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RAVUN PEILI
Ajankohtaista ravusta, 1/2004, I vuosikerta

Rapu ei ole historiaa

Rapuretki Ruotsiin

Tämä on historiallinen hetki vaikka rapu ei siis
olekaan historiaa: kädessäsi on ensimmäinen
suomalainen rapualan kausijulkaisu. Haluamme
ylpeinä esitellä Ravun Peilin, jonka tarkoituksena
on jakaa rapua koskevaa ajankohtaista tietoa kaikille ravusta kiinnostuneille ja kiinnostusta herättäville. Ravun Peili on Suomen Ravunviljelijöiden
liiton ja Raputietokeskuksen yhteistyön hedelmä,
kypsynyt muttei kypsä.

Rapumatkailusta ja ravusta kiinnostuneille järjestettiin tutustumismatka Ruotsiin, Linköpingiin,
5.-9. syyskuuta.

Lähdemme liikkeelle pienestä, tarkoituksenamme
on kasvaa ja saavuttaa pysyvä jalansija suomalaisessa tiedonvälityksessä. Toimituksemme on vielä
epävirallinen ja vapaaehtoinen yhteisö Raputietokeskuksen, Suomen ravunviljelijöiden liiton ja
muutaman muun halukkaan kesken. Otamme
vastaan juttuja, ilmoituksia, mainoksia ja muuta
materiaalia ja voimme jopa julkaista osan siitä
kunhan ehdoista sovitaan (ja niistähän sovitaan).
Toivottavasti viihdyt lehtemme parissa ja autat
meitä vankistumaan jatkossa. Rapuista jatkoa!
(Japo Jussila, Raputietokeskus)

Puheenjohtajan pakinat
Olen ollut toistakymmentä vuotta ravun myynnin
kanssa tekemisissä ja uutta tietoa tulee joka vuosi. Tämän vuoden tärkein uusi tieto on ollut ruokarapujen ALV-% – se on nimittäin 17%. Tähän
asti se on meillä ollut 22%. Asia on kertomisen
arvoinen kahdestakin syystä, ensinnäkin se on
omalle yritykselleni tuntuva muutos. Toiseksi olen
useilla rapukursseilla ja useille vierailuryhmille
kertonut ruokarapujen ALVn olevan 22%, anteeksi jakamani väärä tieto.
Mikä tällaisen virheellisen jutun sitten on aiheuttanut? Se on suomalainen ALV-neuvonta, sillä
olin tarkistanut veroprosentin verohallinnon ALVpuhelinpalvelusta. Tänä satokautena yhden yrityksen kirjanpitotoimistosta soitettiin ja väitettiin
meillä olevan väärä ALV-%. Kerroin hänelle tietolähteeni, mutta hän sanoi lukeneensa asian lainsäädännöstä.
Soitin heti verohallintoon ja kysyin ruokarapujen
ALVsta: pirteä naisääni vastasi sen olevan 22%.
Aloin epäillä hänen tietoaan, ja neuvoin ottamaan
hakusanaksi rapu. Silloin alkoi löytyä: kaloilla,
ravuilla ja äyriäisillä on oma lainkohtansa, joka
kertoo ALVn olevan 17%. Joten verottajan asiantuntijoiden tietoa pitää osata epäillä ja eri asia on
kuka uskaltaa laittaa ko. viraston tiedon kyseenalaiseksi. Liikaa perityn ALVn voi hakea takaisin
kolmelta edelliseltä vuodelta.
(Pekka Heikkilä, Heikkilän raputila, SRLn puheenjohtaja)

Matkan tarkoituksena on selvittää ruotsalaisen
rapumatkailun salat ja vaihtaa tietoja suomalaisten ja ruotsalaisten rapuyrittäjien kokemuksista.
Matkan aikana tutustutaan Linköpingin alueella
sekä ravustus- että kalastusmatkailuun (puolen
tusinaa vierailukohdetta) ja päästään nauttimaan
perinteinen ruotsalainen rapuillallinen. Matka
saatiin myytyä täyteen, josta kiitos erityisesti aktiivisille ravunviljelijöille.
Matkan annista lisää Ravunviljelijöiden liiton vuosikouksessa ja Ravun Peilissä.
(Japo Jussila, Raputietokeskus)

