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Saimaannorppa (Pusa hispida saimensis) on Suo-
men ainoa kotoperäinen nisäkäs. Se on erittäin 
uhanalainen alalaji (Liukko ym. 2016), joka jää-
kauden jälkeisen maan kohoamisen seurauksena 
jäi yli 9 000 vuotta sitten erityksiin nykyiseen 
Saimaaseen (Hyvärinen & Nieminen 1990). Vie-
lä 1800-luvun lopulla norppakannan on arvioi-
tu olleen jopa 1 000 yksilöä (Kokko ym. 1999). 
Ihmisen toiminnan seurauksena kanta kuiten-
kin romahti ja oli pienimmillään 1980-luvulla, 
jolloin norppia arvioitiin olevan alle 200 yksilöä 
(Sipilä ym. 1990).

Suojelutoimien ansiosta kanta on kasvanut 
ja norppa on palannut osalle alueista, joilta se 
on ollut poissa vuosikymmeniä. Tämän hetki-
sen arvion mukaan saimaannorppia on hieman 
yli 300 yksilöä ja vuosittain syntyy 60–70 poi-
kasta eli kuuttia (Metsähallitus 2015). Saimaan-
norpan suojelun strategiassa on välitavoitteeksi 
asetettu talvikannan kasvu vähintään 400 yksi-
löön vuoteen 2025 mennessä (Ympäristöministe-
riö 2011). Nykyään suurimpia uhkia ovat kalan-

1 Johdanto

pyydyskuolleisuus, ilmastonmuutos sekä pieni ja 
hajanainen kanta, joiden lisäksi geneettisen mo-
nimuotoisuuden väheneminen, pedot ja ihmi-
sen aiheuttama häiriö pesimäaikana voivat muo-
dostua vakavaksi uhaksi (Kovacs ym. 2012, Nie-
mi 2013, Valtonen 2014, Auttila 2015). Kannan 
kasvua hidastaa poikkeuksellisen suuri nuoreen 
ikäluokkaan kohdistuva kuolleisuus, ja mahdol-
lisimman nopean kannan kasvun turvaaminen 
on tehokkain keino parantaa saimaannorpan sel-
viytymistodennäköisyyttä muuttuvassa ympäris-
tössä. 

Koska Saimaalla ei ole ahtojäävalleja, joihin 
muodostuneet lumikinokset ovat tyypillinen nor-
pan lisääntymisympäristö merellä, kaivavat sai-
maannorpat pesänsä rantajäälle muodostuneisiin 
kinoksiin. Saimaannorpat ovat pesäpaikkauskol-
lisia, ja tyypillisesti pesät löytyvät vuosittain sa-
moilta hyvin kinostavilta rannoilta (Sipilä ym. 
1990). Norpan lisääntymismenestys on riippu-
vainen riittävästä jää- ja lumipeitteestä. Saimaal-
la norppa synnyttää poikasen helmi-maaliskuus-

Keväällä karvanvaihtoaikaan saimaannorpat nousevat kiville kuivattelemaan turkkiaan. Tuolloin ne voivat maata suu-
rimman osan vuorokaudesta, kun taas muina vuoden aikoina norpat viettävät pääosan ajastaan sukelluksissa. Kuva: 
Mervi Kunnasranta.
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sa lumipesään, joka suojaa kylmältä ja pedoilta 
sekä tarjoaa emolle suojaisan ympäristön huo-
lehtia poikasesta. Pesintään soveltuvien kinosten 
muodostuminen vie aikaa, sillä syntyäkseen ne 
vaativat sopivia tuuli- ja lämpötilaoloja. Tuulen 
mukana kulkeva lumi muodostaa kinokset, joi-
den rakenne kovenee lauhojen ja pakkasjaksojen 
vuorottelun seurauksena. Mitä vahvempi ja ra-
kenteeltaan kovempi kinos on, sen pidempään 
siihen koverrettu pesä tarjoaa suojaa.

