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Tervetuloa  Solböleen!  

Metsäntutkimuslaitos  toivottaa  vierailijat  tervetulleiksi  Solbö  

len tutkimusalueeseen. Solbölessä  voi  tutustua monipuolisesti  

metsäluontoon  ja metsäntutkimukseen,  eteläisimmän  Suomen 

metsien erityispiirteisiin  sekä  luonnonkauniiseen rannikkomai  

semaan. 

Tämän oppaan avulla  kävijä  voi  helposti  tutustua Solbölen 

alueen metsiin,  täällä viljeltäviin  ulkomaisiin puulajeihin  sekä 

alueella tehtävään  metsäntutkimukseen.  Oppaassa  on kaksi  reit  

tiä,  Lövsvedenin  reitti (pituus  noin 1,5 km)  ja Storsvedenin 

reitti  (pituus noin  3,5  km).  Reitit  alkavat  tutkimusalueen  toimi  

paikan pihalta  ja  kulkevat  puulajipuiston  halki.  Suurin osa  Sol  

bölessä  viljeltävistä ulkomaisista  puulejista  kasvaa  Lövsvede  

nin  ja Storsvedenin  reittien  varrella.  

Solbölen  historiasta  ja  luonnonoloista sekä  tutkimusalueesta 

ja siellä  tehtävästä metsäntutkimuksesta  kerrotaan tarkemmin  

erillisessä  esitteessä.  Esitettä  sekä  yksityiskohtaisempia  tietoja  

tutkimusalueen metsistä  ja  tutkimuskohteista  saa Solbölen  tut  

kimusalueen  toimipaikasta  tai  Metsäntutkimuslaitoksesta.  

Toivottavasti  viihdytte  Solbölessä! 

Metsäntutkimuslaitos 
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Metsäntutkimuslaitos  

Metsäntutkimuslaitos on valtakunnal  

linen, riippumaton tutkimuslaitos,  joka  

ratkaisee  metsää koskevia  ongelmia  

tutkimuksen keinoin. 

Metsäntutkimuslaitos  perustettiin  

1917. Se on kehittynyt  Helsingissä  ja 

Vantaalla sijaitsevan keskusyksikön  ja 

eri puolilla  Suomea sijaitsevien  kah  

deksan tutkimusaseman muodostamak  

si monipuoliseksi  kokonaisuudeksi.  

Laitoksen  yli  200 tutkijan asiantunte  

mus  ulottuu perinteisistä metsätieteis  

tä  luonnontieteisiin  ja  yhteiskunta- ja  

taloustieteisiin.  Henkilöstön kokonais  

työpanos  on noin 1 000 henkilötyö  

vuotta. 

Pitkäaikaisia  tutkimuksia  ja  kokei  

ta  varten laitoksen hallinnassa on noin 

140  000  hehtaaria  tutkimusmetsiä  ja 

luonnonsuojelualueita.  Niissä  on  yli 

20 000 koealaa,  joista vanhimmat on 

perustettu  jo 1800-luvun puolella.  

Metsäntutkimuslaitos  on maamme 

vanhin luonnonsuojelualueiden  hoita  

ja. Sillä  on  hallinnassaan  Pallas-Ou  

nastunturin,  Pyhätunturin  ja  Kolin  kan  

sallispuistot  sekä  lukuisia  luonnonpuis  

toja  ja  muita suojelualueita.  Tutkimus  

työn  ohella laitos huolehtii alueiden  

opastus-  ja neuvontapalveluista.  

Laitoksen tärkeimpiä  tutkimuksia  

ovat olleet  pitkäaikaiset metsänvilje  

lyn  ja metsänkasvatuksen kokeet  sekä  

kangasmailla  että  soilla.  Ne ovat  anta  

neet perusteet  Suomessa käytettäville  

metsänhoidon ja metsänparannuksen  

menetelmille. Valtakunnan metsien  in  

ventoinnilla on  seurattu maamme met  

sävarojen  kehitystä  1920-luvulta lähti  

en. Uusia  tärkeitä  tutkimusaiheita  ovat 

metsien  terveys, metsien monikäyttö,  

puuvarojen  vajaakäyttö sekä metsä  

luonnon monimuotoisuuden  säilyttämi  

nen. 

Tutkimusten  ohella  laitos  huolehtii  

muun  muassa valtakunnallisesta  met  

sätilastosta,  metsäveroperusteiden  las  

kennasta,  metsägeneettisestä  rekisteris  

tä,  metsien terveydentilan  seurannasta 

ja torjunta-aineiden  tarkastuksesta.  
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Solbölen  tutkimusalue  

Solbölen tutkimusalue perustettiin  

vuonna  1926.  Siihen kuuluu yhteensä  

1 730  hehtaaria maata ja 680 hehtaaria 

vesialueita  seitsemän  saaristo-  ja  ran  

nikkokunnan  -  Tammisaari,  Särkisa  

lo,  Dragsfjärd,  Nauvo,  Paimio,  Halik  

ko  ja  Turku -  alueella.  Valtaosa  tutki  

musalueen maista  sijaitsee Tammisaa  

ressa  Bromarvissa,  jossa on  myös  tut  

kimusalueen  toimipaikka. 

Kasvimaantieteelisesti  Solböle kuu  

luu keskieurooppalaisen  tammivyö  

hykkeen  pohjoisimpaan  osaan. Vyö  

hykkeelle  ovat  tyypillisiä  lehdot  jaloi  

ne  lehtipuineen  ja  rikkaine lehtokas  

villisuuksineen. Tällaiset suomalaisit  

tain poikkeukselliset  olot ovat  johta  

neet tutkimusalueen perustamiseen  -  

ne  tarjoavat  oivan  mahdollisuuden  sekä  

kotimaisten  jalojen  lehtipuiden  että ul  

komaisten  puulajien  kasvattamiselle  ja 

kokeilulle.  Lisäksi seudun kallio-  ja 

kangasmetsiä  tutkimalla  on saatu tie  

toa rannikko-  ja saaristometsien kehi  

tyksestä.  

Tutkimusalueen  metsistä on tällä 

hetkellä  noin 220 hehtaaria erilaisten 

tutkimusten käytössä.  Suojelualueita  

sekä  erilaisia  erikoisalueita  on  yhteen  

sä lähes 450 hehtaaria;  näihin kuulu  

vat muun  muassa  Vaisakon luonnon  

suojelualue,  valtakunnallisten  lehtojen  

suojeluohjelman  ja  soidensuojeluohjel  

man  kohteita,  Seilin  saari sekä  puula  

jipuisto.  

Tutkimusalueen metsiä hoidetaan 

ensisijaisesti  tutkimuksen tarpeita  var  

ten. Ulkomaisten puulajien  viljelmät 

sekä  tutkimuskäytössä olevat alueet  

hoidetaan  ja  käsitellään  erityissuunni  

telmien mukaan. Tutkimusten  ulkopuo  

lella olevia  metsiä hoidetaan tutkimuk  

sen  varausalueina,  joiden  käsittelyn  ta  

voitteena  on tarjota tutkimuksen  ny  

kyiseen  ja tulevaan  käyttöön  mahdol  

lisimman  monipuolista,  vaihtelevaa ja 

usein  tavallisista  talousmetsistä  poik  

keavaakin aineistoa. Kalliometsät säi  

lytetään  luonnontilaisina,  rantametsiä  

ja lehtoja  käsitellään  maisemanhoidol  

lisesti.  Luonnonsuojelualueita  käsitel  

lään hoito-ja  käyttösuunnitelmien  mu  

kaisesti.  

Tutkimusalueen metsissä  on tällä 

hetkellä puuta  noin  140 000 m  3,  keski  

tilavuus on  128  m
3/ha  ja  vuotuinen  kes  

kikasvu noin 5 m
3/ha. Vuosittain  ha  

kataan  koetoiminnan  yhteydessä  sekä 

muuhun  metsien  hoitoon liittyen  puu  

ta  noin 3 100 m 
3.
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Ulkomaisten  puulajien viljely  Solbölessä  

Solbölen  tutkimusalue  perustettiin  en  

sisijaisesti  jalojen lehtipuiden, muiden  

kotimaisten  puulajien  sekä ulkomais  

ten puulajien  tutkimista  varten.  Tutki  

musalueelle antavatkin  oman  eksootti  

sen leimansa  ulkomaisten  puulajien  

kasvatuskokeet,  joita on perustettu  

1920-luvulta lähtien. Kokeissa  on tut  

kittu,  miten ilmastoamme  vastaavilta  

alueilta Euroopasta, Aasiasta ja Poh  

jois-Amerikasta  peräisin  olevat  puut  

menestyvät  Suomessa:  kuinka  ne  so  

peutuvat Suomen ilmastoon,  kuinka 

paljon ja miten  laadukasta  puuta  ne  

tuottavat, ja kuinka  hyvin  ne  uudistu  

vat luontaisesti  Suomessa. Lähes  kaik  

ki  ulkomaisten  lehtipuulajien  metsiköt  

ovat menehtyneet.  Tällä  hetkellä  tutki  

musalueessa  kasvaa  metsiköinä  50  ul  

komaista havupuulajia  (kuusia  12, pih  

toja 15, mäntyjä  6,  lehtikuusia  6,  mui  

ta havupuita 11). Useita  puulajeja  kas  

vaa  myös  yksittäisinä puina  tai  pieninä  

ryhminä  eri puolilla  tutkimusaluetta.  

Ulkomaisten  puulajien  luontaisesti  syn  

tyneitä taimia  on levinnyt myös  mui  

hin metsiköihin  ja ne lisäävät  metsien 

ilmeikkyyttä.  

Vuosikymmeniä  jatkuneissa  puula  

jien kokeissa  vain harvat  ulkomaiset  

puulajit  -  esimerkiksi  siperianlehtikuu-  

Si  (kohde  LI6), kontortamänty  (kohde  

536)  ja douglaskuusi  (kohteet  523,  

535) -  ovat  osoittautuneet  puuntuotok  

seltaan  kilpailukykyisiksi  kotimaisten  

puulajien  kanssa.  Usein puiden me  

nestymisen  on  estänyt  jokin sieni-  tai 

hyönteistuho.  Monille puulajeille Suo  

men talvi on osoittautunut kohtalok  

kaaksi;  erityisesti poikkeuksellisen  kyl  

mät talvet (pakkanen  yli  -30 °C)  tai  

keväthallat  ovat  vaurioittaneet  puita. 

Etenkin pihdat  ovat  arkoja  keväthal  

loille,  sillä  ne  lähtevät  kasvuun  aikai  

sin. Koristepuina  ulkomaisia  puulajeja  

sen  sijaan viljellään  runsaasti.  

1920-luvulta  lähtien on perustettu  

myös  kuusen ja männyn  alkuperä-  eli  

provenienssikokeita.  Niissä  tutkitaan  

esimerkiksi  Rovaniemeltä  tai  Punka  

harjulta  kotoisin  olevan  männyn  me  

nestymistä  rannikkoseudulla,  tai eri 

maantieteelliseltä alueelta tai  eri kor  

keudelta  peräisin  olevien saman  puu  

lajin  alkuperien  menestymistä  muuttu  

neissa oloissa.  

Puulaji-ja  alkuperäkokeet  ovat  ny  

kyisin  arvokkaita  myös  selvitettäessä  

mahdollisen ilmaston  muutoksen vai  

kutuksia  Suomen metsiin  ja puulajis  

toon. 
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Jalot  lehtipuut  

Jalot lehtipuut  ovat tulleet Suomeen 

pitkän  ajan  kuluessa:  ensin  jalava  noin 

9 000 vuotta  sitten,  sen  jälkeen lehmus  

ja viimeisenä  tammi.  Noin 8 000-5 000 

vuotta sitten koivu,  tervaleppä,  lehmus,  

jalavat,  pähkinäpensas,  saarni  ja tam  

mi olivat eteläsuomalaisten  metsien 

pääpuulajit.  Tämän jälkeen alkanut  

kuusen  leviäminen  Suomeen  ja ilmas  

ton viileneminen heikensivät  jalojen 

lehtipuiden  elinmahdollisuuksia,  ja  ne  

kykenivät  pitämään  puolensa vain 

maan  eteläosien  parhailla kasvupaikoil  

la.  Yleistynyt  maanviljelys  valtasi  suu  

rimman osan  jalojen lehtipuiden  kas  

vupaikoista.  

Jalojen lehtipuiden puuaines  on  aina  

ollut  arvostettua.  Tammi ja saarni  so  

veltuvat sitkeyttä,  kovuutta  ja lahon  

kestävyyttä  vaativiin  käyttötarkoituk  

siin:  parketteihin,  veneenrakennukseen  

jne. Jalavaa  käytetään  työkalujen  val  

mistuksessa  sekä  huonekaluiksi.  Vaah  

teraa on  perinteisesti  käytetty  soitinten  

kaikupohjina  ja hienoihin veistotöihin.  

Yksittäispuina kasvavat  jalot lehti  

puut  ovat  osa suomalaista  kulttuuripe  

rintöä,  varsinaisia  muisto-ja  maamerk  

kejä.  Lisäksi  ne ovat  tärkeitä useiden 

sammal-,  jäkälä-  ja  sienilajien  kasvu  

alustoina  sekä  lintu-  ja  hyönteislajien 

elinympäristöinä.  -  Nykyisin  jalojen 

lehtipuiden  viljely on  rajoittunut  lähes 

yksinomaan  puistoihiin  ja  puutarhoi  

hin.  Mahdollisen  ilmaston  lämpenemi  

sen  seurauksena  ne saattavat kuitenkin  

yleistyä  uudelleen Suomessa. 
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Toimipaikan  pihapiiri  

Solbölen tutkimusalueen toimipaikan  

päärakennus  on valmistunut vuonna  

1937. Siinä on  tutkimusalueen toimis  

to, asuinhuoneisto  sekä  tutkimusalu  

een vierastiloja.  Päärakennuksen ym  

pärillä  olevat ulkorakennukset muis  

tuttavat ajasta,  jolloin tutkimusalueen 

esimies  viljeli  aktiivisesti  maata ja  hoiti  

karjaa.  Tuolloin vesitie  oli  helpoin  kul  

kuyhteys  Solböleen ja maatalous oli  

Havupuut  

1. Sembramänty  (Pinus cembra)  

2. Harmaapihta  (Abies concolor) 

3. Douglaskuusi  (Pseudotsuga  menziesii) 

4. Lännenpihta  ( Abies lasiocarpa)  

5. Makedonianmänty  (Pinus peuce) 

6. Japaninpihta  (Abies  veitchii)  

7. Jättituija  (Thuja  plicata)  

8. Okakuusi  (Picea  pungens)  

9. Lännenlehtikuusi (Larix  occidentalis)  

10. Koreantuija  (Thuja  koraiensis)  

11. Koreanpihta  (Abies koreana)  

12. Pallokuusi (Picea  abies "Globosa") 

tärkeä virkaan kuuluva "luontoisetu".  

