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Pitkäikäisin eläinlajimme

248-vuotias yksilö



Helmestys

● Max. 1000 kpl/m2

● Jopa 100 kg/m2

http://www.metsa.fi/tietoahelmenpyynnista

Paavo Vääräniemi,

Taivalkoski

Konrad Hollo,

Hyrynsalmi



1. Raakun elämänkierto

1. Hedelmöitys

Koiraiden erittämät 

siittiöt kulkeutuvat 

naaraiden kiduksille 

alkukesästä→

hedelmöittävät siellä 

olevat munasolut →

kehittyvät glokidium-

toukiksi

Elinkiertokuva: Panu Oulasvirta



2. Tarttuminen kalaan

Naaras laskee glokidium-

toukat veteen syksyllä → -

- Jopa 2 miljoonaa 

toukkaa/raakku/vuosi

- Tarttuvat lohen/taimenen 

kiduksille, missä talven yli 

(8-11kk)

Tarvitaan sopiva kalaisäntä: taimen tai lohi



3. Irtoaminen kalasta

Kun toukat kehittyneet 

piensimpukoiksi, ne irrottautuvat 

kalasta (alkukesästä)

Tarvitaan sopiva pohja = virtausten huuhtelema sora



4. Pienpoikasvaihe

Ensimmäiset vuodet pohjasoraan 

kaivautuneina

- Ilmestyvät ’näkyviin’ n. 1 cm 

mittaisina.

- Korkea kuolevuus

Ongelmana pohjasoran tukkeutuminen hienojakoisella aineksella



5. Nuoruus- ja aikuisvaihe

- Osittain pohjasoraan 

kaivautuneina

- Hitaassa tai kohtalaisessa 

virtauksessa (ei koskissa)

- Pitkä elinikä

- Aikuisilla alhainen kuolevuus
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Raakun vuotuinen elämänkierto: Pinsiö-Matalusjoki, 2013

6.6.2013 ’VANHA’T GLOKIDIOT VIELÄ KIDUKSILLA

- keskipituus 330 µm → ei täysin kehittyneitä

27.6.2013 ’VANHA’T GLOKIDIOT VIELÄ KIDUKSILLA

- keskipituus 410 µm → kypsiä irrottautumaan

17.7.2013 ’VANHA’T GLOKIDIOT  IRRONNEET 6.8.2013 EI GLOKIDIOITA

29.8.2013 ’UUDET’ 

GLOKIDIOT 

TARTTUNEET KALOIHIN

- keskipituus 76 µm

°C



Euroopassa

1. Venäjä (Kuola, Varzuga-joki) >140 milj.

2. Norja 143 milj.

3. Ruotsi 40 milj.

4. Skotlanti 8-12 milj.

5. Irlanti 6-10 milj.

6. Suomi n. 2 milj.

7. Portugali 0,5-1 milj.

8. Saksa, Tsekki, Ranska, Itävalta 50-200 tuhatta

9. Espanja, Viro, Latvia 20-50 tuhatta

10. Luxemburg, Belgia < 5 tuhatta

Esiintyy myös Pohjois-Amerikan itärannikolla

Suomessa n. 130 raakkupopulaatiota

- Lisääntyminen kestävällä tasolla alle 10:ssä

- Esim. Lutto: 40.000 raakkua, mutta

eivät ole lisääntyneet 60 vuoteen,

koska padot estävät lohen nousun

Luttojokeen

2. Esiintyminen



Karjaanjoki (Mustionjoki)

1 populaatio

- ei < 5 cm yksilöitä; n. 1000 kpl

Kiskonjoki

1 populaatio

hävinnyt kokonaan?

Kokemäenjoki

3 populaatiota

Pinsiö-Matalusjoki, 

Ruonanjoki,

Turkimusoja

< 5cm: 2 populaatiota

Karvianjoki

- n. 1000 kpl  jäljellä

Isojoki/Lapväärtinjoki

2 osapopulaatiota hävinnyt

1 populaatio jäljellä

- jäljellä 100 kpl 

Ähtävänjoki

1 populaatio, kanta pienentynyt 

1/10 osaan 1980-luvulta

- ei < 5cm yksilöitä

- 500 kpl jäljellä

Pyhäjoki

1 populaatio

- muutama kpl

Oulujoki

2 populaatiota tiedossa nyt

- 10, joista varma historiallinen tieto (ei 

tarkastettu 1990 jälkeen

- ei < 5 cm yksilöitä

Etelä-Suomi (Oulujoki mukaan lukien): 9 populaatiota
- Pieniä (1-2 cm) raakkuja ehkä Turkimusojassa, < 4-5 cm raakkuja vainTurkimusojasssa ja Ruonanjoessa

Varma tieto siitä, että raakku joskus 

esiintynyt, mutta hävinnyt:

Kymijoki, Ahlaistenjoki

Porvoonjoki, Lampinjoki

Gumbölenjoki, Eteläjoki

Eurajoki, Merikarvianjoki

Perhonjoki, Noormarkunjoki

Lestijoki, Kokemäenjoki

Kalajoki, Mäntsälä

Siikajoki, Kärkölä

ym.

