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työryhmineen julkaisi viime vuoden 
alussa artikkelin, jossa pohdittiin yh-
teiskunnan selviytymismekanismeja. 
Näitä mekanismeja ovat:

1.	 Kyky	 vähentää	 sikiöintiä	 ja	 tarvit-
taessa	lopettaa	se	sadon	vähetes-
sä	 tai	 loppuessa.	 Ilman	 viiletessä	
muodostetaan	 lämmönsäätelyä	
varten	talvipallo,	jossa	jokainen	yk-
silö	tuottaa	lämpöä	ja	varastoituja	
ruokavaroja	kulutetaan.	Toimitaan	
yhdessä	 yhteisen	 tavoitteen	 saa-
vuttamiseksi.

2.	 Kyky	aloittaa	lisääntyminen	ja	uusi-
en	jäsenten	tuotanto	tauon	jälkeen	
lopputalvesta	 uudestaan.	 Yhteis-
kunnalla	 on	 lisäksi	 kyky	 ajoittaa	
lisääntymisen	 aloitus	 siten,	 että	
ruokavarat	 riittävät	 luonnon	 he-
räämiseen	 saakka.	 Lisääntyminen	
moninkertaistaa	 ruokavarastojen	
kulutuksen,	ja	liian	varhain	aloitet-
tu	sikiöinti	johtaa	nälkäkuolemaan.

3.	 Kyky	 ajoittaa	 yhteiskuntien	 kasvu	
ja	lisääminen	eli	parveilu	ajankoh-
taan,	 jolloin	 luonnon	 ravintoläh-
teet	ovat	runsaimmillaan.	Yltäkyl-
läiseen	aikaan	ruokaa	varastoidaan	
talven	 varalle	 ja	 yhteiskunnan	 jä-
senten	 tehtävät	 jaetaan	 iän	 mu-
kaan.	Työnjako	optimoi	tehokkuu-
den	ja	tuottavuuden.

JOUSTOMEKANISMIT auttavat 
yhteiskuntaa selviytymään talvesta

Mehiläisyhteiskunnan 
selviytyminen talven yli on 
monimutkaisen sosiaalisen 
toiminnan tulosta. 
Stressitilanteessa mehiläisillä 
on monia keinoja palauttaa 
tasapainotila pesään, 
mutta esimerkiksi liiallinen 
tautikuorma tai epäedulliset 
säänvaihtelut voivat koitua 
koko yhteiskunnan kohtaloksi. Tarhamehiläinen ei kykene tal-

vehtimaan yksin eikä edes 
pienellä porukalla. Pienet ja-
okkeet tai heikot yhteiskun-

nat eivät siksi todennäköisesti selviä 
kevääseen saakka. Jos tällaiset pesät 
kuitenkin selviävät, heikosti hengissä 
olevasta yhteiskunnasta ei ole suurta 
hyötyä varsinkaan ammattimaisessa 
tarhauksessa, koska sato jää saamatta. 
Talveuttamisen perusoppitunti onkin, 
että yhteiskunnan on oltava riittävän 
vahva syksyllä, jotta se selviää vah-
vistumiskykyisenä talven yli.

Mitä vahva yhteiskunta sitten tar-
koittaa? Lyhyesti sanoen vahvassa 
yhteiskunnassa on riittävästi talvime-
hiläisiä ja nuori muniva emo, varro-
antorjunta ja talviruokinta on tehty 
oikeaan aikaan, ruokaa on riittäväs-
ti ja pesärakenne on sopiva talvehti-
miseen. Aloittelija voi helposti jou-
tua maksamaan niitä kuuluisia oppi-
rahoja, jos tulkitsee loppukesällä vah-
vaksi sellaisen yhteiskunnan, jossa on 
ylitsepursuavan paljon kesämehiläi-
siä, mutta emo-ongelma tai liian pal-
jon varroaa. Tällöin tuloksena on epä-
onnistunut talvehtiminen.

Stressitekijät voivat suistaa 
yhteiskunnan tuhoon

Vaikka yhteiskunta olisi kaikin puolin 
talvehtimiskelpoinen, siihen saattaa 
kohdistua erilaisia stressitekijöitä, 
jotka voivat olla kohtalokkaita yk-
sittäisille mehiläisille ja lopulta ko-
ko yhteiskunnalle. Tällaisia tekijöitä 
voivat olla esimerkiksi erilaiset tau-
dinaiheuttajat, loiset ja kasvinsuo-
jeluaineet. Mehiläisyhteiskunnasta 
käytetään usein termiä superorganis-
mi. Mehiläiset siis toimivat yksilöinä 
siten, että koko yhteiskunnan etu on 
aina ensi sijalla. Ne selviytyvät stres-
sitekijöistä yhdessä, vaikka osa yksi-
löistä menetettäisiin. Tällöin yhteis-
kunta palautuu notkahduksen jälkeen 
alkuperäiseen tasapainotilaansa. Jos 
stressitekijä on liian voimakas ja käy 
ylivoimaiseksi, yhteiskunnan jousto-
mekanismi voi murtua ja yhteiskunta 
romahtaa.

Mehiläisyhteiskunnan selviyty-
mismekanismien tunteminen on tär-
keää, jotta voisimme paremmin ym-
märtää ja hoitaa terveitä, hyvin tal-
vehtivia yhteiskuntia. Wageningen 
yliopiston tutkija Zeynep N. Ulgezen 

Nämä mekanismit helpottavat yh-
teiskunnan sopeutumista erilaisiin 
ympäristöoloihin. Joustavuus ja ky-
ky stressitilanteessa vaihtaa yksilöitä 
kulloisenkin tarpeen mukaiseen teh-
tävään helpottaa sopeutumista. Jos 
stressitekijöiden kesto ja vakavuus 
kasvavat liian voimakkaiksi, yhteis-
kunta romahtaa.

