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Hyönteislajiston monimuotoisuus 

 Tunnistettuja hyönteislajeja noin miljoona, suuri määrä vielä tunnistamatta 

 Hyönteislajiston monimuotoisuuden kehittymistä edistäneet mm. pieni koko, 

nopea elinkierto, tehokas lisääntyminen, aistijärjestelmien erikoistuneisuus, 

monimuotoiset ekologiset vuorovaikutukset kasvien ja muun lajiston kanssa, 

metamorfoosi, aikuisten lentokyky 

Kuva: Gullan & Cranston (2010) The insects. An outline of 

entomology. Muokattu Wheeler (1990) pohjalta.  
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Hyönteiset osana ravintoverkkoja 

Toiminnallinen monimuotoisuus 

lajimonimuotoisuutta tärkeämpää 

ekosysteemien toiminnan ja 

vakauden kannalta 

 

Monimuotoiset ekologiset 

vuorovaikutukset maan päällä ja alla 

3 20.4.2018 Kuva: Ville Heimala. 
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Hyönteiset keskiössä viimeaikaisessa 

biodiversiteettiuutisoinnissa 

4 20.4.2018 
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Hyönteislajiston monimuotoisuus ja 

ilmastonmuutos 

Suoria vaikutuksia mm. 

 Esiintymisalueisiin 

 Aktiivisuuteen 

 Elinkierron nopeuteen 

 Talvehtimisen onnistumiseen 

 

Epäsuoria vaikutuksia mm.  

 Elinolot ja elinympäristöt voivat muuttua 

 Ravintokasvien ja/tai isännän kehitysrytmi ja laatu voi muuttua 

 Ravinnon, isännän, pariutumiskumppanin löytäminen voi muuttua 

 Kilpailu voi muuttua 

 Saalistus- ja/tai loisintapaine voi muuttua 

 

 

 
5 20.4.2018 

-> Lajien kyky siirtyä tai 

sopeutua ratkaisee miten 

lajisto muuttuu 
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Hyönteislajiston monimuotoisuus ja 

maankäyttö 

 Elinympäristöjen vähentyminen ja pirstaloituminen 

 Lajiston yksipuolistuminen 

 Maatalouden rooli: uhka vai mahdollisuus? 

     Maatalousmaan osuus (%) maankäytöstä 2015  

 

6 20.4.2018 
Kuva: The World Bank. Saatavissa: https://data.worldbank.org/indicator/AG.LND.AGRI.ZS?view=map 
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Ruoan tuotannosta 

ekosysteeemipalveluajatteluun 

 Ekosysteemipalvelut on alettu nähdä oleellisena osana peltoviljelyä 

 ekosysteemien tuottamia aineellisia ja aineettomia hyötyjä ihmiselle:  

– Ruoka, puhdas vesi, puu, luonnon lääkeaineet jne. 

– Pölytys, tuholaisten ja tautien säätely, ilmaston, veden, maaperän säätely 

– Yhteyttäminen, ravinteiden kierto 

– Virkistys 

 Hyönteiset ja muut niveljalkaiset – pölytys ja tuholaisten säätely 

 

 

7 20.4.2018 

Kuva: Ville Heimala. 
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Pölyttäjät 

 Mesipistiäiset (kimalaiset, mehiläiset), perhoset,        

yökköset, kärpäset, kovakuoriaiset jne. 

 Keräävät ja kuljettavat siitepölyä ja mettä 

 Eläinpölytyksellä merkitystä n. 35% globaalista 

sadontuotannosta, vastaa yksinään n. 5-8% tuotannosta, yli 

¾ maailman viljelykasvilajeista hyötyy eläinpölytyksestä 

 Luontaisista kasvilajeista n. 308 000 riippuvaisia 

eläinpölytyksestä 

 Suomessa viljelyssä merkitystä lähinnä öljykasveilla, 

härkäpavulla, kuminalla, hedelmillä ja marjoilla, 

metsämarjoilla 

 Tarhattu laji tarhamehiläinen (Apis mellifera) isoissa 

yhdyskunnissa, hyödynnetään pölytyspalveluna, n. 81 

miljoonaa pesää maailmalla 

 Villit pölyttäjälajit vähentyneet Koillis-Euroopassa ja Pohjois-

Amerikassa, seurantaa tarvitaan 

8 20.4.2018 
Lähteenä ja lisätietoa: www.ipbes.net 

Kuvat: Elina Nurmi. 
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Monimuotoiset kasvintuholaiset 

 Viljoilla, öljykasveilla, palkokasveilla, vihanneksilla, erikoiskasveilla 

kullakin ongelmatuholaisensa; vioittavat eri kasvinosia 

 Erikoistuneet lajit yleensä ongelmallisimpia, rajaton resurssi houkuttaa 

 Esim. kirvoilla nopea populaatiokehitys, valtavat vaeltavat 

kaalikoiparvet, kirpat öljykasvien taimivaiheessa kun ei luontaisia 

vihollisia, lehtikuoriaisia monia lajeja, juuristotuholaisissa tarkkailu 

tärkeää, satoa pilaavat lajit, tarvitaan pitkää viljelykiertoa 

 Uudet vieraslajit ja/tai lisääntyvät tutut lajit? 