Toimipaikan  pihaan  on  1930-luvulla 

istutettu  monia puulajeja  yksittäin  tai 

ryhminä  sekä  lukuisia  pensaita.  Ohei  

seen karttaan on merkitty  tärkeimmät 

pihapiirissä  kasvavat  puu-ja pensasla  

jit. Päärakennuksen kulmalla kasvaa  

rehevä jätti tatar,  joka  on levinnyt  myös  

muualle ympäristöön.  

Lehtipuut  

13. Tammi, metsätammi (Quereus  robur) 

14. Vaahtera, metsävaahtera (Acer  platanoi  

des)  

15. Katsura (Cercidiphyllum  japonicum)  

16. Villaheisi (Viburnum lantana) 

17. Marjaomenapuu  (Malus  baccata)  

18. Saarni,  lehtosaarni (Fraxinus excelsior) 

19. Punavaahtera (Acer  rubrum)  

20. Korpipaatsama  (Rhamnus frangula)  

21. Marjaomenapensas  (Malus toringo)  

22. Rusokirsikka  ( Prunus sargentii)  
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KARTTA 1. 

PIHAPIIRIN PUITA JA  PENSAITA 
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Retkeilyreitit  

Tutkimusalueeseen ja siellä kasvatettaviin puulajeihin  on helppo  

tutustua  kahden, toimipaikan  pihasta  lähtevän metsäreitin varrel  

la. Ne kumpikin  kulkevat  puulajipuiston  halki. Reitit kulkevat  

vanhalla kaskialueella,  joka kaskettiin viimeksi 1800-luvun lop  

pupuolella. Näille kaskille  on sittemmin perustettu sekä koti  

maisten että ulkomaisten puulajien  metsiköitä. 

Lövsvedenin (lehtikasken)  reitti seuraa aluksi tutkimusalu  

een toimipaikan  pihalta  itään rannan suuntaisena kulkevaa tietä. 

Se erkanee tiestä vajaan kilometrin päässä oikealle liittyäkseen  

jälleen Bromarvin suunnasta  tulevaan tiehen, jota  pitkin se  palaa  

takaisin toimipaikan  pihaan.  Reitin pituus on  noin 1,5  kilometriä,  

aikaa sen  kiertäminen vie noin 1,5  tuntia. 

Storsvedenin (suurkasken)  reitin kohteet 1-19 ovat samat  

kuin Lövsvedenin reitillä. Lövsvedenin reitin erotessa rannan 

suuntaisena kulkevalta  tieltä oikealle Storsvedenin reitti  jatkuu  

tietä pitkin  edelleen. Sen kokonaispituus  on noin 3,5 km.  

Usean  reittikohteen luona on taulu, josta  ilmenevät puulaji  ja 

metsikön syntyvuosi.  

Lövsvedenin  reitti  

Toimipaikan  jälkeen  tien vasemmalle puolelle  jää  pyöröhirsinen  

kämppärakennus,  Koivula.  Se palvelee  ensisijaisesti  maastotyö  

ryhmien  majoitustilana. Ensimmäiset varsinaiset metsäkohteet 

sijaitsevat  kämpän  jälkeen  tien molemmin puolin.  

L1. Tammi  

■ Tien vasemmalla puolella  kasvaa  suurehko tammi (Quercus  

robur,  metsätammi).  Puu vaikuttaa varsin vanhalta, mutta se on 

istutettu vasta  1930-luvun puolivälissä.  

Tammi kasvaa  Suomessa luonnonvaraisena Ahvenanmaalla, 

Lounais-Suomessa ja Uudenmaan rannikkoseudulla suunnilleen 

linjan  Rauma-Porvoo lounaispuolella.  Viljeltynä  se voi menes  

tyä paljon  pohjoisempanakin,  yksittäisiä  puita  kasvaa  Oulussa  ja 

Torniossa asti.  Enimmäkseen tammi kasvaa  Suomessa yksittäis  

puina  tai pieninä  metsiköinä,  laajempia  metsiköitä on vain täällä 

lounaisrannikolla. 
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Suomessa menestyvistä  jaloista  lehtipuista  tammi on kasvu  

paikkavaatimuksiltaan  vaatimattomin. Se voi kasvaa  lähes 50  

metriä pitkäksi.  Suomessa se harvoin kasvaa  yli  20-metriseksi;  se 

voi kuitenkin kehittyä  erittäin paksurunkoiseksi.  Tammi on  hyvin  

pitkäikäinen:  sen väitetään elävän jopa  yli  2  000-vuotiaaksi. Ny  

kyisin  Keski-Euroopan  metsissä on  tavattu 400-600-vuotiaita 

tammia. 

Tammi kukkii  keväällä lehtien puhkeamisen  aikaan.  Sen he  

delmät, terhot, kypsyvät  syksyllä  ja varisevat lokakuun kuluessa. 

Tammiston aluskasvillisuus on keväisin  varsin rikas.  Myös  ke  

sällä siellä viihtyy  paljon  valoa  vaativiakin lajeja,  sillä tammen 

lehdet eivät levittäydy  vaakatasoon vaan ovat  kimppuina.  Solbö  

len tammet  ovat  syntyneet pääosin  luontaisesti. 

Tammen jälkeen  tien vasemmalla puolella  kasvaa  muutama  

douglaskuusi  (kohde 523)  ja makedonianmänty  (kohde  532).  

Alueelle on myös  istutettu näyte-ja havaintokohteeksi muutamia 

vuorijalavan  (Ulmus  glabra)  ja kynäjalavan  (Ulmus  laevis)  taimia 

vuonna 1970. 

L2. Kuusi;  standardimetsikkö 

■ Tien oikealla puolella  kasvaa  noin 55-vuotias kuusikko.  Se on  

valittu vuonna 1992 kuusen standardimetsiköksi. Suomeen pe  

rustettiin noin 30 vuotta  sitten standardimetsiköiden verkko.  Stan  

dardimetsiköiden tarkoituksena on edustaa seutunsa luonnon  

metsien keskimääräistä geneettistä tasoa.  Standardimetsään mer  

kitään runsaasti  (noin  500)  siemenkeräyspuuta.  Hyvinä  käpyvuo  

sina kerätään vähintään 30 puusta käpyjä,  joista karistetaan  sie  

menet. Siemenet sekoitetaan, jolloin saadaan metsikön siemen  

tuotantoa hyvin  edustava näyte.  Siemenistä kasvatettuja  taimia 

käytetään  vertailutaimina metsänjalostuksen  viljelykokeissa,  esi  

merkiksi  alkuperä-ja  jalostuskokeissa.  Käytettäessä  saman met  

sikön siementä vuosikymmeniä  vertailutaso pysyy  vakaana. 

Tämä standardimetsikkö nro  17 korvaa  noin  kilometrin pääs  

sä  sijaitsevan,  ikääntyneen,  vuonna 1960 valitun standardimetsi  

kön, josta kerättyä  siementä on  käytettävissä  vielä yli kymme  

neksi vuodeksi. Standardimetsiköitä hoidetaan tavallisin harven  

nushakkuin. Siemenkeräyspuita  ei kuitenkaan kaadeta ennen stan  

dardimetsiköstä luopumista.  

Kotimainen kutisemme (Picea abies,  metsäkuusi)  kasvaa  luon  

taisesti lähes koko Pohjois-Euroopan havumetsävyöhykkeellä, 
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laajoilla alueilla Länsi-ja  Luoteis-Venäjällä,  Keski-Euroopan  

vuoristoissa,  Alpeilla, suurimmassa osassa  Balkanin vuoristoja  

sekä  idässä miltei koko  Siperian  havumetsävyöhykkeessä.  

Kuusi  kasvaa  usein  sekametsinä männyn,  lehtikuusen, koivun 

tai haavan  kanssa. Etenkin suurtuhojen  (kulo,  myrsky)  jälkeises  

sä puulajikehityksessä  eli sukkessiossa  nämä  sekapuulajit  ilmes  

tyvät  kasvupaikalle  ensin pioneeripuulajeina.  Niiden muodosta  

man verhopuuston  alle kuusi  tulee ja valtaa vähitellen kasvualan. 

Sukkession loppuvaihe  lähentelee usein  puhdasta  kuusikkoa. -  

Sukkessiokehitys  on hyvin  nähtävissä luonnontilaisessa metsi  

kössä  kohteessa S2B. 

Kuusi kukkii  Etelä-Suomessa keskimäärin touko-kesäkuun 

vaihteessa. Siemenet kypsyvät  samana vuonna ja varisevat maa  

han joko  syksyllä  tai seuraavana kevättalvena. Hyviä  käpysatoja  

kuusella on keskimäärin  kerran kymmenessä  vuodessa. 

Kuusi  on melko pitkäikäinen  puulaji,  se elää 250-300-vuoti  

aaksi. Se  kestää  mäntyä paremmin  varjoa  mutta  ei kuulu varsinai  

siin varjopuulajeihin.  Menestyäkseen  se  vaatii tuoreen  ja runsas  

ravinteisen  maan. Kuusi kasvaa  eurooppalaisista  puulajeista pi  

simmäksi, parhailla kasvupaikoilla  yli  50  metriseksi. Pisin Suo  

messa tavattu  kuusi  on  42 m. -  Erityisesti  vanhemmiten kuusi  on 

herkkä lahosienille, jotka voivat päästä  runkoon  esimerkiksi  juu  

risto-  tai  runkovaurion kautta.  

Suomen metsien puuston tilavuudesta noin 37 % on  kuusta.  

Sitä käytetään  sekä  sahatavaraksi että paperin  raaka-aineena. 

L3. Japaninhemlokki  ja kanadanhemlokki 

■ Tien vasemmalla puolella  kasvaa pensasmaisia,  tummanvih  

reälehtisiä pensaita,  japaninhemlokkeja  (Tsuga diversifolia). 

Japaninhemlokki  on  japanilainen  vuoristopuulaji,  jota  kasvaa  puh  

taina  metsiköinä muun muassa  japanilaisten  pyhällä  Fuji-vuorel  

la. Siellä se  saattaa  olla yli 20  metriä pitkä,  mutta  jää  jo Keski-  

Euroopassa  pensasmaiseksi.  Japaninhemlokki  on arka  pakkasille  

eikä  ole menestynyt  Suomessa  tämän  paremmin.  Nämä pensaat 

ovat jo 60-vuotiaita. 

Japaninhemlokin  vieressä kasvaa  kanadanhemlokki (Tsuga  

canadensis),  joka  on luontainen puulaji  laajalla  alueella Pohjois-  

Amerikan itäosissa. Se  kasvaa  tavallisesti sekapuuna  muiden 

puulajien joukossa,  puhtaat  metsiköt ovat  harvinaisempia.  

Kotiseudullaan kanadanhemlokki saavuttaa 18-21 metrin pi-  
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tuuden ja  60-90 cm:n paksuuden.  Nuorena puu on siro,  avoimella 

paikalla  kasvavana kauniin kartion muotoinen. Latvan huippu  

nuokkuu sirosti. -  70-vuotiaina näiden puiden  pituus  oli 16 m. 

Kanadanhemlokki tekee paljon  pieniä  käpyjä  (pituus  noin  

1,5-2 cm).  Se  kestää hyvin  varjostusta  ja on  melko pitkäikäinen,  

ja se  muodostaakin kotiseudullaan useilla kasvupaikoilla  puulaji  

kehityksen  viimeisen vaiheen kuten kuusi  meillä. 

Kanadanhemlokin tanniinipitoista  kuorta on  aiemmin käytet  

ty  parkkiteollisuuden  raaka-aineena. Hemlokin puuainetta  käyte  

tään  huonon säänkestävyytensä  takia kuitupuuksi  ja sisäraken  

teissa;  se  ei kuitenkaan ole erityisen hyvää  käyttöpuuta.  Koriste  

puuna  kanadanhemlokki menestyy  vain Suomen lounaisosissa  ja 

täälläkin välttävästi. 

L4. Japaninmarjakuusi  

■ Vastapäätä  hemlokkeja  tien oikealla puolella  kasvaa japa  

ninmarjakuusia  (Taxus cuspidatd).  Se on suosittu koristepuu  

Euroopassa,  sillä se  kestää  euroopanmarjakuusta  paremmin  pak  

kasia.  Suomessa japaninmarjakuusi  menestyy  tyydyttävästi  vain 

linjan  Imatra-Jyväskylä-Vaasa  eteläpuolella  sekä  länsirannikol  

la Kemiin asti.  Tämä metsikkö on kärsinyt  mm. pakkasista.  

L5.  Hernesypressi,  hibatuija  ja  koreantuija  

■ Tien vasemmalla puolella,  heti hemlokkien jälkeen,  kasvaa  

keskijapanilainen  hernesypressi  (Chamaecyparis  pisifera).  Ko  

timaassaan tämä keskikokoiseksi  kasvava  puu on  metsätaloudel  

lisesti arvokas.  Sen puuaine  tuoksuu miellyttävästi.  Erästä  herne  

sypressin  sukulaislajia  onkin käytetty  japanilaisten  temppelien  ja  

pagodien  rakentamiseen. 

