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Johdanto 

Vanajavedelle täpläravun kotiutusistutukset alkoivat vuonna 1989. Täplärapuistutuksiin on käytetty muun-

muassa velvoiteistutusvaroja, jotka ovat peräisin Valkeakosken paperitehtaalle ja Säterin kuitutehtaalle 

määrätyistä kalatalousmaksuista. Ennen kalatalousmaksuvaroilla tehtyjä istutuksia, on kartoitettu sopivia 

istutuspaikkoja, joidenka perusteella on laadittu useita istutussuunnitelmia Vanajaveden eri selkävesille.  

Velvoiteistutusten onnistumista ja tuloksellisuutta on seurattu Vanajavedellä seitsemän kertaa (Kiljunen 

1998, Mäkinen ja Peltola 2000, Rajala 2002, Hell 2004, Hell 2005, Paasonen, Salonen ja Lankisch 2007 ja 

Kivinen 2009). 

Tämän työn tavoitteena on selvittää UPM-Kymmenen Tervasaaren tehtaiden kalatalousmaksuilla kus-

tannettujen täplärapuistutusten tuloksellisuutta Akaan ja Valkeakosken kaupunkien alueella sijaitsevien 

Vanajaveden Kärjenniemen-, Rauttun- ja Makkaraselän alueilla ja arvioida täplärapuistutusten soveltuvuutta 

kyseisten alueiden velvoitehoitoon.  

Työn tilasi Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen Kalatalousyksikkö, Hämeenlinnan 

toimipaikka ja ravustukset sekä raportoinnin suoritti Suomen Vesistöpalvelu osuuskunta. 



4 

 

Aineisto ja menetelmät  

Vanajaveden (Valkeakoski – Akaa) täplärapuistutuksien tuloksellisuuden seurannassa vuonna 2015 koera-

vustettiin 13 paikkaa, joista seitsemän sijaitsi Kärjenniemen selällä (liite 1), viisi Rauttunselällä ja yksi Mak-

karaselällä (liite 2). Koeravustukset suoritettiin kahteen kertaan, ravustuskauden alussa ja loppupuolella. 

Koeravustukset suoritettiin kahteen kertaan samoilla istutusalueilla, jotta saataisiin luotettavampi kuva istu-

tuksien onnistumisesta ja pyrittiin välttämään rapujen kuorenvaihdon osumista ravustusaikaan. Samalla 

koeravustuspaikoilla tehtiin merkintä - takaisinpyynti. 

Vuonna 2015 koeravustukset suoritettiin ensimmäisen kerran elokuussa (3.-7.8.) ja toisen kerran syys-

kuussa (7.-11.9.) Ensimmäisen kerran koeravustusta siirrettiin heinäkuun lopulta elokuun alkuun oletukse-

na, että viileä alkukesä on siirtänyt rapujen kuorenvaihdon ajankohtaa myöhäisemmäksi. Koeravustukset 

suoritettiin AUGUST-merkkisillä rapumerroilla. Merrat kiinnitettiin selkäsiimaan viiden metrin välein. Mertoja 

oli pyynnissä kohteesta riippuen 24 - 50 kpl kerrallaan samassa selkäsiimassa (taulukko 1).  Merrat lasket-

tiin pyyntiin illalla 17:00 – 20:00 välisenä aikana ja nostettiin seuraavana aamuna 8:00 – 11:00 välisenä 

aikana. Syöttinä käytettiin pakastettua särkeä.  

Saaliiksi saaduista ravuista määritettiin sukupuoli, saksivauriot, mahdollisen rapuruton aiheuttamat me-

lanisaatiotummentumat sekä mitattiin pituus. Lisäksi heinäkuun pyynnin yhteydessä kaikki ravut merkittiin 

takaisinpyyntiä varten ryhmämerkillä. Ravun pyrstön vasemman pyrstöjaokkeen (uropodi) kärjestä leikattiin 

pieni pala tunnistamista varten (kuva 2). Ravut laskettiin mittausten ja merkinnän jälkeen takaisin pyyntipai-

kalle. 

Rapukannan kokoa arvioitiin yksikkösaaliiden avulla (rapua/merta/yö). Tulosen ym. (1998) mukaan yk-

sikkösaalis kuvaa rapukannan tiheyttä karkean luokittelun perusteella seuraavasti: 

 

 

  Saalis rapua/merta/yö Rapukanta         

   yli 10 erittäin tiheä         

   4 - 10         tiheä           

   1 - 4         kohtalainen         

   0,1 - 1         harva           

   alle 0,1 erittäin harva         

Ravut luokiteltiin kokonaispituuden mukaan kolmeen eri luokkaan. Luokan, jonka kokonaispituus alitti 8,5 

cm, oletettiin kuvaavan ei sukukypsiä yksilöitä (Westman ym 1999). Kokonaispituuden 8,5 – 10 cm omaavat 

ravut luokiteltiin sukukypsiksi mutta ei vielä saaliiksi hyödynnettäväksi. Yli 10 cm pituiset ravut muodostivat 

pyyntikelpoisen rapukannan osan. Istutuspaikkojen rapukannan kehitystä seurattiin aikaisempien seuranta-

tutkimusten yksikkösaaliiden perusteella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 2. Syyskuussa saaliiksi 
saatu, elokuussa merkitty 
täplärapu. Vasemman pyrs-
töjaokkeen (uropodi) kärki 
on leikattu ravun tunnista-
miseksi. 
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Istutukset 

Täpläravun kotiutusistutukset Vanajavedelle alkoivat vuonna 1989. Istutuksia on tehty Vanajaveden Val-

keakoski-Akaa väliselle alueelle vuoden 1997 jälkeen velvoitevaroin, kalastuksenhoitomaksuvaroin ja osa-

kaskuntien varoin. Koeravustettavien alueiden istutukset ovat rahoitettu UPM-Kymmenen Tervasaaren 

tehtaiden kalatalousmaksuilla.  

Kärjenniemenselän koeravustetuille istutuspaikoille on istutettu sekä 1-kesäistä että aikuista täplärapua. 

Isovuolteeseen (nro 1.), Vähävuolteeseen (9), Montolan kärkeen (7) ja Kisuniemen pohjoiskärkeen (2) on 

istutettu vuosina 1998 - 2001 yhteensä 8000 1 – kesäistä ja 3400 aikuista täplärapua. Telakan (30) ja Tela-

kan vastarannan (32) pyyntipaikoille on istutettu vuosina 2006 ja 2007 yhteensä 1000 aikuista täplärapua 

(Kivinen 2009). 

Rauttunselän koeravustetuille istutuspaikoille on istutettu 1-kesäisiä, 1-vuotiaita sekä aikuisia täplärapu-

ja. Niittysaareen (nro 4), Päivänvahaan (5) ja Vihdassaareen (6) on istutettu vuosina 1998 - 1999 1-kesäisiä 

ja 1-vuotiaita täplärapuja yhteensä 4000 kpl. Paattaluoto pohjoisen (15) ja Tuomonsaarten (19) koeravus-

tuspaikoille on istutettu vuosina 2000–2007 yhteensä 1705 aikuista ja 6500 1-kesäistä täplärapua (Kivinen 

2009). 

