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Pitkäaikaisseurannat 

Määritelmiä: 

Long-term monitoring is a process of gathering 

information about a system at different points in time to 

assess its state and to draw inferences about temporal 

changes in that state (Yoccoz ym. 2001) 

Long-term monitoring is important in understanding 

ecological phenomena driven by slowly evolving 

processes, rare, or episodic events, and highly variable, 

subtle, or complex processes (Elliot 1990) 



Pitkäaikaisseurannat 
Luokittelua (Lindenmayer & Likens 2010): 

 
Passiivinen, kiinnostavan asian seuranta 

• Ei perustu hallinnon tarpeisiin, tieteelliseen hypoteesiin tai teoriaan 

 

Tehtävään perustuva seuranta 
• Hallinnon tarpeisiin, lainsäädäntöön perustuvaa 

• Ei välttämättä tavoittele muutosten mekanismien ymmärtämistä 

 

Kysymyskeskeinen seuranta 
• Perustuu tieteelliseen hypoteesiin ja tarkasti suunniteltuun tutkimusasetelmaan 

• Voi testata ennusteen paikkansapitävyyttä, esim hallintopäätöksen jälkeistä 
muutosta ympäristön tai luonnonvaran tilassa 

 

 



Pitkäaikaisseurannat 
Laadukkaan seurannan kriteerit (Lovett ym. 2007): 

 Perustuu selvään tieteelliseen kysymykseen 

 Hyvä yhteys tutkimuksen, hallinnon ja muiden osapuolten välillä 

 Toiminnan arviointi ja tarkistukset 

Muuttujien valinta, tulevaisuuteen varautuminen 

 Toiminnan, mittausten vakiointi ja järjestelmällisyys 

 Aineiston tallennus, arkistointi, jäljitettävyys 

 Kertyneen tiedon tarkistaminen, tulkitseminen, esittäminen 

 Seurannan liittäminen tutkimukseen 

 

 
 

 

Pitkäaikaisseuranta on ratkaisevan tärkeä osa ympäristön ja 
luonnonvarojen tutkimusta. Sen kustannukset ovat mitätön murto-
osa suhteessa seurattavan ympäristön tai luonnonvaran arvoon. 

 

 
 

 



Tutkimus ja seuranta 
Luonnonvarakeskuksessa 



Toivo Henrik Järvi  

(1877-1960) 

Suomen lohikannoista on kerätty 

tietoja jo pitkään 
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Daniel Bonge  

 (1706-1774) 





Miksi lohikantoja seurataan? 

 Lohikantojen hoidon tarpeet, hyödyntämisen 
mahdollisuudet 

 Päätöksenteon tukeminen 

 Kansainvälisten sopimusten velvoitteet 



Tornionjoen lohikantojen seuranta 

• Lohenpoikasten sähkökalastus 1977  

• Vaelluspoikasten rysäpyynti 1986  

• Nousevien lohien kaikuluotainseuranta 2009  

• Saalistilastot, saalisnäytteet (suomunäytteet) 



Tornionjoen 
lohisaalis 

Photo: Ville Vähä 



Simo- ja Tornionjoen lohen poikastiheydet 



Tornionjoen lohen vaelluspoikastuotanto 



Tenon lohikantojen seurannat 

Photo: Panu Orell 

• Lohenpoikasten sähkökalastus 1979  

• Nousevien lohien videoseuranta 2002  

• Kutulohien sukelluslaskenta 2003  

• Saalistilastot, saalisnäytteet (suomunäytteet) 1972  



Tenon lohisaalis 



Tenon lohisaaliin meri-ikäjakauma 



Kolmen merivuoden lohien (8-15 kg) saalis Tenossa 



Tenon lohenpoikastiheyksien 
pitkäaikaisseuranta  
- sähkökoekalastus 

 1979  
• Tenon pääuoma: 35 pistettä 
• Utsjoki:   12 pistettä 
• Inarijoki:   10 pistettä 

 



Lohenpoikastiheydet 
Utsjoessa ja Inarijoessa  

(kaloja/100m2  
yksi sähkökalastuskerta) 

Photo: Panu Orell 



Lohikantojen vaihtelu –  

Eri seurantamenetelmien antaman tiedon vertailu 



Tenon lohikantojen 

perinnöllinen rakenne 

 
Yläosan sivujoet 

Tenon pääuoma 

Inarijoki           

Kárášjohka, Iešjohka 

        