Pykeijan kuningasravut
Kuningasravut ovat mullistaneet elämän norjalaisessa Pykeijan kalastuskylässä. Isot äyriäiset ovat
vaeltaneet kohti itää ja niiden pyynti on aloitettu
nyt myös Norjan puolella. Kuningasravut ovat herättäneet melkoista mielenkiintoa ja ensimmäiset
retket Pykeijaan kuningasrapuja ihmettelemään
on tehty jo muutama vuosi sitten.
Innostus ei ole laantunut ja erityisesti Jari Hagmanin (Hämeen kalatalouskeskus) innostamana
on suunniteltu matkaa Pykeijaan tämän vuoden
lokakuulle. Asiasta tietää enemmän Raija Tuovinen
(känny 044-7780783
ja sposti raija.tuovinen@asikkala.fi).
(Japo Jussila, Raputietokeskus)

Hemputin kiinnostaa pallon toisella
puolellakin
Colin Valverde (Queensland, Australia), aloitteleva
ravunviljelijä (altaita noin 3 ha Cairnsissa), kävi
elokuussa kahden viikon visiitillä Suomessa hakemassa hemputtimen auttamaan punasaksiravun (red claw) poikasviljelyn tehostamisessa. Colinin ideana on tuottaa taudittomia punasaksia,
joiden avulla Queenslandin ravunviljelijöitä kiusaavat tuotanto-ongelmat voitaisiin osin ratkaista.
Colinin ja muutaman rapututkijan mukaan hemputtimella tuotettuihin ravunpoikasiin ei siirtyisi
raputauteja, mm. viruksia,
emoravuista ja näin tuotettujen rapujen kasvu olisi
nopeaa ja kuolevuus alhaista. Matkan aikana Colin tutustui suomalaisiin
rapuviljelmiin
ja
pääsi
nauttimaan myös rapukulttuurista
savolaiseen
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malliin. Colin on ensimmäinen aussi, joka on vieraillut suomalaisella rapufarmilla (kuvassa Colin
Valverde (vasemmalla) ja Eino Seppä (oikealla)
Haapavedellä).
(Japo Jussila, Raputietokeskus)

Rapurutto rapukauden teemana
Rapuruton leviämisen estäminen ja rapuruttoon
liittyvän tiedon jakaminen on kuluvan ja tulevien
rapukausien teema. Asian edistämiseen on valjastettu Raputietokeskus yhteistyössä Maa- ja metsätalousministeriön, neuvontajärjestöjen ja viranomaisten kanssa. Kampanjan tärkeänä osana on
painokas esite, jossa esitellään lyhyesti itse rapurutto ja keskitytään keinoihin jolla rapuruton leviämistä voidaan estää. Esitettä saa maksutta tilata mm. Raputietokeskukselta.
Vastuu tässä asiassa on kaikilla ravustukseen
osallistujilla, osakaskuntien jäsenillä ja siis melkein kaikilla suomalaisilla (en tiedä yhtään joka
olisi ulkopuolinen). Pyydykset pitää muistaa
puhdistaa eikä niitä saa siirtää vesistöstä toiseen. Rapujen sumputuksen kanssa kannattaa
olla myös tarkkana, rapuja saa sumputtaa vain
pyyntivedessä. On myös ravunviljelijöiden etu
että viljeltävä rapukanta on tauditon ja hyvälaatuinen.
Lisätietoja antaa mm. Raputietokeskus, josta
saa tilata ilmaista rapuruttoesitettä. Rapuruton
teemasivut löytyvät osoitteesta www.rapurutto.net.
(Japo Jussila, Raputietokeskus)

