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Pinsiön-Matalusjoen, Ruonanjoen ja Turkimusojan rapujen
istutuksen riskianalyysi
1

Johdanto
Tämän työn tarkoituksena oli laatia jokiravun (Astacus astacus) istutuksen
riskianalyysi Turkimusojalle, Ruonanjoelle ja Pinsiön-Matalusjoelle. Kullakin joella
on ollut vahva jokirapukanta, joka on 1980–1990 lukujen aikana hävinnyt
rapuruton vuoksi. Jokiravun palauttamista näihin jokiin on nyt harkittu, koska
jokiravulla
arvioidaan
olevan
myönteistä
vaikutusta
joissa
esiintyvän
jokihelmisimpukan kannalta.
Jokiravut ovat merkittäviä elinpiirinsä muokkaajia ja vaikuttavat mm. veden
laatuun
ja
vesistön
pohja-alueen
puhtauteen.
Jokiravut
käyttävät
jokiympäristössä pohjalle kulkeutuvaa eloperäistä ainetta ravintonaan ja lisäksi
pöyhivät ja kaivavat pohja-aluetta. Tämän seurauksena pohja-alue pysyy
puhtaampana ja pohjan liettyminen on hitaampaa. Pohja-alueen puhdistamisella
on arveltu olevan myönteisiä vaikutuksia jokihelmisimpukalle, sillä etenkin
jokihelmisimpukan elinkierron nuoruusvaiheet kärsivät pohjan liettymisestä ja
suurten kiintoainesmäärien kulkeutumisesta jokiympäristössä.
Työssä toteutettiin jokirapujen koesumputus jokaisella joella. koesumputuksella
saadaan tietoa vesistöalueen soveltuvuudesta rapujen elinympäristöksi.
Koesumputuksen tuloksia on käytetty hyväksi riskianalyysin laatimisessa.
Koesumputukusen ja riskianalyysin on laatinut Hämeenkyrön kunnan, Nokian
kaupungin ja Ylöjärven kaupungin yhteisen Kolmen helmen joet –hankkeen
toimeksiannosta FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, missä työryhmään ovat
kuuluneet FM biologi Marja Nuottajärvi ja FM biologi Janne Partanen.

2

Rapujen koesumputus
Rapujen koesumputuksella saadaan tietoa vesistöalueen soveltuvuudesta rapujen
elinympäristöksi. Koesumputuksessa rapuja pidetään sumpuissa tutkittavassa
vesistössä tarpeellinen aika ja rapujen kuntoa tarkkaillaan. Rapujen
selviytymisestä voidaan päätellä rapujen elinmahdollisuuksia tutkittavassa
vesistössä ja sen pohjalta voidaan tarvittaessa suunnitella rapuistutuksia.
Virtaavassa vedessä rapusumputus kertoo paitsi sumputuspaikan tilasta, myös
yläpuolisen vesistön tilasta. Mahdolliset taudinaiheuttajat kulkeutuvat veden
mukana alavirtaan ja samoin muut ympäristöstä aiheutuvat haittatekijät.
Jokaiselle tässä työssä tarkasteltavalle joelle päätettiin sijoittaa kaksi sumppua.
Toinen sumpuista sijoitettiin joen alajuoksulle, jolloin alaosan sumpun tulokset
kuvastavat laajasti joen tilannetta. Toinen sumpuista sijoitettiin joen ylemmälle
osalle, jolloin saadaan myös tarkempaa tietoa joen ylimmän osan tilasta.
Mahdolliset eroavaisuudet tuloksissa joen yläosan ja alaosan sumppujen välillä
auttavat myös paikallistamaan mahdollisia ongelmakohteita.
Jokiravut koesumputusta varten hankittiin Keski-Suomesta Alakintausjärveltä.
Järven rapuja käytetään mm. ELY-keskuksen velvoiteistutuksissa ja järven ravut
on todettu seurannoissa rutottomiksi. Lupa koesumputukseen ja jokirapujen
käyttöön haettiin Pirkanmaan alueen kalatalousasioista vastaavalta viranomaiselta
eli Pohjois-Savon ELY-keskukselta. Koesumputuksesta Natura-alueverkostoon
kuuluvilla Ruonanjoella ja Pinsiön-Matalusjoella tehtiin myös toimenpide-ilmoitus
Pirkanmaan ELY-keskukseen. Vesialueen omistajilta pyydettiin myös luvat
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sumputuksen suorittamiseksi. Sumppujen sijoituspaikat
sumppujen sijoittamista vesikiikarilla raakuttomiksi.

