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Tausta 
Tämä työ perustuu Pro Porla ry:n Alleco Oy:lle 12.10.2017 tekemään tilaukseen esiselvityksen 

tekemisestä jokihelmisimpukan kasvatuslaitoksen perustamismahdollisuuksista Porlan entiseen 

kalanviljelylaitokseen Lohjalle. Allecossa selvityksen laatimisesta vastaa kirjoittaja. 

 

1 Johdanto 
Jokihelmisimpukka eli raakku on luonnonsuojelulain (1096/1996) 38 §:n 2 momentin perusteella 

annetun luonnonsuojeluasetuksen (160/1997) mukaan rauhoitettu laji. Sitä koskevat 39 §:n 

rauhoitussäädökset. Lisäksi se on 46 §:n perusteella säädetty uhanalaiseksi lajiksi ja 47 §:n 

perusteella erityisesti suojeltavaksi lajiksi, koska sen häviämisuhka on ilmeinen. 

Jokihelmisimpukka kuuluu Euroopan Unionin Habitaattidirektiivin liitteen II lajeihin, joiden 

suojelemiseksi on perustettava erityisen suojelun alueita. Raakku kuuluu myös liitteen V lajeihin 

eli lajeihin, joiden kerääminen ja hyödyntäminen luonnosta on kielletty. 

Suojelusta huolimatta raakun tila Suomessa ja muualla sen esiintymisalueella Euroopassa on 

hälyttävä. IUCN uhanalaisuusluokituksessa raakku on luokiteltu Euroopassa äärimmäisen 

uhanalaiseksi (CR). Suomessa raakku on luokiteltu erittäin uhanalaiseksi (EN) (Valovirta ym. 2019). 

Jokihelmisimpukan uhkatekijöitä ovat ennen muuta vahingollinen maankäyttö raakkujokien 

valuma-alueilla sekä jokien valjastaminen vesivoiman tuotantoon, millä on estetty raakun 

isäntäkalojen kutuvaelluksia.  

Tärkeimpiä raakkukantojen elvyttämiseen tähtääviä toimia ovat valuma-alueiden ja jokiuomien 

palauttaminen luonnontilaan sekä lohikalakantojen elvyttäminen rakentamalla kalateitä tai 

purkamalla voimalaitospatoja. Monin paikoin raakkukantojen tila on kuitenkin niin kriittinen, ettei 

tällaisiin kestäviin suojelutoimiin ole aikaa eikä resursseja. Sen vuoksi monessa maassa on ryhdytty 

aktiivisiin pelastustoimiin hankkeissa, joissa raakulle on perustettu erityisiä kasvatuslaitoksia. 

Tavoitteena näissä hankkeissa on kasvattaa raakkuja kontrolloiduissa oloissa elinkierron 

herkimpien nuoruusvaiheiden yli ja elvyttää sitten joen raakkukantaa istuttamalla riittävän 

suuriksi kasvaneet simpukat kotijokeensa. Tällaisia raakun kasvatukseen perustettuja laitoksissa 

on toiminnassa ainakin Saksassa, Tšekissä, Itävallassa, Ranskassa, Luxemburgissa, Belgiassa, 

Espanjassa, Iso-Britanniassa, Irlannissa ja Norjassa. Uusia laitoksia on lisäksi perusteilla monin 

paikoin, joten tilanne tältä osin elää koko ajan. Esimerkiksi Viron ainoan raakkupopulaatio 

pelastamiseksi ollaan parhaillaan aloittelemassa kasvatustoimintaa. 

Suomessa raakun kasvatusta on tutkimusmielessä harjoitettu Jyväskylän yliopiston Konneveden 

tutkimusasemalla. Laitosta, jonka ensisijaisen tarkoitus olisi raakkupopulaatioiden elvyttäminen 

simpukoiden määrää lisäämällä, ei vielä Suomessa ole. Tämän selvityksen tavoitteena on selvittää, 

voitaisiinko Porlan entisestä kalanviljelylaitoksesta muodostaa raakun kasvattamiseen sopiva 

laitos. Ensisijaisena tavoitteena Porlassa olisi elvyttää Mustionjoen katoamassa olevaa 

raakkukantaa, mutta mahdollisuuksien mukaan laitos voisi toimia myös muiden 

raakkupopulaatioiden kasvattamona.   



6 
 

 

2. Porlan kalanviljelylaitos – historiaa ja suunnitelmia 
Porlan kalanviljelylaitos sijaitsee Lohjan kaupungin keskustan tuntumassa Lohjanjärven rannalla 

(kuva 1). Kalanviljelyllä on Porlassa pitkät perinteet, sillä laitos perustettiin Venäjän vallan alla 

vuonna 1916. Nykyiseen muotoonsa laitos valmistui vuonna 1928. Tällöin laitos myös siirtyi 

perustajan Hugo Laguksen hallinnoimalta Ab Porla Oy:ltä Kokemäenjoen uittoyhdistykselle, joka 

toimi Porlassa vuoteen 1949. Silloin kalanviljelylaitos siirtyi Kalataloussäätiölle, joka jatkoi 

toimintaa vuoteen 1978 saakka. Siitä eteenpäin aina 1995 asti laitos oli Riista- ja kalatalouden 

tutkimuslaitoksen (RKTL) hallinnassa. Alueen maanomistus siirtyi uittoyhdistykseltä Lohjan 

kaupungille 1981. Valtion kalanviljelylaitoksena Porla vastasi kuhan ja eteläisten kevätkutuisten 

kalojen kuten karpin, toutaimen ja suutarin poikastuotannosta. Myös taimen kuului laitoksen 

tuotanto-ohjelmaan. RKTL lopetti kalanviljelytoiminnan Porlassa 1995 ja vuodesta 1996 alueen 

hoidosta ja kunnossapidosta on vastannut laitoksen viimeisin kalastusmestari Pekka Ilmarinen. 

Porlan alueella on lukuisia kalanviljelyssä aiemmin käytettyjä lammikoita. Laitoksen sulkemisen 

jälkeen lammikot ovat vuosien kuluessa madaltuneet ja osin heinittyneet ja ruovikoituneet. 

Osassa lammikoissa pidetään nykyään kultasäyneitä ja karppeja. Alueen rakennuksiin kuuluvat 

vanha päärakennus, vanha hautomorakennus, entinen laboratoriorakennus, sauna ja vaja (kuva 

2). Luontonsa puolesta alue on erityisen arvokas, alueella mm. sijaitsee valtakunnallisesti 

merkittäväksi suojelukohteeksi luokiteltu Porlan lehtokorpi, jolle on laadittu erillinnen hoito- ja 

käyttösuunnitelma. Koko Porlan alue on lähteikköaluetta ja ensimmäisen luokan pohjavesialuetta. 

Alueella sijaitsee myös Lohjan kaupungin Porlan vedenottamo. 

Koska alueen rakennukset ja lammikot olivat pitkän toimintakauden aikana ikääntyneet, alettiin 

1980-luvun lopulla suunnitella laitoksen peruskorjausta. Useiden työryhmätyöskentelyjen jälkeen 

Vesi- ja ympäristöhallitus julkaisi vuonna 1994 suunnitelman alueen ja sen rakennusten 

peruskorjauksesta (Vesi- ja ympäristöhallitus 1994). Suunnitelmassa mm. esitettiin vanhan 

hautomorakennuksen purkamista ja uuden rakentamista sen tilalle. Muiden alueen rakennusten 

kohdalla esitettiin toimenpiteiksi joko kunnostamista tai purkua. Myös laitoksen 

vesitysjärjestelmää esitettiin uusittavaksi. Rakennus- ja korjaustöiden kokonaiskustannuksi 

arvioitiin 7 200 000 mk, mikä nykyrahassa vastaa noin 1 700 000 €.  

Peruskorjaussuunnitelmaa ei kuitenkaan lähdetty toteuttamaan ja RKTL luopui koko laitoksesta. 

Tämän jälkeen vuosina 1999–2000 laadittiin luonnos asemakaavan muuttamiseksi siten, että 

alueen länsiosaan ehdotettiin pienkerrostaloasumista ja julkista rakentamista, itäosaan 

kalanviljelyä ja muu alue varattaisiin puistoa ja luonnonsuojelualuetta varten. Kaupunginhallitus 

jätti asian kuitenkin pöydälle vuonna 2000 (Helttunen & Lehtonen 2010). 

Vuonna 2010 alueelle esitettiin Länsi-Uudenmaan vesi- ja ympäristöä ry:n laatiman suunnitelman 

pohjalta järvikeskusta (Helttunen & Lehtonen 2010). Alueelle on myös esitetty hotellia ja 

asuinrakentamista. Toistaiseksi mikään näistä suunnitelmista ei ole toteutunut. Vuonna 2013 

Lemminkäinen Talo Oy:lle annettiin suunnitteluvaraus kerrostalojen rakentamiseksi alueelle. 

Tämän seurauksena alueen kohtalosta huolustuneet kansalaiset perustivat Pro Porla ry:n, joka 

esitti kerrostalorakennussuunnitelman hylkaamistä ja joka laati vuonna 2015 Porlan 
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luontopuistosuunnitelman (Pro Porla 2015). Tässä suunnitelmassa esitettiin myös ajatus viljellä 

alueella jokihelmisimpukkaa. Lohja luopui kerrostalorakennussuunitelmasta ja hyväksyi keväällä 

2017 uuden asemakaavan, jossa aluetta kehitetään puistona. Syksyllä 2018 alueella aloitettiin 

Lohjan kaupungin toimesta puiston kunnostustyöt. 

 

Kuva 1. Porlan entisen kalanviljelylaitoksen sijainti Lohjalla (punainen ympyrä). 

 

Kuva 2. Porlan alue. 1. Päärakennus, 2. Hautomorakennus, 3. Laboratoriorakennus, 4. Sauna, 5. 

Vaja, 6. Yläallas. 

1 2 

3 

4 
5 6 
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3 Jokihelmisimpukka 

3.1 Taksonomia ja tuntomerkit 

Jokihelmisimpukka on yksi seitsemästä makean veden suursimpukkalajistamme (Unionidae). 

Jokihelmisimpukan heimo (Margaritiferidae) on peräisin noin 100 miljoonan vuoden takaa, 

liitukaudelta. Nykyinen Margaritifera-suku poikkeaa jossain määrin esi-isistään. 

Jokihelmisimpukan suvussa on vain muutamia lajeja, mutta ne muodostavat yhden laajimmalle 

levinneen suolattoman veden simpukkasuvun maailmassa. Näihin kuuluu myös kotoinen 

jokihelmisimpukkamme (Margaritifera margaritifera L.) eli kansankielellä raakku. 

Jokihelmisimpukan tunnistaa munuaismaisesta muodostaan ja kullan- tai tummanruskeasta 

väristään. Varsinkin vanhemmilla yksilöillä kuoren pintakerros on saranan alueella usein 

rapautunut. Asiaan vihkiytymätön saattaa kuitenkin sekoittaa lajin muihin jokisimpukoihin (Unio -

suku) tai järvisimpukoihin (Anodonta, Pseudanodonta), joita voi olla myös virtavesissä. Varman 

lajintunnistuksen voi tehdä kuoren sisäpuolelta: jokihelmisimpukalla kuoren saranakohdan lähellä 

on kolme kardinaalihammasta, mitä järvisimpukoilla ei ole. Unio -suvun jokisimpukoilla on pienten 

kardinaalihampaiden lisäksi lateraalihammas, mitä jokihelmisimpukalla taas ei ole. Luonnollisessa 

elinympäristössään simpukat on helppo tunnistaa sukellettaessa tai vesikiikarilla niiden 

hengitysaukoista: jokihelmisimpukalla aukkojen reunat ovat liuskamaiset kun ne muilla 

suursimpukoilla ovat ripsimäiset (kuva 3). Jokihelmisimpukka kasvaa 10–15 cm pituiseksi, 

suurimpien löydettyjen yksilöiden ollessa 16–17 cm.  

 

Kuva 3. Jokihelmisimpukan (vas.) hengitysaukot ovat liuskamaiset erotuksena pikkujärvisimpukan 

(oik.) ripsimäisiin hengitysaukkoihin. 
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3.2 Elinkierto 

Jokihelmisimpukan elinkierto on monivaiheinen (kuva 4) ja siihen sisältyy pullonkaulavaiheita, 

joissa kuolleisuus on suurta. On arvioitu, että jokihelmisimpukan glokidiotoukista vain yksi sadasta 

miljoonasta kehittyy simpukaksi (Ziuganov ym. 1994). Suurta kuolleisuutta toukka- ja 

nuoruusvaiheessa laji kompensoi pitkällä eliniällään ja valtavalla toukkien tuotannolla.  

Lisääntyminen alkaa sillä, että koirassimpukat vapauttavat siittiönsä veteen. Tämä tapahtuu 

kesällä heinä-elokuussa. Siittiöt ajautuvat virran mukana naarassimpukan kiduslehtien väliin, 

missä ne hedelmöittävät naaraan munasolut. Yhdessä naaraassa saattaa olla jopa 3-5 miljoonaa 

munasolua (Ziuganov ym. 1994, Proschwitz ym. 2006), joista hedelmöityksen tapahduttua 

kehittyy glokidiotoukkia. Loppukesällä tai syksyllä naaras vapauttaa 50–70 µm mittaiset glokidiot 

veteen. Jatkaakseen kehittymistään glokidioiden pitää päästä isäntäkalaksi sopivan kalan 

kiduksiin. Isäntäkaloiksi kelpaavat meillä vain taimen (Salmo trutta) tai lohi (Salmo salar). 

Arvioiden mukaan sellaisillakin joilla, missä on hyvä isäntäkalakanta, vain 1/10 000 glokidiosta 

päätyy kalan kiduksiin (Proschwitz ym. 2006, Young & Williams 1984). 

Glokidiot loisivat kalan kiduksissa talven yli ja kehittyvät tänä aikana pieniksi, 200–400 µm 

mittaisiksi simpukanaluiksi. Loisintajakson kesto vaihtelee parista kuukaudesta miltei vuoteen 

(Ziuganov ym. 1994). Kehitysaika riippuu veden lämpötilasta: kehittyminen ja kasvu ovat sitä 

hitaampia mitä kylmempää joen vesi on (Taskinen ym. 2015). Isäntäkalan mukana simpukat voivat 

kolonisoida joessa uusia alueita. Seuraavana keväänä tai alkukesällä simpukanalut irtoavat kalan 

kiduksista ja vajoavat joen pohjaan. Raakkujen elinkierron tästä vaiheesta tiedetään melko vähän. 

Toukkavaiheen ohella se on kuitenkin elinkierron toinen pullonkaula, missä kuolleisuus on erittäin 

suurta. Yleinen käsitys on, että pienet simpukat vajoavat pohjamateriaalin sisään sorajyvästen 

väleihin, missä ne eri arvioiden mukaan viettävät ensimmäiset 1–7 elinvuottaan (Ziuganov ym. 

1994, Dunca & Mutvei  2006). Kasvettuaan vajaan sentin mittaisiksi simpukat nousevat näkyviin 

sedimentin pinnalle ja alkavat suodattaa ravintonsa jokivedestä. 

Sukukypsyyden raakut saavuttavat 15–20 vuoden ikäisinä ja säilyvät sen jälkeen 

lisääntymiskykyisinä koko ikänsä (Bauer 1987, Skinner ym. 2003, Valovirta ym. 2003, Larsen 2005, 

Degerman ym. 2009). Nuoruusvaiheista selvittyään on aikuisten simpukoiden kuolleisuus selvästi 

alhaisempaa. Ihmisen lisäksi niillä on melko vähän luonnollisia vihollisia. Raakut itse hankkivat 

ravintonsa suodattamalla jokivettä ruumiinontelonsa läpi. Niiden vatsaontelosta on löydetty 

muun muassa planktoneliöstöä, mikroskooppisia pii- ja viherleviä ja kasvien siitepölyä (Ziuganov 

ym. 1994). 
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Kuva 4. Jokihelmisimpukan elinkierto. (1) Siittiöt kulkeutuvat virran mukana naaraan 
ruumiinonteloon, missä ne hedelmöittävät naaraan munasolut. (2) Naaraan kiduslehdillä 
kehittyneet glokidiotoukat vapautuvat veteen loppu kesällä- alku syksyllä. Pieni osa niistä pääsee 
loisimaan isäntäkalan – lohen tai taimenen – kiduksiin. (3) Seuraavana kesänä muodon 
muutoksen käyneet raakun alkiot putoavat kalasta ja (4) kaivautuvat ensimmäisiksi elinvuosiksi 
joen pohjasedimentin sisään. Vajaan sentin mittaan kasvettuaan nuoret simpukat ilmestyvät 
näkyviin sedimentin pinnalle ja alkavat ottaa ravintonsa suodattamalla jokivedestä.  

 

3.3 Ikä ja kasvu 

Bauer (1992) arvioi raakun maksimaalisen eliniän vaihtelevan 30–130 vuoden välillä. Myöhempi 

tutkimus on kuitenkin osoittanut, että yksittäiset raakut voivat saavuttaa huomattavasti 

korkeammankin iän. Esimerkiksi Pohjois-Suomessa kerätyistä näytteistä on määritetty yli 180 

vuoden ikäisiä simpukoita (Helama & Valovirta 2008a). Ennätystä pitää hallussaan Pohjois-Ruotsin 

Görjeåsta löydetty yli 280 vuoden ikäinen simpukka (Dunca & Mutvei 2009). Etelä-Euroopassa 

raakut saavuttavat vain 35 vuoden iän (Miguel ym. 2004).  

1 

2 

3 

4 
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Yksinkertainen menetelmä laskea raakun ikää on laskea kuoren vuosirenkaat. Menetelmä sopii 

melko hyvin nuorille, alle 20 vuoden ikäisille simpukoille. Vanhemmiten raakkujen kasvu hidastuu, 

jolloin kuoren vuosirenkaat muodostuvat niin lähelle toinen toisiaan, ettei iänmääritys ole enää 

luotettava. Vanhoilla simpukoilla kuori on lähellä saranaa useimmiten myös niin rapautunut, ettei 

vuosirenkaita enää näy. Tarkemman arvion iästä saa halkaisemalla kuori saranan kohdalta ja 

tutkimalla vuosilustot mikroskoopilla kuoren poikkileikkauksesta. Näin on voitu määrittää myös 

vanhempien yksilöiden ikää. 

Jokihelmisimpukan kasvunopeus vaihtelee maantieteellisesti ja jokien välillä. Yleinen käsitys on, 

että kasvu on sitä hitaampaa, mitä pohjoisempana ja kylmemmissä oloissa simpukat elävät (Bauer 

1992). Helama & Valovirta (2008b) esimerkiksi totesivat eron kasvunopeudessa Pirkanmaan ja 

Lapin raakkujen välillä, ensin mainittujen kasvunopeuden vastatessa Skotlannin populaatioissa 

laskettuja keskimääräisiä kasvunopeuksia. Duncan & Mutvein (2009) sekä Dunca ym. (2011) 

Ruotsissa tekemien tutkimusten mukaan kasvunopeudessa ei kuitenkaan ollut havaittavissa eroa 

Pohjois-Ruotsin ja Etelä-Ruotsin välillä. Sitä vastoin kasvunopeus saattoi vaihdella voimakkaasti 

saman maantieteellisen alueen sisällä riippumatta siitä, olivatko raakut pohjoisista vai eteläisistä 

populaatioista. Tällä perusteella he jakoivat populaatiot nopeasti kasvaviin, normaalisti kasvaviin 

ja hitaasti kasvaviin. Esimerkiksi 2 cm pituisten raakkujen ikä oli normaalisti kasvavissa 

populaatioissa 10±1, nopeasti kasvavissa 7±1 ja hitaasti kasvavissa 15±1 vuotta. Vastaavasti 

viisisenttiset raakut ovat normaalisti kasvavissa populaatioissa 18±2, nopeasti kasvavissa 12±2 ja 

hitaasti kasvavissa 25±2 vuoden ikäisiä. Dunca & Mutvei (2009) arvelivat veden lämpötilan sijasta 

mm. veden pH:n, ja puskurikyvyn sekä ravinnon määrän vaikuttavat raakkujen kasvunopeuteen. 

Hastie ym. (2000a) totesivat myös joen koon ja raakkujen kasvunopeuden korreloivan siten, että 

mitä suurempi joki sitä nopeammin raakut kasvoivat. Myös saman joen sisällä saattaa olla 

vaihtelua kasvunopeudessa (Aspholm 2012). Ollakseen luotettavia simpukan kuoren pituuteen 

perustuvat iänmääritykset vaativat siis taustatiedoksi vuosilustoista tehtyjä ikämäärityksiä 

erikokoisista simpukoista. 

Kasvunopeus on erityisen hidasta ensimmäisten elinvuosien aikana, kun raakut ovat 

hautautuneina pohjasedimentin sisään. Iijoen vesistössä vuonna 2013 löydetty 9 millimetrin 

pituinen raakku oli iältään seitsemänvuotias (Taskinen ym. 2015). Tämä vastaa Duncan ym. (2011) 

Ruotsissa tekemien tutkimusten mukaista normaalia kasvunopeutta. Hitaasti kasvavissa 

populaatioissa seitsemän vuoden ikäinen raakku olisi vasta 5 mm ja nopeasti kasvavissa 

populaatioissa jo 20 mm (Dunca ym. 2011). Pohjasedimentin pinnalle ilmestyttyään raakun kasvu 

on melko nopeaa 40 ikävuoteen saakka. Tämän jälkeen kasvu hidastuu ja 60 ikävuoden jälkeen 

kasvu on enää hyvin vähäistä (Dunca & Mutvei 2009, Dunca ym. 2011, Helama & Valovirta 2008b). 

Dunca & Mutvei (2009) esimerkiksi laskivat erään 200-vuotiaan yksilön kasvaneen kuorenpituutta 

viimeisen sadan vuoden aikana vain yhden millimetrin.  

 

3.4 Elinympäristö 

Jokihelmisimpukka elää ainoastaan virtaavassa vedessä. Tosin Norjassa raakkuja on löydetty 

järvistäkin, mutta ilmeisesti näissäkin tapauksissa vesi on jossain määrin virtaavaa (Esplund 2015). 

Vuosina 2003-2005 Ylä-Lapissa tehdyissä selvityksissä todettiin, että raakut suosivat 

jokihabitaateista ennen kaikkea joen nivapaikkoja (Oulasvirta ym. 2006). Seuraavaksi yleisimmin 
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raakkuja oli virtapaikoissa, sitten koskissa ja vähiten suvantopaikoissa. Hyvissä raakkujoissa 

simpukoita tavattiin myös epätavallisissa ympäristöissä kuten suvantojen pehmeillä 

sedimenttipohjilla ja vesikasvillisuuden juuristoista.  

Pohjanlaadun puolesta raakut suosivat kivikkoisia pohjia, missä kivien väleissä on usein sora- ja 

hiekkalaikkuja (Hastie ym. 2000b, Oulasvirta ym. 2006, Skinner ym. 2003). Suuremmat lohkareet 

tarjoavat raakuille suojaa etenkin keväällä jäiden lähdön aikaan. Varsinkin niillä alueilla, missä 

tavataan raakun nuoruusvaiheita, on virtaus usein hieman heikompi ja soraa tai karkeaa hiekkaa 

on enemmän. Simpukan nuoruusvaiheiden elinehtona kuitenkin on, että sedimentin sisäinen 

interstitiaalivesi vaihtuu ja hapettuu tehokkaasti (Geist & Auerswald 2007).  

Syvyyden puolesta raakkuja on tavattu sekä äärimmäisen matalissa, alle 10 cm syvyisillä paikoilla, 

että yli 5 metrin syvyydestä (Oulasvirta ym. 2006). Keskimäärin raakut suosivat matalia, alle metrin 

syvyisiä vesiä. Itse syvyyttä tärkeämpi tekijä on todennäköisesti habitaatti: raakkujen suosimat 

koski- ja nivahabitaatiyt ovat luonnostaan matalia. Tämän lisäksi raakkuja nykyisin on pääasiassa 

pienissä latvapuroissa, missä veden syvyydet ovat matalia. 

 

3.5 Raakun asema ekosysteemissä  
Jokihelmisimpukkaa pidetään jokiekosysteemin avainlajina ja huippuindikaattorina. Elinkierron 

herkkien alkuvaiheiden takia lajin lisääntyminen onnistuu käytännössä vain luonnontilaisissa tai 

lähes luonnontilaisissa joissa, missä on riittävän tiheä taimen- tai lohikanta. Jokihelmisimpukan 

lisääntymiskierto vaarantuu erityisesti kohonneen ravinne- ja kiintoainepitoisuuden aiheuttaman 

liettymisen seurauksena, kun happipitoisuus laskee pohjasedimentin interstitiaalivedessä (Bauer 

1988, Geist & Auerswald 2007). Aikuiset jokihelmisimpukat ottavat hapen ja ravinnon 

suodattamalla suoraan joen virrasta, ja sietävät huomattavasti paremmin vaikeita ympäristöoloja 

kuin interstitiaalivedessä elävät simpukan nuoruusvaiheet. Siksi lisääntyvää 

jokihelmisimpukkakantaa pidetään joessa hyvän veden laadun ja terveen ekosysteemin 

huippuindikaattorina. Vastaavasti pelkästään aikuisista yksilöistä koostuva raakkupopulaatio 

kertoo siitä, että joen tilassa on jossain vaiheessa tapahtunut negatiivinen käänne, mikä on estänyt 

raakun luonnollisen elinkierron. Tämä on vallitseva tilanne suurimmassa osassa Keski-Euroopassa 

ja eteläisessä Fennoskandiassa vielä jäljellä olevissa raakkujoissa. 

Runsas ja elinvoimainen jokihelmisimpukkapopulaatio paitsi ilmentää hyvää veden laatua, myös 

tuottaa sitä. Aikuinen jokihelmisimpukka suodattaa ruumiinontelonsa läpi jopa 50 litraa vettä 

vuorokaudessa samalla puhdistaen sitä. Tiheillä simpukkapopulaatioilla on siten merkittävä rooli 

joen veden puhdistajana. Tämän vuoksi jokihelmisimpukkaa pidetään ekosysteemissä nk. 

sateenvarjolajina, so. lajina joka tarjoaa hyvän elinympäristön myös monelle muulle lajille. 

Luonnonsuojelutyössä raakku voidaan lukea nk. lippulaivalajeihin, so. tiukkojen 

elinympäristövaatimusten omaaviin lajeihin, joiden suojelusta hyötyvät monet muutkin lajit ja 

kokonaiset ekosysteemit. 

