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Huhtikuun lyhyt lämmin jakso auttoi 
kevätkehityksen alkuun, ja sikiöinti 
on jatkunut kylmistä säistä huolimat-
ta. Vahvat yhteiskunnat tarvitsivatkin 
heti lisätilaa, kun luonto heräsi voi-
malla muutamassa päivässä. Kiihkeä 
siitepölyn keruu kerrytti nopeasti pe-
siin hyvät varastot, ja kasvu jatkuu.

Ilman oikea-aikaisia toimia yh-
teiskunnan vahvistumista seuraa vää-
jäämättä parveilu. Parveilun hallin-
ta on kevään ja alkukesän tärkeimpiä 
asioita. Hunajasato jää laihaksi, jos 
yhteiskunta parveilee. Keinoja par-
veilun hallintaan on monia, ja ne pe-
rustuvat siihen, että omat hoitotoimet 
ovat mehiläisten rytmissä. Kun ti-
laa tarvitaan, sitä annetaan riittäväs-
ti. Emo tarvitsee sikiöintitilaa ja sato 
oman tilansa.

Tässä muutamia tapoja parveilun 
estämiseksi:

1.	 Käytetään	hitaasti	parveilevaa	
kotimaista	emokantaa.

2.	 Lisää	tilaa	annetaan	aina	hyvissä	
ajoin	(heti,	kun	kaikki	välit	mie-
hitetty	ja	kaksi	peittosikökakkua	
täynnä).

3.	 Tehdään	pesän	emolla	jaoke	tou-
ko-kesäkuulla,	jolloin	vähenne-
tään	pesään	syntyvien	mehiläis-
ten	määrää	juuri	oikealla	hetkellä	
ennen satokauden alkua.

4.	 Tehdään	niin	sanottu	Demaree	
eli	laitetaan	emo	sulkuristikolla	
eristettyyn	laatikkoon,	jossa	lähes	
kaikki	kakut	ovat	pohjukkeita.

katsomaan eteenpäin ja lukemaan 
mehiläispesästä, mitä seuraavien noin 
10 päivän aikana eli ennen seuraavaa 
tarhakäyntiä tai pidemmänkin ajan 
päästä tapahtuu. Kannattavan mehi-
läistarhauksen ehdoton edellytys on, 
että varroantorjunta on tehokasta ja 
oikea-aikaista.

Onnistuminen varroantorjunnas-
sa edellyttää, että sekä viime elokuun 
että joulukuun torjunnat olivat tehok-
kaita. Siten mehiläiset pääsevät ke-
väällä lisääntymään nopeammin kuin 
punkit ja punkkien aiheuttama hait-
ta on siedettävä. Poistamalla peitet-
tyjä kuhnuritoukkia etenkin keväällä 
ja alkukesällä saadaan punkin lisään-
tymistä leikattua niin, että elokuus-
sa talvimehiläiset kehittyvät terveiksi 
ja vahvoiksi. Samaan voidaan päästä 
myös sikiökatkoksella.

Esikotelomätä puhuttaa keväällä, 
kun pesäkauppa käy kiihkeänä. Aloit-
telijat ostavat pesiä, ja kouluttajat toi-
vottavasti neuvovat ostamaan vain 
esikotelomädän varalta testattuja yh-

Helleaalto sai mehiläiset 
ja tarhaajat liikkeelle
Kesäinen sää tulla rysähti toukokuun puolivälissä. Yhteis-
kuntien nopeaa vahvistumista seuraa parveiluriski, johon 
täytyy panostaa samoin kuin vahinkojen korjaamiseen 
eli parvien kiinniottoon. Myös varroantorjuntaa on suun-
niteltava jo nyt syksyä ja talvea varten. Muutaman EU-
maan talvitappiot ovat jo selvillä, mutta meillä COLOSS-
kyselyn vastausaikaa on jäljellä vielä 13.6. saakka.

Kahdella jälkimmäisellä menetel-
mällä pesässä syntyy vähintäänkin 
jonkinasteinen sikiökatkos. Oikealla 
hetkellä tehtynä menetelmät hidasta-
vat yhteiskunnan vahvistumista. Liian 
aikaisin tai liian heikosta pesästä 
tehtynä hunajasato kuitenkin kärsii.

Parvet kiinni nopeasti

Ensimmäiset parvisoitot SML:n toi-
mistoon tulevat yleensä ensimmäisten 
lämpimien säiden aikaan. Tämä kevät 
ei ollut poikkeus. Huhtikuussa heti 
kun lämpöä oli riittävästi ja mehi-
läiset lähtivät puhdistuslennolle, tuli 
muutama soitto parvista. Parvet oli-
vat onnistuneet talvehtimaan talojen 
rakenteissa. Tällaisissa tapauksissa 
rakenteita joudutaan joskus jopa pur-
kamaan, mistä syntyy kustannuksia. 
Jokaisen tarhaajan tavoitteena pi-
tääkin olla sellainen hoitotapa, että 
karkulaisia ei lähde.

SML:n uusi parvisovellus toivot-
tavasti helpottaa parvien kiinniottoa, 
koska mitä nopeammin parvi löytyy, 
sitä helpommin se saadaan talteen. 
Muutaman tunninkin viivytys parven 
kiinni ottamisessa tekee tehtävästä 
haasteellisemman.

Varroa ja esikotelomätä 
– mehiläistarhaajan 
kestohaasteet

Kevät on juuri kääntynyt kesäksi, 
ja nyt käännetään katseet jo elokuu-
hun. Mehiläishoidossa täytyy pystyä 

Seuraa parveilun merkkejä ja toimi 
niiden mukaan. Kysy neuvoa, jos et 
osaa. Jos parvi kuitenkin lähtee, pyri 
saamaan se kiinni. Jokainen tarhaaja 
on myös velvollinen auttamaan ul-
kopuolisia, jos parvi on päässyt esi-
merkiksi asettumaan talon piippuun. 
Jos et itse ehdi tai voi hakea parvea, 
ilmoita siitä eteenpäin.

●	 Hoida	tärkeät	rekisteröitymiset	
ennen	kuin	aloitat	mehiläistar-
hauksen:
o	 Rekisteröidy	mehiläistar-

haajaksi	Ruokaviraston	
nettisivuilla

o	 Rekisteröi	tarhapaikkasi	eli	
pitopaikkasi	Ruokaviraston	
nettisivuilla

o	 Rekisteröidy	alkutuottajaksi	
toimittamalla	ilmoitus	al-
kutuotantopaikasta	kunnan	
elintarvikevalvontaviran-
omaiselle.

●	 Tee	kirjallinen	sopimus	mehi-
läispesän	ostamisesta.

●	 Varmista,	että	hankkimastasi	
pesästä	otetaan	esikotelomä-
tänäyte	tai	siitä	on	otettu	näy-
te	äskettäin.	Ota	näyte	jatkossa	
säännöllisesti	itse.

●	 Sovi	tarhapaikasta	maanomis-
tajan kanssa.

●	 Aloita	mehiläistarhauksen	
opettelu	maaseudulla.	Kau-
punkitarhauksessa	tarvitaan	
kokemusta	tarhauksesta,	par-
veiluhidas mehiläiskanta jne.

●	 Käy	riittävän	pitkä	peruskurs-
si,	johon	sisältyy	käytännön	
harjoittelua.

●	 Tutustu	paikallisyhdistyksen	jä-
seniin	ja	hanki	oppi-isä	tai	-äiti,	
joka	voi	tarvittaessa	auttaa.

●	 Osallistu	SML:n	Neuvojan	ajan-
kohtaistunteihin.

●	 Hanki	aktiivisesti	lisää	tietoa	
seuraamalla	Mehiläinen-lehteä	
ja	osallistu	SML:n	koulutuksiin	
ja	seminaareihin.

● Pidä mehiläisyhteiskuntasi 
terveinä	ja	vahvoina	ja	niiden	
emot	nuorina.

●	 Tarhaa	paikallisiin	oloihin	so-
peutuneita	mehiläisiä,	eli	osta	
yhteiskunnat ja emot lähialu-
eelta.

Lisätietoa SML:n nettisivuilta: 
mehilaishoitajat.fi/mehilaishoitajil-
le/mehilaishoitajan-velvollisuudet

ALOITTELIJAN MUISTILISTA

teiskuntia. Suomessa tautiseksi tode-
taan täysin tervekin yhteiskunta, jos 
siitä löytyy itiöitä. Monessa muussa 
Euroopan maassa seurataan vain klii-
nisiä oireita eli tilannetta, jossa tauti 
on jo silmin nähtävä ja vakava. Hy-
vin monessa maassa yhteiskunnat hä-
vitetään tällöin polttamalla, ja tarhaa-
ja saa jonkinlaisen korvauksen mene-
tetystä pesästä.

