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Ilmaston lämpeneminen puhutti 
Apimondia-kongressissa Istan-
bulissa. Keski- ja Etelä-Euroo-
passa se näkyy esimerkiksi pi-

dentyvinä kuivina jaksoina ja meillä 
Suomessa yleistyneinä hellejaksoina 
elokuussa. Tänäkin vuonna elokuun 
hellejakso siirsi varroantorjunnan ja 
ruokinnan aloitusta aivan elokuun 
loppuun. Osa tarhaajista aloitti torjun-
nat niinkin myöhään kuin syyskuussa. 
Tämä on suuri riski talvehtimiselle, 
sillä elokuussa punkkimäärä on pe-
sässä suurimmillaan. Jos jokaisel-
la kehittyvällä talvimehiläisellä on 
punkki kiusanaan, yhteiskunta voi 
olla menehtynyt jo marras-joulukuun 
vaihteessa, vaikka se olisi ollut tarhan 
vahvin yhteiskunta. Itse asiassa juuri 
vahvin yhteiskunta onkin suurim-
massa vaarassa, koska siinä on ollut 
eniten sikiöintiä kesän aikana ja sa-
malla punkki on päässyt lisääntymään 
parhaiten.

Kesäkaudella vain 
hoitoteknistä punkintorjuntaa

Pesään ei saa missään tapauksessa 
laittaa mitään aineita satoaikaan – ei 
torjunta-aineita eikä mitään muita-
kaan niin sanottuja terveystuotteita. 
Kaikesta lisätystä voi jäädä hunajaan 
jäämiä, mistä seuraa erittäin suuri 
riski, että hunajan maine turmeltuu. 
Vain hoitotekniset toimenpiteet, kuten 
peitettyjen kuhnuritoukkien poisto ja 
sikiökatkos, ovat sallittuja varroantor-
juntamenetelmiä satokaudella.

Olen erittäin huolissani puheis-
ta, että punkkia olisi torjuttu kesäai-
kaan eli silloin, kun pesään kertyy sa-
toa. Tymolia ei missään tapauksessa 

Elokuun hellejaksot siirtävät varroantorjuntaa   ja vaarantavat siten mehiläisten talvehtimista
Toistuvat elokuiset hellejak-
sot haastavat varroantorjun-
taa. Siksi on yhä tärkeämpää 
pitää punkkimäärä satokau-
den aikana mahdollisimman 
alhaisena hoitoteknisin kei-
noin. Torjunta-aineita ei saa 
käyttää satokaudella.

saa käyttää kevättorjuntaan eikä muu-
rahaishappoakaan liian lähellä satoai-
kaa. Myöskään Hive Clean -nimistä, 
valmistajan mainosten mukaan vaara-
tonta, mehiläisten hyvinvointia edistä-
vää ainetta ei missään oloissa käytetä 
satoaikaan. Sama tuote on rekisteröity 
eri nimellä varroantorjunta-aineeksi.

Varroan torjunta tehdään pääsään-
töisesti kahdessa vaiheessa. Ensim-
mäinen tärkeä torjunta aloitetaan sa-
donkorjuun jälkeen heti ensimmäisen 
ruoka-annoksen antamista seuraavana 
iltana. Pesät käsitellään ensimmäises-
sä vaiheessa tymolilla tai muurahais-
hapolla ja toisessa vaiheessa marras-
joulukuussa oksaalihapolla. Jos punk-
keja on erittäin paljon, voi tehdä li-
säksi ylimääräisen oksaalihappokä-
sittelyn esimerkiksi lokakuulla. Ke-
vättorjunta voi olla tarpeen, jos punk-
keja putoaa myöhäissyksyn oksaali-
happokäsittelyssä yli 200. Tällöin ke-
vättorjunta on kuitenkin tehtävä he-
ti puhdistuslennon jälkeen tai muura-
haishapolla pistekäsittelynä mahdolli-
simman aikaisin toukokuussa hyvissä 
ajoin ennen satoaikaa.

Peitetyn hunajan kosteuden ovat mehiläiset päättäneet, eikä siihen voi juuri-
kaan jälkikäteen vaikuttaa. Peittämättömän hunajan on sen sijaan korjattaessa 
oltava ehdottomasti kuivaa. Peittämättömät alueet kakuilla voivat vaarantaa 
koko hunajaerän laadun. 

Myöhäissyksyn oksaalihappotor-
junta varmistaa kevätkehityksen. 
Tänä syksynä, kun punkkimäärät 
ovat elokuussa mahdollisesti kas-
vaneet luvattoman suuriksi, 
on erityisen tärkeää tehdä sikiöt-
tömille yhteiskunnille oksaali-
happokäsittely marras-joulukuun 
vaihteessa. 

Annostele oksaalihappo oikein: 
liuosta tiputetaan 4 ml jokaista 
täysin miehitettyä kakkuväliä 
kohti suoraan mehiläisten päälle. 
Älä tiputa liuosta kakkukehille. 
Oksaalihappoliuoksen on oltava 
tuoretta, korkeintaan kuukauden 
vanhaa. Jos liuos on kellertävää, 
se on pilaantunut. OH-höyrytys 
tehdään laitevalmistajan ohjeiden 
mukaan. Höyrytystä tehtäessä 
tulee käyttää hengityssuojainta. 

OH-käsittelyllä putoavien punkkien laskenta on 
helppoa, kun muurahaiset eivät enää vääristä 
tulosta. Puhdista varroapohjan laskentalevy tai 
aseta esimerkiksi paperi verkkopohjan alle en-
nen OH-käsittelyä. Laske pudonneet punkit noin 
viikon kuluttua. Jos punkkeja yli 200 kappaletta, 
harkitse kevättorjuntaa.

Kosteus voi muuttaa hunajan 
taloushunajaksi

Hunajan kosteudesta on tänä syk-
synä keskusteltu eri foorumeilla. 
Kostea hunaja ja erityisesti peitetyn 
hunajan kummallisen korkea kos-
teusprosentti on ollut yleinen haas-
te. Hunaja on erinomainen elintar-
vike hyvän säilyvyytensä ansiosta. 
Säilyvyys taas perustuu alhaiseen 
vesipitoisuuteen ja muihin mikrobi-
en kasvua estäviin ominaisuuksiin, 
kuten happamuuteen ja glukoosi-
oksidaasientsyymin aktiivisuuteen. 
Hunajassa olevien hiivaitiöiden 
määrä vaikuttaa yhdessä kosteuden 
ja lämpötilan kanssa käymisherk-
kyyteen. Käynyt hunaja puolestaan 
ei ole elintarvike, vaan se on myy-
tävä taloushunajana elintarvikkei-
den raaka-aineeksi.

