
Pyöriäinen (Phocoena phocoena) 

Pieni, tylppäkuonoinen, paksunoloinen valas jonka kolmiosainen 

selkäevän takareuna on kovera, pituus on alle 2 metriä ja painoa on 45-60 

kiloa. Koiraat ovat naaraita pienempiä. Valaan väritys vaihtelee, selkäosa 

voi olla tummanharmaasta mustansiniseen, kyljet ovat vaaleamman 

harmaat ja mahapuoli on valkea. Kyseessä on siis pyöriäinen joka on yksi 

kuudesta pyöriäislajista ja yksi pienimmistä hammasvalaista.  

 

Delfiineistä eroavasti pyöriäisen pää on pieni ja pyöreähkö, ilman 

otsakulmaa ja terävää nokkaa. 

Muihin valaslajeihin verrattuna pyöriäinen on hidas uimari: sen 

keskivauhti on vain n. seitsemän kilometriä tunnissa. Ruokaillessa sen 

liikkeet ovat nopeammat ja se saattaa ajoittain hypätä ilmaan. 

Pyöriäisen levinneisyys kattaa lauhkean ja subarktisen Pohjois-Atlantin 

rannikkoalueet ja pohjoisen Tyynenmeren alueet, joissa meriveden 

keskilämpötila on alle 15 celsiusastetta ja syvyys yleensä alle 200 metriä. 

Pyöriäinen voi elää sekä merivedessä että murtovedessä. Lisäksi on myös 

havaintoja siitä, että laji voi oleskella väliaikaisesti myös makeassa 

vedessä. Pyöriäisiä tavataan myös Suomen rannikolla, tosin viime vuosina 

niitä on havaittu vain pari yksilöä vuosittain. 

Pääravinto on silli. Muita ravintokaloja ovat muun muassa turska, 

ankerias ja makrilli. Päivittäin pyöriäinen syö kalaa noin viisi kiloa. 

Saalistaessaan pyöriäinen käyttää myös kaikuluotausta. Se lähettää ääniä 

ja saa kaiun takaisin, jonka avulla se muodostaa kuvan ympäristöstään. 

Pyöriäinen on sosiaalinen eläin. Ne elävät 2-15 yksilön parvissa joissa 

vallitsee tiukka sosiaalinen arvojärjestys. Myös suurempia 50-200 yksilön 

parvia on tavattu, mutta ne ovat hyvin harvinaisia. Parvien koko vaihtelee 



vuodenajoista riippuen. Yksinäisiä pyöriäisiä nähdään eniten kesällä. 

Talvisin nähdään eniten kolmen tai useamman yksilön parvia. 

Pyöriäisellä ei ole äänihuulia, mutta se ääntelee ilma-aukkonsa kautta ja 

kuulee alaleuallaan. Pyöriäisen kuulo on keskimäärin 72 Hz ja 150 000 Hz 

välillä. Parvissa pyöriäiset pitävät huolta eritenkin vahingoittuneista 

yksilöistä.  

Keskimäärin pyöriäinen elää noin 10-12 vuoden ikäiseksi, mutta 14-

vuotiaitakin yksilöitä on tavattu. Naaraat tulevat sukukypsiksi 3-4 vuoden 

ikäisinä ja koiraat hieman myöhemmin. Parittelu tapahtuu kesä-elokuussa 

ja poikaset syntyvät touko-elokuussa seuraavana vuonna. Emo imettää 

poikastaan jopa kahdeksan kuukauden ajan, ja vielä sen jälkeenkin 

poikanen seuraa emoaan kunnes emo synnyttää uuden poikasen. 

 Pyöriäisen elinalueet. 

Kokovertailu ihmisen ja pyöriäisen välillä. 
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