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Naturstigen  i  Punkaharju  

Naturstigen i  Punkaharju avser  att lära  exkurenterna  kanna  

naturen i  Punkaharju och  ger  exempel  pä ätgärder beträffande 

skogsvärd  och  annat utnyttjande av skogarna, som bedrivs  i  

Punkaharju försökspark  liksom även  inom Skogsforskningsins  
titutets övriga försöksparker.  

Naturstigen är  6  km  läng. Den  är  markerad  i  terrängen dels  med 

pilar  med  texten LUONTOPOLKU  och  dels  med  gula fläckar  

pä träden. Stigen utgär frän Statshotellets  (Valtionhotelli) 

gärdsplan och gär via Kejsarinnans villa tili Kokonharju ur  

skogsomräde, vidare via Montells  lärkbeständ tili Seppälänmä  

ki, vilket omräde  är  föremäl  för  en aktiv forskningsverksamhet.  
Därefter  fortsätter stigen tili  trädslagsparken, som omfattar ti  
otals  utländska  trädslag  samt sedan  tillbaka  tili  hotell  Finlan  
dia. Längs naturstigen finns  12  exkursionspunkter  vid vilka ex  
kurenterna  kan stanna och  göra sig  med  hjälp  av denna  exkur  

sionsledare förtrogna med  naturen och  dess  särdrag. Exkursi  

onspunkterna anges  i  terrängen med  träskivor,  som har  texten 

KOHDE-PUNKT,  punktens nummer  och  Skogsforskningsins  
titutets emblem. Naturstigen och dess exkursionspukter  

framgär av  kartan  pä sidan 12. 

Eftersom  Punkaharju har  alltid  haft  en stor  betydelse som all  
män  färdled  och som säregen natursevärdighet  har  statens  

myndigheter tidigt ingripit  i  användningen av Punkaharju. 
Sälunda uppmanade kejsar  Alexander I dä han  är  1803 reste  
längs Punkaharju, som vid  detta tillfälle  var ryskt  omräde,  
myndigheterna att  se  tili att  skogarna längs  vägen inte  avverka  
des. Finlands  senat bestämde  är 1840, att "hela  den nämnda 

äsen skall  pä statens bekostnad  rösläggas och skötas pä än  

damälsenligt sätt". Äsomrädet,  som  pä  detta  sätt  kömmit  i  stat  
sägo och  utlysts  tili  kronopark,  omfattade 136 ha.  Marken  un  

derlöd tili en början guvernören för St.  Michels  län,  men över  
fördes  är  1880  tili Forststyrelsens  förvaltning. Punkaharju över  

gick  tili  Skogsforskningsinstitutets  förvaltning fr.o.m. början av  
är  1924. Den  dä grundade Punkaharju  försöksparken omfatta  
de c. 500  ha. 

Försöksparkens  areal har  därefter ökat  genom  markinköp och  
donationer  och omfattar nu c. 1 850  ha land-  och c. 800 ha  

vattenomräden. Denna  statsägda  skogsegendom "användes  och  
förvaltas  i första hand  för  skogsforskningsbehov",  äsomrädet i  

enlighet med kraven pä naturskydd och landskapsvärd,  som  det 

stadgas i förordningen om Skogsforskningsinstitutet.  Av  hela  
landarealen  omfattar för närvarande  c.  650 ha  olika slags för  

söksytor,  c.  200  ha parkskogar medan  nästan  70  ha är  fredade  
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beständ  i naturtillständ. Resten  är  reserverad  för  forskningsbe  

hov,  pä vilka  man bedriver  produktionsbefrämjande skogsbruk.  

Skogsmarken inklusive  äsomrädet  var  vid  medlet  av 1800-talet  
bevuxet  med  för detta omräde  typiska svedjeskogar:  gräal  

beständ, fätaliga björkbeständ och tallbeständ  eller  bland  
beständ  av dessa.  Dessutom  förekom  nyligen syrfällda, brända  
eller  odlade  svedjer  och  öppna svedjeängar.  I försöksparken har  
man redan  frän  dess  anläggning bedrivit intensiv  forskning och  

skogsvärd. Trädslagsfördelningen i  försöksparkens virkes  
beständ har  även  förändrats därmed:  för närvarande är virkes  

beständets  fördelning pä trädslag 61% tali, 24%  gran  och  c.  

