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Tumma kakusto on syytä sulattaa ja 
muu kalusto puhdistaa ennen kesä-
kauden alkua. Pesälaatikoiden pe-
sussa kovat kemikaalit eivät ole vält-
tämättömiä, jos tarhauksessa ei ole 
tautiongelmia. Puukaluston voi aina 
tarvittaessa liekittää. Kaikki uloste-
tahroja tai hometta sisältävä kalusto 
on kuitenkin puhdistettava huolelli-
sesti ja kakusto sulatettava.

Vahansulatuksen jälkeen tarhaa-
ja haluaa usein käyttää puiset kakku-
kehät uudelleen. Niiden puhdistami-
nen vahasta ja propoliksesta onnistuu 
parhaiten keittämällä kehiä keittosoo-
daliuoksessa (6 %) tai lipeäliuokses-
sa (2 %). Mikäli tarhauksessa on esi-
kotelomätää, keittäminen on välttä-
mätöntä itiöiden tuhoamiseksi. Kie-
huvien liuosten kanssa on oltava va-
rovainen ja käytettävä asiaankuulu-
via suojavarusteita roiskeiden varalta, 
sillä lipeä on syövyttävää. Keitto täy-
tyy myös tehdä ulkotiloissa tai erit-
täin hyvin tuulettuvissa tiloissa. Kei-
ton jälkeen kehät puhdistuvat helpos-
ti painepesurilla tai muuten huuhtele-
malla keitossa syntynyt moska pois.

Hunajan käsittelyssä käytetty ka-
lusto ja laitteisto kannattaa myös tar-
kistaa ja hankkia tarvittaessa tilalle 

Hoitotoimia ja torjuntoja 
kannattaa suunnitella

Hoitotoimet sujuvat parhaiten, kun 
ne on suunniteltu valmiiksi. Pitkä 
lämmin syksy on varmasti lisännyt 
punkkimääriä pesissä, joten niiden 
seuranta on ehdottoman tärkeää. Jos 
oksaalihapotuksella putoaa yli 200 
punkkia, kannattaa valmistautua ke-
vään torjuntaan. Oksaalihappokäsitte-
ly on tehtävä viikon sisällä puhdistus-
lennosta, joten se on oltava valmiina 
toteuttamaan heti puhdistuslennon 
jälkeen. Myöhemmin tehty käsittely 
rasittaa mehiläisiä eikä sillä saavuteta 
toivottua tehoa, koska pesässä on jo 
peittosikiöitä enemmän kuin kämme-
nen kokoinen ala.

Seuraava torjuntamahdollisuus on 
vasta toukokuulla, kun talvimehiläi-
set ovat vaihtuneet nuoriin mehiläisiin. 
Silloin torjuntana on muurahaishappo-
käsittely pistetorjuntana. Tymolia ei 
saa missään tapauksessa käyttää ke-
väällä. Myöskään kesällä satokaudella 
ei saa käyttää muuta kuin hoitoteknis-
tä menetelmää. Sikiökatkos ja peitetty-
jen kuhnuritoukkien poistaminen ovat 
menetelmiä, joissa ei ole jäämäriskiä.

Koulutuksella uusia tarhaajia ja 
mehiläistuotteiden käyttäjiä

Mehiläisalan kiinnostus on pysynyt 
hyvällä tasolla, ja kiitos siitä kuuluu 

Tarhauksen kulmakivet: 
hyvät toimintatavat, huolto ja huolellisuus

Talviaika tarkoittaa tarhaa-
jalle hunajan markkinoin-
tia ja myyntiä mutta myös 
kaluston huoltoa sekä 
tulevan kauden suunnitte-
lua. Talvella osa kokeneista 
tarhaajista myös kouluttaa 
uusia mehiläishoitajia tur-
vaamaan alan jatkuvuutta.

uutta. Kaikkea ei tarvitse välttämät-
tä hankkia itse, vaan esimerkiksi lin-
koustyön voi teetättää ulkopuolisel-
la tai sopia muista yhteistyökuvioista.

Mistä jäämiä 
hunajaan ja vahaan?

Mehiläisvaha on varsinainen histo-
riankirja siitä, mitä tarhaajat ovat 
mehiläisiä hoitaessaan tehneet ja mitä 
aineita käyttäneet. Myös ympäristön 
vaikutus näkyy vahassa. Esimerkiksi 
kasvinsuojeluruiskutukset saattavat 
kerryttää vahaan jäämiä. Vahan puh-
taudesta huolehdittaessa helpointa 
on kuitenkin tarkistaa ensin omat 
toimintatapansa. Mitään ylimääräistä, 
esimerkiksi varroantorjunta-aineita, ei 
saa koskaan laittaa pesään satoaikana.

Pääsääntöisesti hunajaan liukenee 
vesiliukoisia ja vahaan rasvaliukoisia 
yhdisteitä. Jos vierasta yhdistettä on 
paljon, sitä kuitenkin löytyy molem-
mista. Vahaan liuenneet jäämät voi-
vat siis siirtyä myös hunajaan, jos pi-
toisuudet korkeita. SML:n vahatutki-
muksissa vahoista löytyi muun mu-
assa hyönteiskarkotteissa käytettä-
vää tehoainetta (DEET eli dietyyli-
m-toluamidi). Sen lähteeksi voisi ku-

vitella tarhaajan, joka suihkuttelee it-
seensä reilusti hyönteiskarkotetta tar-
halla tai kalustoa huoltaessaan tai on 
käyttänyt yhdistettä sisältävää savun-
korviketta.

Jo kauan aikaa sitten kiellettyjen 
tai käytöstä poistuneiden varroan-
torjunta-aineiden tehoaineita, kuten 
Apistanin tau-fluvalinaattia, löytyy 
vahoista yhä. Samoin löytyy jäämiä 
käytöstä poistetuista kasvinsuojelu-
aineista. Antibiootteja ei onneksi tar-
hauksessa käytetä. Tosin joskus olen 
törmännyt tapaukseen, jossa mehi-
läisiä on lääkitty antibiootilla ja aja-
teltu sen hajoavan itsestään ja katoa-
van hunajasta varastoinnin aikana. 
Näin ei kuitenkaan käy, vaan hunaja 
on jäämillekin erittäin hyvä säilöntä-
aine. Pääsääntöisesti jäämiä (esimer-
kiksi antibiootti, lyijy) sisältävät hu-
najat on hävitettävä ongelmajätteenä.

Kaiken hunajan kanssa kosketuk-
sissa olevan materiaalin on oltava 
ruostumatonta terästä tai elintarvike-
muovia. Hunaja on hapanta, joten se 
liuottaa helposti säilytysastiasta epä-
toivottuja yhdisteitä. Tinattuja sau-
moja sisältävät vanhat käsittelyastiat 
kannattaa hävittää muun muassa lyi-
jyjäämien riskin takia.

myös aktiivisille alan kouluttajille. 
Osa kurssilaisista ei koskaan aloita 
mehiläistarhausta, mutta heidän hu-
najatietämyksensä ja mehiläistuotteita 
kohtaan tuntemansa arvostus on kurs-
sin jälkeen aivan uudella tasolla.

Mehiläistarhaus vaatii osaamista 
ja alan ammattilaisten huomioimista. 
Se kannattaakin aloittaa hyvässä oh-
jauksessa tai harrastelijatasolta, sillä 
kerralla kymmeniä yhteiskuntia hank-
kivaa aloittelijaa voi sattua kipeästi 
muutaman vuoden kuluttua, jos pesä-
määrä romahtaa esimerkiksi varroan, 
emo-ongelmien tai hoitotaidon puut-
teiden vuoksi.

Vastuullista pesämyyntiä ja 
käytännön koulutusta

Talvella tai keväällä teoriaopinnot 
aloittaneet peruskurssilaiset odottavat 
kiihkeästi omia yhteiskuntia. Alan 
kouluttajat kantavat suurta vastuuta 
siitä, millaisia yhteiskuntia aloitteli-
joille myydään. Kouluttajien tulisikin 
opastaa aloittelijaa ostamaan yhteis-
kunnat alueelta, jonne aloittelija ai-
koo tarhan perustaa. Näin uusi tarhaa-
ja saa parhaiten omaan ympäristöönsä 
sopeutuneita yhteiskuntia ja samalla 
vähennetään myös tautien, erityisesti 
esikotelomädän, leviämisriskiä.

Aina yhteiskuntia ei lähistöllä ole 
myynnissä, mutta ainakin emo tuli-
si hankkia lähellä toimivalta tai vä- hintään kotimaiselta emonkasvatta-

jalta. Jos alle 10 kilometrin säteel-
lä on emonkasvattaja, emot tulisi eh-
dottomasti ostaa häneltä. Näin turva-
taan jopa kymmenien vuosien jalos-
tustyön jatkuvuus. Vieraan rodun tai 
epätoivotun materiaalin ilmestymi-
nen lentosäteelle saattaa aiheuttaa ar-
vokkaan jalostustyön valumisen huk-
kaan. Asia on helppo korjata jakamal-
la tietoa ja ajattelemalla pitkäjäntei-
sesti koko alan etua.

Käytännön opintojen painottami-
nen puhutti SML:n kouluttajakoulu-
tuksessa lokakuun alussa. Kouluttajat 
kokevat, että on yhä tärkeämpää opet-
taa mehiläishoidon asiat käytännössä. 
Teoria täytyy ensin hallita, mutta vas-
ta käytännössä asiat sisäistetään. Siksi 
pesillä työskentelyyn tulee koulutuk-
sessa panostaa yhä enemmän.

