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Johdanto 

Tämä jokiravun suojeluohjelma on osa valmisteilla olevaa Suvasveden 
kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelmaa vuosille 2020-2030. 
Suvasveden kalatalousalueella esiintyy sekä jokirapua että haitalliseksi 
vieraslajiksi luokiteltua täplärapua. Molempin rapulajien esiintymisen takia on 
tarpeellista laatia tarkempi jokiravun hoitosuunnitelma käyttö- ja 
hoitosuunnitelman liitteeksi. 

Jokiravun esiintyminen ja kannan nykytila Suvasveden kalatalousalueella 

Jokirapua esiintyy tiettävästi ainakin Suvasveden kalatalousalueen länsi- ja 
eteläosissa. Jokiravun esiintymisestä ei kuitenkaan ole olemassa kovin 
tarkkoja tietoja. Osakaskuntatiedustelujen perusteella jokirapua esiintyy mm. 
Paljakassa ainakin Soinilansalmeen asti. Paljakkaan laskevassa Lylyjoessa on 
ollut rapuruttoa 2010 luvulla ja Lylyjoen jokirapukanta on nykyisin heikko. 
Jokirapua esiintyy myös todennäköisesti Vaahtovanjoessa ja 
Vaahtovanjokeen liittyvissä jokiuomissa. 

Toinen tunnettu jokiravun esiintymisalue sijaitsee kalatalousalueen länsiosan 
pienissä järvissä. Jokirapua esiintyy alueella Suvasveteen laskevassa 
Koirajoessa ja Koirajoen latvoilla sijaitsevissa pienissä järvi- ja lampivesissä. 
Tärkeimpiä jokirapujärviä alueella ovat mm. Rääpysjärvi, Kivijärvi, 
Petrasenlampi ja Raatteinen (Pyykkönen 2017, Osakaskuntatiedustelu 2020). 

Näiden tunnettujen jokirapuesiintymien lisäksi jokirapua tiettävästi esiintyy 
myös Suvasveden länsirannalle laskevassa Mustinjoessa (Kuva 1.). 

Täpläravun esiintyminen ja kannan nykytila Suvasveden kalatalousalueella 

Täplärapua esiintyy tunnetusti kalatalousalueen länsiosassa, minne täplärapu 
on levinnyt alapuolisesta vesistöstä Heinäveden kalatalousalueen puolelta. 
Länsiosassa täplärapu on lisääntynyt voimakkaasti osakaskuntatiedustelujen 
perusteella viimeisen kymmenen vuoden aikana ja nykyisin täplärapu 
muodostaa pyytämistä kestävän kannan Suvasveden länsisosassa. 

Täpläravun esiintymisestä laajemmin Suvasveden alueella ei ole olemassa 
tarkempaa tietoa, mutta havaintoja täpläravusta on tehty ainakin 
Lapinsalmen alueella Suvasveden ja Roikanveden rajalla (Kuva 1.). 



  
   

 

Kuva 1. Jokiravun ja täpläravun tunnetut esiintymisalueen Suvasveden kalatalousalueella. 
Täpläravun leviämissuunnat Suvasveden kalatalousalueelta. 

Suunnitelma jokiravun suojelutoimenpiteistä Suvasveden kalatalousalueella 

Täplärapu on levinnyt Suvasveden kalatalousalueelle lännestä Heinäveden 
reitin vesialueilta. Arvion mukaan täplärapu tulee leviämään laajemmin 
Suvasveden kalatalousalueen vesillä ja täpläravun leviäminen jatkuu 
mahdollisesti Suvasveden kautta Kallaveden ja Nilsiän reitin 
kalatalousalueille. Reitti Kallaveden kalatalousalueelle kulkee Vehmersalmen 
kautta ja Nilsiän reitillä Summan kanavan kautta.  



  
   

Täpläravun leviäminen kalatalousalueen nykyisille jokirapualueille pyritään 
estämään tehokkaalla täplärapupyynnillä. Täpläravun pyyntiä voidaan 
tehostaa mm. edistämällä ravustusmahdollisuuksia ja helpottamalla 
ravustuslupien saantia. 

Länsiosan jokirapualueet liittyvät Suvasveteen Koirajoen kautta. Koirajoen 
suulla ja koirajoessa suositellaan tehokasta ravustusta, jossa kaikki saadut 
täpläravut poistetaan vesistöstä. 

Soinilansalmen alueella suositellaan tehokasta täpläravun pyyntiä täpläravun 
Paljakkaan leviämisen estämiseksi. 

Täplärapualueella tulee käyttää eri pyydyksiä ravustukseen kuin 
jokirapualueilla. Kalatalousalueen tiedottamisella pyritään lisäämään 
ravustajien tietoa  täpläravusta ja jokiravusta. Tiedottamisella pyritään 
saamaan aikaiseksi kestävä ravustuskulttuuri, missä huomioidaan eri 
rapulajit ja toteutetaan tarvittavia toimenpiteitä rapuruton levimisen 
estämiseksi. Tiedottamien ravustuksesta ja rapurutosta toteutetaan 
ensisijaisesti kalatalousalueen internet-sivuilla. 

Mikäli täplärapuhavaintoja tehdään Vehmerssalmen tai Summan kanavan 
alueella, suositellaan näille alueille tehostettua täplärapupyyntiä täpläravun 
leviämisen estämiseksi muiden kalatalousalueiden vesialueille. 

Jokirapualueilla huomioidaan jokirapujen tarpeet vesiensuojelussa ja 
vesistökunnostuksissa. Näitä alueita ovat etenkin kalatalousalueen 
virtavesialueet. 

Jokirapukantoja voidaan tarvittaessa hoitaa siirtoistutuksilla. 
Jokirapuistutuksista sovitaan aina tapauskohtaisesti ELY-keskuksen kanssa ja 
istutuksissa käytetään rapuruttovapaaksi tunnettua jokirapukantaa. 
Mahdollinen jokirapuistutuskohde kalatalousalueella on Lylyjoki, missä 
jokirapukannan tila on nykyisin heikko. Ennen istutusta on kuitenkin tarpeen 
selvittää esiintyykö Lylyjoessa nykyisin rapuruttoa. 

Kalatalousalue pyrkii keräämään tietoa jokiravun ja täpläravun kantojen 
tilasta. Kerätyn tiedon avulla voidaan arvioida jatkossa tarvittavia 
toimenpiteitä jokiravun suojelemiseksi. 
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