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● Työryhmä: Juha Pöyry, Janne Heliölä & Mikko Kuussaari (SYKE)

● Yhteistyössä: Eeva-Liisa Korpela (SML), Juho Paukkunen (Luomus, Suomen 
pistiäistyöryhmä)

● Kolmevuotinen hanke toteutetaan vuosina 2019-2021

• Sisältyy Maatalouden ympäristövaikutusten tutkimusohjelmaan (MATO)

● Tutkimushanke koostuu kolmesta työpaketista:

1. Pölyttäjähyönteisten kantojen tila ja kehitys Suomessa (vetäjä Pöyry)

2. Seurantamenetelmät ja esitys seurannan järjestämiseksi (vetäjä Heliölä)

3. Mehiläispölytyksen tarjonta maatalousalueilla ja hyönteispölytyksen 

taloudellinen arvo Suomessa (vetäjä Kuussaari)

● Hankkeen www-sivut: www.syke.fi/hankkeet/polyhyoty

https://www.syke.fi/hankkeet/polyhyoty


Päätavoite: Koota yhteen olemassa oleva tieto tärkeimpien 
pölyttäjähyönteisryhmien kantojen muutoksista Suomessa

● Kootaan yhteen ja analysoidaan olemassa oleva kvantitatiivinen 
tieto tärkeimpien pölyttäjähyönteisryhmien kantojen 
muutoksista Suomessa

• Tarhamehiläinen, villit mesipistiäislajit, kukkakärpäset, 
kukkajäärät, päivä- ja yöperhoset 

● Tuotetaan arvio eri pölyttäjähyönteisryhmien suhteellisesta 
merkityksestä pölyttäjinä

• Kirjallisuusselvitys; luonnonkasvit vs. viljelykasvit

● Tuloksia kannanmuutoksista keväällä 2021

TP1. Pölyttäjähyönteisten kantojen 
tila ja kehitys Suomessa

3

1
5

.1
0

.202
0

ESITYK
SEN

 P
ITÄ

JÄ
, SYK

E



4

Tietoja tarhamehiläisten ja perhosten 
kokonaismäärien muutoksista

Yhtenäinen viiva – SML:n jäsenmäärä

Katkoviiva – tarhamehiläispesien määrä



Päätavoite: Valmistellaan esitys, jonka pohjalta Suomessa voitaisiin käynnistää 
tärkeimpien luonnonvaraisten pölyttäjiemme säännöllinen seuranta.

● Koostetaan tiedot erilaisista menetelmällisistä vaihtoehtoista.

● Vertaillaan meillä ja muualla saatuja kokemuksia.

● Valitaan meille soveltuvin menetelmä, ja sopeutetaan se testivaiheen avulla 
Suomen olosuhteisiin.

• Kohderyhmäksi valittiin kimalaiset ja seurantamenetelmänä päädyttiin 
käyttämään linjalaskentamenetelmää

● Seurantamenetelmiä pilotoidaan 2019-2020

● Edellisten pohjalta valmistellaan kevääksi 2021 esitys siitä, kuinka pysyvä 
pölyttäjäseuranta voitaisiin toteuttaa.

TP2. Seurantamenetelmät ja 
esitys pölyttäjäseurannan järjestämiseksi
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Kimalaisseurantapilotin kesän 2019 tulokset

● Havainnot saatu 70 harrastajalinjalta

● Yhteensä 462 havaintokertaa, 78 km laskentalinjaa.

● Lisäksi Helsingissä laskettu 13 ”viranomaislinjaa” 
(SYKE 5, Hgin kaupunki 8).

● Vuonna 2020 alustavasti 100 linjaa
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Havaintoaineistojen määrä ja laatu

● Ilmoitettu yhteensä 8 690 yksilöä 28* kimalaislajista.

● Lisäksi 4 907 tarhamehiläistä ja 628 erakkomehiläistä.

● Havaintoja eri tarkkuustasoilla:

• 35 % yksilöistä lajilleen määritettyinä*

• 41 % lajiryhmän tasolla

• 23 % ”kimalaislajina”

● Havaintomäärissä suurta vaihtelua.
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Päätavoitteet: Kartoitetaan tarhamehiläisen pölytyksen tarjonta maatalousalueilla 
ja lasketaan hyönteispölytyksen taloudellinen arvo

● Kartoitetaan tarhamehiläispesiin perustuvan viljelykasvien pölytyspalvelun 
tarjonta Suomessa: kyselytutkimus yhteistyössä SML:n kanssa  

● SML:n jäsenistölle tehtiin talvella 2019-20 kyselytutkimus, johon saatiin >400 
vastausta, kymmenen tarhaajaa haastateltiin yksityiskohtaisemmin

• Noin 200 vastaajaa on tarjonnut pölytyspalveluita

● Tulokset raportoidaan yliopistollisena pro gradu –työnä, lyhyempi versio 
hankkeen loppuraporttia varten ensi syksyllä 2021

● Hyönteispölytyksen taloudellisesta merkityksestä maataloudelle tuotetaan 
ajantasainen arvio, toteutus talvikaudella 2020-2021

TP3. Mehiläispölytyksen tarjonta ja 
hyönteispölytyksen taloudellinen arvo
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Tarhamehiläisen pölytys-
palvelujen tarjonta

Lähde: Salla Holopainen, julkaisematon pro gradu -työ



●PÖLYHYÖTY-hanke on keskeinen tietolähde käynnissä 
olevan kansallisen pölyttäjästrategian valmistelussa:
1. Nykyistä kattavampi ja tarkempi kuva pölyttäjien 

kantojen kehityksestä Suomessa
2. Pölyttäjien seurannan vahvistaminen 

kimalaisseurannalla
3. Kattava ja ajantasainen kuva hyönteispölytyksen 

tarjonnasta ja taloudellisesta arvosta 
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Mitä uutta tietoa tutkimus tuo, miten sitä voidaan 
käyttää ympäristön tilan parantamiseen ja parempaan 
politiikkaohjaukseen?
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KIITOS!


