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Hyönteispölytyksen vaikutus

Mehiläispölytys lisää monien 
viljelykasviemme ja luonnonkasvien 
sadon määrää ja laatua (SML ry).



Pölyttäjälajit ovat pääasiassa mesipistiäisiä, kuten mehiläisiä tai 
kimalaisia (Ruokavirasto).

• Kimalaisia käytetään yleensä kasvihuonekasvien pölytyksessä

• tarhamehiläiset pölyttävät avomaakasveja.

Tarhamehiläisiä, 
peittosikiöitä ja 
siitepölyä.
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Syitä pölyttäjien kohtaamiin uhkiin maailmanlaajuisesti. 

• intensiiviset maatalouskäytännöt (mm. lannoitus) 

• monokulttuurit ja torjunta-aineiden käyttö 

• Tuholaiset ja taudit, jotka johtavat mehiläisyhdyskuntien vastustuskyvyn 
vähenemiseen. 

• Globalisaatio helpottaa tuholaisten ja tautien leviämistä pitkiä matkoja 
ja tämä koetaan erityisenä uhkana maailmanlaajuisesti. 

• Lisäksi ilmastonmuutoksella on kielteinen vaikutus. 

Lähde: www.fao.org





Miten torjunta-aineet vaikuttavat pölyttäjiin?

Pölyttäjät eivät kestä useita pestisidejä, insektisidejä tai torjunta-aineita. Lisäksi 
antibiootit ja keinolannoitteet voivat aiheuttaa ongelmia. Kemikaalien käyttö voi 
aiheuttaa kuolemia tai pölyttäjien heikkenemistä. 

Torjunta-aineet voivat kulkeutua pölyttäjiin joko suoraan tai välillisesti. Vaikutus ja 
torjunta-aineen säilyminen ympäristössä riippuu kemikaalista.



Kasvinsuojeluainekäytön seurauksena mahdollisia haittavaikutuksia mehiläisiin on 
havaittu useita. 

Haittavaikutuksia ovat mm: 

‐ lisääntymiskyvyn heikkeneminen 

‐ talvehtimisen epäonnistuminen 

‐ suunnistuskyvyn muutokset 

‐ vastustuskyvyn heikkeneminen 

‐ ruoan etsinnän heikkeneminen, muistin heikkeneminen 

‐ muutokset motoriikassa sekä vastustuskyvyssä.



Integroitu kasvinsuojelu

Pyritään välttämään 
kemikaalien käyttöä ja 
tarkkaillaan 
torjuntakynnystä



• Suomessa saat käyttää vain Tukesin hyväksymiä kasvinsuojeluaineita. Tiedot 
Tukesin hyväksymistä valmisteista, käytön ehdoista, käytön rajoituksista ja 
käyttöohjeista saat Tukesin KemiDigi-sovelluksesta.

• Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes muistuttaa kasvinsuojeluaineiden käyttäjiä 
siitä, että he tarkistavat käytettävän valmisteen käytön ehdot aina ennen
valmisteen käyttöä ja toimivat niiden mukaisesti.



Varoitukset valmisteissa

• "Valmiste on erittäin myrkyllistä mehiläisille ja muille pölyttäville hyönteisille, 
jonka takia käyttö on sallittu vain klo 22-06 välisenä aikana. Ei saa käyttää 
kukkivien kasvien käsittelyyn. Käyttö lähempänä kuin 60 metriä mehiläispesistä 
on kielletty ilman mehiläishoitajan suostumusta.”

• Käsiteltävien kasvustojen läheisyydessä olevat kukkivat kasvit on myös syytä 
huomioida kasvinsuojeluaineita levitettäessä, sillä pölyttäjät käyvät 
ruokailemassa niissä ja voivat altistua kasvinsuojeluaineelle.



• Erilaisia aineita eri tarkoituksiin

– Insektisidit, fungisidit ja herbisidit sekä kasvunsääteet

• Vaikutustavoiltaan erilaisia insektisidejä

– Karkottavat -> vahva haju

– Kosketusvaikutteiset

– Systeemiset eli kasvissa kulkeutuvat

Lähde: Sakari Raiskio, Luonnonvarakeskus



Sakari Raiskio, Luke



Torjunnan suunnittelu ja pölyttäjien 
huomioiminen
• Tarhamehiläisten pesistä ilmoittaminen lähialueen viljelijöille. Sopimukset ja 

tiedottaminen tärkeää alueen viljelijöille.

• Torjunnan ajoitus ja suunnittelu:

• Sääolosuhteet

• Pölyttäjien liikkuminen (pölyttäjät eivät lennä yöaikaan)

• Varoaika

• Torjunta-aineen vaikuttavat tehoaineet. Onko vaikutusta pölyttäjiin tai muihin 
eliöihin?

• Ruiskun puhdistaminen



Mehiläispesien sijoittelun suunnittelu

• Pesien sijoittelu pölytyspalvelussa 

Vallitsevan tuulen suunta -> suojana pensaat, pajut 

• Pesät tuulelta suojaan, ei välttämättä aivan pölytettävän ja/tai ruiskutettavan 
kasvuston viereen 

Kuva: Piia Kekkonen



Pohdintaa: Miten voimme edistää pölyttäjien 
elinolosuhteita? 
1. Kaikki pölyttäjät tärkeitä. 

2. Ihminen vaikuttaa omilla toimillaan pölyttäjien 
esiintymiseen. Nurmet ja kukkivat kasvit tärkeitä pölyttäjien 
riittävän ravinnon saamiseksi.
Viljelymenetelmät ja integroitu pölytys
Integroitu pölytys huomioi:
- Lajien eri liikkuvuuden 
- pölytyksen eri aikoihin 
- Pölytys eri kasvinosissa 
- Pölyttäjien elinolosuhteet, pölyttäjät lentävät ja 

pölyttävät eri olosuhteissa, kuten lämpötilan 
mukaan.


