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Tervetuloa  Solböleen!  

Solbölen tutkimusalueessa voi tutustua monipuolisesti  suomalaiseen metsäluon  

toon,  erityisesti  rannikkometsien erityispiirteisiin.  Tutkimusalue kuuluu keski  

eurooppalaisen  tammi vyöhykkeen  pohjoisosiin,  ja sille ovat  ominaisia jalot  lehti  

puut sekä  rehevät lehtoalueet. Arvokkaimmat lehdot on rauhoitettu osana  kansal  

lista lehtojensuojeluohjelmaa.  Vastakohdan reheville lehdoille muodostavat kal  

liomänniköt: noin neljäsosa  tutkimusalueen maa-alasta on  heikkokasvuisia kal  

liomänniköitä tai  avokallioita. 

Alueella arvellaan ollen asutusta  viikinkiajoilta  asti.  Pelto-ja  kaskiviljelyn  

merkkejä näkyy  vieläkin monipuolisessa  kasvillisuudessa. Esimerkiksi  Solbölen 

puulajipuisto  on  istutettu  entiselle kaskialueelle ja pellolle.  Puulajipuistoon  ja 

myös  muualle tutkimusalueeseen on  perustettu ulkomaisten puulajien  viljelmiä 

jo 1920-luvulta lähtien. 

Tässä oppaassa kerrotaan yleistietoja Solbölen tutkimusalueesta. Metsä  

reittien kohteet on kuvattu  tarkemmin erillisessä vihkosessa.  Lisätietoja  saa  myös  

Solbölen tutkimusalueen toimipaikasta  ja Metsäntutkimuslaitoksesta. 

Metsäntutkimuslaitos toivoo,  että nautitte Solbölen tarjoamista  metsäkokemuk  

sista. Tervetuloa toistekin! 
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Luonnonolot  

Solbölen tutkimusalue sijaitsee  
seitsemän saaristo-  ja rannikkokunnan -  

Tammisaaren,  Särkisalon,  Dragsfjärdin,  

Nauvon, Paimion,  Turun ja Halikon -  

alueella aivan eteläisimmässä  Suomessa. 

Valtaosa tutkimusalueen maista  sijaitsee  

Tammisaaressa Bromarvissa,  jossa  on 

myös  tutkimusalueen toimipaikka.  

ILMASTO 

Solbölen ilmasto on  selvästi  mereinen. 

Sateita  on  runsaasti,  vuorokautiset ja vuo  

tuiset  lämpötilaerot  ovat  pieniä,  kevät  ja 

syksy  ovat  pitkiä,  talvi  voi  olla  runsaslu  

minen ja routaa  on  vähän tai  ei  ollenkaan. 

Mereinen ilmasto on kasvillisuuden  kan  

nalta edullinen,  joskin  kevään ja alkuke  

sän vähäsateisuus saattaa  muodostua kas  

vua rajoittavaksi  tekijäksi.  

Lähimmät säännölliset säähavain  

toasemat ovat Pohjan  kunnassa Pohjan  

kurussa  ja Hangon  Tvärminnessä. Poh  

jankuru  sijaitsee  hieman pohjoiskoilliseen  

Solbölestä,  mutta ilmastotiedot vastan  

nevat  hyvin  Solböleä;  Pohjankurussa  vuo  

tuinen keskilämpötila  oli 4,8  °C  ja sade  

määrä keskimäärin 717 mm vuosina 

1961-1990. Tvärminne puolestaan  sijait  

see aivan Itämeren rannikolla etelään Sol  

bölestä;  siellä  vuoden keskilämpötila  oli  

7,6  °C  ja sademäärä 599 mm.  Pohjanku  

run kuukausittaiset  keskilämpötilat  ja sa  

demäärät ovat vaihdelleet seuraavasti: 

Kalliometsät tuulen  tuivertamine  mäntyineen ovat  leimaa  antavia  Solbö  

len  maisemalle:  lähes  neljäsosa tutkimusalueen  maa-alasta  on kallio  

maita. 

I II III IV V VI 

Lämpötila, °C -6,1 -6,4 -2,7 3,0 9,8 14,9 

Sademäärä, mm  54 38 39 41 35 43 

VII VIII IX X  XI XII 

Lämpötila, °C 16,5 15,1 10,3 5,7  0,7 -3,6 

Sademäärä, mm 78 83 72  77  85 72 
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Alueella kasvavien  jalojen  lehtipui  

den ja koristepuiden  kannalta kohtalok  

kaiksi  saattavat  osoittautua keskimääräistä  

kylmemmät  talvet,  jotka  ovat  kuitenkin 

rannikolla  harvinaisempia  kuin sisämaas  

sa.  Ulkomaisista  puu- ja pensaslajeista  

alueella menestyvät  parhaiten  mereiseen 

ilmastoon sopeutuneet  lajit;  mantereisten 

kasvupaikkojen  lajien  kasvu  alkaa liian 

aikaisin  keväällä  ja keväthallat  vaurioit  

tavat  jo kasvuun lähteneitä kasvaimia.  

