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Aikaiset puhdistuslennot 
ennakoivat pitkää sikiöintikautta

Maaliskuun puolivälin 
tuntumassa Suomeen levinnyt 
lämpöaalto sai mehiläiset 
puhdistuslennoille melko 
varhain. On helpottavaa nähdä 
pesien selvinneen talvesta, 
mutta kriittiset viikot ovat vasta 
edessä ja tappioita saattaa vielä 
tulla. Lisäksi parveilukausi voi 
olla pitkän sikiöinnin vuoksi 
etuajassa.

Monen tarhaajan helpotuksen huo-
kaus oli syvä, kun mehiläiset lähtivät 
puhdistuslennolle. Yhteiskunnat ovat 
kuitenkin vielä herkässä vaiheessa. 
Keväällä talvitappioita voi vielä tulla 
ravinnonpuutteen, muurahaisten tai 
karhujen vuoksi. Yhteiskunnan heik-
keneminen tai paremminkin se, ettei 
yhteiskunta vahvistu, on myös talvi-
tappio. Syitä siihen voi olla monia.

Yhteiskuntien heikentymiseen 
useita syitä

Viime syksyn sementtihunajan ilmes-
tyminen pesiin ruokinnan aloitusvai-
heessa saattaa lisätä talvitappioita. 
Sementtihunajan sisältämä melesi-
toosi-sokeri kun ei sovi mehiläisten 
ruoansulatukselle. Toinen ruuansula-
tusongelmia aiheuttava tekijä on ve-
den puute. Pesään ulostavilla mehiläi-
sillä voi myös olla nosema. Nosema 
harvoin tappaa yhteiskuntaa, mutta 
tauti leviää ja yhteiskunta heikkenee, 
mikäli mehiläisten on pitkien kylmien 
jaksojen vuoksi ulostettava pesään.

Jos yhteiskunnalla on sisuspunk-
kia, se vaivaa etenkin keväällä, jol-
loin nuoret mehiläiset ovat tiiviissä 
kosketuksissa toisiinsa. Tällöin punk-
ki leviää ja yhteiskunta heikkenee. 
Muurahaishappotorjunta muutaman 
vuoden välein auttaa pitämään sisus-
punkin haitat kurissa.

Kaikkein suurin ongelma on iso 
varroapunkkimäärä, joka heikentää 

Kevään hoitotoimilla 
turvataan sikiöinti

Kevään ensimmäinen pesätarkastus 
– kuten muutkin keväiset pesätarkas-
tukset – kannattaa tehdä vasta, kun 
lämpötila varjossa on +15 astetta eikä 
tuule. Tarkastus tulee myös aina tehdä 
mahdollisimman nopeasti. Heikko 
yhteiskunta ei pysty nostamaan sikiö-
alan lämpötilaa takaisin kovin nope-
asti, joten erityisesti heikkojen pesien 
kanssa täytyy olla tarkkana. Keväällä 
heikon yhteiskunnan voi nostaa niin 
sanotuksi kaksiemokunnaksi vahvan 
yhteiskunnan päälle. Sulkuristikolla 
ja sanomalehdellä erotettuna emot 
munivat omissa laatikoissaan, ja vah-
van yhteiskunnan työläiset osallistu-
vat yläkerran emon jälkeläisten hoi-
vaamiseen ja tuottavat lämpöä.

Lisätilaa kannattaa keväällä an-
taa säästeliäästi. Talvimehiläisiä kuo-
lee aluksi enemmän kuin uusia syn-
tyy, joten mehiläismäärä aluksi vä-
henee, vaikka sikiöinti onkin jo läh-
tenyt käyntiin. Laatikko alle on aina 
hyvä valinta epävarmassa tilantees-
sa. Vaihtoehtoisesti laatikon voi lait-
taa päälle ja sanomalehtisivun laati-
koiden väliin. Sikiöalaa ei saa kevääl-
lä hajottaa.

yhteiskuntaa monella tapaa. Puhdis-
tuslentoihin saakka selvinnyt yhteis-
kunta harvoin kuitenkaan kuolee suo-
ranaisesti varroaan. Kevättorjunta tu-
lee tehdä varroasta kärsiville yhteis-
kunnille heti puhdistuslennon jäl-
keen ennen kuin pesässä on peitto-
sikiöitä. Oksaalihappokäsittelyn te-
ho on liian alhainen, jos peittosiki-
öitä on jo enemmän kuin kämmenen 
kokoinen alue. Lyhytaikaisella muu-
rahaishappokäsittelyllä voi vielä kor-
jata tilannetta toukokuulla. Tymolia ei 
saa missään tapauksessa käyttää ke-
vättorjuntaan.

SML:n talvitappiokysely 
kartoittaa tappioiden syitä

Heikentyneiden yhteiskuntien osuus 
talvitappioista on ollut reilut 10 pro-
senttia sellaisina vuosina, jolloin tal-
vitappiot ovat olleet huikean suuret 
eli noin 20–30 prosenttia. Kun talvi-
tappioprosentti on ollut 10–15, hei-
kentyneitä yhteiskuntia niistä on ollut 

noin viisi prosenttia. Emotappiot ovat 
yleensä muutaman prosentin, pahim-
millaan noin viisi prosenttia.

Talvitappioiden syyt ovat usein 
monen tekijän yhteissumma, eikä ole 
aina helppoa löytää tiettyä tappioiden 
aiheuttajaa. Yksi asia seuraa toista, 
ja kun monta pientä tekijää vaikuttaa 
yhdessä, katastrofi on valmis.

SML:n internetkysely talvitappi-
oista aukeaa huhtikuun loppupuolel-
la liiton nettisivuilla. Sitä varten kan-
nattaa merkitä huolellisesti muistiin 
havainnot pesien kuolinsyistä ja me-
netettyjen pesien määristä. Näin ky-
selyyn vastaaminen on helppoa ja no-
peaa. Tappioiden seuranta ja vertai-
lu muiden maiden tappioihin autta-
vat ymmärtämään niiden syitä. Mo-
nesti tarhaaja voi itse vaikuttaa tal-
vehtimisen onnistumiseen, mutta yl-
lätyksiäkin tulee ja niiden syiden sel-
vittämiseksi tarvitaan tietoa. Jos tap-
piosi ovat poikkeuksellisen suuria ei-
kä niille löydy selitystä, ota yhteyttä 
mehiläishoidon neuvojaan.

Pitkä sikiöintikausi 
suosii varroaa

Monin paikoin syksyllä tehtiin ha-
vaintoja runsaista varroamääristä. 
Aikainen kevät ja pitkä lämmin syk-
sy ovat mehiläisten lisääntymiselle 
hyväksi, mutta samalla ne pahentavat 

varroaongelmaa. Punkkitaso nousee 
helposti liian korkeaksi, ja yhteis-
kuntia menetetään. Myöhäissyksyn 
torjunnalla voi pudota 90–95 prosent-
tia punkeista, mutta se ei aina riitä 
turvaamaan hyvää kevätkehitystä, jos 
lähtötilanne on ollut huono. Yhteis-
kunta selviää muutaman kymmenen 
punkin kanssa keväällä, mutta suu-
rempi määrä on sille tuhoisa.

Jos varroaa on paljon, peitettyjä 
kuhnuritoukkia kannattaa poistaa eri-
tyisen tarkasti heti toukokuulta lähti-
en. Sen lisäksi tehdään lyhytaikainen 
muurahaishappotorjunta eli pistekä-
sittely toukokuussa heti, kun kaikki 
talvimehiläiset ovat vaihtuneet. Pis-
tekäsittelyssä Langstroth-laatikon tai 
kahden Farrar-laatikon kokoisille yh-
teiskunnille annetaan kehien päälle 
liinaan imeytettynä 25 ml 65-prosent-
tista muurahaishappoa 2–3 kertaa kol-
men päivän välein. Ohjeet torjuntaan 
löytyvät elokuun torjuntaohjetaulu-
kosta. Muista myös pienentää lento-
aukkoa, äläkä missään tapauksessa 
tee torjuntaa hellejaksolla.

Jos tilanne on todella huono ja pe-
sässä näkyy siipivaurioisia mehiläi-
siä, voi tehdä jopa täydellisen sanee-
rauksen esikotelomätäsaneerauksen 
tapaan. Tällöin yhteiskunnan on kui-
tenkin oltava riittävän vahva. Sanee-
rauksen jälkeen, viikon kuluttua siitä, 
kun emo on aloittanut muninnan, tor-
juntaa tehostetaan tekemällä vielä ok-

Talvitappiolukuja kerätään tarhaajilta kolmella tapaa: internetkyselyllä, Lassi 
Kaukon tekemällä puhelinhaastattelulla sekä syksyn satokyselyllä. Virallinen 
talvitappioprosentti on näiden kolmen kyselyn keskiarvo. Useimmiten eri kyse-
lyissä saadut tulokset ovat hyvin lähellä toisiaan. Poikkeus oli talvi 2019–2020, 
jolloin internetkyselyssä saatiin selvästi muita korkeampi tappioluku. Heikenty-
neiden yhteiskuntien määrä on yleensä 5–10 prosenttia. Kun tappiot ovat suuret, 
heikentyneitä pesiä on usein lähes 10 prosenttia, mikä nostaa tappiolukua. In-
ternetkysely ja Lassi Kaukon puhelinhaastattelu ovat osa COLOSS-yhteistyötä. 
Tänä vuonna SML:n tekemä COLOSS-internetkysely avautuu pääsiäisen jälkeen 
viikolla 17.
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Lisätilaa annetaan maltilla, mutta riittävän ajoissa, jotta mehiläiset eivät lähde 
parveilemaan. Lisätilaa tarvitaan, kun mehiläisiä on kaikissa kakkuväleissä ja 
lisäksi pesässä on vähintään kaksi täyttä kakkua peittosikiöitä. Tee keväthoidot 
nopeasti ja avaa pesä vain, kun ulkolämpötila on riittävän korkea. 

Muurahaiset voivat keväällä helposti tuhota etenkin hieman heikomman yhteis-
kunnan. Yksi keino torjua muurahaisia on laittaa pyöreät muovinpalat pesän 
jalustan jalkoihin niin, että muovi lerpattaa alaspäin. Kasvusto ei saa koskea 
muoviin. Yksi muovi ei välttämättä riitä, vaan niitä on oltava kaksi. 



EU-kooste 2/20224 5EU-kooste 2/2022

saalihappokäsittely ennen kuin pesis-
sä on peittosikiöitä. Huomaa kuiten-
kin, että näin saneeratuista yhteiskun-
nista ei voi kerätä satoa, jos käsittely 
tehdään kesä-heinäkuulla.

