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Tiivistelmä  

Pölyttäjien kannankehitys, seuranta ja hyönteispölytyksen taloudellinen arvo Suomessa 

— PÖLYHYÖTY -hankkeen loppuraportti 

 

Tämä raportti esittelee vuosina 2019–2022 toteutetun ”Pölyttäjien kannankehitys, seuranta ja hyönteis-
pölytyksen taloudellinen arvo Suomessa” (PÖLYHYÖTY) -hankkeen tavoitteet ja tuotokset. Hanke si-
sältyi maa- ja metsätalousministeriön rahoittamaan MATO -tutkimusohjelmaan.  

Hanke jakautui kolmeen tavoitteiltaan erilaiseen työpakettiin. Tässä raportissa esitellään kunkin työpa-
ketin tavoitteet ja tulokset, sekä yhteenveto hankkeen tärkeimmistä havainnoista ja suosituksista. Monia 
hankkeen tuotoksia hyödynnettiin jo ennen tätä loppuraporttia osana kansallisen pölyttäjästrategian val-
mistelua sekä sen taustadokumenttia. 

Työpaketissa 1 selvitettiin eri pölyttäjäryhmien aiempia kannanmuutoksia maassamme. Tätä varten me-
sipistiäisistä, kukkakärpäsistä ja kukkajääristä koottiin yhteen laajat havaintoaineistot eri museo- ja re-
kisterilähteistä. Aineistot analysoitiin parhailla tämänhetkisillä menetelmillä. Tulokset osoittivat usean 
sadan pölyttäjälajin esiintyvyydessä tapahtuneet muutokset viimeisen sadan vuoden ajalta. Tarhamehi-
läisen sekä yö- ja päiväperhosten osalta hankkeessa raportoitiin toisaalla tuotettuja tietoaineistoja sekä 
seurantatuloksia. Lisäksi työpaketissa arvioitiin kirjallisuuden perusteella eri pölyttäjäryhmien suhteel-
lista merkitystä viljely- ja luonnonkasvien pölyttäjinä. 

Työpaketissa 2 pilotoitiin kansalaishavainnointiin perustuvaa kimalaisten seurantaa. Tässä sovellettiin 
menetelmänä linjalaskentaa, jota on käytetty jo pitkään päiväperhosilla. Hyvän menestyksen ansiosta 
alun perin kaksivuotiseksi suunniteltua pilottia jatkettiin myös vuosina 2021 ja 2022. Raportissa esite-
tään yhteenveto vuosien 2019–2021 havaintoaineistoista. Pilotin kokemusten pohjalta valmisteltiin li-
säksi esitys säännöllisen kimalaisseurannan käynnistämisestä ja sen resurssitarpeista. 

Työpaketissa 3 tuotettiin laskennallinen arvio hyönteispölytyksen taloudellisesta arvosta Suomen maata-
loudelle. Tässä arviossa raportoitiin erikseen kunkin viljelykasvin osuus, sekä rahallisen arvon vuosittai-
nen vaihtelu 2000-luvun aikana. Lisäksi kartoitettiin kyselytutkimuksen avulla tarhamehiläiseen perus-
tuvan pölytyspalvelun tarjontaa. 

Hankkeen tulokset täydentävät merkittävästi tietämystä eri pölyttäjälajien esiintyvyydessä tapahtuneista 
muutoksista maassamme. Jatkossa olisi tärkeää selvittää myös lajien levinneisyyden muutoksia. Kansal-
lisen pölyttäjästrategian yhteydessä esitettiin monia suosituksia pölyttäjien seurannan kehittämiseksi. 
Yhtenä osana tätä jatkossa tulisi turvata nyt menestyksellä pilotoidun kimalaisseurannan jatkuvuus. Li-
säksi hankkeessa saatiin näkyväksi hyönteispölytyksen maataloudelle tuottama taloudellinen lisäarvo, 
mitä voidaan käyttää yhtenä perusteluna pölyttäjien suojelua edistävien toimien vahvistamiseksi. 

 

Asiasanat: Pölyttäjät, pölytys, biodiversiteetti, seuranta, kannanvaihtelut, ekosysteemipalvelut  
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Abstract 

Status and monitoring of pollinator populations and the economic value of pollination  
for agriculture in Finland  

— Final report of the PÖLYHYÖTY project 

 

This report presents the objectives and outputs of the project “Status and monitoring of pollinator popu-
lations and the economic value of pollination for agriculture in Finland” (PÖLYHYÖTY) implemented 
in 2019–2022. The project was part of the MATO research programme funded by the Ministry of Agri-
culture and Forestry.  

The project was divided into three work packages with different objectives. This report presents the ob-
jectives and results of each work package, as well as a summary of the main findings and recommenda-
tions of the project. Many of the project's outputs were already utilized before this final report as part of 
the preparation of the national pollinator strategy and its background document. 

In Work Package 1, the previous population changes of different groups of pollinators in Finland were 
examined. For this purpose, extensive observation data on bees, hover flies and longhorn beetles were 
collected from various museum and registry sources. The data were analyzed using the best current 
methods. The results showed changes in the occurrence of several hundred species of pollinators over 
the past hundred years. With regard to honey bee, as well as moths and butterflies, the project reported 
monitoring results produced elsewhere. In addition, the relative importance of different groups of in-
sects in pollinating both cultivated and wild plants was assessed based on literature. 

Work package 2 piloted the monitoring of bumblebees as a citizen science project. Bumblebees were 
recorded using transect counting method, which has previously been widely used on butterflies. As the 
pilot proved to be very successful, it was extended for the years 2021 and 2022. The report provides a 
summary of the observation data for 2019–2021. Based on experience from the pilot, a proposal for the 
launch of regular bumblebee monitoring and its resource needs was also prepared. 

Work Package 3 produced an estimate of the economic value of insect pollination for Finnish agricul-
ture. In this estimate, the share of each cultivated plant was reported separately, as well as the annual 
variation in monetary value during the 2000s. In addition, a survey was carried out to assess the supply 
of pollination services based on honey bees. 

The results of this project are an important addition to the knowledge on the changes in the occurrence 
of a large number of pollinator species in our country. In the future, it would also be important to study 
changes in the distribution of these species. In the context of the national pollinator strategy, a number 
of recommendations were made to improve the monitoring of pollinators. As part of this, the continuity 
of the successfully piloted bumblebee monitoring should be ensured. In addition, the project made visi-
ble the economic added value of insect pollination for agriculture, which can be used as one of the argu-
ments for strengthening measures to protect pollinators. 

 

Keywords: pollinators, pollination, biodiversity, monitoring, population dynamics, ecosystem services 
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Sammandrag 

Populationsutveckling hos pollinerare, övervakning och ekonomiskt värde  
av insektspollinering i Finland  

— Slutrapport från PÖLYHYÖTY-projektet 

 

I denna rapport presenteras mål och resultat för projektet ”Populationsutveckling hos pollinerare, över-
vakning och ekonomiskt värde av insektspollinering i Finland” (PÖLYHYÖTY) som genomfördes åren 
2019–2022. Projektet ingick i MATO-forskningsprogrammet som är finansierat av jord- och skogs-
bruksministeriet.  

Projektet var uppdelat i tre arbetspaket med olika mål. I denna rapport presenteras målen och resultaten 
för varje arbetspaket, tillsammans med en sammanfattning av de viktigaste observationerna och rekom-
mendationerna i projektet. Många av projektets resultat utnyttjades redan före denna slutrapport som en 
del av utarbetandet av den nationella pollinerarstrategin och dess bakgrundsdokument. 

I arbetspaket 1 undersöktes de tidigare populationsförändringarna hos olika pollinerargrupper i Finland. 
För detta ändamål insamlades omfattande observationsmaterial om bin, blomflugor och blombockar från 
olika musei- och registerkällor. Materialet analyserades med de bästa aktuella metoderna. Resultaten 
visade förändringar i förekomsten av flera hundra pollinerande arter under de senaste hundra åren. När 
det gäller honungsbin samt natt- och dagfjärilar rapporterades både material som producerades på annat 
håll och övervakningsresultat i projektet. Därtill bedömdes den relativa betydelsen av olika pollinerar-
grupper som pollinerare av odlade och vilda växter i arbetspaketet på basis av litteratur. 

Arbetspaket 2 var ett pilotprojekt för övervakning av humlor som baserar sig på medborgarobservat-
ioner. Metoden som användes här var linjeberäkning, som redan länge har använts för dagfjärilar. Pilot-
projektet var så framgångsrikt att det fortsattes även under åren 2021 och 2022, även om det ursprungli-
gen planerades pågå i två år. I rapporten presenteras en sammanfattning av observationsmaterial från 
åren 2019–2021. På basis av erfarenheterna från pilotprojektet utarbetades också ett förslag om regel-
bunden övervakning av humlor och dess resursbehov. 

Arbetspaket 3 gav en kalkylmässig uppskattning av det ekonomiska värdet av insektspollinering för det 
finska jordbruket. I denna uppskattning rapporterades andelen av varje kulturväxt separat, samt den år-
liga variationen i monetärt värde under 2000-talet. Därtill genomfördes en enkätundersökning för att 
kartlägga utbudet av pollineringstjänster som baserar sig på honungsbin. 

Projektets resultat kompletterar betydligt kunskapen om förändringar i förekomsten av olika polliner-
ande arter i vårt land. I framtiden skulle det också vara viktigt att studera förändringar i arternas utbred-
ning. I samband med den nationella pollinerarstrategin presenterades ett antal rekommendationer för att 
förbättra övervakningen av pollinerare. Som en del av detta borde kontinuiteten i det nu framgångsrika 
pilotprojektet om övervakningen av humlor säkerställas. Dessutom avslöjade projektet det ekonomiska 
mervärdet av insektspollinering för jordbruket, vilket kan användas som ett argument för att stärka åt-
gärderna för att skydda pollinerarna. 

 

Nyckelord: pollinerare, pollinering, biodiversitet, övervakning, populationsförändringar, ekosystem-
tjänster 
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Esipuhe 

Viime vuosina pölyttäjien merkitys luonnon ja ihmisten hyvinvoinnille on tunnistettu yhä laajemmin. 
Sekä median, kansalaisten että päättäjien huomio pölyttäjiä kohtaan on kasvanut suuresti. Samalla on 
havahduttu siihen, että tietomme pölyttäjistä ja niiden tilasta ovat vielä monelta osin puutteellisia.  

Tässä raportissa esitellään kolmivuotisen PÖLYHYÖTY-hankkeen (2019–2022) tavoitteet ja tulok-
set. Hankkeemme ajoittui käännekohtaan, jossa kysyntä pölyttäjiä koskevalle tiedolle kasvoi nopeasti 
hankkeen ollessa jo käynnissä. Vastasimme päättäjiltä tulleisiin tietotarpeisiin parhaamme mukaan. 
Hankkeen sisältöä muokattiin monelta osin sen toteutuksen aikana, ja erilaisia tuotoksia käytettiin toi-
saalla jo ennen kuin niitä oli ehditty virallisesti raportoida.  

PÖLYHYÖTY-hankkeen toteuttajat olivat keskeisesti tukemassa keväällä 2022 valmistuneen kan-
sallisen pölyttäjästrategian suunnittelua. Tämän ohella hanketutkijat koostivat strategiaa taustoittavan 
Pölyttäjien tila Suomessa -raportin, jossa hyödynnettiin monia PÖLYHYÖTY-hankkeen tuotoksia. Han-
ketutkijat koostivat myös pölyttäjästrategiaan sisältyneen esityksen pölyttäjien seurannan täydentämi-
sestä. Tämä aiemmin hankesuunnitelmaan sisältynyt tavoite jäi siten pois PÖLYHYÖTY-hankkeen tuo-
toksista. 

Hankkeen aikana eniten yllätti se, kuinka suurta kiinnostusta hankkeessa pilotoitu kimalaisseuranta 
herätti sekä median että kansalaisten keskuudessa. Voidaan liioittelematta sanoa, että kimalaisseuran-
nasta on viestitty kolmen hankevuoden aikana enemmän kuin jo pitkään toimineista yö- ja päiväperhos-
seurannoista koko niiden keston aikana. Kimalaisilla on selvästikin pölyttäjistä aivan erityinen paik-
kansa ihmisten sydämissä. 

PÖLYHYÖTY-hankkeen perimmäisenä tarkoituksena oli tukea pölyttäjien suojelemiseksi tehtävää 
työtä. Teimme siinä parhaamme, ja toivomme että tämä työ laajenee ja voimistuu edelleen yhteiskunnan 
eri sektoreilla. Tätä kirjoittaessa pölyttäjästrategiassa määriteltyjen tavoitteiden jalkauttamista ollaan 
vasta käynnistämässä. Työ pölyttäjien hyväksi siis jatkuu!  
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1 Tausta 

Kansainvälisen Luontopaneelin (IPBES; Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity 
and Ecosystem Services) vuonna 2016 julkaisema raportti nosti esiin laaja-alaiset havainnot pölyttäjä-
kantojen taantumisesta ja siitä aiheutuvat uhat myös ruoantuotannolle (IPBES 2016). Raporttiin kerät-
tiin olemassa oleva tieto kasveja pölyttävien eläinlajien (erityisesti hyönteisten) kantojen muutoksista ja 
näiden muutosten vaikutuksista pölytyspalveluihin eri puolilla maailmaa. Pölyttäjäkantojen taantumisen 
taustalla arvioitiin olevan etenkin pölyttäjille sopivien elinympäristöjen määrän väheneminen ja laadun 
heikkeneminen (Biesmeijer ym. 2006, Potts ym. 2016). Myös maataloudessa käytettyjen kasvinsuojelu-
aineiden, kuten neonikotinoidi-ryhmän hyönteistorjunta-aineiden, arvioitiin vaikuttaneen pölyttäjien vä-
henemiseen (Cressey 2017). Kansainvälisen Luontopaneelin raportin johtopäätöksenä oli, että pölyttäjä-
kantojen heikkeneminen uhkaa maailmanlaajuisesti sekä luonnon- että viljelykasvien pölytystä, ja voi 
siten heikentää luonnonkasvien siementuotantoa ja viljelykasvien satotasoja (Garibaldi ym. 2013, Potts 
ym. 2016, IPBES 2016). 

”Suomen pölyttäjähyönteiskantojen tila, seuranta ja hyönteispölytyksen taloudellinen merkitys 
maataloudelle” -hanketta (PÖLYHYÖTY) suunniteltaessa kevättalvella 2018 pölyttäjät sekä niiden ti-
lanne maailmalla ja Suomessa esiintyivät enenevässä määrin maamme julkisessa keskustelussa. Koettiin 
ongelmalliseksi, että tiedot pölyttäjien tilanteesta Suomessa olivat hajanaisia eikä tärkeimpien pölyttä-
jiemme, kuten kimalaisten ja muiden mesipistiäisten kannan kehityksestä ollut juuri lainkaan tietoa. 
Tarve pölyttäjäkantojen seurannalle tiedostettiin laajalti myös päättäjien keskuudessa, ja talvella 2018 
ympäristöministeri Tiilikainen nosti julkisesti esiin tarpeen pölyttäjähyönteisten seurannalle. PÖLY-
HYÖTY-hankkeen ydinajatuksena oli koota yhteen ja analysoida hajallaan ollutta suomalaista pölyttäjä-
tietämystä ja toisaalta tuottaa käytännön ehdotus siitä, miten pölyttäjäseuranta voitaisiin Suomessa 
käynnistää. Tärkeimmät pölyttäjiä koskevat tietotarpeet jakautuivat kolmeen laajempaan aihealueeseen, 
joista muodostettiin hankkeen kolme erillistä työpakettia (TP, ks. Luku 2). 

PÖLYHYÖTY-hankkeen kolmivuotisen toteutuksen aikana Suomen pölyttäjien suojelussa on ehti-
nyt tapahtua paljon. Keväällä 2022 valmistui kansallinen pölyttäjästrategia (Ympäristöministeriö 2022), 
jossa esitettyjen toimenpiteiden avulla pyritään turvaamaan pölyttäjien ja pölytyspalvelujen tulevaisuus 
Suomessa. Strategiaan sisältyi myös esitys kansallisesta pölyttäjäseurannasta, joka on käynnistymässä 
kesän 2022 aikana. Pölyttäjästrategian tausta-aineistoksi on myös laadittu Heliölän ym. (2021a) ko-
koama katsaus pölyttäjien tilasta ja niihin kohdistuvista uhista maassamme. PÖLYHYÖTY -hankkeen 
tutkijoilla oli merkittävä rooli kaikkien näiden suunnittelussa ja toteutuksessa. Tämän ohella PÖLY-
HYÖTY -hankkeen tuloksia hyödynnettiin merkittävältä osin kansallisen pölyttäjästrategian ja sen 
taustadokumentin sisällöissä jo ennen niiden julkaisua tässä raportissa.  

Tässä raportissa esitetään suomeksi ja yleistajuisessa muodossa PÖLYHYÖTY -hankkeen päätu-
lokset. Yksityiskohtaisempia tulostietoja tullaan julkaisemaan myöhemmin kansainvälisissä tieteelli-
sissä julkaisusarjoissa sekä opinnäytetöissä. 
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2 Tavoitteet ja työnjako 

PÖLYHYÖTY-hankkeessa vastattiin seuraaviin kolmeen keskeiseen pölyttäjiä koskevaan tietotarpee-
seen, jotka muodostivat hankkeen kolme erillistä työpakettia (TP): 

TP1. Suomen pölyttäjähyönteiskantojen tila ja kehitys. Tiedot eri pölyttäjäryhmien kannoissa 
tapahtuneista pitkäaikaisista muutoksista maassamme ovat olleet suurelta osin puutteellisia. Tässä työ-
paketissa koottiin yhteen ja analysoitiin parhailla tämänhetkisillä menetelmillä olemassa olevat tiedot 
tärkeimpien pölyttäjäryhmien, erityisesti mesipistiäisten, kukkakärpästen ja kukkajäärien esiintyvyyden 
muutoksista Suomessa. Tämän ohella kerättiin tietoja tarhamehiläisen pesämäärien kehityksestä. Lisäksi 
vertailtiin eri pölyttäjäryhmien suhteellista merkitystä viljely- ja luonnonkasvien pölyttäjinä. 

TP2. Pölyttäjäseurannan menetelmät ja toteutus. Tämän työpaketin tavoitteet ja toteutus muut-
tuivat hankkeen aikana eniten alun perin suunnitellusta. Tämä johtui siitä, että kansallinen pölyttäjästra-
tegia sekä siihen sisältynyt pölyttäjien seurantaesitys (Ympäristöministeriö 2022; Luku 1) valmisteltiin 
kokonaisuudessaan vasta hankkeen ollessa jo käynnissä. Tämän johdosta erillisiä, uusia suosituksia pö-
lyttäjien seurannan täydentämiseksi ei ollut tässä yhteydessä enää mielekästä antaa. Sen sijaan työpake-
tin keskeiseksi sisällöksi muodostui kansalaishavainnointiin perustuvan kimalaisseurannan pilotointi, 
sekä sen pohjalta muotoiltu esitys pysyvämmän seurannan käynnistämisestä. Tämän ohella työpaketissa 
kuvailtiin mesipistiäisten seurannassa ja tutkimuksessa sovellettavissa olevia menetelmävaihtoehtoja, 
joita ovat esitelleet myös Heliölä ym. (2021a). 

TP3. Hyönteispölytyksen taloudellinen arvo ja tarhamehiläisen pölytyksen tarjonta. Hyönteis-
pölytyksen taloudellisesta arvosta Suomessa on aiemmin esitetty joitakin arvioita, mutta ajantasaista ja 
eri viljelykasvit kattavaa laskelmaa ei ole ollut käytettävissä. Tässä työpaketissa tuotettiin kattava arvio 
hyönteispölytyksen taloudellisesta arvosta Suomen maataloudelle, sekä kartoitettiin kyselytutkimuksen 
avulla tarhamehiläisiin perustuvan pölytyspalvelun tarjontaa ja kehitystä maan eri osissa.  

Hankkeessa koottiin siten laajasti tietoa eri pölyttäjähyönteisryhmien tilanteesta Suomessa, mahdol-
lisuuksista niiden vuosittaiseen seurantaan sekä päivitettiin tietämystämme hyönteispölytyksen taloudel-
lisesta arvosta Suomen maataloudelle. Tämä raportti esittelee hankkeen tuloksia kolmen työpaketin mu-
kaisessa järjestyksessä: työpaketin 1 tulokset luvuissa 3-4, työpaketin 2 tulokset luvuissa 5-7 ja 
työpaketin 3 tulokset luvussa 8. 

Hankkeen suunnittelusta ja toteutuksesta vuosina 2019–2022 vastasivat pääosin Juha Pöyry (TP1), 
Janne Heliölä (TP2) ja Mikko Kuussaari (TP3), mutta raportin tuottamiseen osallistui laajempi joukko 
tutkijoita. Heliölä teki kirjoitustyön pääosin eri hyönteisryhmien merkitystä kasvien pölyttäjinä sekä pö-
lyttäjien seurantaan liittyviä kysymyksiä käsittelevien lukujen 3, 5, 6 ja 7 osalta. Eri pölyttäjähyönteis-
ryhmien esiintyvyyden kehitystä Suomessa käsittelevän luvun 4 analyyseistä ja kirjoittamisesta vastasi-
vat Susu Rytteri, Anna Suuronen, Juho Paukkunen ja Juha Pöyry. Kuussaari kirjoitti luvun 8 
hyönteispölytyksen taloudellisesta merkityksestä maataloudessa Eeva-Liisa Korpelan ja Salla Holopai-
sen avustuksella. Heliölä ja Kuussaari vastasivat eri osatekstien toimittamisesta julkaisukuntoon. 
  

E1008894
Sticky Note
Unmarked set by E1008894
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3 Eri hyönteisryhmien merkitys  
kasvien pölyttäjinä 

Alun perin tämän hankkeen käyttöön kerättyjä tietoja viljelykasvien (Luku 3.1) sekä luonnonmarjojen 
(Luku 3.2) pölyttäjistä on esitetty jo aiemmin kansallista pölyttäjä-strategiaa varten laaditussa taustasel-
vityksessä (Heliölä ym. 2021a). Tämän vuoksi nämä tulososuudet raportoidaan alla vain pääkohdiltaan. 
Muiden luonnonkasvien (Luku 3.3) osalta alla esitetään eri lähteistä koostettuja aiemmin julkaisematto-
mia tulostietoja. 

3.1 Viljelykasvien pölyttäjät 
Luonnonvaraiset pölyttäjäyhteisöt ovat usein vain muutaman hyvin runsaana esiintyvän lajin domi-
noimia, ja nämä harvat lajit vastaavat yleensä valtaosin myös viljelykasvien pölytyksestä (Kleijn ym. 
2015). Garibaldi ym. (2013) ja Dainese ym. (2019) kuitenkin osoittivat, että pölyttäjien diversiteetti 
yleisesti ottaen lisää satotasoja ja vahvistaa maatalousekosysteemin muutoksensietokykyä. Esimerkiksi 
rapsilla on havaittu, että monipuolinen pölyttäjäyhteisö lisää sadon markkina-arvoa jopa 20 % (Bom-
marco ym. 2012a). 

Taulukossa 3.1 on esitetty Heliölän ym. (2021a) raportoimat, eri lähteistä kootut tiedot tärkeimpien 
pölyttäjäryhmien suhteellisesta merkityksestä eri viljelykasvien sekä luonnonmarjojen pölyttäjinä. Tau-
lukosta puuttuvilla pölyttäjäryhmillä, kuten perhosilla ja kovakuoriaisilla, on mainittujen kasvien pöly-
tyksessä lähinnä vähäistä täydentävää merkitystä. Monet viljelykasveista ovat osin tai kokonaan itsepö-
lytteisiä, mutta näilläkin hyönteisten pölytys useimmiten parantaa joko sadon määrää tai laatua. 
Hyönteispölytyksen tuottaman sadonlisäyksen määrää ja rahallista arvoa käsitellään tarkemmin tämän 
raportin luvussa 8. 

Taulukko 3.1 Keskeisimpiä osin tai kokonaan hyönteispölytteisiä viljelykasveja sekä luonnon-
marjoja, ja arviot eri pölyttäjien suhteellisesta merkityksestä niiden pölyttäjinä (xx=keskeinen, 
x=merkittävä). Lähde: Heliölä ym. (2021a). 

 Satokasvi 
Tarha- 

mehiläinen Kimalaiset 
Erakko- 

mehiläiset Kärpäset 
Viljelykasvit 

    

Rypsi, rapsi xx x 
 

x 
Härkäpapu xx xx x 

 

Kumina x 
 

x xx 
Tattari xx x x xx 
Mansikka xx 

 
x x 

Herukat x xx 
  

Omena xx xx x x 
Vadelma xx xx x x 
Tomaatti 

 
xx 

  

Pensasmustikka xx xx x 
 

Apilat xx xx   
Luonnonmarjat 

    

Mustikka x xx xx 
 

Puolukka x xx x x 
Vadelma x xx 

  

Karpalo 
 

xx xx 
 

Lakka 
   

xx 
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Härkäpavun, tattarin, kuminan ja rypsin osalta saatavissa oli myös tarkempaa kotimaista tutkimustietoa 
eri pölyttäjäryhmien tekemien kukkakäyntien määristä (Kuva 3.1). Kuvaajaa tulkittaessa tulee kuitenkin 
muistaa, että eri pölyttäjien välillä on eroja siinä, mikä osuus kukkakäynneistä johtaa varsinaiseen pöly-
tykseen. Tarhamehiläinen oli pääasiallinen pölyttäjä etenkin rypsillä, mutta merkittävä myös muilla vil-
jelykasveilla. Tattarilla ja kuminalla vierailee eniten kukkakärpäsiä. Härkäpavulla puolestaan käy kima-
laisia lähes yhtä paljon kuin tarhamehiläisiä. Näissä tutkimuksissa luonnonpölyttäjistä eniten 
kukkakäyntejä tekivät erilaiset kärpäset sekä kimalaiset. 

 
Kuva 3.1 Eri pölyttäjien suhteelliset osuudet kukkakäynneistä eräillä tärkeillä hyönteispölytteisillä viljely-
kasveilla. Tietolähteet: härkäpapu, Kyllönen (2018); tattari, Toratti (2018); kumina, Toivonen ym. (2021) 
ja rypsi, Toivonen ym. (2019). 

 

Hutchinson ym. (2021) keräsivät eurooppalaisesta tutkimuskirjallisuudesta tietoja eri mesipistiäislajien 
kukkakäynneistä rapsilla, omenalla, mansikalla ja härkäpavulla. Yhteenveto näistä tiedoista on esitetty 
Taulukossa 3.2. Tarkastelu osoittaa, että kaikilla näillä kasveilla vain muutama yleinen ja runsas kima-
laislaji tekee valtaosan mesipistiäisten suorittamista kukkakäynneistä. Tämän ohella on kuitenkin mer-
killepantavaa, että laajempi joukko erakkomehiläislajeja tekee kokonaisuutena jokseenkin yhtä paljon 
kukkakäyntejä kuin kimalaiset yhteensä (paitsi härkäpavulla). Tämä korostaa erakkomehiläisten vähem-
män tunnistettua merkitystä viljelykasvien pölyttäjinä. Yleensä ottaen erakkomehiläisten suhteellinen 
merkitys verrattuna kimalaisiin kasvaa Pohjois-Euroopasta etelämmäksi siirryttäessä (Potts ym. 2021). 

Pinta-alallisesti maamme merkittävimpiä osin hyönteispölytteisiä satokasveja ovat rypsi ja rapsi. 
Näistä rypsin sadon tuotto on rapsia enemmän riippuvainen hyönteisistä (Lehtonen 2012). Hokkanen 
ym. (2017) havaitsivat rypsin satotasojen laskeneen Suomessa, ja arvelivat mahdolliseksi syyksi pöly-
tysvajetta. Tarhamehiläinen on rypsin keskeisin pölyttäjä, mutta sen puuttuessa kimalaiset ja kukkakär-
päset ovat merkittäviä (Toivonen ym. 2019). Toivonen ym. (2019) havaitsivat myös, että peltoa ympä-
röivän maiseman monimuotoisuus vaikuttaa rypsin pölyttäjiin. Yksipuolisen peltovaltaisissa maisemissa 
tarhamehiläinen vastasi noin 80 % rypsin pölytyksestä. Vertailuna toimineissa monimuotoisissa maise-
missa tarhamehiläinen teki 60 % rypsin kukilla käynneistä ja luonnonvaraisia pölyttäjiä oli selvästi 
enemmän kuin yksipuolisessa peltomaisemassa. Esimerkiksi kukkakärpäsiä kävi rypsin kukilla noin 10 
kertaa enemmän monimuotoisissa kuin yksipuolisissa maisemissa. Muita Suomessa merkittävästi hyön-
teispölytyksestä riippuvaisia peltokasveja ovat kumina, tattari, härkäpapu ja apilat (Heliölä ym. 2021a; 
Luku 8 tässä raportissa). 

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Rypsi

Kumina

Tattari

Härkäpapu

Eri pölyttäjien osuudet kukkakäynneistä (%)

Perhoset
Muut niveljalkaiset
Kovakuoriaiset
Erakkomehiläiset
Muut kärpäset
Kimalaiset
Kukkakärpäset
Tarhamehiläinen
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Taulukko 3.2 Hutchinsonin ym. (2021) eurooppalaisista tutkimuksista keräämät tiedot eri  
mesipistiäislajien tekemistä kukkakäynneistä neljällä viljelykasvilla. Luvut eivät sisällä Ison-Britan-
nian havaintoaineistoja. 

Mesipistiäislaji 
Käyntejä 
yhteensä Omena Rapsi Mansikka Härkpapu 

Bombus lucorum/terrestris 1 700 836 265 315 284 
Bombus lapidarius 721 242 259 154 66 
Andrena haemorrhoa 512 354 148 10 

 

Andrena flavipes 305 246 48 11 
 

Bombus pascuorum 263 160 54 7 42 
Osmia bicornis 216 76 23 117 

 

Bombus hortorum 156 21 15 
 

120 
Andrena chrysosceles 109 36 54 19 

 

Andrena cineraria 103 33 68 2 
 

Andrena nigroaenea 87 33 35 19 
 

Andrena scotica 79 66 3 10 
 

Lasioglossum calceatum 79 64 11 4 
 

Lasioglossum pauxillum 74 29 43 2 
 

Andrena subopaca 68 
 

5 63 
 

Andrena varians 67 65 
 

2 
 

Andrena nitida 62 27 22 13 
 

Halictus tumulorum 62 33 16 13 
 

Andrena fulva 61 47 13 1 
 

Bombus pratorum 61 41 11 2 7 
Osmia bicolor 61 14 46 1 

 

Andrena helvola 52 6 18 28 
 

Lasioglossum xanthopus 51 
 

51 
  

Lasioglossum sexstrigatum 50 50 
   

Andrena minutula 49 27 21 1 
 

Anthophora plumipes 43 37 6 
  

Andrena dorsata 41 38 3 
  

Lasioglossum malachurum 35 15 20 
  

Bombus hypnorum 32 29 1 2 
 

Lasioglossum fulvicorne 24 6 15 3 
 

Bombus sylvarum 20 8 
  

12 
Lasioglossum morio 16 7 9 

  

Andrena gravida 15 2 7 6 
 

Andrena bicolor 13 7 6 
  

Muut lajit 55 33 17 5 
 

Kukkakäyntejä yhteensä 5 342 2 688 1 313 810 531 
Kimalaiset yhteensä (%) 55 % 50 % 46 % 59 % 100 % 
Erakkomehiläiset (%) 45 % 50 % 54 % 41 % 0 % 

 

Tomaatin kasvatus kasvihuoneissa on vahvasti riippuvaista tarhattujen hyönteisten, etenkin Keski-Eu-
roopasta tilattavien kontukimalaisten (Bombus terrestris) tarjoamasta pölytyksestä. Kontukimalaista tar-
vitaan siksi, että tarhamehiläistä ei voida käyttää kasvihuoneissa niiden pesien suuren koon takia. Li-
säksi vain kimalaiset pystyvät tehokkaasti irrottamaan siitepölyä värinän avulla tomaatin kukkien 
heteistä. Kimalaispesät joudutaan hankkimaan täysin ulkomailta, sillä niiden kotimainen tuotanto ei ole 
ollut kannattavaa. Maahantuonnista aiheutuu luonnonpölyttäjille terveysriskejä, joiden määrää ei pystytä 
nykytiedoilla arvioimaan (Heliölä ym. 2021a). 
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3.2 Luonnonmarjojen pölyttäjät 
Mustikka ja puolukka ovat sekä satomäärällä että sen arvolla mitattuina selvästi tärkeimmät luonnon-
marjamme. Vuonna 2019 kumpaakin niistä myytiin markkinoille noin kahdeksan miljoonan euron ar-
vosta (Kantar 2020). Lisäksi molempia poimitaan omaan käyttöön vielä laajamittaisemmin. Lakan ja 
karpalon poimintamäärät ovat selvästi vähäisempiä, mutta niilläkin on suurta merkitystä etenkin Poh-
jois-Suomessa. Luonnonmarjoja voidaan pitää virkistyskäytön ohella metsiemme tärkeimpänä moni-
käyttötuotteena. 

Luonnonmarjojemme pääasialliset pölyttäjät on esitetty edellä taulukossa 3.1. Heliölä ym. (2021a) 
ovat esitelleet tarkemmin eri luonnonmarjojen pölyttäjistä tehtyjä selvityksiä. Mustikan keskeisiä pölyt-
täjiä ovat kimalaiset ja erakkomehiläiset. Kimalaiset ovat myös puolukan ja vadelman tärkeimpiä pölyt-
täjiä. Teräksen (1983) tekemä kukintahäkkikoe osoitti, että pölyttäjät ovat lähes välttämättömiä sekä 
mustikan että puolukan hedelmöitykselle, ja siten niiden marjantuotannolle. Tarhamehiläisellä on luon-
nonmarjojen pölytyksessä lähinnä paikallista merkitystä, sillä niiden tarhaus painottuu yleensä maata-
lousalueille ja niiden läheisyyteen.  

3.3 Muiden luonnonkasvien pölyttäjät 
Eri luonnonkasvien pölyttäjiä on selvitetty maassamme niukasti. Teräksen (1985) yhteenveto on tiettä-
västi kattavin kotimainen katsaus aihepiiristä. 2000-luvun aikana on kerätty muutamissa tutkimushank-
keissa tietoa eri pölyttäjien kukkakäynneistä sekä peltomaalla (Alanen ym. 2011), maatalousympäris-
töissä laajemmin (Alanen 2009, Faunatica 2019) että metsäympäristöissä (Heliölä 2021). Alla esitetään 
yhteenveto näiden julkaisujen päätuloksista. 

Teräs (1985) arvioi varsin kattavasti maamme eri luonnon- ja osin myös puutarhakasvien merki-
tystä kimalaisten ja muiden pölyttäjien ravintolähteinä. Hänen arvionsa perustuivat kimalaisten osalta 
suoriin havaintoihin, ja muiden pölyttäjien osalta kirjallisuudesta kerättyihin tietoihin siitä, missä määrin 
eri pölyttäjät kullakin niistä ruokailevat. Tämän parempaa, systemaattisesti kerättyä kartoitustietoa yk-
sittäisillä luonnonkasvilajeilla vierailevista pölyttäjälajeista ei ole käytettävissä.  

Edellä mainituissa neljässä tutkimuksessa on kerätty havaintoja siitä, millä mesi- ja siitepölykas-
veilla tutkimuksen kohteena olleet pölyttäjäryhmät ovat yleisimmin vierailleet. Nämä tutkimukset ovat 
olleet sekä ajallisesti että alueellisesti varsin rajoittuneita, joten niiden tulokset eivät anna kattavaa ku-
vaa siitä, missä määrin eri pölyttäjät eri luonnonkasveilla vierailevat. Lisäksi suorat havaintoaineistot 
rajoittuvat vain kimalaisiin ja päiväperhosiin, kun taas yöperhosten, kukkakärpästen tai erakkomehiläis-
ten kukkakäynneistä ei ole kerätty vastaavaa tietoa. Etenkin yöperhosten merkitystä pölyttäjinä on luul-
tavasti tutkimustiedon puuttuessa suuresti aliarvioitu (Walton ym. 2020).  

Taulukossa 3.3 on esitetty Teräksen (1985) koostamat tiedot kimalaisten yleisimmin käyttämistä 
mesi- ja siitepölykasveista sekä niiden merkityksestä muille pölyttäjäryhmille. Taulukosta ilmenee li-
säksi kunkin kasvilajin esiintymisfrekvenssi tavanomaisilla maatalousalueilla ns. MYTVAS -hankkeen 
tutkimusaineistossa (Jauni & Helenius 2008). Tämä kuvastaa karkeasti kunkin kasvilajin tarjoaman me-
siresurssin määrää maatalousalueilla; mitä yleisempi kasvilaji on, sitä suurempi on oletettavasti sen mer-
kitys pölyttäjien ravintolähteenä.  

Taulukon 3.3 perusteella voidaan tunnistaa pölyttäjien ravintoresurssina tärkeimpiä luonnonkas-
veja. Kimalaisten osalta Teräksen (1985) keräämä mittava, lähes 30 000 kukkakäyntihavaintoa käsittävä 
aineisto antanee varsin edustavan kuvan eri luonnonkasvien suhteellisesta merkityksestä kimalaisten ra-
vintolähteinä. Sitä vastoin kirjallisuuteen perustuneet arviot muiden pölyttäjäryhmien käyttämistä ravin-
tokasveista ovat luultavasti puutteellisia, joten Taulukko 3.3 todennäköisesti aliarvioi niiden merkitystä 
luonnonkasvien pölyttäjinä. 
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Taulukko 3.3 Teräksen (1985) liitteen 3 mukaan kimalaisten kukkakäyntimäärät kultakin  
kasvilajilta, montako kimalaislajia siltä oli tavattu, sekä Teräksen eri lähteistä keräämät arviot 
siitä, missä määrin eri pölyttäjäryhmät kasvia käyttävät (1=paljon, 2=vähän). *Puutarhakasvi. 
**Kasvilajin esiintymisfrekvenssi MYTVAS-aineistossa (Jauni & Helenius 2008). 