MAAPERÄ JA KASVUPAIKAT 

Tutkimusalueen kallioperä  on  pääosin  

graniittia  tai gneissigraniittia.  Kalliope  

rässä  on  myös  emäksisiä aineksia,  jotka  

näkyvät  erityisesti  kallioiden alareuno  

jen  kasvillisuuden  rehevyytenä.  Irtaimis  

ta  maalajeista  moreeni on yleisin.  

Maasto on  monin paikoin  vaihtele  

vaa:  kallioperä  kohoaa suuressa  osassa  

aluetta verraten  korkealle  läheisestä me  

renpinnasta,  ja irtaimet maakerrokset ovat 

ohuita. Tutkimusalueelle on ominaista 

kallioiden runsaus:  heikkokasvuisia  kal  

liomänniköitä ja  avokallioita  on lähes 

neljännes  maa-alasta.  Kalliojonojen  vä  
liin  jää  kapeita  laaksoja,  joissa on sekä 

kangasmaita  että soita. Soita on tutki  

musalueen pinta-alasta  noin 10 %.  

Kasvimaantieteellisesti Solböle 

kuuluu pohjoisen  havumetsävyöhykkeen  

eteläiseen,  hemiboreaaliseen osaan,  joka  

on välittävä vyöhyke  keski-  ja eteläeu  

roopalaisen  temperaattisen  ja pohjoiseu  

rooppalaisen  havumetsävyöhykkeen  vä  

lillä. Tämän niin sanotun  keskieurooppa  

laisen tammivyöhykkeen  pohjoisraja  si  

vuaa Suomen lounaisrannikkoa. Tammi  

vyöhykkeelle  ovat  ominaisia lehdot ja  

loine lehtipuineen  ja rikkaine  lehtokas  

villisuuksineen.  Tällaiset suomalaisittain 

poikkeukselliset  olot ovat  johtaneet  tut  

kimusalueen perustamiseen  -  tarjoavat  

han  ne oivan mahdollisuuden sekä koti  

maisten  jalojen  lehtipuiden  jatkuvalle  laa  

jalle  kasvattamiselle  että  ulkomaisten  puu  

lajien  kokeilulle. Lisäksi  seudun kaiho  

ja kangasmetsiä  tutkimalla  on saatu  tie  

toa rannikko-  ja saaristometsien  kehityk  

sestä  niiden hoitoa ja käsittelyä  varten.  

Puna-ailakki  (Silene dioica). 

<asvupaikkajakauma, %.  

Lehdot  1,3 

Lehtomaiset  kankaat 

(Käenkaali-mustikkatyyppi  OMT) 9,0 

Tuoreet  kankaat  (mustikkatyyppi  MT) 25,8 

Kuivahkot  kankaat  (puolukkatyyppi VT) 23,1 

Kuivat  ja karukkokankaat  

(kanervatyyppi  CT ja jäkälätyyppi CIT)  1,3 

Avokalliot  24,1 

Korvet  2,5 

Rämeet  4,6 

Nevat 1,7 

Muut maa-alueet  6,4 
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Pähkinäpensas  (Corylus  avellana). 

Euroopanmarjakuusi (Taxus baccata).  

Vaahtera (Acer platanoides). 

Tammi (Quercus  robur). 

KASVILLISUUS 

Kasvilajistoa  rikastuttavat  lehdot. Maise  

man ja  kasvillisuuden monimuotoisuutta 

lisäävät  myös  maaston  pienpiirteiset  vaih  

telut lehdoista lähes pystyseinäisiin  kal  

liomaihin sekä  vanhat,  metsittyneet  tai  

metsitetyt viljelymaat ja kaskimaat.  

Lehdoissa on  tavattu  yli  200 putki  

lokasvilajia.  Niistä  lähes kolmannes ei 

tavallisesti  kasva  lehtojen ulkopuolella.  

Puuvartisia,  tammivyöhykkeelle  

tyypillisiä  kasveja  ovat jalot lehtipuut,  

joita  Solbölessa on runsaasti. Luonnon  

varaisia tammia,  vaahteroita ja lehmuk  

sia  kasvaa  monin paikoin.  Pähkinäpen  

saskasvustoista  laajin  sijaitsee  Lövsve  

denissä  meren rannalla. Jalot lehtipuut  

ovat  tulleet Suomeen pitkän  ajan  kulues  

sa:  ensin jalava  noin 9  000 vuotta  sitten,  

sen  jälkeen  lehmus ja viimeisenä tammi. 