Suomen menettelytapa on yhteis-
kuntia säästävämpi. Jos kaikki tarhaa-
jat saneeraisivat yhteiskunnat aina he-
ti, kun vähäinenkin määrä itiöitä löy-
tyy, uusia itiöitä ei syntyisi ja saisim-
me taudin esiintymisen todella vähäi-
seksi. Tärkeintä on kuitenkin estää 
ryöstö, sillä sen seurauksena tauti-iti-
öt siirtyvät helposti pesästä toiseen tai 
tarhalta toiselle. Parveilu ja sitä kaut-
ta syntyvät villipesät voivat myös toi-
mia esikotelomätälinkoina, joten par-
veilun hallinta on tältäkin kannalta 
tarpeellista. Lisäksi hyvin tärkeää on 
myydä vain itiöttömiä yhteiskuntia 
aloittelijoille ja laajentajille.

Varroan määrää kannattaa seurata ja pitää saastunnan taso alhaisena.  Sie-
dettävä taso on enintään 1–3 punkkia/100 mehiläistä tomusokeri- tai alkoholi-
pesutestissä. Siipivaurioisten mehiläisten näkyminen pesässä tai lentolaudalla 
on merkki liian suuresta punkkimäärästä, jolloin myös virusmäärä on kasvanut 
vaarallisen korkeaksi. Kuvassa vasemmalla siivensurkastajaviruksen eli DWV:n 
vaurioittama mehiläinen. Siivensurkastajaviruksen lisäksi varroa voi levittää 
muitakin viruksia, kuten harvinaisempaa kroonista paralyysivirusta (CBPV), 
joka ilmenee karvattomina, lentokyvyttöminä ja oudosti tärisevinä yksilöinä.

Peltokanankaali aloittaa kukintansa 
Etelä-Suomessa toukokuun lopul-
la. Samaan aikaan kukkii monia 
mehiläisille sopivia kasveja, mutta 
peltokanankaali kuuluu mehiläisten 
suosikkilistalle. Pesään tulevan 
siitepölyn väri vaihtelee sinapinkel-
taisesta vihertävänkeltaiseen
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Emoja toimitetaan pitkiäkin matkoja kasvattajilta tarhaajille, ja on hyvin tärke-
ää, että olot kuljetuksen aikana ovat emolle mahdollisimman suotuisat. Erityi-
sesti lämpötilaan tulee kiinnittää huomiota. Siittiöt emon siittiösäiliössä säilyvät 
elinvoimaisina, kun lähetyshäkin lämpötila pysyy +15–38 asteessa. Suuremmat 
vaihtelut vaikuttavat emon jälkeläistuottoon. American Bee Journalissa julkais-
tussa tutkimuksessa lämpötilastressattujen emojen muninta-ala oli noin puolet 
pienempi kuin kontrolliemojen. Tunnin lämpötilastressi ei vielä aiheuttanut 
suurta siittiöiden elinvoiman heikkenemistä. Vasta kun stressi kesti vähintään 
kaksi tuntia, siittiöiden elinvoima putosi 11,5 prosenttia ja sillä oli vaikutusta 
emon hyväksymiseen. Koesarjassa testattiin 200 emoa. 
Lähde: Alison McAfee, American Bee Journal, huhtikuu 2021, sivu 438

Kehittämisseminaarin avausluennon 
piti Lotta Fabricius Kristiansen 
Ruotsin maatalousyliopistosta. Tämän 
jälkeen kuultiin SML:n oman väen 
puheenvuoroja, jotka koskivat Suo-
men mehiläishoito-ohjelmaa ja sen 
viestintää, pölytyspalvelun mahdol-
lisuuksia ja havaintotarhaajaverkos-
ton ajankohtaisia kuulumisia. Lisäksi 
Harri Lampinen esitteli kehittä-
määnsä parvisovellusta. Webinaaris-
sa oli kuulolla 35 osallistujaa 16 eri 
paikallisyhdistyksestä.

Opetustarha ja 
kuninkaallisia mehiläisiä

Lotta Fabricius Kristiansen kertoi 
esitelmänsä aluksi omasta tarhauk-
sestaan, joka sijaitsee osittain Tukhol-
man alueella ja osittain Tjällmossa, 
lähellä Vättern-järveä. Yksi Tukhol-
massa sijaitsevista tarhoista on ope-
tustarha, joka on erittäin suosittu 
koululuokkien vierailukohde. Lisäksi 
Fabricius Kristiansen hoitaa muu-
tamaa kuninkaallista mehiläispesää 
Hagan linnan mailla, kruununprin-
sessa Victorian perheen asuinpai-
kassa. Näistä pesistä saatava hunaja 
pakataan prinsessaparin säätiön pak-
kaukseen, ja myyntitulot ohjataan 
lapsia ja nuoria auttavalle säätiölle.

Varsinainen palkkatyö Fabricius 
Kristiansenilla on kuitenkin tällä het-
kellä mehiläishoidon neuvonnan ke-
hittämisen parissa. Hän työskente-
lee RådNu-keskuksessa, joka on osa 
Ruotsin maatalousyliopistoa (SLU). 
Keskus kehittää maatalousalan neu-
vontaa ja sen menetelmiä. Paineet 
maatalouden ekologiseen ja sosiaali-
seen kestävyyteen kun kasvavat jat-

Entistä tehokkaampaa 
mehiläisalan neuvontaa
Mehiläistalouden kehittämisseminaari järjestettiin 
verkossa huhtikuun puolivälissä. Langoilla oli tällä 
kertaa myös ulkomainen puhujavieras, Lotta Fabricius 
Kristiansen, joka puhui mehiläishoidon neuvonnan 
kehittämisestä.

kuvasti, mikä haastaa myös neuvon-
nan järjestelmät.

Tiedon liikkuminen 
on laaja kokonaisuus

Mehiläishoidon neuvonnan kehit-
täminen perustuu nykytilanteen ja 
toimijoiden kartoittamiseen: mitkä 
osa-alueet ovat jo vahvoja, mitkä 
puolestaan puutteellisia ja kuka tekee 
toimijaverkostossa mitäkin. Tässä yh-
teydessä neuvonta on siis syytä ym-
märtää laajasti kaikkina niinä tapoina, 
joilla yksittäinen mehiläishoitaja saa 
alasta tietoa. Mehiläisalalla on monia 
toimijoita tutkijoista ja viranomaisista 
mehiläistarvikkeiden myyjiin ja me-
hiläishoitoyhdistyksiin. Tieto liikkuu 
myös epävirallisia kanavia pitkin, 
ja nykyisin sosiaalisella medialla on 
monille tarhaajille suuri merkitys.

B-KIS-kartoitus apuun 
kehitystyössä

Niin sanottu B-KIS-kartoitus voi aut-
taa hahmottamaan neuvonnan ko-
konaisuutta. KIS on lyhenne eng-
lanninkielisistä sanoista Knowledge 
and Innovation System eli vapaasti 
käännettynä tiedon ja innovoinnin 
järjestelmä. B taas viittaa menetelmän 
soveltamiseen nimenomaan mehi-
läishoitoon (Beekeeping).

Kartoituksessa kootaan neuvon-
taa antavat tahot ja neuvonnan tilaa-
jat ajatuskartan (mind map) muotoon. 
Lisäksi kannattaa koota eri toimijoi-
den rahoituslähteet sekä tietenkin neu-
vonnan aihepiirit. Samaiseen karttaan 
merkitään nuolilla eri tahojen välinen 
yhteistyö ja pohditaan yhteistyökuvi-

oiden sujuvuutta. Esimerkiksi Ruot-
sissa on tunnistettu maatalousyliopis-
ton ja mehiläisterveyden neuvojan vä-
lisen yhteistyön olevan hyvää, mut-
ta mehiläishoitoyhdistysten suuntaan 
yhteydenpito on ongelmallisempaa. 
Myös mehiläisterveyden neuvojan ja 
paikallishallintojen välinen yhteistyö 
takeltelee.

Järjestelmän jatkokehityksessä 
huomio kannattaa keskittää neuvon-
nan kannalta tärkeisiin toimintoihin, 
ei niinkään siihen mikä taho työtä te-
kee. Jotta neuvonta saadaan toimivak-
si, avainasemassa on tarhaajien kuun-
teleminen.

Eeva-Liisa Korpela
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Lotta Fabricius Kristiansen

Talvitappiot vaikuttavat 
kohtuullisilta

Tarhaajilta tulleiden viestien perus-
teella talvitappiot jäänevät kohtuul-
lisiksi. Yhteiskunnat olivat vahvoja 
talven jälkeen, ja kevätkehitys on 
onnistunut hyvin. Muutamissa yksit-
täistapauksissa jopa kokonaisia tarho-
ja on kuitenkin kuollut, ja valitettavan 
usein syy siihen on varroapunkki.

