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Sadonkorjuuseminaari kannusti 
KANSAINVÄLISIIN hunajakilpailuihin
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Sadonkorjuuseminaarin ohjelman 
aloittivat Zofuz Knudsen ja Lars 
Fischer, jotka tarhaavat mehiläisiä 
Tanskassa Fynin saarella. Ystävyk-
set asuvat vaimoineen yhteisössä, 
joka on perustettu vanhan taimitarhan 
maille – ympärillä onkin runsaasti 
puistoja ja puutarhoja.

Knudsenilla ja Fischerillä on kol-
me mehiläistarhaa: maaseututarha ja 
metsätarha lähellä kotiaan sekä kau-
punkitarha läheisen Odensen kaupun-
gin keskustassa sijaitsevan vanhan 
luostarin alueella. Nykyisin luostaris-
sa toimii vanhustenkoti, jonka asuk-
kaille tarhaajatoverukset säännölli-
sesti esittelevät mehiläishoitoa. Heillä 
onkin mehiläishoidossaan vahva sosi-
aalinen ulottuvuus.

Kiteytys tehdään huolella

Pääosa maaseututarhan hunajasadosta 
tulee rypsistä ja rapsista. Huhtikuun 
lopulta heinäkuun loppuun kestäväl-
lä kaudella hunajaa saadaan 40–50 
kiloa pesää kohti. Kaupungissa kausi 
on pidempi, ja se päättyy syyskuun 
puolivälissä muratin kukintaan. Sa-
tokasveja on kaupungissa runsaasti, 
ja satoa saadaan noin 60 kiloa pesää 
kohti.

Kuten Suomessa, myös Tanskas-
sa maaseudulta kerätty hunaja kitey-
tyy helposti kovaksi ja karkeaksi. Zo-
fuz Knudsen ja Lars Fischer näkevät-
kin paljon vaivaa hunajan kiteyttämi-
sessä voimaisen pehmeäksi. Siinä he 
ovat onnistuneet varsin hyvin, sillä 
heidän kiteytetty hunajansa on palkit-
tu Apimondian hunajakilpailussa kol-
mesti – vuonna 2017 jopa maailman 
parhaana hunajana. Tosin myös hei-

Sadonkorjuuseminaarin pääpuhujat Zofuz Knudsen ja Lars Fischer 
kertoivat omasta mehiläistarhauksestaan sekä kokemuksistaan 
Apimondian hunajakilpailuissa. Tanskalaistarhaajat kannustivat 
myös suomalaisia kollegoitaan lähettämään hunajiaan 
Apimondian kisaan.

Zofuz Knudsenin ja Lars Fischerin 
maailman parhaaksi valittu hunaja 
on alkukesän hunajaa heidän kotitar-
haltaan Fynin maaseudulta.

dän juokseva hunajansa on menesty-
nyt kilpailussa. Se sai hopeasijan sar-
jassaan vuonna 2015.

”Haluamme kokeilla kaikkea”

Kun Knudsenilta ja Fischeriltä ky-
syy, miten he tulivat osallistuneeksi 
ensimmäisinä tanskalaisina Apimon-
dian kilpailuun, he nauravat olevansa 
kokeilunhaluisia seikkailijoita. Kun 
maailman parhaan hunajan titteli oli 
lopulta saavutettu, Zofuz Knudsen 
päätti hakea kilpailuun tuomariksi 
ja Lars Fischer puolestaan pitämään 
esitelmää Apimondiaan. Nyt miehillä 
on takanaan sellaisetkin mehiläisalan 
kokemukset.

Kaksikko kannustaa myös suo-
malaisia tarhaajia lähettämään huna-
jiaan Apimondian kilpailuun. Ensin 
Fischer pohtii, että kiteytetyllä huna-

jalla on varmasti parhaat edellytykset 
menestyä, sillä Pohjoismaissa todella 
osataan kiteytetyn hunajan tuottami-
nen eikä niitä tule kilpailuun yhtä pal-
jon kuin juoksevia hunajia. Tarhaaja-
kumppanukset kuitenkin toteavat lo-
pulta, että parasta on kilpailla sillä hu-
najalla, joka omasta mielestä on pa-
rasta. Tuomarit toivovat aina myös yl-
lättäviä makuelämyksiä.

Zofuz Knudsenin ja Lars Fishe-
rin videoesityksen voi katsoa SML:n 
YouTube-kanavalla.

Virpi Aaltonen

SEMINAARISTA LISÄÄ LEHDESSÄ JA NETISSÄ
Sadonkorjuuseminaari järjestettiin 14. marraskuuta etätapahtumana SML:n 
toimistolta Helsingistä. Esitelmiä kuuntelemaan oli ilmoittautunut reilut 200 
tarhaajaa ympäri Suomea. 

Zofuz Knudsenin ja Lars Fischerin lisäksi seminaarissa kuultiin Foodwestil-
lä työskentelevää tutkimuspäällikkö Suvi Luomaa, joka kiteytti SML:n teettämi-
en hunajan kuluttajatutkimusten tärkeintä antia. Aiheesta voi lukea lisää sivuil-
ta 196–197. Mehiläistarhaaja Teemu Aittamaa puolestaan kertoi huippuunsa 
hiotun hunajapakkauksensa tarinan. Siihen voi tutustua korpikuusikonhunaja.fi 
-nettisivuilla. Anneli Salonen oli koonnut esitykseensä hunajavalmisteiden pak-
kaussäännöstöä, jota esitellään sivuilla 188–189. Maritta Martikkala puolestaan 
puhui satokesästä ja hunajan hinnoista; niistä lisää sivuilla 200–202. Seminaa-
rin lopuksi Anneli Salonen kertoi hunajakilpailunäytteiden laadusta ja Virpi Aal-
tonen esitteli kilpailun tuomariston sekä voittohunajat.

Seminaarin esitykset löydät SML:n nettisivuilta: mehilaishoitajat.fi -> Suo-
men mehiläishoito-ohjelma -> Ohjelman tapahtumat 2020 -> Sadonkorjuuse-
minaari 2020

Sadonkorjuuseminaarin yhteyteen 
Kuopioon suunniteltu Havaintotar-
haajaseminaari siirrettiin Tampereel-
le, kun Sadonkorjuuseminaari pää-
tettiin pitää webinaarina. Osallistu-
jia tulikin mukavasti paikan päälle, 
vaikka aina joku joutuu viime tipassa 
perumaan flunssaoireiden takia tu-
lonsa. Tarhaajat toimivat ilahduttavan 
vastuullisesti.

Seminaarissa käsiteltiin eri ha-
vaintotarhaajatoimintoja ja erityisesti 
eri varroantorjuntaryhmien sekä vaa-
kapesätarhaajien toimintaa. Tärkeää 
oli kuitenkin myös tarhaajien tapaa-
minen ja kokemusten vaihto, joka we-
binaareissa jää kokematta.

Vaakapesät kertovat 
ajantasaisen satotilanteen

Punkkien laskenta on sitkeää työtä, 
jota muutama tarhaaja on tehnyt jo 

Havaintotarhaajat 
kokoontuivat Tampereella
Havaintotarhaajaseminaarissa tutkittiin punkkien lasken-
taan soveltuvia digityökaluja ja kuultiin, miten vaakapesistä 
kertyviä tietoja voidaan hyödyntää.

vuosikausia kiitettävästi. Tuloksia 
tarvitaan kuitenkin suuremmalta jou-
kolta, jotta johtopäätöksiä voidaan 
tehdä. Helpotusta punkkien lasken-
taan etsittiin seminaarissa digityöka-
luista, jotka kuitenkin vielä vaativat 
kokeilua ja kehitystyötä. Perinteinen 
laskenta toimii loistavasti ja varmasti.

Vaakapesien kertomaa tietoa löy-
tyy jo vuodesta 2012. Saaduista tu-
loksista oli kertomassa Sakari Rais-
kio Lukesta. Vaakapesäverkoston 
avulla voidaan ennustaa vuoden sa-
toa, ja verkoston laajentuessa satoti-
lanteen seurannan tarkkuutta voidaan 
edelleen parantaa. Vaakoja hankitaan 
lisää tulevaa kesää varten EU-ohjel-
man rahoituksen sallima määrä.