Noin 8  000-5 000 vuotta  sitten  koivu,  ter  

valeppä,  lehmus,  jalavat,  pähkinäpensas,  

saarni  ja tammi olivat  eteläsuomalaisten 

metsien  pääpuulajit.  Tämän jälkeen  alka  

nut kuusen leviäminen Suomeen ja il  
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maston  viileneminen heikensivät  jalojen  

lehtipuiden  elinmahdollisuuksia,  ja ne 

kykenivät  pitämään  puolensa  vain maan 

eteläosien parhailla  kasvupaikoilla.  Myö  
hemmin maanviljelys  valtasi suurimman 

osan  jalojen  lehtipuiden  kasvupaikoista.  

Kallio-, hiekka-ja  soramaat  kasva  

vat  mäntyä.  Kuusi  kasvaa  sekapuuna  puo  

lukkakankailla  ja on  valtapuu  tuoreilla ja 

lehtomaisilla kankailla.  Sekametsää on 

lehtopainanteissa  ja  mereen  viettävillä  rin  
teillä.  Tervaleppä  menestyy  vedestä nous  

seilla  mailla ja rehevillä,  pienillä  kor  

pisoilla.  Harmaaleppää  ei  ole ja raudus  
koivu  on hieskoivua yleisempi.  Pitkään 

jatkunut  ulkomaisten puulajien  viljely  on 

rikastuttanut  puulajistoa.  

ELÄIMISTÖ 

Hankoniemen alue on  muuttolintujen  reit  

tien  varrella.  Solbölessä voi  seurata  han  

hien ja joutsenten  muuttoa  ja nähdä har  

vinaisiakin  lintuja  muuttomatkoillaan syk  

syisin  ja keväisin.  Pesivät  kanadanhanhet 

ja kyhmyjoutsenet  ovat  yleistyneet  huo  

mattavasti.  Alueella kasvavat  monet  puu  

ja pensaslajit  houkuttelevat useita lintu  

lajeja,  esimerkiksi  pähkinähakit  pysähty  

vät  muuttomatkoillaan syömään  pähki  

nöitä ja makedonianmännyn  suuria  sie  

meniä. Satakieli  lurittelee pensastoissa  ke  
väisin  ja metsässäkulkija  saattaa peläs  

tyttää lehtokurpan tai pyyn siivilleen.  

Metsoja  teeri  ovat  harvinaistuneet parin  

viime vuosikymmenen  aikana. 

Tutkimusalueella on  suotuisten lai  

dunmaiden ansiosta  runsaasti hirviä ja 

Tervaleppä  (Alnus glutinosa) viihtyy merestä  nousseilla  kosteilla, rehevillä  ranta  

mailla.  Etualalla  rentukka  (Caltha palustris). 
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Kanadanhanhia. 

peuroja.  Solbölessä elelee myös  näätiä,  

mäyriä,  kettuja,  supikoiria  ja villimink  

kejä.  Harvinaisempiin  nisäkkäisiin  kuu  

luu ilves,  josta  on  useita  havaintoja  viime 

vuosilta.  Rantakalliot  ja -louhikot ovat 

otollisia  asuinsijoja  kyy-ja  rantakäärmeil  

le. 

Luonnossa kulkijan  on syytä  antaa  

linnuille  ja  eläimille  pesimis-jaelinrauha,  

jotta  lintu-ja  eläinlajisto  säilyisi  rikkaana 

ja monipuolisena.  Erityisesti  vesilintujen  

pesimisaikaan  varovaisuus on tarpeen:  

maihinnousu luodoille ei  ole  suotavaa  ja 

koirat  on  ehdottomasti pidettävä  kytket  

tyinä myös  saarissa.  Vesilintujen  hauto  

minen häiriytyy  herkästi,  ja  luonnon omat  

munarosvot  (esimerkiksi  varikset)  iske  

vät  nopeasti  emolinnun hetkeksikin  jättä  

mään pesään.  

Solbölen historiaa  

Solbölessä  arvellaan olleen asutus  

ta jo viikinkiajoista  lähtien. Varmoja  tie  

toja  asutuksen  leviämisestä  Ruotsista  Suo  

men rannikkoalueelle on ristiretkien  yh  

teydestä  1100-ja 1200-lukujen  taitteesta.  

Tenhola vietti  650-juhliaan  vuonna 1979. 

