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Säätieteilijöiden mukaan tämä 
talvi poikkeaa suuresti viime 
talvesta. Mehiläistarhoilla ti-
lanne voitiin todeta vilkai-

semalla lumimääriä pesien katolla 
tammikuun loppupuolella. Lumi voi 
parhaimmillaan toimia hyvänä eris-
teenä pesän ympärillä, mutta se voi 
myös tukehduttaa pesän.

Toinen mehiläispesiä talvisin koet-
televa kiusa voivat olla linnut, jopa ta-
litiaiset. Etelä-Suomessa on paikoin 

Lumitalven töitä: varmista pesän ilmanvaihto
Runsaslumisena talvena täytyy varsinkin suojasäiden jälkeen 
huolehtia, että pesien ilmanvaihto toimii. Tarkkaile varroa-
tilannetta, mutta torju vain tarvittaessa. Puhdistuslentojen 
lähestyessä pitää seurata pesien painoa, mutta pesiä ruokitaan 
yleensä vasta lennon jälkeen, mikäli siihen on tarvetta.

varsinaisia terroristilintuja, joiden häi-
rintä voi koitua mehiläisyhteiskunnal-
le tuhoisaksi. Linnunpelätin tai sopiva 
verkko tai tikkasuojapussi pesän ym-
pärillä estävät häirinnän. Pussia käytet-
täessä täytyy kuitenkin huolehtia pesän 
kosteuden poistosta.

Selvitä aina pesän kuolinsyy

Ensimmäiset kuolleet yhteiskunnat 
löytyivät jo oksaalihappokäsittelyn ai-

havaintotarhaajien avulla ja teemme 
yhteistyötä etenkin Pohjoismaiden ja 
Baltian maiden kanssa.

Torju varroaa vain, 
jos punkkeja on paljon

Jos myöhäissyksyn varroantorjunta 
jäi tekemättä, varroaa voi torjua vie-
lä keväällä puhdistuslennon jälkeen. 
Tee oksaalihappotorjunta viikon si-
sällä puhdistuslennosta tai muura-
haishappotorjunta pistekäsittelynä 
toukokuussa. Tee kevättorjunta myös 
silloin, jos punkkeja tippui marras-
joulukuun oksaalihappotorjunnassa 
satoja. Lisäksi heti keväällä aloi-
tettu kuhnuritoukkien poistaminen 
vähentää selkeästi punkkikuormaa 
ja siirtää punkin lisääntymishuippua 
myöhemmäksi syksyyn. Siitä kerrom-
me enemmän seuraavassa lehdessä.

Ruoki pesiä 
ainoastaan tarvittaessa

Syksyllä hyvin ruokittu, normaali, 
terve yhteiskunta ei yleensä tarvit-
se lisäruokaa keväällä. Ruokavarat 
voivat olla vähissä, jos yhteiskunta 
joutui myöhään syksyllä ryöstön koh-
teeksi tai ruokinta epäonnistui jostain 
muusta syystä. Pesän paino kertoo 
hyvin mahdollisen lisäruoan tarpeen. 

Viisi kiloa ruokaa on kriittinen raja, 
sen verran ruokaa pesässä pitäisi aina 
vähintään olla.

Yhteiskunnan ruoankulutus on 
vähäistä ja tasaista talvikuukausina. 
Vasta sikiöinnin alkaminen kasvat-
taa kulutusta nopeasti. Puhdistuslen-
to on eräänlainen lähtölaukaus. Pajun 
kukinnan alkaminen ja säätila kukin-
nan aikaan ratkaisevat kevätkehityk-
sen alun onnistumisen.

Kevätruokinnassa kannattaa olla 
malttia, jotta sokeria ei joudu huna-

jan sekaan. Puhdistuslennon jälkeen 
pesiä voi tarvittaessa ruokkia, mutta 
pieniä määriä kerrallaan. Näin välty-
tään hunajaväärennösepäilyiltä. Ke-
vätruoaksi käy hyvin 50-prosenttinen 
sokeriliuos, koska mehiläiset tarvitse-
vat runsaasti myös vettä. Proteiinipi-
toinen ravinto, kuten siitepöly- tai sii-
tepölykorvikeruoka, voivat liian ai-
kaisin annettuna jopa hidastaa kevät-
kehitystä, sillä ne täyttävät mehiläi-
sen suolen aikaan, jolloin säännölli-
set lennot eivät vielä ole mahdollisia.

Varroaan kuollut pesä syksy 2020

varroa
Varroaan kuollut pesä syksyllä 2020

Pehmeä pakkaslumi hengittää ja eristää. Elossa olevan pesän ympärillä on lu-
men alla selvä onkalo. Lumen sulaessa, tiivistyessä ja jäätyessä sen pintaan voi 
muodostua kova jääkerros, joka pahimmassa tapauksessa tukehduttaa pesän.

Jos sinulla kuolee talven 
aikana kokonaisia tarhoja, 
ota yhteyttä mehiläishoi-
don neuvojaan. Kuolinsyyt 
antavat tärkeää tietoa 
toimista, joilla voidaan 
vähentää talvitappioita. 
Yhteistyö ja tieto auttavat 
tekemään mehiläishoidos-
ta kannattavaa.

