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Vieraslajiksi Atlantille

• Venäläisten päätavoitteena oli luoda uusia kalastusmahdollisuuksia 

erityisesti Vienanmerelle ja sinne laskeviin jokiin

• Tavoite onnistui!



Kyttyrälohen elinkierto Tenolla

Jokeen nousu: 

Kesä-elokuu

Kutu:

Elo-syyskuu

Kuoriutuminen:

Talvi

Sorasta jokeen:

Kevät-kevätkesä

Merivaellukselle:

Kevätkesä-kesä (0-v)Piirros: Sigrid Skoglund/NINA



Kyttyrälohen elinkierto

• Kyttyrälohien elinkierto on aina kaksivuotinen

• Lajilla esiintyy parillisten ja parittomien vuosien kantoja

• Kuolan alueelle tehdyissä istutuksissa onnistuttiin 

kotiuttamaan erityisesti parittomien vuosien kanta

• Tenollakin kyttyrälohia esiintyy lähinnä parittomina vuosina

• Kaikki kyttyrälohet kuolevat kudun jälkeen

Piirrokset: Sakke Yrjölä



Lähde: NINA (https://www.nina.no/pukkellaks) 

Kyttyrälohiräjähdys 2017

https://www.nina.no/pukkellaks


Levinneisyysalue Atlantilla 2021



Kehityskulku Tenolla

Mitäpä vuonna 2023: 200 000 kpl? Vai 10 000 kpl?

*50 *10



Lohi vs. kyttyrälohi 

• Lohen ja kyttyrälohen ekologiset lokerot ovat melko erilaiset

• Lajien välinen kilpailu on oletettavasti melko vähäistä

➢ Kyttyrälohi kutee ennen lohta

➢ Kyttyrälohen poikaset vaeltavat mereen ensimmäisenä 

kesänään (vs. lohi, 3-5 vuotta joessa)

• Kyttyrälohi voi parhaimmillaan olla myös resurssi lohelle

➢ Ravinteita ja ravintoa

• Kuolassa on useita jokia, jossa molemmat lajit lisääntyvät 

samassa joessa

➢ Tiedossa ei ole kyttyrälohen aiheuttamia merkittäviä haittoja

➢ Tiedonpuute on kuitenkin iso ongelma!



Mahdollisia ongelmia Tenon lohelle

• Lyhytaikainen ravintokilpailu poikasvaiheessa

• Resurssikilpailu syönnösalueella meressä

• Kyttyrälohien aggressiivinen käyttäytyminen → hyökkäykset 

lohien kimppuun

• Elinympäristön käytön muutokset → lohien siirtyminen 

huonompiin elinympäristöihin

• Kalataudit ja loiset

➢ On tutkittu, mitään merkittävää ei ole löydetty

• Vedenlaadun heikentyminen

➢ Ääritapauksissa voi aiheutua jopa happikatoa ja kalakuolemia



Muut lajit vs. kyttyrälohi

• Kyttyrälohella mahdollisia vaikutuksia myös muihin Tenon 

kalalajeihin

• Taimen mahdollisesti lohta suuremmassa vaarassa

➢ Taimenen kutuaika lähempänä kyttyrälohen kutuaikaa

➢ Taimen lisääntyy pienissä joissa ja puroissa → mitä jos ne 

täyttyvätkin kyttyrälohista? 

• Harjus, siika? 

➢ Hankala arvioida kokonaiskuvaa

➢ Voivat jossain määrin hyötyä kyttyrälohien tarjoamista 

ravinteista ja ravintolähteistä



Uhkat kasvavat?

• Tenolla on toistaiseksi esiintynyt vain pieni 

kyttyrälohipopulaatio (50 000 kpl)

• Kannat voivat teoriassa kasvaa 10-50 kertaisiksi

• Tenolla potentiaalia muodostua ”kyttyrälohikasvattamoksi”

• Kyttyrälohien kutualueet ja kutuaika voivat laajentua

• Vedenlaatu voi paikallisesti huonontua ja happisaturaatio 

heikentyä

• Pienet sivujoet voivat täyttyä kyttyrälohista ja niiden raadoista 

(Varzuga 2021)

• Suuret vaikutukset koko ekosysteemiin, vaikea ennustaa 

lopputulosta



Poistopyynti Tenolla?

Kuvat: Statsforvalteren i Troms og Finnmark

• Vahva tahtotila Norjassa
➢ Norjan valtion vieraslajilinjaus

➢ Norjassa suunniteltu Tenojoen sulkemista 2023

• Poistopyynnin tavoite
➢ Kutukantojen pienentäminen, mille tasolle? 

➢ Pitkäaikaista työtä, kustannukset?

• Atlantin lohelle ei lisäkuolevuutta
➢ Tenon lohikantojen heikko tila!

➢ Lohen ja muiden kalalajien ylös- ja alasvaellus?

• Kyttyrälohen hyödyntäminen ihmisravinnoksi?
➢ Pelimerkit norjalaisilla



Kokonaiskuva

• Norjassa vahva tahtotila: suuria satsauksia ja 

suunnitelmia vieraslajin vähentämiseksi tai 

poistamiseksi

• Venäjällä ei aikeita rajoittaa kyttyrälohen 

lisääntymistä

• Norjassa kokemuksia voimakkaista 

poistopyynneistä

• Venäjällä kokemuksia kyttyrälohen ja Atlantin 

lohen yhteiselosta

→???

→Kummastakaan ei kunnollista tietoa



Kiitos!

Lisätietoa: panu.orell@luke.fi

mailto:panu.orell@luke.fi