Hernesypressin  vieressä kasvaa  kaksi  matalaa,  kitukasvuista 

hibatuijaa  (Thujopsis  dolabrata), joille viuhkamaisten oksien 

suomumaiset lehdet antavat erikoisen ulkonäön. Hibatuija on 

Japanin  vuoristolehtojen  koristeellinen puu. Meillä se on arka 

talvipakkasille,  eivätkä nämäkään yli 60-vuotiaat puut  ole kohon  

neet  lumirajan  yläpuolelle.  

Edelleen tien vasemmalla puolella  kasvaa harvinaisia ko  

reantuijia  ( Thuja  koraiensis).  Koreantuija  on helppo  erottaa  muis  

ta koristepuina  käytetyistä  tuijalajeista,  sillä sen  oksien alapinta  

on  hohtavan valkoinen. 
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L6. Visakoivu  

■ Koreantuijien  jälkeen  tien vasemmalle puolelle,  rantaan  viet  

tävälle rinneniitylle  on istutettu visakoivun taimia. 

Visakoivu on rauduskoivun erikoismuoto (Betula pendula  

var.  carelica), hieskoivulla  tai muilla puulajeilla  visaa esiintyy  

paljon  harvemmin. Visautumista pidetään  perinnöllisenä  sai  

rautena, jossa  puiden  vuosilustojen  kehitys  häiriytyy  ja syntyväs  

tä puuaineesta  tulee normaalia lujempaa,  usein ruskeaa  ja koris  

teellisesti kuvioitua. Myös ulkonäöltään visakoivu eroaa "ter  

veestä" koivusta:  rungossa on usein  paukuroita,  juomuja  tai ren  

gasmaisia  harjanteita.  Visakoivu kasvaa hitaasti ja on tavallisesti 

haarainen ja pensasmainen.  Se sopiikin  mainiosti esimerkiksi  

puisto-  tai pihapuuksi.  

Visakoivua kasvaa  luontaisena varsin pienellä  alueella, Etelä- 

Suomen lisäksi  sitä  on  mainittavasti ainoastaan Karjalassa,  Etelä- 

Ruotsissa,  Norjan  kaakkoisosissa,  Pietarin ympäristössä, Baltian 

maissa ja Valkovenäjällä.  Etelä-Suomessa visakoivu kasvaa  

luontaisena pääasiassa  vanhoilla kaskiviljelyalueilla.  

Hitaasta kasvustaan  ja omituisesta muodostaan huolimatta 

visakoivu tuottaa arvokasta  puusepänteollisuuden  raaka-ainetta. 

Tuoreen kuoripäällisen  visakoivun hinta voi nousta jopa 10 000  

mk/m
3.  Se  on  Suomessa ainoa painon  perusteella  myytävä  puula  

ji. Visaa  käytetään  mm. taide- ja koriste-esineissä  sekä  ohuina 

viiluina huonekaluissa. 

Tämä koivikko  on  istutettu vuonna 1975. Visapuun  tuottami  

seksi  hoidettu visakoivikko saavuttaa  päätehakkuuiän  jo noin 50-  

vuotiaana. Puisto- ja maisemapuuna  tai tutkimusta varten  sitä 

voidaan kasvattaa pidempäänkin.  

Visakoivun synnystä  on olemassa  myös  kansantarina: Kerran 

piru  pyyteli  talonpojalta  puuta. Isäntä lupasi auliisti sillä ehdolla, 

ettei puu saa  olla suora  eikä  väärä vaan  siltä väliltä. Turhaan piru  

kierteli mäet  ja  notkot. Illansuussa pirun  suuttumus  oli niin suuri,  

että se  tarrasi koivuun puristellen  kynsillään  sen pinnan muhku  

raiseksi  ja sisustan koukeroiseksi  -  ei suora  eikä  väärä.  Piru sai 

puunsa. 

L7.  Pähkinäpensas  

■ Visakoivikon jälkeen  edelleen tien vasemmalla puolella  on 

tuuhea luontaisesti syntynyt  pähkinäpensaslehto  (Corylus  avel  

lana).  Lämpöä  vaativana ja kalkkipitoisilla mailla viihtyvänä  
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lajina pähkinäpensas  menestyy Suomessa  yleisenä  vain Ahve  

nanmaalla ja Lounais-Suomessa, paikoin  myös  Hämeen lehto  

keskuksissa.  

Pähkinäpensas  levisi Suomeen jo  hyvin  varhain jääkauden  

jälkeen.  Turvekerrostumissa säilyneet  pähkinät  ja  siitepöly  osoit  

tavat sen aikanaan kasvaneen aina Keski-Pohjanmaalla  asti. Il  

maston  viilennyttyä  se alkoi taantua  sisämaan kasvupaikoilla.  

Koska itämiskykyisiä  pähkinöitä  syntyy  vain harvoina kesinä,  

pähkinäpensas  olisi  sisämaassa vielä nykyistäkin  harvinaisempi,  

ellei se  uudistuisi voimakkaasti juurivesoista.  Pähkinäpensasleh  

dot vaativat aktiivista hoitoa, muuten  ne kuusettuvat  ja niiden 

arvokas  lehtokasvillisuus tuhoutuu. 

Pähkinäpensas  on  ensimmäisiä kukkivia  kasvejamme  kevääl  

lä: se kukkii  ennen lehtien puhkeamista  jo huhtikuussa. Sen 

pitkät  hedekukkanorkot erottuvat  kauaksi  lehdettömistä pensais  

ta. Maukkaat ja ravintopitoiset  pähkinät,  hasselpähkinät,  kypsy  

vät syyskuussa.  Aiemmin niitä  kerättiin meillä ravinnoksi,  nykyi  

sin linnut ja oravat  ehtivät tavallisesti korjata  sadon talteen ennen 

ihmistä. 

Tämä pähkinäpensaikko  on yksi  valtakunnallisen lehtojen  

suojeluohjelman  kohteista. 

L8. Saksanpihta;  pihdat  

■ Pähkinälehtoa vastapäätä  kasvaa nuori  saksanpihtametsik  

kö  (Abies alba).  Puut ovat romanialaista alkuperää.  5-vuotiaat 

taimet istutettiin entiselle pellolle  vuonna 1967. 

Saksanpihta  on lauhkean ja mereisen  ilmaston laji, joka  kas  

vaa luontaisena Keski-ja  Etelä-Euroopan  vuoristoissa. Sen runko 

on suora,  aina  20 metriin asti oksaton,  ja saavuttaa  edullisissa 

oloissa  jopa  50 metrin pituuden.  Se  sietää voimakastakin varjos  

tusta, kasvaa  nuorena hitaahkosti mutta kasvu  voimistuu myö  

hemmin ja  jatkuu  voimakkaana vanhalle iälle asti.  

Saksanpihtaa  on viljelty paljon  sen luontaisen levinneisyys  

alueen ulkopuolella.  Sitä käytetään  sekä  saha- että  paperipuuna,  

joina sitä pidetään  tavallista kuusta  jonkin  verran  huonompana.  

Saksanpihtaa  on käytetty  paljon  myös  koristepuuna.  Suomessa 

saksanpihta  ei ole menestynyt,  sillä ankarat talvet ja erityisesti 

keväthallat ovat  sille kohtalokkaita. Tämäkin  metsikkö on toistu  

vasti kärsinyt  keväthalloista. 

Solbölen tutkimusalueessa kasvaa  yhteensä 15 pihtalajia 
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{Abies),  joten  lienee tarpeen kertoa lyhyesti  myös  yleistietoa  tästä 

puusuvusta.  Aikaisemmin pihtoja  kutsuttiin jalokuusiksi,  vaikka 

ne eivät ole  kuusia lainkaan -  nimi juontanee juurensa  pihtalajien  

kuusta  muistuttavasta,  kauniista ulkomuodosta. Nykyisin on so  

vittu  käytettäväksi  pihta-nimeä.  

Pihtoja tavataan  suurimmassa osassa  viileää ilmastovyöhy  

kettä sekä  lauhkean ja subtrooppisen  vyöhykkeen  vuoristoissa. 

Pihdat ovat  viileän ja kostean ilmaston lajeja,  mutta eivät tavalli  

sesti  kasva  pohjoisella  metsänrajalla  asti.  Pihtalajeja  tunnetaan  

Pohjoismaissa  pihtoja  ei luontaisesti kasva;  luultavasti ne 

eivät viimeisen jääkauden  jälkeen  ole vielä ehtineet levittäytyä  

takaisin entisille kasvupaikoilleen,  jotka  muut,  kilpailukykyisem  

mät  ja nopeammin  mukautuvat lajit ovat  vallanneet. 

Pihtojen  litteät neulaset säilyvät  puussa 3-8 vuotta. Niiden 

irrotessa  kasvaimeen  jää  pyöreä  arpi mutta ei kyhmyä,  joten 

neulaseton kasvain  on sileä. Usein neulasista lähtee rikki  hierot  

taessa  voimakas  tuoksu. 

Vanhojenkin  pihtojen  kuori on ohuehko, nuorissa ja keski  

ikäisissä  puissa  sileä ja vanhoissa usein uurteinen. Kuoressa on 

tavallisesti suurehkoja  pihkarakkuloita.  Hoikat,  huonosti  karsiu  

tuvat oksat  ovat  säännöllisissä vuosikiehkuroissa. Latvus on  ta  

vallisesti  pitkä  ja kartiomainen. 

Pihtojen  emikukinnot ovat  ryhmittyneet  latvuksen  huippuun,  

hedekukinnot ovat  pääosin  niiden alapuolella.  Kukkivalle emiku  

kinnolle tyypillinen  pystyasento  säilyy  myöhemminkin,  ja pihta  

kuusten hyvä  tuntomerkki ovatkin  pystyt  kävyt.  Siemenet kypsy  

vät yhden  kasvukauden  kuluessa.  Siementen kypsyessä  ja varis  

tessa  myös  käpysuomut  irtoavat,  ja pelkkä  käpyranka  jää  oksaan. 

Pystyt,  tyhjät  käpyrangat  saattavat  säilyä  pihtojen  oksissa  vuosi  

kausia. 

Pihdoista metsätaloudellista merkitystä  Suomessa  saattaisi 

olla  vain siperianpihdalla  (kohde Ll  4).  Se  tuottaa  hyvälaatuista 

puuta, mutta  ei  pysty  tuotosmäärissä kilpailemaan  tavallisen kuu  

sen  tai siperianlehtikuusen  kanssa.  

L9.  Euroopanmarjakuusi  

■ Saksanpihtojen  jälkeen  oikealla kasvaa  tummanvihreitä pen  

saita,  euroopanmarjakuusia  (Taxus  baccata).  Tätä Suomen har  

vinaisinta havupuulajia  tavataan  meillä luontaisena vain Ahve  

nanmaan  lehtomailla,  jonne viikinkiajan  merenkulkijat  sen toi- 
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vat. Siellä sitä  tavataan  vielä jopa  pieninä  metsiköinä. Euroopan  

marjakuusi  on luonnonsuojelulailla  rauhoitettu. 

Euroopanmarjakuusi  on varsinaisesti mereisen Länsi-Euroo  

pan ja Keski-Euroopan  runsassateisten vuoristojen  puulaji.  Brit  

tein saaria lukuunottamatta se on kaikkialla suhteellisen harvinai  

nen. Marjakuusi kukkii  varhain keväällä, ja syksyllä  sen  kukin  

noista kehittyy  kauniin  punaisia  "marjoja";  punainen  osa  on sie  

mentä ympäröivä  mehevä vaippa. Punaista siemenvaippaa  lu  

kuunottamatta euroopanmarjakuusi  on tappavan myrkyllinen.  -  

Hyvin  moni muukin koristepuuna  käytetty  laji  on ihmiselle myr  

kyllinen,  joten koristepuut  ja -pensaat on syytä  valita harkiten 

etenkin lasten leikkipaikkojen  läheisyyteen.  

Euroopanmarjakuusi  on yksi  Euroopan  vanhimpia  käyttöpui  

ta, sitä  on käytetty jo keskiajalla  jousenkaarien  rakennukseen. 

Hienosyistä,  kovaa ja kiiltopintaista  puuta on käytetty vaativiin 

puusepäntöihinkin.  Oksien  katkominen koristetarkoituksiin ja  jou  

senrakentaminen ovatkin  aiheuttaneet marjakuusen  järjestelmäl  

lisen  hävittämisen useilla alueilla. Nykyisin  euroopanmarjakuus  

ta käytetään  koristepuuna.  

L10.  Rotkohemlokki 

■ Seuraavana oikealla  on  muutama  rotkohemlokki  (Tsuga  ca  

roliniana).  Se  eroaa kohteessa L  3  nähdystä  kanadanhemlokista 

mm. siten,  ettei sen neulasissa ole hammastusta ja että sen  kävyt  

ovat  suuremmat.  Rotkohemlokki kasvaa  luontaisesti pienellä  alu  

eella Yhdysvaltojen  kaakkoisosassa.  Nämä Pohjois-Carolinasta  

peräisin  olevat puut ovat kärsineet pakkasista  ja kituneet.  

L11. Ajaninkuusi  

■ Seuraavana tien oikealla  puolella  kasvaa  ajaninkuusi  (Picea 

jezoensis).  Tämä kotimaista  kuustamme muistuttava laji on  Itä- 

Siperian  rannikon ja Japanin,  erityisesti Hokkaidon saaren,  tär  

kein kuusilaji.  Ajaninkuusi  kasvaa  sekä  puhtaina  metsiköinä että 

sekametsien lajina.  Mantereella se  on yleisin  Venäjän  itäisimmis  

sä  osissa  Amurin ja Ajanin  alueella vastapäätä Sahalinin saarta. 