Puhdistuslennon 
ajankohta lähestyy

Tarkkaa puhdistuslennon ajankohtaa 
on usein vaikea sanoa. Kevään oi-
kukkaat säät voivat saada mehiläiset 
varovaisiksi, jolloin puhdistuslennolla 
käydään vuorotellen pienissä ryh-
missä. Parhaiten tarhaaja tietää len-
noilla käydyn, kun pesän ympärillä 
on ulostetahroja ja lämpötila on ollut 
tyynellä, aurinkoisella säällä muu-
taman kerran selvästi yli 10 astetta. 
Aurinkoisella seinänvierustalla len-
noilla voidaan käydä aiemminkin, jos 
aurinko paahtaa pesää, mutta tällöin 
vaarana on kylmettyminen muuttu-
vissa olosuhteissa pesän ulkopuolella.

Pohjois- ja Itä-Suomessa lentoil-
moja voidaan joskus joutua odotta-
maan huhti-toukokuulle saakka. Tä-
män talven vaihtelevat lämpötilat 
ovat haastaneet mehiläisyhteiskuntien 

lämmönsäätelyä ja samalla ruoan ku-
lutusta. Välillä on ollut selvästi suoja-
säätä ja seuraavassa hetkessä reilusti 
pakkasta. Lämpötilojen vaihtelu lisää 
mehiläisten talvipallojumppaa, jossa 
pallo laajenee ja supistuu. Jumpates-
sa ruokaa kuluu tavallista enemmän. 
Eteläisessä Suomessa kiireisimmät 
mehiläiset ovat jopa käyneet välipuh-
distuslennoilla.

Pesän ympärillä oleva lumi voi 
suojasään ja pakkasjaksojen vaihdel-
lessa tiivistyä ja jäätyä ja tukkia sa-
malla pesän ilmanvaihdon. Yhteiskun-
nan tukehtumisesta, nälkäkuolemas-
ta tai hiirituhoista johtuva talvitappio 
voidaan nähdä tarhaaja hoitovirhee-
nä, huolimattomuutena tai vain aloit-
telijan tietämättömyytenä. Varroatap-
pio on sen sijaan syysuhteiltaan mo-
nimutkaisempi, ja siinä ympäristökin 
voi olla osallisena.

Talvitappiokirjanpito 
– tärkeä rutiini ja oppitunti

Talvella menehtyneet yhteiskunnat 
ovat varsinainen oppitunti varsinkin 
aloittelijalle. Kuolleen yhteiskunnan 
kakut kannattaa tutkia ja samalla käy-
dä läpi myös kyseisen yhteiskunnan 
pesäkirjanpito ainakin kolme vuotta 
taaksepäin. Syynä tappioon eivät aina 

Talviruoka sopii parhaiten lämmöntuotantoon ja lentopolt-
toaineeksi. Jos ruoka on vähissä, sitä tarvitaan erityisesti 
puhdistuslennon jälkeen, jolloin 50-prosenttinen sokeriliuos 
pieninä määrinä toimii hienosti. Ennen puhdistuslentoja 
proteiinipitoinen ruokinta eli siitepöly tai sen korvike voi olla 
jopa vahingollista.
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Vahva yhteiskunta syksyllä pystyy monimutkaisen yhteistoiminnan ansiosta 
selviytymään erityisesti talven haasteista. Vahvuus on sitä, että 1) talvime-
hiläisiä on syntynyt riittävästi elokuun lopusta alkaen aina syys-lokakuulle 
saakka, 2) yhteiskunnassa on nuori muniva emo, 3) siitepölyä on kerätty 
syksyn sikiöintiin, 4) varroa on torjuttu oikeaan aikaan niin, että torjuntateho 
on riittävä, 5) yhteiskunta on ruokittu oikeaan aikaan, jolloin ruokaa on riit-
tävästi energiaksi, 6) pesärakenne on sopiva talvehtimiseen eli ilmanvaihto, 
kosteus ja tila suhteessa mehiläismäärään ovat sopivia.

Talvipallon alaosa näkyy 2-osastoisessa 
Lg-pesässä lentoaukolta, joten ylälaati-
kon ruokavarat odottavat vielä sikiöinnin 
ja suuren tarpeen alkamista. Lämpömit-
tarilla häiritty yhteiskunta nosti nopeasti 
lämpötilan lähelle +30:tä astetta ja ute-
liaimmat mehiläiset nousivat ylös asti.

Kevään ruokatilannetta voi helposti seurata punnitsemalla 
pesän takapainon. Vasta sikiöinnin alku nostaa kulutuksen 
maalis-huhtikuussa 1–2 kilogrammaan viikossa.
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ole edellisen kesän toimet, vaan var-
sinkin varroakuolemissa syy on usein 
kehittynyt monen vuoden aikana. 
Tappiot ja niihin liittyvät syyt kannat-
taa kirjata muistiin, jotta toukokuulla 
avautuvaan COLOSS-talvitappioky-
selyyn vastaaminen sujuu helposti.

Talvitappioiden syiden selvittämi-
nen on oleellinen osa Suomen mehi-
läistarhauksen kehittämistä kannat-
tavaksi liiketoiminnaksi ja hauskak-
si harrastukseksi. Kuolleiden yhteis-
kuntien kerääminen on raskasta ja 
masentavaa puuhaa niin ammattilai-
selle kuin harrastelijallekin.

Loppusyksystä liittoon tuli jonkin 
verran ilmoituksia varroaan kuolleis-
ta yhteiskunnista, ja monet olivat teh-
neet huomioita tavallista suuremmista 
varroamääristä. Mitään isompaa tap-
piosumaa ei kuitenkaan tällä hetkellä 
ole tiedossa.

Keväthoito ja -torjunta heti 
puhdistuslentojen jälkeen

Keväällä sikiöinti lähtee hyvin käyn-
tiin, jos punkkimäärä on vain muu-
tama kymmenen. Myöhäissyksyn 
oksaalihappotiputuksella pudonneet 
punkit antavat viitteen pesään jäänei-
den punkkien määrästä. Jos punkkeja 
tippui oksaalihapotuksella alle 200, 
kevättorjunta ei ole tarpeen. Tur-
ha torjunta rasittaa mehiläisiä. Liian 
suuren punkkipaineen alla tautiriskit 
taas kasvavat eikä kevätkehitys tuota 
terveitä mehiläisiä. Tämä vaikuttaa 
yhteiskunnan kehittymiseen ja ky-
kyyn tuottaa hunajasatoa kesällä.