3.6 Raakun tarjoamat ekosysteemipalvelut 
Edellä kuvattu raakun rooli puhtaan veden tuottajana on esimerkki jokihelmisimpukan tarjoamista 

ekosysteemipalveluista. Ekosysteemipalvelut jaetaan karkeasti neljään pääryhmään eli sääntely-

, tuotanto-, ylläpito- ja kulttuuripalveluihin (kuva 5). Raakun veden suodatus on esimerkki 
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sääntelypalveluista. Muita jokihelmisimpukan tarjoamia ekosysteemipalveluita ovat diversiteetin 

ylläpito muodostamalla habitaatteja muille eliöille (ylläpitopalvelut). Toinen esimerkki 

ylläpitopalveluista ovat raakkujen ulosteet, jotka toimivat ravintona pohjaeläimille, jotka edelleen 

ovat ravintoa kaloille.  Raakkuihin liittyvä helmenkalastuksen aikainen eräperinne sekä tutkimus 

nykyaikana ovat esimerkkejä kulttuurisista ekosysteemipalveluista. Historiallisena aikana 

raakuista saadut helmet ja muut korut edustivat tuotannollisia ekosysteemipalveluita. 

 

 

Kuva 5. Ekosysteemipalveluiden pääluokat ja raakun tarjoamia ekosysteemipalveluita. 

 

4 Raakun tila Suomessa ja muualla  

4.1 Eurooppa ja Pohjois-Amerikka 

Jokihelmisimpukan levinneisyys Euroopassa noudattaa pitkälti Atlantin lohen nousuvesistöjä 

(kuva 6). Raakku lienee alun perin levinnytkin nimenomaan Atlantin lohen mukana eri vesistöihin 

ja myöhemmin, levitessään vesistöjen latvaosiin, sopeutunut elämään myös taimenen varassa. 

Raakun populaatiot ovat taantuneet kaikkialla sen alkuperäisellä esiintymisalueella. Esimerkiksi 

Keski-Euroopassa laji on kadonnut yli 95 % alkuperäisistä esiintymisalueistaan (Bauer 1986). 

Pohjois-Amerikassa jokihelmisimpukkaa esiintyy USA:n koillisten osavaltioiden ja Kanadan 

itäosien Atlanttiin laskevissa vesistöissä (Ziuganov ym. 1994). Raakun tilasta ja populaatioista 

Pohjois-Amerikassa ei ole yhtä hyviä tietoja, mutta ilmeisesti raakku ei siellä ole yhtä uhanalainen 

kuin Euroopassa (Zanatta ym. 2017). 
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Tämän päivän suurimmat ja elinvoimaisimmat raakkupopulaatiot Euroopassa ovat Norjassa sekä 

Venäjällä Kuolan niemimaan Vienanmereen laskevissa joissa. Maailman kenties runsaslukuisin 

populaatio on Varzugajoessa Kuolan niemimaalla, jossa elää yli 100 miljoonaan raakkua (Ziuganov 

ym. 1994). Norjan 360 raakkujoessa arvioidaan olevan 140 miljoonaa yksilöä (Larsen 2009). 

Ruotsissa arvioidaan olevan lähes 40 miljoonan raakun kanta. Vuoden 2016 tilaston mukaan 

Ruotsissa on 630 raakkujokea, joista 46 % tapahtuu vähintäänkin vähäistä lisääntymistä (Havs- och 

vattenmyndigheten 2018). Yli miljoonan simpukan raakkukanta on myös Irlannissa, Skotlannissa 

ja Suomessa.  

Suurimmasta osasta esiintymisaluettaan raakku on katoamassa, koska ne eivät pysty lisääntymään 

luontaisesti. Luontaisesti lisääntyviä raakkupopulaatioita on Euroopassa jäljellä enää Irlannissa, 

Skotlannissa, Norjassa, Ruotsissa, Venäjällä ja Suomessa. Keski-Euroopassa laji lisääntyy vain 

yksittäisissä joissa. Esimerkiksi Saksan Lutter -joessa lajin luontainen elinkierto on mittavien 

suojelutoimien seurauksena saatu uudelleen toimimaan (Altmüller 2013).  

 

 

Kuva 6. Jokihelmisimpukan levinneisyys Euroopassa (mukaillen Havs- och vattenmyndigheten 

2018). 
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4.2 Suomi 
Kuten edellä ilmeni, on raakun tila Suomessa naapurimaihimme Ruotsiin, Norjaan ja Venäjään 

verrattuna huomattavasti heikompi. Laji on maassamme voimakkaasti taantunut miltei kaikkialla 

sen alkuperäisellä esiintymisalueella. Aiemmin populaatioiden taantumisen syynä oli lähinnä 

intensiivinen helmenkalastus. Laillinen helmenkalastus Suomessa loppui vuonna 1955, kun 

jokihelmisimpukka rauhoitettiin ensimmäisenä selkärangattomana eläimenä maassamme. 

Rauhoitus ei kuitenkaan estänyt lajin elinympäristöjen tuhoamista. Jokien valjastaminen 

vesivoiman tuotantoon, jokien perkaaminen ja oikominen tukinuittoa ja tulvasuojelua varten, suo- 

ja metsäalueiden ojitukset sekä jokien rehevöityminen ja happamoituminen ovat monin paikoin 

hävittäneet tehokkaammin raakkukantoja kuin historiallinen helmenpyynti.  

Suomessa tunnettiin 1900-luvun alussa yli 200 jokea, jossa jokihelmisimpukka pystyi elämään ja 

lisääntymään (Valovirta 2006). Todellinen raakkujokien määrä oli luultavasti huomattavasti 

korkeampi, koska kaikista esiintymistä varsinkaan syrjäseuduilla ei ollut tietoa. Kartoitustyön 

edetessä uusia, entuudestaan tuntemattomia, jokihelmisimpukkajokia löytyy edelleen etenkin 

Pohjois-Suomesta. Pelkästään 2000-luvulla on löydetty kymmeniä uusia raakkujokia. Myös Etelä-

Suomesta, Pirkanmaalta, löytyi uusi raakkupopulaatio vielä vuonna 2014. Raakkupopulaatioiden 

elinvoimaisuutta on arvioitu populaation koon ja nuorten simpukoiden esiintymisen perusteella 

(taulukko 1). Viimeisimpien arvioiden (Oulasvirta ym. 2017) mukaan Suomessa on jäljellä 117 

raakkupopulaatiota, joista arviolta puolessa laji on ainakin vähäisessä määrin pystynyt 

lisääntymään viimeisen 20 vuoden aikana (taulukko 2). Suurimmassa osassa niistäkin 

populaatioista, joissa lisääntymistä vielä tapahtuu, populaatio taantuu, koska lisääntymisen taso 

on ajan mittaan useimmiten riittämätön ylläpitämään populaatiota. Oulujoen vesistön 

eteläpuolella on enää seitsemän raakkujokea, joista ainoastaan kahdessa, Pirkanmaan 

Ruonanjoessa ja Turkimusojassa, lajin luontainen elinkerto toimii (Oulasvirta ym. 2012, Oulasvirta 

ym. 2013, Valovirta ym. 2003, Valovirta 2016, Oulasvirta & Syväranta 2017, Oulasvirta 2018).  
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Taulukko 1. Raakkupopulaation elinvoimaisuuden määrittämiseksi käytettyjä kriteereitä. CEN -

luokituksessa huomioidaan myös simpukoiden tyypillinen elinikä ja sen vaikutus nuorten 

simpukoiden osuuteen optimipopulaatiossa. Lähteet: Bergengren ym. (2010), CEN (2017), Young 

ym. (2003). 

Luokitussysteemi Kriteerit Pop. elinvoimaisuus 

Ruotsalainen/ 
norjalainen: 

>20 % < 50 mm ja >0 % < 20 mm, pop.koko > 500 
yks. 

Elinvoimainen 

 >20 %<50 mm tai >10%<50mm ja >0%<20 mm, 
>500 yks. 

Ehkä elinvoimainen 

 <20%<50mm, >500 yks. tai >20% <50mm ja < 500 
yks. 

Ei elinvoimainen 

 0 % <50 mm, pop.koko > 500 yks. Kuoleva 

 0 % < 50 mm ja pop.koko <500 yks. Lähes hävinnyt 

 Tiedossa ollut, mutta sukupuuttoon kuollut 
populaatio 

Sukupuuttoon kuollut 

Skotlantilainen: >20 % < 65 mm ja >0 % < 30 mm  Lisääntyvä (functional) 

CEN (EU) 100v:1 >20 % < 20 vuoden ikäisiä, > 5 % < 5 vuoden 
ikäisiä, ei viimeaikaista populaatiokoon 
pienenemistä 

Populaation tila 
suotuisa (favourable) 

CEN (EU)200v: 2 >10 % < 20 vuoden ikäisiä, > 5 % < 10 vuoden 
ikäisiä, ei viimeaikaista populaatiokoon 
pienenemistä 

Populaation tila 
suotuisa (favourable) 

1 Simpukoiden tyypillinen elinikä ~100 vuotta (esim. Brittein saaret, Keski-Eurooppa, mahdollisesti Etelä-

Suomi) 
2 Simpukoiden tyypillinen elinikä ~200 vuotta (esim. Pohjois-Suomi) 

 

Taulukko 2. Laskennallinen arvio raakkupopulaatioiden elinvoimaisuudesta koko Suomessa kaikki 

tunnetut populaatiot huomioiden (Oulasvirta ym. 2017). Osin elinvoimaisella populaatiolla 

tarkoitetaan sellaista raakkuesiintymää, jossa simpukat kykenevät lisääntymään paikoitellen 

(esim. joen latvoilla), mutta joissa populaatio kokonaisuutena on taantumassa. 

Elinvoimaisuus Populaatioiden lkm % 

Elinvoimainen 2 1.7 

Ehkä elinvoimainen 10 8.5 

Ei-elinvoimainen (joista osin elinvoimaisia) 47 (33) 40.2 (28.2) 

Kuoleva 17 14.5 

Lähes kadonnut 36 30.8 

Kadonnut (viimeisen 30 v. aikana) 5 4.3 

YHTEENSÄ 117 100 
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5 Raakun suojelu  
Jokihelmisimpukka on Suomessa määritetty luonnonsuojelulain 47 § mukaiseksi erityistä suojelua 

vaativaksi lajiksi. Erityistä suojelua vaativille lajeille on tarpeen mukaan laadittava erillinen 

suojeluohjelma. Ympäristöministeriö asetti syksyllä työryhmän, jonka tehtävänä on laatia raakulle 

tällainen suojelusuunnitelma. Työryhmä aloitti toimintansa 6.2.2019. Työryhmän käyttöön 

laaditussa taustapaperissa todetaan, että raakun suojelun tavoitteena tulee olla 

jokihelmisimpukan elinvoimaisten populaatioiden säilyminen Suomessa koko lajin luontaisella 

esiintymisalueella. Mahdollisuuksien mukaan kaikki nykyiset populaatiot tulisi säilyttää ja 

taantuneet populaatiot elvyttää (Oulasvirta 2019). Tavoitteen saavuttaminen on vaikeinta Etelä-

Suomessa, missä raakkupopulaatiot ovat erittäin kriittisessä tilassa. Asiaa voidaan tarkastella 

kahdelta kantilta. Puhtaasti suojelun kannalta tulisi pyrkiä säilyttämään kaikki nykyiset 

populaatiot. Tällöin olisi perusteltua priorisoida suojelussa välittömän sukupuuton partaalla olevia 

populaatiota. Toinen, realistisempi tapa, on arvioida asiaa käytettävissä olevien resurssien kautta. 

Joskus on myönnettävä, että joidenkin populaatioiden suojelu on kenties jo myöhäistä – edes 

suurella panostuksella populaatioita ei luultavasti voida pelastaa. Tällöin tulisi priorisoida niiden 

populaatioiden suojelua, joissa voidaan saavuttaa paras tulos käytettyihin resursseihin nähden. 

Tarvittavat suojelutoimet käsittävät toimia eri tasoilla ja niihin sisältyy sekä tutkimusta että 

varsinaisia konkreettisia suojelutoimenpiteitä. Ensisijaisesti tarvittavat toimet vaihtelevat ennen 

kaikkea populaation elinvoimaisuuden mukaan. Kuvan 7 kaaviossa on esitetty yleispiirteisesti, 

miten jokihelmisimpukan suojelussa Suomessa tulisi edetä. On huomattava, että kaaviossa 

esitetyt toimet eivät ole toinen toistaan poissulkevia, vaan useimmissa tapauksissa pikemminkin 

rinnakkaisia, so. saman populaation elvyttämisessä on tarpeen toteuttaa useita rinnakkaisia 

suojelutoimia. 

Kaikkia populaatioita koskevat toimet ovat tiedotus sekä populaatiokohtaisen 

suojelusuunnitelman laatiminen. Suurta osaa populaatioista koskee myös populaation tilan 

kartoitus. Tällä hetkellä populaation tila on tutkittu 26 raakkupopulaatiosta. Enemmän tai 

vähemmän luotettava kuva populaation tilasta on lisäksi 32 muusta populaatiosta. Ensivaiheen, 

kaikkia populaatioita koskevana toimena tulisi myös toteuttaa paikkatietoanalyysi Suomen 

raakkujoista. Analyysissä tulisi huomioida mm. maanomistussuhteet, valuma-alueen sisältyminen 

suojeluohjelmiin, valuma-alueen asutus, maankäyttömuodot ja muu ihmistoiminta, 

vedenlaatuluokitus ym. suojelus toteuttamisen kannalta oleellinen tieto. 

Elinvoimaisissa ja tapauskohtaisesti ehkä-elinvoimaisissa raakkupopulaatioissa ensisijainen 

suojelutoimi on nykytilanteen säilyttäminen. Niissä raakkupopulaatioissa, jotka eivät sisälly 

minkään suojeluohjelman piiriin, tämä tarkoittaa joen suojelemista luonnonsuojelulailla, 

liittämistä Natura-2000 suojeluohjelmaan tai erityistä suojelua vaativan lajin esiintymispaikan 

rajauksella. 

Ei-elinvoimaisissa, osin elinvoimaisissa ja kuolevissa populaatioissa tärkein suojelutoimi on 

elinympäristön palauttaminen luonnontilaiseksi niin, että simpukoiden luontainen elinkierto 

tulee jälleen mahdolliseksi. Käytännössä luonnon tilan palauttaminen tarkoittaa useimmiten 

kunnostustoimia valuma-alueilla ja virtauomassa sekä isäntäkalakannan palauttamista 

rakentamalla kalateitä tai purkamalla voimalaitospatoja ja muita kalojen nousuesteitä. 
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Elinvoimaisuudeltaan luokkaan kuoleva ja pian häviävä kuuluvissa raakkupopulaatioissa em. 

kunnostustoimiin ei välttämättä ole aikaa. Näiden populaatioiden ensisijainen suojelutoimi on 

raakkujen kasvatus. Raakkujen kasvatuksen ei tulisi kuitenkaan olla ainoa suojelutoimi missään 

populaatiossa vaan suojelussa pitäisi aina tähdätä kestävään ratkaisuun (elinympäristön palautus 

luonnontilaan, vaelluskalakantojen palautus) ja raakun luontaisen lisääntymisprosessin 

turvaamiseen. Parhaassa tapauksessa raakun kasvatuksella voidaan kuitenkin saada lisäaikaa 

kestävämpien suojelutoimien toteuttamiseen.  

Arvioitaessa keinotekoisen kasvatukseen soveltuvia populaatioita, on syytä muistaa aiemmin 

esille tullut resurssien kohdentaminen: joidenkin luokkaan pian häviävä kuuluvien populaatioiden 

pelastamisessa jopa raakkujen kasvatus saattaa olla myöhäistä ja niin ollen resurssien haaskausta. 

Tällöin kasvatuslaitos voi toimia lähinnä ”arkkina” eli geenipankkina, johon joen jäljellä olevat 

simpukat voidaan kerätä.  

Vastaavasti on hyvä huomioida, että vaikka luokkiin ei-elinvoimainen/osin elinvoimainen 

luokiteltujen populaatioiden tärkein suojelutoimi on elinympäristön kunnostus, kannattaa 

niidenkin suojelussa usein harjoittaa tukitoimena simpukoiden kasvatusta. Näiden populaatioiden 

kasvatuksella saavutetaan todennäköisesti paras lopputulos ja mahdollisuuksien mukaan voidaan 

myös käyttää ”kevyempiä” eli vähemmän resursseja vaativia kasvatusmenetelmiä (ks. luku 6.2.3). 

Raakun kasvatusta suojelukeinona käsitellään tarkemmin seuraavassa luvussa. 

Se, missä populaatioissa keinotekoinen kasvatus on ensisijainen suojelutoimi, riippuu siis aina 

populaation elinvoimaisuudesta sekä käytettävissä olevien resurssien määrästä. Monesta 

populaatiosta tietoa on edelleen liian vähän tarvittavien suojelutoimien arvioimiseen. Näiden 

populaatioiden ensisijainen suojelutoimi on populaation tilan ja uhkien selvittäminen. Etelä-

Suomen seitsemällä raakkujoella tarvittavia suojelutoimia on käsitelty tarkemmin luvussa 9. 
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1Kartoittamattomilla alueilla 
2Niissä populaatioissa, missä ei vielä tehty 
3Koskee kaikkia populaatioita 
4Niissä populaatioissa, joissa ongelmana isäntäkalojen puute/vähyys/huono infektoitumisaste 
5Laadittavan seurantaohjelman mukaisesti 

 

Kuva 7. Kaavamainen esitys raakun suojelun toteuttamisesta Suomessa. Kaaviossa esitetyt toimet 

eivät ole toinen toistaan poissulkevia, vaan useimmissa tapauksissa pikemmin rinnakkaisia, so. 

saman populaation kohdalla on tarpeen toteuttaa useita rinnakkaisia suojelutoimia. 
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6 Raakun kasvatus suojelukeinona 

6.1 Taustaa 
Raakun kasvatukseen keskittyneitä hankkeita ja laitoksia on tänä päivänä lukuisia eri puolilla 

Eurooppaa (kuva 8 ja liite 1). Yleensä näissä hankkeissa tavoitteena on elvyttää alueen jokien 

raakkupopulaatiota istuttamalla jokeen joen omista raakuista peräisin olevia laitoksella 

kasvatettuja simpukoita. Joissakin tapauksissa toiminnan tavoitteena voi olla myös laitoksen 

toimiminen ”arkkina” eli eräänlaisena geenipankkina joen viimeisille raakuille.  

Pisimmät perinteet kasvatustoiminnalla on Tšekissä, jossa ensimmäiset kokeilut kasvatuksesta 

aloitettiin silloisessa Tsekkoslovakiassa jo 1960–1970 luvuilla. Säännöllinen ja kontrolloitu 

toiminta alkoi vuonna 1982 Jaroslav Hrushkan toimesta, joka johti ja toteutti toimintaa valtion 

rahoituksella eläkkeelle jäämiseensä saakka vuoteen 2006 asti. Sen jälkeen toimintaa on Tšekissä 

edelleen jatkettu valtion rahoituksella tähänkin raporttiin tietojaan antaneen Ondrej Spisarin ja 

muutaman muun tutkijan toimesta. Tällä hetkellä toimintaan annettava rahoitus on vajaa 8 000 

euroa per vuosi (Ondrej Spisar, suullinen tiedonanto). Vuosien varrella Tšekin raakkujokiin on 

vapautettu kymmeniä tuhansia keinotekoisesti kasvatettuja raakkuja. Esimerkiksi vuoden 2006 

jälkeen jokiin on istutettu noin 50 000 3–5 vuoden ikäistä raakkua, joista arvion mukaan 30 000 

on selviytynyt (Ondrej Spisar, suullinen tiedonanto). 

Tšekin lisäksi kasvatustoiminnalla on pitkät perinteet Saksassa, jossa alan uranuurtajiin kuuluva 

Michael Lange aloitti raakkujen kasvatuksen vanhassa myllyssä Saksin alueella 2000-luvun alussa. 

Sittemmin Saksaan on perustettu useita raakkujen kasvatusasemia ja vanhimmat kotijokiinsa 

vapautetut istukkaat ovat jo yli 10 vuotiaita. Niin ikään Norjassa on moneen jokeen vapautettu 

Austevollin kasvatusasemalla (ks. liite 3) kasvatettuja raakkuja ja ainakin alustavat tulokset 

istukkaiden selviytymisestä ovat lupaavia (Per Jakobsen, Bergenin yliopisto, suullinen tiedonanto). 
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Kuva 8. Raakun kasvatuslaitoksia Euroopassa (tähdet). Tummemmalla merkityt ovat kohteita, 

joihin  kirjoittaja on käynyt tutustumassa tämän hankkeen yhteydessä tai muissa yhteyksissä. 

Raakun levinneisyys vesistöaluetasolla on esitetty oranssilla (taustakartta Larsen 2005). 

 

6.2 Kasvatuksen eri menetelmiä 
Tässä raportissa raakun kasvatuksella tarkoitetaan kaikkia sellaisia ihmisen toimesta toteutettuja 

toimia, joilla aktiivisesti pyritään lisäämään joen raakkukantaa tai säilyttämään joen viimeisiä 

raakkuja geenipankkina mahdollista myöhempää suojelua ajatellen. Parhaan menetelmän 

valintaan vaikuttavat monet tekijät kuten toiminnan tavoite (geenipankki vai joen populaation 

kasvattaminen), suojeltavan joen ja sen raakkupopulaation tila, populaation tilaa heikentävät 

tekijät (esim. isäntäkalojen puute, habitaattien huono tila tms.), joen tavoitettavuus (etäisyys 

kasvatusasemalta, saavutettavuus autolla/muilla kulkuneuvoilla jne.) sekä käytettävissä olevat 

resurssit.  

Kasvatusprosessin eri vaiheita ovat aikajärjestyksessä: 



22 
 

1. Glokidioiden eristäminen emosimpukoista. 

2. Isäntäkalojen infektoiminen glokidioilla. 

3. Kalojen viljely glokidioiden loisintavaiheessa 

4. Kalojen kiduksista irronneiden piensimpukoiden korjuu. 

5. Simpukoiden kasvatus. 

6. Kasvatettujen simpukoiden istutus kotijokeensa (mikäli tavoite on joen 

populaation elvyttäminen) 

Raakun kasvatusta voidaan toteuttaa monella eri menetelmällä ja eri tasoilla eikä kaikkiin 

menetelmiin aina sisälly välttämättä varsinaista simpukoiden kasvattamista millään 

kasvatusasemalla. Siten jotkin menetelmistä saattavat sisältää vain prosessin vaiheet 1–2 tai 

vaiheet 1–4 ja 6. Pääsääntöisesti kasvatustoiminta on esimerkki nk. ex-situ suojelusta, ts. 

suojelutoimista, jotka eivät tapahdu itse joessa tai sen valuma-alueella. Joihinkin menetelmiin 

sisältyy kuitenkin myös toimenpiteitä, jotka toteutetaan paikanpäällä in-situ. Eri puolilla 

Eurooppaa toteutettuja raakun kasvatustoimia ovat ”kevyestä raskaampaan” esimerkiksi (suluissa 

mitä em. prosessin eri vaiheita menetelmä sisältää): 

A. Raakun glokidioilla infektoituneiden kalojen vapautus jokeen (vaiheet 1–2) 

B. Raakun isäntäkaloista vastapudonneiden simpukanalkujen istutus jokeen (vaiheet 1–

4 ja 6) 

C. Raakun isäntäkaloista vastapudonneiden simpukanalkujen kasvattaminen joessa 

erityyppisillä kasvatusalustoilla (vaiheet 1–6) 

D. Raakun isäntäkaloista pudonneiden simpukanalkujen kasvattaminen ja ruokkiminen 

kontrolloiduissa laitosoloissa (vaiheet 1–6) 

Näistä raakkujen keinotekoisen lisäämisen keinoista on kaavamainen esitys kuvassa 9 ja 

tarkemmin kutakin menetelmää on esitelty kaavion jälkeisissä luvuissa. Taulukossa 3 on lisäksi 

yhteenveto eri menetelmien hyvistä ja huonoista puolista. 
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Kuva 9. Ex-situ suojelun menetelmiä (mukaillen Thomas ym. 2010). 

 

6.2.1 Raakun glokidioilla infektoitujen kalojen vapauttaminen jokeen  

Raakun glokidioilla infektoitujen isäntäkalojen vapauttamisella jokeen on yritetty elvyttää joen 

raakkukantaa monessa hankkeessa. Itse asiassa raakkupopulaatioiden aktiiviset elvytystoimet 

ovat alkaneet tämän kaltaisilla operaatioilla (esim. Altmüller 2013). Myös Suomessa, Raakku! -

hankkeen yhteydessä, kehitettiin yhteistyötä kalanviljelylaitosten kanssa istutettavien 

taimenkantojen infektoimisella raakun toukilla (Taskinen ym. 2015). Tällöin jokeen voidaan 

vapauttaa suuria määriä raakun glokidioita kiduksissaan kantavia isäntäkaloja. 

Useimmiten näissä hankkeissa lopputulos on kuitenkin ollut heikonlainen. Tämä johtuu siitä, että 

pullonkaula raakun elinkierrossa useimmissa tapauksissa on piensimpukkavaihe eikä niinkään 

glokidio- ja loisimisvaihe. Infektoituneiden isäntäkalojen istuttaminen jokeen voi olla tehokas 

suojelukeino silloin, kun joki on muuten kunnossa, mutta oikeanlaisesta isäntäkalaa ei syystä tai 

toisesta ole joessa riittävästi. Esimerkiksi Suomessa menetelmä voisi tulla kyseeseen Luttojoen 

vesistöalueella, missä raakun elinkierron loppuminen alueen pääuomissa ilmeisesti johtuu 

Atlantin lohen nousun estymisestä Venäjälle rakennetun Ylä-Tuuloman voimalaitospadon 

johdosta. 
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6.2.2 Infektoitujen kalojen sumputtaminen 

Sumputtamalla glokidioilla infektoituneita kaloja joessa voidaan aluetta, minne simpukanalut 

putoavat kalojen kiduksista kohdentaa edellistä menetelmää tarkemmin. Tällöin, kun sumputus 

tehdään piensimpukoiden kannalta edullisiksi katsotuilla alueilla, voidaan istukkaiden suhteen 

olettaa päästävän suurempaan selviytymisprosenttiin. Rajoittavana tekijänä tässä menetelmässä 

on rajallinen määrä kaloja, mitä sumppuihin voidaan laittaa. Ollakseen menestyksellinen myös 

tämä menetelmä edellyttää kohdejoelta hyvää ekologista tilaa. 

6.2.3 Lyhytaikainen kasvatus 

Edelliset menetelmät eivät edellytä kalojen kiduksista irronneiden piensimpukoiden talteenottoa. 

Astetta työvaltaisempia ovat menetelmät, joissa näin tehdään. Sellaisista menetelmistä, joissa 

kaloista irronneet simpukanalut lähes välittömästi tai hyvien lyhyen ajan sisällä istutetaan 

kotijokeensa, voidaan käyttää nimitystä lyhytaikainen kasvatus (short term breeding). Tällöin 

simpukoita pidetään kasvatusasemalla vain sen periodin, mitä kuluu simpukoiden irtoamiseen 

isäntäkaloistaan. Käytännössä tämä tarkoittaa enintään muutamien viikkojen ajanjaksoa.  

