Kalastusrajoitukset ovat turvanneet
saimaannorppakannan kasvun
• Kanta on kasvanut vuosittain
keskimäärin 5,6 %. Välitavoite 400
saavutettiin 6 vuotta etuajassa.
• Kalanpyydyskuolleisuus suhteessa
kannan kokoon on pienentynyt.
Havaittu kalanpyydyskuolleisuus
noin 5 norppaa vuodessa.
• Aikuisia norppia jää harvoin
kalanpyydyksiin.
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Kalastus saimaannorpan elinalueella
• Alue hyvin merkittävä sekä kaupallisille
että vapaa-ajankalastajille.
• Alueella kalastaa 190 (40 ryhmä 1)
kaupallista kalastajaa sekä 49 000
vapaa-ajankalastajaa.
• Taloudellisesti merkittävimmät saalislajit
muikku, kuha ja ahven. Mainittujen
lajien norppaturvalliseen kalastukseen
ei ole kaikissa tilanteissa olemassa
pyyntimuotoa.
• Heinäkuussa verkkokalastusta
harjoittaa eniten vapaa-ajan asukkaat.
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Valmisteluprosessi
• Maa- ja metsätalousministeriö asetti 17.10.2019 laajapohjaisen työryhmän.
• Maa ja metsätalousministeriö järjesti yhdessä Saimaan alueen maakuntaliittojen kanssa
Saimaannorppa ja kalastus –keskustelukiertueen syksyllä 2020. Keskustelutilaisuudet järjestettiin
viidellä paikkakunnalla: Rääkkylä, Rantasalmi, Puumala, Taipalsaari ja Punkaharju (25.8.-3.9.2020).
Tilaisuuksiin osallistui kaiken kaikkiaan lähes 200 keskustelijaa ja niissä käytetiin menetelmänä
Erätauko-dialogia.
• Lisäksi Etelä-Savon maakuntaliitto teki työryhmän toimeksiannosta laajan kyselyn saimaannorpan
suojelemiseksi tarvittavista kalastusrajoituksista verkossa.
• Saimaannorppa ja kalastus -työryhmä luovutti raporttinsa maa- ja metsätalousministerille 21.1.2021.
• Virkatyönä tehty asetusluonnos annettiin lausunnolle 2.2.2021- 26.2.2021 väliselle ajalle. Lausuntoja
saatiin 147 kpl. Lausuntojen määrää nosti se, että 72 osakaskuntaa alueelta ja 26 yksityishenkilöä
antoivat myös lausunnon.
• Lausuntokierroksen jälkeen asia oli valtioneuvoston sisäisessä keskustelussa.
• Valtioneuvosto päätti uudesta asetuksesta 6.5.2021. Asetus tulee voimaan 8.5.2021.
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Asetusluonnoksesta annetut lausunnot
• Lausuntoja annettiin yhteensä 147 kpl.
• Miltei kaikissa lausunnoissa oli otettu kantaa verkkokalastuskieltoajan pituuteen eli
verkkokalastukseen heinäkuussa ja muikkuverkkojen käyttöön 15.4-30.6. ja kannat
oli perusteltu.
• 26 yksityishenkilöä antoi lausunnon. Heidän näkemyksensä ei ole mukana alla
olevissa luvuissa. Yksityishenkilöiden lausunnoissa näkemykset jakautuivat 11/11.
• Tiukempaa suojelua vaadittiin 13% lausunnoista. Heinäkuu verkkokieltoon 16
kpl ja muikkuverkot kieltoon 15 kpl lausunnossa.
• YM, WWF, SLL, Itä-Suomen yliopisto, Lappeenrannan kaupunki, SYKE, SLL
Pohjois-Karjala, SLL Etelä-Karjala, SLL Etelä-Savo, SLL Suur-Savon yhdistys,
Onvisio Consulting, Keski-Karjalan Luonto, Itä-Savon luonnonsuojeluyhdistys,
Ravintola Kallioniemi, Pohjois-Savon luonnonsuojelupiiri
• MH luontopalvelut (ei kantaa muikkuverkoihin)
• 8 lausunnossa vaadittiin alueiden kasvattamista
5

