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Viite: MMM lausuntopyyntö 21.3.2016, Dnro 462/01.02/2016 

Asia: WWF:n lausunto valtioneuvoston asetuksesta saimaannorpan suojelemiseksi tehdyistä 

kalastusrajoituksista 

 

Yleistä 

 

WWF kiittää lausuntopyynnöstä ja toteaa lausuntonaan seuraavaa. 

 

Ainoa kotoperäinen nisäkkäämme, erittäin uhanalainen saimaannorppa, on Saimaan alueen arvokkain ja 

ainutlaatuisin luonnonpiirre ja hyvin tärkeä myös mm. alueen matkailuelinkeinolle. Sen sukupuuton 

estäminen ja suotuisan suojelun tason saavuttaminen on paitsi itsessään äärimmäisen tärkeää, myös koko 

Saimaan alueen ja Suomen etu. 

 

Kun WWF aloitti saimaannorpan suojelutyön vuonna 1979, kanta oli arviolta 150–170 yksilöä. Siitä lähtien 

kanta kääntyi hitaaseen kasvuun, ja tämänhetkinen kannanarvio on noin 320 yksilöä. Talvien lämpeneminen 

on kuitenkin jo johtanut tilanteeseen, että kannan kokoa ja kehityssuuntaa ei ole voitu muutamaan vuoteen 

arvioida niin luotettavasti kuin aikaisemmin. Toiveissa on, että kuluvana keväänä parhaillaan käynnissä 

olevat pesäinventoinnit saadaan monen vuoden tauon jälkeen toteutettua kattavasti. Jatkossa lämpimien 

talvien yleistyessä kannan luotettava arvioiminen vaikeutunee entisestään. 

 

Saimaannorpan suojelustrategian mukaisena välitavoitteena on, että vuoteen 2025 mennessä Saimaalla elää 

vähintään 400 norppaa. Tämän tavoitteen saavuttaminen ei vielä tarkoita, että saimaannorpan suotuisan 

suojelun taso olisi saavutettu.  Viime vuosina saimaannorpan genetiikasta on saatu uutta tutkimustietoa, 

joka osoittaa että kannan geneettisen kapeuden muodostaman uhan takia kanta on saatava nopeasti 

kasvuun. Tässä tilanteessa tehokkain keino on poistaa mahdollisimman tehokkaasti kalanpyydysten 

aiheuttamaa sivusaaliskuolleisuutta. 

 

Lausunnolla oleva asetusluonnos 

 

WWF osallistui aktiivisesti asiaa valmistelleen maa- ja metsätalousministeriön Saimaannorppa ja kalastus – 

seurantaryhmän työhön, ja pitää arvokkaana, että kalastukseen liittyvien saimaannorpan suojelutoimien 

kehittämistä on pohdittu yhteistyössä kaikkien keskeisten sidosryhmien kanssa.  
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Jo nyt voimassa olevien asetusten valmisteluvaiheessa vuonna 2011 WWF esitti lausunnossaan, että 

valvonnan ja käytännön hahmottamisen kannalta paras ratkaisu olisi, että kahden asetuksen kattamat alueet 

olisivat tasan samat. WWF onkin tyytyväinen nyt esitettyyn ratkaisuun, jossa kaksi aiemmin erillistä ja 

alueellisesti rikkonaista asetusaluetta yhdistetään yhtenäiseksi asetusalueeksi.  

 

Hyvää esityksessä on myös rajoitusalueen laajeneminen nykyisestä (ajallisen verkkokalastuskiellon osalta 564 

neliökilometrillä ja ympärivuotisten pyydystyyppirajoitusten osalta 849 neliökilometrillä), sekä se että tämä 

rajaus on tehty loogisesti norpan tunnettujen poikaspesien ja niitä ympäröivän turvasäteen perusteella. 

Tosin rajauksen teossa sovellettu 5 km turvasäde on pienempi kuin parhaalla käytettävissä olevalla 

biologisella tutkimustiedolla saimaannorpan kuuttien liikkumistutkimuksen tuloksista johdettu 5.6 km 

(reuna-alueilla 16 km) turvasäde. 

 

Myös se, että nyt esitetyssä rajauksessa norppien synnytyspesien ympärille muodostetut suoja-alueet on 

yhdistetty yhdeksi yhtenäiseksi alueeksi ”rannasta rantaan” matalat lahtialueet mukaan lukien on erittäin 

tarpeellinen ja tervetullut parannus. Kuten esityksen taustamuistiossa todetaan, lähetinseurantojen mukaan 

saimaannorpan kuutit liikkuvat usein myös lahtivesissä. 

 

Saimaannorppa ja kalastus -seurantatyöryhmän joulukuussa 2015 valmistunut raportti ja nyt lausunnolla 

oleva, siihen pohjautuva asetusluonnos sisältää kuitenkin seuraavat kolme saimaannorpan suojelun kannalta 

merkittävää puutetta. Näiden takia WWF jätti seurantaryhmän raporttiin eriävän mielipiteen, ja WWF esittää 

edelleen näiden asioiden muuttamista asetuksessa. WWF toi esille ja perusteli nämä tarpeet useaan 

otteeseen työryhmän työn aikana sekä raporttiin jättämässään eriävässä mielipiteessä. 