Makkaraselän Konhon (nro 29) koeravustuspaikalle on istutettu vuosien 2003 - 2006 välisenä aikana 

yhteensä 2000 1-kesäistä ja 1400 aikuista täplärapua (Kivinen 2009). 

Merkintä – takaisinpyynti 

Istutuspaikkojen osakannan kokoa arvioitiin merkintä-takaisinpyyntimenetelmällä ja laskenta toteutettiin 

Petersen-estimaatin Chapman’in muunnoksen avulla (Ricker 1975, Friman ym. 1999). Merkintä-

takaisinpyynnissä perusperiaatteena on pyynnin yhteydessä merkitä saaliiksi saadut yksilöt ja vapauttaa ne 

merkinnän jälkeen. Kun samalta istutuspaikalta pyydetään myöhemmin uudelleen, on saaliissa mukana 

sekä merkittyjä että merkitsemättömiä yksilöitä. Näiden keskinäisestä lukusuhteesta voidaan laskea popu-

laatiokoon arvio.  

Petersen-menetelmä perustuu oletukseen, että merkittynä tavattujen osuus saaliista on sama kuin kaik-

kien merkittyjen osuus populaatiosta (Ricker, 1975). Yksinkertaisimmillaan kaava on siis seuraavanlainen:  

 

Ravustuksella suoritetut merkintä-takaisin pyynnin tulokset eivät kuvaa istutuspaikan koko rapupopulaation 

kokoa, vaan vain mertoihin menevän osakannan kokoa. Merkintä-takaisinpyynnillä voidaan selvittää ainoas-

taan yli 70 mm mittaisten rapujen osakannan kokoa (Tulonen ym. 1999).  

 

 

N on populaatiokoko merkintähetkellä

M * C M on merkittyjen rapujen lkm

R C on takaisinpyynnin saalisrapujen lkm

R on merkittynä tavattujen lkm

N=
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Taulukko 1. Valkeakoski-Akaa väliset koeravustukset vuonna 2015. 

 

Istutuspaikan 
numero Pyyntipaikka Selkäalue Aika 

Pyyntiponnistus 
(mertaöitä) Muita havaintoja 

1 Isovuolle Kärjenniemi 5.-6.8. 25 Paikalla ravustusta  

      9.-10.9. 24 Paikalla ravustusta  

2 Kisuniemi Kärjenniemi 3.-4.8. 50 
        7.-8.9. 50     

7 Montolankärki Kärjenniemi 3.-4.8. 39 
        7.-8.9. 40     

8 Kannaksenniemi Kärjenniemi 3.-4.8. 40 
        7.-8.9. 40     

9 Vähävuolle Kärjenniemi 5.-6.8. 50 
        9.-10.9. 50     

30 Telakka Kärjenniemi 5.-6.8. 45 Paikalla ravustusta  

      9.-10.9. 45 Paikalla ravustusta  

32 Telakan vastaranta Kärjenniemi 5.-6.8. 40 
        9.-10.9. 40     

4 Niittysaari Rauttu 6.-7.8. 50 Paikalla ravustusta  

      10.-11.9. 50 Paikalla ravustusta  

5 Päivänvaha Rauttu 6.-7.8. 40 Paikalla ravustusta  

      10.-11.9. 40 Paikalla ravustusta  

6 Vihdassaari Rauttu 4.-5.8. 38 
        8.-9.9. 40     

15 Paattaluoto Rauttu 4.-5.8. 40 
        8.-9.9. 40     

19 Tuomonsaaret Rauttu 4.-5.8. 44 Paikalla ravustusta  

      8.-9.9. 40 Paikalla ravustusta  

29 Konho Makkara 4.-5.8. 40 Paikalla ravustusta  

      8.-9.9. 39 Paikalla ravustusta  
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Tulokset  

Kärjenniemenselkä 

Kärjenniemenselällä ravustettiin seitsemän istutuspaikkaa, jotka ovat olleet ainakin kerran aikaisemmin 

koeravustusseurannassa mukana. Kärjenniemenselän koeravustusten pyyntiponnistus oli 578 mertayötä ja 

täplärapuja saatiin 689 kpl (taulukko 2). Kärjenniemenselän koeravustuspaikkojen yksikkösaaliiksi saatiin 

1,2 rapua/merta/yö, mikä merkitsee Tulosen ym. (1998) mukaan kohtalaista rapukantaa. 

Elokuun pyynnissä täplärapujen yksikkösaaliit olivat kaikilla pyyntipaikoilla pienemmät kuin syyskuun 

pyynnissä (taulukko 2). Elokuun rapusaalis oli 222 täplärapua 289 merralla (yksikkösaalis 0,79 ra-

pua/merta/yö) ja syyskuun 467 täplärapua 289 merralla (yksikkösaalis 1,62 rapua/merta/yö). Yksikkösaaliit 

olivat vuonna 2015 selvästi alhaisempia kuin edellisessä seurantatutkimuksessa vuonna 2009, lukuun ot-

tamatta Telakan koeravustuspaikkaa. 

 

Taulukko 2. Kärjenniemenselän koeravustuksien täplärapusaalis vuonna 2015 pyyntipaikoittain sekä niiden perusteella laske-

tut yksikkösaaliit (rapua/merta/yö). Vuosien 2000, 2002, 2004, 2005 ja 2009 yksikkösaaliit on otettu aikaisemmista seuranta-

tutkimuksista. 

 

Paikka ja istutussuunnitelman 
mukainen numero 

Pyyntiaika 
elo/syyskuu 

Mertoja 
kpl 

Saalis (kpl)  
Yksikkösaalis 

(kpl/merta/pyydysyö)   

Naaras Koiras Yhteensä 2000 2002 2004 2005 2009 2015 

1 Isovuolle elokuu 25 59 29 88 1,85 5,10 2,56 1,94 8,23 3,52 

  syyskuu 24 82 68 150         13,24 6,25 

2 Kisuniemi elokuu 50 14 18 32 0,50 1,78 0,97 0,53 1,20 0,64 

  syyskuu 50 55 44 96         2,92 1,92 

7 Montolankärki elokuu 39 2 10 12 2,01 4,82 0,91 
 

1,63 0,31 

  syyskuu 40 10 10 20         4,03 0,50 

8 Kannaksenniemi elokuu 40 8 10 18 
 

1,58 1,09 
 

1,49 0,45 

  syyskuu 40 28 36 64         2,82 1,60 

9 Vähävuolle elokuu 50 14 15 29 
 

3,56 1,03 1,82 
 

0,58 

  syyskuu 50 22 31 53         5,56 1,06 

30 Telakka elokuu 45 14 15 29 
    

0,89 0,64 

  syyskuu 45 31 31 62         1,20 1,38 

32 Telakan vastaranta elokuu 40 7 7 14 
    

2,47 0,35 

  syyskuu 40 6 16 22         3,36 0,55 

Kärjenniemenselkä yht. 
 

