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Saimaannorpan suojelubiologiaa:
tutkimuksista toimenpiteisiin

Mervi Kunnasranta, Marja Niemi ja Miina Auttila

Saimaannorpan ja ihmisen yhteisessä historiassa näkyy muutos riistaeläimestä ja 
vainotusta haitta eläimestä uhanalaiseksi suojelusymboliksi ja tutkimuskohteeksi. Saimaan-
norpan, kuten muidenkin uhanalaisten lajien hoidossa, tutkimuksella on vankka rooli suojelun 
kohdentamisessa ja toimenpiteiden yhteiskunnallisessa hyväksyttävyydessä.

Photo: Mervi Kunnasranta

Uhanalainen saimaannorppa -
mensis on vanha suomalainen riistaeläin. Esihisto-
rialliset sisämaan norpanluulöydöt yli 7 000 vuo-
den takaa ovat silloisen Päijänne-Saimaan rannan 

-
pinä aikoina hylkeenlihaa Saimaalla ei nähtäväs-
ti juuri käytetty ravinnoksi, mutta nahasta tehtiin 
rukkasia, laukkuja ja kengänvarsia. Arvokasta 
rasvaa eli traania sen sijaan hyödynnettiin monin 
eri tavoin aina kyllästysaineesta lääkkeeksi asti 
(Becker 1984, Ylimaunu 2000, Hyvärinen ym. 

vasta vuonna 1993, vaikka se oli ollut rauhoitettu 
jo lähes 40 vuotta. Tämä Suomen ainoa endeemi-
nen nisäkäs rauhoitettiin samalla metsästysase-

  kanssa, mutta jälkim-
mäisen osalta rauhoitus kumottiin pian.

Paikalliset metsästysorganisaatiot ovat olleet 
aktiivisia saimaannorpansuojelun historiassa. Suo-
men Metsästysyhdistyksen Mikkelin läänin yh-
dysmies ehdotti jo vuonna 1871 saimaanhylkeen 
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rauhoittamista vähintään 20 vuodeksi ja toinen-
kin suojeluesitys tehtiin 30 vuotta myöhemmin 

Ehdotukset jäivät kuitenkin ilman vastakaikua ja 
norppaa alettiin pyytää tehostetusti haittaeläimenä. 
Kalastuksentarkastaja Oscar Nordqvist vaati meri-
hylkeiden ohella myös saimaannorpan täydellistä 
hävittämistä kalastukselle aiheutuvien vahinkojen 

tapporahalla, josta luovuttiin vasta vuonna 1948. 
Saimaannorppaa metsästettiin pääasiallisesti am-

molemmin puolin olevina vuosikymmeninä (Bec-

Samaan aikaan eläintieteilijät kirjoittivat sisäjär-
ven hylkeiden vähälukuisuudesta ja sukupuut-

paikalliset hylkeenpyytäjät alkoivat huolestua 

Keskeisessä roolissa saimaannorpan rauhoittami-
sessa vuonna 1955 olivat paikalliset riistanhoito-
yhdistykset ja maa- ja metsätalousministeriön 

Metsästys aloitti Saimaan norppakannan alamä-
en, jota myöhemmin voimistivat ympäristömyrkyt 

-
ton sivusaaliskuolleisuus yhdessä elinympäristön 

-
me vuosisadan alussa norppakannan on arvioitu 
olleen jopa yli 1 000 yksilöä (Kokko ym. 1998, 

-

pulaatiokokoa tukevat myös tapporahatilastot. 
Esimerkiksi vuosina 1909–1918 Mikkelin läänissä 
maksettiin tapporaha 142 norpasta. Eräs punkahar-
julainen pyytäjä kertoi ampuneensa yksinomaan 
Puru vedeltä yli 60 norppaa. Vasta viimeisen vuo-
sikymmenen aikana pysyvä norppakanta on palan-
nut Puruvedelle. Metsästyksen seurauksena norpat 
katosivat aikoinaan myös Yövedeltä, Luonterilta 

