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ONKO TÄPLÄRAPU UHKA KUOLIMON ISONIERIÄLLE ja mitä mahdollisen uhan torjumiseksi tulisi tehdä? 

TIIVISTELMÄ 

Täplärapu on jo levinnyt luontaisesti Kuolimolla lisääntyvän saimaannieriän elinpiiriin melko runsaana ainakin 

Kuolimon Isoselälle, ainoalle alueelle, jossa saimaannieriä luontaisesti lisääntyy. Näitä runsastumishavaintoja 

on todettu kuluneena kesänä, vielä viitisen vuotta sitten ei koepyynneissä rapuja tullut saaliiksi mertoihin. 

Tässä tarkastelussa on pyritty hahmottamaan mitä erilaista uhkaa täplärapu voi nieriälle aiheuttaa.  Tätä 

hahmotusta on rakennettu toisaalta eri tutkimustulosten kautta, toisaalta keskusteluissa tiimissä, johon on 

osallistunut rapu- ja nieriätutkijoita. 

Täplärapukannan runsastumiselle Kuolimo on hyvin otollinen eikä täpläravusta tulla todennäköisesti 

pääsemään kokonaan eroon. Täplärapukannan tiheyteen voidaan kuitenkin vaikuttaa. 

Tämän hahmottelun johtopäätös on, että täpläravusta on todennäköistä haittaa, jopa uhkaa Kuolimossa 

luontaisesti lisääntyvälle saimaannieriälle ja tilanteeseen on suhtauduttava vakavasti. Täplärapukantaa tulee 

pyrkiä aktiivisesti harventamaan erityisesti niillä alueilla, joilla uhka nieriälle on ilmeisin, kuten tunnetut 

kutualueet.  

Jotta asiassa kyetään ponnistukset kohdistamaan tosiasiapohjalta mahdollisimman hyvin, tarvitaan aktiivista 

tutkimuspanosta kuten tietoa täpläravun alueellisesta esiintymisestä ja täpläravun käyttämästä ravinnosta 

nieriän kutuaikaan ja kutupaikoilla.  

Rapukannan pienenä pitäminen luontaisesti lisääntyvän Kuolimon nieriän elinalueilla voi olla tämän Suomen 

uhanalaisimman kalalajin säilymisen kannalta ratkaisevan tärkeää erityisesti tilanteessa, jossa tuo luontainen 

nieriäkanta on äärimmäisen uhanalainen ja populaatioltaan todella pieni (kymmenisen tunnettua kutualuetta 

Isoselällä ja kutuikäiset nieriät lasketaan kymmenissä, ei sadoissa vuosien 2013-2015 emokalapyyntitilastojen 

perusteella). Ruotsalaiset tutkijat pitävät täplärapuakin suurempina uhkatekijöinä Vätternin nieriäpopulaatiolle 

ilmastonmuutoksen vaikutuksia, liikakalastusta sekä järvilohi-istutuksia.  
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1. Täpläravun sukukypsyysikä/lisääntyminen/leviäminen?  
Täplärapu tulee sukukypsäksi 1+-3+ vuotiaana. Täplärapu parittelee syyskuun loppupuolella-lokakuussa, 

viimeistään veden jäähdyttyä noin 12°C lämpöön.  

 

Täpläravun mäti tarvitsee kehittyäkseen hitaan veden jäähtymisen loppusyksyllä, jotta mäti ehtii kehittyä 

riittävän pitkälle selviytyäkseen talvesta. Siksi täplärapu menestyy paremmin suurissa kuin pienvesissä, 

sillä suuret vesimassat jäähtyvät hitaasti. Saimaannieriän rauhoituspiirit Kuolimolla tunnettuine 

kutualueineen (Isoselkä ja Morruuvuorenselkä) täyttävät tämän kriteerin erinomaisesti. 

 

Tiedetään, että täpläravun lisääntyminen epäonnistui isossa joukossa vesistöjä nopean talventulon 

johdosta talvella 2002-2003 ja talvella 2009-2010. 

Yleensä täpläravut levittäytyvät järvillä rapututkija Esa Erkamon kokemuksen mukaan 100 - 200 metriä 

vuodessa. Ihmisavusteisesti toki paljon nopeammin. 

