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Viljelijät tuntevat pölytyksen hyö-
dyt jo hyvin, mutta pölytyspalvelun 
käytäntöjä voitaisiin vielä tehostaa. 
Aiheesta sivuilla 84–87. 
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ta kerrotaan sivulla 82.

2019

Suomessa esiintyy yli 200 erakko-
mehiläislajia. Erakoihin tutustutaan 
sivuilla 94–96.
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Seuraavaan lehteen tulevat tekstimateriaalit ja ilmoi-
tukset viimeistään 5.7.2021. Lehti ilmestyy viikolla 31.

Emon merkitsemisvärit

Kansikuva ja takakannen kuva: 
Tarja Ollikka
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Digitalisaation tarpeita 
ja mahdollisuuksia
Aloitin mehiläishoitoharrastuksen kuusi vuotta sitten ja huomasin jo ensim-
mäisellä Luukisen Hannun pitämällä teoriatunnilla, että uusi teknologia voisi 
tarjota alalle paljon mahdollisuuksia. Olinhan katsonut maailmaa työni puolesta 
digilasit päässä jo vuodesta 1998.

Teknologia on yksi keino ratkaista niitä monia haasteita, joita kohtaamme 
mehiläishoidon arjessa. Teknologia sinänsä ei ole itseisarvo, vaan se, kuinka 
osaamme hyödyntää sitä ja kuinka helppokäyttöistä palveluja tarjoavat tahot 
osaavat siitä tehdä. Alalla törmätään liian usein ratkaisuihin, joissa insinöörit on 
päästetty vapaasti kehittämään järjestelmiä ja käytettävyys on unohdettu tyys-
tin. Tällaiset ratkaisut eivät kanna pitkälle eikä niitä pidä kuluttajina hyväksyä.

Digitalisaatio on pidettävä aktiivisesti mielessä, kun kehitämme toimintaa niin 
SML:ssä kuin omassa mehiläishoitotyössämme. Annan seuraavaksi kolme 
esimerkkiä osa-alueista, joissa uudella teknologialla on isot mahdollisuudet. 
Tässä kohtaa on hyvä maininta, että ratkaisujen hintataso on painunut vuosi 
vuodelta alaspäin.

Toiminnan tehostaminen. Jokainen meistä haluaa varmasti päästä helpom-
malla niin mehiläisharrastajana kuin päätyössään mehiläishoitajana tai SML:n 
työntekijänä. Uuden teknologian avulla pystymme optimoimaan esimerkiksi 
tarhakäynnit tehokkaammin. Tiedämme heti, jos pesässä ei ole kaikki hyvin 
tai sieltä on vaikkapa lähdössä parvi. Tiedämme, milloin sikiöinti on alkanut tai 
loppunut ja miten pesän paino on kehittynyt, ja osaamme sen mukaan tehdä 
tarvittavat hoitotoimet oikeaan aikaan.

Lisää nuoria mehiläisten pariin. SML:n visiona on “Mehiläistoimiala on aktiivi-
nen osa suomalaista yhteiskuntaa, me takaamme alan jatkuvuuden ja terveet 
mehiläiset”. Tarvitsemme siis uusia mehiläishoitajia myös nuorten parista. 
Meillä on mahdollisuus sytyttää ensimmäiset mehiläishoidon kipinät nuorten 
suuntaan esimerkiksi pelillistämällä mehiläishoitoa tai näkymällä sosiaalisessa 
mediassa niissä paikoissa, jossa nuoret ovat.

Mehiläisten hyvinvointi ja tutkimus. SML:n visiossa kerromme, että takaamme 
terveet mehiläiset. Uusi teknologia tuo valtavat mahdollisuudet myös tutki-
mukseen. Voimme esimerkiksi kerätä tietoa suoraan pesistä ja yhdistää sitä 
erilaisiin tietolähteisiin, kuten säätiloihin. Valtakunnallisesti tällainen työ vie 
toimialaamme varmasti eteenpäin ja edistää mehiläisten terveyttä.

Rohkaisenkin meitä kaikkia aktivoitumaan ja pohtimaan, mitä mahdollisuuksia 
uusi teknologia voi tuoda meille. Suhtaudutaan siihen avoimin mielin, sillä 
myös tämä toimiala muuttuu.

Aloitin uutena johtokunnan jäsenenä vuodenvaihteessa. Digitalisaatio ja uuden 
teknologian hyödyntäminen mehiläishoitoalalla ovat minun kulmani siihen, 
kuinka haluan kehittää SML:n toimintaa ja koko toimialaa. Haluan myös tuoda 
SML:n toimintaan enemmän strategista ajattelutapaa, jossa meillä on selke-
ämmät tavoitteet ja toimintaa seurataan erilaisilla mittareilla. Työ on omalta 
osaltani vasta alussa. Jos sinulla on näihin asioihin ideoita, ole rohkeasti yhte-
ydessä minuun.

Hyvää kesää kaikille, 
Harri Lampinen, 

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

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

Tässä muutamia tapoja parveilun 
estämiseksi:

1. Käytetään hitaasti parveilevaa 
kotimaista emokantaa.

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

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

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

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

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

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

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

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

Parvet kiinni nopeasti

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

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

Varroa ja esikotelomätä 
– mehiläistarhaajan 
kestohaasteet

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

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

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

haajaksi Ruokaviraston 
nettisivuilla

o Rekisteröi tarhapaikkasi eli 
pitopaikkasi Ruokaviraston 
nettisivuilla

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

● Tee kirjallinen sopimus mehi-
läispesän ostamisesta.

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

● Sovi tarhapaikasta maanomis-
tajan kanssa.

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

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

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

● Osallistu SML:n Neuvojan ajan-
kohtaistunteihin.

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

● Pidä mehiläisyhteiskuntasi 
terveinä ja vahvoina ja niiden 
emot nuorina.

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

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

ALOITTELIJAN MUISTILISTA

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

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

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

Peltokanankaali aloittaa kukintansa 
Etelä-Suomessa toukokuun lopul-
la. Samaan aikaan kukkii monia 
mehiläisille sopivia kasveja, mutta 
peltokanankaali kuuluu mehiläisten 
suosikkilistalle. Pesään tulevan 
siitepölyn väri vaihtelee sinapinkel-
taisesta vihertävänkeltaiseen
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Mehiläistalouden pesäkohtainen talveutustuki 
on haettavissa 15.6. saakka. Tuen myöntämi-
sen edellytyksenä on, että hakija on rekiste-

röitynyt eläintenpitäjäksi ja hänellä on vähintään 15 tal-
vehtinutta mehiläisyhteiskuntaa koko tuotantokauden 
ajan eli 1.6.–30.9.2021. Yhteiskunnista on myös pystyt-
tävä keräämään normaali hunajasato tuen myöntämis-
vuonna. Mehiläiskuntien pitopaikat kannattaa päivittää 
haun yhteydessä ajantasaisiksi Ruokaviraston sivuilla.

Sähköinen haku suositeltavin

Mehiläistalouden tukea suositellaan haettavaksi sähköi-
sesti henkilötunnuksella tai Y-tunnuksella Vipu-verkko-
palvelussa osoitteessa vipu.ruokavirasto.fi. Vaiheittaiset 
ohjeet sähköiseen hakuun löytyvät Ruokaviraston me-
hiläistalouden tukea koskevalta sivulta.

Tukea on mahdollista hakea edelleen myös paperi-
lomakkeella, joka palautetaan Manner-Suomessa Poh-
jois-Savon ELY-keskukseen ja Ahvenanmaalla valtionvi-
rastoon. Paperilomaketta käyttäessäsi muista tarkistaa, 

että hakemuslomake on vuodelle 2021 ja että se on kai-
kilta osin huolellisesti täytetty. Postitse lähetetty hake-
mus katsotaan saapuneeksi ajoissa, kun siinä on posti-
leima viimeistään 15.6.2021. Postitse lähetettyyn hake-
mukseen kannattaa aina pyytää postileima.

Tukea 19 euroa pesältä

Pesäkohtaista tukea maksetaan 19 euroa talvehtinut-
ta yhteiskuntaa kohti. Tuki maksetaan vuoden 2021 
loppuun mennessä edellyttäen, että hakemuksessa on 
kaikki tarvittavat tiedot ja liitteet.

Tarkemmat ohjeet tuen hakuun ja hakulomakkeen 
löydät Ruokaviraston nettisivuilta: ruokavirasto.fi/vilje-
lijat/tuet-ja-rahoitus/mehilaistalouden-tuki. 

Lisätietoja saa myös Pohjois-Savon ELY-keskuksesta 
Vuokko Mähöseltä (vuokko.mahonen@ely-keskus.fi, 
0295 026 832) tai hänen ollessaan estynyt Eija Eskeli-
seltä (0295 026 704). Ahvenanmaalla hakuneuvoja an-
taa Charlotta Granqvist (charlotta.granqvist@ambets-
verket.fi, 018 635 279).

Virpi Aaltonen

Hae pesäkohtaista tukea 15.6. mennessä

Emoja toimitetaan pitkiäkin matkoja kasvattajilta tarhaajille, ja on hyvin tärke-
ää, että olot kuljetuksen aikana ovat emolle mahdollisimman suotuisat. Erityi-
sesti lämpötilaan tulee kiinnittää huomiota. Siittiöt emon siittiösäiliössä säilyvät 
elinvoimaisina, kun lähetyshäkin lämpötila pysyy +15–38 asteessa. Suuremmat 
vaihtelut vaikuttavat emon jälkeläistuottoon. American Bee Journalissa julkais-
tussa tutkimuksessa lämpötilastressattujen emojen muninta-ala oli noin puolet 
pienempi kuin kontrolliemojen. Tunnin lämpötilastressi ei vielä aiheuttanut 
suurta siittiöiden elinvoiman heikkenemistä. Vasta kun stressi kesti vähintään 
kaksi tuntia, siittiöiden elinvoima putosi 11,5 prosenttia ja sillä oli vaikutusta 
emon hyväksymiseen. Koesarjassa testattiin 200 emoa. 
Lähde: Alison McAfee, American Bee Journal, huhtikuu 2021, sivu 438

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

Opetustarha ja 
kuninkaallisia mehiläisiä

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

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

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

kuvasti, mikä haastaa myös neuvon-
nan järjestelmät.

Tiedon liikkuminen 
on laaja kokonaisuus

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

B-KIS-kartoitus apuun 
kehitystyössä

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

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

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

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

Eeva-Liisa Korpela
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Lotta Fabricius Kristiansen

Talvitappiot vaikuttavat 
kohtuullisilta

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

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

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

Lämpötilastressi voi vahingoittaa emon siittiösäiliössä olevia siittiöitä

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

EU-sammandrag
 01/2021

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

Pesäkohtaista tukea suositellaan haettavaksi Vipu-palvelussa, mutta haku onnistuu 
edelleen myös paperilomakkeella.

Liitto tuottaa jatkossa tärkeimmät 
julkaisut ja materiaalit myös ruot-
siksi. Ne löytyvät SML:n nettisivuilta 
Suomen mehilaishoito-ohjelma- ja 
För biodlare -alasivuilta. 
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1 Kevät hiipi hiljaa Akaaseen

Aivan maaliskuun lopulla tehtiin toi-
nen pesäkierros: ruokavarat tarkas-
tettiin uudelleen ja poistettiin tintti-
verkot. Verkkona toimii pieni katis-
kaverkon palanen lentoaukon edessä, 
jolloin tintit eivät pääse häiritsemään 
vartijamehiläisiä. Hiirenestimenä olen 
käyttänyt silmäkooltaan 6 x 6 mm:n 
verkkoa. Se peittää kokonaan auki 
olevaa lentoaukkoa. Apuruokaa an-
nettiin kevään ensimmäisellä kier-
roksella yhteen pesään, nyt oli kaksi 
pesää lisäruuan tarpeessa.

Pesien pohjat vaihtoon

Huhtikuun alkupuolella alkoi olla 
tarvetta vaihtaa pesien pohjat. Ilman 
lämpötila oli jo iltapäivisin lähellä 
10:tä astetta. Mukaan pohjia vaihta-
maan lähti kaksi aloittelijaa. Siinä oli 
mainio tilaisuus keskustella mehiläi-
sistä ja niiden hoidosta näin keväällä. 
Pohjan vaihto onnistuukin helposti, 
kun on kolme sitä tekemässä. Mehi-
läisiä sisältävä laatikko tulee samalla 
punnittua ja arvioitua näin lisäruuan 

Kevät edistyi Akaassa sopivalla tavalla hitaasti: päivisin 
lämpötila nousi plussalle ja yöllä laski 4–8 pakkasasteeseen. 
Huhtikuun loppupuolella lämpöä saatiin lopulta riittävästi, 
jotta päästiin tarkastamaan pesät kunnolla.

tarve. Mikäli ruokaa tarvitaan, lai-
tetaan ruokataikina uudelle pohjalle 
takaosaan ohueksi paineltuna ja laa-
tikko päälle.

