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Myöhäissyksyn pesäkuolemat 
järkyttäneet tarhaajia

Hämmästys on suuri, kun marras-
joulukuun oksaalihappokäsittelyn 
yhteydessä löytyy tyhjä pesä, vaikka 
yhteiskunta oli vielä ruokinnan ai-
kaan oikein vahva. Tyhjä pesä, jossa 
on ehkä muutamia mehiläisiä, mah-
dollisesti emo pohjalla ja kennois-
sa pieni määrä syntymättä jääneitä 
peittosikiöitä, on hyvin tyypillinen 
varroapunkin aiheuttama talvitappio. 
Varroamäärät ovat tällöin päässeet 
nousemaan liian suuriksi ja yhteis-
kunnan sietokyvyn raja on ylitetty. 
Lyhytikäiset, punkin kiusaamat me-
hiläiset menevät pesän ulkopuolelle 
kuolemaan, ja pesä tyhjenee.

Talvimehiläisten kehityksen ai-
kaan punkki lisääntyy sikiöillä vie-
lä elokuun torjunnan jälkeen. Jos elo-
kuussa punkkeja on jo aivan liikaa, 
punkkimäärää ei saada elokuun tor-
junnalla riittävän pieneksi ja talvi-
mehiläisiä pelastettua. Kun jokaisel-
la toukkavaiheen talvimehiläisellä on 
varroapunkki kimpussaan, yhteiskun-
ta ei joulua näe, vaikka kesämehiläi-
siä olisi ruokinnan aikaan tavallista-
kin runsaammin. Syntyvät talvimehi-
läiset ja niiden hyvinvointi ratkaisee 
talvesta selviämisen.

Ensimmäiset myöhäissyksyn oksaalihappokäsittelyjä aloittaneet 
tarhaajat ovat kokeneet ikäviä yllätyksiä. Ruokinnan aikaan vahva 
yhteiskunta onkin tyhjentynyt mehiläisistä. Mitä on tapahtunut? 
Elokuun torjunta on tehty, mutta punkki vei pesän. Kuinka paljon 
torjuntoja oikein pitäisi tehdä?

Talvella kuolleen yhteiskunnan tai 
jo ennen OH-käsittelyä tyhjenty-
neen pesän kakut kannattaa tut-
kia. Varroaan kuolleesta pesästä 
löytyy lähes aina kakkuja, joissa 
on muutama syntymätön peitto-
sikiö. Kennoja avattaessa löytyy 
myös punkkeja. Pohjalla on usein 
paljon punkkeja, ja muutamissa 
jäljellä olevissa mehiläisissäkin 
on takaruumiin jaokkeiden vä-
lissä pahimmillaan 2–3 punkkia 
mehiläistä kohti.

Talvitappiot saattavat 
nousta korkeiksi

Varroasta johtuvat talvitappiot saat-
tavat nostaa tämän talven tappioluke-
man korkeaksi. Pitkä sikiöintikausi ja 
samalla punkin lisääntymiskausi nos-
taa punkkitasoa. Riski kriittisen rajan 
ylittymiselle kasvaa sitä suuremmak-
si, mitä useammin pitkä, lämmin 
syksy meitä hellii. Lämpimänä syk-
synä punkin vaivaama lyhytikäinen 
mehiläinen menee ulos kuolemaan ja 
tarhaajan oksaalihapotus on tarpeeton 
– ei ole mitä hapottaa.

Varroantorjunnan haasteet pu-
huttavat ympäri maailmaa. Erilaisia 
vaihtoehtoja tutkitaan paljon ja har-
taasti. Pölyttäjäkato ja massakuole-
mat pelottavat. Torjunnoillakin on 
kuitenkin rajansa. Ollaanko jo lähellä 
pistettä, jossa mehiläiset kuolevat jo-
ko punkkeihin tai sitten me tarhaajat 
torjumme niin paljon, että mehiläiset 
kuolevat tai heikkenevät sen takia?

Juuri ilmestyneessä katsaustyyp-
pisessä julkaisussa (Journal of Insect 
Science 2021, Vol. 21, No 5) pohdi-
taan punkintorjunnan tilannetta. Tor-
juntamenetelmiä kehittämällä ja nii-
den yhdistelmillä yritetään taistel-
la punkkeja vastaan. Yhä enemmän 
pyritään keskittymään niin sanot-
tuun integroituun torjuntaan, eli tor-
jutaan vain tarvittaessa ja eri tavalla 
eri tilanteissa. Tämän onnistumisek-
si punkkitason arvioimiseen pitää ol-
la hyvä työkalu. Lisäksi pitää tietää, 
mikä on se punkkimäärä, joka antaa 
aiheen toimia. Artikkelissa puhutaan 
niin sanotusta taloudellisesta torjun-
tarajasta (ET) ja taloudellisten tappi-
oiden raja-arvosta (EIL), jotka ovat 
tärkeitä varsinkin ammattitarhaajille. 
Kirjoitan enemmän tästä aiheesta seu-
raavassa Mehiläinen-lehdessä.

Miksi varroamäärä nousee yli kriittisen rajan?
Varroan tuhoihin voi olla useita syitä lähtien ilmastosta, alueen muista tarhoista 
tai tarhaajista, ympäristöoloista, lähellä sijaitsevista villipesistä ja ennen kaikkea 
tarhaajan omista hoitomenetelmistä ja torjuntatavoista. Parhaiten tarhaaja voi 
tietenkin vaikuttaa omiin hoitokäytäntöihinsä.

Jos ilmiö koskee vain yksittäistä yhteiskuntaa, kyseessä voi olla torjunnan 
jälkeen tapahtunut ryöstö, jossa punkkikuorma on äkillisesti kasvanut. Punk-
kilähteenä ovat voineet olla omat, naapuritarhan tai villipesien punkkiset, hei-
kentyneet yhteiskunnat. Punkintorjuntakin on voinut jostain syystä epäonnistua 
juuri sen pesän kohdalla.

Ennaltaehkäisy:
● Hoida vain vahvoja yhteiskuntia, joissa on nuoret emot.
● Tee torjunnat ohjeiden mukaan.
● Seuraa punkkimääriä.
● Estä ryöstely.
● Keskustele naapuritarhaajan kanssa, jotta varroantorjunnat tehtäisiin 

samaan aikaan.
● Estä parveilu ja pyri löytämään lähialueen parvet.

Jos kyseessä on laajempi katastrofi eli useita pesiä on menetetty monella 
tarhalla, ongelma voi olla systemaattinen, hoito- ja torjuntavasta johtuva. Tämä 
ongelma kehittyy yleensä hitaasti useiden vuosien aikana. Punkkimäärät vain 
pikkuhiljaa hiipivät suuremmiksi, kunnes tapahtuu romahdus. Kyseessä voivat 
myös olla torjunta-aineelle vastustuskykyiset eli resistentit punkit.

Ennaltaehkäisy:
● Seuraa aktiivisesti punkkimääriä ja merkkejä virusoireista, kuten 

siivensurkastajaviruksesta.
● Käy huolellisesti läpi edellisten 3–5 vuoden punkintorjunnat.
● Tee elokuun torjunta elokuussa, ei syyskuussa, jottei punkki ehdi 

lisääntyä liikaa ja vahingoittaa talvimehiläistoukkia.
● Tee myöhäissyksyn OH-käsittely vasta, kun pesässä ei varmasti ole 

enää peittosikiöitä.
● Seuraa, paljonko marras-joulukuun OH-käsittelyllä putoaa punkkeja.
● Tee kevättorjunta, jos punkkeja putoaa yli 200 marras-joulukuun OH-

torjunnalla.
● Jos jouduit tekemään kevättorjunnan, poista peitettyjä kuhnuritouk-

kia aktiivisesti keväällä ja kesällä ja pyri laskemaan punkkitaso siten 
siedettäväksi.

● Hidasta punkin lisääntymistä tarvittaessa sikiökatkoksella.
● Jos näet tynkäsiipisiä mehiläisiä, tee täydellinen saneeraus (hunaja ja 

sikiöt pois, mehiläiset pohjukkeille) ennen heinäkuun puoliväliä ja yh-
distä siihen OH-käsittely noin viikko emon muninnan alkamisesta, kun 
peittosikiöitä ei vielä ole. Hunajaa ei enää oteta tästä yhteiskunnasta.

Ruudukko laskentalevyllä helpottaa punkin luonnollisen kuolleisuuden 
seurantaa sekä elokuussa ennen torjuntaa että marras-joulukuussa kun 
arvioidaan pesään jäävien punkkien määrää ja kevättorjunnan tarvetta. 
Myöhäissyksyn oksaalihappokäsittelyllä putoavat punkit kertovat paitsi elo-
kuun torjunnan onnistumisesta myös yleisestä punkkitasosta yhteiskunnassa. 
Puhdista laskentalevy ennen OH-käsittelyä ja laske noin viikon kuluttua 
käsittelyllä pudonneet punkit. Jos punkkeja on yli 200, kevättorjunta on 
tarpeen.