Havaintotarhaajat tuottavat koko 
alaa hyödyttävää tietoa. Toimintaan 
voi hakeutua mukaan ilmoittautumal-
la Eeva-Liisa Korpelalle (vaakape-
säseuranta ja kannattavuuslaskenta) 

tai Maritta Martikkalalle (varro-
aseuranta ja jalostusarvostelu). Lisää 
havaintotarhaajia tarvitaan ja toivo-
taan mukaan.

Maritta Martikkala

SML:n havaintotarhaajatoiminta on tärkeä osa 
mehiläistarhauksen kehittämistä ja alan eteenpäin 
luotsaamista. Havaintotarhaajat tuottavat tietoa 
ja kokemuksia, joilla on oleellinen merkitys alan 
kehittämisessä. Vuoden havaintotarhaajan valinta 
onkin vain pieni osa sitä arvostusta, jota haluamme 
näille aktiivisille mehiläistarhaajille antaa.

Mehiläisalan tutkimus- ja terveystoimikunta oh-
jaa ja seuraa havaintotarhaajatoimintaa ja ehdottaa 
vuosittain johtokunnalle Vuoden havaintotarhaa-
ja -nimityksen saajaksi aktiivista tarhaajaa. Tänä 
vuonna valituksi tuli työpari Juho ja Jouni Joutsi-
matka Kuhmoisista.

Isä Jouni ja poika Juho hoitavat mehiläisiään su-
juvasti ja joustavasti yhdessä. He ovat aloittaneet 
vaakapesätoiminnan vuonna 2015; lisäksi he ovat 
olleet mukana kannattavuuslaskennassa ja jalostus-
arvioinnissa niiden aloittamisesta asti.

Maritta Martikkala

Vuoden havaintotarhaajaksi työpari Jouni ja Juho Joutsimatka

vaakapesa.fi
Vaakapesäseuranta on siirretty 
uudelle palvelimelle ja samalla sen 
suora nettiosoite on muutettu uu-
teen, lyhyempään muotoon. Sivut 
ovat muuten ennallaan ja niille 
pääsee entiseen tapaan myös 
SML:n sivujen kautta
mehilaishoitajat.fi -> Vaakapesät.

Kuhmoisissa mehiläisiään hoitavat Jouni ja Juho Joutsimatka valittiin Vuoden havaintotarhaajiksi 2020. 
Nimitys julkistettiin Sadonkorjuuseminaarissa 14. marraskuuta.
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Suomen paras hunaja 2020 -kilpai-
luun osallistui 134 hunajaa, joista 
laatutoimikunnan jäsenistä koostuva 
esiraati valitsi loppukilpailunäytteet. 
Pöydälle päätyi viisi ehdokasta kitey-
tetystä, juoksevasta ja aluehunajien 
sarjasta. Yksikukkahunajia loppukil-
pailuun pääsi tällä kertaa vain kolme, 
sillä muut näytteet eivät joko täyttä-
neet lajihunajavaatimusta tai niissä 
oli laatuvirheitä.

Monipuolinen ammattilaisraati

Koronaepidemian vuoksi yleisö ei 
päässyt maistamaan loppukilpailu-
hunajia, vaan voittajat valitsi viisi-
henkinen ruoka-alan ammattilaisista 
koostunut raati, johon kuuluivat tuo-
teasiantuntija Anni Kulju SOK:lta, 
toimittaja, olutasiantuntija Anikó 
Lehtinen, freelance-ruokatoimittaja 
Suvi Rüster, aistinvaraisen arvioin-
nin professori Mari Sandell sekä 
keittiömestari, ruoka-alan yrittäjä 
Jouni Toivanen.

Jokainen tuomari antoi sarjassa 
parhaana pitämälleen hunajalle 5, toi-
seksi parhaalle 3 ja kolmanneksi par-
haalle 1 pisteen. Lisäksi kukin tuoma-
ri äänesti erikseen koko kilpailun pa-
rasta hunajaa.

Sarjavoittajat 
eri puolilta Suomea

Tiukin taisto käytiin tällä kertaa erit-
täin laadukkaassa ja mauiltaan mo-
nipuolisessa aluehunajien sarjassa. 
Voiton vei lopulta Heikki Dubat-
scheff Oulun Hietasaaressa tuotetulla 
hunajallaan, josta raati löysi muun 
muassa omenapiirakan ja paahdetun 
sokerin aromeja.

Juoksevien hunajien sarjassa par-
haiten menestyivät tänä vuonna kau-
punkihunajat. Voittoon ylsivät Lau-
ra ja Jarmo Katavisto Helsingistä. 

PUOLUKKAHUNAJA hurmasi hunajatuomarit
Laadukas puolukkahunaja tosiaan osuu suomalaisten 
makuhermoon. Tarhaajayleisö on valinnut Raimo 
Tervolan puolukkahunajan Suomen parhaaksi 
useamman kerran, ja nyt niin tekivät ruoka-alan 
ammattilaiset. Muiden sarjojen kärkihunajat tulivat 
tällä kertaa Saarijärveltä, Helsingistä ja Oulusta.

Heidän hunajansa sai kehuja yllättä-
vän voimakkaasta ja runsaasta maus-
ta, kauniista väristä ja hyvästä suu-
tuntumasta.

Kiteytetty sarja herätti useammas-
sa tuomarissa makumuistoja lapsuu-
den hunajista. Parhaaksi tässä sarjassa 
äänestettiin saarijärveläisen Risto Py-
kälämäen syyshunaja, jota kuvattiin 
maultaan aidoksi ja monipuoliseksi. 
Hunajan tuoksusta löydettiin muun 
muassa voisilmäpullaa ja toffeeta.

Lajihunajista tuomareille 
uusia elämyksiä

Lajihunajasarjan hunajat – puolukka, 
mesikaste ja kanerva – olivat entuu-
destaan tuttuja ainoastaan SOK:lla 
hunajia arvioivalle Anni Kuljulle. 
Raati ihmetteli varsinkin kanervahu-
najan kuplaista rakennetta ja maussa 
havaittua karvautta sekä mesikastehu-
najan tummuutta ja siirappimaiseksi 
koettua makua. Kaikki sarjan hunajat 
saivat kuitenkin maustaan kiitosta 
– eniten toki sarjan voittanut Raimo 
Tervolan puolukkahunaja, jota ku-
vattiin nekkumaiseksi, hempeäksi ja 
suutuntumaltaan liukuvaksi.

Koko kisan voitto ratkesi lopulta 

Moni mehiläistarhaaja toivoisi kauniin punervaa puoluk-
kahunajaa pesiinsä. Raimo Tervola kertoo, että tärkeintä 
sen tuotannossa on sopiva tarhapaikka.

”Minulla on puolukkakankaalla Muhoksella kaksi tar-
haa, joilta olen saanut lähes joka kesä puolukkahunajaa. 
Kyseinen kangas on puolukkahunajan tuotantoon otol-
linen paikka, sillä siellä ei kuki kilpailevia kasveja, kuten 
vadelmaa, samaan aikaan puolukan kanssa.”

Lajihunajaa varten pesät täytyy siirtää paikalle so-
pivaan aikaan. ”Toisen tarhan pesät viemme aikaisem-
min, sillä sen vieressä on suo, jolta olen saanut jonkin 
verran mustikkahunajaa ja hillasuon hunajaa. Toisen tar-
han pesät tuodaan, kun puolukka on aloittanut kukin-
nan”, Tervola kertoo.

Puolukan kukinnan jälkeen Tervola siirtää toisen tar-
han pesät kankaalta hyviin horsmapaikkoihin, toinen 
jää sadonkorjuun jälkeen paikoilleen odottamaan hors-
man kukintaa.

Lajihunajaa ei voi odottaa yhtä suuria määriä kuin 
monikukkahunajaa. ”Viime sato oli noin 20 kiloa pesää 
kohti. Hyvinä satovuosina, kuten vuonna 2014, puoluk-
ka kukkii alueella aivan valkoisena. Silloin olen päässyt 
jopa 60 kilon keskisatoon”, Tervola arvioi.

Kun suomalaiset ovat osoittaneet tykkäävänsä ko-
vasti Tervolan puolukkahunajasta, tarhaaja on alka-
nut haaveilla suuremmistakin hunajakilpailuista. Ehkä-
pä vuonna 2022 saadaan Apimondian hunajakilpailuun 
suomalaisedustus.

