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Tarhaajien kärsivällisyys oli koetuk-
sella kevään ja alkukesän viileiden 
ja sateisten säiden vuoksi. Juhannuk-
sen alla tapahtui käänne ja satokausi 
lähti kerralla käyntiin koko maassa. 
Hellejakson pituudesta ei ole nyt 
kesäkuun lopussa tietoa, mutta sato-
kausi saattaa päättyä yhtä äkkiä kuin 
se alkoikin, jos helle jatkuu. Varroan 
lisääntyminen ei helteistä häiriinny. 
Jos yhteiskunnassa on sikiöitä, varroa 
voi hyvin. Torjuntatoimet ovatkin nyt 
ajankohtaisia.

Kesän sadosta ei vielä pysty sano-
maan mitään, mutta keväällä hyväs-
sä kunnossa olleet yhteiskunnat ovat 
vahvistuneet kiitettävästi. Monin pai-
koin mehiläismäärä on suorastaan yl-
lättävän suuri. Sadon kerääjiä siis pe-
sissä on. Runsas sikiöinti tietää sekä 
parveilua että varroapunkin lisäänty-
miselle hyviä aikoja.

Parvien kiinniottajilla 
riittänyt töitä

Parveilu lähti kunnolla käyntiin ju-
hannusta edeltävällä viikolla, eli juu-
ri niin kuin luonnollinen parveilu 
tapahtuu – satokauden kynnyksellä. 
Parveilua esiintyi aluksi erityisen 
runsaasti Vantaan seudulla, mutta 
parveilu laajeni helteiden alettua ko-
ko maahan. Parvien kiinniottajien 

WhatsApp-ryhmät saatiin pyörimään 
mukavasti, ja ryhmiin ilmoittautui 
runsaasti uusia kiinniottajia. Kaikkien 
tarhaajien maineen vuoksi parvet on 
hyvä saada pikaisesti pois monesti 
pelokkaidenkin sivullisten pihapii-
reistä ja rakennuksista. Kiitos siis 
kaikille parvien kiinniottajille!

Varroantorjunta nyt 
ajankohtainen

Suhteellisen aikaisin alkanut sikiö-
kausi on lisännyt myös varroapunk-
kien määrää yhteiskunnissa. Varroaa 
kannattaakin seurata ja toimia heti, 
jos tarvetta ilmenee. Tynkäsiipiset 
tai siivettömät mehiläiset ovat vaaran 
merkki. Niitä havaitessaan kannattaa 
toimia heti. Hunajat tulee ottaa pois 
ja tehdä yhteiskunnan saneeraus tai 
muu ajankohtaan sopiva torjuntatoi-
mi. Yhteiskunta ei näe ensi kevättä, 
jos torjuntaa ei tehdä riittävän ajoissa.

Elokuun alku on juuri oikea hetki 
tehdä varroantorjunta, jotta talvime-
hiläiset pääsevät kehittymään pun-
kittomina. Elokuun lopussa tai syys-

Sään lämpiäminen juhan-
nuksen aikaan sai satokau-
den käyntiin koko maassa. 
Elokuun alussa on vuorossa 
paitsi hunajan korjuu myös 
varroantorjunta. Varroati-
lannetta kannattaa seurata 
tarkalla silmällä ja ryhtyä 
tarvittaessa torjuntatoimiin 
välittömästi.

kuussa tehty torjunta pudottaa kyl-
lä punkkimäärää, mutta vahinko on 
ehtinyt jo tapahtua. Talvimehiläis-
ten vastustuskyky on heikentynyt, ja 
ne ovat lyhytikäisiä. Tarhaajaa saat-
taakin odottaa yllätys, kun elokuussa 
erittäin vahva pesä löytyy myöhäis-
syksyn oksaalihappokäsittelyssä täy-
sin tyhjentyneenä tai kuolleena.

Punkin kanssa on oltava tarkkana. 
Muurahaishappo ja tymoli toimivat 
nyt elokuussa. Ne tappavat punkkeja 
myös peittosikiöiltä. Oksaalihappo ja 
siihen perustuvat torjunta-aineet ovat 
hellävaraisempia mehiläisille, mutta 
ne toimivat vain aikuisille mehiläisil-
le, joten ne sopivat hyvin tehtäväksi 
sikiöttömänä aikana.

Linkoa vain kypsää hunajaa

Vain kypsä hunaja otetaan linkouk-
seen. Kun kakusta vähintään kaksi 
kolmasosaa on peitettyä hunajaa, se 
voidaan poistaa pesästä. Varmista 
vielä kosteusmittarilla, että hunaja 
on riittävän kuivaa. Lingottu hunaja 
saattaa lähteä käymään, vaikka koste-

Jos näet tällaisia mehiläisiä elokuun 
alussa, ota hunajat heti pois ja tee 
tehostettu muurahaishappotorjunta. 
Tee myös ylimääräinen oksaalihap-
pokäsittely lokakuussa. Nämäkään 
toimet eivät välttämättä pelasta yh-
teiskuntaa. Yhteiskunnan selviytymi-
nen olisi todennäköisempää, jos suuri 
punkkimäärä olisi huomattu heinä-
kuun alkupuolella, jolloin saneeraus 
ja torjunta johtavat parempaan lop-
putulokseen.

Torjunta vaihtoehto
+ tarvikkeet

2-os 2-os1-os3-os Ohje
FarrarFarrar Langstroth Langstroth

Tymol-tyyny
+ korotuskehys 
(n. 1–2 cm)

• aseta tyyny ylimmän osas-
ton kehälistojen päälle, 
keskelle pesän takaosaa

17 g 2 x 12 g 12 g 2 x 12 g

Muurahaishappo-liina
+ korotuskehys (n. 2 cm)
(65 %:sta muurahaishap-
poa + keittiöliina, joka 
imee 150 ml nestettä) (1)

Muurahaishappo 
Apidea-levy (3)
+ korotuskehys

Muurahaishappo 
pistekäsittelynä
65 %:sta muurahais-
happoa + keittiöliina, 
joka imee 25–40 ml 
nestettä. Esim. paksu 
wettex-liinapala.