Ilmava, pehmeä pakkaslumi toimii hyvänä lämmöneristeenä ja tasaa ulkoilman 
lämmönvaihteluita talven aikana. Tiukkaan pakkautunut märkä lumi voi kuiten-
kin tukehduttaa pesän. Hyvä kosteuden poisto ja ilmanvaihto on välttämätön 
edellytys yhteiskunnan hyvälle talvehtimiselle.

Jäämiä voi tulla vahaan ja hunajaan 
esimerkiksi vahan käsittelyn eri vai-
heissa, tarhaajan oman toiminnan 
seurauksena ja kaluston käsittely-
menetelmistä. Varroantorjunnassa 
käytetyt yhdisteet pysyvät jopa vuo-
sikymmeniä vahakierrossa. Varminta 
on kierrättää vaha omassa tai oman 
yhdistyksen vahakierrossa ja toimia 
itse erityisen huolellisesti.

Linnut, esimerkiksi tikat ja talitiaiset, voivat häiritä ja siten heikentää yhteis-
kuntaa. Verkko ja maanrakennuskangaspussi pesän ympärillä estävät tuhoja, 
mutta  pesän ilmanvaihto on kuitenkin varmistettava. Lentoaukon on oltava aina 
talvella täysin auki ja hiirenestimet paikoillaan suojaamassa hiirivahingoilta. 
Hyvin matala lentoaukkokin voi vaatia hiirenestimen.
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Sadonkorjuuseminaarissa Hyvinkääl-
lä oli tänä vuonna hyvin hunajapitoi-
nen ohjelma: jokainen esitys keskittyi 
tiukasti asiaan. Seminaari aloitettiin 
lähiympäristön hunaja-apajilta. Haus-
järveläinen tarhaaja Jarkko Helan-
der kertoi, että alue Salpausselän 
harjujen kupeessa sopii mainiosti 
mehiläishoitoon. Helanderin 40 me-
hiläispesää on sijoitettu harjujen läm-
pimille etelärinteille. Kasvustoltaan 
monipuolisella alueella pääsatokasvi 
on tutusti vadelma, mutta monenlai-

set luonnonkasvit ja peltokasveista 
esimerkiksi kumina ja rypsi tuottavat 
myös satoa. Lisäksi pesiä on pölytys-
töissä läheisellä marjatilalla.

Omalla kasvatuksella 
leppoisammat emot

Kotitarve-emonkasvatus on kymme-
nisen vuotta sitten ammattitarhaajan 
tutkinnon suorittaneen Helanderin 
tarhauksen kulmakiviä. ”Aluksi emot 
olivat äkäisiä, mutta ne muuttuivat 
leppoisammiksi, kun aloin kasvattaa 
niitä itse”, hän totesi.

Muutenkin miehelle on muodostu-
nut omanlaisensa hoitokäytännöt, joi-
hin kuuluu myös siitepölyn, pergan, 
propoliksen ja mehiläisvahan talteen 
ottaminen ja hyödyntäminen. Hauska 
idea on pyöritellä kuorimavaha huna-
jaa korjatessa palloiksi odottamaan 
myöhempää käyttöä. Mukana Lin-
tulan Hunajan toiminnassa on myös 
vaimo, floristi ja puutarhuri Mer-
ja Helander, joka innostui muutama 
vuosi sitten myös käymään mehiläis-
tarhauksen peruskurssin.

Hunaja saa alkunsa 
mesilaitumilta

Tiina Ahonen-Sahinaho ja Jorma 
Sahinaho ovat kouluttaneet pitkään 
mehiläisalan ammattilaisia POKEs-

sa. Sadonkorjuuseminaarin yleisö sai 
heiltä oppia laatuhunajan tuotannosta. 
Niin monikukka- kuin lajihunajiakin 
tuottavien konkaritarhaajien mehi-
läishoito perustuu hyviin emoihin 
ja terveisiin mehiläisiin, sopiviin 
tarhapaikkoihin sekä hoitotoimien 
huolelliseen suunnitteluun. Hyväs-
tä suunnittelusta esimerkkinä Tiina 
Ahonen-Sahinaho mainitsi, että tal-
veutuksella on oleellinen merkitys 
seuraavan vuoden sadon laatuun ja 
määrään. Seuraavaa satovuotta kan-
nattaa siis pohtia jo menneen kesän 
hunajia lingotessaan.

Hunajan alkulähde ovat tietenkin 
mesilaitumet: jos siis haluaa tiettyä 
lajihunajaa, valtaosan ympäröivästä 
kasvillisuudesta tulee olla haluttua la-
jia ja tarhaajan tulee tiedostaa kasvien 
kukinta-ajat. Ahonen-Sahinaho ker-

toi pariskunnan omasta huipputarha-
paikasta, josta saadaan alkukesän hu-
najaa vaahteroista ja hedelmäpuista, 
monesti lehmushunajaa heinäkuulla 
ja heinä-elokuun vaihteessa vielä me-
sikastehunajaa.

Laatuhunajan tuottamisen 
kriittisiä pisteitä

Vaikka Sahinahon hunajan valikoi-
missa on myös hienoja lajihunajia, 
myydyin ja kehutuin tuote on peh-
meäksi kiteytetty monikukkahunaja. 
Siihen kannattaa satsata. Tiina Aho-
nen-Sahinaho totesi, että laatuhunajan 
tuottamisessa oleellisimpia asioita 
ovat puhtaus ja huolellisuus. Linkoo-
mossa tulee olla tarkka hygieniasta: 
hiukset pidetään myssyn alla, käsiä 
pestään ahkerasti, vieraita hajuja ei 
päästetä sisään eikä linkoomoon tul-
la ulkokengillä. Olosuhteiden tulee 
myös olla hunajan käsittelyyn so-
pivat, eli lämpötila 25–27 astetta ja 
kosteus alle 60 prosenttia.

Ennen linkousta hunajan koste-
us tarkistetaan mittarilla. Tavoitteena 
on 16,5–17,5 prosenttia, ja jos koste-
utta on liikaa, hunajaa kuivataan ka-
kuissa kosteudenpoistajalla ennen lin-
koamista. Selkeytyksen ja siivilöin-
nin jälkeen hunaja kiteytetään mallin 
avulla ja pakataan. Lopputuloksena 
on pehmeän samettinen, helposti lu-
sikoitava hunaja, jonka pinta purkis-
sa on kauniin tasainen ja jossa ei ole 
roskia tai muuta asiakkaan mielestä 
ylimääräistä. Purkin on suotavaa ol-
la siisti myös ulkopinnaltaan, muuten 
asiakkaalle jää tahmeat kädet ja sot-
kuinen vaikutelma.

Pakkaamisen jälkeen voi tuntua, 
että työ on tehty, mutta jäljellä on vie-
lä tärkeä vaihe: varastointi. Hunajan 
varastointitilan tulee olla siisti, kuiva 

Päivä pelkkää HUNAJAA
Sadonkorjuuseminaarin 170-henkinen yleisö sai rautaisannoksen 
tietoa hunajasta mesilaitumilta hunajakarpaloiden reseptiin.

ja puhdas ja purkkien kansien huolel-
la kiinni. Varaston optimilämpötila on 
noin 15 astetta, mutta purkit kannat-
taa ottaa huoneenlämpöön muutama 
päivä ennen myyntiä.

Voiko peitetty hunaja 
olla kosteaa?

Menneenä kesänä moni tarhaaja tus-
kaili, että peitetty hunaja on liian 
kosteaa lingottavaksi. Lauri Ruotti-
nen totesi luennossaan, että ilmiö on 
meillä Suomessa epätavallinen, mutta 
joskus mehiläisten peittämä hunaja 
voi tosiaan olla kosteaa. Ongelmia 
saattaa syntyä esimerkiksi silloin, 
kun aikaisen sadonkorjuun jälkeen 
hunajaa tulee vielä runsaasti elokuus-
sa ja tämä loppusato jää mehiläisiltä 
märäksi.

Kostean hunajan ongelma on käy-
misherkkyys. Kun hunajan kosteus-
prosentti on alle 17, se ei käytännös-
sä käy koskaan. Alle 18 prosentissa 
hiivaitiöitä tarvitaan käymisen käyn-
nistymiseen runsaasti, yli 1 000 itiö-
tä grammaa kohti. Kun kosteus on 

Vuoden 2022 havaintotarhaajiksi 
valittiin kokeneet tarhaajat Tiina 
Ahonen-Sahinaho ja Jorma Sahin-
aho Saarijärveltä. Aktiivinen paris-
kunta osallistuu havaintotarhaajina 
varroaseurantaan, ja vaakapesä 
heillä on ollut vuodesta 2015. Sa-
hinahot ovat tuttuja vieraita semi-
naareissa, ja he jakavat avoimesti 
tietojaan muidenkin hyödyksi. Sa-
donkorjuuseminaarissa Tiina Aho-
nen-Sahinaho puhui laatuhunajan 
tuottamisesta.

Ku
va

t: 
Vi

rp
i A

al
to

ne
n 

ja
 L

au
ri 

R
uo

tti
ne

n

Jarkko Helander tuottaa yhdessä 
vaimonsa Merjan kanssa hunajaa 
ja muita mehiläistuotteita Hausjär-
vellä. Hän kertoi seminaariväelle 
omasta tarhauksestaan.