Ajaninkuusi  kasvaa  jopa 50-60  metriä pitkäksi.  Sitä käyte  

tään pääasiassa  sahapuuna,  Hokkaidon saarella myös paperin  

raaka-aineena. Suomessa ajaninkuusi  on menestynyt  tyydyttä  

västi,  vaikka onkin kasvanut  hitaasti. Siitä saattaa  kuitenkin löy- 
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tyä  risteytysten  kautta ilmastoomme paremmin  sopeutuvia  muun  

noksia,  sillä sen  laaja  itäaasialainen levinneisyysalue  viittaa suu  

reen  perinnölliseen  vaihteluun. -  Nämä  ajaninkuuset  olivat 60-  

vuotiaina 16 metrin pituisia.  

L12. Korkkipihta  

■ Seuraava puulaji  oikealla on korkkipihta  (Abies lasiocarpa  

var.  arizonica),  joka on lännenpihdan  (Abies lasiocarpa; kohde 

522) yksi  alamuoto. Se kasvaa Kalliovuoriston eteläisillä haarak  

keilla ja niihin rajoittuvissa  vuoristoissa muodostaen metsänra  

jan. Neulaston harmahtava väri johtuu neulasten ilmarakojen  

vahamaisesta eritteestä,  jota puu tarvitseen suojakseen  liiallista 

haihtumista vastaan  vuoristoilmassa. Korkkipihdan  tunnistaa ker  

manvalkoisesta,  pehmeästä,  paksusta,  korkkimaisen kimmoisas  

ta kuoresta.  

Korkkipihdalla  ei juuri  ole arvoa  käyttöpuuna.  Suojametsiä  

muodostavana lajina se  on kuitenkin kotimaassaan tärkeä. 

L13. Sahalininpihta  

■ Tuuheaoksainen, kauniinvihreä puuryhmä  oikealla on sahali  

ninpihtaa (Abies sachalinensis).  Tämä pitkäneulainen  pihta  on  

kotoisin Itä-Aasiasta  Sahalinin saarelta, eteläisiltä Kuriileilta ja  

Hokkaidolta. Kotiseudullaan se kasvaa  suureksi  puuksi,  Hokkai  

dolla on  tavattu 40 metrin pituisia,  yli  metrin paksuisia  puita. Se 

on taloudellisesti tärkeä erityisesti  Hokkaidolla, jossa sitä käyte  

tään  paperiteollisuuden  raaka-aineena sekä  rakennuspuuna.  

Solbölessä sahalininpihta  on menestynyt  hyvin.  Se on osoitta  

nut  pihdoille  ominaista lihomistaipumusta  ja saavuttanut  järeän  

tukkipuun  mitat melko nopeasti.  Vuonna 1990, metsikön ollessa 

noin 60-vuotias, puiden pituus  oli 23 m ja läpimitta  40 cm. -  

Pohjoisempana  Suomessa sahalininpihta  kärsii helposti  pakka  

sista  ja sienitaudeista. 

L14. Siperianpihta  

■ Seuraavaksi,  hieman taaempana oikealla kasvaa  siperianpih  

tametsikkö  (Abies  sibirica).  Siperianpihta  on venäläis-siperialai  

sen  havumetsän, taigan,  tyypillinen  puulaji.  Se on selvästi  mante  

reisen ilmaston laji,  jonka luontainen levinneisyysalue ulottuu 
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Kauko-Idästä läheltä Tyynenmeren  rannikkoa aina Vienanjoelle  

asti.  Siperianpihta  on  yksi vanhimmista meillä viljellyistä ulko  

maisista puulajeista.  

Siperianpihta  on kauniin suippolatvainen,  solakkarunkoinen 

puu, joka  saavuttaa  30-40 metrin pituuden  ja 80-120 cm:n pak  

suuden.  Vuoristojen  metsänrajalla  ja levinneisyysalueensa  poh  

joisosissa siperianpihta  kasvaa  pensasmaisena,  maata  vasten  pai  

nautuneena.  Myös yksiittäispuuna  kasvaessaan  se usein  painaa  

maata  vasten  pitkät  alaoksansa, joista se myös  uudistuu kasvulli  

sesti. Runko on sileäkuorinen, se muistuttaa lepän  tai pihlajan  

runkoa. Siinä on kirkasta  pihkaa  sisältäviä pihkarakkuloita  selvi  

nä  pullistumina.  Monien muiden pihtalajien tapaan siperianpihta  

on melko lyhytikäinen,  se  saavuttaa  enintään noin 150-200 vuo  

den iän. Siperianpihta  uudistuu herkästi  luontaisesti, sen taimia 

on  usein Suomessakin nähtävissä siementävien puiden alla ja 

läheisyydessä.  

Siperianpihtaa  käytetään  rakennuspuuna,  sahapuuna  ja pape  

rin valmistukseen. Venäjällä  sen neulasista tislataan pihtaöljyä,  

josta  valmistetaan keinotekoista kamferia. Myös  saippua-,  väri  

ja kosmeettinen teollisuus käyttävät  pihtaöljyä.  

Siperianpihta  on  lähes ainoa pihtalaji,  joka Suomessa kehit  

tyy  rannikkoa lukuunottamatta jokseenkin  virheettömänä täysi  

ikäiseksi.  Se on kuitenkin arka  juurikäävälle  ja keväthalloille. 

Metsäpuuna  se on  jäänyt  parhaillakin  kasvupaikoilla  kotoista 

kuustamme heikommaksi, mutta menestyy yksittäis-  ja puisto  

puuna hyvin;  koristepuuna  sitä  onkin käytetty  paljon  maan poh  

joisosia  myöten. -  Tämän siperianpihtametsikön  puut  olivat 60-  

vuotiaina noin 21 metrin pituisia.  

L15. Pihtojen  luontainen uudistuminen ja  hybridit;  kaukasianpihta  

■ Tien varressa  kasvaa  nuorehkoja  pihtoja.  Ne ovat osittain 

1960-luvun pakkastalvien  jälkeen  istutettuja  saksanpihtoja,  osa  

puista on  luontaisesti syntyneitä.  Luontaisesti syntyneet  taimet 

voivat olla hybridejä  eli kahden  pihtalajin  risteymiä.  Pihdat ris  

teytyvät  etenkin näin puulajipuistoissa  lähellä toisiaan kasvaes  

saan helposti.  Syntyvien  risteytystaimien  tarkka lajinmääritys  on 

vaikeaa. 

Nuorten pihtojen  seassa  on  muutama  suurempi, ränsistynyt  

puu. Ne  ovat kaukasianpihtoja  (Abies nordmanniana). Vielä 

1960-luvulla tässä  kasvoi  tiheä metsikkö. Kaukasianpihta  on yksi  
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harvoista havupuista, jotka ovat saaneet  nimensä suomalaisen 

tiedemiehen mukaan: A. von Nordmann löysi  tämän  pihtalajin  

Kaukasukselta vuonna 1837 toimiessaan kasvitieteen professori  

na Odessassa.  

L16. Siperianlehtikuusi  

■ Tien vasemmalla puolella  kasvaa Raivolan lehtikuusikosta 

kerätyistä  siemenistä kasvatetuilla taimilla vuonna 1932 istutettu 

siperianlehtikuusikko  (Larix sibirica).  Siperianlehtikuusi  kas  

vaa luontaisena Koillis-Venäjällä,  erityisesti  Siperian  länsi- ja  

lounaisosissa sekä Uralilla. Lännessä sen levinneisyyden  raja  

ulottuu Äänisjärven  itäpuolelle  asti.  

Luontaisten kasvualueiden ulkopuolella  siperianlehtikuusta  

on viljelty  pääasiassa  entisessä Neuvostoliitossa ja Suomessa. 

Kuuluisin viljelty siperianlehtikuusikko  lienee Karjalan  kannak  

sella kasvava  Raivolan lehtikuusikko,  joka perustettiin  vuonna  

1738 turvaamaan Venäjän  laivaston  mastopuun tarve.  Aloitteen 

teki tiettävästi alunperin  itse  Pietari Suuri. Suomessa, suhteelli  

sen lähellä luontaista kasvualuettaan, siperianlehtikuusi  on  me  

nestynyt  erinomaisesti. 

Siperianlehtikuusi  vaatii paljon  valoa ja melko ravinteikkaan  

kasvualustan. Se kasvaa nopeasti  ja voi saavuttaa 45 m:n  pituu  

den ja jopa  90 cm:n läpimitan.  Punkaharjulla  tehdyissä  kokeissa  

siperianlehtikuusen  on todettu ylittäneen  kotimaisen  männyn puun  

tuotoksen 30 vuoden ikään mennessä  yli 60  %:lla. Puuntuotok  

seltaan ja  kasvunopeudeltaan  siperianlehtikuusi  ei kuitenkaan ole  

aivan euroopanlehtikuusen  luokkaa. Täällä Solbölessä tämä  sipe  

rianlehtikuusikko on saavuttanut 60 vuodessa 27 metrin pituuden  

ja 42 cm:n keskiläpimitan.  

Siperianlehtikuusen  puuaine  on hyvin  raskasta,  uitettaessa se  

esimerkiksi  Venäjällä  niputetaan  yhteen  muiden puulajien kanssa  

uppoamisen  estämiseksi.  Samoin  kuin euroopanlehtikuusi  se kes  

tää hyvin lahoa ja sopii  hyvin vesirakenteisiin. Lehtikuuselle 

tyypillisesti puu halkeilee kuivuessaan  ja työstettäessä  helposti,  

ja  halkeilun estämiseksi suositellaankin reikien poraamista  nauloja  

ja ruuveja  varten.  
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L17. Sitkankuusi  

■  Siperianlehtikuusen  vieressä  kasvaa sitkankuusi (Picea  sit  

chensis).  Nimensä laji on saanut Alaskan edustalla Tyynessä  

valtameressä sijaitsevasta  Sitkan saaresta. Sitkankuusi on selväs  

ti mereisen ilmaston,  pitkän,  viileän ja kostean kasvukauden laji. 

Se kasvaa  luontaisena 2  000 kilometriä pitkällä,  paikoin  vain  80 

kilometriä leveällä rannikkovyöhykkeellä  Alaskasta  Kaliforni  

aan. 

Sitkankuusen neulaset ovat  jäykkiä,  pitkiä  ja erittäin terävä  

kärkisiä.  Sitkankuusi on  pitkähköikäinen  puulaji,  joka saavuttaa  

biologisen  täysi-ikäisyyden  vasta  500-vuotiaana. Se kasvaa  kuu  

silajeista  suurimmaksi,  suurin mitattu puu on  ollut pituudeltaan  

91 m  ja paksuudeltaan  4,6 m.  -  Tämän metsikön keskipituus  oli 

57-vuotiaana 22 metriä. 

Sitkankuusi on  Luoteis-Amerikan taloudellisesti tärkeimpiä 

puulajeja,  jota käytetään  mm. saha- ja paperiteollisuuden  raaka  

aineena. Sitkankuusta  on viljelty  menestyksellisesti  Brittein saa  

rilla,  Saksan  vuoristoissa,  Tanskassa  ja Etelä-Ruotsissa jo 1800- 

luvun alkupuolelta  lähtien. Suomessa sitkankuusi on menestynyt 

parhaiten  täällä Solbölessä, muualla ilmasto ei ole  tarpeeksi  me  

reinen. 

L18.  Saksanpihta  

■  Tien oikealla puolella  kasvaa  aukkoinen saksanpihtametsik  

kö  ( Abies alba, kohde L  8).  Vuonna 1930 istutetut  taimet paleltui  

vat lumirajaa myöten  pakkastalvena  1939/40, talven 1965/66 

pakkaset  tappoivat  peräti  80 % metsikön puista.  -  Tässä  metsi  

kössä  näkyy hyvin  pihtojen  hyvä  kyky  uudistua luontaisesti: 

aukkoiseen metsikköön on syntynyt  runsaasti taimia, joista  osa 

saattaa olla  myös  pihtalajien  risteymiä eli  hybridejä  (ks.  kohde L 

15). 

Saksanpihtaa  vastapäätä  tien vasemmalla puolella kasvaa si  

perianlehtikuusikko.  Metsikkö on samanikäinen kuin kohteessa 

LI6 kasvava mutta eri alkuperää:  tämän metsikön puut ovat  

kotoisin Novosibirskistä Venäjältä.  Näissä metsiköissä voi ver  

tailla eri paikasta  lähtöisin olevien lehtikuusien kasvua  ja kehi  

tystä.  Lehtikuusikon  jälkeen  kasvaa  sitkankuusikko, joka  on sa  

manikäinen kohteessa  Ll  7  nähdyn  sitkankuusikon kanssa;  kum  

pikin  on alaskalaista  alkuperää.  
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KARTTA 2. 

SOLBÖLEN  TUTKIMUSALUEEN RETKEILYREITIT 

LÖVSVEDENIN REITTI,  KOHTEET L1-L29 

STORSVEDENIN REITTI,  KOHTEET L1-L19  JA S20-S40 



22 

L19. Japaninpihta  

■ Tienristeyksen  takana kasvaa  japaninpihta  (Abies  veitchii). 

Se on kotoisin Keski-Japanin  vuoristosta,  mutta vaikeapääsyisen  

sijaintinsa  vuoksi  se ei ole muodostunut taloudellisesti tärkeäksi. 

Japaninpihta  tunnetaan  kyvystään  uudistua hyvin  luontaisesti myös  

alkuperäisen  levinneisyysalueensa  ulkopuolella.  Tähänkin met  

sikköön on syntynyt  runsaasti japaninpihdan  taimia. 

Japaninpihta  on erinomainen koristepuu:  se kasvaa  yksittäis  

puuna säännöllisen muotoiseksi. Sen neulaset ovat  päältä kauniin 

tummanvihreät ja alta kalkinvalkoiset -  valkoisemmat kuin yh  

delläkään muulla pihtalajilla  -  mikä tekee puusta erittäin kauniin. 

