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Minusta
MOTTO: „Mehiläishoidosta olen oppinut tuntemaan ja 
rakastamaan luontoa enemmän kuin kirjoja lukemalla.“

[J. A. Comenius, 1592-1670]

• Syntynyt Tšekkoslovakiassa

• MMM Brno yliopisto, Tšekki – agronomi & eläinten ruokinta

• MMM Angers yliopisto, Ranska – agronomi, viinituotanto

• Mehiläishoitaja harrastuksena lapsuudesta, 4:ssa eri maassa

• Tutustunut Suomeen v. 2009 lähtien, Suomessa v. 2012

• Työura: Ranska, Tšekki (Praha), Belgia (Bryssel), Suomi (mm. 
Hankkija/Suomen Rehu, Suomen Mehiläishoitajain Liitto ry)

• Nyt Suomessa n. 100 pesää maalla sekä pääkaupunkiseudulla, 
mm. Tuusulassa

• Lähihunajatuottaja (peltokasvit sekä luonnonkasvit)

• Pölytyspalvelua (omena, mansikka)

• Luomutarhaus tulossa Kuva: © Stanin Hani
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Mehiläishoitoni Suomessa

• Monikukkahunaja saa aina, luonnosta tai 
kaupungista. Pääkasvina vadelma ja valkoapila.

• Haaveeni on toteutunut:

lajihunajaa/aluehunaja saa joka vuosi (voikukka, 
lehmus, tattari, kaupunki) tai kun on ”hyvä” vuosi 
(rapsi/rypsi, mesikaste, kanerva, hunajakukka)

• Odottavat: sinimailanen, mesikkä, kumina …

• Tätä lajihunajaa varten harrastan siirtohoitoa

• Moni lajihunaja ei olisi mahdollista saada ilman 
viljelijöitä

Peter Frühwirth, 2016

HUOM! 
Ei kaikki palkokasvi tuottaa mettä (-> hunajaa), 
mutta palkokasvikukista saattu siitepöly on 
tärkeää valkuaisravintoa pölyttäjille
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Suomen mehiläisille paras “rikka”kasvi





Mehiläispölytyksen arvo 

• Hyönteispölytys maailmanlaajuisesti 153.000 milj. €, 
lähes 10% koko ravinnontuotannon arvosta

• Suomessa yli 60 milj. €

• Tarhamehiläiset, mutta myös muut hyönteiset 
(erakkomehiläiset, kimalaiset, perhoset jne.)

• Tarhamehiläisten osuus Euroopan pölytyksessä on 
75-85%.

• Pölytyspalvelu on ekosysteemipalvelu ja 
mehiläistarhauksen arvokkain tuote. 

Pölytyksen arvo onkin rahallisesti mitattuna 
moninkertainen verrattuna hunajan arvoon

https://www.bee-life.eu



Suomessa 4.155 ha mansikkapeltoala, sen lisäksi 
2546 ha muuta viljeltyä marjapeltoa (2018)

www.laitalanluomutila.fi

Moni kasvi tarvitsee mehiläisiä. 
Taulukossa on arvioita siitä, kuinka 
suuri osuus kasvien sadosta on 
riippuvaista mehiläispölytyksestä.



Harmaahomeen torjunta mehiläisten kautta

• mansikan ja vadelman harmaahometta voi torjua mehiläisten 
avulla

• mehiläisten levittämä biotorjunta-aine Prestop Mix on 
Suomessa kehitetty (Verdera Oy) ja se sisältää Gliocladium
catenulatum J1446 -sienen rihmastoa ja itiöitä

• saman aineen käyttö omenan siemenkotelo-mädän 
torjunnassa, Verderan kenttäkokeissa saatu lupaavia tuloksia

• torjunta-aine sijoitetaan vektorilevittimeen eli vekottimeen, 
joista se tarttuu mehiläisiin niiden lentäessä ulos pesästä 

• menetelmää käyttävällä marjanviljelijällä mahdollisuus saada 
ympäristötukea 500 €/ha – edellytyksenä 
pölytyspalvelusopimus ja vähintään 2 mehiläispesää/hehtaari





Pölytyskokeiden tuloksia

Vadelma / vuosi 2015

• neljä käsittelyä: mehiläishäkki (pakotettu mehiläispölytys), pakotettu mehiläispölytys 
+ Prestop Mix, tyhjä häkki (ei pölyttäjiä) & kaikille pölyttäjille avoin ruutu

• mehiläiset siirrettiin tilalle kesäkuun alussa kun 10 % kukista oli auki 

• sadonkorjuu alkoi heinäkuun puolivälissä ja loppui elokuun alussa; marjat punnittiin

• paras sato: mehiläispölytys + Prestop Mix 3429 kg/ha (vrt. ilman pölyttäjiä 851 kg/ha)

pakotettu mehiläispölytys
eli

tarhamehiläinen tärkeässä 
roolissa ja Prestop Mix vielä 

parantaa tulosta



Vadelmapölytyskoe 
2015



Pölytystutkimukseni tuloksia

Tieteellinen tutkimuslaitos Dol, Tšekki vuosina 
1997-2001

Syysrapsi (Brassica napus L.)

