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Esipuh e
Saimaannorppa kuuluu läntisen Euroopan uhanalaisimpiin nisäkkäisiin yhdessä Välimeren munkkihylkeen, Skandinavian naalin ja ahman sekä Espanjan ja Portugalin
iberianilveksen kanssa. Saimaannorppa on samalla myös yksi maailman harvalukuisimmista hylkeistä. Sen suojelu on täysin Suomen vastuulla. Saimaannorppa on
nyt luokiteltu äärimmäisen uhanalaiseksi lajiksi ja luonnonsuojeluasetuksessa se on
määritetty erityisen suojeltavaksi lajiksi.
Saimaannorpan uhanalaisuudesta ja Suomen vastuuroolista johtuen ympäristöministeriö on katsonut välttämättömäksi laatia luonnonsuojelulain 47 §:n mukainen
ohjelma saimaannorpan kannan elvyttämiseksi. Tämän saimaannorpan suojelun
strategiaksi ja toimenpidesuunnitelmaksi kutsutun ohjelman haastava tavoite on,
että kanta kasvaisi vakaasti ja kannan koko, rakenne ja esiintymisalue saavuttaisivat
suotuisan suojelun tason. Välitavoitteena on, että norpan talvikanta kasvaa vähintään
400 yksilöön vuoteen 2025 mennessä. Yhteistä tekemistä siis edelleen riittää, kun
norpan talvikanta nyt on alle 300 yksilön.
Saimaannorpan suojelun strategia ja toimenpidesuunnitelma laadittiin ympäristöministeriön asettamassa laajapohjaisessa työryhmässä, jossa norpan suojelun
kannalta keskeiset tahot olivat edustettuna. Työryhmän ehdotus lähetettiin laajalle
lausuntokierrokselle. Lausunnoissa esitettiin jonkin verran eriäviä näkemyksiä strategian ja toimenpidesuunnitelman yksityiskohdista, mutta ilahduttavaa oli, että itse
päätavoite suotuisan suojelun tason saavuttamiseksi sai vahvaa kannatusta kaikilta
tahoilta. Tämä antaa hyvän pohjan strategian ja toimenpidesuunnitelman toimeenpanoa varten.
Ympäristöministeriössä on lausuntojen pohjalta tehty joitakin tarkennuksia ja
täydennyksiä työryhmän ehdotukseen. Suojelukeinojen riittävyydestä esitettiin näkemyksiä sekä puolesta että vastaan, joten työryhmän ehdotuksen päälinjoihin ei
nähty tarvetta tehdä muutoksia.
Saimaannorpan suojelun strategia ja toimenpidesuunnitelma on tarkoitettu ohjeeksi saimaannorpan suojelutoimien toteuttamisessa. Se ohjaa erityisesti valtion
viranomaisten toimintaa, mutta toivottavaa on, että kaikki norpan suojelun kannalta
keskeiset tahot pyrkisivät sitä noudattamaan. Saimaannorpan kannan elvyttämiseksi
suotuisalle suojelun tasolle tarvitaan laajaa, kaikkien osapuolten yhteistyötä ja sitoutumista yhteiseen tavoitteeseen.
Ympäristöministeriö esittää lämpimät kiitoksensa kaikille ohjelman valmisteluun
osallistuneille tahoille. Samalla haluamme kannustaa kaikkia toimijoita rakentavaan
ja määrätietoiseen yhteistyöhön saimaannorpan strategian ja toimenpidesuunnitelman toteuttamiseksi. Saimaannorpan selviytyminen on omissa käsissämme. Norpan
kohtaloon kiteytyy paljon suomalaisen luonnonsuojelun pyrkimyksistä, joissa useat
eri tahot ovat ryhtyneet toimiin yhdessä.
Ville Niinistö
Ympäristöministeri
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Tiivistelmä
Saimaannorppa on luokiteltu Suomessa äärimmäisen uhanalaiseksi, ja se on myös
yksi maailman harvinaisimmista hylkeistä. Sitä esiintyy vain Suomessa, ja siksi vastuu sen suojelusta on yksinomaan suomalaisilla. Suojelun toteuttamista ohjaavat
sekä kansallinen lainsäädäntö että Euroopan unionin direktiivit ja kansainvälisistä
luonnonsuojelusopimuksista johtuvat velvoitteet.
Saimaannorpan suojelu on tehostunut huomattavasti 1990-luvulta lähtien. Suojelutyö on perustunut norppakannan tutkimuksesta ja seurannasta saatuihin tietoihin.
Merkittäviä suojelua edistäviä toimia ovat olleet mm. suojelualueiden perustaminen,
norppien kalanpyydyskuolemien vähentäminen kalastusrajoituksin, rantarakentamisen ohjaaminen kaavoituksen keinoin, eräiden ympäristömyrkyiksi luokiteltavien
aineiden käytön lopettaminen, pesimäaikaisten vedenpinnan vaihteluiden rajoittaminen Saimaan juoksutussäännön avulla sekä viestintä. Viranomaisten toimien lisäksi
vapaaehtoistyöllä on aina ollut suuri merkitys saimaannorpan suojelussa.
Suojelutoimien ansiosta saimaannorpan talvikanta kasvoi vuosien 1990–2005 aikana noin 190 yksilöstä noin 280 yksilöön. Kohtalainen kannan kasvu kuitenkin
pysähtyi tämän jälkeen mm. muutaman heikon lumitalven seurauksena ja vuonna
2010 talvikannaksi arvioitiin noin 270 yksilöä.
Ympäristöministeriö asetti keväällä 2010 Saimaannorpan suojelutyöryhmän, jonka
tehtävänä oli toimenpidesuunnitelman laatiminen saimaannorpan suotuisan suojelutason saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi. Lähtökohtana oli sovittaa kestävällä tavalla
yhteen saimaannorpan suojelun tarpeet ja ihmisen toiminta Saimaalla.
Suunnitelman toimenpide-ehdotukset perustuvat kantaan kohdistuvien uhkatekijöiden tunnistamiseen ja riskiarviointiin sekä niistä johdettuihin kannan kehityksen
strategisiin tavoitteisiin. Toimenpidesuunnitelman strategisena tavoitteena on, että
kanta kasvaisi vakaasti ja kannan koko, rakenne ja esiintymisalue täten saavuttaisi
suotuisan suojelun tason. Suotuisan suojelun tason saavuttaminen kestää vielä pitkään, joten strategisena välitavoitteena on, että saimaannorpan talvikanta kasvaisi
vähintään 400 yksilöön vuoteen 2025 mennessä.
Merkittävimpiä keinoja kannan elvyttämiseksi ovat jo käytössä olevien keinojen
lisäksi kalanpyydyskuolemien edelleen vähentäminen solmittavilla viisivuotisilla,
vapaaehtoisilla kalastusrajoitussopimuksilla ja sitä täydentävillä keväällä 2011 annettavilla uusilla säädöksillä, näiden toimien vaikuttavuuden aktiivinen seuranta, norpan kannalta tärkeiden Natura 2000 -alueiden suojelun toimeenpanon tehostaminen,
kaavoituksen ja rakentamisen jatkuva yhteensovittaminen norpan suojelutarpeiden
kanssa, myönteisen asenneilmapiirin vahvistaminen viestinnän ja osallistamisen
keinoin sekä kannan seurannan ja tutkimuksen vahva linkittäminen suojelutoimiin.
Toimenpidesuunnitelma on laadittu laajapohjaisena yhteistyönä keskeisten maakunnallisten ja valtakunnallisten sidosryhmien kanssa. Päävastuu suunnitelman
toteuttamisesta on vastuuviranomaisilla, mutta Saimaan alueen asukkaat ja keskeiset
sidosryhmät ovat tavoitteiden saavuttamisen kannalta avainasemassa. Yhteistyöhakuinen toimintatapa toimenpidesuunnitelman toteutuksessa on siksi olennaisen
tärkeätä.
Suunnitelman toteutumisen seuraamista ja edistämistä varten esitetään perustettavaksi vuosittain kokoontuva seurantaryhmä. Toimenpidesuunnitelmaa päivitetään
viiden vuoden välein, pienimuotoisia tarkistuksia voidaan tarvittaessa tehdä myös
aiemmin.
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1 Johdanto

Norppa on kuulunut viimeisimmän jääkauden päättymisen jälkeen Saimaan järviluontoon, ja vielä 1900-luvun alussa sitä esiintyi yleisesti koko Saimaan alueella.
Norppakantaa pienensi kuitenkin 1900-luvun puoliväliin jatkunut metsästys sekä
1960- ja 1970-luvuilla kalanpyydyskuolleisuus, ympäristömyrkyt ja Saimaan vedenpinnan talviaikainen säännöstely.
Saimaannorppa on kotoperäinen norpan alalaji, jota esiintyy vain Suomessa. Siksi
vastuu sen suojelusta on yksinomaan suomalaisilla. Saimaannorppakantaan arvioidaan kohdistuvan erittäin korkea sukupuuton riski, mistä syystä se on luokiteltu äärimmäisen uhanalaiseksi. Saimaannorppa on rauhoitettu luonnonsuojelulain nojalla,
ja sen suojelun ylin ohjaus ja valvonta kuuluvat ympäristöministeriölle. Suojelun toteuttamista ohjaavat sekä kansallinen lainsäädäntö että Euroopan unionin direktiivit
ja kansainvälisistä luonnonsuojelusopimuksista johtuvat sitovat velvoitteet.
Suomessa elää saimaannorpan lisäksi myös kaksi muuta hyljelajia, halli ja itämerennorppa. Ne kuuluvat riistaeläimiin, joten vastuu niiden kantojen suojelusta ja
hoidosta kuuluu maa- ja metsätalousministeriölle. Itämeren hyljekannoille on valmistunut hoitosuunnitelma (Maa- ja metsätalousministeriö 2007). Myös Välimerellä
elävän äärimmäisen uhanalaisen munkkihylkeen suojelutilanteen parantamiseksi
on laadittu suojelusuunnitelmia (Anonyymi 2009, Notarbatolo di Sciara ym. 2009).
WWF:n Saimaanhyljetyöryhmän julkaisema norpan esiintymisalueen suojelutavoitteita koskeva raportti (Sipilä 1991) on ainoa olemassa oleva saimaannorppaa koskeva aikaisempi suojelusuunnitelma. Raportissa Saimaa jaettiin 14 pesimäalueeseen,
joille kullekin esitettiin omat suojelutavoitteet ja tarvittavat suojelutoimet.
Saimaannorpan suojelutoimiin ovat kuuluneet mm. luonnonsuojelualueiden perustaminen, rantarakentamisen ohjaaminen, norpalle vaarallisten kalanpyydysten
käytön rajoittaminen, pesimäaikaisten vedenpinnan vaihteluiden rajoittaminen sekä viestintä. Vuosikymmeniä jatkunut suojelutyö alkoi näkyä 1990-luvun lopulla
norppakannan kasvuna vuoteen 2005 asti, jolloin kannan kasvu kääntyi lievään
laskuun. Selkeimpiä syitä kannan laskuun olivat leudot kevättalvet, joiden aikana
pesäpoikaskuolleisuus nousi jopa 30 %:iin. EU:lle vuonna 2007 tehdyssä luontodirektiivin mukaisessa raportoinnissa saimaannorpan suojelutaso arvioitiin luokkaan
"epäsuotuisa–huono" (Ympäristöministeriö 2008).
Luonnonsuojelulain 47 §:n mukaan ympäristöministeriön on tarvittaessa laadittava ohjelma erityisesti suojeltavan lajin kannan tai kantojen elvyttämiseksi. Tähän
liittyen ympäristöministeriö asetti keväällä 2010 Saimaannorpan suojelutyöryhmän,
jonka tehtäväksi annettiin toimenpidesuunnitelman laatiminen suotuisan suojelutason saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi (liite 1). Suunnitelmaan tuli sisältyä myös mm.
suuntaviivojen asettaminen Natura 2000 -alueilla tarpeellisista suojelutoimenpiteistä
sekä luontodirektiivin tiukan suojelujärjestelmän toimeenpanemisesta. Laajapohjaisessa työryhmässä olivat edustettuina keskeiset maakunnalliset ja valtakunnalliset sidosryhmät sekä asiantuntijatahot. Lisäksi järjestettiin syksyllä 2010 yleisötilaisuuksia
eri puolilla Saimaata neljässä kaupungissa: Savonlinna, Varkaus, Joensuu ja Lappeen-
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ranta. Tilaisuuksissa kerrottiin suunnitelman tavoitteista ja keskusteltiin saimaannorpan suojelun keinoista. Yleisöä osallistui tilaisuuksiin kaikkiaan noin 80 henkeä.
Valmistunut toimenpidesuunnitelma perustuu saimaannorppakannan seurantaan
ja tutkimukseen, uhkatekijöiden tunnistamiseen, olemassa olevaan lainsäädäntöön
ja lakien tulkintaan sekä tunnettujen ja käytössä olevien keinojen kehittämiseen.
Lainsäädäntöön sisältyvien keinojen lisäksi saimaannorpan suojelussa ovat käytössä
myös vapaa-ehtoisuuteen perustuvat keinot.
Työryhmän 31.3.2011 valmistunut toimenpidesuunnitelma perustuu saimaannorppakannan seurantaan ja tutkimukseen, uhkatekijöiden tunnistamiseen, olemassa
olevaan lainsäädäntöön ja lakien tulkintaan sekä tunnettujen ja käytössä olevien
keinojen kehittämiseen. Lainsäädäntöön sisältyvien keinojen lisäksi saimaannorpan
suojelussa ovat käytössä myös vapaa-ehtoisuuteen perustuvat keinot.
Ympäristöministeriö lähetti työryhmän ehdotuksen: Saimaannorpan suojelun strategia ja toimenpidesuunnitelma, laajalle lausuntokierrokselle. Lausunnot pyydettiin
kaikkiaan 69 taholta. Näihin kuuluivat maa- ja metsätalousministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, Metsähallitus sekä saimaannorpan esiintymisalueen elinkeino-, liikenne
ja ympäristökeskukset, kaikki kunnat, maakuntaliitot, poliisilaitokset, kalastusalueet
sekä ammatti- ja vapaa-ajankalastajien etujärjestöt. Lisäksi lausunnot pyydettiin luonnonsuojelujärjestöiltä ja tutkimusta rahoittavilta säätiöiltä sekä tutkimuslaitoksilta.
Lausunnot saatiin 32 taholta. Lausunnot ovat kanava esittää mielipiteitä, tuoda
esiin kohtia, joiden osalta tekstejä tulisi tarkentaa ja ehdottaa tarkennuksia sekä
muutoksia toimenpide-esityksiin. Ympäristöministeriö on käynyt ne tarkkaan läpi ja
tehnyt yksittäisiä tarkistuksia ja täsmentänyt joitakin toimenpide-esityksiä. Periaatteena on kuitenkin ollut, ettei jo kertaalleen työryhmässä hyväksytyistä toimenpideesityksistä poiketa. Lausunnoissa ei tuullut esiin mitään sellaista seikkaa, joka antaisi
aiheen tarkistaa koko suojelun strategian ja toimenpidesuunnitelman peruslähtökohtia ja tavoitteita.
Yleisesti suojelun strategiaa ja toimenpidesuunnitelmaa pidettiin perusteellisena ja
monitahoisia suojelutoimia hyvin suuntaavana. Erityisen tärkeänä ja hyvänä pidettiin
sitä, että valmistelu on tehty laajapohjaisessa ja eri tahoja edustavassa työryhmässä,
mikä korostaa kaikkien tahojen vastuuta ja osuutta saimaannorpan suojelussa sekä
yhteistyön tärkeyttä. Myös suojelun päätavoite, saimaannorpan suotuisan suojelutason saavuttaminen, sai lausunnonantajien kannatuksen.
Saimaannorpan suojelun ja kalastuksen yhteen sovittaminen antoi lausunnonantajille aiheen erilaisten näkemysten esittämiseen. Verkkokalastuksen rajoittamisesta ja
kalastusrajoituksista Saimaalla oli keskusteltu laajasti jo maa- ja metsätalousministeriön asettamassa Saimaannorppa ja kalastus - seurantaryhmä II:ssa, jossa suuntaviivoista päästiin laajaan yhteisymmärrykseen. Niitä koskevat toimenpiteet toteutuivat
ensimmäisinä suojelun strategian ja toimenpidesuunnitelman toimenpide-esityksistä,
kun valtioneuvosto antoi niitä koskevat asetukset. Menettelyä, jossa verkkokalastuksen rajoittamisesta ensisijaisesti tehdään vapaaehtoisia sopimuksia, ja jota tarvittaessa
tukee valtioneuvoston asetus verkkokalastuksen rajoittamisesta, pidettiin kuitenkin
pääosin oikeana eikä sitä ole syytä muuttaa. Pyydystyyppien kehittäminen ja kokeilutoiminta korostui kalastusrajoitusta koskevan asetuksen valmistelussa. Asetusten
mukaiset aluerajaukset molemmissa rajoituksissa tulisi olla samat.
Saimaannorppa laajentaa elinaluettaan verkkokalastusalueiden reunoilla ja ulkopuolisilla alueilla. Tämä voidaan huomioida tekemällä sopimuksia.
Rantojen rakentamista ja käyttöä koskeneet toimenpide-esitykset antoivat myös
laajasti aihetta kannanottoihin. Toimenpide-esitykset sinänsä ja myös liitteenä oleva
ohjeistus (liite 6) saimaannorpan huomioimisesta maankäytönsuunnittelussa ovat
maankäyttö- ja rakennuslain soveltamisohjeita, joiden tarkoituksena on selventää
menettelyä kaavoituksessa ja rakennusluvituksessa.
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Seurannan ja tutkimuksen merkitystä korostettiin, sillä ne antavat perustan suojelun kehittämiselle ja päätöksille.
Merkittävin toimenpide-esitys koski laajapohjaista seurantaryhmää, jonka tarkoitus on seurata suojelun strategian ja toimenpidesuunnitelman toimeenpanoa ja ylipäätään kehittää saimaannorpan suojelua. Työryhmän perustaminen nähtiin erittäin
tärkeänä. Eri osapuolien laajaa edustusta työryhmässä pidettiin suojelun kannalta
tärkeänä asenneilmapiirin ja sitoutumisen kannalta.
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2 Saimaa norpan elinympäristönä

Saimaa on Suomen suurin ja Euroopan neljänneksi suurin järvi, joka muodostuu
useista salmien yhdistämistä järvenselistä, suurimpina Suur-Saimaa, Pihlajavesi,
Haukivesi ja Pyhäselkä (kuva 1). Muita tunnettuja Saimaan osia ovat muun muassa
kirkasvetinen Puruvesi, kansallispuistona tunnettu Kolovesi ja erämainen Luonteri.
Saimaa on Suomen suurimman sisävesistön, Vuoksen vesistön keskusjärvi, jonka
valuma-alue on kooltaan noin 61 070 km2. Valuma-alue ulottuu osittain Venäjän
puolelle. Saimaan kokonaispinta-ala on noin 4 380 km2. Järvialueella on rantaviivaa
noin 14 850 km ja saaria noin 13 710. Keskisyvyys on noin 12 m. Suurin mitattu
syvyys noin 85 m, sijaitsee Yövedellä, Käenniemenselällä (Kuusisto 1999). Vesi laskee
Saimaasta Imatran kosken kautta Venäjän puolelle ja siellä Vuoksea pitkin Laatokkaan. Saimaasta purkautuu Vuokseen vettä keskimäärin 550 m3/s. Laatokasta vedet
jatkavat matkaansa Suomenlahteen. Saimaalta on yhteys Itämereen myös Saimaan
kanavan kautta.
Saimaan eri osat poikkeavat toisistaan vedenlaadultaan ja biologialtaan paljolti
sen perusteella, miten ne sijoittuvat päävirtaukseen ja suurimpiin kuormittajiin nähden. Merkittäviä kuormittajia ovat taajamat, teollisuuslaitokset, haja-asutusalueet,
maanviljelys ja metsänhoito. Suurin osa Saimaasta on kuitenkin vedenlaadultaan
erinomaista tai hyvää (Kotanen ym. 2009). Päävirtauksen syrjässä olevien, kapeiden
salmien erottamien järvialtaiden veden laatuun vaikuttavat enemmän jokaisen altaan
oman, läheisimmän valuma-alueen ominaisuudet, kuormitukset sekä sadevedet.
Näissä vesialueissa veden virtaus on huomattavasti hitaampaa kuin päävirtausalueella ja veden viipymä alueella kestää kauemmin. Päävirtausalueen altaissa veden
viipymä on noin 2–3 viikkoa. Veden laatu ei nykyisin ole saimaannorpan kannalta
riskitekijä. Osaan norpan keskeisistä elinalueista kohdistuu tosin vähäisiä pistekuormituksen vaikutuksia kuten Haukiveden pohjoispuoliset alueet sekä Savonlinnan
alapuolisen Pihlajaveden alue.
Saimaalle ovat tyypillisiä suuret vedenpinnan korkeusvaihtelut, joita on säännöllisesti havainnoitu eri puolella Saimaata 1800-luvulta lähtien. Korkeimmillaan
Saimaan vedenpinta on ollut vuonna 1899 (noin 77,6 m mpy), ja matalimmillaan
vuonna 1942 (noin 74,3 metriä m mpy). Vuonna 1929 valmistui Imatran koskelle voimalaitos, jonka jälkeen Saimaata on poikkeuksellisina tulvavuosina juoksutettu yli tai
alle luontaisen virtaamaan. Lisäksi vuosina 1949–1959 oli käynnissä Neuvostoliiton
toivomuksesta jatkuva säännöstely. Muina vuosina vuoteen 1991 asti juoksutukset
ovat olleet Saimaan luonnonmukaisen purkautumiskäyrän mukaisia vesioikeudellisiin poikkeuslupiin perustuneita tilanteita lukuun ottamatta. Poikkeusjuoksutuksista
sovitaan suomalais-venäläisessä rajavesikomissiossa, jonka toiminnasta Suomessa
vastaa maa- ja metsätalousministeriö. Poikkeavat lisäjuoksutukset ajoittuvat yleensä
talviin, koska virtaaman muuttumiseksi luonnontilaisesta tuli vesioikeudelle perustella ennuste tulvan jatkumisesta, ja Saimaan tulovirtaamaa pystyy parhaiten
ennustamaan valuma-alueen lumipeitteen määrällä.
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Kuva 1. Saimaan osa-alueet.

Useimmiten Saimaan selät jäätyvät marras-joulukuun vaihteen tienoilla, viimeisimpinä Etelä-Saimaan selät keskimäärin 15. joulukuuta. Esimerkiksi Haukiveden jäätyminen on kuitenkin myöhentynyt viimeisen 30 vuoden aikana noin 10 päivällä (Esko
Kuusisto, henkilökohtainen tiedonanto). Jää on paksuimmillaan yleensä maaliskuun
lopulla. Keskimääräinen jään maksimipaksuus on koko Saimaan pitkän ajan tilastoissa ollut noin 51 cm. Jään paksuus vaihtelee vuosien välillä huomattavasti, esimerkiksi
kevättalvella 1942 jään maksimipaksuus oli noin 70 cm ja vuosina 1920 sekä 1930
noin 34 cm. Jään paksuus vaihtelee myös alueittain esimerkiksi veden virtauksista
johtuen. Vaikka ulapat jäätyvät selvästi rantavesiä myöhemmin, ne ovat monina
talvina rantajäitä paksummat. Syynä on lumipeitteen ohuus tuulisilla järvenselillä.
Etelä-Saimaalla jäät ovat lähteneet 1900-luvulla keskimäärin toukokuun alussa, mutta viime vuosikymmeninä jäiden lähtö on aikaistunut esimerkiksi Haukivedellä yli
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kymmenellä päivällä. Myös jään päällä olevan lumen keskimääräinen paksuus on
pienentynyt viimeisen 20 vuoden aikana lähes kymmenellä sentillä.
Saimaan rannat ovat tyypillisimmillään jyrkkää kalliota, laakeaa silokalliota tai
karua kivikkorantaa. Myös hiekkarantoja esiintyy. Rannat ovat pääosin avoimia,
johtuen mm. jään muokkaavasta vaikutuksesta. Kasvistoltaan rehevimmät rannat
sijaitsevat suojaisissa lahdissa.
Saimaan alueella on suuri merkitys virkistyskäytössä ja matkailussa, mikä näkyy esimerkiksi vapaa-ajanasuntojen määrän kasvuna. Vapaa-ajanasuntoja on noin
60 000 kpl ja matkailupalveluiden tarjonta on runsasta. Saimaa on sekä ammattiettä vapaa-ajankalastuksen kannalta merkittävimpiä järviä Suomessa. Siellä kalastaa
noin 30 päätoimista ja noin 10 sivutoimista ammattikalastajaa sekä arviolta yli 80 000
kotitaloutta, joista runsas 30 000 harjoittaa muuta kalastusta kuin ongintaa, pilkintää
tai viehekalastusta (Maa- ja metsätalousministeriö 2010). Eniten käytettyjä pyydyksiä
ovat verkot ja katiskat, ammattikalastajat käyttävät lisäksi rysiä ja trooleja.
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3 Perustiedot saimaannorpasta

3.1

Taksonomia
Hylje-eläimistä Suomessa tavataan norppaa (Pusa hispida), hallia (Halichoerus
grypus) sekä satunnaisesti kirjohyljettä (Phoca vitulina). Norpasta tunnetaan ainakin
viisi alalajia, jotka ovat maantieteellisesti eristyneet toisistaan. Monissa yhteyksissä
norpan tieteellisenä nimenä käytetään myös Phoca hispida. Jäämeressä elävä norppa
(P. h. hispida) on alkumuoto, josta ovat viimeisimmän jääkauden jälkeen eriytyneet
mm. itämerennorppa (P. h. botnica), laatokannorppa (P. h. ladogensis) ja saimaannorppa
(P. h. saimensis).
Jäämeren norppien populaatiokoon arviot vaihtelevat 2,5–7 miljoonan yksilön
välillä (Reijnders ym. 1993). Itämeren hallia arvioidaan olevan yli 22 000 yksilöä, itämerennorppaa yli 10 000 yksilöä ja laatokannorppaakin 3 000–5 000 yksilöä. Saimaalla
norppakannan koko on ollut viimeisen puolen vuosisadan ajan alle 300 yksilöä.
Myös itämerennorppa on luokiteltu kansainvälisesti uhanalaiseksi (vaarantunut) ja
Suomessa silmälläpidettäväksi. Halli poistettiin uhanalaisluettelosta vuonna 2010
(Rassi ym. 2010).

3.2

Elinympäristö ja levinneisyysalueen jaottelu
Saimaannorpan levinneisyysalue kattaa koko Saimaan (Ympäristöministeriö 2008).
Norppaa voi tavata etenkin avovesiaikana satunnaisesti melkeinpä missä vain Saimaalla. Norpan fyysiset edellytykset liikkumiseen ovat selvästi suuremmat, kuin
mihin Saimaan pinta-ala ja maantieteellinen sokkeloisuus antaa mahdollisuudet.
Esimerkiksi arktisissa meriolosuhteissa norpan on havaittu talvellakin liikkuneen
useamman tuhannen neliökilometrin laajuisella alueella (Born ym. 2004). Saimaannorpan levinneisyys ja esiintyminen painottuvat kuitenkin Saimaan keskiosiin selkävesien äärelle.
Levinneisyysalue voidaan jakaa käytöltään erilaisiin alueisiin:
• Esiintymisalue sisältää saimaannorpan pesimäalueen lisäksi alueet, joilla saimaannorppayksilöitä on havaittu 2000-luvulla pesimäajan ulkopuolella uivina tai rannalla makaavina. Avovesiaikainen norpan esiintymisalue painottuu pesimäalueen
läheisyyteen, mutta lähestyy kooltaan koko Saimaata.
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Kuva 2. Metsähallituksen keräämät saimaannorpan pesäpaikkatiedot vuosina 2000–2010.
Poikaspesässä (punainen tähti) naaras synnyttää ja imettää. Makuupesät (sininen ympyrä) ovat
puolestaan muiden norppien talvisia lepopaikkoja.

• Pesimäalueella sijaitsevat poikaspesät ja/tai muiden norppien talviset lepopaikat
eli makuupesät. Alue kattaa kaikki havaitut otolliset pesimärannat.
• Nykyiseen pesimäalueeseen kuuluvat ne vesialueet, joilta pesälaskennassa on
havaittu viimeisimmän kymmenen vuoden aikana poikaspesä tai makuupesä
vähintään kaksi kertaa. Pesimäalueeseen sisältyy pesien lisäksi kunkin saimaannorppayksilön elinpiiri.
• Lisääntymisalueella sijaitsevat synnyttävien naaraiden poikaspesärannat.
• Maankäytön suunnittelun ja luonnonsuojelulain 49 §:n mukaisen lisääntymis- ja
levähdyspaikan hävittämistä tai heikentämistä koskevan kiellon voimassaolon
tulkinnan kannalta on tärkeää määrittää reunaehdot sille, mitkä pesähavainnot
tulkitaan saimaannorpan vakiintuneiksi pesärannoiksi.

16

Saimaannorpan suojelun strategia ja toimenpidesuunnitelma

• Vakiintunut pesäranta on kinosta keräävä ranta tai luoto, jossa on ollut pesä vähintään kaksi kertaa kymmenen vuoden aikana. Määrittelyssä on kuitenkin otettava huomioon täsmälliseen paikkaan vaikuttavien luonnonolosuhteiden, kuten
vuosittaisen vedenpinnan korkeuden ja lumitilanteen vaihtelut.
Vuosittain saadaan uutta tietoa saimaannorpan pesinnästä ja uusia yksilöhavaintoja
pesimäajan ulkopuolella. Aluerajauksia voi yrittää hahmottaa saimaannorpasta kerättyjen paikkatietoaineistojen perusteella (kuva 2). Nykyinen esiintymisalue painottuu
vesistöalueille, joilla norpat pesivät talvella. Pesimäalueen ja siihen liittyvän esiintymisalueen muutokset ovat havaittavissa saimaannorppakannan koon muutoksia
kuvaavasta taulukosta 1. Joensuun–Savonrannan välisellä Saimaalla (Pyhäselkä–
Orivesi) norppakanta on pienentynyt, kun taas muualla norppakanta on kasvanut
ja esiintymisalue on laajentunut.

3.3

Populaation kehitys
Norppa jäi eristyksiin järviympäristöön noin 8 000 vuotta sitten, kun järvialtaiden ja
Itämeren välinen yhteys katkesi jääkauden lopulla. Muinais-Saimaa kattoi merkittävästi nykyistä laajemman alueen sisältäen mm. Kallaveden ja Päijänteen. Vuoksen
puhkeamisen jälkeen noin 5 000 vuotta sitten järviallas supistui nykyiseen kokoonsa
noin 4 400 neliökilometriin. Tuolloin Saimaalla olisi laskennallisesti voinut elää jopa
2000–6000 norppaa (Hyvärinen & Sipilä 1992, Hyvärinen ym. 1999, Sipilä & Koskela
2003). Vielä 1900-luvun alussa norppakanta on voinut olla tuhatkunta yksilöä (Kokko
ym. 1999), mutta pääosin metsästyksen seurauksena kanta pieneni 1950-luvulle saakka, ja oli 1980-luvun alussa arviolta 110–120 yksilöä (Maa- ja metsätalousministeriö
1982). 1990-luvulta kanta on jälleen kasvanut hitaasti noin 270 yksilöön vuonna 2010
(taulukko 1 ja kuva 3).
Taulukko 1. Metsähallituksen tilastoimat saimaannorppien talvikannan koot vesistönosittain
vuosina 1990–2010 pohjoisesta etelään järjestettynä.
Vesistön osa
Pyhäselkä
Orivesi
Pyy–Enonvesi
Kolovesi

1990

1995

2000

2005

2010

13

8–10

3–5

2–3

2

13–15

11–15

10–14

9–12

9–11

5–8

6–8

15–18

11–14

9–12

13–16

13–16

22–28

32–39

17–21

Joutenvesi

13–18

13–18

20–30

30–41

20–25

Haukivesi

41–55

44–54

48–58

50–60

47–65

Pihlajavesi

35–40

40–46

55–65

79–90

79–102

0

0

0

0

1–3

Tolvan–Katosselkä

13–19

15–25

16–24

13–17

18–26

Lietvesi

13–16

8–12

7–10

8–11

8–10

2

2

2

2–3

4–5

3–4

4–7

11–15

12–16

15–18

4

3–4

2–3

2–3

4–5

189
164–210

192
167–217

242
211–272

280
250–309

270
233–305

Puruvesi

Luonteri
Petranselkä
Ilkonselkä
Saimaa
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A
1400
1200

kannan koko

1000
800
Minimi
600

Maksimi

400
200
0

B

1893 1958 1966 1971 1972 1973 1981 1982 1984 1990 1995 2000 2005 2010
vuosi
350

kannan koko

300
250
200
Minimi
150

Maksimi

100
50
0
1981

1982

1984

1990

1995

2000

2005

2010
vuosi

Kuva 3. Saimaannorppakannan koon minimi ja maksimiarviot pitkällä (1893–2010, A) ja lyhyellä
(1981–2010, B) aikavälillä (Lähteet: Bergman 1958, Haapanen 1966, Koivisto 1972, Koivisto ja
Paasikunnas1973, Nikkari 1975, Helle ym. 1981, Sipilä 1983, Sipilä ym. 1990 ja suulliset kommentit:
Nikkari, Koivisto I. ja Härkönen T.).

Saimaan osa-alueista on Pihlajavesi hyvä esimerkki saimaannorppakannan vahvistumisesta, mille omalta osaltaan luotiin pohjaa ympäristöministeriön asettamassa
Pihlajavesityöryhmässä. Työryhmän mietinnön (Ympäristöministeriö 1995) valmistumisen jälkeen Pihlajavedellä norpan talvikanta on kasvanut noin 40:stä yksilöstä
lähes 100:n yksilöön.

3.4

Vuodenkierto
Jää ja lumi muodostavat norpan lisääntymiselle välttämättömän pesimäympäristön.
Keskitalvella saimaannorppa pitää eturaajojen kynsillä kaivertamalla muutamia hengitysavantoja auki. Se hyödyntää hengittämiseen luonnon muovaamat railot, avan-
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not, jäänalaiset ilmataskut ja toisinaan laiva- tai lossiväylien ylläpitämät sulapaikat.
Välillä norppa nousee lepäämään rantakinokseen, johon se on jään alta kaivanut
sopivan lumiluolan. Oletettavasti kaikki norpat käyttävät lumipesiä lepäämiseen.
Norppa synnyttää poikasen lumipesään helmi-maaliskuussa. Kuutti vaihtaa poikasvillan aikuiskarvaan tyypillisesti jo pesäpoikasena. Poikasen imetysaika (7–9 viikkoa) jatkuu jäiden lähtöön saakka. Kuutti viihtyy pesän läheisyydessä niin kauan kuin
pesärakenteita on jäljellä (Rautio ym. 2009). Emä vierottaa kuutin yleensä jäiden lähdön aikaan (Niemi ym. 2011). Itsenäistä elämää aloittaessaan norppa on suurimmassa
vaarassa kuolla kalanpyydykseen. Nuoret norpat liikkuvat tuolloin pienikokoisen
kevätkutuisen kalan perässä samoilla paikoilla, jonne verkkokalastuskin keskittyy.
Aikuisten norppien karvanvaihtoaika on toukokuun loppupuolella ja silloin norpat makailevat rantakivillä jopa ympäri vuorokauden. Norppia kertyy suojaisille
ranta-alueille ja norppien havaitseminen karvanvaihtoaikana on muita vuodenaikoja
todennäköisempää. Avovesiaikana norpan voi tavata Saimaalta melkein mistä päin
tahansa. Syksyllä norpat syövät parvissa liikkuvia pienehköjä kaloja ja kasvattavat
nahkansa alaista lämpöä eristävää rasvakerrosta talvea varten. Muikun kutuajan lähestyessä ja sen jälkeen norpista on tehty runsaasti havaintoja myös aivan matalista
lahdista, joissa on mm. parviin kerääntynyttä salakkaa ja muuta pientä kalaa.

3.5

Ravinto
Saimaannorpan ravinto koostuu 90-prosenttisesti ahvenesta, särjestä, muikusta,
kuoreesta ja kiiskestä (Kunnasranta ym. 1999). Muita saalislajeja ovat esimerkiksi
kymmenpiikki, salakka ja made sekä isompien kalalajien poikaset. Norppa ei saalista
isokokoisia kaloja, vaan keskittyy parvessa viihtyviin pikkukaloihin. Saaliskalojen
keskikoko on noin kymmenen senttimetriä. Saimaalla ei juuri ole äyriäisiä, joten
merinorppien ravintoon oleellisesti kuuluvat katkat puuttuvat saimaannorpan ravinnosta.
Norpan hampaisto on sopeutunut pääasiassa saaliiseen tarttumiseen. Se ei paloittele saalistaan, vaan nielee kalat kokonaisina. Norppa oppii hyödyntämään alueelleen
tuodut kalanpyydykset ja tilaisuuden tullen syö esimerkiksi verkoista muikkuja ja
katiskoista tai rysistä mm. madetta. Verkkoon takertuneiden suurempien kalojen
pehmytosiakin sen on arveltu toisinaan syöneen.
Norppa syö runsaat pari kiloa kalaa päivässä. Syksyllä se kasvattaa rasvakerrosta
eristämään lämpöä, joten kalaa kuluu enemmän, jopa 3–4 kiloa päivässä. Keväällä
karvanvaihtoaikaan norpat syövät vähiten. Vuoden aikana norppa syö keskimäärin
reilut tuhat kiloa kalaa (Kunnasranta ym. 1999). Valtaosa norpan sukelluksista liittyy
ravinnonhankintaan (Kunnasranta ym. 2002) ja pienten kalojen saatavuus vuodenaikojen vaihdellessa voivat ohjata norpan liikkumista. Ravintopulaa se ei kuitenkaan
kohtaa millään alueella, vaan useita ravintolajeja käyttävänä saimaannorppa voi
yhden saalislajin vähetessä siirtyä saalistamaan muita runsaampana esiintyviä lajeja. Saimaassa norpalle sopivaa ravintoa on runsaasti ja nykyinen kalakanta pystyisi
ylläpitämään monta kertaa nykyistä suuremman norppakannan esimerkiksi Pihlajavedellä, missä norppakanta on vahvin (Auvinen ym. 2005). Ravinnon riittävyys ei
nykyisellään uhkaa saimaannorppaa.
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3.6

Lisääntyminen, pesäpaikkojen valinta
Saimaannorppa tulee sukukypsäksi 4–7 -vuotiaana, naaraat hieman uroksia aiemmin. Kiima-aika on kevättalvella heti synnytyksen jälkeisenä aikana. Norpalla on
ns. viivästynyt alkiokehitys: alkion kehitys pysähtyy hedelmöittymisen jälkeen kevättalvella, ja alkio kiinnittyy kohtuun ja jatkaa kehittymistään vasta loppukesällä.
Näin synnytys ajoittuu lumisimpaan kevättalveen.
Norppa synnyttää pääsääntöisesti vain yhden poikasen kerrallaan. Jään alta lumikinokseen kaivettu ja päältä umpinainen lumipesä on suoja vastasyntyneelle poikaselle kylmyyttä ja petoja vastaan. Synnytysaika on helmi–maaliskuussa, jolloin
rantakinokset Saimaalla ovat tavallisesti paksuimmillaan (Helle ym. 1984, Sipilä
1990). Sopivia pesäkinoksia keräävät luotojen ja saarten rannat ovat useimmiten
suurten selkävesien äärellä. Pesäpaikan valinnassa saimaannorppa vaikuttaa välttävän vakituisia häiriölähteitä (Sipilä 1992). Myös Saaristomerellä norpan oletetaan
hakeutuvan pesimään kaikista rauhallisimmille merialueille (Miettinen ym. 2005).
Saimaalla norppa joutuu tottumaan myös ihmisen läheisyyteen. Poikkeuksellisesti
pesiä saattaa olla joskus mökkirannoissakin, jos mökki ei ole talviasuttu ja ranta on
muuten rauhallinen.
Saimaannorppa valitsee pesäpaikakseen riittävästi lunta keräävän rantakinoksen.
Pesärannassa täytyy olla tarpeeksi syvää vettä ja rantaprofiilin on usein oltava melko
jyrkkä, esimerkiksi kallioinen ranta, kallioinen luoto, iso kivi tms. Sopivasti lunta
keräävät rannan kohdat voivat vaihdella vuosittain vedenpinnan tason ja vallitsevan
tuulisuuden mukaan. Otollisimmat pesärannat keräävät sopivan kinoksen vuodesta
toiseen.
Norppayksilöillä voi saman talven aikana olla useita ns. vaihtopesiä. Osaa pesäpaikoista ne eivät käytä läheskään joka vuosi, tai käyttävät vain kerran elinaikanaan.
Vuosina 1987–2010 kerätyssä pesäaineistossa on paikkoja, joilta pesä on havaittu vain
kerran kyseisen jakson aikana.

3.7

Levähdyspaikat
Saimaannorpan pesät luokitellaan poikaspesiksi ja makuupesiksi. Norpat kaivavat
pesän, jos siihen on mahdollisuus. Erityisesti nuoret, mutta huonoina lumitalvina
vanhemmatkin yksilöt voivat tyytyä pelkkiin sopiviin makuupaikkoihin jään alaisissa ilmataskuissa, rantavyöhykkeen jäärykelmissä tai jopa avojäällä. Poikaspesässä
naaras synnyttää ja imettää. Makuupesät ovat muiden norppien talvisia lepopaikkoja.
Avovesiaikaan norppa käyttää levähdyspaikkoina vedenpinnan tuntumassa olevia
sopivia makuukiviä. Keväällä karvanvaihtoaikaan norppa makailee kivillä sekä päivisin että öisin. Karvan vaihtuminen edellyttää ihon pintakerroksen lämpenemistä.
Tämä mahdollistuu parhaiten kuivissa ja aurinkoisissa olosuhteissa. Norpat nousevat
vedestä lepäilemään kiville myös muina vuodenaikoina, mutta silloin tavallisimmin
pimeään vuorokaudenaikaan (Kunnasranta ym. 2002).
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3.8

Käyttäytyminen
Norpan aistit ja käyttäytyminen ovat sopeutuneet hyvin vedessä elämiseen. Se viettää ajastaan noin 80 % vedessä (Hyvärinen ym. 1995). Sukellus voi kestää jopa yli
25 minuuttia, mutta tyypillisimmillään sukellukset ovat muutaman minuutin pituisia
ja ulottuvat muutaman kymmenen metrin syvyyteen, järveen pohjaan saakka (Kunnasranta ym. 2002). Norpan on havaittu sukeltavan Itämeressä toisinaan yli 100 metrin (Harkonen ym. 2008) ja jäämerellä jopa yli 500 metrin syvyyteen (Born ym. 2004).
Vedessä sukelteleva norppa ei pelkää esimerkiksi veneitä, vaan on pikemminkin
utelias. Vedestä jäälle tai kiville noustessaan ja erityisesti talvella saimaannorppa
on yleensä arempi. Poikkeustapauksina hyvin nuoret, vanhuudenheikot tai sairaat
yksilöt, jotka voivat laskea ihmisen lähelleen. Saimaannorpat eivät yleensä esiinny
suurina tiheinä laumoina kuten hallit. Loppukeväällä karvanvaihtoaikaan Saimaallakin voi tosin tavata norppia sopivilta rannoilta pienissä ryhmissä.
Saimaannorppaa pidetään pesä- ja karvanvaihtopaikkojensa suhteen paikkauskollisena eläimenä (Helle ym. 1984, Sipilä 1990, Koskela ym. 2002). Seurantatutkimuksissa yksilöitä on tavattu uudelleen samoilta alueilta vielä vuosien jälkeen.
Viimeaikaisessa Itä-Suomen yliopiston radiolähetintutkimuksessa on kuitenkin tullut
esille verraten laajaa liikkumista, jossa on viitteitä erityyppisille alueille hakeutumisesta vuodenkierron mukaan (Oksanen 2010). Norppien on havaittu liikkuneen
myös vesistöalueiden välillä, esimerkiksi Haukiveden ja Joutenveden välillä kanavakapeikkojen kautta. Kuuttien on todettu liikkuvan laajoilla alueilla, kesäkuun
loppuun mennessä niiden elinpiirien koot vaihtelevat 3–162 km2 välillä (Niemi ym.
2011). Kuutit vieroitetaan keskimäärin toukokuun ensimmäisten viikkojen aikana,
ja toukokuun puolivälissä ne lähtevät liikkumaan synnyin paikaltaan. Yksilöllisiä
eroja kuitenkin on, ja osa kuuteista lähtee aikaisemmin, osa myöhemmin. Kuuttien
on todettu liikkuvan toukokuussa (noin 3 kk ikäisinä) jopa 15 km pituisia matkoja
vuorokaudessa. Kesäkuun loppuun mennessä kuuttien on havaittu käyneen jopa
25 km päässä synnyinpaikastaan. Kuutit suosivat matalia rantavesiä. Yli vuoden ikäiset nuoret yksilöt voivat vaeltaa aikuisia laajemmin, mutta asia tunnetaan huonosti
(Kunnasranta 2001).

