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Hyönteispölytys ekosysteemipalveluna on uhattuna ympäri maailmaa, koska
esimerkiksi

intensiivinen

maankäyttö,

hyönteismyrkyt

ja

ilmastonmuutos

vaikuttavat negatiivisesti pölyttäjähyönteiskantoihin. Pölyttäjien hupenemisella
tulee olemaan taloudellisia seurauksia, kun hyönteispölytteisten hyötykasvien
sato kärsii. Tutkielmassa selvitetään Suomen tärkeimmän metsämarjan, puolukan,
hyönteispölytystä ja sen rahallista arvoa. Puolukkaa pölyttävää hyönteislajistoa ja
sen uskollisuutta puolukalle selvitettiin seuraamalla pölyttäjiä puolukkapaikoilla
ja määrittämällä pyydystettyjen hyönteisten kantamaa siitepölyä. Pölytyksen
vaikutusta satoon selvitettiin vertaamalla normaalin pölytyksen saaneita versoja
verrokkeihin, joilta pölytys oli estetty. Pölytyskokeesta saatuja tuloksia käytettiin
rahallisen arvon hahmottamiseen vertaamalla niitä tilastoituihin puolukan
poiminta- ja vientimääriin ja marjakilosta maksettuihin keskimääräisiin hintoihin.
Puolukkaa pölyttivät ahkerimmin kimalaiset, jotka muodostivat 88 prosenttia
pölytysvierailuja tehneistä hyönteisistä, ja joiden kantamasta siitepölystä
keskimäärin

88,4%

oli

lähtöisin

puolukan

kukista.

Puolukan

sadosta

hyönteispölytyksen osuus oli 90,65%. Tällä luvulla laskettuna hyönteispölytyksen
rahallinen arvo olisi vuodesta 2006 lähtien keskimäärin 19,2 miljoonaa euroa
vuodessa, kun yhdistää kaupallisen ja kotitarvepoiminnan. Vuosien välinen ero
pölyttäjävierailuja tekevien hyönteisten määrässä oli valtava: Vuonna 2016
havaittiin keskimäärin kahdeksan pölytysvierailuja tekevää kimalaista tunnissa,
vuonna 2017 vastaava luku oli alle yksi. Silti sadoissa ei ollut merkitsevää eroa.
Tulos on odotusten vastaisena kiinnostava ja vaatisi lisätutkimusta.
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Insect pollination is a threatened ecosystem service around the world as intensive
land use, pesticides and climate change are reducing insect populations. Losing
the pollinators will lead to losses in the food production of pollination dependent
crop species. This thesis is about the value of the insect pollination of lingonberry,
the most important wild berry in Finland. The species composition of the
pollinators of lingonberry was investigated by identifying the pollinating insects
on lingonberry abundant areas. Some insects were also caught and the pollen they
were carrying was identified to investigate the floral fidelity of the pollinators. The
impact of pollination to the yield was investigated by comparing insect pollinated
sprouts to ones obstructed from insect pollination with tulle bags. The results were
then compared to the statistics and estimates of commercial and home use of
lingonberry and the prices paid for it in order to get an estimate of the monetary
value of the insect pollination of lingonberry. The most important pollinators of
lingonberry were bumblebees making 88% of the pollinator visitations. 88,4% of
the pollen they were carrying originated from lingonberry flowers. The
pollination’s share of the yield was 90,65%. With this number, the monetary value
of the insect pollination of lingonberry since 2006 would be averagely 19,2 million
euros, when combining picking for commercial and household use. The
abundance of the pollinators varied greatly between the years. In 2016 averagely
eight bumblebees per hour were observed doing pollinator visitations. In 2017, the
same number was below one. Still the yield was the same between the years. The
result is unexpected and thus interesting and would require further investigation.
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1 JOHDANTO
Luonto

tarjoaa

muodossa.

Monet

maapallolla.
oivallettu,

ihmisille

monenlaisia

niistä

ylläpitävät

hyötyjä

ekosysteemien

välttämättömiä

elämän

toimintojen
edellytyksiä

Näiden toimintojen arvoa on vasta alettu hahmottaa, ja samalla on
että

niistä

monien

tulevaisuus

on

vaakalaudalla

ympäristön

kestämättömän käytön vuoksi. Eri toimintojen tärkeyden ymmärtämiseksi niille
pyritään laskemaan myös rahallinen arvo. Näitä ekosysteemien ihmiselle
tarjoamia hyötyjä kutsutaan ekosysteemipalveluiksi (Millennium Ecosystem
Assessment 2005).
Erilaiset ekosysteemipalvelut jaetaan ryhmiin joko niiden tuottajien tai niistä
saatavan hyödyn mukaan. Yksi jaottelu on bioottiset ja abioottiset palvelut, eli
eliöiden

tuottamat

ja

erilaisten

fysikaalisten

ja

kemiallisten

prosessien

aikaansaamat hyödyt (Millennium Ecosystem Assessment 2005). Saatavan hyödyn
mukaan palveluita voidaan jaotella neljään ryhmään: Tuotanto-, sääntely-,
ylläpito- ja kulttuuripalvelut. Tällöin tuotantopalveluihin kuuluvat esimerkiksi
ruoka, vesi ja muut luonnosta saatavat raaka-aineet, ilmastoon vaikuttavat
prosessit ovat sääntelypalveluita, ja ylläpitopalveluihin kuuluu esimerkiksi
osittain bioottinen ja osittain abioottinen ravinteiden kierto. Kulttuuripalveluihin
kuuluu luonnon virkistysarvo tai esimerkiksi luonnon kytkeytyminen uskontoihin
(Millennium Ecosystem Assessment 2005).
Pölytys on tuotantopalveluihin kuuluva ekosysteemipalvelu, joka voi olla sekä
abioottista (tuulipölytys) että bioottista (eläinpölytys). Ekosysteemipalveluiden
tutkimista varten perustettu hallitustenvälinen elin IPBES (Intergovernmental
science-policy

platform

on

biodiversity

and

ecosystem

services)

toteaa

eläinpölytystä käsittelevässä raportissaan (2016), että hyönteisten ja muiden
eläinten pölytystyöstä riippuu osittain tai kokonaan yli 90%:n maapallon
kukkivista villikasveista elinkierto. Näiden pölyttäjien rooli ekosysteemien
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toiminnassa ja myös maisematasolla ja luonnon virkistyskäytöllisissä arvoissa on
siis huomattava (IPBES 2016).
Yli 75% viljelykasveistamme sato riippuu osittain tai täysin eläinpölytyksestä.
Näiden kasvien sato vastaa yli kolmannesta kaikesta maapallon ruoantuotannosta
(IPBES 2016). Monien ihmiselle tärkeiden ravinteiden lähteet painottuvat
eläinpölytyksestä riippuvaiseen kolmannekseen. Esimerkiksi 74% maapallon
ruuantuotannon kasviperäisten lipidien lähteistä ja jopa 98% C-vitamiinin
lähteistä on kokonaan tai osittain riippuvaisia eläinpölytyksestä (Eilers ym. 2011).
Pölytyksen vaikutus näkyy ympäri maailmaa eri tavoin riippuen ihmisten
pääasiallisista ravinnonlähteistä. Esimerkiksi Thaimaassa ja valtaosassa Intiaa Avitamiinin lähteistä lähes puolet koostuu eläinpölytyksestä riippuvaisista
kasveista.

Kaakkois-Aasiassa

ruokavalion

folaatit

tulevat

suurelta

osin

eläinpölytteisistä kasveista (Chaplin-Kramer ym. 2014). Viljelykasvien lisäksi
eläinpölytyksellä

on

osuutensa

myös

monien

ihmisen

hyödyntämien

luonnonkasvien arvossa (IPBES 2016).
Suurin osa eläinpölyttäjistä on hyönteisiä, mutta pölytystä tekevät myös
esimerkiksi

eräät

lepakkolajit,

ja

linnut,

kuten

kolibrit

ja

medestäjät.

