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Vuodesta 2010 alkaen
Neljä alueyksikköä

Etelä-Suomi (Vantaa)

Itä-Suomi (Joensuu) 

Länsi-Suomi (Parkano)

Pohjois-Suomi (Rovaniemi)
joilla kullakin keskinäisen työnjaon pohjalta 
selkeä erilainen toiminta- ja tutkimusprofiili

Metsäntutkimuslaitos – METLA

Henkilöstö 2010
- Vakinaisia n. 700, 
joista tutkijoita n. 250

Budjetti v. 2009  noin 55 milj. euroa
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Metsien sitoma hiili
Suomen metsät ovat toimineet hiilinieluna ja hidastaneet 
hakkuusäästöillä ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden 
kohoamista jo useita vuosikymmeniä. Talousmetsissä 
hakkuusäästöjä ei voida kerryttää loputtomasti, sillä kasvun 
hiipuessa metsät lakkaavat varastoimasta hiiltä. 

Siksi talousmetsiä tulee hoitaa jatkuvasti

Hoidettu metsä on ”hiilipumppu”

Metsien hiilen sidonta

Fossiilisen hiilen päästöt
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Ilmasto- ja energiapoliittinen selonteko: 
Tutkimushaasteet  

Metsäntutkimukseen kohdistuu erityisesti kolme
haastetta:

1. Metsien sopeutumiskeinojen selvitys

2. Ilmastonmuutoksen vähentäminen vähäpäästöisten
polkujen avulla

3. Mittareiden kehittäminen kestävän ilmastopolitiikan 
tukemiseksi
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Ilmasto- ja energiapoliittinen selonteko                             
Tutkimushaasteet  1

Metsien sopeutumiskeinojen selvitys

Laaja aihealue, kohdistuu useisiin tieteenaloihin
Vakavimmat välittömät uhkat:

ilmaston ääri-ilmiöt: kuivat jaksot kesällä, lauhat jaksot talvella, tuuli
lauhkean vyöhykkeen tuhohyönteisten leviäminen

Varautumiskeinojen kehittäminen 
Sopeutumisstrategiat kuten esim. kuivuudelle herkimpien 
alueiden tunnistaminen, 
Tuuli – ja myrskytuhoille herkät alueet
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Ilmasto- ja energiapoliittinen selonteko                             
Tutkimushaasteet  2

Ilmastonmuutoksen vähentäminen
Vähäpäästöisten polkujen avulla

Metsäbiomassa 
tärkein valmiina oleva uusiutuvan bioenergian raaka-
aine Suomessa 
tutkimustoiminta on jo vilkasta ja kansainvälistä,
mutta lisätukea tarvitaan

Puun käyttö ja puurakentaminen
tuotteiden elinkaari -ja kasvihuonekaasuanalyysit
rakennuskaavat ja kansallinen lainsäädäntö kehitettävä
tukemaan   puun käyttöä (rakentamisessa 10-20 % puun osuus)

Manual 

felling and

piling of 

small-sized

stems

Forest haulage of small-sized trees

Chipping Pile of small-sized delimbed

or undelimbed trees near forest 

road

Transportation to heating

plant

Heating plant 

Accumulating feller-buncher

Felling frame
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Ilmasto- ja energiapoliittinen selonteko                              
Tutkimushaasteet  3

Mittareiden kehittäminen kestävän
ilmastopolitiikan tukemiseksi

Valtakunnan metsien inventointi (VMI)
ajantasaiset vuosittaiset metsävaratiedot mm. metsien hoitotoimenpiteitä 
ja kasvihuonekaasutaseiden raportointeja varten (Suomi ja 
metsäkeskusalueet) 

Tärkeimmät haasteet:
puutuotteiden ympäristösuorituskyvyn, energiatarkoituksiin tuotetun 
kestävän biomassan  metsien aineettomien arvojen ja terveysvaikutusten 
mittareiden kehittäminen

Metsäsektorin osaamisen käyttö muiden sektoreiden 
mittarien kehittämiseen 
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Lisätietoja:

www.metla.fi/jo

jari.parviainen@metla.fi

http://www.eesc.europa.eu

mailto:jari.parviainen@metla.fi
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