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Huoli pölyttäjistä ja pölytyksestä on maailmanlaajuinen
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Maailmalla aiheesta tehty paljon tutkimusta, 
mutta Suomessa vain vähän

● Monissa maissa pölyttäjät vähentyneet voimakkaasti

● Vähenemisen taustalla monia syitä, esim. elinympäristöjen 
väheneminen, kasvinsuojeluaineiden käyttö, loiset, taudit

● Pölyttäjillä suuri taloudellinen merkitys ruuantuotannolle

• noin 75 % maailman viljelykasveista on riippuvaisia hyönteispölytyksestä 

● Viljelykasvit tarvitsevat sekä tarhattuja että villejä pölyttäjiä

● Monimuotoinen pölyttäjälajisto tehostaa pölytystä

Suomessa:

● Pölyttäjätutkimusta tehty viime vuosiin asti vain vähän

● Parhaillaan käynnissä useita tutkimushankkeita
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Mitä tiedetään pölyttäjähyönteisten 
kannankehityksestä Suomessa?

● Luonnonvaraisten pölyttäjien kehityksestä heikot tiedot

• Mesipistiäiset (= kimalaiset ja erakkomehiläiset)

• Yhä suurempi osa lajeista uhanalaisia

• Kukkakärpäset - ??? 

• Päivä- ja yöperhosista parhaiten seurantatietoa

● Tarhamehiläisen määristä hyvät tiedot

• Kansallinen rekisteri

● Pölyttäjille tärkeitä elinympäristöjä: pellonpientareet, pellon 
ja metsän reunavyöhykkeet, kesannot, laitumet ja niityt

• Perustamista tuetaan maatalouden ympäristökorvauksella

• Useita hyviä toimenpiteitä, esim. luonnonhoito – ja 
monimuotoisuuspellot 
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Yöperhoset                              Päiväperhoset

● Seurantaa vuodesta 1999 lähtien.

● Suurta vaihtelua ilman selvää trendiä.

● Lajeissa on silti enemmän vähentyneitä 
kuin runsastuneita.

● Seurantaa vuodesta 1993 lähtien.

● Kokonaisyksilömäärissä ei selvää trendiä.

● Kolme voimakasta huippuvuotta.

● Lajien välillä suurta vaihtelua; monet 
eteläiset runsastuneet, pohjoiset 
useammin taantuneet.
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● Rypsin ja rapsin satotasojen lasku voimakkaimmin viljellyillä 
alueilla viittaa pölytysvajeeseen (Hokkanen ym. 2017)

● Laajassa maastotutkimuksessa pölyttäjien runsaus tehosti 
rypsin siementuottoa (Toivonen ym. 2019)

● Mehiläishoitajien Liiton kokeissa on selvitetty useilla kasveilla 
hyönteispölytyksen tuomaa sadonlisäystä

• Esim. vadelmalla, härkäpavulla, kuminalla ja tattarilla

• Näistä pyritään johtamaan arvioita hyönteispölytyksen 
taloudellisesta arvosta

● Hyönteispölytteisten kasvien viljelypinta-alat ovat kasvussa –
siten myös pölyttäjien merkitys maataloudelle. 7

Mitä tiedetään pölyttäjien merkityksestä
suomalaiselle ruoantuotannolle?



Käynnissä useita hankkeita, joista tulee uutta tietoa 
pölyttäjistä ja pölytyksestä

Suomen Mehiläishoitajain Liitto (SML)

● Vuosittain kyselytutkimuksia mehiläistarhaajille

● Viljelykasvien pölytyskokeita

Luonnonvarakeskus (Luke)

● Useita pölyttäjiin liittyviä tutkimuksia

• Insektisidien vaikutukset; pölytyspalvelut; pölytyksen tukeminen sekaviljelyllä

Suomen ympäristökeskus (SYKE)

● Maiseman ja viljelymenetelmien vaikutukset rypsin ja kuminan pölytykseen

● Pölyttäjähyönteislajien väliset erot pölytystehokkuudessa eri viljelykasveilla 

● Suomen pölyttäjähyönteiskantojen tila, seuranta ja hyönteispölytyksen 
taloudellinen merkitys maataloudelle (”PÖLYHYÖTY”)  
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PÖLYHYÖTY –hanke tuottaa tietoa etenkin 

pölyttäjäkantojen muutoksista
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”Suomen pölyttäjäkantojen tila, seuranta ja hyönteispölytyksen 
taloudellinen merkitys maataloudelle”

● Työryhmä: Juha Pöyry, Janne Heliölä & Mikko Kuussaari (SYKE)

● Yhteistyössä: Eeva-Liisa Korpela (SML), Juho Paukkunen (Pistiäistyöryhmä)

● 2019-2021, rahoittajana Maa- ja metsätalousministeriö (Makera)

Tavoitteena:

1. Laatia yhteenveto pölyttäjäkantojen aiemmasta kehityksestä (TP1)

2. Pilotoida pölyttäjien seurantaa ja tuottaa esitys seurannan järjestämiseksi (TP2)

3. Kartoittaa mehiläispölytyksen tarjontaa maatalousalueilla ja arvioida 
hyönteispölytyksen taloudellinen arvo viljelykasveille (TP3)



● Analysoidaan nykytiedon pohjalta tärkeimpien pölyttäjäryhmien kantojen 
kehitystä Suomessa.

• Tarhamehiläinen, mesipistiäiset, kukkakärpäset, perhoset

• Tiedot atlas-tietokannoista

● Arvioidaan eri pölyttäjäryhmien suhteellista merkitystä pölyttäjinä.

● Tulokset valmistuvat vuoden 2021 aikana.

TP1. Pölyttäjähyönteisten kantojen tila 
ja kehitys Suomessa
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Päätavoite: Valmistellaan esitys kimalaisten säännöllisen seurannan aloittamiseksi

TP2. Kimalaisten seurantamenetelmä ja 
esitys seurannan järjestämiseksi
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Maaseudun Tulevaisuus 10.2.2017

● Maamme tärkeimpiä luonnonvaraisia pölyttäjiä.

● Valitaan soveltuvin seurantamenetelmä, ja 
sopeutetaan se Suomen olosuhteisiin.

● Käynnistetään vapaaehtoistyöhön perustuva 
pilottiseuranta (2019-2020).

● Ensimmäisenä kesänä jo 70 havaintopaikkaa 

● Keväällä 2021 annetaan esitys, miten jatkuva 
seuranta tulisi järjestää.



● Luonnonvaraisten pölyttäjien kannankehityksestä heikot tiedot.

● Myös niiden merkitys ruoantuotannolle heikosti tunnettu.

● Tilanne paranemassa, koska monia tutkimuksia on käynnissä.
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Yhteenveto nykytietämyksestä

Kuva: Tarja Ollikka



● Tarvitaan seurantatietoa pölyttäjien kannoista.

● Monenlaista tarvetta lisätutkimuksille

• Eri pölyttäjälajien merkitys viljelykasvien satoon

• Keinoja pölyttäjien monimuotoisuuden ja viljelykasvien 

pölytyksen turvaamiseksi

• Torjunta-aineiden vaikutukset pölyttäjiin

• Pölyttäjien kannanvaihteluihin vaikuttavat tekijät

● Tarvitaan käytännön toimia pölyttäjien hyväksi

• Esim. kokeiluhankkeita maatiloilla, ja vaikutusten seuranta.
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Johtopäätökset
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KIITOS!


