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❖ Projektin tausta ja motivaatio

❖ Pölyttäjät ja niiden tarpeet

❖ Pölyttäjäystävällisen maatilan periaatteet ja hankkeen aktiviteetit

❖ Pölyttäjäystävälliset toimenpiteet

Esitelmä
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❖ Pölyttäjien kantojen heikentymistä dokumentoitu ympäri 
maailma (IPBES 2016)

❖ Lähes 90% kukkivista kasveista kokonaan tai osittain riippuvaisia 
pölyttäjistä (Ollerton et al. 2011)

❖ Maatalous on suuri syy pölyttäjien katoamiselle, mutta myös 
tarjoaa mahdollisuuksia tukea pölyttäjiä (Dicks et al. 2016).

❖ Kansallista pölyttäjästrategiaa valmistellaan Suomessakin.
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Projektin tausta ja motivaatio

https://www.pollinator.org/bff
https://www.bee-life.eu/post/a-cap-for-pollinators-beelife-s-proposals-for-the-future-of-agriculture-and-pollinators-in-europe
https://valtioneuvosto.fi/-/1410837/kansallisen-polyttajastrategian-valmistelu-on-kaynnissa


❖ Tavoitteena

• luoda pölyttäjäystävällinen maatila -konsepti suomalaisille maatiloille. 

• tuottaa neuvontamateriaalia, jossa esitellään tutkimustietoa ja 
neuvotaan parhaat toimenpiteet ja ratkaisut, joilla voidaan kehittää 
omaa maatilaa pölyttäjäystävällisemmäksi.

❖ Toteutus

• Tiedonkeruu

• Kukkivan monimuotoisuuspenkan perustaminen peltoon 
(petopenkka) – video ja webinaari

• Viljelijöille Pölyttäjäystävällinen maatila -opas

• Loppuwebinaari
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1-vuotinen tutkimustiedon jalkauttamishanke (Maj ja Tor Nesslingin säätiö)   /  1-12.2021

Tavoitteet ja toteutus

Kaikilla tiloilla on 
mahdollisuus parantaa 
pölyttäjien elinoloja.
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❖ Yhteistyökumppani: 

• Carbon Action (BSAG)

❖ Ohjaustiimi: 

• FM Eija Hagelberg – BSAG Carbon Action koordinaattori. 
Viljelijäverkosto, aktiviteetit

• MMM Juuso Joona – Tynnelän tila regeneratiivinen viljelijä ja väitöskirjatutkija. 
Viljelijän näkökulma

• MMM Lotta Kaila – Luke & Helsingin yliopisto. 
Väitöskirjan aihe kasvinsuojeluaineiden vaikutuksia pölyttäjiin 

• FT Juho Paukkunen – Luonnontieteellinen keskusmuseo LUOMUS, museomestari. 
Pölyttäjä-asiantuntija

❖ Lisää vahvistusta ja yhteistyö: 

• Janne Heliölä – Suomen ympäristökeskus. mm. Kansallinen pölyttäjästrategia

Yhteistyö ja tuki



❖ Luonnonvaraiset kimalaiset, mehiläiset (joista suurin osa 
erakkomehiläisiä), kukkakärpäset ja muut kaksisiipiset. 

❖ Myös perhoset ja jotkut kovakuoriaiset pölyttävät. 

❖ Tarhamehiläiset ja kontukimalaiset tuottavat tärkeitä 
pölytyspalvelua maataloudelle.
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Pölyttäjät Suomessa

Kuvat: Heikki Luoto otokkatieto.fi

kukkakärpanen niittykirvari

kaskimaamehiläinen

peltokimalainen

Juho Paukkunen

http://otokkatieto.fi
https://researchportal.helsinki.fi/fi/activities/monimuotoisuuspellon-hy%C3%B6dyt-viljelij%C3%A4lle-ja-p%C3%B6rri%C3%A4isille-webinaar


❖ Tiedoissa on aukkoja, koska pitkäaikainen seuranta puuttuu.

❖ Trendit vaihtelevat.

❖ Mesipistiäiset (c. 240 lajeja): uhanalaisuus v. 2019: 17% (v. 2000 
19%)
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Luonnonvaraisten pölyttäjien trendit Suomessa

Lähde: Paukkunen 2021

https://www.adlibris.com/fi/kirja/suomen-kimalaiset-9789522914545
https://www.otokkatieto.fi/etusivu
https://laji.fi/
https://www.syke.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Hyvin_kaynnistynyt_kimalaisten_seuranta_(57128)
https://www.ymparisto.fi/paivaperhosseuranta?fbclid=IwAR2qEFBNdP7dkR9ZBpBGOnuEflllbyX5iqiCmP4wDeD09uIFU-OpS7F79dU
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Pölyttäjien tarpeet
Eri pölyttäjäryhmillä on 

eri tarpeet. 

Laji menestyy ainoastaan 
paikoissa jossa on 

sopivia kukkia, 
perustarpeita 

lisääntymistä varten, ja 
lajikohtaisia muita 

resursseja.