3.9

Tunnetut kuolinsyyt
Saimaannorppa voi elää yli 30-vuotiaaksi (Hyvärinen ym. 2004). Syy eläimen kuolemaan ei monestikaan ole yksiselitteinen vaan monien tekijöiden summa. Kuolinsyyt
voi jakaa taustalla oleviin ja välittömiin syihin. Taustalla olevista syistä johtuen eläin
heikentyy ja altistuu kuolemalle. Välitön syy aiheuttaa eläimen lopullisen kuoleman.
Saimaannorpan kuolinsyitä on jaoteltu neljään eri tyyppiin yksilön kehitysvaiheen
mukaan ja toisaalta yhden suuren yksittäisen kuolinsyytekijän – kalanpyydyskuolleisuuden – mukaan: 1. pesäpoikaskuolleisuuteen, 2. muihin pesäpoikasta vanhempien
yksilöiden luonnollisiin kuolinsyihin, 3. kalanpyydyskuolleisuuteen, ja 4. tuntemattomiksi jääneisiin pesäpoikasta vanhemman yksilön kuolinsyihin (kuva 4). Saimaalta
on tilastoitu 474 kuolleena löytynyttä norppaa vuosien 1980–2010 aikana. Todellisen
kuolleisuuden vastaavana aikana arvioidaan olleen yli kaksinkertainen. Esimerkiksi
vuosina 2000–2009 havaittiin 538 syntynyttä kuuttia ja kuolleita norppia 216 kpl. Pesäpaikkatarkastelun avulla arvioitu keskimääräisen talvikannan kasvu oli 21 norppaa.
Tämän mukaan kokonaiskuolleisuudesta havaittiin noin 44 %.
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Kuva 4. Metsähallituksen tilastoimat tiedoksi tulleet saimaannorppien kuolemat yksilömäärittäin
vuosina 1980–2010. A. Pesäpoikaskuolleisuus yhteensä 135 kpl, B. Pesäpoikasta vanhemman
yksilön luonnollinen kuolinsyy 26 kpl, C. Kalanpyydyskuolleet tai tukehtuneiksi todetut 159 kpl,
D. Pesäpoikasta vanhemman yksilön tuntematon kuolinsyy 154 kpl.

Pesäpoikaskuolleisuus koostuu monista erilaisista kuolinsyistä. Osa poikasista on
jo syntyessään kuolleita keskosuuden tai erilaisten kehityshäiriöiden takia. Jotkut
poikaset kuolevat synnytyksessä tai lähes välittömästi sen jälkeisinä päivinä. Syynä
voivat olla kehityshäiriöt tai rajut ympäristöolosuhteet, kuten syntyminen avojäälle
ilman kunnollisen pesän suojaa. Myös imetysvaikeudet tai emän sairaus voivat aiheuttaa poikasen kuoleman. Myöhemmin pesään kuolleilta poikasilta on löytynyt mm.
ruhjeita jotka ovat saattaneet syntyä esimerkiksi pesän romahtaessa.
Vieroitusikäistä vanhempien yksilöiden ns. luonnollisia kuolinsyitä tunnetaan jonkin verran. Ne liittyvät usein monimutkaiseen syy–seuraus -vyyhtiin. Joskus yksilö
on nälkiintynyt ja nääntynyt niin pahoin, että kuoleman taustalla olleen syyn alkuperää on ollut mahdotonta jäljittää. Esimerkiksi muutaman kerran todettu sikaruusubakteerin aiheuttama verenmyrkytys on voinut saada alkunsa ulkoisista vammoista.
Toisinaan lopulliseen kuolemaan johtanut kierre on voinut saada alkunsa esimerkiksi
imetysajan epäonnistumisesta, kokemattoman vieroitusikäisen yksilön nälkiintymisestä, sairastumisesta, kanto- ja synnytysajan komplikaatioista tai vanhuudesta.
Todettuja kuolinsyitä ovat mm. sydämen vajaatoiminta, äkillinen sydänpysähdys,
märkivä keuhkotulehdus, suolitukos, maksan rappeuma ja suolistokierre.
Kalanpyydykseen takertumisesta seuraava tuTaulukko 2. Eri kalanpyydystyyppeihin menehtyneiden
kehtuminen on saimaannorppien suurin yksitsaimaannorppien yhteismäärä vuosina 1980–2010.
täinen tunnettu kuolinsyy (kuva 4). KalanpyyLisäksi on löytynyt 13 tukehtumalla kuollutta
norppayksilöä, joiden tukehtumisen aiheuttajaa ei
dyksistä norpalle vaarallisin on verkko (taulukko
ole tiedossa. Lähde: Metsähallitus.
2). Trooliin tiedetään kuolleen vain kaksi yksilöä, jotka nekin oletettavasti heikkokuntoisuuPyydys
Kpl
den takia. Joillekin rannalta löytyneille yksilöille
Kalaverkko
132
(13 kpl; kuva 4) on ruumiinavauksessa kuolinsyyksi
Katiska ilman nielurajoitinta
3
todettu tukehtuminen ja niiden epäillään kuolleen
Rantarysä
3
kalanpyydyksiin.
Isorysän aitaverkko
3
Veneen törmäykseen norpan on todettu kuolleen
Kalatäkyinen koukkupyydys
3
vain kahdesti. Näissä tapauksissa eläin oli jo pitkälTrooli
2
lisen sairauden heikentämä. Norppia ei tiedetä amYhteensä
146
mutun Saimaalla1980-luvun jälkeen. Varmoja petoeläinten norppaan kohdistuneita saalistustapauksia
ei tunneta.
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4 Saimaannorppakannan nykytila

4.1

Kannan koko ja rakenne
Saimaannorppakannan arvioitiin olevan noin 270 (233–305) yksilöä ennen vuoden
2010 helmi–maaliskuun poikasten syntymää. Yksilömäärä vaihtelee vuoden mittaan
(kuva 5). Käytännössä talvikannan kokoa voidaan arvioida vain kerran vuodessa
pesä- ja poikaslaskentatietojen pohjalta. Yhden vuoden aineiston pohjalta tehdyt
päätelmät olisivat vielä kovin epävarmoja. Siksi arvioinnissa huomioidaan myös
edellisten vuosien laskentatulokset.
Pesälaskennalla saadaan arvio kannan
koosta tammikuun alussa. 260 kpl.

310

Pesälaskennalla saadaan arvio maaliskuussa kantaan
syntyneiden kuuttien määrästä. 54 kpl.

300
Seuraavalla pesälaskennalla
saadaan arvio kannan koosta
seuraavan vuoden tammikuun
alussa. 262 kpl
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Kuva 5. Saimaannorpan keskimääräinen kannan koon muutos vuosina 2000–2009. Keskisyntyvyys
54 kpl/v. ja keskikuolleisuus 52 kpl/v. Tiedossa olevan kuukausijakauman mukaan (n=72) lähtöpopulaatio tammikuu 260 kpl. Lähde: Metsähallitus.

Kuolleisuusaineistojen perusteella voidaan arvioida saimaannorppakannan sukupuoli- ja ikäjakaumaa. Aineiston perusteella sukupuolijakauma on pitkällä aikavälillä
tasainen (1:1). Sen sijaan todennäköisesti kannan ikäjakauma on epänormaali siten,
että nuorien ikäluokkien osuus on suhteettoman pieni (kuva 6). Molemmissa tapauksissa satunnaisvaihtelun merkitys on suuri ja jakaumat voimat muuttua sattumalta
äkillisesti koko populaatiossa.
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Kuva 6. Kuolleisuusprosentti esitettynä
kumulatiivisesti norppien iän mukaan
jaoteltuna. Metsähallituksen aineisto
vuosilta 2000–2009. Osa ikämäärityksistä
on tehty karkeasti arvioiden löytyneen
yksilön koon ja kunnon mukaan.

4.2

Syntyvyys, kuolevuus ja elinvoimaisuus
Saimaannorppakanta kasvaa hitaasti, mutta väheneminen voi olla nopeaa. Parhaimmillaan norppakantojen on arvioitu yltävän jopa 10 %:n vuosittaiseen kasvuun (Smith
1973, Reeves 1998). Esimerkiksi Perämeren norppakannan on havaittu kasvaneen
5 % vuosittain (Härkönen ym. 1998), mikä on arvioitu olevan noin puolet terveen
hyljekannan kasvuvauhdista. Saimaannorppakannan kasvu on ollut noin 2,5 %:n
luokkaa vuosina 1990–2004 (Sipilä ym. 2003).
Norppanaaras synnyttää kolmen vuoden aikana keskimäärin kaksi poikasta. Nuoret naaraat synnyttävät useammin peräkkäisinä vuosina, mutta vanhenemisen myötä
synnytysväli harvenee. Havaittu syntyvyys on viimeisen kymmenen vuoden aikana
vaihdellut 44–65 vuosittain syntyneen kuutin välillä (kuva 7). Synnytyskykyisten naaraiden määrän arvioidaan olevan vuonna 2010 noin 70 emää. Saimaalla ei ole tavattu
ns. kohdunkuroumasairautta (Helle 1980), joka Itämerellä heikentää norppakannan
lisääntymistehoa.
Havaittu kuolleisuus perustuu yleisölöytöihin ja ilmoituksiin. Metsähallitukseen
on ilmoitettu 2000-luvulla 14–29 maastosta löytynyttä kuollutta norppaa vuosittain
(kuva 4). Arvion mukaan alle puolet kuolleista norppayksilöistä tulee viranomaisten tietoon. Kuolevuus jakautuu eri ikäluokkiin kuvan 6 mukaisesti. Ensimmäiset
elinvuodet ovat norpalle vaarallisimmat; lähes 70 % saimaannorpista kuolee ennen
yhden vuoden ikää (kuva 6).
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Kuva 7. Havaittu ja arvioitu syntyneiden poikasten määrä sekä arvioitu synnytyskykyisten
naaraiden määrä 2000-luvulla. Lähde: Metsähallitus.
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4.3

Ihmistoiminnasta aiheutuvan kuolleisuuden
kestokyky
Saimaannorppakannan elinvoimaisuus on epävarmaa, koska alle 10 000 yksilön kanta
on eristyneeksi hyljepopulaatioksi pieni. Pitkällä aikavälillä pieni muutaman sadan
yksilön kanta eristyneessä Saimaassa on hyvin uhattu jo yksin syntyvyyden ja kuolevuuden satunnaisen vaihtelun vuoksi (ns. demografisten tekijöiden stokastisuus)
(Kokko ym. 1998). Saimaannorpan perimä on hyvin kapea ja sukusiitosheikkous voi
olla ongelma. Saimaassa elämisen aikana norppakanta on jo ehtinyt menettää noin
70 % alkuperäisestä perinnöllisestä muuntelustaan (Palo 2003).
Saimaannorppakannan elinvoimaisuutta vähentää kannan hajanaisuus. Norppakannan tulevaisuus on pitkälti riippuvainen kannan kehityksestä Pihlajaveden ja
Haukiveden lisääntymisalueilla (Sipilä 2003, Ranta & Lundberg 2006, Kovacks ym.
2011). Pääsääntöisesti pienempi kanta kestää vähemmän ylimääräistä kuolleisuutta.
Etenkin Yhdysvalloissa yleisesti käytetään Potential Biological Removal arvioita
tai PBR kaavaa. Kaavan tarkoituksena on määritellä suurin ihmislähtöisen kuolleisuuden määrä, jonka merinisäkäspopulaatio kestää sen kasvaessa kohti kestävää
tasoa tai sen säilyessä kestävällä tasolla. Saimaalla tällä laskutavalla arvioituna saisi
tapahtua noin yksi tapaturmainen kuolema vuodessa (mm. ICES 2008b).
Riskianalyysin avulla voidaan arvioida sukupuuttoriskin muutosta. Saimaannorpasta tehty riskianalyysi viittaa kannan kestävän noin 3–4 ylimääräistä kuolemaa
vuosittain (Ranta ym. 1996, Hanski ym. 1998).
Tarkimmin elinvoimaisuutta voidaan arvioida lajikohtaisen mallituksen avulla.
Saimaannorpalle tämän tekeminen on aloitettu, mutta varsinaisia tuloksia ei ole vielä
saatavilla. Epävarmuudesta huolimatta on selvää, että elinvoimaisuuden turvaamiseksi kanta täytyisi saada kasvamaan mahdollisimman nopeasti paljon nykyistä
suuremmaksi.
4.4

Toteutunut kannanhoito
4.4.1

Suojelun historiaa
1800-luvun lopulla saimaannorppa luokiteltiin vahinkoeläimeksi, ja siitä maksettiin
tapporahaa vuoteen 1948 asti. Norppa kuului vuoteen 1993 asti metsästyslainsäädännön piiriin. Laji rauhoitettiin metsästysasetuksella (110/1955), mutta sitä ammuttiin
edelleen erikoisluvilla vielä 1960-luvulla. Uuden metsästyslain (615/1993) myötä siitä
tuli luonnonsuojelulailla rauhoitettu laji, kun luonnonsuojelulain 13 ja 14 § muutettiin (619/1993) niin, että kaikki metsästyslain 5 §:ssä mainittuihin riistaeläimiin ja
rahoittamattomiin eläimiin kuulumattomat linnut ja nisäkkäät ovat rauhoitettuja.
Saimaannorppa siirrettiin luonnonsuojelulain piiriin vuoden 1997 alusta (luonnonsuojelulaki 1096/1996).
Saimaannorpan suojelutyön voidaan katsoa alkaneen varsinaisesti vuonna 1979,
jolloin saimaannorpan suojelun parantamiseksi ja tutkimustyön edistämiseksi perustettiin Maailman Luonnon Säätiön (WWF) Suomen Rahaston Saimaanhyljetyöryhmä.
Työryhmä mm. aloitti ensimmäiset pesälaskennat vuonna 1981. Saimaanhyljetyöryhmän lopetettua toimintansa vuonna 1996 perustettiin viranomaisten, yliopistojen ja luonnonsuojelujärjestöjen edustajista koostunut epävirallinen ryhmä, joka
otti työnimekseen "Saimaannorpan suojelun ohjausryhmä". Ryhmä on hyväksynyt
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saimaannorpan suojelustrategian, joka on uusittu kolmen vuoden välein. Viimeisimmässä, vuodet 2009–2011 kattavassa strategiassa (Metsähallitus 2008) on asetettu
tavoitteeksi mm. saimaannorpan suojeluohjelman laatimisen käynnistäminen.
Kalanpyydyskuolleisuuden vähentäminen on kuulunut jo kauan suojelukeinovalikoimaan. Tammikuussa vuonna 1982 maa- ja metsätalousministeriö asetti saimaanhyljetoimikunnan, jonka tehtäväksi annettiin selvittää saimaannorppakannan
suojelemiseksi tarvittavat toimenpiteet. Toimikunnan mietinnössä (Maa- ja metsätalousministeriö 1982) todettiin, että vuosina 1962–1982 kuolleena löydettyjen hylkeiden (kaikkiaan 80 kpl) pääasiallinen kuolinsyy oli hukkuminen kalanpyydyksiin
(verkot ja rysät). Tuolloin kuolinsyiden joukossa oli vielä myös luvallinen ampuminen, sillä norppia metsästettiin vielä 1960-luvulla erikoisluvilla. Merkittävimmäksi
saimaannorppakannan suojelukeinoksi katsottiinkin kalastuksenrajoitusten asettaminen: toimikunnan mielestä kalastuksenrajoitusalueilla tulisi kieltää verkkokalastus
keväällä ja alkukesästä.
Ensimmäiset rajoitukset sovittiin jo 1982, mutta toiminta oli aluksi hyvin pienimuotoista (kuva 8), eikä ainakaan pohjoisella Saimaalla niillä saatu pysäytettyä
norppakannan vähenemistä. Kalastuksen kevätrajoituksen (15.4.–30.6.) pääasiallisena
tarkoituksena on suojella kuutteja emojen vierotettua ne jäiden lähdön jälkeen. Sovituilla rajoituksilla kielletään kaikki verkkokalastus ja kalatäkyinen koukkukalastus.
Lisäksi katiskoissa ja rysissä tulee olla nielurajoittimet estämässä norppien pääsy
pyydyksiin. Vuodesta 1982 vuoteen 1991 sopimukset teki WWF ja siitä eteenpäin
Metsähallitus. Vuonna 2010 kalastuslain muutoksen jälkeen sopijaosapuoleksi vesialueiden omistajien kanssa tuli Metsähallituksen tilalle Etelä-Savon ELY-keskus.
Vuonna 2011 voimaan tulleella kalastuslain muutoksella sopimusten perusteella
asetettujen kalastusrajoitusten vastainen kalastus tuli sanktioiduksi. Vuodesta 1983
lähtien voimassa olleeseen kalastuslakiin on tehty kaikkiaan kolme kertaa saimaannorpan suojeluun liittyvä säännös.
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Kuva 8. Kalastuksen rajoitussopimusalueiden pinta-alan (km2) kasvu vuosina 1982–2010.
Lähde: Metsähallitus.

Maa- ja metsätalousministeriö antoi vuonna 1999 päätöksen ”eräistä kalastusrajoituksista Saimaalla” (214/1999) kalastuslain (286/1982) 37 §:n 3 momentin nojalla. Päätöksessä kiellettiin kalatäkyiset koukkupyydykset, monisäikeisestä tai yli
0,20 mm paksuista langoista tehdyt verkot, päältä avoimet isorysät, jonka solmuväli oli yli 55 mm ja päältä umpinaiset isorysät. Rajoitukset olivat ympärivuotisia ja
koskivat Saimaan Natura 2000 -alueiden vesiä lukuun ottamatta Puruvettä. Vuonna
2004 kalastusrajoitukset annettiin samansisältöisenä asetuksena. Asetusta jatkettiin
vuonna 2009, mutta asetusaluetta laajennettiin 1 674 km2:iin ja alle 60 mm solmuvälisten verkkojen, joiden langan paksuus on enemmän kuin 0,17 mm, kiellettiin.
Asetuksen tarkoituksena on ohjata kalastusta norpalle mahdollisimman vaarattomiin
pyydyksiin ja ennalta ehkäistä vaarallisten pyydystyyppien leviäminen meriltä saimaannorpan esiintymisalueelle.
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Kiristyvien suojelu- ja kalastusrajoitusten on pelätty johtavan suojelun vastaisuuteen.
On myös esitetty epäily, että rajoituksia säädetään vesialueiden omistajia kuulematta. Saimaannorpan suojelun sekä kalastuksen yhteensovittamista on siksi käsitelty
jo kahdessa maa- ja metsätalousministeriön asettamassa työryhmässä (Etelä-Savon
TE-keskus 2008 sekä Maa- ja metsätalousministeriö 2010). Ensimmäisen työryhmän
(seurantaryhmä I) suositusten perusteella mm. muutettiin maa- ja metsätalousministeriön antamaa asetusta eräistä kalastusrajoituksista Saimaalla (2009/223) sekä
ryhdyttiin tehostetusti laajentamaan vesialueiden omistajien kanssa sopimuksiin
perustuvaa kevätrauhoitusaluetta saimaannorppien lisääntymisalueilla.
Jälkimmäisellä työryhmällä (seurantaryhmä II) oli tilanteen koko ajan kehittyessä mahdollisuus laatia yksityiskohtaisempia toimenpidesuosituksia. Toimien seurauksena saimaannorpan suojelun ja kalastuksen yhteensovittamisessa on vuosina
2009–2010 saavutettu huomattavaa edistystä. Monet seurantaryhmän ehdotuksista
ovat toteutuneet tai ovat toteutumassa keväällä 2011, osittain jopa laajempina kuin
mitä työryhmä oli ehdottanut (luku 5.1.2 ja liite 4).
Myös saimaannorpan pesäpaikkojen suojelua on tehostettu. Vuonna 1990 teki valtioneuvosto periaatepäätöksen valtakunnallisesta rantojensuojeluohjelmasta, johon
sisältyy myös suurin osa saimaannorpan pesimäalueista (taulukko 3). Rantojensuojeluohjelmaan kuuluvat kohteet ovat suurelta osin vesialuetta. Perustavoitteena on säilyttää ohjelman alueet rakentamattomina ja luonnontilaisina. Uudisrakentaminen ei
rantojensuojelualueilla ole pääsääntöisesti mahdollista. Erikseen tehtävien selvitysten
mukaan suojeluohjelmassa varaudutaan lisäksi perustamaan luonnonsuojelualueet
saimaannorpan käytössä oleville pesimäpaikoille. Rantojensuojeluohjelman kohteet
on koottu erilliseen julkaisuun (Heikkilä & Heikkinen 1991).
Taulukko 3. Valtakunnallisen rantojensuojeluohjelman
kohteet Saimaalla. Kohteiden pinta-aloista suuri osa
on vettä. (Lähde: Etelä-Savon ELY-keskus).
Alueen nimi
Saimaan selkäsaaristot

Pinta-ala (ha)
24 600

Lietvesi

6 600

Luonteri

8 600

Katosselkä

2 900

Pihlajavesi

16 700

Puruvesi
Joutenvesi
Kolovesi
Oriveden–Pyhäselän saaristot

8 600
9 200
3 900
10 900

Myös seutukaavoitus, maakuntakaavoitus ja erityisesti yleiskaavoitus ovat edistäneet saimaannorpan pesäpaikkojen suojelua. Ensimmäinen saimaannorpan pesimäaluetta koskenut yleiskaava vahvistettiin Savonlinnan Pihlajavedelle vuonna 1990.
Sen jälkeen yleiskaavoitus on edennyt niin, että lainvoimaiset yleiskaavat kattavat
lähes koko Saimaan alueen. Kaavoihin sisältyy saimaannorpan pesintää turvaavia
suojeluvarauksia.
Pääosa saimaannorpan esiintymisalueesta on sisällytetty myös EU:n komission
tammikuussa 2005 hyväksymään Natura 2000 -verkostoon (taulukko 4 ja liite 2).
Valtion alueellisten ympäristöviranomaisten (entiset ympäristökeskukset ja
nykyiset ELY-keskukset) päätehtävä saimaannorpan suojelussa on ollut rantojensuojeluohjelman ja Natura 2000 -verkoston suojelutavoitteiden toteuttaminen eli
luonnonsuojelualueiden perustaminen ja ranta-alueiden ostaminen valtiolle suojelutarkoituksiin. Samalla on toteutettu kaavojen suojeluvarauksia myös rantojensuojeluohjelma-alueiden ulkopuolella.
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Saimaalle tyypilliset suuret vedenpinnan korkeusvaihtelut yhdessä Vuoksen poikkeusjuoksutusten kanssa ovat aiheuttaneet vuosikymmenten aikana paljon ongelmia
saimaannorpan pesinnälle. Vuonna 1991 voimaan tullut laki (1331/1991) ja juoksutussääntö antavat mahdollisuuden turvata saimaannorpan pesintä poikkeuksellisissa
Saimaan vedenkorkeusolosuhteissa. Aihetta käsitellään tarkemmin luvuissa 2 ja 5.1.5.
4.4.2

Tutkimus
Saimaannorppa on edelleen osin puutteellisesti tunnettu norpan alalaji. Saimaa elinympäristönä poikkeaa merkittävästi muiden hyljelajien elinympäristöistä. Makean
veden ja Saimaan rikkonaisen rakenteen lisäksi norppakanta elää ihmisen välittömässä vaikutuspiirissä. Valtameriolosuhteista saatuja tutkimustietoja ja suojelutoimenpiteitä ei voida soveltaa kaikin osin järviolosuhteisiin, jolloin tutkimustieto
on ensisijaisesti hankittava Saimaalla. Mitä tarkemmin saimaannorpan biologiaa
ja ekologiaa tunnetaan, sen nopeammin uudet uhkatekijät ja niiden vaikuttavuus
pystytään tunnistamaan ja sitä tehokkaammin suojelu kohdentamaan. Tutkimus luo
kestävän pohjan oikein suunnatulle suojelulle.
Saimaannorppatutkimus on keskittynyt Itä-Suomen yliopistoon (aikaisemmin
Joensuun yliopisto), jossa norpan suojelututkimusta on tehty jo 1970-luvun lopulta
lähtien. Lisäksi projektiluonteisia hankkeita tehdään muissa yliopistoissa ja Riista- ja
kalatalouden tutkimuslaitoksessa. Itä-Suomen yliopiston tutkimuksen painopiste
on kohdistunut niihin aihepiireihin, jotka kulloinkin on nähty suojelun kannalta
akuuteimmiksi. Ohessa on aina tehty myös ns. perustutkimusta, joka luo perustan
norppaa koskevalle laaja-alaiselle tieteelliselle tietämykselle. Perustutkimus on kohdistunut mm. aisti- ja ekofysiologiaan, morfologiaan, käyttäytymiseen ja ravintoon.
Merkittävimpiä suojelututkimuksen aihepiirejä ovat olleet mm. kannan arviointi- ja
seurantamenetelmien kehittäminen, ympäristömyrkkykuormituksen selvittäminen,
eri uhkatekijöiden arviointi ja käyttäytymisekologian selvittäminen (Kunnasranta
ym. 2004).
Myös keinoja saimaannorppakannan ”keinotekoiseen” elvyttämiseen on testattu.
Saimaanhyljetoimikunnan vuonna 1982 valmistuneen mietinnön (Maa- ja metsätalousministeriö 1982) pohjalta tehtiin Enonkoskella saimaannorppien tarhauskokeilu,
joka kuitenkin epäonnistui. Kokeilu perustui silloin voimassa olleeseen metsästyslakiin (290/1962). Vuonna 1992 tehty yhden yksilön siirtoistutuskokeilu sen sijaan
onnistui: aikuinen naaras siirrettiin Haukivedeltä tuolloin kannan pienenemisestä
kärsineelle Lietvedelle. Siirretty naarasyksilö on edelleen elossa ja on tähän mennessä
synnyttänyt useita poikasia eteläisellä Saimaalla. Uusin käytännön suojelukeinojen
laajentamista koskeva tutkimus on tehty talvina 2010 ja 2011, jolloin on kokeiltu ns.
apukinoksia keinona parantaa norppien pesimäolosuhteita heikkolumisina talvina.
Itä- Suomen yliopiston suojelututkimus kohdistuu erityisesti niihin tekijöihin, jotka
liittyvät suoraan tai epäsuorasti kalastuskuolleisuuteen, ilmastonmuutokseen, ihmislähtöiseen häiriöön ja norppakannan geneettiseen monimuotoisuuteen sekä norpan
elinkierron kannalta merkittäviin ajanjaksoihin (pesintä, karvanvaihto). Pitkälti radiolähetin- ja GPS -seurantaan perustuvan kenttätutkimushankkeiden painopistealueina ovat pesintäaikainen käyttäytyminen, pedot, sekä norppien levittäytyminen
ja elinympäristönvalinta. Norppien runsauden ja levinneisyyden arviointia pyritään
tehostamaan kehittämällä Saimaan olosuhteisiin soveltuva yksilöiden kuvantunnistusmenetelmä (Photo-ID -menetelmä). Perinnöllisyystieteellisessä hankkeessa selvitetään norpan nykyistä ja historiallista geneettistä monimuotoisuutta sekä mahdollista pesimäalueiden välistä geneettistä eriytymistä ja geenivirran laajuutta. Tulosten
perusteella voidaan myöhemmin arvioida sellaisten toimenpiteiden (esimerkiksi
siirtoistutukset) tarpeellisuutta, joilla voidaan ylläpitää ja edesauttaa perimän moni-
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muotoisuuden säilymistä. Perustutkimuksen puolella tutkimushankkeet kohdistuvat
mm. norpan ravintoon, ekofysiologiaan ja morfologiaan. Lisäksi Itä-Suomen yliopisto
ylläpitää yhdessä Metsähallituksen kanssa saimaannorpan kudospankkia nykyisiä ja
tulevia tutkimus- ja opetustarpeita varten. Norpan uhanalaisuus ja harvalukuisuus
luo oman haasteensa tutkimukselle, jolloin luotettavan näytemäärän kerääminen on
valtaosin työlästä ja aikaa vievää.
4.4.3

Seuranta
Metsähallituksen Luontopalvelut vastaa saimaannorppakannan seurannasta ja suojelutoimista ympäristöministeriön ohjauksessa. Syntyvyyttä seurataan vuosittain pesäja poikaslaskennoin käymällä läpi pesimäalueen rantakinoksia. Laskennasta vastaa
Metsähallitus yhteistyössä WWF:n, Itä-Suomen yliopiston sekä Riista- ja kalatalouden
tutkimuslaitoksen kanssa. Vuosittain laskentaan osallistuu myös Metsähallituksen
ohjeistamia vapaaehtoisia laskijoita; paikallisia asukkaita, mökkiläisiä ja kalastajia.
Jokainen pesälaskentaan osallistuva henkilö on joko työ- tai toimeksiantosuhteessa
Metsähallitukseen tai allekirjoittaa vapaaehtoissopimuksen. Metsähallitus antaa työhön tarpeellisen koulutuksen ja välineistön.
Laskenta tehdään huhtikuussa, kun pesät sulavat esiin lumihangesta ja kuutit
vaihtavat poikaskarvan aikuiskarvaan. Laskenta häiritsee jonkin verran norppaa ja
siksi siihen tarvitaan ELY-keskusten luonnonsuojelulain (1096/1996) nojalla myöntämät poikkeusluvat. Luvan ehdot ja sen mukainen toiminta on mitoitettu siten,
ettei poikasille eikä aikuisille koidu merkittävää haittaa. Poikasen syntymä todetaan
pesäpaikalta löytyneen istukan, kuuttivillan tai poikasesta tehdyn näköhavainnon
perusteella.
Pesimäaikaisesta kuolleisuudesta saadaan tietoa pesä- ja poikaslaskennan yhteydessä. Muuten kuolleisuuden seuranta on yleisöilmoitusten varassa. Poliisi ja
Metsähallitus keräävät maastosta löytyneet ruhot ja toimittavat ne edelleen elintarviketurvallisuusvirastoon (Evira) tutkimuksiin. Kaikista löytyneistä ruhoista tallennetaan kudosnäytteitä norppatutkimuksen kudospankkiin ja museoon Itä-Suomen
yliopistoon.
Karvanvaihtoaikaisia lepopaikkoja on kartoitettu joinakin vuosina esimerkiksi Natura 2000 alueiden hoito- ja käyttösuunnitelmien laatimiseen liittyen. Myös Itä-Suomen yliopisto kirjaa tutkimusalueellaan havaitut rantamakuupaikat. Koko Saimaan
laajuudelta makuualueita ei ole kattavasti kartoitettu. Avovesiaikaan norppakantaa
ei ole seurattu aktiivisesti kannan koon arvioimiseksi. Metsähallitus kuitenkin kirjaa
kaikki ilmoitetut norppahavainnot ja erityisesti reuna-alueiden havainnot voivat
tuoda mielenkiintoisia lisätietoja norpan liikkumisesta Saimaalla. Itä-Suomen yliopiston radiolähetin- ym. tutkimus tuo myös ympärivuotisia seurantatietoja norpasta
erityisesti Hauki- ja Joutenvedeltä.
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5 Kantaan kohdistuvat uhkatekijät

5.1

Välittömästi kantaan vaikuttavat uhkatekijät
Uhkatekijöitä käsitellään Maailman luonnonsuojeluliiton (IUCN) käyttämän luokittelun mukaisesti (Reijnders ym. 1993): 1. välittömät, 2. keskipitkän aikavälin ja 3.
pitkän aikavälin uhkatekijät.
5.1.1

Pieni populaatiokoko
Hyvin pieni populaatio on erityisen epävakaa ja voi hävitä mittavista suojeluyrityksistä huolimatta. Saimaannorpan kannan koko on eristyneeksi hyljepopulaatioksi
todella pieni. Saimaannorpan nykytilanteeseen johtaneita, taustalla olevia syitä ovat
mm. levinneisyysalueen pieneneminen Vuoksen puhjettua noin 5 000 vuotta sitten.
Pienempi elinalue elättää pienemmän populaation. Nykyiseen kriittiseen tilaan norppakanta on kuitenkin joutunut ihmisen toiminnan seurauksena: ensin metsästyksen
verotettua kantaa ja myöhemmin kalanpyydyksien tappaessa norppia tahattomasti.
Myös ympäristömyrkyt sekä Saimaan vedenpinnan talviaikainen aleneminen pesimäympäristön heikentäjänä pienensivät aiemmin norppakantaa.
Pieni populaatiokoko altistaa välittömille vaaroille, joissa korostuu sattuman vaikutus (Järvinen & Miettinen 1987). Osa norppakannan uhkatekijöistä on populaation
sisäisiä: esimerkiksi syntymien ja kuolemien (ns. demografiset tekijät) satunnaiset
vaihtelut tai perinnöllinen heikkeneminen (luku 5.3.2). Lisäksi jäljempänä käsiteltävien lukuisten populaation ulkopuolisten tekijöiden esimerkiksi tahattoman tappamisen tai ympäristön muutosten aiheuttama välitön uhka korostuu kun norppakanta
on pieni.
Syntymät ja kuolemat ovat osin tilastollisia satunnaisilmiöitä. Yksilöllä on jokin
todennäköisyys kuolla tai lisääntyä seuraavan aikayksikön aikana. Populaatioissa
syntymissä ja kuolemissa on aina satunnaista vaihtelua. Pienessä kannassa satunnaisvaihtelun merkitys korostuu, vaikka ympäristötekijät ja norppaan vaikuttavat
toiminnot säilyisivät vakaina. Pienessä populaatiossa sattuma voi johtaa sukupuolijakauman vinoutumiseen nopeasti. Kuolleena löytyneiden norppien sukupuolijakauman perusteella arvioidaan saimaannorppakannan sukupuolijakauman olevan
kokonaisuudessaan tasainen – ainakin pitkällä aikavälillä tarkasteluna.
Myös ikäjakauman vaihteluun liittyy satunnaisuutta. Havaitun kuolleisuuden
mukaan saimaannorppakannan ikäjakauma on arvioitu poikkeavaksi; nuorimpien
ikäluokkien osuus kokonaispopulaatiosta jää suhteettoman pieneksi. Eri vesistöalueilla ikä- ja sukupuolijakaumat voivat olla vinoja tai vinoutua nopeasti. Saimaannorpan ikä- ja sukupuolijakauman alueellista tai ajallista vaihtelua ei tunneta tarkasti.
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Saimaa on verrattain pieni suhteessa norppien liikkumiskykyyn. Viimeaikaiset käyttäytymistutkimukset viittaavat saimaannorppien oletettua laajempaan liikkumiseen
(Oksanen 2010, Niemi ym. 2011), mikä vähentää toisistaan eristyneiden osapopulaatioiden todennäköisyyttä. Toisaalta genetiikkatutkimuksen alustavat tulokset viittaavat
siihen, että geenivirta Saimaan eri osien välillä on vähäistä. Saimaan sokkeloisuudesta
johtuen norpan elinympäristö on maantieteellisesti pirstoutunut siten, että suurin
eristymisriski on Saimaan pohjois- ja eteläosien vähälukuisilla kannoilla.
Riskinarviointi
Pieni populaatiokoko on yksi merkittävimpiä uhkatekijöitä saimaannorpalle. Elinkelpoisuuden parantamiseksi norppakanta tulee saada kasvamaan mahdollisimman
nopeasti paljon nykyistä suuremmaksi, jotta edellä kuvattujen sukupuuton välittömien syiden uhka merkittävästi pienenee. Eri tekijöiden satunnaisvaihtelu ja niiden
yhteisvaikutus voi pahimmillaan romahduttaa pienen populaation nopeasti.
5.1.2

Kuoleminen kalastuksen sivusaaliina
Kalastus on ollut suurin yksittäinen tunnettu saimaannorpan kuolemia aiheuttanut
tekijä (luku 3.9, kuva 4). Kalanpyydyskuolleisuus kohdistuu enimmäkseen keväällä
ja alkukesästä nuoriin ikäluokkiin (kuva 10). Metsähallituksen tilastoimat pyydyskuolemat koostuvat pääosin kalastajien viranomaiselle tekemistä ilmoituksista. Aina
pyydyksen omistajaa ei kuitenkaan ole löytynyt. Joissakin tapauksissa ruho on ollut
irti leikatussa tai kokonaisena ajelehtivassa verkossa. Joidenkin rannalle ajelehtineiden yksilöiden pyydysturmaan viittaava kuolinsyy (tukehtuminen) on selvinnyt
ruumiinavauksessa.
Kaikki kalapyydyksiin kuolleet norpat eivät tule kannan seurannan tietoon. Tähän
viittaavat vielä viime vuosinakin ilmi tulleet ajelehtivien pyydyskuolleiden tapaukset.
Omaan kalapyydykseen kuolleen norpan ilmoittaminen viranomaiselle ei monestikaan ole ollut helppo asia. Ilmoittaja on usein kokenut tapauksen häpeällisenä,
vaikka kyse onkin ollut ei-toivotusta saaliista. Viranomaisille ilmoitettuja tapauksia
ei ole haluttu naapureiden tai edes läheisten tiedoksi. Toisinaan on ilmennyt epätietoisuutta siitä, pitäisikö vahingosta edes ilmoittaa ja jos, niin mille viranomaiselle.
Tämän johdosta kalastuslakiin ja luonnonsuojelulakiin olisi tarpeen sisällyttää selkeät
menettelytapasäännökset sivusaalistilanteissa.
Eniten Saimaalla norppia on kuollut verkkoihin (taulukko 2). Riimuverkot ja vahvalankaiset verkot ovat vaarallisimpia. Suurin osa tilastoiduista norpista on kuitenkin
kuollut tavallisiin, yleisimmin käytössä olleisiin 45–55 mm solmuvälin verkkoihin,
joiden langan paksuus on useimmiten alle 0,2 mm (kuva 9). Kokemukset norpan
vierailuista verkolla ovat melko yleisiä. Yleisesti havaitaan norpan syöneen verkkoon
tarttuneita muikkuja tai käyttäneen verkkoavantoa hengittelyyn ja jäälle nousemiseen. Verkkoon takertumisen tavoissa on tapauskohtaisia eroja. Joskus verkon paulat
ovat olleet kiertyneinä takaraajojen ympäri, mutta usein koko norppa on ollut kiertyneen verkon sisällä eikä mitään yksittäistä tartuntakohtaa ole ollut havaittavissa.
Jostakin tartuttuaan tai verkkoon törmättyään norppa on pyörittänyt itsensä pussiin.
Näissä tapauksissa verkkohavaksen langan paksuudella tai verkon ankkurointitavalla ei ole merkitystä. Tiedossa on useita tapauksia, joissa norppa on takertunut
molemmista päistään ankkuroituun verkkoon.
Katiskoihin on vuosina 1980–2010 tilastoitu kuolleeksi vain kolme norppaa (taulukko 2). Tavallinen metalliverkosta valmistettu katiska on ilman nielurajoitintakin
norpan kannalta huomattavasti turvallisempi pyydys kuin kalaverkko. Joustavanieluinen katiska tai merta on kuitenkin vaarallinen kalapyydys erityisesti pienikokoisille norpille. Markkinoille on viimevuosina tullut monenlaisia metallirungosta ja
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Kuva 9. Solmuvälit
kalaverkoista, joihin
saimaannorppa on
kuollut. (X-akseli)
vuosilta 1980–2010.
Lähde: Metsähallitus.
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Kuva 10. Kalanpyydyksiin kuolleiden
norppien kuolinkuukausien jakautuminen
vuosina 2000–2009.
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verkkohavaksesta valmistettuja malleja, joiden nielurakenteet ovat heikkotekoisuuden vuoksi periksi antavia. Toisinaan on hankala määritellä, onko kyseessä katiska,
merta, rysä vai joku niiden yhdistelmä. Katiska-, merta- sekä rantarysäpyydysten
nielut on helppoa rajata ja tukevoittaa niin, että norppa ei pääse tunkeutumaan
pyydykseen. Nielun sopiva rajoittaminen ei vaikuta pyydyksen kalastavuuteen.
Saimaannorppien kuolemista kastikoihin on pyritty vähentämään kalastusrajoitussopimusten nojalla annetuilla kalastusrajoituksilla sekä keväällä 2011 annettavalla
pyydystyyppiasetuksella.
Umpinaisella kalapesällä varustettuja isorysiä on Saimaalla ollut vain vähän käytössä, koska pyydys on sallittu vain maa- ja metsätalousministeriön asetusalueen
(223/2009) ulkopuolisella alueella (luvut 2 ja 7.2.2). Merillä näihin pyydyksiin esimerkiksi ponttooni- ja vannerysiin kuolee hylkeitä säännöllisesti. Kuolemia voi kuitenkin
estää laittamalla rysiin norpan sisäänpääsyn estävä rakennelma. Päältä avoimissa
isorysissä riskinä on takertuminen aitaverkkoon. Norpat oppivat päältä avoimen
isorysän löydettyään käyttämään pyydystä ruokailupaikkanaan.
Iskukoukkuihin ja kalatäkyiseen pitkään siimaan tiedetään kuolleen kolme norppaa (taulukko 2). Pyydystyyppi on Saimaalla harvinainen, ja sekä asetusalueella että
sopimusalueella kalatäkyisen koukkupyydyksen käyttö on kielletty. Troolausta ja
nuottausta on pidetty käytännössä norpalle vaarattomina pyyntimuotoina. Trooliin
tiedetään kuolleen kaksi norppaa, mutta nämä ovat olleet heikkokuntoisia yksilöitä
ja luultavasti siksi menehtyneet troolin vetoon.
Vapaa-ajankalastuksen luonne Suomessa on jossain määrin muuttunut 1980-luvulta 2000-luvulle tultaessa. Saaliin saantia painottavat kalastustavat, verkko- ja katiska,
ovat menettäneet suosiotaan virkistyspainotteisemmille kalastustavoille, uistelulle,
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Eri pyydyksiä käyttäneiden kotitalouksien osuudet kalastaneista
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Kuva 11. Eri pyydyksiä käyttäneiden kotitalouksien osuudet kaikista kalastaneista (Lähde: RKTL).