Kaksi täyttä ruokakakkua tarkoittaa noin viittä kiloa ruokaa. Jos punnitus ei 
ole mahdollista, katso laatikkoa myös altapäin tai nosta reunimmaista kak-
kua. Älä kuitenkaan turhaan jäähdytä pesää sikiöinnin jo alettua.

kaan, mutta talven edetessä niitä löy-
tyy varmasti lisää. Kuolleet yhteiskun-
nat pitää sulkea heti ja selvittää niiden 
kuolinsyy. Kirjaa havainnot muistiin 
ja ilmoita ne huhtikuussa avautuvaan 
COLOSS-talvitappiokyselyyn. Näin 
saadaan tietoa, jota voidaan käyttää 
tappioiden vähentämiseen tähtääväs-
sä työssä. Kyselyn tulokset päätyvät 
paitsi kansainväliseen tieteelliseen 
tutkimukseen myös SML:n käyttöön. 
Kehitämme Suomen hoitotekniikkaa 

Varroantorjunta murroksessa?
Kemiallisten torjuntojen 
lisääminen ja yhä vahvem-
mat torjunta-aineet eivät 
ole ratkaisu, jolla varroa 
voitetaan. Sen sijaan tulee 
jalostaa paremmin varroaa 
kestäviä mehiläiskantoja ja 
etsiä biologisia menetelmiä 
varroan torjumiseksi.

Varroapunkista ja sen suhteesta me-
hiläiseen tiedetään jo aika paljon, 
ja uutta tietoa karttuu tutkimusten 
edetessä. Varroa jacobsoni löydettiin 
Intian mehiläiseltä Apis ceranalta jo 
1904. Sen uskottiin levinneen myös 
Eurooppaan täällä tarhattavaan Apis 
melliferaan, mutta 2000-luvun vaih-
teessa havaintoa korjattiin, kun eu-
rooppalaisella mehiläisellä tavattavan 
punkin todettiinkin olevan aivan oma 
lajinsa Varroa destructor.

Mehiläiskauppa ja varroan leviä-
minen idän suunnasta toivat punkin 
myös Suomeen. Ensimmäiset havain-
not varroasta tehtiin 1980-luvun alus-
sa Kaakkois-Suomesta. Punkki levi-
si 1990-luvulla hyvin nopeasti lähes 
kaikkialle Suomeen. Punkilta ovat 
säästyneet toistaiseksi vain ne alueet, 

joilla mehiläistarhoja on harvassa tai 
joille on tuotu mehiläisiä vain varroat-
tomilta alueilta, kuten Ahvenanmaalta 
tai Ruotsin punkittomilta alueilta. Ah-
venanmaa on EU:ssa virallisesti var-
roavapaata aluetta. Ahvenanmaalle ei 
siis saa tuoda mehiläisiä varroa-alueil-
ta, mutta sikäläisiä mehiläisiä saa toki 
viedä muualle.

Varroan ja mehiläisen suhde

Varroapunkin pitäisi loisena pitää 
isäntänsä elossa. Evoluution mitta-
kaavassa varroa on kuitenkin elänyt 
vasta niin lyhyen aikaa mehiläisellä, 
että niiden suhde ei ole vielä kehitty-
nyt kuten Aasiassa Apis ceranalla ja 
Varroa jacobsonilla. Varroa destruc-
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VARROA

Hyvä, terve talvipallo pitää ruoan- 
kulutuksen tasaisena (noin 2 kg/kk) 
eikä ulkolämpötila juurikaan vaikuta 
kulutukseen. Sikiöinnin alkaessa läm-
pötila sikiöalassa nousee ja kulutus 
kasvaa yli kaksinkertaiseksi. (Kuitti-
nen, Haapamäki, Marjanen: Mittaus-
järjestelmä ja mehiläistarhaus, 2020.)
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tor loisii isäntänsä hengiltä. Mehiläis-
yhteiskunta menehtyy yleensä muu-
tamassa vuodessa varroan saavuttua 
ellei varroaa torjuta.

Mellifera-mehiläisellä ja varsinkin 
sen tietyillä kannoilla on uusimpien 
tutkimusten mukaan useitakin ominai-
suuksia, joilla se pärjäisi varroan kans-
sa hyvin vähillä torjunnoilla tai koko-
naan ilman torjuntoja. Mehiläiset pys-
tyvät puhdistamaan punkkeja toisis-
taan (grooming). Työläiset tunnistavat 
punkkien loisimat kennot ja avaavat ja 
sulkevat niitä sekä puhdistavat sairaita, 
loisten vaivaamia mehiläisiä kennois-
ta (VSH, SMR ja hygieeninen käyttäy-
tyminen). Varmasti lisääkin ominai-
suuksia löydetään ja niitä myös kehit-
tyy. Näiden ominaisuuksien pitää kui-
tenkin antaa kehittyä ja niitä pitää aut-
taa yleistymään. Vain siten voitamme 
taistelun punkkia vastaan.

Oikeilla valinnoilla 
kanta jalostuu

Hygieeninen käyttäytyminen on omi-
naisuus, jolla on selvä korrelaatio 
yhteiskunnan punkin sietävyyteen ja 
myös taudinkestävyyteen. Siksi se on 
ominaisuus, jota kannattaa käyttää 
valintakriteerinä mehiläisjalostuk-
sessa. Jokainen omatarve-emonkas-
vattaja voi kantaa kortensa kekoon 
ja antaa yhteiskuntiensa kasvattaa 
uuden emon vain niistä pesistä, jotka 
käyttäytyvät toivotusti eli keräävät 
satoa kiltisti ja parveilematta, mutta 

myös puhdistavat hyvin neulatestissä 
pistellyt toukat.

SML:n jalostusarvioinnissa yksi 
arvosteltava ominaisuus on hygieeni-
nen käyttäytyminen. Myös varroatark-
kailijat tekevät neulatestin. Testien tu-
lokset auttavat kehittämään Suomen 
mehiläiskantoja paremmin varroaa 
sietäviksi. Mitä enemmän parveilualu-
eilla pörräävät kuhnurit kantavat gee-
neissään toivottuja ominaisuuksia, si-
tä nopeammin Suomen mehiläiset al-
kavat kestää varroaa ja varroantorjun-
takertoja voidaan vähentää.