Suojelun ja tutkimuksen alku

Rauhoituksen ajan alkuvuosien saimaannorppa-
kannan koosta ei ole muuta arviota kuin se, että 
hylkeitä oli vähän ja joistakin järvistä ne olivat 
hävinneet jo vuosikymmeniä aikaisemmin. Berg-

kyselyn perusteella kannan kooksi noin 60 eläin-
tä. Hylkeestä ei enää koettu olevan haittaa kalas-
tukselle, mutta pienenkin kannan nousun epäiltiin 
aloittavan vahingot. Tällöin Bergman suositteli 
vahinkojen korvaamista kannan säätelyn sijas-
ta. Kuitenkin Maatalousministeriö myönsi vielä 
1960-luvun alussa poikkeuslupia kalastajille sai-

-
vahtuminen norppakannan heikkoon tilaan alkoi 
kymmenen vuoden viiveellä ja 1966 saimaan-
norppa liitettiin ensimmäisenä alalajina maailman 
uhanalaisten eliölajien punaiseen kirjaan (Becker 

-
sellisiä akuutin myrkytystason elohopeapitoisuuk-

Kuva 1. Hylkeenpyytäjä Wiktor 
Kärkkäinen aseineen ja saaliineen 
Saimaan Joutenvedellä vuonna 
1934. Hyljeharrastus on säilynyt 
Kärkkäisten suvussa nykyisiin su-
kupolviin, sillä Wiktorin tyttären-
poika Juha Taskinen on arvostettu 
saimaannorppakuvaaja. Kuva: 
Paavo Autere.

-
käinen with his gun and seal 

Saimaa in 1934. Seal hobby has 
remained in Kärkkäinen’s family 

-
ognized Saimaa ringed seal pho-
tographer. Photo: Paavo Autere.
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sia (lihas noin 190 g/g1, Helminen ym. 1968 ja 
maksa 510 g/g1 tuorepaino, Kari & Kauranen 

-
pia elohopeapitoisuuksia mitä hylkeille on kos-
kaan mitattu. Luontaisen raskasmetallihuuhtou-
man lisäksi, puunjalostusteollisuudessa vuoteen 
1963 saakka liman estoaineena käytetty elohopea 
kuormitti Saimaata. Hermomyrkkynä se todennä-
köisesti heikensi norpan lisääntymismenestystä 

korostuu Saimaassa, koska järviympäristössä on 
vain vähän seleeniä, joka sitoo elohopean hylkeen 
elimistössä vaarattomampaan muotoon (Hyväri-

aikaan korkean ympäristömyrkkykuormituksen 
kanssa kalaverkot muuttuivat puuvillalankaisista 
tekokuituisiksi, mikä tehosti kalastuksen ohella 
myös norppien pyydyskuolleisuutta (Becker 1984, 

Vuonna 1966 Valtion riistantutkimuslaitos teki 
Ilkka Koiviston johdolla ensimmäisen otanta-
tyyppisen laskennan jäältä ja päätyi 260 saimaan-
norpan kanta-arvioon. Myöhemmin tehtiin eri 
laajuisia laskentoja ja 1970-luvun kanta-arviot 
vaihtelevat 150–400 norpan välillä (Koivisto 1972, 

Koordinoidun suojelu- ja tutkimustoiminnan aloit-
ti Maailman Luonnon Säätiön perustama saimaan-
hyljetyöryhmän, joka keskittyi kannan koon ja 
suojelukeinojen arviointiin. Systemaattiset ja lähes 
koko Saimaan kattavat laskennat 1980-luvun alus-

sa viittasivat 113–160 yksilöön (Sipilä ym. 1990, 

ja aloitti suojelutoimenpiteinä vapaaehtoispohjai-
sen verkkokalastuksen rajoittamisen pesimäalueil-
la kuuttien eloonjäännin parantamiseksi. Lisäksi 
ryhmä esitti ammattikalastajille aiheutuvien haitto-
jen korvaamista sekä korosti tutkimustarpeina ym-
päristömyrkkytilanteen ja vedenpinnan vaihtelun 

saimaannorpan pesimärauhan kannalta pesäpaikat 
olisi tärkeä saada luonnonsuojelualueiksi, mikä 
toteutuikin tuolloin jo Linnansaaren kansallispuis-
ton alueella. Pitkälti näihin tekijöihin perustuvat 
myös nykyiset saimaannorppakannan suojelu-
kysymykset. Viime vuosikymmenet ovat nostaneet 
saimaannorpan sukupuuttoriskilistaan lisäksi vielä 
ilmastonmuutoksen ja pienen populaation muka-
naan tuomat ongelmat (Kovacs ym. 2012, Liukko 

-
sessä laajuudessaan ennustaa.