onkimiselle ja perhokalastukselle. 1980-luvun alussa verkkokalastus oli tärkeä pyyntimuoto. Puolet kalastaneista kotitalouksista kalasti tuolloin verkoilla, nykyään noin
30 % (kuva 11) (RKTL 2010). Suurten ikäluokkien vanhetessa verkkokalastuksen
arvioidaan vähenevän edelleen. Tällä on saimaannorpan suojelun kannalta suotuisa
vaikutus. Norppien mahdollisuus säilyä elossa Saimaalla, jossa harjoitetaan verkkokalastusta yhä vähemmän, lisääntyy koko ajan.
Verkkopyynnin määrään vaikuttaa myös kalakantojen tila, esimerkiksi hyvät kuhan, järvilohen ja järvitaimenen kannat houkuttavat verkkokalastukseen. 1990-luvulta lähtien kalastusalueet ovat Saimaalla tehneet suurten petokalojen kalastuksen
säätelemiseksi verkkojen solmuvälirajoituksia (liite 3) ja alamittojen nostamisia. Päätösten seurauksena tiheiden verkkojen (solmuväli 50 mm tai vähemmän) käyttö on
vähentynyt huomattavasti, mutta verkkopyynnin määrän muutoksista ei tästä syystä,
ainakaan toistaiseksi, näy selvää trendiä (Auvinen ym. 2005). Vaikka verkkokalastus
on vähentynyt, silti yli 40 % saaliin painona laskettuna saadaan edelleen verkoilla
eli verkko on edelleen saaliin talteenoton kannalta tärkeä pyyntimuoto (RKTL 2010).
Saimaannorpan hukkumista kalanpyydyksiin on pyritty rajoittamaan jo 1980-luvun alusta saakka (luku 4.4.1). Rajoituksia on vuosien mittaan monta kertaa tarkistettu ja laajennettu, ja rajoitusten säädöspohjaa on kalastuslain muutoksen myötä
kehitetty. Erityisesti viime vuosien aikana kalastusrajoituksia on huomattavasti lisätty
sekä sopimusteitse että säädöksin (luku 7.2.2). Kevään 2011 pesimäkaudesta lähtien
saimaannorpan keskeisillä elin- ja lisääntymisalueilla on vapaaehtoisin sopimuksin,
ja sitä täydentävin säädöksin voimassa kattava, aukoton verkkokalastuskielto ajalle
15.4.–30.6. sekä ympärivuotinen pyydysrajoituskielto, joka kieltää sellaisten pyydykset ja kalastustavat, jotka tutkimus- ja seurantatulosten perusteella ovat saimaannorpalle erityisen vaarallisia (ko. säädökset on määrä antaa lähiaikoina).
Riskinarviointi
Hukkuminen kalanpyydyksiin on ollut merkittävä saimaannorpan ennenaikaisen
kuoleman aiheuttanut syy. Kalanpyydyksiin on hukkunut sekä kuutteja että täysikasvuisia yksilöitä. Varsinkin kuuteille pesimäalueiden läheisyydessä olleet verkot ovat
olleet kohtalokkaita, erityisesti kevään ja alkukesän aikana. On selvää, että muutkin
saimaannorpan suojelukeinot jäävät riittämättömiksi, ellei norppien kalanpyydyskuolleisuutta tehokkaasti ehkäistä.
Viime vuosien aikana toimia norppien kalanpyydyskuolleisuuden vähentämiseksi
on huomattavasti tehostettu. Erittäin keskeisessä asemassa ovat olleet vapaaehtoiset
sopimukset keväisten verkkokalastuskieltojen aikaansaamiseksi. Maa- ja metsäta-
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lousministeriön pyydystyyppirajoituksilla ja niiden laajentamisella on myös ollut
tärkeä merkitys. Keväällä 2011 annettuilla valtioneuvoston kahdella asetuksella sekä
keväistä verkkokalastuskieltoaluetta että pyydystyyppirajoituksia on edelleen täydennetty. Myös viestintää ja valvontaa on määrä tehostaa.
Uusien toimien vaikuttavuudesta norppien kalanpyydyskuolleisuuteen saadaan
varmuus tulevien vuosien aikana aktiivisen seurannan kautta. Seurantatietojen valossa arvioidaan kalastusrajoitusten mahdollista tarkistustarvetta liitteessä 5 esitettyjen
periaatteiden mukaisesti.
5.1.3

Metsästys ja ampuminen
Norpasta maksettiin tapporahaa vuoteen 1948 asti. Vielä rauhoituksen jälkeen
1960-luvun alussa on jopa vaadittu rauhoituksen lopettamista tai ainakin norppakannan pienentämistä kalastukselle aiheutuneiden vahinkojen vähentämiseksi. Myöhemmin, 1977–1983 välisenä aikana, saimaannorppakannan seurannassa on vain
kolme kertaa havaittu norppien tulleen ammutuksi. Tapauksista yksi selvisi ja johti
tuomioon. Lisäksi 1980-luvun alussa tavattiin kaksi norppaa joilla oli arpeutunut
ampumahaava. Näiden havaintojen jälkeen, tutkittavaksi tulleissa kuolleissa norpissa
ei ole ollut merkkejä ampumisesta.
Riskinarviointi
Metsästys tai ampuminen ei enää nykyisin muodosta riskiä norppakannalle. Norpalle myönteisen asenneilmapiirin ylläpitämiseen viestinnän keinoin on kuitenkin
jatkossakin kiinnitettävä huomiota.
5.1.4

Häirintä
Pesimäaikainen häiriö on huomattavasti haitallisempaa norpalle kuin häiriö avoveden aikaan. Pesinnän seurannassa 1980–2010 vain muutaman kerran on havaittu
häiriötä, esimerkiksi selkäluotojen yliajelua moottorikelkalla tai kelkan putoaminen
rantakinoksen pesään (Sipilä 1991). Pesä- ja poikaslaskennassa havaitaan vuosittain
joiltakin pesäpaikoilta tai aivan niiden vierestä ihmisjälkiä. Yleensä aiheutuneen
häirinnän on oletettu johtuneen uteliaisuudesta ja tietämättömyydestä.
Avovesiaikana merkittävin häiriö voi aiheutua touko–kesäkuussa karvanvaihdossa kivellä makaaville norppayksilöille, jotka häiriön seurauksena sukeltavat veteen
(Paavilainen 2007). Avovesiaikaisen norppien häiritsemisen, esimerkiksi norpan lähestyminen kiikarointitarkoituksessa, norppien maatessa rantakivillä, ei ole todettu
aiheuttaneen norpalle kriittistä häiriötä. Tavallisesti poikasen imetysaika on jo ohi
jäiden lähdettyä. Paikallinen jatkuva häiriö voi johtaa yksilön siirtymiseen rauhallisemmalle seudulle.
Norppakannan tutkimus, seuranta ja luontokuvaus aiheuttavat myös häiriötä
norppayksilöille. Tarkoituksellinen häirintä on sallittua ainoastaan ELY-keskusten
myöntämillä poikkeusluvilla. Tutkimus, kannanseuranta ja luvanvarainen luontokuvaus tehdään lupaviranomaisen hyväksymin eettisten ohjeiden ja vaatimusten
mukaan siten, että norpille ei aiheudu vaaraa. Tällä hetkellä häirintälupia on voimassa
Itä-Suomen yliopistolla, Metsähallituksella ja muutamalla luontokuvaajalla.
Riskinarviointi
Häirinnän merkitys on pieni ja jäänee tulevaisuudessakin pieneksi, mikäli saimaannorpan pesäpaikat otetaan riittävällä tavalla huomion esimerkiksi maankäytön
suunnittelussa. Myös viestintään on edelleen panostettava, ja häiriön mahdollista
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lisääntymistä on syytä tarkkailla. Tarvittaessa erityisesti jääliikennettä on paikallisesti
ohjattava. Tätä tarvetta on arvioitava mm. laadittaessa hoito- ja käyttösuunnitelmia
Natura 2000 -alueille.
5.1.5

Pesimäaikaiset vedenpinnan vaihtelut
Pesimäaikaan tapahtuva vedenpinnan suuri alenema voi aiheuttaa rannan lähellä
jääkanteen murtuman, jolloin norpan pesä voi rikkoontua. Vastasyntynyt kuutti
voi paleltua ilman pesän suojaa. Vasta 1980-luvulla huomattiin, että Saimaan juoksutuksista on haittaa norpalle, kun poikkeuslupiin perustuvia lisäjuoksutuksia tehtiin lisääntymisaikana (Hyvärinen ym. 2004). 1980-luvulla luontaisen vedenpinnan
muutokset ja niitä lisänneet tulvajuoksutukset rikkoivat pesiä aiheuttaen osaltaan
keskimäärin noin 31 % suuruisen pesäpoikaskuolleisuuden. Vedenpinnan korkeus
voi muuttua talviaikana voimakkaasti myös pelkästään luonnollisista syistä. Esimerkiksi vuonna 1996 vedenpinnan luonnollinen aleneminen johti osaltaan noin 40 %:n
pesäkuolleisuuteen (Sipilä 2003). Vuosina 2000–2009, jolloin haitallisia vedenkorkeusmuutoksia ei ollut, vuotuinen pesäkuolleisuus oli keskimäärin 13 %.
Vuonna 1991 tuli voimaan Suomen ja Venäjän välinen valtiosopimus Saimaan ja
Vuoksen juoksutuksista (laki 1331/1991). Juoksutussäännön mukaan Saimaan vesitilannetta pidetään normaalina, kun vedenkorkeus poikkeaa enintään puoli metriä
(0,5 m) ajankohdan keskivedenkorkeudesta, eikä uhkaa ennusteen mukaan nousta tai
laskea normaalivyöhykkeen ulkopuolelle. Tällöin juoksutus Saimaalta Vuokseen on
juoksutussäännön mukaan pidettävä luonnonmukaista purkautumista vastaavana.
Jos Saimaan vedenkorkeus uhkaa ylittää tai alittaa normaalivyöhykkeen, saadaan
juoksutussäännön mukaisesti ryhtyä juoksutuksen muuttamiseen tulvan tai normaalia alhaisemman vedenkorkeuden uhkan torjumiseksi sekä haittojen ja vahinkojen
vähentämiseksi. Saimaan alueen ELY-keskukset tarkkailevat juoksutusmuutoksen
aikana juoksutuksen vaikutuksia saimaannorpan elinoloihin maa- ja metsätalousministeriön hyväksymällä tavalla.
Saimaannorpan pesinnän turvaaminen on nykyisin keskeinen huomioon otettava tekijä päätettäessä talviaikaisista juoksutusten muutoksista. Tavoitteena on, että
vedenpinnan korkeuden muutos tai muutoksen vaihteluväli on alle 20 cm jäätymisestä maaliskuun 20. päivään. Vedenpinnan muutosten mahdollisia vaikutuksia
saimaannorpan pesintäolosuhteisiin on tarkasteltu 1990-luvun puolivälistä lähtien
vuosittain maa- ja metsätalousministeriössä järjestetyssä neuvottelussa, johon ovat
osallistuneet viranomaisten, tutkimuslaitosten, luontojärjestöjen ja Fortum Oyj:n
edustajat. Neuvotteluissa esille tulleita asioita on ollut mahdollista hyödyntää mm.
Saimaan juoksutusmuutoksia suunniteltaessa. Markku Ollila (SYKE) on laatinut
Saimaan ja Vuoksen juoksutusten ja saimaannorpan suojelun toimintastrategian,
joka on täsmennysten jälkeen hyväksytty neuvottelussa 18.1.1999. Vedenkorkeuden
ennusteina käytetään laajoihin hydro-meteorologisiin havaintoihin, vallitsevaan vesitilanteeseen ja ennusteisiin perustuvia vesistömalleja. Näiden perusteella voidaan
laskea pesintäaikaisen vedenkorkeuden ennusteet ja siten varautua juoksutuksiin ja
niiden säätelymahdollisuuksiin tavoitteena korkeusmuutoksen pysyminen strategian
mukaisessa ja norpan pesinnälle vaarattomassa vaihteluvälissä.
1980-luvun lopulla Vesi- ja ympäristöhallitus aloitti Saimaalla rantajääseurannan,
jonka tarkoituksena oli kerätä tietoa norpan pesintäolosuhteista. Seurantatyötä jatkoivat ympäristökeskukset. Seurantalinjat ovat olleet viiden metrin pituisia, lähtöpiste rannassa. Linjoilta on mitattu jään päällä olevan lumikerroksen paksuus, jään
paksuus, jäässä näkyvien railojen määrä ja leveys sekä vaaittu jään taipumista. Alun
perin seurantalinjoja oli yhteensä 32, ja ne sijaitsivat Pyhäselällä, Haukivedellä, Pihlajavedellä ja Etelä-Saimaalla. Vuosien mittaan mm. resurssipulan ja sääolosuhteiden
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vakauden vuoksi seurantalinjojen määriä on vähennetty, eikä seurantaa ole tehty joka
vuosi. Viimeisimmät mittaukset on tehty vuonna 2009 vain Haukivedellä kuudelta
linjalta. Vuosina 2010 ja 2011 ei mittauksia tehty lähinnä siksi, että Saimaan vedenpinnan tasossa ei ollut havaittavissa merkittäviä muutoksia. Säännöllisten mittausten
jatkaminen olisi erittäin tärkeää.
Riskinarviointi
Suuri vedenpinnan vaihtelu pesintäaikaan on riski saimaannorppakannalle. Riskiä
on pyritty pienentämään Saimaan juoksutusta säätelemällä, mikäli juoksutussäännön
mukainen juoksutusmuutos luonnontilaisesta on käynnissä. Tässä on toistaiseksi onnistuttu erittäin hyvin ja pesintäaikaiset vedenpinnan vaihtelut on saatu pysymään
saimaannorpan pesinnän kannalta tavoitteiden mukaisina tai hyvin lähellä sitä vuodesta 1997 lähtien. Vedenkorkeuksien vakauttamistoimenpiteillä on ollut merkittävä
luonnonmukaista pesäkuolleisuusriskiä vähentävä vaikutus.
Ilmastonmuutoksen seurauksena sääolosuhteista aiheutuvat vedenpinnan jyrkät
vaihtelut saattavat kuitenkin yleistyä, jolloin vedenkorkeuksien vakauttaminen vaikeutuu. Saattaa esimerkiksi syntyä tilanteita, joissa veden pinta on noin 40 cm keskiarvoa alempana ja on jo jääpeitteisenä aikana laskenut 15 cm ja on edelleen laskemassa
lähes 10 cm, mikä romahduttaisi rantajäät ja rantakinospesät. Jos vedenpinnan taso ei
ennusteen mukaan laske alle 50 cm:n rajan eikä ennusteiden mukaan ole uhkaa veden
pinnan alenemisesta edelleen, ei valtiolla (MMM) ole säännöstelyoikeutta ehkäistä
todennäköisiä pesätuhoja. Vastaava koskee myös veden pinnan nousua. Toistaiseksi
tähän mahdolliseen ongelmaan ei ole törmätty. Ilmastonmuutoksen vaikutusta Saimaan vedenpinnanmuutoksiin on kuitenkin syytä tarkkailla.
5.1.6

Pedot
Saimaalla ei ole aikuisille norpille vaarallisia luontaisesti esiintyviä petoja. Pesäpoikasena norppa on suurimmassa vaarassa, mutta lumipesä suojelee kuuttia saalistukselta. Heikentyvät lumi- ja jääolosuhteet pesintäaikaan voivat kuitenkin lisätä petopainetta, jos vastasyntyneet kuutit ovat avojäällä tai maalla. Jäämerellä liian aikaiseen
lumien sulamiseen on havaittu liittyvän normaalia suurempaa petojen (ml. linnut ja
ketut) aiheuttamaa poikaskuolleisuutta (mm. Andriashek & Spencer 1989, Lydersen
& Smith 1989). Riianlahdella merikotkien on havaittu saalistaneen maalle syntyneitä
kuutteja (Ivar Jûssi, henkilökohtainen tiedonanto). Laatokalla kettujen ohella susien
on havaittu olevan kiinnostuneita norppien pesistä (Kunnasranta ym. 2001).
Saimaalla kuuttien pesäkuolemat tapahtuvat pääosin maaliskuun alussa. Pedot
hyödyntävät pesäkuolleiden kuuttien ruhoja haaskana, etenkin huhtikuussa, jolloin
pesien katot romahtavat ja ruhot paljastuvat kinoksesta. Tiedossa ei ole petojen
tappamia kuutteja, mutta epäilyjä mahdollisesta saalistuksesta on (Sipilä & Kokkonen 2009). Kattavaa tutkimustietoa petojen merkityksestä saimaannorpan poikasten
selviytymiseen ei ole.
Nykyiset suurpetomäärät eivät käytettävissä olevien RKTL:n tietojen perusteella
muodosta merkittävää uhkaa saimaannorpan kuuteille (Helle & Ruusila 2011). Susien
tiheys norppa-alueella on nykyisin varsin alhainen, mikä vähentää osaltaan suden
merkitystä potentiaalisena saalistajana. Karhut puolestaan heräävät talviunesta Saimaan korkeudella keskimäärin huhtikuun ensimmäisellä viikolla, jolloin kuutit ovat
keskimäärin kuukauden ikäisiä. Kuukauden ikäinen kuutti pystyy jo pakenemaan veteen varsin tehokkaasti. Ilveksen roolia kuuttien saalistajana on mahdotonta arvioida.
Merkittävimpiä mahdollisia petoja Saimaalla kriittisimpään poikaspesäaikaan ovat
todennäköisesti pienpedot (minkki, supikoira, kettu, saukko), jotkin varis- ja lokkilinnut (harmaalokki, korppi, varis) sekä vapaana kulkevat koirat. Pienpedoista kettu
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voisi tappaa pienikokoisen kuutin, jos se pääsisi siihen käsiksi, mutta supikoiralla
kuutin tappamiseen ei todennäköisesti ole edellytyksiä. Myös minkille ja saukolle
kuutin tappaminen olisi epätyypillistä käyttäytymistä.
Riskinarviointi
Pedot eivät tämän hetkisen näkemyksen mukaan ole merkittävä uhka saimaannorpalle. Runsaimmat potentiaaliset saalistajat kriittisimpään poikaspesäaikaan voisivat
olla pienpedot, jotkut varis- ja lokkilinnut sekä vapaana kulkevat koirat. Erityisesti,
jos kuutti on syntynyt ilman pesän suojaa. Ilmastonmuutos voi altistaa kuutit uudentyyppiselle petopaineelle varhain kevättalvella.

5.2

Keskipitkän aikavälin uhkatekijät
5.2.1

Ympäristömyrkyt
Nisäkkäille vaarallisimpia ympäristön raskasmetalleja ovat elohopea, kadmium
ja lyijy. Kadmiumin ja lyijyn määrät ovat saimaannorpissa selvästi pienempiä kuin
useimmissa maanisäkkäissä. Raskasmetalleista ylivoimaisesti vaarallisin hylkeille on
elohopea, joka huuhtoutuu helposti vesistöihin (Hyvärinen ym. 1998, 2004).
Saimaannorpalta on mitattu erittäin korkeita elohopeapitoisuuksia. Norppakanta
pienenikin 1960- ja 1970-luvuilla todennäköisesti elohopean myrkkyvaikutuksen
vuoksi. Elohopea vaikutti tällöin erityisesti poikastuotantoon. Norpat varastoivat
seleenin avulla elohopean myrkyttömään muotoon maksaansa (Hyvärinen ym. 1998,
2004). Seleeniä on luontaisesti erittäin vähän Saimaalla, joka selittää elohopean myrkyllisyyttä saimaannorpalle. Elohopean käytön lopettaminen puunjalostusteollisuudessa paransi tilannetta. Viimeisimmissä tutkimuksissa on todettu, että nuorissa
ikäluokissa tavatut elohopeapitoisuudet ovat viimeisen runsaan 20 vuoden aikana
alentuneet, mutta vielä 2000 luvun alkupuolella saimaannorppien elohopeakuormitus oli edelleen poikkeuksellisen korkea (Hyvärinen ym. 2004).
Orgaanisista klooriyhdisteistä ympäristön kannalta haitallisimpia ovat DDT,
PCB-yhdisteet sekä dioksiinit ja furaanit. Kaikille näille on ominaista, että ne ovat
lähes hajoamattomia ja erittäin rasvaliukoisina rikastuvat eliöihin. Orgaanisilla klooriyhdisteillä on paitsi suoria myrkkyvaikutuksia ne myös heikentävät eläinten yleistä
vastustuskykyä.
Itämeren hylkeissä orgaaniset klooriyhdisteet (OCl) ovat aiheuttaneet merkittäviä
lisääntymishäiriöitä (Helle ym. 1985, Hyvärinen ym. 2004). Saimaalla tilanne ei ole
koskaan ollut kovin paha, mutta klooriyhdisteiden pitoisuudet ovat olleet paikoittain
korkeita, erityisesti eteläisellä Saimaalla (Helle ym. 1983, 1985, Hyvärinen ym. 1998,
2004). Saimaannorpalla on todettu sekä korkeimmat että alhaisimmat yksittäiset
PCB- ja DDT-pitoisuudet verrattaessa laatokannorppaan ja Vienanmerellä elävään
jäämerennorppaan (Kostamo ym. 2000a, 2000b, 2002, Kostamo 2004). Kloorivalkaisua käyttävän selluteollisuuden kloorisymeenijäämiä löydettiin kaikilta tutkituilta
alueilta, mutta Saimaalla kloorisymneejä havaittiin pääasiassa vain 1980-luvun ja
1990-luvun alun näytteissä.
Orgaanisten klooriyhdisteiden pitoisuudet ovat laskeneet 20 vuoden aikana (1981–
2001) saimaannorpissa noin 75 % (Kostamo 2004). DDT:n pitoisuudet ovat laskeneet
PCB:tä nopeammin erityisesti Etelä- ja Keski-Saimaalla (Hyvärinen ym. 2004, Kostamo 2004). Norppien ravinnosta saatava pitoisuustaso on vähentynyt, mikä näkyy
PCB:n ja DDT:n kertymisen vähentymisenä erityisesti vanhoissa urosnorpissa. Iän
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mukana tapahtuva myrkkyjen määrän kasvu on nykyään kovin hidasta. PCB- ja
DDT-yhdisteet ravintoketjukertyvät norppiin kuitenkin noin kymmenen kertaa nopeammin kuin petokaloihin. Tutkimukset osoittavat, että ainakin yksi merkittävä
riskitekijä norpan lisääntymiselle ja terveydelle on hiljalleen vähenemässä.
Vuonna 2008 Varkauden Huruslahdelta ja sen alapuoliselta Haukivedeltä otetuista
pohjasedimenttinäytteistä löydettiin korkeita pitoisuuksia tributyylitinaa (TBT). Sitä
on käytetty yleisesti mm. laivojen ja veneiden pohjamaaleissa, massa- ja paperiteollisuudessa, lauhdevesissä ja kalankasvatuskasseissa estämään pieneliöiden kasvaminen. TBT kuuluu ns. organotinoihin, jotka ovat vesieliöstölle myrkyllisiä, mistä syystä
niiden käyttö em. kohteissa on kielletty. Yhdisteen uskotaan joutuneen Huruslahden
sedimenttiin teollisuuden prosessi- ja jätevesien välityksellä. TBT on sedimentissä
kohtuullisen pysyvä, eikä leviä ympäristöön, mikäli sedimenttiä ei ruopata tai muutoin häiritä. Tehdyissä tutkimuksissa ei myrkkyä löydetty kaloista, joten ei katsottu
aiheelliseksi tutkia aineen pitoisuuksia norpissa. Tapaus kuitenkin osoitti, että on
oltava pysyvä valmius reagoida ympäristömyrkkytapauksiin.
Riskinarviointi
Nykyisin ympäristömyrkyt eivät muodosta merkittävää uhkaa saimaannorpalle.
Tilanne on ratkaisevasti parantunut siitä, mitä se oli 1970-luvulla. Elohopeaongelma
saimaannorpan osalta näyttää nykyisin voitetulta, vaikka muun muassa ilmapäästöjen takia elohopeaa ja muita raskasmetalleja tulee yhä Saimaaseen erityisesti luontaisen huuhtouman mukana. Ympäristömyrkkyjen esiintymistä Saimaalla ja kertymistä
norppiin onkin siksi seurattava.
Vaikka saimaannorppien orgaanisten klooriyhdisteiden pitoisuudet ovat vähitellen laskemassa alle kroonisten terveysvaikutusten riskitason, ei ympäristökemikaalien aiheuttama riski ole täysin poistunut. Ongelmallista tilanteessa on se, että
OCl-yhdisteet ovat biokertyviä, ne rikastuvat ravintoketjussa ja ovat ympäristössä
pysyviä. Lisäksi niiden hajoamistuotteet voivat olla pysyvämpiä ja/tai haitallisempia
kuin alkuperäiset yhdisteet (Hyvärinen ym. 1998, 2004, Kostamo 2004). Vaikka OClyhdisteiden tuotantoa ja käyttöä on rajoitettu 1970 lähtien useissa teollisuusmaissa,
tullaan näitä yhdisteitä löytämään ympäristöstä vielä useiden vuosikymmenien ajan.
OCl-yhdisteet selittävät Saimaalla vain murto-osan uuttuvien orgaanisten halogeeniyhdisteiden summasta (EOX). EOX-pitoisuuksissa on ollut nouseva trendi PohjoisSaimaalta kohti Etelä-Saimaata, jossa on enemmän selluteollisuutta. PCB-yhdisteitä
korvaavat kemikaalit, kuten mm. palamisen estoaineena käytettävät biomagnifioituvat polybromatut yhdisteet, voivat aiheuttaa uuden uhan muiden kemikaalien ja
kemikaaliseosten yhteisvaikutusten ohella.
5.2.2

Haverit
Saimaalla on useita satoja kilometrejä syväväyliä, joilla liikkuu vuosittain noin 2 000
rahtialusta ja proomuja. Muun muassa raakamineraalien kuljetukset ovat viime vuosina kasvaneet, mutta noin 70 % kuljetuksista on ollut metsäteollisuuden kuljetuksia
(Merenkulkulaitos 2008). Saimaan kanavan kehittämisen pitkän tähtäimen tavoitteeksi on esitetty ympärivuotinen liikennöinti (Sikiö & Salanne 2008). Tavaraliikenteen
lisäksi Saimaalla liikkuu matkustajaliikennettä, jonka matkustajamäärä oli vuonna
2009 noin 0,17 miljoonaa henkilöä (Liikennevirasto 2010).
Mahdollisen haverin seurauksena aluksesta saattaa päästä veteen mm. öljyä tai
muita kemikaaleja. Onnettomuuden seurauksiin vaikuttavat monet tekijät kuten
vuodenaika, onnettomuuspaikka, päästön määrä ja laatu sekä torjuntatoimenpiteiden
tehokkuus. Osa öljyn aiheuttamista haittavaikutuksista on pitkäaikaisia ja aiheutuvat
öljyn kerääntymisestä eliöstöön. Myrkkyvaikutukset heijastuvat myös alueille, joita
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öljy ei näkyvästi saastuta (Iikkanen & Mukula 2008). Öljy voi ärsyttää hylkeiden
silmiä, sieraimia, korvia ja kurkkua ja aiheuttaa haavaumia ja hengitysvaikeuksia.
Nieltäessä öljy voi aiheuttaa myrkytyksen (Matkin ym. 2008 ja Scottish Natural
Heritage 2009).
Saimaalla ei ole kuljetettu öljytuotteita vuoden 1992 jälkeen, jolloin raskaiden
öljytuotteiden kuljetus kiellettiin. Valtaosalla aluksilla kuljetettavista tuotteista ei
ole vesistöön jouduttuaan haitallisia ympäristövaikutuksia. Suurin riski alushaverissa onkin aluksen omien polttoainetankkien rikkoutuminen ja polttoaineen
joutuminen vesistöön. Päästön suuruuden on maksimissaan arvioitu olevan noin
50 m3. Esimerkiksi tarkastelujaksolla 1982–1998 Saimaalla tapahtuneissa alusonnettomuuksissa polttoainetta ei ole päässyt vuotamaan vesistöön. (Laasonen ym. 2001).
Lisäksi onnettomuuksien ehkäisy ja öljyntorjunta ovat tehostuneet viime vuosina
(Kotanen ym. 2009).
Saimaan syväväylästölle on valmistunut vuonna 2002 öljy- ja kemikaalivahinkojen torjuntasuunnitelma (Häkkinen ym. 2002), jota parhaillaan ollaan uusimassa. Jo
nykyiseen suunnitelmaan sisältyy ohjeistusta myös saimaannorpan osalta. Lisäksi
Merenkulkulaitos on tehnyt arvioita ja laatinut suunnitelmia mm. onnettomuusriskien vähentämiseksi (Meri- ja sisävesiväylien kehittämistyöryhmä 2006, Sikiö
& Salanne 2008). Esimerkiksi Savonlinnassa on suunniteltu syväväylän siirtämistä
vaikeasti navigoitavasta Kyrönsalmesta Laitaatsalmeen ja Haponlahden kanavan
sillan korottamista syväväyläliikenteen ohjaamiseksi pois Tappuvirran salmesta.
Mahdollisten onnettomuuksien varalta järjestetään säännöllisesti myös öljyntorjuntaharjoituksia. Viimeisin Saimaan pelastuslaitosten yhteinen öljyntorjuntaharjoitus järjestettiin syyskuussa 2010 Etelä-Saimaalla.
Riskinarviointi
Haverit eivät nykyisin aiheuta merkittävää uhkaa saimaannorpalle. Raskaiden öljytuotteiden kuljetuksen kieltäminen vuonna 1992 oli tältä osin merkittävä päätös.
Olemassa olevaa öljy- ja kemikaalivahinkojen torjuntasuunnitelmaa ja torjuntakapasiteettia on kuitenkin jatkuvasti ylläpidettävä. Nykyisin Saimaan kanavan liikennekausi on keskimäärin 9½ kuukautta, eikä liikennettä pääsääntöisesti ole ollut
norpan pesinnän kannalta kriittisimpänä aikana. Kanavan avaaminen ja sulkeminen
päätetään vuosittain jääolosuhteiden, odotettavissa olevan liikenteen ja sulkujen
talviremonttien mukaan. Mikäli tavoite Saimaan kanavan ympärivuotisesta käytöstä
toteutuu, onnettomuuksista aiheutuvat riskit lisääntyvät norpan lisääntymisaikana
paikallisesti.
5.2.3

Rantarakentaminen
Saimaan alueella on Suomen oloissa suhteellisen paljon rakennettuja rantoja, joskin
vapaidenkin rantojen määrä on vielä varsin suuri johtuen mm. Saimaan pienipiirteisyydestä ja rantaviivan pituudesta. Missään muualla maailmassa norppa ei kuitenkaan elä niin lähellä ihmistä kuin Saimaalla. Häiriön karttamisella näyttäisi olevan
merkitystä norpan pesäpaikan valinnassa, minkä vuoksi saimaannorpan pesäpaikoiksi soveltuvien rantojen määrän oletetaan vähentyneen Saimaalla (Sipilä 1992,
Laita 2005). Lisäksi kaikki rannat eivät myöskään sovellu norpalle pesäpaikoiksi.
Saimaan alueella on paljon lainvoimaisissa kaavoissa varattuja rakennuspaikkoja, joita ei vielä ole rakennettu. Esimerkiksi Etelä-Savossa Saimaan alueella lainvoimaisiin yleiskaavoihin sisältyvien rakentamattomien rakennuspaikkojen määrä
on ELY-keskuksen tekemän arvion mukaan noin 10 000 kpl. Arvioista puuttuvat
ranta-asemakaavojen tiedot. Vuosittaiseksi rakentamisen määräksi arvioidaan noin
300-400 lomarakennusta.
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Vapaa-ajan asuntojen määrä on kasvanut 1970-luvulta lähtien tasaisesti, mutta vasta
2000-luvulla alettiin alun perin kesäkäyttöön tarkoitettuja kesämökkejä varustaa
ympärivuotisen käytön mahdollistaviksi kakkosasunnoiksi tai jopa vakituisiksi asunnoiksi. Nyt uudet loma-asunnot suunnitellaan yhä useammin myös talvikäyttöä silmällä pitäen. Kuntien rakennusvalvontaviranomaiset ovat myöntäneet myös käyttötarkoituksen muutoslupia loma-asuntojen muuttamisesta ympärivuotiseen käyttöön.
Vapaa-ajanviettomahdollisuuksia pyritään lisäämään myös kaavoittamalla lomakyliä. Lomakylärakentaminen on Saimaan alueella alkanut pienimuotoisena jo
1980-luvulla, mutta silloin toiminta oli käytännössä kesäaikaista. Nyt matkailuelinkeinon sesonkiaikoja halutaan pidentää ja erityisesti talvimatkailun kehittäminen on
ollut tavoitteena 2000-luvulla. Vireillä on ollut suuriakin lomakylähankkeita aivan
norpan lisääntymisalueiden äärellä.
Yleiskaavojen sekä ranta- ja ranta-asemakaavojen laatimistyössä on pyritty ottamaan huomioon saimaannorpan suojelun tarpeet. Yleensä tässä on myös onnistuttu
varsin hyvin. Haasteena on kuitenkin se, että saimaannorpan esiintymis- ja pesintäalueet ajan myötä muuttuvat. Näin ollen tilanne kaavan toteutusvaiheessa voi olla
eri kuin kaavan laatimisvaiheessa, jolloin rakentaminen joissakin paikoissa saattaisi
heikentää saimaannorpan pesäpaikkaa. Tämä voi koskea myös loma-asunnon muuttamista ympärivuotiseen käyttöön, sillä pesimäaikainen häiriö talvella on norpalle
huomattavasti haitallisempaa kuin avovesiaikainen häiriö. Rakennuksen olemassaolo
ei sinällään häiritse norpan pesintää, mutta rakennuksen talviaikainen käyttö saattaa
häiritä, jos liikutaan pesien läheisyydessä rannan tuntumassa tai jäällä.
Maankäyttö- ja rakennuslain 36 §:n mukaan kuntien tulee huolehtia tarpeellisesta
yleiskaavan laatimisesta ja sen pitämisestä ajan tasalla. Ehdoton edellytys Saimaannorpan pesien huomioon ottamisessa onkin yleiskaavojen pitäminen ajan tasalla.
Saimaan alueella voimassa olevista lainvoimaisista yleiskaavoista 10 on hyväksytty
tai vahvistettu ennen vuotta 2000. Osaan näistä kaavoista on tosin tehty ainakin osittaisia kaavamuutoksia 2000-luvulla. Vuoden 2005 jälkeen on Saimaan alueella saanut
lainvoiman 5 yleiskaavaa ja 10 yleiskaavakaavamuutosta.
Riskinarviointi
Rantarakentaminen ja erityisesti sen myötä lisääntyvä moottoroitu ja muu liikkuminen Saimaalla nopan pesintäaikaan muodostaa keskipitkällä aikavälillä kasvavan
uhkatekijän. Norpansuojelun vaatimuksia on jo pitkään otettu huomioon eriasteisessa
kaavoituksessa. Pitämällä kaavat ajan tasalla norpalle kohdistuvaa uhkaa voidaan
merkittävästi pienentää. Olennaista on myös, että kunnan rakennustarkastajilla on
ajantasainen tieto norpan pesinnöistä. Tällä varmistetaan, että norpan pesintä huomioidaan asianmukaisesti rakennuslupia käsiteltäessä. Myös viestinnän keinoin voidaan ennaltaehkäistä mahdollisia häiriöitä norpan pesinnälle.
5.2.4

Rantametsien käsittely
Saimaan alueella harjoitetaan aktiivista metsätaloutta. Nykyisin Saimaan saaristoalueella ei juurikaan hakata puuta talvella, ja puiden kuljetuskin tapahtuu pääasiassa
kesällä. Mannerrantojen rantametsiä sen sijaan hakataan myös talviaikana. Rantametsien käsittely talvella saattaa aiheuttaa häiriötä saimaannorpan pesinnälle.
Yleisesti rantametsiä käsitellään Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion antaman rantametsiä koskevan käsittelysuosituksen mukaisesti (esimerkiksi Metsäkeskus
2005, Tapio 2006, Joensuu ym. 2007). Rantametsiin suositellaan jätettäväksi vesiensuojelun, luonnonarvojen, maiseman ja virkistyskäytön huomioon ottava suojavyöhyke. Suojavyöhyke on käytännössä kuitenkin niin kapea, että sen takana sijaitsevien
metsien käsittelystä aiheutuva melu saattaa talviaikana aiheuttaa häiriötä lähistöllä
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sijaitseville pesille, sama koskee hakkuutoimintaan mahdollisesti liittyvää moottoroitua jäällä liikkumista.
Riskinarviointi
Rantametsien käsittelyn ei arvioida muodostavan varsinaista uhkaa saimaannorpalle.
Paikallisesti toiminnasta voi kuitenkin aiheutua häiriötä norpan pesinnälle. Häiriöitä
voidaan vähentää hyvällä suunnittelulla.
5.2.5

Taudit ja loiset
Taudit ja loiset kuuluvat luonnollisena osana villien eläinten elämään. Taudinaiheuttajia elää yleisesti ympäristössä ja myös eläimissä oireita aiheuttamatta. Loiset
esiintyvät tyypillisesti suurimmalla osalla tartunnan saaneista eläimistä vähäisinä
tai kohtalaisina määrinä aiheuttamatta huomattavaa haittaa. Saimaalta tunnetaan
muutamia tapauksia, jolloin rannalta on löytynyt heikkokuntoinen, mutta elossa
oleva norppa. Toistaiseksi näiden sairaiden norppien auttamisessa ei ole onnistuttu.
Kun yksilö on niin heikko, että antaa ottaa itsensä kiinni, ei sen pelastamiseksi ole
enää ollut juuri mitään tehtävissä.
Saimaannorppapopulaation terveydentilaa ja kuolinsyitä on pystytty lajin harvinaisuuden takia seuraamaan vain passiivisesti, kuolleina löytyneiden norppien
avulla. 2000-luvulla on löydetty vuosittain 3–11 kuuttia, joista suurin osa on ollut
kuolleena syntyneitä, loput pian syntymän jälkeen kuolleita. Nuorten norppien tavallisin havaittu kuolinsyy on ollut tukehtuminen, yleensä kalaverkkoon takertumisen
vuoksi. Vanhempien norppien kuolinsyistä on vain vähän tietoa. Itsestään kuolleiden
norppien ruhot ehtivät yleensä pilaantua ennen löytymistään niin pahoin, että sairauksien selvitys on epäluotettavaa tai mahdotonta.
Tunnetuin virusperäinen hyljetauti on morbilliviruksen aiheuttama hylkeiden
penikkatauti. Myös koirien penikkatautivirus voi tarttua hylkeisiin. Influenssavirukset voivat aiheuttaa hylkeillä keuhkotulehduksia ja parapoxvirus ihopatteja. Näitä
tauteja ei ole todettu saimaannorpilla. Bakteerit ovat usein opportunistisia taudinaiheuttajia eli ne sairastuttavat heikentyneen eläimen. Saimaannorpassa on todettu
sikaruusubakteerin aiheuttama verenmyrkytys, joka lienee saanut alkunsa ulkoisista
vammoista.
Saimaannorpissa näyttää olevan vähemmän loislajeja kuin itämeren- ja laatokannorpissa. Saimaannorpan ulkoloinen on turkissa elävä hyljetäi, jota tavallisimmin
voi esiintyä heikkokuntoisilla nuorilla norpilla. Hyljetäillä on merkitystä myös sydänmadon väli-isäntänä.
Sydänmatoa esiintyy Laatokalla ja Itämerellä, mutta saimaannorpilla sitä ei ole
todettu. Keuhkomatoja saimaannorpilla esiintyy satunnaisesti, mutta ne eivät näytä
aiheuttavan voimakkaita tulehduksia keuhkoissa. Suolistoloisista tunnetaan vain
yksi väkäkärsämatolaji. Väkäkärsämadot ovat hyvin yleisiä, yli 1,5-vuotiasta norpista
yli 90 % on saanut tartunnan (Sinisalo ym. 2003). Loismäärän vaihtelu hyljeyksilöillä liittyy pikemminkin saimaannorpan yksilölliseen ruokailukäyttäytymiseen ja
ravintoon kuin norpan heikentyneeseen kuntoon. Itämeren hylkeissä voimakkaat
väkäkärsämatotartunnat aiheuttavat paksunsuolen haavaumia ja pahimmillaan jopa
suolen puhkeamisia, mutta saimaannorpalla ei ole näin voimakkaita oireita todettu.
Saimaan eliöstöön kuulumattomia vieraslajeja ja tauteja tulee Saimaan kanavan
kautta kulkevien rahtialusten painolastivesien mukana. Ne voivat muuttaa myös
elinympäristöjen rakennetta. Ongelmia voi aiheutua erityisesti, jos vieraslaji kykenee muodostamaan pysyvän kannan Saimaalla (Kotanen ym. 2009). IMO:ssa
(International Maritime Organisation) on hyväksytty kansainvälinen yleissopimus,
jolla pyritään ehkäisemään painolastivesien mukana leviävien vieraiden eläin- ja
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kasvilajien kulkeutumista uusiin elinympäristöihin. Yleissopimuksen mukaan vuoden 2016 jälkeen kaikkien alusten on oltava varustettuja käsittelylaitteistoilla, jolla
estetään eliölajien leviämistä. Sopimus tulee voimaan vaiheittain sen jälkeen kun
30 maata, jotka edustavat vähintään 35 prosenttia maailman kauppalaivaston tonnistosta, on sen ratifioinut. Kyseistä tavoitetta ei vielä ole saavutettu.
Riskinarviointi
Riski tautien ja loisten leviämisestä on mahdollinen. Tartunnalliset taudinaiheuttajat
leviävät usein parhaiten läheisessä kosketuksessa. Saimaan eristynyt sijainti muista
hyljevesistä on taudeilta suojaava tekijä. Ihmiset voivat omilla toimillaan olla avaintekijä uusien hyljetautien ilmaantumisessa: varomaton kalastusvälineiden tai eläinten
siirtely toisilta hyljevesiltä Saimaalle voi tuoda mukanaan myös taudinaiheuttajia.
Uusi tartuntatauti voi aiheuttaa suhteettoman suurta vahinkoa.
Osa laivojen painolastivesien mukana kulkeutuvista taudeista voi olla saimaannorpalle vaarallisia Todennäköisesti myös ilmastonmuutos lisää haitallisten vieraslajien
esiintymistä Saimaalla.
Saimaannorppien terveydentilaa tuetaan parhaiten varmistamalla niille laadukas
ja terveellinen elinympäristö ja vähentämällä ihmistoiminnan haitallisia vaikutuksia.
Terveydentilan seurantaa jatketaan tutkimuksen ja kannanseurannan ohessa.
5.2.6

