
Mehiläiskasvit keväästä syksyyn 

Harrastajatarhurin havaintoja 
luonnonmukaisen pihapiirin ääreltä 

ja vähän muualtakin  

Leena Lehtomaa V-S:n mehiläishoitajat kerhoilta 2.11.2016                                                 Kuva Risto Lehtomaa 



Hembackan luonnonmukainen 
pihapiiri 

• Kemiönsaaren Hultan kylässä 

•  v. 1920 rakennettu talo talousrakennuksineen 

• 1 ha, josta kolmannes rehevää 12 v. sitten 
avohakattua metsäpohjaa, kolmannes vanhaa 
peltoa ja kasvimaata ja loput käyttöpihaa 

• Aurinkoinen tontti avautuu etelään/länteen 

• Lähiympäristö pienipiirteistä, korkeuseroiltaan 
vaihtelevaa pelto/metsämaisemaa  

 
Leena Lehtomaa V-S:n mehiläishoitajat , kerhoilta 2.1.2016                Kuva Leena Lehtomaa 



Hembackan pihapiirin hoitoperiaatteet 

• Hallittu hoitamattomuus 

• Lähtökohtana pihapiirin luonnon moni-
muotoisuuden tunnistaminen ja ylläpito; kasvit, 
linnut, hyönteiset, niitto, raivaus oikeaan aikaan 

• Vanhat perennat/Hyötykasvit/Luonnonvaraiset 
kasvit lomittuvat keskenään 

• Uhkien tunnistaminen 

• Ei tehdä mitään radikaalia miettimättä asiaa 
vähintään vuosi 

 Leena Lehtomaa V-S:n mehiläishoitajat , kerhoilta 2.1.2016   Kuva Leena Lehtomaa  



SIITEPÖLY JA MESI 
eteeriset öljyt 

• Mehiläinen voi kantaa kerralla 8-12 mg 
siitepölykuorman, jonka keräämiseen menee 6-
10 min. (mehiläinen painaa keskimäärin 1/10 
g?) 

• Sekoittaa siitepölyyn lennon aikana mettä ja 
entsyymejä→siitepölyrakeet vasuihin 

• Medessä sokereita, rasvoja, vitamiineja, 
hivenaineita, maku- ja aromiaineita 

• Eteerisiä öljyjä käytetään propoliksen 
valmistukseen 

 

 

 

Leena Lehtomaa V-S:n mehiläishoitajat kerhoilta 2.11.2016                                                 Kuva Tarja Ollikka, SML 



KEVÄT JA ALKUKESÄ 
Pähkinäpensas  

• Lounaisten lehtojen laji 

• Kukkii maalis/huhti-
kuussa 

• Tuulipölytteinen, mutta 
tuottaa mehiläisille 
hyvää siitepölyä 

 

Leena Lehtomaa V-S:n mehiläishoitajat kerhoilta 2.11.2016                                   Kuva Wikipedia 



KEVÄT JA ALKUKESÄ 
 Harmaa- ja tervaleppä  

• Pajun ohella tärkein 
kevään siitepölyn lähde 

• Ei tuota mettä 

• Tervaleppä pääosin 
lounaisten rantalehtojen 
ja korpien puu, mutta 
menestyy myös 
pihapiirissä 

• Harmaaleppä sisämaan 
puu 

 
Leena Lehtomaa V-S:n mehiläishoitajat kerhoilta 2.11.2016                                                 Kuva Tarja 

Ollikka, SML 



KEVÄT JA ALKUKESÄ 
Pienet sipulikasvit 

• Krookus hyvä 
siitepölykasvi 

• Sinililjasta myös 
siitepölyä 

• Helmililja hyvä 
mesilähde 

• Kevättähti 

 

Leena Lehtomaa V-S:n mehiläishoitajat kerhoilta 2.11.2016                                     Kuva Tarja Ollikka, SML ja Wikipedia 



KEVÄT JA ALKUKESÄ 
Leskenlehti  

• Pientareet, kasvimaan 
laidat, ojan penkat, 
joutomaat 

• Kiusallinen kasvimaan 
rikkaruoho 

• Kevään ensimmäinen 

• Siitepölyä 

 

