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VALTIONEUVOSTON ASETUS SAIMAANNORPAN SUOJELEMISEKSI TEHDYISTÄ 
KALASTUSRAJOITUKSISTA

1 Pääasiall inen sisältö

Maa- ja metsätalousministeriö esittää, että valtioneuvosto antaisi kalastuslain 
(379/2015) 59 §:n 1 momentin nojalla asetuksen, jolla kielletään saimaannorpan kes-
keisillä elinalueilla norpalle kaikkein vaarallisimpien kalanpyydysten ja kalastustapo-
jen käyttö kokonaan. Lisäksi kiellettäisiin 15 päivästä huhtikuuta 30 päivään kesä-
kuuta saimaannorpan poikasten selviytymisen kannalta vaarallisten verkkopyydysten 
käyttö. Asetuksella turvattaisiin saimaannorppakannan elinkykyisenä säilymistä ja 
edistettäisiin lajin suotuisan suojelutason saavuttamista.

2 Tausta ja nykytila

Saimaannorppakanta on kasvanut noin 190 yksilöstä (1990) noin 320 yksilöön 
(2015). Vuosina 2010–2015 kannan kasvu on ollut keskimäärin 3,5 % vastaten sai-
maannorpan suojelustrategiassa asetettua kasvutavoitetta. Suojelustrategian tavoit-
teena on, että saimaannorppakanta kasvaa vakaasti ja kannan koko, rakenne ja esiin-
tymisalue saavuttavat suotuisan suojelun tason. Välitavoitteena on, että saimaannor-
pan talvikanta kasvaa vähintään 400 yksilöön vuoteen 2025 mennessä.

Saimaannorppa on luokiteltu erittäin uhanalaiseksi lajiksi. Se kuuluu luonnonsuojelu-
lain (1096/1996) nojalla annetun luonnonsuojeluasetuksen (160/1997) liitteenä 4 
olevalle uhanalaisten lajien listalle ns. erityisesti suojeltavana lajina. Saimaannorppa 
kuuluu lisäksi Euroopan unionin neuvoston direktiivin 92/43/ETY, annettu 21 päivä-
nä toukokuuta 1992, luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston 
suojelusta (jäljempänä luontodirektiivi) liitteen II yhteisön tärkeinä pitämiin eläin- ja 
kasvilajeihin, joiden suojelemiseksi on osoitettava erityisten suojelutoimien alueita 
(Natura 2000 -verkosto). Saimaannorppa on lisäksi luontodirektiivin liitteen IV a tiu-
kan suojelujärjestelmän käyttöönottamista edellyttävä laji, jonka lisääntymis- ja le-
vähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kiellettyä. 

Saimaannorppakannan keskeisiä uhkatekijöitä ovat ilmaston lämpeneminen, kalan-
pyydyskuolleisuus sekä kannan pieni koko ja pirstaleisuus. Kalastus on ollut suurin 
tunnettu yksittäinen saimaannorpan kuolemia aiheuttanut tekijä. Kalanpyydyskuol-
leisuutta on pyritty vähentämään kalastusta säätelemällä sekä normien että sopimus-
ten nojalla jo pitkään. Kalanpyydyskuolleisuuden vähentämistoimenpiteitä on poh-
dittu useissa erillisissä työ- ja seurantaryhmissä. Viime vuosikymmenen aikana ka-
lastusrajoitukset ovat tiukentuneet ja niitä koskevat alueet ovat kasvaneet huomatta-
vasti. Keväällä 2009 verkkokalastuskieltoalue oli sopimusten nojalla pinta-alaltaan 
noin 700 km2 ja huhtikuun alussa 2011 jo noin 1 800 km2. Verkkokalastuskieltoalu-
etta on laajennettu sen mukaan kuin norppa on levittäytynyt takaisin entisille esiin-
tymisalueilleen. 

Viimeisimmät kalastusrajoitukset on asetettu sekä valtioneuvoston asetusten että ve-
sialueen omistajien ja kalatalousviranomaisen välisten sopimuksen nojalla. Edelliset 
valtioneuvoston asetukset on annettu keväällä 2011, jolloin valtioneuvosto antoi ka-
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lastuslain nojalla kaksi asetusta. Toisella asetuksella täydennetään sopimuksien no-
jalla asetettuja kevään ja alkukesän verkkokalastuskieltoja ja toisella annettiin ympä-
rivuotisia pyydysteknisiä määräyksiä. Verkkokalastuksen kieltävä asetus (294/2011) 
oli voimassa 31.12.2015 asti ja pyydystyyppiasetus on voimassa (295/2011) 
30.4.2016 asti. Verkkokalastuskieltoalueen laajuus on nykyisin 2 036 km2, josta so-
pimuksilla ja valtion vesillä on katettu 1 974 km2 ja asetuksella 62 km2. Pyydystyyp-
piasetuksen pinta-ala on 1 743 km2.