Parveiluaika voi alkaa 
jopa toukokuussa

Tavoitteena on tarhata sellaisia mehi-
läisiä, jotka ovat hitaita parveilemaan. 
Tässä emonkasvattajat ja jalostajat 
ovat avainasemassa. Erityisen tär-
keää on valita kaupunkitarhaukseen 
laadukkaita emoja. Lisäksi tarhaajien 
osaamistason on oltava riittävää: tar-
haaja voi estää parveilun, kun tunnis-
taa sen oireet ja osaa ennakoida.

Ennustaminen on vaikeaa, mut-
ta mehiläistarhaajan täytyy harras-
taa sitäkin. Aikainen puhdistuslento 
ja lämmin kevät ennakoivat aikais-
ta parveilukautta. Jos sikiöinti etenee 
normaalitahdissa ja sää pysyy suotui-
sana, ensimmäiset parvet voivat läh-
teä jo toukokuussa. Yleisimmin par-
veiluaika asettuu kesäkuun puolivä-
liin ja juhannuksen tietämille, Poh-
jois-Suomessa vähän myöhemmäksi 
kuin Etelä-Suomessa.

Parveilun estämisessä sikiöalan 
kehittyminen, kuhnurien kasvatuk-
sen aloittaminen ja mahdollisten emo-
kennojen rakentaminen ovat silmällä-
pidettäviä asioita. Lisälaatikko tulee 
antaa, kun joka kakkuväli on täynnä 
mehiläisiä ja peittosikiöitä on jo kak-
si täyttä kakkua. Jos tästä myöhästyy, 
parveilukuume nousee.

Parvien kiinniottoon 
tarvitaan kaikkia tarhaajia

Parvien kiinniottoon kokeiltiin viime 
vuonna sovellusta, jossa sivulliset 
ilmoittivat huomaamansa parvet net-
tilomakkeella. Palvelusta lähti viesti 
kaikille siihen rekisteröityneille tar-
haajille 50 kilometrin säteellä. Usein 
parvien ilmoittajat eivät tunne mehi-
läisiä ja ovat peloissaan. Siksi myös 
rauhoittelu ja tiedon jakaminen on 
tärkeää. Parviin liittyvä puhelinneu-
vonta ja parvien pyydystäminen ovat-
kin erittäin arvokasta työtä, ja liitto 
toivoo, että mahdollisimman moni 
tarhaaja osallistuisi niihin.

Luomuhunajapakkauksissa olevaan 
maamerkintään on tullut muutos. Vih-
reän luomulipun vieressä olevassa 
tekstissä pitää jatkossa lukea Suomen 
maataloudesta tai EU:n maataloudes-
ta. Vanhaa Tuotettu Suomessa -mer-
kintää voidaan käyttää tuotteissa, jot-
ka on valmistettu ennen 31.12.2022, 
ja ne voidaan myydä loppuun. Suo-
men maataloudesta -merkinnän käyt-
tö on pakollista 1.1.2023 alkaen tuo-
tetuissa tuotteissa. Lisää tietoa asiasta 
löytyy Ruokaviraston sivuilta: ruo-
kavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/
luomutuotteet/markkinointi-ja-mer-
kinnat/tuotantopaikkamerkinta

Myös luomuasetus on muut-
tunut ja sen mukana jotkin luo-
mumehiläishoidon ehdot. Muutok-

sista kerrottiin Mehiläinen-lehdessä 
1/2022, ja tietoa löytyy myös Ruoka-
viraston sivuilta. SML on laatinut oh-
jeita luomuehtojen noudattamisesta 
ja ne löytyvät nyt uusilta nettisivuilta 
hunaja.net/mehilaistarhaus/hunajan-
ja-muiden-mehilaistuotteiden-tuotan-
to/luomuhunajan-tuotanto/ . Ohjeista 
löytyy ehdotuksia vahan vaihtamises-
ta luomuvahaksi, luomumehiläisten 
keruualueiden kartoittamisesta ELY-
keskuksille, runko mehiläishoidon 
luomusuunnitelmalle ja esimerkki 

Luomuhunajan pakkausmerkintä muuttuu

katelaskelmasta. SML pitää tärkeänä, 
että luomumehiläistarhaajat pysyvät 
mukana muutoksissa ja saavat niis-
tä riittävästi ajankohtaista tietoa. Sik-
si liitto kerää luomutarhaajien yh-
teystietoja. Jos haluat saada SML:ltä 
viestejä luomuasioista, ilmoitathan 
sähköpostiosoitteesi tutkimusasian-
tuntija Anneli Saloselle: anneli.sa-
lonen@hunaja.net. Hän vastaa myös 
tarhaajien luomuasetuksen muutoksia 
koskeviin kysymyksiin.

Anneli Salonen

Luomuhunajan maamerkintä muuttuu ensi vuoden alusta 
alkaen. Luomumehiläishoidon ehtoihin tuli muutoksia 
tämän vuoden alussa.
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MINUSTAKO HAVAINTOTARHAAJA?

Jalostusarviointi on yksi neljästä havaintotarhaajien toimintamuodosta ja eh-
käpä niistä työläin. Se tukee emonkasvattajien tavoitetta tuottaa laadukkaita 
suomalaisia mehiläisemoja. Arvostelijan työssä vaaditaan kokemusta ja riittä-
västi mehiläisiä, jotta arvostelutarhan perustaminen uusien jaokkeiden avulla 
onnistuu luontevasti.

Emojen arvostelu tuottaa arvokasta tietoa niiden jälkeläisten käyttäytymises-
tä ja auttaa emonkasvattajaa valikoimaan hyviksi havaittuja emolinjoja jatkoon. 
Kasvattajan työ on haasteellista ja pitkäjänteistä. Arvostelijat tuottavat runsaas-
ti monipuolista tietoa kasvatuksen tueksi. Arvosteltujen emojen linjoista löytyy 
tietoa BeeBreed.EU-tietokannasta, jonka kautta onkin jo tullut ensimmäinen ul-
komainen kiinnostuksen osoitus suomalaisia emoja kohtaan. Arvostelijoiden tu-
kema emonkasvatus parantaa koko maan mehiläisainesta.

Tuontiemot voivat vaarantaa 
kotimaista jalostustyötä

Ulkomailta tuodaan Suomeen joka vuosi uusia emoja. Erityisesti keväällä, kun 
kotimaisia emoja ei vielä ole saatavilla, tarhaajat haluavat korvata talvitappi-
oitaan ulkomaisilla emoilla. Tutkimusten mukaan paikalliset kannat kuitenkin 
menestyvät parhaiten, ja Suomen oloihin sopeutuneet mehiläiset selviytyvät 
esimerkiksi talvesta hyvin. Ulkomaisten emojen jälkeläiset levittävät ympä-
ristöön vierasta geenimateriaalia ja heikentävät omia paikallisia kantojamme. 
Emonkasvattajan vuosien jalostustyö voikin mennä hukkaan, jos paritustarhan 
lähelle tuo yhteiskunnan, jossa on ulkomainen emo.

Talvitappiot ovat harmillisia, ja niihin kannattaa varautua talveuttamalla 
muutama ylimääräinen yhteiskunta. Hyvin menneen talven jälkeen ylimääräi-
set yhteiskunnat voi myydä tai yhdistää vähän heikentyneisiin. Yhteiskuntien 
lukumäärä pysyy näin samana. Vuosittaiset emonvaihdot voi sitten tehdä laa-
dukkailla, kotimaisilla, arvostelussa mukana olevilla emoilla esimerkiksi hei-
näkuun loppupuolella.

SML toivoo, että jalostusarvosteluun saadaan lisää sekä arvostelijoita että 
kotimaisten mehiläiskantojen emonkasvattajia. Jos jalostusarvostelu tai emo-
jen jalostus kiinnostaa, ota yhteyttä mehiläishoidon neuvoja Maritta Martik-
kalaan: maritta.martikkala@hunaja.net.

Maritta Martikkala

Kotimaisten emojen jalostus 
hyödyttää kaikkia tarhaajia
Jalostusarvostelijat auttavat kotimaisia emonkasvattajia va-
litsemaan jalostukseen sopivimmat kantaemot. Samalla koko 
maan mehiläisaines paranee. Emojen osto ulkomailta saattaa 
sen sijaan heikentää omia paikallisia kantojamme ja pahim-
millaan vaarantaa jalostustyötä.

Melesitoosi on trisakkaridi, jossa on kaksi glukoosia ja 
yksi fruktoosimolekyyli. Kirva muokkaa nilanesteen 
sokereista melesitoosia etenkin kuivina kesinä. Runsaita 
melesitoosipitoisuuksia voi olla erityisesti kuusella ruokai-
levien kirvojen mesikasteessa. Tyypillisesti nopeasti kitey-
tyvää mesikastehunajaa eli niin sanottua sementtihunajaa 
syntyy, jos melesitoosia on mesikasteessa yli 20 prosenttia. 
Viime elokuussa mehiläiset keräsivät joillain alueilla juuri 
tällaista mesikastetta.

Sementtihunaja ei sovi talviruuaksi

Mehiläisten talvehtimisen kannalta sementtihunaja on erit-
täin huonoa ravintoa. Todennäköisesti mehiläisen suolen 
mikrobit eivät pysty hyödyntämään melesitoosia, vaan se 
kertyy mehiläisen keskisuoleen. Mehiläinen nälkiintyy, 
ja talvehtiminen epäonnistuu. Puhutaan jopa mesikaste-
hunajataudista (honeydew flow disease, Seegurger et al.). 
Melesitoosi voikin aiheuttaa vakavia suolisto-ongelmia 
erityisesti talvella.

Jotkut tarhaajat ehtivät ottaa sementtihunajakakkuja 
pois pesistä elokuussa, mutta monella oli jo ruokinta pääl-
lä, kun mesikasteen kerääminen alkoi. Ruokinta on voi-

Sementtihunajakakut on varminta sulattaa
Runsaasti melesitoosipitoista sementtihunajaa sisältävät kakut kannattaa sulattaa, sillä me-
lesitoosi sopii huonosti mehiläisen ruuansulatukselle.

nut laimentaa mesikastehunajaa, eikä ongelmia välttämät-
tä tule. Pois otettuja kakkuja mielellään antaisi takaisin pe-
sään keväällä, mutta niiden kanssa kannattaa olla varovai-
nen. Liian aikaisin annettuna ne saattavat aiheuttaa suolis-
to-ongelmia, koska pitkät kylmät jaksot estävät mehiläisten 
ulostuslennot. Myöhemmin alkukesällä melesitoosi voi eh-
kä vain hieman hidastaa yhteiskunnan kehitystä, koska ra-
vinto ei imeydy hyvin.

Melesitoosin määrä selviää laboratoriossa

Sementtihunajan sisältämät pienet melesitoosimäärät ei-
vät todennäköisesti haittaa mehiläisiä kesällä mitenkään. 
Kakuissa olevan sementtihunajan melesitoosipitoisuudet 
selviävät kuitenkin vain laboratorioanalyysissä. Varminta 
on siis sulattaa sementtihunajaa sisältävät kakut ja ottaa 
arvokas kotimainen vaha talteen.