15% björk. Den  ärliga  avverkningsmängden är  c.  5 500  m  3.  

Punkaharju är  för Skogsforskningsinstitutet  ett viktigt  forsk  

ningsomräde. Dess  säregenhet beträffande landskap och  histo  

ria samt dess turistiska  tradition ställer  dess  förvaltare  inför  

speciella  krav  pä  att bevara  och  vidareutveckla naturens skön  
het. 

Exkursionspunkterna  

Exkursionspunkt  1. Statshotellet  

Genast  dä  Punkaharju överfördes tili  statsförvaltning  anställdes  
tvä skogvaktare  för  äsen,  och man byggde  tjänstebostäder för  
dem. Tjänstebostaden för skogvaktaren  pä äsens norra sida 

uppfördes här.  Redan  frän början hade  man reserverat  tre rum 
för resande, och  fr.o.m. är  1879  togs byggnaden helt  i  använd  

ning för  resande.  

Namnet  Statshotellet härleder  sig  frän att byggnaden har  upp  
förts  och  ägs  av staten. Byggnaden har  utvidgats  bl.a.  pä 1890-  
talet,  dä  man även  uppförde ett  annex,  som kallas  Kejsarinnans 

villa. Byggnaderna ägs numera av  Handels-  och  industriminis  

teriet,  som  har  uthyrt  dem  tili  Lomaliitto  r.y. Finansministeriet  
älade  Byggnadsstyrelsen att  inleda byggnadernas grundförbät  

tring och  restaurering,  eftersom en stor  del  av Statshotellet och  

Kejsarinnans  villa  har  byggnadshistoriskt  värde  och  stället  är  
bäde  beträffande  sitt  läge och  sin  tidiga användning för turism 

även företagshistoriskt  traditionsrikt.  Hotellet torde  vara det 
första som  byggts  för  turism.  Grundförbättringen slutfördes är 
1979. 

Kejsarinnans  villa  befinner  sig c. 150 m  frän hotellet.  Därifrän  
fortsätter  naturstigen tili  vägen pä äsen  och längs den  över  järn  

vägen tili  den  nya  omvägen kring  äsen,  vidare  frän  omvägen c. 
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50  m till höger, där  pilen Luontopolku leder  vandraren  till  att 

fortsätta till  urskogsomrädet Kokonharju. 

Exkursionspunkt  2. Törskat  e 

I tallbeständet  ses skador som förorsakats av törskate i  olika 

utvecklingsskeden.  De  fiesta av  de döda  träden  har  dött av  
denna  svampsjukdom. Törskaten, som  torde vara  den mest 
kända  av sjukdomarna i tallbeständen, förorsakas av tvenne 

rostvampar, Cronartium  pini  och  Endocronarlium  pini.  Av dessa 

sprider  sig  den  sistnämnda med  sporer  direkt frän en tall tili  en 
annan. Den  är  hos  oss den  vanligaste. Den  förstnämnda behö  

ver dessförinnan en annan värdväxt. Som  sädana  värdväxter  

kan  nämnas  tulkörten  ( Vinceioxicum  hirundinaria), pionen och  

spirorna  (Pedicularis).  Törskaten uppstär dä svampmyceliet  
växer  t.ex.  genom  sprickor  i  barken  i  frisk  cellvävnad.  I inner  
barken  uppstär dä onormal  tjocklekstillväxt  och  stark kädflyt  

ning  när  innerbarken dör. Den  av törskaten  förorsakade lyran 

(svart  försärning) utvidgas är  för  är, och  sedan  barken  dött runt  
hela  stammen,  dör  hela  den  ovanför befintliga  toppen. De  fiesta  

av  tallarna  i vära  skogar är mycket  motständskraftiga mot 
törskate, medan  en del  är rentav  mottagliga för den.  Pä de  

gamla  tallarna i  Punkaharju förorsakar även  talltickan (Phelli  

nuspini)  skador, medan  rotrötan  (Heterobasidion annosum ) för  
anleder  problem i  äldre  granbeständ. Efter denna  exkursions  

punkt lämnar  naturstigen den  gamla stigen  och  vänder  ner tili 
vänster  tili  den  följande exkursionspunkten. 

