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Historia:
Pitäjä on yli 4000 vuotta vanhaa 
asuinaluetta. Metsäpirtistä tuli v 1903 
itsenäinen pitäjä. Sitä ennen alue 
kuului Sakkolaan. Sakkolan pogosta 
mainitaan jo 1500-luvun asiakirjoissa, 
jolloin se kuului Novgorodiin, sitten 
Venäjään ja vuosina 1617-1721 
Ruotsiin ja vuosina  1721-1917 
Venäjään. Vuodesta 1812 alkaen 
Metsäpirtti oli osa Suomen 
suurruhtinaskuntaa. Vuosina 1917-
1940 ja 1941-1944 Metsäpirtti kuului 
itsenäiseen Suomeen. Vuodesta 1944 
alkaen alue on kuulunut 
Neuvostoliittoon ja nykyiseen 
Venäjään.

Pinnanmuodostus:
Metsäpirtti on enimmäkseen tasaista 
tai pehmeästi aaltoilevaa jääkauden 
jälkeistä maapohjaa.
Peruskallio on syvällä.
Laatokan ranta, Taipaleen joen suusta 
etelään on kilometrien matkalta 
lentohiekka-aluetta.
Pitäjän korkein kohta (89 m) on 
Hatakanmäellä.

Vesistön muutos:
Vuonna 1818 avautui Suvantojärvestä 
väylä Laatokkaan, syntyi yli 10 km 

pituinen Taipaleenjoki. Vuonna 1857 
avattiin Sakkolan Kiviniemessä 
rantatörmä, jolloin Vuoksen vesistön 
vedet alkoivat virrata Suvantoon ja 
sitä kautta Laaokkaan. Tämä jakoi 
Metsäpirtin kahteen osaan: 
Taipalejoen pohjois- ja eteläpuoliseen 
Metsäpirttiin. Näiden tapahtumien 
seurauksena Suvantojärven 
vedenpinta laski yli 8 metriä ja sen 
alta vapautui yli 5000 ha uutta 
viljelyskäyttöön sopivaa maata. 
Järven pohjalta löytyi runsaasti 
arkeologista esineistöä.

Väestöhistoria ja suvut:
Pitäjä on vanhaa asuinaluetta. Sieltä 
on löydetty kaksi kivikautista 
asuinpainaumaa ja runsaasti 
arkeologista esineistöä. 
Vanhoja 1700-luvulta alueella eläneitä 
sukuja ovat muun muassa: 
Ahtiaiset, Eevat, Haapsaaret, Hatakat, 
Hiltuset, Hinkkaset, Hyytiät, 
Hämäläiset, Kiisket, Korkat, Kuopat, 
Lamput, Laulajaiset, Lemmetit, 
Lappäset, Metsot, Myöhäset, Oravat, 
Paukut, Peltoset, Puikkoset, Revot, 
Sudet, Torikat, Tuokot ja Vasket.
Vaski-suvun kantaisät ovat asuneet 
alueella ainakin 1400-luvulta lähtien. 
Sudet ja Hatakat asettuivat 
Metsäpirttiin viimeistään Stolbovan 
rauhan jäkeen, ehkä jo 
aikaisemminkin.

Elinkeinot:
Kalastus Metsäpirttiläiset kalastivat 
Laatokalla aina Mantsinsaarta 
myöten. Runsaimmat saalislajit olivat: 
siika, nieriä, muikku ja lohi.
Maatalous Vanha asutus oli 
luonnostaan sijainnut vesistöjen, 
Suvanto ja Viisjoki, varrella. 
Maanviljely sai Taipalejoen synnyn 
myötä huomattavasti erinomaista 
kasvumaata koko pitäjän asukkaille. 
Varsinainen viljelytoimien 
kehittyminen pääsi vauhtiin 
itsenäisyyden aikana. Viljeltiin 
pääasiassa kauraa ja ruista, mutta 
myöhemmin myös vehnää ja rypsiä. 
Markkinointi  Maa- ja kalatalouden 
tuoteet myytiin etupäässä Pietariin ja 
rajan suljettua Viipuriin ja kauemmas 
Suomeen.