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on tehnyt sopimuksia kalastuk-
sen rajoittamiseksi vesialueen omistajien tai erityisen oikeuden haltijoiden kanssa 
saimaannorpan suojelemiseksi. Sopimusalueen pinta-ala oli 30.6.2015 yhteensä 
1974 km2. Eli suurin osa asetusalueesta on ollut katettuna sopimuksilla ja verkkoka-
lastuskieltoasetuksen avulla on varmistettu alueen yhtenäisyys, koska muun muassa 
osa alueen osakaskunnista on toimimattomia. Sopimuksien avulla on sitoutettu vesi-
alueen omistajia saimaannorpan suojeluun.

Tehokkaat kalastuksen rajoitustoimenpiteet ovat osaltaan merkittävästi vaikuttaneet 
siihen, että saimaannorppakanta on viimeisen viiden vuoden seurantajakson aikana 
kehittynyt suojelustrategiassa asetetun tavoitteen mukaisesti. Pyydystekniset rajoi-
tukset ovat lähes kokonaan ehkäisseet sukukypsien norppien kuolemat kalanpyydyk-
siin. Vuonna 2014 ja 2015 kaikki kuutit syntyivät verkkokalastuskieltoalueella. 
Verkkokalastuskieltoalue on nykyään kattava keskeisillä lisääntymisalueilla, mutta 
lahtivesiä on jätetty kiellon ulkopuolelle. Viime vuosina tehtyjen radiolähetinseuran-
tojen tietojen mukaan kuutit liikkuvat usein myös lahtivesissä. Seurantajaksolla 
2009–2014 kuoli verkkokiellon aikana viisi kuuttia, jotka menehtyivät verkkoihin 
keskeisen lisääntymisalueen sisällä olevissa aukkopaikoissa. Rajoitusalue pesäpaik-
kojen läheisyydessä ei myöskään ole kaikilta osin riittävä, kun otetaan huomioon 
kuuttien liikkuminen pesäpaikkojen ympärillä. Vuonna 2013 syntyi 15 kuuttia ja 
vuonna 2014 10 kuuttia niin lähelle verkkokalastuskieltoalueen ulkorajaa, että ky-
seisten kuuttien liikkumisalue ulottui myös rajoitusalueen ulkopuolelle. Lisäksi pyy-
dystyyppiasetusalueen ja verkkokalastuskieltoalueen rajaukset eivät ole samoja, joten 
nykyinen järjestelmä vaikeuttaa tiedottamista, valvontaa ja rajoitusten omaksumista. 

3 Keskeiset tavoitteet ja ehdotukset

Esityksen keskeisenä ehdotuksena on rajoittaa saimaannorpan keskeisillä elinalueilla 
sellaisten pyydysten ja kalastustapojen käyttöä, jotka ovat tutkimus- ja seurantatulos-
ten perusteella erityisen haitallisia saimaannorpille. Esitetyllä valtioneuvoston ase-
tuksella kiellettäisiin kaikki verkkokalastus Saimaalla saimaannorpan poikasten kes-
keisillä liikkumisalueilla vuosittain 15.4.–30.6. välisenä aikana muikkuverkkokalas-
tusta lukuun ottamatta. Lisäksi kiellettäisiin saimaannorpalle kaikkein vaarallisim-
pien pyydysten käyttö kokonaan. Esitetyllä asetuksella yhdistettäisiin aikaisemmin 
kahdessa eri asetuksessa olleet kalastusrajoitukset yhteen asetukseen ja rajoitusalue 
yhtenäistettäisiin valvonnan ja tiedotuksen tehostamiseksi.