Sen jälkeen kun simpukat ovat irronneet isäntäkalojen kiduksista, ne kerätään talteen ja istutetaan 

kotijokeensa ennalta valituille kohteisiin. Verrattuna edellisiin menetelmiin, joissa simpukat 

”siirrettiin” jokeen kalojen mukana, tässä menetelmässä simpukoiden istutuspaikka voidaan hyvin 

tarkasti määritellä ja sen lisäksi tiedetään istutettavien simpukoiden lukumäärä. Esimerkiksi Iijoen 

vesistöön kuuluvaan Ala-Haapuanojaan istutettiin vuonna 2007 20 000 raakun alkiota. Operaation 

onnistumista tutkittiin vuonna 2013, kun istutettuja simpukoita yritettiin löytää samalta alueelta 

(Taskinen ym. 2015). Etsintöjen tuloksena löydettiin yksi 9 mm mittainen simpukka, joka oli 

todennäköisesti peräisin vuoden 2007 istutuserästä (Ala-Haapuanojassa ei ole todettu raakun 

luontaista lisääntymistä). Havainto kertoo, että oletettavasti suurin osa 20 000 istukkaan kannasta 

on kuollut, mutta eivät kaikki. Löydetty simpukka löytyi noin 50 metriä alkuperäisestä 

istutuspaikasta alaspäin, mikä osoittaa, että pienet simpukanalut herkästi ajautuvat virran 

mukana.  

Kehittyneempää versiota lyhytaikaisesta kasvatuksesta on kokeiltu Irlannissa. Siinä istutettavat 

simpukat siirretään jokeen tarkalleen valittuihin, edullisiksi katsottuihin pisteisiin (Moorkens 

2017). Menetelmässä simpukoiden korjuualtaiden pohja peitetään noin 4 mm raekooltaan 

olevalla soralla. Kun simpukat ovat irronneet kalan kiduksista ja vajonneet altaan pohjalle soran 

sekaan, siirretään simpukoita sisältävä sora jokeen kaivettuihin 0,5x0,5 m kokoisiin ja noin 5 cm 

syviin ruutuihin. Istuttamisen aikana ruudut suojataan virtaukselta, jotta simpukat ja sora eivät 

ajautuisi virran mukana. Lopuksi istutusruutua vielä tukevoitetaan suuremmilla kivillä. 

Menetelmässä toisin sanoen luodaan piensimpukoille sopivia mikrohabitaatteja joen pohjalle. 

Alustavat tulokset menetelmästä ovat lupaavia, mutta pidemmän ajan tulos jää nähtäväksi kun 

ruudut seuraavan kerran tutkitaan vuonna 2019 (Moorkens 2017).  

Verrattuna seuraavissa luvuissa kuvattuihin pidempiaikaisiin kasvatusmenetelmiin, on 

lyhytkestoinen kasvatus huomattavasti edullisempaa. Lyhytaikaisen kasvatuksen rajoituksena on 

kuitenkin se, että kohdejoesta pitää löytyä vielä simpukoiden nuoruusvaiheille sopivia 

habitaatteja. Edes Irlannissa kokeiltavana oleva menetelmä, jossa istutuspaikkaa muokataan 

piensimpukoille sopivaksi, ei istutusruutujen liettymisen vuoksi toimi, mikäli kiintoainepitoisuus 

joessa on koholla (Moorkens 2017). Evelyn Moorkensilta 21.5.2018 saadun sähköpostin mukaan 
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menetelmää kuitenkin nykyisin toteutetaan velvoitteena kaikissa sellaisissa hankkeissa, joissa 

aikuisia simpukoita pitää siirtää rakennustyömaan tms. alta pois. Tällöin simpukat siirretään ennen 

uudelleen sijoittamista kasvatusasemalle kalojen infektointia varten ja vasta tämän jälkeen 

sijoitetaan uuteen paikkaan kotijoessaan. 

6.2.4 Pitkäaikainen kasvatus 

Mikään edellä esitellyistä menetelmistä ei toimi, mikäli joen ekologinen tila ei mahdollista raakun 

nuoruusvaiheiden selviytymistä pohjasedimentin sisällä. Tällöin vaihtoehtona on kasvattaa 

raakkuja kontrolloiduissa olosuhteissa niin kauan, että simpukat ohittavat herkimmän 

piensimpukkavaiheensa, jonka jälkeen ne kykenevät selviämään huonolaatuisemmassakin 

jokivedessä. Käytännössä puhutaan vähintään 2-3 vuoden kasvatuksesta tai vieläkin pidemmistä 

ajoista.  

Menetelmiä kasvatuksen toteutukseen on useita. Paras menetelmä riippuu monesta seikasta 

kuten toiminnan tavoitteesta (kotijokeen istutus vai arkki), kohdejoen vedenlaadusta, 

etäisyydestä laitoksen ja kohdejoen välillä jne.  Myös prosessin eri vaiheet kuten glokidioiden 

kerääminen, kalojen infektoiminen, kaloista pudonneiden piensimpukoiden talteenotto sekä 

simpukoiden varhaisvaiheiden ja myöhempien vaiheiden kasvatus voidaan toteuttaa usealla eri 

tavalla. Seuraavissa luvuissa on esimerkkien valossa esitelty prosessin eri vaiheita ja vaihtoehtoisia 

tapoja toteuttaa ne. Monella nykyisellä kasvatusasemalla käytetään rinnakkain useita 

menetelmiä. Tällä vähennetää toimintaan liittyviä riskejä: jos yksi menetelmä jonain vuonna 

pettää, voidaan toisella menetelmällä kuitenkin saavuttaa hyviä tuloksia. 

6.2.4.1 Glokidioiden keruu ja isäntäkalojen infektointi 

Raakun glokidioiden keruu voidaan tehdä joko laitokselle siirretyistä emosimpukoista tai suoraan 

joella in-situ. Ensimmäisessä tapauksessa kalojen infektointi tehdään keräämällä laitokselle 

gravideja naarassimpukoita ja altistamalla isäntäkalat niiden altaisiin vapauttamille glokidioille. 

Kalojen infektoinnin jälkeen naarassimpukat siirretään yleensä takaisin kotijokeensa. Geneettisen 

monimuotoisuuden varmistamiseksi tulee kerätä laitokselle useampi kymmenen naarasimpukkaa 

ja käyttää eri simpukoita eri vuosina. Ennen simpukoiden siirtoa laitokselle varmistetaan niiden 

sukupuoli ja graviditeetti joella. Vaihtoehtoinen menetelmä on siirtää riittävän suuri määrä 

simpukoita laitokselle ja luottaa siihen, että joukossa on myös gravideja naaraita. Kolmas tapa on 

menetellä niin, että simpukat tuodaan jo ennen naarasimpukoiden hedelmöittymistä laitokselle. 

Tällöin koko elinkierron alku naarasimpukoiden hedelmöittymisestä, glokidioiden kypsymisestä ja 

vapautumisesta asti tapahtuu laitosoloissa. Menetelmä vaatii emosimpukoiden melko pitkää 

ylläpitoa laitoksella. Esimerkiksi Kefermarktin kasvatusasemalla Itävallassa Aist -joen noin 4 000 

simpukan populaatiosta kerätään keväällä ennen naarassimpukoiden hedelmöittymistä 50 

simpukkaa, jotka sijoitetaan kaukaloihin (kuva 10). Kaukaloihin johdetaan veden läpivirtaus. Mikä 

kiinnostavaa, kaukalossa koirassimpukat hakeutuvat itsenäisesti virtaa ylöspäin, jolloin niiden 

erittämät siittiöt voivat hedelmöittää alavirran puolella olevat naarassimpukat (Christian Scheder, 

Blattfisch Ltd, suullinen tiedonanto). Kalojen infektoimisen jälkeen simpukat palautetaan Aist´iin. 

Ennen tätä simpukat merkitään, jotta eri vuosina vältettäisiin samojen emosimpukoiden 

käyttämistä.  

Toinen päämenetelmä glokidioiden saamiseksi on kerätä ne talteen suoraan joella in-situ. 

Toimenpide tehdään ajankohtana, jolloin glokidiot ovat kypsyneet valmiiksi (vesistöstä riippuen 

elo-lokakuussa). Glokidioiden eristäminen simpukoista voidaan tehdä simpukoita 
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vahingoittamatta pitämällä simpukoita jonkin aikaa vesisaavissa. Simpukat yleensä häiriintyvät 

operaatiosta sen verran, että ne jonkin ajan kuluttua alkavat vapauttamaan glokidioitaan saaviin. 

Tämän jälkeen simpukat palautetaan jokeen ja glokidioita sisältävä saavin vesi kuljetetaan 

laboratorioon, jossa sillä infektoidaan isäntäkalat. Menetelmä edellyttää oikea-aikaisuutta: 

simpukat tulee kerätä saaviin vasta kun niiden glokidiot ovat kypsiä. Liian varhain toteutettuna 

vaarana on, että simpukat häirittyinä abortoivat glokidionsa ennenaikaisesti, jolloin ne eivät 

välttämättä kykene infektoimaan isäntäkalaansa. Oikean ajankohdan määrittäminen saattaa 

edellyttää simpukoiden gonadien kypsyysasteen tarkistamista joella 2-3 päivän välein. Mikäli joki 

on vaikeasti saavutettavissa, aiheutuu tästä merkittäviä kustannuksia. Menetelmän etuna sen 

sijaan on, että emosimpukoita ei tarvitse siirtää lainkaan laitokselle, jolloin ne stressaantuvat 

vähemmän eikä laitoksella tarvita altaita ja tiloja emosimpukoille. Lisäksi, mikäli kohdejoki ja laitos 

sijaitsevat kaukana toisistaan, saattaa olla yksinkertaisempaa siirtää laitokselle vain glokidioita 

sisältävä vesi. Viileässä vedessä pidettynä glokidiot pysyvät toimintakykyisinä vähintään viikon ja 

mahdollisesti kauemminkin. Ennen kalojen infektointia glokidioita sisältävä saavivesi pitää 

laimentaa riittävästi, jotta kalat eivät saa yliannosta glokidioita, mikä saattaisi tappaa ne. 

6.2.4.2 Isäntäkalavaihe 

Raakun glokidiot loisivat isäntäkalansa kiduksissa talven yli. Tänä aikana laitoksen toiminta 

muistuttaa normaalia kalanviljelylaitosta. Kaloja pidetään joko kala-altaissa (kuva 11) tai 

lammikoissa (kuva 12). Loisimisajan kestoon voidaan vaikuttaa säätämällä veden lämpötilaa: 

glokidiot kehittyvät sitä nopeammin, mitä lämpimämpää on kalojen vesi (ks. seuraava luku). 

 

Kuva 10. Aist -joen emosimpukoiden virtakaukalo Kefermarktin raakkuasemalla Itävallassa. 
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Kuva 11. Kala-altaita raakun kasvattamossa Ranskan Bretagnessa. Kuva Juha Syväranta/ Alleco Oy 

 

Kuva 12. Kalalammikko Kefermarktissa. Osa infektoiduista kaloista siirretään talvehtimaan 

sumpussa lammikkoon.  
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6.2.4.3 Piensimpukoiden korjuu 

Periodi, jossa simpukan alkiot irtoavat isäntäkalansa kiduksista ja ne kerätään talteen, on 

kasvatusasemilla usein eniten työtä ja seurantaa vaativa. Tätä ajankohtaa nimitetään alan 

laitoksilla korjuuajaksi (harvesting time). Korjuun oikean ajankohdan määrittäminen edellyttää 

lämpötilan seurantaa koko glokidioiden loisimisajan. Lämpötilaa säätämällä ajankohtaa voidaan 

myös säädellä. Keski-Euroopan laitoksissa saatujen kokemusten mukaan ensimmäiset simpukat 

alkavat irrota isäntäkalastaan 1400–1500 päiväasteen kohdalla, huipun osuessa noin 1 900 

päiväasteeseen. Toisin sanoen, mitä lämpimämmässä vedessä isäntäkaloja pidetään, sitä 

nopeammin glokidiot niiden kiduksissa kehittyvät ja sitä varhemmin ne myös irtoavat. Liian korkea 

lämpötila ja nopea kehitysaika ei kuitenkaan ole simpukoiden eikä kalojen elinvoimaisuuden 

kannalta hyvä. Yleensä veden lämpötila pyritäänkin pitämään vastaavana kuin luonnonoloissa. 

Tšekissä veden lämpötilaa säätelemällä on kuitenkin tehostettu kasvatustoimintaa siten, että 

samasta glokidioerästä saadaan kahdessa syklissä: ensimmäinen, kevätkorjuu tehdään 

normaalisyklin mukaisesti edellisenä syksyllä infektoiduista kaloista. Puolet infektoiduista kaloista 

pidetään kuitenkin jatkuvasti kylmemmässä vedessä, jolloin glokidioiden kehitys niiden kiduksissa 

hidastuu. Lämpötilaa säätämällä glokidioiden irtoaminen näistä kaloista ajoitetaan vasta 

seuraavaan syksyyn, jolloin tehdään piensimpukoiden syyskorjuu. Koska korjuuaika on 

kasvatuksen eniten työtä vaativa vaihe, voidaan työtaakkaa näin jakaa tasaisemmin pitkin vuotta 

ja toimintaa tehostaa. Vuoden 2018 kesällä toimintansa aloittaneessa Hof´n raakun 

kasvatusasemalla (kuva 13) pyritään jopa kolmeen sykliin vuodessa (Degelmann & Spisar 2018). 

Piensimpukoiden talteenotto tapahtuu kala-altaissa, joiden pohja on suppilomainen. Pohjalle 

pudonneet simpukat vajoavat suppiloon, josta ne voidaan letkua pitkin valuttaa seulaan (kuva 14). 

Kalatankin ja suppilon välissä on hyvä käyttää harvaa seulaa, jotta kalat eivät söisi tankin pohjalle 

vajonneita simpukoita. 

 

Kuva 13. Kesällä 2018 toimintansa aloittanut Huchermuehlen raakkuasema Hof´ssa. Asemalla 

pyritään kasvatuksessa piensimpukoiden kolmeen korjuuaikaan / vuosi. Kuva Ondrej Spisar 
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Kuva 14. Kaloista irronneet piensimpukat vajoavat altaan pohjalla olevan seulan läpi altaan 

suppilo-osaan, josta ne saadaan talteen valuttamalla vettä seulan läpi.  

 

6.2.4.4 Simpukoiden kasvattaminen 

Simpukanalkujen korjuun jälkeen alkaa niiden kasvatus laitoksella. Laitoksesta ja hankkeen 

tavoitteesta riippuen tätä voidaan tehdä monin eri tavoin. Perusmenetelmiä on kolme: 

1. Simpukoiden kasvatus joessa tarkoitukseen kehitetyillä kasvatusalustoilla kuten 

rasioissa, laatikoissa, kennoissa tai lieriöissä. 

2. Varhaiskasvatus laitoksella ja jatkokasvatus joessa kuten kohdassa yksi. 

3. Varhais- ja jatkokasvatus laitoksella 

Näiden perusmenetelmien lisäksi on kehitelty myös muita variaatioita kuten kasvattamista 

ihmisen rakentamissa luonnonmukaisissa kanavissa. Seuraavassa näitä eri menetelmiä on esitelty 

tarkemmin: 

 

Kasvatus joessa kasvatusalustoilla 

Tämä menetelmä on sukua aiemmin kuvatulle lyhytaikaiselle kasvatukselle sillä erotuksella, että 

jokeen siirrettäviä simpukoita ei ”vapauteta” vaan ne pidetään kontrolloidusti kasvatusalustoilla 

kuten muovista tai puusta valmistetuissa sedimenttilaatikoissa (kuvat 15–16 ja 17–18), erityisesti 

simpukoiden joessa kasvattamiseen kehitetyissä Buddensiek -levyissä (Buddensiek 1995, kuvat 
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19–20) tai betoni -lieriöissä (kuva 21). Tällöin simpukat saavat ravintonsa suoraan jokivedestä 

seulaverkon läpi. Alussa, simpukoiden ollessa pieniä käytetään tiheää seulaverkkoa (200–300 µm), 

mutta simpukoiden kasvun myötä voidaan siirtyä harvempaa, esim. 2 mm seulaverkkoon.  Joki, 

missä kasvatusalustoja pidetään, ei tarvitse välttämättä olla sama, mihin simpukat lopulta tullaan 

istuttamaan vaan esimerkiksi kasvatusaseman lähistöllä sijaitseva joki, jossa on mahdollisimman 

hyvä veden laatu.  

Riippumatta siitä pidetäänkö simpukoita rasioissa, lieriöissä vai Buddensiek -levyissä, pitää niitä 

”hoitaa”, so. levyt tai rasiat tulee säännöllisesti puhdistaa niihin kertyvästä hienojakoisesta 

aineksesta. Mitä huonompilaatuista joen vesi on, sitä useammin puhdistaminen pitää tehdä. 

Esimerkiksi Saksan Baijerissa ja Tšekissä käynnissä olevissa hankkeissa puhdistaminen tehdään 2–

3 viikon välein ja Itävallan joissa noin 10 päivän välein. Talvella puhdistamista ei tarvitse tehdä 

yhtä usein ja mikäli joet jäätyvät puhdistamista ei tehdä lainkaan. Verrattuna jäljempänä 

kuvattavaan laitoskasvatukseen, ovat työmäärä ja vaadittavat resurssit kuitenkin pieniä, koska 

simpukoita ei tarvitse ruokkia eikä niitä varten tarvitse olla erityisiä tiloja laitoksella. Esimerkiksi 

Saksan Reutherfurthin raakkuasema toimii täysin taivasalla (kuva 22, liite 3). 

Käytetäänkö kasvatuksessa rasioita vai esim. Buddensiek -levyjä riippuu pitkälti tavoitteista. Mikäli 

tavoitteena on primääristi joen simpukkakannan elvyttäminen, ovat rasiat parempi ratkaisu, sillä 

niihin voidaan sijoittaa huomattavasti suurempi määrä simpukoita. Buddensiek -levyt taas ovat 

parempi vaihtoehto silloin, jos tavoitteet ovat ensisijaisesti tieteellisiä: Buddensiek -levyt 

mahdollistavat yksilön tarkkuudella simpukoiden kasvun ja selviytymisen seuraamisen (Denic 

2017). Suojelutarkoituksiin levyt eivät ole yhtä hyviä, sillä alun alkaenkin levyn kennoille voidaan 

sijoittaa vain joitakin satoja simpukoita. Simpukoiden kasvaessa ne pitää siirtää uusiin, 

suurempiin, kennoihin. Puu- tai muovirasioita käytettäessä työaikaa voidaan säästää 

huomattavasti, mikäli rasioihin sijoitettavien simpukoiden lukumäärää ei alun alkaenkaan lasketa 

eikä simpukoiden kasvua seurata. Esimerkiksi Saksassa Reutherfurtin kasvatusasemalla simpukat 

siirretään suoraan kaloista irtoamisen jälkeen verkkoseinäisiin puulaatikoihin, jotka ankkuroidaan 

joen pohjaan (kuva 18). Tällöin yhteen laatikkoon saattaa tulla tuhansia simpukanalkuja. 

Simpukoiden kasvaessa niitä jaetaan useampiin laatikoihin ja laatikoiden seulaverkon silmäkokoa 

suurennetaan. Tällä menetelmällä voidaan kasvattaa suuria määriä jokeen istutettavia simpukoita 

suhteellisen pienellä työmäärällä. Toisaalta vuosiluokan kuolleisuudesta ei saada yhtä tarkkaa 

kuvaa kuin Buddensiek -levyjä käytettäessä.  
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Kuva 15. Simpukoiden in-situ kasvatuksessa käytettävä muovirasia. Kuva Juha Syväranta/ Alleco 

Oy 

 

Kuva 16. Muovirasioita ankkuroituna joen pohjaan. 
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Kuva 17. In-situ kasvatuksessa käytettävä puulaatikko nostettuna rannalle puhdistusta varten. 

Tätä varten laatikon muovikansi ruuvataan irti. Kanteen on merkitty populaation koodi ja 

vuosiluokka. Laatikon sivut ovat seulaverkkoa.  
 

 

 

Kuva 18. Puusta valmistettuja kasvatuslaatikoita joessa.  
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Kuva 19. Buddensiek -levy purettuna.  

 

Kuva 20. Buddensiek -levyt asetetaan joen pohjaan harjaterästangoilla reiät virtaa vasten.  
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Kuva 21. In-situ kasvatuksessa käytetty betonilieriö. Simpukat sijoitetaan lieriön keskellä olevaan 

reikään, jonka molemmat päät suljetaan verkolla. Joen vesi virtaa nopeammin lieriön ylä- kuin 

alapuolella, mikä saa aikaiseksi lieriön läpi alhaalta ylöspäin suuntautuvan virtauksen.  

 

Kuva 22. Taivasalla toimiva Reutherfurthin raakkuasema Baijerissa.  
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Varhaiskasvatus laitoksella, jatkokasvatus joessa kasvatusalustoilla 

Erona edelliseen, tässä menetelmässä simpukoita ei siirretä heti kalasta irtoamisen jälkeen 

jokeen, vaan niitä kasvatetaan aluksi 2–6 kk laitoksella. Esimerkiksi Itävallassa simpukoita pidetään 

pakastusrasioissa, noin 200 simpukkaa/rasia (kuva 23), kahden kuukauden ajan, jonka jälkeen ne 

siirretään noin yhden millimetrin mittaisina jokeen Buddensiek -levyille ja lopulta 2–3 vuoden 

ikäisinä betonilieriöihin (kuva 21). Laboratoriossa simpukoita ruokitaan kaupallisesti saatavalla 

simpukkaravinnolla (kuva 24) sekä läheiseltä suolta haetulla detrituksella. Rasioiden vesi 

vaihdetaan säännöllisesti ja pidetään halutussa lämpötilassa. Säännöllisin välein simpukat myös 

mitataan, lasketaan ja puhdistetaan mahdollisen homeen varalta (kuva 25). 

 

Kuva 23. Varhaiskasvatuksessa käytetty muovirasia. Rasiaan on sijoitettu 200 kpl Naarn -joen 

raakkuja Itävallassa.  
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Kuva 24. Kaupallisesti myynnissä olevaa simpukkaravintoa.  
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Kuva 25. Piensimpukoiden pesua El Veralin raakkuasemalla Espanjassa 

Varhais- ja jatkokasvatus laitoksella 
Tässä menetelmässä simpukoita pidetään kasvatusasemalla jopa useita vuosia. Tämä vaatii paljon 

resursseja ja työtä, mutta saattaa olla ainoa vaihtoehto, jos simpukoiden kotijoki on niin huonossa 

tilassa, että simpukat voidaan siirtää sinne vain riittävän suurikokoisina ja kykenevinä filtraamaan 

ravintonsa jokivedestä.  

Simpukoiden varhaiskasvatus tapahtuu useimmilla laitoksilla kuten edellä kuvattiin 

pakasterasioissa. Esimerkiksi Austevollin raakkuasemalla Norjassa simpukoita pidetään aluksi 2,5 

litran rasioissa 6–7 kk (noin 200 simpukkaa/rasia). Vesi rasioissa vaihdetaan manuaalisesti 

kahdesti viikossa. Lämpötila pyritään pitämään noin 16 oC:ssa. Ruokintaan käytetään kaupallisesti 

saatavia simpukkaravinteita ja detritusta samaan tapaan kuin Itävallassa. 

Noin puolen vuoden jälkeen, kun simpukat ovat noin 2 mm pituisia, ne siirretään 

virtauskaukaloihin (kuva 26), joiden pohja on peitetty soralla.* Simpukoita pidetään 

virtakaukaloissa haluttu aika. Esimerkiksi Austevollissa simpukat viettävät tyypillisesti noin kaksi 

vuotta kaukaloissa, minkä jälkeen ne siirretään kotijokeensa laatikoihin jatkokasvatukseen. 

Monella laitoksella simpukoita pidetään virtakaukaloissa huomattavasti pidempäänkin. Veden 

virtaus altaisiin tehdään joko painovoimaisesti (avoin kierto) tai pumpulla (avoin tai suljettu 

kierto). Suljetun kierron altaissa vesi pitää vaihtaa säännöllisin välein, esimerkiksi kerran viikossa. 

Simpukoita ruokitaan yleensä kaupallisella simpukkaravinnolla ja detrituksella. Ranskassa, La 

Coquillen raakkuasemalla simpukoiden ravintona käytettiin laitoksella itse tuotettuja planktisia 

leviä (kuva 27). 

* Austevollissa kaukaloissa käytetään marmorisoraa, koska siellä käytettävän veden kalsium pitoisuus on 

luontaisesti melko alhainen. Mikäli simpukoita saadaan korjuussa erittäin paljon (>100 000 yksilöä), siirretään ne 

suoraan korjuun jälkeen virtakaukaloihin, mutta ilman soraa. Myös Ranskan Bretagnen laitoksella simpukat 

siirretään suoraan virtakaukaloihin ilman välikasvatusta pakasterasioissa. 
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Kuva 26. Marmorisoralla täytettyjä simpukoiden kasvatuskaukaloita Austevollin asemalla 

Norjassa. Laatikot on sijoitettu peräkkäin pitkulaiseen kaukaloon, johon saadaan aikaan veden 

läpivirtaus pumpulla. 

 

Kuva 27. La Coquillen raakkuasemalla Ranskassa kasvatettiin leviä raakkujen ravinnoksi.  
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6.2.5 Simpukoiden istutus kotijokeensa 

Huomioiden alan laitosten ja hankkeiden suuren lukumäärän sekä sen, että toiminnan 

perimmäisenä tavoitteena yleensä on (tai ainakin pitäisi olla) kasvatettujen simpukoiden istutus 

omaan kotijokeensa, tästä prosessin viimeisestä vaiheesta on yllättävän vähän kokemuksia. 

Osaltaan tämä johtuu siitä, että monet hankkeet on aloitettu vasta hiljattain – kasvatuksessa 

olevat simpukat eivät ole vielä kypsiä vapautettavaksi jokeen. Toinen syys voi olla se, että aina 

kokemukset istutuksista eivät ole olleet rohkaisevia: vapautetut simpukat eivät olekaan 

menestyneet omillaan kun huolenpito niistä on lopetettu. Esimerkiksi Luxemburgissa raakkujen 

kasvatusta on toteutettu menestyksellisesti vanhaan myllyyn perustetulla kasvatuslaitoksella, 

mutta yritykset juurruttaa raakut takaisin synnyinjokeensa Our´iin ovat olleet epäonnisia. Yleinen 

mielipide alan asiantuntijoiden keskuudessa tähän raporttiin tietoja kerättäessä oli, että 

kasvatustoimintaan pitää ryhtyä ajoissa, ennen kuin suojeltava raakkupopulaatio on romahtanut 

liian pieneksi ja ennen kuin kohdejoki on liian huonossa tilassa. 

