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Mehiläistarhaajan kiireet alkavat vä-
hitellen helpottaa syksyn edetessä. 
Kun ruokinta viimeistään syyskuun 
lopussa päättyy, on jäljellä enää var-
roantorjunnan viimeinen vaihe eli 
oksaalihappokäsittely marras-jou-
lukuussa. Valtaosa tarhaajista antaa 
oksaalihapon tiputtamalla, mutta kaa-
suttajien määrä on myös lisääntynyt, 
kun laitteet ovat kehittyneet.

Oksaalihappohöyrytyksen käytös-
tä ja tehosta on kokemusta jo monel-
la tarhaajalla. Monenkirjavat laitteet 
kuitenkin haastavat tämän torjuntata-
van järjestelmällisen testauksen. Ti-
putusmenetelmä on helppo ja yksin-
kertainen toteuttaa yhdellä laatikolla 
talveuttavalle. Kahden laatikon yh-
teiskunta asettaa kuitenkin tiputta-
jan haasteen eteen: tiputanko vain yl-
häältä vai sekä ylhäältä että laatikoi-
den välistä?

Talvipallon pitää olla pääasias-
sa alhaalla lentoaukon läheisyydessä. 
Talven aikana pallo liikkuu taakse-
päin ja ylöspäin. Oksaalihappo osuu 
parhaiten mehiläisten päälle, jos avaa 
kaksiosastoisen pesän. Otsalampun ja 
pitkän ruiskun avulla saattaa ylhääl-
täkin onnistua, mutta teho heikkenee, 
jos OH-liuosta menee ruokakehille. 
Höyrytysmenetelmässäkin on haas-
teensa, joista tärkeimpiä on mehiläis-
tarhaajan oma turvallisuus. Oksaali-
happohöyry on myrkyllistä hengitet-
tynä, joten asianmukaiset suojavarus-
teet ovat tarpeen.

hiläisen ikää ja heikentää sen vastus-
tuskykyä. Ruokinnan aikaan vahval-
ta näyttävä yhteiskunta, jossa on lii-
kaa punkkeja, onkin kuollut jo oksaa-
lihappotiputuksen aikaan. Yhteiskun-
nan menetystä ennakoivat työmehi-
läiset, joiden siivet ovat surkastuneet 
siivensurkastajaviruksen vaikutukses-
ta. Varroapunkkien määrä on saatava 
elokuussa vähäiseksi talvimehiläisten 
terveyden vuoksi; myöhäissyksyn kä-
sittely puolestaan pelastaa yhteiskun-
nan kevätkehityksen.

Elokuu toi sadonlisää 
ja parveilua

Aloittelevan tarhaajan kysymys, 
”Milloin on se normaali kesä?”, 
on aivan aiheellinen. Tuntuu, että 
poikkeuksellisia kesiä riittää. Ehkä 
normaalikesä onkin vain tarhaajien 
unelmien kesä. Tämän kesän pitkä 
hellekausi ja kuiva jakso leikkasivat 
suurilta satotoiveilta siivet heti kesä-
kuussa, kun kaikki satokasvit olivat 
jo kukkineet.

Elokuun kosteus sai kuitenkin lo-
pulta monet kasvit – jopa rypsin ja 
apilat – kukkimaan uudestaan. Poh-
jois-Suomessa horsmakin antoi mu-
kavan, paikoin jopa erittäin hyvän sa-
don. Pääsatoalueella kesä-heinäkuun 
kuivuus verotti satoa, mutta elokuu 
paikkasi tilannetta niin, että lopulta 
saatiin valtakunnallisesti lähes kes-
kisato.

Elokuun sato ja samanaikainen 
runsas ruokinta kuitenkin tukkivat si-
kiöalat ja saivat mehiläiset myös par-
veilemaan. Myöhäinen parveilu on 
aina talveutusriski, koska uusi emo ei 
ehkä ehdi pariutua. Parasta olisi, jos 
parvi saataisiin kiinni, jolloin muniva 
emokin saataisiin talteen. Ruokinta-
tahdin kannattaakin olla elokuun al-
kupuolella leppoisa, varsinkin jos 
myöhäissatoa on odotettavissa. Sadon 
ehdyttyä ja sään viilennyttyä parvei-
luvietti ei enää aktivoidu.

Kummallinen valkoinen hunaja 
hämmästytti

Mehiläiset valmistavat kirvojen erit-
tämistä mesikastepisaroista mesikas-
tehunajaa, jota tuotetaan runsaasti 
erityisesti Keski- ja Etelä-Euroopassa. 
Siellä mesikaste- eli metsähunaja on 
arvostettu tuote. Meilläkin saadaan 

Elokuun sateet antoivat 
kasvustoille kaivattua 
kosteutta ja toivat lisää satoa 
mehiläispesiin. Samaan 
aikaan aloitettu voimakas 
ruokinta ajoi yhteiskunnat 
kuitenkin paikoin myös 
myöhäiseen parveiluun. 
Lämmin kesä runsaine 
kirvoineen tuotti pesiin myös 
erikoista, valkoista hunajaa.

Myöhäissyksyn OH-käsittely var-
mistaa kevätkehityksen ja vähentää 
ratkaisevasti loppusyksyllä lisäänty-
nyttä punkkimäärää. Mikäli yhteis-
kunnasta tippuu alle 200 punkkia, 
se selviää talvesta jäljelle jäävien 
punkkien kanssa. Heikko yhteiskun-
ta voidaan vielä tässä vaiheessa 
yhdistää toiseen yhteiskuntaan 
talvehtimisen varmistamiseksi. 

Yllä olevan kuvan talvipallo 
kannattaa myös siirtää keskemmäl-
le eli ruokakakku pesän toiselta reu-
nalta toiselle.

Kesämehiläiset vaikeuttavat 
pesän vahvuuden arviointia

Yhteiskunnan vahvuutta on aina haas-
teellista arvioida. Talvehtimisen on-
nistuminen kuitenkin riippuu paljon 
pesän vahvuudesta. Mikä sitten on 
vahva yhteiskunta? Nuori muniva 
emo, mielellään kotimainen, on vah-
van yhteiskunnan perusta. Munivan 
emon lisäksi tarvitaan heinäkuun lo-
pussa vähintään laatikollinen työme-
hiläisiä, kaikenikäisiä sikiöitä sekä 
hyvät siitepöly ja ruokavarat.

Työmehiläisten määrä vaihtelee 
ajankohdan mukaan suuresti, mut-
ta talveutuksen kannalta kriittisin on 

talven mehiläismäärä. Yksilöitä oli-
si hyvä olla loppusyksystä 15 000–
20 000. Kesämehiläiset vaikeutta-
vat ruokinnan aikaan yhteiskunnan 
vahvuuden arviointia. Kun ruokin-
nan aloituksesta on muutama viik-
ko, kuolevat kesämehiläiset voivat 
roikkua pesän ulkopuolella lämpimi-
nä elokuun öinäkin ja antaa vaikutel-
man valtavan vahvasta yhteiskunnas-
ta. Todellisuudessa elokuun alun jäl-
keen syntyvät sikiöt ratkaisevat tal-
vehtivan yhteiskunnan vahvuuden.

Varroa syö kuitenkin salakavalas-
ti yhteiskunnan vahvuutta elokuun al-
kupuolella, kun talvimehiläiset ovat 
kehittymässä. Punkki lyhentää me-

usein jonkin verran mesikastehunajaa 
loppukesästä, jos olosuhteet suosivat 
kirvoja. Nyt mesikastehunajaa tuli 
vähän juuri ennen ruokinnan aloit-
tamista.

Helteet tuottivat kuitenkin tänä 
vuonna erikoista satoa. Elokuussa vii-
meisiä hunajia pesistä poistettaessa 
moni tarhaaja kummasteli valkoista 
ainetta kennoissa. Näytti kuin kennoi-
hin olisi laitettu kidesokeria, eli ken-

noihin tuotu mesi oli kiteytynyt välit-
tömästi. Eräs tarhaaja kertoi saaneen-
sa samanlaista joskus 20 vuotta sit-
ten, joten kovin yleisestä ilmiöstä ei 
ole kysymys.