OKSAALIHAPPOLIUOKSEN VALMISTAMINEN
Liuotetaan 7,5 g oksaalihappoa 1 dl:aan lämmintä vettä, ja liuokseen liuote-
taan vielä 100 g sokeria. Annos riittää 3–5 pesälle. Säilytä valmis liuos kylmäs-
sä, käytä huoneenlämpöisenä. Kellertävä tai kellastunut liuos ei ole käyttökel-
poista. Älä käytä ylivuotista liuosta. 

Annostele oikein pesille
Oksaalihappoa laitetaan pesään mehiläismäärän mukaan. Tiputtele oksaali-
happo esimerkiksi muoviruiskulla mehiläisten päälle kakkuväleihin, 4 ml / täy-
sin miehitetty Langstroth-laatikon kakkuväli. Puoliksi mehiläisten täyttämään 
Langstroth-pesään 20 ml, täpötäyteen 40 ml. Erittäin vahvaan kaksiosastoi-
seen pesään voi laittaa maksimimäärän, 50 ml.

Kaksiosastoisiin Farrar-pesiin käytetään samaa annostusta kuin Langstroth-
pesiin. Sisällä talveutettaviin yksiosastoisiin Farrar-pesiin annetaan vain 3 
ml / täysin miehitetty kakkuväli.

Oksaalihapon annostelu pesille

Puoliksi täynnä 20 ml Melko täynnä 30 ml Aivan täynnä 40 ml
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Veisitkö hunajaa pakkaamoon?

Hunajantuottajan on valittava oma 
tapansa hunajan käsittelyyn ja mark-
kinointiin. Jokaisen ei tarvitse itse 
purkittaa hunajaansa ja myydä si-
tä. Pienempikin tarhaaja voi lingota 
hunajan ja myydä sen pakkaamoon. 
Itse pakatun ja myydyn hunajan kilo-
hinta on korkeampi kuin pakkaamon 
maksama, mutta toisaalta pakkaajalle 
myytäessä työtä ja stressiä on vähem-
män. Myyntityö pitää opetella, ja toi-
sille se sopii paremmin kuin toisille.

Pakkaamoon ei voi myydä mitään 
vuosikerta- tai ongelmahunajaa kuten 
ei omille asiakkaillekaan. Laatuun pi-
tää kiinnittää aina huomiota. Huna-
jan laadusta oltiin 1990-luvulla huo-
lissaan, ja silloin tehtiin paljon töitä 
sen parantamiseksi. Työ tuottikin tu-
losta. Alla on kertaus niistä asioista, 
jotka voivat heikentää hunajan laatua.

KOSTEUS. Turvallinen hunajan kos-
teusprosentti on selvästi alle 18.

HMF ELI HYDROKSIMETYYLIFURFU-
RAALI. Hunajassa syntyy hydroksi-
metyylifurfuraalia ajan ja lämpötilan 
vaikutuksesta. Tuoreessa hunajassa 
arvo on nolla, ja hunaja-asetuksen 
mukainen HMF:n enimmäisarvo on 
40 mg/kg. SML:n Hyvän käytännön 
ohjeiden suositus on hunaja-asetusta 
huomattavasti tiukempi: alle 15 mg/
kg.

Mitä korkeampi hunajan lämpöti-
la on, sitä lyhyemmässä ajassa HMF 
nousee liian korkeaksi. 1990-luvul-
la käytettiin hunajalle selkeytysaltai-
ta, joissa vastukset kuumensivat hu-
najaa pitkän ajan. Tuloksena saattoi 
olla liian korkea HMF-pitoisuus. Toi-
nen vaaran paikka oli kiteytyneeseen 
hunajaan upotettu sulatusvastus. Vas-
tuksen vieressä oleva hunaja kuumen-
tui helposti luvattoman kuumaksi, ja 
siihen kohtaan syntyi nopeasti korkea 
HMF-pitoisuus. Lyhytkin kuumennus 
erittäin korkeaan lämpötilaan voi yl-
lättäen nostaa HMF:n liian korkeak-
si. Markkinoille on myös tullut laite, 
jolla poistetaan kuorimavaha sulatta-
malla vaha kakun pinnalta. Tämäkin 
voi nostaa pintavahan ja sen alla ole-
van hunajan lämpötilan vaarallisen 
korkeaksi. Kaikki hunajankäsittelyn 
vaiheet on mietittävä niin, että huna-
ja on mahdollisimman lyhyen aikaa 

MITEN TARHAAJA VOI VAIKUTTAA HUNAJAN KOSTEUTEEN
JA SITEN LAATUUN?

1. Ota pesästä pois vain täysin kypsää hunajaa.
• Kakuista vähintään 2/3 tulee olla peitetty.

2. Varmista, että kakulla oleva pieni peittämätön ala ei ole tuoretta 
hunajaa!

• Korjaa hunaja, kun sato on loppunut.
• Jos jostain tulee vielä satoa, korjaa hunaja sadepäivän jälkeen, 

kun mehiläiset eivät ole pystyneet keräämään lisää mettä.
• Testaa ennen korjuuta, roiskuuko hunaja, tai laita pisara hunajaa 

kynnelle ja kokeile, leviääkö se.
• Mittaa hunaja kosteusmittarilla.
• Jätä tuoretta mettä sisältävät kakut pesään tai linkoa ja pakasta 

hunaja omaan käyttöön.

3.  Säilytä kakut kuivassa hajuttomassa tilassa ennen linkousta.

4. Pidä linkoomotilan kosteus alhaisena.
• Kosteus haihtuu hunajasta, kun ilman suhteellinen kosteus on 

alle 60 prosenttia.

5. Jos kakuilta mitattu kosteus on yli 18 prosenttia, pidä kakkuja il-
mavasti kuivassa, hajuttomassa tilassa. Tarvittaessa voit käyttää 
ilmankosteuden poistajaa.
• Sopiva aika on 1–2 vuorokautta, noin +25:ssä, maksimissaan 

+30 asteessa. Pitkä aika liian korkeassa lämpötilassa nostaa 
HMF-arvoa.

• Peittämättömästä hunajasta poistuu kosteutta helposti 1–2 
prosenttia.

• Jos kierrätät ilmaa puhaltimella, huolehdi tilan siisteydestä, jotta 
hunajaan ei joudu hiivaitiöitä tai muita epäpuhtauksia.

kosketuksissa laitteisiin, joiden läm-
pötila on korkea. Muutama minuutti 
voi pilata koko hunajaerän!