Eniten ja pisimmän aikaa istutustoimintaa on toteutettu Tšekissä, missä muutenkin on raakun 

kasvatuksesta pisimmät kokemukset. Tulokset Tšekissä ovat myös olleet pääsääntöisesti hyviä. 

Esimerkiksi Planiche -joen – missä Hruska aikoinaan alotti kasvatustoiminnan – jäljellä olevasta 

noin 8 000 raakun populaatiosta noin puolet on yli 60 vuoden ikäisiä. Toinen puolikas 

populaatiosta on kuitenkin alle 22 vuoden ikäisiä eli ajalta, jolloin ensimmäiset kasvatetut 

simpukat istutettiin jokeen. Joen simpukkakanta ei siis ole pystynyt luontaisesti lisääntymään 

pitkiin aikoihin, mutta kasvatustoiminnalla jokeen on saatu istutettua noin 4 000 nuoren simpukan 

kanta, mikä antaa lisäaikaa kestäville suojelutoimille. Myös Saksassa istutustoimintaa on tehty yli 

10 vuotta ja alustavat tulokset istutusten onnistumisesta ovat lupaavia. 

Ajankohta, jolloin kasvatetut simpukat ovat kypsiä vapautettavaksi kotijokeensa, riippuu pitkälti 

joen kunnosta. Tšekissä vaatimuksena jokeen vapauttamiselle on viiden vuoden ikä tai 15 mm 

kuoren pituus kumpi tahansa näistä kriteereistä ensin täyttyy.  Norjassa simpukat pyritään 

vapauttamaan kotijokiinsa noin kolmen vuoden ikäisinä. Sen sijaan esimerkiksi Kefermarktin 

laitoksella Itävallassa laitoksen ensimmäisenä toimintavuonna 2011 syntyneitä simpukoita ei 

vuonna 2017 oltu vielä istutettu kotijokeensa. Kyseiset simpukat olivat vuoden 2017 syyskuussa 

12–14 mm pituisia eli niiden kasvu oli ollut hidasta.  

Luonnonmukaiset kanavat  

Välivaiheena, ennen simpukoiden vapauttamista kotijokeensa, on kokeiltu simpukoiden 

istuttamista ihmisen rakentamiin luonnonmukaisiin kanaviin. Niistäkin on eniten kokemusta 

Tšekissä, jossa Saksan ja Tšekin rajajokeen Luẑni Potokiin (joen nimi Saksassa: Zinnbach) yhteyteen 

alettiin Hruskan toimesta rakentaa kanavaa raakuille jo vuonna 1992. Kanava toteutettiin 

huolellisen suunnittelun jälkeen ja sen käyttöönotto vei aikaa kaiken kaikkiaan viisi vuotta. Kanava 

meanderoi noin sadan metrin matkalla Luẑni Potokin tulvaniityllä (kuva 28). Vesi kanavaan 

johdetaan joesta ja sinne se myös poistuu. Kanavassa virtaavan veden määrää voidaan säädellä 

sululla.  

Kanavaan on pyritty luomaan optimaaliset olosuhteet virtauksensa ja pohjan laatunsa puolesta 

nuorille raakuille. Tässä on myös onnistuttu ilmeisen hyvin, sillä kanavaan on istutettu vuosien 

varrella yli 1 000 noin viiden vuoden ikäistä simpukkaa. Arvion mukaan näiden simpukoiden 

kuolleisuus on ollut alle 15 % (Ondrej Spisar, suullinen tiedonanto). Huomioinarvoista on se, että 
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kanavaan istutetut simpukat ovat vuosien saatossa itse siirtyneet kanavaa alaspäin varsinaiseen 

jokiuomaan. Luẑni Potokin raakkupopulaation kannalta kanavalla on ollut ratkaiseva merkitys: 

ikärakenteen perusteella joen noin 1 500 raakusta yli puolet on nuoria kanavaan istutettuja 

yksilöitä loppujen ollessa joen vanhaa populaatiota ajalta ennen kanavan rakentamista. 

Luonnollista simpukoiden lisääntymistä Luẑni Potokissa ei ole tapahtunut enää vuosikymmeniin. 

Luẑni Potokin esimerkin siivittämänä vastaavia luonnonmukaisia kanavia on rakennettu ainakin 

Norjaan sekä Tšekkiin kahteen muuhun kohteeseen. 

     

Kuva 28. Raakuille tehty luonnonmukainen kanava mutkittelee lähes huomaamattomana 

kasvillisuuden peitossa Luẑni Potokin tulvaniityllä Tšekissä. 
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7 Porlan soveltuvuus raakun kasvattamoksi 
Tarkasteltavia seikkoja arvioitaessa Porlan kalanviljelylaitoksen soveltuvuutta raakun 

kasvatustoimintaan ovat mm. käytettävissä olevan veden laatu ja saatavuus sekä olemassa oleva 

sekä tarvittava uusi infrastruktuuri kasvatustoiminnan aloittamiseen. Laitoksella tulee myös olla 

edellytykset vähintään lyhytaikaiseen kalanviljelytoimintaan ja kalanviljelyyn sekä 

raakunkasvatukseen perehtynyt osaava henkilökunta. Seuraavassa tarkastelua näiden seikkojen 

osalta: 

7.1 Veden laatu ja saatavuus 
Laitoksella käytettävän veden laadulla on kasvatuksen onnistumisen ja kustannusten kannalta 

suuri merkitys. Tosin tämän seikan suhteen alan asiantuntijoiden käsitykset eroavat melko paljon 

toisistaan: joidenkin tämän työn yhteydessä haastateltujen asiantuntijoiden mielestä laitoksella 

käytettävän veden laatu on tärkein yksittäinen tekijä laitoksen toiminnan kannalta, kun taas toiset 

asiantuntijat eivät pitäneet asiaa yhtä merkittävänä.  

Kiintoainepitoisuuden ohella tärkeitä veden laadun parametreja ovat esimerkiksi veden pH ja 

kalsiumpitoisuus. Kalsium on simpukoiden kasvun kannalta tärkeä alkuaine, mutta toisaalta liian 

korkea kalsiumpitoisuus on sekin haitallista. Prof. Per Jakobsenin (Bergenin yliopisto) 

sähköpostitiedonannon mukaan optimaalinen kalsiumpitoisuus kasvatustoiminnassa 

käytettävällä vedellä on välillä 2–9 mg/l. Liian alhainen kalsiumpitoisuus haittaa simpukoiden 

kasvua ja aiheuttaa kuoren ohentumista. Toisaalta hyvin korkea veden kalsiumpitoisuus saattaa 

olla simpukoille suorastaan toksista. Korkea kalsiumpitoisuus myös nopeuttaa simpukoiden 

kasvua ja lyhentää niiden elinikää. Luonnonvesissä jokihelmisimpukan esiintymisalueilla 

Euroopassa kalsiumpitoisuudessa on kuitenkin suurta vaihtelua. Esimerkiksi Irlannissa raakkua on 

todettu erityistapauksissa esiintyvän vielä niinkin korkeassa kalsiumpitoisuudessa kuin 109 mg/l 

(Moorkens 2017). Luonnonvesissä esiintyvän suuren kalsiumpitoisuuden vaihtelun vuoksi 

hiljattain valmistuneessa CEN (2017) työryhmän raportissa ei oteta kantaa suurimman sallitun 

kalsiumpitoisuuden suhteen. 

Korkea kiintoainepitoisuus ei sinällään ole este kasvatustoiminnalle, mutta lisää kustannuksia, 

koska veden suodatustarve on suurempi ja kasvatusastioita pitää puhdistaa kiintoaineesta 

useammin. Veden pH:n suhteen ongelmana luonnonvesissä on yleisemmin liian alhainen pH kuin 

liian korkea. Tyypillisesti raakkuja luonnonvesissä esiintyy pH 6,2–7,5:ssä (CEN 2017). Aikuiset 

simpukat kuolevat alle pH 5 vedessä (Degerman ym. 2009). 

Taulukkoon 4 on koottu joitakin kirjallisuudessa esitettyjä raja-arvoja veden laadun suhteen 

lisääntyvissä raakkupopulaatioissa (vain vanhoja simpukoita sisältävissä raakkujoissa veden laatu 

saattaa olla taulukon arvoja huonompi). Arvoja ei suoraan voi soveltaa raakkujen 

kasvatustoimintaa, koska vettä kasvatuslaitoksilla voidaan monin tavoin käsitellä ennen kuin 

veden johtamista raakkujen kasvatusaltaisiin. Taulukon arvot toimivat kuitenkin hyvänä 

ohjenuorana siitä, mihin veden laadussa näiden parametrien osalta tulisi pyrkiä. 
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Taulukko 4. Kirjallisuudessa esitettyjä elinympäristön raja-arvoja lisääntyvissä 
raakkupopulaatioissa. Lähteet: AOPK ČR (2013), Moorkens (2000), Degerman ym. (2009), Ireland 
Government Publications (2009), Geist ym. (2006), Ziuganov ym. (1994), Bauer ym. (1991), 
Österling ym. (2010), Taskinen ym. (2011), CEN (2017) sekä sähköpostitiedonannot Frankie 
Thieleniltä (Luxemburg) ja Per Jakobsonilta (Norja). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porlaan vettä saadaan viereisestä Lohjanjärvestä sekä pohjavettä Porlan vedenottamolta. 

Voimassa olevan Lohjan kaupungin ja Porlan kalanviljelylaitoksen välinen sopimus mahdollistaa 

johdattaa Porlan ottamosta 15 m3/vrk laitokselle (Liisa Anttila, Lohjan vesilaitos, suullinen 

tiedonanto). Mikäli vettä ei saada Porlan vedenottamolta riittävästi niin vaihtoehtoisesti sopimus 

sallii vastaavan määrän vesijohtoveden käytön suoraan kaupungin vesijohtoverkosta. 

Järvivesi saadaan Porlan edustan Aurlahdesta pumppaamalla. Vesi on johdettu Porlan 

yläaltaaseen (ks. kuva 2), josta sitä on johdettu edelleen alempana sijaitseviin kala-altaisiin. 

Lohjanharjun Porlan vedenottamon, Lohjan vesijohtoveden ja Lohjanjärven Aurlahden veden 

laadun mittaustuloksia on esitetty taulukossa 5. Mittaustulokset osoittavat Lohjan seudun 

kalkkipitoisen maaperän vaikutuksen veden laatuun: pohja- ja vesijohtovesi ovat emäksisiä ja 

kovia. Myös kloridipitoisuus on korkeahko. Näiden seurauksena veden sähkönjohtavuus on suuri. 

Kalsiumpitoisuuksia pohjavedestä ei ole mitattu, mutta veden kokonaiskovuuden perusteella 

kalsiumpitoisuus olisi luokkaa 35 mg/l, mikäli kovuus johtuisi ainoastaan kalsiumista 

(todennäköisesti vedessä on myös magnesiumia).  

Aurlahden veden laatua seurataan vuosittain Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n toimesta 

osana Lohjanjärven vedenlaadun tarkkailua (Holmberg ym. 2017). Taulukossa 5 on esitetty 

vuosien 2015–2016 havaintotietoja. Mittausten perusteella veden laatu on kasvatustoimintaa 

ajatellen kohtalaisen hyvä, esimerkiksi sähkönjohtavuuden ja veden värin puolesta vesi täyttää 

raakkupopulaatioille asetetut raja-arvot. Sen sijaan veden sameuden puolesta vesi ei olisi 

sellaisenaan soveliasta raakun kasvatustoimintaan. Kiintoainepitoisuuksia ei ole mitattu, mutta 

sameusarvon perusteella kiintoaineita voi olettaa olevan melko paljon. Myös kokonaisfosforin 

määrä on melko suuri, mikä kertoo rehevöitymisestä. Lohjan seudun kalkkipitoinen maaperä 

näkyy myös Lohjanjärven vedessä suhteellisen korkeana pH:na. 

Veden lämpötila < 25 oC (max)  

Liuennut happi >9 mg/l 

Hapen kyllästysaste 100 % (tai lähellä sitä) 

Nitraattityppi <0,125 mg/l (mediaani) 

Kokonaisfosfori <0,005-0,015 mg/l (keskim.) 

Sameus <1 (hetkellisesti max 10) FNU 

Väri < 80 mg Pt/l 

Kiintoaine <3 mg/l (mediaani) 

pH >6,2 (min); 7,5 (max) 

Sähkönjohtavuus < 200 µS/cm 

Kalsium 2-10 mg/l 

Kloridi Max 10-12 mg/l 

Rauta <1 mg/l 

Epäorgaaninen alumiini < 0,03 mg/l (max) 
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Jokihelmisimpukoiden kasvatustoimintaan paras lopputulos todennäköisesti saataisiin 

sekoittamalla pohjavettä/vesijohtovettä ja järvivettä keskenään. Tällöin 

pohjaveden/vesijohtoveden kloridi- ja kalsiumpitoisuus laimenisi ja sähkönjohtavuus alenisi. 

Vastaavasti järviveden ravinne- ja kiintoainepitoisuus laimenisi, koska pohjavesi ja vesijohtovesi 

ovat vähäravinteisia. Paras pohja- ja järviveden sekoitussuhde pitää todennäköisesti hakea 

kasvatustoiminnasta saatavien kokemusten myötä. Kiintoaineiden vähentämiseksi järvivettä tulee 

ennen käyttöönottoa joka tapauksessa ensin saostaa yläaltaassa, josta vesi johdettaisiin vielä 

erillisen saostuskaivon ja suodattimien läpi laitokselle. Euroopassa toiminnassa olevissa raakun 

kasvattamoissa käytetään yleisesti esimerkiksi 200=>70=>40=>20 µm mekaanisia suodattimia 

(jopa 5 µm) sekä lisäksi UV-suodattimia. Austevollin laitoksella Norjassa veden ravinteita vielä 

sidotaan kasvillisuuden avulla ennen veden johtamista kasvatuskaukaloihin.  

Pohja- / vesijohtovettä on Porlassa käytettävissä nykyisen sopimuksen puitteissa ainoastaan 15 

m3/vrk, mikä ei raakkujen kasvatustoimintaa ja siihen liittyvä kalanviljelyä ajatellen ole riittävä 

määrä. Vettä voidaan säästää kierrättämällä virtakaukaloissa ja kala-altaissa samaa vettä, mutta 

uuden sopimuksen neuvotteleminen Lohjan vesilaitoksen kanssa on joka tapauksessa tarpeellista. 

Laitoksen poistovesi voidaan Porlassa johtaa Lohjanjärveen. Poistoveden mukana järveen saattaa 

ajautua raakun glokidioita, missä glokidiot voivat teoriassa infektoida taimenia. Tästä ei 

kuitenkaan nykyoloissa ole seuraamuksia, koska Lohjanjärvessä ei ole infektoitumisen kannalta 

sopivan ikäisiä taimenenpoikasia eivätkä alueen joet tällä hetkellä tarjoa edellytyksiä raakun 

tahattomalle leviämiselle lähijokiin.  

Taulukko 5. Porlan pohjaveden, Lohjan vesijohtoveden ja Lohjanjärven Aurlahden 

vedenlaatutietoja siltä osin, kun niitä oli saatavilla 

Suure Yksikkö Porla 
vedenottamo1 

Lohja 
vesijohtovesi2 

Lohjanjärvi 
Aurlahti3 

Liuennut happi mg/l 7,2  9,7 

Hapen 
kyllästysaste 

%   84 
 

Nitraattityppi µg/l 860 85  

Sameus FNU  <0,2 9,7 

pH pH 7,7 8,1 7,5 

Kokonaisfosfori µg/l   47 

Ammoniumtyppi µg/l <5 <5 22 

Sähkönjohtavuus µS/cm 219 362 105 

Kalsium mg/l 354    

Väri mg Pt/l  <5 67 

Kloridi mg/l 15 33  

Kovuus mmol/l 0,87   

Rauta µg/l  <25  

Alkaliteetti  1,1   
1Keskiarvo 2017 näytteistä (Nummela 2018)  
2Lohjan kaupunki vesi- ja viemärilaitos 5.10.2017 
3Keskiarvo kolmesta näytteenottokerrasta 2016 (Ranta & Valtonen 2017) 
4Laskennallisesti kovuuden perusteella 
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7.2 Kalanviljely 
Porlassa raakun kasvatustoimintaa varten tarvittava kalanviljelykapasiteetti riippuu pitkälti siitä, 

kuinka montaa eri raakkupopulaatiota laitoksella tullaan kasvattamaan sekä siitä, tuotetaanko 

toiminnassa käytettävät isäntäkalat Porlassa vai hankitaanko kalat jostain muualta. Minimissään 

kaloja tarvitsee pitää laitoksella isäntäkalojen infetoimisaikana sekä glokidioiden loisimisaikana (8-

10 kk). Mikäli laitoksella tullaan kasvattamaan muitakin kuin Mustionjoen raakkuja, tarvitsee kukin 

kasvatettava raakkupopulaatio omat isäntäkalansa ja kala-altaat näille. Huomattavasti enemmän 

tarvittavaa kalanviljelykapasiteettia kasvattaa, jos isäntäkalat tuotetaan Porlassa. Tällöin 

laitoksella pitää olla fasiliteetit myös emokaloille ja mätikasvatukseen. Tässä selvityksessä ei 

käsitellä enempää tätä vaihtoehtoa, koska itse raakun kasvatuksen kannalta isäntäkalojen 

tuottaminen samassa laitoksessa ei ole välttämätöntä. Koska Mustionjoen raakkujen ensisijaista 

isäntäkalalajia ei ole selvitetty, tulee isäntäkaloina ainakin alkuvaiheessa käyttää sekä taimenia 

että lohia. Mikäli primääri-isännäksi osoittautuu lohi (mikä on todennäköistä), pitää 

kasvatustoiminnassa joka tapauksessa käyttää vierasta lohikantaa, sillä Mustionjoen omaa 

lohikantaa ei enää ole. 

Yleensä raakkujen isäntäkaloina toimivat 0+ tai 1+ ikäiset kalat, mutta myös vanhempien ja 

suurempien kalojen käyttö on mahdollista, mikäli nämä eivät ole aiemmin altistuneet raakun 

glokidioille (esimerkiksi Tšekissä, Planichen raakkuasemalla, käytetään 2+ ikäisiä taimenia). 

Kalojen infektointi glokidiotoukilla tapahtuu kala-altaissa tai omissa tähän tarkoitukseen 

suunnitelluissa altaissa. Piensimpukoiden korjuuaikana käytetään suppilopohjaisia altaita, joissa 

kaloista irtoavien piensimpukoiden kerääminen on mahdollista. 

7.3 Henkilökunta 

Kasvatustoiminnan edellytys on, että toimintaa pyörittää ammattitaitoinen henkilökunta. Tämän 

selvitystyön yhteydessä tehtyjen asiantuntijahaastatteluiden perusteella tätä seikkaa pidettiin 

yhtenä oleellisimmista tekijöistä toiminnan onnistumisen takaamiseksi. Mikäli Porlassa tullaan 

kasvattamaan vain yhden populaation eli Mustionjoen raakkuja, pystytään toimintaa 

pyörittämään yhden kokopäiväisen työntekijän turvin. Hänellä on oltava kuitenkin tuuraaja, joka 

kykenee ottamaan vastuun töistä viikonloppuisin, loma-aikoina tai yllättävien kriisitilanteiden 

varalta. Toisin sanoen myös tuuraajalla tulee olla täysi ammatillinen osaaminen laitoksen 

vaatimiin tehtäviin. Mikäli laitoksella kasvatetaan muitakin, kun Mustionjoen raakkuja, tarvitaan 

osa-aikaista työvoimaa luultavasti ainakin piensimpukoiden korjuuaikoina. Laitoksen työntekijöillä 

tulee luonnollisesti olla tietotaitoa paitsi raakunkasvatuksesta myös kalanviljelystä. 

7.4 Toiminnan edellyttämät luvat 

Emosimpukoiden kuljetus kasvatuslaitokselle, simpukoiden gonadien tutkiminen ja glokidioiden 

talteenotto joella ovat kaikki toimia, jotka edellyttävät paikallisen Ely-keskuksen lupaa. 

Mustionjoen raakkupopulaation tapauksessa lupa haetaan Uudenmaan Ely-keskukselta. 

Kasvatustoiminnan harjoittamiseen tarvitaan terveyslupa. Tällä pyritään estämään IPN-kalataudin 

ja rapuruton leviämistä. Terveyslupa on laitoskohtainen ja haetaan Ruokavirastosta. Mikäli 
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kasvatustoiminnassa käytetyt isäntäkalat on tarkoitus myöhemmin istuttaa luonnonvesiin, 

tarvitaan lisäksi ilmoitus vesiviljelyrekisteriin. Koska isäntäkaloihin tartutetaan 

kasvatustoiminnassa loinen, tarvitaan toimintaan myös koe-eläinlupa. 

8 Raakun kasvatuksen toteutus Porlassa 

Jokihelmisimpukoiden kasvatus Porlan vanhalla kalanviljelylaitoksella voidaan toteuttaa monella 

eri tavalla. Määräävä tekijä toteutustavan valinnassa on laitoksen perustamiseen ja toiminnan 

harjoittamiseen käytettävissä olevat resurssit sekä se, asetetaanko toiminnalle itse raakun 

kasvatuksen lisäksi muita tavoitteita kuten tutkimus, koulutus, matkailun kehittäminen jne. 

Tarvittaviin resursseihin vaikuttaa toteutustavan ja tavoitteiden lisäksi se, tullaanko laitoksella 

kasvattamaan vain Mustionjoen raakkuja vai mahdollisesti myös muita populaatioita. Seuraavissa 

luvuissa on tarkasteltu kyseeseen tulevia kasvatuksen vaihtoehtoisia toteutustapoja. Vaihtoehdot 

on esitetty ”kevyestä raskaampaan” eli käytännössä halvimmasta kalliimpaan. Kaikissa 

vaihtoehdoissa toiminnan päämääränä on se, että kasvatuksen tuloksena syntyneet simpukat 

ennen pitkää istutetaan takaisin Mustionjoen nykyisille raakkualueille (tai johonkin toiseen 

kotijokeen, mikäli laitoksella kasvatetaan myös muita kuin Mustionjoen raakkuja).  

Simpukoiden kasvatus ennen istuttamista voidaan tehdä toteutustavasta riippuen joko laitoksella 

tai in-situ jokeen sijoitettavilla kasvatusalustoilla tai näiden menetelmien yhdistelmänä, siten, että 

alkuvaiheessa simpukat pidetään laitoksella ja myöhemmässä vaiheessa siirretään 

kasvatusalustoilla jokeen. Yhtenä välivaiheena ennen lopullista vapautusta jokeen, simpukoita 

voidaan mahdollisesti pitää luonnonmukaisissa kalateissä tai niiden yhteyteen rakennettavissa 

kanavissa, mikäli sellaisia Mustiojokeen tehdään (ks. luku 8.4). Kunkin toteutusvaihtoehdon 

yhteydessä on esitetty vaadittavat korjaus-, kunnostus ja rakennustyöt sekä niiden kustannukset. 

8.1 Taivasalla toimiva laitos 
Yksinkertaisimmillaan raakun kasvatus voidaan toteuttaa Porlassa taivasalla, jolloin mitään 

lisärakennuksia toimintaa varten ei tarvita. Tämän tyyppinen laitos on esimerkiksi Reutherburgin 

raakkuasema Baijerissa (kuva 29). Tällöin kalojen infektointi, isäntäkalojen viljely glokidioiden 

loisinta-aikana ja piensimpukoiden korjuu tehdään taivasalla pidettävissä tarkoitukseen 

soveltuvissa kala-altaissa. Talvella, glokidioiden loisimisaikana, isäntäkala-altaiden jäätyminen 

pitää estää veden virtauksella. Keväällä glokidioiden kypsyttyä tehdään kiduksista irronneiden 

piensimpukoiden korjuu. Korjuun jälkeen simpukanalut siirretään kasvatusalustoille, jotka 

siirretään kasvattamiseen olosuhteiltaan sopivaan jokeen Karjaanjoen vesistössä. Tässä 

vaihtoehdossa simpukoita ei siis kasvateta itse laitoksella lainkaan vaan ainoastaan joessa. Sopivia 

jokia, jotka vedenlaatunsa puolesta ovat riittäävän hyviä kasvatukseen, on todennäköisesti 

löydettävissä vesistön latvaosista. Kasvatusalustoina voidaan käyttää aiempana kuvailtuja 

Buddensiek -levyjä, betonilieriöitä tai muovista tai puusta valmistettuja sedimenttilaatikoita. 

Viime mainitut ovat suositeltavia, mikäli halutaan kasvattaa suurempia simpukkamääriä. 

Taivasalla olevan laitoksen etuja ovat pienet alkuinvestoinnit sekä se, että simpukoiden kasvatus 

tapahtuu joessa, jolloin niitä ei erikseen tarvitse ruokkia. Kasvatusalustoja pitää kuitenkin 

puhdistaa säännöllisin välein niihin kertyneestä hienojakoisesta kiintoaineesta. Puhdistusväliin 

vaikuttaa ratkaisevasti se, miten puhdasta jokivesi on kasvatusalueella. Talvella joen jäätyessä 

puhdistamista ei voida tehdä, mutta myös puhdistustarve on tällöin pienempi.  
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Taivasalla toimivan laitoksen riskejä ovat ankarat talvet, jolloin ulkoaltaiden sulana pitäminen 

saattaa muodostua ongelmaksi. Toinen ongelma on vartiointi: koska Porla on myös kaikille avoin 

kaupunkipuisto, pitää altaille järjestää vartiointi mahdollisen ilkivallan estämiseksi. Toiminnan 

onnistumisen riskiä kasvattaa myös se, että tässä vaihtoehdossa simpukoiden kasvatus tapahtuu 

ainoastaan joessa in-situ. Onnistuminen kasvatuksessa edellyttää tällöin, että Karjaanjoen 

vesistöstä löytyy kasvatukseen sopiva joki, jossa toimintaa voidaan harjoittaa. Joessa olevat 

kasvatusalustat ovat myös alttiita ilkivallalle sekä tahattomille vahingoille.  

Porlan tapauksessa edellä lueteltujen riskien lisäksi taivasalla toimivalla laitokselle muodostaa 

merkittävän riskin Mustionjoen raakkupopulaation heikko tila: Jyväskylän yliopiston Konneveden 

tutkimusasemalta saatujen kokemusten mukaan Mustionjoen raakut alkoivat tuottaa glokidioita 

vasta kahden vuoden ”kuntoutusjakson” jälkeen. On epävarmaa, pystyttäisiinkö simpukoiden tilaa 

parantamaan taivasalla olevassa laitoksessa, missä esimerkiksi veden lämpötilan säätely olisi 

vaikeampaa kuin sisätiloissa olevissa altaissa. Koska Mustiojoen raakut eivät ilmeisesti enää 

luonnonoloissa kykene tuottamaan glokidioita, ei glokidioiden kerääminen joella in-situ tule 

kyseeseen vaan kalojen infektoimiseksi emoraakut tulee kuljettaa laitokselle ja pitää siellä. 