Saimaannorpan kannan koko-, levinneisyys-, 
syntyvyys- ja pesäpoikaskuolleisuusarviot perus-
tuvat vuotuisiin pesälaskentoihin, jotka suorite-
taan keväällä, tavallisesti huhtikuun loppupuolel-
la (Sipilä 2003). Onnistunut laskenta edellyttää, 
että rantajäällä on vielä lunta ja pesät ovat tunnis-
tettavissa. Pesät jaetaan makuupesiin ja poikaspe-
siin niiden rakenteen ja sisällön perusteella. Ma-
kuupesät, joita hylje käyttää lepopaikkana, ovat 
tyypillisesti ovaalin muotoisia ja koostuvat nou-
suavannosta ja makuuhyllystä. Poikaspesät ovat 
kooltaan suurempia, ja niissä on tyypillisesti usei-
ta nousuavantoja ja onkaloita, joita kuutti edel-
leen laajentaa. Poikaspesän varmin tunnusmerkki 
kuutin tai istukan havaitsemisen lisäksi on pesän 
pohjalta ja seinämistä löytyvä kuutin villa.

Ilmastonmuutos heikentää saimaannorpan 
pesintäolosuhteita, sillä se vähentää lumimäärää 
ja lyhentää lumi- ja jääpeitteisen ajan pituutta. 
Talvina, jolloin ei ole muodostunut rantakinok-

sia tai pesät ovat romahtaneet ja sulaneet aikaisin, 
jopa lähes kolmannes syntyneistä kuuteista on 
kuollut ennen vieroitusta (Metsähallitus, 2010 ja  
2015). Myös kannanarviointi kärsii silloin, kun 
lunta ei ole ollut riittävästi pesän rakentamista 
varten tai se on sulanut ennen laskentaa, jolloin 
pesien havaitseminen on vaikeaa tai mahdoton-
ta. Lisäksi lauhoina kevättalvina aikainen ranta-
jäiden ja pesän pohjien sulaminen heikentää pe-
sälaskennan luotettavuutta. 

Itä-Suomen yliopistossa (UEF) on tutkimus-
työn kautta luotu uusia menetelmiä saimaannor-
pan suojeluun ja kannanseurantaan muuttuvas-
sa ilmastossa: apukinosmenetelmällä voidaan pa-
rantaa pesimäolosuhteita heikkolumisina talvi-
na ja pesäpaikkojen vedenalaiskartoituksen avulla 
pystytään tarkentamaan arvioita pesäpoikaskuol-
leisuuden ja syntyvyyden määrästä (Auttila ym. 
2014, Kunnasranta ym. 2014, Auttila 2015). 
Metsähallituksen luontopalvelut on syksyllä 2013 
alkaneessa Saimaannorppa-LIFE-hankkeessa (LI-
FE12NAT/FI/000367) ottanut edellä mainitut 
menetelmät käyttöön kannan suojelussa ja seu-
rannassa. Tässä raportissa esitetään kahden en-
simmäisen hanketalven aikana kertyneet koke-
mukset apukinosten ja pesäpaikkojen vedenalais-
tarkistusten toimivuudesta osana saimaannorpan 
suojelua ja annetaan suosituksia menetelmien 
edelleen kehittämisestä ja käyttöönotosta.



11

2.1 Tutkimusalue ja -aika

Saimaa muodostuu sokkeloisesta selkävesien ver-
kostosta, joka on 190 km pitkä ja 140 km leveä 
(kuva 1). Saimaassa on 13 700 saarta sekä noin 
15 000 km rantaviivaa ja sen keskisyvyys on 12 
m (Kuusisto 1999). Järven eri altaat eroavat toi-
sistaan mm. rakenteeltaan, muodoltaan, veden 
väriltään ja virtausolosuhteiltaan. Jäänpeittoaika 
kestää tyypillisesti marraskuun lopulta touko-
kuun alkupuolelle, mutta alueelliset ja vuosien 
väliset erot ovat huomattavia. 2000-luvulla Pyhä-
selkää, Puruvettä ja Pien-Saimaata lukuun otta-
matta norpan poikasia on syntynyt kaikkiin Sai-
maan pääaltaisiin (kuva 1). Yli puolet (n. 60 %) 
norppakannasta kuitenkin elää järven keskiosis-
sa Hauki- ja Pihlajavedellä (Metsähallitus 2015).

Metsähallituksella on alueellisten ELY-keskus-
ten myöntämät luvat (poikkeaminen luonnon-
suojelulain 39 §:n ja 49 §:n mukaisista rauhoi-

tussäädöksistä) laskennan suorittamiseen, apuki-
nosten kasaamiseen ja pesäpaikkojen tarkistami-
seen sukeltamalla. Lupa mahdollistaa kinosten 
kasaamisen 15.2. asti ja poikkeuksellisen heik-
kojen lumiolosuhteiden vallitessa pesälaskennan 
aloittamisen jo maaliskuussa. Laskennan aikais-
tamista rajoittaa kuitenkin se, että osa poikasista 
syntyy maaliskuussa (kuva 2) ja että poikaset ovat 
herkimpiä ihmisen aiheuttamalle häiriölle juuri 
ensimmäisten elinviikkojen aikana.