Maritta Martikala

Lisätietoa: V. C. Seeburger & al.: The trisaccharide mele-
zitose impacts honey bees and their intestinal microbiota. 
PLoS One. 2020 April 10. Julkaisu löytyy netistä osoittees-
ta: 10.1371/journal.pone.0230871
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Suomen Mehiläishoitajain Liiton jä-
senistä noin 40 toimii vaakapesä-
tarhaajina. Heillä on siis yhden tai 
useamman mehiläispesän alla vaaka, 
jonka punnitustuloksia he laittavat 
vaakapesa.fi-nettisivustolle muiden-
kin mehiläistarhaajien seurattavaksi.

Osa vaakapesätarhaajista toimit-
taa punnitustietoja vaakapesa.fi-si-
vustolle myös talvella. Koska lumi 
luonnollisesti häiritsee punnitustu-
loksia, olisi hyvä, että runsaslumisil-
la alueilla pesän päälle rakennettai-
siin lumisuoja. Näin monella jo onkin.

Olen koonnut tämän sivun kuviin 
talvimerkintöjä tekevien havaintotar-
haajien pesien tietoja tältä talvelta. 
Kuvassa 1 on merkitty eri paikkakun-
nilla olevien pesien painon putoami-
nen talven aikana. Pesän talvenaikai-
nen ruuankulutus riippuu luonnolli-
sesti paljon yhteiskunnan koosta ja 
talven sääoloista. Mittauksessa mu-
kana olevien pesien painonlasku lo-
ka-maaliskuussa oli vajaasta seitse-
mästä kilosta yhteentoista kiloon.

Painokäyrä voi näyttää 
puhdistuslennon

Jos helmi-huhtikuussa seuraa pesän 
painoa muutaman päivän välein, saat-
taa painokäyrästä huomata, milloin 
pesä tekee puhdistuslennon ja milloin 
sikiöinti alkaa. Jos painotiedot voi vielä 
yhdistää esimerkiksi pesän sisälämpö-
tilan mittaukseen, saa vielä tarkemman 
kuvan siitä, milloin nämä asiat tapah-
tuvat. Tampereella mehiläisiä tarhaa-
va Martti Röyskö on merkinnyt näitä 
tietoja Facebookiin, Mehiläishoitajien 
keskusteluryhmässä olevaan Keskus-
telua vaakapesistä -albumiin. Pesän 
sisälämpötilan selvä nousu on Martin 
laittamissa kuvissa selvästi nähtävissä 
samaan aikaan, kun pesän paino alkaa 
laskea voimakkaammin. Vaakapesa.fi-

sivuilla oleva pesän painokäyrä näyttää 
saman asian (Kuva 2).

Painonmuutos voi kertoa 
olosuhteiden muutoksesta

Vaikka vaa’assa ei olisi lumisuojausta, 
siitä voi silti saada tietoa pesän vuo-
rovaikutuksesta ympäristön kanssa. 
Lumen määrän lisäksi vaaka kertoo, 
jos pesällä tapahtuu jotain odottama-
tonta. Esimerkiksi lumen valuminen 
alas pesän katolta voi saada vaa’an 
lähettämään hälytyksen, jolloin on 
hyvä tehdä kierros pesillä ja tarkas-
taa, ovatko pesät ja niiden katot pai-
koillaan. Lumen sulamisen jälkeen 
painon seuraaminen voi jatkua ke-
väällä tavalliseen tapaan. Vertaamalla 
kevätpainoa syksyn viimeisiin pai-
noihin ennen lumen tuloa saa myös 
kuvan pesän ruuankulutuksesta ja 
ruokavarojen riittävyydestä keväällä.

Talvihavaintoja vaakapesiltä

Talvella vaakapesien painon-
muutokset voivat kertoa me-
hiläishoitajalle esimerkiksi 
äkillisistä olosuhteiden muu-
toksista tai puhdistuslentojen 
alkamisesta.

Jotkut vaakapesätarhaajat siirtä-
vät vaa’an kuivaan varastoon talven 
ajaksi. Myös tämä on täysin luvallista 
ja perusteltua, koska vaaka kestää pi-
dempään, kun se ei ole talvella sään 
armoilla. Iloksemme huomasimme, 
että viime syksynä käyttöön otettu-
jen vaakojen akut ovat kestäneet yl-
lättävän hyvin talviolosuhteissa. Lo-
kakuussa käynnistetyn vaa’an akun 
lataus oli vielä maaliskuussa yli 90 %.
Suuret kiitokset kaikille vaakapesä-
tarhaajille heidän tekemästään työstä 
havaintotarhaajana. Ja kiitos Martti 
Röyskölle, Anu Tanskaselle ja Jouni 
Joutsimatkalle tähän kirjoitukseen 
annetuista tiedoista.

Vaakapesien punnitustuloksia voi 
seurata osoitteessa vaakapesa.fi. Si-
vulle pääsee myös SML:n nettisivuil-
ta: hunaja.net/mehiläistarhaus/ha-
vaintotarhaus/vaakapesät

Anneli Salonen

Kuva 1

Kuva 2
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Loppukesällä 2021 suomalaistarhaaji-
en mehiläispesiin ilmestyi monin pai-
koin niin sanottua sementtihunajaa, 
joka kiteytyi kennoihin hyvin nopeasti 
suurikiteiseksi ja kovaksi. Ilmiö on 
Suomessa harvinainen. Siksi SML tut-
kitutti kahdeksan eri puolilta Suomea 
olevan sementtihunajanäytteen soke-
rikoostumuksen saksalaisessa huna-
jiin erikoistuneessa laboratoriossa.

Hunajien sokerikoostumus vaihte-
lee meden kukka-alkuperän tai mesi-
kasteen alkuperän mukaan. Sement-
tihunaja on peräisin tiettyjen kirvo-
jen erittämästä mesikasteesta. Sil-
le on tyypillistä, että se sisältää pal-
jon melesitoosi-nimistä sokeria. Kes-
ki-Euroopassa sementtihunajaa saa-
daan huomattavasti yleisemmin kuin 
meillä, ja siellä sen alkuperää onkin 
tutkittu. Saksassa on todettu, että 
erityisesti tietyt kuusella ruokailevat 
kirvat tuottavat kuivissa ja kuumis-
sa oloissa mesikastetta, jossa on run-
saasti melesitoosia ja josta siten syn-
tyy sementtihunajaa. Suomalaisen 
sementtihunajan alkuperästä ei ole 
varmaa tietoa.

Viidessä näytteessä 
runsaasti melesitoosia

SML:n tutkituttamasta kahdeksasta 
näytteestä viidessä oli yli 20 prosent-
tia melesitoosia. Enimmillään sitä 
oli jopa 40 prosenttia. Fruktoosin ja 
glukoosin määrä runsaasti melesi-
toosia sisältävissä näytteissä oli huo-
mattavan vähäinen. Hunajadirektiivin 
mukaan kukkaishunajassa pitää olla 
fruktoosia ja glukoosia yhteensä yli 
60 prosenttia ja mesikastehunajassa-
kin yli 45 prosenttia. Siksi melesitoo-

Suomessakin sementtihunajan 
syynä melesitoosi

Eri puolilla Suomea saatiin 
viime syksynä harvinaista ja 
epämieluisaa satoa: sementti-
hunajaa. Ainakin suurelta osin 
syynä oli mehiläisten keräämä, 
runsaasti melesitoosia sisältä-
nyt mesikaste.

sipitoiset näytteet eivät laboratorion 
mukaan ole hunajaa tai niitä ei aina-
kaan saa myydä hunajana.

Yksi näytteistä (Keski-Suomi) oli 
laboratoriossa määritetty mesikaste-
hunajaksi. Siinä fruktoosia ja glukoo-
sia oli yhteensä 54 prosenttia. Kah-
dessa näytteessä melesitoosia ei ha-
vaittu lainkaan, joten kennoihin kitey-
tyminen johtui jostain muusta syystä.

Kahdesta eniten melesitoosia si-
sältäneestä sementtihunajanäyttees-
tä (Varsinais-Suomi ja Pirkanmaa) 
teetettiin myös siitepölyanalyysit sa-
massa laboratoriossa. Näytteistä ei 
kuitenkaan löydetty kuin hyvin pie-
niä määriä mesikastemerkkejä, jot-

ka voisivat kertoa mesikasteen kasvi-
alkuperästä.

Sementtihunajan seuraukset 
pesille vielä arvoitus

Mehiläisen numerossa 6/2021 kerrot-
tiin saksalaisesta sementtihunajatut-
kimuksesta. Tutkimuksessa todettiin, 
että runsaasti melesitoosia sisältävä 
hunaja ei ole mehiläisille käyttökel-
poista ja sitä sisältävät kehät täytyy 
näin ollen romuttaa. Nähtäväksi jää, 
mitä viime syksynä pesiin jääneestä 
sementtihunajasta seuraa suomalai-
silla mehiläistarhoilla.

Anneli Salonen

Viidessä sementtihunajanäytteessä oli paljon melesitoosia (keltainen väri). 
Kahdessa näytteessä melesitoosia ei havaittu lainkaan, joten syy nopeaan 
kiteytymiseen oli jokin muu.
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Kaikki elämä tarvitsee vettä, 
myös mehiläiset. Yhden me-
hiläisen vedentarve on mini-
maalinen, mutta kokonainen 

yhteiskunta kuluttaa hämmästyttävän 
määrän vettä. Vedentarve vaihtelee 
vuodenajan, yhteiskunnan aktiivi-
suuden ja koon sekä ilman lämpötilan 
ja kosteuden mukaan. Siksi tarkkaa 
määrää on vaikea arvioida.

Mehiläisille pääasiallisin veden 
lähde on mesi, jonka vesipitoisuus 
voi kuitenkin vaihdella paljon. Tal-
vehtiva yhteiskunta puolestaan kier-
rättää pesän sisäpintoihin tiivistyvää 
vettä. Tämä vesi tulee osin kylmäs-
tä ulkoilmasta, osin mehiläisten ai-
neenvaihdunnasta ja osin nestemäi-
sestä hunajasta tai talviruoasta. Näitä 
määriä on vaikea mitata. Tunnetuim-
man arvion mukaan normaali yhteis-
kunta kuitenkin kuluttaa reilut 20 lit-
raa vettä vuodessa.