Tutkimus luo pohjaa suojelulle

Missään muualla maailmassa kokonainen hyl-
jekanta ja ihminen eivät elä niin lähellä toisiaan 
kuin Saimaalla. Pienen ja rajallisen levinnei-
syysalueensa takia saimaannorppa on myös yksi 
tarkimmin tutkituista hyljekannoista. Professori 
Heikki Hyvärisen ryhmä aloitti järveen sopeutu-
neen hylkeen tutkimuksen Joensuun yliopistossa 
1980-luvulla puhtaalta pöydältä, sillä aikaisempi 

Kuva 2. Saimaannorppa-
kannan kehitys 1900–2016.

Fig. 2. Development of the 
Saimaa ringed seal popula-

-
es: Bergman 1958, Koivisto 
1972, IUCN 1973, Koivisto 
1983, Kokko ym. 1999, Sip-
ilä ym. 1990, Sipilä 1991, 
Hyvärinen ym. 1998, Kun-
nasranta ym. 1999, Sipilä 
2003, Sipilä & Kokkonen 
2009, Ympäristöministeriö 
2011, Metsähallitus 2016).
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tietämys perustui enimmäkseen merihylkeistä saa-
tuihin tuloksiin. Tietoa onkin sittemmin karttunut 
ja kahdenkymmen vuoden aikana parin-kolmensa-
dan yksilön norppapopulaatiosta on kirjoitettu jo 
kymmenen väitöskirjaa (Käkelä 1996, Moisseinen 
1997, Kunnasranta 2001, Sipilä 2003, Palo 2003, 
Tonder 2005, Strandberg 2012, Niemi 2013, Valto-

suojelun suuntaamisessa ja kehittämisessä (Sipilä 

Laaja-alainen saimaannorppatutkimus on sel-
vittänyt pesintäkäyttäytymistä (Helle ym. 1984, 

(Hyvärinen & Katajisto 1984, Hyvärinen 1989, 

-
giaa (Hyvärinen & Nieminen 1990, Usenius ym. 

Käkelä ym. 1993a,b, 1995, 1997, Käkelä & Hy-

ympäristö myrkkykuormitusta (Helle ym. 1983, 
1985, Hyvärinen & Sipilä 1984, Koistinen ym. 
1995, Hyvärinen 1998, Kostamo ym. 2000, 2002, 

2002, Valtonen ym. 2012, 2014, 2015, Nyman 
-

sessa tietämys laajentui merkittävästi, kun norp-
pien liikkumista ja elinympäristön valintaa alet-
tiin tutkia radiolähettimillä (Hyvärinen ym. 1995, 
Koskela ym. 2002, Kunnasranta ym. 2002, Niemi 

liikkumisesta on edelleen tarkentunut satelliitti-
pohjaisin menetelmin (Niemi ym. 2012, 2013b, 

-
ka kehitetty myös menetelmiä, esimerkiksi talvi-
pesien lukumäärään perustuva laskentatapa (Sipi-

määriä nykyisinkin arvioidaan. Norppia yritettiin 
1980-luvulla jopa tarhata lammessa lisääntymis-

-
lu ei ollut menestyksellinen. Saimaannorpan siirto 
vesistöalueelta toiselle sen sijaan oli onnistuneem-
pi yksittäinen kokeilu (Kunnasranta & Hyvärinen 

tutkimukselliseen tarkasteluun 2000-luvulla nous-
sut yhä enemmän myös suojelun sosioekonomiset 
vaikutukset ja yhteiskunnallinen hyväksyttävyys 
(Salmi ym. 2000, 2013, Tonder & Jurvelius 2004, 
Tonder & Salmi 2004, Auvinen ym. 2005, Bell 