   Kasvilajin merkitys mesilähteenä eri pölyttäjäryhmille 
Frek-
venssi 

Kasvilaji  

Kukka-
käyn-
tejä 

Kima-
lais- 
lajeja 

Kima-
laiset 

Kärpä-
set 

Tarha-
mehi-
läinen 

Erakko-
mehiläi-
set 

Per-
hoset 

Kova-
kuo-
riaiset 

Am-
piai-
set 

MYT-
VAS** 

Maito-
horsma 

4 710 12 1 1 1 1 1 
 

  915 

Hiiren-
virna 

2 016 11 1 
  

1 
  

  1 297 

Valko-
apila 

1 991 12 1 
 

1 2 
  

  651 

Vadelma 1 922 9 1 2 1 2 
  

  444 
Puna-
apila 

1 729 11 1 
 

2 
 

1 
 

  601 

Pajut 1 456 9 1 1 1 
 

1 
 

  494 
Ruusut* 1 438 7 1 

 
1 

   
  28 

Siperian-
herne-
pensas* 

1 247 12 1 
 

1 
   

  0 

Särmä-
kuisma 

1 062 9 1 1 
    

  382 

Aitovirna 1 048 11 1 
  

1 
  

  379 
Ruusu-
ruoho 

895 10 1 1 
  

1 
 

  75 

Pelto- 
ohdake 

880 7 1 
 

1 
 

1 1   1 067 

Kulta-
piisku 

691 10 1 1 
 

2 
  

  84 

Voikukat 686 10 1 
     

  1 319 
Kangas-
maitikka 

451 10 1 1 1 
   

  112 

Syysmai-
tiainen 

422 7 1 1 
 

1 
  

  417 

Niitty- 
nätkelmä 

379 9 1 
  

1 
  

  1 105 

Pietar-
yrtti 

347 10 1 
     

  82 

Sarja- 
keltano 

341 7 1 1 
  

1 
 

  337 

Mesi-
marja 

311 9 1 1 
  

1 1   126 

Mustikka 307 9 1 
  

1 
  

  45 
Kanerva 306 7 1 2 1 

   
  49 

Mesi- 
angervo 

287 8 1 1 
   

1   730 

Huopa-
ohdake 

260 11 1 1 
    

  421 

Karhun-
putki 

246 7 1 1 
   

2 2 823 

Omena* 212 9 1 1 1 
   

  0 
Puolukka 180 7 1 

 
1 1 

  
  97 

Vuohen-
putki 

155 5 1 1 
   

1   351 

Musta-
herukka* 

141 8 1 
 

1 
   

  24 
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   Kasvilajin merkitys mesilähteenä eri pölyttäjäryhmille 
Frek-
venssi 

Kasvilaji  

Kukka-
käyn-
tejä 

Kima-
lais- 
lajeja 

Kima-
laiset 

Kärpä-
set 

Tarha-
mehi-
läinen 

Erakko-
mehiläi-
set 

Per-
hoset 

Kova-
kuo-
riaiset 

Am-
piai-
set 

MYT-
VAS** 

Alppi-
ruusut* 

128 7 1 
     

  0 

Korpi-
paat-
sama 

127 6 1 
 

1 
   

  0 

Alsike-
apila 

122 6 1 
 

1 
   

  365 

Suo- 
ohdake 

121 5 1 1 
  

2 
 

  73 

Metsä-
maitikka 

109 7 1 
  

1 
  

  147 

Keltakan-
nus-
ruoho 

101 5 1 
  

1 
  

  131 

Lännen-
mahonia* 

99 7 1 
     

  0 

Metsä-
apila 

98 6 1 
   

1 
 

  352 

Puna- 
herukka* 

95 6 1 1 2 
   

  4 

Kirsikka* 89 7 1 2 1 
   

  0 
Juolukka 86 7 1 1 1 

   
  12 

Vaahtera 81 6 1 
 

1 
   

  8 
Akileija* 78 5 1 

  
1 1 

 
  0 

Pelto- 
pillike 

77 7 1 1 
  

1 
 

  424 

Koiran-
putki 

69 7 1 1 1 
   

  1 137 

Oja- 
kellukka 

66 7 1 
 

2 1 
 

1   171 

Niitty- 
leinikki 

56 8 1 1 
  

2 
 

  662 

Kyläkar-
hiainen 

52 3 1 1 
  

1 
 

  7 

Niitty- 
humala 

49 6 2 
     

  144 

Peuran-
kello 

46 6 2 1 
 

2 
  

  100 

Japanin-
angervo* 

44 3 2 
     

  0 

Pihlaja 41 9 2 1 1 
  

1   99 
Puna- 
ailakki 

38 4 2 
     

  19 

Lehmus 37 3 2 
 

1 
 

2 
 

  0 
Kirjo- 
pillike 

37 5 2 
 

1 
   

  416 

Pelto- 
valvatti 

34 4 2 1 2 
   

  430 

Nurmi-
kaunokki 

32 2 2 1 
 

2 2 
 

  36 

Metsä-
kurjen-
polvi 

28 9 2 1 1 1 
 

1   236 

Nurmi- 
tädyke 

25 7 2 2 
 

1 
  

  620 
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   Kasvilajin merkitys mesilähteenä eri pölyttäjäryhmille 
Frek-
venssi 

Kasvilaji  

Kukka-
käyn-
tejä 

Kima-
lais- 
lajeja 

Kima-
laiset 

Kärpä-
set 

Tarha-
mehi-
läinen 

Erakko-
mehiläi-
set 

Per-
hoset 

Kova-
kuo-
riaiset 

Am-
piai-
set 

MYT-
VAS** 

Lehto-
imikkä 

24 3 2 
   

1 
 

  0 

Maksa-
ruohot* 

21 4 2 
     

  12 

Piikki- 
ohdake 

19 4 2 
 

1 1 1 
 

  65 

Lehto-
kuusama 

19 3 2 
  

1 
  

  1 

Tuomi 18 5 2 1 
 

2 
 

1   0 
Lupiini 18 7 2 

 
1 

   
  22 

Rätvänä 16 8 2 1 
 

2 
  

  113 
Japanin-
ruusu-
kvitteni* 

16 4 2 
     

  0 

Keto- 
orvokki 

12 4 2 
   

1 
 

  26 

Paju- 
angervo* 

10 2 2 1 1 1 
  

  0 

Puna-
peippi 

10 3 2 
 

1 
   

  32 

Aho- 
orvokki 

10 1 2 
   

1 
 

  241 

Syreeni* 10 3 2 
     

  0 
Muut lajit 165 - - - - - - - - - 

Edellä esitettyjä tarkasteluja täydentää Taulukko 3.4, joka sisältää neljässä edellä mainitussa tutkimuk-
sessa havaitut kymmenen kimalaisten eniten käyttämää mesi- ja siitepölykasvilajia. Näissä lajilistoissa 
on paljon yhtäläisyyksiä Taulukon 3.3 kanssa. Eroavuudet selittyvät lähinnä eri elinympäristöjen erilai-
sella kasvilajitarjonnalla, sekä eroilla tutkimusten ajankohdassa (alku- ja loppukesällä tarjolla on eri ra-
vintokasvilajeja). 

 Runsaan ja monipuolisen ravintokasvillisuuden lisääminen on yksi kansallisen pölyttäjästrategian 
tärkeimmistä tavoitteista (Ympäristöministeriö 2022). Edellä tunnistettuja, pölyttäjille ravinnonlähteenä 
tärkeitä luonnonkasveja onkin syytä suosia ja lisätä kaikissa maa- tai metsätalouteen tai rakentamiseen 
liittyvissä toiminnoissa. Yleensä tämä tarkoittaa soveliaiden elinympäristölaikkujen säästämistä, tai nii-
den hoitamista muuta kasvillisuutta niittämällä tai raivaamalla esimerkiksi maatalouden ympäristösopi-
muksen avulla. Maatalousalueilla ja rakennetuissa ympäristöissä tätä on mahdollista tehdä myös perus-
tamalla kylvämällä uusia kasvustoja (luonnonhoitopellot sekä maisema- ja niittypellot).  
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Taulukko 3.4 Kimalaisten kymmenen eniten käyttämää ravintokasvilajia sekä kullakin havaittujen 
kukkakäyntien lukumäärät neljässä kotimaisessa tutkimuksessa. Lähteen jälkeen mainittuna havain-
noinnin ajoittuminen sekä elinympäristö, jota tutkimus koski. *puutarhakasvi, **viherkesannolle kylvetty 
kasvilaji. 

Alanen (2009) Alanen ym. (2011) Faunatica (2019) Heliölä (2021) 
Kevät Kesä-elokuu Touko-elokuu Touko-elokuu 
Maatalousympäristöt Kylvetty viherkesanto Maatalousympäristöt Kangasmetsä ja 

avohakkuu 
Kasvilaji n Kasvilaji n Kasvilaji n Kasvilaji n 

Pajut 1770 Hunaja-
kukka** 

2879 Apilat 302 Maitohorsma 299 

Voikukat 1024 Hiirenvirna 1091 Kaunokit 220 Kangas- 
maitikka 

110 

Vaahtera 438 Ahdekau-
nokki** 

866 Ohdak-
keet 

138 Vadelma 91 

Punaherukka* 100 Ruisvirna** 521 Virnat 117 Kanerva 75 
Hernepensas* 43 Niittynät-

kelmä 
118 Voikukat 56 Mustikka 27 

Pysty- 
kiurunkannus 

24 Pelto- 
ohdake 

81 Vadelma 28 Puolukka 20 

Aitovirna 23 Pelto- 
orvokki 

78 Pillikkeet 26 Kultapiisku 4 

Omena* 22 Puna-apila 19 Ruusu-
ruoho 

14 Pillikkeet 4 

Mustaherukka* 11 Valkoai-
lakki** 

9 Puna-ai-
lakki 

10 Niittyhumala 3 

Ojakellukka 11 Lutukka 7 Ojakel-
lukka 

9 Syysmaitiainen 2 

Muut lajit 27 Muut lajit 46 Muut lajit 129 Muut lajit 20 

Yhteensä 3 493 Yhteensä 5 715 Yhteensä 1 049 Yhteensä 655 
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4 Pölyttäjähyönteisten  
esiintyvyyden kehitys Suomessa 

Tässä osaluvussa raportoidaan maamme tärkeimpien pölyttäjäryhmien esiintyvyydessä aiemmin tapah-
tuneita muutoksia laajamittaisten museo- ja havaintorekisteriaineistojen pohjalta. Aineistoja analysoitiin 
parhailla tällä hetkellä käytettävissä olevilla tilastollisilla menetelmillä. 

4.1 Analyyseissa käytetyt tietoaineistot 
Luonnonvaraisten mesipistiäisten (Anthophila), kukkakärpästen (Syrphidae) ja kukilla vierailevien sar-
vijäärien (Cerambycidae; jatkossa sarvijäärät) esiintyvyyden kehitystä arvioitiin Suomen Lajitietokes-
kuksen Laji.fi-tietokantaan (laji.fi) sekä mesipistiäisten osalta myös Suomen pistiäistyöryhmän ja sarvi-
jäärien osalta Suomen kovakuoriaistyöryhmän ylläpitämiin tietokantoihin tallennettujen havaintotietojen 
perusteella. Havaintotiedot koostuvat erilaisista museo-, kartoitus- ja seuranta-aineistoista sekä harrasta-
jien ilmoittamista satunnaishavainnoista. 

Mesipistiäishavainnot vuosilta 1910–2021 ladattiin Laji.fi:stä 21.7.2021. Tätä vanhemmat havain-
not rajattiin pois niiden vähäisen määrän takia, koska analyysimenetelmä vaatii toimiakseen yhtenäisiä 
aikasarjoja. Valtaosa havainnoista on museoiden kokoelmanäytteitä (63 %) ja loput pääasiassa harrasta-
jien ilmoittamia havaintoja (30 %). Pistiäistyöryhmän tietokannan havainnot ovat kertyneet pääosin 
Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) perinnebiotooppitutkimuksissa vuosina 2000–2004. Osa näiden 
tutkimusten aineistosta on tallennettu myös Laji.fi:in, minkä vuoksi päällekkäiset havainnot poistettiin 
ennen aineiston analysointia. Kukkakärpäshavainnot vuosilta 1930–2020 ladattiin Laji.fi:stä 14.11.2020. 
Valtaosa havainnoista on harrastajien ilmoittamia (79 %) ja pienempi osa perustuu museonäytteisiin (18 
%). Lisäksi on pieni määrä kartoitusaineistoja ja yksityiskokoelmiin perustuvia havaintoja. Sarvijäärä-
havainnot vuosilta 1960–2019 ladattiin Laji.fi:stä 12.11.2020. Valtaosa sarvijäärähavainnoista on har-
rastajien ilmoittamia (66 %). Museonäytteitä on noin 22 % ja Metsähallituksen seuranta- ja kartoitusai-
neistoja noin 11 % sarvijäärähavainnoista. 

Mesipistiäisten selvästi suurempi museonäytteiden ja samalla vanhojen havaintojen osuus verrat-
tuna kukkakärpäsiin ja sarvijääriin selittyy sillä, että Luonnontieteellisen keskusmuseon mesipistiäisko-
koelmat digitoitiin talvella 2020–2021 PÖLYHYÖTY-hankkeen tarpeisiin erillisellä rahoituksella  
(synthesys.info/access/virtual-access) ja tallennettiin Laji.fi:in, mutta muiden eliöryhmien vanhat koko-
elma-aineistot ovat vielä pitkälti digitoimatta. Kaikkien ryhmien havaitut kokonaisyksilömäärät ovat 
kasvaneet 2000-luvulla huomattavasti edeltäviin vuosikymmeniin verrattuna (Kuva 4.1). Tämä selittyy 
ennen kaikkea internet-pohjaisten havaintotietokantojen perustamisella ja niiden käytön yleistymisellä. 
Havaintojen maantieteellinen kattavuus on myös parantunut viime vuosikymmeninä, sillä ennen 1980-
lukua erityisesti kukkakärpästen ja sarvijäärien havainnot olivat hajanaisia ja painottuivat eteläiseen 
Suomeen (Kuva 4.2). Aikasarjojen alkuosan hajanaisuuden ja viimeisten vuosien mahdollisten vielä tal-
lentamattomien havaintotietojen vuoksi analyysit rajattiin käsittämään mesipistiäisten osalta vuodet 
1930–2019 sekä kukkakärpästen ja sarvijäärien osalta vuodet 1980–2019. 
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Kuva 4.1. Mesipistiäisten, kukkakärpästen ja sarvijäärien yksilömäärät aineistossa eri ajanjaksoille  
jaoteltuna. Kaikkien eliöryhmien havainnointi on ollut selvästi aktiivisinta 2000-luvulla, mikä näkyy  
aineistossa yksilömäärien kasvuna viimeisellä tarkasteltavalla aikavälillä (2002–2021). 

Perhosista on jo pitkään kerätty systemaattista seurantatietoa SYKEn koordinoimissa Maatalousympä-
ristön päiväperhosseurannassa (Heliölä ym. 2010) ja Valtakunnallisessa yöperhosseurannassa (Noc-
turna; Leinonen ym. 2016, 2017). Lisäksi päiväperhoshavaintoja on kerätty vuodesta 1991 alkaen Etelä-
Karjalan Allergia- ja Ympäristöinstituutin ja Suomen Perhostutkijain Seuran koordinoimassa Valtakun-
nallisessa päiväperhosseurannassa (NAFI; Saarinen & Jantunen 2013). 

Linjalaskentamenetelmään perustuva Maatalousympäristön päiväperhosseuranta alkoi vuonna 1999 
ja valorysäpyyntiin perustuva Valtakunnallinen yöperhosseuranta vuonna 1993. Molemmat seurannat 
kattavat koko kesäkauden. Päiväperhosseuranta painottuu maatalousalueiden läheisyyteen ja tuottaa tie-
toa valtaosasta Suomen päiväperhoslajeja. Metsäympäristöihin painottuva yöperhosseuranta keskittyy 
yöaktiivisiin suurperhosiin, joiden lisäksi seurannassa on määritetty joukko kookkaita pikkuperhoslajeja 
juuriperhosten (Hepialidae) ja puuntuhoojien (Cossidae) heimoista. Tässä hankkeessa ei tuotettu perhos-
ten kannankehityksestä uutta tietoa, vaan alla luvussa 4.3.4 esitetyt tiedot perustuvat toisaalla julkaistui-
hin tuloksiin. Tarhamehiläisen osalta alla luvussa 4.3.5 esitetään Heliölän ym. (2021a) raportoimat tie-
dot pesien ja tarhaajien lukumäärien kehityksestä perustuen Suomen Mehiläishoitajain Liiton keräämiin 
seurantatietoihin. 
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Kuva 4.2 Mesipistiäisten, kukkakärpästen ja sarvijäärien yksilömäärien maantieteellinen jakautuminen eri ajanjaksoina. Mesipistiäisten havaintopisteet vähenivät 1900-luvun 
kuluessa maantieteellisen kattavuuden ollessa heikoimmillaan 1980-luvulla. Kukkakärpäs- ja sarvijäärähavainnot lisääntyivät 1900-luvun kuluessa, mutta olivat ennen 1980-
lukua hyvin hajanaisia ja painottuivat eteläiseen Suomeen. Kaikkien ryhmien havaintojen maantieteellinen kattavuus on parantunut huomattavasti 2000-luvulla. 
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4.2 Aineistojen analysointi 
Mesipistiäisten, kukkakärpästen ja sarvijäärien kantojen kehitystä analysoitiin malleilla, jotka on kehi-
tetty historiallisten, satunnaishavainnoista koostuvien aikasarjojen analyysiin (occupancy-detection mo-
dels; Isaac ym. 2014). Analyysit tehtiin R-ohjelman sparta-pakettia (biologicalrecordscentre.git-
hub.io/sparta/) hyödyntäen. Käytettyjen mallien on aiemmin osoitettu tehokkaasti erottavan lajien 
todelliset kannanmuutokset havaintomäärien muutoksista, joiden taustalla vaikuttavat havainnoijien 
määrän vaihtelu ja lajien ajallisesti vaihteleva havaitsemistodennäköisyys (Isaac ym. 2014, Powney ym. 
2019, Outhwaite ym. 2019, 2020). 

Lajien vuosittaista esiintyvyyttä yhtenäiskoordinaatiston 10 km x 10 km ruuduissa analysoitiin suh-
teessa eliöryhmän havaintoruutujen kokonaismäärään ottaen huomioon lajien havaitsemistodennäköi-
syys. Kannankehitysanalyyseihin sisällytettiin kaikki lajit, joiden havaintomäärä ja havaintojen ajallinen 
jakautuminen riittivät mallin sovittamiseen (mesipistiäisillä 58 %, sarvijäärillä 59 % ja kukkakärpäsillä 
41 % kaikista aineiston lajeista). Aikasarjan riittävyyttä mallin sovittamiseen arvioitiin mallin sekoittu-
misen perusteella (R-hat < 1,1). Myös lajit, joiden havaintojen vähäisyys esti kannankehityksen luotetta-
van analysoinnin, on sisällytetty havaintomäärien ajallista muutosta kuvaavaan taulukkoon (Liite 1). 

Kannankehitysanalyysien tulosten perusteella määritettiin lajikohtaiset, monotoniset kokonaistren-
dit asteikolla laskeva trendi, vahva näyttö (−−−); laskeva trendi, kohtalainen näyttö (−−); laskeva trendi, 
heikko näyttö (−); vakaa (0); nouseva trendi, heikko näyttö (+); nouseva trendi, kohtalainen näyttö (++); 
nouseva trendi, vahva näyttö (+++). Vahvana näyttönä positiiviselle kokonaistrendille pidettiin sitä, että 
kannankehityksen posteriorijakauman 95 % uskottavuusväli oli kokonaan positiivinen. Kohtalaisena 
näyttönä positiiviselle kokonaistrendille pidettiin sitä, että kannankehityksen posteriorijakauman 90 % 
uskottavuusväli oli kokonaan positiivinen. Heikkona näyttönä positiiviselle kokonaistrendille pidettiin 
sitä, että kannankehityksen posteriorijakauman 80 % uskottavuusväli oli kokonaan positiivinen. Vastaa-
vasti vahvana, kohtalaisena ja heikkona näyttönä negatiiviselle kokonaistrendille pidettiin kokonaan ne-
gatiivista kannankehityksen posteriorijakauman 95 %, 90 % ja 80 % uskottavuusväliä. Kannankehityk-
sen katsottiin olevan vakaata, mikäli sen posteriorijakauman 80 % uskottavuusväli sisälsi nollan. 
Monotoniset kokonaistrendit laskettiin mesipistiäisille kolmelle eri aikavälille: koko mallinnusajalle 
(1930–2019) sekä vuosille 1980–2019 ja 2000–2019. Sarvijäärille ja kukkakärpäsille monotoniset koko-
naistrendit laskettiin kahdelle eri aikavälille: koko mallinnusajalle (1980–2019) ja jaksolle 2000–2019. 

Lajiominaisuuksien yhteyttä lajien eri tarkasteluvälien kokonaistrendeihin analysoitiin bayeslaisilla 
multinomiaalisilla logistisilla regressiomalleilla hyödyntäen R-paketteja brms (Bürkner 2017) ja RStan 
(Stan Development Team 2020). Multinomiaalisessa logistisessa regressiossa vastemuuttujana on luok-
kamuuttuja, joka voi tavallisesta logistisesta regressiosta poiketen saada useampia kuin kahdenlaisia ar-
voja. Vastemuuttujan luokat olivat vakaa esiintyvyys (0), laskeva trendi (−−−, −− ja −) ja nouseva trendi 
(+++, ++ ja +). Malleissa käytettiin logit-linkkifunktioita ja heikosti informatiivisia, normaaleja priorija-
kaumia (keskiarvo = 0, keskihajonta = 10). MCMC-simulaatioiden efektiivinen otoskoko kaikille muut-
tujille oli vähintään 10 000 ja R-hat-arvo alle 1,05. Mallit ajettiin erikseen eri aikavälien trendeille ja eri 
eliöryhmille. Kimalaisille ajettiin omat mallit kaikki mesipistiäiset sisältävien mallien lisäksi. 

Selittävät muuttujat vaihtelivat eliöryhmittäin lajiominaisuustietojen saatavuuden mukaan (taulukko 
4.1). Kaikki selittävät muuttujat sisällytettiin samaan malliin, minkä vuoksi niiden määrä pidettiin mal-
tillisena etenkin lajimäärältään rajallisten kimalaisten (n = 21) ja sarvijäärien (n = 16) osalta. Yhteisenä 
selittävänä muuttujana kaikille eliöryhmille käytettiin levinneisyyden painopistettä Suomessa. Lajin le-
vinneisyyden katsottiin painottuvan etelään, jos käyttämämme aineiston yksilöistä yli 90 % oli havaittu 
64° leveyspiirin (karkeasti Kokkola-Kuhmo-linjan) eteläpuolella, ja vastaavasti pohjoiseen, jos aineiston 
yksilöistä yli 90 % oli havaittu 64° leveyspiirin pohjoispuolella. Muiden lajien katsottiin esiintyvän jok-
seenkin tasaisesti sekä maan etelä- että pohjoispuoliskolla. 

Kimalaisten ominaisuusanalyyseihin sisällytettiin 21 lajia, joille löytyi kirjallisuudesta kielen pituus 
(Ranta & Lundberg 1980, Goulson ym. 2005, 2008). Useissa aiemmissa tutkimuksissa pitkäkielisten 

http://biologicalrecordscentre.github.io/sparta/
http://biologicalrecordscentre.github.io/sparta/
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kimalaisten on havaittu vähentyneen lyhytkielisiä voimakkaammin, minkä on päätelty johtuvan niiden 
erikoistumisesta tiettyihin, syväkukintoisiin ravintokasveihin (Goulson ym. 2005, 2008, Dupont ym. 
2011, Bommarco ym. 2012b). Toisaalta näitä tuloksia on myös kyseenalaistettu (Williams 2005, Wil-
liams ym. 2009, Connop ym. 2010). Kielen pituuden lisäksi selittävinä muuttujina käytettiin levinnei-
syyden painopistettä ja lentokauden ajoittumista. Ilmastonmuutoksen seurauksena eteläisten lajien odo-
tetaan leviävän laajemmalle alueelle ja pohjoisten lajien taantuvan (Pöyry & Aapala 2020). Aiempien 
tutkimusten mukaan monilla maantieteellisillä alueilla lentokautensa myöhään aloittavat kimalaiset ovat 
taantuneet voimakkaasti (Goulson ym. 2005, Williams ym. 2009, Dupont ym. 2011). 

Taulukko 4.1 Mesipistiäisten, kukkakärpästen ja sarvijäärien ominaisuusmallien muuttujat  
ja otoskoot 

Eliöryhmä Selitettävä 
trendi 

Selittävät muuttujat (asteikko ja jakauma) Ominaisuus- 
tietojen lähteet 

Kima- 
laiset 
(n = 21) 

1930-2019 
1980-2019 
2000-2019 

Levinneisyyden painopiste (koko maa: 3 lajia, eteläinen: 14,  
pohjoinen: 4) 
Työläisen kielen pituus (6.0–14.4 mm) 
Lentokauden ajoittuminen (alkukuukausi: 4–6) 

Ranta & Lundberg 
1980 
Söderman &  
Leinonen 2003 
Goulson ym. 2005, 
2008 
Scheuchl & Willner 
2016 

Mesi- 
pistiäiset 
(n = 134) 

1930-2019 
1980-2019 
2000-2019 

Levinneisyyden painopiste (koko maa: 9, eteläinen: 119,  
pohjoinen: 6) 
Naaraan koko (4.5–23.5 mm) 
Sosiaalisuus (yksineläjä: 81, sosiaalinen: 21, loinen: 32) 
Pesintä (maanpinnan alapuolella: 105, maanpinnan yläpuolella: 
29) 
Ravintokasvien käyttö (useita lajeja: 70, harvoja lajeja: 32,  
loinen: 32) 
Lentokauden kesto (1–7 kk) 
Lentokauden ajoittuminen (alkukuukausi: 4–7) 

Söderman &  
Leinonen 2003 
Scheuchl & Willner 
2016 

Kukka-
kärpäset 
(n = 139) 

1980-2019 
2000-2019 

Levinneisyyden painopiste (koko maa: 85, eteläinen: 44,  
pohjoinen: 10) 
Koko (4.5–16.5 mm) 
Toukan ravinto (kasvin varsia ja sieniä syövät: 27, pedot: 61, 
mätänevää kasviainesta ja eläinten jätöksiä syövät: 20, mikro-
beja syövät: 15,  
kuollutta puuta syövät: 16) 
Elinympäristö (metsä tai metsänreuna: 69, niitty tai muu avoin 
ympäristö: 37, ranta, suo tai kosteikko: 33) 
Lentokauden kesto (2–8 kk) 
Lentokauden ajoittuminen (alkukuukausi: 4–7) 

Haarto & Kerppola 
2007 
Bartsch 2009a, b 

Sarvi- 
jäärät 
(n = 16) 

1980-2019 
2000-2019 

Levinneisyyden painopiste (koko maa: 7, eteläinen: 9) 
Toukan tarvitseman puun koko (wood diameter niche: 1.0–3.0;  
Heikkala ym. 2016) 
Toukan tarvitseman puun lahoaste (decay niche: 1.0–3.6;  
Heikkala ym. 2016) 

Heliövaara ym. 
2004 
Ehnström 2007 
Heikkala ym. 2016 

4.3 Tulokset 
Esiintyvyyden muutoksia pystyttiin analysoimaan runsaalla puolella Suomen mesipistiäislajeista sekä 
kukilla vierailevista sarvijäärälajeista ja vajaalla puolella kukkakärpäslajeista. Muiden lajien osalta ana-
lyysien tulokset olivat havaintojen pienen määrän tai epätasaisen ajallisen jakautumisen vuoksi epä-
luotettavia, eikä niitä siksi esitetä tässä raportissa. Analyysien ulkopuolelle jääneistä mesipistiäisistä 54 
%, sarvijääristä 69 % sekä kukkakärpäsistä 14 % on luokiteltu uhanalaisiksi tai silmälläpidettäviksi 
(Liite 1; Hyvärinen ym. 2019). Vastaavasti analyyseihin sisältyneistä mesipistiäislajeista 11 %, 
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sarvijäärälajeista 10 % ja kukkakärpäslajeista 1 % oli uhanalaisia tai silmälläpidettäviä. Tämä tarkoittaa, 
että huomattava osa heikoimmassa asemassa olevista lajeista jäi analyysien ulkopuolelle (Liite 1). 

Analysoitujen ja analyysien ulkopuolelle jääneiden mesipistiäisten yleistrendejä pystyttiin vertaile-
maan, sillä analysoimattomien lajien trendeistä oli käytettävissä mesipistiäisten viimeisimmästä 
uhanalaisuusarvioinnista päävastuussa olleen Juho Paukkusen tekemä asiantuntija-arvio (Taulukko 4.2). 
Analysoiduista lajeista yhtä suuri osuus oli taantunut ja runsastunut. Taantuneiden lajien osuus kaikista 
analysoimattomista lajeista oli yli kaksinkertainen verrattuna analysoituihin lajeihin. Vastaavasti runsas-
tuneiden ja tulokaslajien osuus analysoimattomista lajeista oli vajaa kolmannes verrattuna analysoitui-
hin. Trendiarvioiden vertailu vahvistaa käsitystä siitä, että analyysien tuloksiin perustuvat arviot taantu-
vien lajien määrästä ovat aliarvioita ja runsastuneiden lajien määrästä vastaavasti yliarvioita verrattuna 
Suomen lajiston kokonaistilaan. 

Taulukko 4.2 Analysoitujen ja analyysien ulkopuolelle jääneiden mesipistiäislajien trendit  
vuosina 1930–2019 

 Taantuneet  
ja hävinneet 

(Uhanalaiset) 

Vakaat Runsastuneet  
ja tulokkaat 

Analysoidut (n = 136) 30 % (11 %) 39 % 31 % 
Analysoimattomat (n = 100) 66 % (54 %) 26 % 8 % 

Analysoimattomien lajien trendit perustuvat asiantuntija-arvioon (J. Paukkunen). 

Mesipistiäislajeista (n = 136) vajaan kolmanneksen monotoninen kokonaistrendi oli laskeva ja vajaan 
kolmanneksen nouseva pitkällä (1930–2019) ja keskipitkällä (1980–2019) aikavälillä. Vastaavasti run-
saalla kolmanneksella lajeista kannankehitys oli vakaata. Lyhyellä tarkasteluvälillä (2000–2019) hieman 
yli puolet lajeista oli vakaita ja neljännes sekä laskevia että nousevia (Kuva 4.3). Lajien jakautuminen 
eri trendiluokkiin on kuvattu tarkemmin taulukossa 4.3, jossa mesipistiäiset on jaettu kimalaisiin (n = 
28) ja erakkomehiläisiin (n = 108). Kaikilla aikaväleillä kimalaisissa oli hieman enemmän laskevia ja 
vakaita kuin nousevia lajeja. Erakkomehiläisissä sekä nousevien että laskevien lajien määrä oli suurin 
pitkällä aikavälillä, kun taas lyhyellä aikavälillä valtaosa erakkomehiläisistä on pysynyt vakaina. 

Enemmistöllä kukkakärpäslajeista (n = 145) monotoninen kokonaistrendi oli vakaa molemmilla ai-
kaväleillä (Taulukko 4.3). Keskipitkällä aikavälillä esiintyvyys nousi noin viidenneksellä lajeista ja laski 
hieman harvemmin, kun taas lyhyellä aikavälillä esiintyvyys sekä laski että nousi alle viidenneksellä la-
jeista (Taulukko 4.3, Kuva 4.3). Yli puolella sarvijääristä (n = 19) oli keskipitkällä aikavälillä vakaa 
trendi, runsaalla kolmanneksella laskeva trendi ja alle viidenneksellä nouseva trendi. Lyhyellä aikavä-
lillä vakaiden ja laskevien lajien osuus pieneni ja nousevien lajien osuus kasvoi yli kolmannekseen kai-
kista lajeista (Taulukko 4.3, Kuva 4.3).  

Esiintyvyyden muutoksia selittävät lajiominaisuudet vaihtelivat pölyttäjäryhmästä ja aikavälistä 
riippuen, mutta kaikille ryhmille oli yhteistä se, että eteläisten lajien esiintyvyys oli kasvanut useammin 
kuin pohjoisten (Liite 2, Kuvat 4.4–4.7). Mesipistiäisten, kukkakärpästen ja sarvijäärien lajikohtaiset, 
ajalliset havaintomäärien muutokset ja monotoniset trendiarviot on taulukoitu liitteeseen 1. Lajikohtais-
ten kannankehitysanalyysien tulokset on kuvattu liitteessä 3. Tuloksia avataan tarkemmin alla osioissa 
4.3.1–4.3.3. 

Päivä- ja yöperhosten kokonaisyksilömäärät ovat laskeneet loivasti 1990-luvulta alkaen (Heliölä ym. 
2021). Päivä- ja yöperhoskantojen kehityksen yhteenveto on alla osiossa 4.3.4. Tarhamehiläisen osalta osi-
ossa 4.3.5 esitetään Heliölän ym. (2021) jo aiemmin raportoima pesä- ja tarhaajamäärien kehitys.  
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Taulukko 4.3 Mesipistiäisten (kimalaiset ja erakkomehiläiset), kukkakärpästen ja sarvijäärien 
trendiarviot. Lajit on jaettu seuraaviin trendiluokkiin: laskeva trendi, vahva näyttö (−−−); laskeva trendi, 
kohtalainen näyttö (−−); laskeva trendi, heikko näyttö (−); vakaa (0); nouseva trendi, heikko näyttö (+); 
nouseva trendi, kohtalainen näyttö (++); nouseva trendi, vahva näyttö (+++). Monotoniset trendiarviot on 
laskettu aineiston saatavuudesta riippuen kahdelle (kukkakärpäset ja sarvijäärät) tai kolmelle (mesipis-
tiäiset) eri aikavälille. 

Eliöryhmä Aikaväli −−− −− − 0 + ++ +++ 
Kimalaiset 1930–2019 21 % 14 % 4 % 39 % 4 % 0 % 18 % 
(28 lajia) 1980–2019 18 % 4 % 18 % 36 % 7 % 4 % 14 %  

2000–2019 29 % 0 % 7 % 39 % 7 % 0 % 18 % 
Erakkomehiläiset 1930–2019 14 % 8 % 6 % 39 % 11 % 4 % 18 % 
(108 lajia) 1980–2019 12 % 5 % 7 % 44 % 11 % 5 % 16 %  

2000–2019 7 % 4 % 9 % 61 % 6 % 4 % 10 % 
Kukkakärpäset 1980–2019 6 % 3 % 7 % 64 % 9 % 3 % 9 % 
(145 lajia) 2000–2019 4 % 1 % 10 % 68 % 5 % 5 % 7 % 
Sarvijäärät 1980–2019 0 % 11 % 21 % 53 % 16 % 0 % 0 % 
(19 lajia) 2000–2019 0 % 21 % 5 % 37 % 26 % 11 % 0 % 

 

 
Kuva 4.3 Esiintyvyydeltään vuosina 2000-2019 vähentyneiden (---, --, -), vakaiden (0) ja kasvaneiden (+, 
++, +++) lajien määrät (A) mesipistiäisissä, (B) sarvijäärissä ja (C) kukkakärpäsissä. 

4.3.1 Mesipistiäiset 
Pitkällä aikavälillä (1930–2019) 39 % mesipistiäislajeista säilyi vakaina, 30 %:lla havaittiin laskeva 
trendi ja 31 %:lla nouseva trendi. Keskipitkällä aikavälillä (1980–2019) 43 % lajeista säilyi vakaina, 27 
%:lla havaittiin laskeva trendi ja 30 %:lla nouseva trendi. Lyhyellä aikavälillä (2000–2019) 57 % la-
jeista säilyi vakaina, 23 %:lla havaittiin laskeva trendi ja 21 %:lla nouseva trendi (Taulukko 4.3).  

Ominaisuusanalyyseissa käytetyt selittävät muuttujat on kuvattu taulukossa 4.1 ja ominaisuusmallien 
päätulokset kuvassa 4.4. Tulokset ovat kokonaisuudessaan liitteen 2 osataulukossa 1. Pohjoiseen painottu-
neet lajit yleistyivät kaikilla aikaväleillä harvemmin kuin etelään painottuneet tai koko maassa esiintyvät 
lajit. Lyhyen lentokauden omaavat lajit yleistyivät pitkään lentäviä useammin keskipitkällä ja lyhyellä tar-
kasteluvälillä. Lentokautensa myöhään aloittavat lajit harvinaistuivat aiemmin lentäviä lajeja useammin 
lyhyellä aikavälillä. Maassa pesivät ja suurikokoiset lajit yleistyivät maan yläpuolella pesiviä ja pieniko-
koisia lajeja useammin pitkällä ja keskipitkällä aikavälillä. Useiden ravintokasvilajien siitepölyä hyödyntä-
vät lajit yleistyivät keskipitkällä aikavälillä useammin kuin harvoja ravintokasvilajeja hyödyntävät lajit. 

Pohjoiseen painottuneet lajit yleistyivät kaikilla aikaväleillä harvemmin kuin etelään painottuneet 
tai koko maassa esiintyvät lajit, mikä selittynee ilmastonmuutoksen vaikutuksilla (Pöyry & Aapala 
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2020). Lisäksi keskipitkällä aikavälillä etelään painottuneet lajit harvinaistuivat pohjoisia ja koko 
maassa esiintyviä lajeja harvemmin. Vastaavia tuloksia on saatu myös Britanniasta (Powney ym. 2019). 

Lentokauden pituus selitti mesipistiäisten esiintyvyyden kasvua keskipitkällä ja lyhyellä tarkastelu-
välillä siten, että lyhyen lentokauden omaavat lajit yleistyivät pitkään lentäviä useammin. Tämä voi se-
littyä sillä, että lyhyen lentokauden omaavat lajit ovat todennäköisesti elinkierroltaan pitkään lentäviä 
lajeja joustavampia: ne voivat tarvittaessa pidentää lentokauttaan sääoloiltaan epäsuotuisina vuosina ei-
vätkä ole riippuvaisia kukkivien ravintokasvien saatavuudesta yhtä suurena osana kasvukautta. Vastoin 
tämän tutkimuksen tuloksia De Palman ym. (2015) Länsi- ja Keski-Euroopassa tekemässä tutkimuk-
sessa sekä esiintyvyys että runsaus olivat korkeimpia pitkään lentävillä mesipistiäislajeilla. Heidän tut-
kimuksessaan pitkän lentokauden positiivinen vaikutus korostui etenkin ympäristöissä, joissa ihmisvai-
kutus oli voimakkainta: kaupungeissa ja intensiivisesti viljellyillä tai laidunnetuilla maatalousalueilla. 