Hyönteispölyttäjiin kuuluu sekä villejä että ihmisten kasvattamia pölyttäjiä.
Ihmisten kasvattamista pölyttäjistä suurin painoarvo on tarhamehiläisellä (Apis
mellifera) (Hung ym. 2018). Villeihin pölyttäjähyönteisiin taas kuuluu niin
pistiäisiä, kovakuoriaisia, perhosia, kuin kukkakärpäsiäkin.
Eri ekosysteemien vaihtelevat olosuhteet suosivat eri pölyttäjäryhmiä, ja lisäksi
mehiläistarhauksen suosio vaihtelee sekä ajallisesti että alueellisesti. Tästä syystä
myös eri pölyttäjäryhmien tärkeys ekosysteemipalvelun tuottajana vaihtelee
ympäri maailmaa. Kuitenkin yleisenä sääntönä voidaan pitää, että pölyttäjien
määrä ja pölyttäjäyhteisön monipuolisuus lisäävät hyönteispölytteisen sadon
määrää ja laatua (Albrecht ym. 2012, Brittain ym. 2013). Esimerkiksi mansikoilla
hyönteispölytyksen on havaittu lisäävän sadon määrää ja parantavan sekä
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marjojen ulkonäköä, makua että niiden säilyvyyttä poiminnan jälkeen. Kaikki
nämä tekijät vaikuttavat suoraan sadosta saatavaan tuottoon (Klatt ym. 2013).
Ihmisen toiminnan myötä pölyttäjähyönteisten kannat ovat vähentyneet ja
jatkavat vähenemistään. Vuonna 2017 julkaistussa tutkimuksessa (Hallmann ym.)
lentävien hyönteisten biomassaa seurattiin 27 vuoden ajan saksalaisilla
luonnonsuojelualueilla. Seurannan aikana lentävien hyönteisten biomassa väheni
75%.

Eurooppalaisessa

perhosseurannassa

ruoho-

ja

heinävaltaisten

luontotyyppien perhoset vähenivät puoleen vuosien 1990-2011 aikana (European
Environment Agency 2013). Myös kimalaisten on havaittu vähenevän eri puolilla
Eurooppaa (Kosior ym. 2007, Williams 1982).
Hyönteispölytyksen väheneminen on ajankohtainen aihe sekä Euroopassa että
ympäri

maailmaa,

sillä

hyönteismyrkkyjen

käyttö,

ilmastonmuutos

ja

pölyttäjähyönteisten elinympäristöjen hupeneminen ja pirstaloituminen luovat
pahenevan uhan pölyttäjäkannoille (Baron ym. 2017, Benton ym. 2003, IPBES 2016,
Vanbergen ym. 2013). Tällä on suora, satoa alentava vaikutus valtaosaan sekä

viljellyistä että villeistä hyötykasveistamme (Hokkanen 2017, IPBES 2016).
Ruuantuotantomme

riippuvuus

pölyttäjähyönteisistä

on

konkretisoitunut

esimerkiksi USA:n mehiläiskadon myötä. Keväällä 2007 mehiläishoitajat yli 22
osavaltiossa ja myös eri puolilla Eurooppaa raportoivat normaalia suuremmasta
talvikuolleisuudesta,

ja

osa

kertoi

menettäneensä

kaikki

mehiläisensä.

Mehiläiskatoja on tapahtunut maailmalla ennenkin. Ilmiötä kutsutaan nimellä
Colony Collapse Disorder, ja sen arvellaan johtuvan Varroa destructor -punkista,
jonka loisimat mehiläiset ovat alttiimpia erilaisille sairauksille (LeConte ym. 2010).
Kiinassa

ollaan

jouduttu

turvautumaan

jopa

käsinpölytykseen

pölyttäjähyönteisten hävittyä (Partap ja Ya 2012). Myös robottipölyttäjiä on
harkittu hyönteispölytyksen korvaajaksi (Amador ja Hu 2017).
Huolen ekosysteemipalvelun tulevaisuudesta lisääntyessä hyönteispölytyksen
arvoa on yritetty laskea sekä paikallisesti että globaalisti. Laskentaa on tehty
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enimmäkseen pölytyksen osuudesta sadon arvosta, mutta myös pölytystyön
mahdollinen korvaaminen on kiinnostava näkökanta pölytyksen arvon arviointiin
(Allsopp 2008). Arviot heittelevät huomattavasti, ja IPBESin globaalissa koonnissa
(2016) skaala eläinpölytyksen arvolle onkin 235-577 miljardia USA:n dollaria.
Villikasvien merkitys hyötykasveina ei ole maailmanlaajuisesti kovin suuri. Tästä
syystä suurin osa tehdyistä hyönteispölytyksen arvoa käsittelevistä tutkimuksista
koskee viljeltyjä hyötykasveja. Suomessa kuitenkin hyönteispölytystä vaativista
luonnonkasveista varsinkin metsämarjoja poimitaan paljon, ja poiminta on myös
sukupolvesta toiseen suosittu tapa viettää aikaa luonnossa (Sievänen ja Neuvonen
2011, Vaara ym. 2013). Marjat ovat myös liiketoimintaa. Yrityksiä on perustettu
luonnonmarjojen poiminnan, jalostuksen ja viennin ympärille. Esimerkiksi
luonnontuotealan yritysten järjestöön, Arktiset aromit ry:hyn, kuuluu kymmeniä
luonnonmarja-alalla toimivia yrityksiä (www.arktisetaromit.fi).
Tutkimukseni vastaa uhkakuviin pölyttäjähyönteiskantojen kanssa hupenevista
sadoista

selvittämällä

suomalaisille

tärkeän

satokasvin,

puolukan,

osalta

hyönteispölyttäjien vähenemisen mahdollisia vaikutuksia. Työn tavoitteena oli
selvittää:
1. Miten hyönteispölytys vaikuttaa puolukan satoon?
2. Mitkä hyönteiset puolukkaa pölyttävät ja kuinka uskollisesti?
3. Mikä on puolukan hyönteispölytyksen rahallinen arvo?
Laskettua pölytyksen osuutta sadosta verrattiin puolukan myyntitilastoihin ja
saatiin

karkea

Suomessa.

arvio

hyönteispölytyksen

merkityksestä

puolukan

arvolle
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2 AINEISTO JA MENETELMÄT
2.1 Puolukka (Vaccinium vitis-idaea)
Tutkittavaksi kasvilajiksi valittu puolukka (Vaccinium vitis-idaea) on rahallisesti
tärkein metsämarjamme (Maaseutuvirasto 2017). Puolukka on ainavihanta
kanervakasveihin kuuluva varpu, jota kasvaa yleisesti kaikissa pohjoisissa
kangasmetsissä ja jonkin verran myös soilla, kuivissa lehdoissa, tuntureilla ja
pellonreunoissa. Kellomaiset kukat aukeavat touko–kesäkuussa ja sato kypsyy
yleensä syyskuussa (Hämet-Ahti ym. 1998, Mossberg ja Stenberg 2014).
Puolukka on kaksineuvoinen eli sen kukissa on sekä heteitä että emejä, ja
esimerkiksi Fröborgin (1996) mukaan se pystyy tuottamaan jonkin verran satoa
myös itsepölytyksellä. Kuitenkin puolukka on pääasiassa hyönteispölytteinen, ja
hyötyy ristipölytyksestä (Fröborg 1996, Nuortila ym. 2002).
Puolukka on terveellisyytensä ja monipuolisuutensa takia haluttu raaka-aine, ja
sen sadot ovat suomalaisista metsämarjoista suurimmat, 130:stä 390:een
miljoonaan kiloon (Turtiainen ym. 2011). Puolukkaa kerätään vuosittain yli 20
miljoonaa kiloa. Vuonna 2005 satomalleilla lasketun arvion mukaan erityyppiset
kangasmetsät tuottavat vuosittain noin 244 miljoonaa kiloa puolukkaa (Turtiainen
ym. 2005).
Myös suoksi määriteltävillä alueilla puolukka tuottaa satoa, ja vuonna 2007
julkaistussa koonnissa (Turtiainen ym.) näiden alueiden arvioitiin tuottavan 13,4
miljoonaa kiloa puolukkaa vuosittain. Tällöin soiden ja kangasmetsien yhteissadot
olisivat noin 257,4 miljoonaa kiloa vuodessa. Vuonna 2011 tehdyn arvion mukaan
puolukkasato vaihtelee vuosittain 129 ja 386 miljoonan kilon välillä (Turtiainen
ym. 2011). Satotietojen vähyys kuitenkin vaikeuttaa satomallien käyttöä, ja niiden
tarkkuudesta on esitetty kritiikkiä (Kilpeläinen ym. 2016).
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2.2 Pölytyskoe
Hyönteisten pölytystyön osuutta puolukan sadosta selvitettiin pölytyskokeella.
Koe toteutettiin kahdella Etelä-Savossa sijaitsevalla, puolukkasadoltaan runsaaksi
tiedetyllä koealueella Uitonsuolla (6809920, 506560, ETRS-TM35FIN) (Kuva 1) ja
Pynnönlahdella (6809950, 504940, ETRS-TM35FIN) (Kuva 2). Alueet valittiin eri
puolilta järveä ja tarpeeksi kaukaa toisistaan, jotta niillä kasvavat yksilöt eivät olisi
läheistä sukua keskenään. Näin tulokset eivät ole koealueiden välillä toisistaan
riippuvia.
Koealueet poikkesivat toisistaan jonkin verran kasvuympäristöinä. Uitonsuon
koealue sijaitsi valoisassa ja avoimessa rinteessä, jossa ympäröivä metsä on mäntyja lehtipuuvaltaista. Alueen aluskasvillisuuteen kuuluvat puolukan lisäksi
esimerkiksi sananjalat ja heinät. Alueella kasvaa nuoria puita, kuten haavan,
kuusen ja männyn taimia.