Vesi turvaa 
pesän jäähdytyksen

Mihin vettä sitten kuluu? Mehiläiset 
tarvitsevat jatkuvasti vettä elintoi-
mintojensa ylläpitämiseen, kuten ruo-
ansulatukseen ja lämmönsäätelyyn. 
Toukkien hoitaminen ja pesän asu-
miskelpoisena pitäminen kuluttavat 
paljon vettä. Hunajaa tai talviruokaa 
laimennetaan vedellä, jotta ruoasta 

Mehiläiset ja elämän eliksiiri VESI

Lemmikeille muistetaan hyvin tarjota vettä, mutta mehiläisten 
vedentarve huomataan usein vasta, kun naapuri valittaa niiden 
kansoittaneen koiran juomakupin tai lasten uima-altaan. Rusty 
Burlew valottaa American Bee Journalin artikkelissa, mihin me-
hiläiset tarvitsevat vettä ja miten ne sitä hakevat.

tulisi paremmin toukille soveltuvaa. 
Nuoret ruokkijamehiläiset tarvitsevat 
vettä ylläpitääkseen ruokamehurau-
hastensa kykyä tuottaa emomaitoa. 
Myös toukkien hyvinvointi vaatii 
sikiöalan tasaista kosteutta ja sopivaa 
lämpötilaa.

Mehiläiset ovat mestareita pe-
sän lämpötilan säätelyssä. Ne ovat-
kin luoneet ilmastointimenetelmän 
jo kauan ennen kuin se on tullut ih-
misille edes mieleen. Pesää jäähdyt-
täessään mehiläiset pirskottavat vettä 
kennoille ja sitten tuulettavat. Lämpö-
tilaa säädellään tuuletuksen voimak-
kuudella, ja samalla ilmankosteus py-
syy sikiöille sopivana.

Kun mehiläisiä tai emoja kuljete-
taan paikasta toiseen eivätkä ne pysty 
itse hakemaan vettä, veden tarjoami-
nen on tarhaajan tärkein tehtävä. Kul-
jetuksen aikana kuumenevassa pesäs-
sä kennot pehmenevät ja kakusto ro-
mahtaa, jolloin yhteiskunta kuolee. 
Jos vettä on tarjolla, mehiläiset hoita-
vat kyllä jäähdytyksen, kunhan pesän 
katon ja pohjan tilalla on verkko, jon-
ka läpi ilma virtaa.

Juomapaikka löytyy 
haju- tai tuntoaistin avulla

Kun veden tarve mehiläispesässä on 
suuri, mettä ja siitepölyä tuovat ke-
ruumehiläiset joutuvat odottamaan 

vuoroaan, mutta vesi otetaan nopeasti 
vastaan. Näin vedenkerääjät hakevat 
pian lisää vettä. Helteisinä päivinä 
tai kuumalla paikalla olevaan pe-
sään kannetaankin vain vettä, vaikka 
kiihkeä lento voi näyttää huikealta 
medentulolta. Kaikki on kuitenkin 
hyvin niin kauan kuin vettä riittää 
ympäristössä.

Mehiläinen löytää vettä eri aisteil-
la kuin ravintoa. Mehiläisen näköais-
ti on kehittynyt etsimään sopivia kuk-
kia, ja uusimpien tutkimusten mukaan 
keruumehiläinen reagoi paremminkin 
värien kontrastiin kuin itse väreihin. 
Näköaisti ei siis ole kovin tehokas et-
sittäessä vesilähteitä. Sen sijaan me-
hiläiset käyttävät vettä etsiessään ha-
ju- ja tuntoaistejaan. Erityisesti jalko-
jen ja tuntosarvien hajureseptorit ker-
tovat juomapaikan löytyneen.

Levät, kloori ja suola 
houkuttavat

Mehiläisten juomapaikka ei usein-
kaan ole meidän mielestämme sopiva. 
Mehiläisiä saattaa kiinnostaa esimer-
kiksi märkä kukkapurkin reuna, kos-
tea alue nurmikolla tai koiran vetelä 
ulosteläjä. Tuoksut ovat voineet tuoda 
mehiläiset paikalle, tai niitä kiinnos-
tavat mineraalit, joita ei ehkä ole 
alueen ravintokasveissa.

Erityisesti levien aromit houkut-

tavat mehiläisiä. Usein ojan tai pu-
ron pohjalla olevat levän tai sam-
malen peittämät kivet tai vihreän li-
man peittämä lammikko ovatkin me-
hiläisten mielestä oikeita herkkubaa-
reja. Myös lintujen juomapaikat, ui-
ma-altaat, lemmikkien ruoka-astiat 
ja kompostijätteet saattavat viehättää 
mehiläisiä. Hajuaistit ohjaavat niitä ja 
paikkaavat näköaistin puutteet.

Tutkijat ovat huomanneet, että 
mehiläiset voivat jopa merkitä vesi-
paikan Nasonovin rauhasten tuoksul-
la alueella, jossa vesilähteelle suun-
nistaminen on vaikeaa, kuten au-
tiomaassa. Levien lisäksi klooratut ja 
suolaiset vedet houkuttavat mehiläi-
siä. Uima-altaan klooratulle vedelle 
oppineet mehiläiset voivat imeä vet-
tä myös valkaistuista narulle ripuste-
tuista lakanoista. Puhdas vesijohto-
vesi on huonoin vaihtoehto mehiläis-
ten juoma-astiaan. Vähintään juoma-
paikan veteen kannattaa aina lisätä ri-
paus suolaa.

Kaupunkitarhaaja: 
tee juomapaikka ajoissa

Kaupunkitarhauksessa ja asutusalu-
eilla mehiläisten vesilähteestä kan-
nattaa huolehtia erityisen tarkasti. 
Vesiastian tulee olla paikalla jo ennen 
kuin mehiläiset tuodaan ja ajoissa ke-
väällä ennen kesän lämpimiä jaksoja. 
Muuten on erittäin todennäköistä, 
että lähitalojen pihoilta löytyy joku 
sopiva lasten uima-allas, lemmikin 
juoma-astia tai muu mehiläisiä vie-
hättävä kostea paikka, jonne tontin 
omistaja ei mehiläisiä halua. Tällöin 
naapurisopu voi joutua koetuksel-
le. Mehiläisten mielipidettä hyvästä 
juomapaikasta taas voi olla vaikea 
muuttaa, kun ne kerran ovat havain-
neet jonkin paikan hyväksi.

Juomapaikaksi sopivat hyvin mo-
nenlaiset järjestelyt, mutta tärkein-
tä on, että vesi ei lopu. Heti kun näin 
käy, mehiläiset lähtevät etsimään uut-
ta juomapaikkaa, joka voi löytyä naa-
purista. Veden tarjoamisessa ajoitus ja 
ylläpito ovat tärkeitä.

Vinkkejä houkuttelevan juomapaikan perustamiseen
Alla on muutama vinkki tilanteeseen, jossa mehiläiset ovat löytäneet juo-
mapaikan naapurin tontilta tai muusta epäsuotuisasta paikasta. – Ja miksei 
vinkkejä kannata kokeilla muutenkin. Aina nikseistä ei ole apua, mutta 
kannattaa kuitenkin yrittää.

● Laita juoma-astioiksi vateja, joissa on kiviä pohjalla ja ripaus so-
keria sekä tippa eteeristä öljyä, esimerkiksi anis- tai teepuuöljyä. 
Tuoksun avulla mehiläiset löytävät astiat helposti ja sokeri pitää 
ne kiinnostuneina vesipisteestä. Jätä sokeri ja öljy pois, kun olet 
saanut mehiläiset ihastumaan juomapaikkoihisi.

● Voit kokeilla laittaa juoma-astioihin myös suolattua tai kloorat-
tua vettä, johon mehiläisesi ovat mahdollisesti aiemmin löytä-
mässään juomapaikassa jo tottuneet.

● Asettele tarjolle kukkapurkkeja, joissa on märkää kukkamultaa. 
Maanläheinen tuoksu voi houkuttaa ne juomaan.

● Märkä betoni tai pelkkä märkä hiekka houkuttavat usein janoisia 
mehiläisiä.

● Istuta tarhasi läheisyyteen nukkapähkämöä, jonka karvaiset 
lehdet keräävät kastetta ja tarjoavat mehiläisille oivallisen juo-
mapaikan. Nukkapähkämö on myös mesikasvi.

● Voit myös rakentaa puusta, sammalista, kivistä ja korsista mo-
nimutkaisenkin juoma-automaatin, joka tarjoaa vettä lukuisille 
hyönteislajeille. Sen elämää on nautinto seurata.

Lähde: Rusty Burlew: The Curious 
Beekeeper: The Ladies Drink for Free. 
American Bee Journal, March 2022, 
s. 281–285

Soveltaen kääntänyt 
Maritta Martikkala Ku
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MITÄ TEET, KUN KARHU ON 
KÄYNYT TARHALLA

Lisää tietoa petovahinkojen ehkäisystä löydät internetissä olevasta op-
paasta: Petovahinkojen ennaltaehkäisy alkutuotantotilallisille. 
(petohanke.fi/pdf/Petovahinkojen_ennaltaehkaisyopas_alkutuotanto-
tilallisille.pdf)

Dokumentoi tapahtuma ja ilmoita sekä tapahtumakunnan maaseutu-
asiamiehelle1 että paikalliselle petoyhdyshenkilölle2. Maaseutuasiamie-
hen pitää nähdä vahinko, jotta voit saada korvausta. Jos virkamiehiä ei 
saa tarhoille kohtuullisessa ajassa, pyydä kaksi jäävitöntä todistajaa pai-
kalle ja ota runsaasti valokuvia vahingosta ennen kuin kasaat pesät pois. 

Säästä aina kaikki selvät merkit karhuista: kynnenjäljet kakuissa ja 
osastoissa ja tassunjäljet maassa. Korvauksen maksamisen edellytyk-
senä on, että ulkopuoliset voivat varmistaa nimenomaan karhun aihe-
uttaneen vahingon. Lisäksi on voitava osoittaa, montako yhteiskuntaa 
tai laatikkoa on tuhoutunut ja paljonko muuta kalustoa vahingoittunut. 

Petoyhdyshenkilöltä saat ajantasaista tietoa alueella liikkuvista kar-
huista ja apua ja ohjeita sekä yhteyden alueen metsästäjiin. 

Ilmoita vahingosta myös SML:ään. 
hunaja.net/mehilaistarhaus/karhut/

Aitaa tarha ja mahdolliset lähitarhat sähköaidalla.
Kaikki tarhaajat saavat aitatarpeet riippumatta tarhauksen laajuudesta. 
Tilaa aitatarpeet Farmcompilta (+358 9 7744 970). Hyvät ohjeet aidan 
tekemiseen löytyvät täältä:
hunaja.net/mehilaistarhaus/karhut/aitausohjeet-mehilaistarhoille/ 

Hae korvausta karhuvahingosta, vaikka vahingot olisivat pieniä.

Jos vahingot ovat toistuvia ja alueella on paljon mehiläisiä, hae vahinko-
perusteista poikkeuslupaa vahinkoa aiheuttavan karhun poistamiseen.

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

1  Etsi yhteystiedot oman kunnan verkkosivuilta
2  riista.fi/riistahallinto/yhteystiedot/yhteystietohaku/

1.