Tarvittaessa oksaalihappokäsittelyn 
voi tehdä viikon sisällä puhdistuslen-
nosta eli aikana, jolloin peittosikiöitä 
on alle kämmenen kokoinen alue. Varo 
kuitenkin turhaan kylmettämästä pesää 
keväällä. Nopea tarkistus lämpimänä 
päivänä ja pesän punnitus, esimerkiksi 

takapaino, ruokavarojen tarkistamisek-
si riittävät. Turha avoinna pitäminen li-
sää kalkkisikiöriskiä merkittävästi. Ke-
väällä kaikki sikiöt tarvitaan.

Moni tarhaaja ruokkii yhteiskun-
taa keväällä ruokavarojen loppumisen 
pelossa varmuuden vuoksi. Normaa-
listi ruokittu terve yhteiskunta ei kui-
tenkaan tarvitse apua kuin poikkeus-
tilanteessa. Jos paino kevenee liikaa 
ja sää pysyttelee kylmänä, mehiläi-
siä voi auttaa antamalla 50-prosenttis-
ta sokeriliuosta pieniä määriä kerral-
laan. Tummat rodut saattavat lopettaa 
sikiöinnin, kun ruokavarat vähenevät 
alle viiden kilon. Optimitilanne olisi, 
että ruoka olisi vähissä juuri silloin, 
kun luonto taas antaa antimiaan. Lii-
at sokerit eli talviruoat täytyy kevääl-
lä poistaa, jotta sokeri ei sekoitu hu-
najaan eikä synny väärennösepäilyjä.

Lähde:	 Zeynep	 N.	 Ulgezen	 et	 al.	
(2021)	 Current	 Research	 in	 Insect	
Science	1
 

Vihdoin viimein pitopaikkailmoitus ja 
mehiläistarhaajaksi rekisteröityminen 
on mahdollista tehdä Ruokaviraston 
sivuilla sähköisesti. Ruokaviraston 
koulutus aiheesta oli marraskuun lo-
pussa. Pakollisen, virallisen rekiste-
röitymisen tarkoitus on, että tarhaajat 
tavoitetaan ja tarhapaikat löydetään 
helposti esimerkiksi tautitapauksissa. 
Pitopaikkarekisterin tiedot ovat kui-
tenkin valitettavasti vain viranomais-
ten käytössä.

Yksittäisellä tarhaajalla on kuiten-
kin tarve nähdä ympäristönsä tarhaus-
tilanne. Oman tarhan ympärillä olevat 
tarhat ja mahdollisesti jopa tarhatta-
vat rodut olisi hyvä tietää, kun suun-
nitellaan uusia tarhapaikkoja tai vaik-
ka emonkasvatusta. Myös varroantor-

Pitopaikkarekisteri	palvelee	viranomaisia 
– Mehiläisrekisteri kaikkia tarhaajia
SML hankki viime vuonna nimiinsä Mehiläisrekisteri.fi-palvelun, johon tarhaajien toivotaan kirjaa-
van tarhauksensa mahdollisimman kattavasti. Karttapalvelu helpottaa esimerkiksi uusien tarha-
paikkojen etsintää ja emonkasvatusta.

junnan suunnittelu alueellisesti onnis-
tuisi paremmin, kun tieto muista tar-
hoista olisi saatavilla.

Mehiläisrekisteri on 
SML:n palvelu

SML onkin ostanut oikeudet Me-
hiläisrekisteri.fi – Mehiläistarhat 
kartalla -palveluun, jossa tarhaaja 
voi merkitä tarhapaikkansa kartalle. 
Palvelu on ilmainen ja siihen rekis-
teröityminen erittäin helppoa. Tieto-
suojakäytännöt ovat nykysäännösten 
mukaisia. Omiin tietoihinsa voi ha-
lutessaan lisätä esimerkiksi, minkä 
rotuisia mehiläisiä tarhalla on, onko 
kyse luomutarhauksesta tai onko tar-
ha varroavapaa.

Karttapalvelua voi edelleen ke-
hittää ja lisätä siihen ominaisuuksia. 
SML:n nykyisessä karhukartassa oli 
viime kesänä paljon ongelmia, jotka 
voisivat ratketa, kun karhukartan yh-
distäisi tähän samaan karttapalveluun. 
Mahdollisista muutoksista karhukar-
tassa tiedotetaan tarkemmin seuraa-
vassa lehdessä ja tarhaajatiedotteissa.

Mehiläisrekisterin kartasta kuka 
tahansa mehiläishoitaja voi tarkas-
tella ympäristönsä tilannetta. Kartta 
näyttää tarhan summittaisesti, joten 
siitä ei pysty näkemään pesien tark-
kaa sijaintia. Palvelu on kuitenkin to-
dellinen palvelu tarhaajille vasta sit-
ten, kun saamme kaikki tarhaajat liit-
tymään siihen ja pitämään tietonsa 
ajan tasalla. 

Maritta Martikkala

 

SML:n uusin karttapalvelu, Mehi-
läisrekisteri.fi, palvelee tarhaajia 
uuden tarhapaikan etsinnässä tai 
emonkasvatuksen suunnittelussa. 
Palvelu on ilmainen ja tietotur-
vallinen ja siihen voidaan liittää 
monenlaista lisätietoa, kuten 
luomutarhaus. Kaikki hyöty kartta-
palvelusta saadaan kuitenkin vain, 
jos kartalle merkitään kattavasti 
ja ajantasaisesti kaikki tarhat. 
Karttakuvassa näkyy tarha sillä 
tarkkuudella kuin ulkopuolinen voi 
sen parhaimmillaan nähdä.
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SML:n kautta on voinut hakea tukea nuoril-
le suunnattuihin mehiläishoitoa käsitteleviin 
kursseihin tai tapahtumiin. Mehiläishoito-oh-
jelmasta rahoitettavaa tukea haki viime syksy-
nä yhteensä kuusi yhdistystä tai yritystä, ja se 
myönnettiin neljälle hakijoista.

SML on voinut jakaa meneillään olevasta mehiläishoito-
ohjelmasta nuorisotoimintaan kohdennettua tukea eri-
suuruisen summan vuosittain. Kuluvalla mehiläishoito-
ohjelman kaudella III (1.8.2021–31.7.2022) nuorisotoi-
minnan tukeen on varattu 7 000 euroa. Tukihakemuksia 
tuli määräaikaan mennessä kuusi, ja johtokunta käsitteli 
ne kokouksessaan 8.10.2021.

