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Äyräpäänjärven tarina on myös tarina Suomen 
luonnonsuojelun historiasta ja Einari Merikalliosta, Suomen 
linnustonsuojelun uranuurtajasta 



Kaarlo Linkola (1888- 1942) 

Laki luonnonpuistojen ja 
kansallispuistojen perustamiseksi 
vuonna 1928. 
Laki raukesi maanomistajien 
vastustukseen ja tuli voimaan vasta 
1937. 
 
Turun yliopiston kasvitieteen 
professori (1922-1925). 
 
TEKS:n perustajajäsen: 
 
30.11.1923: 
Vanamo Seura, Helsinki, Ylioppilastalo, Liro 
 
Perustettuaan 30 miehen ja naisen voimalla 
”Turun Eläin- ja Kasvitieteellisen Seuran”, 
lähettävät Turun vanamolaiset ja heihin 
liittyneet Vanamolle sydämellisen 
tervehdyksensä.  
 
Linnaniemi Linkola 



Äyräpäänjärvi sijaitsee Keski-Kannaksella Äyräpään ja Muolaan kuntien alueella 



Vuoksi syntyi n 4000 
vuotta sitten. Laski 
Laatokkaan ja 
Viipurinlahteen. 
 
Neva syntyi n 3300 
vuotta sitten. 
 
Vesireitti Viipurista 
Laatokkaan ja 
(Käkisalmeen) ja 
edelleen Novgorodiin 
oli tärkeä 
kauppareitti. 
 
Reitti sulkeutui 
maankohoamisen ja 
Vuoksen laskun 
seurauksena 1600-
luvulta lähtien 

Kannaksen luonnonolot ovat muuttuneet suuresti vuosisatojen kuluessa 



Suvantojärven ja Laatokan välinen kapea kannas murtui 1818 ja Taipaleenjoki syntyy. 
Vuonna 1857 Kiviniemen kannas puhkaistaan, Vuoksijärven pinta laski n 5 metriä ja 
Käkisalmen haara lähes kuivui. Taipaleenjoesta tulee Vuoksen päälasku-uoma. 



Vuoteen 1857 Äyrääpänjärvi oli Vuoksen suuri lahti. Järvi  mataloituu ja rehevöityy ja 
Pohjois-Euroopan paras lintujärvi syntyy.   







Järviekosysteemin lävitse rakennettiin uittokanavat puutavaran uittoa varten 
Pölläkkälän sahoille. Mataloittivat järveä entisestään. 
 
Äyräpäänjärven pesimälinnusto on runsas ja järvi tärkeä arktisten joutsenten sekä 
hanhien levähdyspaikka.  Kuuluisia metsästäjiä: Mannerheim, Svinhufvud, jne. 
Metsästystä rajoitettiin metsästyssopimuksella joka umpeutui 1925. 
 
Vuoden 1857 Vuoksen lasku oli tuottanut runsaasti viljelymaata ja sitä toivottiin lisää 
järven kuivatuksella. Myös luhtaniityt tuottivat paljon heinää ja kortetta. 

Salmenkaitajoki Tukkikanava Pohjoisjärvellä 



Kuivatussuunnitelmat havahduttivat Einari Merikallion. Hän tutki järven linnustoa 
usean vuoden ajan ja julkaisi tulokset vuonna 1929 kirjassaan ”Äyräpäänjärvi. 
Suomen linturikkain järvi”. Kirjaa voidaan pitää Suomen luonnonsuojelussa 
uraauurtavana. Sille vetää veroja vain Yrjö Kokon ”Laulujoutsen”. 



Pohjoisjärven pesimälinnusto vuonna 1925 (Merikallio 1929) 



Viipurin läänin luontoa arvostava maaherra 
Arvo Manner 

Lisämaata ja metsästysoikeuksia janoavat 
maanomistajat 

Äyräpäänjärven suojelusta käyty kiista 1927-1934 on Suomen ensimmäinen 
ympäristökonflikti johon ottivat osaa ennennäkemättömän laajat väestönosat ja etupiirit. 
Suojelua käsiteltiin korkeinta hallinto-oikeutta ja maan hallitusta myöten. 
 
Myös lehdistö osallistui kiistaan hanakasti: järven suojelijat halusivat”tehdä enemmän 
oikeutta taivaan linnuille kuin toistatuhatta talonpoikaa käsittävälle ihmisjoukolle” (Karjala 
6.11.1927). 

