytöstä, tuotteista, palveluista ja aineettomista arvoista. Luonnonvarakeskuksen 
metsäntutkimus on tieteellisesti ja yhteiskunnallisesti vaikuttavaa, edistää metsiin 
perustuvan elinkeinotoiminnan kilpailukykyä sekä tukee alueellista kehitystä. Asiakkaat 
käyttävät Luonnonvarakeskuksen tuottamaa ja aktiivisesti välittämää tietoa ja osaamista 
sekä tuotteita ja palveluja kansallisesti ja kansainvälisesti biotalouden edistämiseksi. 
 
Luonnonvarakeskuksen metsäntutkimuksen vaikuttavuusalueet ovat:  
1 metsiin perustuva yritys- ja elinkeinotoiminta 
2 metsät, ihmiset ja yhteiskunta 
3 kestävät metsänkasvatusketjut sekä  
4 metsätalouden ja metsäympäristön tietovarannot 

 
Luonnonvarakeskuksen metsäntutkimuksen tavoitteet elinkeinoelämän näkökulmasta: 
- Puuhun ja metsäbiomassaan perustuva elinkeinotoiminta vahvistuu sekä tuotteiden 

ja palveluiden arvo kasvaa 
- Metsäalan taloudelliset, sosiaaliset ja ekologiset toimintaedellytykset sekä 

hyväksyttävyys paranevat 
- Metsien aineettomiin palveluihin perustuva elinkeinotoiminta kasvaa ja 

monipuolistuu sekä ala pystyy tarjoamaan houkuttelevia työpaikkoja 
- Kestävät metsänkasvatusketjut mahdollistavat metsien monipuolisen käytön 

muuttuvissa oloissa 
- Metsätalouden ja metsäympäristön tietovarantoja käytetään laajasti ja tehokkaasti 

biotalouden ja hyvinvoinnin edistämiseksi 
 

2  Miten Luonnonvarakeskuksen metsäntutkimuksen pitää toimia 

Luonnonvarakeskuksen metsäntutkimusta ohjaavat arvot ovat asiakaslähtöisyys, 
luotettavuus, osaaminen ja työhyvinvointi.  
 
Luonnonvarakeskuksen metsäntutkimus painottaa asiakastarpeiden merkitystä ja reagoi 
ennakoivasti ja nopeasti niiden muutoksiin.  
 
Luonnonvarakeskuksen metsäntutkimus perustuu tieteelliseen tietoon ja osaamiseen. 
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Luonnonvarakeskuksen metsäntutkimus varmistetaan hyvällä johtamisella ja aktiivisella, 
avoimella vuorovaikutuksella. 
 
Luonnonvarakeskus ei pyrikään itse osaamaan kaikkea vaan ylläpitää ja hyödyntää 
kansallisia ja kansainvälisiä tutkijaverkostoja. 
 

3  Luonnonvarakeskuksen metsäntutkimuksen ja niihin pohjautuvien palveluiden 
pääperiaatteet 

Luonnonvarakeskuksen aloittaessa olemassa olevat Metlan metsäntutkimusohjelmat on 
pystyttävä viemään loppuun. Lisäksi Luonnonvarakeskuksen alla pitää pystyä edelleen 
perustamaan puhtaasti metsällisiäkin ohjelmia, joilla toki voi olla rajapintoja muihin 
tutkimusaloihin ja elinkeinoihin. 
 
Luonnonvarakeskuksen metsäntutkimus pidetään lähellä käytäntöä. 
Luonnonvarakeskuksen metsäntutkimus luo jo tutkimushankkeiden 
suunnitteluvaiheessa läheisen yhteyden metsien tuotteiden ja palveluiden loppukäytön 
sekä metsän välillä. Tutkimustiedon ja teknologian siirto on tärkeää 
Luonnonvarakeskuksen metsäntutkimuksessa. 
 
Luonnonvarakeskuksen metsäntutkimusta ja kehittämistä tehdään laaja-alaisissa 
tutkimusohjelmissa, joiden avulla painopisteitä pystytään ohjaaman strategisesti oikeisiin 
aiheisiin. Luonnonvarakeskus tarjoaa lisäksi mahdollisuuksia verkottua uudelleen koko 
maaseutuelinkeinoja koskeviin tutkimusaiheisiin. Tutkimusta ei pirstota pieniin, 
johtamattomiin, hajallaan oleviin hankkeisiin. 
 
Metsätalous ja siihen pohjautuvat elinkeinot ovat pitkäjänteistä toimintaa. 
Metsäntutkimusta ja metsäelinkeinon kehittämistä hyödyttävät pitkät koeala-aikasarjat 
säilyvät perusmetsäntutkimuksen hyödynnettävissä ja niiden rahoitus turvataan uudessa 
Luonnonvarakeskuksessa. Lisäksi valtion metsiä pitäisi tarvittaessa pystyä ohjaamaan 
metsäntutkimukseen. 
 