Lentokauden ajoittuminen selitti esiintyvyyden vähenemistä lyhyellä aikavälillä, jolla lentokautensa 
myöhään aloittavat lajit harvinaistuivat aiemmin lentäviä lajeja useammin. Helle- ja kuivuusjaksot vä-
hentävät kukkivia ravintokasveja erityisesti keski- ja loppukesällä, mikä voi johtaa myöhäisten lajien 
harvinaistumiseen. Samankaltaisia tuloksia saatiin kimalaisten osalta myös tanskalaistutkimuksessa, 
jossa kaikkien tutkimusalueelta 1930-luvun jälkeen kadonneiden kimalaislajien lentokausi alkoi myö-
hään (Dupont ym. 2011). Sosiaalisilla lajeilla myöhäisten lajien ahdinko voi selittyä sillä, että niille ei 
ole tarjolla yhteiskunnan kehittymisen vaatimaa aikaa ja resursseja, jos kesän olosuhteet sattuvat ole-
maan epäedulliset (Williams ym. 2009). Forrest ym. (2015) ovat aiemmin havainneet, että niitty-ympä-
ristöihin erikoistuneet mesipistiäislajit ovat keskimäärin myöhäisempiä kuin maatalousmaalla esiintyvät 
lajit, eli lentokauden ajoittuminen voi kuvastaa myös lajienvälisiä eroja elinympäristövaatimuksissa, 
joita tässä tutkimuksessa ei pystytty mesipistiäisten osalta huomioimaan analyyseissa.  

Maassa pesivät lajit yleistyivät maan yläpuolella pesiviä lajeja eli lähinnä kolopesijöitä useammin pit-
källä ja keskipitkällä aikavälillä. Kolopesijöiden yleistymistä voi rajoittaa sopivan kolopuun saatavuus. 
Suomessa esiintyvien kultapistiäisten osalta on saatu samankaltaisia tuloksia: Paukkusen ym. (2018) tutki-
muksessa kaikki runsastuneet lajit olivat maassa pesivien pistiäisten loisia, ja vastaavasti kolopesijöiden 
loiset olivat vähentyneet maapesijöiden loisia enemmän. Laajan maantieteellisen alueen kattavissa tutki-
muksissa maan yläpuolella pesivien mesipistiäislajien on todettu kärsivän maassa pesiviä lajeja enemmän 
elinympäristökadosta ja maatalouden tehostuvasta maankäytöstä (Williams ym. 2010, Forrest ym. 2015). 

Suurikokoiset lajit yleistyivät pienempiä useammin pitkällä ja keskipitkällä aikavälillä. Aiemmin 
on osoitettu, että pienikokoiset ravintogeneralistilajit vähenevät niittyjen vähenemisen seurauksena voi-
makkaammin kuin suuremmat ravintogeneralistit (Bommarco ym. 2010). Williams ym. (2010) eivät 
maailmanlaajuisessa tutkimuksessaan havainneet ruumiinkoon vaikuttavan mesipistiäisten ympäristön-
muutosvasteisiin, mutta De Palma ym. (2015) totesivat Euroopassa pienikokoisten lajien kärsivän suuria 
enemmän maatalouden tehostumisesta. Tämä voi olla seurausta siitä, että suurikokoiset lajit pystyvät 
vahvempina lentäjinä hankkimaan ravintoa pieniä lajeja laajemmalta alueelta ja selviävät siten parem-
min ympäristössä, jossa vähäiset ravintoresurssit ovat pirstaloituneet laajalle alueelle (De Palma ym. 
2015). Suurikokoisten lajien runsastumista on havaittu aiemmin Suomen perhosilla, joilla iso koko kor-
reloi myös toukkavaiheen ravinnon monipuolisuuden kanssa (Pöyry ym. 2017).  

Useiden ravintokasvilajien siitepölyä hyödyntävät lajit yleistyivät keskipitkällä aikavälillä useammin 
kuin harvoja ravintokasvilajeja hyödyntävät lajit. Aiemmin on raportoitu harvoihin ravintokasvilajeihin 
erikoistuneiden mesipistiäisten kärsivän ravintogeneralisteja voimakkaammin maatalouden tehostumisesta 
(Williams ym. 2010, De Palma ym. 2015). Hyönteispölytteiset niittykasvit ovat vähentyneet maatalouden 
tehostuessa ja viljelyalan osuuden kasvaessa maatalousmaisemissa, mikä vähentänee etenkin harvoihin 
ravintokasveihin erikoistuneiden mesipistiäisten leviämismahdollisuuksia (Clough ym. 2014). Aiemmin 
kimalaisten osalta on havaittu, että vaikka kaikki lajit hyödynsivät suunnilleen yhtä monia ravintokasvila-
jeja, vakaina säilyneet lajit olivat taantuneita lajeja joustavampia ravinnonkäytössään: ne vaihtoivat uusiin 
ravintokasvilajeihin vanhojen ravintokasvien harvinaistuessa, kun taas taantuneet lajit pitäytyivät samoissa 
ravintokasveissa niiden harvinaistumisesta huolimatta (Kleijn & Raemakers 2008).  
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Kuva 4.4 Mesipistiäisten (kimalaiset ja erakkomehiläiset) trendejä lajiominaisuuksilla selittävien mallien 
posteriorijakaumien tunnusluvut. Kuvassa ovat mukana vain ne muuttujat ja luokkamuuttujien tasot, 
jotka selittivät 95 %:n uskottavuudella vähintään yhtä trendiä. Tulokset löytyvät kokonaisuudessaan  
Liitteen 2 osataulukosta 1. Analyysit on tehty erikseen kolmelle aikavälille (1930–2019, 1980–2019 ja 
2000–2019). Jokaiselle jatkuvalle muuttujalle ja luokkamuuttujan tasolle raportoidaan keskiarvo sekä 95 
% uskottavuusväli. 95 % uskottavuudella trendejä selittävät muuttujat ovat väreiltään tummia ja ne, joilla 
ei ole yhteyttä trendeihin, ovat vaaleita. Malleissa harvinaistuneiden (harmaat) ja yleistyneiden (vihreät) 
lajien ominaisuuksia verrataan vakaina säilyneiden lajien ominaisuuksiin. Vakiotermi sisältää seuraavat 
ominaisuudet: vakaa esiintyvyys, ravinto koostuu harvoista kasvilajeista, pesii maan alla ja esiintyy ver-
rattain tasaisesti sekä maan etelä- että pohjoispuoliskolla. Esimerkiksi kuvan ensimmäistä paneelia tul-
kitaan seuraavasti: pohjoiseen painottuneita lajeja on yleistyneissä vähemmän kuin vakaana 
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säilyneissä. Etelään painottuneita lajeja on yhtä paljon kaikissa trendiluokissa. Myöskään se, käyttääkö 
laji harvoja vai useita ravintokasvilajeja, ei selitä sitä, mihin trendiluokkaan laji todennäköisimmin kuuluu. 
Maan yläpuolella pesivät lajit ovat yleistyneet harvemmin kuin maan alla pesivät lajit. Isokokoiset lajit 
ovat yleistyneet pienempiä useammin. Lentokauden kestolla ja alkamisajalla ei ole yhteyttä trendiin. En-
simmäisessä paneelissa eli pisimmällä tarkasteluvälillä mikään muuttujista ei selitä lajien harvinaistu-
mista. 

Powney ym. (2019) tarkastelivat pölyttäjien esiintyvyyden muutoksia Britanniassa vuosina 1980–2013. 
Tähän tutkimukseen verrattuna heidän tutkimuksessaan selvästi suurempi osa mesipistiäisistä harvinais-
tui ja pienempi osa yleistyi. Tämä selittynee maiden välisten todellisten erojen lisäksi osittain sillä, että 
heidän tutkimuksessaan tilastoanalyyseihin sisältyi suurempi osuus lajistosta ja siten oletettavasti myös 
enemmän taantuneita lajeja. Ylänköalueiden ja laajalti eri puolella Britanniaa esiintyvien lajien esiinty-
vyys väheni voimakkaammin kuin maan eteläosiin painottuneiden lajien esiintyvyys, mikä vastaa tämän 
tutkimuksen tulosta siitä, että eteläisten lajien esiintyvyys kasvoi muiden lajien esiintyvyyttä voimak-
kaammin. Britanniassa sosiaalisten lajien keskimääräinen esiintyvyys kasvoi, kun taas yksinelävien la-
jien keskimääräinen esiintyvyys väheni, minkä kirjoittajat olettivat selittyvän erityisesti kimalaisiin koh-
dennetuilla suojelutoimilla. Tässä tutkimuksessa mesipistiäisten sosiaalisuuden ja esiintyvyyden 
muutosten välillä ei havaittu olevan yhteyttä. Britanniassa myös keskeisimmät viljelykasvien pölyttäjä-
lajit yleistyivät muiden, lähinnä luonnonkasveja pölyttävien lajien harvinaistuessa. Monet Powneyn ym. 
(2019) listaamista keskeisistä viljelykasvien pölyttäjistä ovat tämän tutkimuksen perusteella yleistyneet 
voimakkaasti myös Suomessa. 

4.3.1.1 Kimalaiset 

Pitkällä aikavälillä 39 % kimalaislajeista säilyi vakaina, 39 %:lla havaittiin laskeva trendi ja 22 %:lla 
nouseva trendi. Keskipitkällä aikavälillä 36 % lajeista säilyi vakaina, 39 %:lla havaittiin laskeva trendi 
ja 25 %:lla nouseva trendi. Lyhyellä aikavälillä 39 % lajeista säilyi vakaina, 36 %:lla havaittiin laskeva 
trendi ja 25 %:lla nouseva trendi (Taulukko 4.3).  

Ominaisuusanalyyseissa käytetyt selittävät muuttujat on kuvattu taulukossa 4.1 ja analyysien tulok-
set esitetään kuvassa 4.5. Tulokset ovat myös Liitteen 2 osataulukossa 2. Mikään yksittäinen muuttuja ei 
selittänyt kimalaislajien kokonaistrendejä kaikilla tarkasteluväleillä. Eteläiset lajit yleistyivät muita use-
ammin pitkällä ja lyhyellä aikavälillä. Lisäksi pohjoiset lajit harvinaistuivat koko maahan levinneitä la-
jeja harvemmin lyhyellä aikavälillä. Lentokautensa myöhään aloittavat lajit harvinaistuivat pitkällä ja 
keskipitkällä aikavälillä useammin kuin aikaisemmat lajit. Keskipitkällä aikavälillä pitkäkieliset lajit 
säilyivät lyhytkielisiä vakaampina, kun taas lyhytkieliset sekä harvinaistuivat että erityisesti yleistyivät 
voimakkaammin. 

Useimpien analyysiin sisältyneiden pohjoiseen Suomeen painottuvien kimalaislajien (alppikimalai-
nen (Bombus alpinus, silmälläpidettävä, NT), tundrakimalainen (B. hyperboreus, vaarantunut, VU) ja 
pohjankimalainen (B. balteatus)) esiintyvyys oli laskenut jo ennen 2000-lukua niin matalalle tasolle, 
että laskeva trendi ei enää lyhimmällä tarkasteluvälillä ollut käytännössä mahdollinen (Liite 4.2). Poh-
joisista lajeista ainoastaan lapinkimalainen (B. lapponicus) esiintyi hieman useammissa havaintoruu-
duissa ja säilyi esiintyvyysanalyysin tulosten perusteella vakaana koko tutkimuksen ajan. Tämä oli yllät-
tävää, koska lapinkimalaisen levinneisyysalueen tiedetään kaventuneen merkittävästi 1900-luvun 
aikana. Vielä 1960-luvulla sitä tavattiin mm. Oulun seudulla Hailuodossa, kun nykyisin levinneisyyden 
eteläraja on Pellon korkeudella. Esiintyvyysanalyysi ei pysty havaitsemaan levinneisyysalueiden koossa 
tapahtuvia muutoksia, vaan huomioi ainoastaan havaintoruutujen määrän eli yleisyyden muutokset. La-
pinkimalaisella havaintoruutujen määrä näyttää siis pysyneen vakaana, koska Lapissa sitä on havain-
noitu useammasta paikasta kuin aiemmin. 

Koko maassa esiintyvistä lajeista kanervakimalainen (B. jonellus) harvinaistui voimakkaasti kai-
killa tarkasteluväleillä. Eteläisten kaakonkimalaisen (B. schrencki), ketokimalaisen (B. sylvarum) ja 
kontukimalaisen (B. terrestris) sekä analyysien ulkopuolelle jääneen uralinkimalaisen (B. 
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semenoviellus) esiintyvyys on kasvanut voimakkaasti etenkin viime vuosina. Pohjoisten lajien ja kaner-
vakimalaisen ahdinko, samoin kuin eteläisten lajien voittokulku, lienevät seurausta ilmastonmuutok-
sesta. Ilmaston lämpenemisen on havaittu selittävän kimalaisten negatiivisia trendejä laajoilla maantie-
teellisillä alueilla (Soroye ym. 2020). 

Eteläisistä lajeista erityisen voimakkaasti harvinaistuivat kirjokimalainen (B. distinguendus) ja mus-
takimalainen (B. ruderarius). Niiden taantumisen todennäköinen syy on niittyjen väheneminen. Loisla-
jeista pensasloiskimalainen (B. sylvestris) esiintyi aiemmin verrattain useissa havaintoruuduissa, mutta 
taantui jyrkästi 2000-luvulta alkaen. Tämä on yllättävää, koska sen pääisäntälaji pensaskimalainen (B. 
pratorum) on yleinen koko maassa. Etelään painottuneista lajeista äärimmäisen uhanalainen (CR) tarha-
loiskimalainen (B. barbutellus,) oli aiemminkin harvinainen, mutta sen esiintyvyys kaventui voimak-
kaasti 1950-luvulta alkaen samalla, kun sen pääisäntä tarhakimalainen (B. hortorum) taantui. Monien 
kimalaislajien esiintyvyyden vuosittaiset vaihtelut näyttävät voimistuneen 2000-luvulla (Liite 4.2), mikä 
voi olla seurausta aineiston määrän kasvusta, joka tuo vaihtelut esiin aiempaa paremmin. On myös mah-
dollista, että sääolojen äärevöityminen on johtanut esiintyvyyden muutosten voimistumiseen, kuten on 
havaittu tapahtuneen täpläverkkoperhosella (Melitaea cinxia) Ahvenanmaan saaristossa (Kahilainen ym. 
2018, van Bergen ym. 2020). 

Lentokautensa myöhään aloittavien lajien havaittiin kimalaisten ominaisuusmalleissa harvinaistu-
neen aikaisia lajeja useammin, mikä on yhtenevä tulos kaikki mesipistiäiset käsittävien mallien kanssa. 
Vastaavia tuloksia on saatu kimalaisilla aiemmin eri puolilta maailmaa (Goulson ym. 2005, Williams 
ym. 2009, Dupont ym. 2011) ja niiden mahdollisia syitä pohditaan ylempänä osiossa 4.3.1. Suomen ki-
malaislajiston osalta huomionarvoista on, että lähes kaikkien myöhäisimpien lajien levinneisyys rajoit-
tuu Lappiin. Eteläisistä lajeista ainoastaan voimakkaasti harvinaistunut, pitkäkielinen kirjokimalainen 
lähtee Lapissa elävien lajien tapaan lentoon vasta kesäkuussa. 

Kielen pituuden havaittiin selittävän kimalaisten esiintyvyyden muutoksia ainoastaan keskipitkällä 
aikavälillä, jolloin pitkäkieliset lajit säilyivät lyhytkielisiä vakaampina. Kimalaisten ravinnonkäytön eri-
koistuneisuuden mittana tutkimuksissa hyödynnetyn kielen pituuden kyky selittää lajien taantumista on 
herättänyt kiivastakin keskustelua (esim. Goulson ym. 2005, Williams 2005, Connop ym. 2010). Tässä 
tutkimuksessa ei saatu näyttöä siitä, että pitkäkieliset kimalaiset olisivat taantuneet lyhytkielisiä voimak-
kaammin. Sen sijaan tulokset viittaavat samansuuntaisiin johtopäätöksiin kuin Williamsin (2005), jonka 
mukaan ilmaston ja elinympäristön suhteen erikoistuneet lajit saattavat taantua herkemmin kuin pitkä-
kielisyytensä vuoksi syväkukintoisia ravintokasveja käyttävät lajit. 
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Kuva 4.5 Kimalaisten trendejä lajiominaisuuksilla selittävien mallien posteriorijakaumien tunnusluvut. 
Analyysit on tehty erikseen kolmelle aikavälille (1930–2019, 1980–2019 ja 2000–2019). Jokaiselle jatku-
valle muuttujalle ja luokkamuuttujan tasolle raportoidaan keskiarvo sekä 95 % uskottavuusväli. 95 %  
uskottavuudella trendejä selittävät muuttujat ovat väreiltään tummia ja ne, joilla ei ole yhteyttä trendei-
hin, ovat vaaleita. Malleissa harvinaistuneiden (harmaat) ja yleistyneiden (vihreät) lajien ominaisuuksia 
verrataan vakaina säilyneiden lajien ominaisuuksiin. Vakiotermi sisältää seuraavat ominaisuudet: vakaa 
esiintyvyys ja esiintyy verrattain tasaisesti sekä maan etelä- että pohjoispuoliskolla. 

4.3.1.2 Erakkomehiläiset 

Pitkällä aikavälillä 39 % erakkomehiläislajeista säilyi vakaina, 28 %:lla havaittiin laskeva trendi ja 33 
%:lla nouseva trendi. Keskipitkällä aikavälillä 44 % lajeista säilyi vakaina, 24 %:lla havaittiin laskeva 
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trendi ja 31 %:lla nouseva trendi. Lyhyellä aikavälillä 61 % lajeista säilyi vakaina, 19 %:lla havaittiin 
laskeva trendi ja 19 %:lla nouseva trendi (Taulukko 4.3).  

Taulukossa 4.4 on listattu lajit, joiden esiintyvyys nousi tai laski huomattavasti mallinnusjakson ai-
kana. Yleistyneissä lajeissa on yllättäen useita niittylajeja, kuten vyömaamehiläinen, niittymaamehiläi-
nen, pitkäsarvimehiläinen ja hallakkomehiläinen, jotka ovat ilmeisesti löytäneet uusia elinympäristöjä 
teiden pientareilta. Nämä lajit ovat todennäköisesti myös hyötyneet ilmaston lämpenemisestä. Useim-
mat Megachile-suvun verhoilijamehiläiset ovat taantuneet, osa voimakkaastikin, mutta tuohenverhoili-
jamehiläinen on poikkeus. Se pesii maassa toisin kuin useimmat sukunsa lajit. Voimakkaasti yleistynei-
siin ja harvinaistuneisiin lajeihin lukeutuu myös isäntä-pesälois-lajipareja, kuten kevätiskosmehiläinen 
ja iskosverimehiläinen. Mesipistiäisten ominaisuusanalyyseihin (luku 4.3.1) sisältyivät sekä erakkome-
hiläiset että kimalaiset. 

Taulukko 4.4 Erakkomehiläiset, joiden esiintyvyys (A) nousi ja (B) laski voimakkaasti 
aikavälillä 1930–2021 

A. Voimakkaasti yleistyneet lajit B. Voimakkaasti harvinaistuneet lajit
vyömaamehiläinen Andrena labiata kultapiiskumaamehiläinen Andrena coitana (NT) 
kanankaalimaamehiläinen Andrena minutula punikkimaamehiläinen Andrena fucata 
kaskimaamehiläinen Andrena nigroaenea ahomaamehiläinen Andrena gelriae (EN) 
piennarmaamehiläinen Andrena subopaca kesantomaamehiläinen Andrena intermedia 
niittymaamehiläinen Andrena wilkella punajalkamaamehiläinen Andrena ruficrus 
kevätiskosmehiläinen Colletes cunicularius kurjenjalkamaamehiläinen Andrena tarsata 
törmäiskosmehiläinen Colletes daviesanus hentopipomehiläinen Coelioxys inermis 
housumehiläinen Dasypoda hirtipes pohjansimamehiläinen Hylaeus annulatus 
alpiloismehiläinen Epeoloides coecutiens sysihietamehiläinen Lasioglossum fratellum 
pitkäsarvimehiläinen Eucera longicornis vyöhietamehiläinen Lasioglossum zonulum 
posliinisimamehiläinen Hylaeus nigritus hietikkoverhoilijamehiläinen Megachile lagopoda (NT) 
tuohenverhoilijamehiläinen Megachile analis apilanverhoilijamehiläinen Megachile rotundata 
hohtokiertomehiläinen Nomada goodeniana raitakiertomehiläinen Nomada leucophthalma 
pajukkokiertomehiläinen Nomada lathburiana punamuurarimehiläinen Osmia leaiana (VU) 
vaahterakiertomehiläinen Nomada marshamella metsämuurarimehiläinen Osmia nigriventris 
sitruunakiertomehiläinen Nomada succincta vakoverimehiläinen Sphecodes gibbus 
rusomuurarimehiläinen Osmia bicornis mustatöpömehiläinen Stelis punctulatissima 
silomehiläinen Panurginus romani laikkutöpömehiläinen Stelis signata 
iskosverimehiläinen Sphecodes albilabris 
hallakkomehiläinen Trachusa byssina 

4.3.2 Kukkakärpäset 
Keskipitkällä aikavälillä 64 % kukkakärpäslajeista säilyi vakaina, 16 %:lla havaittiin laskeva trendi ja 
21 %:lla nouseva trendi. Lyhyellä aikavälillä 68 % lajeista säilyi vakaina, 15 %:lla havaittiin laskeva 
trendi ja 17 %:lla nouseva trendi (Taulukko 4.3). Harvinaistuneiden lajien osuudet eroavat voimakkaasti 
Powneyn ym. (2019) tuloksista, joiden mukaan Britanniassa vuosina 1980–2013 65 % kukkakärpäsla-
jeista säilyi vakaina, 27 %:lla saatiin vahvaa näyttöä laskevasta trendistä (tämän tutkimuksen trendi-
luokka ---) ja kahdeksalla prosentilla saatiin vahvaa näyttöä nousevasta trendistä (tämän tutkimuksen 
trendiluokka +++). Tässä tutkimuksessa vahvaa näyttöä laskevasta trendistä saatiin vain kuudella pro-
sentilla lajeista keskipitkällä aikavälillä ja neljällä prosentilla lajeista lyhyellä aikavälillä (Taulukko 4.3). 
Kuten mesipistiäisilläkin, myös kukkakärpäsillä harvinaistuneiden lajien pienempi osuus tässä tutki-
muksessa selittynee osaltaan sillä, että huomattava osa heikoimmassa asemassa olevista lajeista jäi ai-
neiston vähäisyyden vuoksi analyysien ulkopuolelle. 
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Taulukossa 4.5 on listattu lajit, joiden esiintyvyys nousi tai laski huomattavasti mallinnusjakson ai-
kana. Ominaisuusanalyyseissa käytetyt selittävät muuttujat on listattu taulukossa 4.1 ja mallien tulokset 
Liitteen 2 osataulukossa 3. Päätulokset ovat kuvassa 4.6. Molemmilla tarkasteluväleillä etelään painot-
tuneet lajit yleistyivät pohjoiseen painottuneita useammin. Vastaavasti Britanniassa etelään painottuneet 
lajit ovat harvinaistuneet koko maassa eläviä lajeja harvemmin (Powney ym. 2019). Toukkana mikrobi-
ravintoa käyttävät lajit yleistyivät molemmilla aikaväleillä useammin kuin hyönteisravintoa käyttävät 
lajit. Kuollutta puuta toukkana syövät lajit harvinaistuivat hyönteisravintoa käyttäviä lajeja harvemmin 
ja lyhyellä aikavälillä lisäksi yleistyivät useammin. Avoimissa ympäristöissä elävät ja isokokoiset lajit har-
vinaistuivat lyhyellä aikavälillä useammin kuin metsäisissä ympäristöissä elävät ja pienikokoiset lajit. 

Avoimissa elinympäristöissä, eli lähinnä niityillä ja tuntureilla, elävien kukkakärpästen harvinaistu-
minen selittynee niittyjen vähenemisellä ja ilmastonmuutoksen suorilla ja epäsuorilla vaikutuksilla tun-
tureiden eliöstöön: ilmaston lämpenemisen myötä puuraja nousee ylemmäs tunturien rinteillä, jolloin 
avointen tunturiympäristöjen lajit ajautuvat ahtaalle (Heliölä ym. 2021a). Lisäksi porotalouden aiheut-
tama ylilaidunnus voi vähentää tuntureilla kukkivia kasveja ja niiden pölyttäjiä (Heliölä ym. 2021a). 
Mikrobeja ja kuollutta puuta toukkana syövien lajien muita positiivisemmat esiintyvyystrendit ovat yl-
lättäviä. Näidenkin trendien taustalla voivat vaikuttaa elinympäristötekijät, sillä mikrobiravintoa touk-
kana käyttävät lajit ovat painottuneet vahvasti rannoille ja kosteikoille sekä kuollutta puuta syövät lajit 
metsiin ja metsänreunoihin. Yksikään näistä lajeista ei elä voimakkaasti vähentyneillä niityillä ja soilla tai 
ilmastonmuutoksen uhkaamilla tuntureilla. On tärkeää huomata, että analyysit alkavat vuodesta 1980, 
jonka jälkeen vesistöjen ja metsien suojelussa otetut edistysaskeleet ovat voineet parantaa näiden elinym-
päristöjen lajiston tilaa. Vesiensuojelun ja vesistöjen tilan parantuminen ovat yleisesti johtaneet vesiympä-
ristöissä elävien hyönteisten kantojen vahvistumiseen (van Klink ym. 2020). Kuolleen puun määrä etenkin 
eteläisen Suomen metsissä on myös kasvanut viime vuosikymmeninä (Korhonen ym. 2020). 

Taulukko 4.5 Kukkakärpäset, joiden esiintyvyys (A) nousi ja (B) laski voimakkaasti 
aikavälillä 1980–2020 

A. Voimakkaasti yleistyneet lajit B. Voimakkaasti harvinaistuneet lajit
harmomahlanen Brachyopa pilosa kirjonilkkakeilanen Cheilosia albitarsis 
keltanokeilanen Cheilosia urbana mustakeilanen Cheilosia nigripes 
artisokkakeilanen Cheilosia vulpina villasurri Eristalis anthophorina 
tummasiipivaskinen Chrysogaster solstitialis pihasurri Eristalis arbustorum  

Ferdinandea cuprea kimalaissurri Eristalis oestracea 
Melanostoma mellarium kiiltosurri Eristalis rupium 

varjosiipivaskinen Orthonevra geniculata metallivaskinen Lejogaster metallina 
piilovaskinen Orthonevra stackelbergi mattakarttukirvari Platycheirus manicatus 
keltaperäluhtanen Sericomyia silentis pitkäkarttukirvari Platycheirus podagratus 
pujosysinen Triglyphus primus sormihoikkakirvari Sphaerophoria interrupta 
varjopuuhari Xylota meigeniana pikkukirvari Syrphus vitripennis 

Suurikokoisten kukkakärpäslajien harvinaistumista 2000-luvulla voidaan pitää myös yllättävänä. Aiem-
pia tuloksia koon vaikutuksesta runsaustrendeihin löytyy Suomen ja muun Euroopan perhosista, joissa 
suurikokoiset lajit ovat runsastuneet pienikokoisia useammin (Pöyry ym. 2017, Merckx ym. 2018). Suu-
rikokoiset lajit ovat tyypillisesti pienikokoisia vahvempia lentäjiä ja pystyvät siten leviämään tehok-
kaammin pirstoutuneissakin elinympäristöissä (Merckx ym. 2018). Alankomaissa myös kukkakärpäsillä 
on havaittu suuren koon olevan yhteydessä levinneisyysalueen kasvuun (Aguirre-Gutiérrez ym. 2016). 
Perhosilla suuri koko on lisäksi usein yhteydessä toukkavaiheen ravinnon monipuolisuuteen (Pöyry ym. 
2017), mutta kukkakärpäsillä mahdollisesti johonkin muuhun ominaisuuteen, joka aiheuttaa niiden har-
vinaistumisen. Euroopan tasolla monet suuret kukkakärpäslajit ovat levinneisyydeltään pohjoiseen pai-
nottuneita, ja keskimääräinen ruumiin koko pienenee etelää kohden (Keil ym. 2008). Mikäli kukkakär-
päslajisto on ilmastonmuutoksen seurauksena siirtymässä pohjoiseen ja saamme uusia lajeja etelästä, on 



36   Suomen ympäristökeskuksen raportteja 34/2022  

oletettavissa, että keskimäärin pienempien eteläisten lajien esiintyvyys kasvaa ja että suuremmat pohjoi-
set lajit taantuvat. 

 

 
Kuva 4.6 Kukkakärpästen trendejä lajiominaisuuksilla selittävien mallien posteriorijakaumien  
tunnusluvut. Kuvassa ovat mukana vain ne muuttujat ja luokkamuuttujien tasot, jotka selittivät 95 %:n 
uskottavuudella vähintään yhtä trendiä. Tulokset löytyvät kokonaisuudessaan Liitteen 2 osataulukosta 
3. Analyysit on tehty erikseen kahdelle aikavälille (1980–2019 ja 2000–2019). Jokaiselle jatkuvalle 
muuttujalle ja luokkamuuttujan tasolle raportoidaan keskiarvo sekä 95 % uskottavuusväli. 95 %  
uskottavuudella trendejä selittävät muuttujat ovat väreiltään tummia ja ne, joilla ei ole yhteyttä trendei-
hin, ovat vaaleita. Malleissa harvinaistuneiden (harmaat) ja yleistyneiden (vihreät) lajien ominaisuuksia 
verrataan vakaina säilyneiden lajien ominaisuuksiin. Vakiotermi sisältää seuraavat ominaisuudet: vakaa 
esiintyvyys, toukkana hyönteisiä ravinnokseen käyttävä, metsä- ja metsänreunaympäristöissä elävä ja 
esiintyy verrattain tasaisesti sekä maan etelä- että pohjoispuoliskolla. 

4.3.3 Sarvijäärät 
Keskipitkällä aikavälillä 53 % sarvijäärälajeista säilyi vakaina, 36 %:lla havaittiin laskeva trendi ja 16 
%:lla nouseva trendi. Lyhyellä aikavälillä 37 % lajeista säilyi vakaina, 26 %:lla havaittiin laskeva trendi 
ja 37 %:lla nouseva trendi (Taulukko 4.3). Yksittäisistä lajeista niittytyppyjäärän (Acmaeops pratensis) 
ja vienanjäärän (Pachyta lamed) esiintyvyys väheni voimakkaasti mallinnusjaksolla (Liite 4.2). Yleisty-
neillä sarvijäärälajeilla esiintyvyyden kasvu oli vaatimatonta. 

Ominaisuusanalyyseissa käytetyt selittävät muuttujat on listattu taulukossa 4.1 ja ominaisuusmal-
lien tulokset kuvassa 4.7 sekä Liitteen 2 osataulukossa 4. Keskipitkällä tarkasteluvälillä mikään ominai-
suusmuuttujista ei selittänyt sarvijäärien esiintyvyyden muutoksia, mikä voi johtua havaintoaineiston 
rajallisuudesta. Lyhyellä aikavälillä etelään painottuneet lajit yleistyivät koko maassa eläviä useammin. 
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Analyyseihin ei sisältynyt pohjoiseen painottuneita lajeja. Eteläisessä Suomessa sarvijäärien toukkien 
ravinnoksi tarvitseman kuolleen puun määrä on kasvanut viime vuosikymmeninä, kun taas maan poh-
joisosissa kuolleen puun määrä on vähentynyt (Korhonen ym. 2020). 

Toukkien ravinnoksi ja elinympäristöksi tarvitsemien puiden lahoaste vaikutti lyhyen aikavälin 
esiintyvyyden muutoksiin siten, että elävää tai vain vähän lahonnutta puuta tarvitsevat lajit yleistyivät 
pidemmälle lahonnutta puuta tarvitsevia lajeja useammin. Ilmastonmuutos lisää myrskytuhoja, mikä li-
sää uuden lahopuun määrää ja suosii siten tuoreella lahopuulla eläviä kovakuoriaisia (Ikonen ym. 2017). 
Nykyaikainen metsätalous vähentää lahopuun kokonaismäärää luonnontilaisiin metsiin verrattuna ja no-
peuttaa lahopuun kiertoa, sillä talousmetsien nopeakasvuiset puut lahoavat nopeammin kuin luonnon-
metsissä hitaasti kasvaneet puut (Venugopal ym. 2016). Lahopuun kierron nopeutuminen johtaa siihen, 
että pitkälle lahonnutta puuta tarvitsevien kovakuoriaisten on etsittävä useammin uusia lahopuita, ja nii-
den voi olla vaikeaa ehtiä käydä läpi yksilönkehitystään (Pöyry & Aapala 2020). 2000-luvun alkuvuo-
sina toteutettujen Valtakunnan metsien inventointien tulosten perusteella kuolleen puun kokonaismäärä 
Suomen metsissä kasvoi, mutta kasvu johtui yksinomaan kovan puun määrän kasvusta ja samalla peh-
meän eli lahonneen puun määrä väheni (Ihalainen & Mäkelä 2009). 

 

 
Kuva 4.7 Sarvijäärien trendejä lajiominaisuuksilla selittävien mallien posteriorijakaumien tunnusluvut. 
Analyysit on tehty erikseen kahdelle aikavälille (1980–2019 ja 2000–2019). Jokaiselle jatkuvalle muuttu-
jalle ja luokkamuuttujan tasolle raportoidaan keskiarvo sekä 95 % uskottavuusväli. 95 % uskottavuu-
della trendejä selittävät muuttujat ovat väreiltään tummia ja ne, joilla ei ole yhteyttä trendeihin, vaaleita. 
Malleissa harvinaistuneiden (harmaat) ja yleistyneiden (vihreät) lajien ominaisuuksia verrataan vakaina 
säilyneiden lajien ominaisuuksiin. Vakiotermi sisältää seuraavat ominaisuudet: vakaa esiintyvyys ja 
esiintyy verrattain tasaisesti sekä maan etelä- että pohjoispuoliskolla. 
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4.3.4 Perhoset 
Päiväperhosten ja yöaktiivisten suurperhosten (jatkossa yöperhoset) kokonaisyksilömäärät ovat laske-
neet loivasti 1990-luvulta alkaen (Kuva 4.8; Heliölä ym. 2021a). Päiväperhoslajeista 45 %:lla ja yöper-
hoslajeista 38 %:lla yksilömäärät ovat pienentyneet merkitsevästi seurantojen aikana (Kuva 4.9). Vas-
taavasti 30 % päiväperhosista sekä 33 % yöperhosista on säilynyt vakaina ja 26 % päiväperhosista sekä 
30 % yöperhosista on runsastunut (Kuva 4.9). Maatalousympäristön päiväperhosseurannan tarkempia 
tuloksia esitetään myöhemmin vuonna 2022 julkaistavassa vuosien 1999–2021 tulosraportissa. 

Yöperhosten kokonaisyksilömäärän lievästi laskeva trendi (Kuva 4.8) johtuu siitä, että aineiston en-
simmäinen runsaushuippu vuosina 1995–1996 oli voimakkaampi kuin kaksi seuraavaa runsaushuippua 
vuosina 2005–2006 ja 2015–2016. Vaikka yöperhosiin lukeutuu enemmän vähentyneitä kuin runsastu-
neita lajeja (Kuva 4.9 A), kokonaisyksilömäärä on pienentynyt vain vähän. Tämä viittaa siihen, että jot-
kin runsastuneista lajeista ovat runsastuneet niin voimakkaasti, että tasapainottavat kokonaismuutosta. 

 

Kuva 4.8 Yö- ja päiväperhosten kokonaisyksilömäärien kehitys Valtakunnallisen yöperhosseurannan ja 
Maatalousympäristön päiväperhosseurannan tulosten perusteella, sekä keskimääräistä kehitystä kuvasta-
vat trendiviivat. Yöperhosista poisluettuna tunturimittari (Epirrita autumnata), jolla on Pohjois-Suomessa  
8–11 vuoden välein toistuvia massaesiintymisiä. Käyrät on laskettu TRIM-ohjelmistolla ja skaalattu keske-
nään siten, että molemmat saavat saman lukuarvon vuonna 2000. Kuva: Heliölä ym. (2021a). 

  
Kuva 4.9 Runsaudeltaan voimakkaasti (--) ja lievästi (-) vähentyneiden, vakaiden (0), sekä lievästi (+) ja 
voimakkaasti (++) kasvaneiden lajien määrät (A) Valtakunnallisessa yöperhosseurannassa vuosina 
1993–2016 ja (B) Maatalousympäristön päiväperhosseurannassa vuosina 1999–2021. Runsaustrendit 
perustuvat lajikohtaisiin TRIM-indekseihin, joiden kuvauksen ovat raportoineet Heliölä ym. (2010) ja Ko-
honen (2020). 
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Saarinen & Jantunen (2013) arvioivat Valtakunnallisen päiväperhosseurannan aineistojen perusteella 
maamme kaikkien päiväperhoslajien kehitystrendejä 1990-luvulta lähtien, jaotellen lajit niiden pääasialli-
sen elinympäristön mukaan. Heliölä ym. (2021a) raportoivat näistä arvioista yhteenvedon. Tulosten perus-
teella soiden ja etenkin tunturien päiväperhoslajit ovat taantuneet tuntuvasti, kun taas kulttuuriympäristöi-
hin ja metsänreunoille painottuneissa lajeissa on tasaisemmin sekä runsastuneita että vähentyneitä lajeja.  

4.3.5 Tarhamehiläinen 
Tarhamehiläisten määrät riippuvat mehiläistarhauksen suosiosta, joka määräytyy viime kädessä elinkei-
non kannattavuuden ja markkinatilanteen mukaan. Euroopassa sekä mehiläistarhaajien että mehiläis-
pesien määrien on raportoitu aiemmin laskeneen (Potts ym. 2010a), mutta viimeisen vuosikymmenen 
aikana määrät ovat olleet nousussa (EU 2022). Maailmanlaajuisesti pesämäärät ovat kasvaneet selvästi, 
joskin samaan aikaan hyönteispölytteisten kasvien tuotantoalat ovat kasvaneet vielä nopeammin (Aizen 
& Harder 2009).  