Hunajakilpailun finalistien maistelu 
on Sadonkorjuuseminaarin suosi-
tuimpia ohjelmanumeroita ja tärkeä 
tilaisuus oppia lisää hunajista. Tässä 
maistellaan paikallisyhdistyskilpailun 
näytteitä.

Hunajan kosteus varmistetaan refraktometrillä. Lauri Ruottinen painotti, että 
tarhaajan tulee tiedostaa mittaamiseen vaikuttavat seikat, kuten mittauslämpö-
tila sekä mittauspaikka kakulla.

Konkarikouluttaja Lauri Ruottinen 
puhui seminaarissa hunajan kosteu-
desta. Menneellä satokaudella peitet-
tykin hunaja saattoi poikkeuksellisesti 
olla liian märkää lingottavaksi.
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Sadonkorjuuseminaarin 
yleisö äänesti Suomen 
parhaaksi hunajaksi 
Aappo Valon lajihuna-
jien sarjassa kilpailleen 
tunturihunajan. Kitey-
tettyjen, juoksevien 
ja paikallisyhdistysten 
parhaat hunajat tulivat 
Tampereen seudulta.

Suomen paras hunaja -kilpailuun 
saatiin tänä vuonna 121 näytettä. 
Esiraati kokoontui viikkoa ennen 
kilpailua päättämään loppukilpai-
luhunajat, ja samalla laatutoimi-
kunta arvioi kaikki näytteet aistin-
varaisesti. Kunniakirjoja jaettiin 
yhteensä 73, eli noin 60 prosenttia 
näytteistä arvioitiin erinomaisiksi. 
Laatua voidaan siten pitää ko-
konaisuutena hyvänä. Satovuosi 
maistui kilpailuhunajissa muun 
muassa kanervan, mesikasteen ja 
lehmuksen aromeina. Laatutoi-
mikunta havaitsi jonkin verran 
haasteita näytteiden kosteudessa, 
ja melko runsaasti huomautuksia 
annettiin roskaisuudesta. Pienellä 
tarkkuudella laatu olisi loistavaa.

Lajihunajasarjassa pöydällä 
paljon pohjoisen hunajia

Yksikukkahunajia lähetettiin kil-
pailuun viime vuosien tapaan vain 
vähän. Siksi yksikukkahunajien 
ja alue- ja vuodenaikaishunajien 
sarjat yhdistettiin, ja siitä valittiin 
loppukilpailuun kuusi hunajaa. La-
jihunajasarjan voitti kaustislainen 
ammattitarhaaja Aappo Valo Ina-
rin–Sodankylän alueelta korjatulla 
tunturihunajalla. Sama punertava 
ja aromikas hunaja valittiin myös 
koko kilpailun parhaaksi. Lisää 
hunajasta ja voittajan tunnelmista 
voi lukea sivuilta 190-191.

vä kaupunkihunaja on ollut kilpailun 
finaalissa aiemminkin, mutta tämän 
vuoden sadon tavallista pehmeämpi 
ja hienostuneempi maku siivitti sen 
juoksevan sarjan voittoon ja koko kil-
pailun kakkossijaan asti.

Myös paikallisyhdistysten paras 
hunaja tuotettiin Tampereella. Se saa-
tiin keskustasta, Koskikeskuksen ka-
tolta, missä pinsiöläisen Riitta Salon 
mehiläiset tuottavat hunajaa esimer-
kiksi kaupunkipuista sekä Hatanpään 
arboretumin kasveista.

KITEYTETYT HUNAJAT, 
LOPPUKILPAILU

1. Pauli Forsman / Osuuskunta Uus-
ruukki, Vesilahti nro 109

2. Goran Babic / Fanihani, Lindkoski 
nro 18

3. Merja Mäki-Säntti ja Jarmo Korpe-
la, Saukonkylä nro 22

3. Jorma Sahinaho, Saarijärvi nro 46
4. Krista Nurmi / Kotokurun hunaja, 

Hiltulanlahti nro 56

LAJIHUNAJAT, LOPPUKILPAILU

1. Aappo Valo, Kaustinen 
 Tunturihunaja (Inari–Sodankylä)  

nro 98
2. Raimo Tervola, Oulu 
 Puolukkahunaja nro 64
3. Juha Vuorio, Oulu 
 Puolangan Puokiovaara nro 5
4. Marru Kraft, Hirvas 
 Ahvenlammen suo nro 1
4. Jorma Sahinaho, Saarijärvi 
 Mesikaste nro 43
5. Marja Vinni ja Asko Niemelä-Kou-

ra, Espoo Kanervahunaja nro 16

Pirkanmaalaiset voittoisia 
muissa sarjoissa

Hunajakilpailun kaikkien muiden 
sarjojen voitot menivät tällä kertaa 
Pirkanmaalle. Vuoden parhaan kitey-
tetyn hunajan tuottivat Osuuskunta 
Uusruukin Pauli Forsman ja Timo 
Kalliokoski Vesilahdesta.  He tarhaa-
vat yhdessä muutamaa pesää Haltijan 
tilalla, missä mehiläiset keräävät satoa 
muun muassa tilan biodynaamisesti 
viljellystä puutarhasta. Kunniakirjan 
Sadonkorjuuseminaarissa pokannut 
Forsman on tarhaajana tuore mutta 
hyvällä tiellä, sillä mies opiskelee 
ammattimehiläistarhaajaksi POKEssa.

Parhaan juoksevan hunajan tuot-
ti tamperelainen Anne-Mari Kos-
kenniemi, jonka neljä mehiläispesää 
elelevät kotipihassa omakotialueel-
la. Koskenniemi aloitti tarhausharras-
tuksen seitsemisen vuotta sitten, jot-
ta pihan herukkapensaat pölyttyisivät 
paremmin. Mehiläisten tultua sadot 
ovatkin parantuneet sekä kotipihassa 
että naapureiden puutarhoissa. Kos-
kenniemen pitkään juoksevana pysy-

JUOKSEVAT HUNAJAT, 
LOPPUKILPAILU

1.  Anne-Mari Koskenniemi, Tampere 
nro 31

2.  Pertti Harmaala, Oulunsalo nro 50
2.  Elina Pessa, Kouvola nro 113
3.  Rea Pelto-Uotila, Naantali nro 78
4.  Marja Vinni ja Asko Niemelä-Kou-

ra, Espoo nro 15

PAIKALLISYHDISTYSKILPAILUN 
PARHAAT

1. Pirkka-Hämeen Mh, Riitta Salo, 
Pinsiö nro 10

2. Pohjolan Mh, Raimo Tervola, Oulu 
nro 4

3. Hämeenlinnan seudun Mh Hannu 
Saksa nro 9

SUOMEN PARAS HUNAJA 2022

1. Aappo Valo: Tunturihunaja
2. Anne-Mari Koskenniemi: Juokseva 

hunaja
3. Elina Pessa: Juokseva hunaja
3. Raimo Tervola: Puolukkahunaja

Hunajakilpailussa tykästyttiin   pohjoisiin ja pirkanmaalaisiin hunajiin

Hunajakilpailun esiraatiin kuuluivat Johanna Haijanen, Sonja Sinisalo, 
Josefiina Keskustalo, Mika Olsbo, Miro Kulmala ja Anneli Salonen. Laa-
tuarvioiden tekemiseen osallistuivat lisäksi Tarja Ollikka, Claude Flener ja 
Virpi Aaltonen. Virpi Aaltonen
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Esiraati kokoontui Helsingissä viik-
koa ennen kilpailua. Kuvassa puheen-
johtaja Johanna Haijanen. 

Hunajakilpailun iloiset voittajat Hyvinkäällä: kiteytetyn sarjan voittaja Pauli 
Forsman (vas.), lajihunajasarjan ja kokonaiskilpailun voittanut Aappo Valo 
sekä paikallisyhdistyskisassa voiton vienyt Riitta Salo.

Juoksevien hunajien sarjan voitta-
nut Anne-Mari Koskenniemi tarhaa 
mehiläisiä kotipihassaan Tampereen 
Viialassa.

yli 19, jo yksi itiö grammassa huna-
jaa riittää käynnistämään käymispro-
sessin. Hunajan kosteus varmistuu 
refraktometrillä – kunhan sitä osaa 
käyttää. Ruottinen muistutti, että kos-
teusmittarin oikea käyttölämpötila on 
25 astetta. Mittaustulokseen vaikutta-
vat muutkin asiat, kuten hunajakakun 
paikka laatikossa ja mittauskohta ke-
hällä. Astiassa kosteus on pinnalla ja 
pohjalla eri.

Ilman kosteus ja lämpötila 
tärkeitä tekijöitä

Kosteissa ja lämpimissä tuotantoym-
päristöissä kosteusongelma on hyvin 
tuttu, ja siksi hunajan kuivaukseen 
on kehitetty erilaisia menetelmiä. 
Kuivauslaitteet ovat kalliita, joten 
kannattaa lähteä perusasioista: Jos 
hunaja on alkanut käydä jo kennois-
sa, sitä ei kannata lingota ensinkään. 
Kosteaa hunajaa kannattaa lingota 
kuivan joukkoon erittäin varovasti, 
jottei pilaa koko erää. Hunajakakkuja 
voi kuivata aktiivisesti 25–28 asteen 
lämpötilassa ilmankuivurilla latomal-
la laatikot torneiksi ristikkäin ja kier-
rättämällä niiden läpi ilmaa.