Johtokunta päätti jakaa tuen neljän hakijan kesken. 
Valinta tehtiin mehiläishoito-ohjelmaan kirjattujen kri-
teerien pohjalta ja siinä painottui paikallisyhdistysten 
kautta tehtävä nuorisotoiminta. Myönnettyn tuen suu-
ruuteen vaikutti myös hakijalle mahdollisesti aiemmilla 
kausilla myönnetty tuki.

Tukea saivat Suomen Tumman Mehiläisen Hoitajat, 
Etelä-Suomen Mehiläishoitajat, Helsingin Seudun Mehi-
läishoitajat sekä Kuopion Seudun Mehiläishoitajat. Tu-
ki tulee käyttää 31.7.2022 mennessä, ja se maksetaan to-
teutuneita kustannuksia vastaan. Mikäli toiminta jää esi-

merkiksi koronavirusepidemian aiheuttamien rajoitusten 
vuoksi toteutumatta, summa jää käyttämättä.

Mehiläishoito-ohjelman kauden III jatkokaudelle eli 
syksylle 2022 nuorisotoimintaan ei ole jaettavissa tukea. 
Vielä ei ole tiedossa, voidaanko nuorisotoiminnan tuke-
mista jatkaa vuonna 2023 alkavalla CAP-rahoituksella. 
SML kuitenkin näkee nuorisotoiminnan jatkamisen tär-
keäksi ja pyrkii neuvottelemaan siihen rahoitusta.

Virpi Aaltonen

Nuorisotoimintaan tukea neljälle 
paikallisyhdistykselle

Lounais-Hämeen Mehiläishoitajien nuorten peruskurs-
silaiset pesäkäynnillä keväällä 2019.
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Kuva 1. Hunajan keskisato eri maakunnissa kesällä 2021

Vuoden 2021 satokyselyn 
tulosten pohdintaa

Satokyselystä näkyy selvästi, 
miten mehiläisvuosi voi 
sääolojen vuoksi sujua eri 
puolilla maata hyvin eri 
tavalla. Myös erisuuruisia 
pesämääriä tarhaavien 
mehiläishoitajien tuloksissa 
havaittiin isoja eroja.

SML:n keskeiset vuoden 
2021 tilastoluvut

SML:n jäsenmäärä 2 555 jäsentä

Tuottavien pesien määrä 72 900 kpl

Syksyn pesämäärä 85 500 kpl

Kokonaissato 3,1 milj.kg

Talvitappioiden määrä 13,3 %

Keskisato 41,9 kg/pesä

Hunajan tuonti 1,9 milj.	kg

Hunajan keskikulutus 799 g/henkilö

Ylivuotinen hunajasato 664 000 kg

Satokysely	on	tärkeä	työkalu,	jolla	ke-
rätään	tietoja	SML:n	omaa	tilastointia	
ja	muita	alaamme	seuraavia	tilaston-
tekijöitä	varten.	Monesta	keskeisestä	
tiedosta	meillä	onkin	olemassa	jo	yli	
40	vuoden	mittainen	tilastointi.	Lop-
puvuodesta	 2021	 tehtyyn	 satokyse-
lyyn	vastasi	181	mehiläishoitajaa.	Iso	
kiitos	kaikille	teille!	Toivottavasti	ensi	
vuonna	 saamme	 vastauksia	 myös	
Kymenlaaksosta,	Pohjanmaalta	ja	Ah-

venanmaalta,	 joista	 ei	 tänä	 vuonna	
tullut	yhtään	vastausta

Kyselyyn	 vastanneiden	 ikäja-
kauma	oli	 22–88	 vuotta,	 ja	mukana	
oli	sekä	kesällä	2021	aloittaneita	että	
pitkään	tarhanneita	mehiläishoitajia.	
Vastaajien	keski-ikä	oli	56	vuotta.	Ke-
sän	2021	alussa	vastaajilla	oli	 keski-
määrin	16	tuottavaa	pesää.	Viisi	pro-
senttia	 vastaajista	 oli	 luomutarhaa-
jia.	Eniten	vastauksia	saatiin	Uudelta-
maalta,	Varsinais-Suomesta	sekä	Poh-
jois-Karjalasta.

Satokyselyn	 perusteella	 lasketut	
keskeiset	 tiedot	 mehiläisvuodesta	
2021	ovat	taulukossa	1.

Hunajan kulutus 
uuteen huippuun

Kesä	 2021	 oli	 sääoloiltaan	 erikoi-
nen.	Siksi	keskisato	eri	maakunnissa	
vaihteli	suuresti	(kuva	1),	vaikka	sen	
keskiarvo	(41,9	kg/pesä)	olikin	lähel-
lä	 pitkäaikaista	 keskiarvoa	 (40	 kg/
pesä).	Kokonaissato	oli	hiukan	yli	3,1	
miljoonaa	kiloa.	Myös	talvitappioissa	
oli	 suuria	 eroja	 maakuntien	 välillä.	
Tappiot	 vaihtelivat	 Etelä-Savon	 4,1	
prosentista	Kainuun	33,3	prosenttiin.

Hunajan	 kulutus	 on	 noussut	 hil-
jalleen	 2000-luvulla.	 Vuonna	 2021	
päästiin	 korkeimpaan	 lukuun	 tähän	
mennessä	 eli	 laskennallinen	 huna-

Taulukko 1. Ta
rja
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Tuloksia erikokoisissa mehiläistarhausyksiköissä vuoden 2021 satokyselyn perusteella.