578 352 340 689 
    

3,90 1,19 

 

Kärjenniemenselän koeravustuspaikoilta saatiin rapuja kaikista kokoluokista. Rapusaaliista 59 % oli pituu-

deltaan yli 10 cm eli pyyntikokoisia yksilöitä (kuva 3). Kooltaan 8,5 – 10 cm pituisia yksilöitä oli saaliissa 33 

% ja alle 8,5 cm yksilöitä 8 %.  

Ruton tai muun taudin aiheuttamia melanisaatiotummentumia havaittiin 22 % saalisravuista. Melanisaa-

tiotummentumien vaivaamia rapuja tavattiin jokaisella koeravustuspaikalla ja havaintojen määrä saalisra-

vuissa vaihteli 13 – 35 % välillä 

Rapuja jotka olivat menettäneet joko yhden tai molemmat saksensa oli 14 % kokonaissaaliista. Saksi-

vaurioisten rapujen määrä vaihteli saalisravuissa 11–18 % välillä.  
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Takaisin-merkintäpyynnillä arvioitiin mertaan menevien rapujen kokonaismäärää eri istutuspaikoilla. Suurin 

arvioitu yli 7 cm pituisten rapujen kanta on Isovuolteen istutuspaikalla ja pienimmät kannat Montolankärjen 

sekä Telakan vastarannan istutuspaikoilla (kuva 4). 

 

 

Kuva 3. Kärjenniemenselän koeravustuksien kokonaissaaliin kokoluokkien jakaumat luokiteltuna alle 8,5 cm, 8 – 10 cm ja yli 10 cm 

pituisiin täplärapuihin. 

 

 

Kuva 4. Kärjenniemenselän koeravustuksien merkintä-takaisinpyynnillä arvioitu yli 7 cm pituisten rapujen määrä koeravustusaloilla, sekä 

95 % luottamusväli. 
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Isovuolle (nro 1) 

Isovuolteen koealan kokonaissaalis oli 238 täplärapua, joista elokuussa saatiin 88 kpl ja syyskuussa 150 

kpl. Elokuun yksikkösaalis oli 3,52 (rapua/merta/yö) ja syyskuun yksikkösaalis 6,25 (taulukko 2). Kumman-

kin pyyntikerran yhteenlasketun yksikkösaaliin perusteella isovuolteen koealan rapukanta oli tiheä (4,9 ra-

pua/merta/yö). Merkintä – takaisinpyynnin perusteella arvioitiin ravustetun koealan rapukannan kooksi 895 

kpl yli 7 cm pituisia täplärapuja (95 % luottamusväli oli 515 – 1275) (kuva 4). 

Koeravustusten kokonaissaaliista pyyntikokoisten yli 10 cm pituisten rapujen osuus oli 33 %, keskikokoisten 

8,5 – 10 cm pituisten rapujen osuus oli 55 % ja alle 8,5 cm juveniilien osuus oli 12 % (kuva 5). Koealan 

ravuissa havaittiin saksivaurioita 11 %:lla ja ruton tai muun taudin aiheuttamia kuoren melanisaatiolaikkuja 

havaittiin 13 %:lla ravuista. 

 

Kuva 5. Isovuolteen koeravustuksien täplärapusaaliin kokojakaumat luokiteltuna alle 8,5 cm, 8,5 – 10 cm ja yli 10 cm kokonaispituuden 

mukaan elokuussa, syyskuussa sekä yhdistettynä vuoden 2015 kokonaisaineistoksi. 

Kisuniemi (nro 2) 

Kisuniemen koealan kokonaissaalis oli 128 täplärapua, joista elokuussa saatiin 32 kpl ja syyskuussa 96 kpl. 

Elokuun yksikkösaalis oli 0,64 (rapua/merta/yö) ja syyskuun yksikkösaalis 1,92 (taulukko 2). Kummankin 

pyyntikerran yhteenlasketun yksikkösaaliin perusteella Kisuniemen koealan rapukanta oli kohtalainen (1,3 

rapua/merta/yö). Merkintä – takaisinpyynnin perusteella arvioitiin ravustetun koealan rapukannan kooksi 

399 kpl yli 7 cm pituisia täplärapuja (95 % luottamusväli oli 181 – 617) (kuva 4). 

Koeravustusten kokonaissaaliista pyyntikokoisten yli 10 cm pituisten rapujen osuus oli 84 %, keskikokoisten 

8,5 – 10 cm pituisten rapujen osuus oli 15 % ja alle 8,5 cm juveniilien osuus oli 1 % (kuva 6). Koealan ra-

vuissa havaittiin saksivaurioita 17 %:lla ja ruton tai muun taudin aiheuttamia kuoren melanisaatiolaikkuja 

havaittiin 22 %:lla ravuista. 
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Kuva 6. Kisuniemen koeravustuksien täplärapusaaliin kokojakaumat luokiteltuna alle 8,5 cm, 8,5 – 10 cm ja yli 10 cm kokonaispituuden 

mukaan elokuussa, syyskuussa sekä yhdistettynä vuoden 2015 kokonaisaineistoksi. 

Montolankärki (nro 7) 

Montolankärjen koealan kokonaissaalis oli 32 täplärapua, joista elokuussa saatiin 12 kpl ja syyskuussa 20 

kpl. Elokuun yksikkösaalis oli 0,31 (rapua/merta/yö) ja syyskuun yksikkösaalis 0,50 (taulukko 2). Kumman-

kin pyyntikerran yhteenlasketun yksikkösaaliin perusteella Montolankärjen koealan rapukanta oli harva (0,4 

rapua/merta/yö). Merkintä – takaisinpyynnin perusteella arvioitiin ravustetun koealan rapukannan kooksi 

272 kpl yli 7 cm pituisia täplärapuja (95 % luottamusväli oli -83 – 627) (kuva 4). 

Koeravustusten kokonaissaaliista pyyntikokoisten yli 10 cm pituisten rapujen osuus oli 88 %, keskikokoisten 

8,5 – 10 cm pituisten rapujen osuus oli 15 % ja alle 8,5 cm pituisia juveniilejä ei saaliissa ollut ollenkaan 

(kuva 7). Koealan ravuissa havaittiin saksivaurioita 16 %:lla ja ruton tai muun taudin aiheuttamia kuoren 

melanisaatiolaikkuja havaittiin 28 %:lla ravuista. 

 

Kuva 7.Montolankärjen koeravustuksien täplärapusaaliin kokojakaumat luokiteltuna alle 8,5 cm, 8,5 – 10 cm ja yli 10 cm kokonaispituu-

den mukaan elokuussa, syyskuussa sekä yhdistettynä vuoden 2015 kokonaisaineistoksi. 
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Kannaksenniemi (nro 8) 

Kannaksenniemen koealan kokonaissaalis oli 82 täplärapua, joista elokuussa saatiin 18 kpl ja syyskuussa 

64 kpl. Elokuun yksikkösaalis oli 0,45 (rapua/merta/yö) ja syyskuun yksikkösaalis 1,60 (taulukko 2). Kum-

mankin pyyntikerran yhteenlasketun yksikkösaaliin perusteella Kannaksenniemen koealan rapukanta oli 

kohtalainen (1 rapua/merta/yö). Merkintä – takaisinpyynnin perusteella arvioitiin ravustetun koealan rapu-

kannan kooksi 411 kpl yli 7 cm pituisia täplärapuja (95 % luottamusväli oli 49 – 772) (kuva 4). 