Saksassa ja Tšekissä talvitappio-
kyselyt ovat jo valmistuneet. Tappiot 
jäivät Saksassa yleisesti 13–15 pro-
senttiin. Joillain alueella tappiot kui-
tenkin olivat jopa 21 prosenttia. Tu-
losten tarkempi analyysi on vielä kes-
ken. Tšekissä tappiot olivat alustavan 
arvion mukaan 14,5 prosenttia. Itäval-
lan tappiot näyttäisivät jäävän noin 13 
prosenttiin.

Suomen talvitappiokysely on par-
haillaan auki. Jos et siis ole vielä vas-
tannut SML:n COLOSS-talvitappio-
kyselyyn, tee se heti. Linkit kyselyyn 
löytyvät SML:n sivuilta ja sähköises-
tä tarhaajatiedotteesta.

Lämpötilastressi voi vahingoittaa emon siittiösäiliössä olevia siittiöitä

PROFESSIONELL TIDSKRIFT FÖR BIODLINGSSEKTORN
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Finlands biodlingsprogram 2019–2022
Artiklar från säsong II

EU-sammandrag
 01/2021

Kuljetuksen aikaisella lämpötilalla on vaikutusta emon siittiösäiliön siittiöi-
den elinvoimaan.

Liitto tuottaa jatkossa tärkeimmät 
julkaisut ja materiaalit myös ruot-
siksi. Ne löytyvät SML:n nettisivuilta 
Suomen mehilaishoito-ohjelma- ja 
För biodlare -alasivuilta. 
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Suomen Mehiläishoitajain Liitossa aloitti 
toukokuussa uusi työntekijä, Camilla Elf. 
Hän toimii osa-aikaisena mehiläishoidon 
neuvojana vuoden 2022 loppuun asti ja 
palvelee erityisesti ruotsinkielisiä mehi-
läishoitajia. Elfillä on 30 vuoden koke-
mus mehiläishoidosta, ja hän on toiminut 
aiemmin aktiivisesti esimerkiksi SML:n 
laatutoimikunnassa ja Finlands Biodlar-
föreningenissä. Tällä hetkellä Elfillä ei ole 
mehiläisiä.

Päätyökseen Camilla Elf johtaa per-
heyritys Elfteciä sekä viljelee puoli-
sonsa kanssa luomukauran tuotantoon 
keskittyvää tilaa Tenholassa Läntisellä 
Uudellamaalla. Elf on koulutukseltaan 

Liittoon ruotsinkielinen 
neuvoja

I maj började en ny arbetstagare på Fin-
lands Biodlares Förbund, nämligen Camil-
la Elf. Hon fungerar som biodlingsrådgiva-
re på deltid till slutet av 2022, och betjänar 
speciellt alla svenskspråkiga biodlare. Elf 
har 30 års erfarenhet av biodling, och har 
tidigare varit aktiv medlem i FBF:s kvali-
tetskommitté och Finlands Biodlarförening 
rf. För tillfället har Elf inte bin.

Camilla Elf driver familjeföretaget 
Elftec Oy Ab som huvudsyssla och odlar 
tillsammans med sin make en ekogård i 
Tenala i Västra Nyland med inriktning på 
produktion av ekologisk glutenfri havre. 
Elf är en agronom som studerat entomolo-
gi och biodling som huvudämne. Därutö-

Förbundet fick en 
svenskspråkig rådgivare

ver är hon också tekniker.
Camilla Elf har e-post adressen camilla.elf@hunaja.net 

och hennes telefonnummer är 050 535 2673. Elf sköter sitt 
uppdrag med utgångspunkt från Tenala men besöker biod-
lare då behov finns.

Camilla Elf

mehiläishoitoa ja hyönteistiedettä pääaineenaan opiskellut 
agronomi. Hänellä on myös teknikon koulutus.

Camilla Elfin tavoittaa sähköpostiosoitteesta camilla.
elf@hunaja.net ja puhelinnumerosta 050 535 2673. Elf hoi-
taa tehtävää Tenholasta käsin ja matkustaa tarpeen mukaan.
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Virpi Aaltonen och Camilla Elf
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Havaintotarhaajatoiminnalla SML 
pyrkii kehittämään mehiläishoitoa 
ja sen kannattavuutta Suomessa. Ha-
vaintotarhaajat muun muassa seuraa-
vat sadon kertymistä vaakapesätulok-
sista, tarkkailevat erilaisten varroan-
torjuntatoimien tehokkuutta ja tekevät 
kannattavuuslaskentaa. Toimintaan 
kuuluvalla jalostusarviointiohjelmalla 
puolestaan pyritään tukemaan Suo-
men mehiläiskantojen kehittymistä 
vahvoiksi, terveiksi, tuottaviksi ja 
paikallisiin oloihin sopeutuneiksi.

Uusimpia tutkimuksia 
ja keskustelua

Vuosittain järjestetään kaksi havainto-
tarhaajaseminaaria – toinen keväällä 
maalis-huhtikuussa ja toinen syksyllä 
Sadonkorjuuseminaaria edeltävänä 
päivänä. Lisäksi kesäaikaan järjeste-
tään tarvittaessa käytännön koulutus-
ta. Seminaareissa kuullaan uusimmis-
ta, toiminnan kannalta tärkeimmistä 
tutkimuksista, kehitetään toimintaa 
ja kootaan palautetta tehdyistä toi-
menpiteistä.

Havaintotarhaajien kevätseminaarissa kuultiin muun muassa, 
miten siipisuonianalyysejä voi hyödyntää jalostuksessa ja millaisia 
uusia mehiläistutkimuksia Suomessa on vireillä. Tutkimuksen ohel-
la jaettiin myös kokemuksia ja koottiin palautetta toiminnasta.

HALUAISITKO 
HAVAINTOTARHAAJAKSI?

Havaintotarhaajatoimintaan	tar-
vitaan	jatkuvasti	uusia	tarhaajia,	
erityisesti	varroantarkkailijoita	
ja	kannattavuuslaskijoita.	Myös	
jalostusarviointiin	kaivataan	
paitsi	emonkasvattajia	myös	
arvostelijoita.	Toimintaan	liitty-
vät	saavat	tukea	ja	tarvittavaa	
koulutusta	pienryhmissä.	Havain-
totarhaajien	toimintaa	tuetaan	
myös	EU-ohjelman	rahoituksella	
hankittavilla	tarpeellisilla	havain-
tovälineillä	ja	tarvikkeilla.

Jos olet kiinnostunut toimin-
nasta,	ota	yhteyttä	Maritta Mar-
tikkalaan (varroantarkkailu	tai	ja-
lostusarviointi)	tai	Eeva-Liisa Kor-
pelaan	(kannattavuuslaskenta	tai	
vaakapesäseuranta).	

Yhteystiedot	ovat:	
maritta.martikkala@hunaja.net,		
eeva-liisa.korpela@hunaja.net.

Havintotarhaajien käytännön koulutuksessa kesällä on harjoiteltu 
muun muassa jaokkeiden tekoa. Jalostusarviointiin osallistuvien yh-
teiskuntien täytyy olla lähtötilanteessa mahdollisimman tasavahvoja, 
jotta erot emojen jälkeläisissä tulevat arvostelussa esille.

Siipisuonten mittauksen avulla voidaan määrittää 
rotupuhtautta erityisesti mustalta ja krainilaiselta 
mehiläiseltä. Noin 3–40 työmehiläisen siivet laite-
taan teipin avulla kalvolle. Sitten siivet skannataan 
ja mitataan tietyt siipisuonten mitat ohjelmalla, 
joka laskee indeksit ja kertoo puhtausasteen.

Havaintotarhaajaseminaari 
tarjosi tutkimusta ja vertaistukea

Viime syksyn havaintotarhaajase-
minaari pidettiin Tampereella yhden 
päivän lähiseminaarina. Keväällä se-
minaari sen sijaan järjestettiin koro-
natilanteen mukaisesti webinaarina. 
Ensimmäisenä iltana puhuttiin vaaka-
pesätuloksista ja kannattavuuslasken-
nasta. Kauppatieteiden maisteriopis-
kelija Lumi Drozzin kertoi kannat-
tavuuslaskentaan liittyvästä pro gra-
du -tutkielmastaan, jossa tarkastellaan 
mehiläistalouden tulovirtoja.