Vaikka Kuolimolla oli aina 1800 luvun lopulle sekä runsas nieriä- että jokirapukanta yhtä aikaa, on 

huomion arvoista, että jokiravun elinpiiri rajoittuu yleensä matalaan rantavyöhykkeeseen, kun taas 

täplärapu levittäytyy joka paikkaan.  

2. Täpläravun mahdolliset vaikutukset saimaannieriän luontaisen elinkierron 

kantaan 
Varmoja vaikutuksia on vaikea mennä väittämään, kun asiasta on melko niukasti tutkimusnäyttöä.  

Uhka 1: Täplärapu nieriän mädin syöjänä 

Ruotsissa esiintyy nieriää ja täplärapuja mm. Vättern järvessä. Siellä tehtyjen kokeiden perusteella 

täplärapu vaikuttaisi olevan monin verroin tehokkaampi mätirohmu nieriänmädille kuin kalat, mutta silti 

analyyseissä ei kyetty osoittamaan yhteyttä täplärapujen runsauden ja nieriäkannan runsauden välillä. 

Vätternin tutkimuksessa arveltiin, että tiheä täplärapukanta voi hidastaa nieriäkannan elpymistä mätiä 

syömällä. On myös huomion arvoista, että nieriän kutualueet ovat täpläravulle hyvin soveltuvia (kivikko, 

soraikko). M. Setzerin tutkimus osana väitöskirjaa on noin kymmenen vuoden takaa. 1) 

 

Taimenen, nieriän ja siian mädillä toteutetuissa tutkimuksissa rapu syö ahnaasti esillä olevan mädin, 

sorasta esiin nousevia vastakuoriutuneita poikasia mutta vähemmän hautautunutta mätiä, jota se ei 

havaitse ja joka ei tuoksu. 2) Myös muut tutkimukset tukevat käsitystä (mm. Gladman et al 2012, Findlay 

& David 2012, Findlay et al, 2015). Nieriä, kuten muutkin lohikalat, hautaa mätinsä.  

Säkylän Pyhäjärvessä tehtyjen tutkimusten ja mallinnusten perusteella (Karjalainen ym. 2015) näyttää 

ilmeiseltä, että mikäli ravulla on muuta ravintoa saatavissa, se ei liene merkittävä uhka mädille. Lisäksi 

todettakoon, että muikun ja siian mäti on pohjamateriaalin pinnalla, kun lohikalojen mäti on soraan 

peitettynä. 

On myös huomion arvoista, että nieriän kylmän veden aikainen kutuaika voi suojata nieriää, kun 

täpläravut siirtyvät syvemmälle. Täplärapu parittelee ja munii merkittävästi aikaisemmin kuin jokirapu 

(silloin kun sitä noin 120 vuotta sitten vielä esiintyi Kuolimossa ja läheisellä Etelä-Saimaalla), ja samalla 

myös paljon ennen nieriän kutuaikaa. Syvemmälle siirtyminen ja se tosiasia, että sukukypsät naaraat, siis 
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puolet koko täplärapupopulaatiosta, ovat koiraita inaktiivisempia suojellessaan pyrstönsä alla 

kantamaansa mätiä, suojelevat osaltaan nieriää täpläravun mätisaalistukselta. 

Luonnonvaraisesti lisääntyvä saimaannieriäkanta Kuolimon Isoselällä on niin suppea, että ravun 
mätisaalistukseen on kuitenkin syytä suhtautua vakavasti. Tässä tapauksessa jokainen nieräkantaa uhkaava 
tekijä on minimoitava, mieluummin eliminoitava. Täpläravun osalta tämä ei olisi säädöspohjaisesti 
ongelmallista, sillä jo nykyinen EU:n kanta on, että täplärapu olisi hävitettävä Euroopan vesistä. Kansallisen 
rapustrategiankin tavoitteena on estää tehokkaasti täplärapujen leviämistä uusille alueille.  
 
Tutkimusidea nieriän mäti- ja poikaspredaation toteamiseksi Kuolimolla ja täpläravun saalistuspaineen 
arvioimiseksi nieriän mädille kutualueilla on esitetty kohdassa 6. Tämä on suositeltavaa myös sen johdosta, että 
rapuja on kivikkoja ja soraikkoja kaivellessa tavattu jopa 30 cm syvyydestä pohjan sisästä (havainnot Lammin 
Ormajärveltä). 
 