Sen oksia käytetään  muun muassa  seppeleiden  sidonnassa. -  

Suomessa japaninpihta  on menestynyt epätasaisesti,  parhaiten  

lounaisella ja eteläisellä rannikkoseudulla. 

Tienristeyksessä  Lövsvedenin reitti kääntyy  oikealle kohti 

Solböleen johtavaa päätietä.  Storsvedenin reitti jatkuu  rannan  

suuntaista tietä pitkin.  Sen kohdeselosteet jatkuvat  sivulla 28. 

L20. Serbiankuusi 

■ Tien oikealla puolella  kasvaa  jo  kohteessa LlB esitelty  sak  

sanpihtametsikkö. 

Tien vasemmalla puolella  kasvava  suippolatvainen  puulaji  on 

serbiankuusi (Picea omorika).  Tämä kaunis kuusilaji  kasvoi  

ennen jääkautta  suurimmassa  osassa  Keski-Eurooppaa  sekä  osas  

sa Aasiaa ja Pohjois-Amerikkaa.  Itämeren rannikolta löytyvä  

meripihka on sen  tai sen  sukuisten kuusien fossiilista pihkaa.  

Jääkausi työnsi  serbiankuusen edellään etelään,  ja sen  viimeisek  

si  turvapaikaksi  jäi pieni  1 000-1 500 metriä korkea vuoristoalue 

Serbiassa. Sieltä se löydettiin  vasta  vuonna 1877. Yhtenäisiä 

metsiköitä on jäljellä enää  kolmisenkymmentä,  niiden pinta-ala  

on yhteensä  alle 100 hehtaaria. Miltei kaikki  luontaiset esiinty  

mät  on rauhoitettu, ja niitä saa  käyttää  vain siemenen keruuseen.  

Serbiankuusi on lyhyt  ja hento-oksainen eikä  se  harvassakaan 

kasvatettuna levittäydy  laajalatvuksiseksi.  Sen latvus on kapean  

pylväsmäinen.  Serbiankuusen oksat  ovat tavallisesti kärjestä  lie  

västi ylöspäin  koholla,  jolloin oksien alapinnan  hopeanvalkoinen  

väri näkyy  kauniisti. Serbialaisessa  kansanrunoudessa se on sit  

keyden ja solakkuden vertauskuva. 

Serbiankuusi kasvaa  hitaasti eikä  menesty kilpailussa  muiden 

puulajien kanssa.  Sillä ei ole taloudellista merkitystä,  mutta  se  on 
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Keski-  ja Pohjois-Euroopan  suosituimpia  koristepuita.  Se sopeu  

tuu hyvin  uusiin ilmastoihin ja sietää kaupunkien  savua  ja tomua 

paremmin  kuin useimmat havupuut.  Säännöllisen muotonsa  vuoksi 

se on myös  suosittu joulukuusi; viime vuosina se  on ilmestynyt  

Suomenkin joulukuusimarkkinoille.  

Serbiankuusen jälkeen  tien vasemmalla puolella kasvaa  sit  

kankuusta  (kohde LI7)  ja palsamipihtaa  (kohde 524).  Niitä vas  

tapäätä on ussurinpihtametsikkö.  

L21. Ussurinpihta  

■ Tien oikealla puolella,  nuorten saksanpihtojen  jälkeen  kasva  

va  ussurinpihta  (Abies holophylla)  on kotoisin Koreasta, Itä- 

Mantsuriasta  ja Amurin alueelta. Kotiseudullaan se kasvaa  seka  

metsinä paikallisten  vaahtera-, lehmus-, saarni- ja jalavalajien  

kanssa.  Etelä-Suomessa sitä on kokeiltu muutamilla koeviljel  

millä;  se on kasvanut  tyydyttävästi,  joskin  se on kärsinyt  jonkin 

verran  pakkasvaurioita.  

L22. Harmaapihta  

■ Tien molemmin puolin  kasvaa  pohjoisamerikkalainen  pihta  

laji,  harmaapihta  ( Abies concolor). Lajin  tieteellinen nimi viit  

taa  neulasten ylä-  ja alapinnan samaan väriin. Harmaapihta  kas  

vaa  luontaisesti Kalifornian vuoristossa  ja Kalliovuorten etelä  

osissa.  Kasvupaikasta  riippuen  se saavuttaa noin metrin 

pituuden.  Se on lyhytikäinen  ja  tavallisesti jo 125-vuotiaana laho. 

Yhdysvalloissa  sitä pidetään  metsätaloudellisesti merkityksettö  

mänä  tai jopa  haitallisena, sillä se  estää  arvokkaampien  puulajien 

uudistumisen hakkuualoilla. 

Harmaapihta  menestyy viljeltynä hyvin  Keski-Euroopassa.  

Sitä on  käytetty  paljon  koristepuuna,  sillä sen  vaakasuorat tiheät 

oksakiehkurat ja pitkät,  harmaanvihreät, sirppimäiset  neulaset 

tekevät  siitä varsin koristeellisen näköisen. Se on osoittautunut 

kestäväksi  mutta  hidaskasvuiseksi.  Se ei ole arka  keväthalloille,  

koska  sen silmut puhkeavat  myöhään keväällä,  mutta kärsii  hel  

posti  ankarista  talvista. 

Suomessa harmaapihtaa  on kasvatettu koristepuuna  Oulun 

korkeudelle  asti. Metsikkönä kasvatettuna harmaapihta näyttää 

melko  ränsistyneeltä.  Edustava harmaapihta  kasvaa  tutkimusalu  

een  toimipaikan rannanpuoleisella  pihalla  kuusiaidan vieressä. 
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L23. Okakuusi  

■ Harmaapihdan  jälkeen  tien oikealla puolella kasvaa  okakuu  

si (Picea pungens).  Tämä meillä varsin  yleinen koristepuu  on 

kotoisin  Pohjois-Amerikan  Kalliovuorilta 2 000-3 000 metrin kor  

keudelta. Se ei yleensä  muodosta puhtaita  metsiä vaan kasvaa  

yksittäin  tai pikku  ryhminä  muiden puulajien  seassa.  

Nimensä okakuusi  on  saanut  jäykistä  ja hyvin  pistävistä  neu  

lasista. Rikki  hierottaessa neulaset haisevat pahalle.  Okakuusen 

oksat  ovat varsin vaakasuorassa ja oksakiehkurat etäällä toisis  

taan, ja  latvus onkin koristeellisen kerroksellisen näköinen. Se on 

vuoristopuulle  ominaisesti hopeanharmaa.  

Okakuusi  kasvaa  24-30 metrin pituiseksi.  Se kestää  hyvin  

ilman kuivuutta sekä syvähkön  juuristonsa ansiosta myrskyjä.  

Okakuusi  on kuuseksi  pitkäikäinen,  se elää 400-600-vuotiaaksi. 

Taloudellisesti okakuusi  ei ole merkittävä,  koristepuuna  sitä sen 

sijaan  viljellään lähes kaikkialla viileässä ja lauhkeassa vyöhyk  

keessä.  Suomessa  sen  latvus tavallisesti ränsistyy  jo keski-iässä.  

Tässä metsikössä puut olivat  kasvaneet  60-vuotiaina 16 metrin 

pituisiksi.  

L24. Koreanpihta  ja purppurapihta  

■ Vasemmalla, okakuusta  vastapäätä kasvaa  koreanpihta  (Abies 

koreana). Se  on kotoisin Korean niemimaan vuoristojen  ylim  

mistä osista. Suomessa se on  arka, mutta on menestynyt täällä 

Solbölessä kohtalaisesti. 

Koreanpihtojen  vieressä kasvaa purppurapihta  {Abies ama  

bilis). Purppurapihta  kasvaa  luontaisena Yhdysvaltojen,  Kana  

dan ja Alaskan länsiosissa,  joissa  se viihtyy  mereisillä länsirin  

teillä. Purppurapihta  on  komea puu, jopa 60 metriä pitkä, ja 

yksittäispuuna  kasvaessaan  se  ulottaa kartiomaisen latvuksensa 

maahan asti.  Nimensä laji  on saanut vanhojen  ja kuolevien neu  

lasten purppuranpunaisesta väristä. 

Vaikka purppurapihta  monien muiden pihtalajien  tavoin kel  

paa rakennus-, paperi-  ja kaivospuuksi,  sen metsätaloudellinen 

käyttö  on toistaiseksi  ollut vähäistä. Se on  viljeltynä  menestynyt  

Länsi-Euroopassa,  Etelä-Skotlannissa ja Saksassa  sekä puisto  

että metsäpuuna.  Suomessa se  ei ole menestynyt  lupaavasta  alku  

kehityksestä  huolimatta. -  Tämän viljelmän kaikki  puut yhtä  

lukuunottamatta ovat  menehtyneet. 
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L25. Juurikäävän  vaivaama kuusikko  

■ Tien molemmin puolin  kasvaa  tavallinen kuusikko.  Tämä 

metsikkö on  pahoin juurikäävän  saastuttama:  puiden tyvet ovat  

selvästi  laajentuneet. Sama sieni aiheuttaa männylle  tyvitervas  

taudin. 

Sieni pääsee  kuusen  runkoihin juuri- tai runkovaurioiden kautta 

ja lahottaa puiden  sisäosaa. Se  voi myös  tarttua  ilmasta kantopin  

toihin, joista  se siirtyy  puiden juuriyhteyksiä  pitkin muihin pui  

hin. Laho saattaa  edetä puun runkoa ylöspäin  jopa  metrin vuodes  

sa. Sairastuneiden puiden elinkyky  ja kasvu  heikkenevät. Sairas  

metsä on myös  alttiimpi muille tuhonaiheuttajille  sekä  esimer  

kiksi myrskytuhoille.  Lahonneet puiden  tyvet  eivät kelpaa  teolli  

suuden raaka-aineeksi. Juurikääpä  on  varsin yleinen  etenkin van  

hoissa,  yli-ikäisissä  kuusikoissa.  Joidenkin arvioiden mukaan jopa  

10 % Etelä-Suomen kuusista  on juurikäävän  saastuttamia,  ja se  

aiheuttaa Suomen metsissä  vuosittain miljoonien  markkojen  tap  

piot.  

Juurikääpää  voidaan torjua  mm. välttämällä kesäaikaisia  hak  

kuita  ja varomalla puiden  vaurioittamista hakkuu- ja puunkorjuu  

töissä. Pahoin saastuneilla alueilla puulaji  on metsää  uudistetta  

essa  vaihdettava, sillä sieni saattaa  levitä kannoista juuriyhteyk  

siä pitkin  uusiin taimiin. Kulottamisen on todettu estävän  juuri  

käävän  leviämistä. Sitä voidaan torjua  myös  tuoreisiin kantopin  

toihin siveltävillä  torjunta-aineilla.  

L26. Lehtosaarni 

■ Lehtosaarni,  saarni (Fraxinus excelsior ) on jaloista lehti  

puistamme  harvinaisin. Kasvupaikkavaatimuksiltaan  saarni on 

vaativin puulajimme.  Se vaatii menestyäkseen  erittäin rehevän,  

mieluimmin kalkkipitoisen  lehdon, joten  sitä  kasvaa  runsaammin 

ainoastaan Ahvenenmaalla, Turun saaristossa  ja rannikolla, Loh  

jan seudulla sekä  Uudenmaan rannikolla. Luonnonvaraisena se 

kasvaa pohjoisempana  kuin tammi mutta varsin harvinaisena. 

Saarni tunnetaan  maanparantajana,  koska  se syvälle  ulottuvalla 

juuristollaan  ikään kuin  pumppaa kivennäismaasta ravinteita,  jot  

ka  lehtien hajotessa  vapautuvat  muiden kasvien  käyttöön.  

Saarni kukkii  aikaisin keväällä ennen lehtien puhkeamista.  Se 

puhkeaa  lehteen lehtipuistamme viimeisenä ja varistaa syksyllä  

lehtensä ensimmäisenä. Kesällä sen tunnistaa vaaleanheleästä 

lehvästöstään. Lehdettömän puun  hyvä  tuntomerkki ovat  mustat, 
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leveät ja himmeät silmut.  Saarni on varsin arka  keväthalloille ja 

kovat  talvipakkasetkin  saattavat  vaurioittaa sitä. 

Tämä saarnimetsikkö on istutettu 6-vuotiailla taimilla entisel  

le pellolle  vuonna 1935. Maapohja  on  saarnelle liian karu,  ja puut 

ovat  vielä yli 60-vuotiainakin pieniä  ja kitukasvuisen näköisiä. 

Hyvällä  kasvupaikalla  saarni kasvaa  hämmästyttävän  nopeasti: 

se  saavuttaa  arvokkaan tukkipuun  mitat jopa 70-80-vuotiaana. 

Sen runko on etenkin metsäpuilla  suora ja oksaton, aukealla 

kasvaneet puut kehittyvät  helposti  haaraisiksi. Saarni uudistuu 

varsinkin rehevillä  kasvupaikoilla  helposti  luontaisesti. 

Saarnen  puuaine  on  painavaa  ja kovaa. Sitä käytetään  muun 

muassa  parkettina,  jääkiekko-ja  tennismailoissa ja huonekalute  

ollisuudessa. 

L27. Riistapelto  

■ Saarnea vastapäätä tien oikealla puolella  on riistapelto.  Riis  

tapelloilla  kasvatetaan hirvien,  peurojen  ja  jänisten  syys-  ja  talvi  

ravinnoksi  rehu-  ja ravintokasveja  (ruista,  kauraa, lanttua, rehu  

kaalia  jne.). Näin pyritään  ohjaamaan  eläimet pois  koivun- ja 

männyntaimikoista,  joista ne mielellään etsivät  ravintoa. Erityi  

sesti  metsäisten alueiden keskellä  olevien pienten riistapeltoalu  

eiden on havaittu tehokkaasti ohjaavan  eläinten ravinnonhakua. 

Samalla huolehditaan alueen riistakannasta. 