Koeravustusten kokonaissaaliista pyyntikokoisten yli 10 cm pituisten rapujen osuus oli 71 %, keskikokoisten 

8,5 – 10 cm pituisten rapujen osuus oli 19 % ja alle 8,5 cm juveniilien osuus oli 10 % (kuva 8). Koealan 

ravuissa havaittiin saksivaurioita 17 %:lla ja ruton tai muun taudin aiheuttamia kuoren melanisaatiolaikkuja 

havaittiin 35 %:lla ravuista. 

 

Kuva 8. Kannaksenniemen koeravustuksien täplärapusaaliin kokojakaumat luokiteltuna alle 8,5 cm, 8,5 – 10 cm ja yli 10 cm kokonaispi-

tuuden mukaan elokuussa, syyskuussa sekä yhdistettynä vuoden 2015 kokonaisaineistoksi. 

Vähävuolle (nro 9) 

Vähävuolteen koealan kokonaissaalis oli 82 täplärapua, joista elokuussa saatiin 29 kpl ja syyskuussa 53 

kpl. Elokuun yksikkösaalis oli 0,58 (rapua/merta/yö) ja syyskuun yksikkösaalis 1,06 (taulukko 2). Kumman-

kin pyyntikerran yhteenlasketun yksikkösaaliin perusteella Vähävuolteen koealan rapukanta oli harva (0,8 

rapua/merta/yö). Merkintä – takaisinpyynnin perusteella arvioitiin ravustetun koealan rapukannan kooksi 

539 kpl yli 7 cm pituisia täplärapuja (95 % luottamusväli oli 51 – 1027) (kuva 4). 

Koeravustusten kokonaissaaliista pyyntikokoisten yli 10 cm pituisten rapujen osuus oli 64 %, keskikokoisten 

8,5 – 10 cm pituisten rapujen osuus oli 34 % ja alle 8,5 cm juveniilien osuus oli 2 % (kuva 9). Koealan ra-

vuissa havaittiin saksivaurioita 15 %:lla ja ruton tai muun taudin aiheuttamia kuoren melanisaatiolaikkuja 

havaittiin 22 %:lla ravuista. 
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Kuva 9. Vähävuolteen koeravustuksien täplärapusaaliin kokojakaumat luokiteltuna alle 8,5 cm, 8,5 – 10 cm ja yli 10 cm kokonaispituu-

den mukaan elokuussa, syyskuussa sekä yhdistettynä vuoden 2015 kokonaisaineistoksi. 

Telakka (nro 30) 

Telakan koealan kokonaissaalis oli 91 täplärapua, joista elokuussa saatiin 29 kpl ja syyskuussa 62 kpl. 

Elokuun yksikkösaalis oli 0,64 (rapua/merta/yö) ja syyskuun yksikkösaalis 1,38 (taulukko 2). Kummankin 

pyyntikerran yhteenlasketun yksikkösaaliin perusteella Telakan koealan rapukanta oli kohtalainen (1,0 ra-

pua/merta/yö). Merkintä – takaisinpyynnin perusteella arvioitiin ravustetun koealan rapukannan kooksi 629 

kpl yli 7 cm pituisia täplärapuja (95 % luottamusväli oli 57 – 1201) (kuva 4). 

Koeravustusten kokonaissaaliista pyyntikokoisten yli 10 cm pituisten rapujen osuus oli 60 %, keskikokoisten 

8,5 – 10 cm pituisten rapujen osuus oli 23 % ja alle 8,5 cm juveniilien osuus oli 17 % (kuva 10). Koealan 

ravuissa havaittiin saksivaurioita 18 %:lla ja ruton tai muun taudin aiheuttamia kuoren melanisaatiolaikkuja 

havaittiin 25 %:lla ravuista. 

 

Kuva 10. Telakan koeravustuksien täplärapusaaliin kokojakaumat luokiteltuna alle 8,5 cm, 8,5 – 10 cm ja yli 10 cm kokonaispituuden 

mukaan elokuussa, syyskuussa sekä yhdistettynä vuoden 2015 kokonaisaineistoksi. 
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Telakan vastaranta (nro 32) 

Telakan vastarannan koealan kokonaissaalis oli 36 täplärapua, joista elokuussa saatiin 14 kpl ja syyskuus-

sa 22 kpl. Elokuun yksikkösaalis oli 0,35 (rapua/merta/yö) ja syyskuun yksikkösaalis 0,55 (taulukko 2). 

Kummankin pyyntikerran yhteenlasketun yksikkösaaliin perusteella Telakan vastarannan koealan rapukanta 

oli harva (0,5 rapua/merta/yö). Merkintä – takaisinpyynnin perusteella arvioitiin ravustetun koealan rapu-

kannan kooksi 172 kpl yli 7 cm pituisia täplärapuja (95 % luottamusväli oli -2 – 345) (kuva 4). 

Koeravustusten kokonaissaaliista pyyntikokoisten yli 10 cm pituisten rapujen osuus oli 81 %, keskikokoisten 

8,5 – 10 cm pituisten rapujen osuus oli 14 % ja alle 8,5 cm juveniilien osuus oli 5 % (kuva 11). Koealan 

ravuissa havaittiin saksivaurioita 14 %:lla ja ruton tai muun taudin aiheuttamia kuoren melanisaatiolaikkuja 

havaittiin 31 %:lla ravuista. 

 

Kuva 11.Telakan vastarannan koeravustuksien täplärapusaaliin kokojakaumat luokiteltuna alle 8,5 cm, 8,5 – 10 cm ja yli 10 cm koko-

naispituuden mukaan elokuussa, syyskuussa sekä yhdistettynä vuoden 2015 kokonaisaineistoksi. 
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Rauttunselkä 

Rauttunselällä ravustettiin viisi istutuspaikkaa, jotka ovat olleet ainakin kerran aikaisemmin koeravustusseu-

rannassa mukana. Rauttunselän koeravustusten pyyntiponnistus oli 422 mertayötä ja täplärapuja saatiin 

1208 kpl (taulukko 3). Kärjenniemenselän koeravustuspaikkojen yksikkösaaliiksi saatiin 2,86 ra-

pua/merta/yö, mikä merkitsee Tulosen ym. (1998) mukaan kohtalaista rapukantaa. Yksikkösaalis on samaa 

luokkaa kuin vuonna 2009. 