• aseta liina kehien päälle
 (liina noin 15 cm x 15 cm)
• lisää esim. sulkuristikon 

kehikko, jotta hapolla on 
haihtumistilaa (2)

• aseta levy kehien päälle 
aukot alaspäin

•  Tuotteen ohjeen mukainen 
haihdutuspinta-ala

• imeytä muurahaishappo 
(65 %) keittiöliinaan 

 (n. 7–10 cm x 15 cm)
• aseta liinapala kehien 

päälle pesän keskelle 
takaosaan.

120 ml 
pussi

150 ml 
pussi

120 ml 
pussi

150 ml 
pussi

120 ml 150 ml 120 ml 150 ml

25 ml / 
kerta-annos
4 x 3 päivän 
välein

40 ml / 
kerta-annos
4 x 3 päivän 
välein

25 ml /
kerta-annos
4 x 3 päivän 
välein

40 ml / 
kerta-annos
4 x 3 päivän 
välein

Taulukko 1 ERI VAIHTOEHDOT VARROANTORJUNNASSA ELOKUUSSA

(1) Testaa ensin imukyky vedellä. Annostele happo pussin sisällä olevaan liinaan. Aseta liina kehien päälle takaosaan ja 
vedä noin 3 cm liinaa ulos pussista. Lämpimällä hieman vähemmän, kylmällä hieman enemmän. Seuraa haihtumista vaa’an 
avulla. Tavoite 1-os 10–12 g/vrk, 2-os 12–15 g/vrk.

(2) VARO: Älä tiputa muurahaishappoa mehiläisten päälle!
Muurahaishapon täytyy olla imeytynyt liinaan niin, että liina on kostea. Happoa ei kuitenkaan saa valua.

(3) Huom! Ilmaa raskaampana happo laskeutuu alaspäin, joten altapäin haihdutettaessa teho on erittäin riippuvainen 
ulkoilman lämpötilasta.

us olisi 18 prosenttia tai hieman alle, 
jos hunajassa on runsaasti hiivaitiöitä. 
Kakkujen käsittelyssä myös hyvä hy-
gienia on välttämätöntä.

Parhaiten hunaja ja sen arvok-
kaat ominaisuudet säilyvät viileässä, 
kuivassa ja valolta suojattuna. Suu-
rin osa Suomessa tuotetusta hunajas-
ta kiteytyy suhteellisen nopeasti. Vain 
tietyt lajihunajat, kuten puhdas hors-
ma- ja puolukka- tai hillasuonhunaja, 
pysyvät pitkään juoksevana. Jos ha-
luat myydä juoksevaa hunajaa, var-
minta on pakastaa hunaja juokseva-
na heti linkouksen jälkeen. Pakastet-
tua hunajaa myytäessä asiasta on kui-
tenkin myyntitilanteessa aina mainit-
tava asiakkaalle. Asiakasta voi myös 
neuvoa pakastamaan juuri lingotun 
hunajan pieninä annoksina. Hunajan 
linkouksesta ja pakkaamisesta kerro-
taan enemmän tämän lehden sivuil-
la 120–122.
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Poista pesästä vain valmiita, täysin tai lähes täysin peitettyjä kakkuja. Säilytä 
kakut linkoukseen saakka kuivassa hajuttomassa ja huoneenlämpöisessä tilassa. 
Pitkä säilytys yli 30 asteen lämpötilassa heikentää nopeasti hunajan laatua.

Muurahaishappoliina tai tymol-tyyny 
laitetaan pesän takaosaan kehien 
päälle. Ruokintalaatikon aukko ei 
saa olla torjunta-aineliinan kohdalla. 
Muista noin sentin koroke haihtumi-
sen varmistamiseksi. Aloita torjunta 
aina illalla ja ajanjaksona, jolloin 
lämpötila on alle +25 astetta.

Elokuinen varroantorjunta 
tärkeää talvehtimiselle
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Hunajan linkoaminen on 
jokaisen mehiläishoitajan 
syksyinen toimi. Hunajan 
käsittelyssä on kuitenkin 

monta vaihetta, ennen kuin laadukas 
lopputuote saadaan purkkiin asiak-
kaalle toimitettavaksi.

Linkoustilan ja 
kaluston valmistelu

Hunajan linkoukseen ei tarvita elin-
tarvikehuoneistoa, mutta tilan pitää 
olla sellainen, että se ei heikennä hu-
najan laatua eikä siitä ei koidu huna-
jan laadulle vaaraa. Tila puhdistetaan 
hyvin ennen linkousta ja sisäänkäyn-
nit varmistetaan niin, että mehiläiset 
eivät pääse ulkoa linkoustilaan. Linko 
pestään ennen likouksen aloittamista. 

Lingossa tai muissa tarvikkeissa ei 
saa olla ruosteisia osia, alumiinia, 
peltiä tai messinkiä. Lisäksi sauma-
kohtien tulee olla ehjiä, eikä niissä 
saa olla tinauksia, jotka sisältävät 
lyijyä. Varmistetaan myös, että kaik-
ki käytettävät astiat ja työvälineet 
ovat puhtaita ja elintarvikekäyttöön 
tarkoitettuja eli elintarvikemuovia, 
lasia tai ruostumatonta terästä. Lin-
koajan tulee luonnollisesti käyttää 
hiussuojaa, suojata vaatteet hunajalta 
ja hoitaa työt hyvin pestyin käsin.

Hunajan kosteuden 
tarkistaminen

Hunajan kosteus on erittäin keskeinen 
asia, koska liian kostea hunaja alkaa 
helposti käydä eikä käynyttä hunajaa 

voi myydä asiakkaalle. Helpointa on, 
jos käytössä on kosteusmittari, jolla 
kosteutta voidaan tarkistaa hunaja-
kakuilta. On hyvä muistaa, että lin-
kouksen jälkeen hunajasta pystytään 
poistamaan kosteutta vain erikoistek-
niikalla. Siksi kaikki toimet liiallisen 
kosteuden poistamiseksi hunajasta on 
tehtävä ennen linkousta.