Virpi Aaltonen

KITEYTETTY HUNAJA
40 Risto Pykälämäki, Saarijärvi, syyshunaja 18 pistettä

23 Esa Jussila, Jokela   11 pistettä
88 Jorma Sahinaho, Saarijärvi    7 pistettä
72  Villilän Mehiläistarhat, 
       Johanna ja Sampsa Haijanen, Laitila   6 pistettä
89  Jorma Sahinaho, Saarijärvi    3 pistettä

JUOKSEVA HUNAJA
123 Laura ja Jarmo Katavisto, Helsinki 16 pistettä
25  Marja Vinni ja Asko Niemelä-Koura, 
       Vantaa, Hunajaa Espoon Kellonummelta 12 pistettä
92  Jorma Sahinaho, Saarijärvi    8 pistettä
75  Arja Korhonen, Varpaisjärvi    5 pistettä
17  Raimo Tervola, Oulu     4 pistettä

YKSIKUKKAHUNAJA
16  Raimo Tervola, Oulu, Puolukkahunaja 23 pistettä
90  Jorma Sahinaho, Saarijärvi, 
 Mesikastehunaja    15 pistettä
91  Jorma Sahinaho, Saarijärvi, 
 Kanervahunaja            7 pistettä

ALUE- TAI VUODENAIKAISHUNAJA
28 Heikki Dubatscheff, Oulu, 
 Hietasaaren lähihunaja     16 pistettä
15 Raimo Tervola, Oulu, 
 Oulujokilaakson hunajaa  12 pistettä
70 Petra Öhman, Houtskär, 
 Försommarhonung   12 pistettä
4  Aytac Manilaci, Espoo, 
 Hunajaa Espoon Rastaalasta     6 pistettä
83 Pertti Harmaala, Oulunsalo, 
 Liminganlahden rantaniityn hunaja    1 Piste

PAIKALLISYHDISTYSTEN PARAS HUNAJA (3 parasta)
11 Stadin Tarhaajat ja Hunajafrendit, 
 Marja Vinni ja Asko Niemelä-Koura
12  Pohjolan Mehiläishoitajat, 
 Jorma Taipaleenmäki, Kempele
15  Uudenmaan Mehiläishoitajat, 
 Kiurun hunaja ay / Olli ja Paula Kiuru, Vantaa

Puolukkahunajan 
salaisuus

puolukkahunajalle niukasti, yhden ää-
nen turvin, sillä vain kaksi tuomareis-
ta äänesti parhaaksi samaa hunajaa. 

Yhdistyskisan voittaja kerättiin 
Espoon Kellonummelta

Yhdistysten paras hunaja ratkottiin 
tänä vuonna kuuden näytteen jou-
kosta. Sarjan hunajat laittoi parem-
muusjärjestykseen SML:ssä pitkän 
uran kuluttajaneuvojana tehnyt An-
neli Kankare, jolla on erinomainen 
kokemus hunajien laadunarvioinnista.

Kankare arvioi parhaaksi Stadin 
Tarhaajien ja Hunajafrendien Espoon 
Kellonummelta kerätyn hunajan, jon-
ka olivat tuottaneet Marja Vinni 
ja Asko Niemelä-Koura. Kankare 
kuvaili voittajahunajaa laadullises-
ti moitteettomaksi, maultaan moni-
vivahteiseksi hunajaksi, jossa on pit-
kä, hyvä jälkimaku ja hieno, erikoi-
nen sävy.

Lisää tietoa hunajakilpailusta se-
kä esiraadin ja loppukilpailutuoma-
rien arvioista on SML:n nettisivuil-
la: mehilaishoitajat.fi -> Suomen me-
hiläishoito-ohjelma -> Ohjelman ta-
pahtumat 2020-> Sadonkorjuusemi-
naari 2020

Virpi Aaltonen
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Raimo Tervolan tarha Muhosjoen rantatöyräällä. Tarhal-
la kävi karhu vuonna 2015, ja kuvassa näkyy sen jäljiltä 
rullaantunut kuntta. Tervola ei pidä pesiä paikalla enää 
ympärivuotisesti, vaan tuo ne paikalle puolukan kukin-
taa varten.
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Hunajakilpailun esiraadissa toimivat tänä vuonna Mika Ols-
bo, Paula Collan, Josefiina Keskustalo ja Anneli Salonen.

Aistinvaraisen arvioinnin professori Mari Sandell (vas.) oli mukana asian-
tuntijaraadissa päättämässä yksilösarjojen voittajahunajia. Anneli Kankare 
puolestaan arvioi yhdistyssarjan hunajat.
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Kaikkien tarhaajien on erittäin tär-
keää muistaa ja ymmärtää, että hu-
naja on hapanta ja siksi se liuottaa 
metalleja. Ainoat hunajan käsittelyyn 
sopivat materiaalit ovat ruostumaton 
teräs ja elintarvikemuovi. 

Maritta Martikkala
mehiläishoidon neuvojaAJANKOHTAISTA MEHILÄISHOIDOSSA 6/20

Sadonkorjuuseminaarin hunajakilpai-
lun laadukkaat hunajat ovat todella 
ylpeyden aihe. Nenää ei kuitenkaan 
kannata nostaa liian korkealle vaan 
pysyä tarkkaavaisena ja muistaa, että 
yllätyksiä voi tulla odottamattomalta 
taholta.

Hunajan kosteuden ja kuumenta-
misen suhteen suomalaiset mehiläis-
tarhaajat osaavat jo toimia hyvin. Hu-
najat harvoin lähtevät käymään, eikä 
ainakaan kaupan hyllyille juuri eksy 
käyneitä tuotteita. Kosteutta mitataan 
ja sen riskit tiedetään. Samoin huna-
jan lämmittämisessä tarhaajat osaavat 
toimia hunaja-asetusta ja SML:n Hy-
vän käytännön ohjeita noudattaen, ei-
kä liian korkeita HMF- eli hydroksi-
metyylifurfuraali-pitoisuuksia sanot-
tavasti enää tavata.

Hunajan laatu vaatii
tarhaajalta alituista tarkkuutta

Vierasainejäämät voidaan havaita hunajasta vain laboratorio-
tutkimuksissa. Tarhaaja ei voi huomata niitä aistinvaraisesti. 
Siksi on tärkeää noudattaa huolellisuutta sekä tarhaustoimissa 
että hunajan käsittelyssä.

Aistein havaittavat asiat on help-
po kontrolloida, mutta näkymättö-
mät, mauttomat ja hajuttomat tekijät 
jäävät tarhaajan asiantuntemuksen ja 
huolellisuuden varaan. Hunajan labo-
ratoriotestin tulos voikin olla yllätys, 
jos vaaranpaikoista ei ole ollut riittä-
västi tietoa.

Ruokavirasto seuraa 
jäämiä vuosittain

Ruokavirasto kerää vuosittain 60 
hunajanäytettä jäämäanalyyseihin. 
Kymmenen viime vuoden aikana 
hunajista on löytynyt jäämiä vain 
muutaman kerran, mutta tavoitteena 
on tietenkin nollataso.

Joskus analyyseissä on löytynyt 
pieni määrä kumafossia, joka on Suo-
messa kielletyn varroantorjunta-ai-
neen vaikuttava yhdiste. Selvitykses-
sä paljastui, että tarhaaja oli ostanut 
torjunta-ainetta ulkomailta. Näitä vie-
lä 1990-luvulla käytössä olleita selek-
tiivisten varroantorjunta-aineiden jää-
miä – lähinnä tau-fluvalinaattia – löy-
tyy vieläkin vähäisiä määriä muun 
muassa mehiläisvahasta. Siksi onkin 
hyvä, että aineet ovat Suomessa kiel-
lettyjä ja torjumme varroaa luonnon-
hapoilla ja tymolilla.

Antibioottien käyttö 
täysin turha riski
Myös antibioottia on löytynyt pie-
niä pitoisuuksia kolmessa tapauk-
sessa. Antibiootit eivät ole sallittu-
ja mehiläishoidossa kuin erityisissä 
poikkeustapauksissa niin sanottujen 
kaskadisäännösten perusteella. Lää-
kejäämät ovat erittäin suuri riski. 
Yleensä antibioottilääkityksellä yri-
tetään parantaa esikotelomätää ja ilmi 

vanha juottamalla korjattu pata, jossa 
hunajaa oli säilytetty.

