
Seili – tieteen ja 
tarinoiden saari
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Seilin saari sijaitsee Saaristomerellä, Airiston eteläosassa, 
noin 30 km Turusta etelään. Airisto–Seilin saaristo on nimetty 
valtioneuvoston periaatepäätöksellä valtakunnallisesti arvokkaaksi 
maisema-alueeksi. Seilin luonto on monipuolinen, ja saarella elää 
useita uhanalaisia lajeja. Koko saari on luokiteltu suojelualueeksi, 
ja suurin osa sen maa-alueista kuuluu myös Natura 2000 -suojelu-
verkostoon. Myös kulttuurihistoriallisesti arvokkaan saaren 
pinta-ala on noin 160 hehtaaria.     
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Saaristomeren tutkimuslaitoksen tilat ovat myös vierailevien 
tutkijoiden käytettävissä. Eri alojen kansainväliset konferenssit, 
seminaarit ja taidetyöpajat kuuluvat Seilin kesään, samoin kuin 
geologien ja biotieteilijöiden kenttäkurssit. Seilillä on ainutlaatuinen 
ja vuosituhansia pitkä historia, joten saari kiinnostaa myös 
humanististen alojen tutkijoita. Vuosittain saareen käy 
tutustumassa tuhansia matkailijoita. Yksi tunnetuimmista 
vierailijoista on YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon.
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Merta on tutkittu Seilissä yli 50 vuotta 
– saaren historia ulottuu rautakaudelle 

Turun yliopiston Saaristomeren tutki-
muslaitos on toiminut Seilin saarella 
vuodesta 1964 alkaen, mutta saaren 

värikäs historia ulottuu paljon kauemmaksi. 
Varhaisimmat merkit Seilin asutuksesta ajoit-
tuvat Turun yliopiston arkeologian oppiai-
neen koordinoimien kaivausten perusteella 
rautakaudelle. Virallisessa asiakirjassa saa-
ren kyläyhteisö mainitaan ensimmäisen ker-
ran vuonna 1540.  

Yhteiskunnallisesti merkittävä muutos 
Seilin asemassa tapahtui vuonna 1619, jol-
loin saareen perustettiin kuningas Kustaa 
II Adolfin käskystä leprahospitaali rannikko-
alueilla riehuneen tautiepidemian taltutta-
miseksi.  

– Viimeinen Seiliin eristetty leprapoti-
las kuoli 1784. Tämän jälkeen hospitaali 
muutettiin houruinhuonelaitokseksi, jonne 
1880-luvun lopulla keskitettiin mielenter-
veysongelmista kärsivien naisten hoito. 
Mielisairaala lakkautettiin vuonna 1962, ja 
kaksi vuotta myöhemmin sairaalan raken-
nukset lähiympäristöineen siirtyivät Turun 

yliopistolle, Saaristomeren tutkimuslaitoksen 
johtaja Ilppo Vuorinen kertoo.

Seilissä asuu yhä pieni joukko yksityisiä 
maanomistajia. Suurinta osaa saaresta hallin-
noi kuitenkin Metsähallitus, jonka vastuulla 
on muun muassa Seilin puukirkon ylläpito.
Metsähallitus vastaa myös saaren luonnon-
hoitotöiden suunnittelusta ja toteutuksesta.

MONIALAISTA TUTKIMUSTA

Saaristomeren tutkimuslaitoksen toiminta 
on keskittynyt Saaristomeren ja Itämeren 
alueen monitieteelliseen tutkimukseen. 
Kansainvälisestikin arvostetun tutkimus-
työn keskiössä ovat meriympäristön tilan 
pitkäaikaisseurannat ja niihin liittyvät 
mallinnukset.

Meren lisäksi Seilissä tutkitaan puutiaisia 
eli punkkeja. Eri alojen tutkijat kartoittavat 
muun muassa punkkien levinneisyyttä, elin-
oloja ja niiden levittämiä taudinaiheuttajia. 

– Ilmastonmuutos luo otolliset olosuh-
teet rehevöitymisen lisäksi myös punkeille, 
Vuorinen sanoo.  

”Meren rehevöityminen 
ja punkit uhkaavat upeaa saa-
ristoamme. Tarve tutkimukselle 
kasvaa, mutta tutkimusmäärä-
rahoja leikataan.Tutkimustyön 
turvaamiseksi olemme käynnis-
täneet varainkeruukampanjan, 
johon toivomme jokaisen saa-
riston ystävän osallistuvan.”