Tarvittavat muutos- ja rakennustyöt 

Taivasalla toimiva raakun kasvattamo edellyttää toimintaan soveltuvien kala-altaiden ja 

emosimpukoiden virtakaukaloiden hankkimisen sekä niiden vesitykseen tarvittavan putkiston 

rakentamista. Mikäli laitoksella kasvatetaan vain Mustionjoen raakkuja, voidaan periaatteessa 

selvitä vain yhdellä altaalla. Riskien vähentämiseksi olisi kuitenkin hyvä olla vähintään kaksi 

toisistaan riippumatonta allasta, jotta esimerkiksi mahdolliset kalataudit eivät pääsisi leviämään 

altaasta toiseen. Jos laitoksessa kasvatetaan muitakin kuin Mustionjoen raakkuja, tarvitsee 

jokainen populaatio omat altaansa. Altaat voitaisiin sijoittaa esimerkiksi vanhan 

hautomorakennuksen edustalle. 

Taivasalla toimivassa laitoksessa itse simpukoiden kasvatus tapahtuisi kasvatusalustoilla jossakin 

Karjaanjoen vesistön joessa. Tällöin laitoksella ei tarvita virtakaukaloita raakkujen kasvattamiseen. 

Niin ikään laitokseen tulevan veden suodattamistarve on pienempi, koska laitoksella ei pidetä 

veden laadulle herkimpiä simpukoiden varhaisvaiheita. Vaikka varsinaisia suodattimia ei 

tarvittaisi, olisi nykyistä yläallasta syytä syventää, jotta altaaseen johdettavan järviveden 

kiintoaineita sedimentoituisi tehokkaammin altaan pohjalle. Yläaltaan ja kala-altaiden väliin 

tarvitaan lisäksi saostuskaivo, johon kiintoaineita vielä saadaan saostettua. Ennen kala-altaita 

pitää laitoksessa vielä olla allas, jossa järviveteen sekoitetaan pohja- / vesijohtovettä. 

Ulkona toimiva laitos ei välttämättä tarvitse uusia rakennuksia alueelle. Laitoksella tulee kuitenkin 

olla varastokopit laitoksessa käytettävälle varustukselle (haavit, seulat, kasvatuslaatikot jne.) sekä 

tila mikroskopointia varten. Nämä voidaan tarvittaessa sijoittaa jo alueella oleviin rakennuksiin. 

Kustannukset 

Parhaan vertailukohdan taivasalla toimivan laitoksen perustamiskustannuksista tarjoaa 

Reutherfurthin laitos Saksassa. Siellä laitoksen perustamiskustannukset olivat noin 100 000 € 

(kaivinkonetyö noin 50 000 €, altaat ja putket noin 20 000 €, koppi mikroskopointia varten 7 000 

€, muut varusteet ja rakennustyöt runsas 20 000 €). Reutherfurthissa kasvatetaan 5–7 eri 

populaation raakkuja. Mikäli Porlassa kasvatettaisiin vain Mustionjoen raakkuja, päästäisiin 

todennäköisesti laitoksen perustamisessa jonkin verran pienemmillä kustannuksilla. Toisaalta 



48 
 

Reuherfurthissa etuna Porlaan verrattuna etuna on se, että sinne vesi saadaan painovoimaisesti 

viereisestä joesta, kun Porlassa vesi pitää pumpata laitokselle Aurlahdesta sekä Porlan 

pohjavedenottamolta. 

Kasvatustoiminnan ylläpitäminen Ruetherfurthissa maksaa noin 60 000–70 000 €/v sisältäen 

kaiken kalojen ostosta simpukoiden jokeen istuttamiseen saakka. Tämäkin vastaisi melko hyvin 

kustannuksia Porlassa, olettaen että keskukseen palkattaisiin yksi kokoaikainen työntekijä ja tälle 

asiantunteva tuuraaja. 

 

Kuva 29. Reutherburgin raakun kasvatusasema Baijerissa toimii taivasalla. 

 

8.2 Sisätiloissa toimiva kasvattamo 
Taivasalla toimivan laitoksen vaihtoehtona on sisätiloissa toimiva raakun kasvattamo. Verrattuna 

ulkona toimivaan laitokseen sillä on monia etuja, mutta toisaalta perustamiskustannukset ovat 

väistämättä suuremmat. Suurin ero ulkoilmalaitokseen verrattuna on se, että omassa 

rakennuksessa toimivassa kasvattamossa simpukoiden varhaiskasvatus, ja tilojen niin salliessa 

myös pidempiaikainen kasvatus voidaan tehdä laitoksessa. Tämä on monin tavoin riskittömämpää 

ja paremmin kontrolloitavaa kuin in-situ kasvatus joessa. Sisätiloissa kasvatusaltaat ovat 

lukituissa/vartioiduissa tiloissa eivätkä ne ole alttiina sään vaihteluille vaan kasvatuksessa 

käytetyn veden lämpötilaa voidaan säädellä halutuksi. Riskien minimoimiseksi paras vaihtoehto 

on, että kasvatuksessa käytetään rinnakkaisia menetelmiä: osa simpukoista siirretään alusta 

alkaen kasvatuslaatikoihin jokikasvatukseen, osa simpukoista pidetään ensimmäiset kuukaudet 

laitoksella ja siirretään sitten kasvatuslaatikoihin jokeen ja osa simpukoista kasvatetaan laitoksella 

jopa useamman vuoden ajan. 
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Koska mikään Porlassa olevista nykyisistä rakennuksista ei sellaisenaan kuntonsa puolesta tai 

muuten ole sopiva raakkujen kasvatustoimintaan, vaatii sisätiloissa toimiva laitos uuden 

rakennuksen rakentamista alueelle. Toiminnan mittakaavasta riippuu, minkälainen ja kuinka suuri 

rakennuksen tulisi olla. Mikäli Porlassa kasvatetaan vain Mustionjoen raakkuja, riittävät 

suhteellisen pienetkin tilat. Esimerkiksi Itävallassa Kefermarkissa ja Ranskassa La Coquillen 

laitoksella kasvatusta harjoitetaan konteissa (kuva 30). Tsekin Planichessa kasvatusasemana toimii 

kevyt parakkimainen rakennus (kuva 31).  Kefermarkissa kontissa pidetään vain emoraakkuja 

raakkujen varhaiskasvatuksen tapahtuessa Blattfisch -yhtiön laboratoriossa sekä jatkokasvatus 

rasioissa joessa. Myös Planichessa raakkujen kasvatus tapahtuu nk. Hruska -menetelmällä 

kasvatusrasioissa joessa ja parakki toimii vain infektoitujen kalojen pitopaikkana. La Coquillessa 

sekä raakkujen kasvatus että isäntäkalojen pito tapahtuu konteissa.  

Kontti- / parakkilaitoksen vaihtoehto on pysyvämpi rakennus, joka suunniteltaisiin alusta alkaen 

sellaiseksi, että se istuisi Porlan puistomiljööseen. Luontevin paikka tällaiselle rakennukselle olisi 

sijoittaa se vanhan pois purettavan hautomorakennuksen paikalle. Laitoksen katto voisi olla 

samalla korkeudella kuin vanhassakin hautomorakennuksessa, jolloin rakennus sulautuisi hyvin 

takana olevan töyrään tasoon (kuva 32).  

Mikäli Porlaan päädytään rakentamaan uudisrakennus raakun kasvatustoimintaa varten, on 

rakennuksesta syytä tehdä tiloiltaan riittävä, jotta toiminnan kaikki vaiheet – isäntäkalojen 

infektointi, isäntäkalojen kasvatus glokidioiden loisinta-aikana, piensimpukoiden korjuu sekä itse 

simpukoiden kasvatus – voidaan toteuttaa rakennuksen sisällä.  

Tarvittavat muutos- ja rakennustyöt 

Sisätiloissa, omassa rakennuksessaan toimiva kasvatusasema edellyttää uuden 

hautomorakennuksen rakentamista vanhan hautomorakennuksen tilalle. Ulkoisten 

vesijohtotöiden osalta laitos vaatisi käytännössä samat rakennustyöt kuin taivasalla toimiva laitos 

sekä lisäksi itse rakennuksen sisällä tarvittavan varustuksen kuten vesijohdot, suodattimet, altaat 

ja virtakaukalot sekä sähkö- ja lämmitysjärjestelmän. Pääpiirteissään vaadittavat korjaus ja 

muutostyöt olisivat samat kuin mitä esitettiin Porlan kalanviljelylaitoksen 

peruskorjaussuunnitelmassa vuonna 1994 (Vesi- ja ympäristöhallitus 1994). Tosin raakun kasvatus 

ei edellyttäisi yhtä suurta hautomorakennusta (314 m2) kuin kalanviljelytoimintaan tuolloin 

esitettiin. Vuoden 1994 suunnitelmaan sisältyi myös ulkoaltaiden kunnostusta kalanviljelyyn. 

Tämä ei olisi raakkuaseman kohdalla tarpeen muutoin, kun siinä tapauksessa, että raakun 

isäntäkalojen tuotanto toteutettaisiin Porlassa.  

Kustannukset 

Omassa rakennuksessa toimivan laitoksen perustamiskustannukset riippuvat täysin 

hautomorakennuksen tyypistä ja koosta. Edullisimmaksi tulisi kevyt parakkimainen rakennus. 

Hyvän vertailukohdan tarjoaa Ranskassa toimiva, vuonna 2016 perustettu konteissa toimiva La 

Coquillen -laitos, jonka perustamiskustannukset olivat 204 000 €. Kustannukset sisältävät itse 

kontit (3 kpl), niiden varustuksen sekä ulkoiset pumppu- ja vesijohtotyöt. Laitokseen saadaan vesi 

pumppaamalla läheisestä lahteestä, joten siltäkin osin laitos vastaisi melko hyvin Porlan 

olosuhteita. 

Itävallan Kefermarktiin 2011 perustetun konttiaseman perustamiskustannukset olivat niinkin 

alhaiset kuin 30 000 €. Laitos ei ole kuitenkaan täysin vertailukelpoinen Porlaan nähden, sillä 
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Kefermarktissa ei varsinaisesti kasvateta raakkuja, vaan siellä on ainoastaan kaksi kaukaloa 

emoraakkuja varten ja pienehköt altaat isäntäkalojen infektointiin. Itse raakkujen 

kasvatustoiminta tapahtuu Blattfischin laboratoriossa Welsin kaupungissa. Vesi Kefermarktiin 

saadaan suodattamatta painovoimaisesti viereisestä joesta, mikä yksinkertaistaa paikan 

vesijohtojärjestelmää.  

Kalliimpi, mutta toiminnan kannalta riskittömämpi ja paremmin Porlan puistomiljööseen istuvan 

kiinteän rakennuksen perustamiskustannukset riippuvat pitkälti laitoksen koosta. Vesi Hydro Oy:n 

(1994) selvityksen mukaan Porlan kalanviljelylaitoksen kunnostussuunnitelmassa uuden 

hautomorakennuksen rakentaminen arvioitiin kustannuksiltaan 1,97 miljooonaan markkaan. 

Tilastokeskuksen rahanarvon muuntimella laskettuna tämä vastaisi nykyrahassa noin 460 000 

euroa. Tuolloisessa suunnitelmassa hautomorakennus oli kuitenkin varsin suuri, 314 m2. Raakun 

kasvatustoimintaan riittäisi huomattavasti pienemmätkin tilat (etenkin silloin jos laitoksessa 

kasvatetaan ainoastaan Mustionjoen raakkuja). Vanhan hautomorakennus lattiapinta-ala on 97 

m2, mikä olisi riittävä koko myös raakun kasvattamolle. Oletettavasti rakennuksen kustannukset 

olisivat enintään luokkaa 200 000 €. Tämän päälle tulisivat tarvittavat vesijohto ym. työt sekä 

irtaimisto (kala-altaat, virtakaukalot jne.). Kaiken kaikkiaan laitoksen perustamiskustannukset 

voidaan arvioida olevan luokkaa 300 000 €.  

Käyttökustannukset olisivat palkkakulujen osalta samaa luokkaa kuin taivasalla toimivassa 

laitoksessa. Tämän lisäksi kustannuksia tulisi tilojen lämmityksestä ja sähköstä.  
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Kuva 30. Kefermarktin laitos Itävallassa (yllä) ja La Coquilen laitos Ranskassa (alla) toimivat 

konteissa. 
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Kuva 31. Planichen raakkuasema Tsekissä on sijoitettu pieneen parakkiin. 

 

Kuva 32. Porlan vanha hautomorakennus sulautuu hyvin maan pinnan muotoihin. Sen tilalle 

mahdollisesti rakennettava raakun kasvattamo voitaisiin myös sijoittaa siten, että rakennuksen 

harja olisi takana olevan töyrään kanssa samassa tasossa.  
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8.3 Yhdistetty raakkuasema ja näyttelytila 
Porlan puistoalueen kehittämisen kannalta paras vaihtoehto olisi perustaa Porlaan edellisessä 

luvussa selostettu raakkujen kasvatuksen soveltuva raakkuasema sekä sen yhteyteen näyttelytila, 

jossa voitaisiin esiteltällä helmenkalastuksen historiaa, raakun biologiaa ja sen tarjoamia 

ekosysteemipalveluita sekä raakun ja jokiekosysteemien suojelua jne. Näyttelyyn sopisi hyvin 

myös Porlan historiaa esittelevä osio. Sopiva paikka näyttelylle olisi Porlan vanha päärakennus. 

Tilojen niin salliessa näyttelyn yhteyteen voitaisiin lisäksi yhdistää opetus- ja tutkimustiloja sekä 

majoitustiloja tutkijoille vanhan päärakennuksen ullakolle. Näyttelytiloista voitaisiin tehdä 

opastettuja tutustumiskäyntejä raakun kasvattamoon sekä ekskursioita mahdollisiin in-situ -

kasvatuspaikoille Karjaajoen vesistöalueella. Vastaavantyyppinen, mutta kaikkia makean veden 

suursimpukoita esittelevä näyttely, opetus ja tutkimustila on Luxemburgissa Kalbornin myllyn 

kasvatusasemalla (kuva 33). 

Raakkumuseoita on tällä hetkellä olemassa ainakin Saksan Adorfissa (kuva 34). Suomen 

Metsästysmuseossa Riihimäellä oli 2007 helmenkalastuksesta kertova vaihtuva näyttely, joka 

saavutti suuren suosion. Näyttely, jossa esiteltäisiin sekä helmenkalastuksen kulttuuriperimää 

että raakun nykytilannetta ja suojelua olisi ainutlaatuinen kokonaisuus, jota vastaavaa laitosta ei 

tiettävästi vielä missään muualla ole. Konkreettiseen suojelutoimintaa keskittyvä raakkuasema 

sekä sen yhteydessä toimiva näyttelytila toimisi erinomaisena matkailunähtävyytenä, joka 

houkuttelisi kävijöitä kauempaakin. 

 

Kuva 33. Luxemburgissa Kalbornin myllyn simpukan kasvattamossa on vierailijoille tarkoitettu 

näyttelytila. 
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Kuva 34. Saksassa Adorfin kaupungissa on raakkuihin keskittyvä museo. 

 

Tarvittavat muutos- ja rakennustyöt ja niiden kustannukset 

Tarvittavat rakennus- ja korjaustyöt olisivat raakun kasvattamon osalta samat kuin edellä. Lisäksi 

näyttelytilaksi muutettava vanha päärakennus pitäisi kunnostaa.  

Kustannukset 

Kustannukset tässä vaihtoehdossa olisivat raakun kasvattamon osalta samat kuin edellä. Vuoden 

1994 kunnostussuunnitelman (Vesi-Hydro 1994) mukaan entisen päärakennuksen remontointi 

maksaisi 230 000 mk, mikä nykyrahassa on noin 54 000 €. Tämän lisäksi tulisi itse näyttely, jonka 

kustannukset ovat suuruusluokaltaan 100 000 €. Raakunkasvattamon kanssa kustannukset 

olisivat näin ollen vajaa puoli miljoona euroa. 

Käyttökustannukset olisivat itse raakunkasvattamon osalta samat kuin aiemmissa vaihtoehdoissa. 

Raakkunäyttely edellyttäisi vähintään toisen päätoimisen työntekijän palkkaamisen. Mahdolliset 

muut toiminnot kuten kahvila ym. voitaisiin toteuttaa vuokraamalla tiloja yksityisen yrittäjän 

käyttöön.   

 

8.4 Raakkujen kasvattamiseen sopivat luonnonmukaiset kanavat  
 

Laitoksella tai joessa kasvatusalustoilla kasvatettujen raakkujen lopullinen päämäärä tulee olla 

niiden vapauttaminen kotijokeensa. Välivaiheena, ennen lopullista kotijokeen istuttamista, 

voidaan Porlassakin tarkastella mahdollisuutta istuttaa simpukat ensin samantyyppisiin 

luonnonmukaisiin kanaviin, mitä kuvailtiin luvussa 6.2.5. Esitimme tällaisten luonnonmukaisten 

habitaattien rakentamista Mustionjoelle suunniteltujen kalateiden yhteyteen vuonna 2012 
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(Oulasvirta & Syväranta 2012). Voimalaitospadot ohittavat kalatiet on tarkoitus rakentaa 

Mustionjoessa kolmen alimman voimalan kohdalle. Suunnitelmissa kaksi alinta ovat teknisiä 

kalateitä. Peltokosken voimalan ohittavasta kalatiestä on suunniteltu tehtävän luonnonmukainen. 

Mikäli kalateiden yhteyteen halutaan tehdä raakkujen jatkokasvatukseen soveltuvia uomia, on 

toimivin vaihtoehto todennäköisesti sellainen, jossa ”raakku-uoma” erotetaan omaksi sivu-

uomaksi varsinaisesta kalatiestä. Tällöin uoma voidaan suunnitella lähtökohtaisesti raakkujen 

elinympäristövaatimusten mukaisiksi, mikä on välttämätöntä niiden toimivuuden kannalta ja 

kuten tehtiin Tšekin Luẑni Potokissa.  

Luonnonmukaisiin uomiin raakkuja voidaan todennäköisesti siirtää vasta riittävän pitkän 

laitoskasvatuksen jälkeen. Esimerkiksi Tšekissä raakut siirretään luonnonmukaisiin uomiin vasta 

viisivuotiaina tai sitä nuorempina vain jos ne ovat vähintään 15 mm kuorenpituudeltaan (Ondrej 

Spisar, suullinen tiedonanto).   

Luonnonmukaisessa uomassakin raakut olisivat vain väliaikaisesti. Luẑni Potokissa raakut siirtyvät 

itsenäisesti kasvatuskanavasta varsinaiseen jokeen. Mustionjoella raakut tulisi siirtää halutuille 

alueille, esimerkiksi Åminneforsiin tai Björkkullaan eli alueille joissa vielä on luonnonkantaa 

jäljellä. 

 

9 Muiden kuin Mustionjoen raakkujen kasvatus 
Edellä esitellyt vaihtoehdot raakun kasvattamon perustamiseksi Porlaan perustuvat sille 

ajatukselle, että Porlassa kasvatettaisiin vain Mustionjoen raakkuja. Alkuvaiheessa näin kannattaa 

tehdäkin. Tilat kannattaa suunnitella kuitenkin siten, että myöhemmässä vaiheessa, kun 

kasvatustoiminta on saatu hyvin käyntiin ja parhaat käytännöt on kokemuksen karttumisen myötä 

löydetty, laitoksessa olisi kapasiteettia kasvattaa myös muiden jokien raakkuja.  

Suomessa tunnetaan tällä hetkellä 117 varmistettua raakkupopulaatiota (Oulasvirta ym. 2017). 

Luku ei ole aivan tarkka koska kaikkien populaatioiden tilasta ei ole päivitettyä tietoa: osa 

katoamisuhan alla olevista populaatioista on saattanut jo kadota. Tunnetuista populaatioista 

tunnetaan 58 populaation tila niin hyvin, että voidaan arvioida, minkälaisia suojelutoimia 

populaation säilyttäminen edellyttää. Näistä populaatioista 20 on sellaisia, joissa ensisijainen 

suojelutoimi on ex-situ suojelu eli raakkujen kasvatus. Nämä ovat populaatioita, joissa populaation 

häviämisuhka on niin välitön, että muihin suojelutoimiin kuten valuma-alueen kunnostamiseen ei 

ole aikaa. Näiden 20 populaation lisäksi vähintään 29 muussa populaatiossa kasvatuksesta olisi 

hyötyä populaation elvyttämiseksi toissijaisena suojelukeinona valuma-alueen ja jokiuoman 

kunnostustoimien rinnalla. Populaation tila on tuntematon 59 populaatiossa. Voidaan olettaa, 

että myös näiden kohdalla ex-situ suojelutoimia tarvitaan samassa suhteessa. 

Mikäli Porlassa päädytään kasvattamaan myös muiden kuin Mustionjoen raakkuja, kannattaa 

maantieteellisten etäisyyksien vuoksi ensisijaisesti keskittyä Etelä-Suomen raakkupopulaatioihin. 

Pohjois-Suomen populaatioiden kasvatus on parempi järjestää omassa Pohjois-Suomeen 

sijoitettavassa kasvattamossa. Vuonna 2019 alkavassa SALMUS-hankkeessa yhtenä toimena on 

selvitellä raakkukasvattamon perustamismahdollisuuksia Pohjois-Suomeen (SALMUS 2019).   
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Etelä-Suomen populaatioden osalta pitää etsiä kokonaisuuden kannalta edullisin ratkaisu. Porlan 

ohella keskitetty, useamman populaation kasvatukseen soveltuva laitos voisi olla myös Jyväskylän 

yliopiston Konneveden tutkimusasema, jossa jo nyt tutkimustarkoituksessa kasvatetaan raakkuja. 

Pirkanmaan Ely-keskuksen Allecolla teettämässä keväällä 2018 valmistuneessa selvityksessä 

päädyimme Konneveden tutkimusaseman lisäksi suosittamaan joen varteen perustettavia 

populaatiokohtaisia laitoksia Pirkanmaan Ruonanjoelle ja Pinsiö-Matalusjoelle (Oulasvirta 2018b). 

Viimekädessä kysymyksen siitä, minne mahdollinen useamman populaation keskitetty laitos 

perustetaan, ratkaisee raha. On se kuitenkin selvää, että jos Etelä-Suomen raakkupopulaatiot 

halutaan pelastaa, tällainen laitos tarvitaan. Seuraavissa luvuissa tarkastellaan lähemmin Etelä-

Suomen raakkupopulaatioiden nykytilaa ja suojelutarpeita. 

9.1 Etelä-Suomen raakkupopulaatioiden suojelutarpeet 
Etelä-Suomessa tunnetaan tällä hetkellä kahdeksan raakkuesiintymää seitsemässä eri joessa. 

Eteläisin populaatioista on Uudellamaalla Karjaanjoen vesistössä oleva Mustionjoen populaatio, 

joka olisi Porlan raakunkasvattamon ensisijainen kohde. Muut Etelä-Suomen joen, missä raakkua 

vielä esiintyy ovat Pohjanmaan Ähtävänjoki, Etelä-Pohjanmaan Isojoki, Pirkanmaan Ruonanjoki, 

Pinsiö-Matalusjoki ja Turkimusoja sekä Satakunnan Karvianjoki, jossa tunnetaan kaksi erillistä 

esiintymää. Turkimusojaa lukuun ottamatta joet on suojeltu natura-alueena, joissa raakku on 

yhtenä suojeluperusteena. Turkimusojan raakkupopulaatio on suojeltu erityistä suojelua vaativan 

lajin suojelurajauksella. Kaikki Pirkanmaan raakkujoet kuuluvat Kokemäenjoen vesistöön. 

Raakku on viimeisen 30 vuoden aikana todennäköisesti hävinnyt ainakin Pyhäjoesta, Kiskonjoesta 

sekä Pohjajoesta. Ainoat joet, joissa raakku kykenee vielä luontaisesti tuottamaan uusia 

simpukkasukupolvia Etelä-Suomessa ovat Ruonanjoki ja Turkimusoja (Oulasvirta ym, 2017, 

Oulasvirta 2018a). Pirkanmaan kolmas raakkujoki, Pinsiö-Matalusjoki, on Etelä-Suomen 

mittakaavassa merkittävä kooltaan (noin 10 000 simpukkaa), mutta populaatio ei ole enää 

lisääntyvä (Oulasvirta ym. 2012). Seuraavassa on tarkasteltu suojelutarpeita sekä 

kasvatustoiminnan edellytyksistä ja onnistumismahdollisuuksista populaatiokohtaisesti. 

Mustionjoki  

Uudellamaalla sijaitseva Mustionjoki kuuluu Karjaajoen vesistöön ja on Suomen eteläisin 

raakkujoki. Vuosina tehdyn 2010–2011 inventoinnin mukaan Mustionjoen ainoa merkittävä 

osapopulaatio on joen alajuoksulla Åminneforssin voimalaitospadon alapuolella, missä 2010 eli 

noin 2 000 raakun osapopulaatio (Oulasvirta 2010). Lisäksi Björkkullassa Karjaan kaupungin 

kohdalla oli jäljellä runsas 600 raakkua. Junkarsborgin osapopulaatiosta oli vuonna 2010 jäljellä 

enää kymmenkunta raakkua (Oulasvirta 2010). Mustionjoen raakkupopulaatio luokiteltiin tuolloin 

elinvoimaisuudeltaan luokkaan kuoleva. Alueita inventoitiin uudelleen Freshabit -hankkeen 

yhteydessä 2016, jolloin Åminneforsista löytyi enää tuhatkunta raakkua (Vähä ym. 2017). 

Populaatio on siis nopeasti taantumassa. Vuoden 2016 tutkimuksissa myös huomattiin, että 

raakut olivat runsaan järvisienikasvuston peittämiä.  

 

Freshabit -hankkeen selvityksissä myös todettiin, että Mustionjoen raakut ovat niin heikossa 

kunnossa, että ne eivät enää kyenneet tuottamaan glokidioita. Kasvatustoimintaa ja populaation 

pelastamista ajatellen tämä oli huono uutinen, sillä edes laitoskasvatuksesta ei olisi apua, mikäli 

simpukat eivät tuottaisi glokidioita. 
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Tilanteen korjaamiseksi Mustionjoelta siirrettiin 100 raakkua Konneveden tutkimusasemalle 

”kuntoutukseen” vuonna 2016. Kahtena ensimmäisenä syksynä raakut eivät Konnevedelläkään 

tuottaneet glokidioita. Tilanne muuttui vuonna 2018 sen jälkeen kun simpukoiden ravintoa 

muutettiin. Paremman ravinnon turvin glokidiotuotanto käynnistyi syksyllä 2018.  