Siipisuonimittaus 
jalostuksen apuna

Lauantaina keskityttiin varroantor-
juntaan liittyviin koejärjestelyihin 
ja jalostusarvioinnin haasteisiin. 
Vierailevana luennoitsijana oli Per 
Thunman Ruotsista. Thunman puhui 
VingMell-nimisestä siipisuonten mit-
tausmenetelmästä jalostustyön apuna. 
Lassi Kauko kertoi uusimmat tiedot 
nosemasta pohjaksi tulevan kesän 
näytteenotolle. Lisäksi opiskelija Ka-
ti Tunkkari esitteli suunnitelmaa 
omasta pro gradu -tutkielmastaan, 

jossa perehdytään varroan lisäänty-
miskykyyn eri mehiläiskannoilla.

Lähitapaamisissa ryhmätyöt tuke-
vat merkittävällä tavalla toiminnan 
kehittämistä. Webinaariympäristössä 
ryhmätoimintaa kokeiltiin seminaarin 
lopussa jakamalla osallistujat kahteen 
keskusteluryhmään.

Maritta Martikkala, 
teksti	ja	kuvat

Mistä tietoa tarhauksen tueksi?
B-RAP kyselyn mukaan lehdet ja kirjat ovat edelleen mehiläistarhaajille tärkein tiedonlähde, vaikka 
sähköisiäkin kanavia käytetään jo paljon. Kesän mittaan selviää, kiinnostavatko samat asiat tarhaajia 
Suomessa ja muualla Euroopassa.

Mistä	mehiläistarhaajat	hakevat	tietoa	ja	mitä	tietoja	eri-
tyisesti	haetaan?	Nämä	ja	monta	muuta	mehiläistarhaa-
jien	tiedonhankintatapoihin	 liittyvää	kysymystä	esitettiin	
tammikuun	lopussa	päättyneessä	COLOSS	B-RAP	-ryhmän	
kyselyssä.	Kysely	suunnattiin	Suomessa	erityisesti	SML:n	
kouluttajille,	mutta	 tutkimukseen	 saivat	osallistua	 kaikki	
tarhaajat.	

Vastauksia	 saatiin	 yhteensä	 108.	Miehiä	 ja	 naisia	 oli	
vastaajissa	lähes	yhtä	paljon,	ja	vastaajat	olivat	melko	ko-

Mistä aiheista vastaajat hakivat tietoa (2020) 
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keneita	 tarhaajia:	40	prosenttia	oli	 tarhannut	mehiläisiä	
vähintään	10	vuotta.	Vastaajien	koulutustaso	oli	 korkea,	
sillä	yliopistotutkinnon	suorittaneita	oli	37	prosenttia.

Kyselyn	 mukaan	 eniten	 tietoa	 haetaan	 mehiläisalan	
lehdistä	ja	kirjoista,	mutta	myös	uutiskirjeet,	internetsivus-
tot ja sosiaalinen media olivat vahvoilla (Kuva 1). Aiheina 
ylivoimaisesti	eniten	kiinnostavat	erilaiset	mehiläishoidon	
käytänteet,	varroan	torjunta	sekä	emonkasvatus	ja	-jalos-
tus	(Kuva	2).	Suosittuja	aiheita	ovat	myös	mehiläisalan	tek-
nologia	ja	laitteet	sekä	mehiläisten	terveys.

Kyselytutkimuksen	tarkat	analyysit	valmistuvat	kesän	
aikana.	Samoin	vertailu	kyselyyn	osallistuneiden	maiden	
tarhaajien	vastausten	kesken.	Tulokset	julkaistaan	COLOSS	
B-RAP	-ryhmän	nettisivulla:	coloss.org/coreprojects/brap/

Suuret kiitokset kaikille vastaajille!

Maritta Martikkala



MEHILÄINEN 3/202180 81 MEHILÄINEN 3/2021

Hedelmän-	 ja	 marjanviljelijät	 ovat	
varsin	 valistuneita	 pölytyksen	 hyö-
dyistä.	Onnistunut	pölytys	nostaa	sa-
totasoja,	ja	hyvin	pölyttyneet	marjat	
ja	hedelmät	ovat	kauniin	säännöllisen	
muotoisia.	 Myös	 tuotteiden	 säily-
vyys	 paranee	 etenkin	 käytettäessä	
biologista	kasvitautien	torjuntaa	me-
hiläisten	 avulla.	 Pölyttäjinä	 toimivat	
tarhamehiläisten	 lisäksi	 kasvatetut	
kimalaiset	 sekä	 luonnonvaraiset	pö-
lyttäjät,	kuten	kimalaiset,	erakkome-
hiläiset,	kukkakärpäset	ja	perhoset.

Vuonna	2019	noin	20	prosenttia	
marjatiloista	käytti	mehiläispölytystä.	
Ammattimaisessa	 hedelmänviljelys-
sä	mehiläiset	puolestaan	olivat	varsin	
kattavasti	käytössä	lähes	kaikilla	tiloil-
la	 (Tuija	 Tanska,	 HML	 ry,	 1.3.2019).	
SML:n	tavoitteena	on	kuitenkin	kas-
vattaa	pölytyspalvelua	 käyttävien	ti-
lojen	osuutta	entisestään.	Lisäksi	on	
kaivattu	tarkempaa	tietoa	muun	mu-
assa	siitä,	minkä	kasvien	pölytykses-
sä mehiläisiä ja kimalaisia käytetään 
ja	miten	viljelijät	kokevat	pölytyksen	
hyödyt.	 Myös	 pölytyspalvelun	 käy-
tön	mahdolliset	esteet	ovat	kiinnos-
tava kysymys.

Vastaukset pääosin 
avomaaviljelyksiltä

Keväinen	kyselytutkimus	laadittiin	yh-
dessä	HML	ry:n	kanssa.	HML	 lähetti	
kyselylomakkeen	suoraan	jäsentensä	
sähköposteihin.	 Lisäksi	 kyselyä	mai-
nostettiin	SML:n	viestintäkanavilla.

Vastauksia	 saatiin	 yhteensä	 45.	
Vain	yksi	vastaaja	harjoitti	pelkästään	

Kysely kartoitti marjan- ja hedelmänviljelijöiden   kokemuksia pölytyksestä

SML ja Hedelmän- ja 
Marjanviljelijäin liitto 
HML ry toteuttivat 
maalis-huhtikuussa 
kyselytutkimuksen 
puutarhakasvien viljelijöille. 
Tavoitteena oli kartoittaa 
tarhamehiläispesien ja 
kasvatettujen kimalaisten 
käyttöä pölytystöissä. 

kasvihuoneviljelyä,	 kaikki	 muut	 har-
joittivat avomaaviljelyä. Lisäksi yh-
deksällä avomaaviljelijällä oli kasveja 
myös	tunneleissa	ja	kahdella	kasvihuo-
neissa.	Pääosalla	vastaajista	viljelytapa	
oli	tavanomainen,	yhdeksällä	luomu.

Vastauksia saatiin Pohjois-Suo-
mea	ja	Pohjanmaata	lukuun	ottamat-
ta kaikkialta Suomesta. Eniten vasta-
uksia tuli Keski-Suomesta sekä Poh-
jois-Karjalasta	ja	-Savosta.

Pölytyksen kysyntä kasvussa
 – tiloilla omiakin mehiläisiä

Varsin	 moni	 eli	 11	 vastaajaa	 käytti	
pölytystöissä	 omia	 tarhamehiläispe-
siään.	Toisen	mehiläistarhaajan	pesät	
puolestaan	 olivat	 käytössä	 21:llä	 ja	
kasvatetut kimalaiset 11 viljelijällä. 
Yhteensä	 tarhamehiläiset	 olivat	 siis	
pölytystöissä	71	prosentilla	kyselyyn	
vastanneista.	 Sekä	 tarhamehiläisiä	
että	 kimalaisia	 oli	 lisäksi	 käyttänyt	
kymmenen viljelijää.

Biologista	harmaahomeen	tai	sie-
menkotamädän	 torjuntaa	 pölyttäji-
en	avulla	oli	toteuttanut	yhteensä	20	
vastaajaa,	joista	14	tapauksessa	levit-
täjinä	 olivat	 tarhamehiläiset	 ja	 kuu-
dessa kimalaiset.

Sellaisia	 viljelijöitä,	 jotka	 eivät	
käyttäneet	 pölytystä,	 oli	 12.	 Nämä	

vastaajat	ohjattiin	kyselyssä	suoraan	
kysymykseen:	 Miksi	 et	 käytä	 tarha-
mehiläispesiä	 tai	 kimalaispesiä	 pö-
lytyksessä?	 Vastausvaihtoehdot	 ja	
-määrät	olivat	seuraavat:

●	 Muita	pölyttäjiä	(esim.	luonnonva-
raisia	kimalaisia)	on	riittävästi	(6)

●	 En	tiedä,	mistä	löytäisin	mehiläis-
tarhaajan	yhteistyöhön	(6)

●	 En	näe	pölytystä	tarpeeksi	hyödyl-
liseksi	 tai	 en	tiedä	 sen	hyödyistä	
riittävästi	(0)

●	 Yhteistyö	mehiläistarhaajan	kans-
sa olisi liian kallista (3)

●	 Kasvatetut	kimalaispesät	ovat	liian	
kalliita (1)

●	 Muu	syy	(4)

Muut	syyt	olla	käyttämättä	mehiläis-	
ja	kimalaispesiä	liittyivät	alkuvaihees-
sa	olevaan	viljelyyn,	aiempiin	huonoi-
hin	kokemuksiin	mehiläisten	pistoista	
ja	 kasvinsuojeluaineiden	 käyttöön.	
Lisäksi	 yksi	 vastaaja	 mainitsi,	 että	
naapuritilalta	 lentävät	 tarhamehiläi-
set	pölyttävät	hänenkin	marjansa.

