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Metsäntutkimuslaitos Luonnonvarakeskukseen 

 

Ensi vuoden alussa Metsäntutkimuslaitos, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus sekä Riista- ja 

kalatalouden tutkimuslaitos yhdistyvät Luonnonvarakeskukseksi. Valtion rahapula on osin syynä kansallisten 

sektoritutkimuslaitosten rakenteelliseen kehittämiseen.  

 

Suomesta on toisaalta kehittynyt oleilu- ja kännykkäpeliyhteiskunta. Osa meistä ei valitettavasti ymmärrä, että 

tarvitsemme kotimaista ja puhdasta ruokaa.  Jotkut taas eivät halua uskoa vuorineuvos Tauno Matomäen teesiä, 

jonka mukaan iso raha tulee metsäteollisuustuotteista ja valtamerilaivoista.  

 

Metsäntutkimuslaitos eli Metla perustettiin syksyllä 1917. Itsenäisen Suomen metsätalous tarvitsi puupulan 

keskellä oman metsätieteellisen koelaitoksen.  Nyt vähän tuntuu, että kaikki työ on tehty metsien vuosikasvun 

ollessa yli 100 miljoonaa kuutiometriä. Mutta biotalouden ja uusien metsäteollisuustuotteiden aika on 

alkamassa.  

 

Metla kollegoineen on aina reagoinut suomalaisen yhteiskunnan tietotarpeisiin. Vuonna 1978 huolestuttiin 

metsäojitusten vesistövaikutuksista, ja niitä alettiin tutkia. Ilmastonmuutostutkimukset alkoivat 1990-luvulla, ja 

jo tuolloin eri sektoritutkimuslaitosten tutkijat tekivät yhteistyötä. 

 

Valtakunnallinen ja hajasijoitettu koetoiminta on Metlan ja kihlakumppaniensa vahvuuksia. Katson professori ja 

ylijohtaja Olavi Huikarin ansioiksi Parkanon, Kannuksen ja Muhoksen metsäkoeasemat. Huikarilla sanottiin 

olevan hyvät suhteet mm. presidentti Urho Kekkoseen. 

 

Metlaa voitiin aluksi maakunnissa vierastaa. Muistan, kun Kannuksen tutkimusmetsien tiepuomien lukkoihin 

joku paikallinen tunki tulitikkuja. Metlan hirviporukasta ei aina pidetty. Sain neljännesvuosisata sitten selitellä 

Metlan maksaneen eniten valtiolle perintönä tulleista lapsettoman poikamiesisännän pelloista, joille istutettiin 

tutkimuspuiden taimia.   

 

Nyt moni kunta haluaa Luonnonvarakeskuksen toimipaikan alueelleen. Helposti nähdään, että tietty kunta luo 

puitteet tutkimustoiminnalle, jota ei missään muualla voi harjoittaa kuin juuri meidän kunnassa. Mutta kunta 

saattaa unohtaa itse asian eli korkeatasoisen tutkimuksen. 

 



Nähdäkseni uusi Luonnonvarakeskus antaa mahdollisuudet toteuttaa laajoja ja monitieteisiä tutkimusohjelmia 

esimerkiksi vesiensuojelun, bioenergian, villiruoan tai maaseutuyrittäjyyden aihealueilla. Metsän ja sikojen 

kasvatuskokeita ei oikein voi yhdistää, ja metsäsiat ovat riistapuolen asioita.  

  

Seinäjoella on pian Helsingin yliopiston maatalous- ja metsätieteellisen tiedekunnan osa. Etelä-Pohjanmaalla on 

vahvaa luonnonvara-alan yrittäjyyttä, teollisuutta, hallintoa, neuvontaa ja kehittämistä. Seinäjoki on hyvä 

toimintaympäristö Luonnonvarakeskukselle, koska täällä on alan korkeatasoista ja laadukasta tutkimusta. 

 

Seuraavat kymmenen vuotta näyttävät, millaiseksi kokonaisuudeksi kolmen tärkeän ja perinteikkään 

tutkimuslaitoksen monikulttuurinen pakkoavioliitto hioutuu.  

 

 

MMT Risto Lauhanen  

 

Kirjoittaja on Helsingin yliopiston dosentti sekä SeAMK elintarvike ja maatalouden tutkimus- ja 

kehittämispäällikkö. 

 

 