Suomessa järjestäytyneiden mehiläistarhaajien määrä laski pitkään, mutta mehiläispesien määrä py-
syi jokseenkin ennallaan (Kuva 4.10). Keskimääräinen tarhakohtainen pesämäärä on siis kasvanut, mikä 
kertonee mehiläistarhauksen muuttumisesta yhä ammattimaisemmaksi. Vuonna 2010 kehityksessä ta-
pahtui selvä käänne, jonka jälkeen sekä tarhaajien että pesien määrät ovat kasvaneet huomattavasti. Tar-
haajien määrän kasvu selittyy etenkin pienimuotoisen tarhauksen yleistymisellä kaupungeissa. Mehiläis-
tarhaus painottuu maamme etelä- ja lounaisosiin, missä myös maatalousmaata sekä pölytystä tarvitsevia 
viljelykasveja on eniten. Tarhamehiläisten pölytyspalvelua on siten pääsääntöisesti tarjolla juuri oikeilla 
alueilla (Heliölä ym. 2021). 

 
Kuva 4.10 Suomen Mehiläishoitajain Liiton jäsenmäärän (yhtenäinen viiva; asteikko vasemmalla)  
sekä heidän ilmoittamiensa mehiläispesien määrän (katkoviiva; asteikko oikealla) kehitys 1980-luvulta 
lähtien. Lähde: SML, Eeva-Liisa Korpela/Heliölä ym. (2021a). 

4.4 Johtopäätökset 
Kaikkiin tarkasteltuihin pölyttäjäryhmiin sisältyi niin vakaita kuin esiintyvyydeltään kasvaneita ja vä-
hentyneitä lajeja. Verrattain suurella osalla tilastollisesti analysoiduista kimalais- ja sarvijäärälajeista oli 
tapahtunut esiintyvyydessä muutoksia, kun taas suurempi osa erakkomehiläisistä ja kukkakärpäsistä oli 
säilynyt vakaina. Huomattava osa taantuneista lajeista jouduttiin kaikissa eliöryhmissä jättämään ana-
lyysien ulkopuolelle havaintoaineiston vähäisyyden vuoksi. Mesipistiäisten osalta pystyttiin arvioimaan, 
että selvästi pienempi osa analyysien ulkopuolelle jääneistä lajeista oli vakaita, runsastuneita ja tulok-
kaita kuin taantuneita ja hävinneitä. Oletettavasti muiden eliöryhmien osalta tilanne on samankaltainen, 
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ja siten pelkästään analyysien tuloksia tarkastelemalla saadaan ylioptimistinen kuva pölyttäjien esiinty-
vyyden kehityksestä. 

Tarkastelluista eliöryhmistä eniten ja voimakkaimpia esiintyvyyden muutoksia havaittiin kimalai-
silla. Myös muualla Euroopassa ja maailmanlaajuisesti on raportoitu etenkin kimalaisten taantumisesta 
(esim. Goulson ym. 2005, Biesmeijer ym. 2006, Williams ym. 2009, Bommarco ym. 2012, Bartomeus 
ym. 2013, Kerr ym. 2015, Arbetman ym. 2017, Soroye ym. 2020). Toisaalta Powney ym. (2019) totesi-
vat kimalaisten esiintyvyyden kasvaneen Britanniassa samalla, kun erakkomehiläisten ja kukkakärpäs-
ten esiintyvyys väheni. Todennäköisesti monet kimalaiset reagoivat muita pölyttäjiä voimakkaammin 
ympäristön muutoksiin generalistilajien yleistyessä voimakkaasti ja erikoistuneempien lajien taantuessa 
voimakkaasti. Sosiaalisten mesipistiäislajien on todettu olevan yksineläviä lajeja tehokkaampia ravin-
nonhankinta- ja lisääntymiskyvyiltään, mutta samalla herkempiä elinympäristökadolle ja torjunta-ainei-
den käytölle (Bommarco ym. 2010, Williams ym. 2010). Kimalaisia on lisäksi tutkittu maailmalla 
enemmän kuin useimpia muita pölyttäjäryhmiä, koska ne ovat tärkeitä pölyttäjiä ja suurikokoisina hel-
posti tunnistettavia. Tässäkin tutkimuksessa useimmista kimalaislajeista oli käytettävissä runsaasti ha-
vaintoaineistoa, mikä mahdollisti niiden esiintyvyyden kehityksen luotettavan arvioinnin. Vastaavasti 
muissa eliöryhmissä monien lajien trendiarvioissa oli huomattavaa epävarmuutta, jonka vuoksi mahdol-
liset esiintyvyyden muutokset voivat jäädä havaitsematta. 

Pölyttäjäryhmästä ja tarkasteluvälistä riippuen esiintyvyyden muutoksia selittivät eri lajiominaisuu-
det. Yhteinen ja yksiselitteinen tulos kaikille pölyttäjäryhmille oli kuitenkin se, että etelään painottuneet 
lajit yleistyivät muita useammin. Tulos selittynee suurelta osin ilmaston lämpenemisellä (Pöyry & Aa-
pala 2020). Maailmanlaajuisesti ilmastonmuutosta pidetään yhtenä tärkeimmistä syistä pölyttäjien ja eri-
tyisesti kimalaisten taantumiselle (Williams ym. 2009, Kerr ym. 2015, Soroye ym. 2020), ja tämän tut-
kimuksen tulosten perusteella Suomessakin kaikkien pohjoiseen painottuneiden pölyttäjälajien (kuusi 
kimalaislajia ja 11 kukkakärpäslajia) esiintyvyys on vähentynyt tai säilynyt ennallaan rajoittuen nyky-
ään hyvin pienelle alueelle. Pohjoisen lajiston taantumisesta ei kuitenkaan saatu näyttöä ominaisuusana-
lyyseissa, koska tutkimuksen tilallinen resoluutio oli siihen liian karkea eikä esiintyvyysanalyysin tulos-
ten perusteella pystytty vetämään johtopäätöksiä yksilömäärien tai levinneisyysalueen laajuuden 
muutoksista. Tämänkaltaisten museo- ja satunnaishavaintoaineistojen heikkous verrattuna systemaatti-
siin seuranta-aineistoihin on, että ne mahdollistavat vain esiintyvyyden – eli käytännössä lajin yleisyy-
den – muutosten tarkastelun, jolloin yksilömäärien lasku ilmenee tuloksista vasta, kun se on niin voima-
kasta, että laji on kadonnut jo verrattain laajoilta alueilta. 

Mesipistiäisillä havaittiin, että useiden kasvilajien siitepölystä koostuva ravinto johti lajien yleisty-
miseen todennäköisemmin kuin erikoistuminen harvoihin ravintokasvilajeihin. Kuollutta puuta pesäpai-
koikseen tarvitsevat mesipistiäiset olivat yleistyneet maassa pesiviä lajeja harvemmin, oletettavasti saa-
tavilla olevan lahopuun rajallisen määrän vuoksi. Pitkälle lahonnutta puuta ravinnokseen tarvitsevat 
sarvijäärät olivat yleistyneet harvemmin kuin elävällä tai hiljattain kuolleella puulla elävät lajit. Kukka-
kärpäsillä kuollutta puuta toukkana syövät lajit olivat yleistyneet hyönteisiä syöviä lajeja useammin ja 
harvinaistuneet niitä harvemmin. Tämä oli yllättävää ottaen huomioon lahopuun rajallinen määrä talous-
metsissä, mutta saattaa selittyä sillä, että hyönteisiä syöviin lajeihin lukeutuu monia avointen elinympä-
ristöjen lajeja, jotka ovat taantuneet elinympäristöjen vähenemisen vuoksi. Tämän tutkimuksen katta-
malla tarkasteluvälillä (1980–2019) kuolleen puun määrä metsissä on lisääntynyt, joskaan pitkälle 
lahonneen puun määrässä ei näytä tapahtuneen kasvua (Ihalainen & Mäkelä 2009, Korhonen ym. 2020). 

Suurikokoisten mesipistiäislajien havaittiin yleistyneen pieniä useammin, kun taas kukkakärpäsillä 
suuri koko oli yhteydessä harvinaistumiseen. Ruumiin koon yhteyttä kannanmuutoksiin on tutkittu lu-
kuisilla eliöillä, ja tuloksissa on huomattavaa vaihtelua eliöryhmien ja maantieteellisten alueiden välillä 
(Terry ym. 2022). Pienikokoisten lajien runsastumista ja suurikokoisten lajien taantumista on havaittu 
monilla selkärankaisilla (Gardner ym. 2011), mutta myös esimerkiksi pohjoisamerikkalaisilla hento-
sudenkorennoilla (Rocha-Ortega ym. 2020) ja mesipistiäisillä (Bartomeus ym. 2013). Vastaavasti Eu-
roopassa perhosilla suurikokoisten lajien sekä lajin sisällä suurikokoisten yksilöiden on havaittu 
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hyötyneen ihmisen aiheuttamista ympäristömuutoksista (Pöyry ym. 2017, Merckx ym. 2018). On myös 
havaittu, että ne kimalaislajit, joiden ruumiin koko voi vaihdella, selviävät tasakokoisempia lajeja toden-
näköisemmin nopeasti muuttuvassa ympäristössä (Austin & Dunlap 2019). 

Saadut tulokset osoittivat, että kehittyneiden mallinnusmenetelmien avulla voidaan tilallisesti haja-
naisista ja keruutavoiltaan vaihtelevista historiallisista havaintotiedoista analysoida esiintyvyyden muu-
toksia suurella määrällä lajeja, joista ei ole saatavilla systemaattista seurantatietoa (Powney ym. 2019, 
Outhwaite ym. 2019, 2020). Analyysimenetelmä vaatii kuitenkin toimiakseen verrattain yhtenäisiä aika-
sarjoja, joten se soveltuu käytettäväksi lähinnä jokseenkin runsaslukuisina esiintyville tai hyvin aktiivi-
sesti havainnoiduille lajeille. Koska menetelmä soveltuu heikommin taantuneille ja vähälukuisille la-
jeille, analyysien tulosten perusteella muodostettu kokonaiskuva näiden lajien määrästä on aliarvio. 
Lisäksi menetelmä havaitsee varsin heikosti lajien runsaudessa tapahtuneita muutoksia.  

4.5 Tarpeet jatkotutkimuksille ja seurannalle 
Pölyttäjien kannanmuutosten seurannan jatkuminen vähintäänkin nykyisessä laajuudessa niin päiväper-
hosten, yöperhosten kuin kimalaistenkin osalta on varmistettava riittävällä ja pitkäjänteisellä resursoin-
nilla. Samalla systemaattista seurantaa on tarpeen laajentaa hiljattain laaditun kansallisen pölyttäjästrate-
gian mukaisesti käsittämään erakkomehiläiset ja kukkakärpäset (Heliölä ym. 2021a, Ympäristö-
ministeriö 2022). Tämä mahdollistaa tulevaisuudessa keskeisimpien pölyttäjäryhmien levinneisyyden ja 
runsauden muutosten arvioinnin nykyistä kattavammin. Tarhamehiläisen pesien sijainnista olisi myös 
tarpeen kerätä nykyistä tarkempaa paikkatietoa, sekä lajin taudeista, loisista ja talvikuolleisuudesta sys-
temaattista seurantatietoa (Heliölä ym. 2021). Muiden pölyttäjähyönteisten osalta harrastajapohjaisten 
havaintotietojen koostaminen sähköisiin tietokantoihin (esimerkiksi Laji.fi) on avainasemassa, jotta 
tässä esitetyn kaltaisia arvioita levinneisyyden muutoksista pystytään tekemään jatkossa entistä parem-
malla lajistollisella kattavuudella. Tätä varten luontoharrastajille tulee tarjota kattavasti eri hyönteisryh-
miä koskevia suomenkielisiä määritysoppaita ja muuta materiaalia, sekä edistää lajihavaintojen sähköi-
sen ilmoittamisen laajenemista (Heliölä ym. 2021a). 

Kansallisen pölyttäjästrategian tavoite on, että vuoteen 2030 mennessä pölyttäjien määrän ja moni-
muotoisuuden väheneminen on pysäytetty, pölyttäjäkannat vakiintuvat ja kehittyvät myönteiseen suun-
taan, ja luonnon- ja viljelykasvien pölytys on turvattu luonnonvaraisia pölyttäjiä suojelemalla sekä käyt-
tämällä tarhattuja pölyttäjiä kestävästi (Ympäristöministeriö 2022). Pölyttäjästrategian tavoitteiden 
täyttymisen arvioinnissa eri pölyttäjäryhmien seurannalla on keskeinen merkitys. Pölyttäjäseurannan 
rungon muodostavat olemassa olevat vapaaehtoiseen seurantatyöhön pohjautuvat perhos- ja kimalais-
seurannat, joita tullaan täydentämään maantieteellisesti kattavalla ja laajasti erilaisissa elinympäristöissä 
tehtävällä viranomaisseurannalla (Ympäristöministeriö 2022). 
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5 Mesipistiäisten seurannan kehittäminen 

Mesipistiäisiä pidetään maamme tärkeimpänä pölyttäjäryhmänä (Heliölä ym. 2021a). Niistä ei kuiten-
kaan ole tähän mennessä kerätty systemaattista seurantatietoa. Alla kuvaillaan erilaisia mesipistiäisten 
tutkimukseen ja seurantaan soveltuvia menetelmiä. Lisäksi esitellään aiemmin saatuja kokemuksia me-
sipistiäisten seurannasta, sekä niiden osuutta vuonna 2022 alkavassa kansallisessa pölyttäjäseurannassa. 

5.1 Vaihtoehtoiset seurantamenetelmät 
Aiemmin Heliölä ym. (2021a) ovat esitelleet yleisemmällä tasolla pölyttäjien tutkimuksessa käytettyjä 
menetelmiä. Mesipistiäisten ja etenkin erakkomehiläisten tutkimuksessa on pääsääntöisesti sovellettu 
erilaisia kukkia matkivia, houkutusväriin perustuvia hyönteispyydyksiä. Useimmat näistä pyyntimene-
telmistä soveltuvat kuitenkin paremmin tapaustutkimuksiin kuin säännölliseen seurantaan (mutta ks. 
Potts ym. 2021). Kimalaisten seurannassa on lisäksi mahdollista käyttää joko linjalaskentamenetelmää 
(ks. Luvut 5.2 ja 6) tai pistelaskentamenetelmää (Luku 5.2). Linjalaskentaa on sovellettu monissa kima-
laisia koskeneissa tutkimuksissa (mm. Alanen ym. 2011, Korpela ym. 2013, 2015). Linjalaskentaan pe-
rustuvaa kimalaisseurantaa tehdään ainakin Isossa-Britanniassa (Comont ym. 2021) ja Irlannissa (Fitz-
Patrick & Stanley 2021). 

1990-luvulla kimalaisten, erakkomehiläisten ja kukkakärpästen seurantaa tehtiin Suomessa ja Balti-
assa joitakin vuosia ns. Russell -keltapyydysten avulla (Söderman ym. 1997, Söderman 1999). Samaa 
menetelmää käytettiin myös vuosina 2000–2005 ns. MYTVAS2-hankkeessa kaikkien mesipistiäislajien 
seurantaan maatalousalueilla (Paukkunen ym. 2008). Keltapyydys osoittautui toimivaksi menetelmäksi 
ainakin osalle mesipistiäislajistosta. Sen ongelmana kuitenkin oli, että pyydykset houkuttelivat mesipis-
tiäisiä hyvin vain keväällä ja alkukesällä aiheuttaen suurta paikalliskuolleisuutta talvehtineille kimalais-
kuningattarille. Siten pyydysten käyttö saattoi heikentää paikallisia pölyttäjäkantoja (Paukkunen ym. 
2008). 

MOSSE-tutkimusohjelmassa toteutettiin vuonna 2004 kuivien niittyjen eli ketojen lajistoa koskenut 
tutkimus, jossa mesipistiäisiä pyydettiin ns. keltavati-ikkunapyydysten avulla (Pöyry 2007). Tuolloin 
tehdyt lajiotannat toistettiin samanlaisilla pyydyksillä vuonna 2021 osana PEBIHOITO -tutkimushan-
ketta. Menetelmä soveltuu seurannan sijasta paremmin kertaluonteisiin kartoituksiin, sillä edellä mainit-
tujen keltapyydysten tavoin sen pyyntiteho voi olla joidenkin pölyttäjälajien kannalta haitallisen suuri. 

Vuosina 2000–2002 toteutetussa Suomen Akatemian FIBRE -tutkimusohjelman tuoreita niittyjä 
koskeneessa tutkimushankkeessa mesipistiäisten runsautta tutkittiin Russell -keltapyydysten lisäksi 
pinta-alaan sidottuun etsintäaikaan perustuneen haavintaotannan avulla (Bommarco ym. 2010). Lisäksi 
pölyttäjien esiintymistä on kartoitettu ns. Malaise -pyydysten avulla (Campbell & Hanula 2007; Metsä-
hallitus 2021). Nämäkin menetelmät soveltuvat paremmin tapaustutkimuksiin kuin säännölliseen seu-
rantaan (mutta ks. Hallmann ym. 2017). 

Potts ym. (2021) tekivät esityksen menetelmistä, joita avulla pölyttäjien tilaa tulisi seurata yhte-
nevästi kaikissa EU:n jäsenmaissa. Tässä ehdotuksessa mesipistiäislajistoa seurattaisiin ns. värimal-
japyydysten (pan traps) ja linjalaskentojen avulla. Näitä menetelmiä käytetään myös vuonna 2022 käyn-
nistyvässä Suomen kansallisessa pölyttäjäseurannassa (Ympäristöministeriö 2022), jota kuvaillaan 
lyhyesti luvussa 5.3. 

https://www.syke.fi/fi-FI/Tutkimus__kehittaminen/Tutkimus_ja_kehittamishankkeet/Hankkeet/Uhanalaisen_niittylajiston_sailyminen_niityn_hoitohistoria_ja_kunnostettavuus_PEBIHOITO
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5.2 Kimalaisseurannan ensimmäinen kokeilu vuonna 2016 
Maamme pölyttäjäasiantuntijat ovat jo pitkään tunnistaneet sekä kimalaisten keskeisen roolin kasvien 
pölyttäjinä että tarpeen kimalaiskantojen tilan seurantaan. Luvussa 5.1 mainitut aiemmat yritykset kima-
laisten seurannan käynnistämiseksi olivat kuitenkin epäonnistuneet.  

Vuonna 2015 Suomen pistiäistyöryhmän sekä Suomen ympäristökeskuksen asiantuntijat päättivät 
pilotoida vapaaehtoistyönä kahta vaihtoehtoista kimalaisten seurantamenetelmää, linjalaskentaa sekä 
pistelaskentaa. Näitä testattiin maastossa kesäkaudella 2016. Kummankin menetelmän kuvaukset löyty-
vät edelleen pistiäistyöryhmän verkkosivulta (Pistiäistyöryhmä 2016).  

Kimalaisten linjalaskenta tehtiin samoilla periaatteilla kuin päiväperhosilla (Heliölä ym. 2010). Pis-
telaskenta puolestaan toteutettiin sopivaan maastonkohtaan sijoitetulla, kiinteällä 5×5 metrin koealalla 
siten, että kullakin havaintokerralla kirjattiin lajeittain muistiin kaikki 15 minuutin havainnointiaikana 
tavatut kimalaisyksilöt. Kummallakin menetelmällä tavoitteena oli tehdä kesän aikana vähintään neljä 
havainnointikertaa, ainakin kerran sekä touko-, kesä- heinä- että elokuussa. 

Taulukossa 5.1 on esitetty yhteenveto kesällä 2016 kerätyistä linja- ja pistelaskenta-aineistoista. 
Laskentalinjoja saatiin perustettua yhteensä seitsemän, pistelaskentakoealoja 20. Aineisto jäi siten varsin 
suppeaksi, joten tuloksia voidaan pitää vain suuntaa-antavina.  

Taulukko 5.1 Yhteenveto vuoden 2016 linja- ja pistelaskentojen pilotoinnin tuloksista 

Linjat Pisteet 
Havaintopaikkoja yhteensä 7 20 

Laskentakertoja yhteensä 43 74 
- keskimäärin 6,1 3,7 
Kimalaisia yhteensä 1049 443 
- keskimäärin kesässä 150 22 
- minimi 25 3 
- maksimi 241 56 
- keskimäärin laskennassa 24 6 
Tarhamehiläisiä, keskimäärin kesässä 15 6 

Laskentalinjoilta havaittiin kimalaisia keskimäärin noin kuusi kertaa enemmän kuin pistelaskennoissa 
(Taulukko 5.1). Pistelaskennoissa havaintomäärät jäivät koealan pienen koon takia vähäisiksi, ja mo-
nessa laskennassa ei havaittu ainoatakaan yksilöä. Pistelaskenta osoittautui myös hyvin herkäksi koe-
alan sijoittamisen suhteen; jos lähialueen parhaat ravintokasviesiintymät jäivät koealan ulkopuolelle, 
kimalaisia ei juuri näkynyt. Sitä vastoin 500–1000 metrin mittaisille laskentalinjoille osui pääsääntöi-
sesti sekä paljon että vähän kukkia sisältäviä osuuksia, joten tästä johtuvilla satunnaistekijöillä oli vä-
hemmän vaikutusta havaittuihin kimalaismääriin. Vuodesta toiseen jatkuvassa seurannassa tämän mene-
telmien välisen eroavuuden vaikutus oletettavasti vielä korostuisi. Pieni koeala voi olla yhtenä vuotena 
esimerkiksi niitetty, jolloin sekä kukat että kimalaiset puuttuvat; toisena taas niittämätön, jolloin sekä 
kukkia että kimalaisia on paljon. Pidemmillä laskentalinjoilla tämän kaltaisen, kimalaiskantojen koosta 
riippumattoman satunnaisvaihtelun vaikutus tuloksiin jää selvästi vähäisemmäksi. 

Edellä mainituista syistä kesän 2016 pilotin perusteella päädyttiin suosittelemaan linjalaskentaa ki-
malaisten seurannan menetelmäksi. Menetelmää käytettiinkin jo seuraavana kesänä Ahvenanmaalla, 
missä maakuntahallitus halusi käynnistää aiempien lajiseurantojen ohella myös kimalaiskantojen seu-
rannan maatalousalueilla (Faunatica 2019).  
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5.3 Kansallinen pölyttäjäseuranta (2022-) 
Keväällä 2022 julkaistu kansallinen pölyttäjästrategia (Ympäristöministeriö 2022) sisältää esityksen vi-
ranomaistyönä tehtävästä, aiempia kansalaishavainnointiin perustuvia lajiseurantoja täydentävästä pölyt-
täjäseurannasta. Seurannan toteutustapa huomioi keskeisiltä osin Pottsin ym. (2021) suositukset EU:n 
jäsenmaissa yhtenevästi toteutettavan pölyttäjäseurannan periaatteista. 

Ympäristöministeriön rahoittama PÖLYSEURA -hanke käynnistää kansallisen pölyttäjäseurannan 
kesällä 2022. Tuolloin toteutetaan ensimmäisen kerran seurantaesityksen mukainen laaja lajiotanta, joka 
kattaa päiväperhoset, kimalaiset, erakkomehiläiset ja kukkakärpäset ja joka on tarkoitus toistaa viiden 
vuoden välein. Lisäksi hankkeessa tehdään vuonna 2023 ensimmäinen suppeampi välivuosiotanta, sekä 
raportoidaan näiden otantojen tulokset vuonna 2024. Lajiotantoja on tarkoitus jatkaa myös vuonna 
2024, ja säännöllisesti siitä eteenpäin.  

Mesipistiäisistä seuranta tuottaa tietoaineistoa kahden eri menetelmän kautta. Kimalaisia havainnoi-
daan linjalaskentojen avulla, samalla tavoin kuin kansalaishavainnointiin perustuvassa seurantapilotissa 
(Luku 6). Tämän ohella samoilta havaintopaikoilta kerätään näyteaineistoa värimaljapyydysten avulla. 
Näillä pyydyksillä saadaan seurantatietoa ennen kaikkea maastossa vaikeasti tunnistettavista erakkome-
hiläisistä, minkä ohella ne pyytävät hyvin myös kimalaisia (Heliölä ym. 2021b). Kaksi toisiaan täyden-
tävää menetelmää antavat siten hyvän kokonaiskuvan sekä paljon taantunutta lajistoa sisältävistä erak-
komehiläisistä, että monien luonnon ja viljelykasvien pölytyksen kannalta keskeisistä kimalaisista. 
  

https://www.syke.fi/fi-FI/Tutkimus__kehittaminen/Tutkimus_ja_kehittamishankkeet/Hankkeet/Kansallisen_polyttajaseurannan_kaynnistaminen_POLYSEURA
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6 Kimalaisseurannan pilotointi 2019–2021 

PÖLYHYÖTY-hanke järjesti vuosina 2019–2020 kimalaisseurannan pilotoinnin, jota jatkettiin erillisra-
hoituksen turvin myös vuosina 2021–2022. Alla on kuvailtu pilotissa käytetty menetelmä, sen toteutus 
ja saatuja tuloksia. Lopuksi esitetään näiden pohjalta johtopäätöksiä sekä suosituksia jatkotoimenpi-
teiksi. 

6.1 Seurantamenetelmä 
Seurantapilotissa kimalaisia havainnoitiin käyttäen ns. linjalaskentamenetelmää. Se on alun perin kehi-
tetty päiväperhosten seurantaan (Pollard & Yates 1993), mutta soveltuu sellaisenaan myös kimalaisille. 
Suomessa menetelmää on aiemmin käytetty vuonna 1999 käynnistyneessä Maatalousympäristön päivä-
perhosseurannassa (Heliölä ym. 2010). Näiden kahden pölyttäjäseurannan toteutuksesta ovat vastanneet 
samat henkilöt, joten menetelmästä oli jo vankkaa kokemusta.  

Seurannassa käytetyn menetelmän tarkempi kuvaus on saatavilla PÖLYHYÖTY-hankkeen verkko-
sivulla. Kutakin uutta havaintopaikkaa perustettaessa ensimmäinen työvaihe on ollut suunnitella kävel-
len kierrettävä laskentareitti, jolta havainnot tullaan jatkossa keräämään. Kukin havainnoija on saanut 
valita havainnointialueen mielensä mukaan. Suosituksena on ollut sijoittaa se havainnoijalle helposti 
saavutettavissa olevaan paikkaan, kuten kodin tai kesämökin lähistölle. Kun paikka on valittuna, seuran-
nan koordinaattori on suunnitellut alueelle seurantaa varten kävelyreitin, johon havainnoija sai esittää 
tarkennuksia (Kuva 6.1). Reitit suunniteltiin pituudeltaan noin 500–1000 metrin mittaisiksi. Merkittä-
västi tätä pitemmillä reiteillä havainnointi voi käydä liian työlääksi, jolloin havainnoija ei välttämättä 
jaksa jatkaa seurantaa pitkäjänteisesti. 

Laskentareitti on pilkottu edelleen pienempiin osiin eli laskentalohkoihin sen perusteella, miten eri 
elinympäristöt reitillä vaihtuvat. Kuvan 6.1 esimerkkilinjalla lohko 1 on puoliavointa pihapiiriä, lohko 2 
hylättyä niittyä, jne. Laskennassa havaittavat kimalaiset kirjataan kultakin laskentalohkolta erikseen, 
minkä ansiosta kuhunkin havaintoon on liitettävissä tieto sen elinympäristötyypistä.  

Kesän aikana havainnoija kiertää laskentareitin rauhallisesti kävellen toistuvasti, säännöllisin vä-
liajoin. Suosituksena on ollut, että kukin reitti lasketaan kesän aikana vähintään neljästi, eli kerran sekä 
touko-, kesä-, heinä- että elokuussa. Laskentoja on kuitenkin toivottu tehtävän mieluusti tätä enemmän, 
jopa viikoittain. Laskennat on saanut aloittaa keväällä heti kimalaiskuningattarien lähdettyä liikkeelle, 
eli maamme eteläosissa jo huhtikuussa. 

Kaikki laskennassa havaitut kimalaiset kirjataan muistiin kultakin laskentalohkolta erikseen. Ha-
vainnoitaessa huomioidaan vain edessä 5x5x5 metrin alueella nähdyt kimalaiset (Kuva 6.2). Kauempana 
havaitut yksilöt jätetään laskematta. Havainnot kirjataan mieluiten lajeittain, tai ainakin lajiryhmän tark-
kuudella (keskenään vaikeasti erotettavat lajit). Nämä lajiryhmät on kuvattu tarkemmin toimintaoh-
jeessa. Tarvittaessa osan, tai jopa kaikki yksilöistä on voinut kirjata myös tarkemmin määrittämättöminä 
’kimalaisina’. Odotuksena on ollut, että kunkin havainnoijan lajintuntemus karttuu vuosi vuodelta, jol-
loin kasvava osuus havainnoista kirjataan ainakin lajiryhmän tai lajin tarkkuudella. Kimalaisten ohella 
laskennoissa on toivottu kirjattavan myös havainnot tarhamehiläisestä (Apis mellifera) sekä erakkome-
hiläisistä (ilman tarkempaa määritystä). 

https://www.syke.fi/hankkeet/polyhyoty
https://www.syke.fi/hankkeet/polyhyoty
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Kuva 6.1 Esimerkki laskentalinjasta. Viisi laskentalohkoa, joilla on pituutta yhteensä 850 metriä. 

Kuva 6.2 5×5×5 metrin havainnointialue, jolla nähdyt kimalaiset kirjataan muistiin. Kuva: Marjo Heliölä. 
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6.2 Pilotoinnin toteutus 
Kaikki pilotoinnin toteutuksessa tarvittavat toimintaohjeet, määritysmateriaalit, esittelyvideot sekä ha-
vaintolomake ovat olleet alusta lähtien saatavilla hankkeen verkkosivulla. Pyydettäessä materiaaleja on 
myös toimitettu kiinnostuneille postitse. 

Keväällä 2019 seurantapilottiin etsittiin vapaaehtoisia havainnoijia aktiivisen tiedotuksen avulla. 
Tärkeimpinä kohderyhminä tässä olivat perhosharrastajat, mehiläistarhaajat sekä luontojärjestöjen jäse-
net. Kevään aikana seurantaa esiteltiin noin kymmenessä yleisötilaisuudessa, ja kiinnostuneille järjestet-
tiin yhteinen koulutustilaisuus Helsingissä. Lisäksi alkavasta seurannasta levisi tietoa monien lehtiartik-
kelien sekä somekanavien välityksellä. Havainnoijien rekrytointi onnistuikin yli odotusten. Kun 
hanketta suunniteltaessa ennakoitiin saatavan mukaan 20–30 havaintopaikkaa, niitä kertyikin jo ensim-
mäisenä kesänä yhteensä 70 (Taulukko 6.1). 

Keväällä 2020 uusia havainnoijia ei etsitty enää aktiivisesti, mutta monia ilmoittautui silti mukaan 
oma-aloitteisesti. Vaikean koronatilanteen vuoksi luentomuotoisen koulutuksen sijasta järjestettiin kaksi 
maastoretkeilyä. Osoittautui tärkeäksi, että edellisvuoden koulutustilaisuus oli videoitu ja se oli vapaasti 
katsottavissa seurannan verkkosivulla. Opasvideot yhdessä muun ohjemateriaalin mahdollistivat varsin 
hyvin havainnoijien omaehtoisen perehtymisen seurannan tekemiseen.  

Hankesuunnitelmassa pilotointi oli esitetty vain kaksivuotisena, mutta odotettua suuremman kiin-
nostuksen ansiosta sitä jatkettiin Maa- ja metsätalousministeriön erillisrahoituksen turvin myös vuosina 
2021–2022. Tällöin aktiivista rekrytointia ei enää tehty eikä koulutustilaisuuksia järjestetty, vaan keski-
tyttiin toiminnan ylläpitämiseen. Tästä huolimatta mukaan ilmoittautui edelleen omatoimisesti yli 20 
uutta havainnoijaa. 

Havainnoijiin on pidetty säännöllistä yhteyttä yhteisen sähköpostilistan välityksellä. Sen kautta 
heille on viestitty noin kymmenen kertaa vuodessa oleellisista uutisista ja ajankohtaisasioista, sekä päi-
vittyneistä tulostiedoista. Lisäksi niin havainnoijille kuin muillekin seurannasta kiinnostuneille perustet-
tiin jo vuonna 2019 Facebookiin oma Kimalaisseuranta -ryhmänsä, jossa oli 11.3.2022 yhteensä 95 jä-
sentä. Noin puolet heistä on havainnoijia, loput muuten kimalaisista kiinnostuneita. 

Vuosina 2019–2020 havainnoijat toimittivat keräämänsä tiedot joko tallentamalla ne itse käyttöön 
tarjotulle Excel-pohjalle, tai toimittamalla ne Suomen ympäristökeskukseen paperilla tai sähköpostitse. 
Molemmat toimitustavat aiheuttivat seurannan ylläpidossa merkittävää lisätyötä, jotta aineistot saatiin 
käyttökelpoiseen muotoon. Tilanne helpottui vuonna 2021, kun käyttöön saatiin yhteistyössä Luonnon-
tieteellisen keskusmuseon kanssa toteutettu kimalaisseurannan oma sähköinen palvelu Laji.fi -verkkosi-
vustolla (Kuva 6.3). Tallennuspalvelu osoittautui suosituksi ja helppokäyttöiseksi, sillä lähes kaikki ha-
vainnoijat ottivat sen käyttöön saman tien. Tämä vähentää jatkossa merkittävästi seurannan ylläpidossa 
tarvittavaa työmäärää. 

Havainnoijien vaihtuvuus oli kaikkina vuosina varsin suurta, ja moni keväällä mukaan ilmoittautu-
nut jätti havainnoinnin lopulta tekemättä. Tämä selittynee etenkin sillä, että useimmat havainnoijat oli-
vat hyönteisharrastuksen suhteen aloittelijoita, jolloin alkuinnostus ei aina riittänyt pitkäjänteiseen toi-
mintaan. Kaikkina kolmena vuotena seurantaan osallistui silti 39 laskentalinjaa, ja lisäksi kahtena 
vuotena 44 linjaa.  
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Kuva 6.3 Vuonna 2021 käyttöön otettu havaintojen tallennus Laji.fi -verkkopalveluun on helpottanut seu-
rannan ylläpitoa merkittävästi. 

Kimalaisseuranta sai alusta lähtien ennen näkemättömän paljon medianäkyvyyttä, ja tavoitti siten hyvin 
siitä kiinnostuneita kansalaisia (Kuva 6.4). Vuosien 2019–2021 aikana seurantaa esiteltiin yhteensä 17 
eri yleisötilaisuudessa, ainakin 15 lehtikirjoituksessa ja kuudessa tv- tai radioesiintymisessä. Seuranta 
oli myös kahdesti esillä Ruotsissa ja kerran Norjassa. 

Seurannan tulokset raportoitiin havainnoijille vuosittain. Nämä tulosraportit ovat edelleen ladatta-
vissa PDF-tiedostoina PÖLYHYÖTY -hankkeen verkkosivulla. 
 

Kuva 6.4 Kimalaisseurantaa esiteltiin tiedotusvälineille muun muassa Kaarinan Tuorlassa 5.7.2021. 
Kuva: Pekka Väisänen. 
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6.3 Pilotoinnin tulokset 
Pilotointi käynnistyi selvästi odotettua laajempana, sillä jo ensimmäisenä kesänä havaintopaikkoja ker-
tyi yhteensä 70 (Taulukko 6.1). Vuonna 2020 havaintopaikkoja oli jo 95, mutta vuonna 2021 kasvu tait-
tui ja määräksi tuli 81. Käännettä selittänee etupäässä se, että resurssipuutteen vuoksi vuonna 2021 uu-
sia havainnoijia ei millään tavoin aktiivisesti rekrytoitu. Pilottiin on osallistunut eri vuosina yhteensä 
125 eri laskentalinjaa (Kuva 6.5). Näiden lisäksi Helsingin kaupunki on järjestänyt alueellaan kimalais-
seurantaa vuosittain 7–8 laskentalinjalla, joiden havainnot on sisällytetty seuranta-aineistoon. 

Taulukko 6.1 Yhteenveto pilottiseurantaan vuosina 2019–2021 osallistuneista laskentalinjoista, 
niiden havainnointiaktiivisuudesta sekä havaintoaineistoista 

  2019 2020 2021 Yhteensä 
Laskentalinjoja 70 95 81 125 
   - joista uusia - 40 13 - 
   - ainakin 4 laskentaa 57 83 60 - 
Laskentakertoja 381 631 457 1 469 
  - keskimäärin / linja 5,4 6,6 5,6 6,0 
Kimalaisia yhteensä 8 691 23 225 23 347 55 263 
  - määrittämättömiä kimalaisia 2 030 5 149 5 335 12 514 
  - lajiryhmälleen määritettyjä 3 603 9 443 5 740 18 786 
  - lajilleen määritettyjä 3 058 8 633 12 272 23 963 
  - lajeja yhteensä 25 24 26 27 
  - lajilleen määritettyjä kimalaisia 35 % 37 % 53 % 43 % 
Tarhamehiläisiä 4 907 7 482 3 386 15 775 
Erakkomehiläisiä 628 1 223 1 089 2 940 
  - osuus luonnonvaraisista mesipistiäisistä 7 % 5 % 4 % 5 % 

  

 
Kuva 6.5 Pilottiseurantaan vuosina 2019–2021 osallistuneet 125 laskentalinjaa, sekä monenako vuonna 
kultakin niistä saatiin havaintoaineistoa. Taustakarttana Suomen eliömaakunnat. 
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Laskentareittejä on vuosittain havainnoitu keskimäärin 5–7 kertaa (Taulukko 6.1). Tässä on kuitenkin 
ollut suurta vaihtelua havainnoijien välillä; muutamat ovat tehneet jopa toistakymmentä laskentaa, osa 
taas on eri syistä jäänyt vain 1–3 kertaan. Valtaosalla laskentalinjoista on silti kaikkina vuosina päästy 
vähintäänkin minimisuosituksena olleeseen neljään kertaan. Vuonna 2020 havainnointi onnistui tässä 
suhteessa parhaiten. Vuonna 2021 heikosti havainnoitujen laskentareittien osuus nousi selvästi aiem-
masta, ja kattavasti havainnoitujen reittien määrä vastaavasti laski (Kuva 6.6). 