Kosteutta voidaan poistaa hunaja-
kakuilta linkoomossa kuivattamalla 
ilmaa, jolloin myös hunajakakut kui-
vuvat vähitellen. Ilman kosteuspro-
sentin tulee olla alle 60, jolloin kos-
teus siirtyy hunajasta pois eikä hu-
najaan. Ilman kierto kakkulaatikoi-
den läpi pitää järjestää esimerkik-
si tuulettimen avulla niin, että kaik-
ki kakut kuivuvat. Jos linkoomon il-
maa on mahdollista lämmittää noin 

Liian kostea hunaja valuu lingosta kuin vesi. Kun kosteusprosentti on 
sopiva, hunaja valuu lingosta hitaasti ja jää keoksi ennen sekoittumista jo 
lingottuun hunajaan.

   Linkoomosta purkkiin 
– laatuhunajaa tuottamaan
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25 –30 asteeseen, hunaja myös irto-
aa kakuilta paremmin kuin kylmäs-
sä huoneessa.

Hunajakakkujen kuoriminen

Hunajakakkujen kuorimiseen on usei-
ta eri menetelmiä, välineitä ja laittei-
ta, joista jokainen voi etsiä itselleen 
sopivan. 

Linkoomon huoneilmaa voi kuivata 
siihen tarkoitetuilla laitteilla.

Tiheä nailonsiivilä on halpa 
konsti poistaa hunajasta myös 
pienet roskat.

Roskat on helppo poistaa hunajan 
pinnalta leivinpaperin tai muovikel-
mun avulla.

Siivilöinti ja 
roskien poistaminen

Parhaiten hunajan laatu säilyy, jos 
siivilöinnissä ei käytetä lämmitettä-
viä siivilöitä. Pieniä hunajamääriä 
siivilöitäessä voidaan käyttää niin 
sanottua pallosiivilää, jossa karkeat 
roskat jäävät yläosaan ja pienemmät 
tiheämpään alasiivilään. Ihan pienet 
roskat ja pintaan noussut pienistä 
ilmakuplista muodostunut vaahto 
voidaan poistaa nailonsiivilällä ja 
kuorimalla vaahto muutaman päi-
vän selkeytyneiden hunaja-astioiden 
pinnalta. Jos käytössä on useampia 
hunajasäiliöitä, joissa on hunajahana, 
suoraan lingosta tulevan hunajan voi-
daan antaa selkeytyä noin vuorokausi 
ja laskea säiliön alahanasta roska-
ton hunaja varastoastioihin. Pinnalla 
oleva roskainen hunaja siivilöidään 
erikseen.

Hunajan kiteyttäminen

Jos lingotun hunajan antaa kiteytyä it-
sekseen, siitä tulee monesti hyvin ko-
vaa. Monet kuluttajat ostavat kuiten-
kin mielellään hienokiteistä hunajaa, 
jota on helppo ottaa purkista. Hunaja 
kiteytyy hienokiteiseksi, kun se saa 
kiteytyä viileässä ja siinä on paljon 
kidealkioita. Hienokiteisen hunajan 
tuottamiseen löytyvät Ari Seppälän 
laatimat hyvät ohjeet sivulta 123 tästä 
lehdestä.

Hunajan säilyttäminen

Hunajan paras säilytyslämpötila on 
noin 14 astetta tai vähän viileämpi. 
Liian kylmässä säilytetty hunaja voi 
härmistyä, ja läpinäkyvässä purkissa 
härmä saattaa näyttää asiakkaasta ho-
meelta. Liian lämpimässä varastossa 
hunaja puolestaan saattaa kerrostua, 
lähteä käymään ja sen HMF-arvot 
saattavat nousta.

Hunajan pakkaaminen

Hunajaa olisi hyvä pakata menekin 
mukaan, mutta monet mehiläistar-
haajat pakkaavat koko kesän sadon 
kerralla. Kuluttajalle myytävä hunaja 
pakataan elintarvikekäyttöön tarkoi-
tettuihin pakkauksiin. Jos käytetään 
lasisia kierrätyspurkkeja, ne pitää 
pestä ja kuivata hyvin ja niihin kan-
nattaa hankkia uudet kannet. Pak-
kaamisessa käytetään vaakaa, jonka 
mittaustarkkuus on tarkistettu. Huna-
japakkauksen pakollisista pakkaus-
merkinnöistä kerrotaan lisää sivulla 
122–123.

Tiedot sadosta talteen

Hunajasadon määrästä ja muista 
muistettavista asioista on hyvä teh-
dä muistiinpanot linkoomovihkoon. 
Vuosien päästä on mielenkiintoista 
vertailla eri vuosien sadon määrää ja 
laatua.

Anneli Salonen

Hunajan linkoaja käyttää hiussuojaa 
ja linkoomoon sopivaa vaatetusta. 
Kertakäyttöhansikkaat tai hyvin pes-
tyt kädet kuuluvat asiaan.

Vahakannen kuorimiseen on tarjolla 
monenlaisia ratkaisuja.
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SML tutkii vuosittain 150 hunajanäytettä. Tutkittavaksi 
otetaan kaikki Hyvää Suomesta -merkin käyttöoikeutta 
hakevien hunajat ja osa Suomen paras hunaja -kilpailun 
näytteistä. Lisäksi analyyseihin kerätään hunajanäytteitä 
suoraan kaupoista ja muista myyntipaikoista eri puolilta 
Suomea.

Näytteiden yleinen laatu hyvä

Hunajan laatu oli vuoden 2021 näytteissä hyvä. Joukossa 
ei ollut yhtään liian kosteaa näytettä eikä yhtään hunajaa, 
joka olisi alkanut käydä. Näytteiden kosteus vaihteli 13,5 
ja 18,8 prosentin välillä, ja kosteuden keskiarvo oli 16,1 
prosenttia.

HMF-yhdisteen määrän keskiarvo oli 7,05 mg/kg ja in-
vertaasin 139 yksikköä. Hunajadirektiivin mukaan HMF saa 
olla korkeintaan 40 mg/kg, ja hunajan luontainen inver-

Kesän 2021 hunajasato tuli alkukesän kasveista

SML:n tutkimien hunajien laatu satokaudella 
2021 oli hyvä. Siitepölytutkimusten perusteella 
sato oli kertynyt pääosin alkukesällä kukkineista 
kasveista.