tarkastettiin

ennen

Ravut sijoitettiin 30x40x50 cm kokoisista muovisista varastolaatikoista tehtyihin
sumppuihin (kuva 1). Laatikoihin oli porattu reikiä veden vaihtuvuuden
turvaamiseksi ja laatikon sisälle oli tehty salaojaputkesta ravuille suojapaikkoja.
Salaojaputken pätkät oli kiinnitetty laatikon seiniin nippusiteillä. Rapuja sijoitettiin
sumppuihin 12-13 kpl ja suojapaikkoja sumpuissa oli kaksinkertainen määrä
rapuihin nähden. Sumppulaatikon pohjalle laitettiin kiviä painoksi sekä ruoaksi
perunaa, porkkanaa ja lepän lehtiä. Laatikko suljettiin kannella, joka oli niin ikään
rei’itetty. Sumppu upotettiin sopivaan paikkaan virrassa siten, että se peittyi
kokonaan. Sumpun kanteen oli kiinnitetty infolappu, jossa kerrottiin sumpun
tarkoituksesta. Sumppuun oli lisäksi kiinnitetty naru, joka johti rannalle kiinteään
kiinnityspisteeseen (Kivi, puun oksa tms.).
Sumput käytiin tarkastamassa kaksi kuukautta kestäneen kokeen aikana
viikoittain, jolloin seurattiin rapujen ja sumppujen kuntoa ja lisättiin tarvittaessa
rapujen ravintoa. Kuolleet ravut poistettiin sumpusta, suljettiin ilmatiiviiseen
muovipussiin ja toimitettiin viipymättä tutkimuksia varten Eviraan matkahuollon
kautta kylmälaukkuun pakattuna pikalähetyksenä. Kylmälaukkuun lisättiin
kylmävaraaja ravun pilaantumisen hidastamiseksi. Elävät ravut pakattiin
kuljetuksen ajaksi rei’itettyyn pehviseen kenkälaatikkoon, jonka pohjalle laitettiin
muovin päälle märkää sanomalehtipaperia rapujen kuivumisen estämiseksi sekä
sanomalehteen kääritty kylmävaraaja kuljetuslaatikon lämpötilan pitämiseksi
alhaisena.

Kuva 1. Valmis rapusumppu, joka suljettiin vielä kannella.
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Turkimusojan ylävirran sumppu T1 sijoitettiin Vaasantien yläpuoliselle alueelle
(kuva 2). Sijoituskohteen ympäristö on hitaasti virtaavaa aluetta ja purouoma on
paikoin matalaa ja paljasta hiekka/hiesupohjaa. Sumppu sijoitettiin alueella
muuta ympäristöä hieman syvempään kuoppaan puron mutkassa. Veden syvyys
kohteessa oli noin 50 cm.

Kuva 2. Turkimusojan ylävirran sumppu T1.

Turkimusojan alavirran sumppu T2 sijoitettiin puron alaosaan lähelle puron
laskukohtaa Pappilanjokeen (kuva 2). Sumppu sijoitettiin pieneen suvantoon noin
70 cm syvään veteen. Sijoituskohdassa pohjan laatu oli hiekkaa ja hienojakoista
eloperäistä ainesta.

Kuva 3. Turkimusojan alavirran sumppu T2.
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Ruonanjoen ylävirran sumppu R1 sijoitettiin Hyyryntien sillan alle
Hyyrynosken niskalle (kuva 4). Veden syvyys sijoituskohdalla oli noin 80 cm ja
pohjan laatu sijoituskohdassa pääasiassa kiveä ja lohkareita. Veden virtaus
sijoituskohdalla ei riko veden pintaa.

Kuva 4. Ruonanjoen ylävirran sumppu R1.

Ruonanjoen alavirran sumppu R2 sijoitettiin alaosan Kujanpääntien sillan
alapuoliseen pieneen suvantoon (kuva 5). Suvantoon laskee sillan alta
koskimainen virta ja suvannon pohja muodostuu virran kuljettamasta hiekasta.
Veden syvyys sumpun sijoituskohdassa oli noin metri.

Kuva 5. Ruonanjoen alavirran sumppu R2.
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Matalusjoen ylävirran sumppu M1 sijoitettiin Pinsiöntien sillan alle (kuva 6).
Veden syvyys sijoituskohteessa oli noin 1,2 metriä ja pohja koostuu kivestä ja
sorasta. Alue on hitaasti virtaavaa suvantoa.

Kuva 6. Pinsiön-Matalusjoen ylävirran sumppu M1.

Matalusjoen alavirran sumppu M2 sijoitettiin kahden koskialueen väliseen
lyhyeen suvantoon (kuva 7). Suvanto oli sijoituskohdassa noin 70 cm syvä.
Pohjan laatu sijoituskohdassa on kiveä ja kovaa savea sekä osittain soraa.