Statshotellet och  Kejsarinnans villa  i  dess  närhet  har  även  byggnadshisto  
riskt  värde. 
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Exkursionspunkt 3. Fortifikationerna  vid  Rakokivenniemi 

Pä  grund av  sitt  strategiska  läge blev  Punkaharju för ärhundra  
den  föremäl för tvister och  även  slagfält  bäde mellan tvenne 

folkstammar savolaxare  och karelare och senare mellan 

tvä riken Ryssland  och Sverige.  Riksgränsen  gick  ibland  pä 
den  västra  och  ibland  pä den  Östra sidan av Punkaharju. Rys  

sarna byggde de  pä denna  exkursionspunkt  synliga befästnin  
garna  och  löpgravarna under kriget  mellan  Sverige och Ryss  
land  under  ären 1808-1809. Dä var  Punkaharjuomrädet ett  av 

ryssarnas  viktigaste  befästningar och  därför päträffas förskans  

ningar även  annorstädes  i  omgivningarna. 

Exkursionspunkt 4.  Kokonharju urskogsområde 

Med  urskogsomräde förstäs ett skogsomräde som bevarats  
orört  i naturtillständ,  i vilket  inga avverkningar  eller  skogsvärds  

ätgärder utförs. Naturen  bestämmer urskogens utveckling  utan 
människans  ingrepp. Detta  omräde  i Kokonharju har  fredats 
som ett urskogsomräde  av Skogsforskningsinstitutet  (Forstliga 
försöksanstalten)  är 1924  genast dä omrädet överfördes  tili  ins  
titutets förvaltning. Omrädet omfattar 15 ha. Inom detta  omrä  
de  växer  de enda  spontana, av naturen betingade granarna.  

Punkaharjuomrädet är  mycket  växlande  bäde beträffande to  

pografin och  jordmänen. Beständsfigurerna är  smä  och  växlan  
de  som en följd av skogskultur  och  försöksverksamhet.  Härige  

nom bjuder Punkaharju  pä mängsidiga miljöer och  landskap. 

Typiska  växter  för äsen  i  Punkaharju är  bl.a.  ryssvedeln  (Oxy  

tropis campestris)  och kloärten  (Astragalus  alpinus).  Pä strän  
derna  är  porsen  ( Myrica  gale) allmän.  Även den  rara  hampörten 
(Eupatorium cannabinum) kan  päträffas.  I  de frodiga lundarna  
växer  strutsbräcken ( Matteuccia  struthiopteris)  och  springkorn 

(Impatiens nolitangere). 

Tack  vare sin  rika  och  mängsidiga flora har  Punkaharju  även  en 

riklig  fauna. Inom omrädet förekornmer räv  och  grävling.  Man 
kan  mähända även  se märdhund.  Älgen är allmän.  Man  har  
t.o.m. päträffat rädjur (Capreolus capreolus).  Av  de  häckande  

fäglarna mä nämnas  ringduvan ( Columba  palumbus), tjädern 

(Tetrao urogallus), orren (Lyrurus  tetris), järpen ( Tetrastes  bona  

sia),  nötkräkan ( Nucifraga carocatactes)  och  givetvis  hackspet  

tar,  som trivs  i de  gamla skogarna.  