 2021 2020 2019 2018 2017 

Kosteus % 16,1 16,5 16,1 16,2 17,0 

HMF mg/kg 7,1 6,0 4,0 4,8 6,2 

Invertaasi- yksikkö 139,1 134,3 156,4 141,5 128,4 

Sähköjohto µS/cm 0,372 0,352 0,326 0,288 0,257 

Ruusukasvien heimon 
siitepölyjen osuus % 

41 40 32 27 35 

 
Taulukko 1. 
Analyysien tulokset ja ruusukasvien heimon siitepölyjen osuus 
lasketuista medellisistä siitepölyistä vuosina 2017–2021.

Hunajapurkissa pakollisia merkintöjä ovat elintarvik-
keen nimi sekä sisällön määrä samassa näkökentäs-
sä nimen kanssa. Kaikki merkinnät tulee olla myös 
ruotsiksi, jos hunajaa myydään kaksikielisillä paikka-
kunnilla.

Osoite laitetaan hunajapurkkiin sillä tarkkuudella, 
että posti tulee perille. SML suosittelee käytettäväksi 
parasta ennen -merkintää päivämäärän tarkkuudella. 
Tällöin ei tarvita erillistä erätunnusta, joka muuten on 
pakollinen pakkausmerkintä.

Varoitusmerkintä Vain yli 1-vuotiaille on pakollinen 
pakkausmerkintä.

Medellisten kasvien siitepölyt / kesä 2021Paljon siitepölyjä alkukesän kasveista

Siitepölyt tutkittiin 101 hunajasta. Kaikissa näissä 
oli ruusukasvien (esim. vadelma, pihlaja, hedel-
mäpuut), pajun, valkoapilan sekä alsikeapilan 
siitepölyhiukkasia. Muita yleisiä siitepölyjä olivat 
metsämarjojen, sarjakukkaisten (esim. koiran- ja 
karhunputki), ristikukkaisten (esim. rypsi ja rapsi) 
sekä puna-apilan siitepölyhiukkaset. Tämän vuo-
den erikoisuus oli se, että kahdessa näytteessä oli 
erikoisen paljon lemmikin siitepölyä.

Siitepölyanalyysein perusteella voidaan tode-
ta, että kesän 2021 hunajasato tuli pesiin suurel-
ta osin alkukesästä. Hyvin suuressa osassa näyt-
teitä suurimmat siitepölymäärät tulivat alkuke-
sän pajukasveista ja ruusukasvien heimoon kuu-
luvista kasveista.

taasipitoisuus puolestaan on 60–200 mg/kg. Muutamissa 
näytteissä HMF-arvot olivat hiukan kohonneet, ja parissa 
näytteessä invertaasientsyymin määrä oli alhainen. Tämä 
kertoo siitä, että heikohkon hunajakesän jälkeen monet 
myivät edellisten vuosien hunajasatoa. Analyysien tulok-
set vuosilta 2017–2021 ovat taulukossa 1.

Eniten huomautuksia tuottajille annettiin hunajan ros-
kaisuudesta tai käsittelyn puutteellisuudesta. Näiden kor-
jaamiseen löytyy ohjeita tämän lehden sivuilta 120–121.

Tarkkuutta pakkausmerkintöihin

Laatunäytteiden pakkausmerkinnöissä hyvin yleinen tuot-
tajalle osoitettu kommentti oli: Osoite voisi olla tarkempi. 
Huomautus perustuu Ruokaviraston elintarviketieto-
oppaaseen, jossa todetaan, että elintarvikkeiden pakkauk-
sissa osoite täytyy olla sillä tarkkuudella, että posti löytää 

perille. Toinen yleinen huomautus koski parasta ennen 
-merkintää: jos merkintä annetaan vain kuukauden 
tai vuoden tarkkuudella, pakkauksessa täytyy olla 
erillinen erätunnus. Siksi SML suosittelee käytettäväksi 
parasta ennen -merkintää päivämäärän tarkkuudella, 
jolloin erämerkintää ei tarvita. Hyvää oli, että hunaja-
pakkauksissa pakollinen varoitusmerkintä ei puuttunut 
yhdestäkään pakkauksesta.

Pakkausmerkinnöistä saa lisää tietoa Ruokaviras-
ton Elintarviketieto-oppaasta: www.ruokavirasto.fi/
yritykset/elintarvikeala/uutiset/elintarviketieto-opas-
ohjaa-pakkausmerkintojen-tekoon/

Anneli Salonen
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Toukokuussa 2022 oli mahdollista hakea tukea puh-
dasparitustarhaukseen EU-osarahoitteisesta mehi-
läishoito-ohjelmasta. Hakemuksia tuli määräaikaan 

mennessä neljä, ja niistä kaikki täyttivät hakuvaatimukset. 
Niinpä työvaliokunta päätti kokouksessaan 25.5. jakaa tuen 
tasan hakijoiden kesken. Tukea saivat Markku Pöyhönen, 
Stanin Hani, Joni Tiittanen ja Nordic Ekobee Oy. Tuki-
summa oli yhteensä 2 500 euroa, joten jokainen hakija sai 
625 euroa. Tuettavat mehiläiskannat ovat tumma mehiläi-
nen ja Ahvenanmaalla kasvatettu mehiläiskanta.

Tuen saannin edellytyksenä on, että emonkasvattaja tai 
arvostelija toimittaa ainakin yhden sarjan eli neljä emoa ar-
vosteltavaksi, osallistuu aktiivisesti kannan jalostusohjel-
maan ja hänellä on sekä omasta toiminnastaan että emolin-
joistaan ajantasainen kirjanpito. Tuen saajalla tulee lisäksi 
olla riittävästi kokemusta ja koulutus emonkasvatukseen, ja 
hänen tulee hyväksyä kansainvälisesti käytetyn Beebreed.
Eu-arvostelujärjestelmän ehdot ja siihen liittyvä jalostus-
tietojen käsittely. Emonkasvattajan jalostus- ja paritustar-
hoilla ei saa olla todettu yleisessä tai rotujalostusohjelmas-
sa osoitettuja tauteja, jotka vaikuttavat emojen laatuun ja 
terveyteen. Lisäksi tavoitteena on, että jalostusemojen ar-
vosteluun osallistuvat tarhaajat ovat aktiivisesti mukana ha-
vaintotarhaajaverkoston toiminnassa.