Kuva 1. Uitonsuon pölytyskoealue on harva, mäntyä kasvava rinne. © Aura
Tuominen
Pynnönlahden koealue taas sijaitsi alle kymmenvuotiaalla hakkuuaukolla korkean
rantakallion päällä. Metsäkuviolle on istutettu mäntyä, mutta ympäröivä metsä on
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lähinnä kuusta ja alue on Uitonsuota varjoisampi. Alueella kasvaa puolukan
lisäksi myös rehevänä kasvavaa mustikkaa, nuoria pihlajia ja jäkäliä.

Kuva 2. Pynnönlahden pölytyskoealue on kuusimetsien keskellä oleva, alle
kymmenen vuotta sitten hakattu ja istutettu, mäntyä kasvava metsäkuvio. © Aura
Tuominen
Kokeen suunnittelussa mukailtiin Bommarcon ym. (2012) ja Klattin ym. (2013)
tutkimuksia, joissa pölytyksen merkitystä eri viljelykasvien sadolle oli selvitetty
estämällä osalta kasveista hyönteispölytys ohuella verkolla, ja vertaamalla niiden
satoa tämän jälkeen normaalin pölytyksen saaneisiin verrokkeihin.
Kokeessa valittiin kymmenen versoparia kummaltakin koealueella. Versoparit
olivat noin puolentoista metrin etäisyydellä toisistaan, mahdollisimman hyvin
alueen kattaen, ja parin sisällä etäisyys oli noin 20 cm, jotta kullakin parilla olisi
mahdollisimman samanlaiset olosuhteet.
Parin versoista toinen peitettiin puutikkujen varaan asetetulla tylliverkolla (Kuva
3), joka upotettiin rautalangasta väännetyillä hakasilla maahan niin, etteivät
hyönteiset päässeet pölyttämään kyseistä versoa. Verrokkina toimiva pari
merkittiin puutikulla, mutta se sai normaalin hyönteispölytyksen. Versoista
laskettiin kukat.
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Kuva 3. Pölytyskokeessa osa versoista peitettiin puutikkujen varaan asetetulla
tyllipussilla, jotta hyönteiset eivät pääsisi pölyttämään niitä. © Aura Tuominen
Kokeessa käytettävä tylli valittiin niin, että se muuttaisi kasvien olosuhteita
mahdollisimman vähän. Valkoinen verkko olisi saattanut houkutella hyönteisiä
alueelle, ja tumma olisi saattanut kerätä lämpöä auringossa, joten kokeessa
käytettävä tylli oli harmaata. Kukinnan loputtua tyllipussit poistettiin. Tällä
varmistettiin, että jos pusseilla kuitenkin olisi vaikutusta kasveihin, vaikutus olisi
mahdollisimman lyhytkestoista.
Kummallekin alueelle laitettiin myös dataloggeri (Weisemann Klein WK057, Kuva
4) noin puolen metrin korkeudelle maasta avoimeen kohtaan mittaamaan
lämpötilaa ja suhteellista ilmankosteutta, jotta tuloksia voitaisiin verrata
kasvuolosuhteisiin. Dataa kerättiin kokeen perustamisesta kukintavaiheen alussa
sadon kypsymiseen ja kokeen purkamiseen asti. Laitteet tallensivat lämpötilan ja
ilmankosteuden tunnin välein, jolloin mittaustuloksia tuli vuodelta 2016 yhteensä
1 838 ja vuodelta 2017 yhteensä 2 304.
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Saadusta aineistosta testattiin lämpötilan ja suhteellisen kosteuden vuosien ja
koealojen välisiä eroja, ja lisäksi aineistoa verrattiin lähimmän Ilmatieteenlaitoksen
havaintoaseman aineistoon. Lähin asema sijaitsee Mikkelissä n. 30 kilometrin
päässä koealoista. Eroja testattiin kahden riippumattoman otoksen T-testillä
Microsoft Excel -ohjelmalla (versio 16.0.9226.2114), ja alueille laskettiin myös
kukinnan alusta sadon kypsymiseen kertyneet tehoisat lämpösummat (W)
käyttäen kaavaa (Allaby 2010):
𝑊 = ∑(𝑇𝑑 − 5)

(1)

jossa Td on vuorokausille laskettu lämpötilojen keskiarvo.

Kuva 4. Lastulevyllä sateelta suojatut dataloggerit asennettiin koealueille
mittaamaan ilman suhteellista kosteutta ja lämpötilaa. © Aura Tuominen
Sadon kypsyttyä koeyksilöiden marjat ja versot kerättiin versokohtaisiin
pusseihin. Pussit laitettiin kylmälaatikkoon jo koealueella ja pakastettiin tämän
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jälkeen. Versot katkaistiin maanpinnan tasalta. Marjoista ja versoista mitattiin
tuorepainot Mettler Toledo Ag204 -vaa’alla. Punnitsemisen jälkeen näytteet
laitettiin

foliosta

tehtyihin

kuppeihin

(Kuva

5),

joissa

niitä

kuivattiin

kuivatusuunissa 60 celsiusasteessa noin viikko, niin, että kaikki neste oli
haihtunut. Kuivatuksen jälkeen marjoista ja versoista mitattiin myös kuivapainot.

Kuva 5. Koekasvien versoja ja versokohtaisesti jaettuja marjoja ennen kuivausta. ©
Aura Tuominen
Saadusta aineistosta analysoitiin käsittelyjen, koealojen ja vuosien välisiä eroja.
Tähän käytettiin IBM SPSS -ohjelman (versio 24.0) Mann Whitney U -testiä, jossa
merkitsevyyden raja-arvona oli 0,05. Kyseinen testi valittiin, koska se ei oleta
aineiston normaalijakautuneisuutta.

2.3 Puolukkaa pölyttävät hyönteiset
Pölyttäjälajistoa selvitettiin tarkkailemalla pölyttäjähyönteisiä kesinä 2016 ja 2017
kahdella Keski-Suomessa sijaitsevalla puolukkavaltaisella alueella ja lisäksi EteläSavon koealueilla. Pölyttäjiä tarkkailtiin 20 minuuttia kerrallaan valituilla, noin
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neliömetrin

kokoisilla

ruuduilla,

joilta

listattiin

pölytysvierailuja

tehneet

hyönteiset. Ruudut valittiin kattamaan tasaisesti havainnointialueet, ja tarkkailuja
tehtiin koko kukinnan ajan eri kellonaikoihin ja eri sääolosuhteissa, jotta aineisto
kuvaisi mahdollisimman kattavasti puolukkaa pölyttävää lajistoa. Vuonna 2016
tarkkailua tehtiin yhteensä 16,5 tuntia kahdeksana päivänä ja vuonna 2017
kahdeksan

tuntia

kuutena

luokiteltiin

karkeasti

päivänä.

kimalaisiin,

Pölytysvierailuja

muihin

tehneet

mesipistiäisiin,

hyönteiset

perhosiin

ja

kukkakärpäsiin. Yksittäisten hyönteisten koealoilla tekemien pölytysvierailujen
määrää ei erikseen laskettu.
Pölyttäjien

uskollisuutta

puolukalle

selvitettiin

hyönteisistä

otetuista

siitepölynäytteistä määrittämällä, mitä kasvilajeja niiden kantamassa siitepölyssä
on, ja mikä osuus siitepölystä on puolukkaa. Keski-Suomen tarkkailualueilta
pyydystettiin puolukkaa pölyttäneitä hyönteisiä

kesällä 2016. Hyönteisiä

pyydystettiin

joissa

etyyliasetaattia

suoraan

puolukalta

tainnuttamassa

purkkeihin,

hyönteiset.

