
Yleistä viljelykasvien pölytyksestä
ja  pölytyspalvelusta

Eeva-Liisa Korpela
tutkimusasiantuntija

Suomen Mehiläishoitajain Liitto

Pölytysseminaari
Tietolinkki-hanke & SML

30.11.2020



Esityksen sisältö

1) Mikä pölytys ja pölytyspalvelu?

2) SML:n töitä viljelykasvien pölytyksestä

3) Meneillään oleva tutkimushanke – PÖLYHYÖTY

4) Katse tulevaan: pölytyspalvelun kehittäminen



Pölytys on…
• siitepölyn siirtyminen heteen ponnesta emin luotille ja tästä 

seuraava siemenaiheen hedelmöittyminen
• ristipölytys eri kasviyksilöiden välillä usein hyönteisten työtä 

• monilla kasveilla: ei hyönteisiä  ei satoa/sadon laatu huono



Pölytyspalvelu
Termin kaksi merkitystä

1. Ekosysteemipalvelu

2. Pölytyspalvelusopimus
= Kasvinviljelijän ja mehiläistarhaajan välistä yhteistyötä



Pölytyspalvelu on viljelyn tuotantopanos
Pesät voivat olla sopimuksen mukaan joko pysyvällä tarhanpaikalla tai siirtää 
kukinnan mukaan



Pölytyspalvelusopimukset

Joustavaa ja tehokasta pölytystä
tarhamehiläisen avulla
• pesät sinne missä niitä tarvitaan
• … ja silloin kun niitä tarvitaan
• yhdessäkin pesässä paljon ”väkeä”
• kukkauskollinen yhdelle kasville kerrallaan

Lisää ja parempaa satoa viljelijälle, 
pölytyspalvelumaksu mehiläistarhaajalle

Pölytyspalvelusopimus = molemmille
osapuolille reilu kirjallinen sopimus

pölytys.fi



2) SML:n töitä (pääosin pro gradu -tutkielmia) 
viljelykasvien pölytyksestä



2012 Mehiläispölytyksen taloudellinen arvo suomalaisten viljelykasvien ja 
luonnonmarjojen sadontuotannossa (Tuula Lehtonen, Helsingin yo) 

Hyönteispölytyksen vaikutus neljän eri viljelykasvin sadon laatuun ja 
määrään (Heini Pollari, Turun yo) 

2014 Öljypellavan pölytyskoe (Elixi Oil)

2015 Effects of pollination on pod distribution in faba bean (Vicia faba L.) (Tiiu 
Kyllönen, Helsingin yo) (= härkäpavun pölytyskoe)

2016 Vadelman pölytyskoe (Tanja Salonen, Helsingin yo)
 Tutkimus- ja tiedotusyhteistyö Lallemandin (Verdera) kanssa: kasvitautien 
biologinen torjunta mehiläisten avulla; myös esitelmä EU Bee Week (2018)

2017 Hyönteispölytyksen vaikutus tattarin satoon (Sanni Toratti, Helsingin yo)

2020 Kimmo Kaakinen, Värimorsingon pölytyskoe (Turun yo)
 Yhteistyössä Natural Indigo Finland Oy ja Vääräkankaan hunaja 



Kasvi Riippuvuus (%)
Kumina 100
Pensasmustikka 100
Puna-apila 100
Tattari 90
Omena 90
Kesäkurpitsa 90
Avomaankurkku 90
Rypsi 80
Musta/punaherukka 70
Vadelma 60

Hyönteispölytystä tarvitsevat viljelykasvit – TOP 10
SML:n pölytysesite, Tuula Lehtonen, 2012



SML:n pölytysesite, Tuula Lehtonen, 2012

Päivitys PÖLYHYÖTY-hankkeessa

Päivitys EU-ohjelmassa (SML)
Salla Holopainen & Eeva-Liisa Korpela



Pölytyskokeiden tuloksia neljästä puutarhakasvista 
Heini Pollari, 2012



Vadelman pölytyskokeen tuloksia
Tanja Salonen, kenttäkoe kesällä 2016

Pölyttäjien pääsy estetty: sato 851 kg/ha
Pakotettu mehiläispölytys: sato 3027 kg/ha
Pakotettu mehiläispölytys + Prestop® Mix: sato 3429 kg/ha



Torjunnan toteuttaminen Prestop® Mix tarttuu mehiläisiin, kun 
ne kulkevat jauhekentän yli.

Laite ohjaa mehiläiset kulkemaan 
pesästä ulos ja sisään eri reittiä.

Täsmätorjunta suoraan kukkiin.

”vekotin” (= BeeTreat®/Aasatek)

Torjunta-aineen lisäys 5–10 g/päivä kukinnan alusta 
loppuun  kokonaistarve 300–500 grammaa

Viljelijä huolehtii aineen lisäyksestä, ellei toisin sovita.



Härkäpavun pölytyskokeen tuloksia
Tiiu Kyllönen, kesä 2015

vapaa 
pölytys

suljettu
häkki

mehiläis
häkki

avoin 
häkki



Tattarin pölytyskokeen tuloksia Sanni Toratti, kesä 2017



Tattarin pölytyskokeen tuloksia Sanni Toratti, kesä 2017

myös lajihunajaa!