Mesikastehunaja oli ensimmäinen 
arvaus myös valkoiselle, heti kiteyty-
neelle hunajalle. Mistä moinen on tul-
lut? Kirva-asiantuntijoiden mukaan 
mesikastetta on helteellä kertynyt pai-
koin tavallista enemmän ja se on to

Outoa satoa ja parveilua elokuussa Maritta Martikkala
mehiläishoidon neuvoja

AJANKOHTAISTA MEHILÄISHOIDOSSA 5/21

OKSAALIHAPPOLIUOKSEN VALMISTAMINEN
Liuotetaan 7,5 g oksaalihappoa 1 dl:aan lämmintä vettä, ja liuokseen 
liuotetaan vielä 100 g sokeria. Annos riittää 3–5 pesälle. Säilytä valmis liuos 
kylmässä, käytä huoneenlämpöisenä. Tummentunut liuos on käyttökelvo-
tonta. Älä käytä ylivuotista liuosta. 

Annostele oikein pesille

Oksaalihappoa laitetaan pesään mehiläismäärän mukaan. Tiputtele oksaa-
lihappo esimerkiksi muoviruiskulla mehiläisten päälle kakkuväleihin, 4 ml / 
täysin miehitetty Langstroth-laatikon kakkuväli. Puoliksi mehiläisten täyttä-
mään Langstroth-pesään 20 ml, täpötäyteen 40 ml. Erittäin vahvaan kaksi-
osastoiseen pesään voi laittaa maksimimäärän, 50 ml.

Kaksiosastoisiin Farrar-pesiin käytetään samaa annostusta kuin 
Langstroth-pesiin. Sisällä talveutettaviin yksiosastoisiin Farrar-pesiin 
annetaan vain 3 ml / täysin miehitetty kakkuväli.

Oksaalihapon annostelu pesille

Puoliksi täynnä
20 ml

Melko täynnä
30 ml

Aivan täynnä
40 ml
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Valkoinen, nopeasti kennoihin kiteytynyt mesi tai mesikaste ihmetytti tarhaajia 
eri puolilla Suomea. Havainnot siitä tehtiin elokuun alussa, eikä havaintojakso 
ollut pitkä. Erikoisesta hunajasta otettuja näytteitä tutkitaan parhaillaan, mutta 
hyviä arvioita ovat helteen kuivattama väkevä mesikaste tai jostakin poikkeuk-
sellisesta kasvista kerätty mesi.
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Havaintotarhaajat tekevät 
tärkeitä havaintoja monista 
mehiläishoitoon liittyvistä 
asioista. Näitä tietoja käy-

tetään hoitotoimien ja ohjeistusten 
kehittämisessä. Varroantorjunnan ny-
kyiset menetelmät luonnonhapoilla 
ovat toimineet hyvin, kun annostelu 
on oikeaa ja torjunta on tehty ajal-
laan. Uusia menetelmiä kannattaa 
kuitenkin aina kehitellä ja varautua 
esimerkiksi ilmaston muutokseen.

Varroatarkkailijoiden tehtävä on 
sitkeää punkkien laskentaa. Ryhmäs-
sä kokeillaan myös uusia tai entisten 

VARROATARKKAILIJAT 
kokeilevat elokuun torjunnalle vaihtoehtoa
Viime vuonna aloitettiin 
kokeilu, jossa muutamat 
havaintotarhaajat torjuvat 
varroaa elokuussa oksaalihappo-
glyseroliliuskoilla. Oksaalihappo 
saattaisi olla mehiläisille 
hellempi vaihtoehto kuin tymoli 
tai muurahaishappo.

Varroatarkkailussa kokeillaan vaihtoehtoista menetelmää elokuun var-
roantorjuntaan. Menetelmässä oksaalihappo-glyseroliliuskoja asetetaan 
pesään tasaisesti kehien väleihin, jolloin mehiläiset joutuvat kosketuksiin 
liuskoihin imeytetyn oksaalihapon kanssa. Liuskat poistetaan 45 vuoro-
kauden kuluttua.

menetelmien uusia sovelluksia. Osa 
tämän ryhmän tarhaajista on parina 
syksynä kokeillut oksaalihappoa elo-
kuun torjunnassa. Kokeilu on tehty 
niin sanotuilla OH-glyseroliliuskoilla.

Menetelmässä valmistetaan lius-
koja, joihin imeytetään vahvaa ok-
saalihappo-glyseroliliuosta. Liuskat 
asetetaan pesiin elokuun torjunnan 
aikaan. Tavoitteena on, että oksaali-
happo pysyy glyserolin avulla koste-
ana ja vaikutuksesta saadaan pitkäai-
kainen eli 45 vuorokautta. Loka-mar-
raskuussa tehdään normaali oksaali-
happokäsittely tiputtamalla tai kaa-
suttamalla.

Kokeilussa mukana 
kolme tarhaajaa

OH-glyserolihappoliuskat kiinnos-
tavat, koska menetelmä saattaa olla 
mehiläisille hellävaraisempi kuin ty-
molin ja muurahaishapon käyttö, var-
sinkin jos elokuu on helteinen. Viime 
syksynä OH-glyserolihappoliuskoja 
kokeili kolme havaintotarhaajaa. Hei-

dennäköisesti kuivunut. Kun elo-
kuun kosteus hiukan liuotti kuivunut-
ta mesikastetta, mehiläiset saivat liian 
vahvaa liuosta pesiin. Ehkä ne eivät 
ehtineet invertoida, ja siksi mesikas-
te kiteytyi? Toinen vaihtoehto on, että 
aine on peräisin jostain poikkeukselli-
sesta kasvista, johon kirvat olivat siir-
tyneet ja jonka sokerikoostumus olisi 
poikkeuksellinen. Oudon hunajan al-
kuperän selvittäminen vaatisi kuiten-
kin tarkempia kemiallisia analyysejä.

Kiteytynyt mesikastehunaja on 
pesissä suurina määrinä talveutusris-
ki, koska mehiläiset eivät pääse tal-
vella hakemaan vettä ja liuottamaan 
kiteytynyttä ruokaa. Lisäksi mesikas-
tehunajassa on kanervahunajan tavoin 
enemmän mehiläisen elimistössä kuo-
na-aineeksi muuttuvia ainesosia, jol-
loin suoli täyttyy nopeasti. Jos kevät 
on aikainen ja puhdistuslento mahdol-
lista tehdä ajoissa, tämäkään ei ehkä 
ole ongelma. Mutta kukahan ennustaa 
puhdistuslentoajan?

Lämmin kesä suosii vahakoisaa

Lämpimänä kesänä vahakoisan li-
sääntyminen on helpompaa. Yli 30 
asteen lämpötilassa vahakoisatoukka 
kuoriutuu jo muutamassa päivässä 
ja aloittaa tihutyönsä. Heikentynyt 
yhteiskunta ei pysty puolustamaan 
kakustoaan, ja vahakoisa pääsee hel-

Vahakoisan toukka ryömii kennon pohjalla ja välttää näin kennoja 
puhdistavat mehiläiset. Toukka voi kulkea jopa kolmen metrin matkan, 
eli tunneleita syntyy nopeasti.

posti valloittamaan pesää. Hunaja-
kakut pilaantuvat toukan kaivaessa 
käytäviään. Vahva yhteiskunta poistaa 
vahakoisat, eivätkä ne pääse aiheut-
tamaan vahinkoa. Pesästä poistettuja 
kakkuja ei sen sijaan suojaa mikään. 
Linkous kannattaa siis tehdä mahdol-
lisimman pian hunajasadon korjuun 
jälkeen ja välttää vahakoisatuhojen 
vaara.

Kakusto kannattaa säilyttää varas-
tossa, jossa lämpötila laskee pakkasen 
puolelle, sillä pakkanen tuhoaa vaha-
koisan kaikki muodot. Ulkovarastos-
sa varsinkin hiirten pääsy kakustoihin 
pitää kuitenkin estää. Pahimmassa ta-
pauksessa jyrsijät jyrsivät kulkureitin 
puukalustoonkin – hiiri ei isoa reikää 
kulkemiseen tarvitse.

Mesikastepisaroita tuottavat kirvat ja jotkut havupui-
den täit. Kirvat joutuvat imemään suuria määriä kas-
vien nesteitä, jotta niiden oma ravinnontarve tyydyttyy. 
Sokeripitoista mesikastetta keräävät muun muassa 
mehiläiset ja muurahaiset. Mesikaste sisältää paljon 
kivennäis- ja hivenaineita.