 

 

Yhteiskunnan talvitappioon tarvitaan muutakin kuin suuri punkkimäärä, mutta mikä on sietokyvyn raja? 
Myöhäissyksyn 2020 oksaalihappotiputuksella pudonneet punkkimäärät tarkkailutarhan eri pesissä 
vaihtelivat suuresti. Pesät 4,5 ja 7 ovat lähellä rajaa, jossa kevättorjuntaa olisi voinut jo harkita. Pesä kolme 
selvisi talvesta, vaikka punkkeja putosi OH-torjunnalla lähes 600 eikä kevättorjuntaakaan tehty. 
Pitkäaikaisseurannalla saadaan enemmän vastauksia. 
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Suuri varroamäärä on yleisin talvitappi-
oiden aiheuttaja, mutta mikä on mehiläis-
yhteiskunnan sietokyvyn raja? Joulukuus-
sa 2020 tarkkailutarhan pesistä putosi 
OH-tiputuksella hyvin eri määrä punkkeja. 
Pesät 4, 5 ja 7 ovat lähellä kevättorjunnan 
harkintarajaa. Pesä kolme punkkeineen 
kuitenkin selvisi talvesta, vaikka kevät-
torjuntaa ei tehty. Pitkäaikaisseurannalla 
saadaan enemmän tietoa mehiläisten 
sietokyvyn rajoista.
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SADONKORJUUSEMINAARISSA 
tavattiin pitkästä aikaa

Sadonkorjuuseminaarissa 
oli tänä vuonna erityisen 
lämmin tunnelma.
Yli 100 mehiläishoitajaa 
oli koolla ensi kertaa 
pitkään aikaan kuunte-
lemassa luentoja, mais-
telemassa hunajia ja 
juttelemassa saman alan 
ihmisten kanssa.

Kuopiossa vietetty Sadonkor-
juuseminaari tarjosi pitkän 
tauon jälkeen mahdollisuu-
den kuunnella mehiläishoitoa 

koskevia esityksiä livenä ja tavata 
muita mehiläishoitajia kasvotusten. 
Tilaisuuden käytti hyväkseen reilut 
sata tarhaajaa, ja tuntui, että kohtaa-
minen tuli tarpeeseen. Seminaariin 

saattoi osallistua tällä kertaa myös 
etänä, ja reilut 60 henkeä seurasikin 
tilaisuutta netin kautta.

Kahden viime vuoden aikana on 
jäänyt pitämättä monta tapahtumaa – 
myös Kuopion Seudun Mehiläishoi-
tajien 60-vuotisjuhlat. Siksi yhdistyk-
sen puheenjohtaja Kari Lappi sum-
masi Sadonkorjuuseminaarin avan-
neessa puheenvuorossa aluksi yhdis-
tyksen taivalta. Siitä jatkettiin Kari ja 
Päivi Lapin oman yrityksen, Hunaja-
lähteen, toimintaan.

”Pielavetiset” pannassa, 
järjestys kunniassa

Hunajalähteen toiminnassa perusidea 
on tehdä asiat mahdollisimman te-
hokkaasti ja keskittyä olennaiseen. Se 
merkitsee esimerkiksi sitä, että paikat 
ovat järjestyksessä, jolloin aikaa ei 
hukkaannu tavaroiden etsimiseen. 
Myöskään niin sanottuja pielavetisiä 
ei harrasteta: rautalanka- ja jeesus-
teippiviritelmiä ei siis nähdä Lappien 
tarhoilla. Olennaiseen keskittyminen 
tarkoittaa myös asiakaskunnan pal-
velemista hyvin. Hunajalähteellä on 
esimerkiksi kummipesätoimintaa ja 
some-näkyvyyteen kiinnitetään paljon 
huomiota. Yrityksessä pyritään pysy-
mään ajassa mukana ja innovoimaan 
jatkuvasti uutta eli Kari Lapin sanoin: 
idea päivässä pitää konkurssin loitol-
la. Yrittäjäpariskunta kuitenkin totesi, 

että yritystä ei haluta rönsyttää eri 
suuntiin vaan keskittyä tuottavuuteen. 
”Kun pesiä voidaan vähentää, voi-
daan viettää enemmän aikaa järvellä”, 
Kari Lappi päätti.

Kuluttajasta ja tuottajasta 
kumppaneiksi

Kumppanuusmaatalous on Suomessa 
vielä uusi, mutta lupaava juttu. Han-
nele Suvanto Helsingin yliopiston 
Ruralia-instituutista valotti seminaa-
riyleisölle tätä monimuotoista ilmiötä. 
Olennaista kumppanuusmaataloudes-
sa ovat paikallisuus, välikäsien puut-
tuminen, kestävä tuotanto ja riskien 
jakaminen tuottajan ja kuluttajan kes-
ken. Tyypillisesti kuluttaja maksaa 

sadosta tai tuotteesta etukäteen. Hän 
voi esimerkiksi ostaa yhden mehi-
läispesän, peltolohkon tai vaikkapa 
omenapuun sadon. Kumppanuusmaa-
talouteen kuuluu myös yhteisöllisyys 
tai tietty ekstra kuluttajalle. Voidaan 
järjestää talkoita, maisteluita tai tila-
päiviä, pakata tuotteita personoituihin 
pakkauksiin tai vaikkapa jakaa kump-
panikuluttajalle kuvia ja tietoa sadon 
kertymisestä.

Suomessa kumppanuusmaatalo-
utta harjoittaa vasta 18 tilaa tai yhtei-
söä, joista kaksi on hunajatiloja – Hu-
najalähde muuten niistä toinen. Maa-
ilmalla kumppanuusmaataloutta har-
joitetaan paljon muun muassa Sak-
sassa. Väestöltään suunnilleen Suo-
men kokoisessa Norjassakin on perä-
ti 90 maatalouskumppania. Kiinnos-
tuneet voivat tutustua aiheeseen li-
sää netissä: blogs.helsinki.fi/kumppa-
nuusmaatalous

Niittyjen ja ketojen kasvit

Ylitarkastaja Leena Lehtomaa 
Varsinais-Suomen Ely-keskuksesta 
tutustutti yleisön suureen joukkoon 
Suomen luonnon mehiläiskasveja. 
Mehiläistarhausta itsekin harrastava 
Lehtomaa on työssään perehtynyt eri-
tyisesti perinnebiotooppeihin, ja hän 
totesi, että iso osa niiden kasveista on 
myös hyviä mesikasveja. Perinnebio-
toopit eli niityt, kedot, hakamaat ja 
metsälaitumet ovat vähentyneet Suo-
messa viime vuosikymmenten aikana 
uhanalaisuuten asti, kun laidunnus 
on vähentynyt tai siitä on luovuttu. 
Perinnebiotooppeja pyritään suojele-
maan ja hoitamaan esimerkiksi karjan 
tai niiton avulla. Lehtomaa totesi, että 
niitto onkin oikein hyvä hoitomuoto, 
kunhan se tehdään kasvien kukinnan 
jälkeen ja niitosta syntyvä kasvijäte 
kootaan pois. ”Hoidetuilla niityillä 
on suuri merkitys villipölyttäjille ja 
muille hyönteisille”, Lehtomaa totesi.

Hunajakilpailussa Lontoossa

London Honey Awards on kansainvä-
linen hunajakilpailu, jossa hunajan-
tuottajat eivät kisaa toisiaan vastaan. 
Sen sijaan kilpailussa jaetaan prons-
si-, hopea-, kulta- ja platinakunnia-
kirjoja sen mukaan, kuinka hyväksi 
kilpailun raati kunkin hunajan nä-
kee. Mehiläistarhaaja Raimo Tervola 
osallistui kisaan viime keväänä ja 

pokkasi puolukkahunajalleen plati-
nakunniakirjan. Hän kertoi insinöö-
rimäisellä tarkkuudella, mitä kilpai-
luun osallistuminen vaati ja paljonko 
se maksoi. Kilpailuhunajille tulee 
esimerkiksi teettää etukäteen tietyt 
laboratoriotestit.

Tervola kertoi lähteneensä kisaan 
kiinnostuksesta ja halusta tietää, mi-
tä ulkomaiset asiantuntijat hänen hu-
najastaan ajattelevat. Toki hän myön-
si, että palkinnot auttavat markkinoin-
nissa. Ulkomailtakin on tullut ostoky-
selyjä puolukkahunajasta. ”Mutta en 
minä lähde siihen. Tuotanto on kuiten-
kin sen verran pientä”, Tervola totesi. 
Sen sijaan hän haluaa tutustua seuraa-
vaksi Apimondian hunajakilpailuun.