Leena Lehtomaa V-S:n mehiläishoitajat kerhoilta 2.11.2016                                                 Kuva  Risto Salovaara YLE 



KEVÄT JA ALKUKESÄ 
Pajut  

• Kevään tärkein 
siitepölyn lähde, myös 
mettä 

• Sekä luonnonvaraiset 
että pihapiirin koriste-
pajut kelpaavat 

• Ainakin virpapaju, 
kiiltopaju ja raita 
suosittuja 

Leena Lehtomaa V-S:n mehiläishoitajat kerhoilta 2.11.2016                                                 Kuva Tarja Ollikka, SML 



KEVÄT JA ALKUKESÄ 
Kevät- ja peltotaskuruoho  

• niityillä, pientareilla, 
nurmikoilla, 
puutarhoissa, pihoilla, 
kukkii usein jo huhti-
kuussa  

• muitakin 1-2 –vuotisia 
ruohoja aikaisin 
keväällä 

 

Leena Lehtomaa V-S:n mehiläishoitajat kerhoilta 2.11.2016                                                 Kuva Leena Lehtomaa 



KEVÄT JA ALKUKESÄ 
Kiurunkannukset  

• usein kevään ensimmäi-
siä, jo huhtikuussa 

• Rehevissä puutarhoissa, 
jokivarsilla, multavilla 
paikoilla, lehdoissa 

• luonnossa seinämehi-
läiset ja kimalaiset 
pölyttävät, perhos-
toukkien ravintokasvi 

• Siitepölyä ja mettä? 

 
Leena Lehtomaa V-S:n mehiläishoitajat kerhoilta 2.11.2016                                                  



KEVÄT JA ALKUKESÄ 
 Voikukat 

Leena Lehtomaa V-S:n mehiläishoitajat kerhoilta 2.11.2016                                                 Kuva Tarja Ollikka, SML 

• Lähes yhtä hyvää 
siitepölyä kuin pajulla 

• Voikukasta saatava 
hunaja voimakas-
aromista ja kiteytyvää, 
menee usein pesän 
omaan käyttöön 

 



KEVÄT JA ALKUKESÄ 
Tuomi 

• Siitepöly ja mesi 
kelpaavat paremman 
puutteessa 

• Lähituomet tärkeitä 
huonoilla keleillä 

• Runsas kukinta 

Leena Lehtomaa V-S:n mehiläishoitajat kerhoilta 2.11.2016                                                 KuvaTarja Ollikka, SML 



KEVÄT JA ALKUKESÄ 
Valko- ja keltavuokko 

• Lehtojen ja tuoreiden 
kangasmetsien laji 

• Keltavuokko lehdoissa 

• Siitepölykasvi 

• Kukkii huhti-touko-
kesäkuussa paikasta 
riippuen 

• Pitkä kukinta 

Leena Lehtomaa V-S:n mehiläishoitajat kerhoilta 2.11.2016 



KEVÄT JA ALKUKESÄ 
Herukat 

Leena Lehtomaa V-S:n mehiläishoitajat kerhoilta 2.11.2016                                                 Kuva Tarja Ollikka, SML 

• Tärkeitä mehiläisten 
kevätkehitykselle 

• Paras medentuotanto 
karviaisella 

• Lehdoissa 
luonnonvaraisena taiki-
namarja ja puna-
herukka  

 

 



KEVÄT JA ALKUKESÄ 
Vaahtera 

• Vaahterat ovat hyviä 
mesi- ja siitepöly-
kasveja 

• Kaupunkitarhauk-
sessa tärkeä 

• Aikainen sato 
pääasiassa pesän 
omaan käyttöön 

Leena Lehtomaa V-S:n mehiläishoitajat kerhoilta 2.11.2016                                                 Kuva PixaTarja Ollikka, 
SML 



KEVÄT JA ALKUKESÄ 
Omena, luumu, kirsikka, päärynä 

Leena Lehtomaa V-S:n mehiläishoitajat kerhoilta 2.11.2016                                        Kuva Tarja Ollikka, SML 

• Kaikki hyviä meden ja 
siitepölyn tuottajia 

• Hunaja yleensä pesän 
omiin tarpeisiin 

• Kauniita tasalaatuisia 
hedelmiä 

• Pölytyspalvelu! 