Verkkokalastusrajoituksen alueellinen laajen-
tuminen perustuu telemetriatutkimuksissa saatuun 
tietoon saimaannorppien liikkumisesta. Ennen 
liikkumistutkimusten alkua vieroitetun kuutin ole-
tettiin liikkuvan keskimäärin kolmen kilometrin 
säteellä syntymäpaikastaan ensimmäisen kesän 
aikana. Tämä perustui poikaspesien sijanteihin 
suhteessa kuolleena löydettyihin kuutteihin (Sipi-

liikkuminen voi olla tähän nähden jopa viisinker-
tainen pelkästään yhden vuorokauden sisällä ja 

Kuva 3. Satelliittipaikantimella 
varustettu saimaannorppa. Lai-
te liimataan selkäkarvaan ja se 
putoaa seuraavan karvavaihdon 
yhteydessä. Kuva: Itä-Suomen yli-
opisto / Saimaannorppatutkimus.

Fig. 3. A Saimaa ringed seal 

tag is glued on the dorsal fur of 
the seal and it drops off with the 
next molt. Photo: UEF / ringed 
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aikaisemmista oletuksista poiketen kuutit viihtyvät 
selkävesien lisäksi myös matalissa rantavesissä. 
Kuutin elinpiiri on ensimmäisenä kesänä keski-
määrin 90 km2:n suuruinen (Niemi ym. 

sillä radiotelemetrialla saadut elinpiiriarviot ovat 
tyypillisesti aliarvioita verrattuna satelliittiseu-

satelliittipaikantimella merkityn saimaannorppa-
kuutin elinpiiri, joka oli touko-kesäkuussa vajaat 
pari kuukautta kestäneen seurannan aikana yli 
150 km2 (Niemi & Kunnasranta, julkaisematon 

ole yllättävää, sillä esimerkiksi nuorten itämeren-
norppien  keskimääräinen elinpiiri on 
runsaat 8 700 km2

lähes kaksinkertainen alue Saimaan pinta-alaan 
nähden. Nuorten liikkumisesta huolimatta sai-
maannorppa on toisaalta erittäin paikkauskollinen 
(Hyvärinen ym. 1995, Kunnasranta 2001, Koskela 

-
-
-

set viittaavat synnyinpaikkauskollisuuteen, sillä 
nuoruus iän dispersaalin jälkeen norpat näyttäisivät 
palaavat syntymävesilleen lisääntymään. Selkein-
tä synnyinpaikkauskollisuus on naarailla (Valto-

saimaan norpasta erityisen herkän sen elinympä-
ristössä tapahtuville muutoksille (Kunnasranta 

Norpan uhanalaisuuden biologiaa

Saimaannorppakanta on yhä erittäin pieni, vaikka 
se kasvaa. Keväisiin pesälaskentoihin perustuva 
laskentakanta on viimeisen kymmenen vuoden 
aikana kasvanut keskimäärin 2.6 % vuodessa ja 

Suojelutoimenpiteet ovat tehonneet, vaikka kas-
vu on hidasta verrattuna siihen, että hyljekannan 
kasvupotentiaali voi suurimmallaan olla 10–12 % 

-
väällä 2016 löydettiin ennätykselliset 85 kuuttia, 
kun määrä on viitenä edellisenä keväänä vaihdel-
lut 57–62 havaitun kuutin välillä. Metsähallituk-
sen arvion mukaan kanta on kasvanut noin 360 

-

verkko kalastuskieltoalueiden merkittävä laajene-
-

keisimmät lisääntymisalueet siirtyivät asetuksella 

rajoitusten piiriin vapaaehtoisten sopimusten lisäk-
si. Vuonna 2016 asetukseen perustuva kieltoalue 
laajeni edelleen noin 2 560 neliökilometriin (VNA 

pinta-alasta. Sen lisäksi reuna-alueille tehdään 
vapaaehtoisia rauhoituksia. Samalla ulottui myös 
norpalle vaarallisten pyydysten (mm. kalatäkyiset 

-
le alueelle.