Torjunnan haasteita

Tällä hetkellä varroan torjunnan 
haaste maailmalla on torjunnan teho. 
Punkkimäärät ovat suuria torjunnoista 
huolimatta. Toisaalta yhteiskunnat 
eivät lisääntyneiden virusmäärien 
vuoksi kestä yhtä suuria punkkimää-
riä kuin reilut 10 vuotta sitten. Varro-
aa joudutaan siten torjumaan yhä use-
ammin ja torjunta-aineita vaihtamaan 
ja vahvistamaan.

Tilanne on huolestuttanut jo jon-
kin aikaa, ja ratkaisuja yritetään löy-
tää. Torjuntojen lisääminen ja vah-
vempien myrkkyjen kehittäminen ei-
vät ole ratkaisu vaan ongelma. Tor-
junta-aineiden jäämät vahassa ja hu-
najassa ovat valtava uhka koko alalle. 
Lisäksi torjunnat rasittavat aina myös 
mehiläisiä, ja pian ollaankin tilantees-
sa, että punkit saatiin torjuttua, mutta 
myös mehiläiset kuolivat.

V
a

rro
a Tulevaisuuden ratkaisuja

Tällä hetkellä tutkitaan paljon bio-
logisia menetelmiä, joilla varroan-
torjuntaa voidaan vähentää. Samalla 
tutkitaan myös varroaa sietäviä me-
hiläisiä ja pyritään jalostuksella lisää-
mään ominaisuuksia, joilla mehiläiset 
itse torjuvat varroapunkkia.

SML:n havaintotarhaajat tekevät 
arvokasta työtä kaikkien eduksi. He 
laskevat ja seuraavat punkkimääriä 
sekä torjuvat varroaa Suomessa käy-
tettävillä menetelmillä, luonnonha-
poilla ja tymolilla. Lisäksi he tuotta-
vat tietoa mehiläisten hygieniakäyt-
täytymisestä, jotta emonkasvattajat 
saisivat mahdollisuuden lisätä yhden 
ominaisuuden valintakriteereihinsä.

Myös vaihtoehtoisia torjuntame-
netelmiä kokeillaan varroatarkkailija-
ryhmien avulla. Viime kesänä aloitet-
tiin pienkenno-kuhnuripoistoryhmä. 
Lisää varroatarkkailijoita ja jalostus-
arvostelijoita kuitenkin tarvitaan. Jos 
siis olet asiasta kiinnostunut ja sinul-
la on mahdollisuus käyttää yhtä, noin 
6–8 yhteiskuntaa käsittävää tarhaasi 
koetarhana, ota yhteyttä mehiläishoi-
don neuvojaan.

Maritta Martikkala

Lisälukemista:
Ralph Büchler et al. 2020, Journal of 
Apicultural Research
Kirsten S. Traynor et al, Trends in 
Parasitology, July 2020, Vol. 36, No. 7
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Hygieniatesti on helppo ja nopea tapa testata varroatais-
telussa ja taudinkestävyydessä hyödyttävää ominaisuutta. 
Pistely käy nopeasti pienen harjoittelun jälkeen. Neulan 
tulee olla oikean kokoinen (hyönteisneula nro 2) ja toukkien 
vaaleanpunasilmävaiheessa.

Koealueen sadasta oikean ikäisestä työläiskennosta on 
pistelty 50. Alareunan tyhjät puhdistetut kennot kertovat, 
että puhdistus on tehty tehokkaasti alle 12 tunnissa. Val-
koiset merkit kertovat koealueen ensimmäisen ja viimei-
sen kennon ja pistelyn lopettamiskennon.

Maaseudun yritysten koronatuen haku jatkuu

Maaseudun yritysten väliaikaista tukea voi hakea Ruokavi-
rastosta 30.6.2021 saakka. Uusien ehtojen mukaan tukea 
voi saada 2 000–80 000 euroa. Asetusmuutos koskee 
31.12.2020 jälkeen jätettyjä hakemuksia.

Maaseudun yritysten väliaikainen tuki auttaa yrityk-
siä, joiden taloudellinen tilanne on heikentynyt koronavi-
ruspandemian aiheuttamien markkina- ja tuotantohäiriöi-
den takia. Tukea voi hakea uudelleen, jos aiempi hakemus 
on hylätty liian pienten kustannusten vuoksi. Tukea jo saa-
nut yrittäjä voi hakea sitä toistamiseen tukijakson päätty-
misen jälkeen alkavalle uudelle, enintään kuuden kuukau-
den mittaiselle jaksolle.

Tukea haetaan Hyrrä-asiointipalvelussa (https://hyrra.
ruokavirasto.fi). Lisätietoja tuesta ja sen hakemisesta saa 
Yritys-Suomen puhelinpalvelusta (0295 020 500) ja Ruoka-
viraston nettisivuilta. Lyhennetty linkki Ruokaviraston asi-
aa koskevalle sivustolle on: bit.ly/koronatuet

Mehiläiset historioitsijoina Isossa-Britanniassa

Hunajan sisältämät siitepölyt voivat kertoa mielenkiin-
toista tarinaa maiseman muuttumisesta vuosikymmenten 
saatossa. Tuoreessa Laura Jonesin ja kumppaneiden tut-
kimuksessa vertailtiin hunajanäytteiden siitepölykoostu-
musta vuosina 1952 ja 2017. Vanhempi aineisto perustui 
siitepölyhiukkasten tutkimiseen mikroskoopilla, uudempi 
DNA-analyysiin.

Tutkimuksessa selvisi, että nykymehiläiset vieraile-
vat etenkin karhunvatukan, rapsin ja jättipalsamin kukilla. 
Sen sijaan valkoapilan siitepölyn osuus on selvästi vähen-
tynyt 1950-lukuun verrattuna, mikä kertoo pysyvien lai-
dunten pinta-alan pienenemisestä ja luonnollisen typen-
sidonnan korvaamisesta kemiallisilla lannoitteilla. Myös 
peltolohkojen välisten pensasaitojen vähentyminen nä-
kyi aineistossa.