Kalastusrajoitusten sisältö säilyisi asetuksessa pääasiassa samana kuin aikaisemmissa 
kahdessa asetuksessa. Merkittävin muutos olisi muikkuverkkojen käytön salliminen 
verkkokalastuskiellon aikana. 
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Suurin muutos suhteessa nykytilaan tulisi rajoitusalueen laajuuden osalta. Asetusalu-
een pinta-alaksi esitetään todettujen norpan pesintöjen perusteella 2 557 km2. Lisäys 
nykyiseen sopimus- ja asetusalueeseen olisi verkkokalastuskiellon osalta noin 
521 km2. Pyydystyyppiasetukseen lisäys olisi noin 814 km2.

Asetuksen verkkokalastuskiellon tavoitteena on erityisesti varmistaa kuuttien selviy-
tymisen kannalta mahdollisimman turvalliset elinolosuhteet niiden ensimmäisten 
elinkuukausien aikana sekä edistää saimaannorpan selviytymistä lajina ja sen kannan 
säilyttämistä elinkykyisenä. Muiden pyydysrajoitusten tavoitteena on kieltää norpalle 
kaikkein vaarallisimpien pyydysten käyttö, jotta erityisesti lisääntymiskykyiset naa-
raat saadaan suojeltua sivusaaliskuolleisuudelta. Lajisuojelun intressiä turvaamalla 
voidaan myös varmistaa luontodirektiivin määräysten nykyistä parempi toteuttami-
nen.

Asetuksen tavoitteen voidaan lähtökohtaisesti katsoa toteutuvan sellaisilla alueilla, 
joilla on voimassa KL 60 §:n mukainen vapaaehtoinen sopimus kalastuksen rajoitta-
misesta. Asetus ei näin ollen koskisi näitä alueita. Yhdenvertaisuuden kannalta on si-
ten oleellista, että kaikille esitetyn asetusalueen osakaskunnille on tarjottu yhtäläinen 
mahdollisuus tehdä vapaaehtoinen sopimus, tai että tällainen mahdollisuus tullaan 
tarjoamaan. Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on keväällä 2016 
lähettänyt osakaskunnille tarjouksen uusiksi sopimuksiksi. Sopimuksia on tarjottu 
2600 km2:n alueelle kaikille niille osakaskunnille ja muille vesialueen omistajille, 
joiden yhteystiedot on saatavilla.

Esitetyt kalastusrajoitukset olisivat voimassa 14.4.2021 saakka. Saimaannorpan suo-
jelemiseksi eri mekanismein asetettavien kalastuksenrajoitusten kokonaisuuden yh-
denmukaisuuden ja selkeyden kannalta on kuitenkin järkevää, että asetuksen rajoi-
tukset ovat voimassa yhtä pitkään kuin vapaaehtoiset sopimukset kalastuksen rajoit-
tamisesta. Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tarjoamat so-
pimukset on esitetty olevan voimassa 31.12.2020. Jotta pyydystekniset kalastusrajoi-
tukset olisivat voimassa koko talvikalastuskauden, on perusteltua asettaa asetuksen 
voimassaolo aika kuitenkin huhtikuun puoliväliin saakka. Sopimusten keskeisin pe-
ruste on ollut verkkokalastuskielto 15.4.–30.6. 

4 Yksityiskohtaiset perustelut

4.1 Valtuussäännös 

Asetus annettaisiin kalastuslain (379/2015) 59 §:n ensimmäisen momentin nojalla. 

Kalastuslain 59 §:n nojalla valtioneuvoston asetuksella voidaan enintään viideksi 
vuodeksi kerrallaan kieltää tietynlaisen pyydyksen tai kalastustavan käyttäminen tie-
tyllä vesialueella ja antaa yksityiskohtaisia säännöksiä pyydysten käyttöajoista, jos se 
luonnonsuojelulain (1096/1996) nojalla uhanalaiseksi määritellyn eläinlajin elinvoi-
maisena säilymiseksi ja lajin suotuisan suojelutason saavuttamiseksi on tarpeen.

Saimaannorppa sisältyy luonnonsuojelulain (1096/1996) nojalla annetun luonnon-
suojeluasetuksen (160/1997) liitteenä 4 olevalle uhanalaisten lajien listalle ns. erityi-
sesti suojeltavana lajina.
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4.2 Perustelut pykälittäin

1 § Soveltamisala

Asetusta sovellettaisiin saimaannorpan suojeluun sen keskeisillä elinalueilla. Asetuk-
sen avulla pyritään vähentämään kalanpyydyksiin tapahtuvaa sivusaaliskuolleisuutta 
lajin elinvoimaisena säilyttämiseksi ja suotuisan suojelutason saavuttamiseksi. 

