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1. Jokihelmisimpukan eli raakun elämänkierto

1. ”Kutu”
Koiraiden erittämät 
siittiöt kulkeutuvat 
naaraiden kiduksille 
alkukesästä
hedelmöittävät siellä 
olevat munasolut 
kehittyvät glokidium-
toukiksi

2. Tarttuminen 
kalaan
Naaras laskee 
glokidium-toukat
veteen syksyllä  - -
Jopa 2 miljoonaa 
toukkaa/raakku/vuosi
- Tarttuvat 
lohen/taimenen 
kiduksille, missä 
talven yli (8-11kk)

3. Irtoaminen 
kalasta
Kun toukat 
kehittyneet 
piensimpukoiksi, 
ne irrottautuvat 
kalasta 
(alkukesästä)

4. Pienpoikasvaihe
Ensimmäiset vuodet 
pohjasoraan 
kaivautuneina
- Ilmestyvät 
’näkyviin’ n. 1 cm 
mittaisina.
- Korkea kuolevuus

5. Nuoruus- ja aikuisvaihe
- Osittain pohjasoraan kaivautuneina
- Hitaassa tai kohtalaisessa 
virtauksessa (ei koskissa)
- Pitkä elinikä (jopa >200 v) alh. kuolev.

Tarvitaan: 
virtausten 

huuhtelema 
sorapohja !

Tarvitaan:
taimen tai lohi !



Kuva: Panu Oulasvirta

● Aikoinaan satoja raakkujokia, kymmeniä miljoonia 
yksilöitä

● Nykyäänkin jopa 1000 yksilöä/m2

● Suodattavat 40-50 litraa vettä päivässä, 
puhdistavat vettä

● Stabiloivat pohjaa eroosiota vastaan, mylläävät 
pohjaa

● Kuoret vesisammalten kiinnittymisalustana

● Siirtävät materiaalia vedestä pohjalle 
vesiselkärangattomat  järjestävät ruokaa 
kaloille

● Sitovat ravinteita kudoksiinsa

● Simpukkatihentymät biodversiteetin (mikrobit, 
selkärangattomat, kalat) ja biologisen 
aktiivisuuden hotspotteja

Kuva: Panu Oulasvirta

2. Raakun merkitys jokiekosysteemissä



”Terve raakku—terve joki”
● Elinympäristövaatimuksiltaan hyvin vaativa; hyvän elinympäristön indikaattori

- Vesi, jokiuoma, valuma-alue, kalayhteisö

● Indikaattorilaji, sateenvarjolaji, avainlaji

● Jokihelmisimpukan suojelu  suojellaan jokiluonnon monimuotoisuutta laajasti

Lohi, taimen

Raakun glokidium-
toukkia vedessä

Glokidium-
toukka 

taimenen 
kiduksella

Raakun poikasia



Raakun levinneisyys



3. Raakun uhanalaisuus

● Suomessa n. 130 raakkujokea

● Yli 90% populaatioista pohjoisessa,
Oulujoen vesistöalueen 
pohjoispuolella

● Lisääntyminen kestävällä tasolla vain n. 
10:ssä populaatiossa

● Hävinnyt lukuisista joista, etenkin Etelä-
Suomesta

● Populaatioiden koot kauttaaltaan laskussa
- Esimerkiksi Ähtävänjoki: 1980-
luvulla 50.000 yksilöä, nyt n. 1.000 
yksilöä

© Ympäristöministeriö



Mustionjoki
- Ei alle 5 cm yksilöitä

Kiskonjoki
Äskettäin hävinnyt

Kokemäenjoki
3 populaatiota
- Pinsiö-Matalusjoki
- Ruonanjoki
- Turkimusoja
< 5 cm: 2 populaatiota

Karvianjoki
- Ei alle 5 cm yksilöitä

Ähtävänjoki
- Ei alle 5 cm yksilöitä

Pyhäjoki
Äskettäin hävinnyt

Etelä-Suomi: 7 populaatiota (Oulasvirta 2017 Biol. Bull. 44: 81-91)
- Pieniä raakun poikasia (1-2 cm) vain Turkimusojassa
- < 4-5 cm raakkuja vain Turkimusojassa ja Ruonanjoessa

Isojoki-Lapväärtinjoki
- Ei alle 5 cm yksilöitä

M. Margaritifera hävinnyt:
Kymijoki, Ahlaistenjoki, Porvoonjoki, Lampinjoki, 
Gumbölenjoki, Eteläjoki, Eurajoki, Merikarvianjoki, 
Perhonjoki, Noormarkunjoki, Lestijoki, 
Kokemäenjoki main channel, Kalajoki, Mäntsälä, 
Siikajoki, Kärkölä, etc.



