
K
eskiviikkona saatiin
jälleen surullisia
uutisia, kun Savon-
linnan seudulta löy-
tyi kiellettyyn kala-
verkkoon takertu-

nut saimaannorpan kuutti. Yh-
teensä viranomaisten tietoon on
tänä vuonna tullut jo seitsemän
kalanpyydyksiin kuollutta norp-
paa. Se on seitsemän liikaa.

Jokainen järveen heitetty verk-
ko on kuolemanpyydys. Nyt on-
kin syytä kysyä: kuinka monta
vastaavaa synkkää uutista vielä
tarvitaan, ennen kuin norppien
surmaamiselle laitetaan piste?

MENNYT talvi oli saimaan-
norpalle raskas. Kuutteja syntyi
58, joista noin 90 prosenttia
apukinoksiin poikkeuksellisen
heikon lumitilanteen takia.
Kesästä toivottiin kuuteille hel-
pompaa – turhaan. Norpan suo-
jelemiseksi säädetyt keväiset
verkkokalastusrajoitukset päät-
tyivät kesäkuun lopussa. 

Rajoitusten päätyttyä viran-
omaiset ovat saaneet tiedon
kolmesta kuolleesta kuutista.
Viimeisimmän uhrin kohtaloksi
koitui monisäikeinen verkko,
jonka käyttö on kielletty ympäri-
vuotisesti saimaannorpan kes-
keisillä elinalueilla.

Norpan kannalta olisi äärim-

mäisen tärkeää, että ihmiset jät-
täisivät verkot nauloihin. Asiaa
edistääkseen WWF julkisti kesä-
kuussa Olen norpan ystävä – en
kalasta verkoilla -diplomin. Dip-
lomin saa, jos sitoutuu kalasta-
maan norppaystävällisillä pyyn-
timenetelmillä Saimaan alueella.
Diplomeita on jaettu jo kiitet-
tävästi. Silti vaikuttaa siltä,
etteivät pehmeät suostuttelu-
keinot yksin tehoa.

PÄÄTTÄJÄT eivät voi odotella
kesälomien loppumista, vaan
valtioneuvoston saimaannorpan
suojelemiseksi antamia asetuk-
sia tulee ryhtyä muuttamaan
heti. 

Verkkokalastuskieltoaikaa täy-
tyy jatkaa Saimaalla niin pian
kuin mahdollista. Kieltoalueen
laajentamista tulee myös ryhtyä
selvittämään, jotta siihen voi-
daan tehdä tarvittaessa muutok-

sia myöhemmin syksyllä. WWF
on jo ottanut asiasta yhteyttä
maa- ja metsätalousministeri
Petteri Orpoon (kok).

KUUTIN kuolemaksi koituneen
kielletyn kalanpyydyksen käy-
töstä on tehty rikosilmoitus. Eri
asia on, saadaanko syyllistä kos-
kaan vastaamaan teostaan.
Luonnonsuojelurikokset jäävät
usein helposti pimentoon: niitä
ei joko nähdä tai ilmoiteta. 

Norpan kuolemaan johtavissa
tapauksissa syyllinen voidaan
tuomita luonnonsuojelurikok-
sesta vajaan 10 000 euron kor-
vauksiin. Kalastusrajoitusten rik-
komisesta sen sijaan seuraa
vaivainen 50 euron rikesakko.
Rangaistuksia tulisi tiukentaa
tuntuvasti, jotta niillä olisi
oikeaa asennevaikutusta.

SAIMAANNORPPA on yksi maail-
man uhanalaisimmista hylkeis-
tä, ja vastuu sen suojelusta on
yksin meillä suomalaisilla. Norp-
pia on jäljellä arviolta 310.
Suojelun välitavoitteena on 400
norppaa vuoteen 2025 men-
nessä. Tavoitteeseen pääsemme
vain panemalla pisteen norp-
pien systemaattiselle surmaami-
selle.
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Saimaannorppien suojelua
on tehostettava viipymättä

Viranomaisten
tietoon on tänä
vuonna tullut 
jo seitsemän
kalanpyydyksiin
kuollutta
norppaa.


