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Pölytyspalvelu?
Pölytyspalvelussa mehiläistarhaaja vie kohtuullista korvausta vastaan mehiläispesänsä 
turvaamaan viljelykasvin pölytystä.

Pesiä tarvitaan useita hehtaarille. Määrä riippuu viljelykasvista.

Pölytyspalvelu konseptina puhtaimmillaan on siirtotarhausta: pesät siirretään 
pölytettävän kasvuston viereen kukinnan ajaksi ja myöhemmin uuden mesilaitumen 
luo.

Yhdysvalloissa pölytyspalvelu on jo hunajantuotantoa merkittävämpää 
yritystoimintaa. Suomessa ammattimaisia pölytyspalveluntarjoajia on
vähän.



Pölytyspalvelu siirtotarhauksena

Kuva: Fiia Ritvanen Kuva: Sakari Raiskio



Kohtuullinen korvaus?
Pölytyspalvelusta maksettava korvaus vaihtelee (usein esim. 100 €/pesä)

Suomessa kuitenkin usein korvaus hoidetaan jollain muulla tavalla kuin rahallisena
17 % hankkeen kyselyyn vastanneista maksoi palvelusta
Muita keinoja oli esim. vaihtokauppa

Pölytyspalvelupesästä tarhaaja saa tuottoa saman verran kuin keskimäärin 
hunajantuotantopesistä, vasta kun pölytyspalvelusta maksetaan 255 euroa pesältä 
(Suvi Myller, 2020: Kukat ja mehiläiset - Pölytyspalveluiden tuotteistaminen.)

”Tarjoan pölytyspalvelua imagosyistä”



Eikö hunaja riitä korvaukseksi?
Pölytyspalvelun tarjoaminen aiheuttaa kustannuksia, ylimääräistä työtä ja 
hunajasadon vähenemistä

Pölytyspalvelupesiäkin on hoidettava: Etäisyys tilan ja tarhaajan kodin välillä
Pesien valmisteluun ja siirtoon tarvittava aika ja kalusto
Paras pölytyspalvelupesä ei ole optimaalisin hunajantuottajapesä
Pölytettävistä viljelykasveista osa on huonoja mesikasveja (peltokasveista esim. kumina)
Siirto voi stressata mehiläisiä, jonka vuoksi hunajantuotanto kärsii ja talvitappiot lisääntyvät

Pölytyspalvelua hankkivien tilojen ympäristö ei välttämättä ole mehiläisille suotuisa

”Joudun jopa ruokkimaan pölytyspalvelupesiä”



Paljonko peltokasveja viljelevän 
kannattaa pölytyspalvelusta maksaa?

Hyönteispölytyksen sadonlisä merkittävä mm. tattarilla ja kuminalla. Myös pitkälti 
itsepölytteiset kasvit kuten härkäpapu ja herne hyötyvät hyönteispölytyksestä.

Pölytyspalvelusta on selkeää hyötyä

Sadonlisän arvo nykyhinnoilla kuitenkin niin pieni, että pölytyspalvelusta ei 
käytännössä kannata maksaa 

Hankkeessa tehdyt laskelmat:
https://satoajalaatua.savonia.fi/images/Tattarin_ja_kuminan_kannattavuustietokortti.pdf

Käytännössä kohtuullinen korvaus hoidettava jotenkin muuten peltokasvien 
tapauksessa. 



Kysyntä ja tarjonta ei  
kohtaa
Mehiläispesiä varsin vähän tarjolla pölytyspalveluun

Miksi?
Hunajantuotantoon keskittyminen tuo paremmat tulot

Hunajantuotannon väheneminen pelkona
Kohtuullista korvausta ei tahdo saada

Siirtoa karsastetaan
Kasvinsuojeluun suhtaudutaan varauksella
Liian pitkät välimatkat
Mehiläistarhauksen harrastelijamaisuus



Pölytyspalvelu peltokasveilla
Kolme suurempaa viljelijän ja tarhaajan yhteistyön 
haastetta siis:

Kohtuullinen korvaus
Tarjonnan vähyys
Siirrot



Hunajantuotannon turvaaminen 
ratkaisuna
Parantaa tarhaajan tuloja ja voi mahdollistaa 
kannattavan pölytyspalveluntarjoamisen

Kohtuullinen 
korvaus



Hunajantuotannon turvaaminen 
ratkaisuna
Parantaa tarhaajan tuloja ja voi mahdollistaa 
kannattavan pölytyspalveluntarjoamisen

