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Viite: Ympäristöministeriön järjestämä kuuleminen Suomen Natura 2000 -alueiden tietojen päivittämistä 

koskevista ehdotuksista 1.9. –30.9.2016 / Ehdotus Suomen Natura 2000 -alueiden luonnontieteellisten 

tietojen ajantasaistamisesta, verkkoaineisto osoitteessa http://www.ym.fi/Natura2000kuuleminen 

 

Asia: WWF:n lausunto Puruveden Natura 2000 -alueen tietojen päivittämisestä 

 

Kuulemisaineiston mukaan olemassa olevien Natura 2000 -alueiden tietojen päivittämistä koskevat 

aluekohtaiset kannanotot pyydetään toimittamaan kirjallisena 30.9.2016 mennessä sille elinkeino-, liikenne- 

ja ympäristökeskukselle, jonka toimialueella kyseinen alue sijaitsee. WWF lausuu kannanottonaan 

Puruveden SAC-alueen tietojen päivittämisestä seuraavaa. 

 

Erittäin uhanalainen saimaannorppa, ainoa kotoperäinen nisäkkäämme, 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 360 

yksilöä.  

 

Saimaannorpan suojelua ohjaa ympäristöministeriön vuonna 2011 julkaisema saimaannorpan suojelun 

strategia ja toimenpidesuunnitelma1. 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.  Ilmastonmuutoksen tuoman uhan lisäksi 

saimaannorpan genetiikasta on saatu tutkimustieto osoittaa, että kanta on saatava nopeasti kasvuun myös 

kannan geneettisen kapeuden muodostaman uhan takia. Saimaannorpan suotuisan suojelun tason 

tavoitteeseen pääsemiseksi kannan pitää kasvaa ja sen pitää pystyä palaamaan myös entisille 

esiintymisalueilleen, muun muassa Puruvedelle.  

 

Yhtenä saimaannorpan suojelun strategian ja toimenpidesuunnitelman tavoitteena on nimenomaisesti 

kirjattu (taulukko 9.7 Luonnonsuojelulain toteutuskeinojen kohdentaminen, s. 68), että ”saimaannorppa 

sisältyy Puruveden Natura 2000 -alueen valinnan perusteena olevien lajien luetteloon.” Tämä toimenpide 

on määritelty vuonna 2011 julkaistussa strategiassa toteutettavaksi ”lähivuosina”. Strategiassa ei ole 

mainintaa siitä, että toteuttamisen ehtona olisi saimaannorpan poikaspesien löytyminen alueelta. 

 

                                                 

1 http://www.ymparisto.fi/download/noname/%7BCD1D818B-2D42-4A67-A4C4-9947DA9A6666%7D/57346 
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Norpan makuupesiä on löydetty Puruvedeltä säännöllisesti vuodesta 2007 lähtien, ja niiden määrä on ollut 

kasvava. Norppa myös elää Puruvedellä ympäri vuoden: touko-kesäkuussa 2016 tehdyissä Itä-Suomen 

yliopiston tutkimuksissa Puruvedeltä tavattiin ainakin viisi eri norppayksilöä. Se, että Puruvedeltä ei vielä ole 

löydetty norpan poikaspesää ei ole hyväksyttävä peruste olla lisäämättä saimaannorppaa nyt Puruveden 

Natura-alueen suojelun perusteisiin toimenpidesuunnitelman mukaisesti, koska on vain ajan kysymys, 

milloin Puruvedeltä saadaan poikaspesähavainto, ja toisaalta muun muassa Luonterin Natura 2000 -alueen 

perusteissa saimaannorppa on ollut kauan ennen kuin sieltä löydettiin poikaspesiä. 

 

WWF katsoo, että ympäristöministeriön vuonna 2011 julkaiseman saimaannorpan suojelun strategian ja 

toimenpidesuunnitelman mukaisesti saimaannorppa tulee ehdottomasti lisätä Puruveden Natura 2000 -

alueen perusteena olevien lajien luetteloon nyt. 
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