Exkursionspunkt  5. Kanervas  tali  

Under ärens lopp har  man utsett de till  sin  produktion och  
kvalitet  bästa  trädindividerna  i  landet  tili  s.k. plusträd tili  
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Kanervas tall,  plusträdet E ll 01,  har  benämnts  efter revirforstmästaren 
Yrjö  Kanerva,  som fann trädet. 

utgängspunkt för  skogsträdsförädling.  Av  dessa  individer förut  
sätter man bl.a.  följande egenskaper: signifikant  större  produk  
tion än  i  medeltal, god stamform, djup  och  yvig  krona, späda 

grenar,  rät  kvistvinkel  och  tunn  bark.  Eftersom  dessa egenska  

per  är  ärftliga, har  skogsträdsförädlingen  kunnat  producera för 
det  praktiska  skogsbruket  alit  bättre  plantmaterial. Detta  plus  
träd av tali  har  benämnts  efter  revirforstmästare  Yrjö  Kanerva,  

som länge tjänat Skogsforskningsinstitutet  i  Punkaharju. Arft  
ligheten  hos  trädets egenskaper kan  ses äskädligt  i  det närlig  
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Träden  i Montells  bestånd är c. 100-åriga sibiriska  lärkar.  Beståndel har  

fått sitt namn efter forstrådet  Montell  som anlade  beståndet.  

gande avkommeförsöket.  Det  kan  nämnas, att  det första plus  
trädet  i  Finland, som utsägs  är  1947, var  även  en tall  i  Punka  

harju. 

Exkursionspunkt  6.  Lärkbestånd i  naturtillstånd 

Vi  kan  se hur utmärkt  den  europeiska lärken utvecklar  sig  pä 

god växtplats  i  Punkaharjus kiimat. Detta  lärkbeständ pä 1,7 ha  
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anlades  är  1880  pä en sved  genom  plantering med  3-äriga plan  

tor.  Beständet är  alltsä mer  än  100  är  gammalt. I  beständet  finns  

tre  provytor,  av vilka  tvä har  behandlats  med  produktionsbe  
främjande huggningar  medan  den  tredje har  bevarats  i natur  
tillstand. Stamvolymen pä provytan i naturtillständ är nu c. 
1 lOOmVha och den ärliga tillväxten c. 13mVha. De  längsta 
stammarna är  redan  40  m  höga. 

Exkursionspunkt  7.  Montells lärkbestånd  

Detta  är  ett  beständ  av sibirisk  lärk  (Larix sibirica)  som har  fätt  
sitt namn efter forsträdet Montell.  Beständet  har  nu vid  100-ärs 

aider en stamvolym pä 550m 3/ha och en ärlig tillväxt pä c.  
6,5  mVha. De  längsta träden  har  en höjd  pä 41  m. Den  euro  
peiska lärken  (Larix  europea) och  den  sibiriska har  mycket  li  
kartat  utseende  och  liknande  egenskaper. De  kan  särskiljas  pä 
basen  av skillnaderna  i kottarna.  

Exkursionspunkt  8. Planlerade  trädslag i  Punkaharju 

De  första försöken  i  Punkaharju hänförde  sig  tili  skogsodling. 
Vid  dem  har  man använt i  huvudsak  utländska  trädslag. Intill 
1957  hade  anlagts mer  än  500  kulturer,  totalt 290  ha.  Av  dessa  

var 112 ha  kulturer  av 55 utländska  trädslag. 

Följande kulturer  kan  ses:  Tili  vänster  om vägen  växer  50-ärig 

bergtall ( Pinus  mugo). Bergtallen växer i bergstrakterna i  

Central-Europa och  bildar i skogsgränszonen buskartad  lag ve  

getation. Bergtallen pä denna  punkt är  emellertid av den  trädar  
tade  rasen. Bergtallen är i  Finland populär som dekorations  

växt,  dä man viii  hälla  träden läga. 

I den  följande kulturen  har  vi  sibirisk  lärk.  Dess  naturliga ut  

bredningsomräde omfattar norra  Ryssland  och  Östra Sibirien.  
Lärken  är  ett  barrträd  som fäller alla  barr  varje  höst. Dess  barr  

är  pä vären  och  sommaren vackert  gröna och  pä hösten  länge 

klargula.  