Erittäin harmillinen on viime ke-
sän tapaus, jossa hunajille joudut-
tiin tekemään takaisinveto liian suu-
ren lyijyjäämän vuoksi. Takaisinve-
don joutuu tekemään, jos hunajas-
ta löytyy jotain tutkittua jäämäyhdis-
tettä yli sallittujen rajojen. Tässä ta-
pauksessa tarhaaja oli toiminut huo-
lellisesti ja parhaan taitonsa mukaan 
eikä jäämän lähde ollut millään löy-
tyä. Lopulta tarhaajan omien ponnis-
telujen ansiosta lyijyn lähde paljastui. 
Lyijy oli irronnut selkeytysastian sau-
moista, vaikka hunaja seisoi astiassa 
vain vuorokauden.

Huomiota 
hunajankäsittelyastioihin

Mehiläistarhaajan pitää hallita valta-
va määrä asioita, eikä peruskurssilla 
päästä niissä kuin hyvään alkuun. 
Alalle on tullut viime vuosina paljon 
uusia tarhaajia. Koulutus hunajan ja 
muiden mehiläistuotteiden laatuun 
vaikuttavista tekijöistä ja asioista on 
siten aina ajankohtaista.

Itse aloitin tarhaajana 1994 ja 
muistan, että siihen aikaan puhuttiin 
paljon hunajan laadusta. Keskuste-
lua käytiin paitsi tarhaajan itse pesään 

Lontoon National Honey Show’n 
mielenkiintoisimpia esiintyjiä oli 
Copa-Cogecan hunajatyöryhmän 
puheenjohtaja Etienne Bruneau 
Belgiasta. Jo pitkään hunajaväären-
nökset ovat puhuttaneet ja huoles-
tuttaneet Euroopan mehiläistarhaa-
jia. Esityksessään Bruneau näytti 
tuloksia ja tilastoja, jotka pysäyt-
tävät miettimään väärennösasiaa.

Monta tapaa väärentää

Hunajan väärentäminen on kan-
nattavaa silloin, kun hunajan hinta 
on korkea tai selvästi parempi kuin 
sokeriliuoksen. Väärennöksiä teh-
dään esimerkiksi seuraavasti: Hu-

Hunajaväärennökset puhuttavat Euroopassa
Hunajan väärentäminen on maailmalla ammattimaista liiketoimintaa. 
Etienne Bruneau puhui väärennöksistä Lontoon National Honey Show’ssa.

tulleissa tapauksissa jäämien syynä 
ovat olleet lääkekirjanpidon puutteet 
ja ymmärtämättömyys varoajoista.

Surullisinta lääkejäämätapauksis-
sa on, että esikotelomädästä voi va-
pautua mainiosti ilman lääkitystä. 
Esikotelomätä hoituu saneeraamalla 
tautia aiheuttavat itiöt pois pesästä ja 
koko tarhauksesta. Koko kakusto on 
sulatettava ja kalusto puhdistettava 
perusteellisesti, lääkitsipä tai ei. Lää-
kintä on siis täysin turha riski. Pelkkä 
saneeraus poistaa itiöt tai ainakin vä-
hentää niitä niin paljon, että pikkutou-
kat eivät enää sairastu eikä uusia iti-
öitä synny. Vähäinen itiömäärä hävi-
ää ajan myötä itsestään, ellei uusia iti-
öitä saada esimerkiksi ryöstön kautta.

Lyijyä voi irrota 
hunaja-astian saumasta

Vuosien varrella myös lyijyä on löy-
tynyt muutamassa tapauksessa yli 
sallitun pitoisuuden. Ruokavirastosta 
saadun tiedon mukaan yhdessä viral-
lisessa selvityksessä päädyttiin oletta-
mukseen, että lähde on vanha kulunut 
suodatin, joka oli jo ehditty heittää 
pois. Toisen tapauksen selvityksessä 
taas oli päädytty siihen, että lähde on 

najaa laimennetaan sokeriseoksilla ja 
muokataan väriaineilla. Mehiläisille 
syötetään sokeriliuosta ja myydään 
mehiläisten varastoima sokeri (meil-
lä tarkoittaisi talviruokaa) hunajana. 
Pesästä otetaan mesi heti, kun se on 
kennoihin saatu eli täysin raakana, ja 
kuivataan. Tällaista hunajan väären-
tämistä tehdään erityisesti Kiinassa.

Liian halpa hunaja 
tuskin on hunajaa

Britanniaan tulee Kiinasta hunajaa, 
joka maksaa vain euron kilo. Bruneau 
naurahtikin esityksessään, voiko se 
silloin olla hunajaa. Eurooppalaisille 
mehiläistarhaajille väärennetty huna-

ja tietää valtavia tulonmenetyksiä 
hintakilpailun vuoksi. Väärennök-
siä tehtaillaan myös Euroopassa: 
halpaa kiinalaista väärennöshunajaa 
tai sokeriseosliuoksia sekoitetaan 
omassa kotimaassa tuotettuun hu-
najaan ja myydään aitona hunajana.

Väärentäjät ovat vain askelen 
jäljessä uusimmista laboratoriotek-
niikoista. Kun väärennösten erotta-
miseksi kehitetään uusi menetelmä, 
Bruneaun mukaan ei mene montaa 
kuukautta, kun uusi kehittyneempi 
väärennös on jo markkinoilla. Vää-
rentäminen on valtavaa ammatti-
maista liiketoimintaa.

Maritta Martikkala

laittamista varroantorjunta-aineista ja 
muista lääkkeistä, myös hunajan kä-
sittelyastioista ja lingoista.

Hunajan käsittelyyn käytettävien 
välineiden on oltava ehjiä ja astioiden 
ja esimerkiksi lingon saumojen kun-
nossa. Joidenkin vanhojen hunajan kä-
sittelyastioiden saumat on voitu tina-
ta, ja niistä voi liueta raskasmetalleja 
hunajaan. Hunajalingoissa voi myös 
olla koreja, joiden muovipinnoitteet 
ovat haljenneita ja siksi kelvottomia.

MITEN JÄÄMISSÄ 
PÄÄSTÄÄN NOLLATASOON?
Jäämistä päästään eroon toimimalla 
vastuullisesti niin mehiläisiä hoidetta-
essa kuin hunajan käsittelyssäkin.
● Varroantorjuntoja ei tehdä 

turhaan.
● Käytetään vain sallittuja varro-

antorjuntatapoja eli luonnon 
happoja ja tymolia.

● Esikotelomätä hoidetaan sa-
neeraamalla.

● Tarkistetaan hunajan käsitte-
lyastioiden ja välineiden kunto 
säännöllisesti.

● Käytetään hunajan käsittelyyn 
vain ruostumattomasta teräk-
sestä ja elintarvikemuovista 
valmistettuja astioita.

● Kevätruokintoja tehdään vain 
välttämättömään tarpeeseen.

● Huolehditaan, että ylimääräi-
set talviruokakakut poistetaan 
pesistä ennen satoaikaa.
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Varmista, että niin lingon kuin kaik-
kien hunajankäsittelyastioidenkin 
saumat ovat hyväkuntoisia. Tinattu 
sauma on aina riski. Lyhytkin seisotus 
astiassa voi irrottaa hunajaan raskas-
metalleja yli sallittujen määrien.

Koko vuoden hunajasadosta voi tulla 
ongelmajätettä, jos hunajasta löytyy anti-
biootteja tai muita jäämiä. Täysin turhan 
riskin voi välttää hoitamalla esikotelo-
mädän huolellisella saneerauksella ja 
huolehtimalla, että hunajankäsittelyastiat 
ovat asianmukaisia.
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Tanskassa tutkittiin hunajia eri laboratorioissa 
– tulokset hämmästyttivät
Tanskan mehiläishoitajien liitto pyrki selvittämään 
hunajaväärennöksiin liittyvien laboratoriotestien luotettavuutta. 
Eri laboratorioiden tulokset osoittautuivat kuitenkin keskenään 
ristiriitaisiksi.

Hunajaväärennökset ovat 
huolestuttaneet tarhaajia 
jo pitkään. Juoksukilpailu 
väärentäjien kanssa pakot-

taa laboratoriot kehittämään analyy-
simenetelmiään yhä tehokkaammiksi. 
Samalla kuitenkin tulee esille vää-
rennösten tehokkaan metsästämisen 
toinen puoli: tavallinen laadukas hu-
najakin voi joutua väärennösepäilyn 
uhriksi.