3.

4.
5.

2.

Camillas hörna

Vintern släpper sakta men säkert sitt grepp och 
våren anländer. Det betyder att bina gör sin rens-
ningsflygning. Samhällena är dock nu i ett käns-
ligt läge. Det kan ännu ske förluster pga matbrist, 

myrinvasion eller att björnen kommer på besök. Förra 
hösten kom det in cementhonung vilket kan göra att ett 
samhälle dukar under. Cementhonung innehåller nämligen 
melecitos, en trisackarid som inte lämpar sig för bin. Andra 
problem på våren kan vara vattenbrist eller nosema. Det 
syns ofta som avföring i kupan. Trakékvalstret kan också 
irritera bina. Samhället blir svagt. Myrsyrabehandling med 
några års mellanrum håller trakékvalstret borta.

Största problemet är fortfarande varroakvalstret. Ifall 
kvalstermängden är stor bör man bekämpa genast efter 
rensningsflygningen innan det finns täckt yngel i kupan. 
Oxalsyrabehandling är det för sent med, om det finns mera 
täckt yngel på en yta större än en handflata. I maj kan man 
ännu korrigera upp situationen med en kortvarig myrsyra-
behandling. 25 ml 65%-myrsyra indränkt i en duk kan ges 
åt en låda Langstroth eller två lådor Farrar 2–3 gånger med 
3 dagars mellanrum. Utför inte detta i gassande solsken. 
Tymol får under inga omständigheter ges på våren. Det 
lönar sig också att börja skära bort täckt drönaryngel från 
början av maj. Ifall läget är riktigt kritiskt kan man göra en 
sanering på samma sätt som då man har konstaterat ame-
rikansk yngelröta. Läs mera på hemsidan om proceduren.

Ett svagt samhälle kan också sättas ovanpå ett starkt 
samhälle med spärrgaller och tidningspapper emellan lå-
dorna. På våren är det viktigt att man skyndar långsamt. 
Tilläggsutrymme skall man inte ha för bråttom med. Är 
man osäker kan man ge den nya lådan under övervintrings-
lådan. Men det vanligaste sättet är dock att sätta den nya 
lådan ovanpå med tidningspapper emellan. I södra Fin-
land brukar lämplig tidpunkt vara då maskrosen blommar.

Pollineringsvänliga gården

Forskare Traci Birge har gett ut en liten skrift som heter 
”Den pollinerarvänliga gården”. Den finns att ladda ner 
på https://carbonaction.org/sv/materials/pollinerarvanliga-
garden/. Väldigt läsvärd.

Vatten åt bina

Vi behöver alla vatten, även de små bina. Behovet varierar 
med årstiden men forskare har kommit fram till att ett sam-
hälle förbrukar dryga 20 liter i året. Bina behöver vatten 
till många funktioner, såsom den egna matsmältningen 
och värmeregleringen. Att sköta larverna och att hålla ku-
pan i beboeligt skick förbrukar mycket vatten. Dessutom 
används vatten till att späda ut honung och vinterfoder så 
att det är lämpligare att inmundiga för larverna. De unga 
matarbina behöver också vatten så att det kan producera 
drottningsaft. Bina hittar vattenplatser med hjälp av lukt- 

och känselsinnena. Ögonen används till att hitta nektarkäl-
lor. De platser som bina upplever som fina vattenkällor är 
inte alltid desamma som biodlaren gillar. Bina hämtar ofta 
vatten från diken, våta fläckar på gräsmattan, en blomkru-
ka med mera. Det är oftast mineralerna och salterna som 
lockar dem. Vanligt dricksvatten är det sämsta alternativet 
för dem. Ifall man ändå erbjuder bina det så lönar det sig 
att tillföra lite salt i vattnet. Viktigast att komma ihåg är att 
hur man än ställer till det med vattenplatsen så får vattnet 
sedan inte ta slut. Bina är också vanedjur!

COLOSS-undersökningen

Bekanta dig här i tidningen med frågorna beträffande vin-
terförlusterna och gå sedan in på den nya hemsidan och 
svara på frågorna. De finns också på svenska sidan.

Ekohonung

Ekoförordningen har förnyats och det medför smärre 
ändringar som man måste beakta. I samband med eko-
märket måste den övervakande myndighetens nummer 
anges på följande sätt: FI-EKO-XXX, där XXX ersätts 
med siffrorna 101 till 115 beroende på vilket distrikt man 
tillhör. Dessutom måste alla obligatoriska märkningar vara 
på finska och svenska på tvåspråkiga områden.

Europeiska unionens logotyp för ekologisk produktion, 
dvs. Europalövet (ett svängt löv med de 12 stjärnorna som 
är kända från den europeiska flaggan), används obligato-
riskt på alla förpackade ekologiska produkter som produ-
ceras inom EU. I samma synfält som logotypen ska en up-
pgift om framställningsplatsen anges. Framställningsplat-
sen får vara ett landsnamn eller med ett landsnamn och re-
gionsnamn. På svenska kan det alltså stå: Finskt jordbruk, 
och på finska: Suomen maataloudesta.

Camilla önskar alla en fin vår

Kevään ensimmäisillä tarha-
käynneillä tarhaajaa saattaa 
odottaa yllätys, kun karhu 
onkin ehtinyt ensin. Talvile-

volta herännyt karhu etsii vahvistavaa 
ateriaa, ja edelliseltä syksyltä mieleen 
jäänyt mehiläistarha voi olla paikka, 
josta tuon aterian saa. Syksyn kar-
huvahinkotarha kannattaakin suojata 
mahdollisimman aikaisin, koska juuri 
sinne karhu suuntaa ensin. Virtaläh-
dettä paikalle tuova tarhaaja saattaa 
löytää jo tuhotun tarhan.

Viime vuonna SML:n karhukar-
tan toiminnassa oli toivomisen varaa. 
Karhukartta oli aiemmin samalla pal-
velimella vaakapesäsivuston kanssa, 
ja kun palvelin lakkasi kesällä toimi-
masta, sama tapahtui myös karhukar-
talle. Ensiapuna sivusto siirrettiin sa-
maan paikkaan, missä uusi vaakape-
säsivustokin on, mutta toiminta oli 
epävakaata. Siksi paljon vahinkoil-
moituksia jäi tulematta. Riistakeskuk-
sen tilastojen mukaan korvauksia ha-
ettiin viime vuonna 88 karhuvahin-
gosta, kun SML:n karhukartalla nä-
kyy vain 60 vahinkoa. Mehiläistar-
haajien edunvalvonta on luonnollises-
ti erittäin hankalaa vajailla tiedoilla.

Tänä keväänä karhuvahingot lii-
tetään samaan palveluun, jossa me-
hiläistarhojen paikatkin voi ilmoit-
taa. Tarhat näkyvät kartalla karkeasti, 
mutta riittävällä tarkkuudella. Karhun 
reviiri on laaja, ja se voi liikkua no-
peasti 2–30 kilometriä. Suoja-aidat eli 
sähköpaimenaidat ovat mehiläistar-
haajille ilmaisia riippumatta tarhauk-
sen koosta. Suomen riistakeskuksen 
tekemän sopimuksen mukaan tarhaa-
ja voi tilata tarvitessaan suoja-aidan 
suoraan Farmcomp-yritykseltä. Vir-
talähde tarhaajan tulee hankkia itse.

Maritta Martikkala

Mehiläistarhat kannattaa suojata keväisin ajoissa kar-
huilta. Jos karhuvahinko kuitenkin sattuu, on tärkeää 
merkitä se SML:n karhukarttaan. Näin muutkin tar-
haajat osaavat varautua karhun liikkeisiin ja tarhaajien 
edunvalvonta on helpompaa.

Vårsysslor
Merkitse karhuvahinko nopeasti kartalle 
– se voi estää lisävahingot
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Kontroll av drönarramarna.
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Virpi Aaltonen ja Anneli Salonen 
Mehiläisistä ja pölyttäjistä

Helsingin kaupungille oma hyönteishotellimallisto

Helsingin kaupunki on lanseerannut maaliskuussa oman 
hyönteishotellimalliston. Pääkaupunkiin suunniteltuja 
keinopesiä on tarkoitus sijoittaa Helsingin viheralueille 
sekä julkisiin pihoihin ja puistoihin. Ensimmäiset hyön-
teishotellit asetetaan paikalleen tänä kesänä, ja uusia on 
tavoitteena perustaa vuosittain kaupunkiluonnon mo-
nimuotoisuuden tukemiseksi. Hyönteishotellimallistoon 
kuuluu kolme erilaista rakennelmaa: Hyönteiskortteli sopii 
esimerkiksi puistoihin ja julkisten rakennusten pihoille. 
Pörriäistorni toimii vaikkapa puistossa, rantaraitin varrel-
la, pihalla tai viherkatolla. Ötökkätorppa on suunniteltu 
luonnonmukaisemmille puistoalueille ja viljelypalstoille.

Hyönteishotellit on suunnitellut Sitowise ja ne tehdään 
käsityönä kaupungin rakentamispalveluista vastaavan Sta-
ran verstaalla. Hyönteishotellimallit ja -ohjeistus on kaikki-
en vapaasti hyödynnettävissä osoitteessa: kaupunkitilaoh-
je.hel.fi/kortti/helsingin-hyonteishotellit/

Ilmoita havaintosi kaupunkipuiden kukinnasta

Luonnonvarakeskuksessa alkaa tänä keväänä Pölymix-
hanke, jossa tutkitaan muun muassa pölyttäjien ravin-
tokasveja kaupunki-, maatalous- ja metsäympäristöissä. 
Osana hanketta selvitetään kaupunkipuiden merkitystä 
pölyttäjien ravinnonlähteenä. Puistojen, katujen ja piho-
jen puut ovat tärkeitä pölyttäjille varsinkin kasvukauden 
alussa, kun kukkivia kasveja on tarjolla vähän. Hankkeessa 
yhteistyökumppaneina ovat Turun ja Helsingin kaupungit, 
joissa tarkkaillaan tietyillä alueilla puita ja niiden kukissa 
vierailevia pölyttäjiä. Alueille viedään myös mehiläispesiä, 
joista tutkitaan pesään kannettua siitepölyä. Lisäksi kaiva-
taan kansalaisten havaintoja rakennetuissa ympäristöissä 
sijaitsevien puiden kukkimisajankohdasta ja -kestosta sekä 
muista puiden elämänkiertoon liittyvistä tapahtumista, 
kuten lehtien puhkeamisesta tai marjojen kypsymisestä. 
Havaintoja tarvitaan ympäri Suomea, ja muistiinpanojen-
sa perusteella voi ilmoittaa myös vanhempia havaintoja. 
Havaintolomake julkaistaan SML:n nettisivuilla kevään 
aikana, ja hankkeesta tiedotetaan lisää kevään tarhaaja-
tiedotteissa.