Mesikastetta lehmuksen lehden pinnalla.

Haluaisitko 
havaintotarhaajaksi?

Uusista menetelmistä tarvitaan aina 
paljon dataa, jotta voidaan tehdä 
oikeita johtopäätöksiä. Muutama 
tarhaaja kokeili tänä syksynä OH-
glyseroliliuskoja myös omin päin. 
Heidän kokemuksensa ovat tärkeä 
lisä havaintotarhaajien havaintoihin. 
Punkit kannattaa laskea elokuussa 
ennen torjuntaa ja uudelleen myö-
häissyksyn OH-käsittelyn jälkeen.

Varroatarkkailijoita tarvittaisiin 
lisää, jotta uusista menetelmistä saa-
taisiin luotettavaa tietoa. Esimerkik-
si sikiökatkoksen testausta punkin-
torjuntaan ei päästy vielä tänä kesä-
nä aloittamaan, sillä koetarhaajia ei 
ollut. Jos tarkkailutoiminta kiinnos-
taa sinua, olethan yhteydessä mehi-
läishoidon neuvojaan: maritta.mar-
tikkala@hunaja.net.

Maritta Martikkala

dän kokemuksensa eivät vielä kerro 
kovin paljon: Yhdellä pesät voivat 
hyvin. Toisella pesät ovat ehkä vä-
hän heikkoja, mutta se saattaa johtua 
myös emoista. Kolmannen tarhaajan 
kaikki neljä pesää kuolivat talvella. 
Syynä saattavat olla liuskat, jotka 
asetettiin pesiin epähuomiossa liian 
märkinä. Väkevää oksaalihappoliu-
osta on voinut tippua pesään, ja jos 
mehiläiset ovat nuolleet sen, ne ovat 
saaneet liian suuren happoannoksen 
liian nopeasti. Kokeilua jatketaan tä-
nä syksynä kahden tarhaajan voimin. 
Osassa pesistä torjuntaan käytetään 
muurahaishappoa tai tymolia ja osas-
sa OH-liuskoja.
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Varroapunkki on levinnyt ym-
päri maapallon uskomatto-
man nopeasti, ja siksi pun-
kittomat alueet ovat maa-

ilmanlaajuisesti erittäin arvokkaita. 
Varroapunkkia esiintyy Suomessa 
koko maassa lukuun ottamatta Ahve-
nanmaan maakuntaa ja Lapin harvaan 
asuttuja seutuja. Tänä kesänä Ahve-
nanmaan Brändön kunnasta löytyi 
varroan saastuttamia yhteiskuntia, 
mikä osoittaa varroattomien alueiden 
haavoittuvuuden.

Varroavapaa alue 
– ponnistelujen tulos

Ahvenanmaan tarhaajat ovat aina 
pitäneet huolta mehiläisistään, eikä 
mehiläisten tai emojen tuonti ole ollut 
sallittua tai edes tapana Ahvenan-
maalla. Kun varroa 1980-luvulla levi-
si nopeasti Suomessa, Ahvenanmaal-
la oli tahtotila säilyä punkittomana. 
Alueen tarhaajat olivatkin varuillaan 
varroan kanssa alusta alkaen. Varroa 
käväisi Ahvenanmaalla 1980-luvun 
alussa, kun joku ajattelematon tar-
haaja toi sinne mantereelta varroan 
saastuttamia pesiä. Neuvottelu tarhaa-
jan kanssa johti lopulta päätökseen 
polttaa pesät. Tilanteesta selvittiin 
säikähdyksellä, koska punkki ei ollut 
ehtinyt levitä muihin saarella oleviin 
mehiläisyhteiskuntiin.

Aktiivinen toiminta varroattoman 
Ahvenamaan puolesta tuotti lopul-
ta tulosta syksyllä 2013, jolloin EU 
myönsi Ahvenanmaalle virallisen ase-
man EU:n varroavapaana alueena.

Säännöllinen näytteenotto 
välttämätöntä

Varroavapaan statuksen edellytys on, 
että Ahvenanmaan mehiläistarhoilta 
otetaan viralliset varroanäytteet joka 
kesä. Aluksi SML:n EKM-neuvojat 

Ahvenanmaan varroavapaus horjahti
Brändön saarella sijaitsevilta kahdelta mehiläistarhalta 
löydettiin kesäkuussa varroapunkkeja. Brändö kuuluu 
Ahvenanmaahan, joka on virallisesti varroaton alue. 
Tapauksen vuoksi Brändö ei enää kuulu Ahvenanmaan 
varroavapaaseen alueeseen.

Ahvenanmaan varroaton alue on 
toistaiseksi kaventunut Brändön 
kunnan verran. Satamiin on vihdoin 
tulossa kyltit, jotka tiedottavat 
Ahvenanmaan punkittomuudesta 
ja varoittavat tuomasta mehiläisiä 
saaristoon. Erityisesti meidän mehi-
läistarhaajien tulisi ottaa vastuu 
varroattoman alueen säilymisestä 
punkittomana.

1. Älä myy tai vie yhteiskuntia 
Ahvenanmaan maakuntaan.

2. Älä myy tai vie emoja Ahvenan-
maan maakuntaan. 

3. Jos olet menossa vierailemaan  
Ahvenanmaalle, puhdista auto 
huolellisesti mehiläisistä ennen 
lähtöäsi.

Yksikin punkki 
voi saastuttaa koko alueen!

hakivat Ahvenanmaan kaikista pesistä 
näytteet vuonna 2011. Sen jälkeen 
näytteet otettiin Eviran Epilobee-pro-
jektin yhteydessä 2012–2013. Var-
roavapauden astuttua voimaan 2013 
Ahvenanmaan maakuntahallitus on 
ollut vastuussa vuosittaisesta näyt-
teenotosta. Mehiläisnäytteitä otetaan 
tietyn otannan periaatteella siten, että 
riskialueilta eli satamien ja lentoken-
tän läheisyydestä näytteitä otetaan 
enemmän.

Tämän kesän näytteissä odotti yl-
lätys: Brändön kunnan alueelta löy-
tyi kahdesta pesästä varroaa. Punkil-
liset pesät sijaitsivat lähellä Åvan sa-
tamaa. Pian paljastui, että Brändön 
kuntaan kuuluvilla saarilla on muu-
tama rekisteröitymätön tarhaaja, joil-
ta ei ole otettu näytteitä säännöllises-
ti. Rekisteröityminen on ollut pakol-
lista jo vuodesta 2012, ja se on erityi-
sen tärkeää Ahvenanmaan saaristos-
sa tarhaaville.

Brändön kunnassa sijaitsevan 
Åvan sataman kautta kuljetaan pie-
nelle Jurmon saarelle. Lisänäytteen-
otoissa Jurmosta löytyi tarhaaja, jon-
ka kaikista yhteiskunnista löytyi var-
roaa. Punkkimäärien perusteella voisi 
ajatella, että punkki on ollut Jurmos-
sa jo vuosia. Pienestä punkkimääräs-
tä lähtenyt saastunta alkaa näkyä vas-
ta monen vuoden jälkeen laboratorio-
analyyseissä. Selvittelytyö on kuiten-
kin kesken.

Varroavapautta täytyy vaalia

Ahvenanmaan varroavapaus ei ole it-
sestään selvä asia. Me kaikki tarhaajat 
olemme vastuussa sen säilymisestä. 
Tietämätön mökkiläinen tai aloitte-
lija saattaa ostaa pesiä mantereelta; 
tuoda emoja, joiden seuramehiläiset 
kantavat punkkeja tai kulkea huoli-
mattomasti autolla, jonka kyydissä 
on muutamia punkkisia mehiläisiä. 

Jokaisen on oltava vastuullinen ja 
ymmärrettävä, että yksikin punkki 
riittää tuhoamaan koko arvokkaan 
alueen.