Bakom  lärkbeständet  ses pichtagran (Abies  sibirica ). Även pich  
tagranen har  ett stort  naturligt utbredningsomräde i norra  Ryss  
land  och  Sibirien.  Dess  krona  är  ännu  vid  hög aider  yvig  och  de  

gröna grenarna  täcker  stammen nästan  ner  till  marken.  I det 
förutnämda  lärkbeständet päträffas  nägra  naturligt  föryngrade 

plantor av pichtagran. Tili vänster  om vägen ses  sedan  ett c. 

50-ärigt  beständ  av cembratall  (Pinus cembra). Cembratallen  
förekommer  naturligt  i norra delarna  av Ryssland  och  Sibirien 

samt i de europeiska alperna. Den  klarar  sig även  pä karga 

växtplatser,  men behöver  mycket  ljus  och  näring för att utvec  
kla  sig tili  ett vackert  träd. 
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Till  höger om vägen ses  ett  beständ  av peucetall  ( Pinus  peuce). 
Peucetallens  naturliga utbredningsomräde är Bulgariens och  

Jugoslaviens bergstrakter.  Peucetallen  har  liksom cembratallen  
fem barr  i  ett fäste och är även tili  sitt utseende  lik  cembratallen.  

Däremot har  peucetallen länga kottar  medan  cembratallen  har  

äggformade. 

Björkbeständet pä  denna  exkursionspunkt  är  masurbjörk. Den 

är  en form av värtbjörken ( Betula pendula) med  varierande 
växtsätt. Oftast har den en avrundad  krona  och är  starkt för  

grenad.  

Exkursionspunkt  9. Trädslagsparken 

Trädslagsparken anlades  i  närheten  av Punkaharju järnvägssta  

tion och  landsvägen,  sä  att det vore lätt  för dem, som är  intres  
serade  av odling av utländska  trädslag, att göra sig  förtrogna 
med  försöksresultaten. Trädslagsparken bestär  av smä beständ 

av  47 utländska  trädslag. Dessutom  ingär i  trädslagsparken 
beständ av  olika ursprung  av  inhemska trädslag  samt gammal 
tali och björk.  Trädslagsparken anlades  i  slutet  av 1920-talet  
och  början av 1930-talet.  Om trädslagsparken finns  pä  finska  en 

detaljerad instruktion. Bäde instruktionen och  en publikation 
om forskningsverksamheten  i  försöksparken kan  fas  bl.a. frän  

kanslien i Punkaharju  försöksstation och försökspark.  Vi re  
kommenderar  ett  besök  i  trädslagsparken även  utan denna  ins  

truktion,  eftersom de  viktigaste  uppgifterna framgär av tavlor  

na i  beständen. 

Forskningsverksamheten vid Skogsforskningsinstitutets Punkaharju för 
söksstation har  sin tyngdpunkt i skogsträdsförädling. 
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Uppkomsten av Punkaharju trädslagspark och  förverkligandet 

av  de omfattande skogsvärdsförsöken  är  ett  resultat  av det  pion  

järarbete, som utförts av Skogsforskningsinstitutets  förra  direk  
tör  professor  Olli  Heikinheimo. 

Nu  fortsätter naturstigen över  järnvägen, förbi  den  nya  skogs  

förädlingsstationen, som är  den  viktigaste  verksamhetsenheten i  
experimentell skogsträdsförädling i  Finland.  Ifall  man inte  öns  
kar  ta sig  tili  hotell  Finlandia  längs stigen,  kan  man avvika  frän 
stigen och gä  längs vägen tili Punkaharju järnvägsstation, där  
konstnären  Niilo  Lehikoinen  snider  Kalevalateman  i  trä. 