Vuosi 2014 oli lumiolosuhteiltaan heikko ko-
ko Saimaalla. Tästä johtuen Metsähallitus päätti 
käynnistää ensimmäistä kertaa apukinosten ka-
saamisen koko saimaannorpan lisääntymisalueen 
kattavana suojelutoimenpiteenä (kuvat 1 ja 2). 
Jo ennen tätä päätöstä UEF oli kasannut apuki-
noksia Hauki- ja Pihlajavedelle osana Saimaan-
norppa-LIFE-hankkeeseen kuuluvaa menetelmä-
kehitystyötä. 

2 Menetelmät

Kuva 1. Pesimäolosuhteiden parantamiseksi kasatut apukinokset ja sukeltamalla tarkistetut pesäpaikat vuosina 2014 ja 2015. Lisäksi sai-
maannorpan nykyinen lisääntymisalue, jonka määrittelyssä on käytetty poikaspesäpaikkojen sijaintitietoja vuosilta 2000–2014 (Lähde: 
Metsähallitus) sekä poikasten kesäaikaisen elinpiirin kokoa (Lähde: Itä-Suomen yliopisto ).
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te heikkeni merkittävästi juuri poikasten synty-
män aikoihin (kuva 2) ja pesät pääosin romahti-
vat myös apukinoksissa (Auttila 2015).

Vuosina 2014 ja 2015 pesälaskennat joudut-
tiin heikkojen lumi- ja jääolosuhteiden vuoksi 
aloittamaan poikkeuksellisen aikaisin eli maalis-
kuun puolella ja jäät lähtivät keskeiseltä Saimaal-
ta kokonaan jo huhtikuun puolivälissä (kuva 2). 
Pesäpaikkojen vedenalaiskartoitukset aloitettiin 
molempina vuosina viikon sisällä jäiden lähdös-
tä. Tarkistetut pesäpaikat sijaitsivat kattavasti eri 
puolilla norpan lisääntymisaluetta, paitsi vuon-
na 2015, jolloin pohjoisosista ei ollut löytynyt 
yhtään poikaspesää eikä kyseisellä alueella tehty 
sukelluksia (kuva 1). 

Myös alkutalvi 2015 oli lumiolosuhteiltaan 
poikkeava. Tammikuun loppupuolella lumiti-
lanne näytti kartoituksen perusteella kohtuulli-
selta Etelä- ja Pohjois-Saimaalla ja heikolta nor-
pan keskeisillä lisääntymisalueilla. Tämän vuoksi 
Metsähallitus teki tammikuun lopussa päätöksen 
apukinosten kasaamisesta suojelutoimenpiteenä 
vain norpan keskeiselle lisääntymisalueelle (kuvat 
1 ja 2). Edellisen vuoden tapaan UEF oli tähän 
mennessä kasannut kinoksia toimenpidealueil-
le. Helmikuun alussa koko Saimaalle muodostui 
kohtuullinen lumipeite, jonka perusteella vahvis-
tui käsitys, että edellisen vuoden kaltaista laajaa 
apukinosoperaatiota ei tarvita. Helmikuun lop-
pupuolella alkoi kuitenkin ennustamattoman 
pitkä lämpöjakso, jonka seurauksena lumipei-
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Kuva 2. Aikajanakuvaaja lauhojen talvien 2014 ja 2015 saimaannorppakannan suojelu- ja seurantatoimenpiteistä. ― = lumen syvyys 
maalla, │ = kasatut apukinokset, │ = tehdyt pesäpaikkasukellukset ja * = tarkka ajankohta ei tiedossa. Lähteet: Lumensyvyys, Halttulan 
mittausasema Sulkava (Ilmatieteenlaitos 2015), jäiden lähtö, Oravi, Savonlinna (Suomen ympäristökeskus 2015) ja vieroitusajankohta 
(Niemi ym. 2013).
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2.3 Pesäpaikkasukellukset