 
Kuva 6.6 Laskentalinjojen jakautuminen havaintoaktiivisuuden mukaan vuosittain 2019–2021. 

Pilotin aikana laskentalinjoilta kirjattiin yhteensä 55 263 kimalaisyksilöä kaikkiaan 27 lajista (Taulukko 
6.1). Seurannan edetessä kimalaishavaintojen määritystarkkuus on hiljalleen parantunut siten, että 
vuonna 2021 jo yli puolet yksilöistä määritettiin lajilleen (Kuva 6.7). Tarhamehiläisen havaintomäärät 
ovat vaihdelleet suuresti (vuosittain 15–56 % kimalaisten määristä). Tämä ei olekaan yllättävää, sillä 
pesien siirtely muuttaa nopeasti paikallisesti havaittavia mehiläismääriä. Laskennoissa on kirjattu myös 
2940 erakkomehiläisyksilöä. Tiedot näistä ovat kuitenkin epäluotettavia, sillä havainnoijien välillä oli 
suurta vaihtelua siinä, jos ja miten kattavasti sekä tarhamehiläisiä että erakkomehiläisiä havainnoitiin. 
 

 

Kuva 6.7 Määrittämättä jääneiden sekä lajiryhmän tai lajin tarkkuudella määritettyjen kimalaisyksilöiden 
osuudet havaintoaineistosta vuosittain 2019–2021. 
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Havaintoaineiston yleisin ja runsaslukuisin lajiryhmä on ollut odotetusti mantukimalaisen kaltaiset lajit 
(Taulukko 6.2), todennäköisesti lähinnä mantukimalainen (B. lucorum), Etelä-Suomessa usein myös 
kontukimalainen (B. terrestris) ja harvemmin kangaskimalainen (B. cryptarum). Muita yleisiä ja run-
saana tavattuja lajeja ovat olleet etenkin peltokimalainen (B. pascuorum), kartanokimalainen (B. hypno-
rum) ja kivikkokimalainen (B. lapidarius). Yksittäisten lajien osalta havaintomääriä sekä niiden muu-
toksia on kommentoitu tarkemmin vuosittaisissa tulosraporteissa. 

Laskennoissa on tavattu jonkin verran myös harvalukuisia tai suppealla alueella esiintyviä kimalais-
lajeja (Taulukko 6.2). Esimerkiksi kirjokimalaista (B. distinguendus) tavattiin vuonna 2021 peräti 12 
linjalta, kun edellisvuosina havaintopaikkoja oli vain neljä ja viisi. Maahamme melko hiljattain levin-
neet kaakon- ja uralinkimalainen (B. schrencki, B. semenoviellus) ovat olleet kaikkialla vähälukuisia, 
mutta kumpaakin on tavattu varsin monella linjalla. Vain Lounais-Suomessa esiintyvää juhannuskima-
laista (B. humilis) on havaittu yhteensä kolmella linjalla. Useimmista loiskimalaislajeista on niukasti 
varmistettuja havaintoja, mikä johtunee etenkin siitä, että monet niistä ovat huomattavan vaikeita mää-
rittää maastossa. Loiskimalaisten kohdalla havainnoijien määritystaidoissa voikin olla vielä merkittäviä 
puutteita. 

Havaitut kimalaismäärät vaihtelivat suuresti sekä laskentalinjojen että vuosien välillä. Kun kesällä 
2019 laskentalinjoilla havaittiin tyypillisesti alle sata kimalaista, niin vuonna 2021 havaintoja kertyi 
pääsääntöisesti yli 200 yksilöä (Kuva 6.8A). Kesällä 2021 kimalaismäärät olivat yleisesti kahta edellis-
vuotta suurempia. Myös havaitut (tai tarkemmin sanoen, tunnistetut) lajimäärät olivat korkeimmillaan 
vuonna 2021 (Kuva 6.8B). Ilahduttavinta oli, että tuolloin enää kahdeksalla linjalla ei tunnistettu yhtään 
kimalaista lajilleen. Myös vain muutamia lajeja ilmoittaneiden havainnoijien määrä jatkoi laskuaan, jo-
ten mitä ilmeisimmin oppimista on tapahtunut. Yleisimmin laskentalinjoilta on ilmoitettu 6–10 kima-
laislajia. Määrittämättä jäänee yleisimmin loiskimalaisia sekä mantukimalaisen lähilajeja (kangas- ja 
isokimalainen). 
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Taulukko 6.2 Seurantapilotissa vuosina 2019–2021 tavatut kimalaislajit ja lajiryhmät  
yhteisyksilömäärineen 

  2019 2020 2021 Yhteensä 

Ylätasolle määritetyt 
    

Kimalaisia (ei määritetty) 2 030 5 149 5 335 12 514 
Tarhamehiläisiä 4 907 7 482 3 386 15 775 
Erakkomehiläisiä 628 1 223 1 089 2 940 
Lajiryhmälleen määritetyt 

    

Mantukimalaisen kaltaiset 1 945 4 931 3 449 10 325 
Peltokimalaisen kaltaiset 265 866 699 1 830 
Kartanokimalaisen kaltaiset 310 745 528 1 583 
Kivikkokimalaisen kaltaiset 660 1 808 437 2 905 
Loiskimalaiset 203 469 294 966 
Tarhakimalaisen kaltaiset 169 482 282 933 
Hevoskimalaisen kaltaiset 68 142 51 261 
Lajilleen määritetyt 

    

Mantukimalainen (Bombus lucorum) 687 1 755 2 822 5 264 
Peltokimalainen (Bombus pascuorum) 471 1 898 2 214 4 583 
Kartanokimalainen (Bombus hypnorum) 387 670 1 967 3 024 
Kivikkokimalainen (Bombus lapidarius) 481 1 684 1 134 3 299 
Pensaskimalainen (Bombus pratorum) 207 441 1 026 1 674 
Kontukimalainen (Bombus terrestris) 162 316 1 005  1483 
Tarhakimalainen (Bombus hortorum) 76 277 439 792 
Mustakimalainen (Bombus ruderarius) 43 184 341 568 
Mantuloiskimalainen (Bombus bohe-
micus) 

16 324 305 645 

Sorokimalainen (Bombus soroeensis) 86 297 239 622 
Hevoskimalainen (Bombus veteranus) 128 165 188 481 
Pitkäsiipikimalainen (Bombus sporadicus) 21 60 92 173 
Maakimalainen (Bombus subterraneus) 17 153 92 262 
Kaakonkimalainen (Bombus schrencki) 16 53 66 135 
Kangaskimalainen (Bombus cryptarum) 58 38 55 151 
Kanervakimalainen (Bombus jonellus) 65 52 45 162 
Peltoloiskimalainen (Bombus campestris) 5 70 37 112 
Kartanoloiskimalainen (Bombus norvegi-
cus) 

8 3 32 43 

Ketokimalainen (Bombus sylvarum) 13 53 32 98 
Kivikkoloiskimalainen (Bombus rupestris) 15 63 31 109 
Uralinkimalainen (Bombus semenoviellus) 1 12 30 43 
Kirjokimalainen (Bombus distinguendus) 8 22 27 57 
Pensasloiskimalainen (Bombus sylvestris) 1 39 27 67 
Juhannuskimalainen (Bombus humilis) 0 4 14 18 
Kanervaloiskimalainen (Bombus flavidus) 3 0 7 10 
Kirjoloiskimalainen (Bombus quadricolor) 0 0 5 5 
Lapinkimalainen (Bombus lapponicus) 66 0 0 66 
Kimalaisia yhteensä 8 691 23 225 23 347 55 263 
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A 

B 

 
Kuva 6.8 Laskentalinjojen lukumäärät jaoteltuna kimalaisten A) yhteisyksilömäärän ja B) lajimäärän  
mukaan vuosittain 2019–2021. B-paneelissa on huomioitu vain lajilleen määritetyt yksilöt. 

Kimalaismäärien muutoksia on tähän mennessä tarkasteltu vasta kokonaismäärien osalta vuoden 2021 
tulosraportissa (Heliölä 2022). Tätä on tehty toisaalta vertailemalla keskimääräisiä kimalaismääriä kesän 
eri aikoina (Kuva 6.9A), sekä mallintamalla TRIM-ohjelman (Pannokoek & van Strien 2001, Heliölä 
ym. 2010) avulla kimalaisten kokonaismäärien kehitystä vertailukelpoisissa neljän laskentakerran otok-
sissa (Kuva 6.9B). Kesällä 2021 kimalaistiheydet olivat aluksi jopa edellisvuosia alhaisemmalla tasolla, 
mutta nousivat hellesäiden ansiosta keskikesällä huomattavasti edellisvuosia korkeammiksi (Kuva 
6.9A). Kesän 2021 pitkien helteiden ansiosta kimalaisyhteiskuntien kehitys oli ripeää, ja sen seurauk-
sena niiden määrät myös laskivat loppukesällä edellisvuosia aikaisemmin. Sama oli havaittavissa myös 
kimalaisten kokonaismäärissä, jotka olivat kesällä 2021 selvästi korkeampia kuin kahtena edellisenä 
vuotena (Kuva 6.9B). Päiväperhosten osalta vastaava indeksi kokonaismääristä on käytettävissä jo vuo-
desta 1999 alkaen (Heliölä ym. 2021a). Myöhemmässä vaiheessa vastaavia indeksejä on mahdollista 
laskea myös yleisimmille kimalaislajeille. 
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A 

B 

 

Kuva 6.9 A) Kimalaisten keskimääräiset havaintomäärät kalenteriviikoittain vuosina 2019–2021, sekä B) 
vertailukelpoisista otoksista laskettuna kimalaisten kokonaisrunsauden kehitys vuosina 2019–2021.  
Vertailun vuoksi mukana vastaava indeksi päiväperhosten kokonaismääristä (Heliölä ym. 2021). 

Pilotoinnin osallistujat poikkesivat merkittävästi tyypillisistä hyönteisharrastajista, jotka ovat etupäässä 
iäkkäitä, usein jo eläkkeellä olevia miehiä. Tästä poiketen enemmistö kimalaislaskijoista on kaikkina 
vuosina ollut naisia, ja niin naisten kuin miestenkin osalta enemmistö on ollut iältään alle 50-vuotiaita. 
Seuranta on siten selvästikin puhutellut aivan erilaista osaa luontoharrastajista. Tämä on ilmennyt myös 
siinä, että valtaosalla osallistujista ei ole ollut aiempaa kokemusta mistään hyönteisryhmästä. Tästä 
syystä kimalaisten lajintuntemuksen taso oli monesti seurantaa aloitettaessa vaatimattomalla tasolla. La-
jilleen määritettyjen havaintojen osuus on kuitenkin kasvanut vuosi vuodelta (Taulukko 6.1; Kuva 6.7). 
Tämä kertonee siitä, että oman tekemisen kautta motivoituneet havainnoijat oppivat nopeasti uutta, ku-
ten seurantaa suunniteltaessa toivottiinkin. Toisaalta noin neljännes osallistujista on ollut kokeneita 
hyönteisharrastajia, joista osa on mukana myös Maatalousympäristön päiväperhosseurannassa (Heliölä 
ym. 2010). Näiden kokeneiden osaajien panos muodostaakin seurannan selkärangan, sillä aloittelijoilla 
monen vaikeammin tunnistettavan lajin ja lajiparin määrityksiin liittyy paljon epävarmuutta. 
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6.4 Johtopäätökset ja suositukset 
Kimalaisseurannan pilotointi onnistui huomattavasti yli odotusten, sillä vapaaehtoisia havainnoijia saa-
tiin rekrytoitua monin verroin ennakoitua enemmän. Pilotoinnin saaman laajan medianäkyvyyden ansi-
osta monia tarjoutui mukaan myös täysin oma-aloitteisesti. Voidaan liioittelematta sanoa, että kahdessa 
vuodessa kimalaisseuranta näkyi mediassa vähintään yhtä paljon kuin SYKEn ylläpitämät yö- sekä päi-
väperhosseurannat 2000-luvun aikana yhteensä.  

Edellä todetusta voi päätellä, että kimalaiset ovat kansalaisten silmissä kaikkein läheisin, arvoste-
tuin ja kiinnostavin pölyttäjäryhmä. Kimalaiset tarjoavat kansalaisille tilaisuuden tiedostaa laajemmin-
kin pölyttäjien sekä niiden tarjoaman pölytyspalvelun merkitystä. Nämä ovat vahvoja argumentteja 
säännöllisen kimalaisseurannan käynnistämisen puolesta. Tästä valmisteltu ehdotus on esitetty raportin 
luvussa 7. 

Pilotoinnin aikana havainnoijien vaihtuvuus oli varsin suurta. Tämä olikin odotettua, kun kyse oli 
uudesta ja osallistujille vielä vieraasta toiminnasta. Monilla havainnoijista ei myöskään ollut mitään 
aiempaa kokemusta hyönteisistä, joten on ymmärrettävää, että niiden havainnointi ja tunnistaminen 
osoittautui osalle liian vaikeaksi. Parin vuoden kuluessa mukana olevien havainnoijien joukko alkanee 
vakiintua, kun kokeilijat poistuvat ja jäljelle jäävät aiheesta pitkäjänteisemmin kiinnostuneet henkilöt. 

Valtaosalla havainnoijista oli vain vähän tai ei lainkaan aiempaa kokemusta kimalaisten tunnistami-
sesta, ja tietyt kimalaislajit sekä lajiryhmät ovat tunnetusti vaikeita määrittää etenkin maasto-olosuh-
teissa. Tästä seuraa, että ainakin ensimmäisten vuosien aikana havaintoaineistoon sisältyy varmasti pal-
jon määritysvirheitä. Tämä tulee tiedostaa sekä suunniteltaessa lajikohtaisia analyysejä että tulkittaessa 
niiden tuloksia. Kimalaisten yhteismäärää kuvaavaa indeksiä (Kuva 6.9B) voidaan pitää luotettavana 
mittarina, sillä kimalaiset ryhmänä on varmastikin tunnistettu kattavasti oikein. Vastaavia lajikohtaisia 
indeksejä ei kuitenkaan ole ensi vaiheessa mielekästä tuottaa kuin muutamista helpoimmin tunnistetta-
vista lajeista. Monien muiden lajien, ja etenkin loiskimalaisten kohdalla virhemääritysten osuus havain-
noista voi olla merkittävä. Voidaan silti olettaa, että muutamien vuosien kuluessa sekä havainnoijien 
osaaminen että havaintoaineistojen laatu tulevat paranemaan huomattavasti. 

Havaintoaineiston laatua voidaan parhaiten parantaa tuottamalla havainnoijien käyttöön nykyistä 
laadukkaampaa ja kattavampaa kuvallista ohjeistusta yksittäisten kimalaislajien sekä niiden sukupuolten 
ja kastien tunnistamiseksi. Eri havainnoijien keräämien tietojen luotettavuutta voitaisiin lisäksi arvioida 
esimerkiksi verkossa tehtävällä lajinmäärityskokeella, jonka perusteella lajikohtaisiin analyyseihin poi-
mittaisiin vain taitavampien havainnoijien tuottamia aineistoja. 

Havainnoijien motivaation ylläpitämiseksi on ensiarvoisen tärkeää, että he saavat riittävästi pa-
lautetta tekemisestään. Tämän vuoksi seurannan on tarpeen tuottaa vuosittain tulosraportti joko erilli-
senä lehtiartikkelina tai muuna julkaisuna, tai ainakin ladattavissa olevana PDF-tiedostona, kuten pilo-
toinnin aikana. Tämän ohella tarvitaan myös säännöllistä sisäistä ja ulkoista viestintää. Nämä kaikki 
tulee huomioida riittävästi seurannan koordinaation resursseissa (Luku 7). 
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7 Esitys kimalaisseurannan järjestämisestä 

Luvussa 6 kuvatun seurantapilotin kokemusten perusteella Suomen ympäristökeskus ja Luonnontieteel-
linen keskusmuseo valmistelivat yhteistyössä alla olevan esityksen säännöllisen kimalaisseurannan jär-
jestämisestä. Esitys sisältää seurannan toteutuksen vastuutahot, heille suunnitellut osatehtävät sekä ar-
vion resurssitarpeista. 

7.1 Vastuutahot ja työnjako 
Säännöllinen kimalaisseuranta esitetään toteutettavaksi pääpiirteissään pilottivaiheessa toimivaksi ha-
vaitun toimintamallin mukaisena. Pilotin tavoin seurannan toteuttaisivat yhteistyössä Suomen ympäris-
tökeskus (SYKE) sekä Luonnontieteellinen keskusmuseo (Luomus). Yhteenveto seurannan rakenteesta 
sekä kummallekin taholle kuuluvista osavastuista on esitetty kuvassa 7.1. Näitä kuvataan tarkemmin 
alla. 

 

 
 

Kuva 7.1 Esitys kimalaisseurannan vastuutahoista sekä kummallekin kuuluvista osatehtävistä. 

Seurannan pääasialliseksi vastuutahoksi esitetään Suomen ympäristökeskusta, joka ylläpitäisi seurannan 
käytännön toimintaa sekä vastaisi yhteydenpidosta havainnoijiin. SYKE tuottaa ja päivittää havainnoi-
jien tarvitsemia ohje- ja määritysmateriaaleja, sekä seurannalle erikseen laadittavaa verkkosivua (tai laa-
jempaa sivustoa) ja Facebookissa toimivaa Kimalaisseuranta -ryhmää. SYKE ylläpitää rekisteriä ha-
vainnoijista ja havaintopaikoista, sekä perehdyttää mukaan liittyvät uudet havainnoijat. Lisäksi SYKE 
ylläpitää ja päivittää havaintoaineistoja Luomuksen Laji.fi -verkkopalveluun jo tuotetussa havaintotieto-
järjestelmässä.  

Luomus osallistuu edellä kuvattujen ohje- ja määritysmateriaalien ylläpitoon ja päivittämiseen, sekä 
havainnoijille ajoittain järjestettävien perehdytystilaisuuksien järjestämiseen. Näissä Luomus tarjoaa 
asiantuntijatukea etenkin lajintuntemukseen sekä lajien ekologiaan liittyvissä tietotarpeissa. Lisäksi 
Luomus ylläpitää ja tarpeen mukaan kehittää seurannalle pilotin aikana kehitettyä tallennus- ja data-
alustaa Laji.fi -palvelussa. Luomus osallistuu palveluun syötettyjen havaintoaineistojen 
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alustaa Laji.fi -palvelussa. Luomus osallistuu palveluun syötettyjen havaintoaineistojen laaduntarkkai-
luun, mutta vastuu aineistojen korjauksista on SYKEllä. Näiden ohella Luomus toimittaa pyydettäessä 
aineistoja tietojärjestelmästä SYKElle. SYKEn vastuulla on paperilla toimitettujen havaintoaineistojen 
tallennus, sekä tulosten raportoinnissa käytettävän erillisen tietojärjestelmän ylläpito. 

Päävastuussa seurannan tulosten analysoinnista, raportoinnista ja niiden viestinnästä sekä rahoitta-
jille, medialle että havainnoijille on SYKE. Luomus osallistuu tarvittavilta osin näihin kaikkiin, ja eten-
kin tulosten tulkintaan.  

Seurannan ylläpidossa avainhenkilöitä ovat ensi vaiheessa tutkija Janne Heliölä (SYKE) sekä mu-
seomestari Juho Paukkunen (Luomus), joiden osaamisprofiilit vastaavat hyvin edellä kuvattuja osavas-
tuita. Tarvittaessa vastuita siirretään tai jaetaan muille soveliaille henkilöille. 

7.2 Tarvittavat resurssit 
Seurannan säännöllisen ylläpidon arvioidaan vaativan vuosittain noin 50 000 € rahoitusta. Tämän lisäksi 
seurannan käynnistysvaiheessa aiheutuu noin 15 000 € kertaluonteisia kuluja, sisältäen verkkosivujen ja 
ohjevideon luomisen, ammattitaitoisesti taitettujen ohje- ja määritysmateriaalien tuottamisen sekä 
paikka- ja havaintotietojärjestelmän kehittämiseen liittyviä tehtäviä.  

Seurannan vuosittainen rahoitustarve jakautuisi tämänhetkisen arvion mukaan SYKE 40 000 € ja 
Luomus 10 000 €. Tämä sisältäisi SYKEn osalta noin 3,5 htkk työpanoksen seurannan ylläpito-, rapor-
tointi- ja viestintätehtäviin, sekä seurannan ylläpitoon ja viestintään liittyviä materiaalikuluja. Luomuk-
sen osalta määräraha sisältää noin 1,5 htkk työpanoksen edellä mainittuihin asiantuntijatehtäviin, sekä 
ICT-yksikön työpanosta Laji.fi -palvelun tietojärjestelmän ylläpito- ja kehitystarpeisiin.  

7.3 Seurannan käynnistäminen 
Säännöllinen seuranta on käynnistettävissä välittömästi, kesästä 2022 alkaen. Kaikki tarvittavat toimin-
taohjeet ja -materiaalit ovat jo käytettävissä, joskin ulkoasultaan hieman kömpelöinä työdokumentteina, 
jotka olisi paikallaan taittaa ammattitaitoisemmin. Etenkin lajinmääritystä tukevia ohjemateriaaleja olisi 
kuitenkin tarpeen täydentää. Havaintoaineistojen sähköiseen tallentamiseen ja tiedonhallintaan tarvit-
tava tietojärjestelmä Laji.fi -verkkopalvelussa on jo käytössä (Luku 6).  

Vuosien 2019–2021 pilottiin osallistui vuosittain 70–90 havaintopaikkaa (Luku 6). Tätä voi pitää 
säännöllisen seurannan kannalta jo riittävänä määränä. Lähes kaikki pilottiin kesällä 2021 osallistuneet 
havainnoijat jatkanevat mukana, minkä lisäksi yli kymmenen uutta havainnoijaa on jo ilmoittautunut 
kesälle 2022 (tilanne 15.3.2022). Pilottivaiheen aikana havainnoijien vaihtuvuus on kuitenkin ollut 
suurta, joten seurannan tulevaa laajuutta on vielä vaikea ennakoida. 

Kimalaisseurannan jatkuvuus oli tätä kirjoittaessa turvattu erillisrahoituksella vain vuodelle 2022. 
Vuodesta 2023 alkaen seurannalle olisi toivottavaa saada järjestymään pysyvä budjettirahoitus. Vuoden 
2022 ajan SYKE ja Luomus ylläpitävät seurantaa yhdessä edellä kuvattujen periaatteiden mukaisesti.  

7.4 Tulosten analysointi ja käyttö 
Seuranta tuottaa ennen kaikkea määrällistä runsaustietoa kimalaisten kokonaismäärien vuosittaisesta 
vaihtelusta maassamme. Havainnoijien osaamistasossa on suurta vaihtelua, minkä vuoksi merkittävä osa 
havainnoista ilmoitetaan lajiryhmätasolle tai pelkästään ’kimalaiseksi’ määritettynä. Määrityksiin liittyy 
myös paljon epävarmuuksia, ja varmasti myös määritysvirheitä etenkin vaikeampien lajiparien osalta. 
Näistä syistä lajikohtaisia kannankehitysarvioita on ensi vaiheessa mielekästä tuottaa lähinnä muuta-
mille luotettavimmin määritettäville lajeille. Seurannan edetessä havainnoijien osaamistaso todennäköi-
sesti kasvaa, mikä mahdollistaa kannanarvioiden tuottamisen laajemmalle lajijoukolle. 
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 Kimalaisten kokonaismäärien kehitystä voidaan analysoida myös päivä- ja yöperhosten kanssa 
käytetyllä TRIM-ohjelmalla (Pannokoek & van Strien 2001; Heliölä ym. 2010, Kohonen 2020). Havain-
topaikka- ja vuosikohtaisena tunnuslukuna voitaisiin tällöin käyttää esimerkiksi touko-, kesä-, heinä- ja 
elokuun parhaan laskentakerran yhteisyksilömääriä yhteen summattuna. Tuotoksena saataisiin kuvassa 
6.9B esitetyn kaltainen, kimalaisten yhteismäärän vuosittaista vaihtelua kuvastava indikaattori, joka 
olisi laadullisesti vastaava kuin yö- ja päiväperhosten osalta on esitetty edellä kuvassa 4.8. Tämän ohella 
tulosten analysointia sekä tuotettavia indikaattoreja suunniteltaessa hyödynnetään esimerkiksi Norjan 
(Åström ym. 2021) sekä Ison-Britannian (UKPOMS 2020, Comont ym. 2021) vastaavien seurantojen 
kehittämiä malleja. 
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8 Hyönteispölytyksen taloudellinen merkitys 
maataloudessa 

Tämä osaluku käsittelee mehiläistarhauksen merkitystä maataloustuotannolle. Luvussa esitellään tär-
keimmät hyönteispölytteiset viljelykasvit, sekä lasketaan mehiläispölytyksen niille tuottaman sadonli-
säyksen taloudellista arvoa. Lisäksi kuvaillaan, missä laajuudessa mehiläistarhaajat tällä hetkellä tarjoa-
vat pölytyspalvelua maataloustuottajille. 

8.1 Tausta 
Viljelykasveja pölyttävien hyönteisten on tiedetty vaikuttavan niiden satotasoihin jo pitkään (esim. Pek-
karinen & Teräs 1998, Allen-Wardell ym. 1998), mutta viimeisten 15–20 vuoden aikana aihepiirin tut-
kimus on vilkastunut voimakkaasti samalla, kun tietämys pölyttäjien maailmanlaajuisesta vähenemi-
sestä on kasvanut (Kremen ym. 2002, Potts ym. 2010b, Potts ym. 2016, IPBES 2016). Lukuisissa 
tutkimuksissa on selvitetty eri viljelykasvien sadon riippuvuutta hyönteispölytyksestä (Klein ym. 2007) 
ja tämän tiedon pohjalta on kyetty arvioimaan myös hyönteispölytyksen taloudellista merkitystä maata-
loudessa. Laajan arvioinnin (IPBES 2016) mukaan maailmanlaajuisesti eläinpölytys kasvattaa satotasoja 
noin 75 %:lla merkittävistä viljelykasveista. Lautenbach ym. (2012) arvioivat pölytyspalveluiden talou-
delliseksi arvoksi 235–577 miljardia US dollaria vuodessa. 

Vaikka useimmat ruoantuotannon tärkeimmistä viljelykasveista ovat tuulipölytteisiä, on hyönteis-
pölytteisillä kasveilla suuri merkitys ihmisen ruokavaliossa, koska ne ovat monien vitamiinien ja hiven-
aineiden tärkeitä ravintolähteitä (Eilers ym. 2011). YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO:n tilasto-
jen mukaan hyönteispölytystä tarvitsevien satokasvien tuotantoalat globaalisti yli kolminkertaistuivat 
noin 50 vuodessa 1961–2007 samaan aikaan, kun maapallon tarhamehiläiskanta kasvoi vain noin puo-
lella (Aizen & Harder 2009). Maataloustuotanto on siis kehittynyt enenevässä määrin riippuvaiseksi 
hyönteispölytystä tarvitsevista satokasveista. Samalla hyönteispölytteisten viljelykasvien sadon määrän 
ja sen vakauden on havaittu kasvaneen vähemmän kuin muiden viljelykasvien, minkä tutkijat arvioivat 
johtuneen hyönteispölytteisten kasvien kasvaneesta pölytysvajeesta (Garibaldi ym. 2011). Viime ai-
koina lukuisat empiiriset tutkimukset ovatkin raportoineet merkittävää pölytysvajetta monilla eri viljely-
kasveilla eri puolilla maailmaa (esim. Bartomeus ym. 2014, Button & Elle 2014; Garibaldi ym. 2013, 
Garratt ym. 2013, 2021, Mashilingi ym. 2021). 

Tarhamehiläisellä on tärkeä rooli monien viljelykasvien pölytyksessä erityisesti siksi, että tarhattuja me-
hiläisiä voidaan kuljettaa räätälöidysti suuria määriä juuri niille alueille, joilla niitä pölytykseen tarvitaan 
(Breeze ym. 2014). Tarhamehiläispesät voidaan myös siirtää haluttuun aikaan tietyn kasvin kukintaa ajatel-
len ja näin turvata pölytys oikealla hetkellä. Silti esimerkiksi Iso-Britanniassa tarhamehiläisen arvioitiin vas-
taavaan vain 35 %:sta ja luonnonvaraisten pölyttäjien 65 %:sta hyönteispölytteisten viljelykasvien pölytyk-
sestä (Breeze ym. 2011). Yhteensä 41 Euroopan maata kattaneessa tutkimuksessa todettiin, että 
tarhamehiläisen käyttöön perustuvan viljelykasvien pölytyspalvelun tarve on kasvanut viisi kertaa enemmän 
kuin sen tarjonta vuosina 2005–2010 (Breeze ym. 2014). Tulosten perusteella useimmissa maissa oli tarha-
mehiläisten osalta pölytysvajetta, mikä korostaa tarvetta huolehtia myös luontaisten pölyttäjien kannoista. 

Suomessa merkkejä pölytysvajeesta on havaittu erityisesti rypsillä, jonka sadot pienenivät voimak-
kaasti tehokkaimmin viljellyillä alueilla vuosina 1993–2015 samaan aikaan, kun neonikotinoidien 
käyttö rypsin siemenen peittauksessa yleistyi (Hokkanen ym. 2017). Tutkimukset ovat myös osoittaneet, 
että monimuotoinen pölyttäjälajisto tuottaa paremman pölytystuloksen ja sadon kuin, mihin pelkästään 
tarhamehiläisen avulla voidaan päästä (Garibaldi ym. 2013). Viljelykasveissa on myös paljon eroja sen 
suhteen millaisia pölyttäjiä ne parhaiten houkuttelevat. Osa kasveista ei houkuta tarhamehiläisiä. 
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Samoin muun muassa kukinnan ajankohta ja vallitseva säätila vaikuttavat siihen, mitkä pölyttäjät ovat 
liikkeellä, ja näin ollen suorittavat pölytyksen. 

Suomessa pölyttäjien merkitystä viljelykasvien sadon tuottoon on tutkittu viime aikoina useissa eri 
tutkimushankkeissa. Suomen Mehiläishoitajain Liitto (SML) on aktiivisesti edistänyt perustiedon kart-
tumista tärkeimpien hyönteispölytteisten viljelykasviemme pölyttäjistä ja niiden merkityksestä sadon-
tuotossa teettämällä aihepiiristä useita yliopistollisia opinnäytetöitä. Myös hyönteispölytyksen taloudel-
lista merkitystä Suomen maataloudelle on arvioitu kahdessa opinnäytetyössä (Yläoutinen 1994, Lehtonen 
2012). SML on tuottanut aihepiiristä esitteitä (esim. SML 2012) ja monin tavoin levittänyt tietoa pöly-
tyspalveluiden huomattavasta taloudellisesta arvosta sekä jäsenistölleen että laajemmin yhteiskunnassa. 

8.2 Tavoitteet 
Tässä PÖLYHYÖTY -hankkeen osatyössä (TP 3) tavoitteena oli koota yhteen tietämystä hyönteispöly-
tyksen merkityksestä ja saatavuudesta Suomen maataloudelle kahdella tavalla: 

1. Tuottamalla ajantasainen arvio hyönteispölytyksen taloudellisesta merkityksestä maataloudelle. 
2. Kartoittamalla mehiläistarhaajien tarjoaman viljelykasvien pölytyspalvelun tarjontaa Suomessa.  

Seuraavassa osuudessa (Luku 8.3) esitellään näiden tehtävien toteutuksessa käytettyjä aineistoja ja me-
netelmiä. Sen jälkeen esitetään erikseen tulokset pölytyksen taloudellisen arvon (Luku 8.4) ja pölytys-
palvelun tarjonnan osalta (Luku 8.5). Hyönteispölytyksen taloudellisen arvon arviointiin liittyvät aineis-
tot ja tulokset esitellään varsin yksityiskohtaisesti, koska niistä ei ole aiemmin ollut saatavilla juurikaan 
julkaistua tietoa Suomen maatalouden osalta. 

8.3 Aineistot ja menetelmät 

8.3.1 Viljelykasvien hyönteispölytyksestä käytettävissä olleet aineistot 
Hyönteispölytyksen taloudellisen merkityksen arvioimiseksi koottiin tiedot hyönteispölytystä tarvitse-
vista viljelykasveista Suomessa, niiden viljelyalojen kehityksestä sekä pölytyksen tuomasta sato-
hyödystä eri viljelykasveilla. Yhdistämällä nämä tiedot viljelykasvien tuottajahintoihin laskettiin arvio 
eri viljelykasvien hyönteispölytyksen taloudellisesta arvosta pohjautuen kansainvälisesti käytettyihin 
menetelmiin. Alla selostetaan työtä tarkemmin vaihe vaiheelta. 

Tässä raportissa tarkasteltavien 15 pelto- ja puutarhakasvin valinnassa hyödynnettiin Kleinin ym. 
(2007) kokoamaa maailmanlaajuista listaa hyönteispölytyksestä hyötyvistä viljelykasveista sekä Suo-
men mehiläishoitajain liiton (SML) julkaisemaa Suomen oloihin suunnattua pölytysesitettä (SML 2012) 
siten, että mukaan valittiin Suomessa viljelyaloiltaan ja tuotannoltaan merkittävimmät hyönteispölyttei-
set kasvit. Peltokasveista tarkasteluun valittiin rypsi, rapsi, kumina, härkäpapu, tattari, öljypellava ja 
puna-apilan siementuotanto. Puutarhakasveista mukaan otettiin mansikka, vadelma, omena, avomaan 
kurkku, mustaherukka, punaherukka, pensasmustikka ja kesäkurpitsa. 

Viljely-, sato- ja tuottajahintatiedot: Tiedot tutkittaviksi valittujen kasvien viljelyaloista, hehtaari-
sadoista, koko maan sadoista ja tuottajahinnoista koottiin vuosilta 2000–2021, jotta voitiin arvioida myös 
hyönteispölytyksen taloudellisen merkityksen ajallista kehitystä. Pääosa näistä tiedoista saatiin Luonnon-
varakeskuksen (Luke) ylläpitämästä tilastotietokannasta, mutta kaikkien tarkasteltavien kasvien ja muuttu-
jien osalta tietoja ei löytynyt Luken tietokannasta koko tarkastelujaksolta. Täydentäviä tietoja koko maan 
sadon ja tuottajahintojen osalta saatiin Lehtosen (2012) opinnäytetyöstä vuosilta 2008–2010 (Lehtosen al-
kuperäinen lähde: Tike). Lisäksi tuoreita tuottajahintatietoja saatiin useilta tahoilta seuraavasti: härkäpavun 
ja kuminan tuottajahinnat vuosilta 2016–2020 ProAgriasta, kuminan v. 2021 hintatiedot Trans Farm 
Oy:sta, tattarin viimeaikaiset hintatiedot Keskisen Mylly Oy:sta, härkäpavun v. 2021 tiedot Vilja-alan yh-
teistyöryhmältä ja kaikkien tarkasteltavien puutarhakasvien v. 2016–2019 hintatiedot Kasvistieto Oy:lta. 
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Sadon riippuvuus hyönteispölytyksestä: Tässä raportissa kasvin sadon riippuvuutta hyönteispöly-
tyksestä mitataan prosenttiosuudella sadosta, joka selittyy hyönteispölytyksellä ja joka voi vaihdella vä-
lillä 0–100 %. Täydellinen riippuvuus hyönteispölytyksestä (100 %) tarkoittaa tilannetta, jossa kasvi ei 
tuota lainkaan satoa ilman hyönteisten tekemää pölytystä. Nollan prosentin riippuvuus puolestaan tar-
koittaa, että kasvin pölytys onnistuu täysin tuulen tai itsepölytyksen avulla. Muut prosenttiluvut ovat 
näiden ääripäiden väliltä; esimerkiksi riippuvuuden ollessa 30 %, kasvi pystyy ilman hyönteispölytystä 
tuottamaan 70 % siitä sadosta, jonka se tuottaisi hyönteisten avulla.  

Kansainvälisissä tutkimuksissa on kertynyt runsaasti tietoa siitä, miten eri viljelykasvien satotasot 
riippuvat hyönteispölytyksestä. Tässä raportissa keskitytään kuitenkin Suomessa tehtyihin tutkimuksiin 
ja pölytyskokeisiin, ja käytetään niistä saatuja tuloksia silloin, kun se on mahdollista. Silti vertailun 
vuoksi esitetään myös Suomen ulkopuolelta peräisin olevia tietoja pohjautuen Kleinin ym. (2007) jul-
kaisemaan, yli 300 aiemman tutkimuksen perusteella muodostettuun koosteeseen, jossa hyönteisriippu-
vuutta arvioitiin 5-luokkaisella asteikolla: 1 = hyönteispölytys lähes välttämätön (selittää vähintään 90 
% sadosta), 2 = merkitys suuri (40 – <90 % sadosta), 3 = merkitys kohtalainen (10 – <40 % sadosta), 4 
= merkitys pieni (>0 – <10 % sadosta) ja 5 = ei satoa kasvattavaa merkitystä (0 %). 

Viljelykasvien riippuvuutta hyönteispölytyksestä on tutkittu Suomessa melko paljon viimeisten 10 
vuoden aikana (Taulukko 8.1). Tutkimukset ovat perustuneet kokeisiin, joissa on vertailtu avoimen pö-
lytyksen tuottaman sadon määrää häkkeihin, joissa hyönteispölytys on estetty. Näitä tutkimuksia on to-
teutettu vaihtelevasti eri mittakaavoissa. Parhaimmillaan kokeet on toistettu kymmenillä paikoilla toisis-
taan erillisissä peltomaisemissa, jolloin on voitu analysoida myös ympäröivän maiseman vaikutusta 
pölytystulokseen, ja tulokset on julkaistu tieteellisinä artikkeleina (Toivonen ym. 2019, 2022). Useim-
mat kokeet on kuitenkin tehty yksittäisellä peltolohkolla, jossa kutakin koekäsittelyä on toistettu 3–4 
kertaa melko lähellä toisiaan. Esimerkiksi Kyllösen (2018) härkäpapukokeessa (Kuva 8.1) oli neljä kol-
meen kertaan toistettua koekäsittelyä: (1) häkki, jossa hyönteispölytys estetty, (2) häkki, jossa pakotettu 
pölytys tarhamehiläisten avulla, (3) reunoiltaan avoin häkki ja (4) avoin pölytys. Useimmat näistä pie-
nemmän mittakaavan tutkimuksista ovat julkaisemattomia opinnäytetöitä, joista tietoa on ollut saatavilla 
lähinnä SML:n verkkosivuilta. Useiden kasvien osalta niissä saadut tulokset edustavat kuitenkin parasta 
saatavilla olevaa Suomessa tutkittua tietoa. 