Susanna Eloranta

Kaikki neljä puhdasparitustarhaukseen tukea 
hakenutta tarhaajaa tai yritystä täyttivät hakuvaa-
timukset, joten 2 500 euron tukisumma jaettiin 
hakijoiden kesken tasan.

Puhdasparitustarhauksen 
tuki jaettiin neljälle 
hakijalle

Kosteus %

Invertaasi-yksikkö

Ruusukasvien heimon 
siitepölyjen osuus %
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Viime satokauden hunajissa maistuivat muun muassa pihla-
ja, voikukka ja horsma, joiden kukintaa säät suosivat. Monien 
muiden mesikasvien kukinta hujahti helteessä niin nopeasti ohi, 
että niistä saatu sato jäi vähäiseksi.

Eino Leino riimittelee, että Lapissa 
kaikki kukkii nopeasti. Sama pätee 
pitkälti koko Suomen kesään, joka 
on kukkaloistossaan nopeatempoinen. 
Kasvien kukinta-ajat menevät pääl-
lekkäin, ja lajihunajien tuotanto on 
siksi vaikeaa. Kesä 2021 oli kasvien 
kukinnan suhteen todella kiireinen. 
Mehiläisillä ja tarhaajilla oli täysi 
työ pysyä perässä. Suurin osa sato-
kasveista oli kukkinut kuivassa ja 
helteisessä säässä ennätysnopeasti jo 
heinäkuun puoliväliin mennessä, ja 
tarhaajilla oli tukala olo hoitohaala-
reissaan. Elokuussa mehiläishoitajat 
yllätti vielä mesikastehunaja, joka 
kiteytyi suoraan kennoihin.

Kevät keikkui 
pakkasista helteisiin

Kevät 2021 oli ollut kylmä ja lumi-
nen, mutta viimein huhtikuun puo-
livälissä eteläsuomalaiset mehiläis-
tarhaajat huomasivat, että mehiläiset 
tuovat pesään pajun siitepölyä. Mehi-
läisillä oli tuolloin erinomainen lento-
keli: sopivan lämmin ja vähätuulinen. 
Lämmin sääjakso pajujen kukkiessa 
antoi pesille mahdollisuuden hyvään 
kevätkehitykseen. Säätilanne kuiten-
kin muuttui vappua kohti mentäessä. 
Monin paikoin saatiin sadetta ja lumi-
kuuroja, ja öisin oli pakkasta.

Kylmää ilmavirtausta kesti vielä 
viikon verran toukokuun alkupuolel-
la, kunnes Suomeen levisi lämpöaal-
to ja helteitä. Lähes kolmenkymme-
nen asteen lämpötiloja mitattiin tou-
kokuun puolivälin aikaan Oulun seu-
dulla ja Kainuussa asti. Lehdet avau-
tuivat puihin muutamassa päivässä, ja 
luonto siirtyi yhdessä hujauksessa ke-
säaikaan. Pajujen pääkukinta oli sil-
loin jo loppusuoralla, halavien ja ho-
peapajujen kukinta oli vielä vuoros-
sa. Vaahteran kukinta meni ohi muu-
tamassa päivässä, eivätkä mehiläiset 
ehtineet hyödyntää sitä. Toukokuun 
loppupuolella sää vaihtui taas epäva-

kaiseksi ja viileäksi. Sateita saatiin 
runsaasti eri puolilla Suomea, ja me-
hiläisille sopivia lentosäitä oli vähän.

Kesäkuun helteet 
suosivat pihlajia

Kesäkuun alussa korkeapaine park-
keerasi Suomen ylle ja lämpötilat 
lähtivät nousuun – hellelukemiin tai 
lähelle sitä. Orapihlajan kukinnan ai-
kaan oli todella lämmintä. Orapihlaja 
mesii hyvin vain silloin, kun lämpö-
tila on hellelukemissa. Normaalina 
keväänä mehiläiset hakevat siitä pää-
asiassa siitepölyä, mutta alkukesällä 
2021 mehiläiset hakivat orapihlajan 
kukista innokkaasti myös mettä. Se 
näkyi siitepölyanalyyseissä orapihla-
jan siitepölymäärien lisääntymisenä. 
Myös pihlajat kukkivat runsaasti, ja 
niissä oli paljon mehiläisiä töissä.

Helteisessä ja kuivassa säässä kir-
vojen määrä lähti nousuun. Siksi mo-
nen kasvin lehdet kiilsivät mesikas-
teesta jo kesäkuussa. Mehiläiset kerä-
sivät mesikastetta kukista kerättävän 
meden joukkoon. Mesikaste on usein 
tummaa, lähes siirappimaista ja voi-
makasaromista. Kukista saatavan hu-
najan joukkoon sekoittuessaan se an-
taa hunajalle tummaa väriä ja maus-
teisen lisäaromin.

Satokasvien kukinnat ohi nopeasti

Kesäkuun alussa alkanut kuiva hellejakso seurasi usean 
aikaisemman vuoden kanssa samaa kaavaa. Mehiläisten 
pääsatokasvin vadelman kukinta alkoi aikaisin. Se oli täy-
dessä kukassa jo kesäkuun puolivälissä ja juhannukseen 
mennessä kukinta oli pääsääntöisesti ohi. Horsman kukinta 
alkoi heti vadelman kukinnan jälkeen. Juhannuksen ajan 
säät olivat paikoitellen oivallisia horsman mesimiselle. 
Hellettä, korkeita yölämpötiloja ja ukkosrintamista tullutta 
runsasta vesisadetta. Suuressa osassa Suomea horsman 
kukinta oli ohi vajaassa kolmessa viikossa.