9 20.4.2018 

Kuvat: Sari Himanen. 
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Luontaiset viholliset: pedot ja parasitoidit 

biologisessa torjunnassa 

 Yleissaalistajia ja erikoistuneita lajeja: kovakuoriaiset 

(mm. maakiitäjäiset, leppäpirkot), hämähäkit, 

kukkakärpästen ja harsokorentojen toukat, hämähäkit, 

loispistiäiset, loiskärpäset 

 Saalistavat ja loisivat monimuotoisesti kasvintuholaisten 

eri kehitysvaiheita, maan alla ja päällä 

 Luontaisen biologisen torjunnan arvoa vaikea arvioida 

 Ongelmina epätasainen tehokkuus isoilla peltolohkoilla, 

tuholaisten nopeampi populaatiokehitys 

 Tärkeää jatkuva tuki: ravintoa ja suojaa läpi 

kasvukauden ja yli vuosien 

 Yhdistetty mekaaninen torjunta ja luontainen biologinen 

torjunta 

 Tehokkaampaa torjuntaa lisätyillä torjuntaeliöillä, esim. 

petopunkit mansikalla pelto-oloihin, harsosääskien 

toukat ja kirvavainokaiset kirvojen torjuntaan 

kasvihuoneissa 
10 20.4.2018 

Kuvat: Sari Himanen. 



© Luonnonvarakeskus 

Hyönteisten hyvät, pahat ja rumat:  

riippuu näkökulmasta 

11 20.4.2018 

© Jarmo Holopainen 

Muut kuvat: Sari Himanen. 
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Keinoja tukea hyötyeliöstöä: monimuotoisuus 

viljelyssä 

 Viljelykierron suunnittelu  

 Maisematason viljelysuunnittelun 

mahdollistama tuki 

 Sekaviljelyn eri muodot: 

monimuotoisuutta ajassa ja paikassa, 

jatkuvaa kasvipeitteisyyttä 

 Maan muokkaamisen vähentäminen 

 Orgaanista ainesta riittävästi peltoon 

 

 

Kuva: Sari Himanen. 



© Luonnonvarakeskus 

Keinoja tukea monimuotoista hyönteislajistoa: 

kukkivat viljelykasvit 

 Kukkivia lajiseoksia viherlannoitukseen, nurmiseoksiin, kaistoina 

 Hyötyhyönteisten kannalta keskeisiä esim. kukinnan ajoittuminen, 

meden ja siitepölyn määrä ja laatu, kukinnon saavutettavuus 

 Miten tuetaan hyötyhyönteisiä enemmän kuin tuholaislajeja 

 

 

 

13 20.4.2018 

Kuvat: Elina Nurmi ja Sari Himanen. 
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Härkäpapu kiinnostava 

 Härkäpapua (Vicia faba) pidetään yhtenä 

tehokkaasti useita agroekosysteemipalveluja 

tukevista viljelykasveista 

 Biologinen typensidonta 

 Tuottaa myös kukintojen ulkopuolista mettä, 

jota hyödyntävät mm. loispistiäiset 

 Pitkä kukinta-aika, houkuttelee mesipistiäisiä 

 Ristipölytys lisää satoa, luontaiset lajit kuten 

kimalaiset tärkeitä pölyttäjiä 

 

Kuvat: Sari Himanen. 
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Keinoja tukea monimuotoista  

hyönteislajistoa: 

suojapaikkoja ja ravintoa  

 Niityt ja kedot tärkeitä elinympäristöjä monille hyönteislajeille 

 Pensaat ja puusto (pajut keväisin), niittämättömät pientareet ja avo-

ojat, monivuotiset nurmet ja luonnonhoitopellot , muokkaamattomat 

alueet 

 Tienlaidat, joutomaat, kaupunkien viheralueet 

 

 Yleisesti: mitä enemmän ja mitä tasaisemmin näitä erilaisia alueita 

on, sitä monimuotoisemmalle lajistolle annamme edellytyksiä kehittyä 

ja menestyä 

 Luonnonhoito- ja maisemasuunnittelussa hyönteisetkin huomioon 

 Myös kotipuutarhat tärkeitä 

Kuva: Sari Himanen. 
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Keinoja tukea monimuotoista 

hyönteislajistoa: ekologinen 

tehostaminen ja luomuviljely 

 Ekologinen tehostaminen: tuotantopanosten (esim. 