 
Kuva 8.1 Näkymä Kyllösen (2018) härkäpavun pölytyskokeesta Helsingin yliopiston Viikin koepellolla kesällä 
2015, jossa vertailtiin härkäpavun sadontuottoa neljänlaisissa koekäsittelyissä. Kuva: Tiiu Kyllönen. 
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Taulukko 8.1 Yhteenveto Suomessa tehdyistä viljelykasvien pölytyskokeista. 

Tutkimus 
Kasvi-
laji(t) 

Toistojen 
määrä 

Mitta-
kaava 

Sadon 
mittaus-
tapa 

Tutkimus-
vuodet 

Koe- 
käsittelyt Julkaisutapa 

Korpela 
1988 

Rypsi 4-8 
/vuosi 

neljällä 
pellolla 

siemen-
paino 

1977-1983 avoin, 
estetty ja 
pakotettu 

Annales  
Agriculturae  
Fenniae 

Keskitalo 
ym. 2008 

Tattari 7 yhdellä 
pellolla 

siemen-
paino 

2005-2006 avoin,  
estetty ja 
pakotettu 

Suomen 
maatalous-
tieteellisen 
seuran  
tiedote 

Pollari 
2012 

Man-
sikka, 
omena, 
musta-
herukka, 
pensas-
mustikka 

3 yhdellä 
pellolla 

marjojen 
ja hedel-
mien 
paino ja 
laatu,  
pölytys-
prosentti 

2009-2010 avoin,  
estetty ja 
pakotettu 

Pro gradu  
-tutkielma 

Kyllönen 
2015 

Härkä-
papu 

3 yhdellä 
pellolla 

palkojen 
määrä 

2015 avoin,  
estetty ja 
pakotettu 

Maisterin- 
tutkielma 

Saarinen 
2016 

Kumina 3 yhdellä 
pellolla 

siemen-
paino, 
pölytys-
prosentti 

2013 avoin,  
estetty ja 
pakotettu 

Opinnäytetyö 
(AMK) 

Toratti 
2018 

Tattari 4 yhdellä 
pellolla 

siemen-
paino ja 
laatu 

2017 avoin, 
estetty ja 
pakotettu 

Maisterin- 
tutkielma 

Toivonen 
ym. 2019 

Rypsi 34 34  
pellolla 
eri  
alueilla 

siemen-
paino 

2017 avoin ja  
estetty 

Journal of  
Applied  
Ecology 

Toivonen 
ym. 2022 

Kumina 30 30  
pellolla 
eri  
alueilla 

siemen-
paino, 
pölytys-
prosentti 

2019 avoin ja  
estetty 

Agriculture, 
Ecosystems 
&  
Environment 

Kaakinen 
2021 

Väri- 
morsinko 

10 yhdellä 
pellolla 

siemen-
paino ja 
laatu 

2020 avoin,  
estetty ja 
pakotettu 

Pro gradu  
-tutkielma 

 

Tyypillisesti Taulukon 8.1 pölytyskokeissa on samalla selvitetty myös tutkitun kasvin tärkeimpiä pölyt-
täjiä keräämällä tietoa eri pölyttäjälajien ja -ryhmien kukilla käynneistä. Monien viljelykasvien osalta 
meillä onkin jo varsin hyvät perustiedot niiden Suomessa tärkeimmistä pölyttäjistä. Yhteenveto näistä 
tuloksista on esitetty tämän raportin luvussa 3 (Eri hyönteisryhmien merkitys kasvien pölyttäjinä). 

Hyönteispölytyksen taloudellisen arvon laskeminen: Viljelykasvien riippuvuutta hyönteispölytyk-
sestä on useimmiten arvioitu pohjautuen yllä kuvatun kaltaisten kenttäkokeiden (avoin vs. häkein estetty 
pölytys) tuloksiin (Hanley ym. 2015, Breeze ym. 2016). Pölytyksen taloudellinen arvo tietylle viljely-
kasville voidaan tällöin laskea seuraavalla laskukaavalla: 

Pölytyksen taloudellinen arvo € = Kasvin riippuvuus hyönteispölytyksestä * (Viljelyala ha * Sato 
kg/ha * Tuottajahinta €/kg) 
 
Tässä kaavassa kasvin riippuvuus hyönteispölytyksestä vaihtelee välillä 0–1 (eli aiempi prosentuaa-

linen muuttuja on jaettu 100:lla).  
Eri kasvilajeille lasketut arvot (€) voidaan laskea yhteen koko Suomen maa- ja puutarhatalouden 

osalta tai tietylle ajalle tai alueelle, kunhan vain perustiedot viljelyaloista, satotasoista ja 
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tuottajahinnoista tiedetään. On silti huomattava, että laskutapa on varsin karkea ja suuresti riippuvainen 
siitä arvosta, jota käytetään kasvin riippuvuudelle hyönteispölytyksestä. Tällaisten arvioiden tarkentami-
nen on osoittautunut varsin vaikeaksi. Hanley ym. (2015) ja Breeze ym. (2016) esittelevät tähän men-
nessä käytettyjä menetelmiä sekä tietoaukkoja, jotka ovat esteenä tarkempien arvioiden laskemiseksi. 

8.3.2 Pölytyspalvelun tarjontaa selvittäneen kyselytutkimuksen toteutus 
Tässä pölytyspalvelulla tarkoitetaan tarhamehiläispesien sijoittamista hyönteispölytteisen viljelykasvus-
ton läheisyyteen, jotta viljeltävän kasvin sato ja sen laatu paranisi. Pölytyspalvelun tarjontaa hyönteis-
pölytteisten kasvien viljelijöille ei ole aiemmin laajamittaisesti kartoitettu Suomessa. 

Talvella 2019–2020 Suomen ympäristökeskus (SYKE) ja Suomen Mehiläishoitajain Liitto (SML) 
tekivät suomalaisille mehiläishoitajille kyselyn pölytyspalveluiden tarjonnasta. SML:n jäsenistölle suun-
natun kyselytutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa pölytyspalvelun tarjontaa maan eri osissa ja samalla 
kerätä perustietoa pölytyspalvelun käyttöön liittyvistä keskeisistä kysymyksistä. Salla Holopainen teki 
kyselytutkimuksesta pro gradu -tutkielman Helsingin yliopiston Maatalousekonomian laitokselle (Holo-
painen 2020b, Holopainen 2021). 

Tutkimus toteutettiin lähettämällä sähköpostitse noin 2800:lle SML:n jäsenelle pyyntö vastata verk-
kokyselyyn pölytyspalvelun tarjonnasta. Kyselylinkin sisältänyt tarhaajatiedote oli myös SML:n verk-
kosivuilla ja sitä jaettiin sosiaalisessa mediassa. Kysely sisälsi 13 pääosin monivalintapohjaista kysy-
mystä pölytyspalvelun tarjonnasta sekä 10 kysymystä vastaajan taustatietojen kartoittamiseksi (Liite 4). 
Keskeisiä kysymyksiä olivat, onko vastaaja tarjonnut pölytyspalveluita viljelyksille, ja jos on, niin missä 
määrin, mille kasveille ja mihin hintaan? Lisäksi selvitettiin pölytyspalvelun merkitystä mehiläistar-
haukselle sekä mehiläisalan kehittämistarpeita. Taustatiedoiksi kartoitettiin vastaajien ikää, sukupuolta 
sekä tarhauksen laajuutta ja maantieteellistä sijaintia. 

8.4 Hyönteispölytyksen taloudellinen merkitys 

8.4.1 Suomessa viljeltävät hyönteispölytteiset kasvit ja niiden pinta-alat 
Peltokasvit. Hyönteispölytteisten peltokasvien viljelyaloissa on tapahtunut suuria muutoksia viimeisten 
20 vuoden aikana (Kuva 8.2). Rypsi oli pitkään ylivoimaisesti tärkein hyönteispölytteinen peltokas-
vimme (huippuvuonna 2010 viljelyala jopa yli 100 000 ha), mutta viimeisten 10 vuoden aikana sen vil-
jelyala on romahtanut. Rapsin viljelyala on ollut kasvussa, mutta viime vuosina taas pienentynyt. Kumi-
nan ja härkäpavun viljelyalat ovat kasvaneet merkittävästi. Viime vuosina näiden neljän peltokasvin 
viljelyalat ovat olleet keskenään samaa suuruusluokkaa (kunkin viljelyala yleensä 10 000–25 000 ha 
vuodessa), mutta vuosien välillä on ollut varsin suurta vaihtelua (Kuva 8.2). Seuraavaksi tärkeimpiä 
hyönteispölytteisiä peltokasveja ovat tattari, öljypellava ja puna-apilan siementuotanto. Niiden viljely-
alat ovat kuitenkin nykyisin vähäisiä yllä mainittujen neljän tärkeimmän peltokasvin rinnalla. 

Puutarhakasvit. Tärkeimpien hyönteispölytteisten puutarhakasviemme viljelyalat ovat pysytelleet 
melko vakaasti samalla tasolla viimeisten 20 vuoden ajan (Kuva 8.2). Mansikan viljelyala on vaihdellut 
hieman 4 000 ha:n molemmin puolin. Herukoiden yhteisala on laskenut viime vuosina hieman alle  
2 000 ha:n. Viljelyalaltaan puutarhakasveista seuraavaksi tärkeimpiä omenaa ja vadelmaa on viime vuo-
sina viljelty yhteensä noin 1 000 ha vuodessa. Pinta-aloiltaan vähäisempiä hyönteispölytteisiä puutarha-
kasveja ovat avomaan kurkku, pensasmustikka ja kesäkurpitsa. 
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Kuva 8.2 Tärkeimpien hyönteispölytteisten pelto- ja puutarhakasvien viljelyalojen kehitys Suomessa vuo-
sina 2000–2017 (Lähteet: vuodet 2000–2017 MYTTEHO-hanke ja 2018–2021 Luken tilastotietokanta). 

8.4.2 Sadon riippuvuus hyönteispölytyksestä 
Peltokasvit. Useimpien tärkeiden hyönteispölytteisten viljelykasviemme sadon riippuvuutta hyönteis-
pölytyksestä on tutkittu Suomessa tehdyissä kenttäkokeissa. Yhteenveto näiden kotimaisten pölytysko-
keiden tuloksista on esitetty Taulukossa 8.2. Lisäksi Taulukossa 8.3 on suomalaisten tulosten rinnalla 
esitetty Kleinin ym. (2007) kansainvälisen kokoomatutkimuksen arviot Suomelle tärkeiden viljelykas-
vien hyönteisriippuvuuden minimi- ja maksimiarvoista, sekä myös Lehtosen (2012) pölytyksen talou-
dellisen arvon laskelmissa käyttämät arviot hyönteisriippuvuudesta. 

Öljykasveista rypsi on rapsia voimakkaammin riippuvainen hyönteispölytyksestä, ja myös suuren 
viljelyalansa takia se oli pitkään selvästi tärkein hyönteispölytteinen viljelykasvi Suomessa. Rapsilla 
hyönteispölytyksen osuus sadosta on arvioitu noin 15 %:ksi (Bommarco ym. 2012a), kun taas rypsillä 
eri vuosina tehdyt arviot vaihtelevat 28 ja 73 %:n välillä (Korpela 1988). Toivosen ym. (2019) tutkimien 
34 peltomaiseman keskimääräinen hyönteisriippuvuus rypsillä oli 61 %. Rypsiä vielä enemmän hyön-
teispölytyksestä riippuvaisia peltokasvejamme ovat tattari (Bartomeus ym. 2015, Toratti 2018) ja puna-
apilan siementuotanto (Bommarco ym. 2012b). Lisäksi hyönteispölytyksellä on huomattava merkitys 
myös kuminan ja härkäpavun sadontuotolle (Taulukko 8.2). 

Puutarhakasvit. Puutarhakasveista erityisesti monien hedelmien ja marjojen sato on voimakkaasti 
riippuvainen hyönteispölytyksestä. Pollarin (2012) pölytyskokeissa sadon hyönteisriippuvuus oli suurin 
mustaherukalla (69 %) ja pensasmustikalla (65 %) sekä varsin suuri myös omenalla (48 %; Taulukko 
8.2). Mansikalla sadon riippuvuus hyönteisistä oli selvästi pienempi (12 %), mutta mansikalla hyönteis-
pölytys parantaa sadon lisäksi merkittävästi myös sadon kaupallista laatua kuten marjojen kokoa ja sym-
metristä muotoa. Mansikalla tarhamehiläisen pölytyspalvelun käytön suosiota kasvattaa myös mahdolli-
suus torjua samalla marjoja pilaavaa harmaahometta mehiläisten avulla (Hokkanen ym. 2008). 
Herukoiden ja pensasmustikan ohella vadelman sato on voimakkaasti riippuvainen hyönteispölytyksestä 
(Willmer ym. 1994, Mustalahti 2011, Salonen 2018). Kesällä 2016 tehdyssä kenttäkokeessa selvisi, että 
mehiläispölytys voi lähes nelinkertaistaa sadon verrattuna tilanteeseen, jossa pölyttäjien pääsy kukille 
on estetty mehilaishoitajat.fi/?x118281=4059359 (viitattu 23.3.2022). Hedelmien ja marjojen ohella vi-
hanneksista etenkin kesäkurpitsa ja avomaan kurkku tarvitsevat hyönteispölytystä (Taulukko 8.3).  

Hyönteispölytyksen merkitykseen vaikuttavat tekijät. Pölytyskokeissa sadon hyönteisriippuvuu-
den mittaus perustuu tuotetun sadon painoon, pölytyksen onnistumisprosenttiin tai näihin molempiin. 
Lopputuloksena saatava hyönteisriippuvuuden arvo vaihtelee mm. sen mukaan, kumpaa mittaustapaa 
käytetään (Taulukko 8.2). Koeoloissa suurin sato on yleensä saatu vapaassa pölytyksessä, mutta joskus 
myös tarhamehiläisten avulla pakotetussa häkkipölytyksessä. Taulukossa 8.2 hyönteisriippuvuuden arvo 
määräytyy sen mukaan, kuinka suuri ero pölytyksessä ja sadontuotossa havaitaan avoimen, vapaan 

https://www.mehilaishoitajat.fi/?x118281=4059359
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pölytyksen ja suljetun häkin estetyn hyönteispölytyksen välillä. Avoimessa pölytyksessä pölytyksen 
suorittaa koko alueen luonnonvarainen pölyttäjäyhteisö sekä mahdolliset alueella olevat tarhamehiläiset.  

On tärkeää huomata, että tyypillisesti arvio hyönteisriippuvuuden suuruudesta vaihtelee myös eri 
vuosina ja eri paikoilla tehtyjen kenttäkokeiden välillä. Tämä johtuu koejärjestelyjen yksityiskohdista 
sekä siitä, että pölyttäjien runsaus vaihtelee suuresti sekä vuosien että paikkojen välillä. Pölyttäjien 
luontaisia kannanvaihteluita aiheuttavat erityisesti vuosittain vaihtelevat sääolot (Roy ym. 2001). Aluei-
den välistä vaihtelua pölyttäjien runsaudessa aiheuttaa etenkin niille tärkeiden elinympäristöjen määrän 
vaihtelu. Eri vuosina ja erilaisissa oloissa tehdyt pölytyskokeet parantavat arvioita hyönteispölytyksen 
keskimääräisestä merkityksestä ja riippuvuuden vaihtelusta. Luonnossa hyönteispölytyksen osuus tietyn 
viljelykasvin sadosta ei koskaan ole vakio. Asiaan vaikuttavat lisäksi muun muassa kussakin kenttäko-
keessa tutkitut viljelykasvin tarkemmat lajikkeet.  
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Taulukko 8.2 Suomalaisten viljelykasvien pölytystutkimusten tuloksia. Kaikissa taulukon kenttäko-
keissa on verrattu vapaata hyönteispölytystä tilanteisiin, joissa pölyttäjien pääsy kasveille on estetty sulje-
tuilla häkeillä. Tämän lisäksi useissa tutkimuksissa on ollut mukana erillinen koekäsittely, jossa on tutkittu 
pelkkien tarhamehiläisten häkkioloissa tuottamaa pölytystulosta. Tattarilla ja härkäpavulla tehdyissä ko-
keissa neljäntenä koekäsittelynä oli avoin, hyönteispölytyksen mahdollistava häkki (ks. Kuva 8.1) 

      Sato eri koekäsittelyissä (%)  

Viljelykasvi     

Sadon 
hyönteis-  
riippu-
vuus (%) 

Vapaa  
pölytys  
(ei  
häkkiä) 

Avoin 
häkki 

Häkki  
mehi-
läisillä 
(pako-
tettu) 

Suljettu 
häkki 
(es-
tetty)  Viite 

Peltokasvit                 
Rypsi %   61 100     39 Toivonen 

ym. 2019 
  sato (g/kasvi)   1,77     0,69   
  %   41 100     59 Korpela 

1988 
  sato (g/koeala,  

1981-
1983) 

 495     291   

Kumina %   40 100     60 Toivonen 
ym. 2022 

  sato (g/kasvi)   2,11     1,27   
  %   13 100     87 Toivonen 

ym. 2022 
  sato (pölytys 

%) 
  67     58   

  %   48 99   100 52 Saarinen 
2016 

  sato (kg/ha)   953   966 500   
  %   43 100   73 57 Saarinen 

2016 
  sato (pölytys 

%) 
  82   60 47   

Härkäpapu %   63 100 47 63 37 Kyllönen 
2015 

  sato* (palkoa 
/kasvi) 

  19 9 12 7   

Tattari %   95 100 87 52 5 Toratti 
2018 

  sato (kg/ha)   822 718 427 37   
  %   26 100     74 Keskitalo 

ym. 2008 
  sato (g/koeala)   135     100   
Puutarha-
kasvit 

                

Mansikka %   24 98   100 76 Pollari 
2012 

  sato** (g/marja)   8,3   8,5 6,5   
  %   0 94   100 100 Pollari 

2012 
  sato** (pölytys 

%) 
  90   96 96   

Mustahe-
rukka 

%   69 100   96 31 Pollari 
2012 

  sato** (pölytys 
%) 

  48   46 15   
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      Sato eri koekäsittelyissä (%)  

Viljelykasvi     

Sadon 
hyönteis-  
riippu-
vuus (%) 

Vapaa  
pölytys  
(ei  
häkkiä) 

Avoin 
häkki 

Häkki  
mehi-
läisillä 
(pako-
tettu) 

Suljettu 
häkki 
(es-
tetty)  Viite 

Pensas-
mustikka  

%   46 100   92 54 Pollari 
2012 

  sato** (g/marja)   1,3   1,2 0,7   
  %   83 75   100 17 Pollari 

2012 
  sato** (pölytys 

%) 
  58   77 13   

Omena %   48 76   100 52 Pollari 
2012 

  sato** (pölytys 
%) 

  22   29 15   

* Luvut arvioitu Kyllösen (2015)  
kuvasta 13 

            

** Luvut arvioitu Pollarin (2012) vuoden 2009  
tuloskuvista 

          

 

Maisemarakenteeltaan monipuolisilla viljelyalueilla luonnonvaraisia pölyttäjiä on enemmän kuin yksi-
puolisessa peltomaisemassa, jossa valtaosa alueesta on viljelyssä ja puoliluonnontilaisia elinympäristöjä 
on vähän (Bartomeus ym. 2015). Ympäröivän maisemarakenteen monipuolisuuden myönteinen vaiku-
tus pölyttäjien runsauteen ja pölytystulokseen on Suomessa osoitettu rypsillä (Toivonen ym. 2019) ja 
kuminalla (Toivonen ym. 2022), joilla molemmilla pölytyksen vaikutusta satoon tutkittiin samanaikai-
sesti vähintään 30:llä maisemarakenteeltaan vaihtelevalla erillisellä alueella. Esimerkiksi kuminan pöly-
tykselle tärkeiden kärpästen runsaus oli suurin metsän läheisyydessä ja metsävaltaisilla alueilla sijain-
neilla kuminapelloilla, ja pölyttäjien kukkakäyntien määrällä oli suora vaikutus kuminan satoon (Kuva 
8.3; Toivonen ym. 2022). Maisemarakenteen vaikutuksesta johtuen tarhamehiläispesien pölytyspalvelun 
lisäämisestä saatava satohyöty sekä kuminalla että rypsillä on suurempi laajoilla peltoaukeilla kuin pie-
nipiirteisemmässä pelto-metsämosaiikissa. 

 
Kuva 8.3 Kuminan pölytystulos ja sadontuotto Toivosen ym. (2022) 30 kuminapellon tutkimuksessa. 
Sekä pölytystulos että sadon määrä olivat suurempia avoimessa hyönteispölytyksessä kuin vertailuna 
toimineissa häkeissä, joihin pölyttäjien pääsy oli estetty. Melko suuri tutkimusalueiden välinen vaihtelu 
johtui maisemarakenteen vaikutuksesta pölyttäjien määrään ja sitä kautta kuminan pölytystulokseen.  
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8.4.3 Hyönteispölytyksen taloudellinen arvo 
Edellä kuvatut arviot eri viljelykasvien sadon hyönteisriippuvuudesta vaikuttavat suuresti myös arvioon 
hyönteispölytyksen taloudellisesta arvosta. Koska eri pölytystutkimusten tulosten pohjalta tuotetut ar-
viot pölytyksen taloudellisesta arvosta voivat vaihdella suuresti (Taulukko 8.2), on tarkan arvon sijasta 
realistista arvioida lähinnä pölytyksen taloudellisen arvon suuruusluokka. Arvioidaksemme hyönteis-
pölytyksen arvon suuruusluokan Suomen maataloudelle laskimme hyönteispölytyksen arvon kolmella 
rinnakkaisella tavalla: käyttäen 1) parasta tarjolla olevaa kotimaisiin pölytyskokeisiin perustuvaa hyön-
teisriippuvuuden arviota ja toisaalta kansainvälisen kokoomatutkimuksen (Klein ym. 2007) julkaisemaa 
kasvilajikohtaisen hyönteisriippuvuuden vaihteluväliä, eli 2) sen minimi- ja 3) maksimiarvoa. Laskel-
missa käytetyt hyönteisriippuvuuden arvot on esitetty Taulukossa 8.3 yhdessä vuoden 2020 kasvilaji-
kohtaisten viljelyala-, sato- ja hintatietojen sekä varsinaisten näiden pohjalta laskettujen hyönteispöly-
tyksen taloudellisten arvioiden kanssa. 

Näin laskettuna vuonna 2020 hyönteispölytyksen kokonaisarvoksi Suomen maataloudelle saatiin 44 
M€ ja sen luottamusväliksi (25–76 M€) (Taulukko 8.3). Kokonaissummasta peltokasvien pölytyksen 
arvo oli 11.7 M€ (5–13.7 M€) ja puutarhakasvien 32.3 M€ (22–62.5 M€). Peltokasveista pölytyksen 
arvo oli suurin rypsillä (4.8 M€) ja härkäpavulla (3.8 M€). Vastaavasti puutarhakasvien pölytys oli ar-
vokkain mansikalla (10 M€) ja vadelmalla (7.9 M€).  

Viimeisten 20 vuoden aikana hyönteispölytyksen vuosittainen taloudellinen arvo on vaihdellut 
melko paljon eri tuotantokasvien viljelyalojen kehityksen mukaisesti (Kuva 8.4). Kun laskelmien poh-
jana käytetään kotimaisten pölytyskokeiden tuloksia eri viljelykasvien hyönteisriippuvuudesta, on hyön-
teispölytyksen kokonaisarvo maataloudelle vaihdellut 42 ja 63 M€:n välillä vuosina 2000–2021. Pelto-
kasvien osalta vaihtelu on ollut 8–37 M€ ja puutarhakasvien osalta 25–39 M€. Peltokasvien pölytyksen 
arvon suuri vuosittainen vaihtelu johtuu ennen kaikkea rypsin viljelyalan (14 000–142 000 ha) suuresta 
vaihtelusta. Peltokasvien pölytyksen kokonaisarvon kehitykseen vaikuttaa myös kuminan ja härkäpavun 
viljelyalojen voimakas kasvu viimeisten reilun 10 vuoden aikana (Kuva 8.4). 
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Taulukko 8.3 Tärkeimpien hyönteispölytteisten pelto- ja puutarhakasviemme sadon riippuvuus 
hyönteispölytyksestä (eri lähteiden mukaan), hyönteispölytyksen taloudellinen arvo ja sen laske-
miseen tarvittavat luvut pohjautuen vuoden 2020 viljelyala-, sato- ja tuottajahintatietoihin. Tämän 
raportin sadon riippuvuutta hyönteispölytyksestä kuvaavat luvut pohjautuvat Taulukon 8.2 tuoreisiin koti-
maisiin mittaustuloksiin aina, kun mahdollista. Niiden rinnalla on esitetty Lehtosen (2012) arvio sekä 
Kleinin ym. (2007) maailmanlaajuiseen katsauksen aiemmat minimi- ja maksimiarviot. Arvio hyönteis-
pölytyksen taloudellisesta arvosta Suomen maataloudelle on laskettu pohjautuen Taulukon 8.2 tuorei-
siin kotimaisiin mittaustuloksiin sadon hyönteisriippuvuudesta aina, kun mahdollista. Taloudellisen arvon 
minimi- ja maksimiarviot on laskettu käyttäen Kleinin ym. (2007) raportoimia minimi- ja maksimi-arvoja 
sadon riippuvuudelle hyönteispölytyksestä. 

Viljely-
kasvi 

Sadon riippuvuus  
hyönteispölytyksestä 

Vilje-
lyala 

Heh-
taari-
sato 

Koko 
maan 
sato  Hinta 

Hyönteispölytyksen 
arvo Suomen 
 maataloudelle 

  Tämä 
ra-
portti 

Leh-
tonen 
2012 

Klein ym. 2007         Arvio Mi-
nimi 

Mak-
simi 

      min maks         Tämä 
raportti 

Klein ym. 
(2007) mu-
kaan 

  0-1 0-1 0-1 0-1 ha kg/ha milj kg  € 
/1000 
kg 

milj. € milj. 
€ 

milj. 
€ 

Pelto- 
kasvit 

                      

Rypsi 0,61 0,80 0,40 0,89 16 500 1 210 20,0 391 4,76 3,12 6,95 
Rapsi 0,15 0,10 0,10 0,39 8 100 1 380 11,2 391 0,66 0,44 1,71 
Kumina 0,36 1,00 0,10 0,39 15 000 530 7,9 638 1,81 0,50 1,97 
Härkäpapu 0,63 0,30 0,10 0,39 13 500 1 720 23,3 258 3,77 0,60 2,34 
Tattari 0,95 0,90 0,40 0,89 1 200 760 0,9 670 0,57 0,24 0,54 
Öljy- 
pellava 

0,10 0,10 0,01 0,09 600 610 0,4 505 0,02 0,00 0,02 

Puna-apila 
(siemen) 

1,00 1,00 - - 615 50   4 600 0,14 - - 

Pelto- 
kasvit  
yhteensä 

                11,73 5,05 13,66 

Puutarha-
kasvit 

0-1 0-1 0-1 0-1 ha kg/ha 1 000 
kg 

€/kg milj. € milj. 
€ 

milj. € 

Omena 0,48 0,90 0,40 0,89 627 9 911 7 165 1,55 5,31 4,44 9,88 
Mansikka 0,12 0,20 0,10 0,39 3 941 3 990 15 220 5,47 9,98 8,33 32,47 
Vadelma 0,60 0,60 0,40 0,89 339 2 734 1 304 10,09 7,90 5,26 11,71 
Mustahe-
rukka 

0,69 0,70 0,10 0,39 1 125 798 1 076 3,27 2,42 0,35 1,37 

Puna- 
herukka 

0,69 0,70 0,10 0,39 161 3 989 302 2,59 0,54 0,08 0,31 

Pensas-
mustikka 

0,65 1,00 0,40 0,89 76 1 927 151 10,70 0,96 0,65 1,44 

Kesä-kur-
pitsa 

0,90 0,90 0,90 1,00 54 27 011 1 319 0,87 1,03 1,03 1,15 

Avomaan 
kurkku 

0,90 0,90 0,40 0,89 119 51 611 5 116 0,91 4,17 1,86 4,14 

Puutarha-
kasvit  
yhteensä 

                32,31 22,00 62,47 
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Puutarhakasveilla pölytyksen vuosittainen kokonaisarvo on pysytellyt vakaampana kuin peltokasveilla. 
Yksittäisistä puutarhakasveista eniten pölytyksen arvo on viimeisten 20 vuoden aikana kasvanut mansi-
kalla, mikä selittyy etenkin mansikan tuottajahintojen viimeaikaisella kasvulla. Suurin vuosittaisen pö-
lytyksen arvon lasku on tapahtunut avomaan kurkulla, jonka viljelyala on pudonnut alle kolmasosaan 
aiemmasta 20 vuoden aikana (Kuva 8.4). 

Nyt tehtyjä laskelmia hyönteispölytyksen arvosta maataloudelle voidaan verrata aiempaan Lehtosen 
(2012) arvioon viljelykasvien mehiläispölytyksen arvosta, joka perustui vuosien 2008–2010 sato- ja 
tuottajahintatietoihin sekä nykyistä vähäisempään määrään kotimaisia pölytystutkimuksia. Lehtosen 
käyttämät arvot eri viljelykasvien hyönteisriippuvuudesta on esitetty nyt käytettyjen päivitettyjen arvioi-
den rinnalla Taulukossa 8.3. Kymmenen vuotta sitten Lehtonen ja SML (2012) arvioivat tarhamehiläis-
pölytyksen arvoksi Suomen maataloudelle 18,3 M€, josta peltokasvien osuus oli 10,0 ja puutarhakas-
vien osuus 8,3 M€. Yläoutinen (1994) päätyi aiemmassa arviossaan samaan suuruusluokkaan, mutta 
hänen arvionsa mukaan mehiläispölytyksen arvo kotitarveviljelyssä oli lähes kaksi kertaa maataloutta 
suurempi, yhteensä noin 39 M€ vuonna 1994. 

Lehtosen laskelmissa tarhamehiläispölytyksen %-osuus eri viljelykasvien hyönteispölytyksen ar-
vosta vaihteli eri tuotantokasveilla välillä 10–100 %, ollen peltokasveilla keskimäärin noin 40 ja puutar-
hakasveilla 50 % (Lehtonen 2012, SML 2012). Vertaamalla Lehtosen vuosien 2008–2010 tilanteeseen 
pohjautuneita arvioita viljelykasvien hyönteispölytyksen kokonaisarvoon samoina vuosina Kuvassa 8.4, 
voidaan tarhamehiläispölytyksen arvon arvioida karkeasti olevan alle puolet hyönteispölytyksen koko-
naisarvosta. Tämä on linjassa myös Breezen ym. (2011) Iso-Britanniassa tekemien arvioiden kanssa. 

Riippuvuus tarhamehiläisen pölytyksestä vaihtelee kuitenkin huomattavasti eri viljelykasveilla, 
sekä lisäksi luonnossa sen mukaan, kuinka paljon alueella on luonnonpölyttäjiä. Holopaisen (2020a) 
tuoreen kirjallisuuskatsauksen perusteella erityisen paljolti tarhamehiläispölytyksestä riippuvaisia vilje-
lykasveja ovat tattari, alsikeapila, kumina, pensasmustikka, omena, päärynä ja vadelma. Holopaisen mu-
kaan kaikilla näillä kasveilla tarhamehiläisen osuus hyönteispölytyksestä on vähintään 60 % (Taulukko 
8.4). Holopaisen kirjallisuuskatsauksen perusteella viljelyhehtaaria kohti suositeltava tarhamehiläisen 
pesämäärä vaihtelee peltokasveilla 2,5 ja 5,5 mehiläispesän ja puutarhakasveilla 2 ja 8,6 pesän välillä 
(Taulukko 8.4). Puutarhakasveista suurin tarhamehiläisen tarve on mansikalla. 
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Kuva 8.4 Hyönteispölytyksen taloudellisen arvon vaihtelu vuosina 2000–2021. Yläkuvassa maatalouden 
hyönteispölytyksen kokonaisarvon kehitys yhdistetyssä aineistossa sekä erikseen pelto- ja puutarhakas-
vien osalta (ja myös peltokasvien pölytyksen arvoa dominoivan rypsin osalta). Alemmissa kuvissa pöly-
tyksen taloudellisen arvon kehitys on esitetty erikseen eri pelto- ja puutarhakasvien osalta. 
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Taulukko 8.4 Tarhamehiläisen osuus hyönteispölytyksestä sekä eri viljelykasvien pölytykseen 
hehtaarin viljelyalalle suositeltava tarhamehiläispesien määrä Holopaisen (2020a) kirjallisuus-
katsauksen mukaan. - = puuttuva tieto 

Viljelykasvi 

Tarhamehiläisen 
osuus hyönteis-
pölytyksestä 

Pesämäärän  
alaraja/ha 

Pesämäärän  
yläraja/ha 

Keskimääräinen 
suositeltu  
pesämäärä/ha 

Peltokasvit         
Rypsi 15-30 2 3 2,5 
Rapsi 11 1 5 2,8 
Härkäpapu 40 2 8 3,8 
Tattari 70-90 2 6 3,5 
Kumina 60 2 9 5,5 
Valkoapila -  2 4 3 
Alsikepaila 70-90 2 3 2,5 
Puna-apila 25 2 6 4 
Puutarhakasvit         
Mansikka 10-30 1,2 25 8,6 
Omena 60 1 12,5 3,6 
Päärynä 60 1 5 3,4 
Mustaherukka 30 3 8 4,5 
Punaherukka 20-30 2 4 3 
Pensasmustikka -  2 12 4,25 
Vadelma 60 0,5 4 2 
Avomaan kurkku 40 0,3 10 5,5 

8.4.4 Yhteenveto ja tärkeimmät tietoaukot 
Yhteenvetona viljelykasvien hyönteispölytyksestä voidaan todeta, että hyönteispölytyksellä on vuosit-
tain huomattava taloudellinen arvo useiden merkittävien peltokasvien sekä etenkin puutarhakasvien vil-
jelyssä. Tutkimusten perusteella luonnonpölyttäjillä on hyönteispölytteisten viljelykasvien pölytyksessä 
suuri merkitys, sillä ne vastaavat yli puolesta viljelykasvien pölytyksestä. Silti myös tarhamehiläisen 
merkitys on suuri, sillä sen pesiä voidaan sijoittaa pölytyspalveluna juuri niille paikoilla, joilla pölyttäjiä 
tarvitaan. Tarhamehiläisen rooli on erityisen tärkeä laajoilla viljelyaukeilla sekä suurilla hyönteispölyt-
teisten kasvien viljelylohkoilla, joilla luonnonpölyttäjiä on vähän suhteessa niiden tarpeeseen. 

Viljelykasvien pölyttäjien ja pölytyksen tutkimus on ollut maailmalla hyvin vilkasta viimeisten 20 
vuoden ajan. Tämä johtuu pitkälti pölyttäjien vähenemisestä eri puolilla maailmaa sekä niiden tärkeyden 
aiempaa paremmasta tunnistamisesta ruoantuotannossa (IPBES 2016). Suomessakin viljelykasvien pö-
lyttäjätutkimus on vilkastunut viimeisten 10 vuoden aikana ja tänä aikana tietämyksemme pölyttäjien 
tilanteesta ja tarpeesta maatalousalueilla on parantunut huomattavasti. Samaan aikaan vuonna 2018 al-
kaneen PÖLYHYÖTY-hankkeen kanssa on Suomessa toteutettu myös useita muita merkittäviä viljely-
kasvien pölyttäjiin ja pölytykseen keskittyneitä hankkeita, kuten ”Satoa ja laatua pölytyspalvelulla” -
hanke (Nykänen ym. 2021) ja ”Pölyttäjäystävällinen maatila” -hanke (Birge ym. 2021). 

Äskettäin julkaistu Suomen kansallinen pölyttäjästrategia (Ympäristöministeriö 2022) parantanee 
edellytyksiä viljelykasvien pölytyksen ja pölytyspalveluiden tutkimukselle. Esimerkiksi tärkeistä vilje-
lykasveistamme kotimaisten pölytyskokeiden tuloksia ei ole vielä lainkaan julkaistu vadelmalla, ja laa-
jassa mittakaavassa toistettuja pölytystutkimuksia on toistaiseksi tehty vain rypsillä ja kuminalla. Jat-
kossa olisi tärkeää selvittää tarkemmin sellaisia hyönteispölytteisten kasvien viljelyyn liittyviä 
reunaehtoja, kuten millaisissa tilanteissa luonnonpölyttäjät riittävät viljeltävän kasvin hyvään pölytystu-
lokseen ja milloin paikalle kannattaa tuoda lisäksi tarhamehiläisiä. Olisi tarpeen kehittää riittävän 
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yksinkertaisia menetelmiä, joilla viljelijät voisivat itse selvittää peltojensa luontaisen pölyttäjien määrän 
ja riittävyyden. Oma tutkimusaiheensa on, millä tavoin luonnonpölyttäjiä voidaan lisätä hyönteispölyt-
teisten viljelykasvien tuotantoalueilla siten, että toimenpide parantaa viljelykasvin pölytystulosta sekä 
satoa (esim. Campbell ym. 2017). Samoin tarvitaan tietoa siitä, että kuinka paljon mehiläispesiä voidaan 
alueelle turvallisesti tuoda, ilman että ne kilpailevat ravinnosta luonnonvaraisten pölyttäjien kanssa. 
Pääsääntöisesti tarhamehiläispesien tuonti tulisi nähdä täydentävänä keinona ja pölyttäjähyönteisten 
elinympäristöjen vaaliminen ensisijaisena keinona.  

8.5 Mehiläistarhaajien tarjoaman pölytyspalvelun tilanne Suomessa 

8.5.1 Vastausaineiston laajuus ja kattavuus 
Kyselyyn pölytyspalvelun tarjonnasta saatiin 447 vastausta. Vastanneiden osuus oli noin 15 % kyselyn 
saaneista mehiläistarhaajista. Otosta voidaan pitää edustavana, sillä kyselyyn vastanneiden tarhaajien 
yhteispesämäärä (11 130 pesää) oli vastaavasti noin 15 % Suomen mehiläispesien kokonaismäärästä ky-
selyn toteutusaikana. Vastauksia saatiin varsin kattavasti Suomen eri osista, mutta eniten vastaajia oli 
Uudenmaan ja Varsinais-Suomen alueilta. 