Ryhmä	1

1–5	pesää

Ryhmä	2

6–15	pesää

Ryhmä	3

16–40	pesää

Ryhmä	4

yli	40	pesää

Kaikki	
vastaajat

Vastaajaa	kpl 94 (52 %) 43 (24 %) 23 (13 %) 21 (12 %) 181
Pesää/	vastaaja	kpl 3 9 24 78 17
Keskisato	kg/pesä 35 35 34 47 42
Keski-ikä 55 57 59 51 56
Tarhausvuosia 8 15 14 20 11,7
Luomutuottajia	kpl - 1 4 5 10
Hunajasadon	myynti

Suoraan	kuluttajille

Jälleenmyyjille

Pakkaamoon

85 %

 8 %

 4 %

83 %

10 %

  3 %

42 %

28 %

29 %

20 %

29 %

42 %

36 %

25 %

32 %
Talvitappio 21 % 16 % 17 %    8 % 11 %
Pesiä	pölytys-palvelussa	
vastaajista	% 17 23 26 76 27
Siitepölyn	tuottajia	% 5 7 13 14 8
Pergan	tuottajia	% 6 7 9 14 8
Propoliksen	tuottajia	% 6 12 17 19 10
Pesissä	EI	esiinny	varroaa																							
%

31 26 9 5 24

jankulutus	oli	 799	g/henkilö.	 Luvus-
sa	on	huomioitu	myös	hunajan	tuon-
ti	ja	vienti.

Eri pesämääriä tarhaavien 
vastaajien vertailua

Tällä	 kertaa	 tarkastelimme	 tuloksissa	
erikseen	 myös	 eri	 pesämääriä	 tar-
haavien	 vastaajien	 ryhmiä.	 Ryhmät	
kuvaavat	 todennäköisesti	 aika	 hyvin	
erisuuruisia	tarhauksia	hoitavien	me-
hiläishoitajien	määrää	Suomessa.	Tie-
dämme,	 että	 suurin	 osa	 tarhaajista	
on	 harrastajia.	 Tässä	 kyselyssä	 heitä	
kuvaavan	 ryhmät	 1	 (1–5	 pesää)	 ja	 2	
(6–15	 pesää),	 joten	 satokyselyn	mu-
kaan	 75	 prosenttia	 tarhaajistamme	
hoitaa	alle	15:tä	pesää.	Puoliammatti-
laisia	tai	ammattilaisia	olisi	puolestaan	
noin	25	prosenttia	tarhaajista.	Vuonna	
2020	pesätuenhakijoita	eli	 yli	15	pe-
sän	 tarhaajia	 oli	 noin	 20	 prosenttia	
SML:n	jäsenistöstä,	joten	tulkinta	lie-

nee	lähellä	todellista	tilannetta.
Kyselyn	 mukaan	 erilaajuista	 me-

hiläistarhausta	 harjoittavien	 tarhaa-
jien	 keskisadot	 pesää	 kohti	 vaihteli-
vat.	Yli	40	pesän	tarhaajien	(ryhmä	4)	
keskisato	oli	47	kg/pesä,	mikä	on	yli	
10	kg	enemmän	kuin	pienempää	pe-
sämäärää	hoitavilla.	Hunajanmyynti-
kanavana	 ryhmillä	 1	 ja	 2	 oli	 pääasi-
assa	 suoramyynti.	 Ryhmän	 3	 huna-
jista	noin	puolet	myytiin	suoramyyn-
tinä	ja	toinen	puoli	jälleenmyyjille	ja	
pakkaamoille.	Yli	40	pesän	tarhaajien	
hunajista	 vajaa	 puolet	 myytiin	 pak-
kaamoille.

Siitepölyn,	 pergan	 ja	 propolik-
sen	 talteenotto	 oli	 kyselyn	 mukaan	
kaiken	 kaikkiaan	 aika	 vähäistä.	 Alle	
10	 prosenttia	 tarhaajista	 kerää	 näi-
tä	 tuotteita,	 yli	 40	 pesän	 tarhaajat	
hiukan	muita	 yleisemmin.	 Heillä	 on	
myös	 huomattavasti	 useammin	 pe-
siä	pölytystyössä	kuin	muiden	ryhmi-
en	tarhaajilla.

Talvitappiot pientarhaajilla 
keskiarvoa suurempia

Mielenkiintoista	on,	että	talvitappiot	
olivat	huomattavasti	keskiarvoa	suu-
rempia	 alle	 40	 pesän	 tarhaajilla	 eli	
ryhmissä	 1–3.	 Ammattimaisemmin	
tarhaavat	onnistuvat	paremmin	vie-
mään	 pesät	 talven	 yli	 pienemmillä	
tappioilla.

Satokyselyn	tuloksissa	huolestut-
tavaa	on,	että	ryhmän	1	ja	2	tarhaa-
jista	 yli	 neljännes	oli	 sitä	mieltä,	 et-
tä	 heidän	 pesissään	 ei	 esiinny	 var-
roapunkkia.	 Toivottavasti	 tämä	 käsi-
tys	ei	johda	siihen,	että	he	eivät	tee	
varroantorjuntatoimia.	 Pienen	 var-
roamäärän	havaitseminen	pesistä	on	
hankalaa	 ja	 antaa	 mehiläishoitajal-
le	 usein	 väärän	 viestin.	 Johdonmu-
kaiset	syksyn	ja	alkutalven	torjunnat	
kannattaa	 tehdä	myös	 siinä	 tapauk-
sessa,	että	ei	ole	punkkeja	omissa	pe-
sissään	nähnyt.

Anneli Salonen
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Mehiläistarhauksen kannattavuus 
kiinnostaa luonnollisesti kaikki alal-
la toimivia. Suomessa on seurattu 
maatalouden kannattavuutta kirjanpi-
don avulla jo vuodesta 1912 lähtien. 
Mehiläistarhauksen kannattavuutta 
alettiin seurata sata vuotta myöhem-
min eli vuonna 2012 ja ensimmäiset 
tulokset saatiin vuonna 2013. Varsi-
naisen aineistojen käsittelyn hoitaa 
Luonnonvarakeskus (Luke). Saatuja 
tuloksia käytetään esimerkiksi tutki-
muksessa, neuvonnassa, edunvalvon-
nassa, opetuksessa ja mediassa.

Talouden tunnusluvut 
Taloustohtori-sivuille

Kannattavuuskirjanpitoon mukaan 
lähteneet tilat saavat järjestelmään 
omat käyttäjätunnukset, joilla he pää-
sevät näkemään omat tuloksensa. 
Kaikilla aineistoa käsittelevillä on 
salassapito- ja vaitiolositoumukset. 
SML:n rooli kannattavuuskirjanpi-
dossa on rekrytoida mukaan mehiläis-
taloutta harjoittavia tiloja sekä kerätä 

MINUSTAKO HAVAINTOTARHAAJA?