Pulmankijoki         

Utsjoki            

• n. 30 perinnöllisesti eriytynyttä 
lohikantaa 
 

• Merkittävät geneettiset erot 
populaatioiden välillä 

 

• Ajallisesti pysyvä rakenne:        
1970 > 80 > 90 > 2000-luku 

 

Turun yliopisto 

Muokattu Vähä ym. 2017   mukaan        



Kutukantatavoitteet Tenojoen vesistössä 
 

Kutukantavoitteet määritetty 
Tenon pääuomalle ja kaikille 
tärkeimmille sivujoelle  
• Yhteensä 22 jokea tai aluetta 

• Tavoitteen täyttymisen arviointi 
aloitettu 10 sivujoella, pääuomalla ja 
koko vesistön osalta 



Pulmanki 

Inari 

Karas 

Ies 
Aku 

Uts 

Vetsi 

Laks 

Maske 

Val 

2013 2014 2015 2016 

Maskejohka 45 72 51 100 

Pulmankijoki 100 100 100 95 

Lákšjohka 41 84 42 70 

Vetsijoki 39 100 86 100 

Utsjoki 100 100 100 100 

Váljohka 100 100 100 85 

Akujoki 94 100 35 100 

Inarijoki 29 39 30 25 

Kárášjohka 42 50 59 35 

Iešjohka 28 30 26 30 

 
Kutukantatavoitteen 
täyttyminen Tenon 

sivujoissa 2013-2016 
(%) 



Geenit tekevät ison lohen! 

• Yksi geeni kontrolloi vahvasti lohen 

meri-ikää (39% vaihtelusta) 

• Sama geeni kontrolloi ihmisen 

murrosiän alkamista 

• Tutkimuksessa mukana 54 Norjan 

lohikantaa, kaksi Tenon osakantaa, 

yksi Ruotsin lohikanta ja Tornionjoki 

Pitkäaikaisseurantojen aineisto edistää tiedettä 



Ilmastonmuutos aikaistaa lohen vaelluspoikasten vaellusta!  

• 67 jokea Atlantin ja Itämeren alueelta 

• Suomesta Tornionjoki, Simojoki, Tenon sivujokia 

• Vaellus joesta mereen on aikaistunut 2.5 päivällä 

vuosikymmenessä  

• Muutos seurailee meren ja jokien lämpötilojen muutosta  

• Meren ja makean veden muutokset eriaikaisia 

• Riskit kasvavat, eloonjäänti heikkenee? 

 

Pitkäaikaisseurantojen aineisto edistää tiedettä 



Tornionjoen lohisaalis  
ja keskeiset kalastuksen säätelytoimet Itämerellä 

Ajosiima- 
kalastuksen 
väheneminen 

Ajoverkko-  
kielto 

Tiukka rannikon 
lohenkalastuksen 
säätely 

Itämeren 
lohikiintiö (TAC) 





Tornionjoen vaelluspoikastuotanto 

0.5 milj 

1 milj 

2 milj 

 ja arvioitu vaelluspoikastuotannon potentiaali 

Lohen poikas-
istutukset 
lopetettiin 



Uudelleenkutevat lohet – Teno 

Ajoverkkokielto Norjan rannikolla 

Tenon sopimus 

Barentsin meri 
kylmä 

Barentsin meri 
lämmin 
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Pitkäaikaisseurannat kunniaan! 

 Pitkäaikainen aineiston systemaattinen 
kerääminen  parempaa ymmärrystä 

ja tiedettä 

 Luonnonilmiöt, muutokset, trendit, 
syklisyys tapahtuu pitkällä aikavälillä 

 Toisaalta äkilliset häiriöt ja muutokset 
tarvitsevat taustaksi aikasarjatietoja 

 Elämänkierron, sukupolvenvälin pituus 

 Päätöksenteko: säätely- ja hoitotoimien 
tarpeen mitoitus, kohdentaminen, 
toimenpiteiden keston ja vaikutuksen 
aikajänne 

 Jälkipolvet eivät kiittele nykypäivän 
hätähousuja 
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Tornionjoen lohenpoikastiheydet 



Utsjoen nousulohet (video) ja Tenon 
lohisaalisarvio 