Taipaleen joen pohjoisrannalla sijaitsi 
ennen vilkas kauppapaikka, Taipale.

Sivistystoimi:
Sakkolassa käsiteltiin kiertokoulu-
kysymystä ensi kerran jo 1757. 
Kiertokoulu tarjosi sivistystä alueen 
väestölle yli sadan vuoden ajan 
opettaen myös lukutaitoa. Kansakoulu 
perustettiin Metsäpirtin kirkonkylään 
v 1884. Lähin oppikoulu toimi 
Käkisalmessa. Moni metsäpirttiläinen 
kävi siellä jatko-opinnoilla. 
Kirjastopalvelut käynnistyivät 
pitäjässä jo 1880-luvulla. Kunnan 
haltuun ne siirtyivät v 1927.

Kulttuuria:
Runonlaulun Vaskela:
Ortodoksinen Vaskelan kylä 
tunnetaan runonlaulun ja vanhan 
kansanperinteen taitajista. Heitä on 
historian lehdillä mainittu yli 50 
henkilöä. Tunnetuin laulaja oli Larin 
Paraske. 

Metsäpirtin vaakuna
Kultainen kenttä 
kuvaa viljavuutta,
lohi kalastusta, 
aaltoileva punainen
Taipaleen jokea ja 
sen veristä historiaa

Taipalejoki laskee Laatokkaan. Taustalla 
Taipaleen kylä. Kyläaukemalta löytyy 
20 taloa. 1600-luvulla kaupunkioikeudet 
Vanha muinaislinna on vasemmassa 
yläkulmassa (metsän keskellä)

Sijainti
Pohjoisessa Sakkola, lännessä Rautu, 
etelässä Venäjä (Vuole), idässä ja 
koillisessa Laatokka

Pinta-ala: 187 neliökilometriä 
Asukkaita: Vuonna 1939 hieman yli 
5000
Kylät:

Oheisessa kartassa on lueteltu kaikki 
kylät



Nuorisoseuratoiminta: 
Metsäpirtin kirkonkylässä aloitti 
nuorisoseura toimintansa vuonna 
1907. 
Nuoriseuratoiminnan mukana virisi 
myös urheilutoiminta. Oma 
urheiluseura 'Metsäpirtin Sarastus' 
perustettiin v 1929. 

Lahjoitusmaakausi 1713 – 1873.
Metsäpirtti kuului aluksi Petäjärven 
hoviin. Vuonna 1837 erotettiin siitä 
Saaroisten hovi. Lahjoitusmaa-
talonpoikien muistomerkki, joka 
vihittiin käyttöön 1935.

Seurakunnat ja uskonto:
Kristinusko tuli Metsäpirtin alueelle 
idän kautta. Alueen väestö oli ensin 
ortodoksilaisia. Ruotsin vallattua 
1600-luvun alussa Käkisalmen läänin 
alueelle siirtyi lännempää luterilaista 
väestöä. Metsäpirtin alueelle jäi pieni 
ortodoksinen yhteisö Vaskelan ja 
Lapanaisten kyliin.
Ortoksilaisia temppeleitä, tsasounia, 
oli ainakin Taipaleessa. Myöhemmin 
Metsäpirtin ortodoksit kuuluivat 
Raudun Palkealan seurakuntaan.
Luterilainen väestö kuului aluksi 
Sakkolan seurakuntaan. Metsäpirtti 
erotettiin omaksi kappeliksi 1690-
luvulla. Oma itsenäinen seurakunta 
syntyi v 1894. Luterilainen kirkko 
sijaitsi tällä paikalla 1690 – 1939.
Vanha hautausmaa sijaitsi kirkon 
ympärillä. Tällä paikalla oli uusi 
hautausmaa vuodesta 1895 lähtien. 
Tänne on pystytetty muistomerkit 
esipolvien väestölle ja viime sodissa 
kaatuneille sankarivainajille.