Vanhaa pohjaa on hyvä tarkastella 
heti sillä silmällä, onko siinä jotakin 
erityistä tai poikkeavaa. Jos on, poh-
ja viedään roskineen ja kuolleine me-
hiläisineen aina heti autoon. Pohjaa 
ei saa tällöin edes alustavasti puhdis-
taa tarha-alueella tautiriskin vuoksi.

Lämmin päivä 
– pesät vihdoin auki

Seuraava pesäkierros tehtiin noin 
kahden viikon kuluttua, kun odotettu 
lämmin päivä tuli: +18 astetta, tuulta 
ei nimeksikään. Kukka Salmiovirta 
ja Roope Malinen lähtivät innolla 
mukaan, koska pesät voitiin avata en-
simmäistä kertaa tänä keväänä. Aloi-
timme pesien tarkastelun seuraamalla 
lentoaukolla tapahtuvaa liikennettä 
– onko siinä jotakin tavallisuudesta 
poikkeavaa. Yleensä välttelen savut-
timen käyttöä. Pieni määrä savua an-
netaan vain tarvittaessa. Kun avataan 

pesä, taitetaan kehien päällä oleva 
muovi siten, että on mahdollista tar-
kastaa viisi kehälistaa. Sitten muovi 
siirretään tarkastettujen listojen päälle 
ja tarkastetaan loput viisi kehää. Näin 
mehiläisten on helpompi ylläpitää pe-
sän lämpötaloutta ja lentoon lähtevien 
mehiläisten määrä pysyy pienempänä.

Kehälistojen tarkastuksessa arvi-
oidaan monenlaisia asioita: sikiöala, 
hunajan määrä, pergavarat ja kaikki 
normaalista poikkeava. Se ei olekaan 
aina yksinkertaista. Olen jo muutama-
na vuotena lisännyt tässä vaiheessa 
alle uuden laatikon, jossa on mahdol-
lisimman monta valmiiksi rakennet-
tua kehälistaa sekä pergaa sisältäviä 
kehälistoja. Sikiöosastolaatikko jää 
ehdottomasti aina ylimmäksi. Emo 
ylälaatikossa -menetelmässä perga-
kakut tahtovat kulkeutua linkoomoon 
hunajia kerättäessä. Näin pergan mää-
rä pesissä voi jäädä liian pieneksi seu-
raavaa vuotta ajatellen. Pesätarkas-
tukset on tehtävä huolella, vaikka ai-
kaa kuluu joskus runsaastikin.

Kun tätä kirjoitan, on toukokuu ai-
van alussa. Viime ajat ovat olleet kyl-
miä ja yöpakkasilla höystettyjä. Me-
hiläisillä on ollut lentomahdollisuus 
vain muutamana päivänä yleensä il-
tapäivisin. Seuraava pesäkierros teh-
dään lämpötilojen mukaan toukokuun 
puolenvälin tienoilla.

Vasemmalla Kukka Salmiovirta ja 
Raimo "Roope" Malinen vaihtamas-
sa pohjia. Samalla lisätiin alle uusi 
laatikko. Asuintonttimme on hehtaarin suu-

ruinen, ja tästä pinta-alasta puolet 
on peltoa. Pelto oli pitkään heinäpi-
toisena joutomaana, joka kuitenkin 
niitettiin vuosittain, ja joskus kasvus-
to käytettiin rehuksikin. Niinpä oli 
helppo päätös tehdä alasta koepelto 
hunajantuotantoon. Syksyllä 2016 
pelto laitettiin niittomurskaimella si-
leäksi ja kynnettiin.

Ensimmäinen kesä 
– kukintaa loppukesästä

Seuraavana keväänä tehtiin kylvö-
alusta tasausäkeellä ja alue kylvet-
tiin. Peltoa varten oli valmistettu 
siemenseos alsike- ja valkoapilasta 
sekä sinimailasesta. Kaikkia näitä 
laitettiin seokseen painomääräisesti 
yhtä paljon ja sekoitettiin betonimyl-
lyssä. Mielestäni seoksesta tuli hyvä, 
siemenet olivat painoltaan ja kooltaan 
samansuuruisia.

Kylvettävä alue oli erittäin kui-
va, ja tiedossa oli runsas rikkaruoho-
jen kasvu. Siksi siemeniä piti kylvää 
tuplasti normaaliin nähden. Siten rik-
kakasveille ei jää tilaa kasvaa. Ke-
sä 2017 oli kuitenkin erittäin kuiva, 
ja siksi pelto alkoi kasvaa vasta lop-
pukesästä. Elokuun puolella apilat al-
koivat kukkia, mutta mettä ei pellos-
ta saatu, hivenen siitepölyä kuitenkin.

Melkeinpä yllättäen EU-tarkasta-
jat tulivat peltoa katsomaan. He kier-
sivät koko pellon, mehiläispesien 

Hunajantuotantopellon perustaminen

kohdalta tosin aika kaukaa takaa. Tar-
kastajan lausunto oli, että on hienoa 
nähdä muutakin kuin kaura- ja ohra-
peltoja. Erikoiset sääkuviot kuitenkin 
jatkuivat. Syyskuussa alkoivat runsaat 
sateet. Vettä tuli niin paljon, että pel-
toa ei voitu leikata niittomurskaimel-
la lainkaan. Muuten maahan olisi tul-
lut traktorista syvät raiteet. Niinpä se 
jäi sellaisenaan talvehtimaan.

Toisena vuonna kasvatus 
onnistui

Seuraavana vuonna pellon peitti nurin 
mennyt edellisvuoden kasvusto, jossa 
kuitenkin oli pieniä aukkoja, joista 
apila pääsi kasvamaan. Pohjakoste-
us maassa oli hyvä, ja kasvu näytti 
lupaavalta. Edellisvuoden kuivuus 
kuitenkin toistui: vettä ei satanut ke-
säkuun puoliväliin mennessä. Pohja-
kosteutta kuitenkin riitti, ja alsikeapi-
lan kukinta alkoi. Jokunen mehiläinen 
kävikin apilan kukissa. Sinimailasta 
pellossa oli erittäin heikosti.

Kesäkuun 19. päivänä tuli kau-
an kaivattu sade. Sekin oli aika vaati-
matonta, alle 20 mm, mutta sadepäi-
vän jälkeen mehiläiset alkoivat liik-

kua pellossa oikein mukavasti. Teim-
me peltoon 34 metrin pituisen lasken-
talinjankin. Linjalaskentakertoja tu-
li kesältä aika runsaasti, yhteensä 35. 
Laskennassa olivat mukana myös ki-
malaiset ja kukkakärpäset. Laskennan 
yhteydessä piti kirjata ruudukkoon 
päivämäärä, kellonaika ja lämpötila 
sekä arvio säätilasta. Pölyttäjätutki-
musta siis tehtiin. Kaikkein hyödylli-
sin tieto tarhaajalle oli kuitenkin vaa-
kapesän jokapäiväinen punnitustulos. 
Samalle riville kirjattiin myös mehi-
läistiheys pellossa. Myöhään syksyllä 
apilapelto leikattiin niittosilppurilla.

Seuraavat vuodet pettymys

Seuraavana keväänä odotukset olivat 
aika suuriakin, mutta ne muuttuivat. 
Koko apilapelto oli tuhoutunut. Sen 
olivat valloittanut timotei ja juola-
heinä. Tilanteelle ei voinut mitään: 
syksyllä pelto pätkiksi niittomurs-
kaimella ja talveutukseen. Seuraava-
na keväänä ohjeistettiin kylvämään 
päälle vain uudet siemenet, mutta 
minkäänlaista kasvua ei tapahtunut. 
Syksyllä taas silputtiin kasvusto pät-
kiksi.

Tänä keväänä on jälleen tarkoitus 
kylvää pelto ilman kyntämistä uuden-
laisilla eväillä. Siitä kerron ensi nu-
merossa lisää.

Risto Niilimäki

Viitisen vuotta sitten perustimme tontillemme puolen hehtaarin 
koepellon hunajantuotantoa varten. Mesipelto on osoittautunut 
haastavaksi hankkeeksi, mutta periksi ei anneta.

Keväällä 2017 kylvettiin hunajantuo-
tantopeltoon siemenseos, jossa oli val-
ko- ja alsikeapilaa sekä sinimailasta.

Apilakasvustoa 27.7.2017. 
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Ensi kesänä Akaassa tapahtuu taas. Hunajahulinat pidetään Toijalan 
torilla 21. elokuuta ja Läheltä lähtee -tapahtuma elokuun lopulla. 
Mesimessu, jossa siunataan hunajasato, järjestetään Kylmäkosken 
kirkossa syyskuun puolivälissä.
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Havaintotarhaajatoiminnalla SML 
pyrkii kehittämään mehiläishoitoa 
ja sen kannattavuutta Suomessa. Ha-
vaintotarhaajat muun muassa seuraa-
vat sadon kertymistä vaakapesätulok-
sista, tarkkailevat erilaisten varroan-
torjuntatoimien tehokkuutta ja tekevät 
kannattavuuslaskentaa. Toimintaan 
kuuluvalla jalostusarviointiohjelmalla 
puolestaan pyritään tukemaan Suo-
men mehiläiskantojen kehittymistä 
vahvoiksi, terveiksi, tuottaviksi ja 
paikallisiin oloihin sopeutuneiksi.

Uusimpia tutkimuksia 
ja keskustelua

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

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

Parvet haltuun 
uuden palvelun avulla

Suomessa on noin 70 000 mehiläis-
pesää ja 10 000 mehiläistarhaa. Ar-
vioiden mukaan joka toisesta mehi-
läistarhasta karkaa parvi kesäisin, eli 
yhteensä 5 000 parvea lähtee tarhoilta 
vuosittain. On arvioitu, että 4 000 
parvea häviää luontoon ja loput 1 000 
parvea löydetään. Mehiläisparvet.fi-
palvelun avulla huolehditaan nämä 
1 000 parvea takaisin mehiläistarhoille 
mahdollisimman nopeasti ja helposti.

Tavalliselle kansalaiselle mehi-
läisparven kohtaaminen on outo ti-
lanne, jota voisi kutsua parvihäm-
mennykseksi. Sen toivotaan tietenkin 
menevän ohi mahdollisimman nope-
asti, ja mehiläisparvet.fi-palvelun on 
tarkoitus auttaa asiassa.

Tavoitteena tehokas 
toimintaketju

Mehiläishoitajina haluamme ensi-
sijaisesti tietää tarhamme lähistöllä 
havaitut parvet ja huolehtia niistä. Se 
on vastuullista toimintaa ja onnistuu 
sovelluksen avulla helposti. Palvelu 
mahdollistaa kuitenkin parvien kiin-
niottamisesta kiinnostuneille hyvän 
mahdollisuuden noutaa parvia laa-
jemmaltakin alueelta. Parvesta lähtee 
sähköpostiviesti kaikille tarhaajille, 
joiden kotipaikka on 50 kilometrin 
säteellä parvesta. Lisäksi palvelun 
tarkoituksena on vapauttaa SML:n 
työntekijöiden työaikaa parven kiin-
niottajien metsästämisestä muun mu-

SML ottaa 
mehiläisparvet.fi 
-palvelun koekäyttöön 
kesäksi 2021. Palveluun 
voi kuka tahansa ilmoittaa 
löytämänsä mehiläispar-
ven, jolloin palveluun 
liittyneet lähialueen mehi-
läishoitajat saavat siitä il-
moituksen. Sovelluksen on 
tarkoitus palvella kaikkia 
Suomen mehiläishoitajia.

assa mehiläishoidon neuvontatyöhön, 
jolla pyritään estämään parveilua.

Palveluun voi kuka tahansa il-
moittaa löytämänsä mehiläisparven 
ilman rekisteröintiä. Tällöin palve-
luun liittyneet lähialueen mehiläishoi-
tajat saavat ilmoituksen uudesta par-
vesta. Mehiläishoitaja, joka päättää 
hakea parven tarhalleen, merkitsee 
parven varatuksi ja noutaa sen. Nou-
don jälkeen mehiläishoitaja merkit-
see parven noudetuksi. Palvelu toimii 
kaikilla nettiselaimilla tietokoneel-
la, tabletilla ja puhelimella eikä vaa-
di erillistä sovelluksen asentamista.

Liity mukaan palveluun!

Palvelu vaatii onnistuakseen, että 
mahdollisimman moni mehiläishoi-
taja liittyy mukaan osoitteessa mehi-
laisparvet.fi. Liittyäkseen ei tarvitse 
olla SML:n jäsen. Parveilukausi on 
käynnistymässä, ja uusia parvi-ilmoi-
tuksia alkaa tulla tuota pikaa. Huomi-
oitavaa on, että palveluun liittymäl-
lä ei sitoudu parvien noutamiseen. 
Parvi-ilmoituksesta voi aina tarkistaa, 
kuinka lähellä omaa tarhaa parvi on, 
ja päättää parven noudosta sen jäl-
keen. Tärkeintä on, että huolehdimme 
yhdessä mehiläiset takaisin tarhoille. 
Mehiläisparvet.fi-palvelun on kehit-
tänyt mehiläistarhaaja, HappyBee-
yrityksen perustaja Harri Lampinen.