Vastaukset	 kertovat	 viljelijöiden	
hyvästä	 pölyttäjätietämyksestä.	 Sen	
sijaan	 on	 edelleen	 tärkeää	 kehittää	
väyliä,	 joiden	 kautta	 viljelijät	 voivat	
halutessaan	löytää	tarhaajakumppa-
nin.	 Kiinnostusta	 nimittäin	 on:	 yksi	

Ku
va

t: 
Ta

rja
 O

llik
ka vastaaja	oli	 jo	 sopinut	pölytyspalve-

lusta	kesälle	2021	ja	seitsemän	vilje-
lijää	halusi	tehdä	yhteistyötä	tarhaa-
jien kanssa tulevina vuosina.

Korvaus usein yhteistyötä 
tai vaihtokauppaa

Pölytyksen	 käytännöistä	 kysyttäessä	
selvisi,	 että	 valtaosalla	 tiloista	 (25)	
mehiläispesillä	oli	pysyvä	tarhanpaik-
ka.	Neljällä	pesiä	siirrettiin	kukinnan	
mukaan.	 Lisäksi	 kolmella	 tilalla	 oli	
molempia	 käytäntöjä	 kasvin	 ja	 vuo-
den mukaan.

Viljelijöistä	 12	 ilmoitti	 tehneensä	
itse	aloitteen	yhteistyöstä.	Lisäksi	kah-
dessa	vastauksessa	mainittiin	sekä	vil-
jelijän	 että	 tarhaajan	 aloite.	 Kuudes-
sa	tapauksessa	aloite	oli	tullut	pelkäs-
tään	mehiläistarhaajalta.	Tulokset	so-
pimuskäytännöistä	ja	maksetuista	kor-
vauksista	olivat	odotetunlaisia:	kirjal-
lisia	 sopimuksia	 oli	 tehty	 ainoastaan	
neljä	kappaletta	ja	rahallista	korvaus-
ta	 oli	maksettu	 viidessä	 tapauksessa	
(60–180	 €/pesä).	 Seitsemän	 vastaa-
jaa	kertoi	korvanneensa	pölytyspalve-
lun	yhteistyönä,	esimerkiksi	myymällä	
hunajaa	tilamyymälässä,	ja	kuusi	vas-
taajaa	oli	korvannut	palvelun	esimer-
kiksi	vaihtokauppana	tilan	tuotteisiin.

Mahdollisia	 mehiläispesien	 käy-

tössä	ilmenneitä	ongelmia	kartoitet-
tiin	seuraavilla	vaihtoehdoilla:	
●	 Mehiläistarhaaja	 ei	 huolehtinut	

pesistä	sovitulla	tavalla	(0)
●	 Pölytys	 epäonnistui	 sääolojen	

vuoksi (4)
●	 Mehiläiset	 kiinnostuivat	 muista	

kasveista (11)
●	 En	ole	löytänyt	riittävästi	mehiläis-

pesiä	tarpeisiini	(1)

Vapaassa	kommenttikentässä	vastaa-
jat kuvailivat muun muassa ongelmia 
mansikan	 pölytyksessä:	 kasvi	 ei	 ole	
kovin	houkutteleva	ja	esimerkiksi	voi-
kukka kukkii yhtä aikaa. Kasvatetuista 
kimalaisista	 huomautettiin,	 että	 pe-
sien	aktiivisuus	vaihtelee	suuresti	 ja	
tilauksen	 ajoitus	 kukintaan	 nähden	
on	 ongelmallista.	 Eräs	 vastaaja	 oli	
lopettanut	 pesien	 tilaamisen,	 sillä	
hyöty	 ei	 aina	 vastannut	panostusta.	
Häntä	 huolettivat	myös	 tuontikima-
laisten	mukana	kulkeutuvat	virukset	
ja niiden vaikutus luonnonkimalaisiin.

Pölytyksestä monenlaista 
hyötyä

Kysyimme	 viljelijöiltä	 myös	 heidän	
näkemyksiään	pölytyksen	hyödyistä.	
Eri	vastausvaihtoehtoihin	kertyi	mai-
nintoja	seuraavasti:

Mansikka	 	 22	 	 n.	1	pesä/ha	 	 	 10	 	 n.	1	pesä/ha

Puutarhavadelma	 14	 	 n.	2	pesää/ha	 	 	 6	 	 n.	1	pesä/ha	ja		 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 n.	2	pesää/ha

Pensasmustikka	 	 6	 	 n.	3	pesää/ha	 	 	 2	 	 n.	2	pesää/ha	ja			
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 n.	4	pesää/ha

Omena	 	 	 8	 	 n.	4	pesää/ha	
	 	 	 	 	 ja	yli	4	pesää/ha		 	 -	 	 	 -

Päärynä		 	 2	 	 alle	1	pesä/ha	ja	
	 	 	 	 	 yli	4	pesää/ha	 	 	 -	 	 	 -

Muut	hedelmäpuut	 1	 	 n.	1	pesä/ha	 	 	 -	 	 	 -

Mustaherukka	 	 5	 	 n.	1	pesä/ha	 	 	 -	 	 	 -

Punaherukka	 	 1	 	 yli	4	pesää/ha	 	 	 -	 	 	 -

Viljelykasvi Maininnat	(kpl)	tarha-
mehiläisen	käytöstä

Yleisin	käytetty	tarhame-
hiläisten	pesämäärä

Maininnat	(kpl)	kima-
laisten	käytöstä

Yleisin	 käytetty	 kima-
laisten	pesämäärä

● Sato lisääntyy (29)
●	 Hedelmien/marjojen	muoto	para-

nee (22) 
●	 Hedelmien/marjojen	säilyvyys	pa-

ranee	(5)

Vapaassa	kommenttikentässä	viljelijät	
kertoivat	myös	sadon	aikaistumisesta,	
marjojen	 kokoerojen	 tasoittumisesta	
tertuissa	 sekä	 sadon	 kypsymisestä	
tasaisesti	 pölytyksen	 ansiosta.	 Eräs	
vastaaja	totesi,	että	itsepoimintatilalla	
pari	 ekstrapäivää	 satokauden	 alus-
sa	 näkyy	 myös	 tilipussissa.	 Toisaalta	
toinen	viljelijä	pohti,	että	pölytyksen	
osuutta	 on	 joskus	 vaikea	 arvioida.	
Olosuhteet	kun	muuttuvat	vuosittain	
ja	satoon	vaikuttavat	monet	tekijät.

Puutarhakasvien	 onnistunut	 pöly-
tys	on	kokonaisuus,	 jossa	sekä	tarha-
mehiläispesillä	 että	 luonnonpölyttäji-
en	suojelulla	on	omat	tärkeät	roolinsa.	
Eräs	viljelijä	kertoi	havainneensa	pen-
sasmustikkaviljelmillään	ainakin	kym-
menen	eri	kimalaislajia	ja	kaipasi	lisä-
vinkkejä	niiden	auttamiseen.	Hän	jat-
koi: ”Villit mehiläiset ja kimalaiset ynnä 
muut	siivekkäät	kyllä	pölyttävät	musti-
kan,	mutta	kun	pinta-ala	kasvaa,	tarve	
on	 valtava.	 Silloin	 olisi	 huolehdittava	
niille	 ravintoa	myös	 hyötykasvin	 kuk-
kimisen	 jälkeiselle	 ajalle,	 esimerkik-
si	valko-	ja	alsikeapilaa.	Työtä	on	vielä	
paljon	ja	oppimista	sitäkin	enemmän.”

Eeva-Liisa Korpela

PÖLYTETYT	KASVIT	JA	YLEISIMMIN	KÄYTETYT	MEHILÄIS-	JA	KIMALAISPESÄMÄÄRÄT

Ammattimaisessa hedelmänviljelyssä tarhamehiläiset ovat käytössä miltei 
kaikilla tiloilla. Kuvassa mehiläinen on omenanpölytystöissä.
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Pölyttäjien elinolot 
tienpientareilla

Cornwallissa	 Englannissa	 tutkittiin	
liikenteen	 vaikutuksia	 tienpientarei-
den	pölyttäjiin.	Tutkitut	tekijät	olivat	
melu,	 ajoneuvoista	 aiheutuva	 ilman	
turbulenssi	sekä	pöly	 ja	metallihiuk-
kaset:	kadmium,	kupari,	lyijy,	antimo-
ni ja sinkki.