Hyvin tärkeää avoimen hunajan 
säilytyksessä on ilman kosteus. ”Hu-
naja imee helposti vettä itseensä, jos 
ilman suhteellinen kosteus ympärillä 
on suuri”, Ruottinen painotti. Tärkeää 
on myös varastointilämpötila. Käy-
misherkät hunajat tulisikin säilyttää 
alle 11 asteessa, jotta käymisriski mi-
nimoidaan.

Käyminen: uhka 
vai mahdollisuus?

Lopuksi Lauri Ruottinen totesi, et-
tä joskus käymisprosessi voi olla 
myös mahdollisuus. Fermentointi on 
nykyisin trendi, joka vahvistuu elin-
tarviketeollisuudessa. Kaikenlaisten 
pre-, pro- ja postbioottien ajatellaan 
olevan hyväksi niin ihmisen kuin 
mehiläisenkin suolistolle. Siksi yleisö 
saikin luennon päätteeksi Ruottiselta 
hunajasäilöttyjen karpaloiden ohjeen. 

Sadonkorjuuseminaarissa esitel-
tiin myös uusinta hunajatutkimusta ja 
kanervahunajan ominaisuuksia. Niistä 
voit lukea sivuilta 192–194.

Virpi Aaltonen
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Ruotsalainen mehiläisalan yrittäjä 
Viktoria Bassani alkoi tutkia hunajia 
yhdessä kemisti Matias Lundgrenin 
kanssa vuonna 2016 uudella menetel-
mällä: kaasukromatografiaan perustu-
valla aromiyhdisteanalyysillä. Myös 
Suomesta lähetettiin hunajanäytteitä 
heidän tutkimuksiinsa vuonna 2020. 
Bassani kertoi tutkimuksen tuloksista 
Sadonkorjuuseminaarissa.

Hunajasta tunnistetaan 
yli 800 aromiainetta

Hunajalaboratorion toiminta aloitet-
tiin testaamalla muissa elintarvikkeis-
sa käytettyjä aromiaineiden analyyse-
ja hunajanäytteisiin. Koska tulokset 
olivat lupaavia, Bassani ja Lundgren 
hakivat tarkempia tutkimuksia varten 
rahoitusta, jota saatiin ensin Ruot-
sin maatalousministeriöstä ja sitten 
EU:sta.

Kaasukromatografialla hunaja-
näytteistä voidaan tunnistaa yli 800 
erilaista aromiainetta. Aineiden avulla 
voidaan kertoa hunajan kasvialkupe-
rä, aromiprofiili, maantieteellinen al-
kuperä, mahdollinen käymisen alka-
minen ja tietoa varastointiolosuhteis-
ta. Lisäksi analyysissä selviää, onko 
näyte ylipäätään aitoa hunajaa.

Laboratoriossa tutkitaan hunajista 
lisäksi tuottajan kannalta olennaisia 
laatuun liittyviä asioita, kuten HMF:n 
määrä, kosteus, sähköjohtokyky, pH 
ja vapaa happamuus, sokerikoostu-
mus ja diastaasientsyymin aktiivi-

Ruotsiin perustettiin han-
kerahoituksella hunaja-
laboratorio, jossa tutkitaan 
erityisesti hunajien aromi-
aineita. Sadonkorjuuse-
minaarissa kuultiin, mitä 
kaikkea hunajista selviää 
aromiyhdisteanalyysin 
avulla.

suus. Laboratoriossa tehdään myös 
siitepölyanalyyseja ja voidaan tutkia 
esimerkiksi hunajan methylglyoksaa-
lipitoisuus eli MGO-arvo, jota pide-
tään yhtenä manukahunajan vahvuu-
den mittarina.

Laboratoriossa selviää 
maantieteellinen alkuperä

Viktoria Bassani ja Matias Lundgren 
ovat kiinnittäneet erityistä huomiota 
hunajien maantieteellisen alkuperän 
selvittämiseen. Bassani totesi, että 
aromiaineanalyysien avulla Ruotsista 
peräisin olevat hunajanäytteet voi-
daan suurella varmuudella erottaa 
muiden maiden näytteistä. Myös Bal-
tian ja Pohjoismaiden hunajanäytteitä 
pystytään erottamaan toisistaan (ku-
va 1). Ruotsin näytteistä pystyttiin 
erottelemaan myös näytteen alku-
perämaakunta. Yllättävää oli, että 
kaukana toisistaan sijaitsevien maa-
kuntien hunajanäytteet saattoivat olla 
aromiaineiden perusteella hyvinkin 
samanlaisia.

Suomesta lähetetyistä näytteistä 
otettiin huomioon kuusi muuttujaa, 
jolloin saatiin selkeä ryhmä, johon 
suurin osa täältä lähetetyistä näytteis-
tä kuuluu. Vain kahdeksan näytettä 
jäi ryhmän ulkopuolelle. Muutamis-
sa syynä oli se, että näytteet olivat al-
kaneet käydä ja niistä haihtuva etano-
li erotti ne ominaisuuksiltaan muis-
ta suomalaisiksi tulkituista hunajista.

Tavoitteena laboratoriopalvelu 
tarhaajille

Tällä hetkellä hunajalaboratorio toi-
mii vielä hankerahoituksella, mutta 
tavoitteena on, että laboratorion toi-
minta jatkuu hankkeen päätyttyä ja 
se alkaa myydä palveluja tarhaajille. 
Yksittäiset mehiläishoitajat voisivat 

jatkossa siis lähettää näytteitä tut-
kimuksiin, joiden avulla voitaisiin 
esimerkiksi selvittää, onko hunaja 
tiettyä lajihunajaa tai pysyykö hunaja 
pitkään juoksevana.

Laboratoriossa suunnitellaan myös 
uutta Hunajan optimointi -analyysisar-
jaa, jonka avulla pyritään löytämään 
koko hunajan korjuuprosessista laatua 
vaarantavat kohdat. Jo testausvaihees-
sa on havaittu, että ongelmallisia koh-
tia matkalla pesästä pöytään voivat ol-
la esimerkiksi linkous ja varastointi.

Paikallisyhdistyksistä toivotaan 
lisää tutkimusnäytteitä

Viktoria Bassanin ja Matias Lund-
grenin aromiyhdistetutkimus jatkuu 
vielä syksyyn 2023, ja tutkimuksiin 
voidaan lähettää lisää näytteitä myös 
Suomesta. SML lähettää tutkijoille 
Suomen paras hunaja 2022 -kilpailun 
näytteitä, joille tuottajat ovat antaneet 
tutkimusluvan. Lisäksi haastamme 
paikallisyhdistykset kokoamaan alu-
eeltaan analyyseihin 20–30 näytettä. 
Näytteiden avulla pyritään selvittä-
mään, minkä aromiyhdisteiden pe-
rusteella eri alueiden hunajanäytteet 
voidaan tunnistaa. Yksittäiset tuottajat 
saavat omista näytteistään tutkimus-
raportin. Näytteiden lähetyksestä on 
tiedotettu marraskuun lopulla julkais-
tussa tarhaajatiedotteessa; oman hu-
najansa lähettämisestä kiinnostuneet 
voivat ottaa myös suoraan yhteyttä 
Anneli Saloseen: anneli.salonen@
hunaja.net tai 050 470 6411.

Anneli Salonen

Kuva 1

AROMIYHDISTEET kertovat 
hunajan alkuperästä

Viktoria Bassani puhui Sadonkorjuu-
seminaarissa uudenlaisesta tavasta 
tutkia hunajaa aromiyhdisteanalyysil-
lä. Hän tutustui myös hunajakilpailun 
näytteisiin ja piti useita niistä hyvin 
kiinnostavina.
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Syksyn kouluttajakoulutuksessa kehitettiin alan koulutusmate-
riaaleja sekä harjoiteltiin käytännön taitoja niin keittiössä kuin 
ensiapukouluttajan johdolla.

Kouluttajat harjoittelivat 
kokkausta mehiläistuotteista

SML:n kouluttajakoulutuksessa Juupajoella oli luentojen lisäksi ohjelmassa 
runsaasti käytännön tekemistä. Viikonlopun aikana testattiin selän tukemiseen 
tarkoitettuja apuvälineitä, kasvitietämystä, lajihunajien tunnistusta ja hunajan 
kosteusmittarin toimivuutta. Lauantai-iltapäivän aktiivisin osa oli erilaisten 
mehiläistuotteiden käyttö ruoanvalmistuksessa. Osallistujat valmistivat kokki 
Ari Häkkisen ohjauksessa itselleen hienon päivällisen, jonka jokaisessa ruo-
kalajissa oli hunajaa, kuhnuritoukkia, siitepölyä tai propolista.

Peruskursseille kaivataan lisää käytännön harjoittelua

Mehiläishoidon peruskurssit puhuttavat kouluttajia kaikissa kokoontumisissa. 
Webinaarit ja teorialuennot ovat tärkeitä, mutta erittäin tärkeää on myös oppia 
asiat käytännössä. Korona vaikeutti parin vuoden ajan lähitapaamisia, mutta 
nyt niiden osuutta peruskursseista pitäisi lisätä. Mehiläishoitajan oppipolku 
peruskurssin kautta harrastelijaksi on välttämätön askel matkalla ammattitar-
haajaksi. Joillakin askel on lyhyempi ja joillakin hieman pidempi. Ryhmätöis-
sä paranneltiin koulutusmateriaaleja sillä ajatuksella, että kouluttajan aikaa 
vapautuu enemmän käytännön opetukseen. Jokainen uusi aloittaja on saatava 
kouluttajien ja mahdollisten tutoreiden ohjaukseen.