Perustuslakivaliokunta totesi kalastuslain muuttamista koskevaa hallituksen esitystä 
29/2010 koskevassa lausunnossaan 20/2010, ettei asetuksen mukaista kieltoa voida 
säätää sellaiselle vesialueelle, jonka osalta rajoituksista on jo erikseen sovittu viran-
omaisten ja omistajan tai erityisen oikeuden haltijan kesken, koska kiellon säätämi-
selle ei tällöin ole perustetta. Asetus tulisi näin ollen voimaan ainoastaan niissä osissa 
saimaannorpan keskeisiä elinalueita, joiden osalta ei ole voimassa suojelun tavoitteen 
turvaavia, viranomaisen ja omistajan tai erityisen oikeuden haltijan väliseen KL 
60 §:ssä tarkoitettuun sopimukseen perustuvia, kalastuksen rajoituksia. Voimassa 
olevan kalastuslain 60 § vastaa sisällöltään edellisen kalastuslain (286/1982) 
37 a §:ää, jonka säätämisen yhteydessä perustuslakivaliokunta antoi edellä mainitun 
lausunnon.

2 § Kielletyt pyydykset

Asetuksella esitetään rajoitettavaksi pääpiirteissään samojen pyydysten käyttöä kuin 
aikaisemmilla kahdella valtioneuvoston asetuksella ja sopimuksilla. Jo useita vuosia 
voimassa olleet pyydystekniset rajoitukset on todettu toimiviksi ja rajoitukset ovat 
vähentäneet etenkin aikuisten norppien pyydyskuolemia.

Riimuverkkojen käyttö kiellettäisiin jatkossakin. Samoin kiellettäisiin vahvalankais-
ten verkkojen käyttö. Rajoitusta täsmennetään siten, että jatkossa on aivan yksiselit-
teistä, että kaikki monikuitu- ja -säikeiset langat (ml. IronSilk) on kielletty. Verkko-
liinojen ominaisuuksia säätelemällä pyritään estämään etenkin sukukypsien norppien 
takertumista verkkoihin ja sen seurauksena tapahtuvia hukkumiskuolemia.

Katiskoiden nielurajoittimet estävät tehokkaasti norppien sivusaaliskuolleisuutta, sil-
lä asianmukaisilla nielurajoittimilla varustettuihin katiskoihin ja mertoihin ei juuri 
lainkaan tapahdu kuolemia. Koska katiskan nielu voi antaa periksi ja laajentua suu-
remmaksi norpan pyrkiessä pyydyksen sisälle, on katsottu tarpeelliseksi täsmentää 
asetuksen sanamuoto sellaiseksi, että katiskan tai merran nielu ei saisi venytettäessä-
kään olla leveydeltään yli 150 mm. Esitetty 150 mm olisi siten maksimileveys nielul-
le kaikissa olosuhteissa. Rysän osalta jatkossa sallittaisiin sellaisten päältä suljettujen 
rysien käyttö, jotka on tehty nielun osalta norppaturvallisiksi. 

Verkkokalastuskiellon voimassaoloaika säilyisi ennallaan 15.4.–30.6., mutta ei jat-
kossa koskisi lainkaan solmuväliltään alle 22 millimetriä olevia muikkuverkkoja. 
Muikkuverkkoihin ei ole todettu tapahtuneen juuri lainkaan norppien kuolemia. 
Verkkokalastuskielto on asetettu suojelemaan etenkin kuuttien eloonjäämistä.

3 § Saimaannorpan keskeiset elinalueet

Saimaannorpan poikasten keskeisinä elinalueina pidettäisiin pesinnän perusteella 
muodostuvaa aluetta, jossa todetun poikaspesän ympärille on muodostettu viiden ki-
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lometrin säde. Pesien ympärille muodostetut suoja-alueet on yhdistetty yhdeksi yhte-
näiseksi alueeksi ja myös lahtialueet on sisällytetty alueeseen.

