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Uutiset  

Mehiläiset 
ponnistelleet 
viileässä

HOLLOLA
Taina Salakka-Kontunen

Kotimaisen hunajan sato jää 
puoleen normaalista sateisen 
ja kylmän sään takia.

Koska varastoissa ei ole jäljellä 
edellistä satoa, on todennäköis-
tä, että hunajan hinta nousee en-
si talvena, ja suomalainen hunaja 
loppuu kaupoista kevättalvella.

Yhtä huono sato kertyi edelli-
sen kerran vuonna 1998.

Alan asiantuntijat puhuvat 
kuin yhdestä suusta. Juhan-
nuksen jälkeen oli viikon, pa-
rin verran hyvä tilanne, sitten 
alkoi epävakainen sää ja kyl-
myys, ja mehiläisten meden-
keruu vaikeutui.

Hunajasadon kehitys pysähtyi 
koko maassa. 

Joidenkin pesien paino on 
saattanut laskea, kun pörriäi-
set ovat joutuneet syömään ke-
räämiään hunajavarastoja. 

Puhutaan jopa nälkäänäke-
vistä pesistä.

Valosen hunajatilalla Hollo-
lassa näkymät ovat aavistuksen 
paremmat. Monet saderintamat, 
jotka kurittivat itäistä ja keskistä 
Suomea heikentäen mehiläis-
ten työmaita, ohittivat Päijät-
Hämeen.

Hunajatilan isäntä Kari Va-
lonen arvioi, että sadosta tulee 
neljänneksen tai kolmanneksen 
pienempi kuin keskimäärin.

Tänä kesänä mehiläispesät 
maksavat myös veroa ankaras-
ta talvesta, joka asetti hyönteis-
ten talvehtimistaidot äärirajoille. 

Samoin toissatalvi oli mehi-
läisille koetteleva.

–�Toivesää olisi nyt aurinkoi-

nen ja lämmin. Tämän kesän ti-
lanne voisi vielä vähän korjaan-
tua, Kari Valonen toteaa.

Mehiläiset eivät tuota huna-
jaa alle +18 asteessa, ja kunnolla 
hunajantuotanto pääsee vauh-
tiin vasta +20 asteessa.

Tärkeimmät mesikasvit ovat 
vadelma, horsma ja rypsi. Näistä 
vadelma ja rypsi ovat jo kukki-
neet. Jäljellä on vähän horsmaa, 
apilaa ja ketokukkaa.

Tämä ja ensi viikko ratkaise-
vat, millaiseksi hunajasato lo-
pulta muodostuu.

–�Nyt ollaan kuitenkin niin 
paljon alle keskimääräisen ker-
tymän, että vaikka sää lämpeni-
si, vajetta ei ehditä kuroa kiinni, 
toteaa Suomen Mehiläishoita-
jain Liiton puheenjohtaja Jan-
ne Leimi.

Mehiläishoidon neuvoja Ari 
Seppälä sanoo, että paikallisia 
eroja hunajasadossa toki on, 
mutta missään päin Suomea ei 
ole aluetta, joka yltäisi tavan-
omaiselle tasolle.

–�Tällä alalla on aina varau-
duttava siihen, että kausivaih-
telu on suurta, joten se ei sinän-
sä ole yllätys tarhureille. Itsellä-
ni on kokemusta, että sato voi 
vaihdella jopa kuusinkertaisesti, 
muistuttaa Seppälä.

Kun tuote loppuu ja kysyntää 
olisi, hinta nousee.

Hunajantuottajat eivät uskalla 
arvailla, miten paljon huono ke-
sä nostaa hunajan hintaa.

–�Se on selvää, että jos sato jää 
puoleen, niin ei hintaa kuiten-
kaan voi kaksinkertaistaa, sa-
noo Ari Seppälä.

Hänen mukaansa kovin no-
peita hinnannousuja ei ole odo-
tettavissa. 

Pari, kolme pakkaamoa os-
taa merkittävän osan sadosta 
ja määrittelee tukkuportaalle 
jo etukäteen, minkä hintaise-
na hunaja syksyllä tulee kaup-
poihin.