Pesäpaikoilta etsittiin istukoita ja kuolleita kuut-
teja varmentamaan poikasen syntymä ja tarken-
tamaan arvioita kuolleisuudesta (kuva 3). Las-
kennoissa havaittujen poikaspesien ja useiden 
makuupesien alustat ja lähiympäristö tarkistet-
tiin 10–50 metrin etäisyydeltä snorklaamalla ja 
syvemmät alueet laitteilla sukeltamalla. Tarkis-
tusetäisyyteen vaikutti rannan ja pohjan muo-
to: viettävät rannat sukellettiin siihen syvyyteen, 
jossa pohja muuttui tasaiseksi eli minne saakka 
ruho tai istukka ovat voineet vieriä. Lahdelmat 
ja pienten luotoryhmien rannat, erityisesti mi-
käli poikaspesän lisäksi oli havaittu muita pesiä, 
tarkistettiin ympäriinsä. Sukellettaviksi makuu-
pesäpaikoiksi valittiin sellaiset pesät, jotka olivat 
muistuttaneet rakenteeltaan poikaspesää, mutta 
joista ei ollut löytynyt selkeää todistetta kuutista. 
Lisäksi tarkistettiin muutamia makuupesiä, jot-
ka sijaitsivat usein käytössä olleilla poikaspesä-
paikoilla.

Sukellukset tehtiin mahdollisimman pian jäi-
den lähdön jälkeen ja ne kattoivat yhteensä 300 
pesäpaikkaa (kuva 2, taulukko 2). Valtaosa koh-
teista oli merkitty nauhalla maastoon pesälasken-
nan yhteydessä, minkä ansiosta tarkka sijainti oli 
tiedossa myös jäiden lähdettyä. Sukelluksia oli 
samanaikaisesti tekemässä yhdestä neljään vene-
kuntaa eri puolilla Saimaata. Venekunta koostui 
vähintään pinta-avustajasta ja sukeltajasta, mut-
ta usein sukeltajia oli kaksi, jolloin toinen pystyi 
käymään lävitse matalampia alueita snorklaamal-
la toisen sukeltaessa syvempiä paikkoja avusta-
jan naruttaessa laitteilla sukeltavaa. Metsähallitus, 
UEF ja WWF muodostivat venekunnat kalustoi-
neen. Kaiken kaikkiaan toimenpiteeseen osallis-
tui vuosittain noin 12 henkilöä, joiden joukossa 
oli muutamia vapaaehtoisia.

2.2 Apukinokset

Pesimäolosuhteiden parantamiseksi isoja luon-
nonkinoksia jäljitteleviä apukinoksia kasattiin 
pääasiassa tunnetuille pesäpaikoille saarten ja luo-
tojen rantaan. Kinosten sijaintipaikat oli suun-
niteltu Metsähallituksen pesäpaikka-aineistoa 
käyttäen. Vuonna 2014 kasattiin 240 kinosta ja 
vuonna 2015 kaikkiaan 68 kinosta (taulukko 1). 

Valtaosa apukinoksista tehtiin kolaamalla, 
mutta myös lumilinkoa ja etulevyllisiä mönki-
jöitä käytettiin. Tavoitemitoiksi oli annettu: kor-
keus 1 m, leveys 3–6 metriä ja pituus 8–15 m 
(rannan suuntaisesti). Lisäksi kinokset tampattiin 
päällä kävelemällä tiiviiksi ja koviksi, jotta ne oli-
sivat mahdollisimman kestäviä. Yksityiskohtaiset 
ohjeet apukinoksen tekemiseen löytyvät WWF:n 
julkaisusta: Saimaannorpan pesimäolosuhteiden 
ennallistaminen muuttuvassa ilmastossa (Kun-
nasranta ym. 2014). Kinosten kasaamiseen osal-
listui kaikkiaan yli 200 henkilöä, joista valtaosa 
oli vapaaehtoisia. Työ tehtiin Metsähallituksen 
koordinoimana, ja vapaaehtoisten lisäksi muka-
na oli UEF:n, WWF:n ja ELY-keskusten henki-
lökuntaa ja kalustoa.
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3 Tulokset ja niiden tarkastelu

3.1 Pesimäolosuhteiden 
parantaminen heikkolumisina talvina

Apukinoksia tehtiin vuosina 2014 ja 2015 en-
simmäistä kertaa osana Metsähallituksen johta-
maa saimaannorppakannan käytännön suojelu-
työtä. Menetelmä soveltuu hyvin paikallisten, 
tehtävään perehdytettyjen vapaaehtoisten toteu-
tettavaksi, mutta työn suunnittelussa ja organi-
soinnissa asiantuntijatyöllä on merkittävä rooli. 
Apukinokset ovat tehokas toimenpide saimaan-
norpan pesimäolosuhteiden parantamiseksi heik-
kolumisina talvina. Valtaosa (> 75 %) kasatuis-
ta kinoksista kelpasi norpalle pesäpaikaksi, ja 80 
poikasta syntyi apukinoksiin (taulukko 1). Vuon-
na 2014 kinoksia kasattiin kattavasti koko lisään-
tymisalueelle ja yli 90 % havaituista poikasista 
syntyi apukinoksiin (Metsähallitus 2015). 