Koko Suomessa raakkujokien määrä:

- 1900-luvun alussa n. 200 raakkujokea

- nyt n. 70 raakkujokea / 110-120 populaatiota





3. Uhanalaisuuden syyt

Jokien perkaukset, uittoperkaukset

- Haitallista sekä raakulle että isäntäkaloille (lohi, taimen)

- Aiheuttaa muutoksia hydrologiassa, lajistossa…

Livojoki (Iijoki) 1951



Vesivoiman rakentaminen & muut padot ja vaellusesteet
- Voimalaitospadot hävittäneet monta loheen sopeutunutta raakkukantaa 

Suomesta (Oulujoki, Iijoki, Kemijoki, Lutto…), koska kalaisäntä hävinnyt

- Habitaatti: Joki muuttuu patoaltaaksi

- Tuhansittain vaellusesteitä pienemmissä puroissa



Maanmuokkaustoiminta → hienojakoisen kiintoaineksen 

kulkeutuminen jokiin !

- Suo- ja metsäojitukset

- Teiden rakentaminen

- Turvetuotanto

- Metsätaloustoimet

→ Raakun pienpoikaset

tukehtuvat

Kuva: Ilmari Valovirta



Esimerkkejä

Maantie- ja metsäautotieojat 

perattu ja johdettu suoraan 

raakkupuroon → savilieju 

peittää pohjan

Liian ahdas siltarumpu on 

johtanut uoman siirtymiseen 

ja tien sortumiseen 

raakkupuroon



Riittämätön 

suojavyöhyke joen ja 

hakkuun välissä

Metsäautotieoja perattu 

ja johdettu raakkupuroon 

→ savilieju peittää 

pohjan



Metsäkoneen ajoura 

kulkee raakkuesiintymän 

päältä
- Raakkujoki Kuusamossa 

12.9.2011

Metsäkoneura 

raakkuesiintymän yli
- Raakkujoki Iijoen valuma-

alueella



Metsäkoneura raakkujoen 

yli kahdesta kohtaa 

samalla joella
- Raakkujoki Iijoen valuma-

alueella



Hiekat ja savet raakkupuroon 

pellonraivauksen yhteydessä
- Raakkujoki Iijoen valuma-alueella



Uhanalaisuuden syitä myös:

Helmestys

- Loppui 1955 rauhoituksen myötä

- Raakku yleensä toipui helmestyksestä

Rehevöityminen

Kaivos- ym. teollisuus

Liikakalastus

Happamoituminen, saasteet

Vedenotto

Ilmastonmuutos



Suurin ongelma = kiintoainekuormitus

Valuma-alueelta tuleva kiintoaines tukkii pohjasoran 

Pohjan laatu heikentynyt



Miksi raakkua pitää 

suojella?

➢ Lajina vanhempi kuin Atlantin 

valtameri

➢ Maailman pitkäikäisimpiä 

eläinlajeja → pitkän iän 

salaisuus?

➢ PUHDISTAA VETTÄ: Yksi 

raakku suodattaa n. 50 l. 

vettä/ vrk

➢ MYLLÄÄ JOEN POHJAA 

’JALALLAAN’ → pitää 

pohjasoran hapekkaana

➢ HANKKII RAVINTOA LOHEN 

JA TAIMENEN POIKASILLE: 

Syö itse van osan 

suodattamastaan ravinnosta 

→ sylkee loput joen pohjalle 

→ ravintoa hyönteistoukille, 

joita puolestaan lohi ja taimen 

syövät

➢ VÄHENTÄÄ KALOJEN 

LOISIA: simpukat suodattavat 

loisten toukkia

4. Merkitys

vesiekosysteemissä



➢ STABILOI POHJAA: tiheä 

raakkukanta sitoo pohjasoran 

paikalleen → tulvat eivät pääse 

tuhoamaan pohjaa

➢ TARJOAA KASVUALUSTAN 

VESISAMMALILLE →

vesisammalet taas piilopakkoja ja 

ravintoa taimenen ja lohen 

poikasille  (hyönteistoukat elävät 

vesisammalpöheikössä)

➢ SUOJAA LOHEN JA TAIMENEN 

POIKASIA BAKTEERITAUDEILTA

➢ KASVATTAA LOHEN JA 

TAIMENEN KOUKKUKALASTUS-

KESTÄVYYTTÄ?