Teksti Harri Lampinen
 ja Virpi Aaltonen
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Mehiläisparvet.fi-palvelun etusivulla 
parven havainnut henkilö pääsee hel-
posti tekemään ilmoituksen parvesta. 
Hän jättää ilmoitukseen puhelinnu-
meronsa, johon parven hakeva tar-
haaja soittaa mahdollisimman pian. 
Ilmoittaudu parvien noutajaksi osoit-
teessa mehilaisparvet.fi

Parven voi ilmoittaa joko käyttämällä 
palvelun antamaa paikkatietoa tai 
katuosoitetta. Toukokuun puolivälissä 
parvia hakevia tarhaajia oli ilmoittau-
tunut palveluun noin 50. SML:n vanha 
parvien kiinniottajien kartta toimii 
jonkin aikaa rinnakkain mehiläispar-
vet.fi-palvelun kanssa.
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HALUAISITKO 
HAVAINTOTARHAAJAKSI?

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

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

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

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

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

Havaintotarhaajaseminaari 
tarjosi tutkimusta ja vertaistukea

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

Siipisuonimittaus 
jalostuksen apuna

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

jossa perehdytään varroan lisäänty-
miskykyyn eri mehiläiskannoilla.

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

Maritta Martikkala, 
teksti ja kuvat
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Kaupallisten pölytyspalveluiden 
tuottaminen Suomessa on muuhun 
maailmaan verrattuna pienimuo-
toista. Keväällä 2019 opiskelijatyönä 
tekemässämme kyselytutkimukses-
sa ilmeni, että pölytyspalveluille on 
enemmän kysyntää kuin tarjontaa 
(Myller S., Korhonen E. ja Holap-
pa M.: Pölytyspalvelututkimuksen 
tulokset). Tarjonnan kasvamista on 
hidastanut mehiläistarhauksen pie-
nimuotoisuus. Myös pesien siirtotyö 
koettiin tutkimuksen mukaan haasta-
vaksi pesien muodon ja painavuuden 
vuoksi.

Syksyllä 2020 julkaistussa Savo-
nia-ammattikorkeakoulun opinnäyte-
työssäni tutkin taloudellisia ja logisti-
sia mahdollisuuksia pölytyspalvelui-
den tuotteistamiseen. Työn tavoittee-
na oli luoda konsepti, jota varioimal-
la pölytyspalvelun kaupallisesta tar-
joamisesta kiinnostuneet mehiläis-
tarhaajat voisivat tuottaa pölytyspal-
veluja ammattimaisessa laajuudessa.

Pölytyspalvelupaketit 
viljeltävien kasvien mukaan

Aluksi luotiin pölytyspalvelupaketit, 
jotka on suunniteltu asiakkaan eli 
pölytyspalvelun ostajan tarpeiden 
mukaan. Käytännössä pakettien pe-
rustana ovat asiakkaan viljelemät 
kasvit. Pölytyspalvelupaketteja syntyi 
kolme:

Suvi Myller tutki 
opinnäytetyössään, 
miten pölytyspalvelua 
voitaisiin Suomessa 
tuotteistaa ja samalla 
tehostaa. Tuloksena syntyi 
pölytyspalvelukonsepti, 
johon kuuluu muun 
muassa ammattitarhaajille 
suunniteltu 
pesiensiirtolaitteisto.

 1. Lyhyen viljelykierron 
  pölytyspalvelupaketti
 2. Pitkän viljelykierron 
  pölytyspalvelupaketti
 3. Kasvitauteja torjuva 
  pölytyspalvelupaketti

Lyhyen viljelykierron pölytyspaketti 
sisältää kasvit, joita viljellään samalla 
paikalla yksi kasvukausi, kuten rypsi 
ja tattari. Pitkän viljelykierron pöly-
tyspaketti sisältää monivuotiset kas-
vit, kuten marjat ja hedelmät sekä 
apilat. Kasvitauteja torjuva paketti on 
suunniteltu niille viljelijäasiakkaille, 
jotka käyttävät biologista torjuntaa 
marjojen ja omenoiden viljelyssä.

Pölytyspalveluyksikkö 
helpottaa pesien siirtoa

Fyysisten ja logististen haasteiden 
helpottamiseksi työssä kehiteltiin siir-
rettävä pölytyspalveluyksikkö, jolla 
pesiä voidaan siirtää peltolohkolta 
toiselle lavettiperäkärryn ja vaijeri-
nosturin avulla. Nosturi mahdollistaa 
myös pesien sijoittelun eri puolille 
pölytettävää lohkoa ilman fyysisesti 
kuormittavaa nostotyötä.

Pölytyspalveluyksikkö koostuu au-
ton perässä vedettävästä vaihtokont-
tiperävaunusta ja omilla jaloillaan sei-
sovasta lavetista, joka voidaan vetää 
perävaunun päälle kuljetuksen ajaksi. 
Kohteessa koko lavetti mehiläispesi-
neen voidaan jättää peltolohkon reu-

nalle. Kun pölytettävän kasvin kukin-
ta-aika on ohi, pölytyspesät lavettei-
neen voidaan noutaa vaihtokonttipe-
rävaunun avulla seuraavaan kohtee-
seen. Yhdistelmää voidaan hyödyntää 
myös lajihunajien tuotantoon.

Yhdistelmään liitettiin lisäksi mön-
kijöiden metsäperäkärryissä käytet-
tävä vaijerinosturi, jolla pesien nos-
to lavetin päälle ja pois hoidetaan. 
Esimerkkinä käytettyyn pölytyspal-
veluyksikköön saadaan järkevästi si-
joitettua yhteensä 18 mehiläispesää. 
Investoinnin kannattavuuslaskelmat 
tehtiin siis tällaiselle kokonaisuudel-
le. Myös pesien hankintakustannus 
sisältyy laskelmiin.

Investointi kannattaa, kun 
korvaus 150 euroa pesältä

Pölytyspalveluyksikkö on investoin-
tina mehiläistarhaajalle kannattava, 
kun jokaisesta yksikön 18 pesästä 
saadaan 150 euron pölytyskorvaus. 
Investoinnin kokonaishankintakus-
tannus on 19 000 euroa. Summaan 
sisältyy myös hankittavien 18 pöly-
tyspesän hinta. Takaisinmaksuaika 
on pitkähkö, 9 vuotta, ja odotettu 
tuotto investoinnille 7 prosenttia. 
Tarhaajan tuntipalkkatavoite on 16 
euroa tunnilta. Investointi painuu 
kannattamattomaksi, jos lavetille las-
tattava pesämäärä alittaa 15 pesää 
ja pölytyskorvaus lavettiyhdistelmää 
kohden jää näin pienemmäksi. Jos 

tarhaajan tavoitteena olisi ansaita 
vuositulot pölytyspalvelujen tuotta-
misella, tarvittaisiin pölytyspalvelu-
yksiköitä yhteensä kahdeksan, jolloin 
pölytyspesiä olisi yhteensä 8 x 18 eli 
144 kappaletta.

Pölytyspalvelua voisi myydä 
kuten urakointia

Urakoinnin käyttö yleistyy maatalou-
dessa jatkuvasti tilakokojen kasvaes-
sa. Myös pölytyspalvelua voisi myydä 
kuten urakointipalveluja. Viljelijäasi-
akas voisi ostaa valmiin palvelupake-
tin, jolloin hänen ei tarvitsisi tuntea 
hyvin mehiläistarhausta. 

Yritysmaailmassa asiakkaalle an-
nettava palvelulupaus on jo arkipäi-
vää. Pölytyspalveluiden palvelulupa-
uksena voisi olla, että asiakas saa pal-
velun oikea-aikaisesti kukinnan ajan-
kohdan mukaan. Mehiläistarhaaja voi 
myös sitoutua olemaan tarvittaessa 
neuvontavalmiudessa. Pölytystakuu-
ta mehiläisten työstä ei voida antaa, 
mutta mehiläistarhaaja voi luvata tu-
kea asiakkaan kasvien pölyttymistä ja 
sadon laadun ja määrän paranemista 
parhaansa mukaan.

Kun pölytyspalvelusta rakenne-
taan markkinoitavaa palvelukokonai-
suutta, on hyvä ottaa huomioon sopi-
musehdot, joita kokonaisuuteen sisäl-

tyy. Palveluehtoihin on hyvä kirjata sel-
keästi myös palvelun ostajan velvolli-
suudet, esimerkiksi kasvinsuojeluainei-
den käytöstä ilmoittaminen. Selkeällä 
kirjallisella sopimuksella selkeytetään 
toimintaa ristiriitatilanteissa.

Suvi Myller, 
Agrologi AMK

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

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

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

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

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

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

Suuret kiitokset kaikille vastaajille!

Maritta Martikkala

Opinnäytetyön Kukkia ja mehiläi-
siä – pölytyspalveluiden tuotteis-
taminen voi kokonaisuudessaan 
lukea osoitteessa: http://urn.fi/
URN:NBN:fi:amk-2020112924920

Pölytyspalvelusta tehokkaampaa 
tuotteistamalla
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Yksi työssä luoduista pölytyspalvelupaketeista oli kasvitauteja torjuva paketti 
viljelijöille, jotka käyttävät biologista torjuntaa. Kuvan pesät ovat pölytys-
työssä mansikkapellolla, jossa torjutaan mehiläisten avulla harmaahometta.
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Hedelmän- ja marjanviljelijät ovat 
varsin valistuneita pölytyksen hyö-
dyistä. Onnistunut pölytys nostaa sa-
totasoja, ja hyvin pölyttyneet marjat 
ja hedelmät ovat kauniin säännöllisen 
muotoisia. Myös tuotteiden säily-
vyys paranee etenkin käytettäessä 
biologista kasvitautien torjuntaa me-
hiläisten avulla. Pölyttäjinä toimivat 
tarhamehiläisten lisäksi kasvatetut 
kimalaiset sekä luonnonvaraiset pö-
lyttäjät, kuten kimalaiset, erakkome-
hiläiset, kukkakärpäset ja perhoset.

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

Vastaukset pääosin 
avomaaviljelyksiltä

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

Vastauksia saatiin yhteensä 45. 
Vain yksi vastaaja harjoitti pelkästään 

Kysely kartoitti marjan- ja hedelmänviljelijöiden   kokemuksia pölytyksestä

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

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

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

Pölytyksen kysyntä kasvussa
 – tiloilla omiakin mehiläisiä

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

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

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

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

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

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

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

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

● Kasvatetut kimalaispesät ovat liian 
kalliita (1)

● Muu syy (4)

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

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

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

Korvaus usein yhteistyötä 
tai vaihtokauppaa

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

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

Mahdollisia mehiläispesien käy-

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

pesistä sovitulla tavalla (0)
● Pölytys epäonnistui sääolojen 

vuoksi (4)
● Mehiläiset kiinnostuivat muista 

kasveista (11)
● En ole löytänyt riittävästi mehiläis-

pesiä tarpeisiini (1)

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

Pölytyksestä monenlaista 
hyötyä

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

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

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

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

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

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

Muut hedelmäpuut 1  n. 1 pesä/ha   -   -

Mustaherukka  5  n. 1 pesä/ha   -   -

Punaherukka  1  yli 4 pesää/ha   -   -

Viljelykasvi Maininnat (kpl) tarha-
mehiläisen käytöstä

Yleisin käytetty tarhame-
hiläisten pesämäärä

Maininnat (kpl) kima-
laisten käytöstä

Yleisin käytetty kima-
laisten pesämäärä

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

nee (22) 
● Hedelmien/marjojen säilyvyys pa-

ranee (5)

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

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

Eeva-Liisa Korpela

PÖLYTETYT KASVIT JA YLEISIMMIN KÄYTETYT MEHILÄIS- JA KIMALAISPESÄMÄÄRÄT

Ammattimaisessa hedelmänviljelyssä tarhamehiläiset ovat käytössä miltei 
kaikilla tiloilla. Kuvassa mehiläinen on omenanpölytystöissä.
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Sadonkorjuu alkaa erottamalla mehiläiset hunajaka-
kuistaan. Tämä voidaan tehdä joko niin, että mehi-
läishoitaja poistaa mehiläiset tai sitten ne poistuvat 
kakuilta itse. Hoitaja voi käyttää apunaan harjaa, 
ravistamista tai puhallinta. Mehiläisten oma poistumi-
nen perustuu tyhjentimiin eli pakoihin, jotka estävät 
laatikosta lähteneitä mehiläisiä palaamasta sinne.

Aikoinaan mehiläisten häätämiseen käytettiin myös 
karkotetta, useimmiten karvasmanteliöljyä, jolla ne 
saatiin lähtemään laatikosta. Varmaan hunajaan saatiin 
sillä menetelmällä vähän karvasmantelin makuakin.

Mehiläispako ehkäisee myös ryöstöä

Jos tarhuri poistaa mehiläiset, hän selviää yhdellä tar-
hakäynnillä. Tyhjentimiä käytettäessä tarhalla joutuu 
käymään kahdesti päivän tai kahden välein. Pakoja 
käytettäessä mehiläiset kuitenkin häiriintyvät vähem-
män ja myös ryöstön mahdollisuus on pienempi, kun 
pesä on auki vain lyhyen ajan.