Kenttäkartoituksen	 perusteella	
häiriötekijöiden	vaikutus	ulottui	tur-
bulenssia	 lukuunottamatta	 yli	 kah-
deksan	metrin	 päähän	tiestä.	 Pölyt-
täjiä	 oli	 vähiten	 alle	 kahden	metrin	
etäisyydellä	tien	reunasta,	vaikka	kuk-
kia	oli	siellä	yhtä	paljon	kuin	kauem-
pana	tiestä.

Tutkimuksen kokeellisessa osios-
sa	 simuloitiin	 tarkemmin	 häiriöiden	
vaikutuksia	 pölyttäjiin.	 Jotkin	 pölyt-
täjät	 pyrkivät	 välttämään	 metallien	
saastuttamia	 kukkia,	 ja	 kukkakäyn-
tien	määrä	 voimakkaasti	 saastuneil-

la	 kukilla	 väheni	 jopa	75	prosenttia.	
Turbulenssisimulaatiossa	kukkakäyn-
tien	pituus	puolestaan	lyheni	jopa	54	
prosenttia.

Kirjoittajat	 korostavat,	että	haas-
teista	 huolimatta	 erilaiset	 tienpien-
tareet	 ovat	 erittäin	 tärkeä	 jalansija	
hyönteisille	perinteisten	kukkaniitty-
jen huvetessa. Suojelutoimet tulee 
vain	kohdistaa	siten,	että	esimerkiksi	
houkuttelevia	 siemenseoksia	 ei	 kyl-
vetä	aivan	kiinni	kaikkein	vilkkaimpiin	
tieosuuksiin.
Phillips ym. Impacts of multiple pollutants 
on pollinator activity in road verges. Jour-
nal of Applied Ecology, helmikuu 2021.

Varroan mukana 
vai omin avuin? 
Viruslevinnän tutkimusta

Varroan	mukana	siirtyvät	tunnetusti	
myös	 erilaiset	 virukset,	 kuten	 sii-
vensurkastuttajavirus	 (Deformed	

Wing	Virus,	DWV).	Viruksella	on	kak-
si	 genotyyppiä,	 A	 ja	 B,	 joista	 A	 oli	
yleisempi	 varroan	 leviämishistorian	
alkuvaiheessa.	Sittemmin	genotyyppi	
B	on	yleistynyt.

Selvittääkseen	varroan	vaikutuksia	
virusgenotyyppien	suhteisiin	tutkijat	
vähensivät	 ja	 lisäsivät	 kokeellisesti	
punkkien	määrää	mehiläispesissä.	Tu-
losten	mukaan	genotyyppi	A	lisääntyi	
varroan	lisääntyessä,	mutta	sitä	ei	ha-
vaittu	käytännössä	lainkaan	punkitto-
missa	 pesissä.	 Sen	 sijaan	 genotyyp-
piä	B	havaittiin	runsaasti	myös	silloin,	
kun	varroaa	oli	vähän	 ja	sen	torjun-
nat	oli	suoritettu.

Tulokset	kumoavat	hypoteesin,	et-
tä	genotyyppi	B	olisi	sopeutunut	pa-
remmin	leviämään	varroan	avulla.	Ky-
seinen	genotyyppi	vain	on	siinä	mie-
lessä	ärhäkämpi,	että	se	pystyy	aihe-
uttamaan	 mehiläisille	 suuremman	
viruskuorman	 ja	 elämään	 pesässä	
myös	ilman	varroaa.
Norton ym. Adaptation to vector‐based 
transmission in a honey bee virus. Journal 
of Animal Ecology, huhtikuu 2021.

Kasvinsuojeluaineiden ja 
loisten yhteisvaikutukset 
tarhamehiläisellä

Yhdysvaltalaisessa	katsausartikkelissa	
koottiin	 yhteen	 63	 sellaisen	 kokeen	
tiedot,	joissa	oli	tarkasteltu	loisten	ja	
kasvinsuojeluaineiden yhteisvaikutuk-
sia	tarhamehiläiseen.	Tulokset	olivat	
varsin	 yllättäviä.	 Yhteisvaikutus	 ei	
suinkaan	vaikuta	olevan	haitallisempi	
kuin loisten ja kasvinsuojeluaineiden 
erilliset	vaikutukset	vaan	päinvastoin,	
vaikutukset osin kumoavat toisensa.

Kirjoittajat	toteavat,	että	aiemmis-
sa	 tutkimuksissa	 on	 saatettu	 jättää	
tällaisten vastakkaisten vaikutusten 
mahdollisuus	 kokonaan	 huomiotta.	

Pölytystä ja pölyttäjiäPölytystä ja pölyttäjiä  
–	tutkimustuloksia	maailmalta 
Tiedeuutisissa pohditaan niin liikenteen vaikutusta 
pientareiden pölyttäjiin kuin kimalaisten elämää. Englannissa 
mesikasvien määrä syyskesällä näyttäisi olevan kriittinen tekijä 
kimalaisten selviämisen kannalta. Asiaa olisi kiinnostavaa 
selvittää myös Suomen maatalousmaisemissa.

Erilaiset tienpientareet ovat tärkeitä elinympäristöjä hyönteisille perin-
teisten kukkaniittyjen huvetessa, mutta liikenteen häiriöiden vaikutukset 
pölyttäjiin tulee huomioida siemenseoksia kylväessä. Kuvassa runsaskuk-
kainen, luonnollisesti kylväytynyt tienpiennaralue.
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Lisäksi	 he	 pohtivat	 alustavasti,	 mit-
kä	tekijät	voisivat	olla	ilmiön	taustal-
la.	 Ehkäpä	 mehiläisen	 puolustusjär-
jestelmä	 aktivoituu	 sen	 kohdatessa	
yhden	stressitekijän	ja	on	sitten	val-
miimpi	puolustautumaan	myös	mui-
ta	haitallisia	tekijöitä	vastaan.
Bird ym. Parasites and pesticides act an-
tagonistically on honey bee health. Jour-
nal of Applied Ecology, joulukuu 2020.

Monipuolinen 
ravinto kompensoi 
kasvinsuojeluaineiden haittoja

Saksassa	 tutkittiin	 neonikotinoidien	
ja	ravinnon	monipuolisuuden	yhteis-
vaikutuksia	rusomuurarimehiläiseen.	
Koejärjestely	oli	mittava:	tutkijat	pys-
tyttivät	56	häkkiä,	joiden	mitat	olivat	
2	x	4	x	2	metriä.	Niistä	kahdeksassa	
kasvoi	 ainoastaan	 kevätrapsia.	 Lo-
puissa	48	häkissä	puolet	kasvillisuu-
desta	 oli	 kevätrapsia	 ja	 puolet	 kuk-
kakaistaa. Jälkimmäisissä häkeissä 
ravinnonlähteiden	monipuolisuuden	
vaikutusta	 tarkasteltiin	 edelleen	 si-
ten,	 että	 kukkakaistoille	 kylvettiin	
2–16	kasvilajia.	

Vaihtoehtoiset	 ravinnonlähteet	
tuplasivat	 rusomuurarin	 toukkaken-
nojen	 tuotannon.	 Neonikotinoidien	
haitallinen	 vaikutus	nähtiin	 vain	hä-
keissä,	 joissa	 kasvoi	 pelkkää	 rapsia.	
Niissä	 uusien	 aikuisten	 mehiläisten	
tuotanto	romahti	69	prosenttia.
Klaus ym. Floral resource diversification 
promotes solitary bee reproduction and 
may offset insecticide effects – evidence 
from a semi‐field experiment. Ecology 
Letters, helmikuu 2021.

Erakkomehiläiset uskollisia 
mansikanpölyttäjiä

Yhtä	 aikaa	 kukkivat	 hyönteispölyt-
teiset kasvit voivat joko edistää tai 
haitata	toistensa	pölyttymistä.	Asiaan	
tuo	lisää	mielenkiintoa	eri	pölyttäjä-
hyönteisten	 käyttäytymisen	 tarkas-
telu.	 Esimerkiksi	 tarhamehiläiset	 ja	
luonnonvaraiset	mesipistiäiset	voivat	
toimia	eri	tavoin,	kun	tarjolla	on	usei-
ta	ravintokasveja.

