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Yleistä  
 
Äärimmäisen 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 alueen etu. On hyvä, että ympäristöministeriö on viimein laatimassa 
saimaannorpalle suojelustrategiaa, joka ohjaa jatkossa saimaannorpan suojelua. 
 
WWF oli aktiivisesti mukana nyt lausunnolla olevan saimaannorpan suojelustrategian 
ohjausryhmässä, ja toi keskeiset näkemyksensä strategiasta esiin jo sen valmistelun 
aikana. Strategia on perusteellinen, kattava ja parhaaseen asiantuntemukseen perustuen 
laadittu. Luvussa 9 esitetyt suojelutoimet ovat tarpeellisia ja hyvin perusteltuja. 
 
Kun WWF aloitti saimaannorpan suojelutyön vuonna 1979, kanta oli noin 150–170 yksilöä. 
Siitä lähtien kanta kääntyi kasvuun ja kasvoi vuoteen 2005 asti, jolloin norppia arvioitiin 
olleen noin 280 yksilöä. Tämänhetkinen kannanarvio on noin 270 yksilöä. Lausunnolla 
oleva strategian mukaisena välitavoitteena on, että vuoteen 2025 mennessä Saimaalla elää 
vähintään 400 norppaa. Tästä tavoitteesta ollaan kaukana, joten suojelutoimien 
tehostamisella on kiire. Keskeistä on varata riittävät taloudelliset ja henkilöresurssit 
toimenpiteiden suorittamiseen.  
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Kalanpyydyskuolleisuus 
 
Talvien lämpeneminen näkyy saimaannorpan elämässä konkreettisesti kasvaneena 
pesäpoikaskuolleisuutena. Tässä tilanteessa tehokkain keino suojella saimaannorppaa on 
poistaa mahdollisimman tehokkaasti erityisesti ihmisen aiheuttama kuolleisuus, joista 
kalanpyydysten aiheuttamaa sivusaaliskuolleisuus on merkittävin. Norpan kannalta paras 
ratkaisu olisi kieltää verkkokalastus koko saimaannorpan esiintymisalueella.  
Kevääksi 2011 voimaan tulleet kalastuslain nojalla annetut asetukset ovat kompromisseja, 
jotka eivät ole norpan suojelua ajatellen tehokkaimpia mahdollisia toimia, mutta kuitenkin 
merkittäviä askeleita oikeaan suuntaan. Jatkossa on hyvin tärkeää seurata, kuinka paljon 
kuutteja ja aikuisia norppia kuolee kalanpyydyksiin rajoituksista huolimatta, ja tarpeen 
vaatiessa viipymättä reagoida tilanteeseen rajoituksia ajallisesti ja/tai alueellisesti 
laajentamalla. 
 
Asian käytännön hahmottamisen ja valvonnan kannalta paras ratkaisu olisi ollut, että 
kahden kalastusta Saimaalla norpan suojelemiseksi rajoittavan asetuksen kattamat alueet 
olisivat täsmälleen samat. WWF esittikin asetusten lausuntokierroksella, että molemmat 
asetukset olisivat voimassa alueella, jonka jompikumpi nyt lausunnolla olevista 
asetusalueista kattaa. Nykyisillä rajauksilla syntyy alueita joilla on 30.6. asti voimassa 
täydellinen verkkokalastuskielto, mutta 1.7. alkaen ei minkäänlaisia rajoituksia 
verkkokalastukseen.  
 

• Taulukossa 9.2 ensimmäisessä kohdassa ”Muodostetaan ensisijaisesti 
sopimusteitse aukoton verkkokalastuskieltoalue ajalle 15.4.– 30.6. norpan 
lisääntymisen kannalta keskeisille alueille” on nyt rajoitusten toteuduttua osin 
asetusteitse syytä poistaa sanat ensisijaisesti sopimusteitse: ”Muodostetaan aukoton 
verkkokalastuskieltoalue ajalle 15.4.– 30.6. norpan lisääntymisen kannalta keskeisille 
alueille”. 
 

• Taulukon 9.2 kohta Rajoituksia noudatetaan ja valvotaan ja niiden rikkomisesta 
rangaistaan: Asetuksissa 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. Tämä periaate olisi WWF:n mielestä kirjattava 
strategiaan ja saatava jatkossa mukaan kalastuslain nojalla annettuihin asetuksiin. 
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Saimaannorpan suojelun toteuttajista (s. 70) WWF:n osalta täytyy todeta, että 
luonnonsuojelutyön ja pesäinventointien lisäksi WWF on tukenut ja tukee merkittävästi 
saimaannorpan tutkimus- ja seurantatyötä. WWF rahoittaa Itä-Suomen yliopiston 
saimaannorpan tohtorinvirkaa, kuten myös yhden tutkijan yliopistolle. Lisäksi WWF tarjoaa 
yliopistolle ja metsähallitukselle varusteita käyttöön (kaksi ilmatyynyalusta, yksi hydrokopteri 
ja yksi pakettiauto), kuten myös varustaa vapaaehtoisia inventoijia mm. pelastuspuvuin. 
Lisäksi WWF viestii aktiivisesti esimerkiksi ylimääräisen häiriön välttämisen merkityksestä 
saimaannorpan pesimäaikana perinteisen pesärauhatilaisuuden merkeissä. 
 
 
 Helsingissä 30.5.2011 
 
 
 WWF Suomi 

    
Jari Luukkonen   Petteri Tolvanen 
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