Tyhjennin ei toimi, jos laatikossa on sikiöitä tai 
emo. Kuhnurit eivät välttämättä hevillä lähde pois, 
ja sadonkorjuuaikaan niitä ei ehkä kovin innokkaasti 
halutakaan pesään. Mehiläisten poistumisessa voi ol-
la myös rotukohtaisia eroja – tuntumani on, että ita-
lialaiset lähtevät laatikosta hitaammin kuin tummat. 
Loppukesällä lähtö voi myös olla vitkaisempi.

Kahdentyyppisiä tyhjentimiä

Tyhjentimissä on kaksi päätyyppiä: Toinen estää 
jousen tai läpän avulla mehiläisen paluun. Toisessa 
paluuaukko on pieni ja kaukana poistumisaukosta. 
Poistumisaukon kohdalla on lisäksi lävikkö, joka 
päästää ylälaatikosta hajun läpi. Ajatuksena on, että 
mehiläiset yrittävät ylhäältä tulevan ilman ohjaamana 
sitä kautta takaisin.

Olen itse pitänyt parhaana paluun estäviä malle-
ja. Hunajayhtymän aikanaan myymät jousen avul-
la toimivat tyhjentimet ovat oikein hyviä, mutta niitä 
ei valitettavasti enää valmisteta. Myös läppämallinen 
pako toimii hyvin. Läppä koostuu pienistä liuskoista, 
joiden alta mehiläinen pääsee tulemaan pois. Toiseen 
suuntaan kulun estää kuitenkin alas painunut liuska.

Tyhjentimet voivat vaatia jonkin verran huoltoa. 
Mehiläiset voivat kitata jouset kiinni tai lävikön tuk-
koon, jolloin se ei ohjaa mehiläisiä halutulla tavalla.

Lassi Kauko,
teksti ja kuvat

Tyhjentimet apuna 
sadonkorjuussa
Tyhjennin eli mehiläispako on lempeä keino 
poistaa mehiläiset hunajakakuilta ennen 
sadonkorjuuta. Paon käyttö ehkäisee myös 
ryöstöä.

Tämä mehiläispako toimii myös hyvin. Mehiläiset eivät tunnu 
kittaavan pieniä läppänä toimivia keltaisia liuskoja kiinni.

Tätä englantilaista pakoa 
en ole kokeillut. Jousien 
päät näyttävät olevan 
varsin kaukana toisis-
taan. Mehiläiset saatta-
vat siksi päästä takaisin 
hunajalaatikkoon.

Tätä latvialaista pakoakaan 
en ole vielä kokeillut. 
Laite on aika pieni, eli väli 
poistumisaukon ja paosta 
tuovan solan välissä on 
lyhyt. Lienee siksi mahdol-
lista, että mehiläiset op-
pivat nopeasti palaamaan 
hunajaosastoon.

Näissä paoissa ei ole varsinais-
ta hunajalaatikkoon paluun 
estoa, ja tuntumani on, että ne 
eivät toimi yhtä hyvin kuin yllä 
esitellyt mallit. Voi olla, että 
mehiläiset löytävät paluutien, 
varsinkin jos levy on pidempään 
laatikoiden välissä.

Tämä tyhjenninmalli toimii hyvin, mutta valitettavasti sitä ei enää 
ole myynnissä. Levyssä olen käyttänyt kahdessa nurkassa tyh-
jennintä. Siten kiinnitettynä myös pesän avaus onnistuu hyvin. 

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

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

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

Suomen Mehiläishoitajain Liitossa aloitti 
toukokuussa uusi työntekijä, Camilla Elf. 
Hän toimii osa-aikaisena mehiläishoidon 
neuvojana vuoden 2022 loppuun asti ja 
palvelee erityisesti ruotsinkielisiä mehi-
läishoitajia. Elfillä on 30 vuoden koke-
mus mehiläishoidosta, ja hän on toiminut 
aiemmin aktiivisesti esimerkiksi SML:n 
laatutoimikunnassa ja Finlands Biodlar-
föreningenissä. Tällä hetkellä Elfillä ei ole 
mehiläisiä.

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

Liittoon ruotsinkielinen 
neuvoja

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

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

Förbundet fick en 
svenskspråkig rådgivare

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

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

Camilla Elf

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

Camilla Elfin tavoittaa sähköpostiosoitteesta camilla.
elf@hunaja.net ja puhelinnumerosta 050 535 2673. Elf hoi-
taa tehtävää Tenholasta käsin ja matkustaa tarpeen mukaan.

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

Virpi Aaltonen

Lotta Kaila keräsi kasvinsuojeluaineita käsittelevää tutkimustaan varten siitepölyä rapsipellon laidalla olevista me-
hiläispesistä. Siitepöly lajiteltiin ennen tarkempaa tutkimusta värien mukaan.
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Virpi Aaltonen och Camilla Elf
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Pölyttäjien elinolot 
tienpientareilla

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

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

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

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

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

Varroan mukana 
vai omin avuin? 
Viruslevinnän tutkimusta

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

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

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

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

Kasvinsuojeluaineiden ja 
loisten yhteisvaikutukset 
tarhamehiläisellä

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

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

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

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

Monipuolinen 
ravinto kompensoi 
kasvinsuojeluaineiden haittoja

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

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

Erakkomehiläiset uskollisia 
mansikanpölyttäjiä

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

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

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

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

Syyskesä tärkeää 
aikaa kimalaisille

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

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

Tutkijat ehdottavat, että syyske-

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

Eeva-Liisa Korpela

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

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



MEHILÄINEN 3/202192 93 MEHILÄINEN 3/2021

M
or

e 
th

an
 h

on
ey

 
M

or
e 

th
an

 h
on

ey
 MEHILÄISPESÄN OHEISTUOTTEIDEN TUOTANTO-OHJEET

Siitepölyrakeiden 
keruu ja hyödyntäminen

Siitepölyrakeiden kerääminen

Siitepölyrakeiden keräämiseen on 
saatavana erilaisia keräimiä. Ne toi-
mivat kahdella eri periaatteella. Toi-
sessa mallissa keräin asetetaan pesän 
lentoaukon eteen (kuva 1). Mehi-
läiset ryömivät keräimessä olevien 
reikien läpi, jolloin jaloissa olevat 
siitepölyrakeet putoavat keräimen 
alla olevaan keruukoriin. Pesän alle 
laitettavassa keräimessä on sama 
periaate (kuva 2), mutta keräin on 
osa pesän pohjaa ja sen alla oleva ke-
ruukori on suojassa sateelta. Molem-
missa keräinmalleissa keruu voidaan 
haluttaessa keskeyttää.

Keräimet asetetaan vahvoihin yh-
teiskuntiin. Paras keruuaika on voi-
kukan kukinnan ja hunajasadon kor-
juun välisenä aikana kuivalla ja läm-
pimällä ilmalla. Koko keräämisen ajan 
tulee huolehtia siitä, että myös pe-
sään pääsee riittävästi siitepölyä. Jos 

pesässä on parveilun oireita, keruu 
keskeytetään oireiden häviämiseen 
saakka. Keruukorit pidetään kuivina 
ja puhtaina koko kesän ajan, jotta sii-
tepölyrakeiden laatu säilyy hyvänä.

Nopea jatkokäsittely 
keruun jälkeen

Hyvän mikrobiologisen laadun ta-
kaamiseksi siitepölykeräimet tyhjen-
netään joka päivä. Rakeista voidaan 
ensin poistaa isommat roskat har-
van seulan avulla. Siitepölyrakeiden 
proteiinipitoisuus on korkea, ja siksi 
niiden pilaantuminen alkaa nopeasti. 
Laadun säilyminen varmistetaan lait-
tamalla ne mahdollisimman nopeasti 
keräämisen jälkeen pakastimeen. Sii-
tepölyrakeet kannattaa kuivata vas-
ta myöhemmin suuremmissa erissä, 
jotta kuivaus voidaan tehdä talou-
dellisesti.

Kuivaaminen ja pakastaminen

Siitepölyrakeet kuivataan kuivurissa 
alle 40 asteen lämpötilassa. Kuivatut 
rakeet voidaan puhdistaa marjan-
puhdistussuppilo-imuriyhdistelmällä 
(kuva 3). Viimeiset roskat poistetaan 
käsin esimerkiksi pinseteillä.

Siitepölyrakeita voidaan myydä 
myös tuorepakasteena, jolloin ne siis 
myydään pakastettuna.

Pakkaaminen ja 
pakkausmerkinnät

Siitepölyrakeiden pakkaamiseen so-
veltuvat kosteutta eristävät materi-
aalit, kuten lasipurkit ja muovipussit 
sekä muovitetut paperi- tai karton-
kipakkaukset. Pakkauksissa käyte-
tään elintarvikkeen pakkausmerkin-
töjä (kuva 4). Siitepölyrakeille ei ole 
EFSAn hyväksymiä ravitsemus- tai 
terveysväittämiä, eli pakkauksissa ja 

Suomessa on tällä hetkellä saatavana vain muutamia erilaisia siitepölykeräin-
malleja. Hyvässä keräimessä on riittävän suuri keruukori ja sen pohjassa hyvin 
ilmaa läpäisevä verkko. Myös keruun keskeyttämisen täytyy olla mahdollista. 
Yläpuolella edestäkeräävä ja oikealla altakeräävä keräinmalli. Keruulevyn läpi 
ryömiessä mehiläisten jaloista jää levyyn myös propolista.

Mehiläisyhteiskunta tarvitsee ravinnokseen medessä 
olevan sokerin lisäksi rasvaa ja proteiinia. Niitä se saa 
siitepölyhiukkasista, joita mehiläiset keräävät takajalkojensa 
siitepölyvasuihin pesään vietäväksi. Mehiläisyhteiskunta 
kerää useita kymmeniä kiloja siitepölyä kesän aikana. Osa 
siitä voidaan hyödyntää ihmisen käyttöön.

Kuva 3. Imurin ja marjanpuhdistus-
suppilon väliin on hyvä laittaa läpi-
näkyvä väliastia vakuumin voimak-
kuuden säätämistä varten. Astiasta 
voi tarkkailla, ettei imuri ime liian 
voimakkaasti, jolloin liian paljon sii-
tepölyrakeita menee hukkaan.

Siitepölyrakeiden keräämisestä 
kertova video ja muuta lisätie-
toa siitepölyrakeista löytyy More 
than honey -hankkeen sivuilta: 
www.mehilaishoitajat.fi/more-
than-honey-hanke/muut-mehi-
laispesan-tuotteet/siitepoly/ 

Lähteet: Salonen A., Lavola A., 
Virjamo V. & Julkunen-Tiitto R. 
(2021). Protein and phenolic 
content and antioxidant capaci-
ty of honey bee-collected uniflo-
ral pollen pellets from Finland. 
Journal of Apicultural Research, 
60, 2021.

Kuva 4. Siitepölyrakeiden pakkaus-
merkinnät

 

 

   

Siitepölyrakeiden pakkausmerkinnät 

Pakolliset 

Elintarvikkeen nimi 

Sisällön määrä 

Parasta ennen -merkintä ja  
elintarvike-erän tunnus 

Alkuperämaa 

Elintarviketiedoista vastuussa olevan 
toimijan nimi ja postiosoite 

Vapaaehtoiset merkinnät 

Käyttöohje, varoitus allergiasta 

Säilytysohje ja -olosuhteet 

Ravintoarvo 
Taulukko on pakollinen, jos käytetään 
ravitsemusväitteitä 

 

Hankkeen nettisivut: 
mehilaishoitajat.fi/more-than-honey-

hanke/

Anneli Salonen, projektipäällikkö
teksti ja kuvat

markkinoinnissa ei saa viitata siitepö-
lyrakeiden nauttimisen terveydellisiin 
vaikutuksiin. Korkeaan proteiinipi-
toisuuteen viittaavia ravitsemusväit-
teitä saa käyttää, jos pakkaukseen 
lisää myös ravintoarvotaulukon. Sii-
tepölylle allergisia henkilöitä on hyvä 
varoittaa pakkausteksteissä, vaikka 
tämä merkintä ei ole pakollinen. Voi-
makkaasta allergiasta kärsivä henkilö 
voi saada vakavia hengitysoireita jo 
pienistäkin siitepölymääristä.

Koostumus ja käyttäminen

Siitepölyrakeiden ravintoarvo ja koos-
tumus määräytyvät alkuperäkasvien 
mukaan, ja siksi vaihtelut niissä ovat 
suuria (kuva 5). Proteiinin lisäksi siite-
pölyrakeissa on runsaasti kivennäis- 
ja hivenaineita, vitamiineja, fenoliyh-
disteitä ja kasvihormoneja.