ENTSYYMIAKTIIVISUUS. HMF nou-
see lämpötilan vaikutuksesta, mutta 
entsyymiaktiivisuudelle käy päinvas-
toin. Tuoreessa hunajassa entsyymien 
aktiivisuus on korkeimmillaan, mutta 
aika ja lämpötila tuhoavat sitä. Ent-
syymit ovat proteiineja, joten yli 40 
asteessa niiden aktiivisuus häviää. 
Myös aika vähentää aktiivisuutta. 
Muutama minuutti korkeassa lämpö-
tilassa tuhoaa entsyymiaktiivisuutta 
tehokkaasti.

ROSKAT. Hunajan huolellinen sii-
vilöinti ja selkeyttäminen tuottavat 
puhdasta, kaunista hunajaa. Lingotun 
hunajan annetaan seistä yön yli asti-
assa ja roskat ja ilmakuplat poistetaan 
esimerkiksi voipaperin avulla. Voi-
paperi taputellaan hunajan pintaan ja 
nostetaan ilmakuplat ja pienet vaha-
murut sen avulla pois. Huomaathan, 
että savuttimesta tulleet nokihiukka-
set eivät nouse pintaan ja siksi savun 
käyttöä kannattaa välttää, kun pesässä 
on peittämätöntä hunajaa.

Ahvenanmaan varroavapaus vaaran-
tui vuosi sitten, kun Åvan ja Jurmon 
mehiläistarhoilta löytyi varroapunk-
kia. Koko Brändön kunnan alueen 
mehiläistarhat, niin rekisteröidyt kuin 
rekisteröimättömät, käytiin läpi ja 
kaikista haettiin varroanäytteet. Pun-
killisia yhteiskuntia ei kuitenkaan 
löytynyt lisää. Brändön kunnan me-
hiläisyhteiskunnat hävitettiin ja teh-
tiin suunnitelma jatkotoimia varten. 
Samalla EU kavensi Ahvenanmaan 
varroatonta aluetta niin, että nyt se on 
Ahvenanmaa Brändön kuntaa lukuun 
ottamatta.

Ahvenanmaan maakuntahallitus 
vastaa siitä, että varroanäytteitä ote-
taan vuosittain kaikilta riskialueiden 
tarhoilta ja 10 prosentilta riskialuei-
den ulkopuolella sijaitsevista tarhois-
ta. Tänä vuonna varroanäytteitä ke-
rättiin ennätysmäärä, mutta yhtään 
punkkia ei löytynyt.

Ahvenanmaan mehiläistarhaajat 

Ahvenanmaa edelleen varroavapaa 
Brändön kuntaa lukuun ottamatta
Brändön kunnasta Ahvenanmaalta löytyi viime vuonna varroapunk-
kia. Tuolloin kaikki kunnassa sijainneet mehiläispesät hävitettiin. 
Tänä kesänä varroaa ei ole Ahvenanmaalta enää löytynyt. On kaik-
kien tarhaajien vastuulla, ettei uutta tartuntaa enää tule.

Miten varroan leviäminen 
Ahvenanmaalle vältetään?
▪ Älä vie mehiläisiä Ahvenanmaalle.

▪ Älä vie emoja Ahvenanmaalle.

▪ Tarkasta autosi huolellisesti ennen 
Ahvenanmaalla vierailua.

Yksikin punkkia kantava mehiläinen 
voi aiheuttaa katastrofin, joka pal-
jastuu vasta muutaman vuoden ku-
luttua.

ovat huolissaan mahdollisesta uudes-
ta varroasaastunnasta. Varroattomat 
mehiläiset ovat maailmassa suuri har-
vinaisuus, josta kannattaa pitää hyvää 
huolta. Kun varroa kerran on pesiin 
tullut, sitä ei pysty enää poistamaan 
niin tehokkaasti, etteikö joku punkki 
aina jäisi. Australia on hyvin pitkään 
säilynyt varroavapaana, mutta tänä 
kesänä sieltäkin on löytynyt punkkia.

Emon ostaminen mantereelta voi 
tuntua viattomalta hoitotoimelta, ja it-
se emossa harvoin onkaan punkkeja. 
Sen sijaan suurin riski emonhankin-
nassa ovat seuramehiläiset, joita tar-
haaja ei useinkaan raaski tappaa. Yk-
sikin punkkia kantava mehiläinen riit-
tää tuhoamaan varroavapauden.

Punkillinen mehiläinen voi myös 
joutua autoon mantereen puolella ja 
löytää sitten pesän Ahvenanmaalta. 
Varroan leviäminen paljastuu vasta 
muutaman vuoden päästä, kun punk-
ki on ehtinyt lisääntyä yhteiskunnas-

sa. Hyvin pieni punkkimäärä ei näy 
laboratoriotestissä. Testit näyttävät 
punkit vasta, kun niitä on paljon, ja 
tällöin ne ovat usein jo levinneet ym-
päristön tarhoihin.

Maritta Martikkala,
teksti ja kuva
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Hunajan pinnalla on kiteyty-
nyt vaahtokerros, ja roskien 
poisto on jäänyt tekemättä.

Australia on taistellut pitkään varroan leviämistä 
vastaan ja onnistunut tuhoamaan maahan erilaisten 
kuljetusten mukana saapuneet punkilliset mehiläiset 

ja parvet. Jatkuva seuranta pyydyspesien avulla paljasti 
jälleen kesäkuussa Varroa destructorin eli länsimaisen 
mehiläisen varroan Newcastlen sataman läheisyydestä.

Varroaa on löydetty nyt useista paikoista Newcastlen 
ympäristöstä ja kahdesta muusta paikasta Uuden Etelä-Wa-
lesin maakunnassa. Näille alueille on asetettu rajoitusvyö-
hykkeet ja siirtokiellot ja yhteensä yli 4 000 mehiläisyh-
teiskuntaa on tuhottu. Kaikkia tarhaajia koko Australiassa 
kehotetaan tarkastamaan yhteiskuntansa varroan varalta ja 
ilmoittamaan epäilyistä välittömästi numeroon, jossa val-
votaan eksoottisten kasvien ja tuholaisten leviämistä (Exo-
tic Plant Pest Hotline). 

Varroaa on löytynyt Australiasta aiemminkin. Esimer-

Varroa mahdollisesti pysyvä uhka Australiassa
kiksi vuonna 2018 Viktoriaan saapunut rahtialus ilmoit-
ti laivassa olleesta mehiläisparvesta, josta löytyi varroaa 
ja joka tuhottiin. Varroa jacobsonia eli Aasian mehiläisen 
varroapunkkia on löytynyt Townsvillestä vuosina 2016, 
2019 ja 2020. Varroan saastuttamat mehiläiset on tuhot-
tu, ja vuonna 2021 ilmoitettiin, että V. jacobsoni on hävi-
tetty maasta.