Elokuun pyynnissä täplärapujen yksikkösaaliit olivat kaikilla pyyntipaikoilla pienemmät kuin syyskuun 

pyynnissä (taulukko 3). Elokuun rapusaalis oli 272 täplärapua 212 merralla (yksikkösaalis 1,28 ra-

pua/merta/yö) ja syyskuun 936 täplärapua 210 merralla (yksikkösaalis 4,46 rapua/merta/yö). Yksikkösaaliit 

olivat vuonna 2015 lähes samalla tasolla tai kasvaneet verrattuna edelliseen seurantatutkimukseen (2009), 

Päivänvahan ja Tuomonsaarten yksikkösaaliissa oli selkein kasvu näkyvissä. 

 

Taulukko 3. Rauttunselän koeravustuksen täplärapusaalis vuonna 2015 pyyntipaikoittain sekä niiden perusteella lasketut 

yksikkösaaliit (rapua/merta/yö). Vuosien 2000, 2002, 2004, 2005, 2007 ja 2009 yksikkösaaliit on otettu aikaisemmista seuran-

tatutkimuksista. 

 

Paikka ja istutussuunnitelman 
mukainen numero 

Pyyntiaika 
elo/syyskuu 

Mertoja 
kpl 

Saalis (kpl)  Yksikkösaalis (kpl/merta/pyydysyö) 

Naaras Koiras Yhteensä 2000 2002 2004 2005 2007 2009 2015 

4 Niittysaari elokuu 50 20 24 44 0,12 0,27 0,66 
  

1,34 0,88 

  syyskuu 50 90 112 202           4,50 4,04 

5 Päivänvaha elokuu 40 28 29 57 0,33 3,06 
 

0,33 
 

0,86 1,43 

  syyskuu 40 93 106 199           2,59 4,98 

6 Vihdassaari elokuu 38 24 24 48 0,57 1,59 1,11 0,42 
 

0,70 1,26 

  syyskuu 40 77 85 162           3,13 4,05 

15 Paattaluoto elokuu 40 15 34 49 
     

1,53 1,23 

  syyskuu 40 50 72 122           4,08 3,05 

19 Tuomonsaaret elokuu 44 21 53 74 
    

0,08 1,08 1,68 

  syyskuu 40 102 149 251           3,55 6,28 

Rauttunselkä yht. 
 

422 520 688 1208 
     

2,42 2,86 

 

Rauttunselän koeravustuspaikoilta saatiin rapuja kaikista kokoluokista. Rapusaaliista 60 % oli pituudeltaan 

yli 10 cm eli pyyntikokoisia yksilöitä (kuva 12). Kooltaan 8,5 – 10 cm pituisia yksilöitä oli saaliissa 38 % ja 

alle 8,5 cm yksilöitä 3 %.  

Ruton tai muun taudin aiheuttamia melanisaatiotummentumia havaittiin 17 % saalisravuista. Melanisaa-

tiotummentumien vaivaamia rapuja tavattiin jokaisella koeravustuspaikalla ja havaintojen määrä saalisra-

vuissa vaihteli 11 – 21 % välillä 

Rapuja jotka olivat menettäneet joko yhden tai molemmat saksensa oli 10 % kokonaissaaliista. Saksi-

vaurioisten rapujen määrä vaihteli saalisravuissa 6 - 12 % välillä.  
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Takaisin-merkintäpyynnillä arvioitiin mertaan menevien rapujen kokonaismäärää eri istutuspaikoilla. Suu-

rimmat arvioidut yli 7 cm pituisten rapujen kannat olivat Niittysaaren ja Paattaluodon istutuspaikoilla ja pie-

nin kanta Vihdassaaren istutuspaikalla (kuva 13). 

 

 

Kuva 12. Rauttunselän koeravustuksien kokonaissaaliin kokoluokkien jakaumat luokiteltuna alle 8,5 cm, 8 – 10 cm ja yli 10 cm pituisiin 

täplärapuihin. 

 

Kuva 13. Rautunselän koeravustuksien merkintä-takaisinpyynnillä arvioitu yli 7 cm pituisten rapujen määrä koeravustusaloilla, sekä 95 % 

luottamusväli. 

 

2,8 

37,7 

59,5 

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

< 8,5 cm 8,5 - 10 cm > 10 cm

%
 

Pituus (cm) 

Rauttunselän rapusaalis (n=1208) 

0

500

1000

1500

2000

2500

R
ap

u
ja

 (
kp

l)
 

Yli 7 cm pituisten rapujen määrä koealalla  



16 

 

Niittysaari (nro 4) 

Niittysaaren koealan kokonaissaalis oli 246 täplärapua, joista elokuussa saatiin 44 kpl ja syyskuussa 202 

kpl. Elokuun yksikkösaalis oli 0,88 (rapua/merta/yö) ja syyskuun yksikkösaalis 4,04 (taulukko 3). Kumman-

kin pyyntikerran yhteenlasketun yksikkösaaliin perusteella Niittysaaren koealan rapukanta oli kohtalainen 

(2,5 rapua/merta/yö). Merkintä – takaisinpyynnin perusteella arvioitiin ravustetun koealan rapukannan kook-

si 1304 kpl yli 7 cm pituisia täplärapuja (95 % luottamusväli oli 487 – 2121) (kuva 13). 

Koeravustusten kokonaissaaliista pyyntikokoisten yli 10 cm pituisten rapujen osuus oli 58 %, keskikokoisten 

8,5 – 10 cm pituisten rapujen osuus oli 38 % ja alle 8,5 cm juveniilien osuus oli 4 % (kuva 14). Koealan 

ravuissa havaittiin saksivaurioita 9 %:lla ja ruton tai muun taudin aiheuttamia kuoren melanisaatiolaikkuja 

havaittiin 17 %:lla ravuista. 

 

Kuva 14. Niittysaaren koeravustuksien täplärapusaaliin kokojakaumat luokiteltuna alle 8,5 cm, 8,5 – 10 cm ja yli 10 cm kokonaispituuden 

mukaan elokuussa, syyskuussa sekä yhdistettynä vuoden 2015 kokonaisaineistoksi. 

Päivänvaha (nro 5) 

Päivänvahan koealan kokonaissaalis oli 256 täplärapua, joista elokuussa saatiin 57 kpl ja syyskuussa 199 

kpl. Elokuun yksikkösaalis oli 1,43 (rapua/merta/yö) ja syyskuun yksikkösaalis 4,98 (taulukko 3). Kumman-

kin pyyntikerran yhteenlasketun yksikkösaaliin perusteella Päivänvahan koealan rapukanta oli kohtalainen 

(3,2 rapua/merta/yö). Merkintä – takaisinpyynnin perusteella arvioitiin ravustetun koealan rapukannan kook-

si 828 kpl yli 7 cm pituisia täplärapuja (95 % luottamusväli oli 475 – 1180) (kuva 13). 

Koeravustusten kokonaissaaliista pyyntikokoisten yli 10 cm pituisten rapujen osuus oli 60 %, keskikokoisten 

8,5 – 10 cm pituisten rapujen osuus oli 37 % ja alle 8,5 cm juveniilien osuus oli 3 % (kuva 15). Koealan 

ravuissa havaittiin saksivaurioita 11 %:lla ja ruton tai muun taudin aiheuttamia kuoren melanisaatiolaikkuja 

havaittiin 13 %:lla ravuista. 
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Kuva 15. Päivänvahan vastarannan koeravustuksien täplärapusaaliin kokojakaumat luokiteltuna alle 8,5 cm, 8,5 – 10 cm ja yli 10 cm 

kokonaispituuden mukaan elokuussa, syyskuussa sekä yhdistettynä vuoden 2015 kokonaisaineistoksi. 