L28. Engelmanninkuusi  

■ Viimeisenä ennen Solbölen päätielle  saapumista  tien vasem  

malla puolella  kasvaa engelmanninkuusta  (Picea engelmannii).  

Tämä tavallista kuustamme erehdyttävästi  muistuttava laji on 

Pohjois-Amerikan  Kalliovuorten tärkein ja tunnusomaisin kuusi.  

Kotimaisesta kuusestamme sen erottaa pienempien  käpyjen  ja 

hierottaessa neulasista lähtevän omituisen,  mustaviinimaijaa  muis  

tuttavan  mutta  epämiellyttävän  hajun perusteella. 

Engelmannin  kuusi  elää luonnonoloissa yleisesti  400-vuoti  

aaksi  ja kasvaa  suotuisilla kasvupaikoilla  35 metrin pituiseksi  ja 

lähes 80 cm:n paksuiseksi.  Sitä käytetään  sekä  sahapuuksi  että 

paperiteollisuudessa.  Engelmanninkuusta  on  viljelty  koristepuu  

na luontaisen levinneisyysalueensa  ulkopuolella,  mutta se ei  var  

hain ränsistyvän  latvuksensa  takia ole erityisen  suositeltava  ko  

ristepuu.  Suomessa  engelmanninkuusi  on  yleensä  menestynyt 
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huonohkosti, vaikka  siemen  on  kerätty  lajin  pohjoisimmilta  esiin  

tymisalueilta.  Huono menestys  johtuu todennäköisesti valon riit  

tämättömyydestä  Suomessa. Tämä metsikkö oli 53-vuotiaana 18 

metrin pituinen. 

L29. Männyn  provenienssikoe  

■ Päätietä pitkin  on helppo  jatkaa  takaisin  tutkimusalueen toi  

mipaikan  pihaan.  Rinteessä vasemmalla on vielä retkeilykohde,  

männyn  provenienssi-  eli alkuperäkoe.  Se on  perustettu vuonna 

1969. Provenienssikokeilla selvitetään eri  alueilta,  erilaisista olois  

ta kotoisin olevien puurotujen  ja alkuperien  sopeutumista  ja me  

nestymistä  muuttuneissa oloissa.  Metsäntutkimuslaitoksella on 

alkuperäkokeita  Solbölen lisäksi  mm. Tuusulan Ruotsinkylässä,  

Punkaharjulla,  Rovaniemellä, Kivalossa ja Oulun läänissä Puo  

langalla.  Nykyisin  kokeet ovat arvokkaita myös selvitettäessä 

mahdollisen ilmaston muutoksen vaikutuksia Suomen metsiin ja 

puulajistoon.  

Juuri ennen reitin  saapumista  toimipaikan  pihaan  tien vasem  

malla puolella  kasvaa  kolme koreanpihtaa.  Näistä yksi  on varsin 

erikoinen: sen  neulaset kääntyvät  jännittävästi  ylöspäin.  -  Toimi  

paikan  piha-alueen  puut ja pensaat on esitelty  sivulla 6. 
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Storsvedenin  reitti  

Storsvedenin reitin kohteet Sl—Sl9 ovat samat  kuin Lövsvedenin 

reitillä. Lövsvedenin reitin kääntyessä  oikealle kohteen Ll  9  koh  

dalla Storsvedenin reitti jatkuu  edelleen rannansuuntaista tietä 

pitkin.  

S20.  Sitkankuusi  ja  glehninkuusi  

■ Tienristeyksen  kohdalla vasemmalla kasvaa  sitkankuusta (Pi  

cea sitchensis; kohde Ll  7)  ja sen jälkeen  glehninkuusta  (Picea  

glehnii). Glehninkuusi on kotoisin Etelä-Hokkaidolta, Etelä-Sa  

halinilta ja Kuriilien saarilta.  Siellä se  kasvaa   

taloudellisestikin tärkeäksi  arvopuuksi.  Tässä viljelmässä  taimia 

kuoli 1930-luvulla kuivuuteen, ja tilalle on istutettu okakuusen 

(kohde L 23)  ja engelmanninkuusen  (kohde L2B)  taimia. 

S21.  Sahalininpihta  

■ Tien oikealla puolella  kasvaa  Solbölen kenties komein pihta  

metsikkö. Laji,  sahalininpihta  {Abies sachalinensis),  on esitelty  

kohteessa LI3. Vuonna 1990, metsikön ollessa 61-vuotias,  sen  

keskipituus  oli 22 m ja keskiläpimitta  46 cm. 

S22. Lännenpihta  

■ Tien oikealla puolella  kasvaa  selvästi  edellistä huonommin 

menestynyt  pihtalaji, lännenpihta  (Abies lasiocarpa).  Se kasvaa  

luontaisena Pohjois-Amerikan  länsiosien vuoristojen  ylemmissä  

osissa.  Se  on tyypillinen  metsänrajaa  muodostava laji. Lännen  

pihdan neulasten sekä  ylä- että alapinnalla  on ilmarakoja,  yläpin  

nalle ne muodostavat yhden  himmeähkön juovan,  alapinnalle  

kaksi  hopeanvalkoista  juovaa.  Latvus  on kapean  kartiomainen,  

sen  huippu  supistuu  usein kapean  nauhamaiseksi ja alaosa ulot  

tuu  etenkin puiden  kasvaessa  harvassa  maahan asti.  

Lännenpihta  ei ole taloudellisesti tärkeä, sillä metsät ovat 

vaikeasti tavoitettavissa,  puut kasvavat  harvassa,  ovat lyhyitä  ja 

usein tuhojen  vaurioittamia. Euroopassa  lännenpihtaa  käytetään  

kuitenkin jonkin verran  koristepuuna. 

Lännenpihdan  arizonalainen alamuoto, korkkipihta,  on esitel  

ty  kohteessa  LI2. 
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S23. Douglaskuusi  

■ Tien oikealla  puolella  kasvaa kolme  kanadalaista alkuperää  

olevaa douglaskuusiviljelmää.  Kaksi  ensimmäistä ovat  alkupe  

rältään Brittiläisestä Kolumbiasta ja menestyneet  varsin hyvin  

Solbölessä. Näistä toinen on 55-vuotias,  toinen 65-vuotias. Kol  

mas, 65-vuotias albertalainen alkuperä  on sopeutunut Solbölen 

oloihin selvästi  heikommin. 

Douglaskuusi  (Pseudotsuga  menziesii)  on  läntisen Pohjois-  

Amerikan tärkein puulaji;  noin 60 % alueen metsävaroista on 

arvioitu  olevan douglaskuusta.  Se kasvaa Pohjois-Amerikan  län  

sipuoliskossa  suurella levinneisyysalueella  Kanadasta Meksikoon. 

Nuorena douglaskuusi  kasvaa  nopeasti  ja kasvu jatkuu voimak  

kaana vielä 200-vuotiaana ja vanhempanakin.  Douglaskuusi  voi 

elää yli tuhatvuotiaaksi, lähes sadan metrin pituiseksi  ja läpimi  

taltaan liki kolmemetriseksi. Lajin  paras tuntomerkki ovat riippu  

vista  kävyistä  esiin pistävät  kolmiliuskaiset suojussuomut.  

Douglaskuusi  vaatii paljon valoa ja pystyy  luonnossa leviä  

mään  tehokkaasti vain kulon  jälkeen.  Ilman kuloa paremmin  

varjoa  sietävät lajit valtaavat  elintilan. Douglaskuusen  puuaines  

tummuu  kaadettuna nopeasti  punaisenruskeaksi.  Se on  hyvin  

lahonkestävää ja sahapuuna  erinomaista;  sahattua puutavaraa kut  

sutaan  usein  "oregonin  männyksi".  Vaneriviiluna douglaskuusi  

sopii  hyvin  sisustus-  ja huonekalumateriaaliksi. 

Douglaskuusta  on viljelty jo viime vuosisadan alusta lähtien 

myös  muualla kuin luontaisella kasvualueellaan. Suomessa  sitä  

on viljelty 1900-luvun alusta lähtien. Luontaisilla levin  

neisyysalueillaan  douglaskuusta  eivät  uhkaa sieni- tai  hyönteistu  

hot,  uusilla viljelyalueilla  erityisesti  douglaskuusenkariste-sie  

nen aiheuttamia tuhoja  on sen  sijaan  ollut runsaasti. Douglaskuu  

si  näyttää myös  kestävän hyvin  myrskyjä  ja vahvaa lumipeitettä  

oksillaan. -  Täällä sienituhot ovat  tuhonneet tai pahasti  vaurioit  

taneet  yhtä  kokeilluista roduista. Suomessa ovat parhaiten  me  

nestyneet Kanadasta Brittiläisen Kolumbian sisäosista kotoisin  

olevat alkuperät,  jotka ovat  olleet täällä yleensä  terveitä.  

S24. Palsamipihta  

■ Viimeistä douglaskuusiviljelmää  vastapäätä  on aukkoinen met  

sikkö,  johon  on istutettu vuonna  1935 palsamipihtaa  (Abies  

balsamea).  Sienitaudit ovat  kuitenkin tappaneet suurimman osan  

puista. Aukkoihin on istutettu saksanpihtaa  (Abies alba, kohde 
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L  8),  nämä  erottuvat  selvästi  pienempinä  suurista palsamipihdois  

ta. 

Palsamipihta  kasvaa  luontaisena suuressa  osassa  Kanadan 

laajaa metsäaluetta ja Yhdysvaltojen  koillisosia. Pohjois-Ameri  

kan  pihtalajeista  palsamipihta  on laajimmalle  levinnyt.  Palsami  

pihta  ei kuitenkaan ole metsänhoidollisesti arvostettu: se  kasvaa  

yleensä  muiden, sitä  taloudellisesti arvokkaampina  pidettyjen  

puulajien  kanssa  sekametsinä. 

Palsamipihtaa  käytetään  pääasiassa  paperiteollisuudessa.  Puh  

taana  se on  tavallista  kuusta  huonompaa,  mutta muihin lajeihin  

sekoitettuna antaa  painopaperille  hyviä ominaisuuksia. Palsami  

pihdan  rungossa on kuhmumaisia pihkaäkämiä,  joissa  on kirkas  

ta, juoksevaa  "kanadanpalsamia".  Sitä on käytetty  optisessa  teol  

lisuudessa linssien kittaukseen ja mikroskooppisten  kestonäyttei  

den valmistuksen;  nykyisin  synteettiset  valmisteet ovat  syrjäyttä  

mässä  kanadanpalsamin.  

Suomessa  palsamipihtaa  on menestyksekkäästi  kasvatettu puis  

topuuna Oulun  korkeudella asti.  

S25. Erikoiskuusi  

■ Palsamipihdan  jälkeen  vasemmalla, aivan tien vieressä kas  

vaa kotimaisen kuusemme erikoinen muoto. Sen neulaset ovat  

poikkeuksellisen  lyhyet  ja tiheässä,  ja sen  käpysuomut  ovat  taak  

sepäin  kääntyneet.  

Kuusen  jälkeen  kasvaa  joitakin  heikkokuntoisia  siperianpih  

toja  (Abies sibirica,  kohde Ll  4).  

S26. Taimikko 

■ Tie jatkuu  edelleen taimikon halki. Alueelle on  istutettu näy  

tealaksi useiden lehti-  ja havupuiden  taimia, joista tielle erottuu 

vain muutama. Tien vasemmalla puolella  kasvaa  tien yli  oksiaan 

levittävä leppälaji, Alnus kamtschatca var.  mandshurica. Sen 

jälkeen  vesakon seasta  voi erottaa  muutaman  mantsurianjalopäh  

kinän (Juglans  mandshurica) sekä  kolme  eri vaahteralajia,  Acer 

ukurundense, Acer  tegmentasium ja  punavaahtera  (Acer  rubrum).  

Pian näiden jälkeen  tien oikealla puolella  on visakoivun vilje  

lykoe  (visakoivu,  kohde L  6).  
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S27.  Mänty;  kukinta-  ja siemensatotutkimus  

■ Tie sukeltaa viihtyisään  rinnemännikköön. Vasemmalla puo  

len tietä puissa näkyy mustia maalattuja  numeroita. Puut kuulu  

vat  männyn  kukinta-  ja siemensatotutkimukseen. Siinä selvite  

tään, miten männyn kukinta  ja siemensato vaihtelevat laskemalla 

vuosittain puista  kukinnot ja kävyt.  Näin saadaan tietoa mm. 

hyvien  siemenvuosien esiintymistiheydestä  sekä  puiden  tuotta  

mista siemenmääristä. Tietoa tarvitaan esimerkiksi luontaisen 

uudistamisen suunnittelussa. 

Tässä on mainio tilaisuus kertoa kotoisesta  männystämme 

(Pinus sylvestris,  metsämänty).  Se on maailman laajimmalle  le  

vinnyt mäntylaji: sen luontaiseen levinneisyysalueeseen  kuuluu 

suurin osa  Siperiaa sekä  Eurooppa  lukuunottamatta läntisimpiä  ja 

eteläisimpiä  osia.  Männyn  päälevinneisyysalue  on  mantereisessa 

idässä. Mänty muodostaa useita maantieteellisiä rotuja,  jotka 

eroavat  toisistaan elintoiminnoiltaan sekä  jonkin  verran  ulkonä  

öltään. 

Mänty  kukkii  Etelä-Suomessa keskimäärin kesäkuun toisella 

viikolla. Siemen kypsyy  kukkimista seuraavan vuoden syksynä  

ja varisee seuraavana  kevättalvena. Mänty kasvaa  nuorena nope  

asti,  mutta sen kasvu heikkenee vanhemmiten nopeammin  kuin 

esimerkiksi kuusen. Mänty  ei kasva  aivan yhtä  pitkäksi  kuin 

kuusi.  Mänty  elää Etelä-Suomen kohtalaisen hyvillä  mailla 200- 

250-vuotiaaksi,  mutta voi saavuttaa  jopa 500-600 vuoden iän. 