Kannattavuuskirjanpitotarhaajat
Havaintotarhaajat ovat Suomen mehiläisalalle tärkeä voimavara. 
Tilansa kannattavuutta seuraavien tarhaajien tuloksista laske-
taan keskiarvot, jotka julkaistaan Luken Taloustohtori-sivustolla.

tarvittavat kirjanpitotiedot ja tallentaa 
ne järjestelmään. Tällä hetkellä las-
kennassa on mukana kuusi mehiläis-
tarhaustilaa. Mukana olevien tilojen 
tiedoista lasketaan ryhmäkeskiarvoja, 
joista yksittäisten tilojen tuloksia ei 
voi erottaa.

Kannattavuuskirjanpidon ryhmä-
keskiarvot ovat kaikkien luettavissa 
osoitteessa luke.fi/taloustohtori. Siel-
tä löytyvät mehiläistalouden tunnus-
luvut sekä hunajantuotannon yksik-
kökustannukset hunajakiloa ja mehi-
läispesää kohti vuosilta 2013–2020.

Vuosittaiset satoerot 
näkyvät tuloksissa

Tuloksissa kiinnittävät huomiota suu-
ret vaihtelut tuotantokustannuksis-
sa eri vuosien välillä. Esimerkiksi 
vuoden 2016 selkeästi suuremmat 
tuotantokustannukset johtuvat hei-
kosta hunajasadosta, sillä kiinteät 
kustannukset ja suuri osa myös muut-
tuvista kustannuksista pysyy samana 
hunajasadon määrästä riippumatta. 

Mehiläiset on hoidettava hyvin myös 
huonona hunajavuonna. Hyvänä hu-
najavuonna 2014 hunajan tuotan-
tokustannukset hunajakiloa kohden 
olivat alhaisimmat, mutta hyvä sato 
ei näytä kuitenkaan vaikuttaneen pe-
säkohtaisiin tuotantokustannuksiin.

Suuriin eroihin eri vuosien välil-
lä voi vaikuttaa myös kannattavuus-
kirjanpidossa mukana olevien tilo-
jen pieni määrä. Tarkemmin lukujen 
laskentaan voi perehtyä Taloustohto-
ri-sivuilla valitsemalla Omat valinnat 
-välilehden. Siellä olevista taulukois-
ta näkee tarkemmin, mitä tulo- ja me-
noeriä laskennassa on otettu mukaan.

Tammikuussa pidettiin Luken ja 
SML:n yhteinen kannattavuuskirjan-
pitowebinaari. Sen tiimoilta saatiin 
uusia tiloja mukaan kannattavuusseu-
rantaan. Näille uusille havaintotarhaa-
jille on tarkoitus laatia yhtenäinen lo-
makkeisto, johon on helppo kerätä 
kirjanpitoon liittymiseen tarvittavat 
tiedot. Myös työkirjanpidon tekoon 
on tarkoitus etsiä apuvälineitä.

Jos olet kiinnostunut liittymään 
havaintotarhaajaksi pitämällä kannat-
tavuuskirjanpitoa, ota yhteyttä SML:n 
tutkimusasiantuntija Anneli Salo-
seen: anneli.salonen@hunaja.net.

Anneli Salonen

Taloustohtori. Mehiläistalouden yksikkökustannus -palvelu (luke.fi/taloustohtori). 
Aineisto: Luke mehiläistalouden kannattavuuskirjanpitoaineisto 27.1.2022.
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Camillas hörna

På förbundet hade vi jobbat hårt för att först genomföra 
Vinterdagarna i januari, sedan för att kunna publicera den 
nya hemsidan. Vinterdagarna anordnades ju på distans. 
Hoppas många av er deltog. Från Norge fick vi höra hur de 
tacklar europeisk yngelröta. Åtgärderna är kraftiga, vilket 
har lett till att läget i Norge är väldigt lugnt. Vi har här i 
Finland en mjukare linje. Det ställer kanske högre krav på 
den enskilda biodlaren eftersom ifall man inte upptäcker 
att man har europeisk yngelröta kanske sprider den vidare 
utan att själv veta om det. Det är i så fall väldigt tråkigt. 
Alla problem i bikupan beror inte på varroa, så det gäller 
verkligen att hela tiden hålla sinnet öppet för att problemen 
kan bero på någonting annat. 

Vi fick också höra om en forskning som utförts på hur 
tambiet konkurrerar med vilda insekter. Erik Stange har där 
hållit i trådarna. Fortsättning följer så mera om det senare.

Ända sedan hösten har vi alla jobbat med nya hemsi-
dan som kommer att publiceras vecka 8. Ett litet smakprov 
gavs på Vinterdagarna. Nu kommer all information till bi-
odlarna och konsumenterna att finnas på adressen www.
hunaja.net. Dessutom är den nu helt och hållet både på 
finska och svenska, vilket gläder mig väldigt mycket. Då 
jag själv var aktiv biodlare saknade jag nog det att det in-
te fanns aktuell information på svenska. Äntligen får jag 
väl säga. Nu är hemsidan fullspäckad med viktig informa-
tion till alla biodlare. Det är mycket man skall hålla reda 
på, men nu finns allting på en plats. Den gamla sidans sill-
sallad förpassas till historien.

 

Lite senare, senast på sommaren kommer man att kun-
na även på finska och svenska får hjälp med att komma un-
derfund med vad man har för problem i kupan. Vi på för-
bundet har översatt en dansk sjukdomsportal med symp-
tombeskrivningar och bilder till finska och svenska. Den 
lär fungera bra även i telefonen. Sedan skall ni inte glöm-
ma att biodlingsrådgivarna även finns till hands för er. Det 
är bara att ringa och diskutera. 

Hälsningar
Camilla

Vi går mot ljusare tider och det räcker säkert inte länge förrän bina flyger ut på sin rensnings-
flygning. Det är spännande tider vi lever i. Hur har bina övervintrat? Det klarnar längs med 
våren, men innan sälgen och lite senare maskrosen har blommat kan man inte vara helt 
säker på att bisamhället har klarat sig. 