Lehmus kukkii yleensä heinäkuun puolivälissä. Kesäl-
lä 2021 lehmus oli täydessä kukassa jo heinäkuun alkupäi-
vinä. Kuumassa ja kuivassa säässä sen kukinta meni kui-
tenkin ohi nopeasti. Lehmuksen siitepöly on hunajan siite-
pölymäärityksissä aliedustettuna, mutta viime kesän näyt-
teissä sitä esiintyi todella vähän.

Kuivuus loi olot sementtihunajan synnylle

Pohjavesien pinta oli keväällä ja alkukesällä korkealla. 
Monivuotiset kasvit, joiden juuristo ulottuu laajalle alueel-
le, selvisivät sillä vesivarastolla pitkälle kesään kuivasta ja 
helteisestä säästä huolimatta. Heinäkuussa pohjavesivaran-
to alkoi kuitenkin laskea normaalin tason alapuolelle, mikä 
vaikeutti kuuman sään lisäksi kasvien elämää. Heinäkuun 
puolivälissä monet tarhaajat totesivat, että pesiin ei tule 
enää satoa, ja aloittivat hunajan korjuun. Syöttöjen aloitta-
mista suunniteltiin heti heinäkuun loppupuolelle.

Elokuun alussa mehiläiset keräsivät vielä mesikastehu-
najaa, kuten monena vuonna aiemminkin. Monin paikoin 
kasvien kuivuus oli kuitenkin aiheuttanut sen, että kirvat 
olivat erittäneet mesikasteeseen melesitoosisokeria, jonka 
vuoksi mesikastehunaja kiteytyi kennoihin sementtihuna-
jaksi. Aiheesta on kirjoitettu enemmän aiemmissa Mehi-
läinen-lehdissä.

Tarja Ollikka

MITÄ TEET, KUN KARHU ON 
KÄYNYT TARHALLA

Lisää tietoa petovahinkojen ehkäisystä löydät 
internetissä olevasta oppaasta: Petovahinkojen 
ennaltaehkäisy alkutuotantotilallisille. 
(petohanke.fi/pdf/Petovahinkojen_ennaltaeh-
kaisyopas_alkutuotantotilallisille.pdf)

Dokumentoi tapahtuma ja ilmoita sekä tapahtu-
makunnan maaseutuasiamiehelle1 että paikalli-
selle petoyhdyshenkilölle2. Maaseutuasiamiehen 
pitää nähdä vahinko, jotta voit saada korvausta. 
Jos virkamiehiä ei saa tarhoille kohtuullisessa 
ajassa, pyydä kaksi jäävitöntä todistajaa paikalle 
ja ota runsaasti valokuvia vahingosta ennen kuin 
kasaat pesät pois. 

Säästä aina kaikki selvät merkit karhuista: 
kynnenjäljet kakuissa ja osastoissa ja tassunjäl-
jet maassa. Korvauksen maksamisen edellytykse-
nä on, että ulkopuoliset voivat varmistaa nimen-
omaan karhun aiheuttaneen vahingon. Lisäksi on 
voitava osoittaa, montako yhteiskuntaa tai laatik-
koa on tuhoutunut ja paljonko muuta kalustoa va-
hingoittunut. 

Petoyhdyshenkilöltä saat ajantasaista tietoa 
alueella liikkuvista karhuista ja apua ja ohjeita se-
kä 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 Farm-
compilta (+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 vahinkoperusteista 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.

Hunajan 
laatunäytteissä 
oli paljon voikukka-aromisia 
keväthunajia, joten voikukka on ol-
lut hyvä mesilähde keväällä 2021.

Tuomen lehden pinnalla oli mesi-
kastetta jo toukokuun lopulla.

 Nopearytminen kasvikesä 2021

Vadelman kukinta on kärsinyt helteistä ja kuivuudesta vii-
meisten vuosien aikana. Sama tilanne oli myös kesällä 2021.
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Kesäkuun puolivälissä kokoon-
nuttiin viileänä, mutta onnek-
si sateettomana kesäpäivänä 
pölytysaiheiseen pellonpien-

narpäivään Rääkkylään. Sikiönmäen 
luomutilan isäntäväki Jaana Nikkilä 
ja Tero Tolvanen esittelivät Rääkky-
län Oravisalon saaressa sijaitsevan 
tilansa toimintaa pölytyksen, tarha-
mehiläisten ja viljeltävien kasvien 
osalta. Emäntä Jaana Nikkilä avasi 
tilaisuuden soittamalla huilulla rääk-
kyläläisen jenkan. 

Pölyttäjälaitumia, pientareita 
ja pesäpaikkoja villipölyttäjille

Sikiönmäen luomutilalla kasvaa man-
sikkaa, puna-, viher- ja mustaheruk-
kaa sekä apilan, herneen ja viljojen 
siemenviljelmiä. Monien kasvien 
osalta tila on mukana myös LUKEn 
viljelykokeissa.

Tilalla suositaan pölyttäjiä ja luon-
nonmukaista tuholaistorjuntaa mo-
nella tapaa. Pikkulintujen pesäpönt-
töjä on laitettu marjaviljelysten ym-
pärille satamäärin. Linnut syövät ke-
sän aikana merkittävän määrän hyön-
teisiä, joista osa on myös viljelykas-
vien tuholaisia. Erakkomehiläisiä var-
ten tehdyissä haapapölkyissä pesivät 
villipölyttäjät. Hyötyhyönteisille on 
säästetty latoja ja muita vanhoja puu-
rakennuksia pesä- ja talvehtimispai-

Kesäkuinen pellonpiennarpäivä Rääkkylässä

SML:n ja ProAgrian jär-
jestämässä pellonpien-
narpäivässä tutustuttiin 
Sikiönmäen luomutilan 
toimintaan. Pölyttäjät 
otetaan tilalla huomioon 
monella tapaa, mistä 
koituu myös merkittävää 
taloudellista hyötyä.

koiksi. Luonnonpölyttäjiä suositaan 
myös jättämällä runsaasti kukkivia 
piennaralueita ja kylvämällä varsi-
naisia pölyttäjälaitumia. Monipuoli-
seen viljelykiertoon kuuluu hyönteis-
pölytteisiä viljelykasveja: marjakas-
vustojen lisäksi esimerkiksi alsikea-
pilan siementuotantonurmia ja syys-
rypsiä. Marjaviljelmillä riviväleihin 
on kylvetty monipuolisia nurmise-
oksia, joissa on pölyttäjiä kiinnosta-
via ravintokasveja, kuten sinimailas-
ta, mesikkää, hunajakukkaa ja erilai-