Asenneilmapiiri
Saimaannorpan suojelun tavoitteiden saavuttaminen edellyttää suojelumyönteistä
asenneilmapiiriä ja laajaa kaikkien asianosaisten sitoutumista toimintaan. Saimaannorppakannan tila ja sen kehityssuunnat tunnetaan tarkasti seurantojen perusteella,
joiden menetelmät ovat kehittäneet alan johtavat kotimaiset ja ulkomaiset tutkijat
yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa. Myös uhanalaisuuden syyt ovat tunnettuja ja
keinot syihin ja seurauksiin vaikuttamiseen ovat tiedossa.
Kiristyvien suojelu- ja kalastusrajoitusten on pelätty johtavan suojelun vastaisuuteen ja heikkoon sitoutuneisuuteen koskien suojelun tavoitteita. Myös näkemyserot
esimerkiksi saimaannorppayksilöiden määristä ovat vaikuttaneet asenneilmapiiriin
paikallisten asukkaiden ja suojelutahojen välillä. Suojelutoimilla näyttää kuitenkin
olevan enemmistön kannatus myös alueellisesti. Suomen Luonto -lehti teetti Taloustutkimus Oy:llä helmikuussa ja toukokuussa vuonna 2009 gallupin, jossa kysyttiin:
"Pitäisikö verkkokalastus kieltää kevätkesäksi Saimaan alueilla, joilla pyydyskuolemat ovat saimaannorpan poikasille suuri vaara?" Tulokset on julkaistu Suomen Luonto -lehdessä nro 2/2009 ja 5/2009. Molemmilla kerroilla itäsuomalaista vastaajista
kieltoa kannatti noin 80 %. Myönteistä ilmapiiriä saimaannorpan suojelussa osoittaa
myös, että osakaskunnat ovat tehneet viranomaisten kanssa sopimukset yhteensä jo
lähes 1 700 km2:n suuruisesta, 15.4.–30.6. välistä aikaa koskevasta verkkokalastusrajoitusalueesta (tilanne 20.3.2011).
Saimaannorpan suojelutarpeita on tuotu esiin ja pyritty luomaan suojelumyönteistä ilmapiiriä aktiivisemmin viestinnän ja erilaisten tilaisuuksien avulla. Saimaannorppaa koskevia esitteitä ovat julkaisseet esimerkiksi Suomen luonnonsuojeluliitto,
WWF Suomi ja Metsähallitus. Lisäksi norppaa on käsitelty useissa kirjoissa, muissa
julkaisuissa ja elokuvissa. Metsähallitus ja edellä mainitut luonnonsuojelujärjestöt
esittelevät verkkosivuillaan saimaannorppaa koskevaa tietoa. Saimaannorpan suojelua edistävää toimintaa tukevat myös Nestorisäätiö sekä Raija ja Ossi Tuuliaisen
säätiö.
WWF Suomi on julistanut saimaannorpalle pesimärauhan vuosittain eri paikkakunnilla järjestetyissä tilaisuuksissa vuodesta 1993 lähtien. Vuonna 2002 perustettu
Saimaan Norppaklubi on järjestänyt useita saimaannorpasta kertovia tilaisuuksia eri
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puolilla Saimaata. Maa- ja metsätalousministeriön johdolla toteutettiin keväällä 2009
tiedotuskampanja, jossa kerrottiin keväällä ja alkukesällä tapahtuvan verkkokalastuksen vaaroista saimaannorpan kuuteille. Suomen luonnonsuojeluliitto käynnisti
maaliskuussa 2010 Saimaan alueen ala-asteiden 3-luokkalaisille kohdistetun kaksivuotisen Norppalähettiläs -ympäristökasvatushankkeen. Keväällä 2010 norppalähettiläät vierailivat Etelä-Savon kouluissa. Keväällä 2011 hanke laajennetaan kattamaan
myös Etelä-Karjalan alueen koulut.
Paikallisia asukkaita on otettu vapaaehtoisina mukaan myös Metsähallituksen
koordinoimaan joka keväiseen pesä- ja poikaslaskentaan. Samalla on levitetty tietoa
saimaannorpan suojelusta sekä kritiikkiä herättäneestä pesä- ja poikaslaskentatyöstä.
Pesälaskijoiden määrä onkin vuosi vuodelta kasvanut, ja vuonna 2010 vapaaehtoisina
oli mukana jo yli 70 paikallista asukasta.
Saimaannorppaa on pidetty esillä myös erilaisilla tempauksilla. Esimerkiksi vuonna 2010 Mikkelin ammattikorkeakoulun opiskelijat polkivat heinäkuussa Hangosta
Mikkeliin ja Saimaan Norpat sukellusseura järjesti marraskuussa norpparallin Lappeenrannan uimahallissa. Kummassakin tapahtumassa kerättiin rahaa saimaannorpan suojelutyöhön.
Riskinarviointi
Asenneilmapiirin pitäminen myönteisenä on perusedellytys saimaannorpan suojelun
onnistumiselle. Yleisesti ottaen asenteet saimaannorppa kohtaan ovat hyvin myönteiset, mutta myös kriittisesti suhtautuvia on. Ilman Saimaan alueen paikallisväestön ja
loma-asukkaiden tukea saimaannorpan suojelu vaarantuisi huolimatta siitä, että lajin
suojelulle on vahva lainsäädännöllinen pohja. Viestintään on panostettu merkittävästi
viimeisten vuosikymmenten aikana, mutta sitä on syytä jatkaa. On erittäin tärkeää
saada mahdollisimman laaja ymmärrys ja hyväksyntä norppakannan elvyttämiseksi
tarpeellisille, tehostetuille suojelutoimille.
5.2.7

Tiedon puutteet
Tiedon puute liittyy muihin uhkatekijöihin. Tuskin on kokonaan uusia uhkatekijöitä,
joita ei jo tunnettaisi. Eri uhkatekijöiden merkittävyys täytyy kuitenkin tuntea, jotta
niihin osataan varautua oikein.
Ihmistoiminta aiheuttaa ylimääräistä kuolleisuutta luonnollisen kuolleisuuden
lisäksi. Merkittävin tiedon puute liittyy siihen, kuinka paljon norppakanta kestää
ylimääräistä kuolleisuutta. Arvioita on esitetty riskianalyysin ja PBR-arvioinnin keinoin, joita käsitellään luvussa 4.3. Saimaannorpan suojelussa tavoitteena on suotuisan
suojelun taso. Kyseinen käsite sisältyy lainsäädäntöön, mutta sen konkreettinen määrittely on hankalaa osaksi tiedon puutteen vuoksi. Saimaan kalastusintensiteetti on
osin huonosti tunnettu ja tämän tiedon puute vaikeuttaa osin kalastuksen ohjaamista.
Saimaannorppaa on tutkittu paljon, mutta edelleen se on osin puutteellisesti tunnettu norpan alalaji. Sen elinympäristö poikkeaa merkittävästi muiden hyljelajien
elinympäristöistä. Valtameriolosuhteista saatuja tutkimustietoja ja suojelutoimenpiteitä ei voi siten välttämättä soveltaa Saimaalla kaikin osin. Saimaannorpan ainutlaatuisuus tekee siitä mielenkiintoisen tutkimuskohteen. Kaikki tutkimisen arvoiset
asiat eivät kuitenkaan ole tiedon puutteita uhkatekijänä.
Riskinarviointi
Tiedon puute voi olla uhkatekijä. Suojelutoimenpiteitä voi hyvin toteuttaa jo nykyisinkin tiedoin varovaisuusperiaatteita noudattaen. Mitä tarkemmin saimaannorpan biologiaa ja ekologiaa tunnetaan, sitä tehokkaammin suojelu pystytään kohdentamaan.
Tutkimus ja kannanseuranta luovat kestävän pohjan oikein kohdennetulle suojelulle.
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5.3

Pitkän aikavälin uhkatekijät
5.3.1

Ilmastomuutos
Ilmastonmuutos on yksi merkittävimpiä uhkatekijöitä arktisten alueiden merinisäkkäille. Ilmastonmuutoksella on erityinen vaikutus norppaan, joka on riippuvainen
jäästä ja lumesta lisääntymisympäristönä (Kelly 2001). Vuotuinen lumipeite on vähentynyt ja jääpeitteinen aika lyhentynyt (IUCN 2009). Ennusteiden mukaan ilmastoolosuhteet äärevöityvät edelleen ja lämpeneminen jatkuu. Suomi sijaitsee alueella, jossa lämpenemisen arvioidaan olevan voimakkaampaa kuin koko maapallolla
keskimäärin. Lumipeitteen keskimääräisen vähenemisen on todettu kohdistuvan
erityisesti kevättalveen, jolloin norpat pesivät. Suomessa kevättalven keskilämpötila
on noin kaksi astetta korkeampi kuin 1800-luvun puolivälissä (Ilmatieteen laitoksen
internet-sivut). Vuosittaisen jääpeitteen oheneminen ja lumipeitteen heikkeneminen
on havaittavissa myös ilmastotilastoissa Saimaalla. Poikkeukselliset sääolosuhteet
ovat myös jo vaikuttaneet saimaannorpan pesintään lisäämällä kuuttien kuolleisuutta muutamina talvina 2000-luvulla. Tämä on erityisen huolestuttavaa, sillä nuorten
ikäluokkien kuolleisuus on jo poikkeuksellisen korkea sivusaaliskuolleisuuden takia
(ICES 2008, Sipilä & Kokkonen 2008).
Lumipeitteellä on elintärkeä merkitys norpan poikasten selviytymiselle ensimmäisten viikkojen aikana. Pesä suojaa kuuttia kylmyyttä ja petoja vastaan. Sen puuttuminen voi muodostua kohtalokkaaksi kuutille, kun säätila vaihtelee vesisateesta
useamman kymmenen asteen pakkaseen. Avojäälle tai maalle poikiminen voi luoda
myös uuden tyyppisen petopaineen kuuteille (luku 5.1.6). Myös ihmislähtöisen häiriön merkitys todennäköisesti kasvaa poikkeuksellisissa pesintäolosuhteissa. Imetyksen häiriintyessä kuutin rasvakerros ei kehity normaalisti, jolloin se on alttiimpi
sääolosuhteille. Edelleen vieroitusiän alipainoisuus nostaa riskiä kuolla kalanpyydyksiin. Pitkällä tähtäimellä ilmastonmuutoksen välilliset vaikutukset voivat ilmetä
myös ravintoverkossa ja vesiekosysteemissä tapahtuvien, osin ennustamattomien,
muutosten kautta. Ilmastonmuutoksen on arveltu myös edistävän erilaisten tautien
leviämistä luonnon eläinpopulaatioissa.
Riskinarviointi
Ilmastonmuutoksen merkityksen arvioidaan kasvavan tulevaisuudessa. Haitallisimmat vaikutukset näkyvät lisääntyvänä kuuttien kuolemina pesintäolosuhteiden
huonontuessa jää- ja lumitalvien heikkenemisen myötä. Välilliset vaikutukset voivat
taas kohdistua norppaan vesiekosysteemissä ja ravintoverkoissa tapahtuvien muutosten kautta.
5.3.2

Geneettinen monimuotoisuus, sukusiitos
Pienten, eristyneiden populaatioiden perinnöllinen monimuotoisuus ehtyy vääjäämättä ajan myötä. Mitä pienempi populaatio on, sitä nopeammin se menettää perinnöllistä monimuotoisuuttaan, ja mitä pidempään populaatio on pieni, sitä enemmän sen geenipohja ehtii kaventua. Geneettisen monimuotoisuuden väheneminen
heikentää populaation kykyä selviytyä muuttuvissa ympäristöolosuhteissa. Lisäksi
sukusiitosaste kasvaa, mikä voi altistaa populaation sukusiitosheikkoudelle. Sukusiitosheikkouden on todettu aiheuttavan populaation kasvun hidastumista sekä
sukupuuttoriskin kasvua. Pienen populaation jakautuminen osakantoihin pahentaa
näitä vaikutuksia edelleen.
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Saimaannorppa on menettänyt maantieteellisen eristyneisyytensä aikana noin 70 %
alkuperäisestä geneettisestä muuntelusta (Palo ym. 2003). Vähälukuisuutensa vuoksi
alalaji on väistämättä sukusiittoinen, mutta toistaiseksi saimaannorpissa ei ole havaittu hälyttäviä merkkejä sukusiitosheikkoudesta. Geneettisten tutkimusten mukaan
kanta on valtaosan historiaansa ollut huomattavasti nykyistä suurempi ja menettänyt
perinnöllistä muuntelua verrattain hitaasti (Palo ym. 2003). Tämän johdosta saimaannorpan perinnöllinen monimuotoisuus on suhteellisesti suurempaa kuin voisi sen
isolaatioajan ja nykyisen populaatiokoon perusteella olettaa. Tosin viimeaikaisellakin
pullonkaulalla näyttäisi olleen jo vaikutusta geenipohjan kaventumiseen (O'CorryCrowe 2008). Kannan mahdollinen pirstoutuminen erillisiin pesimäalueisiin ei vielä
ole vaikuttanut geneettiseen muunteluun, mutta saattaa pitkällä aikavälillä edistää
merkittävästi muuntelun häviämistä ja sukusiitosta. Uusimmat tulokset viittaavat
myös jonkinasteiseen eriytyneisyyteen joidenkin lisääntymisalueiden välillä.
Riskinarviointi
Saimaannorpan geneettisen monimuotoisuuden tähänastinen väheneminen ei muodosta välitöntä merkittävää uhkaa populaatiolle, mikäli sen ympäristö pysyy vakaana. Kapean geenipohjan omaavan kannan voi kuitenkin olla vaikea sopeutua muuttuviin ympäristöolosuhteisiin nopeasti. Lisäksi pieni ja mahdollisesti osakantoihin
jakautunut populaatio menettää koko ajan perinnöllistä monimuotoisuuttaan, mikä
voi altistaa sen aikaa myöten geneettisille seurauksille, kuten sukusiitosheikkoudelle.
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6 Saimaannorpan suojelun perusteet

6.1

Saimaannorpan ainutlaatuisuus
Saimaannorppa on yksi maailman harvinaisimmista hylkeistä, eikä sitä esiinny missään muualla, kuin Suomessa. Siksi vastuu sen suojelusta on yksinomaan suomalaisilla ja ennen kaikkea Saimaan alueen asukkailla. Saimaannorppa on tärkeä osa
ainutlaatuista suomalaista järvimaisemaa ja Saimaan monimuotoista järviluontoa.
Sillä on suuri merkitys ennen kaikkea Saimaan alueen maakuntien ainutlaatuista,
muusta Suomesta poikkeavaa luontoa edustavana erikoisuutena.
Saimaannorppa on vahva suomalaisen luonnonsuojelun symboli, ja se onkin
Suomen Luonnonsuojeluliiton tunnuseläin. Saimaannorpan merkitystä suomalaisille
kuvastaa myös se, että sitä on kuvattu Suomen itsenäisyyden aikana useita kertoja
mm. postimerkeissä ja -korteissa. Se oli tunnuksena myös vuonna 1995 liikkeelle lasketussa viiden markan kolikossa. Suomalaisille tärkeäksi on muodostunut myös Juha
Vainion säveltämä ja sanoittama laulu "Vanhoja poikia viiksekkäitä", jossa kerrotaan
saimaannorpan ja Saimaan saaressa eläneen Nestori Miikkulaisen ystävyydestä ja
yksinäisyydestä.
Norpasta on tehty myös useita kirjoja, mm. Saimaannorppa (Becker ym. 1984) ja
Hyle; Saimaan oma norppa (Hyvärinen ym. 2004). Saimaannorpalla on ollut usein
keskeinen rooli myös Saimaata kuvaavissa luontokirjoissa, kuten Unelma Saimaasta
(Taskinen 1991), Saimaa (Hämälänen 1999), Elävä Saimaa (Kuusisto 1999) ja Paluu
Saimaalle (Taskinen 2009).
Saimaannorppa on myös kansainvälisesti tunnettu ja on vuosien varrella esiintynyt
useammassa televisiodokumentissa tai elokuvassa Suomen, Britannian, Italian, Venäjän, Saksan, Ruotsin ja Viron televisioissa. Saimaannorppa kannan tilaa seuraa mm.
Yhdysvaltojen kongressi Federal Register säädännön mukaisesti. Saimaannorpasta
on myös kymmeniä kasainvälisiä tieteellisiä ja kansantajuisia julkaisuja. Saimaa seal
tunnetaan maailmalla osana Suomea. Tunnettavuudesta kertoo myös mm. sveitsiläisen Franz Weber -säätiön kiinnostus ostaa Saimaalta norpalle suojelualuetta.
Tunnettavuutensa vuoksi saimaannorppaa on käytetty paljon myös matkailun
markkinoinnissa. Esimerkiksi Savonlinnan seudun matkailustrategiassa Saimaan
luonto- ja vesistö nähdään vahvuuksina (Laukkanen 2009). Myös saimaannorppa
on alettu tunnistaa alueen vahvuudeksi ja norppateemaa hyödynnetään monissa
yhteyksissä. Se on otettu esimerkiksi osaksi Linnansaaren ja Koloveden kansallispuiston matkailumarkkinointia ja näkyy myös yritysten logossa ja verkkosivuilla.
Saimaannorppa on esillä esimerkiksi Etelä-Karjalan matkailua markkinoivan, alueen
kuntien ja matkailuyritysten perustaman yhtiön verkkosivuilla. Jotkin Saimaan matkailuyrittäjät kuljettavat matkailijoita katselemaan ja kuvaamaan saimaannorppia.
Myös Suomessa vierailevia ulkomaisia poliitikkoja on viety katsomaan saimaannorppia. Lisäksi Savonlinnan ooppera-juhlille valmistellaan Norppa-oopperaa. Suomen
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matkailustrategiassa (Työ- ja elinkeinoministeriö 2010) korostetaan, että matkailuyritysten on otettava entistä selkeämmin huomioon ympäristöasiat laajemminkin
toiminnan kehittämisessä ja markkinoinnissa.

6.2

Saimaannorppa kansallisessa
luonnonsuojelulainsäädännössä
Saimaannorppa kuuluu luonnonsuojelulain (1096/1996) tarkoittamiin rauhoitettuihin lajeihin ja luonnonsuojeluasetuksen (913/2005) mukaisiin erityisesti suojeltaviin
lajeihin, joiden suojelemiseksi voidaan tehdä luonnonsuojelulain 47 §:n tarkoittama
lajikohtainen ohjelma. Luonnonsuojelulain 39 §:n mukaiset rauhoitussäännökset kieltävät muun muassa yksilön tahallisen tappamisen ja pyydystämisen sekä tahallisen
häiritsemisen erityisesti eläinten lisääntymisaikana tai muuton niiden elämänkierron
kannalta tärkeillä paikoilla. Saimaannorppa on luokiteltu viimeisimmässä Suomen
uhanalaisten lajien tarkastelussa (Rassi ym. 2010) äärimmäisen uhanalaiseksi (CR)
lajiksi. Uhanalaisuusarvioinnissa noudatettiin Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton
IUCN:n uhanalaisuusluokittelua (IUCN 2001), joka on yksityiskohtaisemmin esitelty arviointityötä varten laaditussa oppaassa "Eliölajien uhanalaisuuden arviointi"
(Mannerkoski & Ryttäri 2007).
EU:n luontodirektiivin lajisuojelusäännöksiä toimeenpannaan lisäksi luonnonsuojelulain 49 §:llä. Siinä kielletään saimaannorpan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen
hävittäminen ja heikentäminen sekä sen yksilön, osan tai johdannaisen hallussapito
ja kuljetus. EU:n työryhmän luontodirektiivin 12 artiklan tulkintaa koskevassa raportissa (EU 2005) todetaan, että lisääntymis- ja levähdyspaikan tulee säilyä ekologisesti
toimivana. Lisääntymis- ja levähdyspaikka on mahdollista turvata myös luonnonsuojelulain 47 §:n 3 momentin mukaisella päätöksellä, jolla kielletään erityisesti suojeltavan lajin säilymiselle tärkeän esiintymispaikan hävittäminen ja heikentäminen
päätöksen tarkoittamalla alueella.
Luonnonsuojelulain 39 §:n rauhoitusäännöksistä ja 49 §:n kiellosta voidaan saimaannorpan kyseessä ollen poiketa vain luontodirektiivin artiklassa 16 (1) mainituin
perustein, jos muuta tyydyttävää ratkaisua ei ole eikä poikkeus haittaa lajin suotuisan
suojelun tason säilyttämistä sen luontaisella levinneisyysalueella. Tutkimustoiminnassa noudatetaan lisäksi mm. eläinsuojelulakia (247/1996) sekä lakia koe-eläintoiminnasta (62/2006). Saimaannorppatutkimusten ja kannan seurannan toteuttaminen
on edellyttänyt poikkeuksia 39 §:n mukaisista pyydystämis- ja häiritsemiskielloista.
Lupia on perusteltu luontodirektiivin artiklan 16 (1) d-kohdalla, tutkimustarkoitus.
Luonnonsuojelulain 10-luvun Natura 2000 -verkostoon kohdistuvia vaikutusten
arviointia koskevia säännöksiä on noudatettava kaikissa muuhunkin lainsäädäntöön
perustuvissa hankkeiden ja suunnitelmien lupa- ja vahvistamismenettelyissä. Natura
2000-verkoston alueella on lisäksi luonnonsuojelulain 68 §:n mukaan järjestettävä
niiden suojelutavoitteita vastaava suojelu.

6.3

Euroopan unionin lainsäädäntö
EU-tasolla saimaannorpan suojelun perustana on Neuvoston direktiivi luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta, 92/43/ETY, eli ns. luontodirektiivi. Direktiivin mukaisilla toimenpiteillä pyritään varmistamaan Euroopan
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unionin tärkeinä pitämien luontotyyppien ja luonnonvaraisten eläin- ja kasvilajien
suotuisan suojelun tason säilyttäminen tai ennalleen saattaminen.
Saimaannorppa kuuluu luontodirektiivin liitteen II lajeihin, joiden suojelemiseksi
on osoitettava erityisten suojelutoimien alueita. Laji on lisäksi määritelty ensisijaisesti suojeltavaksi lajiksi, jonka suojelusta yhteisö on erityisvastuussa. Natura 2000
-verkostoon kuuluu 10 aluetta, joiden suojeluperusteisiin sisältyy saimaannorppa
(taulukko 4 ja liite 2). Direktiivin 6 artiklan mukaan jäsenvaltioiden on toteutettava
erityisten suojelutoimien alueilla tarvittavat suojelutoimenpiteet ja laadittava tarvittaessa tarkoituksenmukaisia käyttösuunnitelmia, jotka vastaavat direktiivilajien ekologisia vaatimuksia alueella. Jäsenvaltioiden on toteutettava erityisten suojelutoimien
alueella tarpeellisia toimenpiteitä lajien elinympäristöjen heikentymisen sekä lajeihin
kohdistuvien häiriöiden estämiseksi (Euroopan komissio 2000).
Lisäksi saimaannorppa kuuluu myös luontodirektiivin liitteen IV (a) lajeihin,
jotka edellyttävät tiukkaa suojelua lajin koko esiintymisalueella. Luontodirektiivin
12 artiklan mukaan jäsenvaltioiden on toteutettava tarpeelliset toimenpiteet tiukan
suojelujärjestelmän käyttöönottamiseksi lajien luontaisella levinneisyysalueella ja
kiellettävä eläinyksilöiden tahallinen tappaminen ja pyydystäminen. Luontodirektiivin 12 artiklan 4-kohdan mukaan Suomen on otettava käyttöön liitteessä IV(a)
mainitun saimaannorpan tahatonta pyydystämistä ja tappamista koskeva tarkkailujärjestelmä ja suoritettava tutkimuksia sekä toteutettava tarvittavia suojelutoimenpiteitä sen varmistamiseksi, ettei tahattomalla pyydystämisellä tai tappamisella ei ole
merkittävää kielteistä vaikutusta saimaannorppaan.
Jäsenvaltioiden on direktiivin 11 artiklan mukaan huolehdittava suojelun tason
seurannasta ja niillä on 17 artiklan mukaan velvollisuus raportoida luontodirektiivin
toimeenpanosta kuuden vuoden välein Euroopan komissiolle. EU:n komissiolle toimitettava kertomus sisältää kaikkien direktiivin tarkoittamien luontotyyppien ja lajien suojelutason arvioinnin. Suomen ympäristökeskuksen kokoama, vuosia 2001–2006
käsittelevä raportti toimitettiin komissiolle vuonna 2007 (Ympäristöministeriö 2008).
Toimivaltansa puitteissa komissio voi käynnistää jäsenvaltiota vastaan jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättämisestä hallintomenettelyn, jota kutsutaan rikkomusmenettelyksi tai valvontamenettelyksi.
Komissio antoi Suomelle toukokuussa 2010 virallisen huomautuksen, jossa se
totesi näkemyksenään, että Suomi oli jättänyt täyttämättä luontodirektiivin 6 ja
12 artiklan mukaiset velvoitteet saimaannorpan suojelun osalta. Ulkoasianministeriö
vastasi huomautukseen kesäkuussa 2010. Valvontamenettely on kevättalvella 2011
edelleen kesken.

6.4

Kansainväliset sopimukset
Yleissopimus Euroopan luonnonvaraisen kasviston ja eläimistön sekä niiden elinympäristöjen suojelusta, ns. Bernin yleissopimus tehtiin vuonna 1979, ja se tuli
Suomessa voimaan vuonna 1986 (SopS 29/1986, asetus 228/1986). Yleissopimuksen
tavoitteena on luonnonvaraisen kasviston ja eläimistön sekä niiden luonnollisen
elinympäristön suojeleminen. Yleissopimuksessa kiinnitetään erityistä huomiota
erittäin uhanalaisiin ja vaarantuneisiin lajeihin. Sopimuspuolten tulee ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin luonnonvaraisten kasvi- ja eläinkantojen pitämiseksi tasolla,
joka vastaa erityisesti ekologisia, tieteellisiä ja sivistyksellisiä vaatimuksia tai näiden
sopeuttamista tällaiselle tasolle. Tällöin sopimuspuolten tulee ottaa huomioon myös
paikallisesti uhanalaisten alalajien, muunnosten tai muotojen tarpeet. Jokainen sopimuspuoli sitoutuu suunnittelu- ja kehitysohjelmissaan sekä ympäristön pilaantumi-
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sen vastaisessa toiminnassaan kiinnittämään huomiota luonnonvaraisen kasviston
ja eläimistön suojeluun. Sopimus on johtanut Euroopan unionin lainsäädäntöön
(Natura 2000 -verkosto sekä luonto- ja lintudirektiivit). Saimaannorppa kuuluu Bernin yleissopimuksen liitteessä II mainittuihin tiukkaa suojelua vaativiin lajeihin.
Biologista monimuotoisuutta koskeva yleissopimus, ns. biodiversiteettisopimus
tehtiin Rio de Janeirossa vuonna 1994, ja se tuli Suomessa voimaan vuonna 1994
(asetus 78/1994). Biodiversiteettisopimuksen tavoitteena on biologisen monimuotoisuuden suojelu. Sopimuksen tavoitteet ja sen mukaisesti toteutetut toimenpiteet
vaikuttavat osaltaan myös saimaannorppaan. Vastuu toimenpiteistä kuuluu asianomaisille viranomaisille.
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7 Saimaannorpan suojelun keinot

7.1

Vapaaehtoiset keinot
Saimaannorpan suojeluun voivat helposti osallistua kaikki, mutta erityisesti Saimaan
alueella elävät ihmiset. Suojelu ei välttämättä vaadi suuria tekoja, vaan omaehtoista
pidättäytymistä joistakin norpalle vaarallisista tai haitallisista toimista. Jos kalastaa,
voi keskittyä muuhun, kuin verkkopyyntiin. Jos liikkuu Saimaalla talvella, voi välttää
erityisesti saarien ja luotojen rantakinoksia.
Kalastuslain (697/2010) nojalla Etelä-Savon ELY-keskus sekä vesialueen omistaja
tai erityisen oikeuden haltija voivat tehdä saimaannorppakannan elinvoimaisena
säilymiseksi ja saimaannorpan suotuisan suojelutason saavuttamiseksi sopimuksen
kalastuksen rajoittamisesta ja kieltämisestä tietyllä vesialueella. Sopimus voidaan
tehdä enintään viideksi vuodeksi kerrallaan. ”Saimaannorppa suojellaan sopimalla” -hankkeella kannustetaan vesialueiden omistajia sopimaan kalastusrajoituksista
keväisin kaikilla norpan esiintymisalueilla.
Kansalaisjärjestöt ovat järjestäneet useita kampanjoita ja tapahtumia, joissa on ollut
mahdollista tehdä henkilökohtainen sitoumus verkkokalastuksesta pidättäytymisestä
ja saada korvaukseksi katiska. Kampanjat ovat levittäneet tietoa, joka todennäköisesti
on muuttanut monen satunnaisesti verkoilla kalastaneen ihmisen kalastustapoja
norpalle vaarattomammaksi (Ahola 2010). Paikallisesti vastakkainasettelujen lieventäjänä toiminnan merkitys on ollut tärkeä joidenkin osakaskuntien sopimuksien
synnylle. Suomalaisille on tullut tutuksi mm. Nestorinpäivä ja norpan pesärauhan
julistus, joilla muistutetaan pesimärauhan tarpeellisuudesta.
Lisäksi kansalaisjärjestöt ja muut toimijat ovat keränneet rahalahjoituksia saimaannorpan suojeluun. WWF Suomi ylläpitää ja kouluttaa vapaaehtoista ryhmää
öljyonnettomuuksien varalta. Saimaannorpan suojeluun vaikuttavia virallisia ja vapaaehtoisia toimijoita on luetteloitu luvussa 10.
Vesialueen omistajat voivat hakea rauhoitusta omistamilleen vesialueille. Tähän
mennessä saimaannorpan suojelemiseksi on vesialueen omistajan hakemuksesta perustettu yksi pääosin vesialuetta (181,5 ha) sisältävä luonnonsuojelualue, jonka sisällä
on muutamia pesimäluotoja ja rantoja (noin 0,5 ha). Vesialueen omistajat voivat myös
tarjota alueitaan ostettavaksi valtiolle. Tähän mennessä valtio on ostanut vesialueita
lähinnä kansallispuistojen alueelta.
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7.2

Lainsäädäntöön sisältyvät keinot
7.2.1

Luonnonsuojelulaki
Luonnonsuojelualueet
Saimaannorpan suojeleminen on ollut tärkeä peruste, kun Saimaalle on perustettu
kaksi kansallispuistoa: Kolovesi ja Linnasaari. Kansallispuistojen sisällä on myös
yksityisten omistamia maa-alueita. Metsähallitus on antanut päätöksen Koloveden
kansallispuiston järjestyssäännöstä vuonna 2005 ja Linnansaaren kansallispuiston
järjestyssäännöstä vuonna 2010. Järjestyssääntöihin sisältyy mm. saimaannorpan
suojelemiseksi annettuja määräyksiä.
Saimaan alueella on myös muita valtion omistuksessa olevia maa- ja vesialueita,
joista ei kuitenkaan vielä ole perustettu luonnonsuojelulain mukaisia luonnonsuojelualueita. Valtio omistaa Saimaan alueella jo suojeltuja tai suojeltaviksi tarkoitettuja
alueita kaikkiaan noin 25 450 ha, josta maa-alueita on noin 16 400 ha ja vesialueita noin
9 050 ha. Eniten valtion omistamia maa-alueita on kansallispuistojen lisäksi Pihlajavedellä ja Joutenvedellä. Valtion omistuksessa oleville alueille on mahdollista asettaa
saimaannorpan suojelemiseksi tarvittavia määräyksiä vasta, kun ne on perustettu
luonnonsuojelualueiksi. Valtion omistamille alueille perustettavista luonnonsuojelualueista muodostetaan kiinteistö noudattaen, mitä kiinteistönmuodostamislaissa
(554/1995) säädetään. Tähän liittyen on valmistunut valtion kiinteistöjen säädösvalmistelua ja suojelukiinteistöjen muodostusta koskeva työohjelma (Ympäristöministeriö 2009). Sellainen valtion omistukseen siirtynyt alue, jonka käytöstä luonnonsuojelualueen laajennusalueeksi on tehty päätös hankinnan tai saannon yhteydessä,
luetaan kuuluvaksi asianomaiseen luonnonsuojelualueeseen.
Rantojensuojeluohjelman, Natura 2000 -kohteiden sekä vahvistettujen kaavojen
alueella saimaannorpan suojelua on toteutettu myös perustamalla luonnonsuojelulain 24 §:n mukaisesti yksityisiä luonnonsuojelualueita. Maanomistajalla on niin
halutessaan mahdollisuus vaatia korvausta niistä taloudellisen hyödyn menettämisistä, joita alueen suojelu aiheuttaa. Saimaan alueelle perustettujen yksityisten luonnonsuojelualueiden kokonaispinta-ala on kaikkiaan noin 6 380 ha, josta maa-alueita
on noin 6 200 ha. Suurin yksityinen, vuonna 2003 perustettu luonnonsuojelualue
(noin 1 200 ha) sijaitsee Puumalassa Katosselällä. Perustettujen luonnonsuojelualueiden rauhoitusmääräyksiin on saimaannorpan suojelemiseksi sisällytetty erilaisia
kieltoja ja rajoituksia. Esimerkiksi talviaikaisia (saimaannorpan pesimäaikaisia) maihinnousukieltoja sisältyy yhteensä 19:n rauhoituspäätökseen (yhteensä noin 1 790
ha). Yksityisten luonnonsuojelualueiden rauhoitusmääräyksistä sovitaan yhdessä
maanomistajan kanssa, eikä esimerkiksi liikkumista tai maihinnousua koskevia kieltoja ole sisällytetty niihin ilman maanomistajan suostumusta.
Lajien lisääntymis- ja levähdyspaikkojen sekä muiden tärkeiden
esiintymispaikkojen suojelu
Luonnonsuojelulain 49 §:n mukainen lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittämistä
ja heikentämistä koskeva kielto on voimassa saimaannorpan pesä- ja makuupaikoilla
automaattisesti ilman erillistä päätöstä.
Saimaannorppa kuuluu myös luonnonsuojelulain 47 §:n tarkoittamiin erityisesti
suojeltaviin lajeihin, joiden säilymiselle tärkeän esiintymispaikan hävittäminen tai
heikentäminen on kielletty. Kielto tulee voimaan, kun ELY-keskus on päätöksellään
määritellyt erityisesti suojeltavan lajin esiintymispaikan rajat ja antanut päätöksen
tiedoksi alueen omistajille ja haltijoille. Tässäkin tapauksessa maanomistajalla on
mahdollisuus saada korvaus taloudellisen hyödyn menettämisestä.

Saimaannorpan suojelun strategia ja toimenpidesuunnitelma

51

Alueella liikkumista koskevia rajoituksia on mahdollista saada voimaan myös, jos
maa- ja vesialueen omistajat ovat valmiita perustamaan omistamilleen maa- ja vesialueille luonnonsuojelulain 24 §:n mukaiset luonnonsuojelualueet.
Jäällä ja rannoilla tapahtuvan moottorikäyttöisellä ajoneuvolla liikkumisen sääntelyä käsitellään tarkemmin luvussa 7.2.4.
Natura 2000 -alueet
Valtioneuvosto hyväksyi vuonna 1998 Suomen Natura 2000 -verkostoehdotuksen
(Valtioneuvosto 1998), jonka EU:n komissio hyväksyi vuonna 2005. Natura 2000
-verkostoon kuuluu suurin osa saimaannorpan pesimäalueista (liite 2, taulukko 4).
Valtioneuvoston päätöksessä kullekin alueelle on esitetty pääasialliset toteutustavat,
joilla niiden suojelutavoitteet on tarkoitus turvata. Alueilla, joilla yhtenä Natura 2000
-verkostoon hyväksymisen perusteena on ollut saimaannorppa, on katsottu suojeluarvojen turvaamiseksi tarvittavan luonnonsuojelulain keinojen lisäksi pääasiassa
seuraaviin lakeihin sisältyviä keinoja: rakennuslaki (nykyinen maankäyttö- ja rakennuslaki), maastoliikennelaki, vesiliikennelaki, kalastuslaki ja vesilaki (taulukko 5).
Kyseisiä lakeja on käsitelty tarkemmin luvuissa 7.2.2–7.2.4.
Taulukko 4. Natura 2000 -alueet, joiden yhtenä valintaperusteena on ollut saimaannorppa.
Natura 2000 -alue

Pinta-ala (ha)

Tunnus

Nimi

Kunnat

Maa

Vesi

FI0500001

Kolovesi–Vaaluvirta–
Pyttyselkä

Enonkoski, Heinävesi,
Savonlinna

4 593

3 393

7 986

FI0500002

Linnansaari

4 211

22 335

26 546

FI0500013

Pihlajavesi

9 984

26 753

36 737

FI0500021

Luonteri

Rantasalmi, Savonlinna,
Varkaus
Punkaharju, Savonlinna,
Sulkava
Juva, Mikkeli, Puumala

Yhteensä

3 079

5 362

8 441

1 573

17 698

19 271

FI0500024

Lietvesi

Puumala, Savitaipale,
Taipalsaari

FI0500026

Katosselkä–Tolvanselkä

Sulkava, Puumala

2 607

10 681

13 288

FI0500031

Joutenvesi–Pyyvesi

Enonkoski, Heinävesi,
Savonlinna, Varkaus

4 058

11 234

15 292

FI0500171

Hevonniemi

Rantasalmi, Savonlinna

1 500

5 010

6 510

FI0700018

Oriveden–Pyhäselän
saaristot

Kerimäki, Kitee, Liperi,
Rääkkylä, Savonlinna

960

14 978

15 938

FI0422001

Ilkonselkä

Joutseno, Ruokolahti,
Taipalsaari

457

6 960

7 417

Natura 2000 -alueiden suojelutavoitteiden toteuttaminen ei kuitenkaan turvaa kaikkia
saimaannorpan pesäpaikkoja, sillä esimerkiksi vuosina 1987–2010 havaituista 849
saimaannorpan poikasesta 66 (noin 8 %) syntyi Natura 2000 -alueiden ulkopuolella.
Toinen saimaannorpan suojelua koskeva puute liittyy Puruveden Natura 2000 -alueeseen. Jokaisesta Natura 2000 -alueesta on laadittu kohdekohtaiset ilmoituslomakkeet,
joissa on mm. lueteltu Natura-alueen valintaperusteena olleet lajit. Valtioneuvoston
tehdessä päätöstä Suomen Natura 2000 -verkostoehdotuksesta ei Puruvedeltä ollut
tiedossa saimaannorpan pesiä. Tästä syystä lajia ei mainita Puruveden Natura 2000
-alueen luontoarvoja kuvaavassa lomakkeessa, vaikka 2000-luvulla pesiä on jo löytynyt. Näin ollen Natura 2000 -alueisiin kohdistuvien hankkeiden 65 §:n mukaisissa
vaikutusten arvioinnissa ei käsitellä niiden vaikutuksia saimaannorppaan. Samasta
syystä Puruvesi ei myöskään sisälly maa- ja metsätalousministeriön antamaan asetukseen (2009/223), jolla on kielletty tietynlaisten pyydysten ja pyyntimenetelmien
käyttö saimaannorpan kalanpyydyskuolemien vähentämiseksi.
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Taulukko 5. Saimaannorpan esiintymisalueilla sijaitsevia Natura 2000 -alueita koskevat,
valtioneuvoston päätöksessä mainitut pääasialliset toteuttamistavat ja toteuttamisen tilanne.
Pääasiallinen toteuttamistapa

Tavoite

Toteutumistilanne

Luonnonsuojelulaki
(maa-alueet)

Suojellaan noin
25 600 ha

Suojeltu noin 22 570 ha*

Maankäyttö- ja
rakennuslaki
(maa-alueet)

Natura 2000 -alueilla
lainvoimaiset yleiskaavat

Ainostaan yhden Natura 2000 -alueen
yleiskaavoitus on kesken
(Oriveden–Pyhäselän saaristot).

Maastoliikennelaki ja
vesiliikennelaki

Asetetaan tarvittavat
liikkumisrajoitukset

Liikkumisrajoituksia ei ole toistaiseksi
pidetty tarpeellisena perustettujen
suojelualueiden ulkopuolella.

Kalastuslaki

Kalanpyydyskuolleisuuden
vähentäminen

Kaikilla alueilla on lähes kattavasti voimassa maa- ja metsätalousministeriön
antama ympärivuotinen pyydysasetus,
jota edelleen täydennetään keväällä
2011.
15.4.–30.6. välistä aikaa koskevat
verkkokalastusrajoitukset kattavat
suuren osan Natura 2000 -alueiden
vesialueista. Sopimusalueita täydennetään keväällä 2011 annettavalla
asetuksella.

Vesilaki

Eri hankkeita koskevissa
vesilain mukaisissa
prosesseissa otetaan
huomioon saimaannorpan
suojelutarpeet.

Saimaannorpan suojelun tarpeita on
käsitelty useissa hankkeissa, kuten
siltojen ja pengerteiden rakentaminen,
vesistöjen ruoppaaminen sekä
kaapelien sijoittaminen vesistöön.

* Kattaa luonnonsuojelualueet ja valtiolle luonnonsuojelutarkoituksiin hankitut alueet. Lisäksi osa
luonnonsuojelulailla toteutettavaksi suunnitelluista alueista toteutuu maankäyttö ja rakennuslain keinoin, kun yleiskaavoituksessa jätetään suojeltavaksi tarkoitettua rantaa rakentamisen ulkopuolelle.