Kuva 7. Pinsiön-Matalusjoen alavirran sumppu M2.
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3

Rapurutto
Rapurutto on Aphanomyces astaci -leväsienen aiheuttama tauti, joka voi tuhota
jokirapukannan täydellisesti ja voi saastuttaa täplärapuja stressitilanteessa.
Sienirihmasto kasvaa ravun kilven läpi pehmeisiin kudoksiin ja sieni lopulta
tappaa ravun erittämällä hermomyrkkyä. Rapurutto leviää itiöinä ja epidemian
puhkeamiseen riittää muutama itiö. Rapuruttoitiö ui aktiivisesti kahden siiman
avulla ja leviää passiivisesti veden virtausten mukana. Rapurutto tappaa jokiravun
kesäaikaan muutamassa viikossa ja voi myös tappaa suuren osan
täpläravuistakin.
Myös oireeton täplärapu saattaa olla taudin kantaja, jolloin sieni elää täpläravun
kilvessä, mutta rihmasto ei pääse tunkeutumaan täpläravun pehmeisiin kudoksiin.
Tartunnan saatuaan täplärapu on taudin kantaja ja levittää sitä tehokkaasti
elinpiiriinsä sekä alapuoliseen vesistöön. Tartunnan saanut rapu tuottaa tartunnan
loppuvaiheessa itiöitä veteen ja levittää siten tehokkaasti tautia. Epidemia
aktiivivaiheessa itiöiden määrä vesistössä voi olla huomattava ja koko vesistön
rapukanta yleensä sairastuu.
Suomessa tavataan kahta rapuruttotyyppiä. Täpläravuissa esiintyvä tyyppi (Psl)
on hyvin yleinen luonnon täplärapukannoissa ja saastuttaa vuosittain Suomessa
useita jokirapukantoja. Jokiravussa esiintyvä (As) tyyppi myös tappaa jokirapuja,
mutta saattaa myös esiintyä piilevästi heikoissa jokirapukannoissa. (www.evira.fi,
Raputietokeskus)

4

Tulokset

4.1 Ruonanjoki
Maastotöiden yhteydessä Ruonanajoella todettiin esiintyvän täplärapua.
Ruonanjoen täplärapukanta on peräisin istutuksista ja täplärapu ilmeisesti
menestyy Ruonanjoella hyvin. Täplärapuja havaittiin joen keskiosalla, samalla
alueella missä joen raakku- ja taimenkanta on myös vahvimmillaan. Kesän 2016
maastotöiden aikaan Ruonanjoella oli arviolta 20 rapumertaa pyynnissä.
Ruonanjoen alasumpun R2 ravut alkoivat kuolla kuukauden kuluttua kokeen
alettua ja sumpun kaikki ravut olivat kuolleet kahden kuukauden kuluttua kokeen
aloittamisesta. Kuolleet ravut lähettiin Eviraan, missä ravuilla vahvistettiin olleen
rapurutto.
Ruonanjoen yläsumpun R1 ravut olivat kokeen päättyessä kaikki elossa ja
hyvävointisia. Ne lähetettiin Eviraan tautitutkimuksiin. Ravut olivat alkaneet
oireilla ja kuolla pian Eviraan saapumisen jälkeen ja niissä todettiin rapurutto.
4.2 Turkimusoja
Turkimusojan yläsumpun T1 ravut alkoivat kuolla kuukauden kuluttua kokeen
alusta.
Kaikki
sumpun
ravut
kuolivat
kahden
kuukauden
kuluttua
sumputuskokeen
aloittamisesta.
Sumppu
oli
ajoittain
voimakkaasti
hiekkalietteinen. Kuolleet ravut lähettiin Eviraan, missä ravuilla vahvistettiin
olleen rapurutto.
Turkimusojan alasumpun T2 ravut olivat sumputuskokeen päättyessä kaikki
elossa ja hyvävointisia. Sumppu T2 oli ajoittain voimakkaasti hiekkalietteinen.
Rapujen
tutkiminen
rapuruton
toteamiseksi
katsottiin
olevan
epätarkoituksenmukaista, koska joen yläjuoksulla oli jo todettu rapurutto.
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4.3 Pinsiön-Matalusjoki
Pinsiön-Matalusjoen molempien sumppujen M1 ja M2 kaikki ravut olivat
koesumputuksen päättyessä elossa ja hyvävointisia. Ravut lähetettiin kokeen
päättyessä Eviraan tautitutkimuksiin.
Evirassa rapuja oli pidetty edelleen elossa ja tarkkailussa pari viikkoa. Ravut eivät
olleet oireilleet seurannan aikana. Lopuksi ravut oli tutkittu rapuruton varalta.
Tutkimuksen tuloksena oli useasta ravusta heikko positiivinen tulos jota ei pystytä
varmentamaan. Tuloksen epävarmuus liittyy diagnostiikkaan. Käytössä oleva
diagnostiikkamenetelmä kuitenkin on herkin mahdollinen.
5