Mehiläiset säätelevät tarkasti 
pesän mikroilmastoa

Mehiläishoitajien tiedossa on yleisesti, että kuhnuritoukka-
kennojen ympäristössä pesän lämpötila on alhaisempi kuin 
työlaiskennojen kehitysalueella. Kiinalais-amerikkalainen 
tutkimusryhmä selvitteli pesän lämpötilan ja kosteuden 
säätelyä tarkemmin. Tutkijat mittasivat pesien sisälämpöti-
loja ja kosteutta kennoalueilta, joissa oli munia, avotoukkia 
ja peittosikiöitä. Mittauksissa selvisi, että korkein lämpötila 
oli alueilla, joissa oli munia – riippumatta niiden sukupuo-
lesta. Avotoukka- ja peittosikiöalueiden lämpötila oli noin 
asteen matalampi.

Ilmankosteus vaihteli enemmän kuhnuritoukkien kuin 
työläistoukkien ympäristössä. Kosteuden vaihtelut eri ke-
hitysasteiden kasvualueilla olivat sen sijaan vähäisempiä. 
Myös eri pesien välillä oli eroja sisälämpötilojen ja kosteu-
den tasoissa etenkin työläistoukkien ympäristössä. Tutki-
jat päättelivät, että mehiläisyhteiskunnat pitävät aktiivi-
sesti yllä sekä lämpötilaa että kosteutta pesän sisällä. Työ-
läistoukkien peittosikiöalueella säätely on tarkempaa kuin 
kuhnuritoukkien peittosikiöalueilla.

Lähde: Zhiyong et al. Drone and Worker Brood Microcli-
mates Are Regulated Differentially in Honey Bees, Apis 
mellifera. PLOS ONE, February 16, 2016.

T.
 O

.

SICAMM-kongressin esitelmät tarjolla netissä

Euroopan tumman mehiläisen (Apis mellifera mellifera) 
suojeluun keskittyneen SICAMM-järjestön vuotuinen kong-
ressi jäi viime vuonna koronaepidemian vuoksi pitämättä, 
kuten moni muukin tapahtuma. Sen sijaan järjestö piti 
parikymmentä webinaaria, joita on päässyt katsomaan 30 
euron hintaan rekisteröitymällä sicamm.org-nettisivuilla. 
Kaikki esitelmät ovat edelleen katsottavissa järjestön si-
vuilla. Osa niistä käsittelee tummien mehiläisten suojeluun 
liittyviä aiheita, kuten rodun tunnistusta siipisuonituk-
sen ja DNA:n tutkimuksien 
avulla tai suojelu- ja pa-
ritusalueitten perustamis-
ta. Mukana on kuitenkin 
myös kaikkia mehiläishoi-
tajia koskevia teemoja, ku-
ten EurBest-tutkimus sekä 
talvi- ja kesämehiläisten 
proteiinien erot. Esitelmi-
en kieli on englanti, mutta 
niihin saa myös tekstityk-
sen – suomenkielisen tosin 
vain Google-käännöksenä.

EMONKASVATUSSEMINAARI 
Saarijärvellä 20.–21.6.2022

Suomen Mehiläishoitajain Liitto järjestää juhannusvii-
kolla emonkasvatusseminaarin Saarijärvellä.

Emonkasvatusseminaari on käytäntöpainotteinen, ja 
siellä opitaan ja harjoitellaan emonkasvatuksen eri 
vaiheita toukansiirrosta alkaen. Seminaarissa kuul-
laan kokeneiden emonkasvattajien ohjeita ja neuvoja 
sekä pohditaan emojen jalostukseen liittyviä toimia 
ja tutkimuksia. Kouluttajina toimivat Juhani Lundén, 
Kari Pirhonen, Lassi Kauko, Tiina Ahonen-Sahinaho 
ja Jorma Sahinaho.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen
Tarkempia tietoja seminaarista sekä seminaarin il-
moittautumislomake julkaistaan SML:n nettisivuilla. 
Osallistujia mahtuu mukaan rajallinen määrä ilmoit-
tautumisjärjestyksessä. HUOM! Ilmoittautuminen 
alkaa 3.5. klo 8.00.

Kustannukset
Seminaari on osallistujille ilmainen, mutta ruokailu ja 
majoitus ovat omakustanteisia.

Lisätietoja seminaarista antaa SML:n mehiläishoidon 
neuvoja Maritta Martikkala: maritta.martikkala@
hunaja.net tai 050 303 0890.

KEINOSIEMENNYSKOULUTUS: 
teoria 3.5. ja käytäntö 1.–2.7.2022

Suomen Mehiläishoitajain Liitto järjestää heinäkuun 
alussa keinosiemennyksen käytännön koulutuspäivät 
1.–2.7. Pirkanmaan–Hämeen seudulla. Kouluttajina 
toimivat Juhani Lundén, Kari Pirhonen, Lassi Kauko 
ja Timo Rahkola.

Koulutukseen osallistuminen edellyttää riittävien 
perustietojen hallintaa, ja sitä varten järjestetään 
keinosiemennyksen teoriasta ja koulutukseen valmis-
tautumisesta webinaari 3.5.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen
Tarkempia tietoja teoriawebinaarista ja koulutuksesta 
sekä koulutuksen ilmoittautumislomake julkaistaan 
SML:n nettisivuilla. Teoriakoulutus on kaikille avoin, 
mutta käytännön koulutukseen osallistujia mahtuu 
mukaan rajallinen määrä ilmoittautumisjärjestykses-
sä. HUOM! Ilmoittautuminen käytännön koulutuk-
seen alkaa 3.5. klo 8.00.

Kustannukset
Seminaari on osallistujille ilmainen, mutta ruokailu ja 
majoitus ovat omakustanteisia.

Lisätietoja seminaarista antaa SML:n mehiläishoidon 
neuvoja Maritta Martikkala: maritta.martikkala@
hunaja.net tai 050 303 0890.

Pölytyksen ympärille koottua 
PELLONPIENNARPÄIVÄÄ 
vietetään Rääkkylässä kesäkuussa

20.6.2022 klo 12 alkaen kokoontuminen Jaana 
Nikkilän ja Tero Tolvasen luomumansikkatilalle 
Rääkkylään.

Tilalla viljellään mansikan lisäksi muitakin marjoja ja 
siemenkasveja. Mukana tapahtumassa on ProAgria 
Itä-Suomi Marjamaat 2  -hankkeesta Päivi Turunen.

Lisätietoja ja tarkempi ohjelma päivästä tiedotetaan 
myöhemmin.

Keltamaitae, Lotus corniculatus.
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*2. Mikä vaihtoehdoista kuvaa parhaiten tarha-
aluettasi? (entinen lääni) 

*3. Sen taajaman nimi, joka on lähinnä tarha-
aluettasi? 

*4. Tarha-aluettasi parhaiten kuvaava postinumero? 

 

*5. Montako mehiläistarhaa sinulla on? 

*6. Montako tuotantopesää talveutit syksyllä 2021? 
! Ole hyvä ja laske vain tuotantopesät, ei pikkujaokkeita eikä 
pieniä varaemopesiä. Tämä koskee myös kaikkia seuraavia 
kysymyksiä. 
 
*7. Montako näistä talveutetuista pesistä… 
a) …menetit, koska ne olivat elossa, mutta niissä oli 
emo-ongelma (emoton tai kuhnurimunija) 

b) …menetit satunnaisista luonnon tapahtumista tai 
ihmisen toiminnasta johtuen (tukehtuminen lumeen, 
tulva, myrsky, karhut, hiiret, linnut, varkaus…) 

c)…menetit, koska ne olivat kuolleet tai mehiläiset 
kadonneet? 

! Tässä kysymyksessä haluamme tietää, montako pesää 
menetit. Jos et menettänyt yhtään pesää, vastaa 0. 

Ohjelma laskee automaattisesti menetettyjen pesien 
kokonaismäärän ja ilmoittaa kohdassa 10 tulokset eli 
tappioprosentit kustakin tappiolajista (a-c). 

 
 *10. Kerro tarkemmin, kuinka monessa kuolleessa tai 
tyhjässä yhteiskunnassa (kysymys 7 kohta c pesistä) 

(a) …oli paljon kuolleita mehiläisiä pesässä tai pesän 
edessä? 

(b) …tyhjän pesän edessä tai sisällä oli vain muutamia 
mehiläisiä? 

(c) …oli työmehiläisiä pää edellä kennoihin kuolleena 
eikä pesässä ollut ruokaa tai ruoka oli väärässä paikassa 
(=nälkäkuoleman merkit) 

(d) …oli kuolleita työmehiläisiä pää edellä kennoissa, 
mutta pesässä oli ruokaa jäljellä? 

(e) …ei mitään edellä mainituista tai tuntematon syy. 

! Jos et menettänyt yhtään pesää, vastaa 0. Yhteensä a-e 
pitäisi olla sama luku kuin kohdan 8 (c) menetetyt (kuolleet tai 
tyhjät yhteiskunnat) 

Huomaathan, että jokaisen kuolleen pesän voi laittaa vain 
yhteen näistä kohdista (a-e) 

*12. Kuinka moni talvehtinut yhteiskunta oli heikko 
(alle 2-3 kakkuväliä mehiläisiä), mutta niissä oli 
muniva emo keväällä 2022 (talveutetuista tuottavista 
kunnista)? 

 
13. Kuinka moni talvehtinut yhteiskunta oli viime 
kesän jaoke tai parvi? 
! Tähän kohtaan ei lasketa pikkujaokkeita eikä pieniä 
varaemopesiä vaan ainoastaan jaokkeet, jotka vahvistuivat 
talvehtiviksi kunniksi. 
 
14. Kuinka monta tuotantopesää sinulla oli keväällä 
2021 (viime vuonna)? 

15. Kuinka monta tuotantopesää sinulla on nyt 
keväällä 2022? 

*16. Kuinka monessa talveutetussa pesässä oli uusi, 
vuonna 2021 pariutunut emo? 

*18. Siirsitkö kesällä 2021 pesiä hunajatuotantoa tai 
pölytystä varten niin, että pesät palautuivat kesän 
aikana tavallisille tarhoillesi (siirtohoito pölytystä tai 
hunajaa varten)? 

         kyllä                 en osaa sanoa               ei                      

 
*22. Saivatko pesäsi merkittävästi mettä tai siitepölyä 
seuraavista kasveista 2021? 

a) Hedelmäpuut           kyllä           en osaa sanoa           ei                      

b) Rypsi tai rapsi           kyllä           en osaa sanoa           ei    

c) Maissi                         kyllä           en osaa sanoa           ei 

d) Auringonkukka         kyllä            en osaa sanoa          ei 

e) Kanerva                      kyllä           en osaa sanoa           ei                      

f) Muu myöhään syksyllä tullut sato (esimerkiksi tattari)  
                                         kyllä           en osaa sanoa           ei  
  
g) Mesikaste             kyllä           en osaa sanoa           ei   

h) Melesitoosipitoinen mesikastehunaja            

                                         kyllä           en osaa sanoa           ei                      

                    

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 
   

   

   

  

   

   

   

Suomen mehiläishoidon talvitappioiden pääasialliset 
seurantamenetelmät ovat kevään internetkysely ja Lassi 
Kaukon pääasiassa ammattitarhaajille suuntaama puhelin-
haastattelukysely. Yhdessä kyselyt antavat kattavan kuvan 
Suomen talvitappioista ja niiden syistä.