Alkuperäinen kuva: Jeff Ollerton 2021. Design Sari Kaija.

https://pelagicpublishing.com/products/pollinators-and-pollination-ollerton-9781784272289
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❖ Monimuotoisuus on avainsana: Erilaiset kukat, erityisesti maan 
kotoperäiset kukat, tukevat luonnonvaraisia pölyttäjiä.

❖ Tavoite on kukkien saatavuus aikaisesta keväästä myöhään 
syksyyn. 

❖ Hyvä kukkajatkumo on esimerkiksi: 

• Pajut, voikukka, virnat, nätkelmät, apilat, sarjakukkaiset, 
maitohorsma, kaunokit, ohdakkeet, ruusuruoho ja 
kultapiisku. 

❖ Pientareet ovat pölyttäjille erityisen tärkeitä sekä 
kukkakasvuston että pesimäpaikan takia.

Kukat

Paju on tärkeä ravinnelähde 
varhain keväällä. 

Kuvassa mantukimalainen.

Kuva: Eija Hagelberg
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Enemmän 
kasvilajeja = 

enemmän 
pölyttäjälajeja.
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❖ Löytyvät hallitusta hoitamattomuudesta.

❖ Monia eri pesimätapoja: toiset pesivät maassa (kuten monet 
erakkomehiläiset), toiset puiden kannoissa tai vanhoissa 
rakennuksissa. Paljas maa on erittäin tärkeä. 

• Rinnekedot, perinnebiotoopit,  teiden piennaralueet, 

• vanhat jyrsijöiden pesät, hiekkakasat ja löysät tai kevyet maaperät,

• puurakennukset, räystäät, linnunpöntöt,

• kannot ja kuolleet puunrungot, lehti- ja risukasat, kuolleet 
kasvivarret,

• kivikasat ja -muurit.

Pesimä ja talvehtimispaikat

Maakimalainen rakentaa 
pesän maahan.

Kuva: Heikki Luoto  otokkatieto.fi
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http://otokkatieto.fi
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Kuvat: Heikki Luoto  otokkatieto.fi
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❖ Kaikki eivät syö siitepölyä ja hunajaa!

❖ Jotkut perhoset ja yöperhoset tarvitsevat isäntäkasveja, 
esimerkiksi monien toukat syövät heiniä.

❖ Kukkakärpästen toukkien ravinnon lähteet vaihtelevat lajin 
mukaan:*

• Kasvien varsia ja sieniä syövät lajit, 

• kirvoja, kemppejä ja muita hyönteisiä saalistavat lajit,

• mätänevää kasviainesta ja niissä eläviä mikro-organismeja 
syövät lajit, 

• eläinten jätöksiä syövät lajit.

Lisääntyminen: Toukkavaihe

* otokkatieto.fi

Kukkakärpäsen toukat 
syövät suuren määrän 

kirvoja. 
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Vaikka aikuiset 
saavat ravintoa 
kukista, toukat 

voivat olla 
lihansyöjiä

http://otokkatieto.fi
http://otokkatieto.fi
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Kuvat: Heikki Luoto  otokkatieto.fi
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❖ Pesämateriaalit kuten savi, kasvimateriaalit, tai villa. 

❖ Vettä lähistöllä koska monet lajit, kuten erakkomehiläiset eivät 
lennä kovin kauas.

❖ Talvehtimispaikat ovat erilaisia suojapaikkoja, kuten: Kuivuneet 
perennan varret, lehtikasat, lahopuut,  jyrsijöiden vanhat kolot, 
rakennuksien raot, jne. 

Muut resurssit

Seinähuopamehiläinen
kerää nukkapintaisten 
kasvien lehdiltä villaa 

pesäänsä.

Kuvat: Heikki Luoto  otokkatieto.fi

Viitteet: Ollerton, 2021; otokkatieto.fi
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http://otokkatieto.fi
http://otokkatieto.fi
http://otokkatieto.fi
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Pölyttäjäystävällinen maatila -konseptin 
pääperiaatteet

Pölyttäjäystävällinen maatila -konsepti on:

❖ Tarkoitettu kaikille viljelijöille. 

❖ Ajattelutapa ja viljelytavat muutetaan pölyttäjäystävällisemmäksi 
tiedon jalkauttamisen ja asennemuutoksen kautta.

❖ Kokonaisvaltainen lähestymistapa, jossa pyritään huomioimaan 
pölyttäjien tarpeet koko tilan toiminnassa.

❖ Yhteiset tavoitteet ja synergiat muiden luonnon monimuotoisuuden 
tavoitteiden kanssa.

Yhteenveto asiantuntijatyöpajasta 

Kuva: Traci Birge

Pölyttäjäystävällinen 
maatila -lähestymistapa 
sopii kaikille maatiloille
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Pölyttäjäystävällisellä maatilalla…

❖ …tarjotaan pölyttäjille kukkia, sopivat olot lisääntymiselle, ja 
muut resurssit kuten talvehtimispaikat. 

❖ …on tavoitteena säilyttää ja ennallistaa olemassa olevaa luontoa, 
eikä korvata sitä jollain uudella.  

