
METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN 

HAJASIJOITUS  



MITÄ METLA  TEKEE  

Metsäntutkimuslaitos  eli METLA on maa-  ja metsä  
talousministeriön alainen valtakunnallinen tutkimus  

laitos. Sen lakisääteisenä päätehtävänä  on  "suorit  
taa metsätaloutta sekä  metsävarojen  ja metsien tar  
koituksenmukaista  käyttöä  edistävää tutkimusta". 

Tutkimustehtävänsä ohella laitoksen on pidettävä  

yhteyttä muihin metsäntutkimusta  ja sitä sivuavaa 
tutkimusta harjoittaviin laitoksiin,  ottaa osaa  alansa 
kansainväliseen yhteistyöhön  sekä antaa viranomai  
sille lausuntoja  ja selvityksiä.  

Tutkimuslaitoksen keskusyksikön  toimipaikat  ovat 

Helsingissä  ja Vantaalla. Tutkimusasemia on kah  
deksan  eri puolilla  maata.  

■  Valtioneuvosto  ehdottaa  v. 1986  tulo-  ja  I 
I  menoarvioesityksessään,  että  tutkimuslai-1 
Itoksen  kehittämisen  painopiste  pidetään!  

alueyksiköissä.  Samalla  kuitenkin  yllättäen f 
I  ehdotetaan  keskusyksikön  siirtämistä  "sel-l  
I  vityksen  jälkeen"  Joensuuhun.  



KESKUSYKSIKÖN SIIRROLLE 

JOENSUUHUN EI OLE 

PERUSTEITA 

TUTKIMUKSELLISET 

NÄKÖKOHDAT 

Metsäntutkimuslaitos  on hajasijoitetuin  val  

tion laitos. Vuodesta  1961 alkaen  on Keski  

ja Pohjois-Suomeen rakennettu  alueellisia  

tarpeita palvelemaan  kahdeksan  tutkimus  
asemaa. 

Joensuussa  on jo tutkimusasema.  Muut  
asemat sijaitsevat  Parkanossa,  Kolarissa,  
Muhoksella,  Rovaniemellä,  Suonenjoella,  

Kannuksessa  ja Punkaharjulla.  

Käytännön  työtä tehdään  tutkimusmetsissä  

ja luonnonsuojelualueilla  (yht.  140000  ha)  

eri  puolilla  maata.  

Kaikkien  tutkimusasemien  tehokas  tutki  

mustoiminta  vaatii lähivuosina  merkittäviä  

tutkimusresurssien  lisäyksiä.  

Keskusyksikön  siirto sitoisi  resurssit  aina  
kin 10  vuodeksi,  jolloin tutkimusasemien  
kehittäminen  vaarantuisi.  

Maamme metsävaroista 40% on Etelä-  

Suomessa, jonka tutkimus  on keskusyksi  
kön  palvelujen varassa. Siirto Joensuuhun  

jättäisi  tänne  tyhjiön. 



Vain neljäsosa tutkijoista jatkaisi Joen  

suussa. Tämä heikentäisi  tutkimusta  10—15 

vuodeksi.  Mm. Metsä  2000 -ohjelman  toteu  
tus ja Ilman  epäpuhtauksien  vaikutus  met  

siin  -projekti  vaarantuisivat.  

Lailla  määrätyt yhteydenpito  pääkaupungin  

sidosryhmiin,  asiantuntijatehtävät ja kan  
sainvälinen  toiminta vaikeutuisivat  siirron 

jälkeen.  

Metsäntutkimuksen  kehittämiselle  elintär  

keitä Helsingin  yliopiston jatko-opinto  

mahdollisuuksia  ei  löydy  muualta  maasta. 

Muhoksen  tutkimusasema  on yksi  METLAn  kahdeksasta  alueelli  

sesta  tutkimusasemasta. 