Huomiota omaan ja opiskelijoiden terveyteen

Selän kunnosta huolehtiminen ja sen tukeminen on erittäin tärkeää mehiläis-
tarhaajan raskaissa töissä. Keskivartalon lihakset tulee ensisijaisesti pitää 
hyvässä kunnossa, mutta apuvälineitäkin on tarvittaessa saatavilla. Minna 
Laine Meditas Oy:stä esitteli kouluttajille uudenlaisia ulkoisia selän tukiväli-
neitä ja niiden käyttöä. Välineitä pääsi myös kokeilemaan itse. Apuvälineiden 
kokeilemiseen on mahdollisuus myös tulevilla Talvipäivillä, kannattaa käyttää 
tilaisuus hyväksi.

Peruskursseilla kouluttajilla on ohjauksessaan ryhmä henkilöitä, joiden 
mahdollisista allergioista hänellä ei ole tietoa. Kouluttajan täytyykin tietää, 
mitä tehdään, jos joku opiskelijoista saa vakavan allergisen reaktion. Mehi-
läistarhaajan työssä myös tapaturmat ovat aina mahdollisia. Tarhaaja kantaa 
usein raskaita laatikoita epätasaisella alustalla, ja tavallisessa tarhatyöskente-
lyssäkin on omat tapaturmariskinsä. Siksi Unto Tuukkanen Suomen Ensiapu-
koulutuksesta oli koulutuksessa puhumassa ensiapuasioista.

Maritta Martikkala,
teksti ja kuva

Alkupalojen jälkiruo-
kana tarjottua hedel-
mälautasta valmistele-
massa Sanna Kängsep 
ja Jaana Nikkilä. 
Hedelmäviipaleiden 
päälle tuli hunajaa ja 
koristeeksi siitepölyä. 
Pöydän toisessa päässä 
kuhnureita puhdistavas-
ta ryhmästä näkyvissä 
Kaija Tunkkari.
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Hunajan yleisin myyntipakkaus pitää 
pintansa vuodesta toiseen: liiton hin-
takyselyn vastaajista 70 prosenttia 
kertoi käyttävänsä ainakin yhtenä 
pakkausvaihtoehtona 450 gramman 
pakkausta. Pakkauksen keskihinta oli 
kyselyn mukaan 7,04 euroa ja me-
diaanihinta* 7 euroa. Viime vuonna 
purkin sai ostoskassiin keskimäärin 
6,69 eurolla, ja sen mediaanihinta 
oli 6,50 euroa. Keskihinta ylitti itse 
asiassa ensimmäistä kertaa kyselyn 
kymmenvuotisessa historiassa seitse-
män euroa.

Kyselyn toiseksi suosituin pakka-
us, 500 gramman purkki, oli kasvat-
tanut hiukan suosiotaan: 35 prosent-
tia vastaajista käytti tätä vaihtoeh-
toa. Pakkauksen keskihinta oli nous-
sut viime vuodesta 37 senttiä 8,89 eu-
roon ja pakkauksen mediaanihinta oli 
noussut eurolla 9 euroon.

Lähes kaikkien pakkauskokojen 
hinta noussut

Reilu viidennes vastaajista käytti 350 
gramman pakkausta, joka on muun 
muassa puristepulloille tavallinen 
koko. Tämänkin pakkauksen hinta 
oli noussut hiukkasen: keskihinta oli 
6,45 € ja mediaanihinta 6,50 €. Pak-
kauskokona melko suosittuja ovat 
myös 300 gramman ja 250 gramman 
purkit. Näistä isomman pakkauksen 
keskihinta oli noussut 21 sentillä 
6,38 euroon. Neljänneskilon purkki 
sen sijaan oli ainut, jonka hinta oli 
kyselyn mukaan laskenut reilusti. Nyt 
se maksoi 4,93 euroa.

Kilon pakkaus on myös yksi tuot-
tajien suosikeista. Kyselyssä sen il-
moitti yhdeksi pakkausvaihtoehdok-
seen 26 prosenttia vastaajista. Kilon 
purkin keskihinta oli nyt 15,14 eu-
roa, eli 54 senttiä enemmän kuin vii-
me vuonna.

SML:n syksyisen hintakyselyn mukaan hunajan hinta 
on noussut. Tavallisimman pakkauksen eli 450 gram-
man purkin keskihinta oli nyt 7,04 euroa. Kysely
kertoo hunajan suoramyyntihinnoista.

Kennohunajan 
hinnoittelu kirjavaa

Kyselyssä 22 vastaajaa kertoi tuot-
tavansa kennohunajaa. Sen tuottajia 
oli siis suunnilleen saman verran 
kuin viiden vuoden aikana yleensä on 
ollut. Valtaosa myyjistä kertoi tuot-
teensa kilohinnan, jonka keskiarvoksi 
tuli 34,11 €. Mediaanikilohinta oli 30 
€/kg. Kennohunajan keskihintaa on 
kuitenkin vaikea laskea kovin tarkas-
ti, sillä tuottajat myyvät sitä hyvin 
eri tavoin: eri kokoisina leikattuina 
paloina, joita ei välttämättä punnita, 
hunajan joukkoon purkitettuna tai 
kokonaisina kehinä, joista saatetaan 
veloittaa hunajan, vahan ja kehän 
osuus erikseen. Useampi tarhaaja ha-
lusi myös, että kehä palautetaan, kun 
hunaja on kulutettu tai siirretty omaan 
astiaan. Kennohunajan hinnoittelu 
askarruttaa monia tuottajia, ja sen 
tuotanto ja myynti voisivatkin olla tu-
levaisuudessa hyvä koulutuksen aihe.

Lajihunajien tuottajia 
vastaajissa vähän

Lajihunajien myyjiä vastasi kyselyyn 
vain 10. Eniten oli tarjolla kanervahu-
najaa, mikä on hyvän kanervavuoden 
jälkeen tietenkin luonnollista. Sen ta-
vallisin kilohinta oli 27–35 €. Lisäksi 
myynnissä oli puolukka-, mesikaste-, 
lehmus-, tattari-, horsma-, voikukka-, 
mustikka- ja hillasuonhunajaa sekä 
keväthunajaa. Osa lajihunajista myy-
tiin monikukkahunajan hinnalla, osa 
taas oli hinnoiteltu hyvinkin vaivan ja 
korkean laadun mukaan, kuten puo-
lukkahunaja, jonka kilohinnaksi 140 
gramman pakkauksessa tuli 85,71 €. 
Kyselyn kallein hunaja ei kuitenkaan 
ollut lajihunaja, vaan pientuottajan 
monikukkahunaja, jonka kilohinta 
315 gramman pakkauksessa myytynä 

oli 92 €. Ei siis suinkaan aina pidä 
paikkaansa, että harrastajat myisivät 
hunajansa edullisemmin kuin am-
mattilaiset.

Muovipakkaukset 
kasvattaneet suosiotaan

Pakkausmateriaaleista muovi oli edel-
leen suosituin. Nyt se oli kasvattanut 
hieman suosiotaan viime vuosiin näh-
den, mitä voi pitää yllättävänä. Muo-
via vähintään yhtenä pakkausvaihto-
ehtona käytti 73 prosenttia ja pelkkää 
muovipakkausta 39 prosenttia vastaa-
jista. Tulos voisi johtua esimerkiksi 
puristepullon suosion kasvusta. Nyt 
puristepulloa kertoi käyttävänsä 19 
prosenttia vastaajista.

Lasia ainakin jossain pakkaukses-
sa käytti 57 prosenttia ja yksinomaan 
lasipakkausta 24 prosenttia vastaajis-
ta. Lasin suosio oli jonkin verran vä-
hentynyt. Kartonkia käytti nyt ainakin 
yhtenä pakkausvaihtoehtona 9 pro-
senttia vastaajista ja pelkkää karton-
kia 3 vastaajaa. Kartonkipakkausten 
käyttö näyttäisikin lisääntyvän, jos-
kin hyvin hitaasti.

Hinta pidetty samana 
tai nostettu

Kyselyn kommenttiosiossa näkyi sa-
ma kuin numero-osuudessa: hinnat 
oli joko pidetty ennallaan tai niitä 
oli nostettu. Moni hintansa samana 
pitänyt kommentoi, että pakkaamoi-
den hunaja on kaupoissa jopa edulli-
sempaa kuin edellisenä vuonna, joten 
omaa hintaa on vaikea nostaa.

Runsaasti kommentteja oli myös 
hintojen nostosta, jolle nykyisessä ta-
loustilanteessa on kova paine. ”Nos-
tin hintoja 10 prosenttia, ja toivotta-
vasti myös pakkaajat suostuvat nosta-
maan hintojaan, jottei hinta jää inflaa-

Hunajan hinta nousussa

Copa-Cogecan hunajatyöryhmä julkaisi marras-
kuussa lehdistötiedotteen, jossa se ilmaisee huo-
lensa hunajantuotannon jatkumisesta EU:ssa 

monen huonon satovuoden jälkeen. Mennyt kesä oli 
hunajantuotannon kannalta hyvä Euroopan pohjoisosis-
sa, mutta Etelä-Euroopassa kärsittiin vuosikymmenen 
pahimmasta kuivuudesta. Esimerkiksi Espanjassa huna-
jasato oli paikoitellen jopa 80 prosenttia heikompi kuin 
normaalina kesänä.