Apiterapiassa siitepölyrakeiden 
päiväannokseksi suositellaan noin 
2–3 teelusikallista. Siitepölyrakeita 
voidaan nauttia esimerkiksi hapan-
maitotuotteiden kanssa, pirtelön ai-
nesosana tai hunajaan sekoitettuna. 
Siitepöly on erinomaista lisäravin-
toa toipilaille ja kuntoilijoille. Sitä voi 
käyttää siitepölyallergian siedätyshoi-
toihin sekä vaihdevuosi- ja kuukautis-
vaivoja lieventämään.

 
Kuva 5. Eri kasvien siitepölyrakeiden proteiinipitoisuus vaihtelee suuresti. 
(Lähde: katso artikkelin lopussa)
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Maamehiläiset (Andrenidae)

Maamehiläisten heimoon kuuluu runsaasti lajeja, Suomessa nelisenkymmentä, 
ja niiden määrittäminen on monesti hyvin vaikeaa. Kooltaan maamehiläiset 
ovat pieniä tai keskikokoisia – isoimmillaan tarhamehiläisen kokoluokkaa. 
Niiden keho voi olla hyvin karvainen tai melko karvaton. Karvoituksen väri 
voi vaihdella vaaleasta mustaan, mutta useimmiten ne ovat ruskeansävyisiä. 
Poikkeuksetta maamehiläiset pesivät maassa, mieluiten hiekkamaassa, avoi-
messa maastossa. Suotuisassa paikassa maamehiläiset voivat pesiä tiheänä 
yhdyskuntana, mutta elintavoiltaan ne ovat silti erakkoja. Myös maamehiläisten 
suuosat ovat lyhyet, mikä vaikuttaa ravintokasvien valintaan. Enimmäkseen 
maamehiläiset ovat aktiivisia keväällä, ja monet lajit ovat riippuvaisia raitojen 
ja muiden pajujen kukista.

Tutustumisen arvoiset erakkomehiläiset
Tarhamehiläisten ja kimalaisten lisäksi kukilla häärii 
monenkirjava joukko erakkomehiläisiä. Tutkija Villu Soon 
esitteli niiden elämää Viron mehiläishoitajien Mesinik-
lehden kevätnumerossa. Käänsimme artikkelin soveltaen 
myös Mehiläisen lukijoiden iloksi.
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Lämmintä hiekkarinnettä täplittävät  
maamehiläisten pesäkolot. 

Lehtomaamehiläisellä on mehiläisille 
tyypillinen karvapeite, joka soveltuu 
hyvin siitepölyn keräämiseen. Karva-
peite puuttuu esimerkiksi loismehiläi-
siltä, jotka hyödyntävät isäntälajinsa 
keräämää siitepölyä.

Hohtomaamehiläinen Niittymaamehiläinen
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Kalvomehiläiset (Colletidae)

Suomessa noin 25 lajia käsittävä kal-
vomehiläisten heimo on saanut ni-
mensä omaperäisestä tavastaan kattaa 
pesän sisäpinta eritteellä, joka kuivuu 
vuoraavaksi kalvoksi. Kaikki kal-
vomehiläiset elävät erakkoina, eikä 
niihin kuulu loisivia lajeja. Kalvome-
hiläisillä on lyhyet suuosat, ja siksi ne 
ruokailevat mieluiten asterikasveilla 
ja sarjakukkaisilla, kuten voikukilla 
ja koiranputkella. Kalvomehiläisiin 
kuuluvat Suomessa maamehiläisiä 
muistuttavat iskosmehiläiset (Colle-
tes) sekä simamehiläiset (Hylaeus), 
jotka ovat verrattain pieniä, käytän-
nössä karvattomia ja väriltään mustia. 
Simamehiläisille ovat ominaisia myös 
vaaleat laikut naamassa. Laikkujen 
muoto ja sijainti ovat hyviä lajitun-
tomerkkejä.Erakkomehiläiset ovat enim-

mäkseen tarhamehiläistä pie-
nempiä eivätkä usein muis-
tuta mehiläistä ulkomuodol-

taan. Siksi ne jäävät harmillisen usein 
huomaamatta. Erakkomehiläisiin kan-
nattaa kuitenkin tutustua, sillä ne ovat 
tärkeitä ja usein tehokkaampiakin 
pölyttäjiä kuin tarhamehiläiset.

Mehiläiset kuuluvat pistiäisten 
runsaslajiseen lahkoon samoin kuin 
ampiaiset ja muurahaiset. Suurin osa 
pistiäistoukista on lihansyöjiä, joiden 
ravinto koostuu muista hyönteisistä. 
Mesipistiäiset eli mehiläiset sen si-
jaan ruokkivat jälkikasvuaan ravin-
teikkaalla siitepölyllä. Se onkin suu-
rin ero mehiläisten ja muiden pistiäis-
ten välillä. Mettä käyttävät ravinnok-
seen hyvin monet hyönteiset, ja useat 
myös varastoivat sitä.

Karvoista mehiläinen 
tunnetaan – yleensä

Mehiläisille on luonteenomaista kar-
vapeite, joka on tarpeen siitepölyä 
kerätessä. Siitepöly jää kiinni karvoi-
hin, joista sitä on helppo kammata 
ja koota talteen. Erakkomehiläisissä 
on kuitenkin myös lajeja, joilta tiheä 
karvapeite puuttuu. Tällaisia ovat 
esimerkiksi loismehiläiset. Ne eivät 
kerää siitepölyä itse, vaan niiden tou-
kat syövät toisten lajien keräämää 
ravintoa. Käytännössä karvattomia 
ovat myös pienet simamehiläiset, 
jotka nielevät siitepölyn kupuunsa ja 
vievät sen sillä tapaa pesään.

Erakkomehiläisten elämä pyörii 
ennen kaikkea pesän rakentamisen ja 
toukkien ruokkimisen ympärillä ku-

ten tarhamehiläisilläkin. Koirasme-
hiläiset eivät myöskään erakkomehi-
läisillä osallistu näihin töihin. Monet 
lajit pesivät maassa, mutta on myös 
koloissa, erityisesti kuivassa ja kuol-
leessa puussa, pesiviä lajeja. Kaik-
kein erikoistuneimmat lajit hyödyntä-
vät pesinnässä tyhjiä kotilonkuoria tai 
muuraavat pesänsä savesta. Pesä pe-
rustetaan kuivaan ja suojaisaan paik-
kaan, jossa on hyvä talvehtia. Suurin 
osa Suomen erakkomehiläisistä tal-
vehtii toukka-asteella, ja suurin uhka 
niille on kosteus.

Kollegoja vai kilpailijoita?

Mikäli haluaa tutustua erakkomehi-
läisiin, yksi tapa on etsiä niiden pesä-

paikkoja. Se vaatii toki jonkin verran 
kokemusta, mutta kannattaa tarkkailla 
esimerkiksi puutalojen – varsinkin 
vanhojen hirsitalojen – eteläseiniä 
sekä etelään avautuvia niukkakasvus-
toisia hiekkatörmiä, ojien töyräitä ja 
kivilouhoksia.

Helpointa erakkomehiläisiä on 
kuitenkin löytää kukilta, joilla ne 
käyvät hakemassa ravintoa. Suurim-
malla osalla erakoista suuosat ovat ly-
hyet, eivätkä ne siksi saa mettä kukis-
ta, joilla on pitkä kukkapohjus. Mo-
net lajit ovat erikoistuneet hakemaan 
ravintoa vain jonkin tietyn kasvin tai 
kasvisuvun kukilta. Erakkomehiläi-
siä kannattaakin etsiä myös niiltä kas-
veilta, jotka eivät ole tarhamehiläis-
ten suosiossa.

Tarhamehiläinen kilpailee erakko-
mehiläisten kanssa osittain samois-
ta ravintokasveista. Mikäli ravinto-
kasveja on riittävästi eikä tarhamehi-
läisten tiheys ole liian suuri, lajit elä-
vät sopuisasti rinnakkain. Niillä on eri 
tuholaiset ja loiset. Sitä sen sijaan ei 
toistaiseksi tiedetä, voivatko virukset 
levitä eri mehiläislajista toiseen.

Monenlaista matkijaa

Erakkomehiläisiä ei ole helppo tun-
nistaa, sillä niitä on hyvin monenlai-
sia ja ensivilkaisulla samankaltaiselta 
näyttäviä hyönteisiä on muitakin. 
Yleensä kannattaa panna merkille sii-
vet, jotka mehiläisillä ovat kalvomai-
set ja läpinäkyvät toisin kuin monilla 

niitä matkivilla hyönteisillä. Kaikkein 
vaikeinta mehiläisiä on erottaa kak-
sisiipisistä – kärpäsistä ja kukkakär-
päsistä – jotka matkivat usein myös 
mehiläisen olemusta. Kaksisiipisillä 
on mehiläisistä poiketen vain yksi 
siipipari, mutta sitä on nopealta ja 
liikkuvalta hyönteiseltä vaikea havai-
ta. Parempi onkin kiinnittää huomiota 
silmiin: kaksisiipisten silmät ovat 
hyvin suuret ja kattavat suurimman 
osan päästä. Mehiläisten silmät ovat 
pienemmät. Myös tuntosarvet ovat 
hyvä tunnusmerkki: mehiläisillä ne 
ulottuvat yleensä yli pään pituuden, 
kun kaksisiipisten tuntosarvet ovat 
tavallisesti hyvin lyhyet.

Elintavoiltaan kirjava joukko

Vaikka erakkomehiläisten nimi viit-
taakin yksineläjiin, ne kaikki eivät 
kuitenkaan elä erakkoina. Kirjo ulot-
tuu aivan yksin pesän perustavista 
ja toukat hoitavista mehiläisemoista 
lajeihin, joissa useampi emo perustaa 
yhteisen pesän ja auttaa toinen tois-
taan. On myös lajeja, joilla on johtava 
kuningatar ja työläisiä. Työläiset eivät 
kuitenkaan ole emon jälkeläisiä, ku-
ten kimalaisilla ja tarhamehiläisillä. 
Useat lajit selviävät sekä täysin yksin 
että yhdyskunnissa: Kun yksilöitä on 
vähän tai asuinpaikka vaatimaton, 
lajit elävät yksin. Hyvällä paikalla 
ja suotuisana vuotena ne taas elävät 
yhdyskunnassa.

Monet erakkomehiläiset eivät ra-
kenna pesää lainkaan itse, vaan ovat 
toisten erakkomehiläisten loisia. Ne 
siis käyttäytyvät kuin käki: munivat 
omat munansa toisen lajin pesään. 
Toukka käyttää ravinnokseen koko 
ruokavaraston, eikä isännän touk-
ka näin jää eloon. Koska näiden laji-
en edustajien ei tarvitse kerätä siite-
pölyä, ne ovat epätyypillisen karvat-
tomia mehiläisiksi. Kaikki loismehi-
läiset ovat myös erikoistuneet loisi-
maan vain yhden tai muutaman isän-
tälajin pesässä.

Erakkomehiläisten tunnistaminen 
lajilleen on vaikeaa kokeneellekin 
hyönteistieteilijälle. Kun kokemusta 
on riittävästi, suvut ja huomattavan 
osan lajeista voi kuitenkin määrittää 
kenttäoloissa. Koska erakkomehiläi-
siä on Suomessa yli 200 lajia ja ne 
ovat niin erilaisia, kannattaa tutustua 
muutamiin erilaisiin ryhmiin.
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Vyömehiläiset (Melittidae)

Vyömehiläisten heimon edustajia ei esiinny Suomessa kovin montaa, vain muu-
tama laji. Kaikki vyömehiläiset ovat elintavoiltaan erakkoja ja pesivät kuivassa 
maassa, usein suurina yhdyskuntina.

Heimoon kuuluu esimerkiksi helposti tunnistettava housumehiläinen (Dasy-
poda hirtipes), jonka naaraat tunnistaa takajalkojen tiheästä karvapeitteestä. 
Vyömehiläiset hyödyntävät usein vain tiettyjä ravintokasveja.
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Hietamehiläiset (Halictidae)

Hietamehiläisten heimo on myös 
runsaslajinen ja vaikeasti lajilleen 
tunnistettava ryhmä mehiläisiä, joil-
la on lyhyet suuosat. Enimmäkseen 
hietamehiläisillä on lyhyt karvoitus, 
ne ovat kiiltäviä ja valtaosin pieniä. 
Joidenkin sukujen edustajat voivat 
olla vihreän metallinkiiltäviä, kuten 
tarhavakomehiläinen (Halictus tumu-
lorum) ja hietavihermehiläinen (La-
sioglossum leucopus). Suurimmalle 
osalle hietamehiläisistä on ominaista 
pitkittäinen vako takaruumiin viimei-
sessä jaokkeessa.