Mansikka	 on	 kasvi,	 jonka	 pöly-
tyspalvelun	 järjestäminen	 pohditut-
taa monia. Kasvin kukat ovat melko 
pieniä,	 ja	niiden	houkuttelevuus	he-
rättää	 kysymyksiä.	 Saksassa	 tehdys-
sä	 kenttätutkimuksessa	 tarkasteltiin	

mansikan	pölytystä,	kun	mansikkavil-
jelmien	 ympäristössä	 viljeltiin	myös	
rapsia	eri	kokoisilla	aloilla.

Tulokset	osoittavat,	että	kimalaisia	
ja	tarhamehiläisiä	kävi	mansikalla	vä-
hemmän	 ja	 erakkomehiläisiä	 enem-
män,	mikäli	rapsia	kukki	ympäristössä	
paljon.	Erakkomehiläiset	ovat	siis	var-
sinkin	tällaisilla	alueilla	tärkeitä	pölyt-
täjiä,	sillä	rapsin	massakukinta	ei	hou-
kuttele	niitä	pois	mansikkalohkoilta.	
Bänsch ym. Crop pollination services: 
Complementary resource use by social 
vs solitary bees facing crops with cont-
rasting flower supply. Journal of Applied 
Ecology, lokakuu 2020. 

Syyskesä tärkeää 
aikaa kimalaisille

Bristolin	ympäristössä	läntisessä	Eng-
lannissa	selvitettiin	12	eri	maatilalla,	
miten	 kukkien	 saatavuus	 kesän	 eri	
vaiheissa	vaikuttaa	kimalaisten	selviä-
miseen.	Tieto	on	tärkeää,	sillä	mesi-	
ja	 siitepölylähteiden	 saatavuudessa	
mahdollisesti	olevia	aukkoja	voidaan	
paikata	muun	muassa	viljelykasviva-
linnoilla	 ja	 puutarhojen	 kukkaistu-
tuksilla.

Tulokset	osoittavat,	että	kyseisellä	
alueella kimalaisten selviämiseen vai-
kutti	eniten	syyskuun	kukkatarjonta.	
Syyskuinen	 mesikasvien	 runsaus	 ni-
mittäin	selitti	yli	puolet	seuraavan	ke-
sän	kimalaispesien	tiheydestä.	Lisäk-
si	puutarhojen	ja	pihojen	määrä	lisä-
si	kimalaispesien	määrää.

Tutkijat	 ehdottavat,	 että	 syyske-

säistä	 kukkarunsautta	voisi	 lisätä	ai-
nakin	 viivästyttämällä	 pientareiden	
niittoa	sekä	suosimalla	myöhään	kuk-
kivaa	 puna-apilaa	 viherkesannoissa.	
Myös	muut	myöhäiset	 kukkijat,	 ku-
ten	muratti,	ovat	 kimalaisille	 tärkei-
tä Englannissa.
Timberlake ym. Bumblebee colony den-
sity on farmland is influenced by late‐
summer nectar supply and garden co-
ver. Journal of Applied Ecology, joulukuu 
2020.

Eeva-Liisa Korpela

Muratti on syksyisin tärkeä mesikasvi niillä alueilla, joilla se menestyy 
ympäri vuoden ulkona. Muratilla käyvät muun muassa kimalaiset ja 
tarhamehiläiset. 

Tutkimuksessa havaittiin, että rapsin 
kukinta houkutteli mehiläisiä ja ki-
malaisia pois mansikan pölytyksestä. 
Erakkomehiläiset sen sijaan viihtyivät 
edelleen mansikalla rapsin kukinnas-
ta huolimatta.
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Pölyttäjäpuhetta podcastissa

SML:n	Eeva-Liisa Korpela	ja	MTK:n	Max Schulman ja Mika 
Virtanen	keskustelivat	29.4.	julkaistussa	podcastissa	pölyt-
täjistä.	MTK:n	Maaltavastaajat-podcastin	jaksossa	käydään	
läpi	pölytyksen	hyödyt	ja	pölyttäjiä	hyödyttävät	toimet	niin	
pelloilla	kuin	pihapiireissäkin.	Schulman	kertoo	myös	mie-
lenkiintoisia	ennakkoarvioita	tulevista	mesilaitumista	pel-
tomaisemissa.	Syysrypsiä	ja	-rapsia	kylvettiin	syksyllä	2020	
jopa	ennätysmäärä,	yli	5	000	hehtaaria,	ja	ne	vaikuttavat	
talvehtineen	hyvin.	Kiinnostus	kevätkylvöisiin	öljykasveihin	
ja	valkuaiskasveihin	on	sekin	kasvamassa	–	kevätrypsiä	ja	
-rapsia	Schulman	arvioi	kylvettävän	yhteensä	noin	50	000	
hehtaaria,	samoin	hernettä	ja	härkäpapua.

Podcast	 löytyy	 osoitteesta	 soundcloud.com/maalta-
vastaajat

Valokuvia ampiaispesistä kaivataan

Mehiläisistä ja pölyttäjistä

Pölyttäjähaasteen avulla tietoa nuorille

YK:n	elintarvike-	 ja	maatalousjärjestö	FAO	julkaisi	maail-
man	mehiläispäivän	tienoilla	Pollinator	Challenge	Badgen	
eli	 vapaasti	 käännettynä	 Pölyttäjähaasteen,	 johon	 osal-

APIMONDIA :: CBD :: CGRFA :: CZS :: FAO :: GOVERNMENT OF SLOVENIA  
ICYB :: SBA :: UNESCO :: WAGGGS :: WOSM
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listumisesta	 saa	 virtuaa-
lisen	 kunniamerkin.	 Kyse	
on	 laajasta	 opetusmate-
riaalista,	 jonka	 avulla	 voi	
kertoa	 lapsille	 ja	 nuorille	
pölyttäjien	 tärkeydestä	 ja	
esitellä keinoja niiden suo-
jelemiseksi.	 Materiaalia	
voi käyttää kouluissa tai 
erilaisissa	 nuorisokerhois-
sa	 ja	 -tapahtumissa,	 ja	 se	
sisältää	 runsaasti	 tietoa,	
toimintaehdotuksia ja ide-
oita.	Tietopaketissa	merkin	
ansaitsemiksi laaditut teh-
tävät on jaoteltu kolmelle 
ikäluokalle:	 5–10-,	 11–15-	
ja	16–20-vuotiaille.

Pölyttäjähaaste	on	osa	FAO:n	maailmanlaajuisen	nuo-
risojärjestön	YUNGAN	Challenge	Badge	-sarjaa,	jossa	ovat	
aiemmin	 ilmestyneet	 esimerkiksi	 luonnon	monimuotoi-
suuteen	ja	ilmastonmuutokseen	keskittyvät	opetusmate-
riaalit.	Pölyttäjähaastetta	ovat	olleet	toteuttamassa	FAO:n	
lisäksi	esimerkiksi	Apimondia	ja	ICYB	–	International	Cent-
re	for	Young	Beekeepers	eli	nuorten	mehiläishoitajien	kan-
sainvälinen	 keskus.	 ICYBin	 kautta	 Pölyttäjähaaste	 päätyi	
myös	SML:ään	kommentoitavaksi.

Pölyttäjähaaste-materiaalin	 löytää	 osoitteesta	 www.
fao.org/documents/card/en/c/cb4803en	 Monipuolinen	
materiaali	on	ehdottomasti	tutustumisen	arvoinen.

Nyt	on	mahdollisuus	tehdä	kansalaistiedet-
tä	 kuvaamalla	 ampiaispesiä.	 Jyväskylän	 ja	
Turun	yliopistojen	kolmivuotisen	AMPASE-
hankkeen	 päätavoitteena	 on	 selvittää	 eri	
ampiaislajien	 levinneisyyttä	 Suomessa.	 Li-
säksi	tutkijat	haluavat	kerätä	tietoa	eri	lajien	
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Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 14/2021 

Insektisidiruiskutusten 
vaikutuksista peltoympäristön 
pölyttäjiin  
PIENPÖLY-hanke  
Jarmo Ketola, Lotta Kaila, Elena Rosa, Sakari Raiskio, Katri Siimes  
ja Kati Hakala  

Kotimaista tietoa kasvinsuojeluruiskutusten 
vaikutuksista

PIENPÖLY-hankkeen	 loppuraportti	 on	 ilmestynyt	 ja	 se	
löytyy	 Luonnonvarakeskuksen	 Jukuri-tietokannasta	 otsi-
kolla	Insektisidiruiskutusten	vaikutuksista	peltoympäristön	
pölyttäjiin.	 Kenttätutkimuksessa	 selvitettiin	 lambda-sy-
halotriinin	 jäämiä	 tarha-
mehiläisten	 keräämässä	
siitepölyssä	 ja	 läheisessä	
vesistössä,	 kun	 ruiskutuk-
set	 tehtiin	 Tukesin	 hyväk-
symien	käyttöohjeiden	mu-
kaan.	Tutkimuspesät	olivat	
kahdella	 öljykasvilohkolla	
ja kahdella kuminalohkolla. 
Lambda-syhalotriinin	pitoi-
suus	siitepölyssä	jäi	turval-
liselle	 tasolle,	 mutta	 pe-
siin	 kulkeutui	 koepeltojen	
ulkopuolelta	 huomattavia	
määriä	 toista	 insektisidiä,	
tiaklopridia.

pesimisympäristöistä	 sekä	
kansalaisten kokemuksia 
ampiaisista.	Havaintoja	voi	
ilmoittaa	 osoitteessa	 am-
pase.fi/osallistu.	Jokaiseen	
ilmoitukseen	 tulee	 liittää	
ainakin yksi valokuva sekä 
paikkatieto	ja	päivämäärä.