Tutkimuksesta uutisoi tammikuussa Walesin kasvitie-
teellinen puutarha, ja se on julkaistu Communications Bio-
logy -lehdessä. Alkuperäinen julkaisu Shifts in honeybee fo-
raging reveal historical changes in floral resources on va-
paasti luettavissa nature.com-sivustolla.

Mehiläisistä, pölyttäjistä ja taloudesta
Eeva-Liisa Korpela ja Virpi Aaltonen LYHYESTI-PALSTA

Valkoapilan siitepölyä on tällä hetkellä Ison-Britannian 
hunajanäytteissä selvästi vähemmän kuin 1952.

T. O.

Vuorimetsäkimalainen 
kartutti Suomen lajiluetteloa

Maamme lajiluetteloon kuuluu nyt yhteensä 38 kimalais-
lajia. Kimalaisten lajimäärä kasvoi yhdellä, kun vuorimet-
säkimalainen (Bombus wurflenii) hyväksyttiin Suomesta 
tavatuksi lajiksi.

”Turun yliopiston eläinmuseon kokoelmissa on yksi 
Suomussalmelta vuonna 1926 kerätty kuningataryksilö. 
Laji päätettiin kuitenkin 1970-luvulla poistaa Suomen la-
jiluettelosta, sillä kerääjän etikettilapuissa oli epäselvyyk-
siä ja lähimmät varmistetut löytöpaikat sijaitsivat kauka-
na Ruotsissa ja Norjassa”, kertoo Luomuksen museomes-
tari Juho Paukkunen.

Viime vuosina vuorimetsäkimalaisia on löydetty uu-
delta paikalta lähempää Suomussalmea, Venäjän Kanta-
lahden alueelta. Lisäksi DNA-tutkimus osoittaa suomalai-
sen museoyksilön kuuluvan fennoskandialaiseen tyyppiin, 
mikä tukee käsitystä sen kotimaisesta alkuperästä. Aiem-
min epäiltiin, että näyte olisi etiketistä huolimatta saatta-
nut olla peräisin Keski-Euroopasta.
Uusin Suomen eliölajien luettelo löytyy osoitteesta laji.fi/
lajiluettelo.

KemiDigistä tietoa kasvinsuojeluaineista

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin ylläpitämä kas-
vinsuojeluainerekisteri on nyt osa KemiDigi-palvelua. 
Kasvinsuojeluaineista puhutaan usein kansankielisesti 
torjunta-aineina. Pölyttäjille haitallisimmat aineet ovat 
tuhoeläinvalmisteita. Muita torjunta-aineita ovat muun 
muassa rikkakasvi- ja kasvitautivalmisteet. 

Tietoa voi etsiä sekä valmisteen että vaikuttavan teho-
aineen nimellä. Usein samaa tehoainetta käytetään use-
ammassa eri tuotteessa. Tietokannasta voi ladata kunkin 
valmisteen myyntipäällyksen PDF-muodossa. Tietokannas-
ta löytyy myös pölyttäjärajoitus, mikäli sellainen on valmis-
teelle voimassa.
Rekisteri löytyy osoitteesta kemidigi.fi

Seuraava NBBC Kööpenhaminassa

Seuraava Pohjoismaiden ja Baltian maiden mehiläisalan 
tieteellinen konferenssi, neuvojien tapaaminen ja NBBC-
kokoontuminen järjestetään Kööpenhaminassa tammi-
helmikuun vaihteessa 2022. Asiasta päätettiin Nordic 
Baltic Bee Councilin tapaamisessa 29.1. Päätös oli hiukan 
yllättävä, sillä Tanskan mehiläishoitajien liitto järjesti ta-
pahtuman myös tänä vuonna. Yleensä järjestäjävuoro kier-
tää osallistujamaiden kesken vuosittain. Tämänvuotinen 
tapahtuma jouduttiin kuitenkin pitämään webinaarina, 
joten tanskalaiset toivoivat saavansa järjestää lähitapah-
tuman, jota he olivat ehtineet suunnitella ennen korona-
epidemian pahenemista. Tieteellisen seminaarin annista 
ja mehiläishoidon neuvojien keskusteluista kerromme lisää 
seuraavassa Mehiläinen-lehdessä.
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siä kasveja saa kasvattaa – haitalliseksi määriteltyjä lajeja lukuun ottamatta – 
mutta mitään vieraslajeja ei saa päästä karkaamaan ympäristöön istutus- ja kyl-
vöalueiden ulkopuolelle. Kansalliseen vieraslajiluetteloon kuuluville lajeil-
le maa- ja metsätalousministeriö MMM vahvisti kolmannen hallintasuunnitel-
man 27.10.2020.

Vieraslajiportaali: vieraslajit.fi
Sivustolta löytyy lisätietoa lainsäädännöstä, ajantasaiset vieraslajiluettelot 
(kansallinen ja EU) sekä paljon tietoa yksittäisistä lajeista. Siellä voi myös 
ilmoittaa omista vieraslajihavainnoistaan.

Muiden leviämisalttiiden 
vieraskasvilajien merkitys 
mehiläisille
● Kurtturuusu ei ole hunajakasvi, 
mutta mehiläiset hakevat siitä 
siitepölyä.

● Rehuvuohenherne on mehiläi-
sille kohtalainen mesi- ja siite-
pölykasvi. Mehiläisten keräämä 
siitepöly on oranssinpunaista.

● Koristepiiskut ovat kohtalaisia 
tai hyviä, syyskesällä kukkivia me-
si- ja siitepölykasveja. Muita kuk-
kia on tällöin enää melko vähän 
tarjolla, joten mehiläiset käyvät 
koristepiiskuilla mielellään. 

● Raunioyrtit tuottavat hyvin 
mettä ja vähän siitepölyä. Kuk-
katorvi on pitkä ja kapea, eikä 
mehiläinen yleensä pääse mesi-
lähteelle kukan kautta. Sen sijaan 
ne käyvät usein meden haussa 
kimalaisten puremien ryöstörei-
kien kautta.