Uhanalaisuuden syitä

Kuva: Panu Oulasvirta

● (Helmestys)

● Jokiuomien muuttuminen
- uittoperkaukset, oikomiset

● Muutokset valuma-alueilla
- metsätalous
- maatalous
- ojitukset

● Veden laatu, veden riittävyys

● Kiintoaines, huuhtoutuma, rehevöitymien  pohjan 
liettyminen  raakun poikaset ’tukehtuvat’

● Isäntäkalojen, lohen ja taimenen väheneminen tai 
puuttuminen (jopa vuosikymmeniä)

Kuva: Pirkko-Liisa Luhta



Mustionjoki

Kuvat: Jari Ilmonen



4. Suojelutoimet

● Lohikalojen palauttaminen tai lisääminen

● Lohikalojen kutusoraikot palvelevat myös 
raakkuja

● Kivet, puuaines, suisteet  virtausolojen 
monimuotoisuuden lisääminen

● Sedimentaatioaltaat, tulvittaminen 
kiintoaineksen pidättäminen

● Suojavyöhykkeet

● Valuma-aluekunnostukset (ojien tukkiminen 
yms.)

● Keinotekoiset raakun poikashabitaatit Kuva: Eero Moilanen



Kuva: Panu Oulasvirta

● Huonokuntoisia raakkuja 
onnistuttiin kuntouttamaan 
lisääntymiskykyisiksi Jyväskylän
yliopiston Konneveden 
tutkimusasemalla 
● LIFE IP project FRESHABIT 

Kuva: Keskisuoma-
lainen/Tiina Mutila

5. Raakkujen kuntoutus ja poikaskasvatus Konneveden 
tutkimusasemalla



Kuva: Panu Oulasvirta

● Ensimmäiset Konneveden 
tutkimusasemalla kasvatetut raakun 
poikaset istutettiin Mustionjokeen ja 
Ähtävänjokeen 2020

Kuva: Jari IlmonenKuva: Jaakko Leppänen



Olosuhteet ja hoito
- 4 m2 läpivirtausaltaat
- 10 cm soraa pohjalla
- Konneveden vettä (9 m / 3 m)
- Lisähapetus (kuplitus)
- Ruokinta kaupallisislla

mikrolevävalmisteilla ShellFishDiet 1600 ja 
Nanno39600 (Reed Mariculture, USA)

- Ruokinta: vesitys kiinni, ruoka lisätään 
(aamulla) – lopetus illalla eli evsitys
laitetaan päälle

- Pumput pitävät veden liikkeesä ruokinnan 
ajan

- Lämpötila nostetaan hitaasti 17 asteeseen 
kesäkuun aikana  syys-lokakuuhun asti

Mustionjoen ja Ähtävänjoen raakut 
kuntoutukseen Konneveden tutkimus-
asemalle syksyllä 2016
- Luontainen lisääntyminen oli loppunut, eivät 
tuottaneet glokidium-toukkia enää luonnossa



Ensimmäinen vuosi (2016-17)
- Ei glokidioita
- Raakkujen kunto koheni



Toisena kuntoutusvuotena
- Lämpötila pidettiin n. 17 asteessa 

kesäkuun alusta lokakuun
- Altaisiin johdettiin pintavettä 

uppopumpuilla (lämpimämpää; sisältää 
luonnon ravintoa)

- Isommat pumput pyörittämään vettä 
ruokinnan aikana

- Ruokinta 5 päivänä viikossa, joka päivä 
kesän aikana

Hanna Suonia, raakkujen 
hoitaja



Toisena kuntoutus-
vuotena (2017-18)
- Raakkujen kunto parani edelleen
- Alkoivat päästellä glokidioum-

toukkia syksyllä 2018 (2 vuoden 
kuntoutuksen jälkeen)















Toukkien tartuttaminen isäntäkaloihin kesällä 2018 (0-1 v. 
lohi ja taimen)
- Ähtävänjoki 146 x lohi 134 x taimen
- Mustionjoki 65 x lohi 65 x taimen

Glokidium-toukat kehittyvät talven yli kalan kiduksilla 
seuraavana kesänä kypsyneiden ja irrottautuvien 
poikasten kerääminen talteen,

… minkä jälkeen poikasten kasvatus (4L laatikoissa, 
ruokinta ja veden vaihto 3 x viikossa)



Kaloista irtoavien poikasten kerääminen alkoi 3.7.2019







































Photo: Panu Oulasvirta

Yhteenveto

- Raakut kutivat ja tuottivat toukkia 
allasolosuhteissa!

- Heikkokuntoisten, vanhojen raakkujen kuntoutus 
on mahdollista, mutta voi viedä 2 vuotta

- Jopa häviämään tuomitut populaatiot voidaan 
pelastaa kuntoutuksella ja poikasten 
laitoskasvatuksella! 

- Olosuhteet joessa ja isäntäkalojen saatavuus 
joessa ratkaistava

Yhteistyötahot: 
- Prof. Per Jakobsen, University of Bergen
- Metsähallitus
- Luvy
- EPO-ELY

Per Jakobsen

Hanna Suonia