Nimisuojasta lisää 
arvostusta tuotteelle

Kitkan viisas, Kainuun rönttönen ja 
kalakukko – siinä esimerkkejä suo-
malaisista tuotteista, joilla on EU:n 
nimisuoja. Kaikilla tosin hieman eri-
lainen: Kitkan viisaalla on suojeltu al-
kuperänimitys ja Kainuun rönttösellä 
suojeltu maantieteellinen merkintä; 
karjalanpiirakka taas on aito perin-
teinen tuote. Ylitarkastaja Piritta 
Sokura Ruokavirastosta kertoi, että 
nimisuojattuja tuotteita on Suomessa 
tällä hetkellä 12. Paljon enempään 
olisi kuitenkin rahkeita. ”Nimisuoja 
auttaa tuotetta saamaan arvostusta ja 
sen rahallisen arvon, jonka se ansait-
see. Etelä-Euroopassa nimisuojatut 
merkit tunnetaan erittäin hyvin, ja 
niistä saa myös kaksin- tai kolminker-
taisen hinnan tavalliseen tuotteeseen 
verrattuna”, hän totesi.

Sokura näki nimisuojapotentiaa-
lia myös suomalaisissa hunajissa, ja 
hän kannusti tarhaajia pohtimaan suo-
jatuksi sopivaa tuotetta. Apua hake-
muksen tekoon saa hänen mukaan-
sa Ruokavirastosta kyllä. Joillakin 
eurooppalaisilla hunajilla suoja jo 
on. Tällainen on esimerkiksi Bul-
garian Strandzha-vuoriston tammi-
metsistä korjattava mesikastehunaja 
Strandzhanski manov med.

Seminaarin päätteeksi Anneli Sa-
lonen veti yhteen More than honey 
-hankkeen antia ja B-GOOD-han-
ketta Suomessa koordinoiva Claude 
Flener analysoi hunajakesää Suomes-
sa ja hiukan muuallakin Euroopassa. 
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Aito perinteinen 
tuote

Suojattu maantie-
teellinen merkintä 
(SMM)

Suojattu alkuperä-
nimitys (SAN)

EU:n nimisuojamerkit.

Hunajalähteen Päivi ja Kari Lappi ker-
toivat seminaarissa yrityksensä toimin-
nasta. Lounastauolla pariskunta kävi 
maistelemassa hunajakilpailun näytteitä. 

Hannele Suvanto esitteli yleisölle 
kumppanuusmaataloutta ja kannusti 
myös hunajatiloja pohtimaan, sopisi-
ko se omalle yritykselle.

Iso osa perinnebiotooppien kasveista on myös hyviä mehiläiskasveja. 
Kuvan niitty sijaitsee Rapolan kylässä.
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Suomen paras hunaja -kilpailuun saa-
tiin tänä syksynä ennätykselliset 165 
näytettä. Muutama näyte valitetta-
vasti myöhästyi, muutoin maaginen 
170 näytteen raja olisi tänä vuonna 
rikkoutunut.

Kilpailun esiraati kokoontui loka-
kuun viimeisenä päivänä valitsemaan 
loppukilpailuhunajat. Samalla laatu-
toimikunta arvioi kaikki kilpailunäyt-
teet ja jakoi moitteettomiksi todetuille 
hunajille kunniakirjat. Esiraatiin kuu-
luivat Pekka Peltotalo, Anneli Sa-
lonen, Mika Olsbo, Josefiina Kes-
kustalo, Sonja Sinisalo sekä Jarkko 
Isokungas. Laatuarvioita olivat lisäk-
si tekemässä Tarja Ollikka ja Virpi 
Aaltonen.

Yksikukkahunajien sarjaan tulee 
luonnollisesti aina melko vähän osal-
listujia, mutta viime vuosina näyttei-
tä on tullut hyvin vähän. Tänä vuon-
na vain viisi. Kilpailun esiraati päätti-
kin, että yksikukkahunajat ja aluehu-
najat kilpailevat samassa lajihunajien 
sarjassa. Koska sarjoja oli vain kolme 
ja tasokkaita näytteitä runsaasti, lop-
pukilpailuun valittiin kuusi hunajaa 
kustakin sarjasta.

Yhdistysten kisan 
voitto Keski-Suomeen

Paikallisyhdistysten sarjaan tuli tänä 
vuonna 11 hunajaa. Hunajat olivat 
hyvin erilaisia kuten sarjan henkeen 
kuuluu, ja näytteitä maistellut ylei-
sö pohdiskeli valintojaan pitkään. 
Moni maistelijoista piti sarjaa eri-
tyisen kiinnostavana. Sarjan voitto 

vuoksi emme ehdi korjata hunajaa 
kuin satokauden päätteeksi”, Nyrhi-
nen kertoo. Satokasveja ovat esimer-
kiksi voikukka ja apila, metsätarhoilla 
myös metsämarjat ja horsma.

Voitto hunajakilpailussa ilahdut-
ti mieltä, sillä tilalla on viime aikoina 
pohdittu mehiläispesien vähentämis-
tä vaikean markkinatilanteen takia. 
Toivottavasti voitosta ja paikallisleh-
dessä tulleesta huomiosta onkin apua 
markkinointiin ja loistava hunaja saa 
lisää ihailijoita.

   KITEYTETTY SARJA,   
   LOPPUKILPAILU

1. Nro 162 Sinikka ja Niko Nyrhinen, 
Makkolan luomutila, Heinoniemi

2. Nro 117 Katja Raatikainen ja
  Anna Schulman, Riihimäki
3. Nro 153 Jorma Sahinaho, Saarijärvi
4. Nro 53 Merja Mäki-Säntti ja Jar-

mo Korpela, Pori
4. Nro 157 Riitta Peräinen, Jyväskylä
6. Nro 51 Vesa Nuutila, Suomusjärvi

Paras juokseva hunaja 
Varsinais-Suomesta

Juoksevien hunajien sarjan voitti Rea 
Pelto-Uotila, jonka mehiläistarhat si-
jaitsevat Mynämäen ja Nousiaisten 
suunnalla. Hänellä oli tarjolla nel-
jä mielestään hyvää hunajaa, kun 
hän pohti kilpailuun osallistumista. 
”Annoin sitten lasten päättää, mit-
kä hunajat laitan kilpailuun. Toinen 

meni Keski-Suomen Mehiläishoita-
jille, Anssi Hiekkalan tuottamalle 
hunajalle. Voittohunaja oli kerätty 
Äänekoskella sijainneelta metsätar-
halta, ja hunajassa olikin aistittavissa 
metsämarjojen aromia.

   PAIKALLISYHDISTYSKILPAILUN
   TULOKSET

1. Nro 6 Keski-Suomen Mehiläishoi-
tajat, Anssi Hiekkala

2. Nro 9 Pohjolan Mehiläishoitajat, 
Karri Pyhtilä

3. Nro 7 Kuopion Seudun Mehi-
läishoitajat, Jouko Eskelinen

Kiteytetyn sarja voittaja 
Pohjois-Karjalasta

Kiteytettyjen hunajien sarjan voittivat 
Sinikka ja Niko Nyrhinen Kiteeltä. 
Voitto tuntui niin yllättävältä, että 
pariskunnan piti tarkistaa monta ker-
taa, onko se tottakaan. Toki Nyrhiset 
huomasivat, että tänä vuonna huna-
jan kiteytys onnistui erityisen hyvin. 
”En kyllä tiedä, minkä vuoksi. Ihan 
samalla Ari Seppälän ohjeella se 
tehtiin kuin aiemminkin”, Sinikka 
Nyrhinen nauraa.

Nyrhiset ovat tarhanneet mehiläi-
siä vuodesta 2014. Tarhaus on Mak-
kolan luomutilaa pitäville Nyrhisil-
le sivuelinkeino. Tilalla viljellään lei-
päviljoja ja uutena satokasvina luo-
mumansikkaa, jolle pölyttäjät on tie-
tysti omasta takaa. ”Hunajamme on 
sekakukkahunajaa. Maataloustöiden 

valitsi toisen, ja toinen toisen”, hän 
nauraa. Ja hyvin lapset valitsivat, sillä 
molemmat hunajat pääsivät loppukil-
pailuun.

Juoksevan sarjan voittanut hunaja 
on metsäiseltä alueelta, jossa satokas-
veina ovat esimerkiksi metsämarjat ja 
-lehmus. ”Lähellä on myös omenatar-
ha, ja mehiläiset pyörivät paljon myös 
ruusukvitteneissä”, tarhaaja kertoo.

Rea Pelto-Uotila on harrastanut 
tarhausta kymmenisen vuotta, mutta 
mehiläisiin ja hunajaan hän on tutus-
tunut jo pikkutyttönä. ”Jatkan oike-
astaan isoisäni mehiläishoitoa. Hän 
aloitti tarhauksen siinä kymmenvuo-
tiaana ja ehti hoitaa mehiläisiä lähes 
90-vuotiaaksi. Olin jonkin verran hä-
nen mukanaan hoitotöissä ja tietys-
ti varsinkin hunajaa maistelemassa. 
Kun oli tottunut, että mehiläisiä eli 
’kärvässi’ oli joka paikassa, tarhaa-
jaksi ryhtyminen tuntui luontevalta”, 
Pelto-Uotila hymyilee.

