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Jokihelmisimpukka eli raakku 
Euroopassa 

• Euroopassa äärimmäisen uhanalaiseksi luokiteltu, Suomessa 

erittäin uhanalainen

• Luontodirektiivin liitteiden II ja V laji

• Norjassa noin 140 miljoonaa raakkua ~360 jokea

• Ruotsissa  noin 42 miljoonaa raakkua ~661 jokea

• Suomessa noin 1,3 miljoona raakkua ~130 jokea ja puroa

• Meillä raakkujen luonto/korvausarvo 700 M – 800 M € 

= arvokkain laji Suomessa näin mitattuna (589 €/kpl)

• Norja, Ruotsi ja Suomi yhteensä = ¾ maailman raakuista

• Raakun suojeluohjelmia on ollut monissa maissa jo pitkään

• Suomen ensimmäinen julki 2021 tammikuussa 

https://ym.fi/-/jokihelmisimpukan-suojelulle-

askelmerkit

• Ruotsissa jo kolmas suojeluohjelma käytössä – ja se näkyy

Raakun levinneisyys Euroopassa (Havs- och vattenmyngigheten 2018)



Missä Suomen raakut ? (knoppeja…)

• Näillä vesistöalueilla; Kemijoki 46, Iijoki 29, Lutto-
Tuuloma 24, Oulujoki 12, Koutajoki 8, Teno 6, 
Kokemäenjoki 3, Tornionjoki 2, Simojoki 2 ja lisäksi 
yksittäisiä eri vesistöalueilla

• Top kunnat; Salla/Kemijärvi 135 000, Puolanka 110 500, 
Inari 110 800, Pudasjärvi 50 000, Kemijärvi 46 000, 
Kuusamo 44 000, Paltamo 14 400 Taivalkoski 12 000 …

• Hävinneitä raakkuvesistöjä; Porvoonjoki, Eurajoki, 
Lestijoki, Kalajoki, Siikajoki, Perhonjoki, Uutuanjoki, 
Näätämö (!!!)

• Uusia raakkukantoja löydetty viime vuosina (Salmus-
hanke ~20), puroluokan vesiä

Kuva Sally Luhta

Kuva Eero Moilanen



Suomessa tiedossa noin 130 raakkujokea ja puroa

• Yli 90 % kannoista sijaitsee Kemijoen, Luton ja Iijoen 
alueella, raakuista jopa 98 %

• Populaation tilan tutkimus Suomessa tehty: noin puolet 
raakkuvirroista

Raakkupopulaatioiden tiedossa oleva tila Suomessa 
(tieto ei ole tarkka, mutta päivitetty 2022 perusteella)

• 7 kantaa: elinvoimainen 

• 24: ehkä/osin elinvoimainen

• 15: ei elinvoimainen

• 25: lähes hävinnyt/kuoleva

• Loput ~70 : ?, tila ei ole tiedossa tai 
kuollut/hävinnyt

• Selvitystyö jatkuu…



Raakun elinkierto on monimutkainen ja siksi 

haasteellinen ja vaativa kunnostuskohteillakin:

1. Loppukesällä virran mukana siittiöt kulkeutuvat 

raakkunaaraan ruumiinonteloon. Raakku voi olla myös 

hermafrodiitti; tuottaa molempia sukusoluja. 

2. Naaraan kiduslehdillä kehittyneet glokidiotoukat

vapautuvat veteen myöhemmmin loppukesällä. Pieni osa 

niistä pääsee kiinnittymään ja loisimaan isäntäkalan -

lohen tai taimenen - kiduksiiin.  

3. Seuraavana kesänä, n. 10 kuukauden  

muodonmuutoksen läpikäyneet toukat ovat muuttuneet 

minisimpukoiksi ja putoavat kalasta ja 

4. kaivautuvat ensimmäisiksi elinvuosiksi joen huokoisen 

pohjasedimentin sisään, jopa 40 cm syvyyteen.