Hunajan hinnannousupainei-
ta lisää se, että tuottajahinta on 
junnannut paikoillaan vuosia.

Samaan aikaan kaikki tuo-
tantokustannukset ovat kal-
listuneet, kuten mehiläispesi-
en talvielämään tarvittava ruo-
kintasokeri, jonka hinta koho-
si viime syksynä 30 prosenttia.

Polttoaineen hinnannousu-
kin lisää tuotantokustannuksia. 
Mehiläishoitajien pesät saattavat 
sijaita kaukana, ja kymmenien 
kilojen painoisia kennostoja on 
kuljetettava autolla jatkokäsit-
telyä varten.

Esimerkiksi Hollolassa Valo-
sen hunajatilalla on 150 pesää, 
joista kauimmaiset ovat 30 ki-
lometrin päässä tilalta.

Pesillä käydään pitkin vuotta. 
Mehiläishoitokausi alkaa huh-
tikuussa ja hiljenee lokakuussa.

Talvellakin pesillä on joskus 
vierailtava valvomassa, että 
kaikki on kunnossa ja etteivät 
pesiin esimerkiksi pääse iske-
mään virukset tai loiset.

Sadekesä: Suomalainen hunajasato 
jää puoleen normaalista.

MAKEAA LUONNOSTA

Suomalainen hunaja
 ■ Vuosittainen hunajasato vaih-

telee Suomessa 0,8 miljoonasta 
kilosta 3 miljoonaan kiloon.

 ■ Keskimääräinen sato on 1,7 
miljoonaa kiloa.

 ■ Hunaja-alan liikevaihto on 
noin 20 miljoonaa euroa vuo-
dessa.

 ■ Yksi mehiläispesä tuottaa kes-
kimäärin 36 kiloa hunajaa vuo-
dessa.

 ■ Kukin suomalainen syö huna-
jaa alle 600 grammaa vuodes-
sa. Määrä jää EU:n keskikulutuk-
sesta jälkeen yli 100 grammaa.

 ■ Suomessa kulutetusta huna-
jasta kotimaisen osuus on noin 
65 prosenttia.

 ■ Suomen Mehiläishoitajain Lii-
tossa on noin 1800 jäsentä. 
Kaikkiaan mehiläishoitajia on 
Suomessa yli 2000.

”
Vaikka sää 
lämpenisi, 

vajetta ei ehditä 
kuroa kiinni.
Janne Leimi

LAHTI
Jari Taari

Lahtelaisyhdistyksestä epäil-
lään kavalletun 30�000 euroa. 
Icehearts-yhteisön vetäjä Ville 
Turkka paheksuu, että työnan-
tajalla ei ole mahdollisuutta saa-
da rikosrekisteritietoa henkilös-
tä, joka on valittu käsittelemään 
rahaa. Työnantaja on velvolli-
nen tarkistamaan seksuaaliri-
kostuomiot henkilöltä, joka on 
työssään jatkuvasti tekemisissä 
lasten kanssa.

– Lainsäädännössä on aukko 
talousasioiden kohdalla. Siihen 
pitäisi saada muutos, hän vaatii.

Valtion ja kunnan viranomai-

silla on oikeus saada tietoja ih-
misistä, jotka on valittu hoita-
maan julkista tehtävää, mutta 
yksityisen puolen työnantajil-
la ei ole tällaista oikeutta, ker-
too rekisteripäällikkö Teemu 
Mikkola oikeusrekisterikes-
kuksesta.

Vaiteliaisuudella suojellaan 
työnhakijaa, Mikkola sanoo. Jos 
työnantaja saisi täyden rikosre-

kisteriotteen hakijoista tai vali-
tusta, valintaan saattaisivat vai-
kuttaa sellaiset tekijät, joilla ei 
ole mitään tekemistä kyseisen 
työtehtävän hoitamisessa.

Rikosrekisteritietoja pidetään 
arkaluonteisina.

Jokainen kansalainen voi pyy-
tää kerran vuodessa maksutta 
kopion omista tiedoistaan ni-
meämistään rekistereistä.

