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• Jorma aloitti mehiläistarhauksen harrastuksena parilla 
pesällä v. 1984.

• Mehiläiset valikoituivat harrastukseksi, koska 
aloituskustannukset olivat kohtuulliset ja harrastuksesta 
oli mahdollisuus hankkia sivutuloja.

• Leipätyö vieraan palveluksessa eri alalla.



• Harrastus lähti ”lapasesta”.

• Pesiä lisää jaokkeita tekemällä, ostoemoilla.

• Hunaja suuremmille pakkaajille, tukkuun.



Jyväskylän
Kangas 2012

Kaupunkitarhausta vuodesta 2009



Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

POKEn mehiläisten hoito 2014 →



Mehiläistarhaus 
tänään

✓ tarhoja n. 20

• Saarijärvellä

• Jyväskylässä

✓ pesiä 85

✓ lisäksi Poken 
”hoitopesät” 15



Hunajan tuotanto • Marketit Pohjoisen Keski-Suomen alueella

• K-ryhmä, S-ryhmä

• Tori-/markkinamyynti sesonki aikaan

• Liikelahjat → lajihunajat, Kankaan hunajat

• Suoramyynti



Emonkasvatus

• Emonkasvatus omaan käyttöön aloitettu 90-
luvun loppupuolella.

• Emonkasvatus yhteistyö Lehtonen –
Pykälämäki – Sahinaho v. 2002 →

• Pyhä-emot



Emonkasvatuksen tulos

• hyvin Suomen oloihin sopeutuneita emoja

• helposti käsiteltäviä

• keruukykyisiä

• ei ongelmia parveilusta



Mehiläistarhaus -
Maatila- tai 

metsätalouden 
liitännäiselinkeinona



Pölytys on mehiläistarhauksen arvokkain tuote.

Mehiläislajien on arvioitu pölyttävän 75 – 85 % 
maailman kasveista.

Mehiläispölytys lisää viljelykasvien sadon määrää ja 
laatua.

Mehiläispölytyksen arvo Suomessa on yli
kymmenkertainen hunajan arvoon verrattaessa.

https://www.polytys.fi/polyttajien-
merkitys/polytyksen-taloudellinen-arvo/

https://www.polytys.fi/polytyspalvelu/polytys
palveluita-tarjoavia-mehi/

https://www.polytys.fi/polyttajien-merkitys/polytyksen-taloudellinen-arvo/
https://www.polytys.fi/polytyspalvelu/polytyspalveluita-tarjoavia-mehi/


Pölytys on mehiläistarhauksen
arvokkain tuote.

• Pölytyksestä hyötyviä kasveja (viljeltävät):

• Puutarhamarjat
• Herukat, karviainen
• Vadelma, mansikka, pensasmustikka

• Hedelmäpuut
• Omena
• Kirsikka
• Luumu
• Päärynä

• Peltokasvit
• Rypsi, rapsi
• Kumina
• Tattari, härkäpapu
• Apila



Pölytyksellä on positiivinen vaikutus 
marjojen ja hedelmien määrään, 

muotoon, kokoon ja laatuun. 



Prestop Mix – Biologinen kasvinsuojeluaine

• Mehiläisten ja kimalaisten avulla tapahtuvaan
harmaahomeen torjuntaan mansikalla ja 
vadelmalla.

• Siemenkotamädän torjuntaan omenalla.

• Menetelmä on hyväksytty käytettäväksi myös
luomuviljelyssä.

• Mehiläisten tekemä biologisen torjunta-aineen
levitys kuuluu ympäristökorvauksen piiriin, eli
viljelijä voi saada tukea menetelmän käyttöön.

• Tuen saanti edellyttää sitoutumista koko
kasvukaudeksi ja vähintään kahta mehiläispesää
hehtaaria kohden.

• Korvaus viljelijälle on 500 euroa hehtaarilta.

Kuva: SML

Kuva: SML

Vektorilevitin



Mehiläistarhaus – muutakin
kuin hunajaa

• Mehiläispesän muut
tuotteet:

• Siitepöly

• Perga eli mehiläisleipä –
maitohappokäymisen avulla
valmistettu ja säilötty siitepöly

• Propolis eli kittivaha –
mikrobien torjuntaan pesässä

• Emomaito (royal jelly)

• Mehiläismyrkky

• Kuhnuritoukat –
uuselintarvikehakemus
käsittelyssä

• Mehiläisvaha



Siitepöly ja perga
• Lisäravinteena, 

terveyttä edistävänä 

• Siitepölyallergian 
siedätyshoito

• Lääketieteessä (käsin 
kerättyä ja mehiläisten 
keräämää)



Mehiläisvaha Mitä vahasta?

• Kynttilöitä

• Kosmetiikkaa
• Iho- ja huulivoiteet, 

shampoot, saippuat, 
huulipunat, hiusvärit

• Puun ja nahan 
pintakäsittelyaineita



Mehiläisalan palvelujen
tuottaminen

• mehiläisemojen tai 
mehiläisyhteiskuntien tuotanto

• mehiläistalouden pölytys-, 
neuvonta- tai elämyspalvelu

• apiterapia



Koulutuksen kautta
mehiläistarhaajaksi

• Yhdistysten peruskurssit

• Kansalaisopistojen
peruskurssit

• Ammattiopistot→
maatalousalan
ammattitutkinto→
mehiläistarhauksen osaamisala



More than 
honey – hanke
SML

• Työpaketti 1

• Uusia emonkasvattajia

• Kotimaisten emonkasvattajien verkosto

• Työpaketti 2

• Mehiläispesän tuotteiden 
hyödyntämisen lisääminen



Sahinahon Hunaja –
Saarijärven salomailta
www.sahinahonhunaja.wordpress.com

http://www.sahinahonhunaja.wordpress.com/


Kiitos!