Pohjoisjärven luhtaniityillä n 350 latoa 



Konfliktin lopputulos: 
 
- Konflikti kestää vuodet 1925-1934. Maaherra Mannerin toistuvat päätökset 
pitävät järven rauhoitettuna useista valituksista huolimatta.   
-Valtiovallan uhkaus käynnistää maiden pakkolunastus murtaa maanomistajien 
vastarinnan ja rajoitetun metsästyksen sallima 25 vuoden pituinen sopimus 
solmitaan 1934. 
- Maaherra Arvo Mannerin tarmokkaan työn tulos. 
 
-Järven kuivatushankkeet eivät etene. Kustannukset arvioidaan hyötyjä 
suuremmaksi. Kuivatussuunnitelmat otetaan kuitenkin uudelleen esille 1942 
mutta niitä ei ehditä toteuttaa. 
 
-Äyräpäänjärvestä muodostuu suosittu vierailukohde. 
 



Lennart Segerstråle (1892-1975   ) työssään. 



Lennart Segerstråle:  Äyräpään joutsenet 1928-30. 



MattiKarppanen: Maisema Äyräpäänjärveltä 1932 



Äyräpäänjärvi oli myös tärkeä osa pääpuolustuslinjaa 



Sotien jälkeen: 
 
Vuonna 1944 toinen valta 
laskeutuu järven ylle.  
 
Lintumiesten kiinnostus 
kuitenkin säilyy. 
Ensimmäiset vierailu 1990 
Kalevi Sorsan johdolla. 
 
Kirja Äyrpäänjärven nykytilasta 
”Kotka ja tuhat joutsenta. 
Äyräpään lintuparatiisi” 
ilmestyy 2003. Siinä 
kartoitetaan Äyräpäänjärven 
nykytilaa. 
 





Eteläjärvi kasvamassa 
umpeen, mutta vielä 
runsaasti avovettä.  
 
Maanviljelyn  ja niittämisen 
loputtua  luhtaniityt ovat 
pusikoituneet ja pellot 
alkaneet kasvaa vankkaa 
lehtimetsää. 
 
Linnuston rakenne 
muuttunut: tulvaniittyjen lajit 
(kahlaajat) kaikonneet, 
pensaikko- ja ruovikkolajit 
(kerttuset, kaulushaikara, 
ruskosuohaukka) yleistyneet. 



Pohjoisjärvi täydellisesti 
umpeenkasvanut.  
 
Avovettä vain tulva-aikoina. 
 
Keväisin tärkeä joutsenten ja 
hanhien levähdyspaikka 



Pohjoisjärvi tulvakauden jälkeen 



Eteläjärvellä on vielä avovettä 



Sahalehti (Stratiotes aloides) kasvaa vielä runsaana Eteläjärvellä 
Viherukonkorento yleinen. 



Äyräpäänjärven nykyinen nimi ”Rakovyye Ozera” tarkoitta Rapujärveä. 





Äyräpäänjärvellä tavattu 
yhteensä 229 lintulajia (2003) 
 





Ainutlaatuiset rehevät rantametsät on Äyräpään lintujärven erikoisuus 
Ainoa luonnontilainen lintujärvi? 

Rantametsissä pesii 15-20 
valkoselkätikkaparia. 



Mustatiira (Chlidonias niger) 

Äyräpäänjärvi – kirjan viimeinen lause: 
 
”Mustatiira oli varma Suomenmaan asukas” 

Äyräpään perinnevaakuna 



Ahokylmänkukka 

Sarjarimpi 

Myrkkykeiso 



Kuusaanhovin surullinen kohtalo 



Kuusaanhovin osti vuonna 1837 kollegineuvos Aleksander Masalin. Hänen 
tyttärentyttärensä Leninin työtoveri ja diplomaatti Aleksanda Kollontai vietti siellä 
lapsuutensa kesät. 

Kuvat Aleksandra Kollontain kirjasta ”Hetkiä elämästäni” 



Päärakennus paloi 2006. 

Välikauhan aikaan Kuusaanhovi palveli Muolaan 
kirkkona 



Äyräpäänjärven tulevaisuus: 

On nykyisin suojelualueena (”zakaznik”). Kalastusta ja metsästystä rajoitettu 
 
Venäläis-suomalaiset yhteishankkeet järven suojelemiseksi epäonnistuneet: 
 
-suunnitelmat patojen rakentamiseksi entisiin uittokanaviin Pohjoisjärven 
pelastamiseksi eivät tuottaneet tulosta. 
-suunnitelmat Kuusaanhovin muuttamiseksi opastuskeskukseski epäonnistuivat ja hovi 
tuhoutui. 
-EU-rahoilla on rakennettu Eteläjärvelle lintutorni, leiripaikka ja muutama opastustaulu. 



 KIITOS  
 

Ilta Äyräpäänjärvellä (Merikallio 1929) 
 