Vihdassaari (nro 6) 

Vihdassaaren koealan kokonaissaalis oli 210 täplärapua, joista elokuussa saatiin 48 kpl ja syyskuussa 162 

kpl. Elokuun yksikkösaalis oli 1,26 (rapua/merta/yö) ja syyskuun yksikkösaalis 4,05 (taulukko 3). Kumman-

kin pyyntikerran yhteenlasketun yksikkösaaliin perusteella Vihdassaaren koealan rapukanta oli kohtalainen 

(2,7 rapua/merta/yö). Merkintä – takaisinpyynnin perusteella arvioitiin ravustetun koealan rapukannan kook-

si 613 kpl yli 7 cm pituisia täplärapuja (95 % luottamusväli oli 349 – 878) (kuva 13). 

Koeravustusten kokonaissaaliista pyyntikokoisten yli 10 cm pituisten rapujen osuus oli 50 %, keskikokoisten 

8,5 – 10 cm pituisten rapujen osuus oli 48 % ja alle 8,5 cm juveniilien osuus oli 2 % (kuva 16). Koealan 

ravuissa havaittiin saksivaurioita 6 %:lla ja ruton tai muun taudin aiheuttamia kuoren melanisaatiolaikkuja 

havaittiin 11 %:lla ravuista. 

 

Kuva 16. Vihdassaaren koeravustuksien täplärapusaaliin kokojakaumat luokiteltuna alle 8,5 cm, 8,5 – 10 cm ja yli 10 cm kokonaispituu-

den mukaan elokuussa, syyskuussa sekä yhdistettynä vuoden 2015 kokonaisaineistoksi. 
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Paattaluoto pohjoinen (nro 15) 

Paattaluodon koealan kokonaissaalis oli 171 täplärapua, joista elokuussa saatiin 49 kpl ja syyskuussa 122 

kpl. Elokuun yksikkösaalis oli 1,23 (rapua/merta/yö) ja syyskuun yksikkösaalis 1,88 (taulukko 3). Kumman-

kin pyyntikerran yhteenlasketun yksikkösaaliin perusteella Paattaluodon koealan rapukanta oli kohtalainen 

(1,6 rapua/merta/yö). Merkintä – takaisinpyynnin perusteella arvioitiin ravustetun koealan rapukannan kook-

si 1229 kpl yli 7 cm pituisia täplärapuja (95 % luottamusväli oli 314 – 2144) (kuva 13). 

Koeravustusten kokonaissaaliista pyyntikokoisten yli 10 cm pituisten rapujen osuus oli 67 %, keskikokoisten 

8,5 – 10 cm pituisten rapujen osuus oli 31 % ja alle 8,5 cm juveniilien osuus oli 2 % (kuva 17). Koealan 

ravuissa havaittiin saksivaurioita 12 %:lla ja ruton tai muun taudin aiheuttamia kuoren melanisaatiolaikkuja 

havaittiin 21 %:lla ravuista. 

 

Kuva17. Paattaluodon vastarannan koeravustuksien täplärapusaaliin kokojakaumat luokiteltuna alle 8,5 cm, 8,5 – 10 cm ja yli 10 cm 

kokonaispituuden mukaan elokuussa, syyskuussa sekä yhdistettynä vuoden 2015 kokonaisaineistoksi. 

Tuomonsaaret (nro 19) 

Tuomonsaarien koealan kokonaissaalis oli 325 täplärapua, joista elokuussa saatiin 74 kpl ja syyskuussa 

251 kpl. Elokuun yksikkösaalis oli 1,68 (rapua/merta/yö) ja syyskuun yksikkösaalis 6,28 (taulukko 3). Kum-

mankin pyyntikerran yhteenlasketun yksikkösaaliin perusteella Tuomonsaarien koealan rapukanta oli kohta-

lainen (3,9 rapua/merta/yö). Merkintä – takaisinpyynnin perusteella arvioitiin ravustetun koealan rapukan-

nan kooksi 994 kpl yli 7 cm pituisia täplärapuja (95 % luottamusväli oli 632 – 1356) (kuva 13). 

Koeravustusten kokonaissaaliista pyyntikokoisten yli 10 cm pituisten rapujen osuus oli 63 %, keskikokoisten 

8,5 – 10 cm pituisten rapujen osuus oli 34 % ja alle 8,5 cm juveniilien osuus oli 3 % (kuva 18). Koealan 

ravuissa havaittiin saksivaurioita 11 %:lla ja ruton tai muun taudin aiheuttamia kuoren melanisaatiolaikkuja 

havaittiin 21 %:lla ravuista. 
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Kuva 18. Tuomonsaarien koeravustuksien täplärapusaaliin kokojakaumat luokiteltuna alle 8,5 cm, 8,5 – 10 cm ja yli 10 cm kokonaispi-

tuuden mukaan elokuussa, syyskuussa sekä yhdistettynä vuoden 2015 kokonaisaineistoksi. 

Makkaraselkä 

Konho (nro 29) 

Makkaraselällä koeravustettiin yksi istutuspaikka, Konho. Istutuspaikka on koeravustettu kolme kertaa ai-

emminkin, vuosina 2005, 2007 ja 2009. Konhon koealan kokonaissaalis oli 148 täplärapua, joista elokuussa 

saatiin 25 kpl ja syyskuussa 123 kpl. Elokuun yksikkösaalis oli 0,63 (rapua/merta/yö) ja syyskuun yksik-

kösaalis 3,15 (taulukko 4). 

Kummankin pyyntikerran yhteenlasketun yksikkösaaliin perusteella Konhon koealan rapukanta oli koh-

talainen (1.9 rapua/merta/yö). Yksikkösaalis on samaa tasoa kuin vuonna 2009. Merkintä – takaisinpyynnin 

perusteella arvioitiin ravustetun koealan rapukannan kooksi 460 kpl yli 7 cm pituisia täplärapuja (95 % luot-

tamusväli oli 195 – 725). 

 

Taulukko 4. Makkaraselän koeravustuksien täplärapusaalis vuonna 2015 sekä lasketut yksikkösaaliit (rapua/merta/yö). Vuosi-

en 2005, 2007 ja 2009 yksikkösaaliit on otettu aikaisemmista seurantatutkimuksista. 

 

Paikka ja istutussuunnitelman 
mukainen numero 

Pyyntiaika 
elo/syyskuu 

Mertoja 
kpl 

Saalis (kpl)  
Yksikkösaalis 

(kpl/merta/pyydysyö) 

Naaras Koiras Yhteensä 2005 2007 2009 2015 

29 Konho elokuu 40 7 18 25 0,37 0,25 0,91 0,63 

  syyskuu 39 58 65 123     2,70 3,15 

Makkaraselkä yht. 
 