Nähtävyydet:
Entisen kirkkotarhan kulmauksessa 
kohoaa vuonna 2002 entisöity ja 
entisen reliefin kopiolla koristettu 

Taipaleen muinaislinnan linnavallit 
ovat selkeästi nähtävissä Taipaleen 
kylän länsipuolella metsäalueen 
keskellä.
Vaskelankoski muodostui 
Kiviniemen penkereen avaamisen 
yhteydessä 1857. Vaskelankosken 
äärellä sijaitsee Vaskelan kylä, jossa 
asui aikoinaan Larin Paraske. 
Vorken ranta sijaitsee Laatokan 
rannalla. Alue on nykyisin suosittu 
virkistysalue.
Saaroisiin rakennettiin 1930-luvulla 
kalastusveneiden suojaksi noin 650 
metriä pitkä aallonmurtaja. Se 
tarjoaa yhä erinomaisen suojan 
Laatokan aaltoja vastaan.

Tapparoja sijaitsee entisellä Suomen 
ja Neuvostoliiton välisellä rajalla. Tuo 
oja on toiminut luonnollisena rajana 
1400-luvulta alkaen;  Novgorodin 
sisäisenä rajana Käkisalmen ja Inkerin 
maakuntien välillä.

Metsäpirtti kirjallisuudessa:
Sylvi Kekkonen on kuvannut teoksis-
saan lapsuutensa aikaista Metsäpirttiä, 
missä hänen isänsä oli pappina.
Metsäpirttiläinen Helena Eeva sanoitti 
lukuisia tunnettuja runoja ja lauluja. 

Sotatapahtumista on julkaistu 
kymmenittäin yksityiskohtaisia 
kuvauksia. Tunnetuimpia ovat Yrjö 
Jylhän runot.
Pitäjäläisten omat muistelmat 
valaisevat mennyttä elämää.

Talvisota 30.11.1939 — 13.3.1940: 
Talvisodan alettua siirtyivät sodan alta 
kaikki metsäpirttiläiset evakkoon 
lännemmäksi, useimmat Pohjan-
maalle asti. Talvisodan aikana käytiin 
Taipale-Kirvesmäki linjalla verisiä 
taisteluja. Puolustusrintama ei 
murtunut koko sodan aikana. 

Jatkosota 25.06.1941-19.09.1944:
Jatkosodassa suomalaiset valtasivat 
kotiseutunsa elokuun lopussa 1941. 
Keväästä 1942 alkaen palasivat 
ensimmäiset asukkaat kotiseudulleen. 
Uusi evakkokausi alkoi kesäkuussa 
1944.

Muuta
Koselan kylästä muodostui 
Metsäpirtin toiminnallinen keskus. 
Kylässä oli 60 taloa, kauppoja, 
apteekki, kansakoulu sekä Myöhästen 
1930-luvulla perustama sähkölaitos ja 
mylly. 
Saaroisten kylä oli toinen asutus-
keskus. Sieltä löytyi yli 100 taloa. 
Kylässä oli kansakoulu ja 
nuorisoseuratalo.
Joentaan kylä oli laaja kylä Viisjoen 
varrella. Sinne perustettiin 1930-
luvun lopussa oma kansakoulu. 
Taipalejoen syntymisen jälkeen 
avautuneet lietteet otettiin nopeasti 
viljelykäyttöön. Näiden ansiosta 
Metsäpirtistä muodostui koko 
Karjalankannaksen tuottoisin vilja-
aitta.

Nykypäivä:
Metsäpirtti Seura ry ja useat 
metsäpirttiläiset järjestöt vaalivat 
Suomessa Metsäpirtin historiaa, 
perinteitä ja kulttuuria. 
Metsäpirttiläisten yhteisiä tunnuksia 
ovat yhteinen lippu, pöytästandardi ja 
isännänviiri sekä Metsäpirtti-sormus 
ja -rengas.
Metsäpirttiläinen väestö sijoitettiin 
talvisodan yhteydessä lähinnä Etelä-
Pohjanmaalle Seinäjoen ympäristöön 
ja jatkosodan päättyessä Varsinais-
Suomeen Mynämäen ympäristöön.

Yhteystiedot: www.metsapirtti.net

Metsäpirtin kirkko 1930-luvulla

Saunasaaren aallonmurtaja 
17.09.2011 ilta-auringossa.