Madaltaa kynnystä tarjota pesiä pölytyspalveluun
Lähellä asuvat harrastajatkin voi saada innostumaan 
yhteistyöstä

Kohtuullinen 
korvaus

Tarjonnan 
vähyys



Hunajantuotannon turvaaminen 
ratkaisuna
Parantaa tarhaajan tuloja ja voi mahdollistaa 
kannattavan pölytyspalveluntarjoamisen

Madaltaa kynnystä tarjota pesiä pölytyspalveluun
Lähellä asuvat harrastajatkin voi saada innostumaan 
yhteistyöstä

Vähentää pesien siirrontarvetta

Kohtuullinen 
korvaus

Tarjonnan 
vähyys

Siirrot



Miten hunajantuotanto turvataan?
Tilan kasvivalinnat:

Mettä tarjoavat viljelykasvit
Mesikasvien viljely
Kukkakaistat
Aluskasvit
Luonnonhoitopellot

Ympäristön luonnonkasvit
Naapuritilat

Kuvat: Pixabay



Kasvi Hunajantuotantopotentiaali 
kg/ha *

Huomioita

Hunajakukka 200-500 Pitkä kukinta-aika

Puna-apila 200-300 Mehiläiset eivät ylety kaikilla lajikkeilla meteen. Diploidit lajikkeet 
lyhyempitorvisia

Alsike- ja 
valkoapila

250

Valkomesikkä 200-500 Ei saa antaa siementää

Tattari 50-500 Antaa hunajaan omintakeisen maun

Sinimailanen 200

Härkäpapu 150 ? Mehiläinen ei ylety meteen ennen kuin kimalainen on tehnyt 
reiän kukan tyveen. Mettä erittyy myös mesiäisistä

Vuohenherne 100-500

Keltasinappi 75

Rypsi, rapsi 75** Lajikkeiden välillä isoja eroja meden tuotannossa, mutta 
Suomessa käytössä olevista lajikkeista ei tietoa

Auringonkukka 50 Hyvä siitepölykasvi

Saija, SW Yngve, 
SW Ares, Jögeva

ja Bjursele

**Sivistynyt arvio Mehiläishoitoa 
käytännössä osa 2 s. 190 
taulukon perusteella

*Lähteenä: Mehiläishoitoa 
käytännössä osa 2 -kirja



Katse maisemaan:
Millaisessa ympäristössä tila 
sijaitsee?

Ympäristössä sijaitsevat 
luonnonkasvien kasvustot:

Onko maitohorsmaa ja vadelmaa 
kasvavia hakkuuaukeita, niittykasvustoa 
paljon metsänreunoissa tai pientareita 
ja joutomaita?

Kuva: Pixabay



Katse maisemaan:
Millaisessa ympäristössä tila sijaitsee?

Onko ympärillä paljon 
viljanviljelytiloja?

Jos maisema on yksipuolinen ja tarjoaa 
huonosti ravintoa, mesilaidunten 
luominen viljelyssä erityisen tärkeää.

Kuva: Pixabay



Kukkajatkumo
Ravintokasveja aikaisesta keväästä myöhälle 
syksyyn

Kevään ja alkukesän hyvä ravintotilanne  vahvaksi 
kehittyvät pesät  hyvä hunajantuotanto ja 
pölytystulos
Loppukesän ja syksyn hyvä ravintotilanne  riittävän 
iso yhteiskunta talvehtimista varten

Kuvat: Pixabay



Kukkajatkumo
Ravintokasveja aikaisesta keväästä myöhälle 
syksyyn
Monet viljelykasvit tarjoavat ravintoa 
Luonnonkasvitkin kannattaa ottaa huomioon:

Keväällä leppä ja paju
Kesällä voikukka, horsma ja villivadelma isoine 
kasvustoineen merkittäviä

Mutta myös esim. pientareitten monipuolinen niittykasvillisuus

Kuvat: Pixabay



Kukkajatkumon 
ensimmäinen lenkki:  
Pajut ja leppä

Paju on tärkeä mesikasvi keväällä
Pajujen puutetta ei oikein voi korvata 
millään 

Leppä on pajuakin varhaisempi 
kukkija ja tärkeä siitepölyn tarjoaja

Siitepölyä tarvitaan toukkien 
proteiiniravinnoksi

Reuna-alueiden fiksu hoito!
Kuva: Pixabay



Kukkajatkumo ja talvitappiot
Tarhamehiläiset kerääntyvät talvella pesään palloksi 
lämmittäen toinen toistaan – Ne eivät siis horrosta

Talvehtiminen onnistuu vain jos talvipallossa on riittävästi 
mehiläisiä – Vahva yhteiskunta on elinehto eli kesällä 
ravintoa on oltava tarpeeksi: Kukkajatkumo!

