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Monitieteisen tutkimusohjelman tavoitteena on erityisesti
matkailu- ja virkistyskäytön niveltäminen metsien muihin
käyttömuotoihin tuottamalla tietoa:
• Metsien käytön yhteensovittamisesta
• Metsien virkistys- ja matkailukäytön taloudellisista
arvoista ja hyödyistä
• Luontomatkailun ja virkistyskäytön kysyntä- ja
kehitystrendeistä
• Metsien käytön sosiaalisista ja kulttuurisista arvoista
• Luontoyrittäjyyden toimintaympäristöstä sekä uusien
tuotteiden ja palvelujen kehittämisestä
Tutkimusohjelman toteutus ajoittuu vuosille 2008–2012.
Ohjelma alkoi hankeryhmällä vuonna 2007, ja uudet hankkeet
käynnistyvät ohjelmakaudella vaiheittain. Tutkimusohjelma
toteutetaan yhdessä eri sektoritutkimuslaitosten, yliopistojen,
kehittämisorganisaatioiden ja yritysten kanssa.

Tutkimushankkeet:

• Luonnon virkistyskäytön seuranta ja arviointi
• Matkailu yhdyskuntarakenteessa - miten matkailuteollisuus
integroituu kestävään aluekehitykseen?

• Matkailun ja virkistyskäytön merkitys maaseudun maisemassa ja elinkeinoelämässä

• Metsien ympäristö- ja virkistyspalvelujen aluetalous,
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Metsästä hyvinvointia -tutkimusohjelma etsii keinoja metsäluonnon monipuoliseen hyödyntämiseen, jotta metsä palvelisi laajasti
muuttuvan yhteiskunnan ja yksilön tarpeita. Ohjelman pääteemat
ovat luontomatkailu, luonnon virkistyskäyttö, uudet tuotteet ja
palvelut sekä metsien eri käyttömuotojen yhteensovittaminen.

Metsät ovat hyvinvoinnin lähde
Metsät tarjoavat monipuolisia mahdollisuuksia kilpailukykyiselle metsäteollisuudelle, luontoyrittäjyydelle, kehittyvälle
maaseudulle, paikallisille elinkeinoille sekä kansalaisten virkistäytymiselle ja hyvinvoinnille.
Jotta erilaiset tavoitteet voidaan sovittaa yhteen, metsien
käytössä on tärkeää noudattaa kestävän käytön periaatteita.
Niihin kuuluvat ekologisen kestävyyden lisäksi taloudellinen,
sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys. Tärkeä osa sosiaalista ja
kulttuurista kestävyyttä on erilaisten kulttuurien hyväksyminen,
ja ihmisten mahdollisuus vaikuttaa elinympäristöään ja luonnonvarojen käyttöä koskevaan päätöksentekoon. Sosiaalisen
kestävyyden keskeinen osatekijä on puolestaan oikeudenmukaisuus, mikä suuntaa huomion metsistä saatavan hyvinvoinnin
jakautumiseen.

arvottaminen ja elinkeinoedellytykset

• Metsän käyttöä tehostavien palvelujen ja tuotteiden

Tutkimusohjelman johtaja: Professori Liisa Tyrväinen
Metsäntutkimuslaitos, Metla
PL 16, 96301 Rovaniemi		
liisa.tyrvainen@metla.fi
Puh. 029 532 4553
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kehittäminen metsänomistajien, yrittäjien ja yhteiskunnan
hyödyksi
Metsätaloustoimenpiteiden maisema- ja
virkistyskäyttövaikutukset
Ylä-Lapin metsien kestävä käyttö
GREENDECISION - Luontoalueita koskevan ekologisen
ja sosiaalisen tiedon hyödyntäminen kaupunkisuunnittelussa
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