Mehiläisistä ja pölyttäjistä

Varroa muuttaa mehiläisyhteiskunnan käytöstä

Italialaisilla	 tutkijoilla	 on	
uusia	havaintoja	mehiläis-
yhteiskunnan	hygieenises-
tä	 käyttäytymisestä.	 He	
vertaavat	tutkimuksessaan	
mehiläisten	 hygieenistä	
käyttäytymistä	 hauskasti	
myös	 välimatkoihin,	 joita	
me	 ihmiset	 olemme	 pitä-
neet	toisiimme	koronaepi-
demian	aikana.

Kenttäkokeissa	 tutki-
jat	 seurasivat,	 miten	 var-
roapunkkien	 esiintyminen	
pesissä	vaikuttaa	mehiläis-M
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Anneli Salonen

yhteiskunnan	käyttäytymiseen.	Satokasveista	kertova	vä-
ristystanssi	 tehdään	 terveessä	 yhteiskunnassa	 keskellä	
kakkuja,	mutta	varroan	pahasti	saastuttamissa	pesissä	len-
tomehiläiset	liikkuvat	ja	tanssivat	kakkujen	reunoilla,	kau-
kana	sikiökennoista.	Näin	satoa	keräävät	vanhat	mehiläi-
set	pidetään	mahdollisimman	kaukana	sikiöistä.

Toinen	mehiläisille	 luontainen	 toimintatapa,	 pesäto-
verien	puhdistaminen,	tapahtui	myös	poikkeavalla	taval-
la	varroan	saastuttamissa	pesissä.	Terveissä	pesissä	muita	
mehiläisiä	puhdistettiin	joka	puolella	pesää.	Sairaissa	yh-
teiskunnissa	puhdistustoiminta	puolestaan	keskittyi	sikiö-
alueille,	joissa	varroaa	kantavat	uudet	mehiläiset	kuoriutu-
vat	kennoista.	Siellä	puhdistuksesta	saadaan	paras	hyöty.
Lähde:	Economist,	marraskuu	2021.	Lisää	tietoa	tutkimuk-
sesta:	science.org/doi/10.1126/sciadv.abj1398 
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Asetus luonnonmukaises-
ta tuotannosta muuttui jo 
vuoden 2021 alussa, mutta 
luonnonmukaisen mehiläis-

hoidon uudet tuotantoehdot astuivat 
voimaan vuoden 2022 alusta. Tähän 
artikkeliin on koottu tuotantoehtoihin 
tulleita muutoksia. Tarkemmin asiaa 
puidaan SML:n luomuwebinaarissa 
19.2.2022.

Luomuvalvontaan liittyminen

Uusien ohjeiden mukaan luomuval-
vontaan voi liittyä mihin aikaan vuo-
desta tahansa. Suositus on kuitenkin, 
että liittyminen tehtäisiin lentokau-
sien välissä, viimeistään 30.4. Jos 
luomuvalvontaan liitytään muuna ai-
kana, siirtymävaiheen hunajasatoja 
on kaksi. Luomumehiläisvalvontaan 
liittyminen voidaan tehdä kahdella 
eri tavalla: luomumehiläishoidossa 
käytettävät mehiläiset hankitaan luo-
mumehiläishoitajilta tai omat mehi-
läiset siirretään luomutarhaukseen 12 
kuukauden mittaisen siirtymävaiheen 
kautta. Luomumehiläispesiä ostetta-
essa on huomioitava, että luomuval-
vontaan pitää liittyä ennen kuin os-

Muutoksia LUOMUMEHILÄISTARHAUKSEN 
tuotantoehtoihin
Luomutarhauksen uudet tuotantoehdot tulivat voimaan tämän 
vuoden alusta alkaen. Ehtoja tiukennettiin esimerkiksi siten, että 
luomuun siirryttäessä pesiin vaihdetaan luomuvahapohjukkeet jo 
siirtymäaikana.

taa luomumehiläispesiä, jos haluaa 
välttyä siirtymävaiheelta.

Valvontaan liittyvän täytyy laa-
tia oman toiminnan kuvaus eli luo-
musuunnitelma, jossa tarhaaja ku-
vaa, miten hän hoitaa luomutuotan-
toon kuuluvat asiat omassa mehiläis-
hoidossaan. Suunnitelmassa kuva-
taan muun muassa satoalueita, ruo-
kintaa, varroantorjuntatapoja sekä kir-
janpitoa.

Ohjeisiin tulleet 
merkittävät muutokset

VAHAPOHJUKKEET

Uudessa asetuksessa ohjetta mehi-
läisvahan vaihtamisesta pesiin on 
tiukennettu niin, että pesissä ole-
va kakusto pitää vaihtaa luomuun 
luomuvahapohjukkeita käyttäen jo 
siirtymävaiheen aikana. Käytännössä 
se tarkoittaa siirtymävaihevuoden ja 
ensimmäisen luomutuotantovuoden 
hunajasadon pienenemistä huomatta-
vasti, koska mehiläiset joutuvat käyt-
tämään osan hunajasadosta kakuston 
rakentamiseen luomuvahapohjukkeil-
le. Toisen ongelman saattaa aiheuttaa 

luomuvahapohjukkeiden saatavuus. 
Niitä kannattaakin kysyä suoraan luo-
muhunajantuottajilta.

MEHILÄISET

Luomuvalvonnassa mukana olevat 
mehiläistarhaajat saavat hankkia me-
hiläistarhojen uudistamista varten ta-
vanomaisia mehiläisparvia tai emoja 
vuosittain 20 prosenttia talvehtinei-
den yhteiskuntien tai edellisen vuo-
den tukihakemuksessa ilmoitettujen 
yhteiskuntien lukumäärästä.

MEHILÄISTARHAN SIJAINTI

Kaikkia mehiläishoitajia koskeva me-
hiläistarhojen paikkojen ilmoittami-
nen eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekis-
teriin on luomussa erityisen tärkeää. 
Keväällä 2022 sekä uudet että jo 
aikaisemmin luomumehiläistarhausta 
harjoittaneet toimijat tekevät kuvauk-
sen pitopaikkojen ympärillä olevista 
mehiläisten mesi- ja siitepölylähteis-
tä. Siihen merkitään oman alueen 
ELY-keskusta varten myös alueet, 
jotka voivat vaarantaa mehiläisten 
terveyden tai saastuttaa mehiläishoi-
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don tuotteita. Näin toimitaan aina 
myös otettaessa käyttöön uusia tarha-
paikkoja. Odotamme tähän tarkempia 
ohjeita lähikuukausina.