• Pölytyksen hyödyt

• Lisää lidun (24%) ja siementen määrää
(20%)

• Lisää sadon määrää (51%)

• Parantaa laatua (siementen öljymäärää ja 
itämistä)

• Mesi- ja sokerierityksen määrä ja laatu ei riipu 
lajikkeesta (tavanomaista, muuntogeenistä; 
poikkeus: eräs hybridi)

• Muuntogeenisen rapsin siitepölyn siirtyminen



Pölytyskokeiden tuloksia
Härkäpapu / vuosi 2016

empty = ei pölyttäjiä
bees = pakotettu mehiläispölytys
open = avoin häkki
control = täysin vapaa pölytys

paras pölytystulos vapaalla 
pölytyksellä 

eli
luonnonpölyttäjät tärkeässä 

roolissa
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• Mehiläiset käyvät 
ottamassa mettä 
härkäpapukukissa



Pölytyskokeiden tuloksia

Tattari / vuosi 2017
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paras pölytystulos vapaalla pölytyksellä 
eli 

luonnonpölyttäjät 
tässäkin tärkeässä roolissa – pellon

laidalla myös mehiläispesiä



Mahdollisuuksia lisätä satotasoa pölyttäjillä

Mansikka 1-3

Vadelma 1-2

Mustaherukka 2-4

Punaherukka 2

Pensasmustikka 3-5

Omena 4-12

Valko- ja alsikeapila 2-3

Puna-apila 4-8

Härkäpapu 2-8

Tattari 2-5

Rypsi ja rapsi 2-3

Avomaankurkku 2-6

• Arvioittu tarvittavaa mehiläispesien määrä 
hyvää pölytystä varten Uudenmaan alueella

2018: marjanviljelypinta-ala 318 ha + 88 ha 
omenaviljelypinta-ala

= >> tarvitaan yli 1200 mehiläispesää joka 
vuosi pölytykseen luonnon pölyttäjien lisäksi

Suomessa yli 70.000 mehiläispesää, joista noin 
10.000 Uudellamaalla

Suositellut mehiläispesämäärät/ha



Otettavaa huomioon
• Kasvinsuojelu

• Turvallinen mehiläispesien siirto

• Pesien sijainti pellolla tai tarhalla

• Mehiläispesät täytyy hoitaa pölytyksen 
aikana ja tarkistaa, että heillä on ruokaa!

• Mehiläisyhteiskunnan koko hyvää pölytystä 
varten
• Ei heikkoja tai sairaita mehiläisiä
• Ainakin koko laatikko mehiläisiä, koska vain noin 

25-33% oikeasti pölyttää pesän ulkopuolella

• Jatkuva yhteistyö viljelijän kanssa vuodesta 
toiseen

Mehiläiset saa siirtää!

Mehiläisyhdyskunnan laatu vaikuttaa!



Laadukasta pölytyspalvelusta kannattaa maksaa mehiläishoitajalle 
korvaus 

Omena (2 viikkoa kukintaa)

Yksikkökorvaus per 

mehiläispesä

➢ Ranska: 25-45€

➢ Belgia (16): 50-60€

➢ Suomi (16): 60€

Mansikka (kukinta noin 4 viikkoa)

Muut marjat, hedelmät, peltokasvit 

➢ Suomi (2018): 30 - 200€/pesä



Pesien siirto perävaunulla Suomessa
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Ranska: oppi

• Yhteistyö viljelijöiden ja 
(ammatti)mehiläishoitajien kanssa 
kannattaa
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Mehiläisten siirtohoitoa
pölytykseen Ranskassa
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Maailman mehiläispäivä
20.5. joka vuosi ympäri maailmaa, Suomessa myös
Tänä vuonna järjestetään tilaisuus mm. Rajamäellä toukokuun 
puolivälissä.
TERVETULOA! Lisää tietoa sivuilla 
www.uudenmaanmehilaishoitajat.fi

Kannustakaa monimuotoisuutta maataloudessa, metsähoidossa 
sekä omassa puutarhassa, koska se on hyvää kaikille.

Tuleva maatalouspolitiikka

Kaupunki voi myös vaikuttaa siihen, mitä laitetaan kaupungin pelloille! 

Ja siihen, miten hoidetaan ”rikka”kasvit julkisilla tonteilla tai teiden reunoissa.

http://www.uudenmaanmehilaishoitajat.fi/


Kaikki hyötyy pölyttäjistä

Yhteiskunta ja viljelijät Mehiläishoitajat ja luonto

• Pölytys on puoli ruokaa

• Pölytys on yksi askel eteenpäin paremman sadon 
turvaamiseksi monilla peltokasveilla sekä 
hedelmätuotannossa

Mehiläiset kasvattivat merkittävästi marjasatoja

Leppävirralla 30 vuotta marjatilaa vaimonsa Annen kanssa viljellyt 
Jouko Mönkkönen on ollut myös pölytyspalvelun ja 
mehiläislevitteisen harmaahomeentorjunnan vankka puolestapuhuja.

"Aluksi luulin, että pärjään ilman mehiläisiä. Mutta huomasin, että 
ilman mehiläisiä ei viljely onnistu. Kun vuosituhannen vaihteessa 
tulivat uudet mansikkalajikkeet ja aloitin mehiläispölytyksen, 
sadot kaksinkertaistuivat. Kun aloitin kahdeksan vuotta sitten 
harmaahomeentorjunnan mehiläisten avulla, sato kasvoi jälleen", 
Mönkkönen kertoo.

Mönkkösten hyvät sadot innostivat muutkin viljelijät alueella 
kokeilemaan mehiläispölytystä.

Nyt Jouko ja Anne Mönkkönen ovat jääneet eläkkeelle 
marjanviljelystä. Mitäpä muuta se tarkoittaa, kuin että mehiläisille jää 
entistä enemmän aikaa.

• Mehiläishoitaja vois 
saada korvauksen 
pölytyspalvelusta

• Hunajatuotanto

• Muiden pesätuotteiden 
saanti, esim. siitepöly

• Monimuotoisuus 
luonnossa edistetään

Kuva: Virpi Aaltonen / SMLhttps://www.mehilaishoitajat.fi/?x118281=4806576





Itsepölyttyvä herne –
kuinka hyvä se 
oikeasti on 
monimuotoisuuden 
näkökulmasta?





KIITOS!

Lisätietoa:
www.polytys.fi