Purkit

oli

laitettiin

vanulapuissa
jo

maastossa

pyydystyksen jälkeen kylmälaukkuun ja sieltä mahdollisimman nopeasti
pakastimeen.
Hyönteisten kantamasta siitepölystä tehtiin myöhemmin näytteet, joita tutkittiin
valomikroskoopilla. Kimalaisilta näytteet tehtiin takajalkojen siitepölyvasuista
(Kuva 6), muilla hyönteisillä ympäri hyönteistä tarttuneesta siitepölystä.
Siitepölystä saatiin näyte liuottamalla se pisaraan laimeaa saippuavettä (Kuva 7).
Näytteessä näkyvä eri lajien siitepöly määritettiin Global Pollen Project verkkosivuston (https://globalpollenproject.org/) avulla ja niiden lukusuhteet
arvioitiin silmämääräisesti (Kuva 8).
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Kuva

6.

Preparointimikroskoopin

läpi

otettu

kuva

kimalaisesta

siitepölyvasuineen. © Aura Tuominen

Kuva

7.

Kimalaisia

ja

niiden

jalkojen

siitepölyvasujen

valomikroskooppia varten tehtyjä näytteitä. © Aura Tuominen

siitepölystä
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Kuva 8. Mikroskooppikuva puolukan ja männyn siitepölyhiukkasista kimalaisen
siitepölyvasusta otetusta näytteestä. © Aura Tuominen

3 TULOKSET
3.1 Pölytyskoe
Vuoden 2016 aineistossa on 38 versoa ja niistä kerätty sato, ja vuoden 2017
aineistossa on 39 versoa satoineen (Taulukko 1). Vuodelta 2016 puuttuu kaksi
versoa ja vuodelta 2017 yksi, koska pölytyksen estävät verkot olivat kokeen aikana
rikkoutuneet.
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Taulukko 1. Puolukan lisääntymismenestystä kuvaavien muuttujien keskiarvot
pölytyksenesto- ja kontrollikäsittelyn saaneilla versoilla kahdella koealueella
vuosina 2016 ja 2017.
2016

2017

Käsittely

Kontrolli

Käsittely

Kontrolli

10,9

12,2

11,2

11,1

8

7,778

9,7

8,8

0,1

5,2

Pynnönlahti 1

5,444

0,333

6,4

Marjoja/
kukka

Uitonsuo

0,110

0,721

0,009

0,468

Pynnönlahti 0,129

0,681

0,043

0,660

Marjojen
keskipaino
tuore (g)

Uitonsuo

0,338

0,345

0,548

0,363

Pynnönlahti 0,172

0,215

0,302

0,272

Marjojen
keskipaino
kuiva (g)

Uitonsuo

0,051

0,052

0,067

0,047

Pynnönlahti 0,027

0,034

0,05

0,035

Kuivapaino/
tuorepaino

Uitonsuo

0,148

0,153

0,123

0,129

Pynnönlahti 0,156

0,152

0,166

0,131

Verson paino

Uitonsuo

1,865

1,949

2,251

1,991

Pynnönlahti 0,763

0,786

1,030

0,890

Uitonsuo

0,902

0,978

0,894

0,912

Pynnönlahti 0,346

0,394

0,489

0,415

Kukkia/ verso

Uitonsuo

Pynnönlahti 7,778
Marjoja/ verso Uitonsuo

Verson
kuivapaino

1,2
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Testattaessa vuosien ja käsittelyiden välisiä eroja koealojen aineistot olivat
yhdessä, jotta testi antaisi yksittäisen koealan testaamista paremman kuvan
kokeen vaikutuksista puolukalle. Testattaessa vuosien välistä eroa myös käsittely
ja kontrolli olivat yhdessä, ja testattaessa käsittelyiden välistä eroa eri vuosien
aineistot yhdistettiin, koska aineisto ei ollut tarpeeksi suuri vuosien eron
testaamiseen käsittelyittäin, tai käsittelyiden testaamiseen vuosittain.
Vuosien välinen merkitsevä ero löytyi ainoastaan kuivapainosta suhteessa
tuorepainoon (Taulukko 2). Vuonna 2016 suhdeluku oli korkeampi, eli marjoissa
oli suhteessa vähemmän vettä, vaikkakin marjat olivat vuosien välillä saman
painoisia. Koealojen välillä merkitsevä ero oli kukkien määrässä, marjojen
keskipainossa ja versojen tuore- ja kuivapainossa (Taulukko 2). Uitonsuon
koealueilla kukkia oli enemmän, ja versot ja marjat olivat keskimäärin suurempia,
kuin Pynnönlahden koealueella (Taulukko 1).
Testattaessa käsittelyn ja kontrollin välisiä eroja kukkien määrässä tai versojen
tuore- ja kuivapainossa ei ollut käsittelyjen välistä merkitsevää eroa (Taulukko 2).
Versoista kerätystä sadosta tyllipussilla peitettyihin versoihin tuli huomattavasti
vähemmän marjoja suhteessa kukkien määrään, kuin hyönteispölytyksen
saaneisiin verrokkeihin (Kuva 9). Merkitsevä ero löytyi myös marjojen
kuivapainosta suhteessa tuorepainoon. Eroa tuoreiden tai kuivattujen marjojen
keskipainossa ei kuitenkaan ollut (Kuva 10, Taulukko 2). Versoilla, joilta oli estetty
hyönteispölytys, sato oli painoltaan 9,35% hyönteispölytyksen saaneiden versojen
sadosta.
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Taulukko 2. Vuosien, koealueiden ja käsittelyiden välisten erojen Mann-Whitneyn
U-testin p-arvot. Vuonna 2016 n=38, vuonna 2017 n=39. Koealueen 1 n=40,
Koealueen

2

n=37.

Pölytyksenestokäsittelyn

n=38

ja

kontrollin

n=39.

Merkitsevyyden raja p-arvolle oli 0,05.
Vuosi

Koealue

Käsittely

Kukkien määrä

0,542

0,004

0,609

Marjojen määrä

0,295

0,763

0,000

Marjaa/ kukka

0,322

0,397

0,000

Marjojen yhteispaino

0,450

0,695

0,000

Marjojen keskipaino

0,235

0,000

0,810

Kuivattujen marjojen yhteispaino

0,982

0,735

0,603

Kuivattujen marjojen keskipaino

0,339

0,290

0,000

Verson paino

0,714

0,000

0,862

Kuivatun verson paino

0,992

0,000

0,895

Marjojen kuivapaino/ tuorepaino

0,001

0,204

0,033
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Kuva 9. Kehittyneiden marjojen lukumäärässä suhteessa kukkien määrään
käsittelyittäin oli merkitsevä ero pölytyksenestokäsittelyn (n=38) ja avopölytetyn
kontrollin (n=39) välillä (Mann-Whitneyn U-testi, p=0,000). Kuvaajassa näkyy
havaintojen jakautuminen kvartaaleittain. Keskimmäinen poikkiviiva näyttää
havaintojen mediaanin, x on havaintojen keskiarvo. Viiksilaatikon ulkopuoliset
pisteet merkitsevät poikkeavia arvoja.

Kuva

10.