79 
  

148 
  

1,75 1,87 

 

Koeravustusten kokonaissaaliista pyyntikokoisten yli 10 cm pituisten rapujen osuus oli 64 %, keskikokoisten 

8,5 – 10 cm pituisten rapujen osuus oli 32 % ja alle 8,5 cm juveniilien osuus oli 4 % (kuva 19). Koealan 

ravuissa havaittiin saksivaurioita 8 %:lla ja ruton tai muun taudin aiheuttamia kuoren melanisaatiolaikkuja 

havaittiin 15 %:lla ravuista. 
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Kuva 19. Konhon koeravustuksien täplärapusaaliin kokojakaumat luokiteltuna alle 8,5 cm, 8,5 – 10 cm ja yli 10 cm kokonaispituuden 

mukaan elokuussa, syyskuussa sekä yhdistettynä vuoden 2015 kokonaisaineistoksi. 
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Tulosten tarkastelu 

Elokuun koeravustussaaliit jäivät aikaisempien seurantatulosten perusteella oletettua alhaisemmiksi. Elo-

kuun koeravustukset ajoittuivat todennäköisesti rapujen kuorenvaihtoaikaan, jolloin rapujen aktiivisuus oli 

alhainen. Syyskuun koeravustuksien yksikkösaaliit olivat jokaisessa istutuspaikassa elokuun pyyntiä suu-

remmat. Koeravustuspaikkojen raputiheyttä arvioitaessa kokonaisyksikkösaaliin perusteella, on huomioita-

va, että elokuun pienet saaliit todennäköisesti aliarvioivat jokaisen istutuspaikan todellista raputiheyttä. Istu-

tuspaikkojen rapukantaa kuvaakin paremmin syyskuun koeravustusten yksikkösaaliit, jotka olivat paikoin 

moninkertaiset elokuun ravustuksiin nähden. Useamman pyyntikerran koeravustukset ovatkin perusteltuja 

vastaavissa seurantatutkimuksissa myös jatkossa.  

Sekä elokuussa että syyskuussa oli havaittavissa kaikilla selkävesillä ravustusta istutuspaikoilla tai nii-

den läheisyydessä. Kuudessa koeravustuskohteessa oli mertoja sijoitettu samalle rantaviivalle koejatojen 

kanssa (taulukko 1). Vapaa-ajan ravustajien pyynti vaikuttaa istutuspaikkojen yksikkösaaliiseen ja siten 

arvioituun raputiheyteen, mikä on hyvä ottaa huomioon tuloksia tarkasteltaessa.  

Kärjenniemenselkä 

Kärjenniemenselän koeravustuksien syyskuun saalis oli noin kaksinkertainen verrattuna elokuun saaliiseen 

ja alueen yksikkösaalis kaksinkertaistui syyskuussa (taulukko 2). Vuoden 2015 koeravustusten elo- ja syys-

kuun aineiston perusteella Kärjenniemenselän istutuspaikkojen raputiheydet ovat laskeneet verrattuna ai-

kaisempiin seurantavuosiin, lukuun ottamatta Telakan istutuspaikkaa.  Verrattuna edelliseen seurantatutki-

mukseen Kärjenniemenselän koeravustusten yksikkösaalis (1,19 rapua/merta/yö) pieneni kolmasosaan 

vuoden 2009 tuloksesta (3,9 rapua/merta/yö). 

Kärjenniemen rapusaaliista keskimäärin 59 % oli yli 10 cm pituisia saaliiksi hyödynnettäviä rapuja. 

Vuonna 2009 yli 10 cm rapujen osuus Kärjenniemenselällä oli 58 %. Hyödynnettävien osuus istutuspaikko-

jen välillä vaihteli 33 – 88 % välillä. Jättämällä pois muista poikkeava Isovuolteen ravustuspaikka, jonka 

rapukanta on tiheä (4,9) ja hyödynnettävän saaliin osuus 33 %, saadaan muiden ravustuspaikkojen yli 10 

cm pituisten rapujen osuudeksi 73 % kokonaissaaliista. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen kirjanpito-

aineistojen yli 14 000 täpläravun saalisotoksiin perustuvien mittauksien mukaan, rapukaudella keskimäärin 

mertasaaliista 57 % on hyödynnettävää yli 10 cm rapua (Pursiainen & Erkamo 2014) (kuva 20).  

Pienten alle 8,5 cm pituisten rapujen saalisosuus sekä Kärjenniemenselällä (8 %), että Rauttunselällä 

(3 %) on pienentynyt verrattuna edelliseen vuoden 2009 seurantatutkimukseen, jossa pienten osuus oli 14 

% molemmilla selkävesillä. Osalla koealoista juveniilien osuus oli selvästi pienempi kuin RKTL:n seuranta-

aineiston keskimääräinen alle 8 cm pituisten saalisosuus (5,1 %) (kuva 20). 

Kärjenniemenselän koeravustuspaikkojen rapusaaliissa isojen rapujen suuri osuus, pienten juveniilien 

puuttuminen saaliista sekä yksikkösaaliin lasku voivat viitata lisääntymisen epäonnistumiseen ja normaalia 

heikompaan/heikompiin vuosiluokkiin edeltävinä vuosina.  

Kärjenniemenselällä rapuruton aiheuttamia melanisaatiolaikkuja havaittiin 22 % saalisravuista kun edel-

lisenä seurantavuotena 2009 vain 1 % saalisravuista. Melanisaatiotummentumien vaivaamia rapuja tavattiin 

jokaisella koeravustuspaikalla ja havaintojen määrä saalisravuissa vaihteli 13 – 35 % välillä. Rapuruton 

leviäminen alueen rapupopulaatioissa on voinut vaikuttaa istutuspaikkojen raputiheyksien pienenemiseen 

(Erkamo ym. 2009, Tulonen ja Erkamo 2010).  
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Rauttunselkä 

Rauttunselän koeravustuksien syyskuun saalis istutuspaikoilla 3 - 5 kertaistui elokuun saaliiseen verrattuna 

ja koko alueen yksikkösaalis yli kolminkertaistui syyskuussa (taulukko 3). Vuoden 2015 koeravustusten elo- 

ja syyskuun aineiston perusteella Kärjenniemenselän istutuspaikkojen raputiheydet ovat pysyneet samassa 

tasossa tai nousseet hieman verrattuna vuoden 2009 seurantaan.   

Rauttunselän rapusaaliista keskimäärin 60 % oli yli 10 cm pituisia saaliiksi hyödynnettäviä rapuja (kuva 

12). Vuonna 2009 yli 10 cm rapujen osuus Kärjenniemenselällä oli 53 %. Hyödynnettävien osuus istutus-

paikkojen välillä vaihteli 50 – 67 % välillä. Myös Rauttunselällä yli 10 cm rapujen osuus saaliista paikoin on 

suurempi kuin keskimääräinen Pursiaisen ja Erkamon 2014 esittämä kokoluokkien saalisjakauma (kuva 

20). Myös pienten alle 8,5 cm rapujen osuus saaliissa (3 %) on alempi kuin kokoluokkien saalisjakaumasta 

kirjanpitoaineiston perusteella on havaittu (5,1 % alle 8 cm rapuja). Vuoden 2009 koeravustuksissa pienten 

alle 8,5 cm pituisten rapujen osuus Rauttunselän koeravustuksissa oli 14 % kokonaissaaliista. 

