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STELLA THOMSON, PETRI NUMMI | 

MAJAVA – KOSTEIKKOLUONNON 
AHKERA YLLÄPITÄJÄ

Majava on Suomen – ja pohjoisen 

pallonpuoliskon – suurin jyrsijä, 

keskimäärin parinkymmenen kilon jötkäle. 
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Majavat rakentavat patoja virtaavan veden ää-
relle ja käyttävät rannalle noussutta tulvaa hyö-
dykseen ravinnonhakureissuillaan, otukset kun 
eivät ole järin vikkeliä kuivalla maalla ja jäävät 
helposti petojen saaliiksi. Vedessä majava on kui-
tenkin kotonaan ja rakentaa pesänsäkin niin, että 
sen suuaukko johtaa suoraan veden alle. Niinpä 
majava pystyy menemään pesään ja sieltä pois 
huomaamatta. Talvella se voi sukeltaa suoraan 
jääpeitteen alle oksista ja lehdistä pinoamalleen 
ruokakätkölle. 

Majavalajeja on maailmassa kaksi: euroopan- 
ja amerikanmajava eli kanadanmajava. Euroopan-
majava on Suomen alkuperäinen laji, joka pahaksi 
onneksi katosi Suomen luonnosta 1868 liikamet-
sästyksen vuoksi. Laji katosi 1700–1800-luvuilla 
myös suuresta osin muuta Eurooppaa; alimmillaan 
kannan arvioitiin olleen ainoastaan 1200 yksilöä.

Euroopanmajava päätettiin palauttaa Suomen 
luontoon siirtoistutuksilla Norjasta vuonna 1935. 
Perinnöllisyystiede ei 1900-luvun alkupuolella kui-
tenkaan ollut vielä yleistä, ja monien lajien tapaan 
ei majavasta tiedetty paljoa. Majavia pidettiin yh-
tenä lajina, ja siksipä siirtoistutusta jatkettiin vuon-
na 1937 tuomalla Yhdysvalloista Suomeen seitse-
män amerikanmajavaa. 

Molemmat lajit ovat levittäytyneet maas-
samme, mutta amerikanserkku on pärjännyt pa-
remmin: kanta on 10! 000–19 !000 yksilöä kun 
euroopaanmajavia on noin 3000–4500. Euroo-
panmajava leviää kuitenkin jatkuvasti pohjoiseen 
päin. Onneksi lajit eivät kykene risteytymään kes-
kenään, joten euroopanmajavan geneettinen puh-
taus ei ole vaarassa. 

Ekosysteemi-insinööri työssään

Majava on varsinainen rakennusmestari. Padoil-

laan se kykenee estämään koviakin virtauksia ja 
nostamaan vedenpintaa jopa toista metriä. Näin 
voimakkailla muutoksilla on suuria vaikutuksia 
paikallisiin elinolosuhteisiin ja siksipä majavia kut-
sutaan ekosysteemi-insinööreiksi: eläimiksi, jotka 
kykenevät muuttamaan ympäristönsä fyysisiä ja 
kemiallisia rakenteita ja näin muokkaamaan myös 
paikallisia lajistoja.

Majavien vaikutukset lajistoon ovat niin voi-
makkaita, että usein puhutaan alueen eliöyhteisön 
fasilitoinnista eli edistämisestä. Pohjoisen pallon-
puoliskon kosteikot ovat kokeneet kovia viimeisen 
vuosisadan aikana, ja niiden määrä on pienentynyt 
muun muassa Euroopassa noin kahdella kolmas-
osalla. Majavien raju väheneminen ja katoaminen 
paikoin kokonaan on vaikuttanut kosteikoiden vä-
henemiseen ja niiden lajiston köyhtymiseen. Maja-
vien nykyinen kantojen kasvu sen sijaan vaikuttaa 
suotuisasti kosteikoiden nykytilaan – eli otukset 
pienentävät kosteikoiden katoamisen negatiivisia 
vaikutuksia. 