Lajihunajasarjassa 
tuttu voittaja

Puolukkahunajassa tuntuu olevan 
taianomaisen vetoava aromi, sillä se 
menestyy vuodesta toiseen. Jotta pär-
jäisi näin kovassa seurassa – ja kan-
sainvälisilläkin areenoilla – hunajan 
tulee olla kuitenkin myös erittäin hy-
vin tuotettua. Sen oululainen Raimo 
Tervola osaa, ja niinpä lajihunajasar-
jan voitto meni Muhosjoen varresta 
kerätylle puolukkahunajalle.

   LAJIHUNAJAT, LOPPUKILPAILU

1. Nro 24 Raimo Tervola, Oulu: Puo-
lukkahunaja

2. Nro 18 Juuret maalla / Petra 
Kumpulainen ja Mauri Ruuska, 
Pihtipudas: Horsmahunaja

3. Nro 146 Rea Pelto-Uotila, Naan-
tali: Hunajaa kangasmetsästä 
Mynämäeltä

4 Nro 155 Jorma Sahinaho, Saarijär-
vi: Syyskesän hunaja

5. Nro 26 Heikki Dubatscheff, Oulu: 
Hietasaaren lähihunaja

6. Nro 75 Esa ja Satu Jussila, Jokela: 
Hunajaa Pihnarin kylästä Ikaalisista

Puolukkahunaja paras 
myös tänä syksynä

Suomen paras hunaja -kilpailun po-
kaali lähti myös lajihunajasarjan 
voittaneen Raimo Tervolan matkaan, 
toista kertaa peräkkäin. Kilpailussa 

Hunajakilpailussa 
loistavaa laatua
Sadonkorjuuseminaarin yleisö valitsi 
Suomen paras hunaja 2021 -kilpailussa 
suosikikseen Raimo Tervolan tuottaman 
puolukkahunajan. Juoksevien hunaji-
en sarjan voitto meni Naantaliin Rea 
Pelto-Uotilalle ja kiteytettyjen hunajien 
voittaja oli Sinikka ja Niko Nyrhisen hu-
naja Kiteen Heinoniemeltä. Yhdistysten 
sarjan voiton vei Keski-Suomen Mehi-
läishoitajien Anssi Hiekkalan hunaja.

tuli äänestää jokaisen sarjan parasta ja 
koko kisan parasta hunajaa erikseen. 
Parhaan hunajan kisasta tulikin melko 
tiukka, sillä äänet hajaantuivat siten, 
että jokainen 18 loppukilpailuhuna-
jasta sai vähintään yhden äänen.

SUOMEN PARAS HUNAJA 2021

1. Raimo Tervola: Puolukkahunaja
2. Karri Pyhtilä: Kontion kotihunaja
2. Rea Pelto-Uotila: Juokseva hunaja

Virpi Aaltonen

   JUOKSEVAT HUNAJAT, 
   LOPPUKILPAILU

1. Nro 147 Rea Pelto-Uotila, Naantali
2. Nro 69 Juha Vuorio, Oulu
2. Nro 101 Karri Pyhtilä, Kontio: 

Kontion kotihunaja
2. Nro 136 Tero Huusko, Korholanmäki
5. Nro 135 Anne Koskenniemi, Tam-

pere
6. Nro 39 Timo Heinonen, Laitila: 

Metsähunaja
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Esiraadin jäsenet Sonja Sinisalo ja Mika Olsbo arvioimassa kilpailu-
hunajia.

Juoksevien hunajien sarjan voittanut 
Rea Pelto-Uotila sai kunniakirjansa 
Varsinais-Suomen Mehiläishoitajien 
pikkujouluissa. 

Puolukkahunajallaan Suomen par-
haan hunajan ja parhaan lajihunajan 
kunniakirjat pokannut Raimo Tervola 
haluaa seuraavaksi kokeilla, mitä hänen 
hunajastaan ajatellaan Apimondian 
hunajakilpailussa.

Parhaan kiteytetyn hunajan tuottaneet Sinikka ja Niko Nyrhinen harjoittavat 
luomumehiläishoitoa Saimaalle kurottavassa Heinoniemessä. Tänä vuonna 
satoa tuli 20 kiloa pesää kohti.
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Suomen paras hunaja -kilpailun taso oli tänä 
vuonna korkea. Kunniakirjan sai peräti 126 
hunajaa eli 76 prosenttia näytteistä. Täydet 30 
pistettä sai 25 hunajaa. Eniten huomautuksia 

tuli roskaisuudesta ja kosteudesta. Mukana oli useita 
selkeästi liian kosteita näytteitä. Ne oli mahdollisesti 
korjattu loppukesästä, joka oli monin paikoin hyvin 
sateinen. Näytteissä havaittiin runsaasti muun mu-
assa horsman ja mesikasteen aromeja, mutta monet 
tavalliset maut, kuten lehmus ja kanerva, puuttuivat 
makujen kirjosta lähes täysin.

Nimi      Sarja
Aamuisa Oy / Sari Ruotsalainen ja 
Sami Niemi, Laihia    1, 4
Alatalon Hunaja Oy / Alatalo Anita ja Sami, Lahti 1
Arbøl-Lilleberg Katrine, Turku   1
Beesyssla / Jarmo Tuokko, Jomala   1
Cicek Yasin, Oulu    2, 4
Dubatscheff Heikki, Oulu    2, 4
Edfelt Titti, Parainen, Vikbo torp   2, 4
Eskelinen Jouko, Karttula    4, 4
Falenius Marja Ja Tony, Tuusula   2
Harmaala Pertti, Oulunsalo   4
Hautanen Risto, Joensuu    2
Heinonen Timo, Laitila    2, 2
Heinonen-Tuomi Marjo, Raisio   2
Helkiö Osmo, Torvoila    1, 2, 3
Hiekkala Anssi, Jyväskylä    2
Hilska Erkki, Saarijärvi    1
Honeybunny – Finnmade Honey / 
Annu Pekala-Heikkilä, Elimäki   1
Huusko Tero, Korholanmäki   2, 3
Hyytiä Eerik ja Fredling Kirsi, Kalanti  1, 1
Häikiö Martti, Kuopio    1, 2
Härmälä Pasi, Seinäjoki    2
Iivari Sirpa, Putkilahti    4
Jakola Nina, Sievi    1, 2
Jussila Esa ja Satu, Jokela    1, 4
Juuret maalla / Kumpulainen Petra ja 
Ruuska Mauri, Korppinen    2, 3
Katavisto Jarmo ja Laura, Helsinki   1, 2
Kiiskinen Tapani ja Valtanen Pirjo / 
Egyptinkorven hunajaa, Nurmes   2
KissMyHoney / Hannu Airola, Livonsaari  2
Kiviluoma Jari-Matti ja Tuija, Juonikylä  2
Kokko Jenni ja Pertti / Kuninkaisten hunaja,Espoo 4
Kortekangas Tuija, Säynätsalo   4
Koskenniemi Anne, Tampere   2
Kraft Marru & Pohtila Tomi, Rovaniemi, Hirvas 4
Kämäri Tiiti, Iittala    1
Köntti Aimo, Vantaa    2
Könönen Tarja ja Lastunen Arto / 
Kankaalan tila, Lokakylä    1, 4
Laitinen Heidi, Tornio    1
Lakervi Erkki, Tampere    1, 1

Lepolan tila / Immonen Janne, Haukipudas 2
Liukkonen Susanna ja Jukka / Ketolan hunaja, Oulu 2
Loppukaarre Kari, Kirkkonummi   1
Luonnon Kulta / Flener Claude, Lieto as  2
Lyytinen Kalle ja Pitkänen Tiina / 
Puijonlaakson mehiläistarha, Kuopio  4
Makkolan luomutila / 
Nyrhinen Sinikka ja Niko, Heinoniemi  1
Manilaci Aytac, Espoo    2, 4, 4
Marjamäki Oili, Oulainen    4
Marjaniemi Anu, Pomarkku    1
Moilanen Kristiina, Saarijärvi   1
Muukkonen Santeri, Helsinki   2
Mykkälä Markku, Vojakkala   2, 4, 4
Mäki-Säntti Merja ja Korpela Jarmo, Pori  1, 1
Mäntysaari Nora, Tammiainen   1
Määttä Nina, Airaksela, Kuopio   1
Nurmi Krista, Hiltulanlahti    1
Nuutila Anni, Kalanti    1, 4
Nuutila Vesa, Suomusjärvi   1
Olssohns Bigård / 
Ohlsson Tomas, Marianne och Sven Olof, Munsala 1, 3
Palomäki Tarja, Merimasku   2
Parikka Ari, Kalhonkylä    2
Pekkola Samuli, Ruutana    4
Peltomäki Heikki, Oulu    1
Pelto-Uotila Rea, Naantali   2, 4
Penttinen Eila Maria, Venetmäki   2
Peräinen Riitta, Jyväskylä    1
Puistokaarteen hunaja / 
Mäkinen Salla ja Santama Jarno, Hämeenlinna 1
Pyhtilä Karri, Kontio    2, 4
Raatikainen Katja ja Schulman Anna, Riihimäki 1
Raiskio Sakari, Vaulammi    1
Riihiaho Sini, Haapavesi    4
Romppanen Heli, Suolahti   4
Ruohosen tarhat / Ruohonen Anne, Rusko  1, 4
Rytky Sirkku, Haapavesi    2
Röcke Timo, Helsinki    1
Saarinen Anneli, Multia, Sahrajärvi  1
Saatsi Helena, Mäntsälä     1, 4
Sahinaho Jorma, Saarijärvi   1, 4, 4
Sirkka Hanna, Vihijärvi    1
Somppi Maarit, Äänekoski   1
Särkiö Pekka, Lahti    2
Taiminen Riikka, Naantali    4
Talvipallo ky / Santala Juha, Pekola  4
Tervola Raimo, Oulu               1,2, 3, 4
Tähtelä Ari, Ylämylly    2
Villilän Mehiläistarhat /
Johanna ja Sampsa Haijanen, Laitila  1, 1
Vinni Marja ja Niemelä-Koura Asko, Vantaa 2
Vuorio Juha, Oulu    2
Väisänen Veikko, Vantaa    2
Vääräkankaan hunaja / Kari Vääräkangas, Ylivieska 1, 2, 4
Willner-Santalahti Birgitta / 
Keisarinnan Hunaja by Queen Bee, Kotka  2