Täplärapua suurempina uhkatekijöinä Vätternillä nähtiin yllä mainitussa Malin Selzerin väitöskirjassa 1) 

liikakalastus ja rankat järvilohi-istutukset sekä ilmaston muutos ja sen aiheuttama poikasten kuoriutumisen 
aikaistumisen, jota ravintoeliöiden kehittyminen ei vastaa.  

Vahva suositus 

1) Ravustusaikaan tehopyynti kutualueilla ja niiden läheisyydessä. 

2) Molekyylibiologinen tutkimus ravun käyttämästä ravinnosta ainakin yhden vuoden ajan, näytteet 

kerran kuukaudessa. 

3) ELY poikkeuslupapyyntö ko. alueiden koerapupyyntiin ravustusajan ulkopuolella, jotta voidaan 

paremmin ymmärtää täpläravun aiheuttama uhka nieriälle erityisesti kutualueilla Kuolimolla.  

 

Uhka 2: Täpläravun uhka nieriän ruskuaispussipoikasille ja varhaispoikasvaiheessa 

Nieriän ruskuaispussi ja pienpoikasvaihe on lyhyt, vain joitakin viikkoja. 

Ruskuaispussi- ja hidasliikkeisessä varhaispoikasvaiheessa täplärapujen saalistuspaine voi muodostaa 

merkittävän riskitekijän nieriälle.  

Suositus 

1) ELY poikkeuslupapyyntö ko. alueiden rapupyyntiin ravustusajan ulkopuolella 

2) Molekyylibiologinen tutkimus ravun käyttämästä ravinnosta vrt. aiempi vastaava tutkimusehdotus. 

 

Uhka 3: Täpläravun uhka nieriänpoikasten piilopaikoille 

Täplärapu voi myös, elinpiirien mennessä lomittain, viedä piilopaikkoja poikasilta, ja aiheuttaa haitallisia 

vaikutuksia nieriäkantaan niiden joutuessa suojan puutteessa helpommin saalistuskohteiksi.3)    

Esitetty tutkimustulos on täpläravun vaikutuksesta järvilohen poikasten suojapaikkoihin, mutta lienee 

hyvin yleistettävissä. 

Selvitettävä 

Voisiko asiaa tutkia Kuolimolla kokeellisesti? 

Uhka 4: Täpläravun uhka nieriän ravintoketjussa pohjaeläimistölle 
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Kilpailu pohjaeläinravinnosta täpläravun ja nieriänpoikasten välillä on todennäköistä ja voi haitata nieriän 

menestystä Kuolimossa, mikäli täplärapukanta kehittyy nieriän elinpiirissä tiheäksi.  

Molemmat lajit käyttävät etenkin poikasvaiheessa (nieriät siis planktisen elämänvaiheensa jälkeen) 

paljon pohjaeläinravintoa ja tämä kehitysvaihe kestää nieriällä useita vuosia. Nieriä siirtyy kuitenkin 

rantavyöhykkeeltä syvänteiden piiriin ja kalaravinnon käyttöön sitä mukaa kuin sopivan kokoista 

ravintokalaa on saatavilla. Lähinnä kyseeseen tulevat kuore ja muikku niiden poikasvaiheesta alkaen, 

koska ne elävät ulappa-alueella, kuten nieriäkin.  

Laajoissa Puruvedellä tehdyissä syvyyssuuntaisissa koekalastuksissa todettiinkin, että päivisin nieriät oleilevat 

harppauskerroksen alapuolella noin 10 asteen lämpötilassa ja vain pistäytyvät ylemmissä vesikerroksissa yöllä 

ruokailemassa. Täplärapu on kaikkiruokainen ja erityisesti hidasliikkeiset pohjaeläimet (mm. simpukat, kotilot, 

imumadot, vesiperhosen toukat yms.) joutuvat helposti sen ravinnoksi. Aihetta on tutkinut erityisesti Timo Ruokonen 

väitöskirjassaan 4) Yksi mielenkiintoinen havainto Ruokosella oli se, että kotiloiden vähentyessä nieriäpredaation[EE(1] 

seurauksena kalojen loisittuminen väheni, kotilot ja nilviäisethän ovat monien kalaloisten väli-isäntiä.  

 

Pahimmillaan runsas täplärapukanta syö sille soveltuvilla alueilla järven pohjan lähes tyhjäksi muista 

selkärangattomista ja vesikasveista. Täpläravun pikkupoikaset ovat toisaalta erittäin suosittu 

ravintokohde kaikille pohjaeläimiä syöville kaloille. Säkylän Pyhärvellä kalastajat kertovat ahventen lihan 

muuttuneen lohenpunaiseksi oikein runsaina täpläravun poikasvuosina.  