● Etelän- ja japaninruttojuuret 
tuottavat hyvin mettä ja siitepö-
lyä. Ne kukkivat varhain keväällä, 
ja sato käytetään mehiläispesän 
omiin tarpeisiin. Rantaruttojuuri 
puolestaan ei ole vieraslaji, vaan 
äärimmäisen uhanalainen, suo-
jeltava laji.

● Mesisilkkiyrtti on etenkin per-
hosten suosima mesikasvi,
jota on tuotu Eurooppaan myös 
mehiläisiä varten. Joitain ha-
vaintoja siitä on Suomestakin, ja 
kasvilajia onkin syytä tarkkailla 
leviämisen varalta.

Termit tutuiksi – tulokaslaji vai vieraslaji?

Tulokaslajit ovat levinneet uudelle alueelle itsestään. Meillä tulokaslajeihin 
lukeutuvat muun muassa saaristossa paljon keskustelua herättävä merimetso se-
kä näkyvästi lehtien otsikoihin päätynyt kultasakaali, joka havaittiin Suomessa 
ensimmäistä kertaa Rautavaaralla heinäkuussa 2019. Pohjoisesta sijainnistaan 
huolimatta Suomi saa jo osansa ilmaston lämmetessä levittäytyvästä lajistosta. 
Myös hyönteisiä, kuten erilaisia perhosia, on tulokaslajien joukossa runsaasti.

Vieraslajit puolestaan ovat levinneet luontaisen levinneisyysalueensa ulko-
puolelle ihmisen avustamana joko tahallisesti tai tahattomasti. Laji on siis ylit-
tänyt ihmisen avustuksella luontaiset leviämisesteet, kuten meren, vuoriston tai 
jopa kokonaisen mantereen. On hyvä muistaa, että suurin osa vieraslajeista ei 
kuitenkaan sopeudu uudelle alueelle, sillä ne eivät ehkä selviä talvesta tai kyke-
ne tuottamaan lisääntymiskykyisiä jälkeläisiä. Tällaiset satunnaiset vieraat hä-
viävät usein nopeasti. Joidenkin kasvien siemeniä tosin tulee Suomeen toistu-
vasti, ja näitä lajeja on syytä tarkkailla siltä varalta, että ne ilmaston muuttues-
sa alkaisivatkin lisääntyä. Hyvä esimerkki tällaisesta on marunatuoksukki, jota 
on linnunsiemensekoituksissa.

Vain pieni osa vakiintuneista vieraslajeista osoittautuu haitallisiksi. Haital-
liset vieraslajit aiheuttavat selkeitä haittoja etenkin alkuperäiselle luonnolle, 
mutta myös elinkeinoille. Maailmalla hyvä esimerkki haitallisesta vieraslajis-
ta on vesihyasintti. Se on alun perin kotoisin Etelä-Amerikasta, mutta on levin-
nyt yli 50 maahan viidellä mantereella. Laji on erittäin nopeakasvuinen, ja sen 
kasvustot tukkivat vesireittejä, haittaavat kalastusta ja vesien virkistyskäyttöä 
sekä syrjäyttävät alkuperäistä vesikasvillisuutta (Kansainvälinen luonnonsuo-
jeluliitto IUNC). 

Lainsäädäntö määrittelee torjuttavat lajit

Vaikka tiettyihin vieraslajeihin liittyvistä ongelmista on tiedetty jo pitkään, 
asiaan liittyvä lainsäädäntö on vielä melko tuoretta. Europan parlamentin ja neu-
voston vieraslajiasetus astui voimaan vuonna 2015. Asetuksella säädetään toi-
mista, joilla pyritään rajoittamaan haitallisten vieraslajien tuontia ja leviämistä.

Koko EU:n alueella torjuttavia haitallisia vieraslajeja on tällä hetkellä 66 
kappaletta. Niihin kuuluvat kasveista muun muassa jättipalsami ja kaukasian-
jättiputki, nisäkkäistä supikoira ja hyönteisistä aasianherhiläinen, joka aihe-
uttaa ongelmia mehiläistarhaukselle. Näitä lajeja koskee lista kieltoja, kuten 
tuontikielto sekä kasvattamisen, markkinoille saattamisen ja luontoon päästä-
misen kiellot.

Vieraslajeja ei saa päästää luontoon

Suomen vieraslajilaki on samoin vuodelta 2015, ja siinä säädetään siitä, miten 
EU:n vieraslajiasetus pannaan maassamme toimeen. Lisäksi siinä määritellään 
kansallisesti haitallisia vieraslajeja, joita Suomi on tällä hetkellä listannut 16 
lajia, 8 lajiryhmää ja yhden lajiristeymän. Tästä joukosta löytyvät muun muassa 
alaskan- ja komealupiini ja ranta-alueita valloittava kurtturuusu.

Kansallisessa laissamme ympäristöön päästämisen kielto koskee kaikkia 
vieraslajeja, olivatpa ne sitten haitallisten lajien listalla tai eivät. Vierasperäi-

Vieraslajien hallinta ei ole kasvivihaa
Komealupiini ja jättipalsami ihastuttavat ja vihastuttavat. Sinisenä 
loistavat lupiinikasvustot piristävät maisemaa ja jättipalsami on 
monen mehiläistarhaajan mieleen. Näiden lajien leviämisen kont-
rollointi ei kuitenkaan ole mielipidekysymys, vaan siihen velvoit-
taa lainsäädäntö. 