Suomen paras hunaja 2021 -kilpailun kunniakirjat

Vapaaehtoisten tarhaajien joukko 
kokoontuu pari kertaa vuodessa ha-
vaintotarhaajaseminaariin perehty-
mään tavallista syvemmin tarhauksen 
haastaviin aihepiireihin. Tällä kertaa 
kokoonnuimme Kuopiossa Sadon-
korjuuseminaaria edeltävänä päivänä 
ja syvennyimme varroapunkkiin, no-
semaan ja vaakapesäasioihin. Yhdes-
sä pohdittiin esimerkiksi sitä, miten 

HAVAINTOTARHAAJAT perehtyvät 
syvemmin tarhauksen haasteisiin

vaakapesäsivustoa voisi kehittää ja 
sen tietoja hyödyntää entistä tehok-
kaammin. Claude Flener näytti myös 
mielenkiintoisen B-GOOD-projektin 
tuloksia ja kertoi hankkeen tämän 
hetken tilanteesta. Ulkomainen vie-
railijamme Carlos Laynez Ruotsis-
ta kertoi webinaarin kautta Ruotsin 
Ligustica-yhdistyksestä ja heidän 
puhdasparitustoiminnastaan.

Ruotsissa neljä rotuyhdistystä

Ruotsin neljä rotuun liittyvää yhdis-
tystä toimivat itsenäisinä paikallisyh-
distysten tapaan ja saavat toimintaan-
sa tukea. Puhdasparitustarhalla tai pa-
ritusalueella valitaan kuhnurikannat, 
mutta toisin kuin Suomessa, Ruot-
sissa ei ole Beebreed.eu-järjestelmän 
kaltaista järjestelmällistä testausta. 
Eri paritustarhoilla on hieman erilai-
nen toimintatapa, mutta emon tuonti 
parituspesässä alueelle pariutumaan 
on suhteellisen edullista – kustannuk-
siltaan alle 10 euroa.

Pistohalukkuus testataan 
yhdessä

SML:n jalostusarvostelijat arvioivat 
yhteiskuntien lauhkeutta tai rauhalli-
suutta usein hoitotoimien yhteydessä 
pisteyttämällä mehiläisten käyttäy-
tymistä arvosanalla 1–4 Beebreed.
eu-järjestelmän ohjeen mukaisesti. 
Ligustica-yhdistyksellä on sen sijaan 
aivan toisenlainen tapa testata mehi-
läisten pistohalukkuutta. Yhdistyksen 
jäsenet kokoontuvat joka kesä yhdes-
sä paritusasemalle ja jakaantuvat pa-
rin kolmen hengen ryhmiin tekemään 
arvostelun. Arvostelu tehdään alueen 
kaikille pesille tietyn portaittain ete-
nevän ohjeen mukaan. Viimeinen 
vaihe on pesän kylkeen lyönti. Pisteet 
tulevat sen mukaan, missä vaiheessa 
testaaja saa pistoksen. Pistohaluisim-
mat yhteiskunnat eristetään paritus-
alueen laitamille ja niihin vaihdetaan 
emo ensi tilassa.

Maritta Martikkala

Johanna ja Sampsa Haijasesta 
Vuoden 2021 havaintotarhaajat

SML valitsee vuosittain Vuoden havaintotarhaajan. 
Kunniamaininnalla halutaan kannustaa uusia tar-
haajia mukaan tärkeään toimintaan. Tänä vuonna 
valinnalla haluttiin tukea ja kannustaa vasta vähän 
aikaa mukana olleita, mutta aktiivisia havaintotar-
haajia. Kunniakirja kukkien kera ojennettiin Sadon-
korjuuseminaarissa Johanna ja Sampsa Haijaselle 
Laitilasta. Haijaset ovat mukana sekä kannatta-
vuuslaskennassa että jalostusarvioinnissa. 
Onnea Johanna ja Sampsa! 

Havaintotarhaajaseminaarissa keskusteltiin muun muassa vaakape-
sistä ja kuultiin, miten rotuyhdistykset toimivat Ruotsissa.
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Seminaarissa tutustuttiin myös käytännössä SML:n uusien vaakojen toimintaan. 
Janakkalassa kesän 2021 koekäytössä olleen vaa’an tuloksista nähdään tämän 
kesän painonkehitys: kesäkuussa paino nousi jyrkästi, heinäkuun alkupuolella 
näkyy vielä kohtuullisen hyvää nousua ja elokuussa kosteuden ansiosta pientä 
sadon lisäystä. Tällä tarhalla sato tosin näyttää olevan kohtuullisen hyvä. Ylei-
sesti keskisato jäi jonkin verran alle pitkäaikaisen keskiarvon.

30.11.2021 11.00 Vaakapesäseuranta

https://vaakapesa.fi/selaa.php?vuosi=2021&kunta=57 2/6

Mäkipelto 2 (Tarhaaja: Pekka Peltotalo)

Mittauspäivä Mittaustulos
(kg)

Mittaustulos
muutoksen
jälkeen (kg)

Painonmuutos Kumulatiivinen
muutos Kommentit

05.05.2021 28,2 0,0 0,0
1-osastoisena talvehtinut
mehiläisyhteiskunta, italialainen, Lyson
pesävaaka

06.05.2021 28,2 0,0 0,0
07.05.2021 28,3 0,1 0,1
08.05.2021 27,8 -0,5 -0,4
09.05.2021 27,4 -0,4 -0,8 13 astetta, illalla alkoi sade

10.05.2021 28,0 0,6 -0,2 Yöllä ja aamulla sadetta, päivällä
sadekuuroja, 9 mm vettä

11.05.2021 29,9 34,1 1,9 1,7 Lisättiin 2. osasto, lämmintä ja poutaa
12.05.2021 34,8 0,7 2,4 Kaunista ja lämmintä
13.05.2021 35,6 0,8 3,2 Kaunis ja lämmin sää
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Satokauden mittaustulokset
Janakkala, 2021

Mäkipelto 2

09.04 23.04 07.05 21.05 04.06 18.06 02.07 16.07 30.07 13.08 27.08 10.09
-20
-10

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100
110
120
130
140
150

Highcharts.com



EU-kooste 6/202110 11EU-kooste 6/2021

Mehiläishoito-ohjelmassa on 
rahoitus suomalaisten mehi-
läisvahanäytteiden analyyse-
ja varten joka toinen vuosi. 
Näillä tutkimuksilla seurataan 
suomalaisen vahan laadun 
muutoksia  (Taulukko 2).

Taulukko 2. Kesällä 2021 tutkittiin viisi näytettä vuoden 2020 
vahoista. Kolme näytettä saatiin tavanomaisista vahaeristä (A, 
B ja E), yksi näyte luomutilalta (C) ja yksi näyte luomutilalta, 
jossa on oma vahakierto (D).

Vuoden 2021 vahatutkimuksessa löy-
tyi jäämiä kolmesta varroantorjunta-
aineissa käytettävästä tehoaineesta, 
kahdeksasta muusta aineesta sekä 
lyijystä. Lyijyn lisäksi tutkittiin kad-
miumin, elohopean sekä glyfosaatin 
ja sen hajoamistuote AMPA:n määrät. 
Niitä ei löytynyt yhdestäkään näyt-
teestä. Myös tymolista jää vahaan 
jäämiä. Tässä tutkimuksessa niiden 
määrää ei tutkittu. Ruotsissa löy-
dettiin vuoden 2021 vahanäytteistä 
tymolijäämiä 3,0–8,9 mg/kg.