Maritta Martikkala

Liitto kokeili viime kesänä Me-
hiläisparvet.fi-palvelua, jossa 
parven havainneet sivulliset 
saattoivat ilmoittaa havainnos-

taan tarhaajille nettilomakkeella. Tar-
haajat puolestaan voivat rekisteröityä 
palveluun parvien noutajiksi. Rekiste-
röityneille tarhaajille lähti sähköpos-
titse ilmoitus mehiläisparvesta, joka 
oli havaittu 50 kilometrin säteellä 
tarhaajan kotipaikasta. Palvelun oli 
tarkoitus tehdä parvista ilmoittaminen 
suurelle yleisölle mahdollisimman 
helpoksi ja vähentää liiton toimi-
henkilöiden ja paikallisyhdistysten 
vastuuhenkilöiden työtaakkaa. 

Joka kymmenes tarhaaja 
rekisteröityi

Tarhaajia ilmoittautui parvenhakijoik-
si palveluun noin 350 eli suunnilleen 
kymmenesosa Suomen tarhaajista. 
Kaikki heistä eivät kuitenkaan hake-
neet parvia – eikä rekisteröityminen 
siihen velvoittanutkaan. Osaa kiin-
nosti esimerkiksi oman alueen parvei-
lutilanne, osalle ei sattunut kohdalle 
parvea, jonka olisi voinut hakea.

Parvi-ilmoituksia tehtiin palve-
luun kesän aikana 245. Se ei ker-
ro vielä paljoakaan parveilukesästä. 
Tarhaajille ilmoitettiin parvia myös 
SML:n sivuilla olevan parvennoutaji-
en kartan kautta, ilmoituksia tuli jon-
kin verran puhelimitse liittoon ja par-
vista soiteltiin suoraan lähistön tar-
haajille. Lisäksi arviolta 10 prosenttia 
palveluun tulleista ilmoituksista kos-
ki muita hyönteisiä kuin tarhamehiläi-
siä – lähinnä kimalaisia ja ampiaisia.

Parvi-ilmoituksista kaksi kolman-
nesta tuli Tampereen eteläpuolelta. 
Siitä näkee, missä päin Suomea on 
runsaasti mehiläisiä – ja ihmisiä. Taa-
jamissa mehiläisparvet tietenkin huo-
mataan helpommin kuin harvaan asu-
tuilla alueilla. Parvipalvelua ylläpitä-
vä mehiläistarhaaja Harri Lampinen 
HappyBee Oy:stä arvioi, että suurin 
osa parvista haettiin saman päivän ai-

Tarhaajat pitivät viime kesänä kokeiltua Mehiläisparvet.fi-
palvelua suuren yleisön kannalta helppona tapana ilmoittaa 
mehiläisparvista. Palvelu vaatii kuitenkin vielä kehittämistä.

kana; kokonaan hakematta jäi muu-
tamia kymmeniä ilmoitettuja parvia.

Nettipalvelu hyvä alusta 
parvi-ilmoituksille

Mehiläisparvet.fi-palvelusta saatiin 
tarhaajilta palautetta kesän mittaan 
ja syksyllä julkaistun kyselyn kautta. 
Yleensä ottaen tämäntyyppistä netti-
palvelua pidettiin hyvänä ja helppona 
sekä ilmoittajan että tarhaajan kan-
nalta. Tarhaajat antoivat kiitosta myös 
siitä, että yleistä parveilutilannetta 
pystyi seuraamaan palvelun kautta. 
Se antoi mahdollisuuden reagoida 
ajoissa myös omien tarhojen tilantee-
seen. Parven ilmoittaja saattoi liittää 
ilmoitukseensa valokuvan tai antaa 
muuta lisätietoa havainnostaan, mikä 
helpotti tilanteen kartoittamista tar-
haajan kannalta.

Osa tarhaajista kuitenkin koki, et-
tä sovellus toimi hitaasti. Myös lin-
nuntietä mitattua 50 kilometrin il-
moitussädettä pidettiin liian laaja-
na, koska ajokilometrejä tulee hel-
posti sen sisällä huomattavasti enem-
män kuin 50 suuntaansa. Ilmoituk-
sia toivottiin mieluummin muulla ta-
paa kuin sähköpostitse, koska sähkö-
postien tulvaan ne hukkuvat helpos-
ti ja niiden selaaminen koettiin vai-
keaksi. Palveluun toivottiin tarhaajille 
myös useampia kategorioita kuin va-
rattu ja noudettu. Turhan moni ilmoi-
tus jäi roikkumaan varattu-tilaan, kos-
ka parvi oli mennyt menojaan, sitä ei 
saatu pois piipusta tai kyseessä ei ol-
lut mehiläisparvi lainkaan. Palveluun 
toivottiin lisäksi tarkempia tietokent-
tiä parvi-ilmoituksen tekijälle, jotta 
turhilta noutokeikoilta vältyttäisiin ja 
toisaalta osattaisiin ottaa oikeat väli-
neet mukaan.

Tarhaajan valmistauduttava 
valistamaan

Tarhaajia harmittaa usein, että ilmoi-
tuksia tulee muistakin hyönteisistä 

– pääasiassa rusomuurarimehiläisistä, 
kimalaisista ja ampiaisista. Asialle ei 
kuitenkaan mahda mitään. SML pyrkii 
nettisivuillaan ja parvipalvelussa va-
listamaan ihmisiä parhaansa mukaan, 
mutta kaikkia tieto ei tavoita tai he ei-
vät pysty ottamaan sitä hädän hetkellä 
vastaan. Parvi-ilmoituksen saatuaan 
kannattaakin aina soittaa ilmoituksen 
tekijälle ja keskustella rauhallisesti 
siitä, onko kyseessä mehiläisparvi vai 
ehkä jonkun muun hyönteisen pesä ja 
miten muiden hyönteisten kanssa olisi 
järkevintä toimia.

Lähes kaikki kyselyyn vastanneet 
suosittelisivat palvelua suuren ylei-
sön kanavaksi parvi-ilmoitusten te-
koon ja valtaosa myös muille tarhaa-
jille. Nettipohjaista parvipalvelua on-
kin tarkoitus tarjota myös tulevaisuu-
dessa. SML kuitenkin kartoittaa vielä 
muitakin mahdollisia parvisovelluksia 
ja pohtii kokeiltavana olleen palvelun 
kehittämistä ennen kuin päätyy pysy-
vään ratkaisuun.

Virpi Aaltonen

Kokemuksia parvipalvelusta

Mehiläisparvet.fi-sivustolla käytiin kau-
della 2021 yhteensä noin 7 500 kertaa. 
Kesäkuussa käyntejä oli keskimäärin 140 
päivässä, heinäkuussa 75 ja elokuussa 16.
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Samankin viljelykasvilajin sisällä voi 
olla suurta vaihtelua siinä, kuinka 
houkutteleva se on hyönteisten kan-
nalta. Kasvinjalostus kun tuottaa jat-
kuvasti uusia lajikkeita. Esimerkiksi 
auringonkukka ja auringonkukka eivät 
ole mehiläisten kannalta sama asia. 
Asian nosti taannoin esille itävalta-
lainen Josef Stich SML:n Talvipäivien 
2018 esitelmässään. Hän harmitteli, 
että nykyisin auringonkukista ei tah-
do enää oikein irrota mettä ja yksi 
mahdollinen selitys siihen ovat vaih-
tuvat lajikkeet.

Kasvien kiinnostavuus pölyttäjä-
hyönteisten kannalta ei kuitenkaan 
ole kasvinjalostajalle yhdentekevä 
ominaisuus. Toki jalostuksella vie-
dään joissain tapauksissa kasveja it-
sepölytteiseen suuntaan, mutta mo-
net viljelykasvit vaativat lähtökohtai-
sesti hyönteispölytystä tai vähintään-
kin hyötyvät siitä. 

”Siementuotannossa kasvit pitää 
saada tavalla tai toisella pölyttymään. 
Jalostusprosessin aikana taas tulee 
huomioida esimerkiksi ei-toivottu-

Kasvinjalostajan matkassa 
― pohdintaa puna-apilan pölytyksestä ja siementuotannosta
Kukkivat viljelykasvit ovat usein tärkeä osa pölyttäjähyönteisten 
ravintoa. Monet niistä ovat myös mehiläistarhaajaa kiinnostavia 
satokasveja. Puna-apilan siementuotannossa mehiläistarhaajien 
työ onkin erittäin tärkeää.

jen risteymien syntyminen. Pölytys-
kysymykset ovat siis kiinteä osa työ-
tämme”, toteaa Boreal Kasvinjalostus 
Oy:ssä kasvinjalostajana toimiva Mi-
ka Isolahti. Hän on perehtynyt erityi-
sesti nurmikasveihin ja tehnyt viime 
vuosina kiinnostavia kokeita puna-
apilan parissa.