Kaikki hietamehiläiset pesivät 
maassa, ja ne suosivat erityisesti hiek-
kaisia ja avoimia elinympäristöjä. 
Monessa hietamehiläisten suvussa on 
enemmän tai vähemmän yhdyskun-
taelämään sopeutuneita lajeja. Toisin 
kuin monet muut erakkomehiläiset, 
jotka talvehtivat toukka-asteella, hie-

Ari Seppälä 
60 vuotta

Tutustuin Ariin Suomen Mehiläishoitajain Liiton koulu-
tustapahtumassa Forssassa. Ari teki vakuuttavalla esiinty-
misellään minuun vaikutuksen. Ajattelin, että tuon kaverin 
kanssa olisi joskus mukava tehdä töitä. Se toteutui, kun hän 
haki mehiläishoidon neuvojaksi SML:n EU-osarahoittei-
seen mehiläishoito-ohjelmaan. Ohjelma käynnistyi ensim-
mäistä kertaa silloisella EU-alueella maaliskuussa 1998. 
Ari toimi ohjelman projektipäällikkönä ja vastasi muun 
muassa ohjelman koulutuksesta, varroantorjuntamenetel-
mien testaamisesta sekä varroantorjunnan opettamisesta 
tarhaajille. Hän oli keskeisessä roolissa, kun Suomessa 
linjattiin varroantorjuntaa ilman kemiallisia aineita.

Ari oli myös kehittämässä esikotelomädän torjuntaa. 
Hän neuvoi eläinlääkäreitä, opetti EKM-neuvojia, motivoi 
tarhaajia etsimään esikotelomätää ja kertoi, kuinka sen voi 
hoitaa pois. Kun pakatun hunajan laatua pyrittiin paranta-
maan, Ari kokeili omilla hunajillaan erilaisia kiteytysme-
netelmiä. Näin päädyttiin siihen, että tavallisten tarhaajien 
oli helpointa parantaa laatua kiteyttämällä hunaja hieno-
kiteiseksi siemenkidehunajan avulla. Koulutusten jälkeen 
tästä tuli alan vakiokäytäntö.

Puoliso toi mehiläiset elämään

Mehiläiset tulivat Arille tutuiksi 1980-luvun puolivälissä 
puolison Marja Kompan kautta. Marja oli päättänyt alkaa 
tarhata mehiläisiä, ja ensimmäinen pesä haettiin yhdessä 
Veikko Lehtoselta Saarijärveltä. Jo toisena vuonna mehi-
läiskuume iski Ariin ja päävastuu mehiläisten hoitamisesta 
siirtyi hänelle. Opiskeluaikana Ari tapasi Marjaa ja mehi-
läisiä vain viikonloppuisin, ja yleensä keskustelu kääntyi 
mehiläisiin. Marja kommentoi asiaa pari vuotta tarhauksen 
aloittamisen jälkeen: ”Kun kerran tavataan niin harvoin, 
voisit puhua muustakin kuin mehiläisistä”. Se kertoo pal-
jon Arin kiinnostuksesta mehiläishoitoon. Ja mehiläishoito 
kiinnostaa edelleen vajaan 40 vuoden ja kymmenien tuhan-
sien avattujen pesien jälkeen.

Mehiläishoidon neuvojasta yrittäjäksi

SML:n palveluksessa Ari oli 18 vuotta. Neuvojan työn 
lisäksi hän toimi vuoden myös vt. toiminnanjohtajana 
2006–2007. Näiden vuosien aikana Ari kiersi koko maan 
tarhaajatapahtumat. Matkapäiviä ja kilometrejä karttui. 

Mehiläistarhaaja ja liiton pitkäaikainen 
mehiläishoidon neuvoja Ari Seppälä täytti 
60 vuotta sunnuntaina 9. toukokuuta. 
Merkkipäivää vietettiin koronan vuoksi vain 
perheen parissa.

Ruotsinkielisillä alueilla koulutus ja neuvonta sujui myös 
ruotsiksi. Työstään SML:ssä Ari totesi aikoinaan: ”Aika 
mehiläishoidon neuvojana oli hienoa. Oli ilo opettaa, aut-
taa ja neuvoa, kun niin pystyi tekemään. Matkan varrella 
opin itsekin paljon mehiläishoidosta, mutta en läheskään 
kaikkea. Tänäänkään en löytänyt emoa pesästä, vaikka sen 
kyllä piti olla siellä. Oppimista riittää”.

Lopetettuaan työt SML:ssä Ari siirtyi päätoimiseksi hu-
naja- ja kala-alan yrittäjäksi maatilalleen yhdessä puolison-
sa Marjan kanssa. Hunaja tuotetaan luomuna ja myydään 
Voi hyvin hunaja -tuotemerkillä. Herkullinen kalavalmiste 
Järki Särki valmistetaan käsityönä pääosin luomutuotteista.

Maailmalla kotonaan

Ari ja Marja loistavat aina kansainvälisyydellään. He liik-
kuvat maailmalla kuin hauki kaislikossa. Teimme SML:ssa 
lukuisia matkoja ympäri maailmaa esimerkiksi Apimon-
dia- ja EurBee-kongresseihin, opintomatkoille Eurooppaan 
sekä Pohjoismaiden ja Baltian yhteistyötapahtumiin. Me-
hiläistietämystään Ari on käyttänyt myös kehitysyhteis-
työprojekteissa muun muassa Somaliassa, Madagaskarilla, 
Intiassa ja Nicaraguassa. Arilla on harvinainen lahja tehdä 
töitä ja kommunikoida ihmisten kanssa riippumatta heidän 
kansallisuudestaan. Siitä kertoo myös Komppa-Seppälän 
tilan työntekijöiden ja vapaaehtoisten laaja kirjo. Tilalla 
työskentelee joka vuosi keskimäärin kymmenen ihmistä, 
jotka ovat kotoisin eri puolilta maailmaa.
Rakkaat ja lämpimät onnittelut sinulle Ari merkkipäiväsi 
johdosta kaikilta kavereilta!

Heikki Vartiainen
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Vyöverimehiläinen

TuohenverhoilijamehiläinenPuuverhoilijamehiläinen

Ruskopipomehiläinen

Vaahterakiertomehiläinen

Ari Seppälä on toiminut SML:n retkenjohtajana mo-
nella mieleenpainuvalla Apimondia-matkalla. Kuva 
on Irlannista 2005.
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Hietavihermehiläinen

Myös aitomehiläisissä on 
erakkomehiläisiä

Suureen ja vaihtelevaan aitomehiläis-
ten heimoon (Apidae) kuuluvat hyvin 
tunnetut yhteiskuntahyönteiset, kuten 
kimalaiset ja tarhamehiläinen. Yli 
puolet aitomehiläisistä elää kuitenkin 
erakkoina. Valtaosin ne pesivät maas-
sa, erityisesti kuivissa ja avoimissa 
ympäristöissä. Heimoon kuuluu myös 
ulkonäöltään erilaisia sukuja suurista 
karvaisista kimalaisista pieniin loisina 
eläviin kiertomehiläisiin (Nomada), 
joilla on takaruumiissaan keltaisia, 
välkkyviä vöitä.

tamehiläiset kuoriutuvat jo loppukesästä. Niistä talvehtivat naaraat, jotka aloit-
tavat pesän rakentamisen varhain keväällä. Hietamehiläisiin kuuluvat myös lä-
hes karvattomat verimehiläiset (Sphecodes), joiden takaruumis on kiiltävän pu-
nainen. Kaikki verimehiläiset ovat loisia, jotka elävät yleensä muiden hietame-
hiläisten pesissä.

Lähde: Villu Soon: Erakmesilased – märkamist väärt. Mesinik, kevät 2021. Soveltaen kääntänyt Virpi Aaltonen, 
kuvat Juho Paukkunen                   Lämmin kiitos Juho Paukkuselle kuvista ja artikkelin oikoluvusta.

Vatsaharjamehiläiset (Megachilidae)

Myös vatsaharjamehiläisten heimoon kuuluu runsaasti lajeja, jotka ovat niin 
elintavoiltaan kuin ulkonäöltään vaihtelevia. Niiden koko voi vaihdella hyvin 
pienestä hiukan tarhamehiläistä suurempaan, ja ne voivat olla enemmän tai 
vähemmän karvaisia ja väriltään eri sävyisiä. Ruumiin muoto on tavallisesti 
tanakampi kuin esimerkiksi maamehiläisillä, ja koloissa pesivät lajit ovat 
muodoltaan melko liereitä. Heimon lajeille on ominaista kuljettaa siitepölyä 
takaruumiin alapinnalla, missä niillä on tätä tarkoitusta varten erityinen vatsa-
harja. Loisimiseen erikoistuneilta suvuilta, kuten pipomehiläisiltä (Coelioxys) 
ja töpömehiläisiltä (Stelis), harjakset luonnollisesti puuttuvat.

Suurin osa vatsaharjamehiläisistä pesii erilaisissa koloissa, mutta ne voivat 
rakentaa pesänsä myös maahan tai muurata savesta pesän kivenkoloon. Verhoi-
lijamehiläisten suku (Megachile) on saanut nimensä tavastaan vuorata pesäko-
lonsa lehdenpalasilla.

Rusomuurarimehiläinen
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Toukokuussa julkaistu lastenkirja Pii-
lopalstan tarhurit on salaviisas retki 
puutarhaviljelyn ja nimenomaan kuo-
kattoman viljelyn maailmaan. Teos 
on juonellinen tietokirja, josta moni 
aikuinenkin kasveista, luonnosta ja 
puutarhatöistä innostunut saa paljon 
– ehkä enemmänkin kuin lapsi.

Kirjan varsinaisessa tarinassa kol-
me ystävystä, Luna, Jasmin ja Ville, 
löytävät hylätyn naapuritalon pihalta 
piilopalstan. Lasten naapuri Armi on 
nimittäin päättänyt ottaa villiintyneen 
pihan hyötykäyttöön. Hän ottaa lap-
set mukaan viljelytöihin, ja pian in-
nostus leviää muihinkin naapureihin.

Tarinan hiukan hauraanakin lanka-
na on arvoitus, kuka piilopalstan pi-
han ja talon lopulta omistaa. Kuka siis 

Piilopalstan tarhurit: 
tarina kuokattomasta viljelystä
Lasten tietokirja Piilopalstan tarhurit innostaa palstaviljelyn 
pariin ja luonnon tutkimiseen.

voi vaikuttaa siihen, säilyykö monia 
ihmisiä ilahduttava puutarhapalsta. 
Tarinassa painottuvat yhteisöllisyys, 
luonnosta ja muista ihmisistä välittä-
minen sekä pieni kapinahenki: hylät-
tyä on järkevää hyödyntää.

Kirjan varsinaisessa ytimessä on 
kuitenkin kuokattoman viljelyn to-
teuttaminen, johon opastetaan var-
sin perusteellisesti. Samalla kerrotaan 
viljelyyn vaikuttavista tekijöistä. Esillä 
ovat niin maaperän eliöt kuin pölyt-
täjätkin. Tarhamehiläisistä ja niiden 
hoidosta kirjassa on mukavasti tie-
toa; niille on omistettu kirjassa muu-
tama aukeama.

Kirjan tekijät Lina Laurent ja Mai-
ja Hurme ovat toimittajan ja kuvitta-
jan työnsä ohessa mehiläistarhaaja ja 

kuokatonta viljelyä harrastava viljeli-
jä. Asiantuntemus tuntuu teoksessa 
syvyytenä. Kirjassa on hengästyttä-
vä määrä tietoa, ja sen tietolaatikoi-
hin ja kauniisiin kuviin palaa mielel-
lään monta kertaa. Neuvonnallisista 
syistä olisin tosin toivonut hiukan nä-
köisempiä kuvia pölyttäjistä – kirjalli-
nen kuvaus on kyllä hyvä. Piilopalstan 
tarhurit on ilmestynyt S&S:n julkaise-
mana yhtä aikaa suomeksi ja ruotsik-
si. Ruotsinkielinen alkuperäisteos on 
nimeltään Plats på jorden.

Virpi Aaltonen
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Miten pikku-riikkisistä siemenistä voi kasvaa ruokaa? Ja mitä on  kuokaton viljely? 
Luna, Jasmin ja Ville löytävät salaisen kasvimaan  
hylätyltä naapuritontilta. Siellä häärii Armi, joka 

rakastaa viljelemistä. Lapset saavat auttaa Armia, ja 
 kohta mukana on koko naapurusto.  Mutta kuka hiippailee 

autiotalon lähistöllä ja varastaa kasvimaalta kukat?  
Ja mitä tahtovat keltaliiviset tyypit?Piilopalstan tarhurit kertoo ystävyksistä, joista tulee kaupunki- 

viljelijöitä. Samalla se on havainnollinen lasten tietokirja  

kasvimaan hoitamisesta, komposteista, mehiläistarhauksesta, 
mikrobeista ja hiilen piilottamisesta maaperään. Maija Hurme on kuvittaja jonka kasvimaalla  maata kaivaa vain madot.

Lina Laurent on toimittaja ja  vapaa-ajallaan myös mehiläistarhuri.

L85.2
kustantamo.sets.fiISBN 978-951-52-5277-7

Maailman mehiläispäivä tunnetaan jo hyvin
Toukokuun 20. päivä vietetty 
maailman mehiläispäivä sai 
mainiosti näkyvyyttä erityisesti 
somessa ja sähköisessä medi-
assa. Hauskaa oli, että päivästä 
viestivät yllättävätkin tahot.