Vajaan sentin mittaisiksi kasvettuaan simpukat, ~7 vuotta, 

nousevat näkyviin pohjalle ja alkavat ottaa ravintoa 

jokivedestä suodattamalla. 

1.

2. 3.

4.



Raakku on tehokas 
vedenpuhdistamo, 
toimii jopa 
vuosisatoja ilman 
huoltoa!

Miksi suojella jokihelmisimpukoita? Mitä ne tekevät?

Ei raakkuja 10 nuorta raakkua

Akvaariot on täytetty rankkasateen jälkeen purovedellä



Raakku tuottaa monenlaisia 
ekosysteemipalveluja
• Varastoi merkittävästi ravinteita,

• kuoressa typpeä ja fosforia (Kiamichi (Usa) 
joessa laskettu; 4,7 tonnia typpeä ja 0,5 tonnia 
fosforia)

• Kierrättää ja tehostaa ravinteita vedestä
• Siivilöimästään vedestä kerää ravinteet, mutta pelletöi ja 

pullauttaa osan ulos, joka toimii taas ravintona muille kasvi-ja
eläinlajeille, tukee siis joen ravintoverkkoja

• Kuori on elinympäristö monille leville ja 
pohjaeläimille

• Sammalien ja pohjaeläineten kiinnitysalustana

• Muokkaa joen pohjan elinympäristöä
• Raakku kävellessään yhdellä jalalla, möyhentää pohjaa ja 

hapettaa sitä ja parantaa lohikalojen elinympäristöä

• Antaa immuniteetin isäntäkalalle muuta loisimista 
vastaan

• Ja vedensuodatuksen lisäksi, 

• Tärkeä kulttuuriperinnön osa pohjoisessa 



Vaikka helmenpyynti loppui raakun rauhoitukseen vuonna 1955, elinympäristöjä ei suojeltu:

Syyt raakun taantumiseen
• Jokien patoaminen ja muut vaellusesteet

► Väli-isäntäkalat ja raakut eivät enää kohtaa, lisääntyminen loppunut

• Valuma-alueiden  maankäyttö

► Soiden ojitusten ja metsänkäsittelyn kiintoaine peittää virtojen pohjan,

vanhat raakut pysyvät ehkä hengissä, nuoruusvaiheet eivät 

Lähes kaikki joet on suljettu voimaloilla, kalaväyliä ei ole.
Myös tierummut estävät kymmenillä raakkujoilla
väli-isäntätaimenten vaelluksen. 

Syvä- eli säätöauraus on edelleen käytössä. Kuva viime kesältä

kahden raakkujoen välistä Sallassa.



Tässä muutama esimerkki 
viime  vuosikymmeneltä
raakkujokien varsilta

..

Metsäkoneella ajeltiin raakkupaikan yli.

Metsänkäsittelyn ja –muokkauksen hiekat täyttivät joen.

Kunnostusojitus raakkujokeen.



Mitä on tehty?

Ensimmäinen raakun 
suojelun strategia ja 
toimenpideohjelma

• Ympäristöministeriön asettama työryhmä laati suojelun 
strategian ja toimenpideohjelman raakulle

julkaistu tammikuussa 2021

➢ Suotuisa suojelun taso raakulle
• Mukana jäsenet 14:sta eri toimijasta ja viranomaisesta 

• ”Jokihelmisimpukan säilyminen Suomessa edellyttää laajaa 
yhteistyötä, minkä vuoksi lajille on tarpeen laatia 
luonnonsuojelulain 47 §:n tarkoittama ohjelma yhteistyössä 
eri toimijoiden kesken” 

Yhden raakun luontoarvo on 589 €, olipa kyse suuresta,
pienestä tai erityisen kauniista, kuten tämä yksilö.