Hunajan tuotanto on vähentynyt EU:ssa 16 prosent-
tia vuosina 2015–2020, vaikka pesien määrä on samaan 
aikaan kasvanut samat 16 prosenttia. Euroopassa myy-
tävän hunajan tukkuhinta on tällä hetkellä 3–5 euroa ki-
lolta. Hunajan tuotantokustannusten nousu aiheuttaa 
toiminnan jatkumiselle suuria haasteita etenkin huo-
noilla satoalueilla.

Tällä hetkellä vain 60 prosenttia Euroopassa käyte-
tystä hunajasta on tuotettu EU:ssa. Loput 40 prosenttia 
tuodaan EU:n ulkopuolelta, erityisesti Kiinasta ja Ukrai-

Direktiivin muutos 
turvaa hunajantuotantoa Euroopassa
Hunajadirektiiviä ollaan päivittämässä siten, että erityisesti tuontihunajan alkuperä tulee ilmoit-
taa pakkauksissa tarkemmin. Muutosten toivotaan parantavan eurooppalaisen hunajan asemaa 
markkinoilla.

nasta. Tuonti on lisääntynyt etenkin Ukrainasta vuosien 
2016 ja 2021 välillä. Kiinasta tuodun hunajan hinta on 
laskenut, mutta Ukrainasta tuodun hiukan noussut vii-
den viime vuoden aikana.

EU:n hunajadirektiiviä on päivitetty tuontihunajan 
suuren markkinaosuuden takia, ja eurooppalaisten tuot-
tajien vaikean tilanteen vuoksi hunajatyöryhmä haluaa 
kiirehtiä direktiivin hyväksymistä ja voimaantuloa. Päi-
vitetyssä direktiivissä puututaan erityisesti Eurooppaan 
tuotavan hunajan alkuperämerkintöihin. Uusien pakka-
usmerkintävaatimusten ansiosta sekä viranomaiset et-
tä kuluttajat näkevät paremmin, mistä kaupan hyllyssä 
oleva tuontihunaja on peräisin. Paremman jäljitettävyy-
den toivotaan ohjaavan kuluttajia valitsemaan euroop-
palaista hunajaa ja parantavan näin eurooppalaisen hu-
najan asemaa ja hintaa markkinoilla.

Koko tiedote löytyy osoitteesta copa-cogeca.eu/
press-releases hakusanalla honey.

Anneli Salonen

tiota edeltäviin aikoihin”, kommentoi 
eräs ammattitarhaaja.

Sama ajatus oli usealla pientar-
haajalla: ”Hunajan hintaa pitäisi eh-
dottomasti nostaa. Pakkaustarvikkei-
den, ruokintasokerin, polttoaineen 
ja hoito- ja pesätarvikkeiden hinnat 
ovat nousseet merkittävästi, ja tämän 
pitäisi näkyä myös hunajan hinnas-
sa. Hunajan hinta on jo ennestään lii-
an halpa.”

Vaikka hinnan nostaminen saattaa 
hirvittää tarhaajaa itseään, asiakkaat 
saattavat suhtautua asiaa ymmärtäväi-
sesti, kuten eräs sivutoiminen tuottaja 
kuvailee. ”Olen nostanut hintoja tänä 
vuonna, koska tuotantokustannukset 
ja yleinen ruuan hintataso on nous-
sut. Asiakkailta ei ole tullut ollenkaan 
negatiivista palautetta korotuksesta.”

Virpi Aaltonen

KYSELYN TAUSTAA
● SML:n hintakysely toteutettiin nettikyselynä syys-lokakuun vaihteessa. 

Kyselyyn vastasi 180 tarhaajaa.
● Suurin osa vastaajista oli jälleen pientarhaajia. Enintään kymmenen 

pesää oli 113 vastaajalla; 11–50 pesää 53 vastaajalla, 50–100 pesää 
10 vastaajalla ja yli 100 pesää neljällä vastaajalla.

● Suurin osa vastaajista, 48, ilmoitti myyntialueekseen Uudenmaan. 
Myös Varsinais-Suomi 22, Pohjois-Pohjanmaa 21 sekä Pohjois-Savo 
ja Keski-Suomi, 15, olivat hyvin edustettuina. Koko Suomen ilmoitti 
myyntialueekseen viisi osallistujaa.

● Vastaajista kaikki myivät hunajaa suoraan kuluttajille. Lisäksi 16 pro-
senttia myi hunajaa kauppoihin ja 13 prosenttia pakkaajille.

● Vastaajista vain viisi oli luomutarhaajia, joten luomun ja tavanomai-
sesti tuotetun hunajan hintaa ei voitu vertailla.

● HUOM. SML ei esitä hintakyselyn tulosten perusteella hunajalle 
mitään suositushintaa.

Pakkauksen keskihinta 2021 ja 2022
1 kilogramman pakkaus    14,60 € ja 15,14 €
500 gramman pakkaus      8,52 € ja 8,89 €
450 gramman pakkaus      6,69 € ja 7,04 €
350 gramman pakkaus      6,39 € ja 6,45 €
300 gramman pakkaus      6,17 € ja 6,38 €
250 gramman pakkaus      5,89 € ja 4,93 €

*  Mediaanihinnalla tarkoitetaan hin-
taa, joka saadaan, kun kaikki hin-
nat laitetaan jonoon pienimmästä 
suurimpaan ja valitaan luvuista 
keskimmäinen.
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Apimondian hunajakilpailussa tiukka seula
Apimondian hunajakilpailun sääntöjä muutettiin tänä vuonna 
merkittävästi, jotta voittajahunajat olisivat varmasti puhtaita 
ja korkealaatuisia. Yllättävän moni hunaja putosi kisasta loppu-
metreillä antibioottijäämien tai väärennösepäilyn vuoksi.

Apimondian World Beekeeping 
Awards 2022 -kilpailu pidettiin tänä 
vuonna elokuussa Istanbulissa, kos-
ka kongressi siirrettiin sodan vuoksi 
Venäjän Ufasta Turkkiin. Edellinen 
WBA-kilpailu Montrealissa vuonna 
2019 oli hunajien osalta katastro-
faalinen, koska noin puolet hunaja-
näytteistä hylättiin kilpailusta. Siksi 
kilpailun sääntöjä ja prosesseja oli 
tätä vuotta varten muokattu.

Jokaisen näytteen jäljitettävyy-
teen kiinnitettiin nyt erityistä huomi-
ota, kilpailukategorioita muutettiin ja 
laatuhunajille oli määritetty labora-
toriorajat. Myös arvosteluohjeet uu-
sittiin ja valittiin uusi kansainvälinen 
arvioijaraati, jossa oli 42 jäsentä. Ar-
vioijat tekivät työnsä kotimaissaan, 
joihin kunkin kategorian näytteet lä-
hetettiin. Tällä estettiin tuomareihin 
kohdistuva painostus kilpailupaikal-
la. Raadissa mukana ollut tanskalai-
nen Zofuz Knudsen kertoi, että hän 
oli hyvin mielissään kaikista uudis-
tuksista. Knudsen piti tämän vuoden 
kilpailua kaikkein puhtaimpana ja rei-
luimpana – joskin myös monimutkai-
simpana – kaikista niistä kilpailuista, 
joihin hän on tutustunut.

Hunajat kävivät läpi 
tutkimusten sarjan

Kilpailuun lähetettiin 156 näytettä 
44 eri tuottajalta 21 eri maasta. Tänä 
vuonna kilpailussa oli mukana myös 
yksi suomalainen hunajanäyte – il-
meisesti ensimmäistä kertaa koskaan. 
Näytteitä arvioitiin kymmenessä eri 
sarjassa, ja esimerkiksi lajihunajien 

sarjassa oli näytteitä 29 eri kasvilajis-
ta kerätystä hunajasta.

Hunajanäytteistä tutkittiin ensin 
kosteus, HMF-arvo ja invertaasient-
syymin määrä, ja niille tehtiin aistin-
varainen arviointi. Sen jälkeen näyt-
teet lähetettiin tuomareille eri maihin 
aistinvaraisesti arvioitavaksi. Mitalin 
saajat määräytyvät arvioijien antami-
en pisteiden mukaan, ja siksi samassa 
sarjassa voi olla useita samanarvoisen 
mitalin saajia. Mitalipisteille päässeet 
hunajat lähetettiin lopuksi vielä anti-
biootti- ja väärennösanalyyseihin.

Hylkäyksiä antibiooteista 
ja väärennösepäilyistä

Tämän vuoden kilpailussa hylättyjen 
näytteiden osuus oli 39 prosenttia 
eli paljon pienempi kuin edellisessä 
WBA-kilpailussa Kanadan Apimon-
diassa. Toki määrä on korkea, kun 
puhutaan maailman parhaista huna-
jista. Kolme näytettä hylättiin oudon, 
hunajaan kuulumattoman tuoksun 
perusteella, seitsemässä näytteessä oli 
liian korkea vesipitoisuus ja yhdek-
sän näytteen HMF-arvo ei täyttänyt 
vaatimuksia. Näytteistä 20 siirrettiin 
prosessoitujen hunajien sarjaan liian 
alhaisen invertaasientsyymimäärän 
takia ja lajihunaja-analyysien perus-
teella hylättiin myös pari näytettä.

Mitalien saajiksi valittujen huna-
jien joukosta 16 näytteestä löytyi an-
tibioottijäämiä ja väärennösepäilyjen 
perusteella hylättiin yli 30 näytettä. 
Niinpä kilpailussa jäi jakamatta mel-
koinen määrä mitaleja. Koska mitalit 
jaettiin tuomareiden antamien pistei-

den perusteella, myös kultamitaleja 
jäi jakamatta useassa sarjassa. Läm-
möllä onnittelemmekin Raimo Ter-
volaa, jonka horsmahunaja sai käsit-
telemättömien lajihunajienhunajien 
sarjassa hopeaa 17 pisteellä!