ALUEPOLIITTISIA NÄKÖKOHTIA 

METLAn  hajasijoitettu tutkimusasemaver  

kosto  toteuttaa jo nyt  aluepoliittisia  etuja.  

Hyvää  aluepolitiikkaa  on eri puolilla maata 

sijaitsevien  alueyksiköiden  voimistaminen.  

Jos keskusyksikkö  siirretään  Joensuuhun,  
mistä resurssit  alueyksiköiden  kehittämi  
seksi.  

Joensuussa  on tutkimusasema,  jonka  edel  
leen  kehittäminen  palvelee  sekä  metsäntut  
kimuksen  että aluepoliittisia  etuja.  

TALOUDELLISIA NÄKÖKOHTIA 

Viisi METLAn keskusyksikön  yhdeksästä  

tutkimusosastosta  toimii Vantaan  Jokinie  

messä,  jonne pienen  lisärakentamisen  avul  
la kootaan koko  keskusyksikkö.  

Siirto  Joensuuhun  vaatisi  kokonaan  uusien  

tilojen rakentamista  400  työntekijälle.  

Siirto kuluttaisi  metsäntutkimuksen  resurs  

seja paljolti muuhun  kuin  itse tutkimuk  

seen. Etelä-Suomeen  jäävä tyhjiö edellyt  

täisi uutta tutkimusasemaa.  



HENKILÖSTÖN ASEMAN 

TURVAAMINEN 

Tulo- ja menoarvioesityksen  mukaan  
METLAn  keskusyksikön  siirron edellytys  

on, että henkilöstön  asema turvataan. 

METLAn 700  työntekijästä lähes  400  toimii 

pääkaupunkiseudun  keskusyksikössä.  Per  

heenjäsenet mukaan  lukien  siirto  koskisi  
1000 ihmistä.  

Henkilöstöstä  92% vastustaa siirtoa Joen  

suuhun,  ja 65% joutuisi irtisanoutumaan  

perhe-  ym. syistä.  Täten pakkosiirto  merkit  
sisi  lähes  300 ihmiselle  työpaikan  menetys  
tä. 

Siirtoa vastustetaan,  koska  se koskisi  myös  
250  työssä  käyvää  puolisoa. Puolisot  pitä  
vät työnsaantimahdollisuuksiaan  Joen  

suussa heikkoina.  

Henkilöstön  mielestä  pakkosiirrossa  Joen  
suuhun  ei  voida  turvata  heidän  etujaan.  

Palkansaajakeskusjärjestöt  paheksuvat  val  

tion hyvän hallintokäytännön  ja virastode  

mokratiaohjesäännön  vastaista  menettelyä.  

AKAVA, SAK, STTK,  sekä  TVK edellyttävät  

kannanotossaan,  että  METLAn  keskusyksi  

kön  hajasijoitushankkeesta  luovutaan.  



VANTAA PARAS VAIHTOEHTO 

Metsäntutkimuslaitoksen  koko  henkilökun  

ta vaatii,  että suunnittelusta  siirtää keskus  

yksikkö  Joensuuhun  luovutaan.  

Tutkimuslaitoksen  ylin  johto ja kaikki  hen  

kilöstöjärjestöt  ovat yksimielisesti  sitä  miel  

tä, että metsäntutkimuksen  kehittämiseksi  

ja henkilöstön  aseman turvaamiseksi  paras  
ratkaisu  on koota  keskusyksikkö  Vantaan 

Jokiniemeen,  jossa  jo toimii puolet  keskus  

yksikön henkilökunnasta.  

Vantaan  Jokiniemen  toimipaikassa työskentelee jo nyt puolet 

keskusyksikön  henkilökunnasta.  Tänne voidaan  koota  koko  kes  
kusyksikkö.  



Teksti:  Metsäntutkimuslaitoksen  tiedotus  Ja 
henkilökunnan  ammattijärjestöt  

Painopaikka:  Helsingin  Liikekirjapaino  Oy  1985 
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