Vuonna 2014 ja 2015 kaikki kuutit syntyivät verkkokalastuskieltoalueella. Verkko-
kalastuskieltoalue on nykyään kattava keskeisillä lisääntymisalueilla, mutta lahtive-
siä on jätetty kiellon ulkopuolelle. Viime vuosina tehtyjen radiolähetinseurantojen 
tietojen mukaan kuutit liikkuvat usein myös lahtivesissä. Seurantajaksolla 2009–
2014 kuoli verkkokiellon aikana viisi kuuttia, jotka menehtyivät verkkoihin keskei-
sen lisääntymisalueen sisällä olevissa aukkopaikoissa. Rajoitusalue pesäpaikkojen 
läheisyydessä ei myöskään ole kaikilta osin riittävä, kun otetaan huomioon kuuttien 
liikkuminen pesäpaikkojen ympärillä. Vuonna 2013 syntyi 15 kuuttia ja vuonna 2014 
10 kuuttia niin lähelle verkkokalastuskieltoalueen ulkorajaa, että kyseisten kuuttien 
liikkumisalue ulottui myös rajoitusalueen ulkopuolelle.

Edellisen asetuskauden aikana tehdyt radiolähetintutkimukset osoittivat kuuttien liik-
kuvan myös hyvin matalissa lahtivesissä. Ravintoanalyysit myös viittaavat kuuttien 
käyttävän lahtivesien pienkalaa ravinnokseen. Vastaavasti rantavesissä on havaittu 
kuuttien pyydyskuolemia. Aiempi rajoitusalue pesäpaikkojen läheisyydessä ei ollut 
kaikilta osin riittävä, kun otetaan huomioon kuuttien laaja liikkuminen pesäpaikkojen 
ympärillä.

Saimaannorppakannan kasvaessa se on levittäytynyt takaisin aiemmin autioituneille 
luontaisille elinalueille, joilla se myös lisääntyy. Lisääntymisen jatkumisen turvaa-
minen luontaisella elinalueella on Saimaannorpan suojelustrategian mukainen tavoi-
te. Edellisen asetuskauden aikana havaituista uusista synnytyspaikoista osa sijaitsi 
aiemman asetusalueen ulkopuolella, jonka vuoksi aiempaa asetusaluetta laajennettiin 
asetuskaudella sopimuksin. Lisäksi aiemman asetuksen kevätrajoitusalueen (asetus-
alueen + sopimuslaajennukset) reunoilla syntyi vuosina 2013–2014 noin 20 % havai-
tuista kuuteista, joiden keskeinen liikkumisalue oli osin rajoitusalueen ulkopuolella. 
Havaittujen uusien lisääntymispaikkojen turvaamiseksi ne kaikki otettiin huomioon 
esitetyssä asetus-alueessa.

Viimeisimpien tutkimusten mukaan kuuttien keskimääräinen liikkumisalue on noin 
100 km2. Kuuttien liikkuminen on enimmillään keskimäärin 16 km etäisyydelle pe-
säpaikasta, jolloin täydellinen kuuttien turvaaminen vaatisi yli 3 500 km2 laajuisen 
alueen. Vastaavasti sekä EU:n lajidirektiivin raportointiohjeen mukainen että IUCN 
punaisen kirjan ohjeen mukainen saimaannorpan elinalue kattaa 80–90 % Saimaasta. 
Rajaamalla kalastusrajoitusalueen laajuus koskemaan pesintätietojen perusteella 
kuuttien keskeistä elinaluetta, kuten tehtiin myös aiemmalla asetuskaudella, asetus-
alueen kooksi on muodostunut esitetty 2 557 km2. Lisäksi asetusalueeseen on sisälly-
tetty saimaannorpan suojelemiseksi perustetut natura-alueet, jotka ovat aikaisemmin 
sisältyneet ns. pyydystyyppiasetukseen (295/2011).

Aluerajaukset ilmenevät erillisistä karttaliitteistä. Asetusaluetta voidaan tarvittaessa 
laajentaa sopimuksilla, kun saadaan uutta lisätietoa poikaspesien sijainnista.

Keskeisiä elinalueita eivät säännöksen 2 momentin mukaan ole 1 momentissa tarkoi-
tetulla alueella sijaitsevissa saarissa olevat sisäjärvet ja lammet. Näillä vesialueilla 
kalastusrajoitusten ei siten olisi tarpeen tulla voimaan.
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4 § Voimaantulo

Asetus tulisi voimaan 15.4.2016. Asetuksella kumottaisiin 30.4.2016 asti muutoin 
voimassa oleva valtioneuvoston asetus (295/2011) eräistä kalastusrajoituksista Sai-
maalla. 