➢ Lisääntyvä raakkupopulaatio on 

puhtaan jokiluonnon ilmentymä 

(INDIKAATTRORILAJI)

➢ Kuori toimii ARKISTONA, kuoreen 

kertyneitä aineita ja isotooppeja 

voidaan hyödyntää pitkän aikavälin 

ympäristömuutosten tutkimisessa



5.Suojelukeinot

Rauhoitus 1955  (estänyt helmestyksen, mutta ei auta elinympäristön 

muuttumiseen). Euroopan Unionin habitaattidirektiivin liitteen II laji: 

”Laji jonka suojelemiseksi on perustettava erityisen suojelun alueita”

Yleisin suojelutoimi Suomessa:

- Pidetään esiintymispaikat salassa

Virtavesi- ja purokunnostukset, joilla yritetään

- Parantaa lohikalakantoja

- Lisätä veden virtauksiin  pohjasorassa (happea raakun poikasille)

- Poistaa  hienojakoista ainesta pohjasedimentistä

- Suisteet, ’altakaivajat’, puun rungot, hiekan poisto, kevättulvan 

palauttaminen jne.

Kalojen nousuesteiden poistaminen



Hiekkaantuneen puron kunnostus suisteilla (Iijoki)

Kuva: Eero Moilanen



Valuma-aluekunnostukset (ravinne- ja kiintoaineshuuhtoumat)

- Suojavyöhykkeet

- Ojien tukkiminen

- Kosteikkojen palauttaminen

Isäntäkalakantojen parantaminen

- Jokikunnostukset

- Lohikalojen poikasten istuttaminen

- (Aikuisten) kalojen siirto vaellusesteiden yli

Raakun poikasten lisääminen ihmistoimin

- Raakun glokidium-toukilla ’terästettyjen’ kalanpoikasten istuttaminen

- Laboratoriossa kasvatettujen raakun poikasten istuttaminen



6. Lastentarhat

1. Pohjan liettyminen pahin ongelma

2. Hienojakoisen aineksen tuloa vaikea kokonaan estää

3. Ideana yrittää tulla toimeen liettymisen kanssa

4. → Luodaan pohjaan laikkuja, missä olosuhteet

kunnossa; raakun lastentarhat

- Vaihtelevan kokoista soraa

- Sorapatjan hapettuminen varmistetaan

- Suisteet, altakaivajat

- Sorapatjan sekoittaminen

- kertaluontoisesti

- toistuvasti

- ihmisvoimin

- laitteen avulla

Kuva: Pirkko-Liisa Luhta / Eero Moilanen



6. Poikasten laitoskasvatus 

Konneveden tutkimusasemalla

1. Raakun toukat kerätään

luonnosta tai altasiin tuoduista

raakuista syksyllä

- Huonossa kunnossa olevat raakut

voidaan elvyttää

allaskuntoutuksella

2. Toukat tartutetaan loheen / 

taimeneen, annetaan kypsyä

seuraavaan kesään

3. Kalasta irtoavat pienpoikaset

kerätään jatkokasvatukseen

4. Jatkokasvatus laitoksessa tai 

joessa (reikälevyllä, 

soralaatikossa)

5. Vapautus jokeen

Kuva: KSML Tiina Mutila



Raakkujen hoitaja LuK 

Hanna Suonia

1. Raakun toukat kerätään altasiin tuoduista raakuista syksyllä



2. Toukat tartutetaan loheen

/ taimeneen, annetaan

kypsyä seuraavaan kesään

LIFE Revives -hankkeen tutkija, FT Jouni 

Salonen annostelemassa raakun toukkia 

taimenen poikasille 



3. Kalasta irtoavat pikku-

poikaset kerätään jatko-

kasvatukseen



4. Jatkokasvatus laitoksessa (‘boksikasvatus’ ilman soraa), 3-6 kk





4. Jatkokasvatus laitoksessa

(‘uomakasvatus’ sorassa), 3-6 

kk → 3 vuotta





4. Jatkokasvatus

joessa (reikälevyillä, 

soralaatikoissa)





Kuva: Panu Oulasvirta