Pesimäolosuhteiden ennustaminen ennen li-
sääntymiskauden alkua on vaikeaa, sillä leuto sää 
ja runsaat vesisateet voivat helmi-maaliskuussa 
sulattaa nopeasti isotkin kinokset ja romahduttaa 
pesät. Tämä on nähtävissä vuoden 2015 lumen 
syvyyskäyrästä (kuva 2). Tuolloin luonnonkinok-
set hävisivät lähes olemattomiin ja myös isoko-
koisten ja tiiviiksi tampattujen apukinospesien 
havaittiin romahtaneen aikaisin altistaen kuutit 
pedoille, häiriölle ja vaihteleville sääolosuhteil-
le (Auttila 2015). Mitä suurempi apukinos on 
kooltaan sitä pidempään se tarjoaa suojaa. Lisäksi 
toinen lähelle kasattu kinos voi toimia tarvittaes-
sa vaihtopesänä. Ilmastonmuutoksen edetessä on 
myös odotettavissa talvia, jolloin apukinoksia ei 
voida kasata riittämättömän jää- ja lumipeitteen 
vuoksi, mistä johtuen vaihtoehtoisten menetel-
mien kehittäminen saimaannorpan lisääntymis-
menestyksen turvaamiseksi on tärkeää.

Parhaiten kinostavat perinteiset pesäpaikat 
eivät välttämättä ole paras mahdollinen sijainti-
paikka suojelutoimena kasatuille lumikinoksil-
le. Tyypillisesti saimaannorpan pesät ovat tuu-
len kasaamissa kinoksissa, jotka muodostuvat sel-
kävesillä sijaitsevien luotojen tai saarten rantoi-
hin, niemekkeiden kärkiin tai ruovikoihin (Sipilä 
1990). Lauhoissa olosuhteissa kuitenkin pohjois-
rannoille kallion tai kivien varjoon sijoitetut ki-
nokset kestävät pisimpään. Lisäksi lauhoina tal-
vina virran havaittiin sulattaneen jään erityisesti 
niemekkeiden ja luotojen kärjen tuntumassa ol-
leiden apukinosten alta. Saimaannorppien on to-
dettu löytävän ja hyväksyvän pesäpaikoiksi myös 
sellaiset apukinokset, jotka on kasattu paikoil-
le, joilla ei ole aiemmin ollut pesää (Auttila ym. 
2014). Tämä mahdollistaa apukinosten sijoit-
tamisen niiden säilymisen kannalta paremmille 
paikoille. Apukinospaikkojen suunnittelussa tu-
lee jatkossa kiinnittää entistä enemmän huomi-
ota ilmansuuntaan, varjoisuuteen ja veden vir-
tausolosuhteisiin.

3.2 Pesäpaikkasukellukset

Jäidenlähdön jälkeen tehdyt pesäpaikkojen ve-
denalaistarkistukset paransivat pesälaskento-
jen tarkkuutta sekä syntyneiden poikasten että 
kuolleisuuden osalta. Esimerkiksi vuonna 2014 
tarkistuksissa löytyi joko istukka ja/tai kuollut 
kuutti yhteensä kahdeksalta paikalta, jotka pesä-
laskennoissa oli määritetty makuupesiksi (tauluk-
ko 2). Sukellusten ansiosta havaittu syntyneiden 
kuuttien määrä nousi molempina vuosina kuu-
della yksilöllä. Edellä mainitut luvut ovat huo-
mattavasti suurempia kuin vastaavat havainnot 

Taulukko 1. Kasatut apukinokset ja niissä havaitut makuu- ja poikaspesät heikkolumisina talvina 2014 ja 2015.