Maailman mehiläispäivä valkeni ai-
nakin Etelä-Suomessa pilvisenä ja 
viileänä, mutta mehiläiset näkyivät ja 
kuuluivat kuitenkin hienosti monessa 
paikassa. Erityisesti pölyttäjät huo-
mattiin somessa, jossa erilaiset toi-
mijat Euroopan komissiosta ja Setle-
menttiliitosta puutarhamyymälöihin 
ja Oulun yliopiston kasvitieteelliseen 
puutarhaan muistivat mehiläisiä. Yksi 
erikoisimmista mehiläispäivän huo-
mioineista tahoista oli arkeologinen 
julkaisu Kalmistopiiri, jonka Face-
book-sivulla viitattiin päivän kun-
niaksi artikkeliin neoliittisesta ham-
mashoidosta: Sloveniasta löydetyssä 
6 500 vuotta vanhassa hampaassa on 
havaittu mehiläisvahasta tehty paikka. 
Mehiläisiä on kiittäminen paljosta!

Erityisen lämpimästi päivää juh-
listivat tietenkin mehiläishoitajat 
omilla somekanavillaan ja yhteistyö-
kumppaniensa kanssa. Hyvää Suo-
mesta -merkin myöntävä Ruokatieto 
yhdistys teki yhdessä SML:n kanssa 
kotimaisen hunajan käyttöön kannus-
tavan postauksen. MTK Pohjois-Suo-
men Landella luistaa -podcast vieraili 
Hannu Luukisen mehiläistarhoilla.

Radio Suomi vieraili Espoossa

Perinteisessäkin mediassa maailman 
mehiläispäivä näkyi. Laajimmin ehkä 
Ylessä, jossa Radio Suomen päivä-

lähetys haastatteli mehiläistarhaaja 
Tanja Oretoa Espoossa. Pohjois-
Karjalan mehiläishoitajat pääsivät 
puolestaan mainiosti esiin oman 
alueensa lehdissä. Maailman mehi-
läispäivä innoitti myös monet tutki-
jat julkaisemaan pölyttäjiin liittyviä 
blogitekstejä, ja ympäristöministeriö 
sijoitti kansallisen pölyttäjästrategian 
luonnoksen esittelytilaisuuden juuri 
maailman mehiläispäivään.

Korona karsi lähitapahtumia

Varsinaisia tapahtumia järjestettiin 
koronarajoitusten vuoksi vain vä-
hän. Porvoossa ja Pyhtäällä mehiläi-

siä tarhaava Markus Sirkka polki 
hunajafillarillaan Porvoossa, jutteli 
pölyttäjistä ja myi halukkaille huna-
jaa. Turussa Lastenkulttuurikeskus 
Seikkailupuistossa lenteli pörriäisiä, 
jotka houkuttelivat lapsia tanssimaan 
kanssaan. Porin kauppahallissa me-
hiläistarhaaja Elina Koli kertoi me-
hiläisistä ja tarjoili hunajamaistiaisia. 
Tohmajärven mehiläishoitajain ker-
hon mehiläispäivän viettoon puoles-
taan kuului tänä vuonna muun muas-
sa koululaisvierailuja, tarhakäyntejä 
yleisölle sekä Mehiläisen elokuvan 
näytös.

Virpi Aaltonen

Valokuvaaja Kreetta Järvenpää tunnetaan erityisesti runsaista kukka-
aiheisista teoksistaan. BEE KIND on osa hänen kesällä 2020 aloit-
tamaansa projektia, jolla hän haluaa herättää keskustelua ihmisen 
vaikutuksesta hyönteiskatoon. Järvenpää valitsi Pohjolan tumman 
mehiläisen pölyttäjien edustajaksi, koska se on pohjoisen Euroopan 
alkuperäisrotu, joka on onnistuttu pelastamaan sukupuuton partaalta.

Järvenpää kuvasi Pohjolan tummia mehiläisiä Paraisilla, Qvidjan 
tilalla kesällä 2020. Hän halusi tuoda pölyttäjät mukaan asetelmal-
lisiin teoksiinsa, mutta nopeasti kävi selväksi, ettei mehiläisillä ollut 
suunnitelmien mukaista yhteistyöhalua. Lopulta se oli siunaus.

”Mehiläisten kanssa työskentely muutti projektini suunnan, ja ko-
en vahvasti, että se oli minulle aivan oikein. Olin luullut voivani alis-
taa mehiläiset omaan kaavamaiseen toimintatapaani, mutta toisin 
kävi. Näin näyttelyprojekti tarjosi minulle yllättäen mahdollisuuden 
tarkastella myös omaa taiteen tekemisen tapaani”, Järvenpää kertoo.

Valokuvista ja installaatioista koostuva BEE KIND -näyttely on esil-
lä Inkoossa HUONE ett RUM -galleriassa 14.7.–29.8. Aiemmin näytte-
ly on ollut esillä Helsingissä Galleria Maamustassa maaliskuussa 2021.

Virpi Aaltonen

Taidetta tummista mehiläisistä
Valokuvaaja Kreetta Järvenpään BEE KIND -näyttely 
nostaa esiin Pohjolan tumman mehiläisen ja samalla 
pölyttäjähyönteisten ahdingon. Näyttelyyn voi tutus-
tua heinä-elokuussa Inkoossa.
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BEE KIND -näyttelyn nimikkoteoksessa tummat 
mehiläiset vierailevat apiloissa ja hunajakukilla.

Mehiläistarhaaja Markus Sirkka kierteli maailman mehiläispäivänä hunajafil-
larillaan Porvoossa.

Mehiläiset vierailevat mielellään 
metsäkurjenpolvella. Se kukkii ke-
säkuussa aikaan, jolloin luonnossa 
on vain vähän mehiläisille sopivia 
satokasveja. Pesään kuljetettavan 
siitepölyn väri on tummaa sinihar-
maata.
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Virpi Aaltonen ja Eeva-Liisa Korpela LYHYESTI-PALSTA
SML:n ajankohtaisia

Pölyttäjäpuhetta podcastissa

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

Podcast löytyy osoitteesta soundcloud.com/maalta-
vastaajat

Valokuvia ampiaispesistä kaivataan

Mehiläisistä ja pölyttäjistä

Mehiläisistä ja pölyttäjistä

Jäsensivujen salasana vaihtuu

Vaihdamme taas jäsensivujen salasanaa. Uusi salasana on 
Voikukka. Jäsensivustolla voi lukea esimerkiksi Mehiläinen-
lehtiä vuodesta 2012 eteenpäin. Pääset sivuille klikkaamal-
la SML:n nettisivujen ylälaidassa olevaa Jäsensivut-otsik-
koa. Tunnus ja salasana ovat kaikille jäsenille samat, mutta 
salasanaa vaihdetaan ajoittain. Tunnus on sml@hunaja.
net ja salasana nyt siis Voikukka. Ajantasaisen salasanan 
löydät aina Mehiläinen-lehden sisäkannesta.

More than honey -hankkeen koulutuksia

Seuraa ilmoituksia osoitteessa: mehilaishoitajat.fi/
more-than-honey-hanke/hankkeen-koulutukset-2021/

• Mehiläisvahapäivä
•  Siitepöly-, propolis- ja kuhnuritoukkatyöpaja
•  Mehiläistuotteiden käyttö kosmeettisissa valmis-

teissa -työpaja
•  Kaupallinen emonkasvatus
•  Opintomatka Latviaan tai 
 kaksi opintomatkaa Suomessa

MITÄ TEET, KUN KARHU 
ON KÄYNYT TARHALLA

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

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

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

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

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

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

Hae korvausta karhuvahingosta, vaikka vahin-
got olisivat pieniä.

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

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

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

1.

3.

4.

5.

2.Pölyttäjähaasteen avulla tietoa nuorille

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

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

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

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

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

T.
 O

.

 

 

Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 14/2021 

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

Kotimaista tietoa kasvinsuojeluruiskutusten 
vaikutuksista

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

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

PÖLYTTÄJIEN ASIALLA -tapahtuma 
Tuorlassa 5.7.2021

Pölyttäjien asialla -tapahtumassa kuullaan asiantuntijapu-
heenvuoroja pölyttäjistä ja pölytyspalvelusta sekä tutki-
taan maastossa pölyttäjäystävällisiä kasveja ja seurataan 
pölytyspalvelua käytännössä. Tilaisuudessa kerrotaan 
myös, miten pölyttäjät ovat mukana maatalouspolitiikan 
tukikauden 2023–2027 suunnitelmissa.

Tilaisuuteen voi osallistua maksimissaan 50 henkilöä. 
Muutokset osallistujamäärässä ovat mahdollisia, ja mää-
rää päivitetään, kun mahdolliset rajoitukset ovat tiedossa. 
Luento-osuus tarjotaan myös striimattuna.

Pölyttäjien asialla -tilaisuuden järjestäjinä ovat Eco-
Stack- ja Luomumpi Varsinais-Suomi -hankkeet sekä asian-
tuntijana SML ry.
Aika: ma 5.7.2021 klo 10–14
Paikka: Ammattiopisto Livia, Tuorla, Tuorlantie 1, Piikkiö
Tarkka ohjelma ja ilmoittautuminen: mehilaishoitajat.fi/
tapahtumat
Lisätietoa: SML:n tutkimusasiantuntija Eeva-Liisa Korpela: 
eeva-liisa.korpela@hunaja.net
OHJELMA 
  9.30  Kahvitarjoilu 
10.00  Tervetuloa, järjestävät hankkeet 
10.15  Pölyttäjien tilanne Suomessa, 
 Eeva-Liisa Korpela SML
10.40  Kasvinsuojeluaineiden vaikutus pölyttäjiin, 
 Lotta Kaila HY (videoyhteys)
11.05  Pölytyspalvelu on yhteistyötä, 
 Nora Mäntysaari, mehiläishoitaja
11.30  Miten viljelyssä otetaan pölyttäjät huomioon, 
 Sakari Raiskio Luke
12.00–12.45  Lounastarjoilu 
12.45–14.00 Maastoon: esittelyssä pölyttäjäystävällisiä 

kasviseoksia, mehiläispesät ja pölytyspalvelutoi-
minta käytännössä Tuorlan tilalla
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Suomen paras hunaja 2021 -kilpailun 
hunajanäytteet toimitetaan tänäkin 
vuonna etukäteen SML:n toimistolle 
Helsinkiin. Kisahunajien tulee olla 
perillä toimistolla viimeistään 28.10. 
eli reilua viikkoa ennen Sadonkor-
juuseminaaria. Näin kilpailun esiraati 
ehtii rauhassa tutustua kilpailuhuna-
jiin ja tehdä punnitun päätöksen siitä, 
mitkä hunajat pääsevät loppukilpai-
luun ja yleisön maisteltaviksi. Itse kil-
pailussa yleisö päättää jälleen sarjojen 
voittajat ja Suomen parhaan hunajan.

Sarjat: kiteytetty, juokseva
ja lajihunaja

Toimita kilpailuun kaksi 500 gram-
man vetoista lasipurkillista jokaista 
kilpaan osallistuvaa hunajaasi. Kil-
pasarjat ovat perinteiset: Juokseva, 
Kiteytetty sekä Lajihunaja. Hunaja-
asetuksen mukaisesti lajihunajia ovat 
yksikukkahunajien lisäksi tietyltä 
maantieteelliseltä alueelta tai tiettyyn 
vuodenaikaan kerätyt hunajat. Lajihu-
naja-sarja jaetaankin yksikukkahuna-
jiin ja aluehunajiin, mikäli näytteitä 
on riittävästi molempiin sarjoihin. 
Hunajan on oltava kesän 2021 satoa. 
Hunajan rakennetta ei saa parantaa 
lämmittämällä.

Kisamaksu

Kilpailuun osallistuminen maksaa 
20 euroa/hunajanäyte. Maksun tulee 
olla SML:n tilillä 28.10., jotta ehdim-
me ennen esiraadin kokoontumista 
tarkistaa, että jokainen kilpailija on 
maksanut osallistumismaksun. Mak-
su maksetaan tilille: FI69 5721 5020 
0014 55.

Kisamaksulla osallistut Suomen 
paras hunaja 2021 -kilpailuun ja saat 
hunajastasi myöhemmin kirjallisen 
arvostelun. Osalle kilpailuhunajis-
ta tehdään myös laboratoriotutkimus, 
jonka rahallinen arvo on 70–100 eu-
roa tutkimuksen laajuuden mukaan. 
Kilpailuun voivat osallistua kaikki 

vuoden 2021 jäsenmaksun maksa-
neet SML:n jäsenet. Maksu tarkas-
tetaan jäsenrekisteristä ennen raadin 
arvostelua.

Kilpailupurkki kaikilla sama

Kilpailuun osallistuva hunaja tulee 
pakata läpinäkyvään, pyöreäkylki-
seen ja tilavuudeltaan 500 grammaa 
hunajaa vetävään lasipurkkiin (ks. 
oheinen kuva). Kaikkien purkkien 
tulee olla samanlaisia, sillä kilpailun 
henkeen kuuluu, että hunajat eivät 
ole yhdistettävissä tuottajiin erilaisten 
purkkien avulla. Hunajat kilpaile-
vat järjestäjien antamilla numeroilla, 
joiden sisältämä tuottajatieto pysyy 
salassa voittajien julkistamiseen asti.

