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Mitä mehiläishoitaja tarvitsee siitepölyn keruussa?
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Vahva pesä, jossa sikiöintiä

Puhdas tarhapaikka 
(vähintään 3 km 
saastelähteistä)

Aikaa tyhjentää keräin

Pakastin

Kuivuri

Siitepölyn keruulaite



Siitepölyn keruuaika

Miten?
◦ Aseta pesä jalustalle niin, että keruukori 

on yli 20 cm maasta
◦ Pesän alla oleva levy tai muovi estää 

kosteuden nousua maasta
◦ Tyhjennä joka päivä
◦ Useimmissa keruulaitemalleissa keruun 

voi halutessaan keskeyttää välillä
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keruuaikakevätkehitys talviruokinta

Milloin kerätä?

Kuva: Janne Leimi



Siitepölyn käsittely

 Keruulaitteen kori tyhjennetään joka päivä 
(homeet ja bakteerit lisääntyvät helposti)

 Siivilöinti ennen pakastusta esim. 
punkkiseula tms. poistaa 
kalkkisikiöt ja kuolleet mehiläiset

 Pakastetaan heti keruun jälkeen 
(pakasteessa vähintään pari päivää)

 Kuivataan enintään +30° C:ssa 
mahdollisimman nopeasti         

vitamiinit säilyvät
 Pakastekuivaus tai kuivaus infrapuna-

uunissa säilyttävät hyvin ravintoaineita
 Kuivatun siitepölyn kosteus 6-10 %  

(mitataan esim. viljakosteusmittarilla)
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Siitepölyn käsittely

 Pääasiallinen puhdistus kuivattuna (helpompi 
käsitellä)

 Kuivatun siitepölyn puhdistaminen

◦ Pienet roskat pois

 Siivilöinti

 Puhallus

◦ Lopuksi tarkistuspuhdistus käsin, esim.

pinseteillä
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Siitepölyn säilytys

 Tuore siitepöly
◦ pakastus ja säilytys -20° C:ssa 6 kk

 Kuivattuna
◦ Kuivattuna säilyy 1,5 vuotta +25° C:ssa
◦ Kuivattuna viileässä, kuivassa ja 

pimeässä säilyy jopa 2 vuotta
◦ 0-10° C:n säilytyslämpötila säilyttää 

antioksidanttiaktiivisuuden
◦ Antioksidanttiaktiivisuus alenee 59% 

vuodessa
 Pitempiaikainen varastointi: kylmäkuivaus 

ja säilytys -20° C:ssa typessä
 Alkoholiliuoksessa 

antioksidanttiaktiivisuus säilyy parhaiten
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Tyhjiöpakkaus antaa siitepölylle 
lisää myyntiaikaa



Voidaan nauttia 

◦ kuivattuina rakeina 

◦ jauhettuna esim. siitepölyhunajana tai

◦ etanoliuutteena



Perga eli mehiläisleipä

 Mitä perga on?
◦ Siitepölyä, jonka mehiläiset ovat 

valmistaneet ja varastoineet kennoihin    
maitohappokäymisen avulla

◦ Ravintoarvo parempi kuin kuivattujen 
siitepölyrakeiden

◦ Imeytyy paremmin 
ruuansulatuskanavassa

◦ Voidaan hyödyntää romutukseen 
menevien kakkujen siitepölykennot

◦ Omien mehiläispesien pergaa voidaan 
syöttää myös mehiläisille keväällä 
valkuaisruokana
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Pergan keruu ja puhdistus

 Miten kerätään?
◦ Kun emo on ylemmässä sikiölaatikossa, mehiläiset keräävät siitepölyä 

hyvin alempaan laatikkoon

◦ Siitepölykakut pakastetaan

◦ Jäiset kakut murskataan erityisellä laitteella

◦ Vaha erotetaan pergasta esim. puhaltimen 

tai imurin avulla

◦ Puhdistettu perga kuivataan ja puhdistetaan

uudelleen roskista 
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 Keinotekoinen, maitohappokäytetty siitepöly 
◦ Tuoreesta tai kuivatusta siitepölystä maitohappokäyttämällä tuotettu 

◦ Raaka-aineet: siitepöly, hunaja, vesi sekä perga tai 
maitohappobakteerit

◦ Ravintosisältö erilainen kuin pergassa

KRELL, R (1996) Value-added products from beekeeping. FAO Food and Agriculture Organization of the United Nations Roma; 409 pp

Maitohappokäytetty siitepöly



Miten siitepölyä ja propolista käytetään?

