
Kalanpyydykset ja ilmastonmuutos uhkana
Saimaannorppa (Pusa hispida saimensis) on yksi maailman harvinaisimmista hylkeistä, eikä 
sitä esiin ny missään muualla kuin Suomessa Saimaan vesistössä. Saimaannorppa on luokiteltu 
erittäin uhanalaiseksi. Norppia saattoi 1900-luvun alussa elää Saimaalla tuhatkin yksilöä. 
Sympaattista viiksi niekkaa pidettiin kuitenkin vahinkoeläimenä ja siitä maksettiin tappora-
haa. Metsästyksen takia norppien määrä väheni niin, että 1980-luvun alussa niitä oli alle 120. 
Vuonna 1979 aloittamamme aktiivisen suojelun ansiosta norppakanta on kasvanut vajaaseen 
400 yksilöön. Saimaannorppia uhkaavat nykyään erityisesti hukkuminen kalanpyydyksiin, 
ilmastonmuutos ja lisääntyvä ranta-asutus.

Saimaannorppa

Erittäin uhanalaisen saimaannorpan kanta on saatava nopeaan 
kasvuun. Saimaannorpan suurimmat uhat ovat ilmastonmuu-
tos ja verkkokalastus. Työskentelemme sen eteen, että norpalla 
olisi tulvaisuudessakin lunta, josta rakentaa pesä. Vaikutamme 
myös siihen, ettei yksikään norppa kuolisi verkkoihin.

“Verkottomat vedet, lunta, 
jäätä ja rauhaa, kiitos.”
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”Kummina voin auttaa. 
Onneksi WWF on olemassa.”

Raija Kainulainen, 
Saimaannorppa-kummi

Norpan suojelun keinoja ovat norppaystä väl-
linen kaavoitus ja rakentaminen, yhtenäiset 
verkkokalastuskiellot tärkeillä norppa-
alueilla, norppaystävälliset kalanpyydykset, 
norpan häirinnän välttäminen erityisesti 
pesimäaikaan, norpan suojelututkimuksen 
edistäminen sekä ilmastonmuutokseen 
sopeuttaminen.

Norpat ja niiden kuutit ovat herkkiä häi-
riöille pesimäaikanaan helmi-maaliskuussa. 
Norpan pesimäalueilla tulee tällöin vallita 
rauha. Häiritsevää kesäloma-asutusta ei saa 
kaavoituksella ohjata norpan pesimäalueille.
Kuutit hukkuvat helposti kalaverkkoihin   ja 

3 000 000
NORPPALIVEÄ 
KATSOTTIIN KEVÄÄLLÄ 
2017 YLI 3 000 000 
KERTAA

myös aikuiset norpat voivat kuolla kalanpyy-
dyk siin.  Saimaannorpan suojaksi säädettyjen 
keväis ten verkkokalastusrajoitusten jatkami-
sesta päätettiin vuoden 2016 alussa. Saimaan 
asukkaita on kannustettava siirty mään norp-
paystävällisiin pyydyksiin.

Ilmastonmuutos on tulevaisuudessa sai -
maan norpan vakavin uhka. Leudot talvet 
ovat jo haitanneet jäälle lumikinoksen suo   -
jiin pesänsä rakentavan norpan lisääntymis-
tä. Ilmastonmuutosta tulee hillitä. Tutkimuk-
sen avulla on myös kehitettävä keinoja, joilla 
voidaan auttaa erityistä norppaa sopeutu-
maan ilmastonmuutokseen.

Ratkaisumme



•  FAKTA 2018  •  SAIMAANNORPPA

• Keväällä 2011 toteutui keskeinen vaatimuksemme, kun tärkeimpien norpan pesimäaluei-
den vapaaehtoinen keväinen verkkokalastuskielto täydennettiin asetuksella aukottomaksi. 
Asetus uusittiin keväällä 2016 ja se on voimassa viisi vuotta. Verkkokalastuskielto kestää 
huhtikuun puolesta välistä kesäkuun loppuun.

• Asiantuntijamme ovat jäsenenä norpan suojelua käsittelevissä työryhmissä ja toimikunnis-
sa. Seuraamme ehdotusten toteutumista ja vaadimme tarvittaessa parannuksia.

• Esitämme päätöksentekijöille norpan suojelua koskevia vaatimuksia ja aloitteita. Viestim-
me aiheesta laajasti medialle.

Teemme yhteistyötä yritysten kanssa
• Useat yritykset rahoittavat saimaannorpan tutkimusta ja suojelua tukemalla työtämme 

lahjoituksin. Lahjoituksilla rahoitettiin muun muassa verkkosivuillemme perustettua 
saimaannorppien yksilöllisen tunnistamisen sivustoa (Norppagalleria).
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VERKKOKIELTOALUE 
 KEVÄISIN

Toimimme kentällä
• Vastaamme Etelä-Saimaan norppakannan inventoinnista. Vapaaehtoisemme osallistuvat 

tarvittaessa apukinosten tekoon vähälumisina talvina.
• Öljyntorjuntajoukkomme ovat valmiina auttamaan Saimaalla öljyvahingon tapahtuessa.

Otamme ihmiset mukaan 
• Keväällä 2017 toista kertaa toteutettu Norppalive oli suuri menestys. Kamera seurasi 

norppien elämää Saimaalla toukokuun ajan. Norppaliveä katsottiin yli 3 000 000 kertaa.
• Valistamme Saimaan asukkaita ja kesämökkiläisiä norpan suojelusta ja verkkokalastus-

kiellosta. Julistamme myös joka vuosi norpalle pesärauhan yhdessä asukkaiden kanssa.
• Olemme tuottaneet digitaalisen Norppakartan, jonka avulla Saimaalla liikkuvat henki-

löt voivat tarkastella voimassa olevia rajoituksia, jotka koskevat kalaverkkoja ja muita 
saimaannorpalle vaarallisia kalanpyydyksiä. 

• Jaamme Olen norpan ystävä -diplomia kaikille, jotka luopuvat vapaaehtoisesti verkko-
kalastuksesta Saimaalla.

• Esikouluikäisille kirjoitetun norppasadun ja siihen liittyvän opetusmateriaalin avulla 
kerromme saimaannorpan suojelun tärkeydestä myös perheiden pienimmille.

Norppa viettää noin 
80 % ajastaan vedessä.

Vaikutamme päätöksentekoon

Tuotamme tietoa
• Saimaannorpan suojelua koskeva tutkimus 

aloitettiin 1970-luvun lopulla perustamas-
samme asiantuntijatyöryhmässä. Tuemme 
edelleen tutkimusta, jolla etsitään keinoja 
norpan elintapojen selvittämiseksi ja sen 
suojelemiseksi.

• Autamme saimaannorppaa sopeutumaan 
vähälumisiin talviin. Olemme esimerkik si 
rahoittaneet Itä-Suomen yliopiston hanketta, 
jossa selvitettiin apukinoksien soveltuvuutta 
suojelukeinoksi. Ensimmäiset apukinokset 
rakennettiin kevättalvella 2014. Niistä jopa 
90 prosenttia oli pesintäkäytössä. Kinoksia 
on rakennettu siitä asti tarpeen mukaan. 

Suojelemme luontoa ja ratkaisemme 
ympäristöongelmia – luonnon 
ja ihmisten hyväksi.

wwf.fitogether possible TM

Tykkää, seuraa, jaa ja vaikuta.
facebook.com/wwfsuomi

instagram.com/wwfsuomi

wwf.fi/saimaannorppa
wwf.fi/norppakummiksi
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norppagalleria.wwf.fi
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