Marjojen

keskipainossa

ei

ollut

merkitsevää

eroa

pölytyksenestokäsittelyn (n=38) ja avopölytetyn kontrollin (n=39) välillä (Mann-
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Whitneyn U-testi, p=0,810). Kuvaajassa näkyy havaintojen jakautuminen
kvartaaleittain. Keskimmäinen poikkiviiva näyttää havaintojen mediaanin, x on
havaintojen keskiarvo. Viiksilaatikon ulkopuoliset pisteet merkitsevät poikkeavia
arvoja.
Kesä 2016 oli merkitsevästi lämpimämpi kuin kesä 2017 kummallakin koealueella.
Uitonsuon

koealue

oli

kumpanakin

vuonna

tilastollisesti

merkitsevästi

lämpimämpi kuin Pynnönlahden koealue. Tehoisa lämpösumma kertyi kuitenkin
kumpanakin vuonna koealueilla suunnilleen samaksi kukinnan alkamisen ja
sadon kypsymisen välisenä ajanjaksona (Taulukot 3 ja 4).
Dataloggerit olivat mitanneet jopa yli 40 asteen lämpötiloja (Liite 1), mikä
tarkoittaa, että lämpötila koealueilla noin puolen metrin korkeudessa on ainakin
osan ajasta ollut selkeästi muuta ilmaa lämpimämpi. Ilmatieteenlaitoksen
havaintoaseman mittaamat lämpötilat olivat kumpanakin vuonna merkitsevästi
viileämpiä kuin kummankaan dataloggereista mittaamat lämpötilat (Taulukko 4).
lasketut tehoisat lämpösummat ovat myös alhaisemmat kuin koealoilla mitatut
(Taulukko 3).
Suhteellinen ilmankosteus on ollut maan pinnassa korkea (Liite 2). Alueen 1
suhteellinen ilmankosteus oli kumpanakin vuonna merkitsevästi korkeampi kuin
alueella 2. Vuosi 2017 oli huomattavasti vuotta 2016 kosteampi (Taulukko 3).
Ilmatieteenlaitoksen mittaamat arvot ovat olleet dataloggerien mittaamia
korkeampia, lukuun ottamatta Uitonsuon koealuetta vuonna 2017, jolloin
dataloggerin ja Ilmatieteenlaitoksen aineistojen välillä ei ollut merkitsevää eroa.
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Taulukko 3. Dataloggerien Uitonsuon ja Pynnönlahden koealoilta mittaama
lämpötila- ja ilman suhteellisen kosteuden aineisto sekä Ilmatieteenlaitoksen
Mikkelin havaintoaseman aineistot samalta ajanjaksolta.
Uitonsuo

Pynnönlahti

Mikkeli

2016

2017

2016

2017

2016

2017

28.5. –

12.6. –

28.5. –

12.6. –

28.5. –

12.6. –

12.8.

15.9.

12.8.

15.9.

12.8.

15.9.

Keskilämpötila

17,8

15,1

18,0

15,4

15,9

13,9

Tehoisa
lämpösumma

973,5

971,6

994,3

999,4

831,8

849,7

Suhteellisen
kosteuden k.a.

76,0

82,4

73,7

80,0

77,7

82,7

Mittauspäiviä

76

96

76

96

76

96

Mittausajanjakso

Taulukko 4. Kahden riippumattoman otoksen T-testin p-arvot Uitonsuon ja
Pynnönlahden koealueiden ja Mikkelin havaintoaseman datasta. Vuodelta 2016
havaintoja on 1 838 ja vuodelta 2017 havaintoja on 2 304.
Suhteellinen
kosteus

Lämpötila

Uitonsuo 2017

0,000

0,000

Pynnönlahti 2016

0,002

0,256

Mikkeli 2016

0,020

0,000

Vertailtavat koealueet
Uitonsuo 2016
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Pynnönlahti 2016

Pynnönlahti 2017

0,000

0,000

Mikkeli 2016

0,000

0,000

Mikkeli 2016

Mikkeli 2017

0,000

0,000

Uitonsuo 2017

Pynnönlahti 2017

0,000

0,101

Mikkeli 2017

0,528

0,000

Pynnönlahti 2017

Mikkeli 2017

0,000

0,000

Koealat 2016

Koealat 2017

0,000

0,000

Mikkeli 2016

0,000

0,000

Mikkeli 2017

0,002

0,000

Koealat 2017

3.2. Puolukkaa pölyttävät hyönteiset
Pölyttäjähyönteisten tarkkailuun käytetty kokonaisaika vuonna 2016 oli 16,5
tuntia. Käytettynä aikana tarkkailualueilla pölytysvierailuja tehneitä hyönteisiä oli
yhteensä 126, joista 109 oli kimalaisia, 8 muita mesipistiäisiä, 5 kukkakärpäsiä ja 4
perhosia. Vuonna 2017 kokonaisaika oli 8 tuntia. Tuona aikana hyönteisiä oli
yhteensä 11, joista 7 oli kimalaisia ja 4 muita mesipistiäisiä. Hyönteishavaintojen
määrät on suhteutettu havainnointiaikaan (havaintoa/ tunti) taulukossa 5.
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Taulukko

5.

Puolukkapaikoilta

valituilla

ruuduilla

havaitut

hyönteiset

(havaintoa/ tunti). Taulukossa on eritelty puolukkaa pölyttäneet hyönteiset ja
muut hyönteishavainnot tarkkailuruuduilta.
2016

2017

Pölyttäjäryhmä

Pölyttäneet

Muut
havainnot

Pölyttäneet

Muut
havainnot

Kimalaiset

6,61

3,33

0,88

0,13

Muut mesipistiäiset

0,48

0,30

0,5

0,25

Kukkakärpäset

0,30

30,3

-

-

Perhoset

0,24

2

-

-

Havaituista puolukan kukalla käyneistä pölyttäjistä vuosien aineistot yhteen
laskettuna 88% oli kimalaisia, 5% muita mesipistiäisiä, 4% kukkakärpäsiä ja 3%
perhosia. Koealueilta pyydystettyjä kimalaisia oli 27. Kimalaisista otetuissa
näytteissä keskimäärin 88,4% siitepölystä oli lähtöisin puolukasta, ja lopusta
11,6%:sta suurin osa oli tuulipölytteistä mäntyä (Kuva 11). Reilut 2,5% siitepölystä,
joka ei ollut puolukkaa tai mäntyä, sisälsi kolmen eri lajin siitepölyä. Näitä lajeja ei
erikseen määritetty. Muita puolukalta pyydystettyjä hyönteisiä oli liian vähän
keskiarvojen laskemiseen siitepölystä, ja monesta ei löytynyt siitepölyä näytteen
saamiseksi.
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Kimalaisista otetut siitepölynäytteet
100 %
80 %
60 %
40 %
20 %
0%
1

3

5

7

9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53

Puolukka

Mänty

Muu

Kuva 11. Havainnointialueilta pyydystettyjen kimalaisten siitepölyvasuista
otetuista näytteistä lajeittain lasketut suhteelliset osuudet puolukan ja männyn
siitepölylle. Muun siitepölyn lajeja ei erikseen määritetty.

3.3. Rahallinen arvo
Puolukan kaupallista poimintaa on tilastoitu Maa- ja metsätalousministeriön ja
myöhemmin Maaseutuviraston Marsi-raporteissa, joihin kerätään vuosittain
luonnonmarjojen ja -sienten kauppaantulomääriä, niistä maksettuja hintoja,
tuonti- ja vientimääriä sekä muita luonnonmarjoihin ja -sieniin liittyviä tietoja. Osa
Marsi-raporttien tilastoista yltää vuoteen 1977 asti.
Kotitarvepoiminnasta ei ole saatavilla yhtenäistä tilastoa, ja Suomen laajuisia
selvityksiä kotitarvepoiminnan määristä on tehty vähän. Aiheesta tehtyjen
tutkimusten mukaan kotitarvepoiminnan osuus on kuitenkin merkittävä. Vuosina
1997 – 1998 tehdyn kyselytutkimuksen mukaan kotitalouksien poimimasta
puolukasta kotikäyttöön päätyi noin 65% (Saastamoinen ym. 2000). Metlan
raportin mukaan vuonna 2000 kotitarvepoiminnan osuus oli jopa 75% kaikista
poimituista marjoista. Tässä luvussa ei kuitenkaan ollut eritelty eri marjoja, vaan
luku koskee metsämarjoja yleensä (Hetemäki 2006). Poimitun puolukan määrät
vaihtelevat satomäärien mukaan (Vaara ym. 2013).
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Myöskään poimintamäärien suhteesta satoon ei ole montaa arviota. 2011 tehdyn
arvion mukaan vuotuisista sadoista kerätään vain noin 8-10% (Turtiainen ym.
2011). Tämän arvion lisäksi paikallisesti Pihtiputaalla vuonna 1976 tehdyn
tutkimuksen mukaan kohtalaisesta sadosta poimittiin 7% (Raatikainen 1976).
Vuosien varrella puolukan poiminta- ja kauppaantulomäärät ovat vaihdelleet
suuresti esimerkiksi vaihtelevan sadon ja kysynnän myötä (Kuva 12). Kysyntään
ja samalla puolukasta maksettuun hintaan (Kuva 13) taas ovat voineet vaikuttaa
esimerkiksi tuontimäärät ja edellisvuoden sato (Maaseutuvirasto 2015). Vuosien
1990-2017 välinen kauppaantulomäärien keskiarvo on noin 5735 tonnia vuodessa.
Marsi-raporttien mukaan määrät ovat olleet viime vuosina kasvussa ja tästä
tilastosta viimeisten 10 vuoden keskiarvo onkin selvästi korkeampi, noin 7080
tonnia. Kasvu ei kuitenkaan ole tilastollisesti merkitsevää. Merkitsevyys
tarkistettiin Akin menetelmäblogin laskurilla (Taanila 2017).
Puolukan vientimäärät ovat kasvussa (Kuva 14, Maaseutuvirasto 2017, Taanila
2017) Etenkin Kiinassa ja Euroopassa on virinnyt kiinnostus puhtaita ja terveellisiä
metsämarjoja kohtaan.

