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RKTL - Raputalousohjelma 

Päätös- ja evaluointityöpaja 

Aika: Keskiviikko, 13.3.2013 klo 09:00-15:00 
Paikka: Jyväskylä, Viherlandia, Kammintie 6, kokoustila Viherniekka 

Aikataulu ja ohjelma 

08:30 Aamukahvi Viherlandian Kahvila Eedenissä 

09:00 Raputalousohjelma 2005–2012 (M. Pursiainen) 
Katsaus tutkimusohjelman toteutukseen, suunnittelu, organisointi, hankkeet, yhteistyö-
tahot, julkaisut ja muu tiedotus 

09:20 Raputuotannon mahdollisuuksia ja reunaehtoja 
Joki- ja täpläravun levinneisyys ja vesistöt (M. Pursiainen) 

Tarkastelu jokiravun levinneisyyden muutoksesta, täplärapuvesistöistä ja raputalou-
dessa mahdollisten vesialueiden muodostamasta kapasiteetista 

Täpläravun kannanvaihtelut ja levinneisyyden rajat (R. Savolainen) 
Täplärapukantojen suuret vaihtelut ja heikko menestyminen pienvesissä näyttävät liit-
tyvän ilmasto-oloihin ja vähintäänkin rajoittavat lajin menestymistä pohjoisessa 

09:50 Rapukantojen hoito ja hyödyntäminen 
Joki- ja täplärapuistutusten tuloksellisuus (E. Erkamo) 

Jokirapukantojen hoito kannattaa keskittää pienvesiin ja täplärapu taas on parhaim-
millaan suurissa Etelä-Suomen järvissä 

Täplärapu, kestävä ravustus ja rapuruton vaikutukset (J. Tulonen) 
Täplärapukantojen hyödyntämisessä on todennäköisesti tarpeen ottaa erilainen näkö-
kulma kuin mihin on totuttu jokirapuvesillä 

10:20 Tauko 

10:30 Raputalouden tilastot, talous, ja yhteiskunta 
Rapusaaliiden ja tuotannon kehitys, arvo ja käyttö (R. Savolainen) 

Raputuotanto kasvaa, samoin raputuotannon arvo, jonka määrittämistä ja tilastointia 
on tarvetta kehittää, ja lisäksi maamme ravunkulutukseen liittyviä näkökohtia 

Rapukantojen hoidon ja käytön ohjaaminen (L. Tapanen) 
Rapukantojen hoito ja käyttö toteutetaan viime kädessä paikallisesti, mutta millaisin 
perustein – vastauksia haettiin yhteiskuntatieteen menetelmiä käyttäen 

11:00 Rapurutto ja rapukantojen hoito (S. Viljamaa-Dirks, Evira) 
Rapuruttotilanne on melko vakaa, rapuruton saloista on kuitenkin paljon uutta tietoa, 
joka on avannut uusia näköaloja jokirapukantojen hoitoon 

11:30 Lounas (omakustanteinen, koko lounas 9,00 €, keittolounas 7,00 €) 
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12:30 Ravut sisävesien ravintoverkoissa 
Täpläravun ekologiset vaikutukset suurissa boreaalisissa järvissä (T. Ruokonen, JYU) 

Suurissa järvissä hyvin menestyvä täplärapu muuttaa ravintoverkkojen rakennetta ja 
toimintaa, mutta vaikutukset ovat riippuvaisia eliöryhmästä ja elinympäristöstä 

Signal and noble crayfish in lake ecosystems (F. Ercoli, JYU, in English) 
Are the ecological roles and impacts on ecosystem similar in two crayfish species? 

Täpläravun vaikutukset siikakalakantoihin Säkylän Pyhäjärvellä (J. Karjalainen, JYU) 
Täpläravut ovat potentiaalisia siian ja muikun mädin syöjiä, mutta huomattavia vaiku-
tuksia muikkukantoihin ei havaittu 

13:30 Kansallinen rapustrategia 2013–2022 (J. Muhonen) 
Maa- ja metsätalousministeriön asettaman työryhmän valmistelema ehdotus kansalli-
seksi rapustrategiaksi poikkeaa merkittävästi aikaisemmista ja suuntaa katseen kasva-
vaan ja hallittuun raputalouden kehitykseen 

14:00 Pyydetyt puheenvuorot 
Kalaveden omistaja: (Matti Honkanen, Muurame, Pohjois-Päijänne) 
Ammattikalastaja-ravustaja: (Eero Einola, Tampere, Näsijärvi) 
Rapukauppa: (Ilkka Raukola, Ruokosen Rapu, Orivesi) 

14:30 Loppukeskustelu ja -arviointi 

15:00 Seminaarin päättäminen ja päätöskahvit 
 

 

Viherlandian sijainti Kammintie 6, Jyväskylä (http://www.viherlandia.fi) 
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