Vesistö, majava ja pato

Kaikki saa alkunsa padosta ja sen nostattamasta 
vedenpinnasta eli tulvikosta. Tulvikko on laajalle 
levittäytyvä matala vesialue, jossa veden lämpötila 
on muita vesiä korkeampi ja valoisuusolosuhteet 
erilaiset. Tulvavedet myös huuhtovat maa-ainesta 
vesistöön, jolloin veden orgaanisen hiilen määrä 
lisääntyy. Näistä muutoksista hyötyvät useat ve-
siselkärangattomat, ja suotuisaa se on myös sam-
makkoeläinten kudulle. 

Lisääntynyt hyönteistuotanto hyödyttää puo-
lestaan monia vesilintuja, esimerkiksi tavia, ja kah-
laajia, kuten metsävikloa. Tavilla on todettu suu-
rempia poikueitakin majavatulvikoissa verrattuna 
majavattomiin alueisiin. Pohjois-Amerikassa jotkin 
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taantuneet kalalajit hyötyvät majavasta ja samalla 
majavapadot heikentävät vieraslajien levittäyty-
miskykyä. Vesistön normaalivirtauksen muutokset 
voivat kuitenkin heikentää myös joidenkin alku-
peräislajien elinolosuhteita. Noin 70 % majavan 
vaikutuksista on kuitenkin laajoissa katsausartik-
keleissa arvioitu positiivisiksi.

Majavat rakentavat lisäksi pesiä, joita hyödyn-
tävät useat muut lajit kuten saukot ja sorsalinnut. 
Majavat kaivavat myös kanavia, joita pitkin ne 
liikkuvat turvallisesti syvemmälle maalle. Kana-
vissa on syvää seisovaa vettä, mikä osaltaan hyö-
dyttää seisovan veden lajistoa. Majava rakentaa 
lisäksi ravintolautan, eli jemmaa veden alle tal-
viravinnoksi puiden oksia.  Veden alla oksat ovat 
suotuisia lisääntymis-, turva- ja saalistuspaikkoja 
vesiselkärangattomille, sammakkoeläimille, ma-
telijoille ja kaloille.

Maalla ja vedessä

Majavat muokkaavat myös maalajistoa. Tulvavesi 
tappaa pystyyn puita, luoden arvokasta lahopuuta 
metsiin. Lahopuusta on Suomessa huutava pula 
tehometsätalouden vuoksi, sillä lahoava puuaines 
turvaa monen kolopesijän ja lahopuusta muulla 
tavoin riippuvaisen lajin elinolosuhteet. Kun yhtä-
löön lisää majavan liikkuvan luonteen, lahopuuta 
syntyy tietyllä alueella eriaikaisesti useaan paik-
kaan, jolloin sitä riittää pitkäksi aikaa. 

Majava syö pääosin puiden kuorta, oksia ja leh-
tiä. Se voi kaataa suuriakin puita, joista moni jää 
maapuiksi lahoamaan. Eri eliöt hyötyvät kuolleista 
maa- ja pystypuista, jolloin paikallinen lajiston mo-
nimuotoisuus lisääntyy jälleen. Kaatuneiden pui-
den ympäristön muuttuneet valo- ja lämpötilaolo-
suhteet voivat myös lisätä kasvi- ja perhoslajistoa. 

Majavan syönnökset vaikuttavat lisäksi puula-

jiosuuksiin: tietyt voimakkaasti vesovat lehtipuut, 
muun muassa pajut ja haapa voivat yleistyä ma-
java-alueilla suhteessa muihin puulajeihin. Näin 
majava takaa itselleen tulevaisuudessakin hyvät 
ruoka-apajat, koska pajut ja haapa ovat sen lem-
piruokaa. 

Muuttuvat puulajisuhteet voivat edesauttaa 
myös muita lajeja. Esimerkiksi hirven on todettu 
hyötyvän lehtipuiden määrän kasvusta sekä siitä, 
että majava kaataa talveksi puiden latvustoa hir-
ven ulottuville. Eräs suomalainen tutkimus havaitsi 
majavatulvikoilla kaksinkertaisen määrän nisä-
käslajeja majavattomiin metsälampiin verrattuna. 
Etenkin saukkojen, hirvien, näätien ja kärppien to-
dettiin hyötyvän majavan vaikutuksesta. 