Kalastus,  merenkulkuja  pienimuo  

toinen maa-,  karja-  ja metsätalous ovat 

olleet  väestön elinkeinoja  jo ammoisista  

ajoista.  Rannikkoalueen vesireitit  tarjosi  

vat hyvät  mahdollisuudet kaupankäyn  

tiin  ja merenkulkuun;  jo  hyvin  varhain 

Tenhola-Bromarvilla oli  oma kauppalai  

vasto  ja 1300-luvulla tiedetään olleen 

yhteyksiä  mm. Tukholmaan. Vielä ny  

kyisinkin  kalastus  on  monelle tärkeä  elin  

keino,  ja perinteistä  maataloutta täyden  

tävät  erilaisten  kasvisten  ja juuresten  eri  

koisviljelmät.  

Pysyvämmän  asutuksen  vaikutus  on 

kohdistunut ilmeisesti  ensimmäiseksi  vil  

javien  lehtojen  metsiin.  Peltoviljely  ja 

karjanhoito  perustuivat  viljavimmista  leh  

doista raivatuille pelloille  ja  niityille.  Sol  

bölen lehtoniityt  on merkitty  vuodelta 

1694 peräisin  olevaan  karttaan,  joka  on 
nähtävissä tutkimusalueen toimipaikan  

seinällä. 

Toinen perinteinen,  maatalouteen 

liittynyt  maankäyttömuoto  on  ollut  kas  

kiviljely.  Vuoden 1852 karttoihin  liitty  

vissä asiakirjoissa mainitaan Solbölessä 
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viljellyn  viljaa  sekä pellossa  että kaskes  

sa.  Muistitiedon mukaan viimeinen kaski  

poltettiin  vuoden 1880 tienoilla. 

1850-luvulla suurin  osa  metsistä  oli  

hakamaata ja niin  sanottua  tarvepuumet  

sää.  Järeää metsää Solbölessä oli  77  tyn  

nyrinalan  laajuisella  alueella (noin  38 

hehtaaria).  Luotettavammiksi kuvaukset  

metsätaloudesta ja metsistä  tulivat  1800- 

luvun jälkipuoliskolla,  kun  valtion  virka  

taloille alettiin  tehdä metsätaloussuunni  

telmia. 

Puuta näiltä alueilta on myyty  jo 

verraten varhain,  mutta hinnat eivät  ko  

honneet sisämaan tasolle: Rannikkomän  

nyistä  saatu  sahapuu  on ollut  heikkolaa  

tuista,  kuusia  on vaivannut lahovikaisuus. 

Lisäksi  kilpailu  oli  vähäistä. Halkojen,  

erityisesti  koivuhalkojen  kysyntä  oli  sitä  

vastoin vilkkaampaa.  Niitä laivattiin  lä  

heisiin  merenrantakaupunkeihin,  aiemmin 

jopa  Tukholmaan ja Pietariin  asti.  

MAANOMISTUSOLOT 

Suurin osa  Solbölen tutkimusalueen mais  

ta on  aikaisemminkin  ollut valtion omis  

tuksessa, valtaosa niistä on  ollut entisiä 

Bergön saari.  

sotilasvirkatalojen  maita.  Tutkimusalueen 

laajin  yhtenäinen  alue Bromarvin poh  

joisosissa  käsittää  Knopkägra-Storgärdin  

entisen  luutnantin virkatalon  ja siitä  vuon  

na 1859 lohkaistun Solbölen kruununuu  

distalon maita. Bromarvin Nitlaxissa  ole  

va  palsta  on  osa  entisestä kersantin  virka  

talosta,  Särkisalon kunnassa olevat maat  

ovat puolestaan  kapteenin  ja Dragsfjär  

din kunnassa  olevat  vääpelin  virkatalos  

ta. Bromarvin kunnan edustalla oleva  

Gräön saari  on vanhastaan ollut ns.  kruu  

nunsaari,  jonka  rajoitettua  metsänkäyttö  

oikeutta  on  vuokrattu yksityisille  ainakin 

vuosina 1846-1924. 

Metsäntutkimuslaitoksen hallintaan 

maat  siirtyivät  vuonna 1924,  ja Solbölen 

tutkimusalue perustettiin  vuonna 1926. 

Solbölestä itsenäistynyt  Bergön  tila  lu  

nastettiin valtiolle takaisin  vuonna 1929. 

Seilin  (Själön)  saaristotila  siirrettiin  Met  

säntutkimuslaitoksen hallintaan vuonna 

1963. Tutkimusalue on laajentunut  pe  
rustamisensa jälkeen  myös  maanostoin 

ja tilusvaihdoin.  

Tutkimusalueen metsät  

Solbölen tutkimusalue perustettiin  
vuonna 1926. Tutkimusalueeseen kuuluu 

yhteensä  1 730 hehtaaria maata  ja 390 

hehtaaria vesialueita seitsemän  saaristo  

ja rannikkokunnan (Tammisaari,  Särki  

salo,  Dragsfjärd,  Nauvo,  Paimio,  Halik  

koja  Turku)  alueella. 