Pitkä vai lyhyt kieli 
eli onko pölyttäjällä väliä

Puna-apila on siinä mielessä mielen-
kiintoinen kasvi, että kukkien muo-
to vaihtelee. ”Tetraploideilla puna-
apilalajikkeilla kasvit ovat kaikkiaan 
rotevampia ja tätä myötä myös kuk-
katorvet pitkiä. Diploidit lajikkeet taas 
tuottavat pienempiä kasviyksilöitä, 
joilla myös kukkatorvi on vastaavasti 
lyhyempi. Tetraploidit lajikkeet ovat 
satoisampia rehuntuotannossa, mut-
ta diploidit lajikkeet ovat yleensä 
parempia siementuottajia”, Isolahti 
selvittää.

Hän kertoo, että tetraploidit lajik-
keet ovat osoittautuneet ongelmalli-

semmiksi pölyttää, vaikka myös dip-
loideilla lajikkeilla on suuria vuosittai-
sia satovaihteluita. Asia voi kytkeytyä 
kimalaislajiston yksipuolistumiseen. 
Ainakin Ruotsissa tehdyissä tutkimuk-
sissa (Bommarco ym. 2012) pitkäkie-
liset lajit olivat paljolti kadonneet pu-
na-apilapelloilta verrattuna 1940-lu-
kuun. Nykyisin lajistoa dominoi eten-
kin kontukimalainen. Samalla puna-
apilan satotasot ovat laskeneet ja sa-
tovaihtelut lisääntyneet. Täysin Iso-
lahti ei kuitenkaan allekirjoita väitettä 
siitä, että puna-apila kaipaisi nimen-
omaan tiettyjä kimalaislajeja.

”Näen tärkeämmäksi sen, että pö-
lyttäjiä ylipäätään on liikkeellä. Myös 
kukinnan ajoitus vaikuttaa paljon lop-
putulokseen, eli asia ei ole mitenkään 
yksioikoinen. Uskoisin, että suurin 
osa Suomen puna-apilapelloista pö-
lyttyy tällä hetkellä tarhamehiläisten 
avulla”, hän pohtii.

Vinkkejä viljelijöille…

Paitsi kasvinjalostaja myös kentällä 
apiloiden siementuotantoa harjoit-
tava viljelijä törmää pölytyskysymyk-
siin. Pölyttäjien puute on monin pai-
koin todellinen ongelma. Tämä näkyy 
pitkänä kukinta-aikana, eli siemeniä 
ei muodostu kukintoihin ja kukinnot 
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eivät tahdo tuleentua. ”Useinkaan 
ei kannattaisi luottaa siihen, että pö-
lytys hoituu varmasti ja itsestään. 
Esimerkiksi metsien ympäröimä pieni 
lohko voi olla parempi vaihtoehto 
kuin suuri tuulinen peltoaukea”, Iso-
lahti vinkkaa.

Luonnonpölyttäjien elinympäris-
töjen vaaliminen on tärkeää. Tarvi-
taan niin pesäpaikkoja kuin monipuo-
lista kukkatarjontaa puna-apilan ku-
kinnan ulkopuolella. Isolahti kehot-
taa muun muassa säästämään pajuja 
siellä täällä. Jotkut viljelijät käyttävät 
myös hunajakukkaa houkutuskasvina.

…ja pölytyspalvelun 
kehittämiseen

Borealilla on tehty puna-apilan pö-
lytyskokeita, joissa käytettiin aluksi 
tarhamehiläisiä. Koekesä oli kuitenkin 
epäonnisen sateinen, ja liian suu-
ri mehiläismäärä kasvia kohti johti 
myös ylipölytystilanteeseen. Seu-
raavat kokeilut kaupallisilla kontu-
kimalaispesillä tuottivat paremman 
tuloksen, ja osa puna-apilan siemen-
tuottajista onkin ryhtynyt käyttämään 
niitä. Myös mehiläispesille on kuiten-
kin tilausta.

”Olisi tärkeää luoda järjestelmä, 
jossa viljelijät ja mehiläistarhaajat 
voisivat helpommin kohdata toisen-
sa”, toivoo Isolahti. Kotimaisesta sie-
menestä kun on pulaa, ja tilannetta 
paikataan siemenseoksissa monesti 
keskieurooppalaisilla vaihtoehdoilla. 

”Täällä tuotettu siemen on kuiten-
kin aina paremmin sopeutunut poh-
joisiin oloihimme”, Isolahti summaa.

Borealilla muutakin 
kuin puna-apilaa

Boreal jalostaa myös muun muassa 
härkäpapua ja öljykasveja – molem-
mat kiinnostavia pölytyskysymysten 
kannalta. Öljykasveista rypsi ja rapsi 
ovat eri tavoin riippuvaisia hyönteisis-
tä, ja lisäksi lajikkeiden välillä on hie-
nosyisiä eroja lisääntymisbiologiassa.

Eeva-Liisa Korpela

Bommarco, R., Lundin, O., Smith, H. 
G. & Rundlöf, M. (2012) Drastic his-
toric shifts in bumble-bee community 
composition in Sweden. Proceedings 
of the Royal Society B – Biological 
Sciences 279: 309–315.

Nelisen vuotta sitten, syksyllä 2017, olin viettänyt muutaman vuoden 
aikaa kotosalla pienen Lassi-poikani kanssa. Pohdin kovasti seuraavaa 
siirtoa ja etsin työpaikkaa pölyttäjähyönteisten parissa. Kun sitten 

kuulin, että SML:ään etsitään uutta tutkimusasiantuntijaa, oli päätökseni 
selvä. Totta kai olen kiinnostunut! Olinhan jo opiskeluaikoina ollut liitolla 
harjoittelijana, joten paikka oli entuudestaan tuttu.

Tammikuussa 2018 aloitin työt liiton toimistolla. Tehtävikseni tuli havain-
totarhaajaverkoston koordinointia, opinnäytetöiden ohjaamista sekä pölytys-
palvelun edistämistä. Ensimmäisenä keväänä työlistalla olivat lisäksi Mus-
tialassa heinäkuussa pidetyn SICAMM-kongressin järjestelyt. Se olikin mu-
kava ja kansainvälinen homma, ja monet keskustelut ja saunomiset Tamme-
lan kesäilloissa säilyvät mielessä.

Tunnustaudun myös matkailuhulluksi: vieraat maat ja niiden luonto ja 
kulttuuri kiehtovat. Siksi olikin hienoa päästä mukaan opinto- ja kongressi-
matkoille ensin BeNeLux-maihin syksyllä 2018 ja sitten Kanadaan ja Islan-
tiin syksyllä 2019. Toivottavasti maailma pian taas aukeaa, sillä nämä matkat 
taitavat olla monille teistäkin vuodenkierron suola.

Etenkin pölytykseen liittyvissä asioissa on tapahtunut viime vuosien aika-
na paljon. Olen saanut olla mukana Suomen ympäristökeskuksen vetämässä 
PÖLYHYÖTY-hankkeessa, Suomen pölyttäjästrategian laadinnassa ja tehnyt 
monenlaista yhteistyötä eri tahojen kanssa viljelijäjärjestöistä golfkentänhoi-
tajiin. Yhdessä MTK:n ja SLC:n kanssa järjestetty pölytysseminaari kevääl-
lä 2019 sai paljon huomiota, ja sittemmin MTK:n kanssa on pohdittu laajem-
minkin viljelijöiden ja mehiläistarhaajien yhteistyötä.