Mustionjoen raakkujen kohdalla ensisijainen ja ainoa riittävän nopea suojelukeino laitoskasvatus. 

Koska raakut olivat vuoden 2016 tutkimusten mukaan hyvin huonokuntoisia, pitäisi populaation 

nykytila tarkistaa mahdollisimman pian. Vuonna 2016 tehtyjen havaintojen mukaan simpukat 

olivat levien peittämiä eivätkä kyenneet levämaton alla hengittämään ja filtraamaan kunnolla. 

Mikäli tilanne on jatkunut samanlaisena on mahdollista, että populaatiossa on tapahtunut 

totaalinen romahdus aivan viime aikoina. Jos näin on käynyt, pitäisi vielä jäljellä olevat raakut 

siirtää joesta pikaisesti ”laitoshoitoon” esimerkiksi Konneveden tutkimusasemalle. 

Pinsiö-Matalusjoki  

Kokemäenjoen Pirkanmaalla sijaitsevan Pinsiö-Matalusjoen (kuva 35) raakkukantaa inventoitiin 

edellisen kerran 2012–2013 (Oulasvirta ym. 2012). Populaatio todettiin tällöin olevan nopeasti 

taantumassa: joen laskennallinen raakkumäärä 2011–2012 oli 10 100 raakkua kun se vielä 1999 

oli kaksinkertainen. Pinsiö-Matalusjoen populaatiossa ei ole tapahtunut simpukoiden 

lisääntymistä moneen vuoteen, millä perusteella populaatio arvioitiin 2013 elinvoimasuudeltaan 

luokkaan kuoleva (Oulasvirta ym. 2012). Joen valuma-alueen ja jokiuoman kunnostamiseksi tehtiin 

suunnitelmat vuonna 2017 (KVVY 2017a, FCG 2017a).  

Valuma-alueen kunnostustoimet ovat Pinsiö-Matalusjoella ennen pitkää välttämättömiä, mutta 

huomioiden populaation ikääntymisen ja nopean taantumisen välillä 1999–2012, on Pinsiö-

Matalusjoen populaation kohdalla ensisijainen suojelutoimi kuitenkin simpukoiden kasvatus. 

Vuoden 2013 sähkökalastustutkimuksissa todettiin, että joen tammukat kantoivat raakun 

glokidioita, mikä osoittaa että populaatio siltä osin on edelleen lisääntymiskykyinen (Oulasvirta 

ym. 2013). Populaatio on myös edelleen riittävän suuri, jotta kasvatuksella voidaan saavuttaa 

riittävää geneettistä muuntelua. Näistä syistä johtuen Pinsiö-Matalusjoen raakkupopulaatio on 

kärkikohteita Etelä-Suomessa kohdistettaessa kasvatustoimintaan varattavia resursseja. 
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Kuva 35. Pinsiö-Matalusjoki. 

 Ruonanjoki 

Ruonanjoki (kuva 36) on Turkimusojan ohella ainoa Etelä-Suomen raakkujoki, missä raakun 

luontainen elinkierto vielä toimii. Siitä huolimatta Ruonanjoen raakkukanta on taantumassa, mikä 

kertoo siitä, että lisääntymisen taso ei ole riittävää. Viimeiset inventoinnit Ruonanjoella tehtiin 

2011–2012, jolloin joessa arvioitiin elävän enintään 10 000 raakkua (Oulasvirta ym. 2012 ja 2013). 

Kanta on pienentynyt nopeasti, sillä vuoden 1999 inventoinneissa raakkuja laskettiin olevan vielä 

26 000 yksilöä (Valovirta ym. 2003). Elinvoimaisuudeltaan Ruonanjoen raakkukanta arvioitiin 

2012–2013 tutkimuksissa luokkaan ei-elinvoimainen / osin-elinvoimainen (Oulasvirta ym. 2012). 

Ruonanjoen valuma-alueen ja jokiuoman kunnostamisesta tehtiin suunnitelmat Kolmen Helmen 

joet -hankkeessa vuonna 2017 (KVVY 2017b, FCG 2017b). Valuma-alueen kunnostustaminen onkin 

Ruonanjoen kohdalla ensisijainen suojelutoimi. Koska Ruonanjoen raakkukanta ei lisäänny 

riittävästi, on raakkujen kasvatus kuitenkin myös sen kohdalla tarpeellinen tukitoimi. 

Ruonanjoesta on löydettävissä vielä suhteellisen luonnontilaisia alueita, mikä saattaisi 

mahdollistaa ”kevyempien” menetelmien käytön eli ts. lyhytaikaisen kasvatuksen ja 

piensimpukoiden istuttamisen etukäteen valituille, nuorille simpukoille soveltuville paikoille. 

Istutuskohtia voidaan muokata Moorkensin (2017) kuvailemalla tavalla. Allecon keväällä 2018 

valmistuneessa selvityksessä tällaiselle joen varteen perustettavalle kasvattamolle osoitettiin 

paikka raakkuesiintymän keskivaiheilla (Oulasvirta 2018). 
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Kuva 36. Ruonanjoen raakkualueita. 

 Turkimusoja  

Pirkanmaan kolmas raakkujoki Turkimusoja (kuva 37) löytyi paikallisen asukkaan vihjeen 

perusteella vasta loppuvuodesta 2014. Turkimusojaa ei ole suojeltu natura-alueena tai millään 

muulla tavalla. Tämän vuoksi Pirkanmaan Ely-keskus päätti suojella joen raakkukannan erityistä 

suojelua vaativan lajin esiintymispaikan rajauspäätöksellä (PIRELY/9135/2017). Kyseessä on 

ensimmäinen raakun perusteella tehty rajauspäätös Suomessa.  

Turkimusojan raakkupopulaatiota tutkittiin Luonnontieteellisen keskusmuseo/Suomen WWF:n, 

Kokemäenjoen vesiensuojeluyhdistyksen ja Alleco Oy:n toimesta vuonna 2015. Inventointien 

perusteella joessa elää vajaan 2 000 simpukan raakkupopulaatio, josta löytyy myös nuoria yksilöitä 

(Valovirta 2016). Joella tehdyt sähkökalastukset myös osoittivat, että joen raakkualueella elävistä 

tammukoista jopa 100 % kantoi kiduksissaan raakun glokidioita (Holsti & Väisänen 2015).  Vuonna 

2018 tehdyssä populaatioanalyysissä todettiin, että populaatio on osin-elinvoimainen, mutta 

lisääntymiseen soveltuvan hapekkaan pohjan pinta-ala on liian pieni ylläpitämään populaatiota 

pitkällä aikavälillä (Oulasvirta 2018). Turkimusojan raakuissa on myös todettu yleisesti 

kasvuhäiriöitä, mitkä mahdollisesti johtuvat puroon tulevista rautavalumista. 

Turkimusojan kohdalla ensisijaisena suojelutoimena on jokeen tulevan kuormituksen 

vähentäminen. Keskeiset kuormitustekijät ovat tiedossa, ja niiden poistaminen on mahdollista.  

Riittävä virtaama alivirtaamakausilla tulee varmistaa juoksuttamalla vettä riittävästi joen 
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luusuassa olevasta säännöstelypadosta. Muiden Pirkanmaan raakkujokien ohella myös 

Turkimusojalle laadittiin kunnostussuunnitelmat vuonna 2017 (FCG 2017c, KVVY 2017c).  

Raakkujen kasvatus ei Turkimusojan kohdalla ole ainakaan vielä välttämätöntä, mutta sillä voidaan 

tehostaa populaation elpymistä.  Ruonanjoen tapaan Turkimusojalla voidaan mahdollisuuksien 

mukaan soveltaa lyhytaikaisen kasvatuksen menetelmiä (ks. luku 6.2.3).  

 

Kuva 37. Turkimusoja. 

Karvianjoki 

Karvianjoen yläjuoksulla arvioitiin Freshabit -hankkeen inventointien perusteella elävän vielä pari 

tuhatta raakkua. Joen keskijuoksulla havaittiin lisäksi yksittäisiä simpukoita (Rami Laaksonen, 

suullinen tiedonanto). Nämä ovat mahdollisesti Karvianjoen vesistön raakkukannan viimeiset 

edustajat. Vuoden 2005 inventoinneissa Karvianjoen keskiosissa ei löydetty enää raakkuja 

sellaisista paikoista, missä 1980-luvulla niitä vielä oli (kuva 38). Merikarvianjoki, joka on 

Karvianjoen vesistön suurin laskujoki, löydettiin 1980-luvulla tehdyissä inventoinneissa enää 

kuolleita raakkuja. Vesistön toisen laskujoen, Pohjajoen nykytilanteesta ei ole tietoa, mutta 

luultavasti raakut ovat sieltäkin kadonneet.  

 

Karvianjoesta kerättiin syksyllä 100 kappaletta raakkuja Konneveden tutkimusasemalle. 

Raakkujen oli aiemmin todettu vapauttaneen glokidioita keräyssaavin veteen (Rami Laaksonen, 

suullinen tiedonanto). Tämän perusteella populaatiota voitaisiin yrittää elvyttää kasvatuksella.  
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Kuva 38. Veneskosken niska Karvianjoella. Alueelta ei löytynyt enää raakkuja vuoden 2005 

inventoineissa (Oulasvirta 2005). 

 Isojoki 

Lapväärtinjoen vesistöön kuuluvasta Isojoesta siirrettiin vuonna 2017 Freshabit -hankkeen 

toimesta 48 raakkua Konneveden tutkimusasemalle (Jouni Taskinen, Jyväskylän yliopisto, 

suullinen tiedonanto). Kyseessä lienee kutakuinkin kaikki mitä Isojoen raakkukannasta on jäljellä. 

Kannan pelastamiseksi on tehtävissä enää hyvin vähän. Vaikka simpukoista saataisiin 

glokidioitakin, on kyseenalaista, kannattaako populaatiota yrittää enää pelastaa koska työhön 

osoitetut resurssit suurella todennäköisyydellä eivät tuota tulosta. Tällä hetkellä parasta, mitä 

Isojoen raakkujen suhteen voi tehdä, on toistaiseksi pitää Konnevedelle siirretyt yksilöt edelleen 

siellä. 

Ähtävänjoki 

Ähtävänjoessa (kuva 39) eli vielä 1980-luvulla Etelä-Suomen suurin, noin 50 000 yksilön 

raakkukanta (Valovirta 1987). Sen jälkeen populaatiossa on tapahtunut totaalinen romahdus: 

Etelä-Pohjanmaan Ely-keskuksen vuonna 2012–2013 tekemät sukellustutkimukset osoittivat 

kannan supistuneen arviolta kymmenesosaan 1980-luvun tasosta (Pakkala 2014) ja viimeisimpien 

Freshabit -hankkeen yhteydessä vuonna 2016 tehtyjen havaintojen perusteella kannan suuruus 

on enää joitakin satoja simpukoita. 

 

Mustionjoen tapaan myös Ähtävänjoen raakut ovat niin heikossa kunnossa, että ne eivät enää 

tuota glokidioita. Raakkujen heikon tilan takia Ähtävänjoesta on siirretty 200 simpukkaa 

Konneveden tutkimusasemalle. Kuten Mustionjoen raakut, myös Ähtävänjoen raakut alkoivat 

paremman ravinnon myötä kahden vuoden jälkeen tuottaa glokidioita 2018 syksyllä. Myös 

Ähtävänjoen populaation ensisijainen suojelutoimi on raakun kasvatus laitoksella. 
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Kuva 39. Ähtävänjokea Ytter-Essen kohdalla. Tällä alueella löytyi vuoden 2018 inventoinneissa 

enää jokihelmisimpukan tyhjiä kuoria (Oulasvirta 2018c). 

 

10 Raakkukeskuksen rahoitus  
Huomattava osa Keski- ja Etelä-Euroopassa olevista raakkukasvattamoista on käynnistetty EU:n 

Life-rahoituksen turvin. Life-hankkeet ovat tyypillisesti 5–6 vuoden pituisia, joka mahdollistaa 

myös toiminnan käynnistämisen ja pyörittämisen alkuvuosina. Life-rahoituksen lisäksi muita 

mahdollisia rahoituslähteitä ovat esimerkiksi Leader -rahoitus ja Interreg -rahoitus. Länsi-

Uudellamaalla toimiva Leader -ryhmä on nimeltään Ykkösakseli, joka on myös rahoittanut tätä 

selvitystyötä.  

Interreg -rahoitus edellyttää vähintään yhden hankepartnerin toisesta EU maasta. Hankkeen 

toiminnan tulee myös tapahtua kyseisen Interreg -ohjelman hankealueella. Uudenmaan kattava 

Interreg -ohjelma on esimerkiksi Interreg Central Baltic. Sopivia partnerimaita tässä ohjelmassa 

olisivat Ruotsi, Viro ja Latvia, joissa kaikissa esiintyy raakkua ja joissa raakun kasvatustoiminnalle 

olisi tarvetta.  

Todennäköisesti varteenotettavin rahoitusmuoto raakkujen kasvatustoiminnalle Porlassakin olisi 

kuitenkin Life -ohjelma, jonka sisällä raakun kasvatus sopisi teeman nature and biodiversity alle. 

Synergian vuoksi ja päällekkäisyyden välttämiseksi kannattaisi mahdollista Life -hanketta 

suunnitella lähtökohtaisesti myös muiden Suomessa raakun suojelun parissa työskentelevien 

tahojen kanssa. Tätä kirjoitettaessa esimerkiksi Pirkanmaalla on ollut suunnitelmissa hakea Life -

rahoitusta Pirkanmaan kolmen raakkupopulaation suojelutoimiin. Kokonaisuuden kannalta olisi 

eduksi, jos Etelä-Suomen kaikkien raakkupopulaatioiden vaatimia suojelutoimia voitaisiin yhdistää 

samaan hankkeeseen. Tällöin yhtenä osana hanketta olisi väistämättä myös yhden tai useamman 

raakun kasvattamon perustaminen Etelä-Suomeen. 
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Myös Life -hankkeissa on eduksi, mikäli hankkeita toteutetaan yhteistyössä muiden EU maiden 

kanssa.  Alustavia tunnusteluja sopivan partnerin löytämiseksi on tämän työn aikana käyty mm. 

Viron ympäristökeskuksen (Eesti Keskonnaamet) ja RMK:n (Viron metsähallitusta vastaava laitos) 

alaisen Põlulan kalanviljelylaitoksen kanssa. Viron ainoalla raakkujoella (Pudisoojoki) Lahemaan 

kansallispuistossa on tarkoitus aloittaa pienimuotoista raakun kasvatusta kasvatuslaatikoissa 

2019—2020 (Maret Vildak, Keskkonnaamet, suullinen tiedonanto). Varsinaista kasvatusasemaa 

Virossa ei kuitenkaan ole. Koska Põlulassa kasvatetaan lohia, voisi yhteistyö toimia siten, että 

Virossa tuotettaisiin kasvatuksessa tarvittavat isäntäkalat ja kasvatus tapahtuisi Porlassa.  

Olemassa olevissa raakkukasvattamoissa Euroopassa yleisenä ongelmana on toiminnan 

ylläpitäminen sen jälkeen kun laitoksen perustamisen rahoittanut hanke on päättynyt. Tällöin 

laitoksen tulee toimia käytännössä julkisella rahoituksella. Jokihelmisimpukka on suojeltu 

luonnonsuojelulain 47 § mukaisesti erityistä suojelua vaativana lajina, jolle tulee laatia oma 

suojelusuunnitelma. Raakun kasvatuksen ottaminen osaksi suojeluohjelmaa on oleellista ja siihen 

tulisi myös ohjata valtion budjetista tarvittava rahoitus.  

Yhteenveto  
Jokihelmisimpukka eli raakku on luonnonsuojelulain (1096/1996) 38 §:n 2 momentin perusteella 

annetun luonnonsuojeluasetuksen (160/1997) mukaan rauhoitettu laji. Sitä koskevat 39 §:n 

rauhoitussäädökset. Lisäksi se on 46 §:n perusteella säädetty uhanalaiseksi lajiksi ja 47 §:n 

perusteella erityisesti suojeltavaksi lajiksi, koska sen häviämisuhka on ilmeinen. 

Jokihelmisimpukka kuuluu Euroopan Unionin Habitaattidirektiivin liitteen II lajeihin, joiden 

suojelemiseksi on perustettava erityisen suojelun alueita. Euroopassa raakku on luokiteltu 

äärimmäisen uhanalaiseksi (CR) ja Suomessa erittäin uhanalaiseksi (EN). 

Korkeasta suojelustatuksestaan huolimatta raakkukantojen tila on monin paikoin niin kriittinen, 

että perinteisellä suojelulla tai jokiympäristön kunnostustoimilla ei saavuteta riittävän nopeasti 

riittäviä tuloksia. Siksi monessa maassa on ryhdytty aktiivisiin pelastustoimiin hankkeissa, joissa 

raakulle on perustettu erityisiä kasvatuslaitoksia. Tavoitteena näissä hankkeissa on kasvattaa 

raakkuja kontrolloiduissa oloissa elinkierron herkimpien nuoruusvaiheiden yli ja elvyttää sitten 

joen raakkukantaa istuttamalla riittävän suuriksi kasvaneet simpukat kotijokeensa. Suomessa 

laitosta, jonka ensisijaisen tarkoitus olisi raakkupopulaatioiden elvyttäminen simpukoiden määrää 

lisäämällä, ei vielä ole. Arvion mukaan Suomessa tällä hetkellä tunnetusta noin 120 

raakkupopulaatiosta ainakin puolessa olisi tarvetta parantaa populaation tilaa keinotekoisella 

kasvatuksella. Tämä raportti on esiselvitys siitä, voisiko Porlan kalankasvatuslaitos Lohjalla toimia 

raakun kasvattamona. 

Raakkujen kasvatusta voidaan toteuttaa monella tavalla riippuen toiminnan tavoitteesta, 

suojeltavan joen ja sen raakkupopulaation tilasta, populaation uhkatekijöistä, joen 

tavoitettavuudesta sekä käytettävissä olevista resursseista.  

Kasvatusprosessin eri vaiheita ovat aikajärjestyksessä: 

1. Glokidioiden eristäminen emosimpukoista. 

2. Isäntäkalojen infektoiminen glokidioilla. 

3. Kalojen viljely glokidioiden loisintavaiheessa 

4. Kalojen kiduksista irronneiden piensimpukoiden korjuu. 
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5. Simpukoiden kasvatus. 

6. Kasvatettujen simpukoiden istutus kotijokeensa. 

 

Eri puolilla Eurooppaa toteutettuja raakun kasvatustoimia ovat ”kevyestä raskaampaan” 

esimerkiksi (suluissa mitä em. prosessin eri vaiheita menetelmä sisältää): 

 

A. Raakun glokidioilla infektoituneiden kalojen vapautus jokeen (vaiheet 1–2). 

B. Raakun isäntäkaloista vastapudonneiden simpukanalkujen istutus jokeen (vaiheet 1–

4 ja 6). 

C. Raakun isäntäkaloista vastapudonneiden simpukanalkujen kasvattaminen joessa 

erityyppisillä kasvatusalustoilla (vaiheet 1–6). 

D. Raakun isäntäkaloista pudonneiden simpukanalkujen kasvattaminen ja ruokkiminen 

kontrolloiduissa laitosoloissa (vaiheet 1–6). 

 

Näistä menetelmistä B edustaa nk. lyhytaikaista kasvatusta, jossa simpukoita pidetään laitoksella 

vain sen ajan, mitä kuluu niiden irtoamiseen isäntäkalojen kiduksista (max 2 kk). Menetelmä D 

edustaa pitkäaikaista kasvatusta, jossa simpukoita kasvatetaan laitoksella jopa useita vuosia 

ennen jokeen istuttamista. Menetelmä C on myös pitkäaikaisen kasvatuksen muoto, mutta siinä 

simpukoita ei kasvateta laitoksella vaan joessa, mikä vähentää huomattavasti laitokselta 

vaadittavaa infrastruktuuria ja simpukoista huolehtimista. C ja D menetelmien välimuotoa 

edustaa menetelmä, jossa simpukoita kasvatetaan laitoksella esimerkiksi ensimmäiset 2–6 kk, 

jonka jälkeen ne siirretään kasvatusalustoille jokeen. Kasvatusalustoina on käytetty mm. 

erimallisia puu- tai muovirasioita, Buddensiek -levyjä tai betonista valmistettuja lieriöitä. 

Kasvatuksen viimeisestä vaiheesta eli simpukoiden istuttamisesta kotijokeensa eniten kokemusta 

Tšekissä. Myös Saksassa istutustoimintaa on harjoitettu yli 10 vuoden ajan. Tulokset ovat olleet 

pääsääntöisesti hyviä, katoamassa olevia raakkupopulaatioita on todella pystytty elvyttämään. 

Tšekissä välivaiheena jokeen istutukselle on paikoin käytetty myös jokeen yhteydessä olevia 

ihmisen tekemiä kanavia, jossa olosuhteet raakun nuoruusvaiheille on tehty optimaalisiksi. 

Päinvastaisia kokemuksia istutustoiminnasta on mm. Luxemburgista, jossa sitkeästä ja 

menestyksekkäästä kasvatustoiminnasta huolimatta maan ainoan raakkujoen raakkukantaa ei ole 

pystytty pelastamaan, kun kasvatetut simpukat eivät ole luonnonoloissa menestyneet. 

Raakun kasvatuslaitosta suunniteltaessa huomioitavia tekijöitä ovat mm. saatavilla olevan veden 

laatu ja sen saatavuus, infrastruktuuri joka mahdollistaa vähintäänkin lyhytaikaisen 

kalankasvatuksen sekä ammattitaitoinen henkilökunta toimintaa pyörittämään. Edullisinta ja 

varminta on, mikäli vesi saadaan laitokselle suoraan painovoimaisesti ilman pumppaamista. 

Veden laadun suhteen merkittävää on etenkin veden kiintoainepitoisuus, sillä korkea 

kiintoainepitoisuus edellyttää tehokasta suodatusta, jotta kasvatusalustat eivät liettyisi. 

Kiintoainepitoisuuden ohella tärkeitä parametreja ovat veden pH ja kalsiumpitoisuus.  

Raakkujen kasvatustoiminta edellyttää joitakin lupia. Raakkujen ylösnostamiseen joesta tarvitaan 

poikkeuslupa alueelliselta Ely-keskukselta. Myös simpukoiden gonadien tutkiminen ja 

glokidioiden talteenotto joella edellyttää tätä lupaa, koska toimenpiteissä joudutaan väliaikaisesti 

nostamaan raakkuja ylös joesta. Simpukoiden ja glokidioiden siirtoihin vesistöjen välillä tarvitaan 

lisäksi Ruokaviraston lupa, silloin jos niitä siirretään Gyrodactylus -suoja-alueelle.  
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Toimintaa varten tarvitaan myös terveyslupa, jolla pyritään estämään IPN-kalataudin ja rapuruton 

leviämistä, sekä ilmoitus vesiviljelyrekisteriin. Koska isäntäkaloihin tartutetaan 

kasvatustoiminnassa loinen, tarvitaan toimintaan lisäksi koe-eläinlupa. 

Jokihelmisimpukoiden kasvatus Porlan kalanviljelylaitoksella voidaan toteuttaa monella eri 

tavalla. Määräävä tekijä toteutustavan valinnassa on laitoksen perustamiseen ja toiminnan 

harjoittamiseen käytettävissä olevat resurssit sekä se, asetetaanko toiminnalle itse raakun 

kasvatuksen lisäksi muita tavoitteita kuten tutkimus, koulutus, matkailun kehittäminen jne. 

Tarvittaviin resursseihin vaikuttaa toteutustavan ja tavoitteiden lisäksi se, tullaanko laitoksella 

kasvattamaan vain Mustionjoen raakkuja vai mahdollisesti myös muita populaatioita. 

Simpukoiden kasvatus ennen istuttamista voidaan toteuttaa joko laitoksella tai in-situ jokeen 

sijoitettavilla kasvatusalustoilla tai sitten näiden menetelmien yhdistelmänä, siten, että 

alkuvaiheessa simpukat pidetään laitoksella ja myöhemmässä vaiheessa siirretään 

kasvatusalustoilla jokeen. Yhtenä välivaiheena ennen lopullista vapautusta jokeen, simpukoita 

voidaan mahdollisesti pitää luonnonmukaisissa kalateissä tai niiden yhteyteen rakennettavissa 

kanavissa, mikäli sellaisia Mustiojokeen tehdään.  

Yksinkertaisimmillaan raakun kasvatus voidaan toteuttaa Porlassa taivasalla, jolloin mitään 

lisärakennuksia toimintaa varten ei tarvita. Taivasalla toimivan laitoksen riskejä ovat kuitenkin 

ankarat talvet, jolloin ulkoaltaiden sulana pitäminen saattaa muodostua ongelmaksi. Toinen 

ongelma on vartiointi: koska Porla on myös kaikille avoin kaupunkipuisto, pitää altaille järjestää 

vartiointi mahdollisen ilkivallan estämiseksi.  

Taivasalla toimivan laitoksen vaihtoehtona on sisätiloissa toimiva raakun kasvattamo. Verrattuna 

ulkona toimivaan laitokseen sillä on monia etuja, mutta toisaalta perustamiskustannukset ovat 

väistämättä suuremmat. Koska mikään Porlassa olevista nykyisistä rakennuksista ei sellaisenaan 

kuntonsa puolesta tai muuten ole sopiva raakkujen kasvatustoimintaan, vaatii tällainen laitos 

uuden rakennuksen rakentamista alueelle. Vaihtoehtoina tällöin ovat pienimuotoiseen, esim. vain 

Mustionjoen raakkujen kasvattamiseen soveltuva parakin tai kontin kaltainen kevytrakennus tai 

erillinen uudisrakennus, jossa olisi riittävästi tilaa toiminnan mahdollista kasvattamista ajatellen.  

Luontevin paikka rakennukselle olisi sijoittaa se vanhan pois purettavan hautomorakennuksen 

paikalle.  

Raakkujen kasvatustoiminnan lisäksi Porlassa voisi olla laitokseen yhteyteen perustettava 

näyttelytila, jossa voitaisiin esitellä helmenkalastuksen historiaa, raakun biologiaa ja sen tarjoamia 

ekosysteemipalveluita, raakun ja jokiekosysteemien suojelua jne. Näyttelyyn sopisi hyvin myös 

Porlan historiaa esittelevä osio. Sopiva paikka näyttelylle olisi Porlan vanha päärakennus. Tilojen 

niin salliessa näyttelyn yhteyteen voisi lisäksi yhdistää opetus- ja tutkimustiloja sekä majoitustiloja 

tutkijoille vanhan päärakennuksen ullakolle.  

Raakkukeskuksen perustamiskustannukset olisivat arviolta 100 000–500 000 euroa riippuen 

laitoksen toteutustavasta ja kapasiteetista kasvattaa yhden tai useamman raakkupopulaatioiden 

simpukoita. Toimintakustannukset olisivat luokkaa 70 000–150 000 euroa / vuosi riippuen 

toiminnna laajuudesta ja mm. siitä yhdistettäisiinkö kasvattamoon myös näyttelytiloja. 

