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Viite: MMM lausuntopyyntö 18.2.2011 Dnro MMM008:00/2011 
Asia: WWF:n lausunto saimaannorppaa koskevista asetusluonnoksista 
 
WWF kiittää lausuntopyynnöistä koskien seuraavia asetusluonnoksia: 
 
1) Valtioneuvoston asetus eräistä kalastusrajoituksista Saimaalla (”asetusluonnos 1”) 
2) Valtioneuvoston asetus kalastuksen rajoittamisesta saimaannorpan poikasten suojelemiseksi 
(”asetusluonnos 2”) 
 
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. 
 
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. Saimaannorpan suojelustrategian 
mukaisena tavoitteena on, että vuoteen 2020 mennessä Saimaalla elää vähintään 400 norppaa. Tästä 
tavoitteesta ollaan kaukana, joten suojelutoimien tehostamisella on kiire. 
 
Talvien lämpeneminen näkyy saimaannorpan elämässä konkreettisesti kasvaneena 
pesäpoikaskuolleisuutena. Tässä tilanteessa tehokkain keino suojella saimaannorppaa – kuten 
asetusluonnosten muistioissa todetaankin – on poistaa mahdollisimman tehokkaasti kalanpyydysten 
aiheuttamaa sivusaaliskuolleisuutta. Näin ollen uusilla tehokkaammilla kalastusrajoituksilla on kiire. 
Nyt lausunnolla olevat asetusluonnokset tähtäävät juuri tähän, joten ne ovat WWF:n mielestä 
lähtökohtaisesti erittäin tarpeellisia ja kannatettavia. Lausunnolla olevat asetukset on hyvin tärkeä 
saada voimaan jo tänä keväänä.  
 
Norpan kannalta paras ratkaisu olisi kieltää verkkokalastus koko saimaannorpan esiintymisalueella. 
Nyt lausunnolla olevat asetukset ovat kompromisseja, jotka eivät ole norpan suojelua ajatellen 
tehokkaimpia mahdollisia toimia, mutta kuitenkin merkittäviä askeleita oikeaan suuntaan. Asetusten 
astuttua voimaan on tärkeää seurata, kuinka paljon kuutteja ja aikuisia norppia kuolee 
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kalanpyydyksiin rajoituksista huolimatta, ja tarpeen vaatiessa viipymättä reagoida tilanteeseen 
rajoituksia laajentamalla. 
 
Asian käytännön hahmottamisen ja valvonnan kannalta paras ratkaisu olisi, että näiden kahden 
lausunnolla olevan asetuksen kattamat alueet olisivat täsmälleen samat. Jotta kumpaakaan ei 
heikennettäisi, WWF esittää, että molemmat asetukset olisivat voimassa alueella, jonka jompikumpi 
nyt lausunnolla olevista asetusalueista kattaa. Jos asetukset tulisivat voimaan nyt lausunnolla olevin 
rajauksin, syntyy alueita joilla on 30.6. asti voimassa täydellinen verkkokalastuskielto, mutta 1.7. 
alkaen ei minkäänlaisia rajoituksia verkkokalastukseen. Tällaisia ovat erityisesti keskeisillä norpan 
lisääntymisalueilla olevat matalat lahdet, jotka kuuluvat asetuksen 2 mutta eivät asetuksen 1 
ehdotettuun rajaukseen. Tämä on saimaannorpan suojelutavoitteen kannalta hyvin arveluttavaa, sillä 
asetusluonnoksen 1 alue on nimenomaan rajattu kuuttien elinpiirien mukaan, ja on kaikki syy olettaa, 
että kuutit liikkuvat nimenomaan näillä alueilla myös 30.6. jälkeen. Näin ollen on erityisen tärkeää, 
että asetus 1 kattaa kaikki alueet, jotka asetus 2 kattaa. Asetuksen 2 rajaus on tehty tunnettujen 
poikaspesien ja kuuttien lähetinseurannassa todetun liikkuvuuden perusteella, joten tämä rajaus on 
asetuksen 1 rajausta selvästi paremmin tieteellisesti perusteltu. 

Lausunnolla olevissa 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. WWF esittää, että tämä näkökohta kirjataan sopivalla tavalla asetusten perusteluihin.  

1) Valtioneuvoston asetus eräistä kalastusrajoituksista Saimaalla 
 
WWF kannattaa esitystä pyydystyyppirajoitusten (3§) osalta alla mainitulla täsmennyksellä kohtaan 
5, mutta esittää asetusalueen (2§) osalta, että asetusaluetta laajennetaan koko sille alueelle, jonka 
asetusluonnos 2 kattaa (ks. tarkemmin yllä). Norpan suojelun tavoitteena on paitsi saada kanta 
vakaaseen kasvuun, myös saada norppakanta levittäytymään autioituneille lisääntymisalueille. Näin 
ollen olisi perustelua tarvetta laajentaa asetusalue myös Puruvedelle, jossa kuoli kesällä 2009 
kalaverkkoon lisääntymiskykyinen aikuinen norppanaaras.  
 
3§ kohta 5: WWF esittää, että mainittujen pyydysten nielun leveys saa olla korkeintaan 15 cm. Tämä 
on tämänhetkisen käsityksen mukaan norpalle turvallinen raja. 
 