Liian heikot pesät kuolevat talvella

Talvitappiot merkittävä kiusa mehiläistarhauksessa: 
keskimäärin 15 % pesistä kuolee talven aikana 

Siitä huolimatta, että tarhaajat esim. yhdistävät heikkoja pesiä 
syksyllä



Vaiko peräti pysyvä 
tarhanpaikka?

Vähentää siirtojen tarvetta entisestään

Hyvät tarhanpaikat ovat haluttuja
Tarjonnan 
vähyys

Siirrot



Vaatimukset pysyvälle 
tarhanpaikalle 

Aurinkoinen ja tuulensuojainen paikka
Viereen pääsee autolla (myös aikaisin 
keväällä ja myöhään syksyllä)
Tarpeeksi kukkivia kasvustoja

Kukkajatkumo
Mehiläisten tehokas lentosäde n. 2 km

Vettä lähistöllä
Kuva: Fiia Ritvanen



Yksikukkahunaja ja 
erikoishunajat

Mahdollistaa ”normihunajaa” 
paremmat tulot
Tattarihunaja ja 
hunajakukkahunaja 
esimerkiksi

Tästä voi tarhaajan kanssa 
keskustella

Vaiko sittenkin 
määrän sijasta 
laatua?

Kuva:Pixabay



Miten siis saada pölytyspalvelun tarjoaja 
houkuteltua tilalle ja vielä mahdollisimman 
edullisesti (tai ilmaiseksi)?



Keinot:

Kukkivat 
luonnonkasvit

Niittyjen, 
metsien, 
pientareitten 
määrä

Maiseman 
kokonaisuus

Naapuritilojen 
kasvivalinnat



Keinot:

Kukkivat 
luonnonkasvit

Kukkajatkumo

Niittyjen, 
metsien, 
pientareitten 
määrä

Maiseman 
kokonaisuus

Naapuritilojen 
kasvivalinnat



Keinot: Pysyvän 
tarhanpaikan 
tarjoaminen

Kukkivat 
luonnonkasvit

Kukkajatkumo

Niittyjen, 
metsien, 
pientareitten 
määrä

Maiseman 
kokonaisuus

Naapuritilojen 
kasvivalinnat



Keinot:

Mesikasvien 
viljely

Pysyvän 
tarhanpaikan 
tarjoaminen

Kukkivat 
luonnonkasvit

Kukkajatkumo

Mettä 
tuottavat 
viljelykasvit

Niittyjen, 
metsien, 
pientareitten 
määrä

Maiseman 
kokonaisuus

Naapuritilojen 
kasvivalinnat



Keinot:

Mesikasvien 
viljely

Pysyvän 
tarhanpaikan 
tarjoaminen

Kukkivat 
luonnonkasvit

Kukkajatkumo

Mettä 
tuottavat 
viljelykasvit

Kukkakaistat, 
aluskasvit 
yms.

Niittyjen, 
metsien, 
pientareitten 
määrä

Maiseman 
kokonaisuus

Naapuritilojen 
kasvivalinnat

Hoito harkiten

Viljely-
suunnitelmat



Keinot:

Mesikasvien 
viljely

Pysyvän 
tarhanpaikan 
tarjoaminen

Kukkivat 
luonnonkasvit

Kukkajatkumo

Mettä 
tuottavat 
viljelykasvit

Kukkakaistat, 
aluskasvit 
yms.

Niittyjen, 
metsien, 
pientareitten 
määrä

Maiseman 
kokonaisuus

Naapuritilojen 
kasvivalinnat

Hoito harkiten

Viljely-
suunnitelmat

Samalla tilan 
luonnonpölyttäjäkannat 
pysyvät elinvoimaisina!



Kiteytys
Hyvällä suunnittelulla
kokonaisuus huomioiden
viljelijän ja tarhaajan yhteistyö kuntoon
ja peltokasvien pölytys paremmaksi!