Myös opiskelijoiden ohjaaminen on ollut hyvin mieleistä ja antoisaa. Ke-
sällä 2020 pääsin itsekin pitkästä aikaa maastotöihin, kun pystytimme väri-
morsingon pölytyskokeen Nivalan pelloille. Siellä onnistuin saamaan mehi-
läisen korvani sisään ja piikkiähän siinä tietysti tuli, kokemus sekin…

Nyt on kuitenkin tullut aika siirtyä eteenpäin, ja tämän lehden ilmestyes-
sä olen jo aloittanut uuden pestini WWF Suomella suojeluasiantuntijana. Tar-
koitukseni on edistää muun muassa maatalouden ympäristöasioita ja perin-
nebiotooppien hoitoa. Pölyttäjähyönteisten asiat ovat siis edelleen vahvasti 
agendalla, ovathan perinnebiotoopit eli erilaiset niityt, kedot ja luonnonlai-
tumet monien pölyttäjien elinympäristöjä. Maatalousmaisemien parissa riit-
tää muutoinkin tehtävää, jotta niin tarhamehiläiset kuin muutkin hyönteiset 
löytäisivät sieltä ravintoa ja pesäpaikkoja. Toivon tulevina vuosina näkeväni 
paljon kukkivia luonnonhoitopeltoja, leveitä pientareita sekä avoimia, aurin-
koisia metsien reunavyöhykkeitä. Ja teille kaikille toivon mukavaa syksyä ja 
kaikkea hyvää jatkoon!

Eeva-Liisa Korpela

P.S. Oheinen selfie on kesälomareissulta elokuulta. Olen siinä erävaelluksella 
Koitajoen alueella Ilomantsissa. Elämäntilanteet ja työpaikat voivat vaihtua, 
mutta rakkaat harrastukset – luonnossa liikkuminen ja sen tarkkailu – pysyvät.

Työ pölyttäjien puolesta 
jatkuu toisaalla

SML:n tutkimusasiantuntija 
Eeva-Liisa Korpela lopetti 
työt liitossa elokuun lopussa. 
Työ pölyttäjien hyväksi ei 
kuitenkaan päättynyt.

Hyvin pölyttyneitä ja tuleentuneita 
puna-apilan kukintoja valmiina pui-
tavaksi.

Puna-apilan pölytyksen onnistumiseen vaikuttaa moni asia, mutta Mika Iso-
lahden mukaan tärkeintä on, että pölyttäjiä ylipäätään on liikkeellä.
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Hei! 

Olen SML:n vasta valittu tutkimusasiantuntija. Aloitin työt lo-
kakuun 2021 alussa. Lupsakan karjalaisen mieheni mukaan olen 
topakka, terhakka, ärhäkkä ja yli-innokkaasti mehiläishoidosta 
kiinnostunut. Olemme hoitaneet mehiläisiä Pohjois-Karjalassa 
sijaitsevalla pientilallamme vuodesta 1994 saakka. Monenlaiset 
tutkimusasiat ovat lähellä sydäntäni, koska olen väitellyt tohtoriksi 
vuonna 2011 suomalaisista yksikukkahunajista ja muutoinkin tut-
kinut suomalaisia mehiläistuotteita sekä tehnyt yhteistyötä niiden 
tiimoilta eri alojen ja eri maalaisten tutkijoiden kanssa.

Aloitan uuden pestini SML:ssä innolla, sillä harvoin on mah-
dollista päästä tällaiselle alan kehittämiseen liittyvälle näköalapai-
kalle. On hienoa päästä tapaamaan kokeneita tarhaajia, joilla on 
paljon hiljaista tietoa mehiläistarhauksesta, sekä uusia, valtavan 
innokkaita ja innovatiivisia tarhaajia. Kokemukseni mehiläistar-
haajan ammattitutkintoon valmistavan koulutuksen opiskelijoiden 
opettajana antaa uskoa alan tulevaisuuteen Suomessa.

Tulevia kohtaamisia kanssanne mielenkiinnolla odottaen, 
Anneli Salonen

Tuoreen tutkimusasiantuntijan tervehdys
SML:n tutkimusasiantuntijaksi on valittu hunajatutkija 
ja mehiläishoidon opettaja Anneli Salonen, jonka 
moni tuntee myös päättymässä olevan More than 
honey -hankkeen luotsaajana. Lue Annelin tervehdys 
tarhaajille.
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Liitto hankki loppukesästä uusia pesävaakoja havain-
totarhaajia varten. Hankinta rahoitettiin kansallisen, 
EU-osarahoitteisen mehiläishoito-ohjelman II kauden 
budjetista. Vaakoja hankittiin yhteensä 22 kappaletta, 
kahta eri mallia. Muutama aktiivinen tarhaaja tes-
tasi vaakamalleja ennen hankintaa, ja ne todettiin 
kohtuullisiksi, joskaan ei aivan täydellisiksi vaihtoeh-
doiksi. Tarhaajaa kaikissa tilanteissa hyvin palvelevaa 
vaakaa tuntuu olevan vaikea löytää. Kartoitukset 
kuitenkin jatkuvat.

Ensimmäinen vaakaerä toimitettiin vaakaa entuu-
destaan jonottaneille tarhaajille sekä niille havainto-
tarhaajille, joiden vaaka oli vioittunut. Haku toiseen 
vaakaerään avattiin heinäkuussa ja siitä tiedotettiin 
tarhaajatiedotteessa ja Mehiläinen-lehdessä nume-
ro 4. Yhteydenottoja tuli niin runsaasti, että vaako-
ja ei riittänyt kaikille halukkaille. SML valitsi vaakojen 
saajat maantieteellisen sijainnin perusteella, jotta ha-
vaintoja saataisiin kattavasti mahdollisimman laajalta 
alueelta. Manner-Suomen tarhojen lisäksi yksi vaaka 
toimitettiin Ahvenanmaalle.

SML tekee myös mehiläishoito-ohjelman III kau-
della vaakahankinnan, josta tiedotetaan tarkemmin 
vuoden 2022 puolella. Vaakapesien tietoja pääset 
seuraamaan osoitteessa: vaakapesa.fi/index.php 
Vaakapesät antavat arvokasta tietoa hunajasadon 
kertymästä, satokauden alkamisesta ja kasvien ku-
kinta-ajoista. Tietojen avulla mehiläistarhaajat voivat 
suunnitella hoitotoimiaan tehokkaasti.

Kiitämme sekä vanhoja että uusia vaakapesätark-
kailijoita aktiivisuudesta!

Mirkka Aarrekorpi

Uusia pesävaakoja 
havaintotarhausta varten

Mehiläisistä ja pölyttäjistä

Uusia materiaaleja pölytys.fi-sivustolla

SML teetti kesällä pohjaselvityksen lajihunajien tuotannon 
nykytilasta sekä tuotannon haasteista ja mahdollisuuksis-
ta. Samalla aloitettiin lajihunajien tuotantoon soveltuvien 
alueiden kartoitus Suomessa. Kimmo Kaakisen tekemässä 
selvitystyössä pääosassa ovat tarhaajien haastattelut. Sel-
vitys toteutettiin osana Suomen mehiläishoito-ohjelmaa. 
Se löytyy pölytys.fi-sivustolta kohdasta Pölytyksen mer-
kitys ja pölytyspalvelusta sopiminen -> Lisämateriaaleja 
pölytyspalvelusta. Samassa materiaalipankissa on myös 
monia muita tutustumisen arvoisia selvityksiä ja opinnäy-
tetöitä siirtohoidosta ja pölytyksestä. Kannattaa tutustua!

Eeva-Liisa Korpela
SML on ostanut oikeudet Ilkka Veiströmin kehittämään Mehiläisrekisteri-
sivustoon. Mehilaisrekisteri.fi-osoitteesta löytyvä sivusto on avoin, maksuton 
rekisteri- ja karttapalvelu, joka kokoaa Suomen mehiläistarhat yhteen paik-
kaan. Hankinnalla SML haluaa tarjota työkalun tarhapaikkojen turvalliseen 
ilmoittamiseen niin jäsenistölle kuin muillekin Suomen mehiläishoitajille.

Sivuston avulla tarhaaja näkee lähialueen muiden mehiläishoitajien pesien 
summittaisen sijainnin, mikä helpottaa oman tarhapaikan valintaa. Rekisteristä 
on lisäksi nähtävissä tarhoilla tarhattavat rodut, pesämäärä sekä yhteiskuntien 
mahdollinen terveystilanne, mikäli se on ilmoitettu. SML:n logo ja muut tie-
dot päivitetään sivustolle loppuvuodesta, mutta sivusto toimii tälläkin hetkellä.

”Kiitämme Ilkka Veiströmiä tarpeellisen ja käytännönläheisen palvelun ke-
hittämisestä. Uskomme siitä olevan todellista hyötyä tarhaajille. Hyöty on tie-
tenkin sitä suurempi, mitä useampi mehiläishoitaja ilmoittaa tarhansa sivus-
tolle”, liiton toiminnanjohtaja Mirkka Aarrekorpi toteaa.