Tärkeimmät vientimaat ovat vaihdelleet ajan myötä,

esimerkiksi 60-luvulla kauppaa käytiin Saksaan ja Tanskaan (Kalela ja Väänänen
1960). Naapurimaiden kanssa marjakauppaa käydään alueittain vaihtelevista
sadoista riippuen kumpaankin suuntaan. Ruotsi onkin usein Suomen suurin
puolukan tuoja tai ostaja.
Vuodesta 1990 lähtien kauppaantulleen puolukan rahallinen kokonaisarvo on
ollut keskimäärin 7,36 miljoonaa euroa vuodessa ilman arvonlisäveroa. Kun
lasketaan hyönteispölytyksen osuus ja lisätään kotitarvepoiminnan osuus 65%
kaikesta poimitusta puolukasta, saadaan hyönteispölytyksen verottomaksi arvoksi
vuodesta keskiarvolta 19,2 miljoonaa euroa vuodessa.

8529

8668

2011

2012

5243,4

6057

2981

3678

5887
2438

1507

972

2000

4041

5443
3289

4465

3195
2000

6825
3391

4118

4000

1999

5797

7486
5509

4052

8000
6000

7613

10000

8544

9260

12000

9615

10746

Kauppaantulomäärät (1000 kg)

11240
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Kuva

12.

Puolukan

kauppaantulomäärät

vuosina

1990-2017

2017

2016

2015

2014

2013

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

0

(Maa-

ja

metsätalousministeriö 2007, 2009 ja 2010, Maaseutuvirasto 2017 ja 2018).
Regressiosuora osoittaa kokonaiskehityksen suunnan (kulmakerroin=0,307),
mutta kasvu ei ole tilastollisesti merkitsevää (Taanila 2017, p=0,056).

Maksettu hinta/ kg
1,8
1,53

1,6
1,33

1,4

1,16

1,2

1,04

1
1
0,8

1,33

1,04

1,07
0,95

0,87

0,88

0,88

2016

2017

0,7

0,6
0,4
0,2
0
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Kuva 13. Puolukasta maksetut kilohinnat ilman arvonlisäveroa vuosina 2005-2017
(Maa- ja metsätalousministeriö 2007, 2009 ja 2010, Maaseutuvirasto 2017 ja 2018).
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Vientimäärät (1000 kg)
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1638,403
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1411,716

1400
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855,731

800

760,9

701,841

600
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400

200

7,5

278,736
8,1

2,6

1,35
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62,9

0
-200
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2006

14.

2007

Tuoreen

puolukan

2011

2012

vientimäärät

2013

2014

vuosina

2015

2016

2006-2017

2017

(Maa-

ja

metsätalousministeriö 2007, 2009 ja 2010, Maaseutuvirasto 2017 ja 2018).
Regressiosuora osoittaa yleisen kehityksen suunnan. (Kulmakerroin=0,614). Kasvu
on tilastollisesti merkitsevää (Taanila 2017, p=0,017).

4 TULOSTEN TARKASTELU
4.1. Miten hyönteispölytys vaikuttaa puolukan satoon?
Hyönteispölytyksen osuus oli puolukan kokonaissadosta 90,65%. Marjoja tuli
käsittelyssä n. 12%:iin kukista vuonna 2016 ja n. 2,5%:iin kukista vuonna 2017, kun
normaalin hyönteispölytyksen saaneiden versojen vastaavat luvut olivat 70%
vuonna 2016 ja 56% vuonna 2017. Pölytyskokeen tuloksista on selvästi nähtävissä,
että hyönteispölytyksellä on todella suuri vaikutus puolukan satoon. Versojen
painoissa ja kukkien määrässä ei ollut eroa käsittelyiden välillä (Taulukko 2), joten
versojen valinta ei liene vaikuttanut tulokseen. Puolukkasadoissa ei ollut vuosien
välistä eroa, mutta Uitonsuon koealueella sekä versot että marjat olivat suurempia
kuin Pynnönlahdella (Taulukko 1).
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Nuortilan ym. tutkimuksessa (2002) verkolla peitetyt puolukanversot eivät
tuottaneet ollenkaan marjoja. Avopölytyksen saaneilla versoilla marjoja tuli 69%
kukista. Osa versoista pölytettiin keinotekoisesti kauempaa tuodulla siitepölyllä
ristipölytyksen

varmistamiseksi,

minkä

havaittiin

parantavan

satoa

hyönteispölytyksen saaneisiin verrattuna. Fröborgin (1996) vastaavassa kokeessa
versot, joilta hyönteispölytys oli estetty, tuottivat marjoja noin neljään prosenttiin
kukista. Kuitenkaan avopölytykselläkään marjoja ei tullut kuin 29% kukista.
Eroja

tuloksissa

selittävät

luultavimmin

erilaiset

kasvuolosuhteet.

Sekä

kasvupaikkojen abioottiset että bioottiset tekijät ovat todennäköisesti poikenneet
toisistaan. Nuortilan ym. tutkimus oli toteutettu Oulangan kansallispuistossa
Suomessa, satoja kilometrejä Etelä-Savon koealueita pohjoisempana, ja Fröborgin
tutkimus Tullgarnin alueella Ruotsissa taas selkeästi etelämpänä, lähellä merta.
Eroja satoon ovat voineet aiheuttaa esimerkiksi valon määrä, lämpötila, maaperän
ominaisuudet, kosteus, kasvien geeniperimä ja pölyttäjäyhteisöjen erot (Albrecht
ym. 2012, Brittain ym. 2013, Hjalmarsson ja Ortiz 1998, Pliszka ja Scibisz 1989).
Monipuolinen

pölyttäjäyhteisö

parantaa

pölytystulosta

ja

vähentää

sään

vaikutusta siihen (Albrecht ym. 2012, Brittain ym. 2013).
Eroa sadossa vuosien välillä ei ollut, vaikka vuosi 2016 oli selvästi vuotta 2017
lämpimämpi (Taulukot 3 ja 4). Vuonna 2017 sadon kypsyminen kesti yli kaksi
viikkoa kauemmin, kuin vuonna 2016, minkä ansiosta lämpösummat ovat
kuitenkin kummallakin koealueella vuosien välillä samat (Taulukko 3).
Koealueiden välillä lämpösummat poikkesivat toisistaan, mikä on voinut olla yksi
osatekijä sille, että myös sadoissa oli eroa koealueiden välillä (Taulukko 2).
Vuosi 2017 oli selvästi sateisempi kuin vuosi 2016 (Taulukot 3 ja 4). Tämä saattaa
olla syynä merkitsevälle erolle vuosien välillä marjojen kuiva- ja tuorepainon
suhteessa. Sateinen vuosi lisäsi marjojen vesipitoisuutta ja siksi suhdeluku oli
pienempi. Ero on kuitenkin todella pieni, mikä näkyy siinä, että marjat olivat
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saman kokoisia, ja myöskään kuivapainojen välillä ei ollut vuosien välillä
merkitsevää eroa (Taulukko 2).
Dataloggereiden data antaa tietoa siitä, millaiset paikalliset kasvuolosuhteet
koealueilla on ollut. Vaikka dataloggerit asennettiin suunnilleen samanlaisiin
paikkoihin samalle korkeudelle, niiden ympäristöä ei ollut systematisoitu. Tästä
johtuen niistä ei saa kovin tarkkoja vertailuarvoja muihin, esimerkiksi sadon
kypsymiseen

vaadittuja

Ilmatieteenlaitoksen

lämpösummia

sääasemat

pyrkivät

mittaaviin
mahdollisimman

tutkimuksiin.
harhattomiin

mittaustuloksiin, ja niistä saatu aineisto onkin paremmin verrattavissa esimerkiksi
muiden sääasemien avulla laskettuihin lämpösummiin.