Tutkimusalueen metsistä  on tällä 

hetkellä 220 hehtaaria erilaisten  tutkimus  

ten  käytössä.  Suojelualueita  sekä  erilai  

sia  erikoisalueita on  yhteensä  lähes  450  

hehtaaria; näihin kuuluvat  muun muassa  

Vaisakon luonnonsuojelualue,  valtakun  

nallisten lehtojensuojeluohjelman  ja soi  

densuojeluohjelman  kohteita,  Seilin  saa  

ri  sekä  puulajipuisto.  
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Arvokkaimmat Solbölen  lehdot  kuten  kuvan  pähkinäpensas/ehto (Corylus  avellana) on 

rauhoitettu  osana valtakunnallista  lehtojensuojeluohjelmaa. 

METSIEN HOITO JA KÄSITTELY Solbölen tutkimusalue.  

Tutkimusalueen metsien käsittelystä  on 

olemassa  kirjallisia  tietoja  1800-luvun jäl  

kipuoliskolta  alkaen,  jolloin  valtion vir  

katalojen  maille alettiin tehdä metsä  

taloussuunnitelmia. 1800-luvun puolivä  

lissä  hakamaat ja kotitarvepuumetsät  oli  

vat  vallitsevia.  Vuosisadan jälkipuolis  

kolla  metsät hakattiin vuosilohkohakkuil  

la,  joissa joka vuosi tietty osuus  pinta  

alasta hakattiin  siemenpuuasentoon  uu  

distamista  varten.  Ainespuun  kasvatta  

miseen tähtäävä metsikkökasvatus  yleis  

tyi myöhemmin  vähitellen. 

Nykyisin  alueen metsiä hoidetaan 

ensisijaisesti  tutkimuksen  tarpeita  varten. 

Tutkimuksen ulkopuolella  olevia  alueita 

hoidetaan tutkimuksen  varausalueina, joi- 

laa-ala  yhteensä, ha  

(kokeita 220 ha) 

Talousmetsää, ha  1 18l 

Suojelu- ja erikoisalueet, ha  44-  

• Vaisakon luonnonsuojelualue 62 

• Knopön, Solbölen  ja 

Muhkurin  lehtojensuojelualueet 25 

• soidensuojelualueet 30 

• Seili  234 

• puulajipuisto  45 

• muut erikoisalueet  48 

Muut maa-alueet  10( 

• pellot 76 

• rakennetut  alueet,  tiet  jne. 30 
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Tutkimusalueen metsiä  hoidetaan  ja käsitellään  mm.  hakkuin  koetoiminnan  yhtey  

dessä  sekä  normaaliin  metsien  hoitoon  liittyen. Kuvassa  raivataan  27-vuotiasta  

saarnimetsikköä  (Fraxinus excelsior)  vuonna 1957. Kuva  Reino  Saarnio.  

den käsittelyn  tavoitteena on tarjota  tut  

kimuksen  nykyisiin  ja tuleviin  tarpeisiin  

mahdollisimman monipuolista,  vaihtele  

vaa ja usein  tavallisista  talousmetsistä 

poikkeavaakin  aineistoa. Omilla tutki  

musalueillaan Metsäntutkimuslaitos pys  

tyy  muun  muassa  toteuttamaan tavalli  

sista  talousmetsistä poikkeavia  harven  

nustapoja  ja -  voimakkuuksia  sekä  esimer  

kiksi  pidentämään  metsiköiden kiertoai  

koja.  Metsät arvioidaan ja hoitosuunni  

telma tehdään kymmenen  vuoden välein. 

Metsissä  tehdään tarpeen  mukaan hak  

kuita,  taimikonhoitotöitä ja  muita hoito  

töitä. Pääosa metsistä  uudistetaan luon  

taisesti,  metsänviljelyä  käytetään  vain sil  

loin,  kun  luontainen uudistaminen ei  esi  

merkiksi  kasvupaikan  rehevyyden  tai  vää  

rän puulajin  takia  onnistu.  

Ulkomaisten puulajien viljelmät  

sekä  tutkimuskäytössä  olevat  alueet hoi  

detaan ja  käsitellään  erityissuunnitelmien  

Solbölen tutkimusalueen  metsien  keskitilavuus  ja -kasvu  ovat  mm.  kalliomaiden  runsauden  takia  hieman  

pienemmät kuin  Helsingin metsälautakunnana  alueella  keskimäärin  (suluissa). 