Kommentteja tekstiin antoivat: Tutkija Miia Jauni, Luonnonvarakeskus, 
Vieraslajikoordinaattori Reima Leinonen, Kainuun ELY-keskus

Komealupiini

Kansalliseen vieraslajiluetteloon kuu-
luva komealupiini hävitetään kiireel-
lisimmin luonnonsuojelualueilta sekä 
uhanalaisten lajien ja luontotyyppien 
esiintymiltä ja niiden läheltä. Erilai-
silla perinnebiotoopeilla ja paahde-
ympäristöissä esiintyy paljon uhan-
alaisia kasvilajeja, jotka komealupii-
ni voimakkaana kilpailijana helposti 
tukahduttaa. MMM:n vahvistaman 
hallintasuunnitelman mukaan komea-
lupiinin leviämistä hidastetaan myös 
tie- ja rataympäristöissä ja estetään 
sen leviäminen aiemmin lupiinitto-
mille tiejaksoille. Tienpientareet ovat 
nykyisin perinnebiotooppien pinta-
alan kutistuttua monille niittylajeille 
tärkeitä jalansijoja.

Komealupiini on pölyttäjien kannalta monin tavoin kaksiteräinen miekka. 
Varsinkin kimalaiset keräävät innokkaasti sen siitepölyä, mutta viimeaikaiset 
tutkimukset kertovat, että siitepölyn sisältämä lupaniini vähentää kimalaisten 
lisääntymistehokkuutta. Lisäksi hyvä pölytystulos kiihdyttää edelleen lupiinin 
leviämistä. Niittykasvien jäädessä lupiinin jalkoihin myös monet niistä riippu-
vaiset pölyttäjähyönteiset kärsivät.

Jättipalsami

EU:n vieraslajiluetteloon liittyvän hallintasuunnitelman mukaan jättipalsamin 
torjunta keskitetään sen valta-alueella Etelä-Suomessa luonnoltaan arvokkaim-
mille kohteille. Näitä ovat suojelualueet ja niiden lähellä olevat alueet sekä 
rannat – etenkin rantalehdot – ja purojen ja jokien varret. Esimerkiksi Lapissa 
ja Kainuussa, missä esiintymiä on toistaiseksi vähän, kiinnitetään huomiota 
leviämisen estämiseen ja hidastamiseen.

Jättipalsami on siis uhka etenkin puronvarsien ja rantalehtojen monimuotoi-
suudelle. On hyvä muistaa, että kasvillisuuden kirjoon kuuluvat myös ne monet 
pienet ja huomaamattomat kasvit sammaleista ja sanikkaisista mitättömin kukin 
kukkiviin kukkakasveihin. Mikäli siis läheinen puronotko näyttää värittömältä 
eikä juuri tarjoa mehiläisiä houkuttelevia kasveja, se ei tarkoita, etteikö paikka 
voisi olla lajistollisesti arvokas. Ja kuten vieraslajit.fi-sivustolla todetaan, jätti-
palsami kilpailee isoilla, runsasmetisillä ja hyönteisiä houkuttelevilla kukillaan 
pölyttäjistä alkuperäisen kasvillisuuden kanssa. Hyvän pölytystuloksen ansios-
ta jättipalsami pääsee edelleen leviämään, ja kierre on valmis.

Eeva-Liisa Korpela

Mehiläinen hakemassa siite-
pölyä raunioyrtin kukasta.

T. O.
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Milloin pölytyspesät kannattaa siirtää viljelmiltä? 
– Kokemuksia mantelin pölytyksestä

Vuonna 2019 manteleita tuotettiin 
maailmassa 3,5 miljoona tonnia. 
Tästä noin 55 prosenttia tuotettiin 
Yhdysvalloissa, valtaosin Kalifor-
niassa. Mantelin tuotanto on erittäin 
riippuvaista hyönteispölytyksestä ja 
kaupallinen pölytyspalvelu mehiläis-
ten siirtohoidon avulla valtava bisnes. 
Sekä viljelijän että mehiläishoitajan 
kannalta on hyvin tärkeää tietää, mil-
loin pölytystyö on tehty ja pesät voi 
siirtää seuraavaan kohteeseen. Ka-
liforniassa pölytyspesien siirtämistä 
viljelmiltä suositellaan silloin, kun 
90 prosenttia puiden terälehdistä on 
putoamisvaiheessa.

Ajoituksesta kenttätutkimus 
Australiassa
Kuten Yhdysvalloissa myös Austra-
liassa mantelin pölytykseen liittyy 
laajamittainen mehiläispesien siirto 
vuoden mittaan. Kaudella 2016–2017 
siirrettiin yhteensä noin 215 000 pe-
sää. Pesämääräsuositus on 5–7 yhteis-
kuntaa mantelihehtaaria kohden.

Australian mehiläisten jalostus-
ohjelmaa vetävä Elizabeth Frost ha-
lusi perehtyä pesien siirtämisen ajoi-
tukseen, sillä hänen mielestään Kali-
fornian yliopiston (UC Davis) suosi-
tus vaikutti perustuvan satunnaisiin 
havaintoihin. Frost vietti puolitoista 
kuukautta manteliviljelmillä ja seu-
rasi kukintaa merkittyjen oksien avul-
la kolmella eri mantelilajikkeella. Li-
säksi hän seurasi mehiläisten siitepö-
lyn keruuta.

Australiassa toteutetussa 
tutkimuksessa selvitettiin, 
mikä on sopiva aika siirtää 
mehiläispesät pois manteli-
viljelmiltä ja mistä ajankoh-
dan voi päätellä. Tutkimuk-
sesta kirjoitti American Bee 
Journal.

Mehiläispesien ja 
mantelinoksien seurantaa
Tutkimusviljelmät sijaitsivat Lake 
Powelissa ja Narcooyiassa Victorian 
osavaltiossa Kaakkois-Australiassa. 
Kummallakin paikalla oli 20 tarkkail-
tavaa mehiläispesää, jotka tuotiin vil-
jelmille ennen kukinnan alkua. Tut-
kimuspesissä oli 6,5–9 Langstroth-
kehällistä mehiläisiä.