 Siitepöly
◦ Lisäravinteena, terveyttä edistävänä

 lisää virkeyttä, jaksamista, elinvoimaa

 Parantaa ruuansulatusta, suorituskykyä

 Anemian hoidossa

◦ Siitepölyallergian siedätyshoito

◦ Lääketieteessä (käsin kerättyä ja mehiläisten keräämää)

 Eturauhasen liikakasvun hoitoon

 Allergian hoito (heinänuha ym. allergiat)

 Hepatitis (maksatulehdus)



Siitepölyn imeytyminen

 Kova ulkokuori (exine)          ei hajoa

 Murskattu siitepöly paremmin sulavaa? 

 Useiden tuntien liuotus vedessä tai muussa nesteessä 
edistää hajoittamista

 Osa siitepölyn sisällöstä hajoitettavissa
ruuansulatuselimistössä

 Ruuansulatuskanavassa turpoaa ja sisältö ”vuotaa” ulos

 Siitepölyn kuori ei hajoa vaan ainoastaan 

sisältö hyödynnetään
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Annostus (perga tai tuore siitepöly)

Siitepölyn käyttö

Annostus / päivä Käyttöaika Käyttötarkoitus

10 g (2 teelusikkaa) jatkuva
ennaltaehkäisevä, 
suojaava

10-20 g 2 x 3 kk jakso/vuosi terveyttä edistävä

3 x 20-50 g 1-2 tuntia ennen ateriaa apiterapia

Viite: S. Bogdanov (2010), The Pollen book



Siitepölyn ravintosisältö

Viitteet:  CAMPOS, M et al. (2010) What is the future of Bee-Pollen? JAAS 2: 131-144

CAMPOS, M G R et al. (2008) Pollen composition and standardisation of analytical methods. 

Journal of Apicultural Research 47 (2): 154-161

Ainesosa g /100 g %RDI / 10 g
päiväannos

RDI
(g/päivä)

Hiilihydraatit
(fruktoosi, glukoosi, sakkaroosi, 
Liukoiset kuidut)

13-55 0,4-1,7 320

Liukenemattomat kuidut 0,3-20 0,1-6,7 30

Proteiinit 10-40 2-8 50

Rasvat 1-13 0,1-1,6 80

RDI= Recommended Daily Intake
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• Siitepölypakkaus ei lähtökohtaisesti tarvitse ravintoarvomerkintöjä, 
koska siitepöly on käsittelemätön elintarvike

• Jos korkeaa proteiinipitoisuutta tahdotaan nostaa esille, pitää 
ravintoarvomerkintä olla pakkauksessa

• Joulukuussa 2014 analysoitiin kahdesta kokoomanäytteestä 
ravintoarvot Pohjois-Karjalan aikuisopiston Ekotassu-hankkeen 
kustannuksella

• Toinen näyte oli yhdistetty itäsuomalaisista näytteistä ja toinen 
Etelä- ja Länsi-Suomen näytteistä

• Analysoitiin kaikki ravintoaineet, joita tarvitaan pakollisissa 
pakkausmerkinnöissä

Suomalaisen siitepölyn ravintoarvot
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Yksikukkasiitepölyjen proteiinipitoisuuksia
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Ravintoarvomerkinnät siitepölypakkaukseen
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Ravintosisältö / 

Näringsvärde 100 g 

tuotetta Itä-Suomen näyte

Etelä- ja Länsi-

Suomen näyte Keskiarvo

Energia 1590 kJ/376 kcal 1600 kJ/379 kcal 1595 kJ/378 kcal

Rasva 7 g 7.2 g 7.1 g

josta tyydyttynyttä 1.5 g 0.7 g 1.1 g

Hiilihydraatit 59.7 g 56 g 57.9 g

josta sokereita 35.8 g 34.8 g 35.3 g

Proteiinit 18.5 g 22.5 g 20.5 g

Suola < 0,13 g < 0,13 g < 0,13 g

Ravintoarvomerkinnän välittömään läheisyyteen (mielellään alle) 
voi laittaa: Suolapitoisuus johtuu yksinomaan luonnollisesti 
esiintyvästä natriumista (Suositeltu päiväannos 10-15g)
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• Jos pakkauksessa haluaa käyttää ravitsemus- ja terveysväitteitä, on 
ravintoarvomerkintätaulukko pakollinen. 