Vuosi Apukinokset Makuupesät Poikaspesät Pesät yhteensä

2014 240 128 58* 186

2015 68 30 21 48

Yhteensä 308 158 79 237

*poikaspesiä oli 58, mutta yhteen pesään syntyneiden kahden kuutin vuoksi syntyneitä poikasia oli 59.
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lumiolosuhteiltaan parempina talvina (2011–
2013), jolloin sukellukset toivat vuosittain nol-
lasta kolmeen uutta kuuttihavaintoa (Auttila ym. 
2014). On kuitenkin huomattava, että Saimaan-
norppa-LIFE-hankkeen aikana on poikaspesien 
lisäksi tarkistettu sukeltamalla myös merkittävä 
määrä laskennoissa makuupesiksi määritettyjä 
paikkoja (taulukko 2). Makuupesien suuri osuus 
tarkistetuista pesäpaikoista johtuu leutojen talvi-
en aiheuttamista vaikeista pesälaskentaolosuhteis-
ta, jolloin makuupesien erottaminen poikaspesis-
tä on ollut poikkeuksellisen vaikeaa.

Kahden hankevuoden aikana seitsemän pe-
sään kuolleen kuutin jäännökset löydettiin su-
keltamalla (taulukko 2), mikä on noin 40 % noi-
den vuosien havaitusta pesäpoikaskuolleisuudesta 
(Metsähallitus 2015). Tämä vastaa menetelmän 
kehittämisen yhteydessä (2011–2013) tehtyjä ha-
vaintoja, joiden mukaan jopa puolet pesään kuol-
leista kuuteista voi joinain vuosina jäädä lasken-
noissa löytymättä (Auttila ym. 2014). Aikaisem-
min pesälaskentojen perusteella on arvioitu, että 
talvina jolloin olosuhteet ovat olleet pesinnälle 
suotuisat, olisi kuolleisuus ollut n. 8 % (Sipilä 
2003). Molempina hankevuosina havaittu pesä-
poikaskuolleisuus oli kuitenkin korkeampi (2014 
= 15 % ja 2015 = 16 %). Se oli myös muuta-
man prosenttiyksikön korkeampi kuin se on kes-
kimäärin ollut vuodesta 2011 alkaen, jolloin tar-
kistussukellukset on otettu koko Saimaan mitta-
kaavassa käyttöön ja kuolleisuusarvio on tarken-

tunut (Auttila ym. 2014). Kaikkiaan saimaan-
norpan poikaskuolleisuudessa on vuosien välistä 
vaihtelua eikä kaikkia siihen vaikuttavia tekijöitä 
tunneta. Voidaan kuitenkin todeta, että toden-
näköisesti apukinosten ansiosta pesäpoikaskuol-
leisuus jäi kahtena viimeisimpänä vuotena huo-
mattavasti alhaisemmaksi kuin 24–27 %, mitä 
se aikaisempina lumiolosuhteiltaan heikkoina li-
sääntymiskausina on ollut  (Metsähallitus 2015), 
kun apukinosmenetelmä ei ole ollut käytössä.

Vedenalaistarkistuksissa löydettiin yhteensä 
72 istukkaa, jotka on muiden kudosten tapaan 
tallennettu kudospankkiin eri tutkimushankkei-
ta varten. Vuonna 2015 kerätyt tiedot istukan ja 
ruhon löytöpaikan syvyydestä (n = 27) ja etäisyy-
destä rannalta (n = 29) osoittivat, että valtaosa 
(81 %) löydöksistä tehtiin suhteellisen matalas-
ta 0–2 metrin syvyydestä maksimin olleessa 5 m, 
kun taas etäisyys rannasta vaihteli huomattavasti 
enemmän. Valtaosa löydöistä tehtiin kohtuullisen 
läheltä rantaa (etäisyys 0–5 m) ja 28 % kauem-
pana rannasta (6–10 m). Lisäksi osa löydöksistä 
tehtiin usean kymmenen metrin päästä maastoon 
merkitystä pesäpaikasta ja ainakin yhdessä tapa-
uksessa kuollut kuutti ja istukka löytyivät lähek-
käisistä pesistä. Tämä osoittaa, että merkittyjen 
pesäpaikkojen välittömän läheisyyden lisäksi pe-
simäranta on hyvä tarkastaa myös laajemmin, sil-
lä poikanen on voinut syntyä eri paikkaan kuin 
missä se vaihtaa karvaa tai emä synnyttää istukan.

Taulukko 2. Sukeltamalla tarkistetut saimaannorpan pesäpaikat vuosina 2014 ja 2015 sekä tarkistuksissa löytyneiden 
istukoiden ja kuolleiden kuuttien lukumäärät. Pesätyyppi on määritetty vuotuisissa pesälaskennoissa ennen pesäpaik-
kojen vedenalaiskartoituksia.