Sekä mehiläisten siitepölyn keruun 
että mantelin kukinnan kokonaisseu-
rantajakso oli 12.8–1.9. Aika oli jaet-
tu edelleen kahteen jaksoon, A) 12.–
18.8. ja B) 20.8–1.9. Kummallakin 
viljelmällä tarkkailtiin lisäksi nuppu-
jen ja avautuvien kukkien määrää 30 
merkitystä mantelinoksasta.

Siitepölynäytteistä punnittiin erik-
seen mantelista ja muista kasveista 
peräisin oleva siitepöly. Mantelin sii-
tepölyä oli luonnollisesti eniten, mut-
ta muitakin siitepölyjä löytyi pieniä 
määriä.

Kukinta ja keruu 
huipentuvat nopeasti
Molemmilla manteliviljelmillä siite-
pölynkeruun huippu osui elokuun 16. 
päivään. Samana päivänä havaittiin 
mehiläisten keruuennätys, 154 gram-
maa siitepölyä pesää kohti vuorokau-
dessa. Lake Powelilla myös kukinta 
huipentui tuolloin, Narcooyialla eh-
kä päivän pari aikaisemmin. Toinen, 
mutta selvästi matalampi huippu siite-
pölyn keruussa oli elokuun 22. päivän 
tienoilla.

Mantelin nopea kukinta näkyi ok-
sien seurannassa selkeästi. Avautu-
neita kukkia oli melko runsaasti vie-
lä elo–syyskuun taitteessakin, mutta 
nuppujen määrä alkoi laskea jyrkäs-
ti heti tarkkailun alettua. Huomion-
arvoisinta pölytyksen ja pesien siirtä-
misen kannalta on, että tutkimusjak-
son loppupuolella kukkien runsaus ei 
enää suoraan heijastunut pesiin saa-

puvaan siitepölyyn. Myöhäiset ku-
kat tuottavat nimittäin lähinnä mettä.

On myös kiinnostavaa, että tutki-
musjaksolla A (12.–18.8.) mehiläis-
yhteiskunnan vahvuuden ja siitepölyn 
keruun välillä oli yhteys, mutta jak-
solla B (20.8.–1.9.) tällaista yhteyt-
tä ei havaittu.

Alkukukinta tärkein 
pölytykselle
Tutkimusvuonna 2017 alueen mante-
linviljelijät luopuivat pölytyspesistä 
elokuun 28. päivän tienoilla, mikä oli 
kirjoittajan mukaan sopiva ajankohta 
tehdyn kenttätutkimuksen valossa. 
Pesät olisi voitu viedä pois joitain 
päiviä aikaisemminkin – siitä huoli-
matta, että 90 prosenttia myöhäisim-
män mantelilajikkeen terälehdistä ei 
ollut vielä pudonnut.

Käytännössä pääosa pölytystyös-
tä tapahtuu huippukukinnan aikaan 
eli silloin, kun suurin osa tarkkailtavi-
en oksien nupuista on avautunut. Yk-
sittäisiä oksia on helpompi tarkkail-
la kuin yrittää arvioida kukinnan ti-
lannetta koko viljelmällä. Myöskään 
mehiläisten kukkakäyntien tarkkai-
lu ei välttämättä ole hyödyllistä, sil-
lä kukinnan lopussa mehiläiset käy-
vät mantelilla lähinnä meden vuoksi.

Kun pölytyspalvelu on laajamit-
taista kaupallista toimintaa, pesien oi-
kea-aikainen siirtäminen on melkoista 
tasapainottelua. Viljelijä haluaa var-
mistaa pölytystuloksen ja toivoo sik-
si pesien olevan paikalla riittävän pit-
kään. Tarhaajalla puolestaan saattaa 
olla kiire seuraavan kasvin pölytyk-
seen, tai hän haluaa suojella mehiläi-
siään kukintaa seuraavilta torjunta-ai-
nekäsittelyiltä. Ehkäpä mantelitutki-
muksen ajatukset ovat sovellettavis-
sa muihinkin kasveihin, myös täällä 
pohjoisessa.

Lähde: Elizabeth Frost (2020) Al-
mond Pollination: When is the best 
time to remove hives? American Bee 
Journal 160: 1203–1206.

Soveltaen kääntänyt
Eeva-Liisa Korpela

Mantelin tuotantotilastot: FAOSTAT, 
FAO Food and agriculture data, “Al-
monds, with shell”

Tämän lehden ilmestymisen aikoihin mantelipuut 
ovat kukassa Kaliforniassa. Australiassa mantelin 
huippukukinta osuu elokuulle.

Mantelin hedelmä on tyypiltään luumarja. Syötävä 
manteli on siemen, joka on hedelmän sisällä endo-
karpin, arkikielisesti kiven, ympäröimänä.

SML:n toteuttamassa Suomen mehiläishoito-ohjelmassa on kahdeksan 
alakohtaa, joista yksi on siirtohoidon järkeistäminen. Siksi liitto seuraa pö-
lytyspalveluiden kysyntää ja tarjontaa sekä lajihunajia tuottavien tarhaajien 
osuutta kaikista tarhaajista. SML voi myös teettää erillisiä selvityksiä aihepii-
reistä, joista ei tiedetä riittävästi.

Yksi päivittämistä kaipaava aihe on ollut pölytyspalveluun tarvittava pe-
sämäärä eri viljelykasveilla. Aihetta on aiemmin käsitellyt Pekka Peltotalo 
SML:n teettämässä pölytysoppaassa vuonna 2010. Hänen kirjallisuudestaan 
kokoamia pesämääräsuosituksia käytti sittemmin Tuula Lehtonen SML:n pö-
lytysesitteessä 2012. Tämän jälkeen aihetta on kuitenkin tutkittu lisää. Uu-
den selvitystyön aiheesta teki Salla Holopainen. Työ perustuu kirjallisuuskat-
saukseen sekä kolmen mehiläistarhaajan ja kuuden viljelijän haastatteluun. 
Uudet pesämääräsuositukset ovat kirjallisuuden keskiarvoja.