Talousmetsissä männyn kiertoaika on noin 80-120 vuotta  kasvu  

paikasta  ja maantieteellisestä sijainnista  riippuen. 

Menestyäkseen  mänty  kaipaa  valoa. Se seuraa  metsikön luon  

taisessa  kehityksessä  lehtipuulajeja,  varjoa paremmin  sietävä kuusi  

ilmestyy  myöhemmin männyn  alle. Mänty kasvaa  karuillakin 

kasvupaikoilla,  mutta menestyy parhaiten  kohtalaisen hyvillä  

mailla (tuoreet ja kuivahkot  kankaat,  mustikkatyyppi  ja puoluk  

katyyppi).  Suomen Lapissa  mänty muodostaa metsänrajan.  

Mänty  on metsätaloudellisesti tärkein puulajimme:  noin 45 %  

metsiemme puustosta  on mäntyä. Mäntyä  käytetään  sahapuuksi,  

pylväiksi,  ratapölkyiksi  sekä  paperin  valmistukseen. Erityisesti  

hyvälaatuinen  mäntysahapuu  on kysyttyä  myös rakennus- ja 

sisustusmateriaalina. 

Reitti saapuu metsäautoteiden risteykseen  ja  kääntyy  oikealle 

seuraten  vasemmalta,  meren rannasta  kohti Solbölen tietä nouse  

vaa, huomiota herättävän suoraa tietä. Tie rakennettiin vuonna 

1941 Hankoniemen ollessa vuokrattuna Neuvostoliitolle. Solbö- 
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Len tutkimusalueen Nitlaxin palsta  paloi,  kun  neuvostoliittolaiset 

tulittivat Hangosta  Nitlaxissa sijainneita  suomalaisasemia. Bro  

marvin kirkonkylä  sijaitsi  vain 12 kilometrin päässä  neuvostoliit  

tolaisten asemista Hankoniemellä. Jotta bromarvilaiset eivät olisi 

jääneet  mahdollisen hyökkäyksen  tapahtuessa  mottiin,  päätettiin  

aloittaa evakuointitien rakentaminen Bromarvista Knopkägran  

kautta mantereelle. Tieosuus  jatkuu  Skepparströmmenin  yli,  jos  

sa  oli sota-aikana lautta. Myöhemmin  1940-luvulla lautta palveli  

rauhanomaisessa tarkoituksessa tanssilavana. 

Reitti kääntyy  heti ensimmäisestä risteyksestä  oikealle ja kul  

kee  siemenpuuasentoon  hakatun männikön halki. 

S28. Luonnontilainen metsikkö  

■ Metsikkö on hakattu luontaista uudistamista varten siemen  

puuasentoon. Metsikössä on aiemmin ollut koe,  jossa  on tutkittu 

männyn puuntuotoskykyä  ja kehitystä.  Valkoisella täplällä  mer  

kityt  puut ovat  kuuluneet tähän, jo päättyneeseen  kokeeseen.  

Kokeen  käsittelemätön,  luonnontilainen osa  on jätetty  näyte  

alaksi  osoittamaan, miten metsämme  kehittyisivät  ilman hakkui  

ta tai muita toimenpiteitä.  Tämä luonnontilainen metsikkö erot  

tuu  selvästi  tien  oikealla  puolella.  Tiheän männikön alla varjoa 

paremmin  sietävä  kuusi  on  vallannut alaa. Pikkuhiljaa  metsien 

luontaisessa kehityskulussa  eli sukkessiossa  käy  juuri näin: män  

nyt  vanhenevat ja kuolevat ja kuusi,  metsiemme sukkession vii  

mevaiheen puulaji,  tulee tilalle. 

Männikön jälkeen  reitti kääntyy  oikealle ja matka jatkuu  

Solbölen päätietä  pitkin  takaisin toimipaikkaa  kohti. Ensin tutus  

tumme  lehtikuusilajeihin,  sitten viiteen mäntylajiin.  

S29. Kuriilienlehtikuusi  

■  Heti tienristeyksen  jälkeen  vasemmalla kasvaa  kuriilienleh  

tikuusi (Larix  gmelinii  var.  japonica).  Se  on seuraavassa  koh  

teessa  esitellyn  dahurianlehtikuusen eteläisillä Kuriileilla ja Sa  

halinilla kasvava rotu.  

S30. Siperianlehtikuusi  ja dahurianlehtikuusi 

■ Tien vasemmalla puolella  kasvaa  kaksi  lähes 70-vuotiasta 

lehtikuusikkoa, ensimmäisenä heti risteyksen  jälkeen  siperian-  
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lehtikuusi (Larix  sibirica\  kohde Ll  6)  ja sen  jälkeen  dahurian  

lehtikuusi (Larix  gmelinii). 

Dahurianlehtikuusi kasvaa laajalla  alueella Siperian  itäosissa,  

pohjoisessa  se  muodostaa metsänrajan. Se kasvaa  euraasialaisen 

havumetsävyöhykkeen  eli taigan mantereisimmalla, kovimpien  

talvipakkasten  alueella. Kesät ovat  kuitenkin Itä-Siperiassa  niin 

lämpimiä,  että havumetsän pohjoisraja  työntyy  siellä pohjoisem  

maksi kuin muualla maapallolla.  Laajalla  levineisyysalueellaan  

dahurianlehtikuusi muodostaa useita toisistaan  huomattavasti eroa  

via rotuja. 

Siperian-  ja dahurianlehtikuusen erottaa  helpoimmin  kävyis  

tä: dahurianlehtikuusen kävyt  ovat  pieniä,  soikeita tai pallomai  

sia,  ja kypsien  käpyjen  harittavat käpysuomut  tekevät niistä sie  

vän ruusukemaisia.  

Suotuisilla kasvupaikoilla  dahurianlehtikuusi kasvaa 30  met  

rin  pituiseksi  puuksi.  Suuressa osassa  levineisyysaluettaan,  eten  

kin  pohjoisessa,  se jää lyhytvartiseksi  ja mutkaiseksi. Puuaines 

muistuttaa siperianlehtikuusta  mutta on  kovempaa  ja pihkaisem  

paa.  Etelä-Suomessa dahurianlehtikuusi on menestynyt  tyydyttä  

västi.  Solbölessä dahurianlehtikuuset ovat kasvaneet 65  vuodessa 

noin 24 metrin pituisiksi.  

S31.  Euroopanlehtikuusi  

■ Tien oikealle puolella  kasvaa  4-vuotiailla taimilla vuonna 

1931 istutettu euroopanlehtikuusikko  (Larix  decidua). 

Euroopanlehtikuusi  kasvaa  luontaisena laajalla  alueella Kes  

ki-Euroopassa,  levinneisyyden  painoalue  on vuoristoissa: Alpeil  

la,  Tatralla,  Karpaateilla  ja  Etelä-Puolassa. Vuoristossa  se saattaa  

kasvaa  2  000  metrin  korkeudella asti,  jossa  se muodostaa metsän  

rajan  vuorimännyn  (kohde S3O) ja sembramännyn  (kohde 529)  

kanssa.  Euroopanlehtikuusi  sopeutuu hyvin  erilaisiin kasvuoloi  

hin,  ja sitä  viljellään monissa maissa. Se ei ole erityisen  arka 

esimerkiksi  lumi-,  myrsky-  tai korjuuvaurioille,  mutta se  on  hy  

vin altis  lehtikuusen syöpä  -nimiselle sienitaudille. -  Tässä  metsi  

kössä tuhoja ovat aiheuttaneet mm. neulaspistiäiset  ja myrskyt.  

Euroopanlehtikuusi  saavuttaa suotuisissa oloissa yli  40 met  

rin pituuden  ja 120 cm:n läpimitan.  Se voi elää hyvin  vanhaksi, 

onpa yli 1 000-vuotiaita puuvanhuksiakin  löydetty.  Varsinkin 

vanhemmiten puut kaamoittuvat vahvasti:  suurissa  rungoissa  jopa 

neljäsosa  tilavuudesta voi olla kaarnaa. Tiheissä metsiköissä  kas-  
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vaneiden euroopanlehtikuusten  rungot ovat tavallisesti melko 

suoria ja oksattomia,  mutta avoimilla paikoilla puusta kehittyy  

helposti  mutkainen ja oksainen. 

Euroopanlehtikuusen  puuaineen  ominaisuudet vaihtelevat, 

tyypillistä sille on erittäin hyvä  lahonkestävyys.  Vesirakenteissa 

lehtikuusi muuttuu  kivikovaksi  ja lähes lahoamattomaksi. Sitä 

käytetään  paljon  erilaisissa veden kanssa  kosketuksiin joutuvissa  

rakenteissa. Esimerkiksi Venetsian keskiaikaiset  paalurakennel  

mat  on tehty  lehtikuusesta. 

Nämä euroopanlehtikuuset  olivat 65-vuotiaina noin 25 metrin 

pituisia.  

S32.  Makedonianmänty  

■  Vasemmalla lehtikuusikon jälkeen  kasvaa tuuhea ma  

kedonianmännikkö (Pinus peuce).  

Makedonianmänty  kasvaa luontaisesti useilla erillisillä alu  

eilla Balkanin niemimaalla Albanian, Kreikan  ja Jugoslavian  

rajoilla  sekä  Bulgarian  vuoristossa. Se  on vuoristopuu  ja muodos  

taa puhtaita metsiä  vielä 1 600-2  000 metrinkin korkeudessa. 

Tätä  korkeammalla se  kasvaa  sekapuuna  vuorimännyn  (kohde 

534) kanssa;  vuorien alarinteillä tavallinen mänty  ja makedo  

nianmänty  muodostavat sekametsiä. 

Makedonianmänty  kasvaa hitaasti,  joten puuaineen  vuoksi 

sitä  ei  kannata kasvattaa. Koriste-  ja puistopuuksi  makedonian  

mänty  sen  sijaan  soveltuu hyvin,  koska  se  on  yllättävän  kestävä  ja 

hyväkuntoinen  ja sopeutuu hyvin  erilaisiin ilmastoihin. Solböles  

sä  makedonianmännyt  ovat  uudistuneet yllättävän  hyvin  myös  

luontaisesti. 

S33. Sembramänty  

■ Makedonianmännyn  jälkeen  vasemmalla kasvaa  sembramän  

ty  (Pinus cembra).  Luonnonvaraisena se  kasvaa  kahdella toisis  

taan  2 000  km:n etäisyydellä  sijaitsevalla  alueella: Euroopan  

alpeilla  sekä  Koillis-Venäjällä,  Länsi-ja  Keski-Siperiassa.  Usein 

erotetaankin toisistaan alppisembra  ja siperiansembra,  vaikka ne 

ovat  hyvin  samannäköisiä. 

Siperiansembra,  jota tämä metsikkö on, kasvaa  luontaisesti 

Suomea lähimpänä  Vienanjoella.  Se menestyy  Suomessa hyvin  

ja on yksi  vanhimpia  Suomessa viljeltyjä ulkomaisia puulajeja. 
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tuuhea ja elinvoimainen, mutta  vanhana sen  oksat  ovat  paksuja  ja 

kuolleita. Koristepuuna  viljeltäessä  se kannattaakin uudistaa riit  

tävän nuorena. Sitä on käytetty  myös  taimitarhojen  suoja- ja 

eristysaitana.  Sembramänty  on  kontorta- ja makedonianmännyn  

ohella lähes ainoa suureksi puuksi  maassamme kasvava ulko  

mainen mäntylaji. Menestyäkseen  se vaatii kuitenkin erittäin 

hyvän maaperän. 

Sembramännyn  suuret kävyt  putoavat kokonaisina maahan 

toisena syystalvena  kukkimisen  jälkeen  ja siemenet vapautuvat 

kävyn  lahotessa. Siemenet  ovat  suuria ja  ravinteikkaita,  venäläisten 

tietojen  mukaan kuorettomat siemenet sisältävät  jopa 60 % ras  

vaa.  Ei  siis  olekaan ihme, että sembramännyn  siemeniä käyttävät  

ravinnoksi monien eläinten lisäksi myös  ihmiset. Vielä 1800- 

luvun lopulla  sembramännyn  siemeniä pidettiin ravinto  

taloudellisesti niin arvokkaina,  että Venäjän  valtiovalta ryhtyi  

toimiin sembran levittämiseksi Suomeen -  turvaksi  nälkävuosien 

varalle. 

Sembramännyn  voimakastuoksuinen puuaine  on  pehmeää  ja 

kevyttä,  mutta ei lahoa helposti.  Kauniiden oksakuviointiensa 

vuoksi sembramänty  on Sveitsissä  ja Itävallassa suosittua huo  

neiden sisäpaneelina.  Siperiassa sembramännystä  valmistetaan 

vaatekaappeja  ja kirstuja,  sillä sembran tuoksun uskotaan kar  

koittavan  koit. 

Sekä sembra-  että makedonianmänty  ovat  ns.  viisineulasmän  

tyjä:  niiden neulaset ovat  pieniä  viisineulasisia tupsuja.  Lajit  on 

kuitenkin helppo  erottaa kävyistä.  Sembramännyn  kävyt  ovat  

suuria,  pystyjä,  pallomaisia  ja pihkaisia;  makedonianmännyn  sen 

sijaan  suuria, pitkähköjä  (8-15 cm)  ja riippuvia.  Toinen hyvä  

tuntomerkki ovat nuoret  kasvaimet,  jotka  sembramännyllä  ovat  

ohuen nukan peitossa,  makedonianmännyllä  kaljut.  

S34. Vuorimänty  

■ Kolmas mäntylaji  vasemmalla on vuorimänty  (Pinus mugo).  

Vuorimännyllä  on monia alalajeja,  joista useimmat ovat  pensas  

maisia,  jotkut kuten tämä  kasvavat  pieneksi  puuksi.  