 

 



KEVÄT JA ALKUKESÄ 
(Pensas)mustikka, puolukka, juolukka 

Leena Lehtomaa V-S:n mehiläishoitajat kerhoilta 2.11.2016                                                 Kuva Tarja Ollikka, SML 

• Kohtalaisen hyviä 
meden ja siitepölyn 
tuottajia 

• Erityisesti puolukka 
hyvä meden tuottaja 
(lajihunaja) 

• Puolukkahunaja 
voimakasaromista ja 
pysyy pitkään 
juoksevana 

 



 
KESKIKESÄ 

Sarjakukkaiset 
  

Leena Lehtomaa V-S:n mehiläishoitajat kerhoilta 2.11.2016                                                 Kuva Tarja Ollikka, SML 

• Eivät tuota kovin hyvin 
mettä ja siitepölyä, 
mutta hyvä lisä 
valikoimaan 

• Koiran-, vuohen-, 
karhun- ja ukonputki 

• Jättiputki vieraslaji, 
joka tulee hävittää 

• Kumina (lajihunaja, 
pölytyspalvelu!) 

 

 



KESKIKESÄ 
Kurjenpolvet 

Leena Lehtomaa V-S:n mehiläishoitajat kerhoilta 2.11.2016                                             Kuva Tarja Ollikka, SML 

• Kohtalaisen hyviä mesi- 
ja siitepölykasveja 

• Metsäkurjenpolvi hyvin 
yleinen, verikurjenpolvi 
kalkkipitoisilla alueilla 
saaristossa 

• Myös puutarhamuo-
toja, joista osa erin-
omaisia hyönteisille 



KESKIKESÄ 
Kotipihlaja 

Leena Lehtomaa V-S:n mehiläishoitajat kerhoilta 2.11.2016                                                 Kuva Tarja Ollikka, SML 

• Kohtalaisen hyvä mesi- 
ja siitepölykasvi 

• Hyvänä pihlajavuotena 
on mahdollista saada 
lajihunajaa 

• Yleensä hunaja menee 
oman pesän käyttöön 

• Suomen- ja 
ruotsinpihlaja yleisiä 
puistopuita 

 

 



KESKIKESÄ 
Mansikka 

Leena Lehtomaa V-S:n mehiläishoitajat kerhoilta 2.11.2016                                                 Kuva Tarja Ollikka, SML 

• Ei kovin hyvä 
mehiläisten kannalta 

• Hyötyy kuitenkin 
pölytyksestä, sillä mitä 
useampi siemenaihe 
pölyttyy sitä isompi ja 
kauniimpi mansikka 

• Pölytyspalvelu! 

 



KESKIKESÄ 
Vadelma 

Leena Lehtomaa V-S:n mehiläishoitajat kerhoilta 2.11.2016                                                 Kuva Tarja Ollikka, SML 

• Pääsatokasvi 

• Erinomainen 
mesikasvi 

• Pölytyspalvelu 
vadelmaviljelyk-
sille 

• Lakka ja mesi-
marja myös 
vatukkakasveja 

 



KESKIKESÄ 
Hunajakukka 

Leena Lehtomaa V-S:n mehiläishoitajat kerhoilta 2.11.2016                                                 Kuva Tarja Ollikka, SML 

• Hyvä mesi- ja 
siitepölykasvi 

• 1 -vuotinen, nopeakas-
vuinen saneeraus- ja 
viherlannoituskasvi 

• Yhteistyö viljelijöiden 
kanssa! 

