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Sisältö 

• Muutama sana kuukauden vanhasta Lukesta 

– Näin me toimimme 

– Näihin me keskitymme 

• Luonnonvarojen kestävä käyttö muutostilanteessa 

– Tiedontuottaja - Missä mennään 

– Ratkaisuvaihtoehtoja seurausvaikutuksineen 

– Tutkittua tietoa  

• Kansainvälinen Luke 

• Yhteenveto 
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Näin me toimimme 

Näihin me keskitymme 
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Metsätalous, maa- ja elintarviketalous ja riista- ja 

kalatalous yhdistyvät Luonnonvarakeskuksessa 

• Luonnonvarakeskus (Luke) on tutkimus- ja 

asiantuntijaorganisaatio, joka tekee työtä luonnonvarojen 

kestävän käytön ja biotalouden kehittämiseksi.  

• Luke muodostettiin kolmesta valtion sektoritutkimuslaitoksesta 

(MTT, Metla, RKTL) ja Tiken tilastotoiminnasta. 

• Luke on aidosti uusi organisaatio 

– Arvoketjun tunnistaminen 

– Asiakas keskiössä 

– Tutkimuksen avulla ratkaisuja 

– Asiantuntijaosaamisella vaihtoehtoja 

– Tietovarannot laajasti käyttöön 

– Monialainen osaaminen, kumppanuudet ja yhteistyö 
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Näin toimimme 

Luonnonvarakeskuksen tutkijat ja 

asiantuntijat 

• tuottavat tietoon perustuvia ratkaisuja ja 

palveluita asiakkailleen 

• tuottavat lisäarvoa, kestävyyttä ja 

kilpailukykyä elinkeinotoiminnalle, joka 

perustuu uusiutuviin luonnonvaroihin  

• tukevat yhteiskunnan päätöksentekoa. 
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Näihin keskitymme 
 

 

 

  

 

Uusiutuviin luonnonvaroihin perustuvat 

• biomassapohjaiset tuotteet ja 

   energia 

• ruokajärjestelmä ja ruokaturva  

• hyvinvointi ja terveys 

• kestävä luonnonvaratalous ja  

   -politiikka  
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Luonnonvarojen kestävä 

käyttö muutostilanteessa 
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Luke tiedontuottajana 
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Luke – monipuolisen luonnonvaratiedon tuottaja 

• Muutokset luonnonvarojen tilassa: Missä mennään? 

 

• VMI kertoo Suomen metsien tilan luotettavasti 

• Metsätilastot – Suomen metsäsektorin toiminta 

• Metsäympäristön tilan seuranta 

• Riistahavainnot ja riistakannat 

– Riistakolmiot 

– Suurpedot 

– Hirvieläimet 

• Porolaitumet ja niiden muutokset 

• Luonnon virkistyskäyttö 

• Marjat ja sienet  

… 
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Metsävarojen kestävä käyttö 
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18.3  VMI11 tulosten julkistaminen – Suomen metsien tila 

 – uudet metsävaratiedot, metsävaralaskelmat, metsävarakartat 

 

Puun riittävyys – Puun saatavuus! 
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Luonnonvarojen kestävä 

käyttö muutostilanteessa 
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Ratkaisuvaihtoehtoja 
seurausvaikutuksineen 
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Ratkaisuvaihtoehtoja ja seurausvaikutuksia 

Työvälineitä toimijoille 

• MELA Metsälaskelmat 

– Alueelliset kestävät hakkuumahdollisuusarviot 

 

• MOTTI-metsänkasvatusohjelmisto 

– Korkeamman tason kasvu hoidetuilla kivennäismailla 

valittavissa - Motti versio 3.3 tänään 5.2.2015 julkistettu 

 

• Metsäisten valuma-alueiden vesistökuormituksen 

laskentatyökalu KALLE 

 

• Riistakanta-arviot  metsästysajat 

 

• Marjojen ja sienien satoennusteet… 
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Luonnonvarojen kestävä 

käyttö muutostilanteessa 
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Tutkittua uutta tietoa 
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Tutkittua uutta tietoa  
Metsät moneen käyttöön -tutkimusohjelma 

• Tarvitaan uusia keinoja 

hyödyntää 

metsäluonnonvaroja ja 

samanaikaisesti säilyttää 

metsäluonnon aineettomat 

arvot 

• Tarvitaan metsien 

käyttömuotojen 

monipuolistamiseen ja 

yhteensovittamiseen liittyviä 

kustannustehokkaita 

toimintatapoja 

 Metsäbarometri kuvaa, missä 

mennään 
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Tutkittua uutta tietoa 
Puumateriaalit ja –tuotteet biotalouden rakentamisessa 

Mitkä ovat puutuotealan uudet mahdollisuudet  

biotalousyhteiskunnassa? 

 

Miten parannamme metsä- ja puutuoteklusterin kilpailukykyä 

tuottamalla tietoa 

• tulevaisuuden puuraaka-aineista ja materiaaleista sekä  

• tuotteiden kysynnästä ja asiakastarpeista. 

 

Miten kehitämme uusia tuotteita ja palveluita? 

Miten kehitämme liiketoimintamalleja?  
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Yhteenveto 

Luonnonvarakeskus 
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Kansainvälinen toimija 
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Yhteenveto 

Luonnonvarakeskus: monialainen tutkimus- ja 

asiantuntijaorganisaatio. Teemme työtä luonnonvarojen 

kestävän käytön ja biotalouden edistämiseksi. 

 

Olemme biotalouden edelläkävijä − osaaminen on 

perusta kestävälle kasvulle ja hyvinvoinnille. 

 

Olemme kansainvälinen toimija - kytkemme Suomen 

biotalousosaamista kansainvälisiin yhteyksiin. 

 

Vauhditamme paikallisten kokeilujen ja onnistumisten 

siirtymistä kansallisiksi toimintamalleiksi. 
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Kiitos! 
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Löydät vanhat tutut 

yhteistyökumppanisi – nyt 

Lukesta 
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