Suositus 

1) Ravun esiintyvyyden vuotuinen monitorointi koepyynnein pohjaeläinravintoa käyttävien nieriöiden 

elinpaikoilla 

2) Pohjaeläintutkimus nieriän elinpaikoilla 

3) Tietojen raportointi, koonti ja tulkinta 

Muuta huomioitavaa  

Syytä on kuitenkin pohtia myös kokonaisuutta (ravut, kalat, ympäristö ja sen muutos, yms.), jossa 

täplärapu on osa vaikuttajapalettia.  

Täplärapu on tullut jäädäkseen, sen nieriälle aiheuttaman uhkan eliminoinnissa on kyse vuosia jatkuvasta 

määrätietoisesta työstä. 

Mitä täpläravun runsastuminen voi merkitä Kuolimolla pahimmillaan ja miksi? 

Täplärapu voi pahimmillaan estää luontaisesti lisääntyvän nieriäkannan elpymistä elinvoimaiseksi tai jopa 

osaltaan vaikuttaa kannan romahtamiseen.  

Kutupaikkojen suojelutarve?  

Koska Kuolimon nieriä on äärimmäisen uhanalainen, kannattaisi suhteessa täplärapuun noudattaa 

varovaisuusperiaatetta ja pyrkiä estämään täplärapukannan kehittyminen tiheäksi nieriän tunnettujen 

kutupaikkojen läheisyydessä.  

Tässä lienee ainoa mahdollinen keino ennakoiva vuosittain toistuva tehopyynti rapumerroilla. 
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3.  Täpläravun käyttäytyminen eri vuodenaikoina ja ajankohtina tehopyynnin 

kannalta  
Täplärapu on aktiivinen lähes koko ravustuskauden lokakuuta, pahimpia helteitä ja kuorenvaihtoaikoja 

lukuun ottamatta.  

 

Veden pintakerrosten lämmetessä pitkillä helteillä pyyntiä kannattaa suunnata syvempiin vesikerroksiin.  

Täplärapuja saadaan tällöin jopa reilusti yli 10 m syvyydeltä, jos siellä vain on kylliksi happea ja 
suojapaikkoja.  

 
Muutamien koeravustusten perusteella näyttää siltä, että täpläravut, myös mätiä kantavat naaraat, ovat 
aktiivisia joitakin viikkoja parittelukauden jälkeen loka-joulukuulla, jolloin ne oletettavasti keräävät 
vararavintoa talven varalle.  

Myös alkukesällä, toukokuun lopulla veden lämmettyä noin 10 °C vaiheille näyttää olevan 1–2 viikon 

mittainen aktiivisen ravinnonoton jakso, jolloin yksikkösaaliit ovat olleet lähes samalla tasolla kuin 

ravustuskaudella. Mätinaaraiden osuus saaliissa on tällöin ollut 13–14 %.  

Kesäkuulla ja heinäkuun alun lukuisissa koeravustuksissa ovat yksikkösaaliit olleet pienempiä kuin touko-

kesäkuun vaihteessa ja ravustuskaudella, ja mätinaaraiden osuus saalissa on ollut keskimäärin noin 10 % 

vaihdellen kuitenkin paljon 1-29 % välillä. 

Näitä loppusyksyn ja alkukesän aktiivisuusjaksoja voidaan hyödyntää täplärapujen tehopyynneissä 

(edellyttävät ELY-keskuksen poikkeuslupaa ravustuskauden ulkopuolella).  

Rapujen tehopyynti vähentää uhkaa nieriälle ja erityisesti mätinaaraiden poisto parantaa kannan 

kontrolloinnin mahdollisuutta merkittävästi.  

Talvella lumipeitteisen jään aikana täplärapu on inaktiivinen, eikä saalista ole juuri odotettavissa. 

On vielä huomion arvoista, että tyhjiöt tuppaavat täyttymään, pyyntejä on syytä toistaa. 

4. Käytännön keinot ja parhaat käytännöt täpläravun tehopyyntiin  
Selvät kiellot ja periaatteet  

- ei täplärapujen siirtoja vesialueiden välillä eikä itse vesialueella (kielletään kalastuslaissakin).  