Vuorimänty  on kotoisin Keski-  ja Etelä-Euroopan  vuoristo  

alueilta, etenkin Alpeilta.  Siellä se kasvaa  metsänrajavyöhyk  

keellä tiheinä pensasmaisina  kasvustoina. Vuorimänty  on  arvo  

kas  juuri muodostaessaan suojametsiä.  Sopeutumiskykynsä  ansi  

osta  sitä on myös viljelty  suojametsiksi,  liikkuvien hiekkadyyni-  
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en sitomiseksi tai esipuuna  ennen muita puulajeja  karuilla hiek  

kakankailla. Luontaisen esiintymisalueensa  ulkopuolella  etenkin 

pensasmaista  vuorimäntyä  on viljelty  paljon  myös  koristepuuna,  

joskin  vanhemmiten se muuttuu  usein harvaksi  ja resuiseksi.  

Vuorimännyn  puuaine  on  hyvin  pihkaista,  lujaa  ja lahonkes  

tävää. Vuorimäntyä  ei juuri kasvateta puuaineen  vuoksi; jonkin 

verran puuta käytetään  polttopuuna,  hiilen teossa sekä rata  

pölkkyinä.  Pihkaisuutensa takia vuorimännystä  tehdään myös  

soihtuja.  

Tämä metsikkö on häviämässä: puut kuolevat yksi  kerrallaan. 

Todennäköisesti ilmasto on  niille liian mereinen. 

S35. Douglaskuusi  

■ Ennen seuraavaa  mäntylajia  tien  oikealla puolella  kasvaa  kol  

me 70-vuotiasta douglaskuusikkoa  (kohde 523). Nämä metsiköt  

ovat  alkuperältään  Brittiläisestä Kolumbiasta. Niissä on tutkittu 

mm. douglaskuusikon  puuntuotoskykyä.  

S36. Kontortamänty  

■ Seuraavana oikealla on kaksi  kontortamännikköä (Pinus  

contorta). Kontortamännyn  luontainen levinneisyysalue  ulottuu 

pohjois-etelä-suunnassa  Alaskasta Etelä-Kaliforniaan ja itä-län  

si-suunnassa preerian  rajalta  Tyynenmeren  rannikolle. Se onkin 

yksi Pohjois-Amerikan  laajimmalle  levinneistä havupuulajeista.  

Kontortamänty  ei vaadi aivan yhtä  paljon  valoa kuin kotimai  

nen mäntymme,  eikä se menestyäkseen  vaadi erityisen  hyvää  

maaperää. Hyvin  kuivilla  paikoilla  se  ei kuitenkaan kasva.  Luon  

taiset kontortametsät saavuttavat  hakkuukypsyyden  jo 150-vuoti  

aina. 

Kontortamänty  uudistuu  luontaisesti kuloaloille ja kasvaa  hy  

vin tiheinä metsiköinä. Se on istutettava metsämäntyä tiheäm  

pään,  jotta saataisiin hyvämuotoisia  puita.  Kontortamänty  selviää 

ruohokasvien kilpailusta  metsämäntyä  paremmin ja kasvaa  met  

sämäntyä  nopeammin  noin 50-vuotiaaksi asti.  Sen puuntuotto voi 

olla 20-50 % suurempi  kuin metsämännyn.  Kuitupuuna  se on 

metsämännyn veroista,  mutta  sahapuuna heikompaa. 

Kontortamäntyä  on  viljelty tämän  vuosisadan alusta  lähtien 

luontaisen levinneisyysalueensa  ulkopuolella  metsätalouspuuna  

etenkin Keski-Euroopassa  ja Ruotsissa.  Suomessa  se on lehtikuu- 
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sen  ohella ainoa varsinaisena metsäpuuna  viljeltävä  ulkomainen 

puulaji.  Sopivaa  alkuperää  olevaa kontortamäntyä  voidaan kas  

vattaa  aina perimmäistä  Lappia  myöten.  Kontortamänty  on kui  

tenkin arka  myrsky-ja  lumituhoille. Myös  hyönteistuhot  (esimer  

kiksi  mäntypistiäinen)  ja  juurikääpä  vaivaavat sitä  toisinaan. 

S37.  Banksinmänty  

■ Viides mäntylajimme  Solbölen tien varressa  on  oikealla kas  

vava  banksinmänty  (Pinus banksiana). Se on nimetty  englanti  

laisen kasvitieteilijän,  Sir Joseph  Banksin mukaan. Tämä alavien 

maiden mäntylaji kasvaa  Kanadan metsävyöhykkeessä  lähes koko  

Kalliovuorten itäpuoleisessa  osassa,  Suurtenjärvien  alueella ja 

pohjoisessa  Uudessa Englannissa.  

Banksinmänty  viihtyy jopa kaikkein  karuimmilla hiekkakan  

kailla,  kallioilla ja soistuvilla metsämailla, mutta se  vaatii paljon 

valoa. Se  kasvaa  nuorena nopeasti, kasvu taantuu noin 70-80- 

vuotiaana ja puut saavuttavat  biologisen  yli-ikäisyyden  niinkin 

varhain kuin satavuotiaina. 

Banksinmännyn  miltei perättömistä,  parittain  kiinnittyneistä, 

käyristä  kävyistä  osa  avautuu  heti siementen tuleennuttua, osa  on 

serotiinisia. Serotiiniset kävyt  vaativat avautuakseen kovan  kuu  

muuden, esimerkiksi metsäpalon.  Siemenet säilyttävät  kävyissä  

itämiskykynsä  hyvinkin  pitkään.  Ohutkaarnaiset banksinmännyt  

tuhoutuvat usein  kuloissa  täydellisesti,  mutta metsä uudistuu se  

rotiinisista kävyistä  tehokkaasti. Jos uusi metsikkö tuhoutuu en  

nen varttumistaan siemennysikään,  muut  puulajit  valtaavat alu  

een. 

Banksinmäntyä  käytetään  suurtenjärvien  alueella paljon  kui  

tupuuna. Sitä on viljelty myös  luontaisen levinneisyyslueensa  

ulkopuolella,  varsinkin Keski-Euroopassa,  jo 1700-luvun lopul  

la. Toisen maailmansodan jälkeen  sen viljelystä on luovuttu, 

koska  se jää niin pieneksi  ja huonomuotoiseksi, ettei  sen  viljely 

kannata. Suomessa banksinmäntyviljelmät  ovat  menestyneet jo  

ten kuten  20-30-vuotiaiksi,  minkä jälkeen  niiden kasvu  on taan  

tunut. Banksinmännyt  ovat  myös  kärsineet  lumituhoista. 

S38. Pylväsmäinen  kataja  

■ Tienmutkassa  vasemmalla kasvaa  pylväsmäinen  kataja  (Ju  

niperus  communis).  Kataja  on  maailman laajimmalle  levinnyt 
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havupuu,  sitä tavataan  koko Euroopassa  sekä  Pohjois-Afrikassa,  

-Aasiassa ja -Amerikassa mitä erilaisimmilla kasvupaikoilla.  

Useimmiten kataja  on pensas, mutta  joskus  tavataan perinnölli  

sesti  puumaisia  muotoja,  jotka saattavat  kasvaa 10-15 metriäkin 

pitkiksi.  Puumaisia katajia  ei saa  ottaa  luonnosta koristepuuksi  

tai -oksiksi  myytäväksi; Ahvenanmaalla yli 7 metriä korkeat  

katajat  on  rauhoitettu. Kataja  kasvaa hyvin hitaasti ja voi tulla 

jopa 1 000-vuotiaaksi. 

Katajan  hyväntuoksuista  pihkatonta  puuainetta  käytetään  mm. 

koriste-  ja kotitarve-esineisiin. Katajanhavuja  käytetään  lihan ja  

kalan savustuksessa ja katajanmarjoja  riistaruokien mausteena.  

Lääketieteessä katajaa  ja sen marjoja on käytetty  muun muassa  

keripukkia  ja syyhyä  vastaan  sekä  ruuansulatuksen edistämisek  

si.  Marjoista  on  keitetty  yskänlääkettä.  

Katajaan  liittyvät tarinat ovat  seuranneet  ihmistä läpi  aikojen. 

Katajan  hajun ja pistävien  neulasten uskottiin pitävän  peikot  ja 

noidat loitolla,  joten olut-  ja muut  juoma-astiat  tehtiin katajasta, 

ja keittiön-  ja navetanoven  yläpuolelle  ripustettiin  katajanoksia.  

Katajansavulla  ajettiin  pois  pahoja  henkiä ja kulkutauteja.  

S39. Pihtataimikko  

■ Tien oikealla puolella  kasvaa  tiheä kuusikko  ja sen  jälkeen  

vuonna 1983 istutettu taimikko. Taimikossa kasvaa sahalinin  

pihtaa  (Abies sachaliensis, kohde LI3)  ja palsamipihtaa  (Abies  

balsamea, kohde 524). 

S40. Koreansembra 

■ Tien oikealla puolella  kasvaa kohteessa L  25 esitelty  saarni  

metsikkö  ja sen  jälkeen  kohteessa L  26  esitelty  engelmanninkuu  

sikko.  Saarnimetsikköä vastapäätä,  viimeisenä kohteena ennen 

Storsvedenin reitin yhtymistä  jälleen  Lövsvedenin reittiin kasvaa  

tien vasemmalla puolella  pari  huonokuntoista koreansembraa 

(Pinus koraiensis).  Koreansembra on kotoisin  Japanista, Koillis- 

Kiinasta,  Koreasta, Amurin alueelta ja  Mantsuriasta. Japanissa  se 

on vuoristojen  harvinainen sekapuu,  Amurin alueella ja Mantsu  

riassa  yksi  tärkeimmistä metsäpuista.  Koreansembra on  kotiseu  

dullaan rannikkoalueiden tärkeimpiä  sahapuita.  -  Koreansemb  

ran  suuria siemeniä syövät  mm. villisisat ja karhut,  ja maistuvat  

pa  ne ihmisillekin. 
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Reitti yhtyy  oikealta  tulevaan Lövsvedenin reittiin. Tietä pitkin  

matka jatkuu  kohti tutkimusalueen toimipaikkaa;  tien varrella 

oleva männyn  provenienssikoe  on esitelty  kohteessa L  29. 

Retkeilyreittimme  päättyvät  Solbölen tutkimusalueen pihaan,  josta 

ne alkoivatkin. Metsäntutkimuslaitos toivoo, että  olette viihty  

neet  Solbölessä ja sen  metsissä  sekä  saaneet  uutta  tietoa Suomen 

metsistä,  metsätaloudesta ja metsäntutkimuksesta. Tervetuloa 

uudelleen! 
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Reittien  kohdeluettelo  

1. Lövsvedenin reitti 

LI. Tammi (Quercus  robur, metsätammi)  

L  2. Kuusi  (Picea abies );  standardi  

metsikkö 

L  3. Japaninhemlokki  ( Tsuga  diversifolia) 

Kanadanhemlokki ( Tsuga  canadensis)  

L  4. Japaninmaijakuusi  (Taxus cuspidata)  

L  5. Hernesypressi  (Chamaecyparis  

pisifera) 

Hibatuija  ( Thujopsis  dolabrata) 

Koreantuija  ( Thuja  koraiensis)  

L  6. Visakoivu (Betula pendula  var.  

carelica)  

LI. Pähkinäpensas  (Corylus  avellana)  

LB. Saksanpihta  (Abies alba)-,  pihdat  

L  9. Euroopanmarjakuusi  {Taxus baccata)  

LlO. Rotkohemlokki  ( Tsuga caroliniana) 

LI  1. Ajaninkuusi  (Picea jezoensis)  

LI2. Korkkipihta  (Abies lasiocarpa  var.  

arizonica)  

Ll  3. Sahalininpihta  (Abies sachalinensis)  

LI4. Siperianpihta  (Abies sibirica)  

Ll  5. Pihtojen  luontainen uudistuminen ja 

hybridit;  Kaukasianpihta  

(Abies nordmanniana)  

LI6. Siperianlehtikuusi  {Larix  sibirica)  

LI7. Sitkankuusi  (Picea sitchensis)  

LI  8.  Saksanpihta  

Ll  9. Japaninpihta  (Abies veitchii)  

L2O. Serbiankuusi (Picea omorika)  

L2l.  Ussurinpihta  (Abies holophylla)  

L  22. Harmaapihta  (Abies concolox)  

L  23. Okakuusi  (Picea  pungens)  

L  24. Koreanpihta  (Abies  koreana)  

Purppurapihta  (Abies amabilis)  

L  25. Juurikäävän vaivaama kuusikko  

L  26. Lehtosaarni (Fraxinus  excelsior) 

L  27. Riistapelto 

L2B. Engelmanninkuusi  (Picea engelman  

nii)  

L  29. Männyn  provenienssikoe  

2. Storsvedenin reitti 

Sl—S 19 =  Ll-Ll9 

520. Sitkankuusi (Picea sitchensis)  

Glehninkuusi (Picea glehnii)  

521. Sahalininpihta  (Abies sachalinensis)  

522. Lännenpihta  (Abies  lasiocarpä)  

523. Douglaskuusi  (Pseudotsuga  menzie  

sii)  

524. Palsamipihta  ( Abies balsamea)  

525. Erikoiskuusi 

526. Taimikko;  lehtipuukokeet  

527. Mänty  (Pinus sylvestris);  kukinta-  ja 

siemensatokoe 

528. Luonnontilainen metsikkö 

529. Kuriilienlehtikuusi (Larix  gmelinii  

var. japonica)  

530. Siperianlehtikuusi  (Larix sibirica))  

Dahurianlehtikuusi (Larix gmelinii)  

531. Euroopan  lehtikuusi (Larix decidua)  

532. Makedonianmänty  (Pinus peuce)  

533. Sembramänty  (Pinus sembra)  

534. Vuorimänty  ( Pinus  mugo)  

535. Douglaskuusi  

536. Kontortamänty  (Pinus contorta) 

537. Banksinmänty  ( Pinus banksiana) 

538. Pylväsmäinen  kataja  (Juniperus  

communis)  

539. Pihtataimikko 

540. Koreansembra ( Pinus koraiensis)  
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