Rapuistutuksen riskianalyysi ja esitys jatkotoimenpiteistä

5.1 Yleistä
Kaikissa kolmessa joessa on ollut aikaisemmin vahva jokirapukanta. Ravun
esiintyminen ei ole vaikuttanut jokien raakku- tai taimenpopulaatioihin
haitallisesti, sillä kaikki kolme lajia ovat pystyneet elämään samassa
elinympäristössä. Tiettävästi taimenkanta on ollut myös nykyistä vahvempi
samaan aikaan kuin jokirapukannat ovat olleet vahvoja ainakin Ruonanjoella ja
Pinsiön-Matalusjoella.
Täpläravun on havaittu käyttävän ainakin järvisimpukkaa ravintonaan. Täplärapu
kykenee avaamaan järvisimpukan leikkaamalla saksillaan simpukan kuoria kiinni
pitävät lihakset. (Taskinen Jouni, suullinen tiedontanto)
Raakku on järvisimpukkaa suurempi ja paksukuorisempi, joten raakku
todennäköisesti pystyy puolustautumaan järvisimpukkaa paremmin täplärapua
vastaan. Raakun ja täpläravun yhteiselosta ei ole olemassa tarkkaa
tutkimustietoa, mutta havaintojen mukaan täplärapu pystyy nakertamaan raakun
pehmytkudoksia (Panu Oulasvirta, suullinen tieto), millä on raakkujen
kuolleisuutta lisäävä ja lisääntymistä haittaava vaikutus.
5.2 Ruonanjoki
Ruonanjoen raakkupopulaatio on mahdollisesti ainoa Suomen lisääntyvistä
raakkupopulaatioista, joka elää myös rinnatusten täpläravun kanssa. Täpläravun
vaikutuksesta raakkuun olisi hyvä saada lisää tutkimustietoa mahdollisten
toimenpiteiden
arvioimiseksi.
Pahimmassa
tapauksessa
täpläravulla
on
raakkukantaa taannuttava vaikutus, jolloin raakun suojelemiseksi olisi parasta
saada pyydettyä täplärapukanta mahdollisimman pieneksi Ruonanjoessa.
Täpläravun
poistaminen
kokonaan
pyydystämällä
Ruonanajoesta
on
todennäköisesti mahdotonta ja kemikaalien käyttäminen raakun ja taimenen
vuoksi on pois suljettua. Ja toisaalta jokiravun istuttaminen Ruonanjokeen ei ole
tarkoituksenmukaista niin kauan, kun joessa esiintyy rapuruttoa kantavaa
täplärapua.
Ruonanjoen osalta ei ole tässä työssä saatujen tulosten
tarkoituksenmukaista yrittää palauttaa jokirapua istuttamalla.
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Kuva 8. Kuva Ruonanjoelta, missä täplärapu ja raakku esiintyvät samoilla alueilla.