Esityksen taustalla olevan kalastuslain 60 §:n valtuutussäännöksen mukaan kielto 
voidaan antaa enintään viideksi vuodeksi kerrallaan. Kalastusrajoitusten vaikutusten 
seurannan ja jatkosuunnittelun kannalta on tärkeää, että rajoitukset ovat voimassa 
riittävän kauan, jotta niiden vaikutuksia voidaan arvioida. Asetus olisi tästä syystä 
voimassa enimmäisajan, eli 15.4.2021 saakka. Lisäksi on tarkoituksenmukaista, että 
asetuksen voimassaoloajassa otetaan huomioon kalastuslain 60 §:n nojalla tehdyt so-
pimukset saimaannorpan suojelemiseksi. 

5 Asian valmistelu

Maa- ja metsätalousministeriö asetti 15.10.2014 laajapohjaisen seurantaryhmän, joka 
sai tehtäväkseen arvioida tehtyjen kalastuksenrajoitustoimenpiteiden vaikutuksia 
saimaannorpan suojelutavoitteiden toteutumiseen ja laatia ehdotuksen toimenpiteiden 
kehittämiseksi. Seurantaryhmä luovutti raporttinsa maa- ja metsätalousministerille 
18.12.2015. Seurantaryhmän esitykseen sisältyi eriäviä mielipiteitä.

Seurantaryhmän pyynnöstä Etelä-Savon maakuntaliitto järjesti kaikille avoimet kes-
kustelutilaisuudet alustavista kalastusrajoituksista Puumalassa 13.10.2015 ja Savon-
linnassa 14.10.2015. Etelä-Karjalan liitto järjesti vastaavan keskustelutilaisuuden 
Taipalsaarella 19.10.2015. Lisäksi Etelä-Savon maakuntaliitto teki seurantaryhmän 
toimeksiannosta laajan verkkokyselyn saimaannorpan suojelemiseksi tarvittavista ka-
lastusrajoituksista. Kyselyyn saivat vastata vesialueen omistajien ohella kaikki ha-
lukkaat eli myös muualla kuin saimaannorpan esiintymisalueella asuvat henkilöt. Se-
kä keskustelutilaisuuksien että verkkokyselyn aineisto oli seurantaryhmän käytössä. 

Esitetty asetus on laadittu seurantaryhmän esitykseen pohjautuen virkatyönä maa- ja 
metsätalousministeriössä. 

Asetusluonnoksesta pyydettiin lausunnot 54 taholta 29.3.2016 päivätyllä kirjeellä. 
Lisäksi lausuntoja pyydettiin alueen neljässä laajalle leviävässä lehdessä (Karjalai-
nen, Itä-Savo, Länsi-Savo, Etelä-Saimaa) olleilla lehti-ilmoituksilla. Lausuntoja saa-
tiin 27 kpl. 

Edellä mainittujen lausuntopyyntöjen ja ilmoitusten lisäksi 4.4.2016 pidettiin Mikke-
lissä maa- ja metsätalousministeriön järjestämänä kokous, jossa oli paikalla Pohjois-
Karjalan, Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon kalatalouskeskusten, ELY-keskuksen, Etelä-
Karjalan ja Etelä-Savon maakuntaliittojen ja Metsähallituksen edustajia. Kokoukses-
sa keskusteltiin aluerajauksista.

Lausuntojen sekä saadun palautteen ja 4.4.2016 pidetyn kokouksen perusteella ase-
tuksen aluerajausta muutettiin pääasiassa reuna-alueiden osalta asetusaluetta pienen-
täen. Kriteereinä aluemuutoksille pidettiin kevätkalastuksen erityistarpeiden huomi-
oon ottamista siten, että kuuteille ei kuitenkaan aiheuteta merkittävää sivusaaliskuol-
leisuusriskiä.
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6 Asetuksen vaikutukset

6.1 Taloudelliset vaikutukset

Kalastuslain 61 §:llä on luotu järjestelmä, jonka mukaan vesialueen omistajalla tai 
erityisen oikeuden haltijalla on oikeus täyteen korvaukseen 61 §:n nojalla säädettyjen 
kalastusrajoitusten aiheuttamista merkityksellisistä haitoista. Koska suuri osa kielto-
alueesta on ollut pitkään vapaaehtoisten kalastusrajoitussopimusten piirissä ja sopi-
musmenettelyä on tarkoitus jatkaa, jolloin kalastusoikeuden haltijat saavat sopimuk-
sen mukaisen korvauksen, voidaan korvattavan haitan todennäköisyys arvioida pie-
neksi.