Rapukannan harvennus lammikossa
Rapuja osataan ja halutaan viljellä muuallakin
kuin Suomessa ja menetelmiä tutkitaan hanakasti mm. Länsi-Australiassa, Perthissä. Osalla rapulaitoksista on samankaltaisia ongelmia kuin Suomessakin ja esimerkiksi liian tiheä ja pieniä rapuja tuottava lammikkokanta on ollut ongelmana.
Sikäläisen tutkimuslaitoksen mukaan lammikossa viljellyn rapukannan kaikkien ikä- ja kokoluokkien pyynti on tärkeää sen jälkeen kun rapukanta on kehittynyt tiheäksi ja lisääntyminen on
tehokasta.
Tutkittujen lammikkoiden annoskokoisten rapujen tuotto lisääntyi merkittävästi sen jälkeen kun
lammikkon rapukannasta oli poistettu kaikki
mertoihin menneet ravut. Rapukannan tiheyttä ja
tuottoa seurattiin mm. mertasaaliin avulla. Tutkijoiden ja viljelijöiden mukaan osa isoista ravuista
kannattaa päästää takaisin pitämään loppua rapuporukkaa kurissa, jolloin raputiheyttä säätelevät myös lammikossa kasvavat isot ravut.
Samankaltaisia kokemuksia on myös suomalaisista viljellyistä rapukannoista ja menetelmän testaaminen omalla lammikolla kannattaa.

kaupallista rapurehua on saatavana. Rapurehua
on jo testattu kaupallisilla rapuviljelmillä ja tulokset ovat jopa rapurehun kehittäjän mukaan hyvät.
Rapurehua on testattu myös Veikko Väntäsen
rapuhankkeessa, jossa kehitellään sisätiloihin
soveltuvaa, tehokasta viljelymenetelmää. Asiasta
lisää toisaalla.
Rapurehusta kiinnostuneiden on syytä ottaa yhteyttä suoraan Rehu-Raisioon.
(Japo Jussila, Raputietokeskus)

Veikko Väntänen viljelee rapuja sisätiloissa
Kuivaniemeltä kuuluu ihmeitä ja ainakin kummia. Veikko Väntäsen rapuhanke on jauhanut
tulosta jo melkein vuoden ja viimeisimmät uutiset
(Kaleva 22.8.) kertovat vetäjien innostuksesta ja
lupaavista tuloksista. Väntäsen systeemi hyödyntää vesitilan kolmiulotteisesti ja ravut kasvavat
erityisissä häkeissä (kuva),
jotka ovat kiinni karusellissa. Rapukaruselli on jauhanut yhden talven aikana jokiravunpoikasille kaksi kasvukautta, isommat jokiravut
ovat kasvaneet hitaammin.
Ravut ovat syöneet rapurehua hyvällä ruokahalulla ja
vaihtaneet kuortaan ahkerasti. Viime jouluaattona on
vietetty juhlat ensimmäisen
kuorenvaihdon kunniaksi.
Veikko voisi onnistuessaan
mullistaa ravunviljelyn ja
laajemmin jopa äyriäisten viljelyn, joten hankkeen
etenemistä seurataan tarkkaan. Jäämme odottelemaan tulevan talven kokemuksia.
(Japo Jussila, Raputietokeskus)

Mitä ikinä pitäisi tietää
ravunviljelystä?
Se on puettu kuviksi ja sanoiksi,
elävää videokuvaa ravunviljelyn perusteista ja niistä toimista joita tarvitaan
tärkeän päätöksen tekemisessä.
RAVUNVILJELYN ABC (MUTTEI XYZ)
Opetuspaketin voi tilata Raputietokeskuksesta (puh. 03-7521972, sposti
raputietokeskus@jippii.fi) hintaan 50 e.

(Japo Jussila, Raputietokeskus, IAA 15. tapaaminen
Lontoossa huhtikuussa)

yhteistyössä mukana

Rapurehua Raisiosta

Raputietokeskus (www.raputieto.net, raputietokeskus@jippii.fi,
puh. 03-7521972)

Rehu-Raision herra otti kesällä yhteyttä Raputietokeskukseen ja kertoi, että rapurehun kehittely on saatu vietyä lupaavaan lopputulokseen ja

Suomen ravunviljelijöiden liitto ry (www.ravunviljelijat.net)