Vaikka kaupallisia kalastajia on Saimaalla 
vain noin 30, norppa-alueilla verkkoja käyttää 
100 000–200 000 vapaa-ajankalastajaa (Salmi ym. 

merkittävään pyydysmäärään ja mahdollistaa nyt 
aikaisempaa useamman vieroitetun kuutin hen-
kiinjäämisen ensimmäisten kriittisten elinkuu-
kausien aikana. Havaittu kalanpyydyskuolleisuus 
näyttää kuitenkin siirtyneen keväästä heinäkuulle 
ja talviverkkokalastusaikaan helmikuulle (Auttila 

-
leisuudesta tulee Metsähallituksen suorittaman 
kannanseurannan tietoon (Ympäristöministeriö 

Laajemmista rajoituksista huolimatta suuri osa 
syntyneistä kuuteista näyttää edelleen katoavan 
ennen suku kypsyyttä, sillä kannan havaittu kasvu 
ei ole ollut sitä, mitä syntyneiden vuosiluokkien 
perusteella voisi olettaa.

Muutaman sadan yksilön saimaannorppa-
kannan keskeisin sukupuuttoriski on pieni po-
pulaatiokoko. Tunnetusti pienissä populaatioissa 
korostuvat sattuman vaikutukset, kuten esimer-
kiksi syntyvyyden ja kuolleisuuden satunnaiset 
vaihtelut ja perinnöllinen heikkeneminen (esim. 

 
äärimmäisen kapea. Merinorppiin verrattuna sen 
perinnöllinen muuntelu on vähentynyt lähes 70 % 
maantieteellisen isolaatiohistorian aikana (Palo 

vain 0.35, mikä on pienempi kuin millään muulla 

Lähimmäksi saman suuruusluokan muuntelua 
äärimmäisen uhanalaisil-

la munkkihylkeillä: (Pastor 

sekä aikoinaan lähes sukupuuttoon metsästetyllä 
pohjanisohylkeellä Mirounga angustirostris (San-

-
ta on se, että saimaannorppakanta näyttää olevan 
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jakautumassa geneettisesti alueellisesti, jolloin ky-
seessä ei ole runsaan 350 norpan yhtenäinen kanta 
vaan muutamien kymmenien yksilöiden osakanto-

Nuorten ikäluokkien kuolleisuus on koko seu-
rantahistorian ollut korkea johtuen erilaisista pe-
simäaikaisista häiriöistä ja kalastuksen sivusaalis-
kuolleisuudesta. Vedenpinnan vaihtelun vaikutus 
pesäpoikasten selviytymiseen on saatu pitkälti hal-
lintaan Saimaan juoksutuksen ohjaamisella (Sipilä 

-
-

tusrajoitukset vähentävät sivusaaliskuolleisuutta, 
mutta muuttuva ilmasto muodostaa uuden ja osin 
ennakoimattoman uhkatekijän. Ilmastonmuutos li-
sää huuhtoumaa, mikä voi nostaa elohopean uudel-
leen merkittäväksi uhkatekijäksi (Lyytikäinen ym. 

riippuvainen lumi- ja jääpeitteestä. Huonot lumi- 
ja jääolosuhteet vaikuttavat kuuttiin joko suoraan 
lämpötaloudellisten ongelmien ja predaatiopaineen 
kautta tai välillisesti alhaisena vieroituspainona 

puolestaan korreloi alentuneen henkiinjäämisen 
-

palla sen on arvioitu altistavan suurentuneelle pyy-

heikkoine lumi- ja jääpeitteineen ovat nyt jo hai-
tanneet niin norppien lisääntymismenetystä kuin 
lumipesien havainnointiin perustuvan kannanarvi-

Uudet menetelmät uhanalaisen tutkimuksessa

Saimaannorpan suojelubiologinen tutkimus on 
viime vuosina joutunut vastaamaan uusiin haas-
teisiin. Keskeisinä tekijöinä ovat olleet muuttuvan 

-
konomiset vaatimukset entistä läpinäkyvämmästä 
seurannasta ja suojeluperusteista (Salmi ym. 2013, 

-

suhtautuu myönteisesti norpansuojeluun, on suurin 
kritiikki alueellista ja se kohdistuu muun muassa 
norppien määrään ja seurantamenetelmiin (Sal-
mi ym. 2013, Puranen 2014, Ratamäki & Salmi 