Natura 2000 -alueisiin kohdistuvien hankkeiden vaikutusten arviointi
Mikäli jokin hanke tai suunnitelma joko yksistään tai tarkasteltuna yhdessä muiden
hankkeiden ja suunnitelmien kanssa todennäköisesti merkittävästi heikentää Natura
2000 -verkostoon sisällytetyn alueen niitä luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi alue
on sisällytetty Natura 2000 -verkostoon, hankkeen toteuttajan tai suunnitelman laatijan on asianmukaisella tavalla arvioitava nämä vaikutukset (LsL 65 §). Sama koskee
sellaista hanketta tai suunnitelmaa alueen ulkopuolella, jolla todennäköisesti on
alueelle ulottuvia merkittäviä haitallisia vaikutuksia. Mitään hanketyyppejä ei voida
lähtökohtaisesti sulkea arviointivelvollisuuden ulkopuolelle.
Tehtävä arviointi on kaksiosainen: ensin tehdään tarveharkinta arvioinnin tarpeesta, ja mikäli arvioinnin tarveharkinnassa päädytään siihen, että hankkeen vaikutukset Natura 2000 -alueeseen ovat todennäköisesti merkittäviä, tehdään varsinainen
luonnonsuojelulain 65 §:n mukainen arviointi. Arviointien tekemisestä ja sisältövaatimuksista kerrotaan esimerkiksi suomen ympäristökeskuksen julkaisussa: Luontoselvitykset ja luontovaikutusten arviointi (Söderman 2003). Luonnonsuojelulain
65 §:n mukaisia vaikutusarviointeja on tehty saimaannorpan esiintymisalueella mm.
kaavoitushankkeissa ja siltahankkeissa. Natura-arviointien laatua myös seurataan
(Söderman 2007).
Viranomainen ei saa myöntää lupaa hankkeen toteuttamiseen taikka hyväksyä tai
vahvistaa suunnitelmaa, jos 65 §:ssä tarkoitettu arviointi- ja lausuntomenettely osoittaa hankkeen tai suunnitelman merkittävästi heikentävän niitä luonnonarvoja, joiden
suojelemiseksi alue on sisällytetty Natura 2000 -verkostoon. Lupa saadaan kuitenkin
myöntää 66 §:ssä mainituin perustein. Tietyt myöntämisperusteet edellyttävät myös
lausunnon hankkimista komissiosta.
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Luonnonsuojelulain 65 §:n ja 66 §:n soveltamisessa on otettava huomioon säännösten
taustalla oleva luontodirektiivin 6 artiklaa koskeva oikeuskäytäntö. EU:n tuomioistuimen ratkaisun (C-127/02) mukaan arviointi on suoritettava, elleivät kielteiset vaikutukset ole objektiivisten seikkojen perusteella poissuljettuja. Lupa voidaan myöntää
tai suunnitelma vahvistaa, kun arviointi osoittaa, ettei ole tieteelliseltä kannalta relevanttia epäilyä haitallisista vaikutuksista alueen koskemattomuuteen.
Natura 2000 -alueisiin kohdistuvien hankkeiden vaikutusten arviointiin sisältyy
epävarmuus, joka koskee ei-luvanvaraisia hankkeita. Luonnonsuojelulain 65 §:n
mukainen arviointivelvollisuus on siis yleinen, mutta nykyisin valvontamekanismi
perustuu ainoastaan viranomaispäätösten varaan. Näin hanke tai suunnitelma, joka
ei edellytä viranomaisratkaisua, ei välttämättä tule kontrollin piiriin, ja se saatetaan
toteuttaa, vaikka se heikentäisi suojeluarvoja.
Hoidon ja käytön suunnittelu
Yksi tärkeä keino saimaannorpan suojelun edistämisessä on hoito- ja käyttösuunnitelmien laatiminen Natura 2000 -alueille. Hoidon ja käytön suunnittelun perusteita
on käsitelty esimerkiksi vuonna 2002 julkaistussa työryhmän mietinnössä (Ympäristöministeriö 2002). Natura 2000 -alueet, joilla esiintyy saimaannorppaa on luokiteltu
esimerkiksi Etelä-Savossa hoidon ja käytön suunnittelun osalta kiireellisen suunnittelun kohteiksi (Ustinov 2006). Metsähallituksen laatimat hoito ja käyttösuunnitelmat ovat valmistuneet Koloveden ja Linnansaaren kansallispuistoihin (Vilén 2010a,
2010b). Lisäksi suunnitelmat ovat valmistumassa Pihlajaveden, Lietveden ja Luonterin Natura 2000 -alueille. Suunnittelutyö on aloitettu myös Puruvedellä. Laadituissa
suunnitelmissa on pyritty sovittamaan yhteen mm. luonnonsuojelun, opetuksen,
virkistyskäytön ja luontomatkailun tarpeita.
Luontovahinkojen korjaaminen
Ammatinharjoittaja voidaan velvoittaa ryhtymään joko tahallaan tai huolimattomuuttaan aiheutetun luontovahingon korjaamiseen (luonnonsuojelulain 57 a §). Luontovahingolla tarkoitetaan suotuisan suojelutason saavuttamisen tai säilyttämisen kannalta merkittävää, mitattavissa olevaa suoraa tai välillistä haitallista vaikutusta, joka
kohdistuu mm. Natura 2000 -alueen luontoarvoihin tai luontodirektiivin liitteessä
IV (a) tarkoitettuihin eläinlajeihin kuuluvan yksilön lisääntymis- ja levähdyspaikoille. Luontovahingon aiheuttaja on velvollinen tekemään korjaavia toimenpiteitä
tai maksamaan korvauksia (Laki eräiden ympäristölle aiheutuneiden vahinkojen
korjaamisesta, 383/2009).
Saimaannorppayksilöiden ohjeellinen arvo
Luonnonsuojelulailla rauhoitetuille lajeille on määritetty ohjeelliset yksilökohtaiset
euromääräiset arvot, jotka ympäristöministeriö vahvistaa (Ympäristöministeriön
asetus rauhoitettujen eläinten ja kasvien ohjeellisista arvoista, 9/2002). Saimaannorppayksilön ohjeelliseksi arvoksi on siinä määritetty 9 755 euroa. Se tuomitaan
menetetyksi luonnonsuojelurikkomuksissa, joissa oikeus katsoo, että saimaannorppa
on tapettu tahallisesti.
7.2.2

Kalastuslaki
Valtioneuvosto antoi vuonna 2011 maa- ja metsätalousministeriön esittelystä kalastuslain (286/1982) 37 §:n 3 momentin nojalla asetuksen (295/2011), jossa kiellettiin
tietynlaisten pyydysten ja pyyntimenetelmien käyttö Saimaalla asetuksen liitteenä
olevien karttojen mukaisilla alueilla. Asetus on voimassa 2016 saakka. Sen tarkoituksena on ohjata kalastusta norpalle mahdollisimman vaarattomiin pyydyksiin ja
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ennalta ehkäistä vaarallisten pyydystyyppien leviäminen meriltä saimaannorpan
esiintymisalueelle. Asetuksen tavoitteena on vähentää erityisesti aikuisten saimaannorppayksilöiden pyydyskuolemia.
Vuonna 2010 astui voimaan kalastuslain muutos (697/2010). Lakiin lisätyn 37 a §:n
mukaan valtioneuvoston asetuksella voidaan enintään viideksi vuodeksi kerrallaan
kieltää tietynlaisen pyydyksen tai kalastustavan käyttäminen tietyllä vesialueella ja
antaa yksityiskohtaisia säännöksiä pyydysten käyttöajoista, jos se luonnonsuojelulain
(1096/1996) nojalla uhanalaiseksi määritellyn eläinlajin elinvoimaisena säilymiseksi
ja lajin suotuisan suojelutason saavuttamiseksi alueella on tarpeen. Tämä koskee
myös mm. alalajeja, kuten saimaannorppaa. MMM:n valmistelema valtioneuvoston
asetus (294/2011) kevättä ja alkukesää koskevasta verkkokalastuskiellosta on voimassa 31.12.2015 asti. Jos kielto aiheuttaa vesialueen omistajalle tai erityisen oikeuden
haltijalle merkityksellistä haittaa, hänellä on oikeus saada siitä valtiolta täysi korvaus.
Kuuttien pyydyskuolemien vähentämistä silmällä pitäen lisättiin kalastuslakiin
37 b §, jonka mukaan Etelä-Savon ELY-keskus sekä vesialueen omistaja tai erityisen
oikeuden haltija voivat tehdä saimaannorppakannan elinvoimaisena säilymiseksi
ja saimaannorpan suotuisan suojelutason saavuttamiseksi sopimuksen kalastuksen
rajoittamisesta ja kieltämisestä tietyllä vesialueella. Sopimus voidaan tehdä enintään
viideksi vuodeksi kerrallaan. Ennen lain muutosta vastaavista kalastusrajoituksista
sovittiin Metsähallituksen ja osakaskuntien kesken. Sovituista kalastusrajoituksista
on maksettu vesialueen omistajille korvauksia, joiden yhteenlaskettu määrä esim.
vuonna 2010 oli 264 000 euroa. Etelä-Savon ELY-keskus jatkaa sopimusten tekoa osakaskuntien kanssa. Sopimustilanne on kehittynyt kaiken aikaa ja sopimusala kattaa
yhteensä jo noin 1 800 km2 (tilanne syyskuu 2011). Lukuun sisältyy Metsähallituksen
hallinnoimat valtion vesialueet, 90,50 km2, ja yleiset vesialueet, 31,83 km2.
Saaliinmenetyksistä aiheutuneita korvauksia maksettiin vuonna 2010 ensimmäisen
kerran myös Saimaalla toimiville ammattikalastajille. Korvauksiin käytettiin yhteensä
50 000 euroa, joka jaettiin kymmenen ammattikalastajan kesken. Ammattikalastajat
voivat saada tietyin ehdoin tukea myös norpalle turvallisten pyydysten investoimiseen. Tähän mennessä investointitukia ei ole haettu. Vuonna 2010 aloitettiin kuitenkin
hanke, jossa kehitetään ammattikäyttöön rysäpyydystä, joka olisi norpan kannalta
turvallinen, mutta kalastajan kannalta hyvin kalaa pyytävä (Anonyymi 2010).
Kalastusalueet ja osakaskunnat ovat asettaneet omia rajoituksia tai suosituksia (liite
3), jotka on tarkoitettu järvilohen ja -taimenen, saimaannieriän sekä kuhan suojaksi,
mutta jotka verkkopyyntiä vähentäessään suojaavat myös norppaa.
7.2.3

Maankäyttö- ja rakennuslaki
Valtioneuvosto on antanut maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 22 §:n nojalla päätöksen valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista (Valtioneuvosto 2001). Asetettujen tavoitteiden sisältöä ja merkitystä mm. kaavoitukselle on pohdittu Vuoksen alueen
maakuntien ja ympäristökeskusten edustajista koostuvassa työryhmässä (Kovanen
2007). Tavoitteena on mm. varmistaa alueidenkäytössä valtakunnallisesti merkittävien luonnonarvojen säilyminen ja säilyttää järviluonnon erityispiirteet ohjaamalla
rakentamista siten, että mm. saimaannorpan elinympäristöt ja kannan säilymisen
edellytykset turvataan.
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan rantojen käytön suunnittelussa yhtenä tavoitteena on edistää luonnon monimuotoisuuden ja muiden luontoarvojen säilymistä,
mikä on sisällytetty kaikkien kaavojen sisältövaatimuksiin. Maankäyttö- ja rakennuslain suunnittelujärjestelmää käsitellään tarkemmin esimerkiksi ympäristöministeriön
julkaisemassa oppaassa (Jarva 2005).
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Saimaan alueella maankäytön suunnittelussa merkittävin väline on rantayleiskaavoitus. Kaavoitustyössä luontoarvot pyritään ottamaan huomioon mm. rakennuspaikkojen sijoittelun avulla. Kaavoissa on varattu luonnonsuojelulailla suojeltaviksi tarkoitettuja alueita (SL), joilla rakennusoikeudet on merkitty korvattaviksi valtion varoin.
Yleiskaava-alueet jaetaan yleensä ns. mitoitusvyöhykkeisiin, joille kullekin määritellään sen ominaisuuksien mukaan sopiva, teoreettinen rantarakennuspaikkojen
enimmäismäärä muunnetun rantaviivan (mitoitusrantaviiva) kilometriä tai (saaren)
pinta-alaa kohden. Olennaista vyöhykeajattelussa on, että esimerkiksi luonnonoloiltaan herkille alueille osoitetaan vähemmän rakentamista kuin kulutusta paremmin
kestäville alueille. Luontoarvoiltaan herkille alueille, kuten saimaannorpan lisääntymisalueille, on yleiskaavoissa rakennuspaikkojen mitoitus ollut pääsääntöisesti
maltillista, enintään 4 rakennuspaikkaa muunnettua rantaviivakilometriä kohden.
Lainvoimaiset rantayleiskaavat kattavat lähes koko Saimaan alueen: Etelä-Karjalassa
on saimaannorpan esiintymisalueelle laadittu 6 rantayleiskaavaa, Etelä-Savossa noin
30, Pohjois-Savossa 2 ja Pohjois-Karjalassa 4. Ainoastaan Pohjois-Karjalassa yleiskaavoitustyö on vielä kesken. Rantojen kaavoitustyössä kaavoittajilla on ollut käytössään
Metsähallituksen luovuttama saimaannorppaa koskeva pesäaineisto.
Kaavaa hyväksyttäessä ja vahvistettaessa sekä lupa-asiaa ratkaistaessa ja muuta
viranomaispäätöstä tehtäessä on noudatettava myös luonnonsuojelulain 10. luvun
sisältämiä Natura 2000 -verkostoa koskevia erityissäännöksiä. Maankäytön suunnittelua varten on lisäksi laadittu mm. ohje direktiivilajien huomioon ottamista (Sierla
ym. 2004).
Etelä-Savon 4.10.2010 vahvistetussa maakuntakaavassa on osoitettu 12 matkailupalvelujen rypästä (RM), joiden mitoitus, sijainti ja laajuus on määritettävä yksityiskohtaisessa kaavoituksessa. Näiden lisäksi matkailupalveluita suunnitellaan myös
muille alueille. Matkailuhankkeissa vaikutusten arviointi Natura 2000 -alueisiin ja
saimaannorppaan on noussut keskeiseen asemaan. Liitteessä 7 on esitetty lähtökohtia
siitä, miten saimaannorppa tulee ottaa huomioon matkailua koskevassa kaavasuunnittelussa.
Rakentamisen luvituksessa ja valvonnassa on kunnilla iso rooli. Rantarakentaminen luvitetaan yleis- tai ranta-asemakaava-alueilla rakennusluvin, jotka myöntää
kunnan rakennusvalvontaviranomainen. Rakennuslupa tarvitaan myös rakennuksen
tai sen osan käyttötarkoituksen olennaista muuttamista varten. Lupaa edellyttävänä käyttötarkoituksen muutoksena pidetään muun ohella loma-asunnon käytön
muuttamista pysyvään asumiseen. Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 60 §:n mukaan rakennuslupahakemuksesta on maankäyttö- ja rakennuslain 133 §:n 3 momentin nojalla pyydettävä ELY-keskuksen lausunto, jos lupaa haetaan mm. seuraaville
alueille, joka kuuluu:
1) valtioneuvoston hyväksymään luonnonsuojeluohjelmaan;
2) luonnonsuojelulain (1096/1996) nojalla suojellun erityisesti suojeltavan lajin
esiintymispaikkaan, jolla on voimassa luonnonsuojelulain 47 §:n 2 momentissa
tarkoitettu kielto; tai
3) maakuntakaavassa tai rakennuslain (370/1958) mukaisessa seutukaavassa varattuun virkistys- tai suojelualueeseen.
Kaavoittamattomilla alueilla tai kaavasta poiketen rakentaminen tapahtuu poikkeusluvin, jotka käsittelee ELY-keskus. Haettavien lupien määrä on kuitenkin vähentynyt merkittävästi johtuen tehokkaasta rantayleiskaavoituksesta ja kaavojen
kattavuuden kasvusta sen myötä (Ympäristöministeriö 2005). Näin ollen valtaosa
norpan lisääntymisalueilla tapahtuvasta rakentamisesta luvitetaan nykyisin kunnissa suoraan yleiskaavojen perusteella annettavilla rakennusluvilla. Tulossa olevan
lainmuutoksen myötä kunta voi jatkossa myöntää poikkeusluvan rakennuspaikalle,
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jolla on ennestään rakentamista, esimerkiksi sauna. Silloin kun kyseessä on uuden
rakennuspaikan muodostaminen, asian ratkaisee edelleen ELY-keskus.
Mahdolliset ristiriidat rantarakentamisen ja saimaannorpan pesäpaikan sijainnin
osalta tulisi ottaa esiin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Kaikkia asiakkaita
ja heidän asiantuntijoitaan tulisi ohjata ottamaan yhteys kuntaan ennen rakennussuunnittelun käynnistymistä (Kuntaliitto 2007). Kunnissa tulisi korostaa, että varhainen yhteydenotto ennen suunnittelun aloittamista, talo- tai mökkityypin valintaa,
talotoimituksesta tai tonttikaupasta sopimista rakennuspaikan vaatimusten selvittämiseksi, luovat parhaat edellytykset sujuvalle lupakäsittelylle. Rakentamista ja
saimaannorppaa koskevia asioita olisi hyödyllistä käsitellä myös esimerkiksi kuntien
ja ELY-keskusten välisissä maankäyttö- ja rakennuslain 8 §:n mukaisissa kehittämiskeskusteluissa sekä rakennusvalvontaviranomaisille järjestettävissä koulutustilaisuuksissa. Maankäytön suunnitteluun ja rakentamisen lupakäytäntöön liittyvää
ympäristöministeriön kokoamaa ohjeistusta on liitteessä 6.
7.2.4

Muu keskeinen lainsäädäntö
Saimaan juoksutussääntöä koskevan lain (laki Neuvostoliiton kanssa Saimaan ja
Vuoksen juoksutussäännöstä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä sekä sopimuksen soveltamisesta, 1331/1991) nojalla on sovittu mm. Saimaan
talviaikaisista juoksutuksista.
Jäällä ja rannoilla tapahtuvaa moottorikäyttöisellä ajoneuvolla liikkumista säädellään maastoliikennelain nojalla (1710/1995). Lain 7 §:n mukaan valtioneuvosto voi
asettaa ajoneuvotyyppisiä maastossaliikkumiskieltoja, mikäli ajoneuvot aiheuttavat
erityisen huomattavaa haittaa luonnolle. ELY-keskus voi lain 8 §:n nojalla kieltää
moottorikäyttöisen ajoneuvon käyttämisen tietyllä maa-alueella tai jääpeitteisellä
vesialueella taikka rajoittaa sitä. Kielto tai rajoitus on voimassa määräajan tai toistaiseksi. Maastoliikennelain mukaan moottorikelkkareitin perustamiseksi on laadittava
reittisuunnitelma, jonka hyväksymisestä päättää kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Moottorikelkkareittejä suunniteltaessa on otettu huomioon saimaannorpan
suojelutarpeita. Maastoon erikseen perustettavat reitit ovat tieliikennelain (267/1981)
tarkoittamia teitä, joilla noudatetaan tieliikennelakia. Hallitus antoi joulukuun alussa
2010 lakiesityksen maastoliikennelain muuttamisesta. Uudistuksen tarkoituksena
on saada erityyppiset moottorikelkkailureitit laissa säädetyn suunnittelun piiriin.
Uudistus ei kuitenkaan koske jäällä tapahtuvaa liikkumista.
Vesikulkuneuvolla liikkuminen voidaan vesiliikennelain (463/1996) 15 §:n nojalla
kieltää määräajaksi tai toistaiseksi määrätyllä vesialueella tai rajoittaa sitä, jos kielto
tai rajoitus harkitaan tarpeelliseksi esimerkiksi ympäristön suojaamiseksi tai muun
yleisen edun vuoksi. Yleisiä kulkuväyliä koskevista kielloista ja rajoituksista päättää
liikennevirasto ja muita vesialueita koskevista kielloista sekä rajoituksista toimivaltainen ELY-keskus.
Moottoriveneily on kielletty Kolovedellä Mikkelin lääninhallituksen veneliikennelain (607/1977) 3a. ja 10. §:n nojalla vuonna 1995 antamalla päätöksellä. Päätöksen
mukaan moottoriveneilykiellon koskemalla alueella on kiellettyä ajaa polttomoottorikäyttöisellä veneellä, vesiskootterilla yms. kulkuneuvolla. Kyseinen päätös on edelleen voimassa vaikka veneliikennelaki kumoutui vesiliikennelain astuessa voimaan.
Kieltoa ei ole annettu erityisesti saimaannorpan suojelemiseksi.
Ihmisten liikkumista on mahdollista ohjata perustamalla esimerkiksi jääteitä ja
moottorikelkkareittejä saimaannorpan pesimäalueet ja -ajat huomioon ottaen. Häiriötä on mahdollista vähentää myös mm. perustamalla yhteisiä venevalkamia tai
-laitureita sekä lisäämällä ja kohdentamalla viestintää. Myös silloilla ja tiepenkereillä
voidaan joissakin tapauksissa vähentää liikkumisen tarvetta vesillä ja jäällä.
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Lakia ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (468/1994), eli ns. YVA-lakia,
sovelletaan hankkeisiin ja niiden muutoksiin, joista Suomea velvoittavan kansainvälisen sopimuksen täytäntöön paneminen edellyttää arviointia taikka joista saattaa
aiheutua merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia Suomen luonnon ja muun
ympäristön erityispiirteiden vuoksi. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä arvioitavista hankkeista ja niiden muutoksista on säädetty tarkemmin valtioneuvoston
asetuksella (713/2006).
Ympäristövaikutusten arvioinnista ja huomioon ottamisesta viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien valmistelussa ja hyväksymisessä on säädetty laissa viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista (200/2005).
Aluksia koskevien onnettomuuksien ja vesien pilaamisen osalta on olemassa
useita säädöksiä, kuten: öljyvahinkojen torjuntalaki (1673/2009), merenkulun ympäristönsuojelulaki (1672/2009), laki eräiden ympäristölle aiheutuneiden vahinkojen korjaamisesta (383/2009), laki öljysuojarahastosta (1406/2004), valtioneuvoston
asetus öljyvahinkojen ja aluskemikaalivahinkojen torjunnasta (636/1993, 700/2000),
ympäristönsuojelulaki (86/2000) ja laki aluksista aiheutuvien vesien pilaantumisen
ehkäisemisestä (300/1979).
Suomen ympäristökeskus (SYKE) huolehtii öljyvahinkojen ja aluskemikaalivahinkojen torjunnan ja alan ammatillisen jatko- ja täydennyskoulutuksen valtakunnallisesta järjestämisestä ja kehittämisestä. Se huolehtii myös riittävän valtakunnallisen
alusöljy- ja aluskemikaalivahinkojen torjuntavalmiuden hankkimisesta ja ylläpidosta
sekä vastaa torjunnasta. ELY-keskukset ohjaavat ja valvovat öljyvahinkojen torjunnan
järjestämistä alueellaan ja vahvistavat toimialueensa pelastustoimen alueiden öljyvahinkojen torjuntasuunnitelmat. Alueen pelastustoimi vastaa maa-alueen öljyvahinkojen ja alusöljyvahinkojen torjunnasta alueellaan. Kunnat vastaavat tarvittaessa
jälkitorjunnasta alueellaan.
Kaikki merkittävät vesien likaajat ovat joko vesilain (264/1961) tai ympäristönsuojelulain (86/2000) mukaisin päätöksin velvoitettu tarkkailemaan purkuvesiensä tilaa.
ELY-keskukset seuraavat mm. Saimaan pintavesien laadun kehittymistä alueelta
säännöllisesti ottamiensa fysikaalis-kemiallisten ja biologisten näytteiden avulla
(Niemi 2009). Haja-asutuksen jätevesien käsittelyä koskeva asetus (valtioneuvoston
asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla,
542/2003) vähentää asteittain haja- ja loma-asutuksen aiheuttamaa kuormitusta.
Velvoitetarkkailuissa on toistaiseksi kiinnitetty varsin vähän huomiota jätevesien
ja muun ihmistoiminnan vuoksi ympäristöön joutuviin haitallisiin yhdisteisiin ja
niiden vaikutuksiin. Siihen liittyen on Suomen ympäristökeskuksessa valmistunut
haitallisten aineiden tarkkailua koskeva ohje (Vuoristo ym. 2010). Valtioneuvosto teki
vuonna 2006 periaatepäätöksen "Vesiensuojelun suuntaviivat vuoteen 2015". Siinä
määritellään toimia, joiden tavoitteena on saavuttaa vesien hyvä tila ja estää tilan
heikkeneminen (Ympäristöministeriö 2007).
Vuoksen valuma-alueelle on valmistunut vesienhoitosuunnitelma (Kotanen ym.
2009) ja pintavesien hoidon toimenpideohjelma (Kotanen ja Manninen 2010), joissa
tavoitteena on mm. estää pintavesien tilan heikkeneminen ja pilaavien sekä muiden
haitallisten ja vaarallisten aineiden vesistöön pääsyn rajoittaminen. Suunnitelmat
perustuvat vesienhoitolakiin (laki vesienhoidon järjestämisestä, 1299/2004) ja sen
pohjalta annettuun asetukseen (1040/2006). Valtioneuvosto hyväksyi 17.2.2011 vesienhoidon toteutusohjelman vuosille 2010–2015. Vesiensuojeluun on laadittu myös
hyviä oppaita mm. metsätalouteen (esim. Heinonen ym. 2004, Joensuu ym. 2007) ja
maatalouteen liittyen (esim. Karhunen 2007, Väisänen & Puustinen 2010).
Vesilaissa käsitellään myös mm. vesiympäristön huomioon ottamista vesistörakentamishankkeissa.
Kemikaalilaissa (744/ 1989) toiminnanharjoittajille on asetettu valintavelvollisuus,
jonka mukaan toiminnanharjoittajan on, silloin kun se on kohtuudella mahdollista,
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valittava käyttöön olemassa olevista vaihtoehdoista kemikaali tai menetelmä, josta
aiheutuu vähiten vaaraa. Yksityiskohtaisia vesiympäristölle vaarallisten ja haitallisten
aineiden tarkkailuja koskevia määräyksiä on annettu valtioneuvoston asetuksessa
vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista (868/2010).
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) sisältää säännöksiä
mm. uhanalaisia lajeja koskevien tietojen salassapidosta. Asiakirjat voidaan määrätä
salaisiksi kyseisen lain 24 §:n kohdan 14 nojalla, jos tiedon antaminen vaarantaisi
kysymyksessä olevan eläinlajin suojelun. Tällä perusteella Metsähallitus on määrännyt vuosittain maastossa kerättävät saimaannorpan pesätiedot salassa pidettäviksi.
Metsähallitus on luovuttanut pesäaineistoa mm. kaavoittajille ja muille saimaannorpan pesimäalueille kohdistuvien hankkeiden suunnittelijoille kirjallisen salassapitosopimuksen ehtojen mukaan. Kuntaliitto antoi vuonna 2006 Metsähallitukselle
lausunnon pesätietojen luovuttamisen ehdoista ja menettelystä kunnille (Prättälä &
Mikkonen 2006).
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8 Toimenpidesuunnitelman strategiset
tavoitteet

Saimaannorpan suojelun päätavoite tulee suoraan lainsäädännöstä: tavoitteena on
suotuisan suojelun taso (luonnonsuojelulaki 1096/1996 ja EU:n luontodirektiivi
92/43/ETY). Käytännössä suotuisan suojelun tasolla populaatio ei enää ole uhanalainen. Myös äärimmäisen uhanalaiseksi luokiteltu (CR) saimaannorppakanta voidaan
säilyttää ja elvyttää suotuisan suojelun tasolle (Rassi ym. 2010).
Suotuisan suojelun tason saavuttaminen saimaannorpan osalta tulee kestämään
pitkään. Nykyisin tiedoin ei pystytä määrittämään kuinka paljon nykyistä suurempi saimaannorppakannan tulisi olla, että sen voisi arvioida saavuttaneen suotuisan
suojelun tason. Tämän selvittämiseksi tarvitaan lisätutkimuksia.
Selvää joka tapauksessa on, että saimaannorppa on tällä hetkellä äärimmäisen
uhanalainen laji ja kannan on oltava selvästi nykyistä suurempi saavuttaakseen
suotuisan suojelun tason. Siksi tavoitteeksi asetetaan saimaannorppakannan erityispiirteet huomioiden mahdollisimman nopea kannan kasvattaminen. Kannan
kehittymistä seurataan muutamilla, keskeisillä populaatiota kuvaavilla mittareilla.
Tämän toimenpidesuunnitelman strateginen tavoite on seuraava:
Saimaannorppakanta kasvaa vakaasti ja kannan koko, rakenne ja esiintymisalue saavuttavat suotuisan suojelun tason. Välitavoitteena on, että saimaannorpan talvikanta kasvaa vähintään 400 yksilöön vuoteen 2025 mennessä.
Toimenpidesuunnitelman luvussa 9 esitetyt toimenpiteet on mitoitettu siten, että em.
strateginen tavoite on mahdollista saavuttaa. Strategisen tavoitteen saavuttamista tarkastellaan suotuisan suojelun määritelmässä olevien seuraavien vaatimusten kautta:
• Kyseisen lajin kannan kehittymistä koskevat tiedot osoittavat, että laji pystyy
pitkällä aikavälillä selviytymään luonnollisten elinympäristöjensä elinkelpoisena osana.
• Lajin luontainen levinneisyysalue ei pienene eikä ole vaarassa pienentyä
ennakoitavissa olevassa tulevaisuudessa.
• Lajin kantojen pitkäaikaiseksi säilymiseksi on ja tulee todennäköisesti olemaan riittävän laaja elinympäristö.
Keskeisiä seurattavia mittareita on neljä, jotka yhdessä toteutuessaan osoittavat toimenpidesuunnitelman saavuttaneen strategisen tavoitteensa.
1. Kannan keskimääräinen kasvunopeus kasvaa nykyisestä noin 1 %:sta noin
3–4 %:iin vuodessa ja se arvioidaan viiden vuoden jaksoina kannan kasvukertoimena.
2. Kannan keskimääräinen syntyvyys on noin 20 % kannan koosta ja sitä tarkastellaan 5-vuoden jaksoina sattuman ja luontaisen vaihtelun vaikutuksien
vähentämiseksi.
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3. Saimaannorppa palaa takaisin entisille esiintymisalueilleen ja levinneisyyttä
kuvaavat tiedot osoittavat norpan pystyvän lisääntymään kaikissa osissa
nykyistä esiintymisaluettaan.
4. Näköpiirissä olevassa tulevaisuudessa ei ole epävarmuustekijöitä, jotka viittaisivat kannan kehityksen muuttuvan epävakaaksi.
Kasvunopeustavoite on suurempi kuin todettu keskimääräinen koko norppakannan
2,6 % kasvu vuosina 1990–2004 (Sipilä ym. 2005). Yksilömäärinä kasvunopeustavoite
vastaa keskimäärin 10 yksilön lisäystä vuodessa seuraavan viiden vuoden aikana.
Esimerkiksi vuoden 2009 aikana kannan arvioitiin kasvaneen noin 10 yksilöllä. Keskimääräinen syntyvyystavoite osoittaa karkealla tasolla, että kannassa ei ole merkittäviä lisääntymistehoa heikentäviä häiriöitä. Pesimätietojen perusteella voidaan todeta
lajin levinneisyyden säilyvän ja kannan pystyvän lisääntymään Saimaan eri osissa.
Lähitulevaisuuden epävarmuustekijöiden kehittyminen osoittaa, että saimaannorpan
elinympäristössä ei ole odotettavissa kielteisiä muutoksia ja ekologisen ennustemallit
ja/tai riskianalyysit osoittavat kannan kehityksen olevan vakaata.
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9 Toimenpiteet saimaannorppakannan
elvyttämiseksi

9.1

Toimenpide-esitysten periaatteet
Sukupuuton riski on saimaannorpalla erittäin suuri, koska hyljepopulaatioksi se on
erityisen vähälukuinen ja elää pirstaloituneessa ympäristössä. Norppaan kohdistuu
samanaikaisesti useita eri uhkia. Yksi uhkatekijä ei välttämättä vielä yksinään ole
erityisen vaarallinen, mutta uhkatekijöiden yhteisvaikutus on lajin säilymisen kannalta erittäin suuri riski, mihin on reagoitava. Pienessä populaatiossa uhkatekijöiden
satunnaisvaihteluiden merkitykset korostuvat.
Saimaannorpan suojelussa keskeisimpiä alueita ovat Natura 2000 -alueet, mutta
koska tavoitteena on myös saimaannorppakannan elvyttäminen, on suojelutoimia toteutettava myös niiden ulkopuolella. Toimenpiteet sisältävät sen vuoksi sekä Natura
2000 -alueiden suojelutoimenpiteitä, häiriöiden estämistoimia sekä tiukan suojelun
toimenpiteitä. Alueellisesti nämä ovat usein päällekkäisiä. Erityisen tärkeää on turvata lajin paluu alueille, joilta se on syystä tai toisesta hävinnyt, mutta jotka edelleen
soveltuvat niiden elinympäristöksi.
Oleellisena lähtökohtana tässä toimenpidesuunnitelmassa on eri tahojen yhteistyön jatkaminen ja kehittäminen; tarkoituksena on suunnitella ja toteuttaa toimenpidesuunnitelmassa esitettyjä saimaannorppakannan tilaa parantavia toimenpiteitä
yhteistyössä eri tahojen kesken. Toimenpidesuunnitelman tavoitteena oleva saimaannorpan suotuisan suojelun tason saavuttaminen ja ylläpitäminen edellyttää jo käytössä olevien keinojen lisäksi myös uusien keinojen käyttöönottoa. Esimerkiksi kalanpyydyskuolleisuuden vähentämistä koskevissa toimenpide-esityksissä on perustana
Saimaannorppa- ja kalastus -seurantaryhmän (Maa- ja metsätalousministeriö 2010)
ehdotukset, joiden lisäksi saimaannorpan suojelutyöryhmä esittää joitakin uusia
toimenpiteitä. Osalle jo käytössä olevista keinoista on työryhmän mielestä tarpeen
tehdä tarkistuksia ja parannuksia.
Toimenpide-esitykset ovat lisänä nykyisen lainsäädännön mahdollistamille toimille, mutta niihin sisältyy myös esityksiä lainsäädäntöön tehtävistä muutoksista.
Kaikkien uhkatekijöiden vaikutuksista saimaannorppaan ei ole riittävästi tietoa,
joten toimenpide-esityksiin sisältyy myös tiedon puutteita koskevia selvitys- ja tutkimustarpeita.

62

Saimaannorpan suojelun strategia ja toimenpidesuunnitelma

Toimenpide-esitykset on koottu taulukoihin 9.2.–9.10. Seuraavassa on taulukoita
koskevia selityksiä:
Vastuutaho: taulukossa on pääsääntöisesti esitetty ne viralliset tahot (kts. luku 10),
jotka ovat vastuussa esitettyjen toimenpiteiden edistämisestä ja toteuttamisesta.
Toimenpiteiden toteuttaminen edellyttää kuitenkin monessa tapauksessa paitsi yhteistyötä viranomaisten kesken myös muiden toimijoiden, kuten osakaskuntien, kalastusalueiden ja kansalaisjärjestöjen kanssa. Kaikkia näitä tahoja ei ole käytettävän
tilan rajallisuuden vuoksi merkitty taulukkoon, mutta toimenpiteiden toteutuksessa
niiden rooli on keskeinen.
Aikataulu:
• Kiireellinen: toimenpide-esityksen mukainen toiminta on toteutettava tai aloitettava seuraavan kolmen vuoden kuluessa.
• Toteutettava lähivuosina: toimenpide-esityksen mukainen toiminta on toteutettava tai aloitettava seuraavan 6 vuoden kuluessa.
• Jatkuva: toimenpide-esityksen mukainen keino on jo käytössä, mutta vaatii
päivittämistä, tehostamista, kehittämistä tai toimivuuden varmistamista.
Merkitys on esitetty asteikolla 1–3 tähteä (*). Mitä enemmän tähtiä on, sitä suurempi
merkitys kyseisen toimenpide-esityksen toteuttamisella on pyrittäessä kohti saimaannorpan suotuisan suojelun tasoa.
Työryhmän asettamiskirjeessä määritellyn tehtävän mukaan toimenpide-esitysten
yhteydessä mainitaan myös se, edistävätkö ne Natura 2000 -alueiden suojelutoimenpiteitä (N) tai luontodirektiivin tiukan suojelujärjestelmän toimenpanoa (T).
Toimenpide-esitys voi sisältää myös molemmat elementit (N,T). Kyseiset kirjaimet
on merkitty viimeiseen sarakkeeseen.
Taulukossa käytetyt lyhenteet:
ELY
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset
ESAELY
Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
ISY
Itä-Suomen yliopisto
KASELY
Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Metsä
Metsäkeskukset ja metsänhoitoyhdistykset
MH
Metsähallitus
MMM
Maa- ja metsätalousministeriö
RKTL
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
SYKE
Suomen ympäristökeskus
VN
Valtioneuvosto
YM
Ympäristöministeriö
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9.2

Kalanpyydyskuolleisuus
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Tavoite

Toimenpide-esitykset

Vastuutaho

Aikataulu
ja merkitys

Kalanpyydyskuolleisuus ei
merkittävästi
haittaa norppakannan kasvua.

Ylläpidetään aukotonta verkkokalastuskieltoaluetta saimaannorpan lisääntymisen kannalta
keskeisillä liikkumisalueilla ajalla 15.4.–30.6. ensisijaisesti sopimusteitse ja tarvittaessa jatkamalla
verkkokalastusrajoituksia koskevaa asetusta
(294/2011).

VN
MMM
ESAELY

Jatkuva
N,T ***

Ylläpidetään norpalle erityisen vaarallisten
pyydystyyppien rajoituksia sen keskeisillä elinalueilla jatkamalla nyt voimassa olevaa asetusta
(295/2011)

VN
MMM

Jatkuva
N,T ***

Verkkokalastuskiellon ja kalastusrajoitusten
vaikutusta kalanpyydyskuolleisuuteen seurataan
aktiivisesti ja kalastusrajoitusten tarkistustarvetta arvioidaan määrävälein liitteessä 5 esitettyjä
periaatteita ja toimintatapaa noudattaen.

MMM
YM
ESAELY
MH

Jatkuva
N,T ***

Vaikutusten seurannan ja norpan esiintymisalueissa tapahtuneiden muutosten perusteella
verkkokalastuskieltoa ja pyydystyyppirajoituksia
tarvittaessa tarkennetaan ja niiden kattamaa
aluetta yhtenäistetään.

VN
MMM

Jatkuva
N,T ***

Sopimuksia verkkokalastuskiellosta voidaan tehdä vapaaehtoisesti nykyisen asetuksen rajausten
reuna- ja ulkopuolisille alueille, kun pesintöjä
todetaan niiden ulkopuolella.

ESAELY

Jatkuva
N,T ***

Saimaan uhanalaisten kalalajien hoito-ohjelmien
ja saimaannorpan edellyttämien kalastusrajoitusten synergiat otetaan huomioon ja tarkastellaan
mahdollisuuksien mukaan yhtenä kokonaisuutena.

ELY
RKTL
MH

Toteutetaan lähivuosina
N,T ***

Rajoituksia
noudatetaan ja
valvotaan ja niiden
rikkomisesta
rangaistaan.

Viestitään kalastukseen liittyvistä luvista ja
rajoitteista. Saimaalle laaditaan yhtenäinen ja
tehokas suunnitelma kalastuksen valvonnan
tehostamiseksi.

MMM
ESAELY
MH

Jatkuva
T ***

Mahdollisimman
suuri osuus norpan
kuolemista tulee
tiedoksi viranomaisille.

Muutetaan luonnonsuojelu- ja kalastuslakia siten,
että kalanpyydyksiin sivusaaliiksi jääneistä ja
muista kuolleena löydetyistä norppayksilöistä
velvoitetaan ilmoittamaan viranomaiselle (poliisi)
tai lajin seurannasta vastaavalle (Metsähallitus).

YM
MMM

Kiireellinen
T ***

Viestitään, että ihmiset ilmoittaisivat maastossa
näkemänsä kuolleen norpan.

MH

Jatkuva
T*

Pyydysten merkintää on parannettava: kaikissa
kalanpyydyksissä tulee olla merkintä pyydyksen
omistajasta, esimerkiksi osakunnan numeroitu
pyydyslupamerkki tai omistajan nimi ja
yhteystieto.
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Ympäristömyrkyt
Tavoite

Toimenpide-esitykset

Vastuutaho

Aikataulu
ja merkitys

Saimaa säilyy
puhtaana ja
myrkkyjen
määrä vesistössä
edelleen vähenee.

Seurataan Saimaan veden tilaa ja keskeisten
ympäristömyrkkyjen pitoisuuksia

ELY

Jatkuva
**

Saimaan ja norpan
terveyden tilasta
on saatavilla
ajantasaista
tietoa.

Kerätään kudosaineistoa Itä-Suomen yliopistossa MH
sijaitsevaan kudospankkiin norpan terveyden
tilan seurantaa ja tulevia tutkimustarpeita varten.

Jatkuva
**

Analysoidaan viimeisimmän noin kymmenen
vuoden aikana kerätty kudosaineisto ja tuloksia
verrataan aikaisempiin.

Toteutettava
lähivuosina
**

Luodaan valmiudet reagoida nopeasti
mahdollisiin uusiin ympäristömyrkkytapauksiin.

SYKE
ELY

Kiireellinen
T**
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9.4

Ihmislähtöinen häiriö
Tavoite

Toimenpide-esitykset

Norpan poikaset
saavat syntyä ja
kasvaa rauhassa.
Norppaemon
imetys- ja pesärauha
on turvattu.

Laaditaan hoito- ja käyttösuunnitelmat kaikille Saimaalla sijaitseville MH
Natura 2000 -alueille siltä osin kuin ne vielä puuttuvat. Selvitetään ELY
myös mm. mahdollisesti tarvittavat keinot jäällä liikkumisen ohjailuun. Kunnat

Jatkuva
N, T ***

Varmistetaan, että reittisuunnitelmissa (esimerkiksi moottorikelkkareitit) otetaan huomioon saimaannorpan suojelun tarpeet.

Kunnat
ELY
MH

Jatkuva
**

Arvioidaan tarve ja tarvittaessa asetetaan yksittäisten tärkeiden
kohteiden suojaamiseksi liikkumisen rajoituksia.

MH
ELY

Toteutettava
lähivuosina
N,T **

Metsähallitus luovuttaa vuosittain norpan pesäpaikkatiedot kuntien
rakennustarkastajille viranomaiskäyttöön rakennuslupien käsittelyä
varten. Rakennustarkastajat huolehtivat ei-julkisen luonnonsuojelutiedon salaamisesta asianomaisen lain 24 § mukaisesti.

MH
Kunnat

Jatkuva
N,T **

Rakennustarkastajat pyytävät myös rantojensuojeluohjelma-alueiden
ulkopuolelta tarpeen mukaan LsL 49 §:n soveltamiseen liittyen saimaannorpan pesimäalueelle haetuista rakennuslupahakemuksista
lausunnon ELY-keskuksesta.

Kunnat

Jatkuva
N,T **

Kunnat lähettävät saimaannorpan pesimäalueelle tekemänsä rakennuslupapäätökset tiedoksi ELY-keskuksille.

Kunnat

Kiireellinen
N,T **

Taataan rahoitus kaavassa rakennettavaksi varattujen rakennuspaikkojen korvaamiselle tapauksissa, joissa LsL 49 § estää rakentamisen
eikä mahdollisuutta siirtoon ole.