Hankinta on tehty kansallisen, EU-osarahoitteisen mehiläishoito-ohjelman 
rahoituksella, kauden II budjetista. Tiedotamme lisää sivuston päivitystyön 
etenemisestä tuonnempana.

Mirkka Aarrekorpi ja Virpi Aaltonen

Mehiläisrekisteri liiton nimiin
SML hankki nimiinsä muutama vuosi sitten perustetun Mehi-
läisrekisteri.fi-sivuston. Liitto toivoo, että mahdollisimman moni 
mehiläishoitaja ilmoittaisi tarhapaikkansa palveluun.

MITÄ TEET, KUN KARHU 
ON KÄYNYT TARHALLA

Lisää tietoa petovahinkojen ehkäisystä löydät inter-
netissä olevasta oppaasta: Petovahinkojen ennalta-
ehkäisy alkutuotantotilallisille. 
(petohanke.fi/pdf/Petovahinkojen_ennaltaeh-
kaisyopas_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. 
vaakapesa.fi/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:
mehilaishoitajat.fi/mehilaishoitajille/karhut/
aitausohjeet-mehilaistarhoille/ 

Hae korvausta karhuvahingosta, vaikka vahingot 
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  riista.fi/riistahallinto/yhteystiedot/yhteystieto-
haku/

1.

3.

4.

5.

2.
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Kuivan kesän jälkeen elokuus-
sa tulleet sateet innostivat 
monet kasvit kukkimaan uu-
delleen. 

Havaintokirjaan merkittiin 
muun muassa punapeipin (La-
mium purpureum) runsas ku-
kinta. Punapeipin mesiarvo 
on 2, asteikolla 0–4. Mehiläis-
ten pesään kantama siitepöly 
on väriltään tiilenpunaista tai 
punaoranssia.    T. O. 
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Kutsumme mehiläistarhaajat Sadonkorjuuseminaariin ja vuosikokoukseen Kuopioon. 
Vuosikokouksessa 7.11.2021 käsitellään liiton sääntöjen 8. §:n mukaiset asiat.

EU-mehiläishoito-ohjelman 
Sadonkorjuuseminaari 6.11.  

sekä  SML:n vuosikokous 7.11. Kuopiossa

Suomen paras hunaja 2021 -kilpailun näytteet on toimitettava etukäteen liiton toimistoon. 
Kilpailun ohjeet löytyvät tästä lehdestä sivulta 174.

LAUANTAINA 6.11. EU-OHJELMAN SADONKORJUUSEMINAARI

Kylpylähotelli Rauhalahdessa, osoitteessa Katiskaniementie 8,
70700 Kuopio. Lisätietoja hotellista löytyy osoitteesta rauhalahti.fi

HUOM. Seminaariin pitää ilmoittautua. Seminaarin vierasmäärää 
voidaan joutua rajoittamaan koronavirukseen liittyvien viranomais-
ohjeiden mukaisesti. Siksi seminaari myös striimataan ja sitä voi 
seurata etäyhteydellä. Myös etäyhteydellä osallistuvien on ilmoit-
tauduttava seminaariin.

SUNNUNTAI 7.11. VUOSIKOKOUS

08.45–09.00  Valtakirjojen tarkistus

09.00–11.00  Ajankohtaisia asioita

11.00–12.00  Vuosikokouksen avaus, 
 puheenjohtaja Hannu Luukinen 

12.00–13.00  Lounas 

13.00–14.00  Vuosikokous jatkuu 

14.00–14.15  Kahvitauko

14.15–15.00 Vuosikokous

HINNAT

Seminaari on maksuton, mutta ruokailut ja 
majoitus ovat maksullisia.
Kaikki alla olevat maksut laskutetaan etukäteen.

lauantai 6.11.
Seminaaripaketti 24,00 € 
(lounas ja iltapäiväkahvi, ilman majoitusta)

Majoittuminen    1 hh:ssa 101 €/hlö/yö
   2 hh:ssa   62 €/hlö/yö

kolmen hengen huoneessa  54 €/hlö/yö
Kylpylä kuuluu majoittumisen hintaan.

HUOM. Majoituskulut veloitetaan täysimää-
räisinä, jos peruutus tehdään 29.10. kello 15:n 
jälkeen.

Aamupalan etukäteen varanneille on tarjolla 
kahvia ja teetä sekä sämpylä hintaan 7,90 €/hlö.

sunnuntai 7.11.
Kokouspaketti 24,00 € 
(kokouslounas ja iltapäiväkahvi)

Aamukahvi tai -tee ja sämpylä (7,90 €)

10.00–10.05 Sadonkorjuuseminaarin avaus, SML:n puheenjoh-
taja Hannu Luukinen

10.05–10.30  Hunajalähteen filosofia: Vähemmällä enemmän!, 
Kari ja Päivi Lappi, Hunajalähde Oy

10.30–11.05  Sato suoraan kuluttajalle – kumppanuusmaatalou-
den mahdollisuudet, tohtorikoulutettava Hannele 
Suvanto, Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti KU-
MAKKA – Kumppanuusmaataloudella kestävyyttä, 
kilpailukykyä ja maatalouden arvostusta -hanke

11.10–11.40  Mehiläiskasvit perinnemaisemissa ja vähän muu-
allakin, etäluento, mehiläistarhaaja, ylitarkastaja 
Leena Lehtomaa, Varsinais-Suomen ELY-keskus

11.45–11.55  Mitä laatututkimukset kertovat hunajasta?, Tarja 
Ollikka ja Virpi Aaltonen, SML

12.00–14.00  Lounas ja kilpailuhunajien maistelu
14.00–14.10  Vuoden havaintotarhaajan nimeäminen
14.10–14.30  Mukana kansainvälisessä hunajamittelössä – Lon-

don International Honey Awards -kilpailu, mehi-
läistarhaaja Raimo Tervola

14.30–15.00 EU:n nimisuojamerkinnän hankkiminen hunajalle, 
etäluento, ylitarkastaja Piritta Sokura, Ruokavirasto

15.00–15.30  More than honey -koulutushanke loppusuoralla: 
Mitä jäi käteen?, projektipäällikkö Anneli Salonen

15.30–16.00  Kahvitauko
16.00–16.30 Hunajakesä 2021, hankekoordinaattori Claude 

Flener, B-GOOD-hanke
16.30–17.00  Suomen paras hunaja 2021 -kilpailun tulokset ja 

voittajien palkitseminen

Buffetillallinen (paistibuffet) 22 €/hlö klo 19–21.

ILMOITTAUTUMINEN JA OSALLISTUJAMÄÄRÄ

Lähde Sadonkorjuuseminaariin Savoon

Sadonkorjuuseminaari alkaa paikallisella nä-
kökulmalla, joka hyödyttää varmasti kaikkia 
tarhaajia. Hunajalähde Oy:n Kari ja Päivi Lappi 
kertovat, miten vähemmällä voi saada enem-
män eli miten heidän yrityksensä tuottavuutta 
on parannettu vuosien saatossa.

Kannattaisiko ryhtyä kuluttajan kumppanik-
si? Kumppanuusmaataloudessa kuluttaja tai 
vaikkapa ravintola sitoutuu etukäteen osta-
maan tuottajalta sovitun määrän satokauden 
tuotteita. Siis esimerkiksi yhden mehiläispesän 
tai -tarhan hunajasadon. Tutkijakoulutettava 
Hannele Suvanto Helsingin yliopistosta selvit-
tää, miten malli oikein toimii ja mitä sillä on 
tarjota mehiläistarhaajalle.

Leena Lehtomaan esityksessä lähdetään hu-
najan alkulähteille tutkimaan muun muassa 
perinnemaisemien mehiläiskasveja. ELY-kes-
kuksessa ylitarkastajana toimiva Lehtomaa 
selvittelee, mitä hienoja vaihtoehtoja kotimai-
sista kasvivalikoimista löytyy mehiläisille. 

Niityiltä ja pientareilta jatketaan laboratorioon 
ja mikroskoopin ääreen. SML tutkii ja tutki-
tuttaa vuosittain 150 hunajaa. Tarja Ollikka 
ja Virpi Aaltonen valottavat, mitä hunajis-
ta oikein tutkitaan ja mitä tutkimustulokset 
hunajista kertovat.