-
mien piirissä Metsähallituksen tuottamaa kanta-ar-
viota pidetään yleisesti liian pienenä ja tutkijoiden 
käyttämien seurantalaitteiden arvellaan aiheut-
tavan norppien verkkokuolemia. Tutkimuksen 
työkaluiksi ollaankin kehittämässä entistä häiriöt-

tömämpiä (Auttila ym. 2014, Valtonen ym. 2015, 
-

seurantamenetelmiä.
Saimaannorpan pesintäolosuhteiden paranta-

minen vähälumisina talvina apukinoksilla on ol-

ja myös maailman mittakaavassa ainutlaatuisim-

kolataan pääasiallisesti tunnetuille pesärannoille, 
joilla ei ole luonnonkinosta ennen pesimäkautta 
tammi-helmikuussa (Auttila ym. 2014, Kunnas-

hyväksyy luonnonkinosta jäljittelevän apukinok-
sen pesäpaikakseen. Esimerkiksi poikkeuksellisen 
vähälumisena keväänä 2014 yli 90 % havaituista 
kuuteista syntyi ihmisten kolaamiin kinoksiin. 
Menetelmällä on myös paikallisten asukkaiden 
tuki ja valtaosa apukinoksista kolataan nykyisin 

-
ki poikaspesät, niin luonnon muovaamista kuin 
apukinoksistakin löytyneet, tarkastetaan sukelta-
malla pesinnän jälkeen pesäpoikaskuolleisuuden 
suuruuden selvittämiseksi. Pesäpoikaskuolleisuus 
on tehostetun seurannan perusteella korkeampaa 

jää kuitenkin avoimeksi, eikä perinnöllisen heik-
kenemisen osuutta pesäpoikaskuolleisuuteen voida 
sulkea pois. Pesäsukellusten yhteydessä kerätään 

-
ta muista nisäkkäistä poiketen hyljenaaraat eivät 
syö jälkeisiään synnytyksen jälkeen (Kristal ym. 

häiriötä aiheuttamattoman tavan kuuttien kudos-
-

maannorpan koko genomin sekvensointi (http://

yksilöiden ja sukulaissuhteiden tunnistukseen ja 
siinä istukat ovat tärkeä tutkimusmateriaali.

Telemetriatutkimuksen rinnalle on käyttäy-
tymis ekologiseen tutkimukseen otettu valo kuva- 
ja videoseuranta, joka pitkälti perustuu riista-
kameroihin. Kamerat mahdollistavat eläinten ja 
niiden elinympäristön suoran seurannan ilman 
tutkijasta itsestään aiheutuvaa häiriötä (Kays & 

-
taa norppien paikkauskollisuus, joten pesät ja kar-
vanvaihtokivet ovat lähes samoilla rannoilla vuo-
desta toiseen. Talvisin pesäpaikoille asennetuilla 
kameroilla selvitetään erityisesti petojen merki-
tystä pesäpoikasten kuolleisuudelle. Kuva-aineis-
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ton perusteella pienpetojen aktiivisuus lisääntyy 
pesäpaikoilla vähälumisina talvina. Petojen kulku 
rantaviivassa ei ole satunnaista vaan ne hakeutu-
vat pesille. Pesimärannoilla liikkuu niin saukkoja 
 Lutra lutra kuin ilveksiäkin Lynx lynx, mutta sel-
keästi yleisimpiä ovat kettu Vulpes vulpes (68 % 

-
nan perusteella kettu etsii ja tappaa kuutteja onnis-
tuneesti, jos ne ovat ilman pesän suojaa. Sen sijaan 
supikoiran, yleisyydestään huolimatta, ei ole ha-

Touko-kesäkuussa riistakamerat asennetaan 
norppien karvanvaihtoalueille. Jokaisen norpan 

-
dollistaa kuvista tapahtuvan yksilöiden tunnis-
tamisen ja yksilöiden seuraamisen läpi eliniän 

Yksilötunnistuksen avulla voidaan selvittää pe-
säpaikkauskollisuutta, selviytymistä ja sukulai-
suussuhteita sekä soveltaa pyynti-merkintä-uudel-
leenpyynti-menetelmää kannan koon arviointiin 

-
sä koko Saimaan kattava hanke, jossa vuosittain 
karvanvaihtoaikaan pyritään kuvaamaan mahdol-
lisimman monta norppaa niin riista- kuin taval-
lisillakin kameroilla. Myös tässä hankkeessa on 
paikallisilla ihmisiä vahva edustus. Tarkoituksena 
on tuottaa parin vuoden kuluttua valokuvatunnis-
tukseen perustuva kanta-arvio ja vakiinnuttaa me-
netelmä osaksi seurantaa.