3) Meneillään oleva tutkimushanke –
PÖLYHYÖTY



Suomen pölyttäjähyönteiskantojen tila, seuranta ja 
hyönteispölytyksen taloudellinen merkitys maataloudelle 
(PÖLYHYÖTY)

Toteuttajat: Suomen ympäristökeskus (SML, Suomen pistiäistyöryhmä)
Vastuuhenkilö: Juha Pöyry, Suomen ympäristökeskus
Rahoitus: 170 000 € (MAKERA)
Toteutusaikataulu: 3/2019 - 12/2021

TP1 Yhteenveto pölyttäjähyönteiskantojen tilasta ja kehityksestä 
TP2 Pölyttäjien seurannan (= kimalaisseuranta) pilotointi ja 
esitys seurannan järjestämiseksi 
TP3 Mehiläispölytyksen tarjonnan kartoitus 
maatalousalueilla ja arvio hyönteispölytyksen taloudellisesta 
arvosta viljelykasveille



PÖLYHYÖTY/TP3 Mehiläispölytyksen tarjonnan kartoitus maatalousalueilla 

Mehiläispölytyksen tarjonta Suomen 
maatalousalueilla - kohtaavatko viljelijät ja 
mehiläistarhaajat?

Salla Holopainen, pro gradu –tutkielma, Helsingin 
yliopisto

Nettikysely syksyllä-19 niille SML:n jäsenille, joilla on 
sähköpostiosoite SML:n jäsenrekisteissä

Yhteensä 447 vastausta



Pölytyspalvelun tarjonta (Salla Holopainen)

Kyllä, muille viljelijöille
(22 %)

Kyllä, mehiläiset 
pölyttävät omia 
viljelyksiäni (18 %)

Kyllä, muille viljelijöille ja mehiläiset 
pölyttävät omia viljelyksiäni (10 %)

Ei, en 
tarjonnut
(50 %)

Oletko tarjonnut pölytystä viljelykasveille viimeisen viiden vuoden aikana?



Pölytyspalvelun piirissä olleet puutarhakasvit (viimeiset 5 v.)

herukat 
(24 %)

puutarha
-vadelma
(18 %)

omena
(23 %)

mansikka
(23 %)

pensas-
mustikka
(6 %)

muut 
(6 %)

Pölytetyt kasvit (Salla Holopainen)



Pölytyspalvelun piirissä olleet peltokasvit (viimeiset 5 v.)

Pölytetyt kasvit (Salla Holopainen)

apilat
(28 %)

härkäpapu 
(18 %)

rypsi
(24 %)

rapsi
(12 %)

kumina
(10 %)

tattari
(8 %)



Puutarhakasvi Tarhaajia
mansikka 20
puutarhavadelma 10
omena 8
herukat 6
pensasmustikka 4
yht. 48

Rahallista korvausta pölytyspalvelusta saaneet tarhaajat
Pölytyspalvelukorvaus (Salla Holopainen)

Peltokasvi Tarhaajia
rypsi 15
tattari 3
apilat 2
kumina 2
härkäpapu 1
rapsi 1
yht. 24

Saatu korvaus vaihteli 
välillä 0-160 euroa

Keskiarvo 65 euroa

Suuri hajonta



Tarhaajien huolenaiheita muun muassa
• kasvinsuojeluaineiden käyttö viljelmillä
• siirtohoitotyön raskaus
• viljelijöiden tietämys & maksuhalukkuus 
• oma osaaminen & kyky tarjota riittävästi pesiä
• siirtohoidon vaikutukset mehiläisten hyvinvointiin 

ja hunajantuotantoon - hunaja sivutuote (?), paitsi 
joistain kasveista lajihunajia

P.S. MTK:n vastaava kyselytutkimus viljelijöille kertoi, 
että viljelijät eivät välttämättä tiedä, mistä löytää 
pölytyspalvelua



4) Katse tulevaan: 
pölytyspalvelun kehittäminen



Mistä mehiläispesiä?

Voit ottaa yhteyttä myös 
allekirjoittaneeseen tai 
SML:n paikallisyhdistyksiin!

Tarvittava pesämäärä riippuu 
kasvista (~1-10 pesää/ha), 
lisätietoa pölytys.fi ja tarhaajilta.

Mehiläistarhaaja vastaa pesien 
hyvästä kunnosta palvelun ajan 
(muun muassa parveilun esto), 
mutta ei esimerkiksi sääoloista.

pölytys.fi



EU-osarahoitteisen Suomen mehiläishoito-ohjelman suoritusindikaattorit

• PÖLYHYÖTY-hankkeen 
tarhaajakysely

• Seurataan jatkossa SML:n
vuosittaisessa satokyselyssä (33 % 
syksyn-20 kyselyssä)

pölytys.fi



EU-ohjelman suoritusindikaattorit

”Marjanviljelyssä ~ 20 % käyttää mehiläisiä.
Hedelmänviljelyssä taas kattavasti käytössä, 
käytännössä kaikki ammattiviljelijät.”

Lähde: HML/Tuija Tanska 1.3.2019

Tarkempi kyselytutkimus?



Tiedottaminen ja verkostoituminen avainasemassa



eeva-liisa.korpela@hunaja.net
puh: 040 5063 202

 Viljelyä pyritään (toivottavasti) 
monipuolistamaan sekä ympäristön että 
maaseudun vireyden näkökulmista.

 Ilmasto muuttuu ja uusia lajikkeita tulee viljelyyn.
 Ruokailutottumukset muuttuvat, kasvisten osuus 

ruokavalioissa korostuu.

 Pölyttäjien tarve ei ainakaan ole vähenemässä!

mailto:eeva-liisa.korpela@hunaja.net
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