5.3 Turkimusoja
Turkimusojalla sumputuskokeen ravut saivat rapuruttoinfektion. Tämän
perusteella Turkimusojaan ei kannata istuttaa jokirapua lähitulevaisuudessa.
Rapuruttoitiöt häviävät jokivedestä jo muutamassa viikossa, jos täplärapua ei ole
joessa eikä yläpuolisessa vesistössä. Rapujen sumputuskoe voidaan siis
tarvittaessa uusia vuonna 2017 tai myöhemmin ja jokiravun palauttamisen
mielekkyyttä
voidaan
arvioida
uudestaan
sumputuskokeen
jälkeen.
Järvenkylänjärven raputilanteesta ei saatu työn aikana varmuutta. Jos
Järvenkylän järvessä esiintyy täplärapua, on erittäin epätodennäköistä, että
Turkimusojaan voidaan palauttaa jokirapua.
5.4 Pinsiön-Matalusjoki
Pinsiön-Matalusjoen ravuista saatiin epävarma positiivinen tulos rapuruton
suhteen. Epävarmuus liittyy Evirassa käytettävään diagnostiikkaan, joten
tuloksesta ei voida tehdä varmaa johtopäätöstä, voidaanko jokirapua istuttaa
jokeen. Pinsiön-Matalusjoen tilanne on sikäli rapuruton esiintymisriskin kannalta
myönteinen, että joki saa alkunsa pohjavesistä eli se on melko suljettu systeemi
huolimatta siitä, että jokeen laskee muutama pikkujärvi ja –lampi.
Jokirapukannalla on hyvä mahdollisuus säilyä ruttovapaana, jos jokirapua PinsiönMatalusjokeen
istutettaisiin.
Koesumputus
voidaan
toteuttaa
uudelleen
useammalla sumpulla ja pitkäkestoisempana tuloksen varmentamiseksi, mutta
Eviran diagnostiikan epävarmuuden huomioiden tulokseen saattaa edelleen jäädä
epävarmuutta. Uuden pidempikestoisen kuuden kuukauden koesumputuksen
toteutuskustannukset suuremmalla sumppumäärällä eli kolmella 20 ravun
sumpulla on esitetty kappaleessa 6, taulukossa 1.
Toinen lähestymistapa on jokirapuistutuksen suorittaminen ilman uutta
koesumputusta. Vähintään kuuden kuukauden kuluttua istutuksen jälkeen joesta
voitaisiin pyytää rapumerroilla jokirapuja, jotta nähtäisiin, onko joessa eläviä
rapuja ja testauttaa niistä tarvittaessa rapurutto. Jokirapuistutuksessa on
käytettävä tutkitusti ruttovapaita jokirapuja lupaviranomaisen hyväksymästä
vesistöstä (ks. kohta 7, oikeudelliset edellytykset). Jokiosuuksiksi, mihin rapuja
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istutetaan, valikoidaan joen nivaosuudet ja koskiosuudet. Olennaista on, että
istutusalueen pohjalla on ravulle sopivia piilopaikkoja. Pinsiön-Matalusjoen
yläjuoksun nivaosuus Ylä-Pinsiössä on pohjaltaan melko paljasta ja suojatonta
eikä alueella esiinny raakkua, joten tälle osuudelle istutusta ei ole
tarkoituksenmukaista
suorittaa.
Mielekkäintä
on
suorittaa
istutukset
Matalusjärvien alapuolisen jokiosuuden nivoihin ja koskiin, joita on yhteensä noin
kolmen kilometrin matkalla. Tällä matkalla arvioidaan olevan ravuille parhaiten
sopivaa, piilopaikkoja tarjoavaa kivikkopohjaa noin kaksi kilometriä.
Raputietokeskuksen mukaan parhaan lisääntymistuloksen saamiseksi kannattaa
istuttaa 2-3 naarasrapua yhtä koirasta kohden. Tarvittava rapumäärä saadaan
laskemalla kivikkopohjan laajuudesta riippuen 2-5 rapua rantametriä kohden.
Pinsiön-Matalusjoen kokoisessa uomassa voidaan soveltaa keskimäärin neljää
rapua jokimetrille ravulle sopivilla osuuksilla. Kahden jokiuomakilometrin matkalle
tarvittava istukasmäärä on siten 8 000 rapua. Pinsiön-Matalusjoella valikoidaan
Matalusjärvien alapuolisilta niva- ja koskiosuuksilta esimerkiksi 10 - 12
istutuspaikkaa, joille kullekin lasketaan 600 – 800 rapua kerralla. Ravut on
suositeltavaa laskea jokeen satojen rapujen ryppäinä hajalleen sijoittelun sijasta.
Ehdotetut rapujen istutuspaikat on esitetty kuvassa 9. Aikuisia jokirapuja
kannattaa istuttaa samoille paikoille kahtena peräkkäisenä vuotena ja istutus on
suositeltava suorittaa syksyllä. Istutusten kustannukset on esitetty kappaleessa
6, taulukoissa 2 ja 3.
Ensimmäisen istutuksen jälkeen noin kuuden kuukauden kuluttua voidaan pyytää
jokirapuja ja testauttaa ne Evirassa rapuruton varalta ja tulosta voidaan käyttää
uusintaistutuksen kannattavuuden harkinnassa. Mikäli saaliiksi saaduista
yksilöistä todetaan varmuudella rapurutto, ei uusintaistutusta kannata tehdä.
Istutuksen jälkeinen koeravustus suositellaan tehtäväksi istutuspaikoilla siten,
että joka istutuspaikalle sijoitetaan kaksi mertaa ja pidetään mertoja pyynnissä
kahden yön yli. Saadut yksilöt lasketaan, mitataan ja niiden sukupuoli
määritetään. Joka merrasta, josta saadaan rapuja, lähetetään Eviraan
tutkittavaksi enintään kolme yksilöä. Loput yksilöt vapautetaan takaisin jokeen.

Kuva 9. Suositellut rapujen istutuspaikat (merkitty punaisilla renkailla), joissa ravut lasketaan 600 – 800
ravun ryppäinä veteen.

Kuten työn aikana on ilmennyt, Pinsiön-Matalusjoesta ei ole saatu
jokirapuhavaintoja pitkään aikaan, joten on todennäköistä, että jokirapua ei enää
esiinny joessa. Vaikka joessa eläisikin heikko alkuperäinen jokirapukanta, se on
todennäköisesti liian heikko elpyäkseen merkittävästi. Uusien jokirapujen
istuttamisella ei katsota olevan sellaisia geneettisiä vaikutuksia ja riskejä, jotka
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estäisivät istutuksen.
Alakintausjärven jokirapuja
siirtoistutuksissa Keski-Suomessa hyvin tuloksin.