Mitä tutkitaan tulevaisuudessa?

Muuttuva ympäristö ja pieni populaatiokoko luo-
vat merkittävimmät uhat saimaannorpalle tule-
vaisuudessakin. Suojelutavoite on edelleen kan-
nan koon voimakas kasvu, sillä se suojaisi niin 
ilmastonmuutosta kuin geneettistä köyhtymistä 
vastaan. Yksi tehokkaimpia keinoja kannan kas-
vattamiseksi on sivusaaliskuolleisuuden mini-
mointi (Ranta ym. 1996, Kokko ym. 1998, Sipilä 

Seurantamenetelmiä tulee entisestään kehittää 
ennakkoluulottomasti ja ennakoiden. Ilmasto-
ennusteiden mukaan lumipeitteinen aika Suomessa 

ja tulee vielä talvia, jolloin ei ole lunta kolattavak-
si pesäkinoksiksi. Tätä varten on jo aloitettu keino-
pesäkokeiluja eri materiaaleista, joissa pyritään 
kehittämään kelluva luolamainen rakenne, jonka 
norppa hyväksyisi pesäpaikakseen.

Suojelualueista huolimatta norpalle sopiva eli-
nympäristö supistuu koko ajan. Saimaan rannat 
mökittyvät ja ihmistoiminnan on arveltu häirit-

hankala tutkia kokeellisesti, koska se edellyttäisi 
uhanalaisten eläinten aktiivista häirintää niiden 
pesimäaikaan. Kuitenkin häiriöherkkyyttä koske-
valla tiedolla on selkeä tarve maankäytön suunnit-
telussa. Laskennallinen lähestymistapa voi auttaa 
selvittämään onko rakennusten ja muun ihmistoi-
minnan etäisyydellä ja tiheydellä yhteyttä pesäpoi-
kaskuolleisuuteen. Elinympäristön pirstaleisuus 
yhdistettynä norpan käyttäytymisbiologiaan on 
oma ongelmansa. Vaikka urokset liikkuvat syn-
nynpaikkauskollisia naaraita enemmän, ei sok-
keloisen Saimaan osa-alueiden välisen geenivaih-
don arvioida olevan riittävää ylläpitämään kannan 
nykyistä perinnöllistä monimuotoisuutta (Valtonen 

joudutaan siirtämään norppayksilöitä Saimaan si-
sällä geneettisistä syistä.

Suojelubiologisista haasteista huolimatta, sai-
maannorppa ja sen ainutlaatuinen geeniperimä 
luovat myös erinomaisen mallipopulaation tut-
kittaessa esimerkiksi populaatioiden geneetti-
siä pullonkauloja, ympäristöön sopeutumista ja 
suku siitoksen vaikutuksia niin eläin- kuin ihmis-
populaatioissa. Lisäksi pienen populaation lähei-
nen kytkös ihmiseen mahdollistaa kansalaisten 
osallistamisen ja kansalaistiedon hyödyntämisen 

Kuva 4. Riistakamerakuva ketusta norpan poikaspesän 
läheisyydessä Pihlajavedellä maaliskuussa 2015. Kuva: 
Itä-Suomen yliopisto / Saimaannorppatutkimus.

Saimaa ringed seal birth lair on Pihlajavesi basin of Lake 
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 uhanalaistutkimuksessa ja -seurannassa, joilla voi-
daan osaltaan lisätä suojelun läpinäkyvyyttä ja lie-

Kiitokset. Kiitokset käsikirjoituksen kommentoin-
nista Heikki Hyväriselle ja Mia Valtoselle. Kiitok-
set myös anonyymeille arvioitsijoille.