 

1. WWF esittää, että verkkokalastus kielletään asetusalueella aikana 15.4.–31.7. (ei 15.4.–30.6. kuten 

nyt esitetään). Verkkokiellon jatkamiselle heinäkuun loppuun on esitetty työryhmän työn aikana 

selvät ja painavat perusteet. Kuuttien kalanpyydyskuolleisuus on nykyisen asetuksen 

voimassaoloaikana siirtynyt voimakkaasti heinäkuulle, ja toisaalta kuuttien havaittu 

kokonaiskuolleisuus kalanpyydyksiin suhteessa kannan kokoon ei ole oleellisesti vähentynyt. Lisäksi 

asiassa haluttiin seurantatyöryhmän työn aikana hallitusohjelman kirjauksen mukaisesti kuulla 

paikallista väestöä. Kyselyistä (sekä Etelä-Savon maakuntaliiton kyselystä että WWF:n teettämästä 

gallupista) saatiin selkeä Saimaan alueen asukkaiden enemmistön tuki sille, että verkkokieltoaikaa 

tulee jatkaa heinäkuun loppuun asti. Sekä kuuttien kuolleisuustilasto että alueen asukkaiden 

enemmistön mielipide ovat kiistatta sen puolesta, että verkkokalastus kielletään heinäkuun loppuun 

asti. Kunnollisia perusteita, miksi näin ei tehtäisi – vieläpä vastoin alueen asukkaiden enemmistön 

mielipidettä, ei ole esitetty. 

 

2. WWF esittää, että ajallisen verkkokalastuskiellon tulee koskea nykyiseen tapaan kaikkia 

kalaverkkoja, myös muikkuverkkoja. Muikkuverkkojen salliminen olisi saimaannorpan 

suojelutoimien kannalta heikennys nykyiseen tilanteeseen ja vaikeuttaisi ennen kaikkea 

verkkokiellon valvontaa oleellisella tavalla. Kuten seurantatyöryhmän työssä tuli esille, 

muikkuverkoilla kalastetaan hyvin vähän ennen syyskesää, mikä osaltaan selittää sitä, miksi 

havaittua enempää norppia ei ole hukkunut muikkuverkkoihin. Myös aikuinen norppa on hukkunut 

muikkuverkkoon, joten muikkuverkon tiedetään olevan norpalle potentiaalisesti vaarallinen pyydys. 

Toisaalta varsinaista painetta muikkuverkkojen sallimiseen tänä aikana (nykyisestä poiketen) ei ole, 

koska muikun verkkopyynti on kyseisenä aikana niin vähäistä. Jos muikkuverkot kuitenkin esityksen 
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mukaisesti sallitaan ajallisen verkkokalastuskiellon aikana, tulee etukäteen määritellä selkeä 

kynnys ja menettelytapa asian uudelleen arvioimiseksi jo kesken asetuskauden, jos norppien 

kuolemia muikkuverkkoihin todetaan, tai jos luvatonta muuta verkkokalastusta alkaa esiintyä 

rajoitusaikana. 

 

3. Itä-Suomen yliopisto ja Metsähallitus, joilla on paras tutkimustieto saimaannorpan esiintymisestä ja 

liikkumisessa, esittivät seurantatyöryhmän työn aikana kalastusrajoitusalueen rajausehdotuksen, 

jossa poikaspesien ympärillä sovellettava turvasäde olisi 5.6 km ja esiintymisen reuna-alueilla 16 km. 

Nämä turvasäteet on johdettu parhaalla käytettävissä olevalla tiedolla saimaannorpan kuuttien 

liikkumistutkimuksen tuloksista. WWF esittää asetuksen alueen rajaamista nykyisten tunnettujen 

synnytyspesäpaikkojen ja niitä ympäröivän kuuttien liikkumistutkimuksen perusteella Itä-Suomen 

yliopiston ja Metsähallituksen esityksen mukaan. Kaikki tunnetut viimeaikaiset poikaspesäpaikat 

(myös Joroisten Haapaselkä, joka nyt ei ole esitetyssä rajauksessa) on otettava mukaan kuuttien 

liikkumistutkimuksesta johdetun turvasäteen kanssa.   

 

Asetuksen astuttua voimaan on tärkeää seurata, kuinka paljon kuutteja ja aikuisia norppia kuolee 

kalanpyydyksiin rajoituksista huolimatta, ja toisaalta mikä on muista syistä (esimerkiksi lämpimien talvien 

takia kohonneesta pesäpoikaskuolleisuudesta) johtuva kokonaiskuolleisuus, ja tarpeen vaatiessa viipymättä 

reagoida tilanteeseen rajoituksia laajentamalla, jotta saimaannorpan suojelustrategiassa asetettuihin 

tavoitteisiin päästään. 

Lausunnolla olevassa asetuksessa määrättyjen kalanpyydysten pito kielletään määrätyllä alueella 

nimenomaan saimaannorppien suojelemiseksi, ja tämän tulee jo lähtökohtaisesti olla kaikkien alueella näillä 

menetelmillä kalastavien tiedossa. Siksi WWF:n mielestä asetuksen kieltämään pyydykseen asetusalueella 

kuollutta norppaa on pidettävä tahallaan tapettuna, ja vastaavasti asetuksen kieltämän pyydyksen pito 

asetusalueella on nähtävä tahalliseksi yritykseksi tappaa saimaannorppa. Näin ollen näistä teoista on sekä 

johdonmukaista että yleisen oikeustajun mukaista määrätä rangaistus luonnonsuojelulain mukaan. Jos 

asetusalueella saimaannorppa kuolee pyydykseen, osana rangaistusta on oltava luonnonsuojelulain 

mukainen eläimen arvon taloudellinen korvaaminen.  

WWF Suomi 

     
Jari Luukkonen         

suojelujohtaja 
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