• MMM:n esitysluonnosta (heinäkuun ja muikkuverkkojen
osalta) kannatettiin 104 kpl (86 %) lausunnoista
• Kaikki kalastusjärjestöt, maakuntien liitot, kunnat (lukuun ottamatta Lappeenrantaa),
kalatalousalueet, osakaskunnat
• Etelä-Karjalan liitto, Etelä-Savon maakuntaliitto, Sulkavan Kunta, Enonkosken kunta, Ruokolahden
kunta, Liperin kunta, Rääkkylän kunta, Puumalan kunta, Taipalsaaren kunta, Savonlinnan kaupunki
• Suomen sisävesien ammattikalastajat, Suomen Ammattikalastajaliitto, Suomen kalastusopaskilta,
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö, Kalatalouden Keskusliitto, Etelä-Savon
kalatalouskeskus, Etelä-Karjalan kalatalouskeskus
• Pohjois-Savon ELY-keskus
• Pihlajaveden kalatalousalue, Heinäveden reitin kalatalousalue, Puruveden kalatalousalue,
Haukiveden kalatalousalue, Puumalan kalatalousalue, Mikkeli-Luonterin kalatalousalue, Eteläisen
Saimaan kalatalousalue, Virtasalmi-Joroinen kalatalousalue, Oriveden kalatalousalue, NorppaMajat, Vesialueomistajain liitto VEALO
• Metsähallitus Eräpalvelut (ei kantaa muikkuverkkoihin)
• Lisäksi 72 osakaskuntaa antoi lausunnon. Lausunnot tukivat MMM:n esitystä heinäkuun ja
muikkuverkkojen osalta.
• 30 lausunnossa vaadittiin alueiden pienentämistä
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Luvut: Metsähallitus

Vaikutusarviointi on kokonaisuudessaan nähtävissä raportin taulukossa 4.
Ympäristö-, yhteiskunnalliset-, viranomaistoiminta-, talous- ja muut vaikutukset.
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Uuden asetuksen sisältö
• Mikä muuttuu?

• Mikä säilyy ennallaan?

• Rajoitusalue entistä laajempi

• Verkkokalastus kielletty 15.4-30.6
(muikkuverkot 20.6 asti)

• Verkot ankkuroitava
• Muikkuverkot kielletty 15.4-20.6
• Poistumisaukolliset rysät sallittu
• Pystylangoilla madallettu verkko
kielletty

• Riimuverkot ja vahvalankaiset
verkot kielletty
• Katiskoissa ja merroissa nielun
koko alle 15 cm
• Rysän rakenne säännelty
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Asetusalue
• Asetusalueen koko on 2 800 km2
• Vuonna 2016 päätetty asetusalue oli kooltaan
2 560 km2 ja 2011 1740 km2

Uudet alueet
• Puruveden eteläosa
• Rantasalmen ja Joroisten Haapaselkä
• Luonterin ja Lietveden välillä Hepovirta,
Kuparonvirta ja Linnunpäänselkä
• Paasselän eteläosa
• Pojois-Savon Ely-keskus tarjoaa koko
asetusalueelle sopimuksia vesialueen omistajille
kalastuksen rajoittamiseksi. Sopimuksia tarjotaan
kaiken kaikkiaan noin 3 000 km2 alueelle.
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Tänään päätetyt
kalastusrajoitukset
saimaannorpan
suojelemiseksi ovat kaikkein
tiukimmat suhteessa
aikaisempiin asetuksiin.
Tavoitteena norppakannan
kasvu ja mahdollisuus
kotimaisen kalan pyyntiin.

Kiitos !

Kuva: Jouni Koskela
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