Mukaan kilpailemaan 
Kööpenhaminaan 2025

Vuoden 2025 Apimondia pidetään 
Kööpenhaminassa, ja suomalaisilla 
hunajantuottajilla on hyvä tilaisuus 
osallistua siellä järjestettävään WBA-
kilpailuun. Mahdollisuuksien mukaan 
SML järjestää ennen vuoden 2024 
hunajasatoa koulutustilaisuuksia, jois-
sa valmennetaan tuottajia kilpailua 
varten.

Tarkempi raportti vuoden 2022 
hunajakisasta on Apimondian sivuil-
la: apimondia.org/latest/apimondia-
world-beekeeping-awards-2022-ho-
ney-contest

Anneli Salonen
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Karhukannan hoitosuunnitelma 
on maa- ja metsätalousministeriön 
suurpetopolitiikan kehittämisen oh-
jenuoraksi tehty suunnitelma. Sillä 
ohjataan karhujen suojelua, karhukan-
nan kehitystä sekä kannanhoidollista 
karhunmetsästystä Suomessa. En-
simmäinen karhukannan hoitosuun-
nitelma on tehty 2007 ja nykyistä 
päivitystä on valmisteltu vuodesta 
2016 alkaen. Valmistelun ovat tehneet 
Suomen riistakeskus ja Luonnonva-
rakeskus yhteistyönä.

Suunnitelmaluonnos oli lausun-
noilla jo vuonna 2017, mutta kesällä 
2022 se vihdoin viimeisteltiin maa- ja 
metsätalousministeriön virkamiestyö-
nä. Kesäkuun viimeistelykokoukses-
sa kuultiin myös sidosryhmiä. SML 
kommentoi luonnosta aikanaan vuon-
na 2017, ja kesän kokoukseen osallis-
tuivat karhuvaliokunnan puheenjoh-
taja Janne Leimi ja mehiläishoidon 
neuvoja Maritta Martikkala.

Korvauskäytännöt 
säilyvät ennallaan

Hoitosuunnitelmassa pyritään so-
vittamaan yhteen toisaalta karhujen 
elinalueilla asuvien ja toimivien kan-
salaisten tarpeet ja toisaalta karhukan-
nan suojelun tarpeet. Päätavoitteita 
ovat karhun suotuisan suojelutason 
säilyttäminen ja karhukannan ihmis-
arkuuden ylläpitäminen.

Suotuisa suojelutaso tarkoittaa si-
tä, että karhukannan elinvoimaisuus 
turvataan ja samalla otetaan huo-
mioon karhun elinalueilla asuvien 
kansalaisten tarpeet ja näkemykset. 
Suunnitelman toimilla pyritään tur-
vaamaan elinvoimainen karhukanta 
osana suomalaista luontoa ja ekosys-
teemiä, mahdollistamaan karhujen 
kestävä kannanhoidollinen metsästys 
sekä vastaamaan poro- ja kotielänva-

Karhukannan hoitosuunnitelma
vihdoin päivitetty

Karhukannan hoitosuunnitelman päivitys saatiin viimeisteltyä ke-
sällä 2022. Karhuvahingot ja tarhojen suojaamiseen tarkoitetut säh-
köpaimenaidat korvataan mehiläishoitajille samoin kuin ennenkin.

hinkojen aiheuttamiin taloudellisiin ja 
sosiaalisiin haasteisiin. Lisäksi suun-
nitelma vastaa karhun suojelua kos-
keviin kansainvälisiin velvoitteisiin.

Karhujen aiheuttamien vahinko-
jen ja niiden ennaltaehkäisyn korvaus-
käytäntöihin ei ole tehty päivityksessä 
muutoksia. Ensisijainen ennaltaehkäi-
sevä toimenpide mehiläistarhoilla on 
tarhan suojaaminen sähköpaimenaidal-
la. Koska ennaltaehkäisevän toimenpi-
teen hyöty on moninkertainen karhun 
aiheuttamien vahinkojen kustannuk-
siin verrattuna, suojauksen korvaami-
nen on järkevää myös valtion kannalta.

Karhukannan suuruus ja 
kannanhoidollinen metsästys

Hoitosuunnitelmassa tarkastellaan 
karhun kannanhoidollista metsästystä 
monelta kannalta. Karhukanta on hoi-
tosuunnitelman mukaan vahvistunut 
Suomen EU-jäsenyyden aikana noin 
800 yksilöstä noin 2 700 yksilöön. 
Karhukannan elinvoimaisuutta arvi-
oidaan myös IUCN:n uhanalaisuus-
arvioinnilla, jonka mukaan karhu on 
arvioitu luokkaan silmälläpidettävä 
(NT). Huolimatta kanta- ja uhan-
alaisuusarvioista karhu on kuitenkin 
EU-direktiivin mukaan edelleen Suo-
messa tiukasti suojeltu laji.

Karhukannan hoitosuunnitelman 
mukaan Suomen karhukanta on niin 
suuri, ettei pelkästään vahinkoa tai 
turvallisuusuhkaa aiheuttavien yksi-
löiden poistamisella voida hallita kas-
vavan karhukannan aiheuttamia sosi-
aalisia, taloudellisia tai ekologisia on-
gelmia. Siksi Suomessa on säädelty 
karhukantaa luontodirektiivin 16. ar-
tiklan 1. kohdan e-alakohdan nojalla 
(viite 1). Säätelyn tarkoitus on kan-
nanhoidollinen, ja se on pantu täy-
täntöön metsästyslain 41. §:n 3. mo-
mentissa.

Kannanhoidollisella 
karhunmetsästyksellä pyritään:

● Ylläpitämään karhun ihmisarkuut-
ta, mikä vähentää mahdollisia 
konflikteja.

● Rajoittamaan kannan kasvuno-
peutta alueilla, joilla karhuja on 
harvassa tai jonne karhu on vasta 
palaamassa, jotta voidaan varmis-
taa lajiin sopeutuminen ja siten 
sen hyväksyttävyys.

● Säilyttämään karhujen tiheys sosi-
aalisesti, taloudellisesti ja ekologi-
sesti hyväksyttävällä tasolla.

Uutena teemana 
monilajinen kannanhoito

Kannanhoitosuunnitelmassa on otettu 
uutena asiana mukaan monilajinen 
kannanhoito. Sen mukaan kannan-
hoidossa ja sen suunnittelussa huo-
mioidaan myös suurpetojen ja niiden 
saaliseläinten välinen vuorovaikutus. 
Karhu käyttää ravinnokseen hirvi-
eläinten vasoja, mikä vaikuttaa ti-
heän karhukannan alueella hirvi- ja 
peurakantaan. Lisäksi pyritään huo-
mioimaan muut suurpedot ja niiden 
keskinäinen vuorovaikutus.

Hoitosuunnitelmassa tarkastellaan 
myös kysymyksiä karhujen ihmisar-
kuuden ylläpidosta sekä karhujen hou-
kutteluruokintaa kuvaushaaskoilla ja 
yksittäisten henkilöiden pitämillä ruo-
kintapaikoilla. Suunnitelman mukaan 
tutkimusta suurpetojen säännöllisen 
ruokinnan vaikutuksista jatketaan. Li-
säksi käynnistetään laajapohjainen tut-
kimushanke, jossa selvitetään yksityis- 
ja matkailukäytössä olevien ruokinta-
paikkojen vaikutuksia, laaditaan niille 
ohjeistuksia ja selvitetään tarvetta sää-
dellä niiden toimintaa.

Maritta Martikkala

Viite 1: Suomen karhukannan hoito-
suunnitelma: urn.fi/RN:ISBN:978-952
-366-372-5
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Mehiläiset ovat kiinnostaneet ko-
ko kansaa kasvavissa määrin viime 
aikoina. Mielenkiinto ei ole rajoittu-
nut Pelasta pörriäinen -kampanjaan 
tai maatalouden ja luonnontietei-
den parissa toimiviin ammattilaisiin 
vaan myös talouden asiantuntijat 
ovat kiinnittäneet aiheeseen entis-
tä enemmän huomiota. Onhan me-
hiläistarhauksella suuri rooli ruoan 
omavaraisuuden takaamisessa, ja sen 
tuottama pölytys on mitattavissa ra-
hallisena arvona.

Selvitin pari vuotta sitten Esto-
nian Business Schoolille tehdyssä 
lopputyössäni pölytyspalvelun kau-
pallisia mahdollisuuksia (Mehiläinen 
5/2020). Nyt rajasin pro gradu -työni 
tiukasti hunajan hinnan ja tuottavuu-
den tutkimiseen. Työn pohjana oli 
haastattelututkimus, johon pyysin 
mukaan sekä mehiläistarhauksen am-
mattilaisia että harrastajia. Tarkoituk-
sena oli selvittää, miten eri mittakaa-
van mehiläistarhaajat näkevät toimin-
tansa kannattavuuden ja liiketoimin-
nan kehittämisen näkökulmasta. Yh-
teensä haastattelin 15:tä tarhaajaa, 
joista seitsemän oli kokopäiväisiä am-
mattitarhaajia.

Haastattelujen lisäksi tein katta-
van kirjallisuuskatsauksen aiheesta. 
Ulkomailla mehiläistaloutta ja mehi-
läistarhauksen tuottavuutta on tutkit-
tu paljonkin. Haasteena kuitenkin on, 
että tutkimukset ovat yksityiskohtai-
sia ja kertovat lähinnä tutkijoiden ko-
timaiden tilanteista. Yleistä tietoa ei 
ainakaan vielä ole olemassa kansain-
välisellä tasolla.