YM

Jatkuva
T **

Norpan pesimäalue
ja esiintymisalue
ei supistu rantojen
rakentamisen ja
siitä seuraavan
ihmislähtöisen
pesimäaikaisen
häiriön vuoksi.
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Vastuutaho

Aikataulu
ja merkitys

Rakentamista ja saimaannorppaa koskevia asioita, kuten rakentamat- ELY
tomien rakennuspaikkojen ja norpan pesien välisiä ristiriitatapauksia Kunnat
sekä yleiskaavojen mahdollisia muuttamistarpeita, käsitellään vuosittaisissa kuntien ja ELY-keskusten keskinäisissä maankäyttö- ja rakennuslain 8 §:n mukaisissa kehittämiskeskusteluissa.

Jatkuva
**

Mahdolliset ristiriidat rakennuspaikkojen ja pesäpaikkojen suojelun
välillä ratkaistaan selvittämällä mahdollisuus rakentamiseen kaavan
salliman liikkumavaran puitteissa tai sitten kaavamuutosten ja kaavojen ajantasaistamisen yhteydessä.

Kunnat

Jatkuva
N,T **

Selvitetään oikeusvaikutteisten yleiskaavojen ja ranta-asemakaavojen ELY
alueelta rakentamattomien rakennuspaikkojen ja norpan pesäpaikko- Kunnat
jen kannalta ristiriitaiset rakennuspaikat.
MH

Jatkuva
**

Määritetään kaavojen ja kaavamuutosten yhteydessä alueet, jonne
voidaan perustellusti osoittaa ympärivuotista asutusta.

Kunnat

Jatkuva
N,T **

Myönnetään saimaannorpan pesimäalueilla lupia lomarakennuspaikkojen muuttamiseksi ympärivuotisiksi rakennuspaikoiksi vain
yhdyskuntarakenne huomioon ottaen mannerrannoille ja vakituisesti
asuttuihin saariin pysyvän asutuksen liepeille.

Kunnat

Jatkuva
N,T **

Laaditaan ohjeisto saimaannorpan huomioimisesta matkailurakentamisessa ja matkailun ohjaamisessa.

YM
ELY

Toteutettava
lähivuosina
N,T *

Metsäviranomaisten, ELY-keskusten ja Metsähallituksen tehostetulla
yhteistyöllä varmistetaan, että luonnonsuojelulain 65 §:n säännökset
otetaan asianmukaisesti huomioon.

MH
ELY
Metsä

Jatkuva
N,T *
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Pesimäaikaiset vedenpinnan vaihtelut
Tavoite

Toimenpide-esitykset

Vastuutaho

Aikataulu
ja merkitys

Saimaan vedenpinnan korkeuden muutos tai
muutoksen
vaihteluväli on
alle 20 cm jäätymisestä maaliskuun 20. päivään.

Seurataan säännöllisesti vedenpinnan
vaihteluita ja ylläpidetään edellytyksiä toimia
poikkeuksellisissa hydrologisissa olosuhteissa.

KASELY
ESAELY
MMM
YM
SYKE
Kunnat

Jatkuva
T ***

Mitataan pesimäaikaista rantajään paksuutta
ja taipumista Saimaalla. Mittauksia
on tehtävä ainakin poikkeuksellisissa
vedenkorkeusolosuhteissa.

ELY
SYKE

Jatkuva
**

Selvitetään mahdollisuudet vakauttaa Saimaan
vedenpintaa tilanteissa, joissa luonnonmukainen vedenkorkeusmuutos muodostuisi
saimaannorpan pesinnän kannalta haitallisen
suureksi, ja jossa juoksutussääntö ei mahdollista luonnonmukaiseen vesitilanteeseen puuttumista.

MMM
KASELY

Toteutettava
lähivuosina
*

9.6

Ilmastonmuutos
Tavoite

Toimenpide-esitykset

Vastuutaho
(Toimija)

Aikataulu
ja merkitys

Kanta kasvaa riittävän
isoksi kestämään ilmaston
muutoksen aiheuttaman
satunnaisvaihtelun ja kuuttikuolleisuuden kasvun.

Tehostetaan tutkimusta ilmastonmuutoksen vaikutusten selvittämiseksi
saimaannorpan olosuhteisiin ja pesintään. Selvitetään ilmastonmuutoksen
vaikutukset saimaannorpan erilaisilla
pesimäalueilla. Kehitetään keinoja joilla kompensoida ilmastonmuutoksen
negatiiviset vaikutukset.

MH
RKTL
(ISY)

Jatkuva
*

Tutkitaan mahdollisuudet parantaa
keinotekoisesti norpan pesimäolosuhteita.

(ISY)
MH

Jatkuva
*

YM

Toteutettava
lähivuosina
*

Ilmaston muuttumisen
tuomat uhkatekijät minimoidaan mahdollisuuksien
mukaan.
Tunnetaan paikallisesti
toteutettavat mahdollisuudet ilmastomuutoksen
tuomien uhkien lieventämiseksi.
Osataan ennakoida
tulevaisuuden talviolosuhteet.

Tutkitaan norpanpoikasten selviämistä
tehostamalla pesälaskentaan liittyvää
poikasten seurantaa.
Selvitetään mahdollisuuksia mallittaa
Saimaan jää- ja lumiolosuhteet.
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9.7

Luonnonsuojelulain toteutuskeinojen kohdentaminen

68

Tavoite

Toimenpide-esitykset

Vastuutaho
(toimija)

Aikataulu
ja merkitys

Vesialueiden suojelulla
vähennetään kalanpyydysten aiheuttamaa
uhkaa ja turvataan
pesimärauha.

Ostetaan vesialueita saimaannorpan
pesimäalueelta silloin kun niitä tulee
tarjolle.

ELY
YM

Jatkuva
N **

Kansallispuistojen alueella voidaan
toimia aktiivisemmin ja selvittää kyselyllä
mahdollisesti ostettavana olevat kohteet.

ELY
YM

Jatkuva
**

Kaikki valtion
suojelutarkoituksessa
omistamat alueet
Saimaalla perustetaan
luonnonsuojelualueiksi
nopealla aikataululla.

Valtion maille muodostetaan säädöksiin
perustuvat luonnonsuojelualueet
mahdollisimman nopeasti.

MH
YM

Kiireellinen
N ***

Määritellään ja priorisoidaan häiriöiden
ehkäisemiseksi tarpeelliset toimenpiteet

MH
YM

Kiireellinen
***

Kansallispuistoista
saadaan yhtenäisiä
suojelukokonaisuuksia.

Ostetaan mahdollisuuksien mukaan
yksityisomistuksessa olevia mökkejä,
tontteja sekä tiloja kansallispuistojen
alueelta valtiolle suojelutarkoituksiin, jos
maanomistajat tarjoavat niitä ostettaviksi.

ELY

Jatkuva
N **

Suojelutoimet voidaan
rajata ja esittää kartalla.

Määritetään kartalle norpan lisääntymisalue ja pesimäalue paikkatietoaineiston ja
liikkumistietojen avulla.

MH
(ISY)

Toteutettava
lähivuosina,
tarkistettava
asetusten
uusimisia
valmisteltaessa
N,T **

Norppakanta
levittäytyy pesivänä
kantana alkuperäiselle
levinneisyysalueelleen.
Turvataan norppayksilöiden pesintämahdollisuudet koko
esiintymisalueella.

Tehdään luonnonsuojelulain 47 §:n
mukaisia rajauspäätöksiä keskeisille
lisääntymis- ja pesimäalueille

ELY
YM

Toteutettava
lähivuosina
N,T **

Perustetaan maaomistajien hakemuksesta
yksityisiä luonnonsuojelualueita tai
ostetaan valtiolle suojelutarkoituksiin.

ELY

Jatkuva
N,T **

Edistetään viranomaisten yhteistyötä
Kaikista Natura 2000
Natura 2000 -alueisiin kohdistuvissa
-alueisiin kohdistuvista
mahdollisesti merkittäväs- ilmoitustenvaraisissa hankkeissa.
ti heikentävistä hankkeista
tehdään vaikutusten
arviointi.

YM
SYKE
ELY

Toteutettava
lähivuosina
N **

Poikkeuslupakäytäntö on
yhdenmukaisia ja lupien
hallinnointi ja valvonta
selkeää.

Keskitetään luonnonsuojelulain 49 §:n
mukaisten poikkeuslupien käsittely
saimaannorpan osalta yhteen ELYkeskukseen, Etelä-Savon ELY-keskukseen.

YM

Toteutettava
lähivuosina
T*

Saimaannorppa sisältyy
Puruveden Natura
2000 -alueen valinnan
perusteena olevien lajien
luetteloon.

Selvitetään Natura 2000 -tietokannan
täydentämistarve saimaannorpan osalta
Puruveden alueella.

YM
ELY
MH

Toteutettava
lähivuosina
N **
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Tiedon puutteet
Tavoite

Toimenpide-esitykset

Vastuutaho

Aikataulu
ja merkitys

Osataan arvioida kuinka
paljon saimaannorppakanta
kestää ylimääräistä
ihmistoiminnan aiheuttamaa
kuolleisuutta.

PBR arviointi

MH
RKTL
Yliopistot

Kiireellinen
T ***

Osataan arvioida suotuisan
suojelun taso numeerisesti.

Tehdään saimaannorpan suotuisan
suojelun tasoa arvioiva riskianalyysi.

MH
RKTL
Yliopistot

Toteutettava
lähivuosina
N,T **

Tunnetaan norpalle
haitallisten kalastusmuotojen
käyttö norppa-alueilla.

Selvitetään norpan esiintymisalueella
tapahtuvaa kalastusta.

RKTL
Yliopistot
Kalastusorganisaatiot
MH

Kiireellinen
T ***

RKTL
Yliopistot
MH

Kiireellinen
N, T ***

Riskianalyysi kokonaisarviona

Esiintymispaikan (47 §) ja
Lisääntymis- ja levähdyspaikan ominailisääntymis- ja levähdyspaikan suudet ja ulottuvuus pyritään määrittä(49 §) käsite täsmentyy
mään eri olosuhteissa.
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9.9

Seuranta ja tutkimus
Tavoite

Toimenpide-esitykset

Vastuutaho

Aikataulu
ja merkitys

Tunnetaan
saimaannorppakannan tila
hyvin, jotta suojelutoimet
voidaan kohdentaa
tarkasti.

Huolehditaan jatkuvuudesta kannan
seurannassa. Pesä- ja poikaslaskenta on
perusmenetelmä kannan koon ja syntyvyyden
seuraamisessa. Kuolleisuutta seurataan
jatkuvasti.

MH
ISY
EVIRA
RKTL

Jatkuva
T ***

ELY-keskus valvoo lupaviranomaisena, että
tutkimus ja kannanseuranta tehdään siten, ettei
norpille aiheudu vaaraa.

ESAELY

Jatkuva
T ***

Kehitetään ja käytetään pesälaskentamenetelmän ohella myös muita arviointimenetelmiä
(esimerkiksi yksilön kuva-tunnistus (photo-ID),
matemaattinen mallitus). Kannan koon arvioinnissa tarkastellaan nykytilanteen ohella myös
historiaa ja tulevaisuutta koskevaa aikaskaalaa.

ISY
MH

Jatkuva
*

Kannan kehityksen tulosten ymmärrettävyyttä
parannetaan viestinnällisin keinoin.

MH

Jatkuva
*

Jatketaan saimaannorpan vuorokausiaktiivisuut- ISY
MH
ta, liikkumista ja elinympäristönkäyttöä koskevaa tutkimusta. Painopistealueina ovat erityisesti
talvi- ja pesintäaikainen käyttäytyminen sekä
nuorten yksilöiden selviytyminen, levittäytyminen ja elinympäristönvalinta.

Jatkuva
T ***

Tehostetaan saimaannorppakannan runsauden
ja levinneisyyden
arviointia.

Saimaannorpan
käyttäytyminen
tunnetaan hyvin ja
tietoa hyödynnetään
suojelutoimissa.

Kerätään muun toiminnan yhteydessä tietoa
saimaannorpan karvavaihtoalueista.
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RKTL
MH
Yliopistot

Kiireellinen
T ***

Tehostetaan häiriötekijöiden seurantaa ja
arviointia pesälaskentatoiminnan ohessa.

ISY
MH

Jatkuva
N,T **

Jatketaan saimaannorpan nykyistä ja
historiallista geneettistä monimuotoisuutta
sekä osapopulaatioiden geneettistä eriytymistä
selvittävää tutkimusta.

ISY

Jatkuva
**

Opitaan tuntemaan norppapopulaation populaatiodynamiikka tarkemmin.

Toteutetaan saimaannorppakannan
sukupuuttoriskiä arvioiva, matemaattisen
mallitukseen perustuva, tutkimusprojekti.

Arvioidaan saimaannorpan suotuisan suojelutason toteutumista ja
määritetään ihmislähtöisen norppakuolleisuuden
reuna-arvoja.

Lisätään kuuttien muiden kuin kalanpyydyksistä
johtuvien kuolinsyiden, esimerkiksi pesäpoikaskuolleisuuden selvittämistä ja tutkimusta

Tunnetaan norpan merkittävimmät häiriötekijät.
Haitallisimman häiriön vähentämiseksi on käytössä
saimaannorpan suojelun
kannalta riittävät keinot.
Tunnetaan saimaannorpan
geneettisen monimuotoisuuden ongelmat ja
omataan keinot ongelmien
ehkäisemiseksi.

Saimaannorpan suojelun strategia ja toimenpidesuunnitelma

Tavoite

Toimenpide-esitykset

Vastuutaho

Aikataulu
ja merkitys

ISY

Jatkuva
N,T *

Luonnonsuojelualueverkosto ottaa riittävästi
huomioon saimaannorpan
suojelun tarpeet.

Kehitetään ja tehostetaan eri tutkimushankkeiISY
den yhteydessä suojelutoimenpiteiden vaikutus- MH
arviointia. Erityispainopistealueina ovat kalastus- ELY
rajoitusten alueellinen ja ajallinen riittävyys sekä
rantakaavoituksen vaikutukset.

Jatkuva
N,T **

Tunnetaan norppa-alueen
kalaston ja kalastuksen
sekä norpansuojelun
aiheuttamat sosioekonomiset vaikutukset.

Seurataan Saimaan kalastusta. Selvitetään
norpalle vaarallisten pyydystyyppien käyttöä.

ELY
RKTL

Jatkuva
T **

Selvitetään eri intressiryhmien väliset kiistakysymykset ja katsotaan, johtavatko ne tutkimustarpeisiin.

SYKE
MH

Jatkuva
*

Selvitetään kalastusrajoitusten aiheuttamia
sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia sekä ammatti- että vapaa-ajankalastukseen.

ELY
RKTL

Jatkuva
*

Selvitetään kalastusrajoitusten vaikutuksia kalakantoihin. Selvitetään erityisesti rajoitusten
vaikutuksia kevätkutuisten kalalajien kantojen
kehittymiseen matalissa lahtivesissä.

RKTL

Toteutettava
lähivuosina
*

Kehitetään norpalle turvallisia kalastusmenetelmiä ja -tapoja yhteistyössä suojeluviranomaisten,
tutkijoiden sekä paikallisten kalastuselinkeinon
ja vapaa-ajankalastuksen toimijoiden kanssa.

RKTL
ISY
MH
ELY

Jatkuva
T **

Lisätään kalastusmenetelmien säätelyn tutkimusta ja koetoimintaa

Kalastusorganisaatiot

Jatketaan kudosaineiston keräämistä kuolleena
löytyneistä saimaannorpista. Taataan kudospankin ylläpito. Analysoidaan merkittävimmät
norppien terveyteen mahdollisesti vaikuttavat
vierasaineet.

MH
ISY

Jatkuva
T **

Selvitetään norppien terveydentilaa muiden
kiinniottoa vaativien tutkimusten yhteydessä.

ISY

Toteutettava
lähivuosina
*

YM
MMM
MH
SYKE
RKTL
ISY
ELY

Kiireellinen
N, T***

Tunnetaan mahdollisuudet Jatketaan apukinostutkimusta.
auttaa saimaannorpan
sopeutumista muuttuviin
ympäristöolosuhteisiin.

Suojelun ja kalastuksen
yhteensovittamiseksi on
vankka tieteellinen pohja.

Tunnetaan saimaannorpan
vierasainekuormitus ja sen
vaikutus norpan
terveyteen.

Tukimusta ja seurantaa te- Tehostetaan yhteistyötä tutkimuksen koorhostetaan ja sen rahoitus dinoimiseksi ja tutkimuksen rahoittamiseksi
pyritään turvaamaan
mahdollisimman kustannustehokkaasti. Pyritään
kokoamaan laajempi norppahanke ml. tutkimus
ja haetaan sille rahoitusta EU:n LIFE+Nature &
Biodiversity rahastosta.
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9.10

Toimenpidesuunnitelman seuranta, tiedonvaihto ja viestintä
Tavoite

Toimenpide-esitykset

Vastuutaho

Aikataulu
ja merkitys

Toimenpidesuunnitelman toteutuminen ja eri tahojen sitoutuminen
työhön.

Toimenpidesuunnitelman toteutumisen seuraamista varten
nimitetään laajapohjainen työryhmä, joka kokoontuu vähintään kerran vuodessa.

YM

Saimaan alueen asukkaat ja keskeiset sidosryhmät osallistetaan yhteistyöhakuisella tavalla toimenpidesuunnitelman
toteutukseen.

MH
ELY

Nimitettävä
vuoden 2011
aikana
***
Jatkuva
***

Toimenpidesuunnitelman uusimistarvetta arvioidaan viiden YM
vuoden välein. Työhön otetaan mukaan laajapohjainen edustus eri intressiryhmistä.

Mahdollisimman hyvä ajantasaisen
saimaannorppatiedon saatavuus.
Saimaalla liikkuvilla ihmisillä on riittävästi tietoa toimiakseen saimaannorpan suojelutarpeet huomioon
ottaen.

Vahvistetaan saimaannorppaa koskevaa verkkoviestintää

YM
MMM
MH

Toteutettava
lähivuosina
*

Laaditaan toimenpidesuunnitelman toteuttamiseen liittyvä
viestintäsuunnitelma.

Seurantaryhmä

Viimeistään
vuoden 2012
alussa
***

Tuetaan kansalaisjärjestöjen viestintätyötä (mm. pesärauhan YM
julistus, kouluille suunnattu viestintä, verkkojen vaihtaminen MH
ELY
katiskoihin).
MMM

Jatkuva
***

Uusitaan saimaannorppaa koskevat esitteet riittävän usein.

MH
YM

Jatkuva
*

Selvitetään olemassa olevat tiedonlevittämiskeinot (mm.
web, tiedotteet, esitteet, tiedotustilaisuudet) ja valitaan
niistä tehokkaimmat.

YM
ELY
MH

Kiireellinen
***

Hyödynnetään Metsähallituksen luontokeskusten tarjoamia
mahdollisuuksia entistä paremmin.

MH

Toteutettava
lähivuosina
**
Kiireellinen
**

YM
Viestitään norpan pesimärauhan vaatimuksista sekä LsL
49 §:n mukaisesta pesäpaikan häirintä- ja hävittämiskiellosta. ELY
MH
Kunnat
Kansalaisjärjestöt
Ylläpidetään ajantasaista paikkatietojärjestelmää erilaisista
rajoituksista ja valmistetaan sen perusteella karttoja yleiseen jakeluun.

ELY
MH
YM
MMM

Pyritään kokoamaan neuvontaprojekti ja haetaan sille rahoi- ELY
MH
tusta EU:n LIFE+ Information Communication rahastosta
YM
MMM
Kaikki asianosaiset tuntevat norpan Lisätään koulutusta ja viestintää läpäisevästi ja eri vastaanottajat huomioiden. Erityisryhmiä ovat päättäjät, kalastajat
tarpeet ja tiedostavat vastuunsa ja
ottavat huomioon toimintansa vaiku- ja ranta-asukkaat, matkailijat ja koululaiset.
tukset saimaannorppa kannan ekologiseen tilaan. Suojelumyönteinen
asenneilmapiiri kasvaa.
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Viiden
vuoden
välein
**
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YM
MMM
ELY
MH
Kunnat

Kiireellinen
**

Toteutetaan
lähivuosina
**
Jatkuva
**

10 Saimaannorpan suojelun vastuut
Saimaannorpan suojeluun liittyvät tärkeimmät tehtävät voidaan jaotella eri virallisille toimijoille seuraavasti.
Toimija

Tehtävä

Ympäristöministeriö

• Päävastuu kannan suojelusta: delegointi, ohjaus ja kansainväliset
sopimukset ja EU asiat
• Toimenpidesuunnitelman päivittäminen
• Luonnonsuojelualueiden perustaminen valtion maille ja vesille
• Kaavoituksen edistäminen, ohjaaminen ja valvonta

Maa- ja metsätalousministeriö

• Kalastuksen ohjaaminen saimaannorpan suojelemiseksi
• Saimaannorpan suojelutavoitteiden ja kalastuksen yhteensovittaminen
• Etelä-Savon ELY-keskuksen tekemien kalastuksen rajoitussopimusten
tulosohjaus ja rahoitus
• Ammattikalastajille maksettavien korvausten rahoitus
• Norpalle vaarattomien pyydysten ja pyyntivälineiden
kehittämistoiminnan ohjaaminen ja rahoittaminen
• Kalastusjärjestöjen valtionavulla suoritettavan neuvonnan tulosohjaus
• Kalastuksenvalvonnan ohjaaminen

Metsähallitus

Päävastuu kannan seurannasta:
• Pesä- ja poikaslaskenta
• Kuolleisuuden seuraaminen, kuolleiden norppien kerääminen
tutkittavaksi ja kudosnäytteiden toimittaminen tutkimuslaitoksille sekä
yliopistoille
• Kudospankin ylläpidon takaaminen yhdessä Itä-Suomen yliopiston
kanssa
• Kannan seurantatulosten analysointi, raportointi ja viestintä
• Asiantuntijatehtäviä
• Erävalvonta ja kalastuksen rajoitussopimusten valvonta
• Valtionmaiden luonnonsuojelualueiden perustamiseen liittyvät tehtävät
• Kansallispuistojen, valtion luonnonsuojelualueiden ja yksityisten
suojelualueiden hoito
• Natura 2000 -alueiden hoito- ja käyttösuunnitelmien laadinta

ELY-keskukset

• Lupaviranomaistehtävä, tutkimuksen ja kannanseurannan luvat
• Natura 2000 -alueisiin liittyvät viranomaistehtävät mm. Natura-alueisiin kohdistuvien hankkeiden vaikutusten arviointia koskeva neuvonta
ja lausunnot luonnonsuojelulain mukaisista Natura-arvioinneista
• Luonnonsuojelualueiden perustaminen ja alueiden hankkiminen
valtiolle luonnonsuojelutarkoituksiin
• Kaavoitustyön ohjaaminen
• Rakentamisen poikkeusluvat kaavoittamattomille rannoille
• Maastoliikennelain 8 §:n nojalla asetettavat ajoneuvon käyttökiellot ja
rajoitukset
• Vesiliikennelain 15 §:n nojalla asetettavat vesikulkuneuvolla liikkumista
koskeva kiellot ja rajoitukset
• Sopiminen vesialueiden omistajien kanssa vapaaehtoisesta kalastuksen
rajoittamisesta (Etelä-Savon ELY-keskus)
• Ammattikalastajien korvausten maksaminen (Etelä-Savon ELY-keskus)
• Norpalle vaarattomien pyydysten ja pyyntivälineiden kehittämistoiminnan rahoittaminen ja ohjaaminen
• Kalastuksenvalvontasuunnitelmien valmistelun ohjaaminen
• Saimaan veden laatua, hydrologiaa sekä jää- ja lumitilannetta kuvaavien
tietojen tuottaminen
• Saimaan ja Vuoksen juoksutussääntöön liittyvät toimeenpanotehtävät
(Kaakkois-Suomen ELY-keskus)

Suomen ympäristökeskus (SYKE)

• Saimaan vesitilanteen seuranta, vesistöennusteet ja osallistuminen
• Saimaan ja Vuoksen vesitilanteiden hallinnan kehittämiseen.
• Lajeja koskevat uhanalaisarvioinnit ym. asiantuntijatehtävät
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Toimija

Tehtävä

Riista- ja kalantutkimuslaitos

• Asiantuntijuus, tutkimus

Itä-Suomen
yliopisto*
(Muilla yliopistoilla
vähäisempi rooli).

• Tutkimustoiminta
• Kudospankin ylläpito yhdessä Metsähallituksen kanssa, norppanäytteiden museointi
• Osallistuu yhteistyössä Metsähallituksen ja RKTL:n kanssa kannan
seurantaan

Poliisi

• Kuolleiden saimaannorppien ottaminen haltuun yhdessä Metsähallituksen kanssa
• Kalastuksen valvonta
• Maastoliikenteen valvonta
• Rike-epäilyjen tutkinta

Elintarviketurvallisuusvirasto

• Kuolleiden norppien ruumiinavaukset, kuolinsyiden määritys
• Terveydentila yms. tutkimus
• Hylkeissä esiintyvien tautien ja loisten seuranta

Kunnat

• Kaavoitus, rakennusvalvonta

Maakuntaliitot

• Maakuntakaavoitus

* Yliopistoja autonomisina toimijoina ei voida vastuuttaa kuten muita virallisia toimijoita.

Muita saimaannorpan suojeluun vaikuttavia toimijoita ovat muiden muassa:
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Toimija

Toiminta

WWF Suomi

• Luonnonsuojelutyö
• Osallistuu saimaannorpan pesä- ja poikaslaskentaan yhdessä
Metsähallituksen kanssa
• Tukee tutkimusta ja seurantaa

Suomen luonnonsuojeluliitto

• Luonnonsuojelutyö

Nestorisäätiö

• Tukee saimaannorpan suojelutyötä norpan elinehtojen turvaamiseksi
ja parantamiseksi sekä tukee siihen liittyvää tutkimustyötä. Säätiö voi
tukea myös laatokannorpan suojelutyötä sekä muuta luonnonsuojelua
edistävää toimintaa.

Raija ja Ossi
Tuuliaisen säätiö

• Tukee eläinsuojelutyötä. On tukenut useasti saimaannorpan
suojelutyötä.

Saimaan Norppaklubi ry

• Edistää saimaannorpan suojelua ja tutkimusta sekä Saimaan elinkelpoisuutta, ihmisen ja norpan parhaan yhteiselon saavuttamiseksi.

Kalastusalueet

• Kalastuksen rajoitussopimusten valvonta

Kalatalouskeskukset

• Edistää vapaaehtoisista kalastuksen rajoituksista sopimista avustamalla
osakaskuntia kokousten järjestämisessä
• Osallistuu kalastuksen valvontasuunnitelman laatimiseen
• Kalastuksen valvojien koulutus

Vesialueiden
omistusyksiköt,
osakaskunnat

• Sopiminen Etelä-Savon ELY-keskuksen kanssa kalastuksen rajoittamisesta
• Oman kalastuksen rajoitussopimuksen velvoittama valvonta

Vapaa-ajankalastajapiirit ja paikalliset
kalaseurat

• Valistus norpan suojelusta ja kalastustapojen suuntaaminen norppaystävällisiin kalastusmenetelmiin

Saimaannorpan suojelun strategia ja toimenpidesuunnitelma

11 Suunnitelman toteuttamisen
resurssit ja rahoitustarpeet

11.1

Nykyisten toimintojen kustannukset vuonna 2010
Saimaannorpan suojelutyöhön ja seurantaan on vuosien saatossa käytetty eniten
aikaa Metsähallituksessa, jo lakkautetuissa ympäristökeskuksissa, ELY-keskuksissa
ja ympäristöministeriössä (taulukko 6). Lisäksi Itä-Suomen yliopisto on tehnyt jo
vuosikausia tärkeää tutkimustyötä, joka osaltaan on edistänyt suojelutyötä. Viime
vuosina on korostunut erityisesti maa- ja metsätalousministeriön rooli. Huomion
arvoista on myös esimerkiksi kansalaisjärjestöjen merkitys. Vuonna 2010 käytettiin
saimaannorpan suojeluun aiempia vuosia enemmän resursseja, johtuen erityisesti
Saimaannorpan suojelun strategian ja toimenpidesuunnitelman laatimisesta sekä
kalastusrajoitussopimusten valmisteluun liittyneistä tehtävistä. Lisäksi yhteydenpito
EU-komission suuntaan vei paljon työaikaa. Uutena kustannuksena tulivat myös mm.
ammattikalastajille maksetut korvaukset kalastusrajoitusten aiheuttamista menetykTaulukko 6. Vuonna 2010 valtion hallinnossa, Itä-Suomen yliopistossa ja kalatalouskeskuksessa
saimaannorpan suojelutyöhön käytetyt resurssit.
Organisaatio

Henkilötyöaika htv/2010

Erityisiä kuluja euroa

Etelä-Savon
ELY-keskus

1,7

Korvaukset ammattikalastajille
50 000
Norpalle vaarattoman rysätyypin
kehittämishanke 239 000

Muut ELY-keskukset:
Pohjois-Savo, PohjoisKarjala ja KaakkoisSuomi

0,3

Metsähallitus

4,3 (josta pesä- ja poikaslaskennan vapaaehtoistyö
1,0)

Korvaukset kalavesien omistajille 264 000
Pesälaskenta ja kuolleisuuden seuranta
111 000

Itä-Suomen yliopisto

4,9
(josta määräaikaisia 4,3)

Tutkimushankkeet
172 000

SYKE

0,02

RKTL

0,3

Ympäristöministeriö

1,1

Suojeluohjelmien toteutus (rauhoitukset,
kaupat) saimaannorpan esiintymisalueella
230 000

Maa- ja metsätalousministeriö

1,5

Rahoitettu useita tutkimus- ja kehittämishankkeita

ProAgria Kalatalouskeskus

0,5

Hanke kalastuksen ja norpansuojelun
yhteensovittamiseksi 8 000

Saimaannorpan suojelun strategia ja toimenpidesuunnitelma

75

sistä ja tutkimustyöhön saadut lisämäärärahat. Toisaalta rantojensuojeluohjelman
toteuttaminen on loppusuoralla, ja vuonna 2010 suojelun korvauksiin käytettiin
aiempia vuosia huomattavasti vähemmän määrärahoja.
Vuonna 2010 käytettiin valtion organisaatioissa ympäristöministeriön sekä maa- ja
metsätalousministeriön hallinnonalalla saimaannorpan suojelutyöhön ns. toimintamenomomentilla palkattujen henkilöiden kuluihin kaikkiaan noin 500 000 euroa.
Erilaisina korvauksina kalastajille ja maanomistajille maksettiin kaikkiaan noin
544 000 euroa. Lisäksi tutkimushankkeisiin ja kannan seurantaan käytettiin noin
540 000 euroa.

11.2

Toimenpide-esitysten toteuttamisen lisäkustannukset
Suuri osa toimenpide-esityksistä pystytään toteuttamaan nykyisillä henkilöresursseilla olemassa olevien rahoituskehysten puitteissa (valtion budjetin luku 11.1.). Lisäresursointia kuitenkin tarvitaan mm. kalastusrajoitusten valvontaan (arviolta 50 000
/v), luonnonsuojelualueiden ja Natura 2000 -alueiden hoito- ja käyttösuunnitelmien
laatimiseen ja toteuttamiseen (arviolta 100 000–150 000 euroa/v), viestintään ja ihmisten osallistamisen tehostamiseen (arviolta 50 000 euroa/v) sekä saimaannorppaa
koskevaan tutkimustoimintaan (arviolta 50 000–100 000 euroa/v). Norppakannan
kasvaessa ja esiintymisalueen laajentuessa kalastusrajoitusten korvauksiin ja, kaikkien muiden keinojen puuttuessa, rakennusoikeuksien korvaamiseen tarvittava rahoitus todennäköisesti myös kasvaa.
Lisääntyvä rakentamisen ohjaus ja mahdollisten kaavamuutosten valmistelu aiheuttaa lisäkustannuksia kunnille.
Kokonaisuutena arvioiden toimenpidesuunnitelman toteutuksen lisäresurssitarve
on noin 0,3–0,5 miljoonaa euroa vuodessa lähimmän viiden vuoden ajan.
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12 Toimenpidesuunnitelman päivitys

Toimenpidesuunnitelmaan on koottu perustietämys saimaannorpasta ja sen kannan
tilasta. Saimaannorppakantaa suojellaan tulevaisuudessa toimenpidesuunnitelmassa asetettujen linjausten mukaisesti. Tavoitteena on, että norppakanta kasvaa kohti
suotuisan suojelun tasoa, norppaan kohdistuvasta tutkimuksesta sekä norppakannan
seurannasta saadaan uutta tietoa päätöksenteon pohjaksi ja että norppakannan suojelutoimet eivät muodosta millekään taholle kohtuutonta haittaa.
Tässä esiteltyjen suojelutoimenpiteiden lisäksi saimaannorppaan ja sen elinoloihin
vaikuttavat välillisesti monet kansainväliset sopimukset ja ohjelmat sekä kansalliset
toimet.
Toimenpidesuunnitelman toteutumista tarkasteleva seurantaryhmä kokoontuu
vuosittain ja kuulee tarpeen mukaan eri intressitahoja. Ryhmä raportoi toiminnastaan
vuosittain ympäristöministeriölle ja tekee esityksiä saimaannorpan suojelun parantamiseksi ja kehittämiseksi. Toimenpidesuunnitelma päivitetään viiden vuoden välein,
ensimmäisen kerran vuonna 2015, jolloin se on käytettävissä myös kalastusrajoituksia ja verkkokalastuksen rajoittamista koskevien asetusten uusimisen valmistelussa. Tarvittaessa suunnitelmaan voidaan tehdä pienimuotoisia tarkistuksia myös
aiemmin.
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13 Toimenpidesuunnitelman
vaikutusten arviointi

Viranomaisten laatimien suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arviointia koskeva laki (200/2005, ns. SOVA-laki) edellyttää, että Saimaannorpan suojelun
strategian ja toimenpidesuunnitelman ympäristövaikutukset selvitetään ja arvioidaan
lain 3 §:n tarkoittamalla tavalla (liite 8).
Ympäristövaikutusten osalta toimenpidesuunnitelman vaikutukset ovat hyvin
myönteisiä. Ihmistoiminnan ja saimaannorpan suojelutarpeiden yhteensovittaminen
edesauttaa myös muun lajiston ja luonnon monimuotoisuuden säilymistä. Samalla
toteutetaan myös mm. rantojensuojeluohjelmaan, valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin, kaavoihin ja Natura 2000 -alueisiin asetettuja suojelutavoitteita.
Merkittävimpiä haitallisia taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia arvioidaan aiheutuvan kalastamista, rakentamista ja mahdollista talviaikaista liikkumista koskevista
rajoituksista. Etenkin kalastusrajoituksista aiheutuu kuluja mm. uusien pyydysten
hankinnasta niin vapaa-ajan kalastajille kuin ammattikalastajille. Totuttujen kalastustapojen muuttaminen koetaan myös usein kielteisenä. Kalastusrajoituksista maksettavat korvaukset tasapainottavat em. kielteisiä vaikutuksia.
Elinvoimaisella norppakannalla on myös merkittäviä myönteisiä vaikutuksia
etenkin aluetalouteen. Norppa on Saimaan alueen matkailulle merkittävä vetovoimatekijä.
Toimenpidesuunnitelmaa on tarkoitus toteuttaa yhteistyöhakuisesti ja viestintää
on tarkoitus tehostaa. Tämä luo edellytykset niin viranomaisten välisen yhteistyön
kehittämiseksi kuin myös viranomaisten ja sidosryhmien ja Saimaan alueen asukkaiden entistä kiinteämpään yhteistyöhön, jolla parannetaan suojelutoimien hyväksyttävyyttä.
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LII TTEET

Liite 1.
LIITE 1/1

Saimaannorpan suojelutyöryhmän asettamiskirje

Päiväys
Datum

Dnro
Dnr

15.3.2010

YM008:00/2010

Jakelussa mainitut

Viite ympäristöministeriön
Hänvisning

Asia Saimaannorpan
Ärende

kirje 5.2.2010

suojelutyöryhmän asettaminen

Ympäristöministeriö on asianomaisia tahoja kuultuaan tänään asettanut ohjaus- ja projektiryhmästä koostuvan saimaannorpan suojelutyöryhmän.
Saimaannorppa (Phoca hispida saimensis) on luontodirektiivin liitteessä II mainittu laji, jota varten on
osoitettu alueita Natura 2000 -verkostoon. Lisäksi se kuuluu direktiivin liitteen IV(a) tiukan suojelun lajeihin. Direktiivin tavoitteena on lajien suotuisan suojelutason saavuttaminen ja ylläpitäminen. Saimaannorppa on myös luonnonsuojelulain 47§ tarkoittama erityisesti suojeltava laji, joka on kansallisesti luokiteltu erittäin uhanalaiseksi.
Saimaannorpan pitkään myönteisenä jatkunut kannan kehitys on viime vuosien aikana pysähtynyt. Luontodirektiivin mukaisessa raportoinnissa lajin suojelutaso on arvioitu luokkaan "epäsuotuisa – huono".
Maailman Luonnonsuojeluliitto IUCN on muuttanut saimaannorpan kansainvälistä uhanalaisuusluokitusta
kriittisesti uhanalaiseksi. Ympäristöministeriön on luonnonsuojelulain 47§:n mukaan tarvittaessa laadittava ohjelma erityisesti suojeltavan lajin kannan tai kantojen elvyttämiseksi.
Työryhmän tehtävänä on laatia toimenpidesuunnitelma saimaannorpan suotuisan suojelutason saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi. Suunnitelma tulee olemaan luonnonsuojelulain 47 §:n tarkoittama ohjelma ja
sen tulee sisältää suuntaviivat Natura 2000 -alueilla tarpeellisista suojelutoimenpiteistä sekä luontodirektiivin tiukan suojelujärjestelmän toimeenpanemisesta. Suunnitelma laaditaan laajapohjaisena yhteistyönä
keskeisten maakunnallisten ja valtakunnallisten sidosryhmien kanssa. Toimenpidesuunnitelmaa laadittaessa otetaan huomioon kaikki saimaannorpan suojelun hyväksi tehdyt muut suunnitelmat, tutkimukset ja
toimenpiteet, ja sen avulla sovitetaan kestävällä tavalla yhteen saimaannorpan suojelun tarpeet ja ihmisen
toiminta Saimaalla.
Toimenpidesuunnitelman tulee sisältää ainakin seuraavat asiat:
- tämän hetkinen tutkimustieto saimaannorpasta, mukaan lukien kannanarviot ja levinneisyysalue
- saimaannorppaa ja sen suojelua koskeva lainsäädäntö
- kantaan kohdistuvat uhkatekijät
- suojelun toteuttamisen perusperiaatteet, tavoitteet ja lähtökohdat suojelualueilla ja niiden ulkopuolella
- suojelukeinot
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- toimenpiteet kannan elvyttämiseksi (mm. tutkimus, tiedotus, kalastusjärjestelyt, suojelualueiden hoitoja käyttösuunnitelmat sekä suojelutoimenpiteet, liikkuminen, kaavoitus, rakentaminen, matkailu, ilmastonmuutokseen varautuminen)
- eri tahojen vastuut ja työnjako em. toimenpiteissä
- toteutuksen tavoiteaikataulu
Työryhmä muodostuu ohjausryhmästä ja projektiryhmästä. Asiantuntijoista koostuva projektiryhmä koostaa laadittavan toimenpidesuunnitelman. Projektityöryhmän työtä ohjaa ja valvoo ohjausryhmä. Projektiryhmä ja ohjausryhmä toimivat tiiviissä vuorovaikutuksessa keskenään. Ryhmät voivat kuulla ulkopuolisia asiantuntijoita sekä järjestää seminaareja ja keskustelutilaisuuksia.
Työryhmän toimikausi on 15.3.2010 – 31.3.2011
Työryhmän kokoonpano on seuraavaa:
Ohjausryhmä:
Puheenjohtaja:
ylijohtaja Timo Tanninen, ympäristöministeriö
Varapuheenjohtaja:
ylijohtaja Pekka Häkkinen, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Jäsenet:
kalastusneuvos Eija Kirjavainen, maa- ja metsätalousministeriö
hallitussihteeri Klaus Metsä-Simola, ympäristöministeriö
alueidenkäyttöpäällikkö Kimmo Haapanen, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
kalatalouspäällikkö Jorma Tiitinen, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
luonnonsuojelupäällikkö Pentti Välipakka, Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
(varalla Tuula Tanska)
kehitysjohtaja Matti Määttä, Metsähallitus, luontopalvelut
suunnittelujohtaja Arto Hämäläinen, Etelä-Karjalan liitto
ympäristösuunnittelija Hanne Lohilahti, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto
maakuntajohtaja Matti Viialainen, Etelä-Savon maakuntaliitto (varalla Sanna Poutamo)
valtuuston puheenjohtaja Aarno Happonen, Heinäveden kunta
rakennustarkastaja Ilpo Henttinen, Varkauden kaupunki
valtuuston pj. Anni Laihanen, Taipalsaaren kunta
maanviljelijä Esko Mielikäinen, Savonlinnan kaupunki
tutkimusmestari Tauno Nurmio, Enonkosken kunta
valtuuston II varapuheenjohtaja Ari Partanen, Sulkavan kunta
maanviljelijä, metsätalousteknikko Juho Tiainen, Rantasalmen kunta
tekninen johtaja Heikki Virta, Puumalan kunta
juristi Jenny Fredrikson, Kalatalouden keskusliitto (varalla Markku Myllylä)
johtokunnan jäsen Markku Auvinen, Pro Agria Etelä-Savo ry, Mikkelin kalatalouskeskus (varalla Rauno
Jaatinen)
puheenjohtaja Markku Törrönen, Suomen sisävesiammattikalastajat ry, (varalla Veli Heinonen)
toiminnanjohtaja Ilkka Mäkelä, Suomen vapaa-ajankalastajien keskusjärjestö (varalla Risto Tarikka)
aluepäällikkö Kaarina Tiainen, Suomen luonnonsuojeluliitto (varalla Ilpo Kuronen)
ohjelmapäällikkö Petteri Tolvanen, WWF Suomi (varalla Jari Luukkonen)
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Projektiryhmä:
Pj:
biologi Arto Ustinov, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Jäsenet:
ylitarkastaja Matti Osara, ympäristöministeriö
ylitarkastaja Roni Selén, maa- ja metsätalousministeriö
suojelubiologi Tero Sipilä, Metsähallitus, Etelä-Suomen luontopalvelut
suojelubiologi Tuomo Kokkonen, Metsähallitus, Etelä-Suomen luontopalvelut
kalastusneuvoja Harry Härkönen, ProAgria Etelä-Savo ry Mikkelin kalatalouskeskus
kalastusbiologi Lasse Hyytinen, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
tutkija Mervi Kunnasranta, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
prof. Markku Viljanen, Itä-Suomen yliopisto, saimaannorppatutkimusyksikkö
Työryhmän asettamispäätös ei täytä miesten ja naisten tasa-arvosta annetun lain (609/1986) vaatimusta
molempia sukupuolia koskevasta vähimmäisosuudesta. Ministeriö katsoo lain 4a§:n 1 momentin tarkoittamana erityisenä syynä tähän poikkeavaan menettelyyn olevan se, että koska työryhmän työssä korostuu
saimaannorppaan ja alueiden käyttöön liittyvä asiantuntemus, ei ole mahdollisuuksia poiketa asiantuntijaja intressitahojen nimeämistä ehdokkaista.
Työryhmän menot maksetaan momentilta 350101023 (komiteat ja työryhmät). Sekä ohjaus- että projektiryhmän työ tehdään virkatyönä. Kukin työhön osallistuva taho vastaa siten itse omista kustannuksistaan.
Ministeriö ei maksa kokouspalkkioita, eikä korvaa matkakustannuksia.