Pesiä siirretään tarpeen 
mukaan pölytysvaunulla

Mansikkaviljelmillä käytetään mehi-
läispölyttäjiä ja pesissä myös veko-
tinta, jonka kautta pesästä poistuvat 
mehiläiset vievät harmaahomeentor-
junta-ainetta mansikan kukkiin. Ve-
kottimen asentamisesta pesän eteen 
annettiin havaintoesitys. Yhdessä 
pohdittiin myös sitä, miten mehiläi-
spesiä voidaan suojella kasvisuoje-
luainekäsittelyiltä. Korkeiden pesä-
tornien siirtäminen pois ruiskutusten 
ajaksi tai sulkeminen eivät ole realis-
tisia vaihtoehtoja.

Herukkaviljelmiä tilalla on 60 
hehtaaria. Myös niillä mehiläispöly-
tystä pidetään tärkeänä, vaikka viileil-
lä ilmoilla mehiläiset eivät välttämät-
tä lennä riittävästi. Käytössä on viisi 
pölytysvaunua, joita siirretään tarpeen 
mukaan pölytystä tarvitseville viljel-
mille. Alueella on karhuja, joten siir-
rettävä tarhakin on suojattava niiden 
vierailuilta. Tilalla käytetään karhuai-

dan alla muovia, joka vähentää ruo-
hojen niittämistyötä aidan alta (ku-
va oikealla).

Siementuotannossa olevalta 20 
hehtaarin alsikeapila-nurminata-alal-
ta onnistuttiin viime kesänä puimaan 
hyvä alsikeapilasiemensato lämpimi-
en säiden ansioista. Silloin alsikeapi-
la oli pääkasvi ja pellon lähellä oli yli 
20 mehiläisyhteiskuntaa sekä kaikki 
viime kesänä tehdyt jaokkeet kasva-
massa talvikuntoon. Tänä vuonna sa-
malta alalta puidaan ainakin nurmi-
nadan siemen. Alsikeapilasta ei vie-
lä juhannusviikolla voinut antaa sa-
toennustetta.

Pellonpiennarpäivää toteuttamas-
sa olivat SML:n lisäksi ProAgria Itä-
Suomen Marjamaat2-hankkeen Päivi 
Turunen ja Viljellään viisaasti -hank-
keen Kaisa Matilainen. Luomukah-
vit ja piirakat tarjosi Savo-Karjalan 
luomuyhdistys. 

Anneli Salonen
teksti  ja kuvat

sia apiloita. Esimerkiksi rukiin alus-
kasvina on käytetty persianapilaa. 
Marjakasvustojen rivivälit pyritään 
niittämään vasta koiranputken kukit-
tua, jotta voikukan jälkeen hyönteis-
ten ilona on koiranputkenkin siitepö-
ly. Metsän arvokkaimmat puut, rai-
dat, saavat kasvaa. Ne antavat ravin-
toa ensimmäisinä keväällä. Luomuti-
lalla ei tietenkään käytetä torjunta-ai-
neita. Tilan isäntä kertoi, että pölyt-
täjien suosimisella saadaan arviolta 
100 000 euron hyöty.

Pellonpiennarpäivän osallistujat saivat 
olla mukana mehiläispesillä ja pääsivät 
myös kurkistamaan pesän sisälle. 

Havaintoesitys vekottimen 
asentamisesta. Se kiinni-
tetään pesän lentoaukon 
eteen tiiviisti niin, että me-
hiläiset eivät pääse ohitta-
maan sitä mistään kautta.

Tero Tolvanen on tyytyväinen herukoiden satotasoon, vaikka siinä onkin 
suuria vaihteluita. Sato korjataan marjapuimureilla.
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Tampere-talon katolla oli kesäkuun 
puolivälissä lämmintä ja miellyttävän 
tuulista, kun Teemu Aittamaa esitteli 
tarhaustaan mehiläisistä kiinnostu-
neille nuorille. Osalla nuorista oli 
omia mehiläisiä, osalla pesien han-
kinta oli harkinnassa ja osa oli tullut 
paikalle Otaniemen lukion mehiläis-
biologian kurssin innostamana.

Nuorten kesätapahtumassa vierailtiin Teemu Aittamaan pesillä Tampere-talon katolla. Pesäkäynnin 
jälkeen tutustuttiin lajihunajiin, pesäntuotteisiin ja mehiläiselokuvan tekemiseen – ja pohdittiin, 
että omia haaveitaan kohti kannattaa kulkea vaikka mutkienkin kautta.

Pesäkäynnin aluksi mehiläistar-
haaja Teemu Aittamaa kertoi noin 150 
mehiläisyhteiskuntaa käsittävästä tar-
hauksestaan ja yrityskonseptistaan, 
joka perustuu pitkälti siihen, että yri-
tykset vuokraavat häneltä mehiläispe-
siä ja saavat niissä tuotetun hunajan 
käyttöönsä yrityslahjoiksi tai vaikka-
pa ravintolan keittiöön.

Liian kiinnostunut hoitaja 
tarvitsi lisää pesiä

Teemu Aittamaa totesi nuorille, että 
hänen mehiläisharrastuksensa karkasi 
ammatiksi vähän varkain. Mehiläisten 
elämä oli niin kiinnostavaa, että tuore 
tarhaaja häiritsi lemmikkejään jatku-
vasti. Niinpä pesiä piti hankkia lisää, 
jotta mehiläiset saavat olla rauhassa. 
Insinööritaustainen, keksijäluonteinen 
tarhaaja on tehnyt mehiläisiä tunne-
tuksi myös erilaisilla tempauksilla, 
kuten YLEn kanssa yhteistyönä teh-
dyllä mehiläislivellä ja tänä kesänä 
pölyttäjäpenkillä. Pölyttäjäpenkistä 
kerrotaan enemmän tämän lehden 
sivulla 134.