Internetissä täytettävä COLOSS-kysely on kaikille avoin 
ja helposti saavutettava. Tällä aukeamalla näet kyselyn tär-
keimmät kysymykset. Tutustu niihin ennakkoon ja ota tar-
vittavat tiedot valmiiksi esille ennen kuin alat täyttää ky-
selylomaketta internetissä. Linkki suomenkieliseen kysely-
lomakeeseen löytyy osoitteesta hunaja.net/mehilaistarha-
us ja ruotsinkieliseen lomakkeeseen hunaja.net/biodling.

Liitto toivoo, että mahdollisimman moni tarhaaja vas-
taisi kyselyyn. Vain siten talvitappioiden määrä ja syyt sel-
viävät luotettavasti. Kyselyn vastaukset lähetetään ano-
nyymeina myös kansainväliseen COLOSS-talvitappioseu-
rantaan.

Maritta Martikkala

Tutustu COLOSS-kyselyyn ja käy vastaamassa netissä
Tällä aukeamalla on talvitappioita kartoittavan COLOSS-kyselyn tärkeimmät kysymykset. 
Vastaa kyselyyn netissä. Jokainen vastaus on merkityksellinen.
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tappioprosentit kustakin tappiolajista (a-c). 

 
 *10. Kerro tarkemmin, kuinka monessa kuolleessa tai 
tyhjässä yhteiskunnassa (kysymys 7 kohta c pesistä) 

(a) …oli paljon kuolleita mehiläisiä pesässä tai pesän 
edessä? 

(b) …tyhjän pesän edessä tai sisällä oli vain muutamia 
mehiläisiä? 

(c) …oli työmehiläisiä pää edellä kennoihin kuolleena 
eikä pesässä ollut ruokaa tai ruoka oli väärässä paikassa 
(=nälkäkuoleman merkit) 

(d) …oli kuolleita työmehiläisiä pää edellä kennoissa, 
mutta pesässä oli ruokaa jäljellä? 

(e) …ei mitään edellä mainituista tai tuntematon syy. 

! Jos et menettänyt yhtään pesää, vastaa 0. Yhteensä a-e 
pitäisi olla sama luku kuin kohdan 8 (c) menetetyt (kuolleet tai 
tyhjät yhteiskunnat) 

Huomaathan, että jokaisen kuolleen pesän voi laittaa vain 
yhteen näistä kohdista (a-e) 

*12. Kuinka moni talvehtinut yhteiskunta oli heikko 
(alle 2-3 kakkuväliä mehiläisiä), mutta niissä oli 
muniva emo keväällä 2022 (talveutetuista tuottavista 
kunnista)? 

 
13. Kuinka moni talvehtinut yhteiskunta oli viime 
kesän jaoke tai parvi? 
! Tähän kohtaan ei lasketa pikkujaokkeita eikä pieniä 
varaemopesiä vaan ainoastaan jaokkeet, jotka vahvistuivat 
talvehtiviksi kunniksi. 
 
14. Kuinka monta tuotantopesää sinulla oli keväällä 
2021 (viime vuonna)? 

15. Kuinka monta tuotantopesää sinulla on nyt 
keväällä 2022? 

*16. Kuinka monessa talveutetussa pesässä oli uusi, 
vuonna 2021 pariutunut emo? 

*18. Siirsitkö kesällä 2021 pesiä hunajatuotantoa tai 
pölytystä varten niin, että pesät palautuivat kesän 
aikana tavallisille tarhoillesi (siirtohoito pölytystä tai 
hunajaa varten)? 

         kyllä                 en osaa sanoa               ei                      

 
*22. Saivatko pesäsi merkittävästi mettä tai siitepölyä 
seuraavista kasveista 2021? 

a) Hedelmäpuut           kyllä           en osaa sanoa           ei                      

b) Rypsi tai rapsi           kyllä           en osaa sanoa           ei    

c) Maissi                         kyllä           en osaa sanoa           ei 

d) Auringonkukka         kyllä            en osaa sanoa          ei 

e) Kanerva                      kyllä           en osaa sanoa           ei                      

f) Muu myöhään syksyllä tullut sato (esimerkiksi tattari)  
                                         kyllä           en osaa sanoa           ei  
  
g) Mesikaste             kyllä           en osaa sanoa           ei   

h) Melesitoosipitoinen mesikastehunaja            

                                         kyllä           en osaa sanoa           ei                      

                    

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 
   

   

   

  

   

   

   

*2. Mikä vaihtoehdoista kuvaa parhaiten tarha-
aluettasi? (entinen lääni) 

*3. Sen taajaman nimi, joka on lähinnä tarha-
aluettasi? 

*4. Tarha-aluettasi parhaiten kuvaava postinumero? 

 

*5. Montako mehiläistarhaa sinulla on? 

*6. Montako tuotantopesää talveutit syksyllä 2021? 
! Ole hyvä ja laske vain tuotantopesät, ei pikkujaokkeita eikä 
pieniä varaemopesiä. Tämä koskee myös kaikkia seuraavia 
kysymyksiä. 
 
*7. Montako näistä talveutetuista pesistä… 
a) …menetit, koska ne olivat elossa, mutta niissä oli 
emo-ongelma (emoton tai kuhnurimunija) 

b) …menetit satunnaisista luonnon tapahtumista tai 
ihmisen toiminnasta johtuen (tukehtuminen lumeen, 
tulva, myrsky, karhut, hiiret, linnut, varkaus…) 

c)…menetit, koska ne olivat kuolleet tai mehiläiset 
kadonneet? 

! Tässä kysymyksessä haluamme tietää, montako pesää 
menetit. Jos et menettänyt yhtään pesää, vastaa 0. 

Ohjelma laskee automaattisesti menetettyjen pesien 
kokonaismäärän ja ilmoittaa kohdassa 10 tulokset eli 
tappioprosentit kustakin tappiolajista (a-c). 

 
 *10. Kerro tarkemmin, kuinka monessa kuolleessa tai 
tyhjässä yhteiskunnassa (kysymys 7 kohta c pesistä) 

(a) …oli paljon kuolleita mehiläisiä pesässä tai pesän 
edessä? 

(b) …tyhjän pesän edessä tai sisällä oli vain muutamia 
mehiläisiä? 

(c) …oli työmehiläisiä pää edellä kennoihin kuolleena 
eikä pesässä ollut ruokaa tai ruoka oli väärässä paikassa 
(=nälkäkuoleman merkit) 

(d) …oli kuolleita työmehiläisiä pää edellä kennoissa, 
mutta pesässä oli ruokaa jäljellä? 

(e) …ei mitään edellä mainituista tai tuntematon syy. 

! Jos et menettänyt yhtään pesää, vastaa 0. Yhteensä a-e 
pitäisi olla sama luku kuin kohdan 8 (c) menetetyt (kuolleet tai 
tyhjät yhteiskunnat) 

Huomaathan, että jokaisen kuolleen pesän voi laittaa vain 
yhteen näistä kohdista (a-e) 

*12. Kuinka moni talvehtinut yhteiskunta oli heikko 
(alle 2-3 kakkuväliä mehiläisiä), mutta niissä oli 
muniva emo keväällä 2022 (talveutetuista tuottavista 
kunnista)? 

 
13. Kuinka moni talvehtinut yhteiskunta oli viime 
kesän jaoke tai parvi? 
! Tähän kohtaan ei lasketa pikkujaokkeita eikä pieniä 
varaemopesiä vaan ainoastaan jaokkeet, jotka vahvistuivat 
talvehtiviksi kunniksi. 
 
14. Kuinka monta tuotantopesää sinulla oli keväällä 
2021 (viime vuonna)? 

15. Kuinka monta tuotantopesää sinulla on nyt 
keväällä 2022? 

*16. Kuinka monessa talveutetussa pesässä oli uusi, 
vuonna 2021 pariutunut emo? 

*18. Siirsitkö kesällä 2021 pesiä hunajatuotantoa tai 
pölytystä varten niin, että pesät palautuivat kesän 
aikana tavallisille tarhoillesi (siirtohoito pölytystä tai 
hunajaa varten)? 

         kyllä                 en osaa sanoa               ei                      

 
*22. Saivatko pesäsi merkittävästi mettä tai siitepölyä 
seuraavista kasveista 2021? 

a) Hedelmäpuut           kyllä           en osaa sanoa           ei                      

b) Rypsi tai rapsi           kyllä           en osaa sanoa           ei    

c) Maissi                         kyllä           en osaa sanoa           ei 

d) Auringonkukka         kyllä            en osaa sanoa          ei 

e) Kanerva                      kyllä           en osaa sanoa           ei                      

f) Muu myöhään syksyllä tullut sato (esimerkiksi tattari)  
                                         kyllä           en osaa sanoa           ei  
  
g) Mesikaste             kyllä           en osaa sanoa           ei   

h) Melesitoosipitoinen mesikastehunaja            

                                         kyllä           en osaa sanoa           ei                      
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*26. Miten seurasit tuotantopesien varroamääriä 
2020-21?  Valitse sopiva vaihtoehto 
        Alkoholipesu 

        Varroapohja tai -tarjotin 

        Pölysokeritesti 

        Tarkkailemalla aikuisia mehiläisiä kakuilla 

        Avaamalla kuhnurikennoja 

        Näyte laboratorioon 

        Muu (voit selittää tarkemmin lisätietoja kohdassa) 

 
*27. Oletko tehnyt varroatorjuntoja aikavälillä 
huhtikuu – maaliskuu 2021? 

                               kyllä           en osaa sanoa              ei  
  
*28. Tarkenna minä kuukausina tutkit varroamääriä ja 
ALOITIT torjuntoja aikavälillä huhtikuu 2020 – 
maaliskuu 2021? 

(Kyselyssä merkitään vain aloituskuukausien kohdalle 
ruksi ruutuun) 

 
31. Tähän voit kirjoittaa lisäkommentteja. Voit kertoa 
esimerkiksi, oletko talveuttanut varaemoja 
pikkujaokkeissa (muutama kehällinen mehiläisiä) ja 
miten ne selvisivät. 