• Siitepölyn analyysien perusteella pakkauksessa voidaan käyttää 
seuraavassa esiteltäviä väitteitä. Näin toimiessasi muista myös 
liittää analyysitulokset oman yrityksesi omavalvonta-asiakirjoihin.

Proteiini

• 21 % elintarvikkeen energiasisällöstä muodostuu proteiinista

– Luvallinen ravitsemusväite ja sitä vastaavat muodot: Runsaasti 
proteiinia sisältävä/ runsas proteiininen/ korkea 
proteiinipitoisuus/ hyvä proteiinin lähde/ proteiinirikas
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Siitepölyyn liitettävät luvalliset ravitsemus-
väitteet
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Rasva

• Tyydyttyneitä rasvoja alle 1.5 g/100g

– Luvallinen ravitsemusväite ja sitä vastaavat muodot: Vähän 
tyydyttyneitä rasvoja/vähän kovaa rasvaa

• Omega-3 rasvahappoja 1.7 g /100 g

– Luvallinen ravitsemusväite ja sitä vastaavat muodot: Runsaasti 
omega-3 rasvahappoja/ hyvä omega-3 rasvojen lähde
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Siitepölyyn liitettävät luvalliset ravitsemus-
ja terveysväitteet



Siitepölyn biologiset ainesosat

 Flavonoidit
 Antioksidantti
 Ikääntymistä hidastava
 Syöpäsairauksia estävä
 Tulehdusta estävä
 Estää valtimokovettumia
 Suojaa sydäntä

 Fytosterolit
 Alentaa veren kolesterolia
 Estää valtimokovettumia
 Aktivoi vastustuskykyä
 Tulehdusta estäviä vaikutuksia (beta-sitosteroli)
 Estää syöpäsairauksia (esim. paksusuoli, rinta- ja 

eturauhassyöpä)



Siitepölyn käyttö

Muita käyttötarkoituksia

 Piristää

 Tasapainottaa hormonitoimintaa 

 Tasapainottaa vaihdevuosivaivoja (naisilla)

 Lisää viriiliyttä (miehillä)

 Parantaa muistia

 Vastustuskykyä vahvistava

 Probioottinen (tuore siitepöly)

 Ikääntymistä hidastava

 Säteilyhaitoilta suojaava vaikutus



PROPOLIS



Propoliksen puhdistaminen vesimenetelmällä 

1. Propoliksen puhdistaminen 
vesimenetelmällä 
•Kaikki irrottamisessa saatu aines 
(=propolis ja roskat) laitetaan 
vesiastiaan, jossa sitä sekoitetaan 
suuren vesimäärän kanssa. Astian 
annetaan seistä jonkin aikaa. 
• Lopputuloksena puu, vaha yms. 
kelluva aines otetaan veden päältä 
pois. Puhdas propolis on vajonnut 
vesiastian pohjalle. 
•Lopputulos on vielä parempi, jos 
aines pakastetaan ja murskataan 
jäisenä ennen vesipuhdistusta Pinnalla kelluneet           Pohjalle vajonneet 

Kuvat : Anneli Salonen



◦ Pakastetaan, jolloin on helpompi 
irrottaa keruulevystä

◦ Säilyy parhaiten pimeässä ja 
viileässä tai pakkasessa

◦ Valmistetaan etanoliuute 
liuottamalla sopiva määrä 
propolista etanoliin (60-80%), 
uuttoaika pari viikkoa 

Propoliksen keruu



Miten siitepölyä ja propolista käytetään?

 Propolis
◦ Antimikrobinen ja antiseptinen

 Estää sienten, virusten ja bakteerien

kasvua 

 Estää tulehduksia

 Käytetään haavojen, palovammojen ja akneen hoidossa 

 Käytetään huuliherpeksen ja suun haavojen hoidossa

 Käytetään suuvesissä

 Mahahaavan, Helicobacter pylorin hoidossa

◦ Syövän hoidossa
 Useissa tutkimuksissa estänyt syöpäsolujen kasvua

 Propolis tai sen ainesosat vaikuttaneet leukemia, maksa- ja 
rintasyöpäsolujen kasvua ehkäisevästi