2014

Pesätyyppi Tarkistetut pesäpaikat Istukat Kuolleet kuutit

Synnytyspesä 48 31 1

Makuupesä 147 9* 2

Yhteensä 195 40 3

2015

Pesätyyppi Tarkistetut pesäpaikat Istukat Kuolleet kuutit

Synnytyspesä 47 27 2

Makuupesä 58 5 2

Yhteensä 105 32 4

*UEF:in riistakameran kuvien perusteella havaittiin yhden poikasen syntyneen pesälaskennoissa makuupesäksi määri-
tettyyn pesään, jonka alta myöhemmin löytyi sukeltamalla kaksi istukkaa ja yksi kuollut kuutti.
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Kuva 3. Osa pesäpaikoista sijaitsee matalilla rannoilla, jolloin tarkistaminen onnistuu ilman sukelluslaitteita. Tarkoituksena 
on etsiä istukoita ja kuolleita kuutteja sekä niiden jäänteitä. Yläkuva Teemu Uotila ja alakuva Mia Valtonen.
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Ilmastonmuutos vaikeuttaa saimaannorpan poi-
kasten selviytymistä ja kannanseurantaa, minkä 
vuoksi tässä raportissa esitettyjen uusien suojelu- 
ja seurantamenetelmien käyttöönotto on tullut 
ajankohtaiseksi. Suojelutoimien kohdistaminen 
poikasten selviytymisen parantamiseen on tällä 
hetkellä tehokkain keino taata saimaannorppa-
kannan kasvu. Seurantamenetelmien luotettavuus 
ja niiden kehittäminen muuttuvien olosuhteiden 
mukaisiksi on ensiarvoisen tärkeää, jotta kannan-
seuranta pystyy palvelemaan suojelua ja päätök-
sentekoa mahdollisimman hyvin myös jatkossa.

Apukinokset vähentävät heikkolumisina tal-
vina pesäpoikaskuolleisuutta ja ovat tehokas tapa 
edistää saimaannorpan suojelua. Suosittelemme 
apukinosten ottamista vakiintuneeksi suojelume-
netelmäksi ja osaksi Metsähallituksen saimaan-
norpan kannanseurantaa ja suojelua. Apukinos-
ten kasaamistarve tulee arvioida vuosittain val-
litsevan lumitilanteen ja sääennusteiden perus-
teella riittävän ajoissa ennen lisääntymiskauden 
alkua eli viimeistään tammikuun loppupuolel-
la. Lumiolosuhteiden vaihdellessa alueittain voi-
daan apukinoksia kasata myös tarveharkinnaises-
ti. Lumitilanteen mahdollisesti parantuessa mer-
kittävästi apukinosoperaation aikana voidaan ki-
nosten kasaaminen joko keskeyttää tai kohdistaa 
alueille, joissa lisäkinokset nähdään tarpeellisiksi. 
Mahdollisimman aikaisin ennen pesintäkauden 
alkua tehdyistä apukinoksista ei voida nähdä ole-
van haittaa norpalle.

Saimaannorppa-LIFE-hankkeen aikana tes-
tattu toimintamalli, jossa Metsähallitus koordi-
noi apukinosten tekemistä yhteistyössä muiden 
toimijoiden kanssa, on osoittautunut toimivak-
si. Jatkossa kinosten kasaaminen voidaan organi-
soida paikallisista yhteyshenkilöistä muodostetta-
van vapaaehtoisverkoston kautta. Vapaaehtoisilla 
on jo nyt merkittävä rooli saimaannorpan pesä-
laskennoissa, ja heillä on hyvä paikallistuntemus 
jäillä liikkumisen ja pesäpaikkojen suhteen. Li-
säksi kuluneet kaksi hankevuotta ovat osoittaneet 
vapaaehtoisten olevan motivoituneita osallistu-
maan käytännön suojelutoimiin. Osallistuminen 
vapaaehtoistyöhön on myös hyvä keino välittää 
tietoa saimaannorpasta ja lisätä norpansuojelun 
avoimuutta ja läpinäkyvyyttä sekä sitouttaa pai-
kallisia toimijoita norpansuojeluun.