Raakkustrategian tavoitteet:

1. Tieto raakkuesiintymistä ja niiden elinympäristöistä 

paranee ja on toimijoiden ja kansalaisten tiedossa

2. Raakun ja sen isäntäkalojen elinympäristöjen tila 

paranee aktiivisin toimin

3. Raakun elinympäristöt otetaan huomioon 

valuma-alueiden maankäytössä

4. Raakun suojelun tutkimustieto lisääntyy

Ja nyt toimeksi ja toteuttamaan tätä!!
Iijoen vesistön sivupuron raakkuja



LIFE Revives 2021-2027
Reviving freshwater pearl mussels and their habitats

Elvytystä raakuille ja niiden elinympäristöille

Koordinoija: Jyväskylän yliopisto (prof. Jouni Taskinen, 

tutk. koordinaattori Heidi Kunttu)

Kumppanit Suomessa: 

MH Pohjanmaan-Kainuun luontopalvelut

MH Metsätalous Oy

ELY-keskukset: Varsinais-Suomi, Pirkanmaa, Etelä-Pohjanmaa   

Virossa:

State Forest Management Centre RMK

University of Tartu

Ruotsissa: 

County Administrative Board in Norrbotten

Swedish Anglers Association

SCA SKOG AB

Sveaskog Förvaltnings AB

MHLP:n osarahoittajia KaiELY ja PopELY, MH Metsätalous Oy

Muita mm. Tuuliaisen säätiö, LapELY, WWF, Serlachius, YM, SwAM



LIFE Revives budjetti

• Koko hankebudjetti 15,9 M € 
• EU rahoitus 60 %

• Metsähallitus luontopalvelut budjetti 3,32 M €

• MH Metsätalous OY budjetti 0,366 M € (+ 0,46 M € 
LP:lle)  

• MH Luontopalveluissa tehdään noin  40 htv (158 htv koko 
hanke)

• Projektipäällikkö P-L. Luhta

• Suunnittelijat Eero Moilanen ja Mira Niemelä 

• Kuudella maastokaudella neljä - kolme kolmen hengen 
työryhmää lisäksi 

Ps. Raakkuja ei saa mennä nostamaan 

pohjasta ilman luonnonsuojeluviranomisen lupaa



Name, Surname, Position Logo(s)

Päätoimenpiteet Virtavesikunnostukset 117 km / 77 ha

Vaellusesteiden poistaminen (50) ja sedimentin keräysaltaat (28)
Kindergartens eli lastentarhat raakulle (250 kpl)
Valuma-aluekunnostukset (~ 4000 ha)
Puskurivyöhykkeet ja kalkitus
Pikkuraakkujen kasvatus (1,55 M)
Raakun suojelun käytäntöjen jakaminen ja yleisön tietoisuuden parantaminen

Name, Surname, Position Logo(s)

Heidi Kunttu

Raakun poikasten laitoskasvatusta

MHPWF

Jokien ja purojen
kunnostuksia

LIFE Revives;  Tavoitteet

• Parantaa raakun elinolosuhteita Suomessa, Ruotsissa ja Virossa noin 70 kohdejoessa niin että
suotuisa suojelutaso paranee ja vähintään 17 % maiden raakkupopulaatioista lisääntyy luonnossa

Valuma-alueiden suoiden ennallistamista

MHF

CABN



Name, Surname, Position Logo(s)

LIFE Revives kohteet: joet ja purot

Suomi (32 jokea/puroa, 24 % maan populaatioista)

Lutto, Suomujoki

Simojoki

Iijoki:
22 jokea ja puroa, joista

Oulujoki:
Varisjoki, Mutajoki

Kokemäenjoki:
Pinsiö-Matalusjoki, Ruonanjoki, Turkimusoja, Karvianjoki
Isojoki

Estonia (1 river, 100 %)
Pudisoo

Sweden (37 rivers, 3,6 % of populations)

MHLP kunnostaa 

18 raaakujokea

ja puroa 



Name, Surname, Position Logo(s)

Finland
Konneveden tutkimusasema (JYU) (7-8 raakkukantaa)

Estonia
Põlula fish farm (RMK)

Sweden (CABN)
Avustettua kasvatusta luonnossa ilman laitosta, 

LIFE Revives 
Kasvatustoiminta laitoksissa



Kunnostukset
MHLP:n kunnostuskohteita 16 Iijoen ja 2 Oulujoen 

Emäjoen vesistössä. Lisäksi 6 referenssipuroa 

• Sekä valtion, yksityisten sekä N2000- alueita

• Luvat kunnossa

Kaikki kunnostussuunnitelmat perustuvat sekä  

puroinventointiin että raakun populaation 

tilatutkimukseen.