Tanskassa on viime vuosina tullut 
ilmi useita tapauksia, joissa tukkuos-
taja on toimittanut ostamansa huna-
jan analysoitavaksi ja tuloksena on 
ollut hunajaerän hylkäämiseen johta-
nut väärennösepäily. Tämä on aiheut-
tanut päänsärkyä tarhaajille.

Kahteen laboratorioon 
14 näytettä

Tanskalaiset päättivätkin lähettää 14 
eri hunajanäytettä analysoitavaksi 
kahteen eurooppalaiseen tutkimus-
laboratorioon. Näytteistä pyydettiin 
analyysi väärennösepäilystä ja mene-
telmänä pyydettiin käyttämään uutta 
LC-HRMS (Liquid chromatography 
coupled to high resolution mass 
spectrometry) -menetelmää, jotta tu-
lokset olisivat vertailukelpoisia.

Yhdestä näytteestä oli jo aiemmin 
saatu tulos, että hunajan epäillään ole-
van väärennös. Yksi näyte oli tarkoi-
tuksella valittu keväällä sikiöalan lä-
heltä, jotta siinä voisi hyvin toden-
näköisesti olla mukana talviruokaa. 
Muut näytteet pyrittiin valitsemaan 
huolellisesti niin, että ne olivat laa-
dukkaita hunajia. Mukana oli myös 
kaksi suomalaista keväthunajaa.

Tulokset keskenään ristiriitaisia

Laboratorioiden analyysitulokset oli-
vat kummallisia. Eurofins löysi seit-
semän ja FoodsQS puolestaan viisi 
mahdollisesti väärennettyä hunajaa. 

Näyte, jossa nimenomaan oletettiin 
olevan talviruokaa sekoittuneena, ei 
ollut Eurofinsin mukaan väärennös. 
FoodQS-laboratoriossa tätä näy-
tettä ei analysoitu. Lisäksi kaikki 
FoodQS:n epäilyttävät näytteet eivät 
olleet Eurofinsin analyysissä epäilyt-
täviä ja päinvastoin.

Mikäli näytteestä löytyy sakka-
roosia alle viisi prosenttia, Eurofin-
sin analyysivastauksessa sanotaan, et-
tä näytteestä löydettiin merkkejä so-
kerisiirapista tai talviruoasta ja huo-
mautetaan, että näyte pitäisi analysoi-
da täydentävillä menetelmillä. Ana-
lyysin mukaan siis puolet näytteis-
tä oli epäilyttäviä tai talviruokaa oli 
päässyt sekoittumaan mukaan. Jos 
taas sakkaroosia löytyy yli viisi pro-
senttia, vastaustekstissä sanotaan, et-
tä näyte ei täytä EU:n hunajadirektii-
vin (2001/110/EC, article 1 and Ann-
ex II) määräyksiä.

Toinen yritys, FoodQS ei erotel-
lut, oliko sakkaroosia alle vai yli viisi 
prosenttia. Vastauksen tekstissä vain 
todetaan, että havaittiin joitain jäl-
kiä sokerisiirapin lisäämisestä. Nä-
mä jäljet eivät ole tyypillisiä aidol-
le hunajalle, ja siksi näyte on epäilyt-
tävä. Lisäksi heidän tekstissään mai-
nitaan, että väärennöksen ja ruokin-
tasokerin jäämien erottaminen ei ole 
mahdollista.

Ruokinnassa oltava 
todella varovainen

Tanskan mehiläishoidon neuvojat 
Flemming Vejsnæs ja Ole Kilpinen 
kehottavatkin tarhaajia olemaan tark-
kana. Linkoukseen ei saa ottaa kakku-
ja, joissa voi olla talviruokaa jäljellä. 
Lisäksi varoitetaan tilanteista, joissa 
kesällä mahdollisen satokatkoksen 
aikana on jouduttu käyttämään soke-
riliuosruokintaa. Tällöin tarhaajien 
on oltava erittäin varovaisia, jotta 
lisäruokaa ei joudu hunajan sekaan.

Varmista, että talviruokaa ei pääse 
sekoittumaan hunajasatoon. Poista 
tarvittaessa ylimääräiset talviruoka-
kakut keväällä. 

Maritta Martikkala
mehiläishoidon neuvoja

Syksyllä hyvin ruokittu yhteiskunta 
selviää pajun kukintaan saakka. Ruo-
ki keväällä vain tarvittaessa ja hyvin 
pieniä annoksia. Näin mehiläiset ei-
vät varastoi sokeriliuosta ja riski 
sokerin sekoittumisesta hunajaan on 
olematon.
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Satokyselyn perusteella 
hunajaa saatiin viime ke-
sänä noin 32 kiloa pesää 
kohti. Suuren pesämää-
rän ansiosta kokonaissa-
to kuitenkin nousi hiukan 
keskivertoa korkeammak-
si, 2,2 miljoonaan kiloon.

Marraskuussa toteutettuun satoky-
selyyn saatiin 174 vastausta. Vastaa-
jista 163 harjoitti tavanomaista me-
hiläishoitoa ja 11 oli luomutarhaajia. 
Vastaajien keski-ikä oli 55 vuotta, mi-
kä oli korkeampi kuin satokyselyissä 
2018 (53) ja 2019 (52 vuotta).

Eniten vastauksia tuli Uudella-
maalla (30) ja Varsinais-Suomessa 
(23) tarhanneilta. Seuraavina olivat 
Pirkanmaa (15) sekä Häme, Keski-
Suomi ja Pohjois-Pohjanmaa (14 vas-
tausta kustakin).

Pesäkohtainen sato 
alle keskiarvon

Satokyselyn perusteella mehiläisalan 
tärkeimmät tunnusluvut ovat:

● keskisato 32 kg/pesä
● kokonaishunajasato 2,2 miljoo-

naa kiloa
● tuotantopesien määrä 1.6.2020: 

69 800 kpl
● talveutettujen pesien määrä 

30.9.2020: 82 200 kpl
● ylivuotinen hunajavarasto heinä-

elokuun vaihteessa 875 tonnia
● talven 2019–2020 talvitappio 

18 % (keskiarvo satokyselystä ja 
COLOSS-kyselyistä)

Pitkäaikainen keskisato pesää kohti 
on noin 40 kg, joten kesän 2020 hu-
najasato oli heikohko. Suuri pesämää-
rä kuitenkin paikkasi tilannetta, ja 2,2 

Iso pesämäärä paikkasi 
heikohkoa hunajasatoa

miljoonan kilon kokonaissatoarvio 
on yli vuosien 2010–2019 keskiarvon 
(1,9 miljoona kiloa). Talvelle lähti 
syyskuun lopussa lähes yhtä paljon 
pesiä kuin vuosi sitten, jolloin arvioitu 
pesämäärä oli 83 900.

Pölytyspalvelua 
harjoittaa kolmannes

Pölytyspalvelussa pesiä oli 33 prosen-
tilla tarhaajista. Palvelu määriteltiin 
kyselyssä laajasti – pesät saattoivat 
olla hyönteispölytystä vaativien vil-
jelykasvien lähistöllä myös pysyvällä 
tarhanpaikalla eikä tarhaaja välttä-
mättä saanut palvelusta maksua.

Sen sijaan omia viljelyksiä pölyttä-
viä pesiä ei tässä luettu mukaan, mikä 
selittänee eroa Salla Holopaisen gra-
dutyön tuloksiin. Hänen PÖLYHYÖTY-
hankkeeseen liittyneessä kyselytutki-
muksessaan peräti puolet tarhaajista 
ilmoitti tuottavansa pölytyspalvelua.

Pölytyspalvelua varten pesiään 
siirsi noin 13 prosenttia vastaajis-
ta. Vastaava luku vuonna 2018 oli 12 
prosenttia.

Lajihunajan tuottajia 
edelleen vähän

Lajihunajia ilmoitti tuottavansa 9 pro-
senttia tarhaajista, ja tätä tarkoitusta 
varten pesiä siirsi 6 prosenttia tarhaa-
jista. Lajihunajaa tuottavien osuus oli 
hieman pienentynyt verrattuna syk-

syn 2019 satokyselyyn, jolloin osuus 
oli 11 prosenttia.