Emottomalle pesälle 
uusi kuningatar

Tampere-talon katolla mehiläistar-
hoja on kaksi. Koska osallistujia oli 
yhteensä 14, tarhakäynnit tehtiin kah-
dessa ryhmässä. Aittamaan mehiläiset 

ovat hyvin säyseitä, kuten kaupun-
gissa tulee ollakin. Omia mehiläisiä 
tarhaavat nuoret totesivat, että omat 
pesät ovat ärhäkkäämpiä. Pesille teh-
tiin yhdessä normaali pesätarkastus. 
Samalla tutkittiin pesän asukkaita ja 
pohdittiin, mitä erilaiset löydöt pe-
sästä kertovat. Yksi pesistä todettiin 
tarkastuksessa emottomaksi. Aittamaa 
oli varautunut tilanteeseen ja ottanut 
mukaan muutaman emon, ja niin pe-
sälle annettiin uusi kuningatar.

Pesäkäyntien jälkeen maistettiin 
siitepölyä ja pergaa. Hauska havain-
to osallistujilta oli, että erivärisiä sii-
tepölyrakeita kannattaa kokeilla erik-
seen, koska ne maistuvat hyvin eri-
laisilta. Lajihunajien maistelussa mu-
kana olivat lehmus-, hillasuo-, hors-
ma- ja mesikastehunaja. Arviot oli-
vat kiinnostavia ja omintakeisia. Me-
sikaste sai muun muassa kuvaukset 
käpy ja mämmi, lehmus maistui ko-
toisalta, vajalta ja tikkarilta ja hilla-
suonhunaja pihkalta, valkosuklaal-
ta ja öljyltä.

Säät haastoivat 
mehiläiselokuvan tekijöitä

Tapahtuman toinen asiantuntijavie-
ras oli Mehiläiskesä-lyhytelokuvan 
ohjaaja Ida-Maria Olva. Kun elo-
kuva oli katsottu yhdessä, hän kertoi 
nuorille elokuvan teosta, mehiläishar-
rastuksestaan sekä omasta polustaan 

elokuvan pariin. Olva totesi, että elo-
kuvien kuvaukset aikataulutetaan etu-
käteen tarkkaan. Kuvausryhmän epä-
onneksi kuvausjakso osui sateiseen 
aikaan, joten sadetutka oli ahkerassa 
käytössä, kun jokainen kuiva minuutti 
piti hyödyntää. Silti ohjaajasta tuntui, 
ettei mehiläisiä saada kuviin riittä-
västi. ”Pelkäsin, että elokuvasta tulee 

mehiläiselokuva, jossa ei näy lainkaan 
mehiläisiä”, Olva nauroi. Siinä sen 
sijaan onni suosi, että toivottu parvei-
lukohtaus saatiin kuvattua. Olva osasi 
odottaa omilla pesillään parvea klassi-
sesti juhannuksena samaan paikkaan, 
mihin parvi oli aiemminkin keräänty-
nyt – ja siihenhän se tulla tärähti.

Mehiläiskesä-elokuvan lisäksi 
nuoria kiinnosti, miten Ida-Maria Ol-
va on elokuva-alalle päätynyt. Tär-
keämpää kuin keskustelu elokuvan 
teosta olikin ehkä keskustelu siitä, et-
tä kannattaa pyrkiä kohti haaveitaan, 
vaikka ne tuntuisivat joskus epärea-
listisilta.

Virpi Aaltonen,
teksti ja kuvat

Kattotarhausta, lajihunajia 
ja mehiläiselokuvaa

Pesäkäynti on tärkeä osa nuoriso-
tapahtumaa. Nuoret pohtivat Teemu 
Aittamaan johdolla, mitä pesässä on 
parhaillaan meneillään.

COLOSS-talvitappioiden analyysi on 
vasta aluillaan, mutta jo nyt tiedetään, 
että talvikauden 2021–2022 talvitap-
piot ovat 21,1 prosenttia. Luvussa 
ovat mukana heikentyneet yhteis-
kunnat. Heikentyneitä pesiä oli pal-
jon, reilut kuusi prosenttia. Yleensä 
heikentyneitä yhteiskuntia on noin 
viisi prosenttia – vähäisten tappioiden 
vuosina vähemmän ja suurten tappioi-
den vuosina joskus jopa 10 prosenttia 
kaikista tappioista. Kun tappiot ovat 
suuret, nimenomaan heikentyneiden 

Kiitos kaikille COLOSS-kyselyyn osallistuneille! Vastanneiden kesken 
arvotun varroapohjan voitti Heli Mikkola Leppäkorvesta.

Talvitappiot isot internetkyselyn mukaan

Manner-Suomen talvi-
tappiot olivat internetissä 
toteutetun COLOSS-kyselyn 
mukaan noin 21 prosenttia, 
joista heikentyneiden yh-
teiskuntien osuus oli reilut 
kuusi prosenttia. Ahvenan-
maan tappioluvut olivat 
yllättävän korkeat, lähes 19 
prosenttia.
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yhteiskuntien osuus korostuu.
Viime talvikauden erikoisuus oli, 

että tappioita kärsineet tarhaajat ra-
portoivat myös niin sanotusta se-
menttihunajasta eli melesitoosipitoi-
sesta mesikastehunajasta menetetyis-
sä yhteiskunnissa. Yleensä mehiläis-
yhteiskunnan kuolema on monen te-
kijän yhteissumma. Varroa on kui-
tenkin ylivoimaisesti suurin vaikut-
taja, joten hyvä torjunta auttaa kom-
pensoimaan muista tekijöistä johtu-
via rasituksia. Varroasta käytetty ni-
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mitys kaikkien tautien äiti ei ole ihan 
tuulesta temmattu.

Ahvenanmaan talvitappiot olivat 
yllättävän korkeat. Tänä talvena Ah-
venanmaalla oli tavallista enemmän 
emotappioita ja heikentyneitä yhteis-
kuntia. Kokonaistappiot nousivat 18,7 
prosenttiin. Talvitappiot ovat Ahve-
nanmaalla yleensä noin viisi prosent-
tia pienemmät kuin mantereella.

Maritta Martikkala
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