Taulukossa kolme on verrattu suo-
malaisen vahan jäämien määrää eri 
vuosina sekä ruotsalaisten vaha-ana-
lyysien jäämämääriä. Taulukossa on 
esitetty korkeimmat löydetyt jää-
mämäärät. Suomen näytteissä mää-
rät ovat selkeästi vähäisempiä kuin 
Ruotsin näytteissä. More than ho-
ney -hankkeen teettämässä analyy-
sissa kumafossin (0,05 mg/kg) ja tau-
fluvalinaatin (0,05 mg/kg) keskimää-
räiset määrät pohjukkeissa olivat pie-
nempiä kuin kaksi vuotta aiemmin ke-
rätyissä vahanäytteissä (0,12 ja 0,20 
mg/kg). Tämä on odotettua, sillä va-
hassa olevat jäämät laimentuvat si-
tä mukaa, kun mehiläiset sekoittavat 
uutta vahaa vanhan joukkoon. Näyt-

Taulukko 3. Vaha-ana-
lyyseissa löydetyt kor-
keimmat jäämämää-
rät eri vuosina Suo-
messa ja Ruotsissa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mg/kg Villirakenteet Kuorimavaha Pohjukkeet
Näytteen numero 1 4 7 10 13 16 2 5 8 11 14 17 3 6 9 12 15 18
ei yhdisteitä 0 0 0 0 0 0
Brompropylaatti 0,01 0 0,03 0,01 0,11 0,03
Kumafossi 0,01 0 0 0,03 0,03 0,11
Tau-fluvalinaatti 0 0,1 0,04 0,05 0,06
Dietyyli-m-toluamidi, DEET 0,02 0 0,08 0,05 0 0,01 0,04 0,05 0,01 0,13
Klorobentsilaati 0,01
DDT 0,01
Piperonyylibutoksdi 0 0,02 0,06 0,03 0,08
Tolylfluaniidi 0 0,01 0,01
Heksaklorsykloheksaani 0,04
Lindaani 0,04
Propargiitti 0,01 0,01
Difenylamiini 0,02 0,02
4-klor-3-Metyylifenoli 0,01
Ikaridiini 0,03 0,03 0,04
Pyraklostrobiini 0,02 0,03
Vinklotsoliini 0,03
Boskalidi 0,03
Yhdisteiden kokonaismäärä 0,05 0,03 0,14 0,03 0,08 0,01 0,11 0,12 0,30 0,10 0,32 0,44
Yhdisteitä kpl 2 2 4 2 2 1 5 5 9 3 8 8

mg/kg A B C D E
Brompropylaatti 0,02
Kumafossi 0,07 0,07 0,02 0,12 0,02
Tau-fluvalinaatti 0,11 0,10 0,07 0,92 0,03
DEET 0,04 0,02
Piperonyylibutoksidi 0,02 0,04
Tolyylifluanidi 0,01
Propargiitti 0,24 0,02 0,02 0,45
Permetriini 0,02
Flumetriini 0,01 0,01 0,03
Tebukonatsoli 0,01
Lyijy 0,05 0,10 0,05 0,25
Yhdisteiden kokonaismäärä 0,43 0,32 0,22 1,61 0,35
Yhdisteitä kpl 4 8 5 7 5

mg/kg EU-ohjelman 
näytteet 2018 

MTH näytteet  
2020 

EU-ohjelman 
näytteet 2020 

Ruotsi 
1998-2018 

Ruotsi 
2019-2020 

Brompropylaatti 0,05 0,11 0,02  0,05  
Kumafossi 0,2 0,11 0,1 0,5–1,6 0,39  
Tau-fluvalinaatti 0,38 0,1 0,9 0,5–5,2 1,58  
DEET  0,13 0,04  0,80  

 

 

 

Näyte Hiilivedyt 
yhteensä (g/100)   

Parafiini 

A 16,4 havaittu ”pieniä määriä” 
B 15,8 havaittu ”pieniä määriä” 
C 16,1 havaittu ”pieniä määriä” 
D 15,9 havaittu ”pieniä määriä” 
E 16,1 havaittu ”pieniä määriä” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     PIDETÄÄN YHDESSÄ HUOLTA VAHAN LAADUSTA

● Vastuu suomalaisen mehiläisvahan laadusta on kaikilla mehi-
läishoitajilla.

● Älä osta tuontivahaa. Siinä mahdollisesti olevat parafiinilisät ja 
torjunta-ainejäämät päätyvät osaksi Suomen vahakiertoa.

● Älä osta halpaa ulkomaista vahaa netistä. Se on todennäköisesti 
väärennettyä. Vahaväärennöksiä on lähes mahdoton erottaa 
aidosta vahasta. Selkein erotustapa on halpa hinta!

● Jäämiä sisältävää vahaa ei pysty kotikonstein puhdistamaan. Edes 
pitkään vedessä keittäminen ei vähennä rasvaliukoisten aineiden 
määrää vahassa.

● Varastossa olevat vahat kannattaa myydä sitä käsitteleviin yrityk-
siin, jotta saadaan suomalaista vahaa vahakiertoon ja siitä valmis-
tettuja pohjukkeita omiin ja aloittajien pesiin. Siten ulkomaista 
vahaa ei tarvitse tuoda Suomeen.

● Käytä vesiliukoisia varroantorjunta-aineita eli muurahais- ja 
oksaalihappoa. Niistä ei päädy jäämiä vahaan, kuten vaikkapa 
tymolista.

● Älä käytä ulkomailta ostettuja varroantorjunta-aineita. Tau-
fluvalinaattia (tehoaineena esim. Apistanissa) ei käytetä enää 
Suomessa, koska se ei tehoa: varroapunkki on kehittänyt sen 
tehoaineelle vastustuskyvyn.

● Antibiootit eivät kuulu mehiläispesiin.

● Hanki tietoa tarhan ympäristössä käytettävistä torjunta-aineista 
ja sijoita pesät mahdollisimman turvallisesti. Ole mahdollisuuk-
sien mukaan yhteydessä alueen viljelijöihin.

● Kiinnitä huomiota pesälaatikoiden rakenteissa ja käsittelyssä sekä 
varastotiloissa käytettäviin kemikaaleihin.

● Myös iholle laitettavien hyönteiskarkotteiden tehoaineet saatta-
vat joutua vahaan.

● Suomalainen mehiläisvaha on liian arvokasta poltettavaksi kynt-
tilöissä. Ne voidaan valmistaa ulkomaisesta vahasta.
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Lähteet: Preben Kristiansenin luento 
More than honey -hankkeen webi-
naarissa 23.9.2021: Mehiläisvahan ei-
toivotut aineet ja vahaväärennökset
Mehiläinen 3/2019: Suomalaisessa-
kin mehiläisvahassa jäämiä
Mehiläinen 5/2019: Mehiläisvahan 
aitouden toteaminen
Lista näytteistä löytyneistä yhdisteistä 
ja niiden käyttötarkoituksista löytyy 
More than honey -hankkeen sivuilta: 
mehilaishoitajat.fi/more-than-honey-
hanke/

Kuva vasemmalla. Jos pohjukkeen vahassa on 
joukossa parafiinia, se rikkoutuu ja romahtaa 
pesässä. Tämä kuva on Ruotsista.

Näyte Hiilivedyt 
yhteensä, % 

Parafiini 

A 16,4 havaittu ”pieniä määriä” 
B 15,8 havaittu ”pieniä määriä” 
C 16,1 havaittu ”pieniä määriä” 
D 15,9 havaittu ”pieniä määriä” 
E 16,1 havaittu ”pieniä määriä” 

 

Kuvateksti: Jos pohjukkeen vahassa on joukossa parafiinia, se rikkoutuu ja romahtaa pesässä. Tämä kuva on 
Ruotsista. 

Taulukko 4. Mehiläisvahan aitousanalyysien tulokset vuonna 
2021. Hiilivetyjen määrä puhtaassa eurooppalaisessa vahas-
sa on noin 14  - 16 %. Yli 18 % viittaa väärennökseen.

Anneli Salonen, 
tutkimusasiantuntija

Vuoden 2021 mehiläisvahanäytteet

teistä löydetyt suurimmat pitoisuudet 
olivat myös selvästi pudonneet, tosin 
yksittäisissä näytteissä ne voivat olla 
vielä korkeita.
Mehiläisvahaa väärennetään 
monin tavoin

Mehiläisvahaa väärennetään, koska se 
on kalliimpaa kuin monet muut vahat. 
Väärennöksiä tehdään monella tavalla 
(ks. esim. Mehiläinen 5/2019), joista 
yleisin on lisätä vahaan parafiinia. Va-
haväärennöksiä voidaan tutkia määrit-
tämällä näytteistä hiilivetyjen kokonais-
määrä tai parafiinin määrä. Hiilivetyjen 
kokonaismäärä puhtaassa eurooppa-
laisessa mehiläisvahassa vaihtelee 14 
ja 16 prosentin välillä. Tavoite on 14,5 
prosenttia, yli 18 prosenttia taas viittaa 
selvästi väärennökseen.

Vuonna 2021 tutkituista näytteis-
tä kaikki tulkittiin hiilivetyjen koko-
naismäärän perusteella puhtaaksi 
mehiläisvahaksi. Pieniä määriä pa-
rafiinia löytyi kuitenkin kaikista näyt-
teistä. Vuonna 2018 tutkituissa näyt-
teissä (Mehiläinen 3/2019) merkke-
jä parafiinista oli vain kahdessa näyt-
teessä kahdeksasta.