Exkursionspunkt  10. Hotell  Finlandia  

Är 1905 grundades i Helsingfors "Finlandia Aktiebolag för 
Internationell Turisttrafik". Bolagets syfte  var  att  ästadkomma  

en möjligast livlig  turisttrafik tili  och  frän  Finland.  Därför be  
drev  bolaget Resebyrän  Finlandia, som torde som den  första ha  

organiserat sällskapsresor  hos  oss frän Finland utrikes  och  tili  
Finland. Punkaharju var redan  dä  en internationellt känd  turist  
ort, men det  förekom  brist  pä logi. För  att förbättra  servicen  
beslöt  bolaget att bygga ett  hotell.  Bolaget inköpte för detta 
ändamäl Kotila  lägenhet pä  denna plats.  Avsikten  var  att bygga 
i trä, men överstyrelsen  för allmänna  byggnader godkände inte  
arkitekt Knut  Wasastjernas  ritningar.  De  nya  ritningarna gjor  

des av Arkitektbyrä  Walter och  Ivar  Thome.  Byggnaden upp  
fördes  av  "prima tegel" och  rappades pä in-  och  utsidan  samt 
fick en sockel  i  granit. Det  nya  stätliga hotellet fick namnet 
Finlandia.  Det  skulle  ju värdigt representera bäde bolaget och  
hela  landet.  Hotellet  tog emot sina  första  gäster den  20  juli  1914. 
Under de första ären  var  hotellet  ett  populärt semesterställe  för 
överklassen  i  St. Petersburg.  T.ex.  av gästerna är  1916  var  mer  

än hälften ryssar.  

Hotellet  räkade  emellertid  redan  frän början i ekonomiskt  

trängmäl. Det  första världskriget  förorsakade ju turismen stora 
motgängar. Finlandia bytte snart  ägare, men övergick  p.g.a. 
skulder  i statsägo. Staten hyrde först ut hotellet  och  sälde senare 
är  1936  hotellet  tili  Turistföreningen i  Finland, det nuvarande  
Finlands  Turistförbund  r.f. Finlandias  byggnader förföll  i  Tu  
ristförbundets  ägo. Därför  inköpte  staten sedan  byggnaderna 
tillbaka  tili  statsägo och  uthyrde  dem  tili  Punkaharju Rehabili  

teringssjukhus.  Samtidigt älade  staten arrendatorn  att  genom  
föra  en fullständig reparation av byggnaderna, vilken  slutfördes 

är 1982. För  närvarande  har  Rehabilitetssjukhusets  sidoavdel  

ning förlagts tili  Finlandias  utrymmen med  38 patientplatser 

samt lunchkafe Finlandia.  

Pä  samma  sätt som Statshotellet  representerar Punkaharjus och 
hela  landets  tidiga  turism,  har  även  hotell  Finlandia  värit  sin 

epoks  kvalitetsmärke för  turism. 
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Exkursionspunkt  11. Pususilta och  Puruvesi  

Pususilta (kyssbron)  är  ett uttryck  för, att  Punkaharju har  redan 
tidigt värit ett populärt turist- och  exkursionsställe och  att man 
redan  dä vinnlagt sig  om att  turisterna skulle  trivas.  Turistfore  

ningen i Finland byggde bron  pä 1930-talet för att förkorta  
avständet frän hotell  Finlandia  till  äsomrädet samt till  Statsho  

tellet.  Bron torde ha  fätt sitt namn av de romantiska  ömhetsbe  

tygelser,  till vilka  den  natursköna  omgivningen har  inspirerat  

dem, som  använt  stigen och  bron. 

Sjön  Puruvesi, av vilken endast  en  liten  innervik kan  ses  frän  
bron  Pususilta, är c.  40  km  läng och  pä sitt  bredaste  ställe  30  km  
bred.  Sjön utsträcker  sig  till tre  kommuners  omräde, dvs. Keri  

mäki, Kesälahti  och Punkaharju. Sjön omfattar 578  km 2 .  Sjön 
är  relativt grund medeldjupet endast 10  m ävenom  det 

djupaste stället  i  Hummonselkäfjärden i  Kesälahti  är c.  60  m  

djupt. Vattnet är exceptionellt  klart.  Sjön  Puruvesi  är  mycket  
fiskrik  och  känd  för dess utmärkt smakliga mujka (siklöja).  