- tehopyynnissä kaikki täpläravut otettava pois, myös pienet.  

Tarvittaessa järjestetään keräily ja etsitään hyötykäyttöä (esim. liemivalmistajilta, kuten Puljonki 

Oy:ltä ja Sooci Oy:ltä kannattaa kysyä kiinnostusta) pikkuravuille. 

- Määriteltävä suoja-alue, jolla sovelletaan tehopyyntiä.  

Tämä voi olla myös koko järven osalla niin, että velvoitetaan ottamaan normaaleissa pyynneissä 

kaikki saalisravut pois vesistöstä.  
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Parhaat ravustusajankohdat ja paikat  
- vaihtelevat pyyntisyvyydet ravustuskauden ulkopuolella on huomioitava 

- koepyynnit eri syvyyksistä 

- nieriän kutualueiden tehopyynti 

toisin kuin normiravustuksessa, tehopyynnissä kannattaa pyytää lukumäärää, ei niinkään isoja 

rapuja. Pieniä sukukypsiä rapuja saadaan runsaimmin kivikkorannoilta 0,5-5 m syvyydeltä. 

Sukukypsät ravut tulisi pyytää mahdollisimman vähiin ennen lisääntymiskautta, jotta täplärapukanta 

saadaan pidettyä harvana. Alkukesällä mätinaaraita voidaan saada hyvinkin matalasta vedestä, jonne 

ne ovat tulleet lämmittelemään muniaan mädin kehityksen nopeuttamiseksi. 

Tuet ja kannustimet  

- kannattaa tutkia eri tukirahoitusvaihtoehdot tehopyyntiin  

- Pienten rapujen tehopyyntiin tulisi kehittää sopiva kannustin (esim. kilohinta). 

5.  Tehopyynnin raportointi 
Täplärapuhavaintojen kokoaminen ja raportointi 

Alustava ehdotus 

Hoitopyyntiravustajat  

- Yhdenmukainen ravustuskirjanpito 

- Päiväkohtaisen saaliin raportointi kokoluokittain (esim. alle 8 cm, 8-10 cm, yli 10 cm) 

- Kirjanpito on edellytys seuraavan kauden ravustusluvan saantiin.  

Muut ravustajat 

- Suositus yhdenmukaisen ravustuskirjanpidon käytöstä 

- Erottelu alle ja yli 10 cm rapuihin 

Yhteenvedot 

- Ravustuskirjanpidoista laaditaan vuosittain yhteenveto 

- Yhteenvetojen perusteella seurataan täplärapusaaliin kehitystä saimaannieriän esiintymisen eri 

osissa (ja haluttaessa koko Kuolimolla) ja pyritään säätämään rapujen pyynnin tehoa ja alueellista 

kohdistamista tarpeen mukaan 

Rapututkijat voivat tarvittaessa osallistua Kuolimolle räätälöitävän rapupyyntiraportoinnin ja 

systematiikan suunnitteluun. 

Mikäli ELY ei myönnä lupaa ravustuskauden ulkopuoliseen tehopyyntiin, on säännöllinen pyynnin 

seuranta ja raportointi joka tapauksessa todella tärkeää, jotta tiedetään, missä mennään. Rapukannan 

runsastuminen voi olla hyvin nopeaa. Äärimmäisen uhanalaisen nieriän varjelu on tärkeä aspekti. 

6. Täplärapu-uhkan todentamiseen liittyviä tutkimusideoita Kuolimolla  
Tutkimusidea – Onko uhka nieriän mädille todellinen? 

Molekyylibiologinen tutkimus: 

- täplärapunäytteitä ainakin kerran kuussa, mertapyynti, valikoiduilta nieriän kutualueilta. 
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- mahan (suolen) sisällön ravinto-organismien tunnistus DNA sekvensseistä, yhtenä kohteena tietty 

nieriän tunnistussekvenssi. 

- mertapyynti kertoo kohdealueen täplärapukannan aktiivisuuden ja antaa mahdollisuuden karkeaan 

arvioon alueellisesta kokonaismäärästä. 

- tulosten tulkinta ainakin ravinto-organismien jakauman ja täplärapukannan tiheyden pohjalta. 

Uusista tutkimusmenetelmistä ollaan yleisesti kiinnostuneita ja menetelmien testaamiseen ja soveltamiseen on 

rahoituslähteitä melko hyvin tarjolla. 
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