 Ei vahingoita normaaleja soluja



Propoliksen käyttö

Muita käyttötarkoituksia

• lisää yleistä vastustuskykyä

• keuhkosairauksiin ja astmaan

• alentaa kuumetta ja auttaa 
vilustumisen oireisiin

• alentaa verenpainetta  

• tasoittaa kolesteroliarvoja   

• parantaa erilaisia suolistovaivoja ja ruuansulatusta

• tukee maksan toimintaa ja suojaa sitä myrkyiltä

• reumasairauksissa

• diabeteksen hoidossa



Propoliksen käyttö

 Annostus
◦ 200 mg / päivä (yleisohje)

◦ Ylähengitysteiden ja keuhkosairauksien hoidossa
 10-15 tippaa 20% propolista, 3 x päivässä

 Propolissumutetta 3-5 x päivässä

 Propolistabletti (50 mg propolista) 4-6 x päivässä

◦ Laimenna propolisliuos (20% propolis 70%:ssa etanolissa) 

esim. 10-30 tippaa lasilliseen vettä

propolistabletti



Siitepölyn kerääjän lupaprosessit

Elintarvikehuoneisto

• Koska siitepöly on elintarvike, sitä pitää käsitellä hyväksytyssä 
elintarvikehuoneistossa.

• Ilmoitus elintarvikehuoneistosta tehdään oman kunnan  
terveystarkastajalle ennen toiminnan aloittamista tai toiminnan 
muuttamista 

• Toiminnasta laaditaan omavalvontasuunnitelma

• kun toimintaan liittyvät riskit ovat elintarviketurvallisuuden kannalta 
vähäisiä, toiminta on hyvin vähäistä ja tapahtuu samassa tilassa kuin 
linkous (alkutuotanto), ilmoitusta ei tarvita

• Lisätietoa: www.evira.fi



Esimerkki siitepölyn pakkausmerkinnöistä

Siitepölyrakeita
100 g

Ainesosat: Mehiläisten keräämä 
siitepöly 

Käyttöohje:
1-2 rkl päivittäin

Parasta ennen:     xx.yy.2015
Valmistaja: Yritys OY, Kauppakatu 2,

00000 Paikkakunta

Huom! Voi aiheuttaa oireita siitepölyallergikoille.

Asetus elintarvikkeiden 
pakkausmerkinnöistä 
1084/2004, 6 §

Vapaaehtoinen, mutta 
asiakkaalle tärkeä

Vapaaehtoinen



Propoliksen valmistajan lupaprosessit
Elintarvikehuoneisto Etanolin käyttölupa Ravintolisä

• Koska propolis on 
elintarvike, sitä pitää 
valmistaa hyväksytyssä 
elintarvikehuoneistossa.

• Ilmoitus elintarvike-
huoneistosta tehdään 
oman kunnan  elintarvike-
viranomaiselle ennen 
toiminnan aloittamista tai 
toiminnan muuttamista 

• Toiminnasta laaditaan 
omavalvontasuunnitelma

• Kun toimintaan liittyvät 
riskit ovat elintarvike-
turvallisuuden kannalta 
vähäisiä, toiminta on hyvin 
vähäistä ja tapahtuu 
samassa tilassa kuin 
linkous, ilmoitusta ei tarvita

• Lisätietoa: www.evira.fi

• Propoliksen uuttamiseen 
voidaan käyttää 
väkiviinaa (etanolia) tai 
lievästi denaturoituja 
etanoleja. 

• Lupa teollisuusalkoholin 
ostoon ja käyttöön haetaan 
kirjallisesti Valviralta

• Käyttölupa maksaa v. 2013 
255 € ja sen valvonta min. 
95 €/vuosi 

• Jos propolikseen käytetään 
ulkomaista etanolia, 
Valviralle tehdään 
ilmoitus toimimisesta 
maahan tuojana (60 €) 

• Lisätietoa: www.valvira.fi

• Propolisetanoliuute on 
ravintolisä eli 
elintarvikelain alainen 
luontaistuote, josta on 
tehtävä ilmoitus Eviralle
viimeistään silloin, kun 
tuote tulee markkinoille, 
sen koostumus muuttuu 
tai se poistuu 
markkinoilta.

• Ilmoitukseen liitetään 
malli pakkauksessa 
käytettävistä pakkaus-
merkinnöistä

• Ravintolisäilmoitusten 
vastaanottamisesta 
peritään Evirassa maksu 
(v. 2013 70 €)

• Lisätietoa: www.evira.fi



Esimerkki Propoliksen pakkausmerkinnöistä

Propolisuute
Ravintolisä
10 ml

Ainesosat: etanoli (70 tilavuus-%), 
vesi, propolis 10%. 