Varroapunkin pelätään aiheuttavan valtavat vahingot 
esimerkiksi mantelin, macadamiapähkinän ja pensasmus-
tikan viljelijöille, koska pölytyspalvelu estyy siirtokieltojen 
takia. Varroan vakiintuminen saattaisi aiheuttaa vuosittain 
jopa 70 miljoonan Australian dollarin vahingot.

Australian varroatilanteesta kerrotaan esimerkiksi Aust-
ralian valtion nettisivuilla: outbreak.gov.au/current-respon-
ses-to-outbreaks/varroa-mite

Maritta Martikkala
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Vaakapesa.fi-sivuilta löytyy vaaka-
pesätarhaajien tuloksia heidän pe-
siensä painonmuutoksista kesän ai-
kana. Vaakapesistä saatavat tiedot 
ovat apuna kaikille mehiläishoitajille. 
Oman alueen vaakapesän painon 
kehitystä seuraamalla voi esimer-
kiksi arvioida, milloin on aika viedä 
lisälaatikoita pesiin. Loppukesästä 
vaakapesät kertovat, milloin meden-
tuotanto alueella alkaa hiipua ja on 
aika aloittaa sadonkorjuu.

Valtaosa sadosta pesiin 
vajaassa viikossa

Jälleen kerran on koettu erikoinen 
satokesä. Kolmenkymmenenyhdek-
sän vaakapesän punnitustulosten 
perusteella nähdään, että ennen ju-
hannusta vaakapesiin tuli hyvin vä-
hän painonlisäystä. Kesäkuun alussa 
mehiläiset saivat sen verran satoa, 
että yhteiskunnat kehittyivät, mutta 
pesien paino ei juurikaan noussut. 
Vielä juhannusviikon alussa tulokset 
näyttivät lohduttomilta, sillä viidessä-
toista pesässä painon nousu oli siihen 
mennessä alle kolme kiloa.

Kun ilmat juhannusviikolla lämpe-
nivät, alkoi satoa kertyä. Niinpä 1.7. 
mennessä painonlisäys suurimmas-
sa osassa vaakapesiä oli huomattava. 
Kuvasta 1 havaitaan, että heinäkuun 
alussa noin puolet hunajasadosta on 
jo tullut pesiin. Eli vajaan viikon aika-
na pesiin tuli suurin osa kesän pai-
nonlisäyksestä.

Toinen tälle kesälle tyypillinen 
asia on pitkälle elokuuhun jatkunut 
hunajasadon kertyminen. Monet tar-
haajat etenkin Etelä-Suomessa siirsi-
vät ruokinnan aloittamista aivan elo-
kuun lopulle. 

Vuoden 2022 hunajakesä 
vaakapesätietojen perusteella

Tavallista hunajakesää ei taida olla olemassakaan. 
Vaakapesätulosten perusteella menneen kesän 
erikoisuuksia olivat olematon alkukesän sato ja 
elokuussa pesiin tullut myöhäinen sato.

Kuva 1. Kolmenkymmenenyhdeksän vaakapesän painonkehitys kesällä 2022. 
Elokuu tarkoittaa viimeistä painoa ennen sadonkorjuuta. Kirkkaanpunainen 
viiva on kaikkien pesien keskiarvo.

Kuvassa 2 näkyy vaakapesien pai-
nojen keskiarvojen kehittyminen Suo-
men eri osien välillä kesällä 2022. Pai-
not näyttävät nousseen melko sa-
maan tahtiin eri puolella Suomea. 
Eniten painonlisäystä on tullut Itä-
Suomen vaakapesiin. Elokuussa pai-
no on lisääntynyt myöhäisen sadon 
ansiosta Itä-, Keski- ja Länsi-Suomen 
pesissä.

Tulokset eivät kerro
alueen yleistä satomäärää

Vaakapesistä saatavat mittaustulok-
set eivät kuitenkaan kerro paikka-
kuntien yleistä hunajasadon määrää. 
Pesävaa’at laitetaan usein tarhan 
parhaimman pesän alle. Moni vaa-
kapesätarhaaja on todennut, että 
saman tarhan muissa pesissä sato 
saattaa olla paljon heikompi kuin 
vaakapesässä. Toisaalta vaa’an päällä 

Kuva 2. Pesävaakojen painojen keskiarvon kehittyminen eri puolilla Suomea 
kesällä 2022.

Kuva 3. Kolmentoista vaakapesän painojen keskiarvot viideltä viime vuodelta 
sadonkorjuun alkaessa.

oleva mehiläisyhteiskunta saattaa 
jostain syystä kehittyä kevään aikana 
huonosti ja näin vaakapesän paino 
jää paljon alhaisemmaksi kuin alu-
een muiden pesien. Näistä syistä 
vaakapesien mittaustulosten avulla 
ei voi ennustaa tai laskea kesän hu-
najasadon määrää, vaan vaakapesien 
mittaustulokset on tarkoitettu sadon 
kehittymisen seuraamiseen Suomen 
eri alueilla.

Viiden viime vuoden 
perusteella tulossa hyvä sato

Vaikka hunajasadon määrää ei voi-
kaan suoraan päätellä vaakapesi-
en tuloksista, vertasin viiden viime 
vuoden vaakapesien mittaustulos-
ten keskiarvoja kolmestatoista eri 
pesävaa’asta. Kuvassa 3 nähdään erot 
vaakapesien painojen keskiarvoissa 
vuosina 2018–2022. Kuvan perus-
teella voitaisiin arvioida, että vuoden 
2022 hunajasato saattaisi olla melko 
hyvä. Tarkempi tulos jää kuitenkin 
nähtäväksi siihen saakka, kun hunajat 
on saatu lingottua. SML:n tilastoinnis-
sa käytettävä vuoden hunajasadon 
määrä lasketaan tarhaajien satoky-
selyyn antamien tietojen perusteella. 
Siksi onkin tärkeää, että mahdolli-
simman moni vastaa kyselyyn. Tie-
dotamme satokyselystä tarkemmin 
myöhemmin syksyllä.

Anneli Salonen
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Vaakapesien painot kaikki pesät kg

Vaakapesien painonnousu Suomen eri osissa

Pohjois-Suomi Länsi- ja Keski-Suomi Etelä-Suomi Itä-Suomi
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Nuorten mehiläistarhaajien kokoontumisessa päästiin tutustu-
maan Prahaan paikallisten matkassa ja vähän ominkin päin. 
Metrolinjat tulivat reissussa tutuiksi, ja Vltavaa pitkin seilannees-
ta höyrylaivasta nähtiin myös pimenevän kaupungin kauneus.