Summary: Conservation biology of the Saimaa
ringed seal: from research to actions

The endangered Saimaa ringed seal 
 saimensis is a former game animal in Finland. It was hunted 
since prehistoric periods until its protection in 1955. Boun-
ties were still paid as late as 1948 due to suggested damages 

after the world wars. Hunting was one of the causes for pop-

regions, but on the other hand, local seal hunters and game 
-

tion of this rare and landlocked population. After protection, 

mortality and habitat destruction accelerated population 
decline. During the 1960s and 1970s, mercury concen-
trations measured from the tissues of Saimaa ringed seals 
were found to be the highest ever detected in pinnipeds. The 
Saimaa ringed seal was included in the IUCN red list of 

-
ed to the list. WWF Finland established a working group in 
the 1980s, which focused on developing the monitoring of 
the Saimaa ringed seal population and providing conserva-
tion recommendations. The Saimaa ringed seal population 
used to be much larger in the past than today. Up to 1 000 
seals have been estimated to have inhabited Lake Saimaa 

Since 1958 uncertain population estimates varied between 

-
cated a total population of 113–160 individuals. After those 
years the population has slowly been recovering due to ac-

Nowhere else do humans and an entire seal population 
live so near to each other as in Lake Saimaa. Due to their 
limited distribution, the seal population is also relatively well 
studied. Research on the Saimaa ringed seal has been active 
and diverse, focusing on basic biological research, but also 
on key factors essential for population monitoring and pro-
tection. Socio-economical and societal acceptability issues 
related to seal conservation measures have also been stud-
ied later in the 2000s. Study results have had implications 
in Saimaa ringed seal conservation strategies. Particularly 

and land usage. Although Saimaa ringed seals disperse over 
relatively large areas as juveniles, they later appear to return 
to their natal sites. Females in particular are highly philopat-

subspecies vulnerable to changes in its habitat. 
The size of the Saimaa ringed seal population is still 

small, although the number of seals has slowly been in-
creasing. Based on snow lair censuses, the population has 
grown and in 2016 Metsähallitus, the authority responsi-
ble for monitoring and conserving the subspecies, released 
its highest pup census numbers during established census 

-

2 560 km2, which covers almost 60% of the lake’s surface 

gill nets totals 100 000–200 000. Fishing restrictions enable 
the survival of more weaned pups than previously. Howev-
er, hidden mortality that remains undetected is estimated to 
occur, based on the observed low growth rate of the popu-
lation. In addition, the observed by-catch mortality seems 
to have changed from early summer to July and February.

Kuva 5. Saimaannorpan turkki-
kuviot ovat yksilöllisiä ja pysyvät 
muuttumattomina läpi yksilön 
elin iän. Kuva: Mervi Kunnasranta.

Saimaa ringed seal are permanent 
through individual’s life span. 
Photo: Mervi Kunnasranta.
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is its small population size, which makes it vulnerable to 
random effects, such as changes in mortality and birth rates 
along with inevitable inbreeding. The gene pool of the 

DNA variation is the lowest observed in pinnipeds. Moreo-
ver, genetic differentiation already appears to occur between 
the lake regions, which indicates that the population has 
been divided into genetically partly isolated subpopulations. 
Throughout the population’s monitoring history, juvenile 

-
bances during the breeding season and by-catch mortali-
ty. Effects of mortality factors have been partly mitigated, 
but climate change forms an unpredictable risk factor, the 
negative effects of which focus particularly on the juvenile 

and ice cover as its breeding habitat. In addition, weak snow 
conditions hamper population estimation, which is based on 
the observed numbers of snow lairs.

During the last ten years, conservation biology research 
of the Saimaa ringed seal has focused on mitigating the ef-
fects of climate change, making population monitoring more 
transparent, and developing non-invasive research methods. 
Man-made snowdrifts have so far been the most successful 
and globally unique conservation operation. They have been 
piled at the breeding sites of seals to improve pup survival 
during winters with poor snow conditions. During the mild 
and late winter of 2014, over 90% of discovered pups were 

-
rently being developed for winter conditions without snow. 
Remote cameras are used for estimating pup predation in 

the activity of medium-sized carnivores at lair sites, and at 
Vulpes vulpes kills pups. The raccoon dog 

, an invasive species and another 
common predator of lair sites, has not been observed to prey 
on pups. Cameras are also used for Photo-ID-purposes (see 

with mark-recapture approaches could provide a new tool 
for estimating population size. Thus, more computation 
methods will be included for estimating the effects of hu-
man-caused disturbance in breeding success. It is also possi-
ble that seal translocations within the lake will be performed 

local people in monitoring and conservation actions may aid 
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