 

 

 

                    
    

 

Lähetä 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   

Varroaseuranta (esim. varroapohja)

Kuhnurikakkujen leikkaus

Muu biotekninen menetelmä
(esim. pyydyskehä, emon häkitys)

Muurahaishappo – lyhytaikainen
haihdutus (pistekäsittely)

Muurahaishappo – pitkäaikainen
haihdutus (esim. geeli tai liina)

Oksaalihappo – tiputus

Oksaalihappo – höyrytys

Kaupallinen tuote (esim. Hive-
clean/Bienenwohl/Varromed)

Tymoli

Muu kemiallinen tuote

Muu torjuntatapa

*26. Tarkenna minä kuukausina tutkit varroamääriä ja ALOITIT torjuntoja aikavälillä huhtikuu 2021 – maaliskuu 2022? 
(Kyselyssä merkitään vain aloituskuukausien kohdalle ruksi ruutuun, vaikka olisit käyttänyt menetelmää usean kuukauden ajan) 

       huhti  touko   kesä   heinä    elo     syys    loka   marras  joulu  tammi  helmi  maalis  
       2021   2021   2021   2021    2021   2021  2021   2021     2021   2022    2022    2022 

Varroaseuranta  
(esim. varroapohja) 
 
Kuhnurikakkujen leikkaus 

Muu biotekninen menetelmä 
(esim. pyydyskehä, emon häkitys) 

Muurahaishappo – lyhytaikainen 
haihdutus (pistekäsittely) 

Muurahaishappo – pitkäaikainen 
haihdutus (esim. geeli tai liina) 

Oksaalihappo – tiputus 

Oksaalihappo – höyrytys 

Kaupallinen tuote (esim. Hive- 
clean/Bienenwohl/Varromed) 

Tymoli 

Muu kemiallinen tuote 

Muu torjuntatapa 

*2. Mikä vaihtoehdoista kuvaa parhaiten tarha-
aluettasi? (entinen lääni) 

*3. Sen taajaman nimi, joka on lähinnä tarha-
aluettasi? 

*4. Tarha-aluettasi parhaiten kuvaava postinumero? 

 

*5. Montako mehiläistarhaa sinulla on? 

*6. Montako tuotantopesää talveutit syksyllä 2021? 
! Ole hyvä ja laske vain tuotantopesät, ei pikkujaokkeita eikä 
pieniä varaemopesiä. Tämä koskee myös kaikkia seuraavia 
kysymyksiä. 
 
*7. Montako näistä talveutetuista pesistä… 
a) …menetit, koska ne olivat elossa, mutta niissä oli 
emo-ongelma (emoton tai kuhnurimunija) 

b) …menetit satunnaisista luonnon tapahtumista tai 
ihmisen toiminnasta johtuen (tukehtuminen lumeen, 
tulva, myrsky, karhut, hiiret, linnut, varkaus…) 

c)…menetit, koska ne olivat kuolleet tai mehiläiset 
kadonneet? 

! Tässä kysymyksessä haluamme tietää, montako pesää 
menetit. Jos et menettänyt yhtään pesää, vastaa 0. 

Ohjelma laskee automaattisesti menetettyjen pesien 
kokonaismäärän ja ilmoittaa kohdassa 10 tulokset eli 
tappioprosentit kustakin tappiolajista (a-c). 

 
 *10. Kerro tarkemmin, kuinka monessa kuolleessa tai 
tyhjässä yhteiskunnassa (kysymys 7 kohta c pesistä) 

(a) …oli paljon kuolleita mehiläisiä pesässä tai pesän 
edessä? 

(b) …tyhjän pesän edessä tai sisällä oli vain muutamia 
mehiläisiä? 

(c) …oli työmehiläisiä pää edellä kennoihin kuolleena 
eikä pesässä ollut ruokaa tai ruoka oli väärässä paikassa 
(=nälkäkuoleman merkit) 

(d) …oli kuolleita työmehiläisiä pää edellä kennoissa, 
mutta pesässä oli ruokaa jäljellä? 

(e) …ei mitään edellä mainituista tai tuntematon syy. 

! Jos et menettänyt yhtään pesää, vastaa 0. Yhteensä a-e 
pitäisi olla sama luku kuin kohdan 8 (c) menetetyt (kuolleet tai 
tyhjät yhteiskunnat) 

Huomaathan, että jokaisen kuolleen pesän voi laittaa vain 
yhteen näistä kohdista (a-e) 

*12. Kuinka moni talvehtinut yhteiskunta oli heikko 
(alle 2-3 kakkuväliä mehiläisiä), mutta niissä oli 
muniva emo keväällä 2022 (talveutetuista tuottavista 
kunnista)? 

 
13. Kuinka moni talvehtinut yhteiskunta oli viime 
kesän jaoke tai parvi? 
! Tähän kohtaan ei lasketa pikkujaokkeita eikä pieniä 
varaemopesiä vaan ainoastaan jaokkeet, jotka vahvistuivat 
talvehtiviksi kunniksi. 
 
14. Kuinka monta tuotantopesää sinulla oli keväällä 
2021 (viime vuonna)? 

15. Kuinka monta tuotantopesää sinulla on nyt 
keväällä 2022? 

*16. Kuinka monessa talveutetussa pesässä oli uusi, 
vuonna 2021 pariutunut emo? 

*18. Siirsitkö kesällä 2021 pesiä hunajatuotantoa tai 
pölytystä varten niin, että pesät palautuivat kesän 
aikana tavallisille tarhoillesi (siirtohoito pölytystä tai 
hunajaa varten)? 

         kyllä                 en osaa sanoa               ei                      

 
*22. Saivatko pesäsi merkittävästi mettä tai siitepölyä 
seuraavista kasveista 2021? 

a) Hedelmäpuut           kyllä           en osaa sanoa           ei                      

b) Rypsi tai rapsi           kyllä           en osaa sanoa           ei    

c) Maissi                         kyllä           en osaa sanoa           ei 

d) Auringonkukka         kyllä            en osaa sanoa          ei 

e) Kanerva                      kyllä           en osaa sanoa           ei                      

f) Muu myöhään syksyllä tullut sato (esimerkiksi tattari)  
                                         kyllä           en osaa sanoa           ei  
  
g) Mesikaste             kyllä           en osaa sanoa           ei   

h) Melesitoosipitoinen mesikastehunaja            

                                         kyllä           en osaa sanoa           ei                      

                    

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 
   

   

   

  

   

   

   

Vastaamalla kyselyyn olet mukana varroapohjan arvonnassa
Kaikki vastaukset, myös ruotsinkieliset ja Lassi Kaukon kyselyn vastaukset osallistuvat varroapoh-
jan arvontaan. Voittajalle ilmoitetaan sähköpostitse. Muista laittaa yhteystiedot ja paina lopuksi 
LÄHETÄ-painiketta, jotta vastauksesi tallentuu. Lämmin kiitos ja onnea arvontaan!

*23. Oletko seurannut varroamääriä aikavälillä 
huhtikuu 2021 – maaliskuu 2022? 

                               kyllä           en osaa sanoa              ei  
    
*24. Miten seurasit tuotantopesien varroamääriä 
2020-21?  Valitse sopiva vaihtoehto 
        Alkoholipesu 

        Varroapohja tai -tarjotin 

        Pölysokeritesti 

        Tarkkailemalla aikuisia mehiläisiä kakuilla 

        Avaamalla kuhnurikennoja 

        Näyte laboratorioon 

        Muu (voit selittää tarkemmin lisätietoja kohdassa) 

 
*27. Oletko tehnyt varroatorjuntoja aikavälillä 
huhtikuu – maaliskuu 2021? 

                               kyllä           en osaa sanoa              ei  
  
*28. Tarkenna minä kuukausina tutkit varroamääriä ja 
ALOITIT torjuntoja aikavälillä huhtikuu 2020 – 
maaliskuu 2021? 

(Kyselyssä merkitään vain aloituskuukausien kohdalle 
ruksi ruutuun) 

 
31. Tähän voit kirjoittaa lisäkommentteja. Voit kertoa 
esimerkiksi oletko talveuttanut varaemoja 
pikkujaokkeissa (muutama kehällinen mehiläisiä) ja 
miten ne selvisivät. 

 

 

 

                    
    

 

Lähetä 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

   

*23. Oletko seurannut varroamääriä aikavälillä 
huhtikuu 2021 – maaliskuu 2022? 

                               kyllä           en osaa sanoa              ei  
    
*24. Miten seurasit tuotantopesien varroamääriä 
2020-21?  Valitse sopiva vaihtoehto 
        Alkoholipesu 

        Varroapohja tai -tarjotin 

        Pölysokeritesti 

        Tarkkailemalla aikuisia mehiläisiä kakuilla 

        Avaamalla kuhnurikennoja 

        Näyte laboratorioon 

        Muu (voit selittää tarkemmin lisätietoja kohdassa) 

 
*27. Oletko tehnyt varroatorjuntoja aikavälillä 
huhtikuu – maaliskuu 2021? 

                               kyllä           en osaa sanoa              ei  
  
*28. Tarkenna minä kuukausina tutkit varroamääriä ja 
ALOITIT torjuntoja aikavälillä huhtikuu 2020 – 
maaliskuu 2021? 

(Kyselyssä merkitään vain aloituskuukausien kohdalle 
ruksi ruutuun) 

 
31. Tähän voit kirjoittaa lisäkommentteja. Voit kertoa 
esimerkiksi oletko talveuttanut varaemoja 
pikkujaokkeissa (muutama kehällinen mehiläisiä) ja 
miten ne selvisivät. 

 

 

 

                    
    

 

Lähetä 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

   

*23. Oletko seurannut varroamääriä aikavälillä 
huhtikuu 2021 – maaliskuu 2022? 

                               kyllä           en osaa sanoa              ei  
    
*24. Miten seurasit tuotantopesien varroamääriä 
2020-21?  Valitse sopiva vaihtoehto 
        Alkoholipesu 

        Varroapohja tai -tarjotin 

        Pölysokeritesti 

        Tarkkailemalla aikuisia mehiläisiä kakuilla 

        Avaamalla kuhnurikennoja 

        Näyte laboratorioon 

        Muu (voit selittää tarkemmin lisätietoja kohdassa) 

 
*27. Oletko tehnyt varroatorjuntoja aikavälillä 
huhtikuu – maaliskuu 2021? 

                               kyllä           en osaa sanoa              ei  
  
*28. Tarkenna minä kuukausina tutkit varroamääriä ja 
ALOITIT torjuntoja aikavälillä huhtikuu 2020 – 
maaliskuu 2021? 

(Kyselyssä merkitään vain aloituskuukausien kohdalle 
ruksi ruutuun) 

 
31. Tähän voit kirjoittaa lisäkommentteja. Voit kertoa 
esimerkiksi oletko talveuttanut varaemoja 
pikkujaokkeissa (muutama kehällinen mehiläisiä) ja 
miten ne selvisivät. 

 

 

 

                    
    

 

Lähetä 
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