Vahaväärennösten ulkoinen tun-
nistaminen on hyvin vaikeaa (Mehi-
läinen 5/2019). Ruotsissa vahavali-
mon työntekijä esti valppaudellaan 
noin 200 kilon suuruisen väärenne-
tyn vahaerän sotkeutumisen muun 
vahan joukkoon, koska hänellä oli asi-
asta pitkä kokemus. Kyseisessä erässä 
kokonaishiilivetyjen määrä oli lähes 
90 prosenttia, ja analyysin mukaan 
siinä ei ollut mehiläisvahaa ollenkaan.

Vastuu vahan laadusta 
on kaikilla

Suomalaisten mehiläishoitajien vas-
tuulla on pitää vahaväärennösten 
määrä mahdollisimman pienenä. Tä-
hän jokainen voi vaikuttaa siten, että 
ei osta halpaa ulkomaista mehiläis-
vahaa. Lisäksi kannattaa laittaa omat 
vahansa ja vahapohjukkeensa varas-
toista kiertoon, jotta suomalaisia poh-
jukkeita saadaan kaikkien mehiläishoi-
tajien pesiin. Monet vahankäsittelijät 
tekevät pohjukkeita mehiläishoitajille 
heidän omasta romuvahastaan, jos 
vahaerän suuruus on vähintään 100 
kg. Jos itsellä ei ole näin paljoa ro-
muvahaa, kannattaa olla yhteydessä 
oman alueen tarhaajiin. Yhteistyöllä 
erän kokoonsaanti on nopeampaa ja 
on mahdollista saada omalta alueelta 
peräisin olevasta vahasta valmistettu-
ja vahapohjukkeita.
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Liiton hintakyselyn mukaan suosituimpien hunajapakkausten 
hinnassa on hienoista laskua: 450 gramman pakkaus maksoi 
hintakyselyssä keskimäärin 6,69 euroa ja 500 gramman pak-
kaus 8,52 euroa. Viime vuonna vastaavat hinnat olivat 6,84 ja 
8,60. Sen sijaan pienimpien pakkausten hinta oli noussut.

SML teki tuttuun tapaan syys-loka-
kuussa hintakyselyn, johon saatiin 
tällä kertaa 194 vastausta. Netissä 
toteutetun kyselyn mukaan suosi-
tuin myyntipakkaus on edelleen 450 
gramman purkki. Sen suosio on kui-
tenkin ollut tasaisessa laskussa. Kun 
kolme vuotta sitten tuota purkkia 
käytti 75 prosenttia kyselyn vastaa-
jista, nyt purkki oli käytössä 63 pro-
sentilla. Keskimäärin 450 gramman 
pakkauksesta pyydettiin 6,69 euroa 
ja mediaanihinta purkille oli 6,50 
euroa. Viime vuonna purkin keski-
hinta oli 6,84 euroa ja mediaanihinta 
7,0 euroa, joten hinnassa on pientä 
laskua.

Toiseksi suosituin purkki oli 500 
gramman pakkaus, jota kertoi käyttä-
vänsä 28 prosenttia vastaajista. Pur-
kin suosio on pysynyt kutakuinkin 
ennallaan eikä hinnassakaan ollut 
suurta eroa viime vuoteen. Purkki 
lähti ostajan matkaan keskimäärin 
8,52 eurolla, joten hinnanlaskua vii-
me vuoteen oli 8 senttiä. Mediaani-
hinta oli 8 euroa – se on pysynyt sa-
mana jo kolme vuotta. Varsin vakaa 
pakkaus!

Pienet pakkaukset 
– parempi hinta

Vajaa neljännes vastaajista käytti 350 
gramman pakkausta. Sen keskihinta 
oli laskenut viime vuodesta 5 senttiä, 
ja nyt siitä pyydettiin 6,39 euroa. Pie-
nimpien pakkauskokojen keskihinta 
sen sijaan oli kyselyn mukaan nous-
sut: 300 gramman pakkaus maksoi 
nyt 6,17 euroa ja 250 gramman 
purkki 5,89 euroa, kun viime vuonna 
keskihinnat olivat 5,95 ja 5,32 euroa.

Käytössä oli myös jonkin verran 
140 gramman ja 150 gramman purk-

keja. Niissä hintaerot olivat huimia, 
sillä purkissa myydään sekä laji- et-
tä monikukkahunajia. Hintahaitari oli 
2,50–10,00 euroa, ja tavallisin hinta 
asettui 4–5 euroon. Kaikkein pienin 
purkkikoko oli 50 grammaa, ja sillä 
oli hintaa 2 euroa.

Myyntipakkauksina 
myös ämpäreitä

Kilon pakkauksessa myytynä huna-
jalle tuli keskihinnaksi 14,60 euroa. 
Hinnan voi sanoa pysyneen tasaisena 
viime vuodet. Irtohunaja asiakkaan 
omaan astiaan irtosi keskimäärin 
12,03 eurolla kilolta. Viime vuoteen 
nähden hinnassa oli 0,25 euron lasku, 
mutta mediaanihinta oli pysynyt sa-
mana, 12 eurossa.

Hunajaa myytiin myös hyvin 
isoissa pakkauksissa – jopa 10 litran 
ämpäreissä. Tällöin hunajasta pyydet-
tiin esimerkiksi 10 tai 12 euroa kilol-
ta. Paljousalennukset näyttävät olevan 
tavallisia, ja eräs vastaaja kertoi myy-
vänsä kovan hunajan hieman edulli-
semmin kuin pehmeän.

Kennohunajan ja lajihunajien 
tuottajia vähän

Kennohunajaa kertoi tuottavansa vain 
yhdeksän vastaajaa, mikä oli aika-
moinen romahdus edellisiin vuosiin 
verrattuna. Ehkäpä kyselyyn vastasi 
tällä kertaa enemmän tuoreita tar-
haajia kuin aiemmin? Hintavaihtelu 
kennohunajalla oli totutusti suurta: 
15–60 €/kg.

Myös lajihunajien tuottajia vasta-
si kyselyyn vähän, mikä saattoi joh-
tua siitä, että monien lajihunajien tuo-
tanto oli viime kesänä vaikeaa. Sa-
toa saatiin kyselyn mukaan kuitenkin 

muun muassa horsmasta, puolukas-
ta, hillasuolta, tattarista, voikukasta 
ja mesikasteesta. Myös eri tarhoittain 
brändätty hunaja ja vuodenaikaishu-
najat kuuluivat repertoaariin. Haus-
ka, ostajia miellyttänyt idea oli ker-
roshunaja, jossa alla on vaaleaa ja yl-
lä tummaa hunajaa.

Kilohinnaltaan koko kyselyn kal-
leimpia olivat juuri kerroshunaja ja 
puolukkahunaja, molemmat 71,42 €/
kg. Monikukkahunajan hinta oli par-
haimmillaan 63,49 €/kg, kun 315 
gramman myyntipakkauksella oli hin-
taa 20 euroa.

Lasipurkin käyttö 
lisääntynyt viime vuosina

Muovi oli kyselyssä suosituin pak-
kausmateriaali, mutta lasi tulee hyvin 
lähellä perässä. Pelkkä muovipak-
kaus oli käytössä 35 prosentilla, lasi 
ja muovi 30 prosentilla ja pelkkä 
lasi 28 prosentilla vastaajista. Pahvi-
pakkausten käyttö on pysynyt viime 
vuoteen nähden suunnilleen samana. 
Sitä käytti 7 prosenttia vastaajista 
joko ainoana tai yhtenä pakkausvaih-
toehtona.

450 grammaa viiden vuoden hintavertailu

2017 keskihinta 450g/6,94 € eli 15,42 e/kg

2018 keskihinta 450 g/6,75 € eli 14,87 €/kg

2019 keskihinta 450 g/6,66 € eli 14,80 €/kg

2020 keskihinta 450 g/6,84 € eli 15,20 €/kg

2021 keskihinta 450 g/6,69 € eli 14,86 €/kg

HINTAKYSELYN TAUSTAA
• Hintakysely toteutettiin SML:n nettisivuilla syys-lokakuussa 2021. 

Vastaajia oli 194.

• Suurin osa – 72 prosenttia – vastaajista oli harrastetarhaajia, jotka 
kertoivat omistavansa 1–10 mehiläispesää. Neljänneksellä vastaajista 
oli 11–50 pesää. Kuudella vastaajista oli yli 50 pesää, ja heistä vain 
yhdellä yli 100 pesää.

• Eniten vastauksia saatiin Uudeltamaalta: 44 kappaletta. Runsaasti 
vastauksia tuli myös Varsinais-Suomesta (22), Pohjois-Pohjanmaalta 
(19), Pirkanmaalta (14) ja Pohjois-Savosta (13).

•  Kyselyyn vastasi tällä kertaa vain kolme luomutuottajaa, joten vertailua 
tavanomaisesti tuotetun hunajan ja luomuhunajan välillä ei voida tehdä.