SML:n nuorisotoimikunta jatkoi huhtikuussa viime 
vuonna aloitettua nuorten mehiläisluennon perinnettä. 
Ideana on kutsua yksi tai kaksi SML:n Talvipäivillä 
luennoineista asiantuntijoista pitämään luento tutki-
musaiheestaan myös paikallisille lukiolaisille. Tällä 
kertaa nuorten talvipäiväluento tosin oli paremminkin 
kevätpäiväluento, sillä tilaisuus järjestettiin 16.4.

Luennoitsijoina olivat Helsingin yliopiston tutkijat 
Lotta Kaila ja Helena Wirta. Lotta Kailan aiheena oli 
kasvinsuojeluaineiden vaikutus kimalaisten oppimis-
kykyyn. Helena Wirta puolestaan kertoi, miten DNA:n 

Nuorten mehiläisluennolla aiheina 
kasvinsuojeluaineet ja hunajasta löytyvä DNA
Talvipäivilläkin luennoineet Lotta Kaila ja Helena Wirta kertoivat tutkimusaiheistaan Ota-
niemen luonnontieteellisen lukion opiskelijoille SML:n nuorisoluennolla.

avulla voi tunnistaa hunajasta alkuperäkasvit sekä pal-
jon muuta. Luennoitsijat joutuivat puhumaan etänä, 
mutta Otaniemen luonnontieteellisen lukion opiskelijat 
saivat kuunnella luennot koululuokassa yhdessä. Luen-
toa seurasi 25 ensimmäisen vuosikurssin opiskelijaa, 
joilla riitti luennoitsijoille myös hyviä kysymyksiä. Li-
säksi luento nauhoitettiin ja jaettiin Lukema-tiedekana-
van kautta myös muiden biologian opettajien käyttöön. 
Luentoa voi käyttää lukion ympäristöbiologian BI02- 
sekä biotekniikan BI05 -kurssien materiaalina.

Virpi Aaltonen

Lotta Kaila keräsi kasvinsuojeluaineita käsittelevää tutkimustaan varten siitepölyä rapsipellon laidalla olevista me-
hiläispesistä. Siitepöly lajiteltiin ennen tarkempaa tutkimusta värien mukaan.
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Pölyttäjien	 asialla	 -tapahtumassa	 kuullaan	 asiantun-
tijapuheenvuoroja	 pölyttäjistä	 ja	 pölytyspalvelusta	
sekä	 tutkitaan	maastossa	 pölyttäjäystävällisiä	 kasveja	
ja	seurataan	pölytyspalvelua	käytännössä.	Tilaisuudessa	
kerrotaan	myös,	miten	pölyttäjät	ovat	mukana	maata-
louspolitiikan	tukikauden	2023–2027	suunnitelmissa.

Tilaisuuteen	voi	osallistua	maksimissaan	50	henki-
löä.	Muutokset	 osallistujamäärässä	 ovat	mahdollisia,	
ja	määrää	päivitetään,	kun	mahdolliset	rajoitukset	ovat	
tiedossa.	Luento-osuus	tarjotaan	myös	striimattuna.

Pölyttäjien	asialla	-tilaisuuden	järjestäjinä	ovat	Eco-
Stack-	ja	Luomumpi	Varsinais-Suomi	-hankkeet	sekä	asi-
antuntijana	SML	ry.
Aika:	ma	5.7.2021	klo	10–14
Paikka:	Ammattiopisto	Livia,	Tuorla,	Tuorlantie	1,	Piikkiö
Tarkka	ohjelma	 ja	 ilmoittautuminen:	mehilaishoitajat.
fi/tapahtumat
Lisätietoa:	 SML:n	 tutkimusasiantuntija	Eeva-Liisa	Kor-
pela:	eeva-liisa.korpela@hunaja.net

OHJELMA	
		9.30		 Kahvitarjoilu	
10.00		 Tervetuloa,	järjestävät	hankkeet	
10.15		 Pölyttäjien	tilanne	Suomessa,	
 Eeva-Liisa Korpela SML
10.40		 Kasvinsuojeluaineiden	vaikutus	pölyttäjiin,	
 Lotta Kaila HY (videoyhteys)
11.05		 Pölytyspalvelu	on	yhteistyötä,	
 Nora Mäntysaari,	mehiläishoitaja
11.30		 Miten	viljelyssä	otetaan	pölyttäjät	huomioon,	
 Sakari Raiskio Luke
12.00–12.45		Lounastarjoilu	
12.45–14.00	Maastoon:	esittelyssä	pölyttäjäystävällisiä	

kasviseoksia,	 mehiläispesät	 ja	 pölytyspalvelu-
toiminta	käytännössä	Tuorlan	tilalla

PÖLYTTÄJIEN ASIALLA -tapahtuma Tuorlassa 5.7.2021
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MITÄ TEET, KUN KARHU 
ON KÄYNYT TARHALLA

Lisää	tietoa	petovahinkojen	ehkäisystä	löydät	
internetissä	olevasta	oppaasta:	Petovahinko-
jen	ennaltaehkäisy	alkutuotantotilallisille.	
(https://petohanke.fi/pdf/Petovahinkojen_en-
naltaehkaisyopas_alkutuotantotilallisille.pdf)

Dokumentoi tapahtuma ja ilmoita sekä ta-
pahtumakunnan maaseutuasiamiehelle1 että 
paikalliselle petoyhdyshenkilölle2.	 Maaseu-
tuasiamiehen	 pitää	 nähdä	 vahinko,	 jotta	 voit	
saada	korvausta.	Jos	virkamiehiä	ei	saa	tarhoille	
kohtuullisessa	 ajassa,	 pyydä	 kaksi	 jäävitöntä	
todistajaa	 paikalle	 ja	 ota	 runsaasti	 valokuvia	
vahingosta	ennen	kuin	kasaat	pesät	pois.	

Säästä	 aina	 kaikki	 selvät	merkit	 karhuista:	
kynnenjäljet kakuissa ja osastoissa ja tassunjäl-
jet maassa. Korvauksen	maksamisen	edellytyk-
senä	on,	että	ulkopuoliset	voivat	varmistaa	ni-
menomaan	karhun	aiheuttaneen	vahingon.	Li-
säksi	on	voitava	osoittaa,	montako	yhteiskuntaa	
tai	laatikkoa	on	tuhoutunut	ja	paljonko	muuta	
kalustoa	vahingoittunut. 

Petoyhdyshenkilöltä	saat	ajantasaista	tietoa	
alueella	liikkuvista	karhuista	ja	apua	ja	ohjeita	
sekä yhteyden alueen metsästäjiin. 

Ilmoita vahingosta myös SML:ään. 
http://koti.tnnet.fi/web144/karhut/process.php

Aitaa tarha ja mahdolliset lähitarhat sähkö-
aidalla.
Kaikki	tarhaajat	saavat	aitatarpeet	riippumatta	
tarhauksen	laajuudesta. Tilaa	aitatarpeet	Farm-
compilta	(+358	9	7744	970).	Hyvät	ohjeet	aidan	
tekemiseen	löytyvät	täältä:
www.mehilaishoitajat.fi/mehilaishoitajille/kar-
hut/aitausohjeet-mehilaistarhoille/	

Hae	korvausta	karhuvahingosta,	 vaikka	vahin-
got	olisivat	pieniä.

Jos	vahingot	ovat	toistuvia	ja	alueella	on	paljon	
mehiläisiä,	hae	vahinkoperusteista	poikkeuslu-
paa	vahinkoa	aiheuttavan	karhun	poistamiseen.

Karhuongelmissa voit ottaa myös yhteyttä
Maritta Martikkalaan: 		050	3030	890
maritta.martikkala@hunaja.net	

1		Etsi	yhteystiedot	oman	kunnan	verkkosivuilta
2  https://riista.fi/riistahallinto/yhteystiedot/yhte-
ystietohaku/
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