– Minään mainetodistuksena 
paperia ei voi kuitenkaan käyt-
tää, sillä emme leimaa emmekä 
allekirjoita sitä, Mikkola sanoo.

Mitään hanketta nykykäy-
tännön muuttamiseksi ei ole 
vireillä.

Icehearts-vilppiä poliisi tutkii 
törkeänä kavalluksena.

– Minun tuntumani on, että 
tällaiset jutut ovat lisääntymään 
päin. Meillä on ollut tänä vuon-
na jo muutama samantyyppinen 
juttu, kertoo rikostarkastaja Kari 
Kajala Päijät-Hämeen poliisista.

Kavalluksen taustalla on usein 

peliriippuvuus, tekijän talouden 
romahtaminen tai yli varojen 
eläminen. Tekijät ovat yleensä 
hyvässä asemassa, kun heillä on 
mahdollisuus päästä käsiksi työ-
paikkansa rahaliikenteeseen.

Niin yleisiä kavallukset eivät 
kuitenkaan ole, että Kajala kai-
pasi muutosta lakiin rikosrekis-
teriotteen saamisesta.

– Maksamattomista veroista, 
ulosotosta, maksuhäiriöistä ja 
luottotiedoista on kuitenkin 
mahdollista saada tietoa.

Kajala pitää Icehearts-juttua 
tutkinnallisesti selkeänä. Hän 
arvelee esitutkinnan valmistu-
van 1–2 kuukaudessa. Sen jäl-
keen juttu siirtyy syyttäjälle.

Iceheartsin Turkka kertoo, 
että yhdistyksessä heräsi epäi-
ly ensimmäisen kerran tämän 
vuoden alussa. Hän keskusteli 
epäillyn kanssa pitkään kasvok-
kain, mutta tämä kiisti kaiken.

– Ihmiset, jotka tekevät täl-

laista, osaavat usein olla hyvin 
vakuuttavia.

Epäiltyä ei ole tuomittu kaval-
luksesta aiemmin.

ESS:n tietojen mukaan hän 
kuitenkin jäi kiinni muutaman 
tuhannen euron kavaltamisesta 
muutama vuosi sitten. Tapaus 
ei liittynyt työhön vaan harras-
tustoimintaan.

Juttua ei viety poliisille. Osa-
puolet laativat maksuohjelman, 
jonka rahat vienyt täytti sovitus-
ti. Juttu oli sillä kuitattu.

Rikostarkastaja Kajala sanoo, 
että sopiminen on inhimillistä 
ja se pitää yllä työnantajan mai-
netta. Jos poliisi saa rikoksesta 
tiedon, se tutkitaan osapuolten 
kannasta välittämättä.

Iceheartsin Turkka luonneh-
tii epäiltyä ilmiömäiseksi työn-
tekijäksi.

Aiemmin kavalluksen uhriksi 
joutuneen yhdistyksen edusta-
jan arvio on samansuuntainen.

Talousrikoksista ei anneta tietoa
Kavallukset: Yksityinen 
työnantaja jää pimentoon, 
julkinen saa tiedon.

”
Tällaiset jutut 
ovat meillä 

lisääntymään päin.
Rikostarkastaja Kari Kajala

KOUVOLA

Käsiaseella myyjää uhannut 
mies ryösti Kouvolan Korian Si-
wan keskiviikkona juuri ennen 
liikkeen sulkemisaikaa.

Mies tuli liikkeeseen vähän 
ennen iltakymmentä. Hän sai 
saaliikseen pienen summan ra-
haa kassasta.

Ryöstäjä oli 30–35-vuotias ja 
170-175 cm pitkä. Hänellä oli 

yllään musta pusero, siniset 
farkut, musta lippis ja vaaleat 
lenkkarit. Mukanaan hänellä 
oli musta reppu.

Miehen kuva tallentui kaupan 
valvontakameraan.

Kouvolan poliisi kaipaa vih-
jeitä mahdollisesta tekijästä. 
Vihjeitä voi ilmoittaa nume-
roon 07187 35600.