• HUOM. SML ei esitä hintakyselyn perusteella hunajalle mitään suo-
situshintaa.

Pakkausmateriaaleissa on tapah-
tunut viime vuosina vain vähän muu-
toksia. Kyselyn perusteella tosin 
näyttää siltä, että tarhaajat käyttävät 
mieluiten vain yhtä pakkausvaihto-
ehtoa: joko lasia tai muovia. Kolme-
na edellisenä vuonna suosituin vaih-
toehto nimittäin oli käyttää sekä lasi- 
että muovipurkkia. Pelkän lasipurkin 
käytössä on viime vuodet ollut hie-
noista lisäystä joka vuosi.

Kauppojen hinnat 
aiheuttavat paineita

Kyselyn vapaissa kommenteissa nä-
kyi huoli hunajan hinnoista kaupois-
sa. Useampi tarhaaja totesi, että su-
permarkettien hunajatarjoukset luovat 
kuluttajalle väärän kuvan kotimaisen 
hunajan keskimääräisestä kilohin-
nasta. Jotkut tarhaajat kertoivatkin 
myyvänsä hunajansa edullisesti, kos-
ka kokevat, etteivät voi pyytää siitä 
kalliimpaa hintaa kuin kaupassa.

Kaikki eivät kuitenkaan lähde hin-
takilpailuun mukaan. ”Tänä vuon-
na en tinkimistä hyväksynyt: kerroin 
miten hiki oli suojapuvussa helteessä 
jonkun parvea kaupungista pyydys-

täessä ja kaikissa hoitotoimissa. Tin-
kaaminen loppui siihen.”

Koronaepidemian vuoksi peruute-
tut myyjäiset ovat valitettavasti vai-
kuttaneet usean tarhaajan myyntiin, 
ja eräs vastaaja totesi, ettei pientuot-
tajan ole nykyään byrokratian vuok-
si helppoa saada hunajaansa kauppo-
jen hyllylle.

Menekissä ja hinnoissa 
alueellisia eroja

Hintakyselyssä voi nähdä alueellisia 
eroja hunajan menekissä ja hinnassa. 
Osassa Suomea useampi tarhaaja va-
litti heikkoa kysyntää ja hintatasoa, 
toisaalla paikallista hunajaa arvoste-
taan yli menekin ja hinta on hyvässä-
kin satotilanteessa hyvä:

”Hunajasato on hiukan parem-
pi kuin viime vuonna. Perushunajien 
hinnat edellisen vuoden tasolla. Laji-
hunajissa hinnan nousua. Kauppa on 
käynyt hyvin.”

”Sato oli hyvä, vaikka sääolosuh-
teet haastavat ja satokin loppui jo hei-
näkuun alussa. Kauppaan menevälle 
hunajalle sain pienen hinnankorotuk-
sen, sain mitä pyysin.”

Virpi Aaltonen

Hunajan hinnassa hienoista laskua

Pakkauskohtainen hintavertailu 2020 ja 2021

Keskihinta 500 g: 8,60 € ja 8,52 €

Keskihinta 450 g: 6,84 € ja 6,69 €

Keskihinta 350 g: 6,44 € ja 6,39 €

Keskihinta 300 g: 5,95 € ja 6,17 €

Keskihinta 250 g: 5,32 € ja 5,89 €
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Camillas hörna

Julen står inför dörren och 
i år kommer det säkert 
också att ordnas julmark-
nader. Honung är en bra 
julklapp vilket gör att man 
ofta säljer bra på markna-
der. I samband med dessa 
försäljningstillfällen är det 
också lätt att berätta om 
bin och honung. Kunderna 
har ofta tid att prata bort en 
liten stund.  Här vill jag ta 
tillfälle i akt att berätta att 
nu finns också ”broschy-

HONUNGSRECEPT- OCH FÄRGLÄGGNINGSHÄFTE

FINSK HONUNG – ETT MILJÖVÄNLIGT ALTERNATIV

MALA OCH
KOCKA
°

Hösten lider mot sitt slut och på biodlings-
fronten står oxalsyrebehandlingen i tur. Kom 
ihåg att göra den. Varroakvalstren tar sällan 
paus och är hela tiden på hugget. 

ren” Väritä ja kokkaa på svenska. Den heter Måla och 
kocka och medlemmarna kan beställa den direkt från 
förbundets kansli. Det lönar sig också att föreningarna 
beställer en större mängd som sedan kan delas ut på 
möten och andra sammankomster. Broschyren kan man 
sedan dela ut när man säljer sin honung, hemifrån eller 
på marknader.

Om man dessutom har egna klistermärken med kon-
taktuppgifter, så kan man limma sådana på broschyrens 
baksida. Så även om kunden inte köper honung av en så 
kan man sticka en broschyr i handen och då finns kon-
taktuppgifterna till hands om besökaren vill ta kontakt 
i ett senare skede. Kom ihåg att man skall göra det lätt 
för den potentiella kunden att ta kontakt.

Jag har nu verkat som rådgivare i ett halvt år. Det 
har varit roligt att prata med er alla som har tagit kon-
takt. Fortsätt med det. Biodling är mycket annat än bis-
kötsel. Under mina 30 år som biodlare upplevde jag 
mycket. Jag skötte allting från blomma till burk. Det 
finns inga dumma frågor.

På tapeten de närmaste månaderna är förbundets 
nya hemsida. Den kommer att bli jättefin och dessutom 
tvåspråkig. Alla på förbundet jobbar hårt på den. På vin-
terdagarna i januari 22.1 – 23.1.2022 kommer man att 
berätta mera om sidan. 

Jag betjänar er ju främst från mitt hemmakontor 
i Tenala men jag ställer också upp ifall ni vill att jag 
kommer på besök när föreningarna har något möte eller 
tillställning.

Önskar er alla en riktigt God Jul och Gott Nytt År
Camilla

LYHYESTI-PALSTA

Kukkakärpäset tärkeitä kuminan pölytyksessä

Helsingin yliopisto ja Suomen ympäristökeskus ovat to-
teuttaneet yhdessä laajan kuminanpölytyskokeen, jossa 
tutkimusaloja oli kolmellakymmenellä pellolla. Tutki-
muksen mukaan kukkakärpäsillä ja muilla kärpäsillä on 
kuminanpölytyksessä merkittävä rooli: laskennoissa kuk-
kakärpäset ja muut kärpäset tekivät enemmän kukkakäyn-
tejä kuin kimalaiset ja mehiläiset yhteensä. Eri pölyttäjät 
viihtyivät myös eri puolilla lohkoja. Kärpäsillä oli suurempi 
merkitys pellon laitamilla, mehiläisillä ja kimalaisilla taas 
pellon keskellä. Pölytys lisäsi kuminan siemensatoa 40 
prosenttia. Tutkimuksen perusteella myös kukkakärpäs-
ten elinympäristöt kannattaa ottaa huomioon pölytystä 
tarvitsevien satokasvien läheisyydessä. Tutkimus löytyy 
osoitteesta: urly.fi/2kvZ 

Kiinnostavaa kaupunkimehiläistutkimusta

Nuori englantilainen tutkija Ash Samuelson tutkii kima-
laisten ja mehiläisten pärjäämistä kaupungissa. Lontoon 
Royal Holloway -yliopistossa työskentelvä tutkija on ha-
vainnut muun muassa, että kaupunkimehiläiset löytävät 
ravintoa huomattavasti lähempää kuin maaseudulla elävät 
lajikumppaninsa. Siksi niillä on paremmat edellytykset 
menestyä. Tutkimuspesistä seurataan muun muassa yh-
teiskuntien menestymistä, ravinnonhakua, tautitilannetta 
ja talvehtimista. Myös mehiläisten tanssikielestä on tehty 
tarkempia analyyseja. Tutkimuksiin voi tutustua osoittees-
sa: urly.fi/2kwh 

Mehiläisistä ja pölyttäjistä

Kukkakaistoista monia hyötyjä vihannestiloilla

Peltolohkoille kylvettävät kukkivat kaistat tuottavat ravin-
toa, suojaa ja lisääntymispaikkoja pölyttäjille ja tuhohyön-
teisten luontaisille vihollisille. Samalla ne lisäävät pellon 

monimuotoisuutta. Luon-
nonvarakeskus on tutkinut 
erilaisia kukkivia kaistoja 
kasvukausilla 2020–2021. 
Tutkimuksen tavoitteena 
on lisätä tietoa yksivuotis-
ten kukkakaistojen käytän-
nön toteutusmahdollisuuk-
sista vihannestiloilla. Tes-
tattavana on ollut puhtaita 
härkäpapukaistoja, härkä-
papu-hunajakukkakaistoja 
ja härkäpapu-hunajakukka-
rehuvirnakaistoja. Luon-
nonvarakeskuksen tutkija 
Pirjo Kivijärvi esittelee 
testien tuloksia ja ideaa 
pellon monimuotoisuutta 
tukevista kukkivista kais-
toista Youtube-videolla 
osoitteessa: urly.fi/2kvC

Anneli Salonen