Pölytyspalveluja tarjonneet eivät juurikaan eronneet muista tarhaajista. Molemmat vastaajaryhmät 
olivat keski-iältään noin 55-vuotiaita, noin 60-prosenttisesti miehiä ja tarhaus oli pääosin sivutoimista. 
Mehiläistarhaus oli päätoiminen elinkeino 6 %:lla pölytyspalveluja tarjonneista ja 2 %:lla muista vastaa-
jista. Selvä enemmistö, noin 80 % molemmista ryhmistä aikoo säilyttää tai kasvattaa pesien määrää lä-
hivuosina. Vain noin 3 % suunnittelee tarhauksen lopettamista. Pääosalla (>90 %) vastaajista tuotantota-
pana oli tavanomainen mehiläistarhaus. Luomutarhaajien osuus oli hieman suurempi pölytyspalveluita 
tarjonneiden (7 %) kuin muiden vastaajien (4 %) joukossa. 

8.5.2 Pölytyspalvelun tarjonnan laajuus ja vaihtelu Suomen eri osissa 
Tarjonnan laajuus. Kyselyyn vastanneista 447 tarhaajasta 223 (50 %) ilmoitti tarjonneensa pölytyspal-
velua maatiloille, joten pölytyspalveluiden tarjoaminen jakoi kyselyyn vastanneet kahteen yhtä suureen 
ryhmään. Selkein ero kahden vastaajaryhmän välillä oli tarhattujen mehiläispesien määrässä, sillä pöly-
tyspalveluja tarjonneilla oli selvästi enemmän pesiä kuin ei-tarjonneilla (keskimäärin 40 vs. 12 pesää; 
Kuva 8.5). Tulos oli odotettu, koska suuri pesämäärä luonnollisesti mahdollistaa pölytyspalvelun tarjoa-
misen paremmin kuin pieni. 

Valtaosa yli 10 pesän tarhaajista oli tarjonnut pölytyspalvelua. Pölytystä tarjonneet olivat keskimää-
rin muita päätoimisempia tarhaajia. Monilla pölytyspalvelua tarjonneista (28 %) oli myös omia mehiläi-
sistä hyötyviä viljelyksiä. Pölytyspalveluja tarjonneiden tarhaajien pesistä keskimäärin 27 % oli viljely-
kasvien pölytyksessä.  

Tiedusteltaessa kyselyyn vastanneilta syitä, miksi he eivät olleet tarjonneet pölytyspalveluja, moni 
vastasi tärkeimmäksi syyksi vähäisen pesämäärän ja tarhaustoiminnan pienimuotoisuuden. Muita syitä 
olivat maanviljelijöiden maksuhaluttomuus pölytyspalvelusta, huoli kasvinsuojeluaineiden vaikutuksista 
mehiläisiin, sopivan kohdeviljelyalueen puuttuminen sekä oman kiinnostuksen ja tiedon puute. Myös 
pesien siirtäminen koettiin haasteelliseksi. 
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Kuva 8.5 Kyselyyn vastanneiden tarhaajien ilmoittamat talvehtivien mehiläispesien määrät erikseen pö-
lytyspalvelua tarjonneiden ja ei-tarjonneiden vastaajien osalta. Pölytyspalvelua tarjonneilla vastaajilla oli 
keskimäärin selvästi muita enemmän mehiläispesiä. 

Maantieteellisen tarpeen ja tarjonnan kohtaaminen. Pinta-alaltaan hyönteispölytteisten tuotantokas-
vien viljely painottuu eteläiseen ja lounaiseen Suomeen (Kuva 8.6). Kyselyyn saatujen vastausten perus-
teella pölytyspalvelun tarjonta vastaa melko hyvin sen maantieteelliseen tarpeeseen. Pölytyspalvelun 
tarjonta oli suurinta Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa alueilla, joilla myös hyönteispölytteisiä viljely-
kasveja viljellään eniten (Kuva 8.6). Tarjonta oli melko suurta myös Sisä-Suomen marjanviljelyalueilla. 

Pölytyspalvelun tarjontatavat. Oli jonkin verran tavallisempaa, että viljelijät kysyivät tarhaajilta 
pölytyspalvelua (48 % vastauksista) kuin että tarhaajat olisivat tarjonneet sitä itse (37 % vastauksista). 
Pölytyspalvelusta sovitaan useimmiten tutun viljelijän ja mehiläistarhaajan kesken. Kukaan kyselyyn 
vastanneista tarhaajista ei ilmoittanut, että pölytyspalvelua olisi kysytty heiltä SML:n pölytyspalvelua 
välittävän sivuston hunaja.net/polytys/ kautta. Valtaosa pölytyspalvelua tarjonneista vastaajista (74 %) 
ilmoitti pitävänsä mehiläispesänsä pysyvästi samoilla tarhanpaikoilla. Pesien siirtely uusille paikoille 
viljelykasvien kukinnan mukaan oli hyvin harvinaista (2,5 % vastaajista). 
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A 

 
B 

  

Kuva 8.6 Pölytyspalvelun maantieteellisen tarpeen ja tarjonnan kohtaaminen: A) hyönteispölytteisten 
kasvien viljelyalat vuonna 2019 (Heliölä ym. 2021 a) ja B) pölytyspalvelua tarjonneiden kyselyn vastaa-
jien jakautuminen eri maakuntiin. 

8.5.3 Pölytyspalvelujen käyttö eri viljelykasvien pölytyksessä   
Kyselyn mukaan mehiläispölytystä hyödynnetään peltokasveista eniten apilan, rypsin, rapsin, härkäpa-
vun ja kuminan viljelyssä (Kuva 8.7). Puutarhakasveista pölytyspalveluita käytetään useimmiten mansi-
kan, omenan, herukoiden ja puutarhavadelman tuotannossa. Mehiläistarhaajien vastausten perusteella 
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marjan- ja hedelmänviljelijät tuntevat paremmin hyönteispölytyksen hyödyt kuin peltokasvien viljelijät. 
Tämä on ymmärrettävää, koska puutarhakasvien sato ja sen laatu on keskimäärin enemmän riippuvaista 
hyönteispölytyksen onnistumisesta kuin peltokasveilla. Puutarhakasveilla pölytyspalvelun suosiota kas-
vattaa lisäksi se, että tarhamehiläisten avulla voidaan pölytyksen ohessa levittää biologista kasvinsuoje-
luainetta: mansikalla ja vadelmalla torjutaan tällä tavoin harmaahometta ja omenalla siemenkotamätää. 
 

 

Kuva 8.7 Pölytyspalveluiden käyttö pelto- ja puutarhakasveilla mehiläistarhaajien vastausten perus-
teella. Prosenttiosuudet kertovat kunkin viljelykasvin osuuden pölytyspalveluiden tarjonnasta. 

8.5.4 Sopimuskäytännöt ja pölytyspalvelujen tarjoamisen kannattavuus 
Kyselyssä kävi ilmi, että käytännöt pölytyspalvelusta sovittaessa ovat kirjavia ja kirjalliset sopimukset 
tarhaajan ja viljelijän välillä harvinaisia (7 % vastauksista). Pölytyspalvelua tarjonneista vastaajista 34 
% oli sopinut palvelusta viljelijän kanssa suullisesti ja 59 % ei ollut tehnyt minkäänlaista muodollista 
sopimusta.  

Pölytyspalvelusta maksetaan melko harvoin – vain kolmasosa (32 %) vastaajista kertoi saaneensa 
siitä rahallista korvausta. Tavallisimmin maksetaan puutarhakasvien, kuten mansikan, omenan ja puu-
tarhavadelman, pölytyksestä. Peltokasveista useimmin maksetaan rypsin, tattarin, kuminan ja härkäpa-
vun pölytyksestä. Vastausaineistossa saadun rahallisen korvauksen suuruus oli keskimäärin 65 €/pesä 
(vaihteluväli 10–160 €), kun taas tarhaajien yleensä sopivana pitämä korvaustaso pölytyspalvelusta olisi 
luokkaa 100–150 €/pesä. Monesti tarhaajat ovat saaneet viljelijältä maksun vastapalveluina kuten viljeli-
jän tuotteina, myyntiapuna hunajalle tai työapuna omaan toimintaan, kuten mehiläispesien siirtoon. 
Suuri osa vastaajista ei ollut saanut pölytyksestä mitään korvausta. Sen sijaan jopa 17 prosenttia vastaa-
jista kertoi, että maanomistaja oli odottanut mehiläistarhaajalta korvausta tarhanpaikasta.  

Eniten pölytyspalveluja tarjoavat ne harvalukuiset nuorehkot tarhaajat, joille tarhaus on pääelin-
keino. Heillä pesämäärät ovat suuria ja pölytyspalvelujen tarjoaminen viljelyksille kuuluu oleellisena 
osana toimintaan. He ovat myös muita valmiimpia siirtämään pesiään kesän aikana viljelykasvien ku-
kinnan mukaan. Yleensä ottaen pölytyspalvelut nähdään kannattavana toimintana, joka tasaa hunajasa-
don vaihtelusta johtuvaa tulojen heilahtelua. 
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8.5.5 Pölytyspalveluiden tarjonnan kasvu ja tulevaisuuden kehitysnäkymät 
Tarhamehiläisen käyttö hyönteispölytteisten kasvien viljelyn apuna on lisääntynyt samalla, kun mehi-
läispesien määrä on viime vuosina kasvanut ja tietämys pölytyksen merkityksestä sadontuotolle on pa-
rantunut. Melkein puolet (46 %) pölytyspalveluita tarjonneista vastaajista aikoi edelleen kasvattaa mehi-
läispesämääräänsä seuraavien viiden vuoden aikana. Pölytyspalveluiden tarve on lisääntynyt myös siksi, 
että hyönteispölytteisten kasvien kirjo ja viljelyala ovat olleet kasvussa viimeisten 20 vuoden aikana. 
Ilmaston lämpenemisen ja ruokavalioiden muuttumisen vuoksi saman kehityksen odotetaan jatkuvan 
tulevaisuudessakin.  

Kyselyn tulosten perusteella mehiläistarhaus näyttäisi olevan osin muutosvaiheessa. Osa tarhaajista 
on siirtynyt tai siirtymässä päätoimisiksi mehiläistarhaajiksi yhdistämällä hunajantuotannosta ja pölytys-
palvelujen tarjoamisesta saatavat tulot. Samalla monet tarhaajat pitävät mehiläistarhauksen edelleen har-
rastuksena. Pölytyspalvelut nähdään kannattavana toimintana, joka tasaa hunajasadon vaihtelusta johtu-
vaa tulojen heilahtelua ja joka voi siten mahdollistaa päätoimisen mehiläistarhauksen. Pölytyspalvelun 
kasvua elinkeinona kuitenkin jarruttavat pölytyspalveluiden kirjavat sopimuskäytännöt ja maatalouden 
osittain heikko kannattavuus. Moni tarhaaja (41 % vastaajista) oli myös huolissaan kasvinsuojeluainei-
den käytön vaikutuksista mehiläisiin.  

Tutkimuksessa tiedusteltiin alan kehittämistarpeita avoimella kysymyksellä. Esiin nousi muun mu-
assa tutkitun tiedon levittäminen pölytyspalveluiden hyödyistä, jotta erityisesti peltokasvien viljelijöiden 
maksuhalukkuus paranisi. Keskeistä olisi ymmärtää, että pölytys on tärkeä maatalouden tuotantopanos 
ja että pölytyksen varmistaminen on osa ruokaturvaa. Lisäksi toivottiin sovellusta, jossa mehiläistarhaa-
jat ja viljelijät voisivat kohdata toisensa helposti. Sovelluksessa viljelijä voisi ilmoittaa pölytystarpeensa 
ja mehiläistarhaaja vastavuoroisesti tarjota mehiläispesänsä pölytyspalveluun. Viljelijän näkökulmasta 
on hyödyllistä paitsi suosia tarhamehiläisen pölytystyötä myös vaalia luonnonpölyttäjien elinoloja, 
koska erilaiset pölyttäjähyönteiset täydentävät pölytystyössä toisiaan. Tulevaisuudessa lisääntyvä pöly-
tyspalveluiden tarve vaatii myös lisätutkimusta kysynnän ja tarjonnan kohtaamisesta. 
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9 Yhteenveto 

Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) johdolla toteutetun PÖLYHYÖTY-hankkeen käynnistyessä ke-
vättalvella 2019 aika oli otollinen pölyttäjätutkimukselle ja uusi hanke herätti poikkeuksellisen paljon 
kiinnostusta sekä päättäjien, suuren yleisön että tiedotusvälineiden keskuudessa. Jo keväällä 2019 hank-
keen esittelyä pyydettiin lukuisiin eri tilaisuuksiin ja se oli näkyvästi esillä julkisuudessa. Kesällä 2019 
aloitettu kimalaisseurannan pilotointi houkutti mukaan noin 100 vapaaehtoista kimalaisten seurantalin-
jojen laskijaa eri puolilta Suomea, mikä ylitti ennakko-odotukset moninkertaisesti. Tiedonkäyttäjien 
kiinnostus näkyi hankkeen ohjausryhmän laajuudessa ja sen jäsenten vilkkaana osallistumisena ohjaus-
ryhmän kokouksiin. Selvästikin hanke osui suureen tarpeeseen ja se tuotti hyödyllistä pohjatietoa, ennen 
kuin laajapohjainen kansallisen pölyttäjästrategian valmistelutyöryhmä aloitti työnsä syksyllä 2020 
(Ympäristöministeriö 2022). 

Vuosien 2019–2022 aikana hankkeen kolme työpakettia toteutettiin pääosin alkuperäisen tutkimus-
suunnitelman mukaisesti, mutta etenkin pölyttäjäseurantaan keskittyneen työpaketin 2 sisältöä muokat-
tiin matkan varrella ottamalla huomioon kansallisen pölyttäjästrategiatyön ehdotukset pölyttäjäseuran-
nan järjestämiseksi. Työpaketissa 1 koottiin yhteen Suomessa kertyneet havainnot tärkeimpien 
pölyttäjäryhmiemme esiintyvyydessä ja runsaudessa tapahtuneista muutoksista. Ajallisten runsaustren-
dien analysoimiseen soveltuvaa kvantitatiivista aineistoa oli käytettävissä vain päivä- ja yöperhosista, 
joista on tehty systemaattista vuosittaista seurantaa jo yli 20 vuoden ajan. Molempien perhosryhmien 
kokonaisyksilörunsaudessa havaittiin lievästi laskeva trendi 1990-luvulta nykypäivään. Sekä päivä- että 
yöperhosissa seurannan aikana vähentyneitä lajeja oli enemmän kuin runsastuneita lajeja. 

Työpaketissa 1 merkittävintä uutuusarvoa oli eri ajanjaksoilta peräisin olevien havaintotietojen ko-
koamisella yhteen perhosia heikommin tunnetuista pölyttäjäryhmistä: kimalaisista, erakkomehiläisistä, 
kukkakärpäsistä ja kukkajääristä. Työn kattavuus kimalaisten ja erakkomehiläisten osalta parani suuresti 
Luonnontieteellisessä keskusmuseossa (Luomus) erillisrahoituksella samaan aikaan tehdyn laajan mesi-
pistiäisnäytteiden digitointityön ansiosta. Kootut tiedot pölyttäjälajien esiintyvyyden muutoksista analy-
soitiin yhteistyössä tämän alan tilastollisia mallinnusmenetelmiä kehittäneiden englantilaisten tutkijoi-
den kanssa (Isaac ym. 2014, Powney ym. 2019). Käytännössä riittävästi dataa pölyttäjien esiintyvyyden 
mallintamiseen oli noin 50 %:sta tutkituista yhteensä 300 lajista. Harvinaisimmat lajit ja samalla suuri 
osa uhanalaisista lajeista jäi näiden analyysien ulkopuolelle. Tulokset pölyttäjälajien esiintyvyyden ana-
lyyseistä olivat yleensä ottaen huojentavia: keskimäärin yhtä moni laji oli useiden vuosikymmenten 
ajanjaksolla yleistynyt kuin harvinaistunut. Lajien esiintyvyyden osalta ei siis havaittu pölyttäjien keski-
määräistä vähenemistä. Tässä suhteessa kuitenkin kukkajäärät poikkesivat muista pölyttäjistä, sillä kuk-
kajäärissä oli enemmän esiintyvyydeltään harvinaistuneita kuin yleistyneitä lajeja. Lisäksi on huomat-
tava, että suurimmasta osasta uhanalaisiksi luokiteltuja pölyttäjälajeja ei ollut riittävästi havaintoja 
tilastolliseen analyysiin. Niiden harvinaistuminen lienee todellista, mutta arvio perustuu usein melko 
pieneen määrään historiallisia havaintoja. 

Kokonaisuutena eri pölyttäjäryhmistä saadut tulokset viittaavat siihen, että Suomessa ei ole tapahtu-
nut laajamittaista pölyttäjämäärien vähenemistä. Pölyttäjien kokonaisrunsauden muutoksista ei kuiten-
kaan ole luotettavaa tietoa päivä- ja yöperhosia lukuun ottamatta, ja niistäkin seurantatietoa on vain vii-
meisiltä 20–30 vuodelta. Lajien systemaattisten runsausseurantojen perusteella perhosten 
keskimääräinen runsaus on lievästi vähentynyt viimeisten 20–30 vuoden aikana. On hyvin mahdollista, 
että samankaltaista kehitystä on tapahtunut muidenkin pölyttäjien kohdalla. Tarkempaa tietoa muiden 
pölyttäjälajien runsauden kehityksestä on mahdollista saada noin 10 vuoden aikajänteellä, mikäli nyt 
suunnitellut ja aloitetut kimalaisten, erakkomehiläisten ja kukkakärpästen systemaattiset vuosittaiset 
seurannat saadaan toteutettua suunnitellussa laajuudessa. 

Työpaketin 2 keskeisen sisällön muodostivat vapaaehtoisten kansalaisten työpanokseen perustuvan 
kimalaisseurannan kokeilu sekä sen kokemusten pohjalta muotoiltu esitys pysyvän, vuosittaisen 
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kimalaisseurannan aloittamiseksi. Linjalaskentaan perustuvaa kimalaisseurantaa oli tavoitteena kokeilla 
kahtena kesänä luokkaa 30–40 laskentalinjalla. Ennakoitua huomattavasti laajemman kiinnostuksen an-
siosta kimalaisia laskettiin jo ensimmäisenä kesänä 70 eri paikalla, ja toisena kesänä 2020 laskentalinjo-
jen määrä kasvoi 95:een. Kahden vuoden pilotoinnin kokemukset olivat niin myönteisiä, että Maa- ja 
metsätalousministeriön erillisrahoituksen avulla hyvin alkanutta seurantaa jatkettiin edelleen vuosina 
2021 ja 2022. 

Kolmen vuoden aikana seurantaa tehtiin yhteensä 125 paikalla eri puolilla Suomea ja linjoilta las-
kettiin yli 55 000 kimalaista 27 eri lajista. Ilahduttavaa oli, että laskijat myös selvästi harjaantuivat ki-
malaisten määrityksessä kolmen vuoden aikana, sillä lajilleen määritettyjen kimalaisten osuus kasvoi 
ensimmäisen vuoden 35 %:sta kolmantena vuonna jo 53 %:iin. Kimalaisseurantaan osallistuneet vapaa-
ehtoiset kansalaiset erosivat kiinnostavalla tavalla Maatalousympäristön päiväperhosseurannan tyypilli-
sistä havainnoitsijoista: kimalaisseurannan osallistujista suuri osa oli nuorehkoja naisia, kun taas päivä-
perhoslaskijat ovat valtaosin yli 50-vuotiaita miehiä. Yleisesti ottaen kolmen vuoden seurantakokeilussa 
löytyi hyvin toimivat käytännöt ja riittävän laaja vapaaehtoisten havainnoitsijoiden joukko pysyvälle 
kimalaisseurannalle.  

Seurannan pilotoinnissa hankitun kokemuksen pohjalta valmisteltu esitys pysyvän, vuosittaisen ki-
malaisseurannan käynnistämiseksi perustuu SYKEn ja Luomuksen yhteistyöhön, jossa molemmilla ta-
hoilla on omat vastuualueensa. Esityksen mukaisesti SYKE vastaisi seurannan koordinoinnista sisältäen 
toimintaohjeiden ylläpidon, havainnoitsijoiden perehdytyksen sekä yhteydenpidon havainnoitsijoihin. 
Luomus tarjoaisi asiantuntijatukea lajien määritykseen ja ekologiaan liittyen, sekä ennen kaikkea vas-
taisi seurannan tallennusjärjestelmästä ja tiedonhallinnasta osana Lajitietokeskuksen havaintotietokan-
toja. Seurannan tulosten raportoinnissa ja viestinnässä SYKEllä olisi päävastuu Luomuksen toimiessa 
asiantuntijatukena analyysien suunnittelussa ja tulosten tulkinnassa. 

Seurannan säännöllisen ylläpidon arvioidaan vaativan noin 50 000 €:n vuosittaisen rahoituksen. 
Seurannan raportoinnissa Maatalousympäristön päiväperhosseurannan 1999–2021 kokemukset ja vuosi-
raportit toimivat hyvänä mallina, koska molemmat seurannat pohjautuvat täsmälleen samaan linjalas-
kentamenetelmään. Kimalaisten lajikohtaisia kannankehitystrendejä voidaan laskea samaan tapaan kuin 
päiväperhosille. Todennäköisesti selvästi nousevat tai laskevat lajien runsauden kannankehitystrendit 
tulevat olemaan tilastollisesti erotettavissa noin 10 vuoden seuranta-aineiston perusteella. 

Työpaketissa 3 tuotettiin ajantasainen arvio hyönteispölytyksen taloudellisesta merkityksestä Suo-
men maataloudelle ja toteutettiin kyselytutkimus mehiläistarhaajien tarjoaman viljelykasvien pölytys-
palvelun tarjonnasta Suomessa. Hyönteispölytyksen taloudellisen merkityksen arvioinnin pohjaksi koot-
tiin tiedot hyönteispölytystä tarvitsevista viljelykasveista Suomessa, niiden viljelyalojen kehityksestä 
sekä pölytyksen tuomasta satohyödystä eri viljelykasveilla. Yhdistämällä nämä tiedot viljelykasvien 
tuottajahintoihin laskettiin arvio eri viljelykasvien hyönteispölytyksen taloudellisesta arvosta pohjautuen 
kansainvälisesti käytettyihin menetelmiin. Tarkasteltaviksi valittiin Suomessa viljelyaloiltaan ja tuotan-
noltaan merkittävimmät hyönteispölytteiset kasvit: peltokasveista rypsi, rapsi, kumina, härkäpapu, tat-
tari, öljypellava ja puna-apilan siementuotanto, sekä puutarhakasveista mansikka, vadelma, omena, avo-
maan kurkku, mustaherukka, punaherukka, pensasmustikka ja kesäkurpitsa. 

Sadon riippuvuutta hyönteispölytyksestä mitattiin prosenttiosuudella sadosta, joka selittyy hyön-
teispölytyksellä (0–100 %). Useimpien viljelykasvien osalta pystyttiin käyttämään suomalaisissa kenttä-
kokeissa tuotettuja arvioita sadon hyönteisriippuvuudesta. Voimakkaimmin hyönteispölytyksestä riippu-
vaisia peltokasvejamme ovat tattari, rypsi ja härkäpapu sekä puna-apilan siementuotanto. 
Puutarhakasveissa on peltokasveja enemmän voimakkaasti hyönteispölytyksestä riippuvaisia lajeja. Sel-
laisia ovat mansikkaa lukuun ottamatta kaikki tarkasteltaviksi valitut puutarhakasvit. Silti hyönteispöly-
tys on tärkeä myös mansikalle, koska se kasvattaa merkittävästi marjojen laatua ja kokoa. 

Koska eri pölytystutkimusten tulosten pohjalta tuotetut arviot pölytyksen taloudellisesta arvosta 
voivat vaihdella suuresti, on tarkan arvon sijasta realistista arvioida lähinnä pölytyksen taloudellisen ar-
von suuruusluokkaa. Nyt tehtyjen laskelmien perusteella hyönteispölytyksen vuosittainen taloudellinen 
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arvo on vaihdellut viimeisten 20 vuoden aikana melko paljon eri tuotantokasvien viljelyalojen kehityk-
sen mukaisesti. Kun laskelmien pohjana käytetään kotimaisten pölytyskokeiden tuloksia eri viljelykas-
vien hyönteisriippuvuudesta, on hyönteispölytyksen vuosittainen kokonaisarvo maataloudelle vaihdellut 
42 ja 63 M€:n välillä vuosina 2000–2021. Peltokasvien osalta vaihtelu on ollut 8–37 M€ ja puutarhakas-
vien osalta 25–39 M€. Peltokasvien pölytyksen arvon suuri vuosittainen vaihtelu johtuu ennen kaikkea 
rypsin viljelyalan suuresta vaihtelusta. Peltokasvien pölytyksen kokonaisarvon kehitykseen vaikuttaa 
myös kuminan ja härkäpavun viljelyalojen voimakas kasvu viimeisten reilun 10 vuoden aikana. Puutar-
hakasveilla pölytyksen vuosittainen kokonaisarvo on pysytellyt vakaampana kuin peltokasveilla. Yksit-
täisistä puutarhakasveista eniten pölytyksen arvo on viimeisten 20 vuoden aikana kasvanut mansikalla, 
mikä selittyy etenkin mansikan tuottajahintojen viimeaikaisella kasvulla. Suurin vuosittaisen pölytyksen 
arvon lasku on tapahtunut avomaan kurkulla, jonka viljelyala on pudonnut alle kolmasosaan aiemmasta 
20 vuoden aikana. 

Yhteenvetona viljelykasvien hyönteispölytyksestä voidaan todeta, että hyönteispölytyksellä on vuo-
sittain huomattava taloudellinen arvo useiden merkittävien peltokasvien sekä etenkin puutarhakasvien 
viljelyssä. Tutkimusten perusteella luonnonpölyttäjillä on hyönteispölytteisten viljelykasvien pölytyk-
sessä suuri merkitys, sillä ne vastaavat yli puolesta viljelykasvien pölytyksestä. Silti myös tarhamehiläi-
sen merkitys on suuri, sillä sen pesiä voidaan sijoittaa pölytyspalveluna juuri niille paikoille, joilla pö-
lyttäjiä tarvitaan. Tarhamehiläisen rooli on erityisen tärkeä laajoilla viljelyaukeilla sekä suurilla hyönteis-
pölytteisten kasvien viljelylohkoilla, joilla luonnonpölyttäjiä on vähän suhteessa niiden tarpeeseen. 

Mehiläistarhaajille suunnatussa kyselytutkimuksessa selvisi, että pölytyspalveluiden tarve on li-
sääntynyt viimeisen 10 vuoden aikana hyönteispölytteisten kasvien viljelyalan kasvun myötä. Mehiläis-
pölytystä hyödynnetään peltokasveista eniten apilan, rypsin, härkäpavun ja kuminan viljelyssä ja puutar-
hakasveista pölytyspalveluita käytetään useimmiten mansikan, omenan, herukoiden ja 
puutarhavadelman tuotannossa. Pölytyspalveluja tarjoavat pääosin nuorehkot mehiläistarhaajat, joille 
tarhaus on pääelinkeino. Mehiläistarhaajien vastausten perusteella marjan- ja hedelmänviljelijät tuntevat 
paremmin hyönteispölytyksen hyödyt kuin peltokasvien viljelijät. Puutarhakasveilla pölytyspalvelun 
suosiota kasvattaa myös se, että tarhamehiläisten avulla voidaan pölytyksen ohessa levittää biologista 
kasvinsuojeluainetta: mansikalla ja vadelmalla torjutaan tällä tavoin harmaahometta ja omenalla siemen-
kotamätää. 

Pölytyspalvelut nähdään kannattavana toimintana, joka tasaa hunajasadon vaihtelusta johtuvaa tulo-
jen heilahtelua. Kyselyssä kävi ilmi, että käytännöt pölytyspalvelusta sovittaessa ovat kirjavia ja kirjalli-
set sopimukset tarhaajan ja viljelijän välillä harvinaisia. Mehiläistarhaajat vievät mehiläispesät useam-
min pysyvälle tarhapaikalle viljelykasvuston lähelle kuin siirtelevät pesiä kukinnan ajaksi. 
Pölytyspalvelusta maksetaan melko harvoin: vain kolmasosa vastaajista kertoi saaneensa siitä rahallista 
korvausta. Tavallisimmin maksetaan puutarhakasvien, kuten mansikan, omenan ja puutarhavadelman 
pölytyksestä. 

PÖLYHYÖTY-hankkeen toteutuksen aikana Suomessa toteutettiin useita muitakin pölyttäjiä ja pö-
lytystä koskeneita tutkimuksia ja hankkeita. Yleisradion ”Pelasta pörriäinen” -kampanja osui PÖLY-
HYÖTY-hankkeen ensimmäiselle vuodelle ja lisäsi laajasti kansalaisten mielenkiintoa ja ymmärrystä 
pölyttäjien suojelun tärkeydestä. Pölyttäjien merkityksestä ruoan tuotannolle sekä huomioon ottamisesta 
maatalouden toimenpiteissä tuotettiin uutta tietoa seikkaperäisillä viljelykasvien pölytystutkimuksilla 
(Toivonen ym. 2019, 2022) sekä laajemmissa hankkeissa kuten ”Satoa ja laatua pölytyspalvelulla” – 
(Nykänen ym. 2022) sekä ”Pölyttäjäystävällinen maatila” -hankkeissa (Birge ym. 2021). Euroopan 
Unionin ”Pölyttäjäaloitteen” toimeenpano eteni Euroopan laajuisen pölyttäjäseuranta ehdotuksen julkai-
semisella (Potts ym. 2021) ja Suomessa erityisesti Kansallinen pölyttäjästrategian laatimisen (Ympäris-
töministeriö 2022) myötä. Monien eri hankkeiden yhteisvaikutuksena tietämyksemme pölyttäjien tilan-
teesta Suomessa sekä niitä hyödyttävistä käytännön toimenpiteistä on 3–4 viime vuoden aikana selvästi 
parantunut. 
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10 Johtopäätökset ja suositukset 

Hankkeen toteuttajat olivat mukana valmistelemassa hiljattain julkaistua kansallista pölyttäjästrategiaa 
(YM 2022), johon kuuluva toimenpidesuunnitelma sisältää laajan joukon pölyttäjien elinoloja paranta-
via sekä niihin liittyvää tietämystä vahvistavia toimia. Tämän osallistumisen ansiosta PÖLYHYÖTY-
hankkeen aikana tunnistetut toimenpide- ja tietotarpeet saatiin jo varsin kattavasti mukaan strategiassa 
esitettyihin toimenpiteisiin. 

PÖLYHYÖTY-hankkeen kolmessa työpaketissa tunnistettiin seuraavia tarpeita jatkotoimille ja tutki-
muksille: 

• Työpaketissa 1 kootun pölyttäjäaineiston osalta lajien esiintyvyyden trendien analysoinnin 
jälkeinen looginen jatkotyö olisi tuottaa eri ajanjaksojen lajikohtaiset esiintymiskartat sekä 
analysoida lajien levinneisyysalueissa vuosikymmenten aikana tapahtuneita muutoksia. 

• Käynnissä olevien kvantitatiivisten hyönteisseurantojen ylläpidon voimavarat on turvattava, 
tarvittaessa lakisääteisesti. 

• Kaikki museoaineistot kukkakärpäsistä ja kukkajääristä tulee digitoida käyttöön, kuten tämän 
hankkeen aikana tehtiin mesipistiäisten osalta. 

• Tämän ohella tunnistettiin suuri tarve kotimaiselle, kaikki maamme mesipistiäislajit kattavalle ja 
aiempaa helppokäyttöisemmälle määritysoppaalle. 

• Työpaketin 2 tavoitteet pölyttäjien seurannan vahvistamisesta tulivat kattavasti kirjattua jo 
pölyttäjästrategiaan sekä siihen sisältyvään esitykseen kansallisen pölyttäjäseurannan 
järjestämisestä. 

• Tässä hankkeessa käynnistetyn kimalaisten kansalaisseurannan resurssointi tulee turvata myös 
jatkossa. 

• Työpaketissa 3 tunnistettiin tärkeäksi täydentää kotimaisten viljelykasvien pölytykseen liittyviä 
tutkimuksia, sekä kehittää ja tarjota viljelijöille keinoja selvittää pölyttäjien riittävyyttä tilallaan. 

• Pölytyspalveluja tarjoavien mehiläishoitajien sekä niitä tarvitsevien maanviljelijöiden 
kohtaamista tulee parantaa esimerkiksi tähän tarkoitetun verkkoportaalin avulla. 
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Liitteet 

Liite 1: Lajikohtainen havaintoaineisto ja esiintyvyyden yleiskehitys 
Uhanalaisuusarvio perustuu Suomen lajien Punaiseen listaan (Hyvärinen ym. 2019; LC = elinvoimai-
nen, NT = silmälläpidettävä, VU = vaarantunut, EN = erittäin uhanalainen, CR = äärimmäisen uhanalai-
nen, RE = alueellisesti hävinnyt, NA = arviointiin soveltumaton, DD = puutteellisesti tunnettu). (A) Me-
sipistiäisaineisto alkaa vuodesta 1910, (B) kukilla vierailevien sarvijäärien aineisto vuodesta 1960 ja (C) 
kukkakärpäsaineisto vuodesta 1930. Arvio lajien yleiskehityksestä ja esiintyvyyden prosentuaalinen 
vuosimuutos perustuvat esiintyvyysanalyysien tuloksiin (ks. Luku 4.2). Aineisto on ladattu Laji.fi-tieto-
kannasta, ja siinä ovat mukana ne Suomessa tavatut luonnonvaraiset lajit, joista on tallennettu havain-
toja tietokantaan. 