– Punkkitutkimukseen osallistuu 
Turun yliopiston biologian 
laitoksen lisäksi tutkijoita myös 
lääketieteellistä tiedekunnasta,
Saaristomeren tutkimuslaitoksen
johtaja professori Ilppo Vuorinen 
kertoo.
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”Seilissä kerätyt 
aikasarjat on luokiteltu 
osaksi kansallisesti arvokasta 
tieteen infrastruktuuria. 
Suomen Akatemian myöntämä 
status on osoitus Seilissä 
tehdyn työn tärkeydestä.”

    Seilin tutkijat ryhtyivät 1960-luvulla käyttämään pohjaeläimiä 
meriympäristön tilan indikaattoreina. Myöhemmin käytännöstä tuli 
kansallinen standardi. Liejusimpukka (kuvassa) on hyvä esimerkki 
ympäristömuutoksiin herkästi reagoivasta lajista.
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Saaristomeren tutkimuslaitos 
lukeutuu alansa pioneereihin 
 Turun yliopiston Saaristomeren tutki-

muslaitoksen kenttäaseman tutkijat 
ovat keränneet vesinäytteitä meri-

ympäristön tilan seuraamiseksi jo vuodesta 
1966 alkaen. Seilissä tehty työ on erinomai-
nen esimerkki pitkäjänteisen perustutkimuk-
sen tarpeellisuudesta.  

– Vesinäytteitä otetaan yhä edelleen 
kymmenen päivän välein samasta paikas-
ta ja samoista syvyyksistä. Kaukonäköis-
ten päätösten ansiosta meillä on nyt käy-
tettävissä viitisenkymmentä vuotta pitkä 
aikasarja, joka on tarpeeksi mittava tilas-
tollisiin analyyseihin, laitoksen johtaja 
Ilppo Vuorinen sanoo.

Alkuvuosina merestä mitattiin ainoas-
taan veden suolapitoisuutta ja lämpötilaa, 
mutta hyvin pian ryhdyttiin tutkimaan myös 
eläinplanktonin määrää ja koostumusta. 
Sittemmin mitattavia tekijöitä on tullut lisää. 

– Edellisten lisäksi Seilissä seurataan 
säännöllisesti meriveden ravinnepitoisuuk-
sia, klorofyllin määriä, sameutta, happipitoi-
suutta ja silakan lisääntymistä. 

Seilissä kerätyt pitkät aikasarjat osoittau-
tuivat kansainvälisestikin ainutlaatuisiksi 
1990-luvulla, jolloin ilmastonmuutosta ryh-
dyttiin tutkimaan Suomessa.  

MIKÄ KUTISTI SILAKAN JA 
MINNE KAMPELAT KATOSIVAT?

Aikasarjojen analyysit ja erityisesti tilasto-
tieteellinen mallintaminen auttavat tutkijoi-
ta ymmärtämään Itämeren toimintaa osana 
maapallonlaajuista veden kiertoa. 

Seilissä kootun aineiston avulla on saatu 
tietoa muun muassa siitä, miksi silakan kes-
kikoko on pienentynyt noin 20 prosenttia tai 
miksi kampelat eivät enää käy pyydykseen.

– Sateiden yleistyminen on lisännyt va-
lumia Itämereen ja laskenut sen suolapi-
toisuutta. Suolapulssien vähentyminen on 
puolestaan muuttanut silakan syömää eläin-
planktonia, millä on ollut vaikutuksia silakan 
kokoon. Veden makeutuminen on syy myös 
siihen, että kampela on muuttanut eteläm-
mäksi. On syytä olettaa, että Itämeren makeu-
tuminen jatkuu.
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    Aikasarjatutkimuksen lisäksi Saaristomeren tutkimuslaitos 
on erikoistunut vedenalaisen vyöhykkeisyyden tutkimukseen. 
Tietojen keräämiseksi tutkijat ovat kehittäneet vedenalaisen 
tutkimuspisteverkoston, joka kattaa kaikki saariston vyöhykkeet.
Laitoksen erityisosaamista on myös eläinplanktoniin liittyvä tutkimus.