Puusto Puulajisuhteet %  til, ilavuuc  desta 

Kokonaispuusto 140 295 m
3 Mänty 59 

-josta tukkipuuta  53% Kuusi  33 

Puuston  keskitilavuus  128 rrf/ha (139 m3/ha) Koivu  6  

Kokonaiskasvu  5  439 rrf/v Muut  havupuut 1 

Keskikasvu  5,0 rrf/ha/v  (6,1 mi3/ha/v) Muut  lehtipuut 2 

Vuotuiset  hakkuut 3 076 rrf/v 
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mukaan. Luonnonsuojelualueita  käsitel  

lään ympäristöministeriössä  vahvistetta  

vien hoito- ja käyttösuunnitelmien  mu  

kaisesti.  Kalliometsät säilytetään  luon  

nontilaisina,  rantametsiä ja lehtoja  käsi  

tellään ensisijaisesti  maisemanhoidolli  

sesti.  Erikoisalueita  -  esimerkiksi  puula  

jipuisto-hoidetaan  niiden käytön  ja met  

sien tilan edellyttämällä  tavalla. Tutki  

musalueessa on myös  kansainväliseen 

Project  Silvaan kuuluvia luonnonhoito  

metsiä  ja aarnialueita. 

METSÄVARAT 

Tutkimusalueen puuston  keskitilavuus  ja 

keskikasvu  ovat  pienemmät  kuin  Helsin  

gin  metsälautakunnan alueella keskimää  
rin.  Tämä johtuu  mm. kallioiden runsau  

desta ja koetoiminnasta,  joka rajaa  met  

siä  puuntuotannollisesti  parhaan  käsitte  

lyn  ulkopuolelle.  Varttuneita kasvatus  

metsiä  ja  uudistuskypsyyttä  lähenteleviä  

metsiköitä  on  runsaasti,  yli  puolet  metsä  

alasta.  Tämä näkyy  mm. puuston  raken  

teessa:  tukkipuuta  on yli  puolet  koko  

naispuustosta.  Vuosittain hakataan koe  

toiminnan yhteydessä  sekä  muuhun met  

sien  hoitoon liittyen  puuta  noin 3 100  m 3.  

Metsäntutkimus  

Solbölessä 

Solbölen  tutkimusalue perustettiin  
Suomen eteläkärkeen antamaan  mahdol  

lisuudet  tammivyöhykkeen  jalojen  lehti  

puiden  jatkuvalle  ja entistä  laajemmalle  

tutkimukselle samoin kuin ulkomaisten 

puulajien  kokeilulle.  Solbölessä on tut  

kittu  lisäksi  kotimaisten  puulajien  eri  al  

kuperien  ja maantieteellisten  rotujen  so  

peutumista  muuttuneisiin oloihin. Alueel  

la  on  myös metsänjalostuksen,  metsämaan 

tutkimuksen,  metsänhoidon tutkimuksen,  

suontutkimuksen sekä  metsien  kasvu-  ja 

tuotostutkimuksen kokeita. Kokeissa  sel  

vitetään muun muassa  voimakkuudeltaan 

erilaisten lannoitusten tai  harvennusten 

vaikutusta puuston kehitykseen.  Solbö  

lessä on  jo vuosikymmenten  ajan seurat  

tu havupuiden  siemen- ja karikesatoja  

sekä niiden vaihtelua. 

ULKOMAISTEN PUULAJIEN  VILJELY 

Tutkimusalueelle antavat  oman eksootti  

sen  leimansa ulkomaisten puulajien  kas  

vatuskokeet,  joita  on  perustettu  1920-lu  

vulta lähtien. Kokeissa  on tutkittu, miten 

Solbölessä on paljon metsäntutkimuksen  kokeita.  

Niissä  selvitetään muun muassa erilaisten  käsitte  

lyjen vaikutuksia  metsien  kasvuun  ja kehitykseen. 

Kokeen  voi  tunnistaa  koealan  nurkkapaaluista tai  

puihin maalatuista  merkinnöistä.  Kokeita mitataan  

ja inventoidaan  säännöllisesti.  
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Koreanpihta  (Abies koreana). Pihtojen emikukin  

not  ja niistä  kehittyvät  kävyt  kasvavat  ylöspäin. 

Solbölessä  kasvaa 15  eri  pihtalajia. 

ilmastoamme vastaavilta alueilta Euroo  

pasta,  Aasiasta ja Pohjois-Amerikasta  

peräisin  olevat  puut  menestyvät  Suomes  

sa:  kuinka  ne sopeutuvat  Suomen ilmas  

toon, kuinka  paljon  ja miten laadukasta 

puuta  ne tuottavat, ja kuinka  hyvin  ne 

uudistuvat luontaisesti  Suomessa.  Lähes 

kaikki  ulkomaisten lehtipuulajien  metsi  

köt  ovat  menehtyneet.  Nykyisin  tutkimus  

Katsura  (Cercidiphyllum japonicum). 

alueessa kasvaa  metsiköinä 50 ulkomais  

ta havupuulajia  (kuusia  12, pihtoja  15, 

mäntyjä  6,  lehtikuusia 6,  muita havupuita 

11).  Useita  puulajeja  kasvaa  myös  yksit  

täisinä puina  tai  pieninä  ryhminä  eri  puo  

lilla  tutkimusaluetta.  Ulkomaisten puula  

jien  luontaisesti  syntyneitä  taimia on  le  

vinnyt  myös  muihin metsiköihin ja ne 

lisäävät  metsien ilmeikkyyttä.  