on

käytetty

laajasti

Uusien jokirapujen istuttamisella ei todennäköisesti ole merkittäviä riskejä joen
ekologisen toiminnan kannalta kokonaisuutena. Jokirapujen määrä on ollut
aiemmin korkeimmillaan silloin, kun raakku- ja taimenkannatkin ovat olleet
runsaat eli näiden lajit voivat esiintyä tasapainossa keskenään. Mutta, tällä
hetkellä raakkukanta on taantunut selvästi vähäisemmäksi kuin aiemmin ravun
esiintyessä runsaana ja taimenkanta on myös pienempi. Rapu voi käyttää
ravintonaan sekä raakun nuoruusvaiheita että taimenen mätiä, joten jokiravun
kannan voimakas uudistaminen silloin, kun raakun ja taimenen kannat ovat
aiempaan verrattuna heikentyneet, voi osaltaan heikentää raakun ja taimenen
lisääntymismenestystä. Vaikutuksen arvioidaan olevan lievä, mutta huomioon
ottaen raakku- ja taimenkantojen tilanteen, lieväkin vaikutus voi pitkällä
aikavälillä nousta merkitykselliseksi. Toisaalta, jokiravulla on raakun kannalta
myönteistä vaikutusta sen myötä, että ravut puhdistavat joen pohjaa ja tällä
puolestaan on voi olla raakun lisääntymistä edistävää vaikutusta. Näiden eri
tekijöiden yhteisvaikutuksen arvioidaan jäävän neutraalille tasolle tai vaikutus
kokonaisuutena on lievästi myönteinen.
6

Kustannusarvio
Kustannusarvio esitetään ainoastaan Pinsiön-Matalusjoen osalta, koska vain tällä
joella jatkotoimenpiteet ovat tarkoituksenmukaisia.
Uuden
pidempikestoisen
kuuden
kuukauden
koesumputuksen
toteutuskustannukset suuremmalla sumppumäärällä eli kolmella 20 ravun
sumpulla on esitetty taulukossa 1. Henkilötyön osalta on huomattava, että mikäli
työ toteutetaan osin vapaaehtois- tai talkootyönä, henkilötyön kustannus voi olla
huomattavasti pienempi. Henkilötyön tuntihinta on laskettu esimerkinomaisesti.
Taulukko 1. Kuuden
toteutuskustannukset

kuukauden

koesumputuksen

(kolme

Kuluerä
Sumpuissa käytettävät ravut 3 x 20 kpl
Rapujen kuljetuskustannukset
Sumppujen tarvikkeet
Eviran tautitutkimukset ja tutkimustodistus
Rahtikulut tutkimuksiin lähetettävistä ravuista
Matkakulut sumppujen tarkistuskäynneiltä (arviolta 20 käyntiä
Tampereelta käsin)
KULUT YHTEENSÄ
Henkilötyö
työtunnit
Työtunnit muodostuvat seuraavista työvaiheista:
100
lupien hankkiminen
sumppujen
tarvikkeiden
hankinta
ja
sumppujen rakentaminen
rapujen
haku
niiden
myyjältä,
sumputuskokeen perustaminen
sumppujen tarkistaminen maastossa yhdestä
kahteen viikon välein kuuden kuukauden ajan
(koe lopetetaan aiemmin jos ravut alkavat
kuolla merkittävissä määrin)
kokeen lopettaminen ja rapujen lähettäminen
tutkittavaksi Eviraan
tulosten raportointi
KOKO TYÖ YHTEENSÄ
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ravun

sumppua)

€
60
150
150
700
150
400
1 610
€
Esim. 70 €/h ->
7 000 €

8610 €
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Jokirapujen siirtoistutuksen kustannukset ensimmäisen vuoden osalta, sisältäen
koeravustuksen ja tautitutkimukset, on esitetty taulukossa 2. Toisena
peräkkäisenä vuotena toteutettavan istutuksen kustannukset on esitetty
taulukossa 3. Henkilötyön osalta on huomattava, että mikäli työ toteutetaan osin
vapaaehtois- tai talkootyönä, henkilötyön kustannus voi olla pienempi.
Henkilötyön tuntihinta on laskettu esimerkinomaisesti.
Taulukko 2. Jokirapujen siirtoistutuksen kustannukset ensimmäisen vuoden osalta,
sisältäen koeravustuksen ja tautitutkimukset.
Kuluerä
Istutettavat ravut 8 000 kpl
Rapujen kuljetuskustannukset
Koeravustuksen tarvikkeet (merrat, täkyt)
Matkakulut koeravustuksesta (Tampereelta käsin)
Eviran tautitutkimukset ja tutkimustodistus
Rahtikulut tutkimuksiin lähetettävistä ravuista
KULUT YHTEENSÄ
Henkilötyö
Työtunnit muodostuvat seuraavista työvaiheista:
lupien hankkiminen
rapujen haku niiden myyjältä
istutuksen organisointi ja toteutus paikan
päällä
koeravustus
ja
rapujen
lähettäminen
tutkittavaksi Eviraan
tulosten raportointi

työtunnit
40

KOKO TYÖ YHTEENSÄ

€
8 000
400
400
50
700
150
9 700
€
Esim. 70 €/h ->
2 800 €

12 500 €

Taulukko 3. Jokirapujen siirtoistutuksen kustannukset toisen vuoden osalta.
Kuluerä
Istutettavat ravut
Rapujen kuljetuskustannukset
KULUT YHTEENSÄ
Henkilötyö
Työtunnit muodostuvat seuraavista työvaiheista:
rapujen haku niiden myyjältä
istutuksen organisointi ja toteutus paikan
päällä
KOKO TYÖ YHTEENSÄ