<

Lounaissaaristomme on maailman-
laajuisestikin ainutlaatuinen.
Meri ja merentutkimus nousivat
Turun yliopiston strategisiksi 
tutkimisalueiksi vuonna 2015.



   Amanuenssi Ritva Penttinen ja tutkija Jani Sormunen pyysivät apua 
kansalaisilta punkkien levinneisyyden kartoittamiseksi. Avun määrä yllätti. 
He saivat eri puolilta Suomea yli 6 600 kirjettä ja yhteensä noin 20  000 
eläinmuseon ohjeiden mukaan pakattua punkkia. Keräys tuotti arvokasta 
tietoa taigapunkin levinneisyydestä. Näytteistä koottiin punkkipankki 
jatkotutkimuksia varten. Pakasteessa odottaa vielä vuosien työ.

<

   Vuoden 2015 syksyllä Seilistä löydettiin ensimmäisen kerran 
Borrelia miyamotoi -bakteeri. Ilmaston lämpeneminen luo otolliset 
olosuhteet Suomen vaarallisimman eläimen leviämiselle, joten tutki-
mustietoa punkeista ja niiden levittämistä sairauksista tarvitaan lisää. 

<
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Puutiaisen levinneisyys
Suomessa 2014
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Punkeista löydetty uusia 
taudinaiheuttajia 

Meriympäristön lisäksi Seilissä seura-
taan punkkeja, joiden nopea leviä-
minen puhututtaa sekä tutkijoita 

että saaristossa liikkuvia.
 – Saaristomeren tutkimuslaitos kiinnos-

tui punkeista vuonna 1998. Tuolloin otimme 
lääkintöneuvos Sakari Alhopuron kehotuk-
sesta yhteyttä erikoislääkäri Jarmo Oksiin se-
kä mikrobiologian professori Matti Viljaseen, 
joiden avustuksella käynnistimme ensimmäi-
sen laajamittaisen punkkikeräyksen Turun 
kaupungin ulkoilualueilla ja Saaristomerellä. 
Vuonna 2002 valmistuneiden tulosten mu-
kaan punkkeja löytyi ylivoimaisesti eniten Sei-
listä, laitoksen johtaja Ilppo Vuorinen kertoo.

 Tutkimus uusittiin vuonna 2012 Turun 
yliopiston eläinmuseon johdolla, ja tulosten 
mukaan punkkien määrä oli tietyillä alueilla 
jopa kymmenkertaistunut. Vuoden 2012 jäl-
keen punkkeja on kerätty vuosittain, ja tavoit-
teena on saada aikasarja myös puutiaisista.

 – Aikasarjan avulla voisimme rakentaa 
malleja punkkien lisääntymiseen vaikuttavista 
ympäristötekijöistä ja kenties myös ennustaa, 

minne ja miten paljon punkkeja on kulloinkin 
odotettavissa.
 
TIETOA TARVITAAN LISÄÄ

 – Seilissä seuraamme viittä erilaista elin-
ympäristöä, ja havaintojemme mukaan pun-
kit näyttävät viihtyvän parhaiten mustikka-
valtaisissa havumetsissä. Lämpö ja kosteus 
vetävät punkkeja puoleensa, kuivia paikkoja 
ne karttavat, eläinmuseon amanuenssi Ritva 
Penttinen kertoo. 

 – Talteen kerätyistä punkeista eristämme 
dna:n ja rna:n eri taudinaiheuttajien selvittämi-
seksi. Uuden dna-tekniikan avulla on saatu sel-
ville, että yksi punkki voi levittää useita erilai-
sia Borrelia-bakteereja. Me olemme löytäneet 
tähän mennessä viisi, tutkija Jani Sormunen 
Turun yliopiston biologian laitokselta sanoo. 

Punkkitutkimukseen on osallistunut tut-
kijoita myös lääketieteellisestä tiedekunnas-
ta. Arvioiden mukaan eri alalajien löytyminen 
saattaa selittää borrelioosin oireiden moninai-
suutta. Yhteistyötä tarvitaan, ja tutkittavaa on 
vielä paljon.

Taigapunkkinaaras
(Ixodes persulcatus) 
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   Seilin ristikirkko on rakennettu vuonna 1733. Leprapotilaat saivat 
ottaa osaa jumalanpalveluksiin aidalla rajatussa tilassa kirkon länsi-
osassa, jonne oli aikoinaan oma sisäänkäynti. Kirkon pihalla on vuonna 
1960 rakennettu kellotapuli, joka on suunniteltu alkuperäisen tapulin 
mukaiseksi. Kesäisin museokirkossa käy noin 6 000 vierailijaa.