Näissä vuosikymmeniä  jatkuneissa  

kokeissa  vain harvat  ulkomaiset  puulajit  

-  esimerkiksi  lehtikuusi,  kontortamänty  

ja douglaskuusi  -  ovat osoittautuneet 

puuntuotokseltaan  kilpailukykyisiksi  ko  

timaisten puulajien  kanssa.  Usein  puiden  

menestymisen  on estänyt  jokin  sieni- tai  

hyönteistuho.  Monille  puulajeille  Suomen 

talvi  on osoittautunut kohtalokkaaksi;  eri  

tyisesti  poikkeuksellisen  kylmät  talvet 

(pakkanen  yli  -30  °C)  tai  keväthallat  ovat 

vaurioittaneet  puita. Etenkin  pihdat  ovat 

arkoja  keväthalloille,  sillä  ne lähtevät  kas  

vuun aikaisin. Koristepuina  ulkomaisia 

puulajeja  sen  sijaan  viljellään  runsaasti.  

1920-luvulta lähtien  on perustettu 

myös  kuusen  ja  männyn  alkuperä-  eli  pro  

venienssikokeita.  Niissä  tutkitaan esimer  

kiksi  Rovaniemeltä tai Punkaharjulta  ko  

toisin  olevan  männyn  menestymistä  ran  

nikkoseudulla,  tai eri  maantieteelliseltä 

alueelta  tai  eri  korkeudelta  peräisin  ole  

vien saman  puulajin  alkuperien  menesty  

mistä muuttuneissa oloissa. 

Puulaji-  ja alkuperäkokeet  ovat  ny  

kyisin  arvokkaita  myös selvitettäessä  

mahdollisen ilmaston muutoksen vaiku  

tuksia  Suomen metsiin ja puulajistoon.  

Muita kohteita  tutkimus  

alueessa  

Halikon  kunnassa  sijaitseva  Vai  
sakon luonnonsuojelualue  on perustet  

tu vuonna 1985. Tämän 62 hehtaarin suu  
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Alkuperä-  eli  provenienssikokeissa  selvitetään, miten  eri  alueilta  kotoi  

sin  olevat  puiden alkuperät sopeutuvat uusiin  oloihin.  Tuloksia  tarvitaan  

mm. määritettäessä, miten  paljon metsäpuiden siementä  ja taimia  voi  

daan  metsänuudistamista  varten siirtää  pohjois-etelä -suunnassa.  Tu  

lokset  ovat arvokkaita  myös arvioitaessa  ilmastomuutoksen  vaikutuksia  

Suomen  metsäluontoon.  Kuvassa  vuonna 1931 istutettu kuusen  prove  

nienssikoe.  

ruisen suojelualueen  tarkoituksena on  säi  

lyttää  edustava  näyte  Suomen tammivyö  

hykkeen  jalopuumetsiköistä  ja lehtoalu  

eista.  Vaisakon luonnonsuojelualueelle  on 

tyypillistä  luonnon pienipiirteinen  vaih  

telu. Alueen hoidossa kiinnitetään lehto  

luonnon säilymisen  lisäksi  erityistä  huo  

miota harvinaisten ja  uhanalaisten sieni  

ja  hyönteislajien  ja  eläimistön  säilyttämi  

seen  sekä alueen luonnonmukaisuuden ja 

monimuotoisuuden turvaamiseen. Hoito  

ja käyttösuunnitelman  mukaisesti hoito  

toimenpiteitä  tehdään vain niillä  alueilla,  

joilla  se suojelutavoitteiden  saavuttami  

seksi on välttämätöntä. Vaisakon luon  

nonsuojelualueeseen  kuuluu osa valtakun  

nalliseen lintuvesien  suojeluohjelmaan  si  

sältyvää  Viurilanlahtea. Luonnonsuoje  

lualueella ei  saa  liikkua moottoriajoneu  

voilla tai  ratsain.  Sienien poiminta  on 

kielletty  uhanalaisten lajien turvaamisek  

si.  Kesäaikana linturikkaissa  rantaruoi  

koissa  ei saa liikkua.  