Suomen EU-osarahoitteisessa me-
hiläishoidon kehittämisohjelmassa on 
asetettu vuoden 2021 tavoitetasok-
si, että pölytyspalvelua ja lajihunajia 
tuottaisi 15 prosenttia kaikista me-
hiläishoitajista. Pölytyksen osalta ol-
laan siis hyvässä tilanteessa, vaikka-
kin SML haluaa kannustaa yhä use-
ampia tarhaajia ottamaan palvelus-
ta maksun. Lajihunajien tuotannossa 
on satokyselyn perusteella vielä hie-
man kirittävää.

Vastauksia kaivattaisiin lisää

Kyselyyn vastanneet 174 tarhaajaa 
edustavat noin viittä prosenttia Suo-
men tarhaajista. Satokyselyn perus-
teella tehtäviin johtopäätöksiin on 
siis syytä suhtautua varovaisesti. Ky-
selystä laskettavia lukuja kuitenkin 
käytetään muun muassa EU-ohjel-
man vaikuttavuuden seurannassa ja 
rahoitusta haettaessa. Olisi siis hyvin 
tärkeää, että kysely antaisi Suomen 
mehiläisalasta kattavan kuvan.

Jos sinulla on ideoita siihen, miten 
satokyselyyn vastaamisesta saataisiin 
houkuttelevampaa, voit lähettää nii-
tä allekirjoittaneelle: eeva-liisa.korpe-
la@hunaja.net. Kiitos kaikille vastan-
neille, työnne on erittäin tärkeää ko-
ko alan kehittämisen ja edunvalvon-
nan kannalta!

Eeva-Liisa Korpela

Karhunvatukka on hyvä mesikasvi. Ilmaston lämpenemisen 
myötä sen kasvatus lisääntyy Suomessa.
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Liiton tilaaman hunajan kuluttajatut-
kimuksen toinen osa toteutettiin syys-
kuun alussa Tampereella. Yhteensä 55 
kuluttajaa arvioi neljää rakenteeltaan 
erilaista hunajaa ja yhdeksää erilaista 
hunajapakkausta. Lisäksi raatilaiset 
saivat arvioida, soveltuisivatko muis-
sa tuotteissa käytetyt pakkausratkai-
sut heidän mielestään myös hunajalle.

Pehmeä ja juokseva 
lähes yhtä miellyttäviä

Testin aluksi kukin arvioija sai eteen-
sä neljä pientä muovikipollista huna-
jaa. Niistä sai maistaa pehmeää, mel-
ko kovaa, karkeakiteistä ja juoksevaa 
hunajaa. 

Testissä niukasti parhaat pisteet 
sai pehmeä, hienokiteinen hunaja. 
Hunajan kiinteys oli testaajien mie-

tajan kukkaishunaja -pakkaus, jonka 
kyljessä on karhutarhuri.

Kaikki testipakkaukset saivat kui-
tenkin asteikolla 1–7 arvosanakseen 
yli 4, eli mikään ei ollut raadin mie-
lestä heikko.

Kuningatarta suositaan 
tuttuuden vuoksi

Kun kysyttiin, minkä pakkauksista 
kuluttaja voisi ostaa, pahvinen Kunin-
gatar-pakkaus kiilasi Eloisa hunajan 
jälkeen toiseksi ennen Ahontuvan 
tarhojen purkkia. Eloisa hunajaa olisi 
valmis ostamaan 69 prosenttia ja Ku-
ningatarta 64 prosenttia vastaajista. 
Kuningatar-hunajan ostoperusteissa 
korostui tuotteen ja pakkauksen tun-
nettuus sekä tyylikäs ja selkeä pak-
kaus.

Kun raatia pyydettiin kertomaan 
muutamalla sanalla, mistä he valit-
semissaan pakkauksissa pitivät, tär-
keimmiksi arvioitiin juuri perintei-
syys ja tuttuus. Muita tärkeitä pe-
rusteita olivat esimerkiksi kuvitus ja 
värit; tyylikkyys ja yksinkertaisuus; 

Hunajan kuluttajatutki-
muksessa koettiin pieni 
yllätys: raatilaiset arvioivat 
pehmeän, hienokiteisen 
hunajan hieman houkutte-
levammaksi kuin juoksevan 
hunajan. Pakkauksissa 
kuluttajia miellytti eniten 
tyylikkyys ja selkeys, mutta 
mukaan lähtee herkästi 
myös tuttu hunajapurkki.

lestä tutkituista näytteistä paras. Ku-
luttajat pitivät myös rakenteen siley-
destä ja hunajan ulkonäöstä.

Juokseva hunaja oli hyvin tasavä-
kinen pehmeän kanssa: molempia oli 
valmis ostamaan 62 prosenttia kulut-
tajista. Juoksevan hunajan rakenne 
arvioitiin miellyttäväksi, mutta mo-
ni koki sen myös hieman liian nes-
temäiseksi ja ohueksi. Tuotteen kir-
kas ulkonäkö kirvoitti raadin jäsenil-
tä spontaaneja kehuja.

Karkeakiteisyys ja kovuus 
jakavat mielipiteitä

Karkeakiteinen hunaja jakoi enem-
män mielipiteitä, ja se hävisi miel-
lyttävyydessä selvästi juoksevalle ja 
pehmeälle hunajalle. Suutuntumaa ei 
pidetty erityisen miellyttävänä raken-
teen liian kiteisyyden vuoksi. Karkea-
kiteistä hunajaa oli kuitenkin valmis 
ostamaan 46 prosenttia raatilaisista.

Kova hunaja jäi testissä selkeästi 
viimeiseksi. Sitä oli valmis ostamaan 
35 prosenttia kuluttajista. Hunajan 
rakennetta pidettiin liian jäykkänä ja 
myös kiteisyys häiritsi panelisteja.

Hunajien maussa testaajat eivät 
huomanneet juuri eroja. Kaikki huna-
jat koettiin hyvänmakuisiksi.

Kätevää pakkausta arvostetaan

Kaupan hyllyllä hunajaa valitessa 
kaikkein tärkeimpänä pidettiin pakka-
uksen kätevyyttä. Peräti 97 prosenttia 
arvioi käyttömukavuuden tärkeäksi 
ostoperusteeksi. Toiseksi tärkeintä 
oli sisällön kotimaisuus (89 %) ja 
kolmanneksi tärkeintä houkuttelevan 
näköinen pakkaus (85 %).

Myös Hyvää Suomesta -merkki, 
lähituotanto, edullinen hinta ja tuttuus 
vetosivat raatilaisiin. Luomumerkki 
ja Reilun kaupan merkki kiinnostivat 
noin puolta kuluttajaraadista.

Millainen pakkaus on 
houkutteleva?

Raadin arvioiden perusteella hunaja-
pakkaukselta odotetaan yleisesti sel-
keyttä ja rauhallisuutta. Kotimaisuus 
kannattaa myös tuoda pakkauksessa 
selvästi esille. Ei liene yllätys, että 
huumori ja moderni ote jakoivat eni-
ten mielipiteitä – niitä suosiva tuot-
taja ottaa riskin, mutta saa toisaalta 
osan kuluttajista puolelleen.

Tarjolla olleista pakkauksista raa-
ti valitsi houkuttelevimmaksi Eloisa 
hunajan herkän kukkaispurkin. Pak-
kauksessa miellytti tyylikkyys ja yk-
sinkertaisuus. Toinen oli Ahontuvan 
tarhojen mehiläisetiketillinen purk-
ki ja kolmas Mesimestarin Pientuot-

SML toimitti Foodwestille kuluttajaraatia varten erilaisia hunajapakkauksia. 
Pakkaukset valittiin siten, että niissä oli käytetty erilaisia kuva-aiheita ja ne 
edustivat eri tyylejä, kuten perinteistä, herkkää, modernia tai humoristista.
Valikoimassa haluttiin tuoda esiin myös erilaiset pakkausmateriaalit.

PEHMEÄ HUNAJA miellytti kuluttajatestissä

pakkausmateriaali; purkin sopiva ko-
ko sekä pakkauksen kauneus tai hy-
vännäköisyys – mitä ne sitten tarkoit-
tavatkaan.