Mies ryösti Siwan 
käsiaseella uhaten

HOLLOLA

Lahden ja Vääksyn välisellä tiellä 
24 Hollolassa sattui iltapäiväl-
lä kahden tunnin välein kaksi 
aivan samanlaista ketjukolaria. 
Kummallakin kerralla viisi au-
toa rysähti nippuun juuri en-
nen tietyömaata. Ensimmäisessä 
onnettomuudessa oli osallisena 
15 ihmistä ja toisessa 12. Kuusi 
jouduttiin viemään sairaalaan.

Turmat sattuivat Vääksyn-
tien ja Ryynäsentien risteykses-

sä noin 10 kilometriä Lahdesta 
Vääksyn suuntaan. Paikassa on 
tietyö, jossa on liikenteenohjaus. 
Ensimmäinen turma sattui hie-
man ennen yhtä autojonon ol-
lessa matkalla pohjoiseen päin. 

Ensimmäinen auto joutui 
pysähtymään liikenteenohjaa-
jan merkistä. Jonossa viiden-
tenä olleen auton kuljettaja ei 
saanut autoaan pysähtymään, 
vaan osui edellä ajaneeseen ja 

sen seurauksena viisi ajoneu-
voa kolhi toisiaan.

Kolmessa autossa oli saman 
seurueen jäseniä, jotka olivat 
menossa Himokselle mökkei-
lemään.

Kolariautoissa oli kaikkiaan 
15 ihmistä ja koira.

Samassa paikassa rysähti uu-
delleen muutamia minuutteja 
ennen kolmea. Tällä kerralla au-
toissa oli 12 ihmistä.

Kukaan ei loukkaantunut va-
kavasti, mutta kuusi henkilöä 
jouduttiin viemään jatkohoitoon 
sairaalaan.

Osa autoista vaurioitui hi-
nauskuntoon.

Liikenne ohjattiin onnetto-
muuspaikan ohi 24-tien tois-
ta kaistaa pitkin pohjoiseen. 
Etelään tulleet autot ohjattiin 
kulkemaan kiertotietä Paime-
lan kautta.

Kymmenen autoa ketjukolarissa, kuusi sairaalaan

LAHTI

Päijät-Hämeen poliisi hä-
lytettiin torstaina aamu-
yöllä torille selvittämään 
pahoinpitelyä. Poliisi tu-
li paikalle niin nopeasti, 
ettei pahoinpitelijä ehti-
nyt paeta.

Pahoinpitelyyn syyllis-
tynyt mies oli poistumassa 
paikalta poliisin saapues-
sa. Sivulliset osoittivat hä-
net partiolle, joka miehen 
kiinni.

Mies oli lyönyt toista 
nyrkillä päähän. Uhri oli 
kaatunut maahan lyön-
nin voimasta ja hänellä 
oli ruhjeita suun seutu-
villa ja kyynärpäässä.

Kiinniotettu mies vietiin 
poliisiasemalle. Tapausta 
tutkitaan pahoinpitelynä.

Pahoinpitelijä 
oli livahtaa 
poliisilta karkuun

LYHYESTI

TURKU

Tutkinta kahdelle varus-
miehelle takapuolen kaut-
ta tehdystä kuumeenmit-
tauksesta on valmistumas-
sa. Asia siirtyy hyvin to-
dennäköisesti syyttäjäl-
le, kertoi sotilaslakimies 
Heikki Kohijoki Pääesi-
kunnasta. Tapaus sat-
tui Säkylän Huovinrin-
teen varuskunnassa ke-
säkuussa. 

Mittaus tehtiin, kun va-
rusmiehet valittivat nilk-
ka- ja selkäkipuja ennen 
maastomarssille lähtöä. 
Mittauksen teki kanta-
henkilökuntaan kuuluva 
lääkintäammattilainen.

Kuulustelupöytäkirjat 
lähtevät Porin prikaatiin 
syyskuussa. Joukko-osas-
ton komentaja voi ratkais-
ta asian kurinpitomenet-
telyssä. 

Hän voi myös päättää 
asian viemisestä syyttä-
jälle, selvittää Heikki Ko-
hijoki.

Varusmiesten lämmön 
mittaaminen takapuoles-
ta on sallittua. Ratkaista-
vaksi jää, oliko se asiallista 
tässä tapauksessa, sanoo 
Kohijoki. 