Käytännössä korvauksensaantimahdollisuus saattaisi realisoitua joidenkin ammatti-
kalastajien osalta. Kalastuslain 61 §:n kolmannen momentin mukaan oikeutta kor-
vaukseen ei kuitenkaan ole sellaisesta haitasta, josta haitankärsijä on oikeutettu kor-
vaukseen jonkin muun lain tai sopimuksen nojalla. Ammattikalastajille on Saimaan 
alueella luotu tukijärjestelmä, josta he voivat hakea korvausta norpansuojelun am-
mattikalastukselle aiheuttamista taloudellisista haitoista, eikä oikeutta korvaukseen 
niiltä osin ole. 

Taloudellisten vaikutusten arvioinnin yhteydessä, vesialueen omistajille tai erityisen 
oikeuden haltijoille mahdollisesti syntyvien haittojen kannalta on lisäksi huomioitava 
kalastuslain 47 § poikkeuslupasäännös. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi 
sen nojalla myöntää siirtoistutusta, kalanviljelytoimintaa, tutkimustyötä, kalastuspe-
rinteen ylläpitämistä, kalataloudellisten velvoitteiden toimeenpanemista tai hyödyn-
tämistä taikka muuta kalavarojen käyttöön ja hoitoon liittyvää tarkoitusta varten pe-
rustellusta syystä poikkeusluvan kielletyn kalastustavan, pyyntimenetelmän tai kalas-
tusvälineen käyttöön tai kiellettynä ajankohtana kalastamiseen. Säännöksen mukai-
nen mahdollisuus antaa poikkeuslupa koskisi siten myös nyt ehdotetun asetuksen 
mukaisia kalastusrajoituksia. Niiltä osin, kuin poikkeuslupia mahdollisesti myönnet-
täisiin, korvauksensaantimahdollisuutta ei luonnollisesti olisi.

Mahdolliset korvaushakemukset ja niiden käsittelyyn liittyvät toimet aiheuttanevat 
elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukselle vähäistä lisätyötä. Asetuksen taloudelli-
set vaikutukset arvioidaan kokonaisuudessaan vähäisiksi. Vapaaehtoisiin kalastuk-
senrajoitussopimuksiin, niiden perusteilla maksettaviin korvauksiin, tai korvausten 
suuruuteen asetusehdotuksella ei ole välittömiä vaikutuksia. On kuitenkin perustel-
tua, että sopimusta tarjotaan kaikille asetusalueen kalastusoikeuden haltijoille. Täten 
asetusalueen laajuus vaikuttaa maksettavien sopimuskorvausten määrään. Valtion ta-
lousarviossa vuonna 2016 on maa- ja metsätalousministeriön momentilta 30.40.40 
arvioitu kuluvan 360 000 euroa kalastuksenrajoitussopimuksista aiheutuviin kustan-
nuksiin (sopimuskorvaukset). On todennäköistä, että sopimuskorvauksiin asetusalu-
eella tarvitaan noin 440 000 euron vuotuinen määräraha, kun sopimuskorvauksena 
maksetaan 1,7 €/ha/vuosi.

6.2 Ympäristövaikutukset

Asetuksella voimaansaatettavat kalastusrajoitukset ovat keskeinen keino erittäin 
uhanalaisen saimaannorpan säilymisen varmistamiseksi ja lajin suotuisan suojeluta-
son saavuttamiseksi. Lajin säilymisedellytysten turvaamisen kannalta on kalastuksen 
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sivusaaliskuolleisuuden vähentäminen erittäin tärkeää. Erityisesti keväällä pesistään 
lähtevien kuuttien suojelemiseksi tarvitaan riittävän voimakkaita ja tehokkaita rajoi-
tuksia kalastukselle.

Asetuksen avulla toteutettaisiin myös luontodirektiivin 12 artiklan 4 kohdan vaati-
musta, jonka mukaan jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavia suojelutoimenpiteitä 
sen varmistamiseksi, että tahattomalla pyydystämisellä ja tappamisella ei ole merkit-
tävää kielteistä vaikutusta direktiivin liitteen IV a lajeihin. 

Asetuksella arvioidaan olevan merkittäviä positiivisia vaikutuksia sekä ympäristön-
suojelun että EU:n luontodirektiivin vaatimusten tehokkaan voimaansaattamisen nä-
kökulmasta.

7 Laintarkastus

Asetusehdotus on tarkastettu oikeusministeriön lainvalmisteluosaston tarkastustoi-
mistossa.
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