7

työtunnit
15

€
1 €/kpl -> 8 000
400
8 400
€
Esim. 70 €/h ->
1 050 €
9 450 €

Oikeudelliset edellytykset ja asianosaisten yhteystiedot
Mahdollisiin uusiin koesumputuksiin sekä jokirapujen siirtoistutukseen tulee hakea
lupa Pirkanmaan alueen kalatalousasioista vastaavalta viranomaiselta eli PohjoisSavon ELY-keskukselta ja tehdyistä istutuksista on ilmoitettava kolmen
kuukauden kuluessa istutusrekisteriin. Lupa kannattaa hankkia heti koko työn
ajaksi eli samalla kertaa voi hakea luvan sekä ensimmäiseen siirtoistutukseen että
seuraavana vuonna suoritettavaan uusintaistutukseen. Luvan hakemisen ja
istutusrekisteri-ilmoituksen tekemisen yhteystiedot ovat:
Pohjois-Savon ELY, Kalatalousasiantuntija Veli-Matti Paananen, p. 0295 024 582
Cygnaeuksenkatu 1
PL 250, 40101, JYVÄSKYLÄ
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Lupa tulee hakea myös vesialueen omistajalta:
Mahnalanselän-Kirkkojärven kalastusalue
puheenjohtaja Olli Laitila, p. 040 521 7446
varapuheenjohtaja Jouni Kumanto, p. 0400 836 342.
Hämeenkyrön Lopen osakaskunta
Puheenjohtaja Jouni Kumanto, Maisematie 766, 39130 Sasi, p. 0400 836 342
Sihteeri Seppo Metsähonkala, Miharinlammentie 16, 39130 Sasi, p. 050 67 140
Natura-alueella tehtävästä toimenpiteestä on myös laadittava toimenpideilmoitus
Pirkanmaan ELY-keskukseen:
Pirkanmaan ELY, Ylitarkastaja Marja-Liisa Pitkänen, p. 0295 036 162
Yliopistonkatu 38 (Attila)
PL 297, 33101 Tampere
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Liite 1: Koesumputuksen sumppujen paikat
Turkimusoja:
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Numero: 2016-069200

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Nuottajärvi Marja
Pyhäjärvenkatu 1
33200 TAMPERE

Lähetetiedot
Tunnus:
Alkup. näytteiden määrä:
Tilaaja:
Kyselyihin vastaa:
Kommentit:

E20161006-159
Saapumispäivä:
06.10.2016
5
FCG Suunnittelu ja tekniikka Tilaajan yhteyshenkilö:
Nuottajärvi Marja
Oy
Tutkija Satu Viljamaa-Dirks, 044 720 1469, Kuopio
Kahdesta joesta todettiin varmuudella rapuruton läsnäolo, kolmannesta (Matalusjoki)
saatiin useasta ravusta heikko positiivinen tulos jota ei pystytä varmentamaan. Suositus
on toistaa sumputuskoe siinä joessa käyttämällä 60 ravun koe-erää.

Lausunto:

Tutkittu jokirapuja sumputuskokeesta seuraavasti:
Ruonanjoki, alajuoksu 9 kpl ja yläjuoksu 12 kpl, Turkimusoja 11 kpl, Matalusjoki 28 kpl.
Ruonanjoella molemmissa paikoissa sekä Turkimusojan ravuissa todettiin akuutti
rapurutto (Aphanomyces astaci, Ps1).
Matalusjoki: patologisanatomisessa tutkimuksessa ei todettu viitteitä rapurutosta. DNAanalyysi epävarma positiivinen rapuruton suhteen.

Avauskertomus:

Tutkittu jokirapuja seuraavasti:
Ruonanjoki, alajuoksu: 2 kpl kuolleita (5.10.), jotka viljelty rapuruton varalta ja 7 kpl
kuolleita (17.10.), jotka melko pilaantuneita. Ravuissa joitakin melanisaatiovaurioita.
Yläjuoksu: 12 kpl eläviä (28.10), joista yksi kuollut 3.11, tässä ravussa
suoramikroskooppisesti sienirihmastoa vatsakilvessä ja viljeltiin rapuruton varalta.
Seurannassa olevat ravut kuolivat noin viikon kuluessa.
Turkimusoja: 3 kpl kuolleita (5.10.), jotka melko pilaantuneita, sekä 8 kpl kuolleita
(17.10.), joista osa melko pilaantuneita, 3 kpl viljelty rapuruton varalta.
Matalusjoki: Yhteensä 28 elävää jokirapua kahdesta sumpusta (4.11.). Yksittäisiä rapuja
kuoli seuranta-aikana. Parilla ravulla todettiin puuttuva raaja. Ravuista valittiin 10 kpl
seuranta-ajan päättyessä jatkotutkimukseen. Suoramikroskooppisesti ei todettu
rapuruttoon viittaavaa sienikasvua.