Nuoret mehiläistarhaajat ko-
koontuivat IMYB-tapah-
tumaan Prahaan heinäkuun 

alussa. Ohjelma koostui tällä kertaa 
lähinnä kulttuurista, nähtävyyksistä ja 
nuorten omista esityksistä. Normaa-
listi ohjelmaan kuuluvaa mehiläistai-
tokilpailua ei pystytty aikataulusyistä 
järjestämään, sillä tapahtuma oli alun 
perin suunniteltu pidettäväksi Venä-
jällä ja paikkaa piti keväällä vaihtaa 
nopealla aikataululla.

Tapaamiseen osallistui nuoria 14 
maasta. Sen lisäksi tšekkiläisiä nuo-
ria tarhaajia oli runsaasti mukana aut-
tamassa järjestelyissä ja osallistumas-
sa ohjelmaan. Yhteensä Prahaan ko-
koontuikin yli 150 nuorta ja aikuis-
ta. Suomesta mukana olivat Eeme-

Ensimmäisenä Prahan-matkan päi-
vänä nuoret tarhaajat puuhailivat 
keskenään ja huoltajat matkasivat 
Doliin, muutaman kymmenen kilo-
metrin päähän Prahasta sijaitsevaan 
mehiläistutkimuskeskukseen. Huo-
limatta vapaapäivästään keskuksen 
tutkimusjohtaja Dalibor Titěra tuli 
esittelemään innokkaalle kansainvä-
liselle yleisölle keskuksen toimintaa.

Vierailulla mehiläistutkimuskeskuksessa Dolissa
IMYB-tapahtumaan osallistuneet huoltajat pääsivät matkalla vie-
railemaan mehiläistutkimuskeskuksessa, jossa tutustuttiin muun 
muassa emonkasvatukseen.

parveiluherkkyys sekä hyvä tautien-
kestävyys.

Ainakin kaksi ensimmäistä omi-
naisuutta tuli todennettua vierailul-
la. Keskuksen ympäristössä oli val-
tavasti pesiä ja vierailun aikaan sato-
katkos. Ympärillä lentävät mehiläi-
set eivät kuitenkaan piitanneet vierai-
lijajoukosta lainkaan – edes hattuuni 
päätynyt mehiläinen ei pistänyt, vaan 
odotti, että älyän ottaa lakin päästäni, 
jotta se pääsee matkoihinsa. Vieraili-
jat seurasivat myös ihastuneina, miten 
mehiläiset jäivät rauhallisina kakulle 
kävelemään Dalibor Titěran nostelles-
sa kehiä pesästä.

Emoja myydään 
myös kennoissa

Emonkasvatuksen aikaa on huhti-
kesäkuu. Heinäkuussa on liian kuivaa 
ja ryöstelyn riski liian suuri. Emo-
ja kasvatetaan tutkimuskeskuksessa 
tietyllä rytmillä, ja niitä myydään 
myös kennoissa, kun ne saavuttavat 
10 päivän iän. Kuoriutumisvalmiin 
emon hinta ei huimaa päätä: se lähtee 
ostajalle 4–5 eurolla.

Toukansiirtoja varten Dalibor 
Titěra kertoi tekevänsä uuden työka-
lun joka päivä. Hän nappaa likusteri-
pensaasta tuoreen oksan ja vuolee sii-
tä sopivan siirtovälineen. ”Lisäksi tar-
vitaan hyvät silmälasit tai hyviä ystä-
viä”, hän nauroi. Titěra kertoi paikal-
lisesta mehiläishoitajasta, jolla oli ta-
pana pyytää lapsenlapseltaan, että tä-
mä toisi koulumatkalla aina pari ystä-
vää mukanaan tarkastamaan emoken-
nojen tilanteen. Lapset toimivat jää-
telöpalkalla vanhan miehen silminä.

Hiilidioksidi lisää 
emon hedelmällisyyttä

Dolissa emoja hedelmöitetään kei-
nosiementämällä, ja keskuksessa 
myös koulutetaan tarhaajia keinosie-
mennyksessä. Dalibor Titěran mu-
kaan kuhnureista kerätty siemenneste 
säilyy hedelmöittämiskykyisenä pari 
tuntia, ja yhden emon hedelmöit-
tämiseen tarvitaan noin kymmenen 
kuhnuria. Emojen nukuttamiseen 
käytettävä hiilidioksidi paitsi nukut-
taa emon myös lisää sen hedelmäl-
lisyyttä. ”Normaalisti emo lentäisi, 
ja lihastyö tuottaisi sen kehoon hii-
lidioksidia. Nukutukseen käytettävä 
kaasu tuottaa saman vaikutuksen”, 
Dalibor Titěra totesi. Kuhnurit kerä-
tään emottomista pesistä, jotta niistä 
on huolehdittu hyvin. ”Nälkäisestä 
miehestä ei ole mihinkään.” 

Vierailijat hämmästelivät keskuk-
sen pöydällä olevaa onkivapaa, jonka 
päässä on emohäkki. Erikoisen kapi-
neen avulla etsitään kuhnurien pa-
riutumisalueita siten, että emohäk-
kiin laitetaan parittumaton emo, joka 
nostetaan kaasupallon avulla sopival-
le korkeudelle. Vavan kanssa kulje-
taan ympäriinsä ja seurataan, milloin 
emon ympärille kertyy kuhnureita.

Radiolähettimet kertovat 
mehiläisten harharetkistä

Mehiläistutkimuskeskus on yksityi-
nen laitos, joka ei saa tukea valtiolta. 
Joitain valtion tukemia projekteja 
kuitenkin tehdään kumppanien, kuten 
luonnontieteellisen yliopiston, kanssa. 
Parhaillaan käynnissä on tutkimus, 

Seikkailu Prahassa
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li Rummukainen, 14, Anni Jokipii, 
14, ja Max Rebisov, 17, sekä huolta-
jina Virpi Aaltonen ja Mika Olsbo.

Metroon ja menoksi

Praha on upea kaupunki ja siihen 
tutustuminen oli isossa roolissa koko 
tapahtumassa. Kaupungissa liikuttiin 
kävellen ja julkisella liikenteellä, lä-
hinnä metrolla, mikä toi reissuun oman 
jännitysmomenttinsa: kun 150 ihmistä 
vaihtaa muutaman kerran metrolinjaa 
suurkaupungissa, saa olla tarkkana, 
että joukko pysyy kasassa. Suomen 
tiimissä oli onneksi mukana hyvin pit-
kä ja erinomaisen suunnistustaitoinen 
Max, jota koko muun joukkueen oli 
helppo seurata. Joukon nuorimmalla 

puolestaan oli tapana kulkea hiukan 
siksakia, joten tavaksi tuli etsiä joka 
asemalla ensimmäiseksi Eemeli.