Kilpailuhunajien arvostelu

Aistinvaraiseen arviointiin pereh-
tynyt raati valitsee loppukilpailuun 
jokaisesta sarjasta 5–10 parhaaksi 
katsomaansa hunajaa. Kunkin sarjan 
voittajan ja Suomen parhaan hunajan 
valitsee seminaariyleisö, joka arvioi 
loppukilpailuun päässeitä hunajia ja 
äänestää niistä mielestään parhaat.

Kun tulokset ovat selvillä, voit-
tajahunajien tuottajat julkistetaan se-
minaariyleisölle. Kilpailun tuloksis-
ta tehdään myös lehdistötiedote, jota 
jaetaan valtakunnallisesti sekä koh-
dennetusti voittajan lähiympäristön 
tiedotusvälineisiin.

Paikallisyhdistyskisan hunajat 
Kuopioon

SML:n laatutoimikunta toivoo, että 
mahdollisimman moni paikallisyh-
distys järjestää oman Paras hunaja 
-kilpailunsa ja toimittaa yhden purkin 
(500 g lasipakkaus) voittajahuna-
jaa Sadonkorjuuseminaariin. Kunkin 
paikallisyhdistyksen parhaan hunajan 
tulee olla peräisin sen omalta alueel-
ta, jotta kisaan saataisiin suomalais-
ten hunajien koko alueellinen kirjo. 

Suomen paras hunaja -kilpailu 2021
Suomen paras hunaja 2021 valitaan tänä vuonna Kuopiossa 
lauantaina 6. marraskuuta. Kilpailunäytteet tulee toimittaa 
etukäteen SML:n toimistolle Helsinkiin, jotta kilpailun esiraati 
pystyy perehtymään näytteisiin ajoissa.

Lasipurkin on oltava läpinäkyvä, pyö-
reäkylkinen ja tilavuudeltaan 500 g hu-
najaa vetävä. Korkeus 10 cm. Purkkeja 
myydään mehiläistarvikeliikkeissä.

Paikallisyhdistysten voittajahunajat 
muodostavat oman sarjansa, jonka 
voittaja palkitaan parhaana paikallis-
yhdistyshunajana. Kisa on yhdistyk-
sille maksuton.

Kilpailuhunajien 
toimitusohjeet

Toimita kilpailuhunajasi SML:n toi-
mistolle siten, että se on perillä vii-
meistään 28.10. Huomaa mahdolliset 
viiveet postin kulussa. Toimistolla 
otetaan hunajia vastaa lokakuun alus-
ta alkaen. Lähetä kilpailunäytteesi 
osoitteeseen: Suomen Mehiläishoi-
tajain Liitto, Ullanlinnankatu 1 A 3, 
00130 Helsinki. Laita lähetykseen 
SML:n sähköpostiosoite (sml@hu-
naja.net) ja kuluttajaneuvojan puhe-
linnumero: 050 382 2428. Voit myös 
tuoda hunajanäytteesi – tai useam-
mankin tarhaajan hunajanäytteet – 
SML:n toimistolle. Soita kuitenkin 
toimistolle hyvissä ajoin etukäteen, 
jotta olemme varmasti paikalla.

HUOMIO

Koronavirusepidemia on aiheuttanut 
monenlaista epävarmuutta tapahtumien 
järjestämiseen jo pitkään. Tarkastathan 
Suomen paras hunaja -kilpailun ohjeet 
vielä Mehiläinen-lehden seuraavista nu-
meroista 4/2021 ja 5/2021. Tiedotamme 
kilpailusta ja Sadonkorjuuseminaarista 
myös sähköisissä tarhaajatiedotteissa 
sekä nettisivuillamme.

Myymälässä nähtävillä suuri valikoima 
erilaisia LINKOJA! 

Pienistä käsikäyttöisistä isoihin 
automaattilinkoihin ja kaikkea siltä väliltä! 

 

Parven 
kiinnisaamiseksi
Parvipussit 26,50 € ja 
uutuutena parvilaatikko 45 €

Uutuus! 
kennohunajakennot 
9,90 €/kpl, 45 €/6kpl

Kerää talteen arvokasta 
siitepölyä! 
Mesimestarin siitepölykeräin 
tuuletuspohjaan 30,80 € sekä 
siitepölykeräin pesän eteen 15,50 €

Tule tutustumaan 
kattavaan  
tölkkivalikoimaamme!

Mesimestarin
parituspesä 25,50 € 
Tämä parituspesä todennäköisesti 
markkinoiden parhailla ominaisuuksilla!

Löydä myös huippulaatuiset 
pohjista saumattomat Carl fritz 

lingot, joista saat linkouksen 
jälkeen  pakkausastian!

Mesimestarin omaa kantaa emoja saatavilla 
viikolle 32 asti! Hinta 45€ sekä Krainilaisia emoja 

viikolle 26. Hinta 37€, varaa omasi!
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Nopeat toimitukset
Toimitukset mahdollista saada Schenkerillä/
Matkahuollolla lähimpään K-Markettiin, R-Kioskiin 
tai kotiovellesi.
Voit hakea tilauksesi myös iltaisin ja viikonloppuisin 
Noutopisteestämme Nilsiästä.

Myymälämme on avoinna arkisin 10.00-16.30. Soitathan ja varmistat paikalla olomme.  
Iltaisin ja viikonloppuisin ennakkotilaukset ovat noudettavissa noutopisteestämme. Simolantie 4, 73300 NILSIÄ.

Teitä palvelee:   MARKKU / puh. 0400 658 727, MARKKU@KORPIAHO.NET
       CAMILLA / puh. 0442 055 350, CAMILLA@KORPIAHO.NET

Kotimaiset italialaiset emot 
39 € / kpl 
Saatavilla juhannuksen jälkeen

Alkuperäisalueen krainilaiset 
emot 30 € /kpl  
- Lähes 20 vuoden kokemuksella!

 Emoista on esittää Traces-todistus.
 Tilaa emot www.korpiaho.net!

Vahapalvelut
- Vahapohjukkeet alk. 17 € /kg
- Vahansulatus 2,60 € /kg
- Kehien desinfiointi 0,30 € /kpl
 Muovikehät eivät sovellu desinfioitavaksi
- Pohjusten teko 3,15 € /kg

Kehälistat - Farrar- ja LS
Nippu 100 kpl 65 €

Kehälista koottuna, langoitettuna ja vahoitettuna:
Kotimaisella vahalla: 
 Farrar uusi à 3,40 €/kpl
 Langstroth uusi à 3,60 €/kpl
 LS kierrätys à 3,20 €
Ulkolaisella vahalla: Farrar/LS à 3,40 €/kpl

Vaihtuva valikoima 

käytettyjä välineitä 

ja koneita 

– Katso korpiaho.net!

Kotimainen  puinen pesäosasto
LS- ja farrarkoot, soveltuu luomutarhaukseen
Osasto eristetty 27 €
Osasto eristämätön 20 € 
Katto 18,50 €
Pohja 21 €

Mehiläistarhauksen
aloituspaketit
- Perus 110 € (sis. hoitotakki)
- Laaja 160 € (sis. haalari)

Katso sisällöt netistä!

Korpiahon  
Hoitohaalari 105 €
Suunniteltu & tehty 
Suomessa, testattu
ammattikäytössä

Varaa emot nytOstamme vahaa

Kevyt Honey -pesäosasto
 
Pesäosasto 17 € - LS- ja farrar 
Katto 15 €
Pohja 15,50 €
Ruokintalaatikko 17,50 €

Pesäkalustoa

+ Paljon hoitoasuja!
Verkkokaupassa 
hoitopukuja, 
takkeja ja suojahattuja.

Myymme mehiläispesiä

Kaikki mehiläistarhaukseen
www.korpiaho.net

Rodut: italialainen & krainilainen

Monipuolinen valikoima laadukkaita 
mehiläistarvikkeita. Katso netistä!

Mm. siitepölynkerääjiä ja emonkasvatusvälineitä suoraan hyllystä!
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PESÄT JA PESÄTARVIKKEET

RUOKINTA

TYÖVÄLINEET ja SUOJAVAATTEET

HUNAJAN KÄSITTELY

uusi mehiläistarvikkeiden maahantuoja palveluksessanne
Tutustu monipuoliseen valikoimaan verkkokaupassamme

myymälä avoinna ma-pe 8-16 | timperintie 5 | 21570 Sauvo
ASIAKASPALVELU@JARVENKYLA.FI | PUH. 050 502 0070

Lahtisen Vahavalimo Ky, Puujaanlenkki 420
12100 OITTI  www.lahtisenvahavalimo.fi
myynti@lahtisenvahavalimo.fi 040-484 8080

 Avoinna  ti-pe 8.00 - 16.00 maanantaisin sopimuksen mukaan.

Ostamme mehiläisvahaa 9,50 €/kg sis.alv.
Valssaamme vahalevyjä 3,50 €/kg sis. alv. 
yli 100 kg 3,00 €/kg kaksivaiheisella menetelmällä, 
jolloin mehiläisvahalevyistä tulee sitkeitä ja vahvoja.
Saat myös täysin omasta vahasta valssatut levyt.

 
Mehiläisvahalevyjä jo yli 
sadan vuoden kokemuksella 

Mesikämmee Emoo jj vuodestt 1987 
Suomen olosuhteisiin 
sopeutuneita kuningattaria.

Nyt saatavilla myös Kiikalan 
Hunajan omat kuningattaret!

 
422 / Kpp
+postikulut

Soita ja varaa, myös nouto:
Kirsi Lehtosaari puh. 050 576 9385 

@Kiikalan Hunaja @kiikalanhunaja

kiikalanhunaja.fi // myynti@kiikalanhunaja.fi

Myydään

EMOJA JA JAOKKEITA
Keski-Suomesta, Kyynämöisiltä on juhannuksen jälkeen 
saatavissa EMOJA (ital.) 38 e, sekä JAOKKEITA 190 e 
heinäkuun alusta. Hinnat sisältävät mehiläiset, kehät ja 
arvonlisäveron. EKM-näyte otettu keväällä. Emot luo-
vutetaan tilausjärjestyksessä. Ahontuvan Tarhat, Antti 
puh. 040 83 770 94 /kyynamoisten.hunaja@luukku.com

TALVEHTINEITA PESIÄ hyvillä emoilla, hinta määrän, 
rodun ja vahvuuden mukaan, emoja, kehiä (rak./pohj.)
Til./tied.p. 050-5411081, E-mail: hparoni05@gmail.com

Pyhä-emoja Saarijärveltä. 
Paikallinen italialainen kanta. 

45 €/kpl (sis. ALV ja lähetyskulut)
Risto Pykälämäki 040 760 7652, ristopy@gmail.com
Jorma Sahinaho 0400 958 752,  jormasahinaho@gmail.com

Yli 30-vuoden kokemuksella 
kannattavaan ammattitarhaukseen 
valikoituneet kannat.

Buckfast ja italialainen
42 € / kpl + postituskulut

Tilaukset verkossa 
www.jarkiemot.fi 

Tilaukset puhelimella 
p. 040 540 4027

JÄRKIEMOT

-KÄYTTÖEMOT
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Tilaukset ja varaukset 
Jussi Taipale: 041 318 6244 

Juhani Lundén: 0500 632401

www.buckfast.fi www.mesiainen.com

jussit.mesiainen@gmail.com, juhani.lunden@outlook.com

55 € / kpl

Italialaisrotuisia Mehiläisyhteiskuntia
Yhdellä Farrar-osastolla 290,-/yhdyskunta (sis alv)

Luovutukset  heinäkuussa  
Myytävien pesien emäpesistä on otettu EKM-näytteet 

keväällä 2021

Ostetaan Tattarihunajaa

Mesikämmen Emojen tuotanto on siirtynyt 
yhteistyökumppanillemme  Kiikalan hunajalle

Kirkkonummen  Mehiläistarhat ky
Samkullantie 13, 02400 Kirkkonummi

Puh. 050 360 4576 
info@mehilaistarhat.com
www.mehilaistarhat.com

Mäntsälä Honey Oy. Jaokkeita: Langstrot, Italia tai Buck-
fast, EKM-vapaita. — 100,/kpl, kesäkuu, heinäkuu 2020, 
2021-emoilla. Sis. pohja, katto, 1 kpl Langstroth-laatikko 
ja 10 kehää. Uusi hunajalinko, 36 keh. Langstrot / 36 keh. 
Farrar, 12v/230v. -1500,/kpl. Tiedustelut ja tilaukset : p. 
041 752 31 36, s.p. mantsalahoney@gmail.com

Stationsparade och friparade drottningar. 
www.skanesbiodling.se

SEURAAVAAN LEHTEEN 4/2021 TULEVAT 
ILMOITUSMATERIAALIT VIIMEISTÄÄN 5.7.2021.

 LEHTI ILMESTYY VIIKOLLA 31.
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www.hunaja.net
www.mehilaishoitajat.fi
www.polytys.fi