• Pitkäjaksoinen kukinta 

 

 

 



KESKIKESÄ 
Ruusut 

Leena Lehtomaa V-S:n mehiläishoitajat kerhoilta 2.11.2016                                                 Kuva Tarja Ollikka, SML 

• Ruusukasvit yleisesti, kuten 
hedelmäpuut erinomaisia 
meden tuottajia 

• Itse ruusu tuottaa 
kuitenkin vain runsaasti 
siitepölyä, etenkin 
yksinkertaiset kukat 

• Meillä luonnonvaraisina 
metsä-, orjan-, iha- ja 
punalehtiruusu 

• Vieraslaji kurttulehtiruusu 
levinnyt voimakkaasti 
hiekkarannoilla ja sillä 
myös pitkä kukinta  



KESKIKESÄ 
Paatsamat 

Leena Lehtomaa V-S:n mehiläishoitajat kerhoilta 2.11.2016                                                 Kuva Tarja Ollikka, SML 

• Korpipaatsama melko 
yleinen pensas/pieni puu 

• Orapaatsama saaristossa 

• Huomaamaton pieni 
kukka, jossa runsaasti 
mettä 

• Pitkä kukinta, vain vähän 
kukkia kerrallaan auki 

• Vaikea tunnistaa 
talviasuisena 

 



KESKIKESÄ 
Maitohorsma 

• Erinomainen 
medentuottaja, jos 
kosteus ja yölämpötila 
ovat kohdillaan 

• Hunaja vaaleaa, 
kirkasta ja hitaasti 
kiteytyvää 

• lajihunajaa 

 

Leena Lehtomaa V-S:n mehiläishoitajat kerhoilta 2.11.2016                                                 Kuva Tarja Ollikka, SML 



KESKIKESÄ 
Tattari 

Leena Lehtomaa V-S:n mehiläishoitajat kerhoilta 2.11.2016                                                 Kuva Tarja Ollikka, SML 

• Hyvä mesikasvi, sopii 
lajihunajan tuotantoon 
(maku ei kaikkien 
mieleen) 

• Ristipölytteinen, joten 
hyötyy 
mehiläispölytyksestä 
(pölytyspalvelu!) 

• Laihojen hieta- ja 
moreenimaiden kasvi 

 



KESKIKESÄ 
Palkokasvit 

• Hyviä meden ja siitepölyn 
lähteitä 

• Osalla pitkä kukinta 
• Typen sitojia (puna-apila 

luomutuotannossa) 
• Yksi- ja monivuotisia 
• Viherlannoitus- ja sanee-

rauskasveja→yhteistyö 
viljelijöiden  kanssa 

• Apilat, mesikät, 1-2-
vuotiset lupiinit, 
vuohenherne, 
sinimailanen, härkäpapu 
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KESKIKESÄ 
Rypsi 

• Hyvä mesi- ja 
siitepölykasvi 
olosuhteiden osuessa 
kohdalleen (eroja 
lajikkeiden välillä9 

• Ristikukkaisista saatava 
hunaja on kiteytyvää, 
mutta oikein 
käsiteltynä notkeaa ja 
vaaleaa herkkua 

Leena Lehtomaa V-S:n mehiläishoitajat kerhoilta 2.11.2016                                                 Kuva Tarja Ollikka, SML 



LOPPUKESÄ 
Ohdakkeet 

Leena Lehtomaa V-S:n mehiläishoitajat kerhoilta 2.11.2016                                                 Kuva Wikipedia 

• Pelto-ohdake paha 
rikkakasvi 

• Pitkä kukinta 

• Mettä ja siitepölyä 

• Erilaisissa 
elinympäristöissä, 
huopaohdake, suo-
ohdake, piikkiohdake, 
lisäksi karhiaiset 



LOPPUKESÄ 
Kultapiisku 

• Hyvä syksyn siitepölyn 
ja meden tarpeisiin 

• Kanadanpiisku ja muut 
puutarhamuodot 
tärkeitä kotipihan 
pesälle 

 

Leena Lehtomaa V-S:n mehiläishoitajat kerhoilta 2.11.2016                                                 Kuva Tarja Ollikka, SML 



LOPPUKESÄ 
Kaunokit 

Leena Lehtomaa V-S:n mehiläishoitajat 
kerhoilta 2.11.2016                                                 

Kuva Tarja Ollikka, SML 

• Yksivuotinen 
ruiskaunokki on hyvä 
mesi- ja siitepölykasvi 

• Ahde-, keto- ja 
nurmikaunokki niittyjen 
ja pihojen kasveja, 
kukkivat pitkään 