Matkalla tutuksi tulivat monet 
Prahan kaupungin nähtävyydet. Eh-
kä hauskinta oli kuitenkin kokea Pra-
ha illalla höyrylaivan kyydistä Vlta-
va-joelta. Nuoret saivat tanssia laivan 
yläkannen diskossa ja aikuiset jutella 
alakannella ja seurata valojen sytty-
mistä pimenevään iltaan.

Pilkkimistä, potkukelkkailua 
ja vihta… ei kun vasta

IMYB-tapahtumassa tärkeää on nuor-
ten oma osuus ohjelmassa. Iltaisin ko-
koonnutaan yhteen, ja jokainen tiimi 
esittelee jollain tavoin omaa maataan 
tai kulttuuriaan. Suomi esitteli tällä 
kertaa pantomiimina muutamia suo-
malaisia erikoisuuksia – pilkkimistä, 
potkukelkkailua, marjastamista hyt-
tysten keskellä ja vihtomista saunassa 
– ja yleisö koetti arvata, mitä lavalla 
tapahtuu. Rekvisiitaksi mukaan otettu 
vihta eli vasta herätti suurta iloa liet-
tualaisissa, joilla on samantyyppinen 
saunomisperinne kuin meillä.

Aikuisten ohjelmaan kuului myös 
vierailu mehiläistutkimuskeskus DO-
Lissa, kunkin maan mehiläishoidon 
nykytilanteen ja nuorisotoiminnan 
esittelyä ja leikkimielinen hunajakil-
pailu, jonka Suomi voitti hillasuon-
hunajalla – kiitos Aappo Valo hie-
nosta hunajasta!

Virpi Aaltonen

IMYB-tapahtumasta löytyy kiva You-
Tube-video, jonka löytää sivulta icyb.
cz/news tai hakusanalla IMYB 2022.

Eniten keskityttiin emonkasva-
tukseen. Keskuksessa tuotetaan emo-
ja myyntiin merkittäviä määriä, pari-
tuspesiä on yhteensä 800. Titěra to-
tesi, ettei keskuksessa kasvateta mi-
tään erityistä hienoa rotua, vaan ja-
lostuksessa pyritään tuottamaan ta-
saisesti emoja, joilla on tietyt, hyvät 
ominaisuudet: säyseys ja kakulla py-
syvyys, hyvä tuotantokyky, vähäinen Keskuksen tutkimusjohtaja Dalibor Titěra.

DOLin mehiläiset kuluttavat hel-
lepäivinä valtavasti vettä. Juoma-
paikaksi oli tehty sadevesisäiliö, 
jonka pinnalla on kumimatto.

jossa seurataan mehiläisiin kiinnitet-
tyjen mikrosirujen avulla, palaavatko 
mehiläiset lähtöpesäänsä, päätyvätkö 
ne muihin pesiin tai jäävätkö koko-
naan palaamatta. Tätä varten 2 000 
mehiläiseen on asetettu pikkuruinen 
radiolähetin ja pesien lentoaukoille 
niiden lukijoita. Tutkimuksen avulla 
voidaan kartoittaa mehiläisten har-
halentoja ja siten tautien ja varroan 
leviämistä sekä mahdollisesti myös 
kasvinsuojeluaineiden vaikutusta me-
hiläisiin.

Dolissa tehdään erilaisia laborato-
riotutkimuksia, ja sillä on 1 000 me-
hiläispesää kuudella eri paikalla ym-
päri Tšekkiä. Tuloja saadaan tutki-
musten lisäksi esimerkiksi keskuk-
sessa valmistettujen varroantorjunta-
aineiden, emojen, hunajan, hunajavii-
nin ja muiden tuotteiden myynnistä.

Virpi Aaltonen

Tutkimuskeskuksessa tuotetaan runsaasti emoja myyntiin ja koulutetaan tarhaa-
jia mehiläisten keinosiemennyksessä.

Lentoaukon suulla olevan lukijan avulla 
selvitettiin, palaavatko sirutetut mehiläiset 
takaisin lähtöpesään.
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EU-mehiläishoito-ohjelman 
Sadonkorjuuseminaari 5.11.  sekä  
SML:n vuosikokous 6.11. Hyvinkäällä

Kutsumme mehiläistarhaajat Sadonkorjuuseminaariin ja vuosikokoukseen Hyvinkäälle. 
Vuosikokouksessa 6.11.2022 käsitellään liiton sääntöjen 8. §:n mukaiset asiat.

Suomen paras hunaja 2022 -kilpailun näytteet tulee toimittaa etukäteen liiton toimistoon. 
Kilpailuohjeet löytyvät tästä lehdestä sivulta 176.

LAUANTAINA 5.11. 
EU-OHJELMAN SADONKORJUUSEMINAARI

Hyvinkäällä Kipinätalossa, osoitteessa Kenkätehtaankatu 1, 
05900 Hyvinkää. Rakennuksessa toimii Hyvinkään lukio.

HUOM. Seminaariin pitää ilmoittautua.

Aamukahvi ja karjalanpiirakka
10.00–10.10 Sadonkorjuuseminaarin avaus ja huomi-

onosoitukset, SML:n puheenjohtaja Rami 
Heikkilä

10.10–10.30 Lintulan talon tarhaaja – mehiläishoitoa 
Hausjärvellä, Jarkko Helander, Lintulan 
hunaja

10.30–10.50 Apua, kanervahunajaa! mehiläistarhaaja 
Lassi Kauko

10.50–11.20 Laatuhunajan tuottamisen aakkoset, Jorma 
Sahinaho ja Tiina Ahonen-Sahinaho, Sahin-
ahon hunaja

11.20–11.40 Apimondia 2022: mehiläisuutisia maailmal-
ta, Maritta Martikkala, SML

11.45–13.45 Lounas ja kilpailuhunajien maistelu
13.45–15.15 Mistä hunaja on kotoisin? – Hunajatutki-

muksen uudet menetelmät, Viktoria Bas-
sani, Bidrottningen HB, Ruotsi

15.15–15.45 Kahvitauko
15.45–16.25 Käykö vai eikö käy? Siinäpä pulma, Lauri 

Ruottinen, Hunajaluotsi
16.30–17.00 Suomen Paras Hunaja -kilpailun tulokset ja 

voittajien palkitseminen

Buffetillallinen, hotelli Scandic Hyvinkää klo 19–21 
(à 42 €/hlö).

SUNNUNTAI 6.11. VUOSIKOKOUS

Vuosikokous järjestetään Scandic Hyvinkää 
-hotellissa, osoitteessa Hämeenkatu 2–4.