<

   Lehmillä ja lampailla on tärkeä rooli perinnemaisemien hoidossa. 
Paikallinen yrittäjä tuo eläimet kesäksi saareen Metsähallituksen 
luontopalveluiden ja Turun yliopiston osoittamille laitumille. Laidunta-
minen pitää myös ruovikon kurissa, mikä on rantavesille hyväksi.

<
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Saaristomeren omaperäinen  
luonto- ja kulttuurikohde 
 Seilin ainutlaatuista luontoa ja kulttuu-

riperintökohteita hoitaa Metsähalli-
tus, jonka hallintaan suurin osa saaren 

alueista kuuluu. Saaren keskiosan kulttuuri-
historiallisesti arvokkaalla alueella kasvaa 
monia perinnemaisemalajeja, joiden hoitoon 
kiinnitetään erityistä huomiota. Perinnemai-
sema on Suomen uhanalaisin luontotyyppi, 
joten suojeltavia ja silmälläpidettäviä lajeja 
on Seilissä useita.

– Saarella on myös luonnontilaa lähestyviä 
metsiä, kalliomänniköitä, arvokkaita lehtoja, 
pähkinäpensaita ja muita jalopuita. Monipuo-
lisuutensa ansiosta Seili tajoaa hyvät edelly-
tykset myös luonnonhoidon tutkimukselle, 
erikoissuunnittelija Maija Mussaari Metsä-
hallituksesta sanoo.

Saaren maaperä on osin hiekkapohjaista, 
minkä vuoksi se soveltui hyvin leprahospi-
taalin sijoituspaikaksi. 

–  Turku ja Tukholma olivat 1600-luvun 
suurkaupunkeja, joita haluttiin suojella eristä-
mällä leprapotilaat Seiliin. Potilaat saivat saa-
relle ainoastaan menolipun, eli he myös kuoli-

vat siellä. Kalliosaareen hospitaalin perustami-
nen ei siis olisi onnistunut, kertoo arkeologi 
Tapani Tuovinen Metsähallituksesta.

RETKIKOHDE TÄYNNÄ TARINOITA

Metsähallitus aloitti Seilin museokirkon puoli 
vuotta kestäneet kunnostustyöt keväällä 
2015. Nyt sen kuntoa seurataan säännölli-
sesti, jotta uudet vauriot päästään korjaa-
maan mahdollisimman nopeasti.   

– Metsähallitus on tehnyt monipuolista 
yhteistyötä yliopiston kanssa, mutta varsi-
nainen tutkimustoiminta ei kuulu työhömme. 
Tarvittaessa luomme kuitenkin edellytyksiä 
sekä valtion mailla tapahtuvalle tutkimuksel-
le että matkailulle, projektipäällikkö Henrik 
Jansson lisää.

Janssonin mukaan Seili on täynnä tarinoi-
ta, jotka pitäisi tuoda elävästi esiin yhdessä 
paikallisten kanssa. Samaa mieltä on tutki-
muslaitoksen johtaja Ilppo Vuorinen. 

– Tämä on upea paikka myös talvella. Ret-
riitti tähtitaivaan alla kaukana valo- ja melu-
saasteista voisi kiehtoa monia.  

Peltomaitikka viihtyy Seilissä, 
missä on tämän uhanalaisen 
perinnemaisemalajin runsain 
esiintymä. Muualla Suomessa 
kasvi on erittäin harvinainen.   

”Seilistä on löytynyt myös 
rautakaudelle ajoittuva kuppi-
kallio, jonka oletetaan liittyvän 
hedelmällisyyskulttiin. Kiveen 
hakattuihin uhrikuppeihin 
laitettiin muun muassa viljaa.”



Kiitos!
Saaristomeren tutkimuslaitos 

www.utu.fi/seili

Ohjeet tutkimuksen tukemiseen 
osoitteessa www.turunyliopistosaatio.fi

”Tutkimustyön tueksi on 
keväällä 2016 käynnistetty 
varainkeruukampanja, johon 
toivomme jokaisen saariston 
ystävän osallistuvan.”
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Turun Yliopistosäätiö