Uusi selvitys 
pölytyspalvelun pesämääristä

Pölytyspalveluiden käyttö on yhä suositumpaa, ja 
siitä saadaan koko ajan uutta tietoa. Siksi liitto teetti 
selvityksen, jonka perusteella päivitettiin eri kasvilajien 
pölytyspalvelussa tarvittavia pesämääriä.

Pesämääräsuositukset hehtaaria kohti peltokasveilla

Salla Holopaisen tekemän selvityksen voi lukea pölytys.fi-sivustolta, alasivul-
ta Pölytyksen merkitys ja pölytyspalvelusta sopiminen       Lisämateriaaleja 
pölytyspalvelusta. Sivulla on muitakin kiinnostavia selvityksiä, opaskirjasia ja 
opinnäytetöitä PDF-muodossa. 

Eeva-Liisa Korpela

Pesämääräsuositukset hehtaaria kohti puutarhakasveilla
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mansikka 8,6               10–30 (käytäntö 1–3)
omena 3,6   4–12
päärynä 3,4   1–5
mustaherukka 4,5   2–4
punaherukka 3,0   2
pensasmustikka 4,3   3–5 (epävarma tieto)
puutarhavadelma 2,0   1–2
avomaan kurkku 5,5   2–6

  Holopainen 2020         Peltotalo 2010

rypsi 2,5   2–3 
rapsi 2,8   2–3
härkäpapu 3,8   2–5
tattari 3,5   4–5
kumina 5,5     –
valkoapila 3,0   2–3
alsikeapila 2,5   2–3
puna-apila 4,0   4–8 (kukinnan alussa 6–8)

Pö
ly

ty
s

Ku
va

: c
ue

to
r 5

9 
/ P

ix
ab

ay

w
w

w.
pi

ki
st

.c
om



 MEHILÄINEN 1/202110

Kurpitsan emikukan tunnistaa kukan 
alapuolella olevasta pullistumasta, 
jossa siemenaiheet odottavat pöly-
tystä. 

Varsinkin kesäkurpitsakasvusto on 
monesti hyvin tiheä ja siten herkkä 
saamaan homesienivaurioita. Pitki-
en sadejaksojen aikana kannattaa 
huolehtia kasvuston ilmanvaihdosta 
esimerkiksi poistamalla muutamia 
lehtiä, jolloin ilma pääsee kiertämään 
paremmin. 

Hedekukan kukkapohjuksessa sijaitse-
valle mesilähteelle vie kolme pieneh-
köä aukkoa.

Kurpitsa 
– vuoden vihannes 2021

Kurpitsan hedekukan nuppuja ja la-
kastunut kukka. 

Puutarhaliitto ja Kotimaiset kasvikset ry ovat valinneet 
tämän vuoden vihannekseksi kurpitsan (Cucurbita pepo). 
Tähän kurpitsaryhmään kuuluvat erilaiset kesäkurpitsat, 
kovakuoriset talvikurpitsat ja koristekurpitsat. Kurpitsat 
ovat yksivuotisia ja tarvitsevat hyönteispölytyksen. 

Kurpitsoiden kasvatus on varsin 
vaivatonta, ja satoa saadaan usein 
etenkin kesäkurpitsoista naapureille 
jaettavaksi asti. Kurpitsat tarvitsevat 
kasvaakseen lämpöä sekä runsaasti 
vettä ja ravinteita. Juuristoalueen 
lämpö on erityisen tärkeää, minkä 
vuoksi talvikurpitsaa on aikoinaan is-
tutettu lämpöä tuottavan kompostin 
päälle. Tällöin kasvusto on samalla 
saanut myös runsaasti ravinteita. 

Taimet kannattaa esikasvattaa si-
sätiloissa ja siirtää ulos, kun hallan-
vaara on mennyt ohi. Istutuksen jäl-
keen taimet kannattaa suojata har-
solla, kunnes ne ovat juurtuneet kas-
vualustaansa ja kasvavat kunnolla. 
Harsokerroksia on helppo lisätä suo-
jelemaan taimia, jos alkukesällä tu-
lee vielä yllättäen kylmiä öitä. Harsot 
kannattaa poistaa viimeistään silloin, 
kun kurpitsat alkavat kukkia.

Kurpitsalla erilliset 
emi- ja hedekukat
Kurpitsat kuuluvat kasviryhmään, 
jossa emi- ja hedekukat ovat erillisiä 
kukkia samassa kasvissa. Kurpitsan 
kukat ovat isokokoisia, ja myös niitä 
käytetään ruuanvalmistuksessa. He-
delmän muodostuminen vaatii siite-
pölyn siirtämistä hedekukan siitepö-
lyponnesta emikukan luotille. Sekä 
emi- että hedekukka tuottavat hyvin 
mettä. Kurpitsan siitepöly on suuri-
kokoista ja tahmeaa. Yleensä kasviin 
kasvaa ensin useampia hedekukkia 
ennen kuin ensimmäinen emikukka 
ilmestyy. 

Kurpitsan kukat aukeavat aikaisin, 
ja niiden paras pölytysaika onkin heti 
aamulla. Kurpitsan pölytykseen käy-
tetään mehiläisiä, mutta siitepöly on 
niille melko painavaa, ja ne siirtyvät 
herkästi muille helpommin saavutet-

taville kasveille. Kimalaiset jaksavat 
paremmin kuljettaa suurta ja tahme-
aa siitepölyä kukasta toiseen. Pienes-
sä mittakaavassa viljelijä voi pölyttää 
kukat käsin siirtämällä siitepölyä he-
teen ponnesta emin luotille vaikka-
pa pienellä pensselillä tai käyttämäl-
lä pölytykseen kokonaista kasvista ir-
rotettua hedekukkaa.

Tarja Ollikka,
teksti ja kuvat