Raakkukeskuksen rahoitukseen voidaan hakea projektirahoitusta Euroopan Unionin Life -

hankerahoituksesta. Tällöin hankkeessa kannattaa tehdä kansainvälistä yhteistyötä esimerkiksi 
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Viron kanssa, jossa myös suunnitellaan raakkujen kasvatustoiminnan käynnistämistä. Alustavia 

hankeneuvotteluita yhteistyöstä tätä raporttia kirjoitettaessa on käyty mm. Viron 

Keskonnaametin (Viron ympäristökeskus) ja RMK:n alaisen Põlulan kalanviljelylaitoksen kanssa. 

Põlulassa kasvatetaan lohia, jotka voisivat toimia isäntäkaloina myös Porlassa tapahtuvalle 

kasvatustoiminnalle. 

Summary 
Freshwater pearl mussels (later FPM) is in Finland protected by the Nature Conservation Act. The 

species is also listed in the EU´s Habitat Directive Appendix II as a species whose habitat must be 

protected for its survival. In Europe, FPM is red listed as critically endangered (CR) and in Finland 

endangered (EN). 

Despite the high conservation status, the state of the FPM populations is in many regions so critical 

that the traditional conservation activities such as river restorations are too slow measures to save 

the species. Therefore projects, that aim to save the species by propagating the number of young 

mussels in special captive breeding stations, have been recently started in many countries. The 

objective in these projects is to cultivate the young mussels in controlled circumstances over the 

most sensitive juvenile mussel stage and by this way restore the mussel population in their home 

river. In Finland, this kind of captive breeding station does not yet exist. However, according to 

the rough estimate more than half of the 120 known mussel populations in Finland would need 

artificial breeding for their survival. This report is a pre-feasibility study to find out, if the Porla fish 

farm in SW-Finland could serve as a captive breeding station for FPM. 

The optimal captive breeding methods depend on many factors such as the goal of the project, 

the state of the protected population and river, factors threatening the population, accessibility 

to the river and on the available resources. The stages of the captive breeding process are in the 

chronological order next: 

1. Collecting of the glochidia from the adult mussels. 

2. Infestation of the host fish. 

3. Cultivation of the host fish during the glochidia encystment period. 

4. Harvesting of the excysted juvenile mussels. 

5. Cultivation of the mussels. 

6. Releasing of the cultivated mussels back to their home stream. 

The different methods used in existing captive breeding stations are next (in parantheses the 

above listed stages of the process what the method includes): 

A. Release of the infested fish into the river (stages 1–2). 

B. Planting of the freshly excysted juvenile mussels into the river (stages 1–4 and 6). 

C. Cultivation of the freshly excysted juvenile mussels in river in Buddensiek plates, boxes 

etc (stages 1–6). 

D. Cultivation of the freshly excysted juvenile mussels in the breeding station (stages 1–6). 

Method B is an example of the so-called short-term breeding in which the mussels are kept at the 

station only during the excystment period (max 2 months). Method D represent a long-term 

breeding in which the mussels are kept at the station even several years. Also method C represents 
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a long-term breeding, but in this case the mussels are cultivated in the sediment boxes or 

Buddensiek plates in-situ, which reduces the necessary infrastructure at the station and care 

taking of the mussels. Intermediate between the methods C and D is the method in which the 

juvenile mussels are kept at the station the first 2–6 months and after that transferred into 

Buddensiek plates or sediment boxes into the river. 

The longest history of the last stage of the process, i.e. releasing the mussels into their home river 

are from Czech Republic and Germany. In principal, the results have been promising:  The 

vanishing mussel populations really have been restored succesfully. In Czech Republic, also man-

made seminatural channels have been used as intermediate habitats for mussel before their final 

release into their home stream. However, also negative results have been obtained. For example, 

in Luxembourg even the long time and active captive breeding has not helped to restore the 

mussel population in the River Our. 

Important factors in planning of the captive breeding station are for example the quality and 

availability of the water, fish farming facilities, and the professional staff for running the operation. 

Concerning the water, the best option is, if the water is received directly from river or lake 

gravitationally without pumping. From the water quality parameters especially important is the 

low content of dissolved solids, which reduces the demand of water filtration and cleaning of the 

breeding pools from fine sediments. In addition, important parameters are the pH and the calcium 

content of the water. 

In Finland, the breeding station needs few licenses for its operation. For example, a permission 

from a regional environmental centre is required for handling the FPM. In those cases, when the 

glochidia or adult mussels are transferred to Gyrodactylus salaris protection zone in northern 

Finland, the operation is controlled by the Finnish Food Authority.  

The other required permits are the health lisence, which aim to prevent the spread of IPN fish 

disease and crayfish plague in Finland. Moreover, since the host fish are infested with a parasite 

in the process, also a permit for animal experiments is needed. 

In Porla fish farm, there are several different ways to implement the FPM cultivation. The decisive 

factors when choosing the method are the resources available for setting up and operating the 

station, and whether the operation has, in addition to mussel breeding, also other goals such as 

research, education, tourism development etc. Moreover, an important factor is the scale of the 

operation, i.e. is the operation targeting to cultivate mussels only from the nearby River 

Mustionjoki population or also from other rivers. The cultivation of the mussels can be carried out 

either at the station or in-situ on the riverbed, or as a combination of these methods, so that in 

the initial stage the mussels are kept at the station and later transferred into the river in the 

sediment boxes. As an intermediate step before the final release into the river, mussels may be 

kept in semi-natural fish ways or channels connected to them. 

At its simplest, cultivation can be carried out in Porla under the open sky. In this option, no 

additional buildings are required for the operation. A risk in the opendoor station is the winter 

time: Preventing the pools freezing at low temperatures may be difficult. Moreover, Porla is a 

public city park, which means that the pools should be guarded 24 h per day. 
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An alternative for the outdoor station is a breeding station operating indoors. Compared to an 

outdoor station, it has many advantages, but on the other hand, the set-up costs would be higher. 

Since none of the present buildings in Porla are suitable for the operation, construction of a new 

breeding facility would be a prerequisite. If the target is to cultivate only River Mustionjoki 

mussels, a small or container-like lightweight building would be sufficient. On the other hand, if 

the intension is to cultivate also other populations a facility with sufficient space for possible 

growth of the operation is needed. The the new building could replace the old fish hatchery, which 

should be demolished. 

In connection to the mussel breeding station, it would be possible to establish an exhibition or 

museum, where the FPM biology, its ecosystem services, conservation of the river ecosystems 

and the history of the pearl fishing and Porla fish farm could be presented. A suitable place for the 

exhibition would be old main building of the fish farm. Besides the exhibition, the old main 

building could also include facilities for education, research and accommodation to researchers. 

The cost of setting up a mussel breeding station to Porla would be between 100 000–500 000 

euros, depending on the way the operation is implemented and on the capacity to grow one or 

more mussel populations. Operating costs would be in the range of 70 000 to 150 000 euros per 

year, depending on the scale of the operation and whether there would be also other activities 

such as exhibition and education. 

The financing for the breeding station can be applied, for example, from the European Union Life 

project funding. In this case, it would make sense to cooperate internationally, for example, with 

Estonia, which also aims to start the FPM cultivation. Possible project partners in Estonia could be 

for example the Estonian Environmental Board and Põlula fish farm in the eastern Estonia.  
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Liite 1 Raakun kasvatuslaitokset Euroopassa 
 

Kooste Euroopassa toimivista tai toimineista raakun kasvatusasemista. Sinisellä fontilla olevat 

laitokset ovat laitoksia, joihin käytiin tutustumassa tämän hankkeen yhteydessä tai aiemmin 

muissa yhteyksissä. Muilta osin tiedot perustuvat Frankie Thielenin kongressiesitelmään Brestissä 

2014.  

Laitos Sijainti Vuosi Isäntäkala Vesi Populaatioita Strategia 

Austevoll Norja 2011=> Lohi+taimen Järvi 20a Joki+Arkki 

River Dee Skotlanti 2001 Lohi Joki 2 Joki 

Windermere Englanti 2007=> Lohi+taimen+rautu Järvi 7-9 Arkki 

Mawddach Wales 2004 Lohi+taimen Joki 7 Arkki 

Ballinderry Pohjois-
Irlanti 

1999=> Taimen Joki 1 Arkki 

River Nore Irlanti 2006=> Taimen Joki 1b Joki 

Holzmülle/Rauner 
Grund 

Saksa 
(Saksi) 

2000=> Taimen Joki 3 Joki 

Reutherfurth Saksa 
(Baijeri) 

2007=> Taimen Joki 5a(+1)c Joki 

Nordrhein-
Westfalen 

Saksa 
(Aachen) 

2006=> Taimen Joki 2(+1)c Joki 

River Lutter Saksa (Ala-
Saksi) 

1973-
2001 

Taimen Joki 1 Jokid 

Huschermuehle Saksa 
(Baijeri) 

2018=> Taimen Joki+lampi 5 Joki 

Wallonia Belgia 2005-
2012 

Taimen Joki 3 Joki 

River Our Luxemburg 2008=> Taimen Joki 1 Joki 

Planiche Tšekki 1982=> Taimen Joki+lähde 7 Joki 

Kefermarkt Itävalta 2011=> Taimen Joki 2 Joki+Arkki 

Bretagne Ranska 2010=> Taimen Joki 6 Joki 

La Coquille Ranska 2015=> Taimen Joki 1 Joki 

El Veral Espanja 
(Galicia) 

2012=> Taimen Joki 3e Joki 

Konnevesi Suomi 2005=> Lohi+taimen Järvi 5 Tutkimus 

 

aKapasiteettia useammallekin populaatiolle. 
bMargaritifera margaritifera durrovensis; luvussa 6.2.3 kuvattu lyhytaikainen 

kasvatusmenetelmä 
cOman alueen populaatioiden lisäksi laitoksella on myös simpukoita Luxemburgin Our -joesta 
dMenetelmä perustui aluksi pääasiassa infektoitujen isäntäkalojen istuttamiseen 
eEL Veralin pääkohde on Ulla -joen vesistö, jossa elää viisi eri alapopulaatiota. Kasvatuksessa 

nämä kuitenkin sekoitetaan keskenään.



Liite 2: Tutustumiskäynnit raakun kasvatuslaitoksille 

 

Konnevesi, Suomi 
Konneveden tutkimusasemaan ja siellä käynnissä oleviin raakun kasvatuskokeisiin käytiin tutustumassa 

17-18.8.2017 sekä 9-10.4.2018. Raakkuihin liittyvä tutkimustyö Konneveden tutkimusasemalla tapahtuu 

järven läheisyyteen rakennetussa hallissa, jonne vesi saadaan pumppaamalla Konnevedestä. Simpukka-

altaissa käytetään pohjalla akvaariosoraa. Sedimentissä on mukana marmorikuulia, joilla nostetaan 

Konneveden muuten alhaista kalsiumpitoisuutta. Vettä ei käsitellä muuta kuin mekaanisella 0,5 mm 

seulalla. Altaiden pohjalle kertynyttä kiintoainesta poistetaan lappoimurilla. 

Tällä hetkellä laitoksella pidetään ”kuntoutuksessa” aikuisia raakkuja Ähtävänjoen, Mustionjoen, 

Karvianjoen ja Isojoen populaatioista. Lisäksi laitoksella on muutama raakku Lutosta. Raakun 

nuoruusvaiheita asemalla ei nyt ole kasvatuksessa, mutta ensi vuonna tilanne saattaa muuttua, sillä 

parhaillaan laitoksessa pidetään tammukoita, jotka kantavat kiduksissaan Iijoen vesistöön kuuluvan 

Jukuanojan raakkujen glokidioita.  

Konneveden tutkimusasemalla on sekä kokemusta raakunkasvatuksesta että toimintaan soveltuvaa 

infrastruktuuria, joten näiltä osin laitos sopisi erinomaisesti myös suojelumielessä tarkoitettuun raakun 

kasvatuksen. Laitokselle tulevan veden laatu on niin ikään suhteellisen hyvälaatuista.  

Valmiin infrastruktuurinsa ja henkilökunnan raakun kasvatuksesta omaavan kokemuksen puolesta olisi 

Konnevesi luultavasti paras vaihtoehto raakun kasvatuslaitoksen paikaksi Etelä-Suomessa. Jos ja kun 

Konnevedellä halutaan säilyttää tiloja tutkimustoimintaa ja samalla kasvattaa Etelä-Suomen 

raakkupopulaatioita suojelutarkoituksessa, pitää nykyisiä tiloja jonkin verran järjestellä uudelleen ja 

investoida uusiin kasvatus- ja kala-altaisiin. Myöhemmin, mikäli toimintaa halutaan kasvattaa, on tiloja 

luultavasti tarpeen myös jonkin verran laajentaa. Hallin laajentamiseen onkin helmikuussa 2018 haettu 

rahoitusta. 
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Konneveden tutkimusaseman raakkualtaita.  

 

Kefermarkt, Itävalta 
Kefermarktin raakkuasemalla Itävallassa vierailtiin 31.8.2017. Laitoksen toimintaa esitteli Dr. Christian 

Scheder sekä Blattfisch Ltd yhtiön johtaja Dr. Clemens Gumpinger. 

Vuonna 2011 perustettu laitos on rakennettu konttiin, joka sijaitsee Flanetz -joen yhteydessä. Flanetz on 

entinen raakkujoki, mutta enää siinä ei ole omaa raakkukantaa. Laitoksen yhteydessä on myös 

kalalammikoita taimenille. Kefermarktissa kasvatetaan Aist ja Naarn -jokien raakkupopulaatioita. 

Itse raakkuasema on tehty konttiin, jonne on johdettu painovoimalla läpivirtaus Flanetzista. Ennen 

laitokselle tuloa vesi kulkee harvan seulan ja läpi saostusaltaan (betonilieriö) kautta laitokselle. Ennen 

laitosta putkessa on vielä jokeen johtava haara, jonne vesi voidaan johtaa esim. silloin kun putki halutaan 

puhdistaa sinne kertyneestä liejusta ym. Putken mahdollisesti tukkeutuessa vettä voidaan varavoimalla 

kierrättää 10 h altaissa. Muulla tavalla vettä ei käsitellä. 

Laitoksessa vesi jaetaan kahteen altaaseen, joissa toisessa on raakkuja Aist -joesta ja toisessa Naarn -

joesta. Jälkimmäisen kohdalla laitos toimii arkkina, sillä laitoksessa olevat 50 raakkua edustavat puolta 

koko jäljellä olevasta populaatiosta eikä niitä enää palauteta jokeen. Aist´in simpukat sen sijaan 
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palautetaan jokeen vuosittain sen jälkeen kun isäntäkalat (taimen) on infektoitu. Ennen jokeen 

palauttamista simpukat merkitään, jotta seuraavina vuosina vältettäisiin samojen simpukoiden ottamista.  

Monesta muusta laitoksesta poiketen Kefermarktissa koko prosessi emosimpukoiden hedelmöityksestä 

kalojen infektointiin tapahtuu laitoksen sisällä. Tämä edellyttää, että myös Aist´in simpukat kerätään 

laitokselle jo huhtikuussa ja pidetään siellä syksyyn saakka.  

Infektoitavat kalat ovat saaveissa, jonne vesi simpukkakaukaloista virtaa. Infektoinnin jälkeen puolet 

kaloista pidetään talven yli saaveissa ja puolet kaloista siirretään sumppuun ulkona oleviin 

kalalammikoihin. Tällä halutaan vähentää riskiä, jos kontissa tapahtuu jotain odottamatonta kuten 

vesikatkos tms. 

Poistovesi laitokselta johdetaan Aist -altaasta takaisin Flanitziin ja Naarn -altaasta maahan. Aist ja Flanetz 

kuuluvat samaan vesistöön millä perusteella veden johtamisella altaasta takaisin jokeen ei katsota 

sisältävän riskiä. 

Glokidioiden keruu tapahtuu suppilopohjaisista tankeista siivilään. Irtoaminen kaloista tapahtuu noin 1 

900 päiväasteen kohdalla. Varsinainen simpukoiden ex-situ kasvatus tapahtuu Blattfisch yhtiön 

laboratoriossa Welsissä. Alkuun simpukoita pidetään jääkaapissa pakasterasioissa, 200 simpukkaa/rasia. 

Kasvatus sisätiloissa kestää noin 2 kk, jona aikana simpukoita ruokitaan detrituksella ja kaupallisilla 

valmisteilla. Seuraavassa vaiheessa simpukat siirretään vaihtoehtoisesti joko Buddensiek -levyille, 

betonisylintereihin tai puulaatikoihin. Ennen siirtoa simpukat mitataan. 

Buddensiek -levyihin sijoitetaan alkuun 3 simpukkaa/kenno, ja kasvun myötä simpukat siirretään 

suurempikennoisiin levyihin. Verkon kokoa levyissä kasvatetaan 300 mikrometristä 2 milliin. Verkko 

puhdistetaan keskimäärin kymmenen päivän välein. Talvella selvitään ilman puhdistusta. 

Vanhimmat simpukat olivat 2017 olleet kuusi vuotta rasioissa ja olivat noin peukalon kynnen kokoisia. 

Ensimmäiset vapautukset kotijokeen on suunniteltu tehtävän 2018. Vapautettavat simpukat merkitään 

numerolla joka kiinnitetään akvaarioliimalla. 

Kefermarktin laitoksen rakennuskustannukset olivat noin 30 000 €. Toiminnan ylläpito maksa noin 150 

000 €/vuosi (käytännössä yksi miestyövuosi). 

Kefermarktissa tuotetaan noin 25 000 varhaisvaiheen simpukkaa vuodessa. Näistä arvioiden mukaan noin 

10 % saavuttaa istutusiän. Suurin kuolleisuus on 2-3 ensimmäisen viikon aikana. Syytä tähän ei tarkalleen 

ottaen tiedetä. Yksi mahdollisuus on, että osa simpukoista ei opi käyttämään niille annettua ravintoa, 

minkä vuoksi ne kuolisivat nälkään alkuviikkojen jälkeen. Kun simpukoiden määrä suhteutetaan laitoksen 

ylläpitokuluihin saadaan keskimääräiseksi hinnaksi 6 €/varhaisvaiheen simpukka ja 60 €/istutuskokoinen 

simpukka. 
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Raakkuaseman pystytystä Itävallan Kefermarktissa. Laitos toimii kontissa. Kuva Blattfisch Ltd. 

 

Reutherfurth, Saksa 
Baijerin alueella sijaitsevalla Reutherfurthin raakun kasvatusaseman toimintaan tutustuttiin 1-6.9.2017. 

Laitoksen toimintaa esitteli laitoksen johtaja Marco Denic.  Reutherfurth on perustettu vanhan 

kalanviljelylaitoksen paikalle ja eroaa muista vierailluista paikoista siinä, että käytännössä koko asema on 

taivasalla. Ainoa sisätila mikä laitoksella on, oli pienehkö peräkärry, jossa oli mikroskopointitilat ja WC. 

Reutherfurthissa kasvatetaan tällä hetkellä kuuden eri joen raakkuja. Vesi laitokselle saadaan 

painovoimalla Kleine Ohe -joesta, joka on raakkujoki (ei-lisääntyvä kanta). Vesi johdetaan betoniseen 

laskeutusaltaaseen ja sieltä edelleen altaisiin, joissa kaloja pidetään.  

Kalojen infektointi tehdään näissä altaissa siten, että altaaseen sijoitetaan soralaatikossa 5-8 gravidia 

naarassimpukkaa.  Kahden populaation kohdalla kalat ja simpukat olivat eri altaissa. Altaissa on jatkuva 

läpivirtaus, poistovesi johdetaan takaisin Kleine Oheen. Marco Denicin mukaan poistoveden johtaminen 

jokeen ei ole ongelma koska Kleine Ohe on samaa vesistöä kuin kasvatuksessa olevat populaatiot eikä 

glokidioilla olisi muutenkaan mahdollisuutta selvitä Kleine Ohessa.  

Infektoituneet kalat siirretään altaista alueen kalalammikoihin talveksi. Eri populaatioiden glokidioita 

kantavat kalat pidetään omissa lammikoissa. Kalat siirretään takaisin kala-altaisiin simpukoiden korjuuta 

varten hyvissä ajoin ennen kuin 1 900 päiväastetta täyttyy. Piensimpukat kerätään altaan pohjalta 

suppilon kautta 200 µm seulalle. Piensimpukoiden korjuu tehdään kerran viikossa jopa kahden kuukauden 

ajan, jotta kaikki simpukat ovat varmuudella irronneet isännästään. 

Korjuun jälkeen simpukat siirretään puulaatikoihin, yleensä 2-3 laatikkoa/kala-allas, jolloin yhteen 

laatikkoon saattaa tulla useita tuhansia piensimpukoita (simpukat ovat tässä vaiheessa liian pieniä paljain 
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silmin nähtäväksi). Puulaatikon sivuverkkojen seulakoko tässä vaiheessa on 300 µm. Puulaatikot viedään 

aseman alapuolelle Kleine Oheen ja muutamaan muuhun alueen jokeen. Siinä vaiheessa, kun simpukat 

ovat noin 5 mm pituisia (joesta riippuen n. 3 vuotiaita), ne jaetaan useampaan laatikkon, joissa verkon 

seulakoko on 1 mm. Tässä vaiheessa laatikon pohjalle myös laitetaan soraa, johon simpukat voivat 

kaivautua. Simpukoiden kasvaessa niitä jaetaan yhä useampiin laatikoihin.  

Erona Kefermarktiin ja useimpiin muihin laitoksiin Reutherfurthissa ei pidetä simpukoita missään 

vaiheessa laboratoriossa. Tämä säästää huomattavasti työtä eikä simpukoita tarvitse erikseen ruokkia 

vaan ne saavat ravintonsa suoraan jokivedestä. Toisaalta simpukkamääriä ei voida varsinkaan alussa 

millään tavalla kontrolloida. Laatikot pitää puhdistaa niihin kertyneestä hienojakoisesta aineksesta 

keskimäärin kolmen viikon välein. Talvella joen ollessa jäässä laatikoita ei puhdisteta. 

Reutherfurthin perustamiskustannukset olivat noin 100 000 € (kaivinkonetyö noin 50 000 €, altaat ja 

putket noin 20 000 €, laboratoriotraileri 7 000 €, muut varusteet ja työt runsas 20 000 €). Toiminnan 

ylläpitäminen maksaa noin 60 000–70 000 €/v sisältäen kaiken kalojen ostosta simpukoiden jokeen 

istuttamiseen saakka. 

 

Reutherfurthin taivasalla oleva raakun kasvatusasema Baijerissa.  

 

Planiche, Tšekki 
Planichen raakkuasemalla käytiin 6-7.9.2017 Laitoksen toimintaa esitteli Ondrej Spisar. Planichessa kaikki 

oikeastaan alkoi: Jaroslav Hrushka aloitti täällä raakun kasvatuksen jo 1980-luvun alussa. Alkuperäistä 

laboratoriorakennusta ei tosin enää ole. Asemalla kasvatetaan Planiche -joen sekä neljän muun joen 

raakkuja. Raakkujen glokidiot kerätään joella ja kuljetaan veden mukana Planicheen. Planichen erikoisuus 

on kaksi korjuuaikaa vuodessa: kevätkorjuu (normaalin syklin mukaisesti) ja syyskorjuu, joka perustuu 
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siihen, että osa isäntäkaloista pidetään kesälläkin kylmässä vedessä, jolloin glokidiot kehittyvät 

hitaammin. Kahdella korjuulla vuodessa saadaan tehostettua muuten pienen laitoksen toimintaa.  

Toisen erikoisuus on, että isäntäkaloina käytetään hiukan suurempia, 2+ ikäisiä taimenia, joita pidetään 

erillisissä sangoissa. Kalat ovat villikaloja, jotka on pyydetty sähkökalastamalla samasta joesta kuin 

viljeltävät raakut. Suurempien kalojen käyttö mahdollistaa pienemmän kalamäärän (Planichessa 15 

kalaa/raakkupopulaatio), joka edelleen mahdollistaa erilliset sangot. Kalojen pitäminen erillään estää 

aggressioita niiden välillä ja tautien leviämistä. Haittapuolena on se, että kalojen hoito ja simpukoiden 

korjuu vaatii enemmän työtä. 

Korjuun jälkeen piensimpukat siirretään yhden litran pakasterasioihin, 1000 simpukkaa/rasia, joissa ne 

pidetään talven yli (kevätkierto). Vesi vaihdetaan rasioissa 5-7 päivän välein. Seuraavan vuoden 

huhtikuussa simpukat siirretään noin 1 mm mittaisina Buddensiek -levyille. Myöhemmässä vaiheessa 

simpukat siirretään pohjaan ankkuroitaviin muovirasioihin. Sekä Buddensiek -levyjä että rasioita 

puhdistetaan joella noin kuukauden välein. Syksyllä ja keväällä ne tuodaan joesta laboratorioon 

perusteellisempaan pesuun, jossa yhteydessä simpukat myös mitataan. 

Planichessa tuotetaan arviolta 5 000 piensimpukkaa/vuosi/populaatio. Arviolta 10 % simpukoista selviää 

istutusikäiseksi. Simpukat vapautetaan kotijokeen kun ne ovat joko 15 mm pituisia tai 5 vuoden ikäisiä. 

Ensimmäiset istutukset tehtiin 1996. Vuoden 2006 jälkeen on vapautettu noin 50 000 kasvatettua 3–5  

vuoden ikäistä simpukkaa. Karkean arvion mukaan niistä on edelleen elossa noin 30 000 yksilöä. Planiche 

-joessa elää tällä hetkellä noin 8 000 raakkua. Näistä suunnilleen puolet on alle 22 vuotiaita Planichen 

asemalta peräisin olevia istukkaita. 
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Planichen raakkuasemalla Tšekissä isäntäkalat pidetään kukin omassa saavissaan. 

 

Luẑni Potokin luonnonmukainen kanava, Tšekki 
Tšekin ensimmäiselle raakuille tehdylle luonnonmukaisella kanavalla käytiin 7.9.2017. Kanavaa ja sen 

toimintaa esitteli Ondrej Spisar. Kanava sijaitsee Saksan ja Tšekin rajajoen Luẑni Potokin (joen nimi 

Saksassa Zinnbach) yhteydessä joen tulvaniityllä. Kanavan rakentaminen aloitettiin 1992 kaivamalla noin 

metrin syvyinen, voimakkaasti meanderoiva oja niitylle. Ojaa tukevoitettiin aluksi puurakenteilla. Kolmen 

vuoden jälkeen puurakenteet poistettiin, jotta kanavaan tulisi luonnolliset seinämät. Kanavan pohja 

täytettiin paksulti soralla niin että lopulliseksi vesisyvyydeksi saatiin noin 0,2–0,4 metriä. Virtausta 

kanavassa säädetään sululla ja kanavan kaltevuudella noin 0,4 metriin sekunnissa. Kanavan reunoille 

istutettiin kolmea eri ruohokasvia, Poa trivialis 70 %, Alopecurus pratensis 15 % ja Festuca rubra 15 %, 

joiden on todettu olevan erityisen hyviä detrituksen kannalta. Kanavaan on myös johdettu sivukanava, 

jonka tehtävä on kuljettaa kanavaan nimenomaa ravintoa simpukoille. 