Palvelut, jotka Metsäntutkimuslaitos tällä hetkellä (http://www.metla.fi/palvelut/) tarjoaa 
metsäelinkeinon edustajille, tulee turvata myös uudessa Luonnonvarakeskuksessa. 
 

4  Luonnonvarakeskuksen metsäntutkimuksen painopistealueet 

Suunniteltaessa Luonnonvarakeskuksen metsäntutkimusta ja kehittämisen suuntausta 
on tärkeää miettiä strategisia tutkimuskokonaisuuksia. Osa niistä on koko 
Luonnonvarakeskuksen alaisia kokonaisuuksia, kuten esimerkiksi ilmastonmuutos, 
vesitalous, maaperätutkimus ja biotalous. Metsäelinkeinon näkökulmasta seuraavien 
painopistealueiden tulisi olla mukana Luonnonvarakeskuksen metsäntutkimuksessa: 
‒ Taloudellisesti kannattava metsätalous ja puun tuotanto 
‒ Puumarkkinoiden kehittäminen ja loppukäyttöä vastaava puun tuotanto 
‒ Metsäteknologia ja metsätyö 
‒ Mahdollistavan maan käytön tutkimus 
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‒ Toimiva ja kannattava monimuotoisuuden turvaaminen 
‒ Metsien terveyden tila 
 
Painopisteitä täydentävät monet muut aihealueet, joissa Luonnonvarakeskus täydentää 
omaa osaamistaan verkottumalla muiden tutkimuslaitosten ja yliopistojen kanssa. 
Täydentävistä aihealueista elinkeinoelämän näkökulmasta ovat tärkeitä mm. seuraavat: 
‒ Metsäteollisuuden tuotteet ja metsäsektorin kilpailukyky 
‒ Metsäsektorin logistinen kokonaisuus 
 
Maantieteellisesti Luonnonvarakeskuksen toiminnan painopisteen tulee olla Suomessa, 
mutta Luonnonvarakeskuksen tulee ottaa myös merkittävä rooli kansainvälisessä 
metsäntutkimusyhteisössä. On suomalaisen metsäelinkeinon tulevaisuuden kannalta 
ehdottoman välttämätöntä, että Luonnonvarakeskuksella on kyky tuottaa poliittisen 
päätöksenteon tueksi tutkittua tietoa suomalaisista metsistä ja niiden erityispiirteistä. 
Kansainvälisen yhteistyön avulla Luonnonvarakeskus voi tuottaa tietoa muiden maiden 
metsistä ja metsäsektoreista.      
 
Riittävän tutkimusinfrastruktuurin ylläpitäminen (mm. kestokoealat) ja 
perustutkimusosaaminen ovat toiminnan jatkuvuuden perusedellytys. 
 

5  Muuta Luonnonvarakeskuksen metsäntutkimuksesta 

Luonnonvarakeskuksen resurssit metsäntutkimukseen tulee kohdistaa kohdassa 4 
mainittuihin painopisteisiin.  
 
Metsäntutkimuslaitos Metla on kansainvälisesti tunnetuimpia suomalaisia metsäalan 
brändejä. Myös Luonnonvarakeskuksen metsäntutkimuksessa on tietyissä esimerkiksi 
kansainvälisissä yhteyksissä hyvä pystyä käyttämään Metla-nimikettä, koska tällä on 
ainakin alkuvaiheessa kansainvälistä vaikuttavuutta. 
 
Olemme metsäelinkeinon edustajina valmiita olemaan mukana Luonnonvarakeskuksen 
metsäntutkimuksen suunnittelussa.  

 

6  Lisätietoja 

Antro Säilä, johtaja, Metsäteollisuus ry, 040 589 1891, antro.saila@forestindustries.fi 
Erno Järvinen, tutkimuspäällikkö, MTK ry, 040 351 7978, erno.jarvinen@mtk.fi 

 

7  Allekirjoittajat 

      
 Timo Jaatinen  Juha Marttila 
  toimitusjohtaja, Metsäteollisuus ry puheenjohtaja, MTK ry  
 
   
 Matti Peltola   Håkan Nystrand  
  toimitusjohtaja, Koneyrittäjien liitto ry puheenjohtaja, METO - Metsäalan Asiantuntijat ry 
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 Tapio Hankala  Petri Vanhala 
 toiminnanjohtaja, Metsänhoitajaliitto ry  puheenjohtaja, Paperiliitto r.y.  
 
 
 Sakari Lepola  Raimo Etelä 
 puheenjohtaja, Puu- ja erityisalojen liitto ry  toiminnanjohtaja, Sahayrittäjät ry 
 
 
 Kai Merivuori 
 toimitusjohtaja, Suomen Sahat ry  
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