kasvinsuojeluaineet, mineraalilannoitteet) korvaamista 

ekosysteemipalveluja tukevilla viljelytoimilla 

 Viljelyjärjestelmän biologisen toiminnan ja ekologisen 

säätelyn tukemista 

 Luomuviljelyssä hyödynnetään jo 

-> Peltotason monimuotoisuuden lisääminen ja 

luomumenetelmät tukevat tehokkaasti tiettyjä 

ekosysteemipalveluja 

-> Maisema- ja alueellisen tason monimuotoisuuden 

lisääminen voi tukea useita ekosysteemipalveluja 

16 20.4.2018 

Lähteet: 

Bommarco ym. (2013) Ecological intensification: harnessing ecosystem services for food security. Trends 

in Ecology and Evolution 28: 230-238.  

Lichtenberg ym. (2017) A global synthesis of the effects of diversified farming systems on arthropod 

diversity within fields and across agricultural landscapes. Global Change Biology 23: 4946-4957. 
 

Kuva: Sari Himanen. 
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Maatalouden hyvät ja pahat hyönteiset ja 

niiden tasapaino 

 Kasvintuholaiset vs luontaiset viholliset: populaatiokehitysten 

tasapaino 

 Tuotannollisesti tärkeää luontaisen biologisen torjunnan 

vahvistaminen ja vaihtoehtoisten kasvinsuojelumenetelmien 

kehittäminen vähentämään kasvinsuojeluaineiden käyttöä 

 Pölyttäjistä merkittävää suoraa hyötyä Suomessa öljykasveille, 

härkäpavulle, kuminalle, hedelmille ja marjoille 

 Kuitenkin maatalousympäristöt tärkeitä hyönteislajiston yleisen 

monimuotoisuuden tukemiselle (tällä oma arvonsa) 

17 20.4.2018 

Kuvat: Ville Heimala. 
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Suomen  

lajistotietoa: 

www.laji.fi  

18 20.4.2018 
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Suomen pistiäistyöryhmä 

19 20.4.2018 

http://pistiaistyoryhma.myspecies.info/ 

mm. kimalaisseurantaan osallistuminen mahdollista 
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Miten tulevaisuudessa? 

 Maatalous ja peltoviljely ekosysteemipalvelujen tuottajana 

 Peltoviljelyn mahdollisuudet tukea luonnonlajistoa, luonnon ja 

maatalouden kytkennät yhä enemmän keskusteluun 

 Luontaisen hyönteislajistomme ja sen muutosten seurannan 

vahvistamista (tutkimukset ja kansalaishavainnoiniti) 

 Monimuotoisempaa viljelyä, uusia viljelymenetelmiä, ennakoivaa 

kasvinsuojelua, maisematason viljelysuunnittelua 

 Luomuviljelyn osuus nousussa 

 Ilmastonmuutoksen eteneminen ja siihen varautuminen 

konkretisoituu 

 Maa- ja metsätalous toimivat rinta rinnan tukien monimuotoista 

maisemaa ja eliöstöä sekä tuottaen ruokaa ja uusiutuvia raaka-

aineita kestävästi 

 

20 20.4.2018 
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Tutkimusta, yhteiskehittämistä ja tiedonjakoa 

 Ilmastoviisaita ratkaisuja maaseudulle –hankkeessa on jaettu tietoa 

mm. kasvintuhoojista, ennakoivasta kasvinsuojelusta, pölyttäjistä, 

maaperäeliöistä, peltoviljelyn monipuolistamisesta ilmastonmuutokseen 

varautumisen näkökulmasta: ks. materiaalit: www.ilmastoviisas.fi 

(lisätietoja riitta.savikko@luke.fi, rahoitus Euroopan maaseudun 

kehittämisen maatalousrahasto, Hämeen ELY-keskus) 
 

 Herbivori-luontainen vihollinen vuorovaikutuksia ja niiden vastetta 

kasvimonimuotoisuuteen ja kohotettuun lämpötilaan on tutkittu 

TROSTA-hankkeessa (rahoitus SA) 
 

 Viljelyyn upotettuja monimuotoistamistoimia tutkitaan alkavassa 

Luontaista biologista torjuntaa ja pölytystä tukevat 

monimuotoistamismenetelmät (LUMOTTU) -hankkeessa 2018-2021 

(rahoitus Suomen Kulttuurirahasto) 
 

 Kaistasekaviljelyä, peltolohkotason eliöstömonimuotoisuutta ja 

kierrätyslannoitteita tutkitaan luomuvihanneksilla SUREVEG-

hankkeessa 2018-2021 (rahoitus CORE Organic Cofund ERA-NET, 

mukana DK, NL, BE, ES, LT, FI)  

21 20.4.2018 

http://www.ilmastoviisas.fi/
mailto:riitta.savikko@luke.fi
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Kiitos! 
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