Majavat vaihtavat usein muutaman vuoden vä-
lein maisemaa aloittaakseen toimensa jälleen uu-
della vesistöllä. Vanha pato alkaa vähitellen hajota, 
jolloin vedenpinta laskee ja majavan vaikutukset 
vesistössä ja maalla vähenevät. Kuolleet maa- ja 
pystypuut jatkavat lahoamistaan. Entiselle tul-
vavyöhykkeelle muodostuu tilapäinen niitty, joka 
sukkession edetessä alkaa metsittyä. Majavan 
liikkuessa lyhyitä matkoja kerrallaan maisemaan 
syntyy eri vaiheissa olevia elinympäristöjä, ja kai-
kille näille sukkessiovaiheille löytyy niistä hyötyvää 
lajistoa.  

Kulttuurihistoriallisesti tärkeä

Majavalla on ollut merkittävä rooli monien mai-
den historiassa, ja se on pyhä eläin useiden alku-
peräiskansojen kulttuurissa. Voidaan jopa sanoa, 
että majavan metsästys turkiseläimenä muokkasi 
voimakkaasti Euroopan ja Pohjois-Amerikan siir-
tokuntien, ja nuorten Yhdysvaltojen ja Kanadan 
kehitystä ja välejä. Alueiden kesyttämättömien 
korpimaiden valloitus tapahtui pitkälti turkismet-
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sästäjien innoittamana. Myös alkuperäisväestöjen 
ja uudisasukkaiden suhteita luotiin ja muokattiin 
turkisten avulla. Kauppasuhteiden kehittäminen 
ja ylläpito oli taattu Euroopassa 1600– ja 1700–lu-
vulla vallinneen majavahattuhimon vuoksi.

Aikanaan 1600-luvulla katolinen kirkko uudel-
leen määritti majavan kalaksi, jotta sitä voisi syö-
dä myös paastoaikana. Nykyään majavasta hyö-
dynnetään sen lihaa, turkista ja hauste-eritettä, 
joka soveltuu elintarvike- ja hajuvesiteollisuuden 
raaka-aineeksi. Majavia siis metsästetään edel-
leen, mutta nykyään kannan kestävyyden rajois-
sa. Suomessa euroopanmajavaa saa metsästää 
vain tietyillä alueilla pyynti- tai poikkeusluvan 
turvin, amerikanmajavalla puolestaan on vuotui-
nen pyyntiaika. Amerikanmajava on Suomessa 
määritelty vieraslajiksi.

Tulevaisuus

Majavien tulevaisuus näyttää valoisalta. Kumpikin 
majavalaji on uhanalaisuusluokituksessa määri-
telty elinvoimaiseksi. Amerikanmajavan kanta on 
vakiintunut suhteellisen tasaiseksi ympäri Pohjois-

Amerikan. Euroopanmajava puolestaan elää tällä 
hetkellä uudelleen levittäytymisen kultakautta: 
2000-luvulla kanta on kolminkertaistunut. Eläin 
on levinnyt itse tai ihmisen avustamana yli kol-
meenkymmeneen Euroopan maahan, kun se har-
vinaisimmillaan esiintyi vain kahdeksassa maassa 
Euroopassa ja Aasiassa. 

Euroopanmajavaa tavataan nykyisin esimer-
kiksi tiuhaan asutuilla alueilla Iso-Britanniassa, 
Saksassa, Belgiassa ja Hollannissa. Englannissa 
majavat saivat vastikään hallitukselta pysyvän 
oleskeluluvan 400 vuoden poissaolon jälkeen. 
Majavan kyvyt elinympäristöjen kokonaisval-
taiseen muuttamiseen voidaan myös valjastaa 
luonnonsuojelutarkoitukseen, jolloin yksittäisten 
lajien sijaan suojellaan kokonaisia ekosysteemejä 
tai maisemia. Useassa Euroopan maassa majavan 
suojelun on nähty edistävän muun muassa EU:n 
vesipolitiikan puitedirektiivin toteutumista. 

Majava on mainio laji opetuksessa käsiteltäväk-
si. Esimerkiksi kun halutaan puhua lajien välisistä 
suhteista ja elinympäristövaikutuksista, luonnon 
ja ihmisen välisestä vuorovaikutuksesta ja konflik-
teista, tai elinympäristöjen suojelusta.
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