Viime vuonna Sadonkorjuuseminaaria jouduttiin seuraamaan kotisohvilta, 
tänä vuonna sitä päästään viettämään yhdessä Kuopiossa. Luvassa on jälleen 

monipuolinen kattaus tietoa ja ihania hunajia.

Hunajasta puhuu myös laadukkaista lajihuna-
jistaan tunnettu Raimo Tervola. Hän osallistui 
keväällä London Honey Awards -kilpailuun, ja 
kertoo nyt Sadonkorjuuseminaarissa, millai-
nen kokemus oli, mitä se vaati ja tykättiinkö 
Oulujokilaakson puolukkahunajasta Lontoossa 
yhtä paljon kuin koti-Suomessa.

Kansainvälisistä mahdollisuuksista jatkaa Pi-
ritta Sokura Ruokavirastosta. Kun Lapin pui-
kulalla ja Puruveden muikulla on kerran EU:n 
nimisuoja, miksei sellainen voisi olla myös 
Lapin hillasoiden hunajalla tai suomalaisten 
kangasmetsien puolukkahunajalla? Sokura 
selvittää, mitä nimisuojan hankkiminen huna-
jalle vaatisi.

Muutakin kuin hunajaa tarjoaa seminaarivie-
raille tietenkin More than honey -hanke, joka 
on kolmen viime vuoden ajan kouluttanut tar-
haajia tuottamaan pesäntuotteita ja kasvatta-
maan suomalaisia mehiläisemoja. Loppusuo-
ralla olevan hankkeen projektipäällikkö Anneli 
Salonen kertoo, mitä materiaalia ja osaamista 
jää tarhaajien käyttöön hankkeen päätyttyä.

Seminaari päättyy tietenkin hunajaan. Ensin 
B-GOOD-hankkeen Claude Flener kokoaa sa-
tokesän yleiset havainnot ja erikoispiirteet, 
sitten selviävät Suomen paras hunaja 2021 
-kisan voittajat. Viime vuonna voittohunajat 
valitsi asiantuntijaraati, nyt yleisö pääsee jäl-
leen valitsemaan suosikkinsa.

Lämpimästi tervetuloa!

Sadonkorjuuseminaarin ja vuosikokouksen ilmoittautuminen avataan 11.10. kello 9.00. Sekä 
seminaariin että SML:n vuosikokoukseen tulee ilmoittautua viimeistään 29.10.2021.
Helpoiten ilmoittautuminen onnistuu nettilomakkeella: www.mehilaishoitajat.fi/tapahtumat > 
Sadonkorjuuseminaari ja vuosikokous. Ilmoittautua voi myös SML:n toimistoon: sml@hunaja.
net tai 010 387 4770.

Sadonkorjuuseminaarin osallistujien määrää saatetaan joutua rajoittamaan voimassa olevi-
en terveysturvallisuusrajoitusten mukaan. Osallistujia otetaan mukaan rajoitusten sallima mää-
rä ilmoittautumisjärjestyksessä. Tapahtuman järjestelyissä noudatetaan AVI:n, STM:n ja Pohjois-
Savon sairaanhoitopiirin suosituksia. Vieraiden kannattaa varautua käyttämään seminaarisalissa 
kasvosuojainta. Kertakäyttöisiä suojaimia on tarjolla paikan päällä. Paikalle ei voi tulla, jos tuntee 
vähänkään flunssan oireita. Muutokset tilaisuuden järjestelyissä ovat mahdollisia.
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Tappa på burk

Den gångna sommaren var väldigt 
speciell på många sätt. Vädret var 
inte alltid på biodlarens sida. Det är 
någonting man får lära sig att leva 
med på gott och ont. Som tur är så är 
bina bättre meteorologer än vi men lätt 
kan de inte ha haft. Stundvis hade de 
säkert bråttom att hinna med allting. 
Men vissa saker tar den tid det tar, 
liksom det att det tar 40 dygn från ägg 
till samlarbi. Den varma sommaren 
gjorde att blommorna blommade tidigt 
och väldigt kort tid samt nästan alla 
på en gång. Dessutom fanns det inte 
så mycket nektar heller. Det här leder 
osökt till att den honung som nu är 
skördad är värdefull. Den skall vi vara 
stolta över och inte skänka bort den 
antingen för billigt eller så oförmärkt 
genom att fylla burken för mycket.

Vågen

Det finns många saker man skall ha 
koll idag då man förpackar honung. 
Man skall allra helst ha en godkänd 
och typgranskad våg och sedan skall 
man fylla burken med rätt mängd. 
Man kan läsa mera om vågar på 
Tukes hemsida. Man kan också vara 
flera biodlare om en typgodkänd våg. 
Den som förpackar honung kan även 
kontrollväga sina burkar hos någon 
som har en typgodkänd och grans-
kad våg. Då skall man för bok över 
kontrollvägningarna. Likaså om man 

använder en våg som ambulerar mel-
lan biodlarna. Viktigt är då att dessu-
tom skriva upp när, alltså datum, då 
man använt vågen. Om någon annan 
företagare i en annan bransch har en 
lämplig typgodkänd och granskad 
våg, t.ex. en matvarubutik, så kan 
man göra ett avtal med köpmannen 
över att få använda deras våg för 
kontrollvägningar.

Ifall man använder en burk som 
har färdigt märke för en viss mängd 
honung (tex Drottninghonungsburkar-
na) behöver man inte väga varje burk 
skilt utan endast till exempel var tion-
de burk tar man och kontrollväger. I 
princip får den nominella mängden 
underskridas men målsättningen är 
dock att åtminstone den mängd som 
står på burken stämmer. Produktens 
vikt innehåller inte förpackningens 
vikt. När produkten vägs ska förpack-
ningens vikt antingen dras av från to-
talvikten eller vågen taras innan pro-
dukten vägs. 

För lite i burken är inte ok

Det finns krav på färdigförpacknin-
gar. I ett parti får det inte finnas för 
många förpackningar som unders-
krider den nominella mängden mer 
än den tillåtna minusavvikelsen. Se 
tabellen nedan. Tabellen ska förstås 
så att i varannan grupp gäller pro-
centavvikelse och i varannan grupp 
mängdavvikelse.

Tappa inte för mycket i burken

Säg att man har 10 samhällen och 
får en skörd på 400 kg. Man tappar 
på burk i 500 g:s burkar vilket då 
utgör 800 burkar. Om man bara för 
säkerhets skull i varje burk sätter 510 
g, dvs 10 g för mycket så blir det 8 
kg som man så att säga skänker bort. 
Säljer man sin honung för 16 €/kg, 
så förlorar man 128 €. Har man 50 
samhällen blir det 640 € och med 100 
samhällen 1280 €. I långa loppet blir 
det en hel del. Tål att tänka på!

Tabell 1. Största tillåtna minusavvikelse för färdigförpackningar.Det 
finns ingenting som förbjuder en att fylla burkarna för mycket men det 
är inte fiffigt. Med nedanstående lilla exempel vill jag belysa detta. 

Camillas hörna

ÅLANDS VARROAFRIHET 
FICK SIG EN TÖRN

Åland har sedan 2013 varit fritt 
från varroa. Det här är någonting 
vi alla skall värna om och se till 
att det förblir så. En omedveten 
stugägare eller nybörjare kan föra 
in varroakvalstret genom att skaffa 
bin eller drottningar med följebin 
från fastlandet. GÖR INTE DET!  I 
år hittades varroa i Brändö kommun 
på Åland. Det här betyder att hela 
Åland inte längre är helt fritt från 
varroa. Nu är det upp till alla biod-
lare på fastlandet att:

1. INTE sälja eller föra bisamhällen 
till Åland.

2. INTE sälja drottningar till Åland.

3. Om du besöker Åland med bil 
så se till att det inte följer med 
några bin.

Camilla Elf

 Nominell mängd, Qn 
i gram eller milliliter 

Tillåten minusavvikelse, TU1 

  i % av Qn gram eller milliliter 
5–50 9 — 
50–100 — 4,5 
100–200 4,5 — 
200–300 — 9 
300–500 3 — 
500–1 000 — 15 
1 000–5 200 1,5 — 
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