Ylijohtaja
kansliapäällikön sijainen

Helena Säteri

Hallitussihteeri

Heikki Korpelainen

JAKELU:

työryhmän pj ja jäsenet
YM osastot
YM talouspalvelut
YM työryhmäkortisto
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Saimaannorpan esiintymisalueella sijaitsevat Natura 2000 -alueet

Kartassa näkyy myös Puruvesi, jonka Natura 2000 -alueeksi valinnan perusteissa ei
ole mainittu saimaannorppaa.
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Kalastusalueiden tekemät kalastusrajoituspäätökset
saimaannorpalle vaarallisten pyydysten osalta
Kalastusalueiden
tekemät kalastuksen
rajoituspäätökset

Muikun verkkokalastus: pintapyyntirajoitus
0–3 m

Pinta- ja väliMuu verkkovesipyynti:
rajoitus
verkkojen
solmuvälirajoitus

Siimakalastus

++

+

+

++

++

+

+

VUOKALA

++

++

+

+

KOLOVESI

++

+

HAUKIVESI

++

+

PIHLAJAVESI

+

++

Rauhoitusalue

Pohjois-Karjala
ORIVESI
KESKI-KARJALA
Etelä-Savo

PURUVESI
SULKAVA

++
++

+

PUUMALA

+

LOUHI–YÖVESI

+

LUONTERI

+

Etelä-Karjala
SUUR-SAIMAA

s

s

s

Kalatalouden kannalta:
++ = suositusten mukainen
s = vain suositus
+ = oikean suuntainen
tyhjä = ei vielä toimenpiteitä
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LIITE 4/1

Saimaannorppa ja kalastus -seurantaryhmä II:n toimenpide-esitykset
ja arvio niiden sekä eräiden muiden saimaannorpan suojelun
edistämiseksi tehtyjen toimenpiteiden toteutumisesta
(Maa- ja metsätalosministeriö 2011)

Toimenpide-esitykset
Kalastuksen kevätrajoitus
• Keväisin, 15.4.–30.6. kielletään kuuttien suojelemiseksi saimaannorpan keskeisillä lisääntymisalueilla kaikki verkkokalastus, kalatäkyinen koukkukalastus ja
maa- ja metsätalousministeriön 1.4.2009 antamassa asetuksessa määritelty isorysäpyynti. Rajoitusalueen tulee olla yhtenäinen, kattava ja sijaittava saimaannorpan lisääntymisen kannalta keskeisillä alueilla, jotta se estää kuuttien kuolemat. Rajoitusalue muodostetaan ydinalueelle (1 500 km2). Kevätrajoitusaikaa
ja -aluetta on tarvittaessa voitava muuttaa joustavasti, mikäli norpansuojelun
tehostaminen sitä edellyttää.
• Kalastuksen kevätrajoitusalue voidaan muodostaa kahdella vaihtoehtoisella
menettelyllä, joista seurantaryhmä pitää vaihtoehtoa 1 ensisijaisena:
• Vaihtoehto 1: Kevätrajoitusalueen muodostamista jatketaan sopimusmenettelyllä osakaskuntien kanssa saimaannorpan pesinnän ydinalueelle. Jos aluetta
ei saada yhtenäiseksi 30.11.2010 mennessä tai sopimuskustannukset/km2
kasvavat oleellisesti nykytasosta, maa- ja metsätalousministeriön tulee ryhtyä
toimiin kevätrajoitusalueen muodostamiseksi yhtenäiseksi valtioneuvoston
asetuksella, joka on voimassa 15.4.2011. Kevätrajoitusaluetta suositellaan
seuraavien vuosien aikana laajennettavan edelleen perustuen ajantasaiseen
tietoon.
• Vaihtoehto 2. Kevätrajoitusalue muodostetaan kalastuslain nojalla valtioneuvoston antamalla asetuksella.
MMM:n asetus eräistä kalastusrajoituksista Saimaalla
• Keväällä 2009 laajennettiin maa- ja metsätalousministeriön antamalla asetuksella
eräiden kalastustapojen ja pyydysten käyttöä koskevaa kalastuksenrajoitusaluetta Saimaalla. Asetusalueen laajentaminen ja asetuksessa mainittujen pyyntimenetelmien ja pyydystyyppien rajoitukset määriteltiin keväällä 2009 käytössä
olleen tiedon pohjalta aikuisten norppien suojelemiseksi kalastuskuolevuudelta.
Asetuksen vaikutuksia saimaannorppakannan tilaan ja kalastukseen seurataan. Jos seurantatietojen perusteella on tarvetta tehdä muutoksia asetusalueen
kokoon tai asetuksen sisältämien pyyntimenetelmien tai pyydystyppien rajoitussäädöksiin, on muutostarpeisiin reagoitava joustavasti ja riittävän nopealla
aikataululla.
Ammattikalastus
• Tutkimuslaitoksia ja muita alan toimijoita on aktivoitava käynnistämään hankkeita saimaannorpalle vaarattomien pyydys- ja pyyntimenetelmien kehittämiseksi.
• Kehitetään järjestelmä, jolla minimoidaan ja korvataan kalastusrajoitusten ammattikalastajille aiheuttamat tulonmenetykset alkaen vuodesta 2010.
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Vapaa-ajankalastus
• Vapaa-ajankalastuksen ja saimaannorpan suojelun yhteensovittamisen painopisteenä on verkkokalastuksen korvaaminen muilla pyydyksillä ja pyyntimuodoilla. Tähän liittyen alan toimijoita aktivoidaan käynnistämään hankkeita 1) kalastajia tyydyttävien ”norppaystävällisten” pyydysten edelleen kehittämiseksi
sekä 2) tiedottamisen, neuvonnan ja valvonnan tehostamiseksi laajapohjaisena
yhteistyönä.
Osakaskunnat
• Jos kalastuksen kevätrajoitusta toteutetaan sopimusmenettelyllä, osakaskunnille
norpansuojelualueista maksettava sopimuskorvaus toivotaan suunnattavan
monipuoliseen kalavesien ja -kantojen hoitoon sekä tehokkaaseen valvontaan.
Hoitomenetelmistä annetaan osakaskunnille asiantuntija-apua kalataloushallinnon, neuvonnan ja tutkimuslaitosten yhteistyönä. Hoitotoimien suunnittelussa
otetaan erityisesti huomioon Saimaan järvilohi, saimaannieriä, harjus ja järvitaimen.
Tutkimus ja seuranta sekä suojelun kehittämistarpeet ja seuranta
• Saimaannorpan suojelun perusteella annettujen kalastusrajoitusten vaikutuksista ammatti- ja vapaa-ajankalastukseen tulee tehdä perusteellinen selvitys ja
seurata tilannetta määrävälein (esimerkiksi 5 vuoden välein). Tutkimuksia tulee
suunnata rajoitusten vaikutuksiin kalastoon sekä niiden sosiaalisiin ja taloudellisiin vaikutuksiin varmistamalla riittävät resurssit alan tutkimuslaitoksille.
• Kehitetään kansalaisten tekemien norppahavaintojen hyödyntämistä norppakannan arvioinnissa.
• Saimaannorpan suojelemiseksi tehtyjen kalastuksen rajoitustoimenpiteiden arvioimiseksi asetetaan seurantaryhmä, joka kokoontuu vähintään kerran vuodessa. Seurantaryhmä arvioi norpansuojelun ja kalastuksen yhteensovittamiseen
liittyvien tutkimushankkeiden tulosten hyödynnettävyyttä sekä kehittämishankkeiden ja toteutettujen yhteensovittamistoimenpiteiden vaikuttavuutta
ja tekee esityksiä sekä suojelusta että kalataloudesta vastaaville viranomaisille
asiantilan parantamiseksi ja uudelleen kehittämiseksi.
• Saimaannorpan suojelututkimukselle on osoitettava riittävä perusrahoitus.
Suojelun kustannusten rahoittaminen
• Esitetään, että valtion talousarviossa myönnetään 340 000 euron määräraha
momentille 30.63.50 (Metsähallituksen eräät julkiset hallintotehtävät) saimaannorpan suojelua varten tehtävien kalastusrajoituskorvausten maksamiseen. Tätä
varten tarvittava määrärahalisäys esitetään toteutettavaksi vuoden 2010 osalta
lisätalousarviossa (lisäystarve noin 100 000 euroa) ja vuodesta 2011 alkaen varsinaisessa talousarviossa lisäämällä 250 000 euron määräraha pysyvästi kehyksiin.
Ammattikalastajien korvauksiin luodaan samoin pysyvä menettely.
Yhteistyö ja tiedottaminen
• Saimaannorpan suojelun ja kalastuksen yhteensovittamisessa tehostetaan yhteistyötä Metsähallituksen, paikallisten toimijoiden (mm. kalatalouden organisaatiot, kalastajat, aluehallintoviranomaiset), suojelu- ja kalatalouden neuvontajärjestöjen ja tutkimuslaitosten välillä.
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• Paikallisia asukkaita on osallistunut jo pitemmän aikaa yhteistyöhön Metsähallituksen ja suojelutahojen kanssa erityisesti kevättalvisissa pesälaskennoissa.
Tätä yhteistyötä ylläpidetään ja kehitetään.
• Saimaannorpan esiintymisalueelle nimetään tarpeellinen määrä alueellisia yhdyshenkilöitä norppahavaintojen keräämistä varten.
• Metsähallituksen tulisi järjestää vuosittain tiedotustilaisuus kalastusalueille ja
osakaskunnille norppakannan tilasta ja mahdollisista uusista tutkimustuloksista. Mm. kannanarviointien yhteydessä esitettävien tunnuslukujen laskentaperusteista ja norpan kuolemansyistä tiedotetaan selkeämmin.
• Kalastajille ja muille vesillä liikkujille laaditaan selkeät ohjeet, miten toimitaan,
että vältetään norppien tarpeeton häirintä ja kalanpyydyskuolemat, ja miten
tulee toimia, jos löytää kuolleen norpan. Ohjeista laaditaan esite, joka jaetaan
norpan esiintymisalueella liikkuville kalastajille luvanmyynnin yhteydessä.
Esitettä jaetaan myös muille vesillä liikkujille. Lisäksi esite julkaistaan sidosorganisaatioiden internetsivuilla ja neuvontajärjestöt välittävät tietoa kalastajille.
Valvonta
• Saimaannorpan esiintymisalueen kalastuksen rajoituspäätösten tehokkaan valvonnan toteuttamiseksi laaditaan yhteistyöhankkeena valvontasuunnitelma,
jossa otetaan huomioon poliisin, Metsähallituksen, kalastusalueiden ja osakaskuntien suorittama valvonta.

Toimenpide-esitysten toteutumisen arviointi
Lakimuutokset
• Eduskunta hyväksyi 24.6. lain kalastuslain muuttamisesta, jonka nojalla valtioneuvosto voi antaa uhanalaisen eläinlajin suojelemiseksi asetuksia kalastuksen
rajoittamisesta. Lakiin lisättiin myös säännös siitä, että MMM:n asetuksella
voidaan antaa tarkkarajaisia säännöksiä pyydysten käytöstä. Samalla esitettiin,
että kalastusrajoitussopimusten tekeminen siirretään Metsähallitukselta EteläSavon ELY-keskukselle.
• Vuonna 2011 voimaan tulleella kalastuslain muutoksella sopimusten perusteella
asetettujen kalastusrajoitusten vastainen kalastus tuli sanktioiduksi. Vuodesta
1983 lähtien voimassa olleeseen kalastuslakiin on tehty kaikkiaan kolme kertaa
saimaannorpan suojeluun liittyvä säännös.
Kalastuksen kevätrajoitus
• Maa- ja metsätalousvaliokunnan linjauksen mukaisesti kevätrajoitus toteutetaan
ensisijaisesti osakaskuntien kanssa tehtävillä vapaaehtoisilla sopimuksilla.
• Kalastuslain 37 §:n muuttamisen yhteydessä, kesällä 2010, sopimusten tekeminen
siirrettiin Metsähallitukselta Etelä-Savon ELY-keskuksen kalatalousryhmälle.
• ELY-keskus on tarjonnut sopimuksia kaikille entisille sopimuskumppaneille.
Tarjoukset on tehty siten, että osakaskuntien vesialueelle ei jäisi verkkokalastuksen mahdollistavia vesialueita. Osakaskunnista selvä enemmistö on hyväksynyt
tarjouksen. Ydinalueen sisällä on lisäksi järjestäytymättömiä osakaskuntia ja
yksityisvesiä, joiden yhteystietoja ei vielä ole käytettävissä. On myös osakaskuntia, jotka ovat kokonaan kieltäytyneet sopimuksista tai haluavat jättää osan
aluettaan kalastusvesiksi. Sopimusalue ei näin ollen ole yhtenäinen.
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• ProAgria toteuttaa hanketta, jossa keskeisenä tavoitteena on järjestäytymättömien osakaskuntien järjestäytyminen.
• Kalastuslakia on muutettu siten, että valtioneuvoston asetuksella voidaan tarvittaessa rajoittaa verkkokalastusta Saimaalla. Valtioneuvoston asetus, jolla kaikki
verkkokalastus kiellettäisiin saimaannorpan lisääntymisen kannalta keskeisillä
alueilla vuosittain 15.4.–30.6. on ollut lausunnolla maaliskuussa 2011 (asetus ei
koskisi niitä vesialueita joissa vastaava rajoitus on aikaansaatu sopimusteitse).
Asetus on määrä antaa keväällä 2011.
MMM:n asetus eräistä kalastusrajoituksista Saimaalla
• Asetuksen vaikutuksia saimaannorppakannan tilaan seurataan aktiivisesti.
• Kalastuslain muutos mahdollistaa sen, että maa- ja metsätalousministeriön tai
valtioneuvoston asetuksella voidaan rajoittaa tietynlaisten pyydysten käyttöä.
• MMM:n asetusta muutettiin viimeksi vuonna 2009, mutta maaliskuussa 2011 oli
lausunnolla valtioneuvoston asetus, jolla pyydystyyppirajoituksia laajennettaisiin kattamaan kaikki Natura 2000 -alueiden vesialueet, lisäksi rajoitusten piiriin
tulisi myös uusia pyydystyyppejä. Asetus on määrä antaa keväällä 2011.
Ammattikalastuksen toimintaedellytysten turvaaminen
• Saimaannorpalle vaarattomien rysien kehittämiseksi on Euroopan kalatalousrahastosta vuonna 2010 rahoitettu 3-vuotinen hanke.
• Saimaannorpan ammattikalastajille aiheuttamien taloudellisten vahinkojen korvaamiseksi on kehitetty korvausjärjestelmä. MMM myönsi Etelä-Savon ELYkeskukselle 50 000 euroa korvausten maksamiseksi vuonna 2010. Korvauksia
maksettiin joulukuun alussa kymmenelle kalastajalle tai kalastusyritykselle.
Korvausmenettelyä jatketaan.
Tiedotus
• Suojelu- ja vapaa-ajankalastajajärjestöt ovat kampanjoineet verkkojen vaihtamiseksi katiskoihin, mutta norpalle vaarattomien ja vapaa-ajankalastukseen
erityisesti soveltuvien pyydysten kehittämishanketta ei ole käynnistetty.
• Kalastajille ja kesäasukkaille suunnattu esite ”Norppa ja kalastus Saimaalla”
laadittiin keväällä 2010. Esite uudistetaan keväällä 2011. Muitakin aiheeseen
liittyviä tiedotteita on laadittu. Lisäksi asiasta on tiedotettu ja valistettu lukuisissa viranomaisten ja eri järjestöjen järjestämissä tilaisuuksissa ja kokouksissa.
• Sopimussiirron yhteydessä osakaskunnat velvoitetaan tiedottamaan osakkailleen ja osakaskunnan myöntämien lupien turvin kalastaville sopimuksiin liittyvistä kalastusrajoituksista.
Tutkimus ja seuranta sekä suojelun kehittämistarpeet ja seuranta
• RKTL toteuttaa vuosina 2010–2011 ”Saimaannorpan suojelun ja kalastuksen
yhteensovittaminen – tiedonkeruu ja kalastus norppa-alueella" -nimisen tutkimushankkeen.
• ProAgrialle on myönnetty määrärahaa hankkeeseen, jossa kehitetään käytännön
toimia kalastuksen ja suojelun yhteensovittamiseksi sekä järjestäytymättömien
osakaskuntien järjestäytymisen vauhdittamiseksi.
• RKTL laatii selvitystä norppa-alueen kalastuksesta sekä kansalaisten tekemistä
norppahavainnoista ja niiden hyödyntämismahdollisuuksista.
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• Saimaannorpan suojelemiseksi tehtyjen kalastuksen rajoitustoimenpiteiden arvioimiseksi on asetettu seurantaryhmä.
Valvonta
• ProAgria on maa- ja metsätalousministeriön ja Etelä-Savon maakuntaliiton rahoittamana käynnistänyt hankkeen valvontasuunnitelman laatimiseksi norppaalueelle.
• Sopimussiirron yhteydessä osakaskunnat velvoitetaan valvomaan sopimusten
noudattamista. Lisäksi Metsähallitukselle ja Etelä-Savon ELY-keskukselle annetaan oikeus valvoa sopimusten noudattamista sopimusalueella.
Yhteistyö
• Saimaannorpan suojelun ja kalastuksen yhteensovittamista käsitelleiden työryhmien työ ja saimaannorpan suojelusuunnitelman laatimista varten perustetun
työryhmän työ sekä sopimusten siirtoprosessi ovat huomattavasti lisänneet viranomaisten, kalastajien, ympäristöjärjestöjen, neuvonnan, osakaskuntien sekä
tutkijoiden välistä yhteistyötä.
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Periaatteet ja toimintatapa saimaannorpan kalanpyydyskuolleisuuden
vähentämiseksi (Maa- ja metsätalousministeriö 2011)
Toimintaperiaate: Saimaannorpan kalanpyydyskuolleisuutta vähennetään suunnitelmallisesti tässä strategiassa esitettyjen periaatteiden ja toimintatavan mukaisesti.
Uusien toimenpiteiden käyttöön oton jälkeen seuraa 3-5 vuoden tarkkailujakso toimien tuloksellisuuden todentamista varten. Tarkkailujaksoa lyhennetään, mikäli
toimenpiteistä todetaan aiheutuvan ennakoimattomia, kielteisiä vaikutuksia.
Toimenpidekynnys: Toimenpiteitä tarkistetaan (kiristetään), mikäli todettu kalanpyydyskuolleisuuden keskiarvo tarkastelujaksolta estää tässä saimaannorpan strategiassa ja toimenpidesuunnitelmassa esitetyn saimaannorppakannan kasvutavoitteen
toteutumisen.
Toimenpiteet: 1) ajallisen kattavuuden tarkistaminen, 2) alueellisen kattavuuden
tarkistaminen, 3) pyydysrajoitusten tarkistaminen, 4) valvonnan ja viestinnän lisääminen ja 5) muut toimenpiteet.

Havainto

ajallinen

Kuutteja menehtyy pyydyksiin
kevätrajoitusalueen ulkopuolella
Kuutteja menehtyy pyydyksiin
kevätrajoitusjakson päätyttyä

alueellinen

valvonta

X
X

(X)

X

Kuutteja menehtyy pyydyksiin rajoitusalueella kevätrajoitusjakson aikana

X

Norppia menehtyy kiellettyihin
pyydyksiin asetusalueella

X

Norppia menehtyy muulla tavoin

muut

X

Norppia menehtyy pyydyksiin
pyydystyyppirajoitusalueella
Norppia menehtyy pyydyksiin
pyydystyyppirajoitusalueen ulkopuolella

pyydykset

X
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Ohjeistusta saimaannorpan huomioon ottamiseksi maankäytön
suunnittelussa (Ympäristöministeriö 2011)
1. Yleistä
Saimaannorppa kuuluu maailman uhanalaisimpiin eliölajeihin. EU:n luontodirektiivillä pyritään varmistamaan myös tämän lajin suotuisa suojelun taso. Sen elinympäristöjä suojellaan Natura 2000 -verkoston kuuluvien alueiden avulla ja lisäksi
lajin yksilöt sekä niiden lisääntymis- ja levähdyspaikat ovat kaikkialla direktiivin
edellyttämien lajisuojelusäännösten piirissä.
Maankäyttö- ja rakennuslain suunnittelu- ja lupajärjestelmät ovat osaltaan keskeisessä asemassa näiden aluesuojeluun ja lajisuojeluun liittyvien tavoitteiden toteutumisessa. Tähän ohjeeseen on keskistetysti koottu kaavoituksesta ja rakennusvalvonnasta vastaavien viranomaisten ja muiden toimijoiden käyttöön tietoa saimaannorpan elintavoista ja uhanalaisuudesta, sitä koskevasta lainsäädännöstä, lajin kannalta
tarpeellisista menettelytavoista kaavoituksessa ja sen edellyttämistä selvityksistä ja
vaikutusten arvioinneista sekä viranomaisten yhteistyöstä.

2. 	Saimaannorpan elinympäristö ja uhanalaisuus
Saimaannorppa on pelkästään Saimaan vesistössä elävä norpan alalaji (Phoca hispida
saimensis). Sen kanta vuoden 2010 lopussa oli noin 270 yksilöä.
Pysyvä jääpeite Saimaalle syntyy yleensä joulukuun loppupuolella. Kapeat salmet, joissa virtaama voi olla voimakasta, pysyvät usein auki läpi talven tai jääpeite
on niissä rikkonaista. Talven aikana saimaannorppa liikkuu näiden sulien läheisyydessä ja selkävesien reunoilla, joissa jäät liikkuvat ja railoja sekä rantojen vastaisia
jääonkaloita syntyy. Pesänsä saimaannorppa kaivaa rantakallion tai luodon kupeelle
kasautuneeseen lumikinokseen. Eristävän lumen alla se voi pitää auki avantoa, ja
pehmeään lumeen se voi kaivaa lepäilyhyllyn tai pesäonkalon. Sama yksilö voi rakentaa useampiakin makuupesiä, joissa se käy lepäilemässä. Emän kaivama onkalo
voi olla laajakin. Helmi–maaliskuun vaihteessa syntyy kuutti, joka viipyy pesässä
pari kuukautta. Emä käy säännöllisesti imettämässä sitä. Imetysaikana sille kehittyy
kylmyydeltä eristävä rasvakerros ja sen karva vaihtuu aikuisen hylkeen kaltaiseksi.
Vasta tässä vaiheessa, ja usein pesän katon jo osittain romahdettua, se aloittaa liikkumisen pesän ulkopuolella ja viimein itsenäisen elämän.
Kevään edistyessä lumi sulaa jään pinnalta ja, hengitysavannot laajenevat ja sulapaikat laajenevat. Tällöin aikuiset norpat nousevat jäille makailemaan. Kun jäät ovat
lopullisesti sulaneet, saimaannorppia nähdään usein kallioluodoilla ja rantakallioilla
makailemassa. Kesän alussa aikuiset norpat viettävät pitkiäkin aikoja louhikkoisilla
rannoilla. Karvanvaihto edistyy nopeammin, kun sen turkki ehtii kuivua kunnolla.
Muuten saimaannorpat viettävät huomattavan osan ajastaan vedessä kalastaen ja
keräten rasvakerrosta talven varalle. Ne voivat liikkua hyvin laajoilla alueilla, mutta
varsinkin vanhat yksilöt ovat paikkauskollisia ja samoja talvipesäpaikkoja käytetään
säännöllisesti.
Saimaannorpan lisääntymis- ja levähdyspaikkoja voi periaatteessa olla sellaisilla
luotojen, saarien sekä niemenkärkien rannoilla, joihin talvella kinostuu paksu lumikerros. Näihin se kaivaa makuu- tai synnytyspesät. Karvanvaihtoaikana se tarvitsee
suojaisia ja louhikkoisia rantoja levähdyspaikakseen.
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Saimaannorppa oli vuonna 1996 yksi ensimmäisistä alalajeista, jotka kansainvälinen
luonnonsuojeluliitto IUCN sisällytti uhanalaisuusluokituksiinsa. Sen nykyinen kansainvälinen uhanalaisuusluokitus on äärimmäisen uhanalainen (CR), mikä tarkoittaa, että siihen kohdistuu äärimmäisen suuri välitön uhka hävitä luonnosta. Lajin
uhanalaisuusluokka viimeksi vuonna 2010 suoritetussa kansallisessa luokituksessa
on samalla tavoin äärimmäisen uhanalainen (CR).
Luontodirektiivin seuranta- ja raportointivelvoitteisiin sisältyy kuuden vuoden
välein laadittava arvio lajien suojelun tasosta. Viimeksi vuosilta 2001–2007 laaditussa
raportissa saimaannorpan suojelutaso luokiteltiin luokkaan "epäsuotuisa – huono".
Arvion perusteena olivat norppakannan pieni koko ja hajanaisuus sekä tulevaisuuteen liittyvät epävarmuustekijät.

3. 	Saimaannorppaan liittyvä lainsäädäntö maankäytössä
3.1 Luonnonsuojelulaki
Luonnonsuojelulakia (1096/1996, jäljempänä LSL) sovelletaan lain 37 §:n mukaan
Suomessa luonnonvaraisesti esiintyviin eläinlajeihin, jotka eivät ole metsästyslain
(615/1993) 5 §:n tarkoittamia riistaeläimiä tai rauhoittamattomia eläimiä. LSL:ssa on
saimaannorpan suojeluun liittyen säännöksiä mm. eläinlajien rauhoittamisesta, erityisesti suojeltavista lajeista ja niiden esiintymispaikkojen suojelusta, luontodirektiivin
liitteen IV (a) lajien lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittämis- ja heikentämiskiellosta sekä Natura 2000 -verkostoa koskevia säännöksiä.

Lajia koskevat rauhoitusmääräykset
LSL:n 38 §:n mukaan lain soveltamisalaan kuuluvat nisäkkäät, mukaan lukien saimaannorppa, ovat rauhoitettuja. Lain 39 §:n rauhoitussäännöksen mukaan on mm.
kiellettyä rauhoitettuihin lajeihin kuuluvan yksilön:
– tahallinen tappaminen ja pyydystäminen,
– pesien tahallinen vahingoittaminen,
– tahallinen häiritseminen erityisesti eläinten lisääntymisaikana ja niiden elämänkierron kannalta tärkeillä paikoilla.
Esiintymispaikkojen ja lisääntymis- tai levähdyspaikkojen suojelu
Saimaannorppa on yksi LSL 47 §:n nojalla asetuksella säädetyistä erityisesti suojeltavista lajeista (Luonnonsuojeluasetus 160/1997, 22 § ja liite 4) Erityisesti suojeltavan lajin säilymiselle tärkeän esiintymispaikan hävittäminen ja heikentäminen on kielletty.
Kielto tulee voimaan, kun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on päätöksellään
määritellyt erityisesti suojeltavan lajin esiintymispaikan rajat ja antanut päätöksen
tiedoksi alueen omistajille ja haltijoille.
Lisäksi saimaannorppa on mainittu luontodirektiivin (92/43/ETY) liitteessä IV(a).
LSL 49 §:n mukaan kyseisten lajien yksilöiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen
hävittäminen ja heikentäminen on kielletty. Tämä kielto on siis voimassa kaikkialla,
eikä sen voimaan tulo edellytä mitään viranomaispäätöksiä.
LSL:n 39 §:n, 47 §:n ja 49 §:n säännöksistä voidaan saimaannorpan kyseessä ollen
poiketa LSL 49 §:n 3 momentin mukaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen
myöntämällä luvalla vain luontodirektiivin artiklassa 16 (1) mainituilla perusteilla.
Ne edellyttävät ensinnäkin, ettei muuta tyydyttävää ratkaisua ole eikä poikkeus hait-
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taa lajin suotuisan suojelun tason säilyttämistä sen luontaisella levinneisyysalueella.
Lisäksi edellytetään, että poikkeus myönnetään johonkin seuraavista tarkoituksista:
a) luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelemiseksi ja luontotyyppien säilyttämiseksi;
b) viljelmiin, karjankasvatukseen, metsiin, kalatalouteen sekä vesistöihin tai muuhun omaisuuteen kohdistuvien erityisen merkittävien vahinkojen ehkäisemiseksi;
c) kansanterveyttä ja yleistä turvallisuutta koskevista tai muista erittäin tärkeän yleisen
edun kannalta pakottavista syistä, mukaan lukien sosiaaliset ja taloudelliset syyt tai jos
poikkeamisesta on ensisijaisen merkittävää hyötyä ympäristölle;
d) näiden lajien tutkimus- ja koulutus-, uudelleensijoittamis- ja uudelleenistuttamistarkoituksessa ja näiden tarkoitusten kannalta tarvittavien lisääntymistoimenpiteiden vuoksi;
e) tarkoin valvotuissa oloissa valikoiden ja rajoitetusti tiettyjen lajien yksilöiden ottamisen
ja hallussapidon sallimiseksi kansallisten toimivaltaisten viranomaisten määrittelemissä
rajoissa.

Jäsenvaltioiden on toimitettava myönnetyistä poikkeuksista kertomus EU:n komissiolle kahden vuoden välein.
Kaavapäätösten yhteydessä tämän poikkeamismahdollisuuden käyttäminen tulee vain harvoin kysymykseen, koska kaavoissa useimmiten on olemassa useampia
vaihtoehtoja. Jos kaavaratkaisu koskee hankkeita, joita tarkoitetaan c) kohdassa ja
jotka maaston tai muiden ominaisuuksiensa vuoksi ovat paikkaansa sidottuja eikä
niille ole kaavallisesti vaihtoehtoa, poikkeamismenettely voi joissain tapauksissa olla
mahdollinen.

Natura 2000 -verkoston alueet
Saimaannorppa on mainittu luontodirektiivin liitteessä II, mikä merkitsee velvoitetta
osoittaa erityisten suojelutoimien alueita sen suotuisan suojelutason säilyttämiseksi
tai saavuttamiseksi. Laji on määritelty kyseisessä liitteessä myös ns. ensisijaisesti
suojeltavaksi lajiksi. Käytännössä Suomessa on Natura 2000 -verkostossa yhteensä
10 aluetta, joiden yhtenä suojeluperusteena on mainittu saimaannorppa (liite 1).
LSL 65 §:ssä säädetään vaikutusten arviointimenettelystä sellaisissa suunnitelmissa
ja hankkeissa, joilla saattaa olla merkittäviä heikentäviä vaikutuksia Natura 2000
-verkostoon kuuluvan alueen suojeluarvoihin.
LSL 65.1 §: Jos hanke tai suunnitelma joko yksistään tai tarkasteltuna yhdessä muiden hankkeiden ja suunnitelmien kanssa todennäköisesti merkittävästi heikentää valtioneuvoston Natura 2000 -verkostoon ehdottaman tai verkostoon sisällytetyn alueen
niitä luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi alue on sisällytetty tai on tarkoitus sisällyttää Natura 2000 -verkostoon, hankkeen toteuttajan tai suunnitelman laatijan on
asianmukaisella tavalla arvioitava nämä vaikutukset. Sama koskee sellaista hanketta
tai suunnitelmaa alueen ulkopuolella, jolla todennäköisesti on alueelle ulottuvia merkittäviä haitallisia vaikutuksia. Edellä tarkoitettu vaikutusten arviointi voidaan tehdä myös osana ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (468/1994)
2 luvussa tarkoitettua arviointimenettelyä (24.6.2004/553)

Lain 65.2 §:n mukaan luvan myöntävän tai suunnitelman vahvistavan viranomaisen
tehtävänä on katsoa, että em. arviointi on tehty ja pyydettävä siitä elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen sekä luonnonsuojelualueen haltijan lausunnot.
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LSL 66 §:ssä säädetään kiellosta myöntää lupaa, hyväksyä tai vahvistaa suunnitelmaa
tilanteessa, jossa 65 §:n mukainen arviointi- ja lausuntomenettely osoittaa hankkeen
tai suunnitelman heikentävän merkittävästi alueen suojeluarvoja.
LSL 66.1 §: Viranomainen ei saa myöntää lupaa hankkeen toteuttamiseen taikka hyväksyä tai vahvistaa suunnitelmaa, jos 65 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitettu arviointi- ja
lausuntomenettely osoittaa hankkeen tai suunnitelman merkittävästi heikentävän niitä
luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi alue on sisällytetty tai on tarkoitus sisällyttää Natura 2000 -verkostoon. (26.3.1999/371)

Tästä pääsäännöstä voidaan poiketa vain, mikäli valtioneuvoston yleisistunto katsoo
lain 66.2 §:n nojalla, että hanke on erittäin tärkeän yleisen edun kannalta pakottavasta
syystä toteutettava. Tämän edellytyksenä on, ettei hankkeelle ole muita vaihtoehtoja.
Lisäksi verkostolle näin aiheutettu heikennys on kompensoitava. Poikkeusmenettelyn soveltamismahdollisuudet yleensäkin maankäytön suunnittelussa ja etenkin
saimaannorpan esiintymisalueilla ovat melko teoreettisia. Maankäytössä on useimmiten olemassa vaihtoehtoisten ratkaisujen mahdollisuus. Mainittakoon vielä, ettei
Suomessa ole toistaiseksi myönnetty lainkohdan tarkoittamia poikkeuksia lainkaan.

Vastuu luontovahingoista
Saimaannorppaan on sovellettava myös LSL 5a §:ssä tarkoitettuja luontovahinkoja koskevia säännöksiä. Luontovahinkona pidetään suotuisan suojelusuojelutason
säilyttämisen tai saavuttamisen kannalta merkittävää, mitattavissa olevaa suoraa
tai välillistä haitallista vaikutusta, joka voi periaatteessa kohdistua saimaannorpan
kyseessä ollen Natura 2000 -verkostossa oleviin lajin elinympäristöihin, lain 47 §:n
nojalla määriteltyihin esiintymispaikkoihin, lajin yksilöihin tai lisääntymis- ja levähdyspaikkoihin. Ammatillisessa toiminnassa tahallisesti tai huolimattomuudesta lainvastaisella teolla tai laiminlyönnillä aiheutettu luontovahinko voi johtaa lain 57a §:n
nojalla korvaus- tai korjaamisvastuisiin. Niistä säädetään tarkemmin laissa eräiden
ympäristölle aiheutuneiden vahinkojen korjaamisesta (383/2009).

3.2 Maankäyttö- ja rakennuslaki
Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999, jäljempänä MRL) sisältää sekä maankäytön
suunnittelua koskevia yleisiä luonnonarvojen vaalimista edellyttäviä velvoitteita, että
erityisiä viittaussäännöksiä LSL:n luonnonsuojelualueita, Natura 2000 -verkostoa sekä lajisuojelua koskevien säännösten huomioon ottamisesta MRL:n mukaisista luvista
tai kaavoista päätettäessä. Nämä säännökset edellyttävät, että myös saimaannorpan
suojelutarpeet on otettava huomioon MRL:n mukaisessa päätöksenteossa.
3.2.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Valtioneuvosto on 13.11.2008 hyväksynyt tarkistetut valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, jotka tulivat voimaan 1.3.2009. Yleistavoitteissa todetaan muun muassa,
että alueidenkäytöllä edistetään elollisen ja elottoman luonnon kannalta arvokkaiden ja herkkien alueiden monimuotoisuuden säilymistä. Ekologisten yhteyksien
säilymistä suojelualueiden sekä tarpeen mukaan niiden ja muiden arvokkaiden
luonnonalueiden välillä edistetään. Luonnonperintöä koskevaksi erityistavoitteeksi
alueidenkäytössä on asetettu sen varmistaminen, että valtakunnallisesti merkittävät
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luonnonperinnön arvot säilyvät. Rantaan tukeutuva loma-asutus on suunniteltava
siten, että turvataan luonnonarvoiltaan arvokkaiden ranta-alueiden säilyminen sekä
loma-asumisen viihtyisyys. Vuoksen vesistöaluetta koskevassa erityistavoitteessa
mainitaan alueelle ominaisen järviluonnon erityispiirteeksi mm. reliktilajit.
3.2.2 Eri kaavatasojen sisältövaatimukset
Maakuntakaavoissa valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on otettava huomioon
siten, että edistetään niiden toteuttamista. LSL:n 7 ja 77 §:ssä tarkoitettujen luonnonsuojeluohjelmien ja -päätösten tulee olla ohjeena kaavaa laadittaessa. Lisäksi on muun
muassa kiinnitettävä erityisesti huomiota luonnonarvojen vaalimiseen (MRL 28 §).
Yleiskaavaa laadittaessa on maakuntakaava oikeudellisena ohjeena. Lisäksi yleiskaavaa laadittaessa on otettava huomioon mm. luonnonarvojen vaaliminen (MRL
39 § 1 mom. ja 2 momentin 8-kohta).
Asemakaavaa laadittaessa maakuntakaava tai oikeusvaikutteinen yleiskaava on
oikeudellisena ohjeena. Lisäksi asemakaavoituksessa luonnonympäristöä tulee vaalia
eikä siihen liittyviä erityisiä arvoja saa hävittää (MRL 54 § 1 mom.).
Rantayleiskaavaa ja ranta-asemakaava laadittaessa on sen lisäksi, mitä yleiskaavasta tai asemakaavasta on säädetty, katsottava, että mm. luonnonsuojelu otetaan
huomioon (MRL 73 §).
Edellä mainittujen oikeudellisten vaatimusten ohella tulee kaavoituksessa ottaa
huomioon myös muut samaan alueeseen kohdistuvat sisältövaatimukset. Nämä
voivat olla ristiriidassa keskenään. Luonnon arvoja koskevat vaatimukset ovat usein
luontokohteen tai saimaannorpan ominaisuuksien vuoksi paikkaan tarkemmin sidottuja kuin muut vaatimukset ja siten niiden osalta vaihtoehtoisia mahdollisuuksia
on rajoitetusti.
Myös MRL:n maanomistajan asemaa koskevat oikeudelliset vaatimukset voivat
aiheuttaa kaavan sisällölle omat rajoituksensa. Maakunta- ja yleiskaavaa laadittaessa
on pidettävä silmällä, ettei kaavaa laadittaessa aiheuteta maanomistajalle tai muulle
oikeuden haltijalle kohtuutonta haittaa (MRL 28 § 4 mom. ja 39 § 4 mom.). Asemakaavan osalta suhde maanomistajaan on lausuttu hieman toisin: maanomistajalle tai
muulle oikeuden haltijalle ei saa asettaa sellaista kohtuutonta rajoitusta tai aiheuttaa
sellaista kohtuutonta haittaa, joka kaavalle asetettavia tavoitteita tai vaatimuksia
syrjäyttämättä voidaan välttää (MRL 54 § 3 mom.).
3.2.3 Maankäyttö- ja rakennuslain ja luonnonsuojelulain suhde
MRL:n 197 §:n 1 momentin nojalla kaavaa hyväksyttäessä ja vahvistettaessa on MRL:n
lisäksi noudatettava, mitä LSL:n 10 luvussa säädetään (Natura 2000 -verkostoa koskeva luku). Samoin lupa-asiaa ratkaistaessa ja muuta viranomaispäätöstä tehtäessä
on lisäksi noudatettava, mitä LSL:ssa ja sen nojalla säädetään. Siten saimaannorppaa koskevat suojeluvelvoitteet yhtenä luontodirektiivin liitteen II lajeista (Natura
2000 -verkoston valintaperusteina olevat lajit) sekä liitteen IV(a) lajeista (ns. tiukan
suojelujärjestelmän lajit, LSL 49 §) tulee ottaa huomioon kaavaa laadittaessa ja hyväksyttäessä.
Näistä säännöksistä johtuu, että MRL:n edellyttämien selvitysten ja vaikutusarvioiden rinnalla tai niiden täydennyksenä on tarvittaessa laadittava selvityksiä, jotka
perustuvat LSL:iin. Myös kaavan lopullisiin hyväksymisedellytyksiin vaikuttavat
edellä selostetut LSL:n säännökset.
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Jos kaavoitettavalla alueella tai sen läheisyydessä kaavan vaikutusalueella on Natura
2000 -verkostoon kuuluva kohde, ja saimaannorppa on yksi alueen valintaperusteena
olevista lajeista, on kaavoituksen yhteydessä tarvittaessa laadittava luonnonsuojelulain 65 §:n tarkoittama asianmukainen Natura-vaikutusten arviointi. Perustiedot
siitä, mikä merkitys tietyllä Natura 2000 -verkoston alueella on arvioitu olevan saimaannorpan kannalta, ilmenevät tarkemmin Natura 2000 -tietokantaan sisältyvästä
aluekohtaisesta tietolomakkeesta. Nämä tiedot on saatavissa Suomen ympäristökeskuksesta tai elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta. Ajantasaisten tietojen
hankkimiseksi arviointia varten on syytä olla yhteydessä Metsähallituksen asiantuntijoihin. Vaikutusten arvioinnissa on tarkasteltava mahdollisten muiden lajien ja
luontotyyppien ohella kaavan vaikutuksia saimaannorpan elinympäristöihin ja sen
populaatioon. Natura 2000 -alueisiin kohdistuvien vaikutusten arviointien laatimista
ja menettelyä on selostettu tarkemmin ympäristöministeriön julkaisemassa Ympäristöoppaassa 109/2003. Säännöksen taustalla olevan luontodirektiivin 6 artiklan
3 kohdan velvoitteen sisältöä on tulkittu myös EU:n tuomioistuimessa. Sen mukaan
arviointi on suoritettava, ellei objektiivisten seikkojen perusteella ole poissuljettua,
että heikentäviä vaikutuksia voisi aiheutua. Tämä oikeuskäytäntö on otettava huomioon LSL 65 §:ää sovellettaessa.
Natura 2000 -verkostoon kuuluvat maa-alueet, jotka on osoitettu saimaannorpan
suojelemiseksi, toteutetaan valtioneuvoston Suomen verkostoehdotusta koskevan
päätöksen mukaan pääasiassa LSL:n (1096/1996) ja MRL:n (132/1999) mukaisin
keinoin. Natura 2000 -verkoston alueilla toteutettavat tarpeelliset suojelutoimenpiteet
tarkoittavat siis sitä, että saimaannorpan kannalta tärkeimmistä alueista perustetaan
LSL:n mukaisia luonnonsuojelualueita ja niihin rajoittuvilla alueilla rakentamista
ohjataan MRL:n keinoin siten, ettei saimaannorpalle aiheudu haittaa.
Kaavan hyväksyjällä pitää olla käytettävissään asianmukaisesta arvioinnista ja
siitä annetusta luonnonsuojeluviranomaisen lausunnosta koostuva selvitys siitä, ettei
kaavalla toteutuessaan ole merkittäviä heikentäviä vaikutuksia. Näitä vaikutuksia
voivat olla esimerkiksi lisääntyvä liikkuminen ja sen aiheuttama häiriö saimaannorpan lisääntymis- ja karvanvaihtoaikana. EU:n tuomioistuimen linjausten mukaan
viranomaiset voivat myöntää lupia tai hyväksyä suunnitelmia vasta varmistuttuaan,
ettei niiden osalta ole tieteelliseltä kannalta relevanttia epäilyäkään heikentävistä
vaikutuksista.
Lisääntymis- ja levähdyspaikkojen heikentäminen ja hävittäminen on luonnonsuojelualain 49 §:n nojalla kielletty. Tämä koskee niin Natura 2000 -verkoston alueille
kuin sen ulkopuolellakin olevia lisääntymis- ja levähdyspaikkoja. Kiellon voimaantulon edellytyksenä ei ole mitään viranomaistoimia, vaan se koskee kaikkia lisääntymis- ja levähdyspaikkoja. Kielto on maankäyttö- ja rakennuslain 197 §:n mukaan
otettava huomioon lupa-asiaa ratkaistessa ja muuta viranomaispäätöstä tehtäessä.
Saimaannorpan esiintymisen huomioiminen kaavaa laadittaessa on sekä kunnan
että maanomistajan intressi. Edellä mainituilla säädöksillä on luotu järjestelmä, jonka
tarkoituksena on varmistaa, ettei rakentamisesta aiheudu saimaannorpalle häiriötä.
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4. 	Saimaannorpan esiintymisen selvittäminen ja vaikutusten arviointi
Maankäytön suunnittelussa on yleisestikin kiinnitettävä huomiota kaavan vaikutusten selvittämiseen, myös luonnon monimuotoisuuteen. Äärimmäisen uhanalaisen
saimaannorpan kyseessä ollen tämä on erityisen tärkeää. Lainsäädännössä on tätä
koskien seuraavia velvoittavia säännöksiä.
MRL 9 §: Kaavojen tulee perustua riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin. Kaavaa
laadittaessa on tarpeellisessa määrin selvitettävä suunnitelman ja tarkasteltavien
vaihtoehtojen toteuttamisen ympäristövaikutukset ja selvitykset on tehtävä koko
siltä alueelta, jolla kaavalla voidaan arvioida olevan olennaisia vaikutuksia (MRL 9
§, muutettu lailla 202/2005)
MRA 1 §: Kaavan vaikutuksia selvitettäessä otetaan huomioon kaavan tehtävä
ja tarkoitus, aikaisemmin tehdyt selvitykset sekä muut selvitysten tarpeellisuuteen
vaikuttavat seikat. Selvitysten on annettava riittävät tiedot, jotta voidaan arvioida
suunnitelman toteuttamisen merkittävät välittömät ja välilliset vaikutukset mm.
kasvi- ja eläinlajeihin ja luonnon monimuotoisuuteen.