  8.45–09.00 Valtakirjojen tarkistus
  9.00–11.00 Ajankohtaisia asioita
11.00–12.00 Vuosikokouksen avaus, pu-

heenjohtaja Rami Heikkilä
12.00–13.00 Lounas
13.00–14.00 Vuosikokous jatkuu 
14.00–14.15 Kahvitauko
14.15–15.00 Vuosikokous

HINNAT
Seminaari on maksuton, mutta ruokailut ja 
majoitus ovat maksullisia. Kaikki alla olevat maksut 
laskutetaan etukäteen. Majoitus järjestetään 
Scandic Hyvinkää -hotellissa, osoitteessa 
Hämeenkatu 2–4.

lauantai 5.11.
Seminaaripaketti 26,00 € 
(aamukahvi ja karjalanpiirakka munavoilla, lounas 
ja iltapäiväkahvi, ei majoitusta)
Majoittuminen 1 hh:ssa 129 €/hlö/yö ja 2 hh:ssa 
74,50 €/hlö/yö.

HUOM. Majoitus- ja ruokailukulut peritään täysi-
määräisinä, jos peruutus tehdään 21.10. kello 15:n 
jälkeen.

sunnuntai 6.11.
Kokouspaketti 27 € 
(aamukahvit, kokouslounas ja iltapäiväkahvi)

Hunaja tuo Hyvinkäälle
Sadonkorjuuseminaarissa kuullaan muun muassa uusista hunajantutkimusmenetelmistä 
ja tutkitaan kanervahunajan ominaisuuksia. Lisäksi ihmetellään, miksi peitetty hunaja on 
kosteaa – mokasivatko mehiläiset?

ILMOITTAUTUMINEN
Sadonkorjuuseminaarin ja vuosikokoukseen tulee ilmoittautua viimeistään 20.10.2022.
Helpoiten ilmoittautuminen onnistuu SML:n nettisivujen kautta: 
hunaja.net/tapahtuma/sadonkorjuuseminaari-ja-vuosikokous. 

Ilmoittautua voi myös SML:n toimistoon: sml@hunaja.net tai 010 387 4770.

HUOM. Mikäli Sadonkorjuuseminaarin tai hunajakilpailun järjestelyihin tulee muutoksia, 
SML tiedottaa niistä mahdollisimman pian nettisivuillaan ja sähköpostin välityksellä.

Haluaisitko lähettää hunajasi laboratorioon, 
josta saisit nopeasti ja edullisesti tietää, mistä 
kasveista mehiläiset ovat hunajan keränneet ja 
millaista hunaja on laadultaan? Ruotsalainen 
tutkija Viktoria Bassani on kehittänyt kollegan-
sa Mathias Lundgrenin kanssa menetelmää, 
jolla voi selvittää hunajan maantieteellisen 
alkuperän ja kasvialkuperän. Uudella määritys-
tekniikalla voidaan tutkia myös hunajan aitoutta 
ja laatua. Bassanin ja Lundgrenin kunnianhimoi-
sena tavoitteena on luoda palvelulaboratorio, 
jonka avulla hunajantuottajat voivat saada 
nopeasti ja edullisesti tietoa omasta hunajas-
taan. Kuulostaa mullistavalta, kannattaa tulla 
kuuntelemaan Viktoria Bassanin esitys aiheesta.

Joskus sitä tosin tietää varmasti, mistä hunaja 
on pesään tullut – silloin, kun mehiläiset ovat 
keränneet kanervahunajaa. Tänä kesänä moni 
sai lingottavakseen tuota vaikeasti irtoavaa 
herkkua. Mehiläishoitaja Lassi Kauko selvittää, 
miten kanervahunajan saa kakuilta purkkiin, 
millaisia ominaisuuksia sillä on ja millaisia tut-
kimuksia siitä on tehty.

Tiina Ahonen-Sahinaholle ja Jorma Sahinaholle 
kanervahunaja, ja moni muukin lajihunaja, on 
tuttu juttu. Moninkertaiset hunajakilpailun fi-
nalistit kertovat seminaariyleisölle, miten muil-

takin onnistuu laatuhunajan ja lajihunajienkin 
tuottaminen. Sahinahojen tarhat sijaitsevat 
Keski-Suomessa, Jarkko Helander sen sijaan 
tarhaa mehiläisiään seminaarikaupungin lähis-
töllä Hausjärvellä. Helander toimii aktiivisesti 
Etelä-Suomen Mehiläishoitajissa, tuottaa useita 
pesäntuotteita ja myy tietenkin myös hunajaa 
omalla Lintulan hunaja -tuotenimellään. Hänel-
tä kuulemme, millaiset mesilaitumet alueella 
on ja miten hunajakauppa sujuu Hämeen ja 
Uudenmaan rajalla.

Tänä syksynä moni tarhaaja on pohtinut ky-
symystä Käykö vai eikö käy. Haasteet peite-
tyn hunajan kosteuden kanssa ovat vetäneet 
mietteliääksi. Konkaritarhaaja ja -kouluttaja 
Lauri Ruottinen aloittaa esityksensä hunajan 
alkulähteiltä, medestä, ja selvittää, miten me-
hiläiset sitä pesässä muokkaavat ja miten se 
kypsyy hunajaksi. Kyseessä on mystisen hieno 
prosessi, kuten kaikki tarhaajat tietävät. Mutta 
voiko jokin mennä siinä joskus pieleen?

Seminaarin lounastauolla maistellaan mehiläis-
ten taianomaisen työn tuloksia Suomen paras 
hunaja 2022 -kilpailussa ja äänestetään yhdessä 
kisan voittaja. Luvassa on siis hienoja makuelä-
myksiä, kiinnostavaa tietoa ja juttutuokioita 
kollegojen kanssa.

 Tervetuloa mukaan!
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Veikko Riikonen aloitti mehiläishoi-
don 1967, joten hän on harrastanut 
mehiläishoitoa yli viisi vuosikym-
mentä. Innostuksen tarhaukseen Rii-
konen sai maatalousopintojensa aika-
na Mustialassa, jossa mehiläishoitoa 
opetti Jorma Härmä. Riikosen tar-
hauksessa on ollut joitakin välivuosia, 
mutta tällä hetkellä hän hoitaa kah-
takymmentä mehiläisyhteiskuntaa. 
Osa niistä on omassa pihapiirissä, 
osa pölytystöissä marjatilalla ja osa 
tattaripellolla.

Mehiläishoito suosiossa 
1980-luvulla

Veikko Riikosen mukaan innostus 
mehiläishoitoa kohtaan oli Pohjois-
Karjalassa hyvin suurta 1980-luvulla. 
Silloin paikallisyhdistykseen kuului 
jossain vaiheessa yli 300 mehiläishoi-
tajaa. Maakunnassa pyöritettiin myös 
mehiläishoitoon liittyviä koulutus-
hankkeita, joissa oli paljon osallistu-
jia. Vuonna 1986 Tohmajärvi julis-
tautui jopa hunajapitäjäksi. Pohjois-

Veikko Riikonen valittiin vuoden 
pohjoiskarjalaiseksi mehiläishoitajaksi

Pohjois-Karjalan Mehiläishoitajat valitsi tänä vuonna ensimmäistä 
kertaa vuoden pohjoiskarjalaisen mehiläistarhaajan. Valituksi tuli 
itse oikeutetusti tohmajärveläinen Veikko Riikonen, joka on jättänyt 
pitkän jäljen mehiläishoidon historiaan maakunnassa.