Kuluttajia pyydettiin lopuksi vielä 
valitsemaan kaikista pakkauksista yk-
si suosikki. Tällöin suosituin oli edel-
leen Eloisa hunaja, toinen Kuningatar, 
mutta kolmanneksi nousi Sugar Dad-
diesin moderni Luomuhunaja-pakka-
us. Siinä luomu oli toki tärkeä veto-
voimatekijä, mutta myös pakkauksen 
ulkonäkö sai kehuja. Yksikään pakka-
us ei jäänyt vaille ääniä, joten monen-
laisilla hunajapurkeilla on ystävänsä.

Hunajaa kartonkitölkkiin tai 
voidepurkkiin?

Tutkimuksen kolmanteen osioon oli 
valittu muille tuotteille tyypillisiä 
pakkausratkaisuja, ja kysyttiin, mi-
kä niistä voisi soveltua hunajalle. 
Suosituimmat ratkaisut olivat muovi-
nen hillosanko, kartonkinen, korkilla 

suljettava mehupakkaus ja pienehkö 
muovinen kasvovoidepakkaus.

Ehkäpä tuttuus nosti muovisangon 
suosikiksi – hunajaahan pakataankin 
kilon muovisankoihin. Sankoa pidet-
tiin kätevänä vaihtoehtona. Karton-
kisessa purkissa vetosivat ekologi-
suus ja kierrätettävyys. Sen ajateltiin 
myös sopivan hyvin juoksevalle hu-
najalle. Voidepurkin valintaperustee-
na olivat sopiva pakkauskoko ja help-
pokäyttöisyys.

Heikoiten hunajan pakkaamiseen 
sopi raadin mielestä metallinen herne-
keittopurkki. Norjassa ajatellaan asi-
asta toisin, sillä siellä metallipakkaus 
on juuri se perinteisin hunajapurkki.

Virpi Aaltonen

MENETELMÄ
Kuluttajat arvioivat tuotteita Foodwestin tutkimustiloissa sokkotestissä koodatuista maistoastioista. 
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HUNAJAN KULUTTAJATUTKIMUS: 

KULUTTAJARAATI
● Mukana 55 kuluttajaa Food-

westin paneelista.

● Noin puolet naisia ja puolet 
miehiä.

● Iältään raatilaiset olivat 
20–69-vuotiaita.

● Päivittäisiä hunajankäyttäjiä 
oli 15 %.

● Vähintään kuukausittain 
hunajaa käytti 63 %.

Koonti Foodwestin toteuttamista hu-
najan kuluttajatutkimuksista löytyy 
SML:n nettisivuilta: mehilaishoitajat.
fi -> Suomen mehiläishoito-ohjelma 
-> Ohjelman tapahtumat 2020 -> Sa-
donkorjuuseminaari 2020
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Liiton syksyiseen hintakyselyyn 
vastasi 176 tarhaajaa, mikä on 
vain hiukan vähemmän kuin 
viime vuonna. Tuloksia tulki-

tessa kannattaa kuitenkin huomata, 
että yli 50 pesän tarhaajia oli vastaa-
jissa tällä kertaa vain 10. Parhaiten 
kysely kuvaakin pientuottajien pyy-
tämää hintaa hunajastaan.

Kahden hyvän satovuoden paine 
ei näytä vaikuttavan hintoihin. Viime 
vuoteen verrattuna 450 gramman pak-
kauksen hinta oli noussut. Keskihinta 
oli nyt keskimäärin 6,84 euroa ja me-
diaanihinta 7 euroa. Purkille oli tullut 
siis lisää hintaa keskimäärin 18 sent-
tiä, ja mediaanihinta oli noussut 0,50 
euroa. Pakkauskokona 450 grammaa 
pitää vahvasti pintansa, sillä 69 pro-
senttia vastaajista myi hunajaansa täs-
sä pakkauksessa.

Pienemmät pakkaukset 
yhä suositumpia

Yllättäen toiseksi yleisin pakkaus-
koko ei ollutkaan enää puolen kilon 
pakkaus, vaan 350 gramman purkki, 
jota käytti 55 tuottajaa. Tosin 500 
gramman pakkausta suosi lähes yhtä 
moni eli 54 tarhaajaa. Suunta vaikut-
taa kuitenkin olevan selvästi pienem-
piin kokoihin päin.

Puolen kilon pakkauksesta pyyde-
tiin nyt keskimäärin 8,60 euroa, eli 15 
senttiä enemmän kuin viime vuonna. 
Mediaanihinta oli pysynyt samana, 8 
eurossa. 350 gramman pakkaus lähti 
ostajan matkaan keskimäärin 6,44 eu-
rolla. Myös sen hinta oli hiukan nous-
sut viime vuodesta.

Pientuottajat 
nostaneet hiukan hintojaan
SML:n hintakyselyn mukaan hunajan hinta on vähän noussut. 
Suosituimmasta, 450 gramman pakkauksesta pyydetään nyt kes-
kimäärin 6,84 euroa. Viime vuonna sen keskihinta oli 6,66 euroa.

Hyvin suosittuja olivat myös 300 
gramman ja 250 gramman pakkauk-
set. Ainut pakkauskoko, jonka hinta 
oli kyselyn mukaan laskenut, oli juu-
ri 300 gramman pakkaus. Se lähti nyt 
ostajan mukaan keskimäärin 5,95 eu-
rolla, kun vuosi sitten hinta oli 6,31 
euroa. Neljänneskilon pakkauksen 
keskihinta oli noussut muutamalla 
sentillä 5,32 euroon.

Kuluttajat ostavat 
mielellään omiin astioihin
Irtohunajan myyminen kuluttajien 
omiin astioihin on kyselyn mukaan 
varsin tavallista. Eräs vastaaja kom-
mentoikin, että irtohunajaa olisi men-
nyt kaupaksi vaikka kuinka. Tällaista 
myyntitapaa käytti 39 vastaajaa eli 22 
prosenttia vastanneista. Kuluttajien 
astioihin myytävän hunajan keskiki-
lohinta oli nyt 12,28 euroa ja mediaa-
nikilohinta 12 euroa. Viime vuonna 
keskikilohinta oli 12,05 euroa, joten 
pientä nousua on tässäkin.

Kennohunajaa kertoi tuottavansa 
19 tarhaajaa. Sen hinnoittelu on mel-
ko villiä, sillä myyntitapa on meil-
lä edelleen melko uusi. Kennohuna-
jaa myytin vaihtelevan kokoisina pa-
loina tai kokonaisina kakkuina. Pa-
loittain myytäessä kilohinta vaihteli 
16,5 eurosta 60 euroon kilolta. Kes-
kikilohinta asettui noin 39 euroon, 
joten kennohunajan hintaan oli tullut 
reilu kohennus viime vuoteen näh-
den. Hauska oivallus oli myydä ko-
ko Langstroth-kakku tarjoilutelineen 

kanssa. Kokonaisuus oli melko hin-
tava, 150 euroa, mutta sittenpä voi 
nauttia jatkossa kennohunajaa hel-
posti.

Kyselyssä aika harva kertoi myy-
vänsä lajihunajia, mikä saattaa johtua 
myös siitä, että isommista tarhaajista 
vain harva osallistui kyselyyn. Laji-
hunajia oli kuitenkin myynnissä laa-
ja kirjo, ja niiden hinnat olivat yleen-
sä korkeampia kuin monikukkahuna-
jalla, kalleimmillaan 40 euroa kilo.

Lasi- ja pahvi kasvattavat 
hitaasti suosiotaan
Muutokset pakkausmateriaaleissa 
tapahtuvat hitaasti, mutta muutosta 
on kuitenkin havaittavissa erityisesti 
verrattaessa tilannetta kahden vuoden 
takaiseen. Edelleen suosituinta on 
käyttää sekä muovi- että lasipurkkia. 
Näin tekee 37 prosenttia tarhaajista. 
Pelkkää muovia kertoo käyttävänsä 
30 prosenttia, mikä on 8 prosenttia 
vähemmän kuin vuonna 2018. Pelk-
kää lasia käyttää 26 prosenttia, mikä 
taas on 6 prosenttia enemmän kuin 
kaksi vuotta sitten. Pahvipakkauksia 
joko ainoana tai osassa tuotteitaan 
käyttää 8 prosenttia vastaajista. Pah-
vin käytössä on tapahtunut siis myös 
selvää nousua.