Muhkurin lehtojensuojelualue  

Turussa sekä  Solbölen ja  Knopön  lehto  

jensuojelualueet  Bromarvissa  (yhteensä  

25  hehtaaria)  on  perustettu  Suomessa har  

vinaisen, rehevän lehtoluonnon ja siihen 

liittyvien  muiden luontotyyppien  säilyt  

tämiseksi. Lehdoissa  esiintyy  myös  pal  

jon  niille  tyypillisiä,  vain lehdoissa tavat  

tuja  ja maassamme harvinaisia  eläin-  ja 

kasvilajeja.  Alueet palvelevat  luonnon 

säilyttämisen  lisäksi  ympäristötutkimus  

ta  ja luontoharrastusta. Lövsvedenin ret  

keilyreitin  varrella  sijaitseva  lehtojensuo  
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Solbölessä kasvaa  paljon luontaisesti  syntyneitä  jaloja lehtipuita. Täällä  

monet näistä lajeista muodostavat  metsiköitä, mutta menestyvät pohjoi  

sempana  Suomessa  vain korkeintaan  yksittäispuina.  Nykyisin  jalot  leh  

tipuut ovat  mielenkiintoisia  myös  tutkittaessa  mahdollisen  ilmastomuu  

toksen vaikutuksia metsiemme lajistoon. Kuvassa  tammia (Quercus 

robur) Knopön lehtojensuojelualueessa. 

jelualue on Solbölen edustavin pähkinä  

pensaslehto.  

Nauvon kuntaan kuuluva Seilin 

(Själön)  saari  liitettiin Solbölen tutki  

musalueeseen vuonna 1963. Saarella ole  

vat  historialliset rakennukset,  joissa on  

ollut  mm. spitaali-  ja mielisairaala, siir  

rettiin  Turun yliopistolle,  ja  nykyisin  niis  

sä toimii Saaristomeren tutkimuslaitos.  

Luonnonsuojelu  ja metsäluonnon opetus  

ovat  Seilin  saarien tärkein käyttömuoto.  

Seilin  saarten  metsiä (yhteensä  234 heh  

taaria) hoidetaan erityissuunnitelman  

mukaan. Saaren muodostaminen luonnon  

suojelualueeksi  on  vireillä.  Seiliin  pääsee  

yhteysveneellä  Nauvon satamasta. 
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Metsäntutkimuslaitos  

Metsäntutkimuslaitos on valtakunnallinen, 

riippumaton  tutkimuslaitos,  joka ratkaisee 

metsää  koskevia  ongelmia  tutkimuksen kei  

noin. 

Metsäntutkimuslaitos perustettiin  

1917. Se on  kehittynyt  Helsingissä  ja Van  

taalla sijaitsevan  keskusyksikön  ja  eri  puolil  

la Suomea sijaitsevien  kahdeksan tutkimus  

aseman muodostamaksi monipuoliseksi  

kokonaisuudeksi. Laitoksen yli 200 tutkijan 

asiantuntemus ulottuu perinteisistä  metsätie  

teistä luonnontieteisiin ja yhteiskunta- ja ta  

loustieteisiin. Henkilöstön kokonaistyöpanos  

on noin 1 000 henkilötyövuotta.  

Pitkäaikaisia tutkimuksia ja kokeita 

varten laitoksen hallinnassa on  noin 140 000  

hehtaaria tutkimusmetsiä ja luonnonsuojelu  

alueita. Niissä on  yli 20 000 koealaa,  joista  

vanhimmat on perustettu jo 1800-luvun puo  

lella. 

Metsäntutkimuslaitos on maamme van  

hin luonnonsuojelualueiden  hoitaja.  Sillä on  

hallinnassaan Pallas-Ounastunturin,  Pyhätun  

turin  ja Kolin kansallispuistot  sekä  lukuisia 

luonnonpuistoja  ja  muita suojelualueita.  Tut  

kimustyön  ohella laitos huolehtii alueiden 

opastus-  ja neuvontapalveluista.  

Laitoksen tärkeimpiä  tutkimuksia ovat  

olleet pitkäaikaiset  metsänviljelyn  ja metsän  

kasvatuksen  kokeet sekä kangasmailla  että 

soilla. Ne ovat  antaneet perusteet  Suomessa 

käytettäville  metsänhoidon ja metsänparan  

nuksen menetelmille. Valtakunnan metsien 

inventoinnilla on seurattu  maamme metsäva  

rojen  kehitystä  1920-luvulta lähtien. Uusia 

tärkeitä tutkimusaiheita ovat  metsien  terveys,  

metsien monikäyttö,  puuvarojen  vajaakäyttö  

sekä metsäluonnon monimuotoisuuden säi  

lyttäminen.  

Tutkimusten ohella laitos huolehtii 

muun muassa valtakunnallisesta metsätilas  

tosta, metsäveroperusteiden  laskennasta, met  

sägeneettisestä  rekisteristä,  metsien tervey  

dentilan seurannasta  ja torjunta-aineiden  tar  

kastuksesta.  
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