Näytetiedot
Tutkimussyy(t):
Näytemateriaali:
Saapumismuoto:
Näytteenottopäivä:
Eläinlaji:

Istutuksiin liittyvä tutkimus
kokonainen eläin
kokonaisena
05.10.2016
jokirapu

Vastaanottopäivä:

06.10.2016

Tulokset
Alkuperäiset näytteet

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira
Mustialankatu 3, 00790 HELSINKI
Puh. 029 530 0400 Faksi 029 530 4350
etunimi.sukunimi@evira.fi www.evira.fi

Livsmedelssäkerhetsverket Evira
Mustialagatan 3, 00790 HELSINGFORS
Tel. +358 29 530 0400 Fax +358 29 530 4350
förnamn.efternamn@evira.fi www.evira.fi

Finnish Food Safety Authority Evira
Mustialankatu 3, 00790 HELSINKI
Tel. +358 29 530 0400 Fax +358 29 530 4350
firstname.lastname@evira.fi www.evira.fi
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Tutkimuslaji:
Tutkimuksesta vastaa:

TUTKIMUSTODISTUS

Todistus valmistunut: 19.12.2016
Numero: 2016-069200

Kuopio, Patologia (KPAT)
Tutkija Satu Viljamaa-Dirks, 044 720 1469, Tuotanto- ja villieläinterveyden
tutkimusyksikkö, Kuopio

Tutkimus:
Aphanomyces astaci -DNAn (rapurutto) osoittaminen
Menetelmä:
Evira2037 Reaaliaikainen PCR rapuruton osoittamiseksi
Näytteet:
E16-0114203 - E16-0114204
Tutkimuslajinumerot: KPAT-379 - KPAT-380
Tulostiedot:
A. astaci DNA
Tulos
Tuloskommentit:
Näytteet:
Tutkimuslajinumerot:

Näytteet:
Tutkimuslajinumerot:

epävarma positiivinen

E16-0114203
KPAT-379
5 rapua Ct 30.33-34.16
E16-0114204
KPAT-380
2 rapua Ct 33.82-34.82

Tutkimus:
Patologisanatominen tutkimus
Menetelmä:
Evira6625 Luonnonvaraisten kalojen ja rapujen patologisanatominen diagnostiikka
Näytteet:
E16-0101268 - E16-0101269, E16-0110712, E16-0114203 - E16-0114204
Tutkimuslajinumerot: KPAT-342 - KPAT-343, KPAT-370, KPAT-379 - KPAT-380
Tulostiedot:
Patologisanatominen
Tulos
Avauskertomus
Jatkonäytteet
Tutkimuslaji:
Tutkimuksesta vastaa:

Kuopio, Eläintautibakteriologia (KBAK)
Tutkija Satu Viljamaa-Dirks, 044 720 1469, Tuotanto- ja villieläinterveyden
tutkimusyksikkö, Kuopio

Tutkimus:
Aphanomyces astacin (rapurutto) osoittaminen
Menetelmä:
*Evira6005 Viljely rapuruton osoittamiseksi
Näytteet:
E16-0102392, E16-0106056, E16-0114035
Tutkimuslajinumerot: KBAK-11451, KBAK-11817, KBAK-12591
Alkuperäiset näytteet: E16-0101268 - E16-0101269, E16-0110712
Tulostiedot:
A. astaci osoittamin
Tulos
Tuloskommentit:
Näytteet:
Tutkimuslajinumerot:

E16-0102392, E16-0114035
KBAK-11451, KBAK-12591
täpläraputyyppi Ps1

(3)

Aphanomyces astaci
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Jakelutiedot:
Alkuperäiskappale:
Tiedoksisaantikappale:
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Todistus valmistunut: 19.12.2016
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FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy , Nuottajärvi Marja, marja.nuottajarvi@fcg.fi
Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, EHYT, Eläintaudit , Kuukka-Anttila Hanna,
hanna.kuukka-anttila@evira.fi

Lasku maksullisista tutkimuksista lähetetään erikseen tilaajalle/maksajalle.
*-merkityt ovat FINAS-akkreditoituja.
Tulokset pätevät vain tutkituille näytteille.
Tämä tutkimustodistus on hyväksytty sähköisesti ja on pätevä ilman manuaalista allekirjoitusta.
Asiakirjan julkaisu tai osittainen kopiointi on sallittu ainoastaan Eviran luvalla, kokonaisuudessaan asiakirjan saa
kopioida.