4.1 Selvitysten riittävyys ja vaiheittainen tarkentuminen
Selvitysten ja vaikutusten arviointien tarkkuustasoa koskevat vaatimukset ovat erilaisia eri kaavatasoilla ja erilaisissa tilanteissa. Yleispiirteisiltä kaavoilta ei pääsääntöisesti edellytetä yhtä yksityiskohtaisia selvityksiä kuin suoremmin ja tarkemmin
toteuttamista ohjaavilta kaavoilta.
Myös kaavan tulevilla suunnitelluilla aluevarauksilla on vaikutusta selvitysten
riittävyyteen. Mitä voimakkaammin aluevaraus muuttaa luonnossa olevaa tilannetta
tai mitä arvokkaampi kaavoitettava alue on luontoarvoiltaan, sitä parempaa tietoa
tarvitaan päätöksenteon pohjaksi alueen luonnosta ja suunnitellun kaavan vaikutuksista siihen.
Aiemmin tehtyjä selvityksiä voi käyttää hyväksi yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa ja tarkentaa niitä tarpeellisilta osilta: päällekkäistä selvittämistä ei ole
tarpeen tehdä, ellei olosuhteissa ole tapahtunut muutoksia tai uusi suunnitelma edellytä tarkempaa tietoa kaavoituksen pohjaksi. Saimaannorppaa koskevien selvitysten
osalta on otettava huomioon lajin liikkuvuus ja se, että selvityksiä voidaan tehdä vain
sopivina vuodenaikoina.
4.1.1 Maakuntakaavataso
Maakuntakaavatasolla esitetyt kaavaratkaisut ja niitä koskevat selvitykset täydentyvät ja täsmentyvät yleiskaavoituksen, asemakaavoituksen tai hankesuunnittelun
yhteydessä. Maakuntakaavassa ei siten ole vielä mahdollista laatia niin yksityiskohtaisia selvityksiä vaikutusten arvioimiseksi kuin alemman asteisissa kaavoissa. Saimaannorpan pinta-alaltaan suppeiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen turvaaminen ei yleensä konkretisoidu maakuntakaavatasolla erityisinä kaavamerkintöinä tai
-määräyksinä, koska asia voidaan useimmiten ratkaista vasta yksityiskohtaisemman
suunnittelun avulla. Yleispiirteisenä suunnitelmana maakuntakaava antaa jatkosuunnittelulle liikkumavaraa, jonka sallimissa puitteissa maakuntakaavalle on yleensä
osoitettavissa suojelun asettamien reunaehtojen mukainen toteuttamistapa.
Natura 2000 -verkostoon alueisiin kohdistuvien maankäyttöratkaisujen osalta on
kuitenkin selvitettävä maakuntakaavan yleispiirteisyyttä vastaavalla tavalla niiden
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mahdolliset heikentävät vaikutukset suojelutavoitteisiin. Vaikka vaikutusten yksityiskohdat jäävätkin alemmanasteisen suunnittelun yhteydessä arvioitavaksi, on
maakuntakaavassa voitava varmistua siitä, että valittu maankäyttöratkaisu voidaan
jatkosuunnittelun liikkumavaran puitteissa toteuttaa Natura 2000 -alueiden suojelutavoitteita merkittävästi heikentämättä. Tarvittaessa lajin suojelutarpeiden huomioon ottamista alemmanasteista suunnittelussa voidaan tehostaa sitä koskevilla
määräyksillä.
Saimaannorpan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen osalta voidaan pääsääntöisesti
lähteä siitä, ettei niitä ole tarpeen selvittää kattavasti maakuntakaavaa laadittaessa.
Maakuntakaavaa laadittaessa on selvitysten avulla voitava kuitenkin varmistua siitä,
että kaavan sallimien toteuttamisvaihtoehtojen puitteissa löytyy sellainen ratkaisu,
joka täyttää kaavalle asetetut sisältövaatimukset. Tiedossa olevat saimaannorppakeskittymät on syytä ottaa huomioon jo maakuntakaavaa laadittaessa. Maakuntakaavoituksessa on myös kiinnitettävä huomiota mahdollisimman laajojen ja yhtenäisten
luonnonalueiden sekä ekologisten yhteyksien säilymiseen.
Käytännössä voi olla myös tilanteita, joissa jo maakuntakaavassa esitetyn ratkaisun
toteuttamisvaihtoehdot ovat esimerkiksi maantieteellisistä syistä varsin täsmällisesti
rajattuja. Tällöin maakuntakaavassa tutkittavan ratkaisun toteuttamismahdollisuudet on myös saimaannorpan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen osalta selvitettävä
ja arvioitava tavanomaista tarkemmin. Tarvittaessa maakuntakaavaan on tällaisissa
tilanteissa sisällytettävä yksityiskohtaisempaa suunnittelua ohjaavia merkintöjä tai
määräyksiä sen varmistamiseksi, että maakuntakaava voidaan toteuttaa sille asetettujen sisältövaatimusten ja luonnonsuojelulain säännösten mukaisesti.
4.1.2 Yleiskaavataso
Yleiskaavoja on tarkkuudeltaan eritasoisia, osa yleiskaavoista lähenee yleispiirteisyydessään maakuntakaavan tasoa ja toisaalta osa yleiskaavoista laaditaan varsin
tarkoiksi, jopa rakentamista ohjaavaan tarkkuuteen. Tästä johtuen yleiskaavojen
luontoselvitysten ja vaikutusten arviointien tarpeet ovat erilaisia kaavasta riippuen.
Jos yleiskaava on yleispiirteinen kunnan strategisen suunnittelun väline, luontoselvitysten tarve painottuu tiedossa olevien saimaannorpan elinalueiden varmistamiseen
ja saimaannorpalle soveltuvien elinympäristöjen tunnistamiseen niiden alueiden
osalta, joissa yleiskaava esittää muutoksia olemassa olevaan tilanteeseen. Lajien yksittäisten lisääntymis- ja levähdyspaikkojen selvittäminen jää tällöin tehtäväksi mahdollisen yksityiskohtaisemman kaavoituksen yhteydessä. Selvitystarpeet ovat sen
sijaan erilaisia esimerkiksi rantayleiskaavassa, jossa rantarakentamiseen varattavilta
alueilta tarvitaan rakentamisen sijoittamista varten hyvinkin yksityiskohtaista tietoa
eri luonnonarvojen sijainnista.
Yleiskaavan luontoselvityksen tarkoituksena on selvittää kaava-alueen luontotyypit ja ekosysteemit riittävällä tarkkuudella. Olemassa olevan tiedon lisäksi tietoja
täydennetään kenttätutkimuksin kaavasta ja tarvittavan tiedon yksityiskohtaisuudesta riippuen. Tarvittaessa saimaannorpan mahdolliset esiintymisalueet on selvitettävä saadun tiedon perusteella. Jos yleiskaavassa on tarkoitus esittää jotakin luontoa
suuresti muuttavaa maankäyttömuotoa alueelle, jonka luonnonolot mahdollistavat
saimaannorpan esiintymisen alueella tai lajin esiintymisestä on tietoa, on lajin lisääntymis- ja levähdyspaikat pyrittävä kartoittamaan ja rajaamaan mahdollisimman
tarkasti maastossa. Selvitysten perusteella voidaan tehdä ratkaisuja erilaisten maankäyttömuotojen sijoittumisesta ja mitoituksesta kaava-alueen eri osissa.

Saimaannorpan suojelun strategia ja toimenpidesuunnitelma

103

LIITE 6/9

4.1.3 Asemakaavataso
Asemakaavan luontoselvitykset painottuvat yleiskaavoja useammin tiettyihin yksittäisiin luontokohteisiin aluekokonaisuuksien sijaan. Asemakaavan luontoselvitysten
tarkkuus ja tarve riippuvat myös jo yleiskaavaa varten tehdyistä luontoselvityksistä.
Asemakaavan luontovaikutusarviointi edellyttää kohde-, luontotyyppi- ja eliölajitason tietoa. Kaikki LSL:n ja vesilain tarkoittamat luontotyypit sekä LSL:n piirin
kuuluvien erityistä suojelua vaativien lajien esiintymispaikat ja LSL 49 §:ssä tarkoitetut lisääntymis- ja levähdyspaikat on pyrittävä tunnistamaan ja kartoittamaan
maastoselvityksin.
Ranta-alueita koskevaa rakentamista suoraan ohjaavaa yleiskaavaa laadittaessa
on katsottava, että luonnonsuojelu ja luonnon ominaispiirteet otetaan huomioon
rakentamisen sijoittamisessa, joten luonto- ja saimaannorppaselvityksiltä vaaditaan
näiltä osin samaa tasoa kuin edellä on selostettu asemakaavoituksen osalta.

5. Kaavoituksessa käytettäviä aluevarauksia sekä merkintöjä
ja määräyksiä saimaannorpanhuomioon ottamiseksi
Tässä kappaleessa käydään läpi joitakin aluevarauslajeja ja arvioidaan niiden merkitystä saimaannorpan kannalta sekä esitetään eräitä esimerkkejä kaavamääräyksistä.

5.1 Yleiset periaatteet
Saimaannorppa on yksi niistä lajeista, joiden suojelu on otettava huomioon kaavoituksessa. Siten tämän lajin osalta arviointi ja vertailu eri kaavoitusratkaisujen välillä
ovat tarpeen. Tämä ei tarkoita sitä, että käytettävissä olisivat vain suojelua tarkoittavat käyttötarkoitukset, vaan muutkin käyttötarkoitukset mahdollisesti erityisillä
kaavamääräyksillä täydennettyinä tulevat kyseeseen.
Saimaannorpan suojelun kannalta käytön tehokkuus on merkittävä tekijä: mitä
tehokkaampi on kaavan käyttötarkoitus ja mitä enemmän tämä tehokkuus merkitsee
alueen käyttöä rakentamiseen, sitä huonommin tämä käyttötarkoitus turvaa saimaannorpan säilymisen. Saimaannorpan esiintymisalueella rantayleiskaavoitus on tässä
keskeinen väline. Suunnittelualueen puitteissa on tällöin tarpeen ohjata luonnonarvoiltaan herkille alueille vähemmän rakentamista kuin vähemmän herkille alueille.
Tätä varten on hyödyllistä määritellä ominaisuuksiltaan erilaisille alueille erilaiset
mitoitusvyöhykkeet. Saimaannorpan tunnettujen lisääntymispaikkojen läheisyyteen
ei tule osoittaa alueita rakentamiseen ja norpan tärkeillä esiintymisalueilla on tarpeen soveltaa alueen ominaispiirteet huomioon ottavalla tavalla riittävän alhaista
mitoitusta.
LSL 53 §:ään (553/2004) sisältyvät säännökset valtion korvausvelvollisuudesta
silloin, kun 49 §:n kiellosta aiheutuu kiinteistön omistajalle merkityksellistä haittaa
eikä edellytyksiä poikkeamisen saamiselle kiellosta ole. Kaava-alueilla kuitenkin
kaavan muuttaminen ja vaihtoehtoisen maankäyttöratkaisun löytäminen on kaikkien
osapuolten kannalta hyödyllistä selvittää ennen korvauskysymyksen esille ottamista.

5.2 Suojelualueet
Suojelualue kaavavarauksena on saimaannorpan kannalta elinympäristöjä turvaava varaus. Suojelualueiden perustaminen on kaavoissa tarkoitettu pääsääntöisesti
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valtion toteuttamisvastuulle. Kaavojen oikeusvaikutuksista kuitenkin johtuu, että
pelkkä S-aluevaraus ei ole riittävä turvaamaan saimaannorpan elinmahdollisuuksia
ennen suojelun toteuttamista. Maakuntakaavalla ei ole suoraan maanomistajiin kohdistuvia oikeusvaikutuksia toimenpiteisiin ilman suojelumääräystä eikä siihen liity
mahdollisuutta maisematyölupavelvollisuuden tyyppiseen määräykseen. Yleiskaavassa voidaan edellyttää maisematyölupaa erillisellä määräyksellä, vaikkakin yleensä
normaaleilla maa- ja metsätalousalueilla maisematyölupaa ei edellytetä. Pesinnän
häiriöherkkinä aikoina voivat lähialueiden hakkuiden säätelytoimenpiteet kuitenkin olla tarpeen. Asema- ja ranta-asemakaava-alueella nämä maisemaa muuttavat
toimenpiteet ovat luvanvaraisia jo lain perusteella.
Saimaannorpalle tärkeiden alueiden suunnittelussa on otettava huomioon edellä
selostetut LSL:n säännökset. Saimaannorpan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty kaikilla kaavojen alueilla (myös muilla kuin
S-alueilla), vaikka kaavassa ei olisi tällaista erityistä merkintää. Kielto on voimassa
myös maanomistajaa kohtaan.
Seuraavassa esitetään eräitä esimerkkejä yleiskaavassa saimaannorpan suojelemiseksi
annetuista suojelumääräyksistä:
Rantasalmi, Haukivesi–Haapaselkä rantaosayleiskaava. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 7.2.2002. Koskee Linnansaaren kansallispuiston länsipuolista aluetta:
lsm (Luonnonarvoiltaa merkittävä alue): lsm-rajauksella osoitetulla vesialueella sekä alueella
olevien rakentamattomien saarten ja luotojen rantavyöhykkeillä on uhanalaisten ja harvinaisten
eliölajien todettujen pesimä- ja liikkumisalueiden sekä arvokkaiden maisemakokonaisuuksien
vuoksi erityistä luonnonsuojelullista arvoa. lsm-alueelle rajoittuvilla SL-alueilla noudatetaan
rantojensuojeluohjelman mukaisia metsänkäsittelyn ohjeita.
Sulkava, Partalansaaren rantayleiskaava. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 13.9.2006. Koskee Pihlajaveden ja Katosselän välistä aluetta:
luo (Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue): Mahdollinen metsälain
10 §:n tai luonnonsuojelulain 29 §:n mukainen kohde tai joku muu ympäristö- tai luontoarvoiltaan
merkityksellinen kohde. Kohteen ominaispiirteitä ei saa heikentää.
Kyseisellä kaava-alueella on rajattu erikseen Natura 2000 -alue, jonka sisällä lähes kaikki
ranta-alueet on merkitty SL-varauksella. Merkinnällä "luo" olevat kohteet sijaitsevat
Natura-alueen ulkopuolella.

5.3 Virkistysalueet
Virkistysaluevaraus, jonka tarkoituksena on säilyttää alueen luonto liikkumista ja
ulkoilua varten, on saimaannorpan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen kannalta ongelmallinen. Alueen virkistyskäyttö ei saa heikentää ja hävittää niitä. Jos alueella
tiedetään olevan saimaannorpan pesiä ja karvanvaihtorantoja, voidaan sen elinmahdollisuuksien turvaamiseksi kaavassa antaa määräyksiä, joilla vaikutetaan ulkoilureittien tai virkistyksen palvelujen sijoitukseen.

Saimaannorpan suojelun strategia ja toimenpidesuunnitelma

105

LIITE 6/11

5.4 Liikenneväylävaraukset
Liikenneväylävarausten osoittaminen maakunta- tai yleiskaavassa ei vielä lyö lukkoon väylän lopullista linjausta, vaan se tarkentuu joko asemakaavoituksessa taikka maanteiden yleis- tai tiesuunnittelussa. Väylävarausta osoitettaessa tulisi valita
sellainen vaihtoehto, joka ei kulje havaitun saimaannorpan pesäalueita sisältävän
vesialueen kautta. Jos väylälle kuitenkaan maasto-olosuhteista tai muista syistä johtuen ei ole olemassa muuta vaihtoehtoa ja sen linjaukselle ei maastossakaan ole juuri
liikkumavaraa, on kaavan yhteydessä selvitettävä ne erityiset ehdot, joilla väylä
voitaisiin toteuttaa ilman, että se heikentää saimaannorpan elinympäristöä.
Tieyhteyksien kehittäminen saaristoon voi pengerteistä aiheutuvien suorien vaikutusten ohella lisätä norppaan kohdistuvaa häiriötä lisääntyvän liikkumisen ja alueiden ympärivuotisen käytön seurauksena. Sen vuoksi niiden vaikutusten arviointiin
norpan kannalta tärkeillä alueilla on syytä kiinnittää erityistä huomiota.

6. 	Saimaannorpan esiintyminen voimassa olevien kaavojen alueilla
Saimaannorpan levinneisyysalue on lähes kattavasti yleiskaavojen piirissä. Näitä
kaavoja valmisteltaessa ovat norppaa koskevat tiedot pääsääntöisesti olleet vaikuttamassa kaavaratkaisuihin. Rantojen rakentamisesta seuraavat ihmislähtöiset häiriöt
saimaannorpalle onkin tällä tavoin pystytty suurelta osin minimoimaan. Osa kaavoista on kuitenkin varsin vanhoja eivätkä nykyiset sitovat säännökset ole välttämättä
kaikilta osin olleet voimassa kaavoja laadittaessa. Uudet tiedot lajin esiintymisestä
voivat lisäksi johtaa tilanteisiin, joissa kaavan toteuttaminen olisi ristiriidassa saimaannorppaa koskevien velvoittavien säännösten kanssa. Kaavaa on näissä tilanteissa pidettävä tältä osin vanhentuneena, ja sen muuttaminen on tarpeen sekä suojelutarpeiden että maanomistajien intressien turvaamiseksi.
MRL ja saimaannorpan lisääntymis- ja levähdyspaikan heikentämiskielto edellyttävät, että näiden alueiden kaavoituksessa ja rakentamisen lupamenettelyissä
saimaannorpan esiintyminen otetaan huomioon ja toiminnot sijoitetaan ja mitoitetaan
sen mukaisesti.
LSL 49 §, joka kieltää saimaannorpan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittämisen ja heikentämisen, koskee myös sellaisia alueita, joilla on voimassa oikeusvaikutteinen kaava. Kielto on MRL 197 §:n mukaan otettava huomioon lupa-asiaa
ratkaistessa ja muuta viranomaispäätöstä tehtäessä. Siten esimerkiksi asemakaavan
mukainen rakentaminen saattaa estyä, jos rakentaminen rikkoisi tätä kieltoa. Tällaisen kaavan toteuttamista koskevan ristiriidan poistaminen on sekä kunnan että
maanomistajan intressissä.
Kaavan muuttamiseen on syytä ryhtyä niin, että voidaan välttää ristiriidan kärjistyminen ja mahdollisesti kaavaa muuttamalla saada saimaannorpan suojelu huomioon
otetuksi ilman, että joudutaan tarkistamaan kaavan tavoitteita. Rakennuslupaan
suoraan oikeuttavan yleiskaavan alueella on rakennusluvan yhteydessä selvitettävä,
voidaanko rakentaminen kaavan salliman liikkumavaran puitteissa sijoittaa niin, että
saimaannorpalle ei aiheudu häiriötä. Mahdollisuudet rakennuspaikkojen lunastamiseen ovat rajallisia.
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7. Viranomaisten yhteistoiminta
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ja Metsähallitus ovat keskeisiä toimijoita
saimaannorppaa koskevan elinympäristö- ja pesäpaikkatiedon keruussa. Elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskusten ja Metsähallituksen sekä kuntien välistä tiedonvaihtoa on tehostettava, jotta kaikilla viranomaisilla on käytössään ajantasaista paikkatietoa saimaannorpan esiintymisestä. Arvioitaessa hankkeiden ja suunnitelmien
vaikutuksia saimaannorpan suojeluun, on lisääntymis- ja levähdyspesäpaikkojen
sijainti ja muut lajin kannalta tärkeitä elinympäristöjä koskeva tiedot oltava riittävällä tarkkuudella käytettävissä, jotta voidaan tehdä päätöksiä, joilla ei heikennetä
saimaannorpan suojelua.
Ohjatessaan kuntien kaavoitusta elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten tulee
siten varmistaa riittävien tietoaineistojen saatavuus kunnille ja maakuntien liitoille
kaavoituksen pohjaksi sekä ohjata tarpeellisia lisäselvityksiä. Ajantasaisimmat ja kattavimmat norpan esiintymistä koskevat tiedot ovat Metsähallitukselta, jonka puoleen
on syytä kääntyä olemassa olevan tiedon kokoamiseksi. Kaavoituksen edellyttämien
selvitysten tekeminen näiden jo olemassa olevien tietojen täydentämiseksi, on kaavoitukseen kuuluvana kuntien ja maakuntien liittojen tehtävä.
Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 24 §:n salassa
pidettäviä viranomaisen asiakirjoja ovat muun muassa sellaiset, jotka sisältävät tietoja uhanalaisista eläin- ja kasvilajeista, tai arvokkaiden luonnonalueiden suojelusta,
jos tiedon antaminen niistä vaarantaisi kysymyksessä olevan eläin- ja kasvilajin tai
alueen suojelun. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten ja Metsähallituksen on
otettava nämä säännökset huomioon harkitessaan tietojen luovuttamista. Julkisuuslainsäädännön puitteissa on kuitenkin tärkeää sopia menettelyistä, joilla tarpeelliset
tiedot saadaan myös maankäytöstä ja sen suunnittelusta vastaavien viranomaisten
käyttöön. Ne ovat välttämätöntä perustietoa niin yksittäisten lupa-asioiden kuin
laaja-alaisempien kaavaratkaisujenkin valmistelussa ja päätöksenteossa. Tarvittaessa lupaviranomaiset voivat lisäksi pyytää asiantuntijalausuntoja luonnonsuojelusta
vastaavilta viranomaisilta.
Sellaisten alueiden kaavoitusta, joilla etukäteen tiedetään olevan saimaannorpan
elinalueita, voidaan pitää maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamalla tavalla merkittävänä luonnonarvojen kannalta (MRL 66 § 2 mom.). Siksi kaavaa valmisteltaessa on
oltava yhteydessä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen ja järjestettävä lainkohdassa tarkoitettu viranomaisneuvottelu niissä tilanteissa, joissa on epäselvyyttä
saimaannorppaan liittyvien arvojen huomioon ottamisessa.
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Lähtökohtia matkailua koskevaan kaavasuunnitteluun saimaannorpan
pesimäalueilla (Etelä-Savon ELY-keskus 2011)
1. Yleistä
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kaavan tulee perustua riittäviin tutkimuksiin ja
selvityksiin. Kaavaa laadittaessa on tarpeellisessa määrin selvitettävä suunnitelman
toteuttamisen ympäristövaikutukset. Selvitykset on tehtävä koko siltä alueelta, jolla
kaavalla voidaan arvioida olevan olennaisia vaikutuksia. Selvitysten on annettava riittävät tiedot, jotta voidaan arvioida suunnitelman toteuttamisen merkittävät
välittömät ja välilliset vaikutukset mm. saimaannorppaan. Koska maanomistajien,
asukkaiden ja muiden osallisten on voitava osallistua suunnitteluun, selvitysten ja
arviointien tulee olla ymmärrettäviä ja havainnollisia sekä kaavatason tai suunnittelutehtävän kannalta käyttökelpoisia. Kaavaselostuksessa tulee esittää kaavan tavoitteiden, vaihtoehtojen ja niiden vaikutusten sekä ratkaisujen perusteiden arvioimiseksi
tarpeelliset tiedot.
Maankäyttö- ja rakennuslaissa on esitetty sisältövaatimuksia esimerkiksi yleis- ja
asemakaavoja koskevista luontovaikutusten arvioinneista. Peruslähtökohtana on se,
että saimaannorpan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen heikentäminen ja hävittäminen
on luonnonsuojelulain 49 §:n nojalla kielletty. Suuri osa saimaannorpan pesimäalueista sisältyy Natura-verkostoon, mutta pesäpaikkoja sijaitsee myös Natura-alueiden
ulkopuolella. Lain mukainen arviointitarve koskee sekä Natura 2000 -verkostoon
sisältyviä, että niiden ulkopuolella sijaitsevia saimaannorpan pesimäalueita.
Kaavojen luontoselvitysten sisältövaatimuksista ja luontoon kohdistuvien vaikutusten arvioinnista on laadittu mm. seuraavat oppaat:
Söderman, T. 2003: Luontoselvitykset ja luontovaikutusten arviointi - kaavoituksessa, YVA-menettelyssä ja Natura-arvioinnissa. – Ympäristöopas 109. Suomen ympäristökeskus. 196 s.
Sierla, L., Lammi, E., Mannila, J. & Nironen, M. 2004: Direktiivilajien huomioon
ottaminen suunnittelussa. – Suomen ympäristö 742. – Ympäristöministeriö. 114 s.

2. Natura-arvioinnin tarveharkinta ja Natura-arviointi

2.1 Taustaa
Maankäyttö- ja rakennuslain 197 §:n mukaan kaavaa hyväksyttäessä ja vahvistettaessa on noudatettava, mitä luonnonsuojelulain 10 luvussa säädetään. Suunnittelun
ensimmäisessä vaiheessa tehdään Natura-arvioinnin tarveharkinta, joka on osa luontovaikutusten arvioinnin tarveharkintaa. Samalla kun tarkastellaan, millaista luontovaikutusten arviointia tarvitaan, selvitetään myös, tarvitaanko Natura-arviointia.
Natura-arviointi tarvitaan silloin, kun hanke tai suunnitelma todennäköisesti merkittävästi heikentää niitä luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi alue on sisällytetty
Natura 2000 -verkostoon.
Luonnonsuojelulain mukaan Natura-arviointi on tehtävä aina, kun jokin hanke
tai suunnitelma todennäköisesti merkittävästi heikentää Natura 2000 -alueen perus-
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teena olevia luonnonarvoja. Jos hanke tai suunnitelma joko yksistään tai tarkasteltuna yhdessä muiden hankkeiden ja suunnitelmien kanssa yhdessä todennäköisesti
merkittävästi heikentää valtioneuvoston Natura 2000 -verkostoon ehdottaman tai
verkostoon sisällytettävän alueen niitä luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi alue
on sisällytetty Natura 2000 -verkostoon, on hankkeen toteuttajan tai suunnitelman
laatijan luonnonsuojelulain 65 §:n mukaisesti asianmukaisella tavalla arvioitava nämä
vaikutukset. Sama koskee myös alueen ulkopuolella sellaista hanketta tai suunnitelmaa, jolla todennäköisesti on alueelle ulottuvia merkittäviä haitallisia vaikutuksia.
Luonnonsuojelulain 66 §:n mukaan viranomainen ei saa myöntää lupaa hankkeen
toteuttamiseen taikka hyväksyä tai vahvistaa suunnitelmaa, jos edellä tarkoitettu
menettely osoittaa hankkeen tai suunnitelman merkittävästi heikentävän niitä luontoarvoja, joiden suojelemiseksi alue on sisällytetty tai tarkoitus sisällyttää Natura
2000 -verkostoon.
Natura-arvioinnissa esitetään vaikutukset Natura-alueeseen yksityiskohtaisesti. Kaavan hyväksyjällä pitää olla käytettävissään selvitys siitä, ettei kaavalla toteutuessaan ole merkittäviä heikentäviä vaikutuksia. Näitä vaikutuksia voivat olla
esimerkiksi lisääntyvä jäällä liikkuminen ja sen aiheuttama häiriö saimaannorpan
lisääntymis- ja karvanvaihtoaikana.

2.2 Arvioinnin sisällöstä
EU:n komission laatima selvitys sisältää ohjeet Natura-arviointien laatimisesta
(European Commission. 2001: Assessment of Plans and Projects Significantly
Affecting Natura 2000 Sites. Methodological Guidance on the provision of Article
6(3) of the .Habitats. Directive 92/43/EEC. Impcats Assessment Unit, School of
Planning, Oxford. 76 s.
(WWW-dokumentti: http://www.europa.eu.int/comm/environment/nature/
natura_articles.htm).
Tarveharkinnassa on syytä ottaa esiin viisi näkökohtaa, jotka ovat:
• hankkeen tai suunnitelman kuvaus
• Natura-alueen ja siihen kohdistuvien vaikutusten kuvaus
• vaikutusten merkittävyyden arviointi
• lieventävien toimenpiteiden ja vaihtoehtojen tarkastelu
• johtopäätökset eli arvio vaikutuksista.
Vaikutusten merkittävyyden arvioimiseen EU:n komission selvitys esittää seuraavia
kriteereitä:
• luontotyypin pinta alan vähenemisen merkittävyyden kriteeri: prosentuaalinen
osuus luontotyypin pinta-alasta koko Natura-alueella
• pirstoutumisen merkittävyyden kriteerit: kesto ja pysyvyys, tilanne nykytilaan
verrattuna
• häirinnän merkittävyyden kriteerit: kesto ja pysyvyys, sijainti suhteessa Naturaalueeseen
• populaatiotiheyden (yksilöiden lukumäärä tiettyä yksikköä/ pinta-alaa/ tilavuutta kohti) muutosten merkittävyyden kriteeri: muutoksen korvaantumiseen
kuluva aika
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• vesivarojen muutosten merkittävyyden kriteeri: suhteellinen muutos
• veden laadun muutosten merkittävyyden kriteeri: veden laadun kemiallisten
indikaattoreiden suhteellinen muutos.
Kaava-alueelle suunniteltujen toimintojen riittävä kuvaaminen.
• vaikutusten arvioinnin kannalta aivan keskeinen seikka on mm. kerrosneliöiden
mahdollistama suurin mahdollinen majoituskapasiteetti.
• alueelle suunnitellun toiminnan kuvaaminen. Tulee sisältyä myös vuodenaikainen (kausiluonteinen) käyttömääräarvio. Erityisen tärkeää arviointi on, mikäli
toimintoja kehitetään ympärivuotiseksi.
Pesä- ja rantamakuutiedot
• saimaannorppaa koskevat pesä- ja rantamakuutiedot tulee pyytää Metsähallituksen Etelä-Suomen luontopalveluiden Savonlinnan toimipisteestä. Suunnittelussa on otettava huomioon, että pesintään joskus soveltunut paikka soveltuu
siihen jatkossakin tietyissä olosuhteissa, johon vaikuttavat mm. kulloinenkin
vedenpinnan taso ja lumitilanne.
• mikäli suunnittelun kannalta alueelta ei ole riittävästi ajantasaista tietoa saimaannorpan pesäpaikkojen ja rantamakuupaikkojen sijainnista, on siihen liittyen tehtävä maastoselvityksiä.
• Metsähallitus antaa arvion selvitysten tekemisen tarpeesta.
• mikäli maastoselvityksiin ryhdytään, niiden suorittamiselle on haettava poikkeusta luonnonsuojelulain mukaisista rauhoitussäännöksistä. Poikkeusluvat
käsittelee Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.
Yhteisvaikutusten tarkastelu muiden Natura-alueella olevien tai siihen vaikuttavien
hankkeiden kanssa.
Olemassa olevien hoito- ja käyttösuunnitelmien huomioiminen
• Metsähallitus on tehnyt hoito- ja käyttösuunnitelmat Koloveden, Linnansaaren,
Pihlajaveden, Lietveden ja Luonterin Natura 2000 -alueille.
Rakennuspaikkojen sijoittaminen
• luonnonsuojelulain 49 §:ssä ovat Euroopan unionin lajisuojelua koskevat luontodirektiivin12 artiklan mukaiset erityissäännökset. Pykälässä sanotaan, että
luontodirektiivin liitteessä IV(a) mainittuihin eläinlajeihin kuuluvien yksilöiden
lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty.
• rakennuspaikat tulee sijoittaa niin, ettei niistä tai niiden käytöstä aiheudu luonnonsuojelulain 49 §:n tarkoittamaa saimaannorpan pesän tai karvanvaihtopaikan häviämis- ja heikentämisvaaraa.
Lieventävien toimenpiteiden selvittäminen
• talviaikaisen liikkumisen aiheuttaman häiriön ja sen vähentämismahdollisuuksien tarkastelu.
• ELY-keskusen päätöksellä on mahdollisuus asettaa maastoliikennelain 8 §:n
mukaisia talvisia liikkumiskieltoja moottorikäyttöisille kulkuvälineille. Talvella
jäällä liikutaan myös muutoin kuin moottorikäyttöisillä kulkuneuvoilla. Täl-
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•
•
•

•

laista liikkumista ei ole kuitenkaan mahdollista kieltää maastoliikennelain tai
muidenkaan säädösten nojalla.
luonnonsuojelulain 47 §:n mukaisten erityisesti suojeltavan lajin esiintymispaikan rajojen määrittämistä koskevien päätösten tekemisen tarpeen arviointi.
tulee selvittää myös ne alueet, joilla maastoliikennelain mukaisia liikkumisrajoituksia mahdollisesti tarvittaisiin.
jotta vaikutusten arvioinnissa voidaan esittää liikkumiskieltojen asettamisen
olevan hankkeen vaikutuksia lieventävä keino, olisi liikkumiskieltojen oltava
voimassa ennen kaavan hyväksymistä.
lisäksi on esitettävä lihasvoimin tapahtuvan liikkumisen (hiihto, luistelu, pilkkiminen, koiravaljakot, liitovarjot, yms.) mahdollisuudet, ohjaus ja vaikutukset
norppaan. Näitä ei voida rajoittaa lainsäädännön keinoin, poikkeuksena tästä
ovat valtion vesialueet kansallispuistojen yhteydessä sekä vesialueille tehtäviä
yksityisiä luonnonsuojelualueita koskevat rauhoitusmääräykset.
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Liite 8.

Saimaannorpan suojelun strategia ja toimenpidesuunnitelma, vaikutusten
arviointi
Vaikutukset Sanallinen kuvaus
++/+/0/-/-I Sosiaaliset vaikutukset
Vaikutukset ihmisten
elinoloihin ja
viihtyisyyteen

Vaikutukset terveyteen

112

-

Kalastusrajoitukset lyhentävät kalastamiseen käytössä
olevaa aikaa norpalle vaarallisten pyydystyyppien osalta.

+

Kalastuksen valvonnan tehostaminen lisää kalastajien
yhdenvertaisuutta.

-

Talviaikaisen liikkumisen rajoittaminen vähentää paikoin
liikkumismahdollisuuksia.

+

Hoito- ja käyttösuunnitelmat selkeyttävät liikkumisrajoitusten alueita.

-

Rakentamista koskevat rajoitukset vähentävät rantarakentamismahdollisuuksia, mutta rantarakentamista
ohjaavat monet muutkin seikat.

+/0

Saimaannorpan käyttäytymistä koskevat tutkimukset
antavat uutta tietoa kalastusta, rakentamista ja liikkumista koskevien rajoitusten merkityksestä ja tarpeesta.

+/0

Saimaannorppatutkimuksissa käytettävien riistakameroiden avulla kerättävä tieto petoeläinten liikkumisesta
on hyödynnettävissä myös riistakeskuksen ja alueellisten riistaneuvostojen käyttöön.

++

Erillisessä tutkimuksessa selvitetään kalastusrajoitusten
aiheuttamia sosiaalisia vaikutuksia.

++

Valtion maille perustettavien luonnonsuojelualueiden
rauhoitusmääräykset selkeyttävät kunkin alueen käyttöä
koskevat rajoitukset ja kiellot.

+

Saimaannorpan lisääntymis- ja pesimäalueiden rajaaminen kartalle helpottaa alueiden hahmottamista.

++

Norppayhdyshenkilötoiminta parantaa luottamusta
paikallisten asukkaiden sekä viranomaisten ja tutkijoiden välillä.

++

Elinvoimainen saimaannorppakanta helpottaa norppien
havainnointia. Norpan näkeminen on monille upea luontokokemus.

++

Suojelun onnistuminen ja kannan kasvu antaa aiheen
ylpeyteen ja mielihyvään hyvistä tuloksista.

+

Olemassa olevan saimaannorpan kudosaineiston analysointi antaa tietoa ympäristömyrkkytilanteesta Saimaalla.

+

Nopea reagoiminen ympäristömyrkkytapauksissa v
ähentää myös ihmisten terveysriskejä.
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Vaikutukset Sanallinen kuvaus
++/+/0/-/-II Ympäristövaikutukset
Vaikutukset luonnonympäristöön, luonnon
monimuotoisuuteen ja
Natura-alueisiin

++

Hoito- ja käyttösuunnitelmat antavat mahdollisuuden
ihmistoiminnan, kuten talviaikaisen liikkumisen ohjaamista suunnitelmallisesti.

++

Saimaannorpan suojelua edistävät toimenpiteet
edesauttavat luonnon monimuotoisuuden säilymistä.

++

Olemassa olevan saimaannorpan kudosaineiston analysointi antaa tietoa ympäristömyrkkytilanteesta Saimaalla.

++

Toimenpidesuunnitelmalla tarkennetaan ja toteutetaan
Natura 2000 -alueiden suojelutarpeita ja toimeen pannan EU:n luontodirektiivin vaatimuksia.

+

Osa saimaannorpan vuoksi asetettavista kalastusrajoituksista parantaa myös uhanalaisten kalakantojen
suojelua.

Vaikutukset yhdyskunta- +
rakenteeseen

Rajoittamalla lomarakennuspaikkojen muuttamista ympärivuotiseen asuinkäyttöön vähennetään yhdyskuntarakenteen liiallista hajautumista.

III Taloudelliset vaikutukset
Kotitaloudet/Osakaskunnat

Yritykset

Aluetalous

-

Kevätaikaiset verkkokalastusrajoitukset vähentävät
vapaa-ajankalastuksen saalista.

-

Kalastusta varten joudutaan hankkimaan uusia, norpalle
turvallisia pyydyksiä.

+

Kalastusrajoituksia maksettavat korvaukset parantavat
mahdollisuuksia yhteisten kalavesien hoitoon.

+

Kalastuksen valvonnan tehostaminen vähentää salakalastusta.

--

Ls-lain 49 § mukainen pesäpaikan hävittämis- ja heikentämiskielto voi aiheuttaa lisäkustannuksia rantarakentamiselle.

++

Maa- ja vesialueiden rauhoittamisesta tai valtiolle myymisestä maksetaan täysimääräiset korvaukset.

+/-

Suojelusuunnitelmalla ei ole merkittäviä vaikutuksia
metsätalouden harjoittamiseen.

--

Kalastukselle asetettavat rajoitukset aiheuttavat saalismenetyksiä ammattikalastajille.

+

Ammattikalastajille maksetaan korvauksia
50–70 000 €/vuosi.

--

Kalastusta varten joudutaan hankkimaan uusia norpalle
turvallisia pyydyksiä.

+

Ammattikalastukselle aiheutettuja haittoja korvataan.

+

Elinvoimainen saimaannorppakanta lisää Saimaan alueen
vetovoimaa, millä on positiivinen vaikutus aluetalouteen.
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Vaikutukset Sanallinen kuvaus
++/+/0/-/-IV Muut vaikutukset
Tutkimus-, kehittämisja innovaatiotoiminta

+

Suojelusuunnitelma sisältää useita norpan käyttäytymistä ja biologiaa koskevia tutkimusaloitteita.

+

Vuoksen vesistöalue on luonto- ja kulttuuriympäristönä
valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukainen
erityinen aluekokonaisuus. Suojelusuunnitelma vahvistaa
alueen erityispiirrettä.

+/-

Suojelusuunnitelmalla ei ole suoria työllisyysvaikutuksia.

+

Elinvoimainen saimaannorppakanta muodostaa huomattavan mahdollisuuden luontomatkailun kehittymiselle.

-

Suojelusuunnitelma rajoittaa arimpien alueiden (mm.
pesäpaikkojen lähialueet) matkailukäyttöä.

+/-

Suojelusuunnitelma ja rantarakentaminen sovitetaan
yhteen rantayleiskaavoissa. Rantarakentamisen estymisestä suojelun johdosta suoritetaan korvaus valtion
varoista.

-

Suojelusuunnitelmalla voi olla yksittäiseen matkailuinvestointiin, mikäli norpansuojelua ja suunniteltua toimintaa ei pystytä sovittamaan yhteen.

Aluekehitysvaikutukset
• maakunta: yritystoiminta, palvelut,
työllisyys

• maakunta-/seutukuntakeskus: yritystoiminta, palvelut,
työllisyys

• maaseutu: yritystoiminta, palvelut,
työllisyys

Viranomaisten yhteistyö ++

++

(--) merkittävät negatiiviset vaikutukset
(-) vähäiset negatiiviset vaikutukset		
(0) neutraalit ympäristövaikutukset
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Saimaannorpan pesätietojen luovuttaminen vuosittain
kuntien rakennustarkastajille parantaa rakennuslupaprosessien hallintaa.
Rakennuslupia koskevat lausunnot ja rakennuslupien
lähettäminen tiedoksi ELY-keskuksille lisäävät viranomaisten keskinäistä yhteistyötä ja luottamusta.
(+) vähäiset positiiviset vaikutukset
(++) merkittävät positiiviset vaikutukset
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