Kuulusteluissa selvisi, 
että varusmiehet kokivat 
toimenpiteen nöyryyttä-
vänä, mutta kantahenki-
lökunnan mukaan kysees-
sä oli normaali toiminta.

Asiasta kertoi ensin Yle.

Takapuolesta 
mitattu kuume 
aiheutti kiistaa

POLVIJÄRVI

Henkilöautoa kuljetta-
nut mies kuoli törmätty-
ään rekka-auton keulaan 
Polvijärvellä Pohjois-Kar-
jalassa torstaina.

Törmäys sattui vähän 
ennen puoltapäivää noin 
20 kilometriä Polvijärven 
kirkolta Juuan suuntaan. 
Sitä ennen hätäkeskuk-
seen oli tullut ilmoituk-
sia henkilöauton poikkea-
vasta ajosta, ja poliisipartio 
oli lähtenyt tavoittamaan 
autoa. Henkilöauto oli 
matkalla Juukaan päin, 
ja törmäys sattui Rauan-
joen sillan jälkeen mut-
kassa. Vuonna 1963 syn-
tynyt enolainen mies kuo-
li heti. Rekan kuljettaja ei 
loukkaantunut.

Autoilija 
kuoli 
rekkakolarissa 

Kathy Keister ja Jussi Valonen valvovat kesän ensimmäisen hunajaerän valmistusta Valosen tilalla Hollolassa. Koneen terät poistavat ken-
nosta vahan, minkä jälkeen hunaja lingotaan ja siivilöidään.

MIRJA HUSSAIN

Valosen tarha tuottaa hunajaa keskimääräistä enemmän, noin 60 
kiloa pesää kohti vuodessa. Jussi Valonen ja kennosto puntarissa.

Mehiläisyhteisö kasvattaa jäsenensä niin sanotussa sikiökakussa. 
Isommista kennoista on kuoriutunut emoja eli kuningattaria.

KESÄ

Viljasadosta odotetaan hie-
man suurempaa kuin vii-
me vuonna. Toteutuessaan 
tämä tarkoittaisi 3,8 mil-
jardin kilon satoa, ilmenee 
maa- ja metsätalousministe-
riön tietopalvelukeskus Tiken 
ennakkotilastosta. Rypsisa-
to puolestaan olisi jäämässä 

noin 20 prosenttia ja soke-
rijuurikassato 40 prosenttia 
viimevuotista pienemmäksi.

Kesän lämpö- ja sadeolo-
suhteet ovat olleet kasvuston 
kehityksen kannalta tavan-
omaista huonommat. Kas-
vuston kehitys on hidastunut 
ja kärsinyt viileydestä ja mär-
kyydestä. Loppukesän sää voi 
vaikuttaa vielä huomattavasti 
siihen, kuinka suureksi sato 
lopulta muodostuu. Ennak-
kosatotilasto kuvastaa tilan-
netta 16. heinäkuuta.

Viljasadosta 
tulossa viime 
vuotta suurempi

MARJAT

Vadelmasato on vihdoin kyp-
symässä, kertoo Puutarhaliit-
to. Satokausi on viivästynyt 
edellisvuodesta, koska kesä 
on ollut viileä ja sateinen. 
Liitto arvioi, että vadelman 
pääsatokausi alkaa heinä-
elokuun vaihteessa. Kausi 
jatkunee elokuun loppuun.

Puutarhaliitto odottaa tänä 
vuonna kohtuullisen hyvää 
vadelmasatoa. Vadelmakas-
vustot selvisivät hyvin tal-
vesta. Lähiviikkojen sääl-
lä on kuitenkin merkitystä 
sen suhteen, kuinka paljon 
hyvälaatuista vadelmaa saa-
daan talteen. Sadonkorjuun 
ajalle on hyväksi, jos sää py-
syy kuivana ja lämpimänä.

Hedelmä- ja marjanviljeli-
jäin liitto arvioi, että vadel-
man kokonaissatomäärä on 
0,7–0,8 miljoonaa kiloa.

Vadelmasadosta 
odotetaan 
kohtuullista