Apukinosten sijoittelussa tulee suosia suoje-
lu- ja kalastusrajoitusalueita. Kinokset pyritään 
sijoittamaan mahdollisimman häiriöttömille 
paikoille ja kattavasti koko norpan pesimäalu-
eelle. Kinosten liian varhaisen sulamisen ja pe-
sien romahtamisen ehkäisemiseksi on apukinos-
ten sijaintipaikkoja suunniteltaessa hyödynnet-
tävä pohjoisrannoilla sijaitsevat kalliot ja muut 
kinokselle lisävarjoa tarjoavat luonnon muodos-
telmat. Mahdollisimman isoja kinoksia tulee suo-
sia, jolloin pesän romahtaessa kuutilla on vielä ti-
laa jatkaa onkaloiden kaivamista kinoksen mui-
hin osiin. Lisäksi kaksi kinosta on hyvä sijoittaa 
lähelle toisiaan (muutaman sadan metrin etäi-
syydelle) aina kun mahdollista, jotta tarjolla oli-
si vaihtopesäpaikka synnytyspesän mahdollisesti 
romahtaessa.

Pesäpaikkasukellukset parantavat pesälasken-
tojen tarkkuutta. Sukellusten merkitys kannan-
seurantaa tarkentavana menetelmänä korostuu 
heikkolumisina talvina, jolloin pesien havaitsemi-
nen ja tunnistaminen on vaikeaa. Lauhoina talvi-
na vedenalaistarkistuksissa paljastui huomattavas-
ti useampien sellaisten kuuttien syntymä, joita ei 
oltu havaittu laskennoissa, kuin lumiolosuhteil-
taan parempina talvina. Sukellukset parantavat 
myös arvioita poikaskuolleisuuden syistä ja mää-
rästä: pesäpoikaskuolleisuuden tarkempi tunte-
minen mahdollistaa aikaisempaa täsmällisempien 
arvioiden tekemisen kuuttien kalanpyydyskuollei-
suuden määrästä, sillä vain osa pyydyksiin kuol-
leista norpista tulee kannanseurannan tietoon.

Pesäpaikkojen vedenalaistarkistuksia kannat-
taa jatkaa etenkin talvina, jolloin lumiolosuhteet 
ovat olleet heikot. Sukeltamalla tehdyt löydökset 
osoittavat, että pesäpaikan välittömän läheisyy-
den lisäksi myös lähiympäristö on hyvä tarkas-
taa kattavasti, kuten myös poikaspesän lähellä (n. 
300 m) sijainneiden makuupesien alustat, mikäli 
istukkaa ei löydy poikaspesäpaikalta tai pesä on 
inventointiaikaan vaikuttanut hylätyltä.

Apukinosmenetelmää kehitetään edelleen Sai-
maannorppa-LIFE-hankkeen aikana, mikäli tal-
vet ovat lumiolosuhteiltaan heikkoja. Myös pe-
säpaikkasukelluksia jatketaan hankkeessa vuoden 
2017 kevääseen saakka. Saadut kokemukset ra-
portoidaan kokonaisuudessaan hankkeen loppu-
raportoinnin yhteydessä osana kuuttien kuollei-
suuden arviointia.

4 Yhteenveto ja suositukset
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Haluamme kiittää kaikkia yli 200 henkilöä, jotka 
ovat tavalla tai toisella osallistuneet tässä esitetyn 
työn toteuttamiseen. Erityiskiitos kuuluu apuki-
nosten kasaamiseen osallistuneille vapaaehtoisil-
le, joita ilman toimenpide olisi ollut mahdoton 
toteuttaa laajassa mittakaavassa. Haluamme kiit-
tää myös kaikkia pesäpaikkasukelluksiin osallis-
tuneita. Lisäksi kaikki pesälaskentoihin osallistu-
neet henkilöt ovat antaneet arvokkaan panoksen 
saimaannorppakannan seurantatyölle, josta suuri 

kiitos heille. Erityisen suuren työn tämän hank-
keen parissa näiden kahden vuoden aikana ovat 
tehneet: Risto Eronen, Emmi Hänninen, Ossi 
Kokki, Terho Laitinen, Marjatta ja Esa Laitinen, 
Maiju Lanki, Riikka Levänen, Paula Marttinen, 
Leo Parkkonen, Markus Rahikainen, Kari Rati-
lainen, Juha Taskinen, Mikko ja Esa Uimonen 
sekä Teemu Uotila. Tämä työ on osa EU:n ra-
hoittamaa Saimaannorppa-LIFE-hankketta (LI-
FE12NAT/FI/000367).
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