Hyvä työnjohto, oikeat, testatut ja tutkitut 

menetelmät ja uusien keinojen kehittäminen ja 

testaus

https://www.youtube.com/watch?v=05OWv2X

hBZw

Alaotsikko

• tekstiä

https://www.youtube.com/watch?v=05OWv2XhBZw


Name, Surname, Position Logo(s)

Jokihelmisimpukan lastentarhat
eli miten välttää raakkujen joutuminen kasvatuslaitokseen

Taustaa
• Pohjasoran liettyminen ja pohjan hapettomuus raakun lisääntymiselle

merkittävin ongelma

• Valuma-alueilta tulevan ylimääräisen kuormituksen välttäminen on haasteellista

Ratkaisu
• Nuoret simpukat eivät tarvitse paljon pinta-alaa →

• Jos valuma-alueelta tulevaa kuormitusta ei voida täysin välttää, tehdään joen

omasta sorasta pieniä alueita, lastentarhoja, joiden puhtaana pysymistä

vahvistetaan



Iskostunut kova pohja, soran 
on välit täynnä hiekkaa ja 
silttiä.

4.5.2022 20

Hartijoki-kuohkeutin avaa

pohjan, hiekka lähtee

virran mukana pois

Sama paikka kunnostuksen 

jälkeen.

Pohja on ilmava ja sora puhdasta.







Seurannat Revivesissä MH LP:n kohteilla

• Raakkupopulaation tilatutkimuksia yhteensä 37 (ennen ja 
jälkeen)

• Raakun elinympäristöseurantoja

• Puroinventonteja ennen 20 + jälkeen 20  (137 km)

• Redox-potentiaalimittauksia 18:lla joella ja purolla (ennen –jälkeen)

• Naulakokeita 8:lla joella ja purolla (ennen –jälkeen)

• Dronekuvauksia yhdellä joella

• Altakaivajien vaikutusmittauksia viidellä purolla

• Lohikalakantojen tilamittauksia 51 koealaa, 160 
sähkökalastusta

• Raakun poikasten selviytymistä 12:lla  purolla ja joella 

• redox-mittauksin ja naulakokein ja soralaatikkokokeiden 
seurantaa

• Vedenlaadun seurantaa lämpötilaloggereilla sekä mm.pH-
mittauksia



Raakkuuntumisen
tiedon levittämistä

Jaetaan hyviä käytäntöjä eri

sidosryhmien kesken, maanomistajille, 

medialle, kouluille jne. 

• Noin 60  kokousta ja tapahtumaa.

Raakkutietoisuuden ja –tiedon jakamista;  

kansallinen Raakku webpage, 

artikkeleita, julkaisuja, videoita…



Kuvia muutamilta kohdejoilta 

Emäjoen 
Mutajoki

Haukioja



Nuottijoki



Norssipuro



Livojoki, 

lohisidonnainen raakkupopulaatio



Livojoen 
uittoperkausta 
1950-luvulla 

kuva Uittoteho ry



Raakku on jokiekosysteemin 

huippuindikaattori, sateenvarjo-

ja avainlaji, joka sekä tuottaa 

että ilmentää hyvää vedenlaatua, 

osallistuu ravinteiden 

kierrättämiseen, hapettaa pohjaa 

ja tarjoaa kiinnitysalustan eliöille 

ja vesisammalille.

Kun se katoaa joesta, koko 

vesielinympäristö muuttuu.



https://www.jyu.fi/science/fi/bioenv/tutk
imus/luonnonvarat/life-revives https://www.metsa.fi/projekti/life-revives/



Siispä aloitetaan heti kesällä!