Suositeltava vuorokausiannos:
10-30 tippaa runsaan veden kanssa 
Ilmoitettua suositeltua vuorokausiannosta ei saa ylittää. 
Tuote on säilytettävä pienten lasten ulottumattomissa. 
Ravintolisää ei tule käyttää monipuolisen ruokavalion 
korvikkeena.

Parasta ennen: xx.yy.2015
Valmistaja: Yritys OY, Kauppakatu 2,

00000 Paikkakunta

Asetus 
elintarvikkeiden 
pakkausmerkinnöistä 
1084/2004, 6 §

Asetus ravintolisistä 
78/2010, 5 §



Terveysväittämät
 Bogdanov esittää, että seuraaville terveysväittämille 

löytyisi tieteellinen näyttö:

◦ Siitepölyn pitkäaikainen käyttö voi edistää ikääntyvien ja 
urheilijoiden fyysistä suorituskykyä ja hyvinvointia

◦ Siitepöly voi edistää mahan, suoliston ja maksan terveyttä

◦ Propoliksen käyttö voi vähentää syövän esiintymistä
◦ Propoliksen käyttö voi parantaa suolen terveyttä, 

ruuansulatusta ja immuniteettiä 

• Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen EFSA arvioi kaupallisten elintarvikkeiden 
markkinoinnissa käytettyjä terveysväittämiä! 

• Tällä hetkellä apituotteilla ei ole terveysväittämiä, joille olisi EFSA:n lupa! 

• Lisätietoa: http://www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/valmistus_ja_myynti/pakkausmerkinnat_/ravitsemus-
_ja_terveysvaitteet/terveysvaitteet/

• Terveysväittämärekisteri:

http://ec.europa.eu/nuhclaims/?event=search&CFID=277826&CFTOKEN=6adee4df0cf47eb-BFE477D7-DBDF-D1A3-
8E9838346FBDF46F&jsessionid=9312c1dcf0fca24dc729c6f5e7c1515a694dTR

http://www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/valmistus_ja_myynti/pakkausmerkinnat_/ravitsemus-_ja_terveysvaitteet/terveysvaitteet/
http://ec.europa.eu/nuhclaims/?event=search&CFID=277826&CFTOKEN=6adee4df0cf47eb-BFE477D7-DBDF-D1A3-8E9838346FBDF46F&jsessionid=9312c1dcf0fca24dc729c6f5e7c1515a694dTR


Kuhnuritoukat
 Kerätään alkukesästä punkintorjunnan yhteydessä

 Jäähdytä kuhnurikakut heti pesästä poiston jälkeen ja pakasta
mahdollisimman pian

 Sisältää paljon vitamiineja, proteiinia ja hormoneja

 Kerää kuhnurit ennen kuin silmät ovat pinkkejä (< 6 vrk peittosikiönä)

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00218839.2016.1226606


Kuhnuritoukat
 Liian nuori toukka hauras

 Vanhemmalla toukalla jo 
paljon kitiiniä

Puhdistaminen:

 Murskaa pakastettu
kuhnurikakku

 Puhdista

➢ käsin tai

➢ pergan puhdistuslaitteella tai

➢ nopealla huuhtelulla siivilässä



Mihin kuhnuritoukat voi käyttää?

 Kanoille ruoaksi

 Muut kotieläimet

 Hyönteiskokki Topi Karenius

◦ Edelläkävijäravintoloihin

◦ Punasilmävaiheessa parhaimmillaan (7-8 vrk peittosikiönä)

 200 g kennosta 90 g toukkia

 30€/kg



 Pesän järjestäminen 
tuotantoa varten

 Toukansiirto kuten 
emonkasvatuksessa

 Emokennokupit pesään

 Emomaidon määrä 
maksimissaan 72 h 
keräys 3 päivän välein

Emomaito eli
Royal Jelly



Emomaito eli Royal Jelly

 Kolme kennoa = n. 1 g emomaitoa 

 Säilytä viileässä (< +5 °C) valolta ja ilmalta 
suojattuna (esim. steriili ruisku foliossa)



Emomaito eli Royal Jelly

 Syö joka päivä nuppineulan pään 
kokoinen tippa!



Terveyttä, virkeyttä, pitkää ikää!

Kiitos!