A Mesipistiäiset (Anthophila) 

  Yksilömäärä aineistossa 
Yleiskehitys  
ajanjaksolla 

Vuosi-
muutos 

Laji 

Uhan-
alai-
suus 
(2019) 

Yh-
teensä -1961 

1962
-
1981 

1982
-
2001 

2002 
- 
2021 

1930
-
2019 

1980
-
2019 

2000 
- 
2019 

2000-
2019 
(%) 

Aglaoapis  
tridentata 

RE  1 1 
       

Andrena  
argentata 

NT  396 132 96 14 154 
    

Andrena  
barbilabris 

LC  1479 298 247 68 866 0 0 0 0 

Andrena bicolor NA  86 
   

86 
    

Andrena  
bluethgeni 

VU  2 
   

2 
    

Andrena cineraria LC  1989 233 190 163 1403 + +++ + 1 
Andrena clarkella LC  1166 222 267 97 580 0 0 0 0 
Andrena coitana NT  331 164 117 14 36 --- --- --- -5 
Andrena  
denticulata 

LC  954 277 151 96 430 ++ 0 - -1 

Andrena fucata LC  1703 315 320 159 909 --- --- 0 -1 
Andrena fulva 

 
2 

   
2 

    

Andrena fulvago VU  32 1 
  

31 
    

Andrena fulvida LC  281 53 12 82 134 + + 0 -2 
Andrena fuscipes LC  864 275 161 47 381 0 --- 0 0 
Andrena gelriae EN  107 56 33 4 14 -- --- - -5 
Andrena 
haemorrhoa 

LC  3403 438 393 200 2372 0 + - 0 

Andrena hattor-
fiana 

LC  646 52 86 6 502 +++ + +++ 6 

Andrena helvola VU  6 
   

6 
    

Andrena humilis CR  25 16 7 
 

2 
    

Andrena  
intermedia 

LC  765 185 100 50 430 --- 0 0 -1 

Andrena labialis RE  99 90 9 
      

Andrena labiata LC  271 
   

271 +++ +++ +++ 15 
Andrena  
lapponica 

LC  1966 287 315 268 1096 + -- 0 0 

Andrena lathyri EN  275 105 
  

170 0 + + 8 
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  Yksilömäärä aineistossa 
Yleiskehitys  
ajanjaksolla 

Vuosi-
muutos 

Laji 

Uhan-
alai-
suus 
(2019) 

Yh-
teensä -1961 

1962
-
1981 

1982
-
2001 

2002 
- 
2021 

1930
-
2019 

1980
-
2019 

2000 
- 
2019 

2000-
2019 
(%) 

Andrena  
marginata 

CR  84 4 39 
 

41 
    

Andrena minutula LC  148 1 2 
 

145 ++ +++ ++ 10 
Andrena  
minutuloides 

LC  714 156 142 15 401 
    

Andrena nanula VU  174 94 26 12 42 
    

Andrena  
nigriceps 

RE  3 3 
       

Andrena 
nigroaenea 

LC  298 
  

13 285 +++ +++ +++ 10 

Andrena  
nigrospina 

NT  173 94 3 2 74 -- ++ ++ 5 

Andrena nitida LC  508 117 37 128 226 0 ++ 0 0 
Andrena praecox LC  1490 333 207 143 807 0 0 0 -1 
Andrena ruficrus LC  1025 250 310 65 400 --- --- --- -4 
Andrena scotica LC  304 62 69 5 168 

    

Andrena  
semilaevis 

LC  918 241 114 56 507 0 0 0 0 

Andrena similis EN  64 37 4 
 

23 
    

Andrena  
subopaca 

LC  1720 181 200 208 1131 ++ + 0 0 

Andrena  
tarsata 

LC  377 142 115 9 111 --- --- - -2 

Andrena tibialis 
 

1 
   

1 
    

Andrena vaga LC  2379 327 160 51 1841 - 0 0 0 
Andrena wilkella LC  1547 491 260 66 730 +++ 0 0 0 
Anthidiellum 
strigatum 

LC  267 100 26 25 116 
    

Anthidium  
manicatum 

LC  583 185 38 57 303 0 0 --- -2 

Anthidium  
punctatum 

LC  796 214 22 23 537 0 +++ +++ 7 

Anthophora  
furcata 

LC  460 150 70 44 196 0 0 0 -1 

Anthophora  
quadrimaculata 

LC  212 106 17 4 85 
    

Biastes truncatus VU  155 59 86 2 8 
    

Bombus alpinus NT  125 51 52 
 

22 --- - 0 -2 
Bombus balteatus LC  689 333 222 5 129 0 0 0 0 
Bombus  
barbutellus 

CR  67 19 40 1 7 --- - 0 -2 

Bombus  
bohemicus 

LC  2390 713 328 388 961 -- 0 --- -2 

Bombus  
campestris 

LC  398 162 121 16 99 
    

Bombus  
cingulatus 

LC  520 77 183 15 245 0 0 0 0 

Bombus con-
sobrinus 

EN  221 59 113 1 48 
    

Bombus  
distinguendus 

LC  733 329 123 91 190 --- -- --- -4 

Bombus flavidus LC  302 36 142 73 51 -- --- 0 0 
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  Yksilömäärä aineistossa 
Yleiskehitys  
ajanjaksolla 

Vuosi-
muutos 

Laji 

Uhan-
alai-
suus 
(2019) 

Yh-
teensä -1961 

1962
-
1981 

1982
-
2001 

2002 
- 
2021 

1930
-
2019 

1980
-
2019 

2000 
- 
2019 

2000-
2019 
(%) 

Bombus  
hortorum 

LC  2196 431 401 552 812 --- 0 --- -2 

Bombus humilis NT  372 189 43 35 105 
    

Bombus  
hyperboreus 

VU  112 39 42 1 30 -- 0 0 0 

Bombus  
hypnorum 

LC  4853 406 334 565 3548 0 0 --- -2 

Bombus jonellus LC  1943 423 497 246 777 --- --- --- -2 
Bombus  
lapidarius 

LC  7053 696 505 626 5226 0 --- - -2 

Bombus  
lapponicus 

LC  1503 519 519 27 438 0 0 0 0 

Bombus lucorum 
group* 

LC  16226 1089 1012 2017 12108 0 +++ 0 0 

Bombus  
monticola 

LC  198 34 121 1 42 
    

Bombus  
muscorum 

NT  172 27 111 4 30 
    

Bombus  
norvegicus 

LC  270 52 59 48 111 
    

Bombus  
pascuorum 

LC  10509 709 1550 3818 4432 0 0 + 0 

Bombus pratorum LC  4607 595 597 1243 2172 0 +++ 0 0 
Bombus 
pyrrhopygus 

NT  239 69 118 4 48 --- - - -2 

Bombus  
quadricolor 

NT  220 75 72 
 

73 0 - +++ 18 

Bombus  
ruderarius 

LC  1375 192 215 456 512 -- --- --- -5 

Bombus rupestris LC  943 266 203 36 438 +++ + +++ 4 
Bombus 
schrencki 

LC  206 
   

206 +++ +++ +++ 21 

Bombus  
semenoviellus 

LC  112 
 

1 1 110 
    

Bombus  
soroeensis 

LC  2467 318 174 850 1125 0 ++ 0 -1 

Bombus  
sporadicus 

LC  1208 148 169 41 850 + + + 2 

Bombus  
subterraneus 

LC  906 23 430 23 430 +++ 0 0 -1 

Bombus sylvarum LC 546 54 157 22 313 +++ 0 +++ 9 
Bombus  
sylvestris 

LC 1106 349 226 201 330 0 - --- -4 

Bombus terrestris LC 2881 53 
 

3 2825 +++ +++ +++ 14 
Bombus  
veteranus 

LC 1645 300 341 615 389 - --- --- -4 

Bombus wurflenii 
 

1 1 
       

Chelostoma  
campanularum 

LC 2082 428 255 261 1138 0 0 + 1 

Chelostoma  
florisomne 

LC 1015 284 112 35 584 -- 0 + 1 

Chelostoma  
rapunculi 

LC 880 306 107 78 389 0 - 0 -1 
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  Yksilömäärä aineistossa 
Yleiskehitys  
ajanjaksolla 

Vuosi-
muutos 

Laji 

Uhan-
alai-
suus 
(2019) 

Yh-
teensä -1961 

1962
-
1981 

1982
-
2001 

2002 
- 
2021 

1930
-
2019 

1980
-
2019 

2000 
- 
2019 

2000-
2019 
(%) 

Coelioxys alatus NT 10 
   

10 
    

Coelioxys  
aurolimbatus 

RE  1 1 
       

Coelioxys 
conicus 

LC  421 76 16 12 317 ++ ++ 0 1 

Coelioxys 
conoideus 

VU  175 116 
  

59 
    

Coelioxys  
elongatus 

LC  179 28 2 4 145 
    

Coelioxys inermis LC  240 41 1 12 186 -- 0 --- -9 
Coelioxys  
lanceolatus 

VU  22 7 
  

15 
    

Coelioxys  
mandibularis 

VU  161 139 3 
 

19 
    

Coelioxys  
rufescens 

LC  293 136 25 29 103 
    

Colletes  
cunicularius 

LC  2058 150 133 143 1632 +++ +++ +++ 2 

Colletes davie-
sanus 

LC  1569 416 331 68 754 +++ 0 0 0 

Colletes floralis LC  345 60 44 17 224 
    

Colletes  
impunctatus 

LC  221 47 26 26 122 
    

Colletes  
marginatus 

EN  29 7 1 10 11 
    

Colletes similis LC  432 137 114 12 169 0 - 0 -1 
Colletes  
succinctus 

LC  409 214 70 4 121 
    

Dasypoda hirtipes LC  558 11 150 20 377 +++ + +++ 10 
Dufourea  
dentiventris 

LC  959 318 389 34 218 0 --- 0 1 

Dufourea inermis EN  197 12 180 
 

5 
    

Dufourea minuta VU  110 
 

80 14 16 
    

Epeoloides  
coecutiens 

LC  158 
 

5 9 144 +++ +++ 0 2 

Epeolus alpinus LC  419 118 68 39 194 
    

Epeolus cruciger NT  402 247 84 3 68 0 -- 0 -1 
Epeolus  
variegatus 

LC  589 63 205 45 276 + -- -- -4 

Eucera  
longicornis 

LC  1533 212 92 42 1187 + +++ 0 0 

Halictus confusus NT  221 6 6 
 

209 0 0 0 1 
Halictus  
maculatus 

VU  9 1 
  

8 
    

Halictus  
rubicundus 

LC  1132 314 124 90 604 0 0 0 0 

Halictus  
tumulorum 

LC  3359 493 437 397 2032 0 0 - -1 

Heriades  
truncorum 

LC  1279 277 255 32 715 - 0 0 0 

Hoplitis  
claviventris 

LC  873 239 113 65 456 
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  Yksilömäärä aineistossa 
Yleiskehitys  
ajanjaksolla 

Vuosi-
muutos 

Laji 

Uhan-
alai-
suus 
(2019) 

Yh-
teensä -1961 

1962
-
1981 

1982
-
2001 

2002 
- 
2021 

1930
-
2019 

1980
-
2019 

2000 
- 
2019 

2000-
2019 
(%) 

Hoplitis  
leucomelana 

NA  1 
   

1 
    

Hoplitis  
robusta 

CR  100 64 36 
      

Hoplitis  
tuberculata 

LC  447 79 74 17 277 0 0 0 0 

Hylaeus  
angustatus 

EN  5 1 
  

4 
    

Hylaeus  
annulatus 

LC  905 200 199 179 327 --- --- 0 -2 

Hylaeus  
brevicornis 

LC  842 236 147 24 435 
    

Hylaeus  
cardioscapus 

LC  1608 421 180 73 934 -- - 0 -1 

Hylaeus  
communis 

LC  2571 659 482 118 1312 0 0 0 0 

Hylaeus confusus LC  2634 565 271 194 1604 0 0 0 0 
Hylaeus dilatatus LC  327 210 17 1 99 

    

Hylaeus  
gracilicornis 

LC  375 75 130 21 149 
    

Hylaeus  
hyalinatus 

LC  780 387 114 23 256 + 0 - -2 

Hylaeus  
incongruus 

LC  622 124 51 9 438 -- 0 0 0 

Hylaeus nigritus LC  686 233 22 18 413 +++ +++ 0 1 
Hylaeus paulus NT  1 

   
1 

    

Hylaeus  
pectoralis 

LC  502 320 172 
 

10 
    

Hylaeus  
pfankuchi 

NT  10 3 1 
 

6 
    

Hylaeus pictipes EN  3 2 
  

1 
    

Hylaeus rinki LC  341 56 79 18 188 + ++ 0 0 
Lasioglossum  
albipes 

LC  3985 631 343 755 2256 0 ++ 0 0 

Lasioglossum  
calceatum 

LC  1364 276 75 139 874 --- 0 --- -2 

Lasioglossum  
fratellum 

LC  3104 705 343 487 1569 0 --- -- -1 

Lasioglossum  
fulvicorne 

LC  1129 227 148 49 705 0 0 0 0 

Lasioglossum  
leucopus 

LC  5795 510 408 165 4712 +++ 0 0 0 

Lasioglossum  
leucozonium 

LC  383 117 79 5 182 -- 0 + 2 

Lasioglossum  
lucidulum 

LC  936 252 163 20 501 0 - 0 0 

Lasioglossum 
morio 

NT  255 6 2 1 246 + 0 0 2 

Lasioglossum  
nitidiusculum 

CR  34 20 4 
 

10 
    

Lasioglossum  
punctatissimum 

LC  430 38 15 6 371 0 0 0 1 
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  Yksilömäärä aineistossa 
Yleiskehitys  
ajanjaksolla 

Vuosi-
muutos 

Laji 

Uhan-
alai-
suus 
(2019) 

Yh-
teensä -1961 

1962
-
1981 

1982
-
2001 

2002 
- 
2021 

1930
-
2019 

1980
-
2019 

2000 
- 
2019 

2000-
2019 
(%) 

Lasioglossum  
quadrinotatulum 

VU  30 6 4 
 

20 
    

Lasioglossum  
quadrinotatum 

NT 102 
   

102 +++ +++ +++ 12 

Lasioglossum 
rufitarse 

LC 1778 374 332 143 929 + - 0 0 

Lasioglossum  
semilucens 

 
98 1 6 

 
91 

    

Lasioglossum 
sexnotatulum 

CR 205 175 27 
 

3 
    

Lasioglossum  
sexstrigatum 

NA 8 
   

8 
    

Lasioglossum  
tarsatum 

 
1 

  
1 

     

Lasioglossum  
villosulum 

LC 231 53 38 4 136 
    

Lasioglossum 
zonulum 

LC 421 173 29 5 214 --- 0 0 1 

Macropis euro-
paea 

LC 890 331 134 67 358 + + 0 0 

Macropis fulvipes LC 754 242 195 59 258 0 0 - -3 
Megachile  
alpicola 

LC 374 85 70 65 154 - --- --- -7 

Megachile analis LC 547 79 7 23 438 +++ +++ 0 -1 
Megachile  
bombycina 

RE  19 19 
       

Megachile  
centuncularis 

RE  14 13 
  

1 
    

Megachile  
circumcincta 

LC  307 56 14 24 213 0 0 0 -1 

Megachile  
ericetorum 

RE  79 75 4 
      

Megachile 
lagopoda 

NT  421 302 18 
 

101 --- 0 0 5 

Megachile  
lapponica 

LC  941 68 32 157 684 0 0 0 0 

Megachile  
ligniseca 

LC  569 181 57 50 281 - +++ 0 0 

Megachile  
nigriventris 

LC  168 32 20 11 105 
    

Megachile  
pyrenaea 

CR  130 105 23 
 

2 
    

Megachile  
rotundata 

LC  417 223 54 6 134 --- 0 0 -2 

Megachile  
versicolor 

LC  845 230 37 22 556 - 0 - -2 

Megachile  
willughbiella 

LC  667 161 38 89 379 0 --- --- -6 

Melitta 
haemorrhoidalis 

LC  249 92 28 21 108 
    

Melitta leporina NT  101 42 24 
 

35 
    

Nomada  
alboguttata 

LC  1170 291 210 47 622 0 -- 0 0 
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  Yksilömäärä aineistossa 
Yleiskehitys  
ajanjaksolla 

Vuosi-
muutos 

Laji 

Uhan-
alai-
suus 
(2019) 

Yh-
teensä -1961 

1962
-
1981 

1982
-
2001 

2002 
- 
2021 

1930
-
2019 

1980
-
2019 

2000 
- 
2019 

2000-
2019 
(%) 

Nomada armata VU  39 17 1 
 

21 
    

Nomada baccata VU  42 11 18 
 

13 
    

Nomada  
ferruginata 

LC  45 
   

45 
    

Nomada  
flavoguttata 

LC  840 112 111 74 543 0 0 0 0 

Nomada  
flavopicta 

EN  155 101 33 
 

21 
    

Nomada fusca LC  373 55 27 21 270 0 - -- -3 
Nomada  
fuscicornis 

LC  461 213 79 6 163 - 0 0 2 

Nomada  
goodeniana 

LC  210 15 5 1 189 +++ +++ +++ 9 

Nomada integra RE  1 1 
       

Nomada 
lathburiana 

LC  1764 284 373 74 1033 +++ 0 0 1 

Nomada  
leucophthalma 

LC  472 80 147 19 226 --- --- 0 -1 

Nomada 
marshamella 

LC  308 16 41 7 244 +++ 0 ++ 4 

Nomada  
moeschleri 

LC  33 2 1 1 29 + + 0 2 

Nomada obscura LC  203 39 59 17 88 
    

Nomada 
obtusifrons 

VU  37 20 9 1 7 
    

Nomada opaca NT  80 10 
 

1 69 
    

Nomada panzeri LC  1219 251 312 90 566 0 - ++ 2 
Nomada  
roberjeotiana 

LC  623 164 152 25 282 
    

Nomada  
ruficornis 

LC  598 88 105 11 394 + + 0 1 

Nomada rufipes LC  571 142 152 52 225 0 --- 0 -1 
Nomada stigma RE  14 14 

       

Nomada striata LC  444 250 40 11 143 0 + 0 -1 
Nomada  
subcornuta 

VU  35 2 
  

33 
    

Nomada  
succincta 

LC  87 
   

87 +++ +++ +++ 23 

Nomada  
tormentillae 

VU  30 5 17 4 4 
    

Osmia bicolor NT  2 
   

2 
    

Osmia bicornis LC  1751 
  

25 1726 +++ +++ +++ 28 
Osmia disjuncta DD  2 2 

       

Osmia inermis LC  70 24 20 8 18 
    

Osmia laticeps NT  41 24 6 4 7 
    

Osmia leaiana VU  76 47 15 
 

14 --- 0 0 1 
Osmia  
nigriventris 

LC  117 56 24 15 22 --- -- 0 -1 

Osmia parietina LC  160 72 24 15 49 
    

Osmia pilicornis VU  58 1 1 3 53 0 0 0 0 
Osmia svenssoni VU  16 6 1 

 
9 
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  Yksilömäärä aineistossa 
Yleiskehitys  
ajanjaksolla 

Vuosi-
muutos 

Laji 

Uhan-
alai-
suus 
(2019) 

Yh-
teensä -1961 

1962
-
1981 

1982
-
2001 

2002 
- 
2021 

1930
-
2019 

1980
-
2019 

2000 
- 
2019 

2000-
2019 
(%) 

Osmia uncinata LC  232 50 28 45 109 
    

Panurginus  
romani 

LC  678 340 75 1 262 +++ +++ +++ 12 

Panurgus  
calcaratus 

LC  1677 325 139 74 1139 - 0 0 0 

Sphecodes  
albilabris 

LC  436 64 32 25 315 +++ +++ + 4 

Sphecodes  
crassus 

LC  1377 402 289 52 634 
    

Sphecodes  
ephippius 

NT  54 30 
  

24 
    

Sphecodes  
ferruginatus 

LC  206 88 15 13 90 
    

Sphecodes  
geoffrellus 

LC  2696 806 555 140 1195 0 0 0 -1 

Sphecodes  
gibbus 

LC  716 298 106 21 291 -- 0 - -2 

Sphecodes  
hyalinatus 

LC  233 100 33 12 88 
    

Sphecodes 
longulus 

LC  131 66 25 1 39 0 0 0 3 

Sphecodes  
miniatus 

RE  14 6 4 
 

4 
    

Sphecodes  
monilicornis 

LC  401 170 64 4 163 0 + 0 0 

Sphecodes  
pellucidus 

LC  2473 826 485 77 1085 0 - -- -2 

Sphecodes  
puncticeps 

VU  17 13 
  

4 
    

Sphecodes  
reticulatus 

EN  35 23 
  

12 
    

Stelis breviuscula LC  277 74 42 5 156 
    

Stelis minima LC  288 120 35 
 

133 
    

Stelis minuta LC  170 94 7 5 64 
    

Stelis ornatula LC  145 48 9 3 85 
    

Stelis phaeoptera LC  184 97 36 2 49 
    

Stelis  
punctulatissima 

LC  160 92 10 3 55 --- 0 - -4 

Stelis signata NT  66 50 
 

1 15 --- 0 0 -3 
Trachusa byssina LC  1001 169 113 106 613 +++ + 0 -1 
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Liite 2 Lajiominaisuuksien merkitys  
eri pölyttäjälajiryhmien esiintyvyyden muutostrendien selittäjinä 
Osataulukko 1. Mesipistiäisten (kimalaiset ja erakkomehiläiset) trendejä lajiominaisuuksilla  
selittävien mallien posteriorijakaumien tunnusluvut. Analyysit on tehty erikseen kolmelle  
aikavälille (1930–2019, 1980–2019 ja 2000–2019). Jokaiselle jatkuvalle muuttujalle ja luokkamuuttujan 
tasolle raportoidaan keskiarvo sekä 95 % uskottavuusvälin ala- ja yläraja. 95 % uskottavuudella trendejä 
selittävät muuttujat on lihavoitu. Vakiotermi sisältää seuraavat ominaisuudet: vakaa esiintyvyys, ravinto 
koostuu harvoista kasvilajeista, pesii maassa, elää yksin ja esiintyy sekä eteläisessä että pohjoisessa Suo-
messa. Vakaina säilyneisiin lajeihin verrataan lajeja, joiden esiintyvyys on A) vähentynyt ja B) kasvanut. 
 

Muuttuja 

Luokka-
muuttujan 
taso 

Keski-
arvo 
1930-
2019 

0.025 
1930-
2019 

0.975 
1930-
2019 

Kes-
kiarvo 
1980-
2019 

0.025 
1980-
2019 

0.975 
1980-
2019 

Kes-
kiarvo 
2000-
2019 

0.025 
2000-
2019 

0.975 
2000-
2019 

A. Vähentynyt  
esiintyvyys 

         

Vakio-
termi 

 -4.77 -10.99 1.29 1.19 -5.04 7.63 -11.34 -19.20 -4.30 

Ravinto Loinen 0.03 -13.79 14.15 0.37 -13.29 14.19 0.61 -13.44 14.60 
Useita kas-
vilajeja 

0.35 -0.91 1.63 0.47 -0.89 1.86 0.76 -0.60 2.17 

Pesintä Maanpin-
nan ylä-
puolella 

0.35 -0.78 1.49 -1.18 -2.51 0.07 0.00 -1.21 1.20 

Sosiaali-
suus 

Loinen 0.22 -13.90 14.16 0.46 -13.35 14.21 0.47 -13.66 14.54 
Sosiaali-
nen 

-1.34 -3.73 0.98 -0.46 -2.93 1.97 0.80 -1.49 3.09 

Levinnei-
syys 

Pohjoinen -0.33 -3.28 2.76 -2.96 -6.54 0.29 -3.32 -7.17 0.13 
Eteläinen -0.54 -2.53 1.49 -3.15 -6.12 -0.84 0.68 -1.52 3.10 

Koko 0.17 -0.00 0.35 0.03 -0.14 0.20 0.14 -0.03 0.30 
Lentokauden kesto 0.01 -0.50 0.52 -0.11 -0.61 0.39 0.38 -0.17 0.96 
Lentokauden  
ajoittuminen 

0.57 -0.19 1.35 0.23 -0.51 0.99 1.18 0.30 2.15 

B. Kasvanut  
esiintyvyys 

         

Vakio-
termi 

 -2.05 -7.93 3.64 1.88 -4.02 8.04 3.38 -2.75 9.49 

Ravinto Loinen 0.30 -13.40 14.08 0.50 -13.22 14.13 0.17 -13.75 14.04 
Useita kas-
vilajeja 

1.03 -0.25 2.36 1.86 0.51 3.30 0.40 -0.88 1.68 

Pesintä Maanpin-
nan ylä-
puolella 

-1.70 -3.24 -0.34 -1.90 -3.38 -0.58 -0.69 -2.08 0.62 

Sosiaali-
suus 

Loinen 0.24 -13.42 14.00 0.52 -13.19 14.32 0.38 -13.50 14.27 
Sosiaali-
nen 

-1.96 -4.39 0.35 -1.53 -3.89 0.77 1.69 -0.90 4.45 

Levinnei-
syys 

Pohjoinen -9.96 -23.84 -1.73 -11.22 -24.42 -3.27 -10.55 -23.76 -2.76 
Eteläinen -0.67 -2.67 1.34 -2.10 -5.15 0.37 -0.36 -2.22 1.63 

Koko  0.20 0.03 0.38 0.18 0.01 0.35 0.04 -0.15 0.23 
Lentokauden kesto -0.37 -0.87 0.12 -0.56 -1.08 -0.08 -0.88 -1.49 -0.31 
Lentokauden  
ajoittuminen 

0.31 -0.39 1.04 -0.12 -0.84 0.59 -0.28 -1.03 0.45 
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Osataulukko 2. Kimalaisten trendejä lajiominaisuuksilla selittävien mallien posteriorijakaumien 
tunnusluvut. Analyysit on tehty erikseen kolmelle aikavälille (1930–2019, 1980–2019 ja 2000–2019). 
Jokaiselle jatkuvalle muuttujalle ja luokkamuuttujan tasolle raportoidaan keskiarvo sekä 95 %  
uskottavuusvälin ala- ja yläraja. 95 % uskottavuudella trendejä selittävät muuttujat on lihavoitu.  
Vakiotermi sisältää seuraavat ominaisuudet: vakaa esiintyvyys ja esiintyy sekä eteläisessä että  
pohjoisessa Suomessa. Vakaina säilyneisiin lajeihin verrataan lajeja, joiden esiintyvyys on A)  
vähentynyt ja B) kasvanut. 

Muut-
tuja 

Luokka-
muuttu-
jan taso 

Kes-
kiarvo 
1930-
2019 

0.025 
1930-
2019 

0.975 
1930-
2019 

Kes-
kiarvo 
1980-
2019 

0.025 
1980-
2019 

0.975 
1980-
2019 

Kes-
kiarvo 
2000-
2019 

0.025 
2000-
2019 

0.975 
2000-
2019 

A. Vähentynyt  
esiintyvyys 

         

Vakio-
termi 

 -15.48 -32.90 -3.21 -5.70 -22.12 7.42 -4.45 -17.04 7.21 

Levin-
nei-
syys 

Pohjoinen -3.41 -10.79 2.96 -1.03 -8.32 5.64 -11.73 -24.77 -2.27 
Eteläinen -0.60 -4.59 3.46 1.17 -3.63 6.20 -0.65 -4.55 3.00 

Kielen pituus 0.16 -0.65 0.97 -1.44 -3.29 -0.14 0.24 -0.67 1.22 
Lentokauden  
ajoittuminen 

3.04 0.56 6.50 3.37 0.39 7.50 0.88 -1.52 3.49 

B. Kasvanut  
esiintyvyys 

         

Vakio-
termi 

 -13.84 -34.15 3.66 25.88 3.82 57.82 -11.20 -32.25 6.59 

Levin-
nei-
syys 

Pohjoinen -4.10 -21.01 10.48 -4.75 -21.14 8.44 -4.96 -21.48 9.78 
Eteläinen 9.55 0.21 23.79 4.43 -0.46 9.79 9.80 0.01 23.79 

Kielen 
pituus 

 -0.17 -1.29 0.78 -3.38 -7.06 -0.87 -0.07 -1.25 1.04 

Lentokauden  
ajoittuminen 

1.13 -1.57 4.09 -1.05 -5.16 2.78 0.48 -2.42 3.58 
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Osataulukko 3. Kukkakärpästen trendejä lajiominaisuuksilla selittävien mallien  
posteriorijakaumien tunnusluvut. Analyysit on tehty erikseen kahdelle aikavälille (1980–2019 ja 
2000–2019). Jokaiselle jatkuvalle muuttujalle ja luokkamuuttujan tasolle raportoidaan keskiarvo sekä  
95 % uskottavuusvälin ala- ja yläraja. 95 % uskottavuudella trendejä selittävät muuttujat on lihavoitu. 
Vakiotermi sisältää seuraavat ominaisuudet: vakaa esiintyvyys, toukkana hyönteisiä ravinnokseen  
käyttävä, metsä- ja metsänreunaympäristöissä elävä ja esiintyy sekä eteläisessä että pohjoisessa  
Suomessa. Vakaina säilyneisiin lajeihin verrataan lajeja, joiden esiintyvyys on A) vähentynyt ja B)  
kasvanut. 

Muuttuja 

Luokka-
muuttujan 
taso 

Kes-
kiarvo 
1980-
2019 

0.025 
1980-
2019 

0.975 
1980-
2019 

Keski-
arvo 
2000-
2019 

0.025 
2000-
2019 

0.975 
2000-
2019 

A. Vähentynyt esiintyvyys       
Vakiotermi  -3.91 -11.33 3.19 -7.26 -15.46 0.27 
Toukan ra-
vinto 

Mätänevä ai-
nes 

-0.12 -2.12 1.75 -2.22 -4.99 0.18 

Kasvit 0.21 -1.67 1.96 0.17 -1.76 1.95 
Mikrobit -1.23 -3.92 1.19 -0.44 -3.67 2.66 
Puu -8.67 -22.75 -0.56 -8.98 -23.22 -0.80 

Elinympäristö Avoin 0.99 -0.35 2.39 1.69 0.34 3.12 
Kostea 1.34 -0.30 3.02 -0.13 -2.73 2.13 

Levinneisyys Pohjoinen 1.19 -0.76 3.04 -0.92 -4.33 1.60 
Eteläinen -1.31 -3.06 0.21 -1.16 -3.06 0.51 

Koko  0.24 -0.02 0.52 0.44 0.13 0.79 
Lentokauden 
kesto 

 0.16 -0.31 0.66 0.37 -0.11 0.88 

Lentokauden ajoittuminen -0.20 -1.27 0.87 -0.04 -1.15 1.04 
B. Kasvanut esiintyvyys       
Vakiotermi  0.03 -5.69 5.72 -0.80 -7.00 5.44 
Toukan ra-
vinto 

Mätänevä ai-
nes 

1.25 -0.58 3.03 0.70 -1.82 2.96 

Kasvit -0.15 -1.58 1.24 0.74 -0.92 2.43 
Mikrobit 3.03 0.78 5.62 4.61 1.91 7.83 
Puu 0.92 -0.79 2.55 2.90 1.06 4.89 

Elinympäristö Avoin 0.51 -0.73 1.73 0.60 -0.95 2.15 
Kostea -1.50 -3.71 0.38 -2.10 -5.01 0.16 

Levinneisyys Pohjoinen -8.68 -22.77 -0.53 -8.56 -22.98 0.13 
Eteläinen 0.50 -0.54 1.56 1.27 0.12 2.48 

Koko  -0.19 -0.38 0.00 -0.11 -0.32 0.11 
Lentokauden 
kesto 

 0.20 -0.21 0.63 0.34 -0.13 0.84 

Lentokauden ajoittuminen -0.20 -1.06 0.66 -0.54 -1.52 0.40 
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Osataulukko 4. Sarvijäärien trendejä lajiominaisuuksilla selittävien mallien posteriorijakaumien 
tunnusluvut. Analyysit on tehty erikseen kahdelle aikavälille (1980–2019 ja 2000–2019). Jokaiselle 
jatkuvalle muuttujalle ja luokkamuuttujan tasolle raportoidaan keskiarvo sekä 95 % uskottavuusvälin  
ala- ja yläraja. 95 % uskottavuudella trendejä selittävät muuttujat on lihavoitu. Vakiotermi sisältää  
seuraavat ominaisuudet: vakaa esiintyvyys ja esiintyy sekä eteläisessä että pohjoisessa Suomessa.  
Vakaina säilyneisiin lajeihin verrataan lajeja, joiden esiintyvyys on A) vähentynyt ja B) kasvanut. 

Muuttuja 

Luokka-
muuttujan 
taso 

Kes-
kiarvo 
1980-
2019 

0.025 
1980-
2019 

0.975 
1980-
2019 

Kes-
kiarvo 
2000-
2019 

0.025 
2000-
2019 

0.975 
2000-
2019 

A. Vähentynyt esiintyvyys       
Vakiotermi  10.00 -0.55 24.38 0.59 -10.10 10.66 
Levinnei-
syys 

Eteläinen -2.31 -5.48 0.45 2.17 -0.97 5.86 

Lahoaste  -1.00 -3.43 1.25 -1.35 -4.68 1.68 
Puun koko  -2.63 -7.09 0.61 1.03 -1.98 4.41 
B. Kasvanut esiintyvyys       
Vakiotermi  0.53 -20.60 18.76 -0.51 -17.77 13.46 
Levinnei-
syys 

Eteläinen -2.08 -7.03 2.44 4.58 0.44 10.02 

Lahoaste  -2.32 -5.70 0.42 -3.45 -7.56 -0.24 
Puun koko  1.92 -4.21 9.95 3.26 -0.96 9.57 
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Liite 3: Yksittäisten pölyttäjälajien esiintyvyyden kehitys  
Kuvaajissa on esitetty (A) mesipistiäisten kannanmuutokset vuosina 1930–2019, (B) kukkakärpästen kan-
nanmuutokset vuosina 1980–2019 ja (C) sarvijäärien kannanmuutokset vuosina 1980–2019. Kuvaajat näyt-
tävät mallin keskiarvon sekä 80 %, 90 % ja 95 % uskottavuusvälit. Jokaisessa kuvaajassa on lisäksi arvio 
lajin yleiskehityksestä koko mallinnusajalle, vuosille 1980-2019 ja vuosille 2000-2019 (ks. Luku 4.2). 
Uhanalaisten ja silmälläpidettävien (Hyvärinen ym. 2019) lajien uhanalaisuusluokat näkyvät nimen perässä. 

Mesipistiäiset (Anthophila) 
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B. Kukkakärpäset (Syrphidae) 
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C. Sarvijäärät (Cerambycidae) 
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Liite 4: Mehiläistarhaajille suunnatun  
pölytyspalvelun tarjontakyselyn kysymykset 

 

Miten ja missä määrin tarjoat pölytystä viljelykasveille? 
1) Tarjoatko pölytystä viljelykasveille tällä hetkellä?  

a) Tarjoan, muille viljelijöille 
b) Mehiläiset pölyttävät omilla viljelyksilläni  
c) Olen ennen tarjonnut > kysely siirtyy kysymykseen ”Miksi lopetit pölytyspalvelujen 

tarjoamisen?” > vapaa sana + taustatiedot 
d) En ole koskaan tarjonnut > kysely siirtyy suoraan kysymykseen ”Miksi ei?” > vapaa sana + 

taustatiedot 
 

2) Kuinka monta pesää sinulla oli viljelykasvustojen pölytyksessä kasvukaudella 2019? 
___ 

3) Tarjoatko viljelykasvustoille pölytystä oma-aloitteisesti vai pyydetäänkö sitä? Jos pesät ovat omilla 
viljelyksilläsi, voit sivuuttaa kysymyksen. 
a) Tarjoan aktiivisesti 
b) En tarjoa aktiivisesti, mutta pesät ovat usein viljelykasvustojen läheisyydessä 
c) Pölytyspalveluja on erikseen pyydetty 
d) En osaa sanoa 

 

4) Olivatko viljelykasvien pölytykseen kasvukauden 2019 aikana käyttämäsi pesät koko kauden ajan 
samassa paikassa vai siirteletkö niitä kukinnan edetessä? 
a) Pesät koko ajan samassa paikassa 
b) Siirrän pesiä kukinnan edetessä saman maatilan mailla 
c) Siirrän pesiä kukinnan edetessä useiden maatilojen mailla 
d) En osaa sanoa 

 

5) Oletko siirtänyt mehiläispesiä pellon viereen vai kasvihuoneisiin?  
a) Pellon viereen omille viljelyksilleni 
b) Pellon viereen muiden viljelyksille 
c) Kasvihuoneisiin 
d) Tunnelipölytykseen 

 

6) Oletko siirtänyt pesiä viljelykasveista saatavia lajihunajia ajatellen? 
a) Kyllä  
b) Ei 

 

7) Oletko kerännyt ja hyödyntänyt viljelykasvien pölytyksessä olleiden pesien siitepölyä? 
a) Kyllä 
b) Ei 
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8) Onko viljelykasvien pölytyksestä tehty kirjallinen tai suullinen sopimus?  
a) Kirjallinen sopimus 
b) Suullinen sopimus 
c) Sopimusta ei ole tehty 

 

9) Kuinka paljon saat rahallista korvausta pölytyspalvelusta pesää kohti? Arviokin riittää. Voit myös 
kirjoittaa, jos saat jotain muuta, kuin rahallista korvausta.  

___ 

10) Mitä viljelykasveja mehiläisesi ovat viime vuosina pölyttäneet? (rastita kaikki) 
a) Härkäpapu 
b) Rypsi 
c) Rapsi 
d) Mansikka 
e) Omena 
f) Puutarhavadelma 
g) Herukat 
h) Kumina 
i) Pensasmustikka 
j) Tattari 
k) Apilat 
l) Muu, mikä? ___ 

 

11) Minkä viljelykasvien pölytyksestä olet saanut rahallista korvausta viime vuosina? (rastita kaikki) 
a) Härkäpapu 
b) Rypsi 
c) Rapsi 
d) Mansikka 
e) Omena 
f) Puutarhavadelma 
g) Herukat 
h) Kumina 
i) Pensasmustikka 
j) Tattari 
k) Apilat 
l) Muu, mikä? ___ 

 

12) Ovatko mehiläisesi koskaan levittäneet kasvinsuojeluaineita pölytyspalvelun yhteydessä? 
(Esimerkiksi mansikan ja vadelman harmaahomeen torjunta, omenan siemenkotamätä) 
a) Kyllä > Minkä viljelykasvin? 
b) Ei 
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Valitse mielestäsi sopivin vaihtoehto. Halutessasi voit perustella valintaasi viereiseen tekstikenttään. 
 

Väittämä 1 Täysin 
eri mieltä 

2 Osittain 
eri mieltä 

3 Ei sa-
maa eikä 
eri mieltä 

4 Osittain 
samaa 
mieltä 

5 Täysin 
samaa 
mieltä 

6 En 
osaa 
sanoa 

Olen kokenut kasvinsuoje-
luaineiden käytön pesien 
läheisyydessä ongelmal-
liseksi. 

      

Minun on odotettu korvaa-
vaan pesäpaikasta jollain 
tapaa maanomistajalle. 

      

Pesien siirtely kesän ai-
kana on haasteellista. 

      

Pesien siirtely on vähentä-
nyt hunajantuotantoa. 

      

Pölytyspalvelujen tarjoami-
nen on mielestäni kannat-
tavaa. 

      

Tarjoaisin pölytyspalveluja 
enemmän, kuin niitä kysy-
tään.  

      

Pölytyspalveluja kysytään 
enemmän, kuin pystyn tar-
joamaan. 

      

 

Halutessasi voit kertoa tarkemmin kokemuksistasi tai mielipiteistäsi väittämiin liittyen: (kenttä jokaisen 
väittämän yhteyteen) 
 

13) Vapaa sana: miten mehiläistarhaajien ja pölytyspalveluja tarvitsevien viljelijöiden välistä 
yhteistyötä voisi mielestäsi kehittää?  
a) Vapaa sana 

 

14) Anna tässä yhteystietosi, jos haluat, että sinuun otetaan yhteyttä, mikäli kyselytutkimuksen 
vastauksistasi tulee jotain kysyttävää.  

__ 

15) Anna tässä yhteystietosi (nimi, osoite, puhelinnumero ja/tai sähköposti), jos haluat liittyä pölytys.fi-
sivustolle pölytyspalveluja tarjoavaksi mehiläistarhaajaksi.  

___ 
  



120   Suomen ympäristökeskuksen raportteja 34/2022  

Yleiset taustatiedot: (pääasiallisen tarhaajan osalta) 
 

16) Syntymävuosi 
__ 

17) Sukupuoli 
a) Mies 
b) Nainen 
 

18) Pesien sijainti 
a) Uusimaa 
b) Etelä-Karjala 
c) Kymenlaakso 
d) Varsinais-Suomi 
e) Kanta-Häme 
f) Päijät-Häme 
g) Etelä-Savo 
h) Pohjois-Karjala 
i) Pohjois-Savo 
j) Keski-Suomi 
k) Pirkanmaa 
l) Satakunta 
m) Etelä-Pohjanmaa 
n) Pohjanmaa 
o) Keski-Pohjanmaa 
p) Pohjois-Pohjanmaa 
q) Kainuu 
r) Lappi 
s) Ahvenanmaa 
 

19) Talveutetut pesät syksyllä 2019, arviokin riittää.  
______ 
 

20) Suunnitteletko seuraavien viiden vuoden aikana… 
a) Lisääväsi pesämäärää 
b) Vähentäväsi pesämäärää 
c) Pitäväsi pesämäärän ennallaan 
d) Lopettavasi mehiläistarhauksen 
e) En osaa sanoa 
 

21) Mehiläisrotu  
a) Italialainen 
b) Krainilainen 
c) Buckfast 
d) Pohjolan tumma 
e) En tiedä / sekarotuinen 
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22) Mehiläistalouden tuotantotapa 
a) Tavanomainen 
b) Luomu 
 

23) Arvioi karkeasti, kuinka monta henkilötyökuukautta (yrittäjä + muut) yritystoimintanne työllisti 
vuonna 2019?  
a) Yrittäjä, htkk:  
b) muut yrittäjät, osakkaat ja perheenjäsenet, htkk:  
c) ulkopuoliset työntekijät, htkk: 
 

24) Onko mehiläistarhaus kotitaloutesi nettotulojen kannalta pää- vai sivutoimista yritystoimintaa? 
a) Päätoimista 
b) Sivutoimista 
 

25) Arvioi karkeasti, kuinka suuri osuus (%) kotitaloutesi nettotuloista muodostuu seuraavista 
tulonlähteistä?  
a) Mehiläistarhaus __ % 
b) Muu yritystoiminta __ % 
c) Ulkopuolinen työssäkäynti __% 
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