Mehiläistarhojen on sijaittava si-
ten, että kolmen kilometrin säteellä 
tarhan sijaintipaikasta yli puolet me-
si- ja siitepölylähteistä on luonnon-
mukaisesti tuotettuja viljelykasve-
ja, luonnonvaraisia kasveja tai ympä-
ristökorvausjärjestelmän mukaises-
sa tuotannossa olevia viljelykasve-
ja. Kasveihin kohdistuvien käsittely-
jen tulee olla ympäristövaikutuksil-
taan vähäisiä, eivätkä ne saa vaikut-
taa mehiläistuotteiden laatuun. Me-
hiläishoitoon soveltumattomia aluei-
ta voivat olla esimerkiksi teollisuus-
laitokset, kaatopaikat, ampumaradat, 
paloharjoittelualueet ja jätteenpoltto-
laitokset ja joissakin tapauksissa ta-
vanomaiset marjaviljelmät. Tästä lis-
tasta ovat jääneet pois vilkkaasti lii-
kennöidyt tiet, koska liikenne ei enää 
nykyisin aiheuta niin suuria päästöjä 
ympäristöön kuin aikaisemmin.

Muissa kohdissa vähäisiä 
muutoksia

PESÄMATERIAALIEN luomuohjeet säi-
lyvät entisellään. Talvella mehiläisiin 
kosketuksissa olevien pesän osien 
pitää olla luonnonmateriaalia. Kesällä 
hunajaosastoissa saa käyttää kevytpe-
sälaatikoita.

Luomutuotannossa KIRJAAMIS-
VAATIMUKSET ovat tiukat, jotta tar-
kastuksissa pystytään seuraamaan, 
miten asiat mehiläishoitoyksikössä 
hoidetaan. Ne pitää kuvata selväs-
ti omassa luomusuunnitelmassa. Jo 
luomuvalvonnassa mukana olevien 
tarhaajien kannattaa tarkastaa uusista 
ohjeista, ovatko omat kirjaamiskäy-
tännöt ohjeiden mukaiset.

VARROAPUNKIN TORJUNTAA 
voidaan jatkaa luomussa kuten tä-
hänkin asti. RUOKINTASÄÄNNÖKSIIN 
on tullut tiukennuksia. Jatkossa mehi-
läisiä saa ruokkia kesäaikana vain ää-
rimmäisissä hätätilanteissa.

Tätä kirjoitettaessa tammikuussa 
2022 on vielä epäselvää, saako jat-
kossa käyttää lipeäkeittoa puukehien 
puhdistuksessa. Selvyys tähän saa-
daan toivottavasti kevään aikana.

Anneli Salonen

Tehoviljelyn	seurauksena	luonnon	monimuotoisuus	on	vähentynyt	ja	samal-
la	mehiläisten	riski	altistua	kasvinsuojeluaineille	on	yleistynyt.	Tuoreessa	
tutkimuksessa	selvitettiin,	voisiko	mehiläisten	ravinto	parantaa	niiden	sel-
viämistä	ympäristössä,	jossa	käytetään	kasvinsuojeluaineita.

Tutkimuksessa	mehiläisille	 tarjottiin	 kahdenlaista	 siitepölyä:	 yhdistel-
mää	tammen	ja	ristikukkaisten	kasvien	siitepölyistä	sekä	ravintosisällöltään	
monipuolista	pajun	siitepölyä.	Siitepöly	alensi	sekä	sienitautien	torjuntaan	
käytettävän	 azoxystrobinin	 että	 hyönteistuhojen	 torjuntaan	 käytettävän	
sulfoxaflorin	aiheuttamia	akuutteja	myrkytysoireita.	Käytetyt	kasvinsuoje-
luainepitoisuudet	olivat	kenttäolosuhteissa	tavanomaisia	tai	sitä	korkeam-
pia.	Hyönteistorjunta-aineen	pitkäaikaisvaikutus	lisäsi	mehiläiskuolleisuut-
ta	1,5–12-kertaiseksi,	mutta	altistus	yhdistettynä	monipuoliseen	siitepöly-
ravintoon	alensi	sulfoxaflorin	aiheuttamaa	kuolleisuutta	selvästi.	

Pajun	siitepöly	suojeli	mehiläisiä	merkittävästi	paremmin	kuin	tammi-
ristikukkaissiitepöly	silloin,	kun	hyönteistorjunta-ainetta	käytettiin	suurem-
pina	pitoisuuksina.	Siitepölyravinnon	suojelevan	vaikutuksen	havaittiin	liit-
tyvän	vitellogeniiniin	eli	glykoproteiiniin,	joka	puolestaan	liittyy	mehiläisten	
pitkäikäisyyteen.	Myös	torjunta-aineen	kemikaaleja	hajottavien	entsyymi-
en	aktiivisuuden	havaittiin	nousevan.

Tutkimus	 osoitti,	 että	 siitepölyn	 laatu	 vaikuttaa	 merkittävästi	 mehi-
läisten	kykyyn	selviytyä	kasvinsuojeluaineiden	kohtalokkailta	vaikutuksil-
ta.	Tutkimustulos	tukee	voimakkaasti	vaatimuksia	ylläpitää	monimuotois-
ta	ympäristöä.

Maritta Martikkala

Lähde:	Barascou	L.	et	al.	2021,	Pollen	nutrition	fosters	honeybee	tolerance	
to	pesticides.	R.	Soc.	Open	Sci.	8:	210818.	doi.org/10.1098/rsos.210818

Rikas siitepölyravinto 
vähentää	kasvinsuojeluaineiden	
vaikutuksia	mehiläisiin

Mehiläisen sietokyky kasvinsuojeluaineita kohtaan on tuo-
reen tutkimuksen mukaan parempi, jos mehiläiset saavat ra-
vinteikasta siitepölyä. Monimuotoisen luonnon säilyttäminen 
on siis tärkeää myös tältä kannalta.

Mehiläiset tuovat pesään pajun siitepölyä. Ta
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