❖ …pyritään löytämään kasvinsuojeluaineille vaihtoehtoisia 
menetelmiä. 

Yhteenveto Asiantuntijatyöpajasta 
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❖ Tavoite: Innostava ja käytännön läheinen opas suomeksi ja ruotsiksi

❖ Pohjautuu tieteellisiin tutkimuksiin

❖ Sisältää esimerkkejä (viljelijähaastattelut), tutkimuksia, ja erilaisia 
toimenpiteitä millä voi tehdä omaa tilaa pölyttäjäystävällisemmäksi.

Pölyttäjäystävällinen maatila -opas 
viljelijöille
Carbon Action (BSAG) julkaisu

Onko sinulla pölyttäjäystävällinen maatila -aiheeseen liittyvä 
kysymys mihin haluat vastauksen oppaassa? 

Kirjoita se Chattiin!

Kivikkokimalainen

Kuva: Eija Hagelberg
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https://carbonaction.org/fi/polyttajaystavallinen-maatila-neuvontamateriaalia-viljelijoille/
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❖ Tavoite: selvittää viljelijöiden pölyttäjätietämystä sekä suhtautumista 
pölyttäjiin.

❖ Tuloksia voidaan hyödyntää oppaassa.

❖ 260 vastaukset saatu (28.3.2021). 

Vastaajat:

❖ Keski-ikä 49 vuotta. 

❖ Viljelyuraa keskimäärin 20 vuotta.

❖ Kokonaispeltoala keskimäärin 102 ha.

❖ Kolmasosa sivutoimisia viljelijöitä.

❖ 35% Luomutuotantosopimuksia.

Pölyttäjätietämyskysely viljelijöille

Jani Grönlundin pro gradu (agroekologia, HY)
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https://twitter.com/TraciInFinland/status/1367839316068757514?s=20
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❖ Hallittu hoitamattomuus

❖ Luomuviljelyä ja kasvinsuojeluaineiden vähentäminen 

❖ Kukkivat viljelykasvit viljelykiertoon (apila, rypsi, kumina, härkäpapu, tattari)

❖ Sekaviljely

❖ Kesannot, monimuotoisuus- ja luonnonhoitopellot

❖ Perinnebiotoopit

❖ Pientareiden leventäminen

❖ Kukkakaistat

❖ Laidunnus

❖ Pajut pientareilla

❖ Luonnonmukainen kotipiha ja tilakeskus

❖ Pellolla pysyvät elementit kuten puut, pensasaidat, avo-ojat, hirsirakennukset, paljas 
maa paikat ja kohopenkat kuten petopenkat auttavat hyönteisiä!

Härkäpapu lisää 
peltomaiseman 

monimuotoisuutta

Kuvat: Abc10, Lies Van Rompaey, Wikicommons
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Toimenpiteet maatilalla
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❖ Mahdollista luoda viljelijälle ja luonnolle win-win tilanne 
rajaamalla pellon vaikeammat kohdat pois tuotantokäytöstä ja 
hoitamalla niitä luonnonmonimuotoisuuskohteina.

• Jyrkät rinteet

• Epäsäännölliset reunat

• Pienet syvennykset

❖ Helpottaa arkea

❖ Matala kynnys tehdä tällaiset toimenpiteet

Win-Win “Vedä (pellon) mutkat 
suoraksi”
Asiantuntijatyöpajasta 

19



20

❖ Perustetaan keväällä (Vihti)

❖ Webinaari loppukesällä

❖ Dokumentoidaan prosessi (opasvideo)

❖ Myös tehdään esite

Kukkiva petopenkka (beetlebank)
Seoskoostumus (alla) ja Ahdekaunokkia

jäykkänata persianapila

niittynurmikka keltamaite

westerwoldinraiheinä hunajakukka

ruiskaunokki päivänkakkara

valkoapila niittyhumala

unikko siankärsämö

keltasauramo puna-ailakki
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https://northsearegion.eu/partridge/press-releases/beetle-banks-why-and-how-to-build-them-for-farmland-wildlife/
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❖ Paljas maa on tärkeä monille lajeille. 

❖ Helppo tehdä maatilalla –pintakerros maata pois ja uutta (ilman 
kasvillisuutta) tilalle.

❖ Paras tulos jos etelän suuntainen ja pysyy vapaana kasvillisuudesta.

❖ Ei tarvitse olla iso.

❖ Voi olla haastava pitää auki, mutta uuden voi tehdä lähistölle, niin 
hyönteiset siirtyvät sinne.

❖ Hyönteiset kuten pölyttäjät myös tykkäävät pesiä kuoritun maan 
kasoissa.

Paljas maa, “bee scrapes” (maan kuoriminen mehiläisille)

Kiitokset Sally-Ann Spence:lle ideasta, neuvosta ja nimestä “Bee 
scrapes”.  

Kuvat: Sally-Ann Spence, UK
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https://twitter.com/minibeastmayhem
https://twitter.com/minibeastmayhem/status/1376845365446594560?s=20
https://twitter.com/minibeastmayhem/status/1376845365446594560?s=20
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Kiitos!
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