Rauttunselällä rapuruton aiheuttamia melanisaatiolaikkuja havaittiin 17 % saalisravuista, kun edellisenä 

seurantavuotena 2009 yhdelläkään pyyntipaikalla ei havaittu melanisaatiota. Melanisaatiotummentumien 

vaivaamia rapuja tavattiin jokaisella koeravustuspaikalla ja havaintojen määrä saalisravuissa vaihteli 11 – 

21 % välillä. 

Makkaraselkä 

Makkaraselän Konhon koeravustusalan kohtalainen raputiheys (1,85 rapua/merta/yö) on pysynyt samalla 

tasolla verrattuna vuoden 2009 koeravustuksiin (1,75).  Koeravustuksen kokojakaumassa pyyntikokoisten 

rapujen osuus (64 %) on kasvanut edellisestä vuoden 2009 seurannasta (56 %) ja pienten alle 8,5 cm rapu-

jen osuus (4 %) pienentynyt selvästi edellisestä seurannasta (25 %). Konhon rapusaaliin kokojakauma 

noudattaa kohtalaisesti pidemmän aikavälin kokoluokkien jakaumaa (kuva 20), vaikka pienet alle 8,5 cm 

ravut ovatkin aliedustettuna saaliissa. 

Rapuruttoa ilmentävien melanisaatiotummentumien määrä on kasvussa myös Makkaraselällä. Koealan 

ravuissa havaittiin ruton tai muun taudin aiheuttamia kuoren melanisaatiotummentumia 15 %:lla ravuista, 

kun vuoden 2009 koeravustuksissa ainoastaan 1 % havaittiin tummentumia. 

 

Kuva 20. Vuosina 2006 – 2013 kirjanpitoravustuksen saalisotoksista mitattujen täplärapujenkokoluokkien jakaumat kesäkaudella 

(21HEI-24ELO), keskimäärin koko kaudella ja syyskaudella (25ELO-28SYY) kuvaavat ravustuksen ja kuorenvaihtojen yhteisvaikutusta 

populaatioiden rakenteeseen. Kuva julkaistu teoksessa: Rapusaalisseurannat vuosina 2006-2013 – välitilinpäätös, Pursiainen & Erkamo 

2014. 
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Merkintä-takaisinpyynti 

Merkintä-takaisinpyynnillä voidaan selvittää yli 7 cm mittaisten rapujen osakannan kokoa. Tietoa voidaan 

hyödyntää esimerkiksi arvioitaessa koeravustusalueen lisääntyvän kannan kokoa. Merkintä-

takaisinpyyntimenetelmää käytettäessä osakannan koon määrittämisessä, on olettamuksia, joista osa on 

osoittautunut ongelmallisiksi. Ehtona on mm. että pyyntimenetelmä ei valikoi yksilöitä ja merkitty yksilö ei 

saa poistua populaatiosta jonkin pyynnin ajaksi ja palata takaisin jonkin myöhemmän pyynnin ajankohtana 

pyydettäväksi. Nämä ehdot eivät toteudu rapututkimuksessa (Tulonen ym. 1998). 

 Elokuun pyyntiin osunut rapujen kuorenvaihto heikentää merkintä-takaisinpyynnin tulosten luotettavuut-

ta vuoden 2015 koeravustuksissa, sillä merroilla tehtävä kanta-arvio pitäisi tehdä ajankohtina, joilloin rapu-

jen aktiivisuus on suurimmillaan. Lisäksi mertapyyntiin perustuvalla merkintä-takaisinpyynnillä on taipumus 

aliarvioida kannan kokoa todelliseen verrattuna (Tulonen ym. 1998).  

Yksikkösaalis kuvaa monissa tapauksissa luotettavammin rapukannan kehitystä kuin häiriöille altis kan-

nan koon arviointi merkintä-takaisinpyyntimenetelmällä. Yksikkösaalis sopii nimenomaan rapukannassa 

tapahtuvien muutosten havaitsemiseen, ei niinkään tarkkaan rapumäärien arvioimiseen (Tulonen ym. 

1998). 

Jatkotoimenpiteet 

Vuoden 2009 koeravustuksissa arvioitiin Kärjenniemen- ja Rauttunselän istutuksien onnistuneen ja todettiin 

ettei istutuksia ole tarve jatkaa ravustetuilla pyyntipaikoilla (Kivinen 2009). Rauttunselän ja Makkaraselän 

istutuspaikkojen raputiheydet olivat vuonna 2015 samalla tasolla kuin vuonna 2009, joten rapukannoissa ei 

ole tapahtunut suurta muutosta. Luontaista lisääntymistä on tapahtunut kaikilla koeravustetuilla istutuspai-

koilla, eikä istutuksia suositella kyseisille koeravustuspaikoille. 

Kärjenniemenselän istutuspaikkojen raputiheydet ovat laskeneet verrattuna aikaisempiin seurantavuo-

siin, lukuun ottamatta Telakan istutuspaikkaa. Kärjenniemenselän alentuneet yksikkösaaliit voivat olla mah-

dollisesti seurausta esimerkiksi lisääntyneestä ravustuspaineesta, rapuruton aiheuttamasta lisääntyneestä 

kuolleisuudesta tai normaalia heikommista vuosiluokista edeltävinä vuosina. Täplärapujen kannanvaihtelus-

ta on saatu viitteitä myös muilta isoilta täplärapujärviltä 2000-luvun aikana (Pursiainen ja Erkamo 2014). 

Rapukannat voivat voimistua luonnostaan tulevina vuosina eikä istutuksia kyseisille Kärjenniemen ravus-

tuspaikoille suositella. 

Koeravustuksiin perustuvaa seurantaa on hyvä jatkaa varsinkin Kärjenniemenselän osalta. Koeravus-

tuksia voi tehdä 2-4 vuoden välein ja kuorenvaihtojen aiheuttaman rapujen aktiivisuuden vähenemisen joh-

dosta koeravustus on suoritettava vähintään 2 kertaa saman pyyntikauden aikana. Vaihtoehtoisena seuran-

tamenetelmänä voisi olla kirjanpitoravustus, jossa alueelta rekrytoitaisiin ravustajia pitämään kirjaa rapusaa-

liistaan ja pyynnistään. Näin saataisiin vuosittain tietoa rapukannassa tapahtuvasta kehityksestä ja ravus-

tuksen pyyntipaineesta. 
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Liitteet 
Liite 1. Vuoden 2015 koeravustuspaikat Kärjenniemenselällä. 
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Liite 2. Vuoden 2015 koeravustuspaikat Rauttunselällä ja Makkaraselällä.  
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