Heikko sato 
– varastot käyttöön
Todella moni vastaaja kommentoi, 
että sato jäi heikoksi joko talvitappi-

Hyvää Suomesta -merkin suosio on 
varsin vakaata. Sitä käytti 44 prosent-
tia vastaajista.

HUNAJAN KILOHINTA  2019  2020

250 gramman purkki  21,20 €  21,28 €
350 gramman purkki  18,14 €  18,40 €
450 gramman purkki  14,80 €  15,20 €
500 gramman purkki  16,90 €  17,20 €

Ta
rja

 O
llik

ka oiden tai kesän säiden vuoksi. Use-
ampi harrastaja kertoi hunajan mene-
vän kaupaksi ilman sen kummempaa 
markkinointia – monella hunaja oli jo 
myyty tai loppumassa joulusesongin 
aikaan. Isommat tarhaajat kertoivat 
jatkavansa kevätpuolella viime vuo-
den varastoilla.

Moni kommentoi pitäneensä hin-
nat samana kuin viime vuonna. ”Tä-
nä vuonna on ollut helppo sanoa tin-
kijöille ei”, eräs tarhaaja toteaa. Muu-
tama tarhaaja pystyi vihdoin huonon 
satotilanteen takia nostamaan hinto-
jaan, eivätkä asiakkaat nostoa kriti-
soineet.

Pölyttäjäkampanjasta 
piristystä myyntiin

Alueilla, joilla tuottajia ja kilpailua on 
paljon, on kuitenkin vaikeaa pyytää 

HINTAKYSELYN TAUSTAA
▪ Kysely toteutettiin liiton netti-

sivuilla syys-lokakuussa 2020.

▪ Kyselyyn vastasi 176 tarhaajaa.

▪ Valtaosa oli pientuottajia:
 108 vastaajalla oli 1–10 pesää; 

35 vastaajalla 11–20 pesää ja 
23 vastaajalla 21–50 pesää. Yli 
50 pesää oli vain 10 vastaajalla.

▪ Vastauksia saatiin joka puolelta 
Suomea. Eniten vastauksia tuli 
Uudeltamaalta (37), Turun ja 
Porin alueelta (31) sekä Hä-
meestä (25).

hunajasta haluamaansa hintaa. Eräs 
tarhuri kertoi, että hunaja ei yksinker-
taisesti mennyt kaupaksi ennen kuin 
hän tiputti purkin hintaa 50 senttiä. 
Kuluttajien näkemykseen kohtuul-
lisesta hinnasta vaikuttavat paljon 
myös hunajien hinnat kaupoissa.

Koronaepidemia on vähentänyt 
muutamilla vastaajilla myyntiä rei-
lusti, kun suoramyynti on ollut vai-
keaa tai mahdotonta. Toisaalta epide-
mia on nostanut kotimaisten ja puh-
taiden elintarvikkeiden arvostusta. 
Vetoapua hunajan myyntiin on tul-
lut tänä vuonna tiedotusvälineistä, ja 
erityisesti Ylestä: eräs tarhaaja toteaa 
myönteisen pölyttäjäjulkisuuden li-
sänneen kuluttajien kiinnostusta myös 
hunajaa kohtaan.

Virpi Aaltonen

Koronaepidemian puhjettua kaikki 
seminaarit muuttuivat keväällä webi-
naareiksi kuin salaman iskusta. Syk-
syn rauhallinen virustilanne mahdol-
listi pienempien seminaarien, kuten 
kouluttajakoulutuksen järjestämisen. 
Kyllä oli mukava nähdä mehiläisalan 
kouluttajia ihan paikan päällä. Epi-
demia karsi kuitenkin jonkin verran 
paitsi osallistujia myös esiintyjiä, 
joista osa oli mukana etäyhteyksien 
avulla.

Kouluttajakoulutuksen pääteema-
na oli hyvästä parempi peruskurssi 
sekä koulutusten järjestäminen etä-
nä. Kouluttajat perehtyivät koulutuk-
sen järjestämiseen webinaareina, ope-
tusvideoiden tekemiseen ja striimauk-
seen eli ohjelman lähettämiseen pai-
kan päältä. Näitä tuli harjoiteltua ihan 
käytännössä, koska osa esiintyjistä oli 
todella eri paikkakunnalla.

Koulutuksessa puhuttiin myös hu-
najan laadusta ja erityisesti hunajan 
käsittelyyn käytettävien astioiden ja 
laitteiden soveltuvuudesta tähän tar-
koitukseen. Laadun varmistaminen 
täytyy ottaa esille kaikessa koulutuk-
sessa, olipa kyse hoitotoiminnasta tai 
mehiläistuotteiden käsittelystä. Kou-
luttajat tutustuivat Harri Lampisen 
luotsaamana parvikarttasovellukseen, 
joka tuo digitalisaation myös mehi-
läisalalle.

Kouluttajakoulutus 
pystyttiin osallistujien iloksi 
järjestämään lokakuussa 
lähitapahtumana. Teemoina 
olivat muun muassa entistä 
parempi peruskurssi, 
opetusvideoiden tekeminen 
sekä etäkoulutukset.

Maritta Martikkala
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Kouluttajat pääsivät tapaamaan Vääksyssä

Koulutuksessa ajateltiin jo seuraavan 
kesän parviasioita, kun Harri Lampi-
nen esitteli kouluttajille parvikartta-
sovellusta.
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Mehiläisistä, pölyttäjistä ja hunajasta
Eeva-Liisa Korpela 

Euroopan-laajuinen 
pölyttäjäseuranta valmisteilla
Yhteiseurooppalaisen pölyttäjäseurannan tavoitteita ja 
menetelmiä pohtinut työryhmä on saanut työnsä päätök-
seen elokuussa 2020. Ryhmään kuului 19 asiantuntijaa 
eri maista sekä JRC:n (Euroopan komission yhteinen tut-
kimuskeskus) ja EEA:n (Europan ympäristökeskus) henki-
lökuntaa. Suomea työryhmässä edusti erikoistutkija Mikko 
Kuussaari Suomen ympäristökeskuksesta.

Seurantaan valitut kohderyhmät ovat mesipistiäisistä 
kimalaiset ja erakkomehiläiset ja muista pölyttäjistä kukka-
kärpäset ja päiväperhoset. Tavoitteena on sellaisen katta-
van seurantaverkoston perustaminen, jonka avulla pysty-
tään havaitsemaan 30 prosentin runsausmuutokset pölyt-
täjäkannoissa 10 vuoden ajanjaksolla kussakin jäsenmaas-
sa. Ajatuksena on seurata kahden indikaattorin kehittymis-
tä: pölyttäjien tilan yleisindikaattoria ja maatalousalueille 
keskittyvää niin sanottua CAP-indikaattoria. Eurooppaan 
perustetaan tätä varten noin 2 000 seuranta-aluetta, joil-
la pölyttäjiä seurataan todennäköisesti linjalaskennan ja 
värimaljapyynnin avulla. Neliökilometrin kokoiset tarkkai-
luruudut on tarkoitus satunnaistaa eri elinympäristöihin.

Työryhmän raportti löytyy Euroopan komission netti-
sivuilta nimellä Proposal for an EU Pollinator Monitoring 
Scheme.

Kansalaisaloite mehiläisten 
ja maanviljelijöiden puolesta
Eurooppalaisen Save bees and farmers- eli Pelastakaa 
mehiläiset ja maanviljelijät -kansalaisaloitteen nimien-
keruu jatkuu 30.3.2021 asti. Aloitteessa Euroopan ko-
missiota kehotetaan ehdottamaan säädöksiä, joiden 
avulla luovutaan synteettisistä torjunta-aineista vuoteen 
2035 mennessä, palautetaan biologista monimuotoi-
suutta ja tuetaan maanviljelijöitä siirtymävaiheessa. Al-
lekirjoituksia tulee saada vähintään miljoona, jotta aloite 
voidaan viedä komission 
käsittelyyn. Marraskuun 
lopussa niitä oli 431 069 
kappaletta. Suomenkielistä 
lisätietoa aloitteesta löytyy 
osoitteesta: europa.eu/citi-
zens-initiative/_fi Aloitteen 
pääsee halutessaan allekir-
joittamaan samalla sivulla.