2) Valtioneuvoston asetus kalastuksen rajoittamisesta saimaannorpan poikasten suojelemiseksi 
 
WWF kannattaa esitystä, mutta vaatii 3§ täsmennystä (ks. jäljempänä). On ensisijaisen tärkeää, että 
tämä MMM:n Saimaannorppa ja kalastus – työryhmän esittämä asetus nyt toteutetaan sovitulla 
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tavalla niin, että se on voimassa viimeistään rajoituskauden alkaessa huhtikuussa 2011. 
Vapaaehtoisten sopimusten allekirjoittamisen aikarajan umpeuduttua 15.2.2011 oli ns. ydinalueella 
(= Saimaannorppa ja kalastus – seurantaryhmä II:n mietinnön liite 3) sopimuksettomia aukkoja 
karkean arvion mukaan jopa noin sata neliökilometriä. Aukkojen pinta-alan lisäksi on huomattava, 
että sopimusten ulkopuolelle on olettavasti haluttu jättää erityisesti hyviä verkkokalastusvesiä, jotka 
houkuttelevat myös norppia. Näin ollen on täysin selvää, että työryhmän esittämä vaatimus 
ydinalueen kattavasta ja yhtenäisestä rajoitusalueesta ei toteutunut määräajassa pelkästään 
sopimusteitse, ja rajoitus on toteuttava sovitulla tavalla asetuksella. ”Saimaannorpan poikasten 
keskeisten liikkumisalueiden” aukkopaikkojen tilkitseminen nyt lausunnolla olevalla asetuksella on 
saimaannorpan suojelun kannalta erittäin tärkeää, eikä asetuksen tuloa sopimussuojelun täydentäjäksi 
pidä nähdä sopimusmenettelyn vastakohtana tai mitätöijänä.  
 
Keväinen verkkokalastuskielto hyödyttää myös Saimaan uhanalaisia lohikalakantoja (saimaannieriä, 
järvilohi). Keväällä kylmemmän veden aikaan nieriät oletettavasti liikkuvat myös ylemmissä 
vesikerroksissa sekä matalammassa vedessä ja ovat näin erityisen alttiita verkkopyynnille. Nieriät 
tarttuvat verkkoihin helposti hampaistaan, jolloin silmäkoon rajoitukset eivät poista kalastuspainetta 
nieriän osalta. Suhteellisen vähälukuisella harjuksella on tavattu Saimaalta erilaistuneita 
populaatioita, ja kaikenlainen verkkokalastuksen rajoittaminen tukee näiden osapopulaatioiden 
säilymistä. 
 
3§: kiellettyjen pyydystyyppien kuvauksen tulee asetuksessa olla vastaava kuin Etelä-Savon ELY-
keskuksen ja osakaskuntien välisissä sopimuksissa (”…kieltää … kalastuksen verkolla, 
kalatäkyisellä koukulla (lohisiima, iskukoukku) ja sellaisella isorysällä, joka ei ole päältä avoin, ja 
jonka solmuväli on enemmän kuin 55 mm sekä muiden kuin sopimuksen liitteen 2 mukaisten 
katiskoiden ja rysien käyttämisen. (katiskojen nielu saa olla leveydeltään enintään 15 cm ja rysien 
halkaisijaltaan 18 cm)”), kuitenkin sillä muutoksella, että katiskojen ja rysien nielu saa olla 
leveydeltään enintään 15 cm (ks. yllä). 

Sopimiselle annetun aikarajan umpeuduttua uusia sopimuksia ei WWF:n mielestä tule enää tehdä 
asetuksen kattamalle alueelle, vaan käytettävissä olevat varat on käytettävä sen ulkopuolisen 
”puskurialueen” laajentamiseen uusilla sopimuksilla. Niille osakaskunnille, joille ei tällä alueella 
vielä sopimusta ole tarjottu, sopimuksen tekoon on luonnollisesti annettava mahdollisuus. 

On hyvä, että vuoden 2010 uusia poikaspesiä ympäristöineen on otettu mukaan asetusalueeseen, ja 
myös Joroisten v. 2010 poikaspesä ympäristöineen olisi WWF:n mielestä syytä kattaa tällä 
asetuksella. 
 
Asetuksen astuttua voimaan on hyvin tärkeää vuosittain seurata, kuinka paljon kuutteja ja aikuisia 
norppia kuolee kalanpyydyksiin uusista rajoituksista huolimatta. Jos edelleen todetaan useita kuuttien 
hukkumisia verkkoihin rajoitusalueen ulkopuolella tai –ajan jälkeen, on asetuksen 2 rajoitusaluetta 
nopeasti laajennettava ja/tai rajoitusaikaa pidennettävä. Jos kuuttien kuolleisuus ei käänny laskuun ja 
saimaannorpan kanta vakaaseen nousuun, on keväinen verkkokalastuskielto laajennettava koko 
saimaannorpan esiintymisalueelle ja sen vuotuista voimassaoloaikaa on jatkettava. Aikuisten 
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norppien pyydyskuolleisuuden jatkuessa on kiellettyjä pyydystyyppejä ja/tai alueen pinta-alaa 
laajennettava. 
 
 
WWF Suomi 

     
Jari Luukkonen         
suojelujohtaja 
   
 

 
 
Petteri Tolvanen 
ohjelmapäällikkö, suomalainen luonto 
 