4.2. Mitkä hyönteiset puolukkaa pölyttävät ja kuinka uskollisesti?
4.2.1. Puolukkaa pölyttävät hyönteiset
Kokeen vuosien välillä oli valtava ero havaittujen, pölytysvierailuja tehneiden
hyönteisten

määrässä.

Kun

vuonna

2016

havaittiin

keskimäärin

7,63

pölytysvierailuja tehnyttä hyönteistä tunnissa, vuonna 2017 sama luku oli 1,38.
Vuonna 2017 tarkkailuun käytetty aika oli noin puolet vuonna 2016 käytetystä
ajasta, mutta tarkkailu tehtiin kumpanakin vuonna läpi kukinnan keston ja eri
sääolosuhteissa, joten se ei selitä eroa.
Vuosien välisessä sadossa ei kuitenkaan ollut tilastollisesti merkitsevää eroa.
Vuonna 2016 puolukkasato oli koko Suomessa hyvä tai erittäin hyvä. Sato oli hyvä
myös laadultaan ja puolukkaa poimittiin myyntiin enemmän kuin koskaan
(Maaseutuvirasto 2017). Vuonna 2017 sato oli hyvä, mutta sen laadussa oli
vaihtelua ja se kypsyi myöhään (Maaseutuvirasto 2018).
Kokonaan pölytys estämällä satoa ei tullut juuri lainkaan, mutta vaikka pölyttäjiä
oli vuonna 2017 alle 20% edellisvuodesta, vaikutusta satoon ei ollut. Tämä
herättää kysymyksen, minkä verran pölyttäjiä on tarpeeksi. Minkä verran
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pölyttäjiä tarvitaan, jotta kaikki kukat tulevat pölytetyiksi? Kimalaisten ja muiden
pölyttäjien kannanvaihteluiden parempi tunteminen voisi vastata myös tähän
kysymykseen.
4.2.2. Pölyttäjien kukkauskollisuus
Kimalaiset olivat selvästi tärkeimpiä puolukan pölyttäjiä. Kimalaiset olivat myös
uskollisia pölyttäjiä, ja hyönteispölytteisten kasvien siitepöly oli lähes yksinomaan
puolukkaa. Kun mustikka ja puolukka eivät kuki yhtä aikaa, siitepölyjen
sekoittumisen vaaraa ei ole. Kaikilla kimalaisilla oli systemaattisesti myös männyn
siitepölyä vasuissaan. Olisi kiinnostavaa tietää, keräävätkö kimalaiset sitä
tarkoituksella, vai päätyykö sitä mukaan muun siitepölyn mukana.
Kukkauskollisuus on kimalaisille opittua. Niillä on myös syntyessään geneettisiä
preferenssejä, mutta ne korvaantuvat nopeasti, kun kimalainen alkaa suosia lajeja,
joiden kukissa vierailut ovat olleet palkitsevia. Tämä käytös tehostaa meden ja
siitepölyn

keräämistä

lentomatkaan

ja

pölyttäjävierailuihin

suhteutettuna.

Kimalaisten suosimat kasvilajit vaihtelevat riippuen siitä, keräävätkö ne mettä vai
siitepölyä (Goulson 2010).
Kukkauskollisuus voi kuitenkin vaihdella kimalaislajista riippuen. Raine ja
Chittka

(2005)

tutkivat

eroja

kolmen

kimalaislajin,

kivikko-,

pelto-,

ja

kontukimalaisen kukkauskollisuuden välillä. Kontukimalainen oli systemaattisesti
kukkauskollisin

pölyttäjä,

peltokimalainen

vähiten

kukkauskollinen.

Pölyttäjäyhteisön erot jopa lajitasolla voivat siis vaikuttaa pölytyksen tulokseen.
Riski on luultavasti suurin aikaisimpien puolukankukkien kanssa, jos mustikan
kukinnan loppu venyy puolukan kukinnan alkamisen kanssa päällekkäin.
Mayerin ym. (2012) tutkimuksessa puolukan kanssa samaan sukuun kuuluvaa
juolukkaa pölyttäneet kimalaiset vierailivat myös pihlajalla, joka kukkii myös
puolukan kanssa samaan aikaan.
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4.2.3. Kimalaisten kantoihin ja pölytystehokkuuteen vaikuttavia tekijöitä
Kukkauskollisuuden lisäksi monet muutkin tekijät vaikuttavat kimalaisten
pölytystehoon. Pölytyksen onnistumiseen voi vaikuttaa esimerkiksi kasvilajin
kasvuston koko. Pieniä kasvustoja pölyttäneet kimalaiset keräsivät vähemmän
siitepölyä kuin suurempia kasvustoja pölyttäneet, ja myös pölyttäjien määrät
jäivät

pienillä

alueilla

suhteessa

vähäisemmiksi.

Metsähabitaattien

pirstoutuneisuus voi tätä kautta heikentää siellä kasvavien hyönteispölytteisten
kasvien lisääntymismenestystä (Mayer ym. 2012).
Maiseman rakenne vaikuttaa kimalaiskantoihin ja kimalaisten pölytystehoon.
Niittyjen ja maiseman vaihtelevuuden on havaittu lisäävän sekä kimalaisten
yksilö- että lajimääriä (Hatfield ja LeBuhn 2007, Rodríguez ja Kouki 2016).
Kimalaisten

lentämät

matkat

ovat

lajista

riippuen

muutamasta

sadasta

viiteensataan metriä, mutta matka oli lyhyempi, kun maisemassa oli paljon
yksipuolista semi-luonnontilaista maastoa, esimerkiksi maatalousmaata (Redhead
ym. 2016).
Ilmastonmuutoksen on havaittu vaikuttavan eri kokoisiin kimalaiskuningattariin
eri tavoin. Leudot talvet suosivat suuria kuningattaria, kun kylminä talvina
tällaista etua ei ole. Lämpimät keväät taas lyhentävät aikaa, jonka horroksesta
vironnut kuningatar selviää ilman ravintoa (Vesterlund 2015).
Myös maataloudessa käytettyjen torjunta-aineiden on havaittu vaikuttavan
kuningattariin vähentämällä niiden kykyä perustaa yhdyskunta (Baron ym. 2017).
Kuningattariin vaikuttavien tekijöiden lisäksi kimalaisia uhkaavat patogeenit.
Vuonna 2014 National Geographicissa (Holland 2014) kerrottiin kahden
tarhamehiläisten patogeenin tarttuneen myös kimalaisiin.
Puolukkasadoista on tehty tilastoja, mutta kimalaisten kannanvaihteluita ei ole
tutkittu kuin paikallisesti ja lyhytkestoisesti. Kun pölyttäjäkannoista ei tiedetä, on
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vaikea arvioida, missä määrin sadonvaihtelut noudattelevat kimalaiskantojen
vaihtelua.

4.3. Mikä on puolukan hyönteispölytyksen rahallinen arvo?
Vaikka

puolukan

hinnat

pysyvät

metsämarjoista

alhaisimpina,

sen

kotitarvepoiminta- ja kauppaantulomäärät nostavat rahallisen arvon muita
metsämarjoja korkeammaksi. Mustikan rahallinen arvo on puolukan jälkeen
toiseksi suurin, ja esimerkiksi vuosittaisen kauppaantulleen mustikan arvo on
viimeisinä kymmenenä vuonna ollut keskimäärin miljoona euroa puolukkaa
pienempi (Maa- ja metsätalousministeriö 2009, Maaseutuvirasto 2018).
Vuoden 2017 Marsi-raportin perusteella (Maaseutuvirasto 2018) kauppaantulo- ja
etenkin vientimäärät olivat edellisvuoteen verrattuna alhaiset (Kuvat 12 ja 14).
Ilmiö oli sama myös mustikalla. Tätä ei mitenkään selitetty raportissa. Sato oli
vuonna 2017 hyvä, joten se ei selitä pudotusta, mutta esimerkiksi vuoden 2014
raportissa (Maaseutuvirasto 2015) alhaisten määrien kerrottiin selittyvän
edellisvuoden

varastoilla

ja

liian

korkealla

hinnoittelulla.