Tarhaajilla sama käsitys 
tuottavuuden jarruista

Tutkimuksessani nousi esille neljä 
pääaihetta: mehiläistarhauksen käy-

Miten parantaa 
mehiläistalouden tuottavuutta?
Lumi Drozzin selvitti pro gradu -työssään, mitä suomalaiset tarhaajat 
ajattelevat mehiläistalouden tuottavuuden kehittämisestä. Tutkimuk-
sen mukaan huolella suunniteltu brändi, uudet teknologiset ratkaisut 
ja hunajan myynti ulkomaille voisivat ainakin olla ratkaisuja tuotta-
vuuden parantamiseen.

tännöt ja toimenpiteet, tarhaajien 
välineet ja työkalut, rahalliset inves-
toinnit mehiläisliiketoimintaan sekä 
tarhaajien, viljelijöiden ja kuluttajien 
koulutustaso. Näillä osa-alueilla tar-
haajat kokevat voivansa vaikuttaa 
eniten oman liiketoimintansa tuot-
tavuuteen, ja näillä alueilla myös ai-
empi tutkimustyö on löytänyt lupaa-
vimman kehityspotentiaalin muualla 
maailmassa.

Tietyt ennakkoluulot murtuivat jo 
aikaisessa vaiheessa tutkimusta. Yl-
lättävää oli esimerkiksi se, että riip-
pumatta toiminnan laajuudesta kaik-
ki tarhaajat tunnistivat samat kannat-
tavuutta rajoittavat tekijät. Harrasteli-
jat, sivutoimiset ja täysipäiväiset tar-
haajat ovat siis hyvin yksimielisiä sii-
tä, mikä alan kannattavuutta ja liike-
toiminnan kehitystä hidastaa, jarrut-
taa tai jopa estää. Toinen merkittä-
vä huomio oli se, että loisten ja sai-
rauksien ehkäisemisen koetaan vie-
vän paljon tarhaajan aikaa, mutta se 
ei kuitenkaan ole tuottavuutta ajatel-
len suurin haaste.

Kaikki haastatellut tarhaajat oli-
vat hyvin tietoisia oman toimintan-
sa tuottavuuden edistäjistä ja jarruis-
ta. Monilla on myös selkeä suunni-
telma siitä, miten he voisivat kasvat-
taa omaa toimintaansa. Suurin ongel-

ma on kuitenkin investoitavan kätei-
sen puute. Sama syy nousi esiin kerta 
toisensa jälkeen: kaikkea on kokeiltu 
toiminnan tehostamiseksi, mutta hu-
najasta saatava myyntivoitto ei riitä 
nykyisen toiminnan kasvattamiseen.

Kehitystä brändeihin, 
teknologiaan ja vientiin

Tutkimuksen lopputuloksista voidaan 
vetää johtopäätöksiä siitä, mihin 
alan yleistä kehitystä olisi suunnat-
tava. Mehiläistarhaajan oma brän-
di korostuu tulevaisuudessa entistä 
enemmän. Kuluttajia miellyttävä ja 
persoonallinen tarina, visuaalinen 
ilme ja tuottajan arvot voivat kas-
vattaa lähihunajan houkuttelevuutta 
kaupan hyllyillä. Uuden teknologian 
hyödyntäminen voi sekä tehostaa tar-
haustoimintaa entisestään että luoda 
täysin uutta tarjontaa datatalouden 
markkinoilla.

Näiden lisäksi Suomen maine ul-
komailla on huippuluokkaa, ja erityi-
sesti suomalaiset elintarvikkeet miel-
letään muualla Euroopassa ja Aasias-
sa laadukkaiksi. Kansainvälisen toi-
minnan kehittäminen on siis hyvin 
varteenotettava tapa kasvattaa kysyn-
tää ja toiminnan tuottavuutta.

Lumi Drozzin

Lue lisää: Kirjoituksen pohjana oleva pro gradu -työ "Pro-
fitability as a critical indicator for the development of Fin-
nish beekeeping" löytyy sähköisessä muodossa osoitteesta 
lugeja.ee/record/2034453
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Camillas hörna

Vintern har anlänt och här i Tenala har vi också fått 
snö. Den kanske ännu smälter bort men just nu 
ligger den kvar och gör att allting verkar lite ljusare.

Biodlingens hörnstenar: 
god praxis, underhåll och noggrannhet

Innan våren är det bra att gå igenom kupmaterialet, 
smälta ner alla mörka ramar och rengöra kupmaterialet. 
Träkupor är lätta att desinficera genom att flamma dem 
med eld och styroxkuporna med hett vatten. Det är bara 
nödvändigt att använda desinfektionsmedel om man har 
sjukdomar. Viktigt är att noggrant rengöra kupor och ramar 
som har avföringsfläckar eller mögel. Gamla ramar kan 
rengöras genom att koka dem i en sodalösning (6 %) eller 
lutlösning (2 %). Speciellt viktigt är det att koka ramarna 
om man har amerikansk yngelröta. Man skall vara försik-
tig då man behandlar ramarna i kokande vatten. Lut är 
frätande så det är bra att åtminstone ha skyddsglasögon 
och skyddshandskar på sig. De redskap och verktyg som 
man använder i honungshanteringen är även bra att se 
över och kanske förnya.

Rester i vaxet

Bivaxet speglar omgivningen. I vaxet hittar man alla de 
ämnen som biodlaren har använt men också det som 
grannarna har använt på sina åkrar och trädgårdar. Men 
det allra viktigaste är att biodlaren själv reflekterar över 
sina egna rutiner. Man får exempelvis inte göra några 
extra varroabekämpningar under den tid då bina samlar 
in nektar. Ämnen som lagras i vaxet kan också utsöndras 
i honungen. Det är länge sedan Apistan användes men 
fortsättningsvis hittas det spår av den aktiva substansen 
tau-fluvalinat i vax. Som tur är används det i Finland inte 
antibiotika i biodlingen.

Planera skötselåtgärderna

Bäst är det att planera skötselåtgärderna på förhand. Den 
långa varma hösten har säkert gjort det att kvalstermäng-
den i kuporna har ökat. Om nedfallet vid oxalsyrabehand-
lingen är över 200 kvalster så lönar det sig att förbereda 
sig för en vårbehandling. Då bör bekämpningen ske inom 
en vecka efter rensningsflygningen. En senare behandling 
tar hårt på bina och resultatet blir också sämre. Om man 
missar detta tillfälle så nästa gång man bekämpa är i maj 
efter att vinterbina har dött och det finns unga bin i kupan. 
Då bekämpar man med myrsyra. Sedan under sommaren 
gör man bara odlingstekniska åtgärder för hålla varroan 
stången.

Aromföreningarna berättar honungens ursprung

År 2016 började svenskarna Viktoria Bassani och Matias 
Lundgren undersöka honung med en aromföreningsana-
lys som baserar sig på gaskromatografi. Man kan urskilja 
800 aromämnen i honung. Med hjälp av ämnena kan man 
bestämma honungens växtursprung, aromprofil, geogra-
fiska ursprung, eventuell jäsning och hur honungen har 
lagrats. Dessutom kan man avgöra om det verkligen är 
äkta honung. Från Finland har det även skickats in prover. 
Målet är att i något skede kunna erbjuda laboratorietjäns-
ter åt biodlarna. För tillfället fungerar laboratoriet med 
projektpengar och pågår ännu till hösten 2023. Förbundet 
utmanar lokalföreningarna att samla ihop 20–30 prover. 
Med hjälp av dessa försöker man avgöra med vilka arom-
föreningar man kan känna igen regional honung. Ta gärna 
kontakt med Anneli Salonen: anneli.salonen@hunaja.net 
eller 050 470 6411.

Jag önskar er alla en riktigt God Jul och Gott Nytt År.
Camilla

Satokyselyyn voi vielä vastata
SML kerää jäseniltään joka syksy mehiläisvuoden tietoja satokyselyllä. Saatujen tietojen avulla laaditaan vuosittain 
mehiläishoidon keskeisimmät tilastot. Käytämme tilastotietoja muun muassa SML:n toiminnan suunnittelussa ja 
vaikuttavuuden seurannassa sekä jäsentemme edunvalvonnassa. Kyselyn tiedoista julkaistaan myös yhteenveto 
Mehiläinen-lehdessä 1/2023.

Tarvitsemme satokyselyyn mahdollisimman paljon vastauksia, jotta tilastomme olisivat luotettavia. Jokainen 
vastaus on siis tärkeä. Pääset vastaamaan kyselyyn helpoiten liiton nettisivuilta. Linkki sekä suomen- että ruot-
sinkieliseen kyselyyn on julkaistu viimeisimmässä tarhaajatiedotteessa.  Suora linkki kyselyyn on: mehilaishoita-
jien-liitto-lv.creamailer.fi/survey/nctwwsxc8udrf .

Kyselyyn vastanneiden yhteystiedot käsitellään SML:n tietosuojaselosteen mukaisesti, eikä yksittäisten tar-
haajien tietoja julkaista missään. Kyselyyn voi vastata 22.12.2022 asti. Kaikkien sähköpostinsa ilmoittaneiden kes-
ken arvotaan yllätyspalkinto. Kannattaa siis osallistua!

Anneli Salonen



EU-kooste 6/202216