Kanavaan on vuosien varrella istutettu yli 1 000 kolme vuotiasta simpukkaa. Kuolleisuus on ollut alle 15 

%. Sukukypsyyden saavutettuaan simpukat ovat useimmiten itse siirtyneet Luẑni Potokiin. Joen 1 500 

simpukan populaatiosta noin 800 on iän perusteella kanavasta sinne siirtyneitä. Muita nuoria simpukoita 

joessa ei ole, joten kanavan ansiosta joessa kasvaa nuorten simpukoiden kanta, joka antaa lisäaikaa Luẑni 

Potokin kunnostamiselle ja raakun luontaisen elinkierron palauttamiselle joessa. 
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Tšekin ja Saksan rajajoki Luẑni Botok/Zinnbach. Kuvassa Ondrej Spisar, jonka oikea käsi osoittaa Tšekin 

puolen rantaa ja vasen käsi Saksan puolen rantaa. Joen yhteyteen on rakennettu luonnonmukainen 

kanava raakuille.  

 

Kanava meanderoi Luẑni Borokin tulvaniityllä lähestulkoon kasvillisuuden peittämänä.  
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Kanavaan virtaavan veden määrää säännöstellään sululla.  
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Luonnonmukaisen kanavan yhteyteen kaivettu ”ravintokanava”, jonka tehtävänä on kuljettaa niityltä 

ravinteita kanavassa oleville raakuille.  
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Holzmülle, Saksa 
Holzmüllen raakkuasema Saksin alueella toimi majapaikkanamme Saksassa 7–9.9.2017. Aseman perusti 

paikan omistaja Michael Lange 2000-luvun alussa. Käynnin aikana laitos ei enää ollut toiminnassa. 

Aiemmin laitoksessa kasvatettiin läheisen Haarbachtal -joen raakkuja, jonka kannan laitos on pitkälti 

pelastanut. Silloin kun laitos vielä pari vuotta sitten oli toiminnassa, kaloista irronneet piensimpukat 

siirrettiin alkuun kahdeksi ensimmäiseksi elinkuukaudeksi pakastusrasioihin. Tänä aikana simpukoita 

ruokittiin detrituksella. Tämän jälkeen, kun simpukat olivat noin millin mittaisia, ne siirrettiin jokeen 

muovirasioihin. Laitokselle saatiin vesi pumpuilla. Piensimpukoiden korjuu tehtiin erikoisella tavalla kala-

altaan keskelle sijoitetun rei´itetyn muovilieriön kautta, jonne kaloista irronneet simpukat ajautuivat 

virran mukana. 

 

Holzmüllen raakkuasema Saksissa. Syksyllä 2017 laitos ei ollut toiminnassa.  

 

Rauner Grund, Saksa 
Rauner Grundin raakkuasema jatkaa Holzmüllessa aloitettua raakun ex-situ suojelua Saksin alueella. 

Laitoksella vierailtiin 8.9.2017, jolloin laitosta esittelivät laitoksen johtaja Thomas Findeis sekä 

asiantuntijana Michael Lange. Laitoksen toiminnasta vastaa Saksin alueen luonnonsuojeluyhdistys (The 

Saxony State Foundation for Nature and Environment). 

Laitos on perustettu vanhan maalaistalon rakennukseen Raunerbach -joen viereen. Raunerbachin ohella 

laitoksessa kasvatetaan Haarbachtalin raakkuja. Vesi laitokselle saadaan joesta pumppaamalla. 

Menetelmät ovat pitkälti samoja kun laitoksen edeltäjässä Holzmüllessa. 
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Simpukoiden korjuuaikaan käytettäviä kalasaaveja Rauner Grundissa.  

 

Huschermülle, Saksa 
Edellä esiteltyjen toiminnassa olevien tai lakkautettujen raakkuasemien lisäksi Saksassa käytiin 

tutustumassa syksyllä 2017 Hof´ssa lähellä Tšekin rajaa sijaitsevaan Huschermülleen, jonne oli 

suunnitteilla uusi raakun kasvatuslaitos. Paikkaa esitteli Ondrej Spisar, joka pitkälti myös vastaa laitoksen 

suunnittelusta raakun kasvatuksen osalta. Asema aloitti toimintansa kesällä 2018. 

Huschermülle on vanha mylly, joka koostuu kolmesta eri kerroksesta, joista alimmassa on tilat 

kalanviljelytoimintaa ja raakun kasvatusta varten, keskikerroksessa märkälaboratorio ja ylimpässä 

kerroksessa seminaari- ja majoitustiloja. Asemalla on tarkoitus kasvattaa neljää eri raakkupopulaatiota ja 

kapasiteettia varataan vielä neljälle muulle populaatiolle. Vesi asemalle otetaan pumppaamalla kahdesta 

eri purosta sekä lisäksi lammesta painovoimalla (painovoimainen vesi kahteen alimpaan kerrokseen). 

Vedet sekoitetaan alustavasti suhteessa 80 % lampivesi ja 20 % purovesi. Simpukoiden ravinto saadaan 

osittain humuspitoisesta lammen vedestä. Veden lähteitä on siis kolme rinnakkaista, joista yksi toimii 

ilman pumppausta. Poistovesi johdetaan 2,8 km vanhaa kanavaa pitkin ennen yhtymistään jokeen. Pitkällä 

kanavalla on tarkoitus huolehtia siitä, että jokeen ei kulkeudu laitokselta eläviä glokidioita.  

Paitsi veden suhteen, laitoksella on tarkoitus muutenkin toteuttaa rinnakkaisia menetelmiä siten, että osa 

simpukoista kasvatetaan asemalla ja osa laatikoissa joessa. Myös kaloja pidetään osa sisällä laitoksen 

kalanviljelypuolella ja osa ulkona kala-altaissa. Rinnakkaisilla menetelmillä halutaan varmistaa, että koko 

vuosiluokka ei mene hukkaan, jos joku systeemi pettää. Osa kaloista myös pidetään kylmemmässä 

vedessä syyskorjuuta varten. 
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Alustavat kustannukset laitoksen perustamiselle ovat rakennusten ostohinta 230 000 euroa ja 

remontointi 100 000 euroa. Koska asema tulee toimimaan myös kalanviljelylaitoksena, on laitokselle 

tarkoitus hankkia tuloja myymällä isäntäkalat korjuun jälkeen 2+ vuotiaina. Laitoksella tulee 

työskentelemään suunnitelmien mukaan kaksi täyspäiväistä työntekijää, joista toinen on 

kalanviljelytoiminnasta vastaava kalabiologi ja toinen raakun kasvatuksen asiantuntija. Sen lisäksi 

pyrkimys on, että laitoksella tekee töitä vähintään yksi tohtoriopiskelija.  

 

Huschermüllen vanha myllyrakennus Hof:ssa syksyllä 2017. Paikka remontoitiin raakkuasemaksi keväällä 

2018 ja raakun kasvatus aloitettiin paikassa kesällä 2018.  

 

Austevoll, Norja 
Austevollin raakkuasema Norjassa aloitti toimintansa 2011. Laitos sijaitsee Austevollin kunnassa 

Huftaröyn saarella. Laitoksessa vierailtiin 18–20.10 2017. Kirjoittaja lisäksi vieraillulle osallistui Markku 

Kaukoranta Pro Porla ry:stä. Laitoksen toimintaa esitteli laitoksen johtaja ja Bergenin yliopiston professori 

Per Jakobsen. 

Austevoll on raakkuasemaksi erittäin iso. Tavoitteena on, että se voisi palvella kaikkia Norjan ex-situ 

suojelun tarpeessa olevia raakkupopulaatioita. Vierailuhetkellä laitoksessa oli raakkuja yli 20 eri 

populaatiosta ja kaiken kaikkiaan laitoksella on ollut kasvatuksessa noin 40 eri populaation raakkuja.  Paitsi 

Norjan raakkupopulaatioita, laitoksessa voidaan kasvattaa myös esimerkiksi Ruotsin tai Suomen 

populaatioista peräisin olevia raakkuja. Tällä tavalla myös rahoitetaan laitoksen toimintaa. 

Jakobsenin mukaan suojelutoiminnalla Austevollissa on kaksi pääasiallista tavoitetta: ”tavanomainen” 

tavoite on populaatioiden suojelu, jolla pyritään elvyttämään joen raakkukantaa. Muutamissa tapauksissa 

tavoitteena on ollut kuitenkin vaikuttaa simpukoiden kautta koko joen ekologiseen tilaan parantavasti. 
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Tällöin jokeen istutettavien raakkujen lukumäärä pyritään maksimoimaan. Näiden lisäksi laitos toimii 

joillekin populaatioille arkkina, esimerkiksi Asherelvan ainoat jäljellä olevat simpukat ovat tällä hetkellä 

Austevollissa. 

Vesi laitokselle saadaan painovoimaisesti laitoksen lähellä olevasta Kvernevattnet -järvestä. Ennen 

simpukoiden kasvatuskaukaloita vesi ohjataan kolmen eri suodattimen (40, 20 ja 5 µm), saostusaltaan ja 

UV filtterin kautta”kasvialtaaseen”, missä sidotaan vedessä olevia ravinteita. Poistovesi juoksutetaan 

suoraan mereen.  

Glokidiot eristämisessä Austevollissa käytetään molempia päämenetelmiä eli glokidiot kerätään talteen 

joko laitoksella olevista emosimpukoista tai joella in-situ. Ensimmäisessä tapauksessa simpukat pidetään 

laitoksella infektoinnin jälkeen vielä ylimääräinen vuosi. Tämä on varatoimi siltä varalta, että infektointi ei 

ensimmäisellä kerralla onnistu. 

Isäntäkaloina Austevollissa käytetään raakkupopulaatiosta riippuen 1+ lohia tai taimenia. Korjuun jälkeen 

piensimpukat siirretään 2,5 litran pakastusrasioihin (200 simpukkaa/laatikko) ensimmäiseksi 6–7 

kuukaudeksi. Mikäli korjuussa saatava simpukkamäärä on yli 100 000 simpukkaa, siirretään ne suoraan 

virtakaukaloihin ilman pohjasoraa. Simpukoita ruokitaan joka toinen päivä detrituksella. Vesi rasioissa 

vaihdetaan kaksi kertaa viikossa. 

Noin puolen vuoden jälkeen simpukat siirretään marmorisoralla varustettuihin virtakaukaloihin. 

Kaukaloiden vettä kierrätetään pumpuilla ja vesi vaihdetaan kerran viikossa. Marmorisoraa käytetään sen 

vuoksi, että Kvernevattnen vedessä on vähän kalsiumia. 

Noin kahden vuoden kasvatuksen jälkeen, kun simpukat ovat 4–9 mm pituisia, simpukat viedään 

kotijokeensa jatkokasvatukseen. Tämä tapahtuu puulaatikoissa, jotka tarvittaessa on täytetty 

marmorisoralla. Syksyllä 2017 tällaisia jokilaatikoita oli käytössä jo 17 eri joessa. Laatikoiden hoidosta 

vastaa joesta riippuen joko NINA tai yksityiset alalla toimivat konsultIt. Hyväkuntoisissa joissa laatikoita 

on tarpeen puhdistaa vain kolme kertaa vuodessa. 

Noin kolmen vuoden kasvatuksen jälkeen simpukoiden ollessa suunnilleen sentin mittaisia, ne 

vapautetaan jokeen. Syksyllä 2017 simpukoita oli vapautettu yli viiteen jokeen 250–900 simpukkaa/joki. 

Ennen vapauttamista simpukat merkitään. 

Syksyllä 2017 laitosta vaivasi Kvernevattnen sinileväongelma, joka on nostanut kasvatettujen 

simpukoiden kuolleisuutta selvästi. Sinilevä on runsastunut järvessä järven ranta-alueilla 2013 tehtyjen 

avohakkuiden jälkeen. Toinen ongelma laitoksella ovat olleet Macrostomum -suvun laakamadot, jotka 

syövät pieniä raakkuja. Myös homekasvustoista on aika ajoin koitunut ongelmia. 

Austevollin laitoksen perustaminen maksoi vain noin 5 000 euroa, joka meni pääasiassa 

varusteinvestointeihin. Alhaista hintaa selittää se, että laitos on entinen kalanviljelylaitos, jonka omistaja 

on ilman vuokrakuluja antanut tilat ja varusteet raakun kasvatustoimintaan. Laitoksella työskentelee kaksi 

täyspäiväistä työntekijää sekä puolipäiväisesti kaksi muuta henkilöä (Per Jakobsen ja hänen vaimonsa joka 

toimii laitoksen eläinlääkärinä). Sesonkiaikana (korjuuaika) palkataan lisäksi aputyövoimaa. Kaiken 

kaikkiaan laitoksen toiminta edellyttää noin 3,5 miestyövuotta/kalenterivuosi, mikä Norjan palkkatasolla 

vastaa noin 3,5 miljoonan Norjan kruunun (n. 360 000 €) palkkakuluja.  Palkat ovat noin 85 % laitoksen 

kokonaiskuluista, joten koko laitoksen vuosibudjetti on noin 4,1 miljoonaa Norjan kruunua (n. 425 000 €). 



 90 

Rahoitus tulee Norjan valtiolta ja se pitää anoa joka vuosi erikseen. Tiloissa toimii raakun kasvatuksen 

ohella edelleen myös kalanviljelylaitos, jonka toimintakulut eivät ole em. luvuissa mukana. 

 

Varhaiskasvatuksessa käytettäviä rasioita Austevollissa.  

 

Raakun kasvatuskaukaloita Austevollissa. Kaukaloiden sivut ja pohja ovat seulaverkkoa, mikä mahdollistaa 

veden virtauksen kaukaloiden läpi.  
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Simpukoita kasvatussoralla Austevollissa. Sorana käytetään osin marmorisoraa kalsiumpitoisuuden 

lisäämiseksi.  

 

Ennen kuin vesi johdetaan raakun kasvatuskaukaloihin siitä sidotaan ravinteita kasvillisuuden avulla. Kuva  
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Austevollin raakkuaseman sisänäkymiä. Vasemmalla kala-altaita ja oikealla saaveja, joihin kalat siirretään 

simpukoiden korjuuaikana. Kalojen kiduksista irronneet simpukat vajoavat saavin pohjalle ja ne 

valutetaan saavin pohjaan kiinnitettyä muoviletkua pitkin seulalle.  

 

La Coquille, Ranska 
Keski-Ranskassa Firbeixissa sijaitseva La Coquillen raakkuasemalla käytiin 31.10.2017. Kirjoittaja lisäksi 

vieraillulle osallistuivat Juha Syväranta Allecosta ja Markku Kaukoranta Pro Porla ry:stä. Laitoksen 

toimintaa esitteli projektipäällikkö Charlie Pichon. 

Laitoksessa kasvatetaan La Dronne -joen raakkuja. Tiettävästi kyseessä on koko Ranskan paras raakkujoki. 

Laitos on perustettu ja toimintaa rahoitetaan Life-hankkeesta, joka alkoi 2014 ja jatkuu vuoteen 2020. 

Koska kyseessä on vasta hiljattain perustettu laitos, oli raakkujen kasvatuksesta kertynyt varsin vähän 

kokemuksia (toiminta aloitettiin 2015 ja ensimmäinen korjuu oli 2016) eikä yhtäkään simpukkaa ollut vielä 

vapautettu kotijokeensa. 

Laitos koostuu kolmesta kontista ja erillisestä laboratorio-/neuvottelutilasta. Vesi laitokselle saadaan 

pumppaamalla lähteestä laitoksesta noin 500 metrin päässä olevalta niityltä. Pumppaaminen tehdään 

kahdella pumpulla ja sähkökatkojen varalta laitoksella on varasysteemi, jolla laitos toimii jopa kahden 

viikon ajan. Veden kiintoaineita poistetaan saostusaltaassa sekä mekaanisesti 200->70->20 µm 

suodattimilla ja UV-filtterillä. Kasvatusaltaissa on puolisuljettu veden kierto, vesi vaihdetaan kolme kertaa 

viikossa.  

Isäntäkaloina laitoksella käytetään taimenia. Glokidiot kerätään joella, joten laitoksessa ei pidetä aikuisia 

raakkuja. Vuonna 2016 infektoinnissa käytettiin 20 eri naarassimpukasta kerättyjä glokidioita ja vuonna 

2017 17 eri simpukan glokidioita.  
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Simpukat alkavat irrota isäntäkalan kiduksista yleensä noin 1 700 päiväasteen kohdalla. Tämän jälkeen 

piensimpukoiden korjuuta tehdään päivittäin jopa kolmen kuukauden ajan. Kasvatettavia simpukoita 

ruokitaan itse kasvatetuilla levillä (Chlorea vulgaris, Sceneolesmus ja Stichococcus bacillois). Tavoitteena 

on kasvattaa simpukoita laitoksella kaksi vuotta ennen jokeen istutusta.  

Laitoksen perustamiskuluista saatiin hyvin yksityiskohtaiset laskelmat. Kaiken kaikkiaan perustamiskulut 

olivat 204 000 euroa. 

 

La Coquillen raakkuasema toimii konteissa.  
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Bretagne, Ranska  
Bretagnessa sijaitsevalla raakkuasemalla vierailtiin 2.11.2017. Kirjoittaja lisäksi vieraillulle osallistuivat 

Juha Syväranta Allecosta ja Markku Kaukoranta Pro Porla ry:stä. Laitoksen toimintaa esittelivät meille 

Pierre-Yves Pasco, Marie Capoulade sekä erityisesti kalanviljelypuolen toimintaa Pierrick Dury. 

Raakkuasema on perustettu kalanviljelylaitoksen yhteyteen Life-rahoituksella. Kalanviljelylaitoksella 

viljellään sekä taimenta että lohta. Raakkujen isäntäkalana käytetään vain yhden ja ainoan joen0+ 

taimenia, jotka ovat testeissä osoittautuneet hyviksi isänniksi. Myös lohta on testattu isäntäkalana, mutta 

huonolla menestyksellä. 

Laitoksella kasvatetaan kuuden eri joen raakkuja. Joista kolme sijaitsee Bretagnen alueella ja kolme 

Normandien alueella. Laitoksen kapasiteettia on mahdollisuus kasvattaa. 

Vesi laitokselle saadaan läheisestä joesta painovoimalla. Vesi johdetaan 500 m3 suuruiseen 

saostusaltaaseen josta edelleen laitokselle 25 µm suodattimen kautta. Poistovesi johdetaan takaisin 

jokeen. Normandien populaatioihin käytetty poistovesi käsitellään monella tavalla (UV filtteri ja 

biologinen puhdistus) ennen jokeen laskemista, millä halutaan välttää Normandien alueella esiintyvän 

IHN-kalataudin leviämistä Bretagnen vesistöihin. 

Kalojen infektoimiseen käytettävät glokidiot kerätään joella. Yleensä käytetään noin 15 naarassimpukkaa, 

joiden gonadien kehittymistä seurataan syksyllä noin kerran viikossa. Glokidioliuos laimennetaan siten, 

että siinä on noin 1 000 glokidiota kalaa kohti eli yhteensä noin 1-2 miljoonaa glokidiota/populaatio kun 

infektoitavia kaloja on 1 000–2 000.  

Piensimpukoiden korjuu tapahtuu seuraavana vuonna maalis-kesäkuussa. Kokemuksen mukaan kahden 

ensimmäisen viikon aikana irtoavat simpukat eivät ole kovin elinvoimaisia vaan vasta tämän jälkeen 

irtoavat. 

Irtoamisen jälkeen piensimpukat siirretään suoraan kasvatuskaukaloihin eli varhaiskasvatusta 

pakasterasioissa ei ole. Altaissa veden kierto tehdään pumpuilla ja vesi vaihdetaan ja altaat puhdistetaan 

kerran viikossa. Simpukoita ruokitaan kuutena päivänä viikossa kaupallisilla simpukkaravinteilla. 

Simpukoiden kuolleisuus laitoksella on hyvin alhainen (käytännössä 0 %). Kaukalokasvatuksen ohella 

laitoksessa on kokeiltu myös erilaisia in-situ kasvatustapoja kuten joen pohjaan asetettavia 

verkkoseinäisiä lieriöitä (kuva). 

Laitoksen vaatimat alkuinvestoinnit olivat noin 700 000 euroa. Laitoksessa työskentelee 

raakunkasvatuksen parissa kolme täyspäiväistä työntekijää. Vuosibudjetti on palkat mukaan lukien noin 

miljoona euroa.  
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Bretagnen raakkuaseman rakennukset. Vesi laitokselle otetaan vasemmalla olevasta joesta. Vesi 

johdetaan kanavaa myöten rakennusten takana näkyvään betoniseen saostusaltaaseen ja sieltä edelleen 

laitokselle.  

 

In-situ kasvatuksessa käytettäviä lieriöitä Bretagnessa. Lieriöihin laitetaan nuoria raakkuja, jonka jälkeen 

ne kaivetaan joen pohjasoraan.  
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Raakun kasvatuskaukaloita Bretagnessa.  
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El Veral, Espanja  
Espanjan Galiciassa sijaitsevalla El Veral raakkuasemalla vierailtiin 6.11.2017. Laitoksen toimintaa 

esittelivät  Mapaz Ondina, Catuxa Varela sekä Ramon Mascato. Kirjoittajan lisäksi vierailulle osallistui 

Markku Kaukoranta, Pro Porla ry:stä. 

Laitos toimii kalanviljelyaseman yhteydessä. Laitos perustettiin ja toiminta aloitettiin Life-hankkeen 

rahoituksella. Life-hanke loppui 2016, minkä jälkeen laitos on toiminut kansallisella rahoituksella. 

Laitoksella kasvatetaan kolmen eri vesistöalueen raakkuja. Pääasiallinen suojelukohde on Ulla-joen 

vesistö, jonka sisällä elää viisi eri geneettisesti lähellä toisiaan elävää alapopulaatiota. Kasvatuksessa nämä 

populaatiot sekoitetaan tarkoituksella keskenään eli Ulla-joen vesistön populaatioita käsitellään kuin yhtä. 

Tämän lisäksi laitoksessa kasvatetaan kahden muun joen populaatioita, jotka pidetään erillisenä Ulla-joen 

simpukoista.  

Vesi laitokselle saadaan laitoksen yhteydessä olevasta joesta. Vesi suodatetaan 20 µm seulalla.  

Glokidioiden kerääminen tapahtuu laitokselle tuoduista simpukoista. Simpukoiden tuonti asemalle 

yritetään ajoittaa mahdollisimman tarkasti glokidioiden irtoamisajankohtaan. Infektoinnin jälkeen 

emosimpukat merkitään ja palautetaan kotijokeensa.  

Isäntäkaloina käytetään laitoksessa viljeltyjä 0+ taimenia. Glokidiota sisältävä vesi laimennetaan siten, 

että glokidioannos on noin 1 000 glokidiota kalagrammaa kohti eli kun kalat ovat keskimäärin 2 g painoisia 

on glokidioannos infektointiliuoksessa kalaa kohti keskimäärin 2 000 kpl.  

Piensimpukoiden korjuu tehdään 1 500–2 000 päiväasteessa huhtikuusta alkaen. Korjuun jälkeen 

simpukat siirretään pakasterasioihin. Rasiat puhdistetaan kerran viikossa, jolloin simpukat myös mitataan. 

Simpukoita ruokitaan kaupallisilla simpukkaravintotuotteilla sekä itse kerätyllä detrituksella. 

Simpukoita kasvatetaan rasioissa jopa kolme vuotta. Rasioiden lisäksi vanhempia simpukoita pidetään 

myös virtakaukaloissa akvaariohiekan kanssa sekä akvaariossa, joihin aiheutetaan veden virtaus 

propellilla. Myös Buddensiek -levyjä on kokeiltu. Näiden lisäksi on tehty istutuskokeita vanhan myllyn 

kanavaan siten, että kolmen kuukauden ikäisiä ja noin millin mittaisia simpukoita on istutettu kanavaan 

etukäteen valittuihin pisteisiin ilmastointiputkea hyväksikäyttäen. Putken avulla simpukat saadaan 

tarkalleen valittuun pisteeseen ilman, että virta vie niitä mukanaan. Istutuksen jälkeen putkea pidetään 

virran suojana vielä kolme tuntia, jotta simpukat ehtivät vajota sorajyvästen väleihin. 

El Veralin asemalla työskentelee raakun kasvatuksen parissa täysaikaisesti kaksi henkilöä. Sen lisäksi 

asemalla työskentelee osa-aikaisesti kaksi muuta työntekijää.  
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El Veral aseman kala-altaita.  
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Kasvatuksessa käytettäviä rasioita El Veralin raakkuasemalla.  

 

Kalborn Mill, Luxemburg 
Kalborn Mill kasvatusasemalla vierailtiin 6.1.2018 (Markku Kaukoranta) ja 29.11.2018 (Panu Oulasvirta). 

Vanhan Kalbornin myllyn paikalle perustetulla kasvatusasemalla on yritetty elvyttää vieressä virtaavan 

Our -joen raakkukantaa. Ennen raakkujen lopullista katoamista kyseessä oli Luxemburgin viimeinen 

raakkujoki. Raakkujen kadottua Luxemburgin alueelta, ainoa raakkuesiintymiä Our -joessa on Belgian 

puolella. Vaikka raakkujen kasvatusta on Kalbornissa harjoitettu usean vuoden ajan, ei toiminnalla ole 

onnistuttu elvyttämään Our -joen raakkukantaa. Tällä hetkellä Our´n raakkuja on kuitenkin edelleen 

laitoksella kasvatusaltaissa. Lisäksi muutamia jo yli 10 vuoden ikään yltäneitä simpukoita elää 

sedimenttilaatikoissa Reutherfurthin raakkuasemalla Saksassa. Raakun lisäksi Kalbornissa kasvatetaan 

myös uhanalaisiksi luokiteltuja vuollejokisimpukoita (Unio crassus). 

Kasvatustoiminnan lisäksi Kalborn toimii koulutus ja tiedotuskeskuksena, jossa vierailee vuosittain useita 

koululaisryhmiä sekä muita jokiluonnon suojelusta kiinnostuneita tahoja. Paikalla on mm. makean veden 

simpukoita esittelevä näyttely, mikroskooppeja sekä muuta opetusvälineistöä. Vuoteen 2018 mennessä 

Kalbornissa oli vieraillut noin 8 000 ihmistä. 
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Kalborn Mill´n opetus- ja näyttelytiloja. 