Vuoden

2016

kauppaantulomäärät olivat vuodesta 1990 lähtien korkeimmat, joten varastot
voisivat selittää myös vuoden 2017 alhaiset määrät.
Tutkielmassa selvitettiin ainoastaan hyönteispölytyksen vaikutusta puolukan
satomääriin.

Satomääristä

valtaosan,

96,5%

painosta,

havaittiin

olevan

hyönteispölytyksen ansiota. Hyönteispölytys voi kuitenkin vaikuttaa myös sadon
laatuun (Klatt ym. 2013), millä voi olla vaikutusta puolukasta maksettuun
kilohintaan.
Puolukan hyönteispölytykselle laskettu rahallinen arvo, noin 19,2 miljoonaa euroa
vuodessa,

on

karkea

arvio,

perustuen

esimerkiksi

ainoastaan

yhteen

kotitarvepoiminnan määrästä tehtyyn selvitykseen. Se kertoo kuitenkin suuntaaantavasti hyönteispölytyksen arvon kokoluokasta. Arvio on tehty Suomen
kotitarvepoiminta- ja kauppaantulomäärillä, mutta puolukka on yleinen kasvi
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koko Skandinaviassa (Mossberg ja Stenberg 2014), ja myös Pohjois-Amerikassa
esimerkiksi Alaskassa sen alalaji Vaccinium vitis-idaea subsp. minus on suosittu
sekä

kotitarve-

että

kaupallisessa

poiminnassa

(Davis

ym.

2003).

Maailmanlaajuisesti puolukan hyönteispölytyksen rahallinen arvo nousee siis
luultavasti moninkertaiseksi.

4.4. Tuloksen luotettavuus ja yleistettävyys
Hyönteispölytyksen osuus oli pölytyskokeen tuloksissa yli 90%, mutta todellinen
luku saattaa olla jopa 100%. Huputettujen versojen marjat sijoittuivat usein
versojen kärkiin, mikä viittaa siihen suuntaan, että huputus ei ole ollut tarpeeksi
hyvä keino hyönteispölyttäjien estämiseksi, vaan verso on jossain vaiheessa
taipunut niin lähelle verkkoa, että sinnikäs pölyttäjä on päässyt pölyttämään sen.
Marjojen keskipainossa ei ollut eroa käsittelyiden välillä, mikä voisi myös viitata
siihen, että ne muutamat marjat, joita pussitettuihin versoihin tuli, olisivat saaneet
hyönteispölytyksen. Toisaalta varsinkin kesän 2017 aineistossa tällaisia versoja oli
niin vähän, että niitä ei saanut testattua tilastollisesti.
Ensimmäisen vuoden koeasetelmassa tyllipussit oli asetettu kolmen tikun varaan.
Marjoja tuli yhdeksään versoon 19:sta peitetystä versosta. Jälkimmäisenä kesänä
tyllipussit asetettiin neljän tikun varaan, jotta verso ei pääsisi taipumaan niin
lähelle verkkoa, ja marjoja tuli kolmeen versoon 19:sta. Tämä ero johtunee siitä,
että neljän tikun käyttäminen oli tehokkaampi pölytyksen estäjänä.
Erot koealojen tulosten välillä (Taulukot 1 ja 2) ja eri tutkimusten puolukan
hyönteispölytyksen vaikutuksista saamien tulosten erot osoittavat, ettei yhden
tutkimuksen tulos ole kovin laajasti yleistettävissä. Kattavammin ympäri maata
toteutetuilla kokeilla voitaisiin saada parempi kuva pölytyksen merkityksestä
puolukalle ja näin tarkentaa myös arviota rahallisesta arvosta.
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Pölytyskokeiden tueksi tarvittaisiin laajempaa aineistoa pölyttäjämääristä ja
niiden vertaamista vuotuisiin puolukkasatoihin. Puolukan sadoista tehdään kyllä
arvioita, mutta data pölyttäjien kannanvaihteluista puuttuu. Kannanvaihteludata
voisi selittää myös, miksei huomattava ero vuosien välillä pölyttäjien määrässä
vaikuttanut satoon. Kesän 2017 pölyttäjämäärät saattavatkin olla keskiarvoa ja
aivan riittäviä hyvän sadon turvaamiseen. Kesän 2016 pölyttäjävuosi olisi näin
ollen ollut poikkeuksellisen hyvä.

4.5. Muita puolukasta saatavaan tuottoon vaikuttavia tekijöitä
Puolukan

rahallinen

puolukkasadoista,

arvo

joille

muodostuu
kodin

helposti

tarpeisiin

saavutettavien

marjoja

poimivat

alueiden
ihmiset

todennäköisimmin menevät poimimaan puolukoita. Näillä alueilla saattaa taas
olla enemmän maankäytöllisiä tekijöitä, jotka pienentävät ja yksipuolistavat
pölyttäjäkantoja. Toisaalta esimerkiksi pienialaisten hakkuiden on havaittu
parantavan

puolukoiden

marjomisolosuhteita,

joten

vaikutus

on

kahdensuuntainen. Metsänreunan hakkuilla muodostetut kukkivat metsäniityt
monipuolistivat ja lisäsivät tutkimuksessa viereisiä peltoja pölyttäviä hyönteisiä
(Korpela 2014).
Suomalaisten metsämarjojen kysyntä kasvaa samalla kun pölyttäjät vähenevät.
Ympäri maailmaa on herännyt kiinnostus metsämarjojen terveellisyyteen
(Himelrick 2001), mikä on jo Suomessa näkynyt viennin kasvuna (Kuva 14). Tämä
luo

todennäköisesti

tulevaisuudessa

motivaatiota

kimalaisten

pölyttäjien kantojen ylläpitoon ja niiden ekologian tutkimiseen.

ja

muiden
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET
Hyönteispölytyksen

tutkiminen

ekosysteemipalveluna

vaatii

sekä

satojen,

pölyttäjien että poiminnan seurantaa (Kuva 15). Tässä tutkielmassa toteutetun
kaltaiset pölytyskokeet ovat olennainen osa hyönteispölytyksen merkityksen
ymmärtämistä. Sekä satoon että sadosta saatavaan tuottoon vaikuttavat kuitenkin
monet tekijät (Kuva 15), joiden vaihtelun takia yksittäinen tulos on huonosti
yleistettävissä. Siksi tarvittaisiin maantieteellisesti ja ajallisesti laajempaa aineistoa
sekä pölyttäjäkannoista, sadoista että poiminnasta. Näin saataisiin tarkempaa
tietoa ekosysteemipalvelun nykytilasta, ja myös avaimia sen tulevaisuuden
arvioimiseen.

Yritystoiminta

Ilmastonmuutos

Sää

Maaperä

Torjunta-aineet

Vieraslajit
ja -taudit

Maankäyttö

Sijainti

Kotitarvepoiminta

Pölyttäjät

Puolukan sato

Kaupallinen
poiminta

Kysyntä

Sadosta saatava
tuotto

Puolukan
hyönteispölytys
ekosysteemipalveluna
Kuva 15. Puolukan hyönteispölytyksen rahalliseen arvoon vaikuttavia tekijöitä.
Värilliset ruudut ovat tekijöitä, joita tässä tutkielmassa selvitettiin.
Laajemmille aineistoille olisi paljon käyttöä, kun etsitään tehokkaimpia tapoja
suojella hyönteispölytystä ekosysteemipalveluna. Esimerkiksi ilmastonmuutos ja
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elinympäristöjen pirstaloituminen voivat vaikuttaa monilla mekanismeilla sekä
satoon että pölyttäjiin, ja kokonaisuuden arviointi on vaikeaa. Jotta pölyttäjiä ja
voitaisiin suojella, on tunnettava niiden kannanvaihteluihin vaikuttavat tekijät.
Monet puolukkaan vaikuttavat tekijät vaikuttavat myös muihin metsämarjoihin,
joten ekosysteemipalveluun vaikuttavien tekijöiden ymmärtämisestä olisi hyötyä
metsämarjojen hyönteispölytyksen tutkimisessa laajemminkin.
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LIITE 1. Dataloggerien mittaamat lämpötilat (°C) koealueilla
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