• Aikaisin kukkiva perenna 
vuorikaunokki leviää 
helposti luontoon 



LOPPUKESÄ 
Mäkimeirami 

Leena Lehtomaa V-S:n mehiläishoitajat 
kerhoilta 2.11.2016                                                 

Kuva Tarja Ollikka, SML 

• Hyvä mesikasvi, joka 
kukkii pitkään 

• Yrttimaalla, josta leviää 
helposti 
lähiympäristöön 

• Luonnonvaraisena 
kalkkipitoisilla alueilla 
lähinnä saaristossa 



                                LOPPUKESÄ 
                       Mintut 

Leena Lehtomaa V-S:n mehiläishoitajat kerhoilta 2.11.2016                                                 Kuva Leena Lehtomaa 

• Luonnonvaraisena yleinen 
ranta- eli peltominttu 

• Kohtalaisen hyviä 
mesikasvi, siitepölyn tuotto 
vähäistä 

• Peltominttu tuottaa mettä 
iltapäivisin 

• Hyötyy niitosta ja lisääntyy 
nopeasti 

• Yrttimaan mintut 
kannattaa pitää lavassa, 
muuten valtaavat 
lähiympäristön 



LOPPUKESÄ 
Rantakukka 

• Rannoilla 

• Myös kukkapenkissä 
puutarhamuotoja 

• Meden sokeripitoisuus 
korkea 

• Erittää mettä 
iltapäivisin ja illalla 

• Hyvä kasvi 
varmistamaan 
loppukesän ravintoa 

 
Leena Lehtomaa V-S:n mehiläishoitajat 

kerhoilta 2.11.2016                                                 
Kuva Tarja Ollikka, SML 



LOPPUKESÄ 
Syysmaitiainen 

Leena Lehtomaa V-S:n mehiläishoitajat kerhoilta 2.11.2016                                                 Kuva Tarja Ollikka, 
SML 

• Hyvä mesi- ja 
siitepölykasvi 

• Oivallinen 
talvimehiläisten 
tarpeisiin 

• Kukkii pitkään 



LOPPUKESÄ 
Jättipalsami 

Leena Lehtomaa V-S:n mehiläishoitajat kerhoilta 2.11.2016                                                 Kuva Tarja Ollikka, SML 

• Hyvä syyskesän mesi- 
ja siitepölykasvi 

• Mesi helposti saatavilla 

• Vieraslaji, joka tulisi 
torjua 

• www.vieraslajit .fi 

 



LOPPUKESÄ 
Kanerva 

Leena Lehtomaa V-S:n mehiläishoitajat kerhoilta 2.11.2016                                                 Kuva Tarja Ollikka, SML 

• Hyvä syyskesän 
mesikasvi, jonkin verran 
erittäin hyvää siitepölyä 

• Kostea ja lämmin kesä 
tuottaa kanervaan mettä 

• Hunaja 
voimakasaromista, 
punertavanruskeaa ja 
hyytelömäistä 

• Lajihunajaa 

• Ei sovi talviruuaksi  



LINKKEJÄ JA VINKKEJÄ 

Varsinais-Suomen mehiläishoitajat kerhoilta 2.11.2016 

• WWW.MEHILAISHOITAJAT.FI/MEHILAISHOITAJI
LLE/MATERIAALISALKKU/ 

 

• PÖLYTTÄJÄT VALTAAVAT PUUTARHAN –nayttely 
Ruissalon kasvitieteellisessä puutarhassa 
15.9.2017 asti 
- kertoo kasvi- ja eläinmaailman yhteistyöstä 
mikro- ja makrotasolla 

http://www.mehilaishoitajat.fi/MEHILAISHOITAJILLE/MATERIAALISALKKU/
http://www.mehilaishoitajat.fi/MEHILAISHOITAJILLE/MATERIAALISALKKU/


 
KIITOS MIELENKIINNOSTA 

 

• KIITOS MIELENKIINNOSTA 
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