Mujkan i  Puruvesi fängas med  not bade  vinter  och sommar  
och  den säljes  även  pä salutorget i  Helsingfors.  Sjön  Puruvesi  är 
ännu  idag en viktig  flottningsled. 

Exkursionspunkt  12.  Åsen och  den  gamla landsvägen 

Den  7  km  länga sand-  och  grus&sen är  en moränäs, som bilda  

des för 8  500 är sedan, dä den  forntida landisen rörde  sig  mot 
sydost  med  samma hastighet, som  iskanten  smalt. Med  det  for  
sande smältvattnet  följde de tunga  morän-  och  sandfraktioner  

na och  föll  ner vid  iskanten,  medan  de  finare  fraktionerna avla  

grade sig  längre  bort. Största delen  av omgivningen lag  vid  
slutet av istiden under  vatten. Dä landisen smalt  bort  och iskan  

ten längsamt p.g.a.  smältning förflyttades  mot nordväst  lade  sig 

avlagringarna pä bottnen  av de  djupa isfärorna ner pä den  un  

derliggande marken.  Härvid  uppstod längdmoräner. Sunden 
Punkasalmi i sydost  och Tuunaansalmi  i nordväst  avskiljer  
Punkaharju frän fastlandet. 

Ställvis  är tallarna  pä Punkaharju 150-äriga. Dä  man bestiger  
äsen  frän  bron  Pususilta kunde  man emellertid se ett  livskraftigt  

ungt tallbeständ.  Man  kan  se härifrän  även  flere  trädäldringar 
som uppnätt slutet  av sin  biologiska omloppstid.  De  häller  pä 
att dö  pä rot.  De  döende  träden  avlägsnas smäningom och  pä 
detta sätt ges utrymme för en ny generation, sä att  virkes  

beständet pä äsen  kan  hällas  livskraftigt  och  motständskraftigt  

mot skador.  

Den  gamla landsvägen pä äsryggen har  ursprungligen värit en 

stig  för ödemarksjägarna, men har  under  ärtusenden  utvecklats  

sig  tili en  viktig  färdled frän Nyslott till Viborg. Redan  dä  Lilla 
Ofreden slutade  är 1743  med  freden  i  Äbo,  byggde ryssarna  en 
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väg pä äsryggen.  Trafiken  över  sunden  Punkasalmi  och Tuu  
naansalmi  hade  skötts  med  färjor.  Säreget för  den gamla lands  

vägen pä äsen  var de ännu  synliga  stengärdena, av vilka de 
äldsta  torde  vara frän  1830-talet. Grundförbättringen av den 
smala  äsvägen inleddes  är 1937. Vägen fick sin  beläggning pä 
1950-talet.  Det sista  skedet i  asvägens historia förverkligades 

sommaren 1976, dä trafiken  öppnades pä  den  sk.  äsens omväg, 
som följer den  är 1908  färdigställda järnvägen. 
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Skogsforskningsinstitutet  är  en statlig  forskningsanstalt  som 

grundades är 1917  och  som underlyder jord- och  skogsbruks  
ministeriet.  Dess  huvuduppgifter är  den  forskning som befräm  

jar Finlands skogshushällning samt det ändamälsenliga använ  
dandet  av skogstillgängarna och skogen. Inom skogsforsk  

ningen arbetar  nästan  800 personer  pä nio  forskningsavdelnin  

gar  och  pä tio  forsknings-  och  fältstationer. Institutet förfogar 

för forsknings-och undersökningsändamäl över  sammanlagt 
150  000  hektar  statlig  skog, som är indelad i 17 försöksparker  
och  som omfattar  tvä national-  och  fem naturparker. Fältun  

dersökningar bedrivs  i  alla  delar  av landet.  
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