Karjalan hunajalle tehtiin1980-luvulla 
oma hunajapurkki, joka oli maakun-
nan mehiläishoitajilla käytössä monta 
vuosikymmentä.

Uusien hoitajien ja lasten 
opastaja

Riikosen valintaa vuoden pohjoiskar-
jalaiseksi mehiläishoitajaksi perus-
teltiin sillä, että hän on yhdistyksessä 
hyvin aktiivinen ja kertoo tekemisis-
tään paljon myös yhdistyksen Face-
book-sivuilla. Hän on ollut kannus-
tamassa todella montaa aloittavaa 
mehiläishoitajaa, ja jatkuvasti hänellä 
on myös porukka mehiläishoitajia, 
joiden kanssa hän hoitaa yhdessä 
mehiläisvuoden toimia.

Veikko Riikosen sydäntä lähellä 
on myös nuorten tarhaajien tutustutta-
minen alaan. Hän onkin pitänyt Toh-
majärvellä lapsille mehiläishoitoker-
hoa, josta moni on saanut innostuksen 
mehiläishoidon aloittamiseen. Riiko-
nen on myös monena vuonna järjestä-
nyt pieniä tapahtumia toukokuun me-

Pohjois-Karjalan yhdistys muisti Veik-
koa kunniakirjalla ja pienillä lahjoilla. 
Lahjakassin kyljessä on yhdistyksen 
60-vuotisjuhlavuoden logo. Synttäreitä 
juhlitaan marraskuussa yhteisellä päi-
vällisellä.

hiläispäivään liittyen. Tuolloin esi-
merkiksi läheisen koulun lapset ovat 
käyneet hänen kotitarhallaan tutus-
tumassa mehiläisiin. Myös tänä ke-
väänä monta ryhmää tuli vierailulle. 
Päivä alkoi juhlallisesti lipunnostol-
la. Lippu on erityisesti mehiläishoita-
jalle tehty viiri, jossa on emojen värit.

Anneli Salonen

Mehiläisistä ja pölyttäjistä

Kuningattaren kuolemasta 
kerrottiin myös mehiläisille

Monissa Euroopan maissa elää perinne, jonka mukaan 
mehiläisille tulee kertoa tärkeistä asioista niiden tarhaaji-
en elämässä. Muutoin mehiläiset voivat esimerkiksi jättää 
pesän, kuolla tai lopettaa hunajan tuottamisen. Perinnettä 
kutsutaan nimellä Telling the bees. Se on parhaiten tun-
nettu Englannista ja muualta Brittein saarilta, mutta sitä 
tavataan myös muun muassa Saksasta, Ranskasta, Alan-
komaista ja Sveitsistä.

Vastikään menehtyneellä kuningatar Elisabetilla oli 
myös mehiläisiä, joille perinteen mukaisesti tuli viedä tie-
to hänen poismenostaan. Kuninkaallinen mehiläishoitaja 
John Chapple siis kertoi Buckingham Palacen ja Clarence 
Housen mehiläisille kuningattaren kuolemasta ja omista-
juuden siirtymisestä kuningas Charlesille. Chapple on ku-
vannut tapahtumaa lehdistölle seuraavasti: Koputat jo-
kaista pesää ja sanot ”The mistress is dead, but don't you 
go. Your master will be a good master to you." Siis vapaas-
ti käännettynä ”Emäntänne on kuollut, mutta älkää lähte-
kö. Uusi isäntänne on teille hyvä isäntä.”

Virpi Aaltonen

Pohdintaa villien ja tarhattujen 
pölyttäjien suhteesta

Viime aikoina Suomessakin on herännyt kysymys villien 
pölyttäjien ja tarhamehiläisten välisestä kilpailusta. SYKEn 
erikoistutkija Marjaana Toivonen pohdiskelee aihetta 
Suomen Luonnon nettisivuilla julkaistussa Pellolla ja pien-
tareella -blogin kirjoituksessaan. Toivonen arvioi kirjoituk-
sessaan, että tarhatut ja villit pölyttäjät voivat menestyä 
samoilla alueilla, mutta mehiläis- ja kimalaistarhaukseen 
liittyvät riskit luonnonvaraisille pölyttäjille pitää kuitenkin 
tunnistaa ja minimoida. Hän myös huomauttaa, että me-
hiläisiä on tarhattu tuhansia vuosia ja villien pölyttäjien vä-
heneminen on siihen nähden uusi ilmiö. Mehiläistarhaus 
ei siis ole juurisyy villien pölyttäjien ahdinkoon. Koko jutun 
voi lukea osoitteesta: suomenluonto.fi/onko-tarhatuista-
polyttajista-haittaa-villeille-polyttajille/

Mehiläisistä ja pölyttäjistä

Hyödyllinen opas hyönteishotellien rakentajille

Helsingin kaupunki on julkaissut erinomaisen oppaan hyönteishotelleista ja 
niiden asukkaista. Oppaan nimi on Lisää pölyttäjiä kaupunkiin! Helsingin hyön-
teishotellit – käsikirja rakentamiseen ja kunnossapitoon. Oppaassa annetaan 
hyönteishotellien rakennus- ja hoito-ohjeita sekä sijoitteluvinkkejä. Lisäksi siinä 
esitellään erilaisia hyönteisiä, jotka hyötyvät ihmisen rakentamista pesäpai-
koista, ja opastetaan esimerkiksi ympäristön kasvilajivalinnoissa. Opas löytyy 
netistä helpoiten nimellä etsimällä.

Helsingin kaupungilla on nettisivuillaan myös Kaupunkikasvi-opas, jossa on 
kiinnostavaa tietoa kasvien ja pölyttäjien ystäville. Kaupungin viherrakentami-
sesta vastaaville tarkoitetussa oppaassa esitellään erikseen puuvartiset mesi- 
ja siitepölykasvit ja jokaisen kohdalla kerrotaan, millaiset pölyttäjäryhmät niillä 
vierailevat. Opas löytyy linkistä: kaupunkikasviopas.hel.fi/kortti/mesi/

Lisää 
pölyttäjiä 
kaupunkiin!
Helsingin hyönteishotellit – 
käsikirja rakentamiseen ja 
kunnossapitoon
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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/
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