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Koillisesta virtaa koleaa 
ilmaa koko maahan
Alkuviikon AikAnA koillisestA virtaa koleaa il-
maa suomeen ja sää viilenee etenkin maan etelä- ja kes-
kiosassa. lapissa viileä ja poutainen sää jatkuu, maan kes-
kivaiheilla ja idässä sataa vielä jatkuvammin vettä. idässä 
sade voi paikoin olla maanantaina ja tiistaina myös räntää. 
sadealue liikkuu hitaasti jakson loppupuolella kaakkoon ja 
sää jatkuu monin paikoin epävakaisena.

etenkin mAAn eteläosAssA lämpötila on maa-
nantaina vielä kesäisen lämmin, tiistaina sää viilenee ko-
ko maassa 5:n ja 12 asteen välille. lapissa on yöpakkasia ja 
myös etelässä yölämpötilat laskevat alkuviikon kuluessa 2:n 
ja 10 asteen välille.

ennustettu sAdemäärä on maan eteläosassa se-
kä lapissa 0–5 milliä, maan keskivaiheilla 5–30 milliä, pai-
koin myös enemmän.

seurAAvAn viiden vuorokAuden aikana  sää  läm-
penee pohjoisessa, etelässä voi olla epävakaista.

Ilmatieteen laitoksen

Viiden VuoroKauden sää

sää eilen

Kartanokimalainen on sopeutunut ihmisen muokkaamiin kulttuuriympäristöihin, 
kuten puistoihin ja puutarhoihin.

ENTOMART

Peltokimalainen on niin keskittynyt kukan meteen, ettei se pistä  
tarkkailijaansa, ellei pörriäiseen tartu sormin.

kimalaiset on helppo tuntea 
suuresta koostaan ja tuuheasta 
turkistaan, jossa on väripyö-
rylöitä. kimalaisia tunnetaan 
kaikkiaan yli 300 lajia. monet 
ovat uhanalaisia, joten lajien 
elinympäristöjen suojelu puol-
taa paikkaansa.

kimalaisten taloudellinen 
merkitys on mittaamaton, sillä 
ne pölyttävät hyötykasveja. 
euroopan unionin alueella vil-
jellään ravinnoksi tai rehuksi 
lähes 300:aa kasvilajia, joista 84 
prosenttia pölyttävät mesipis-

tiäiset. suomen mustikkasato 
on ennen kaikkea kimalaisten 
varassa.

Pörriäiset eivät ole aggres-
siivisia, mutta henkeään tai pe-
säänsä puolustaessaan ne voivat 
kyllä tuikata ihmistä kivuliaasti.

Marjastajien ylimpiä ystäviä
kimalaiset käyvät kukissa ke-
räämässä mettä itselleen ja tou-
killeen. samalla siitepöly tart-
tuu otusten jalkoihin ja turkkiin 
kulkeutuen kukasta toiseen.

Hyvän marjapaikan salaisuus 
on usein se, että alueella asustaa 
runsaasti kimalaisia, jolloin 
marjankukkien pölytys on te-
hokasta.

suomen yleisin kimalaislaji 
on peltokimalainen, josta esiin-
tyy useita värimuunnoksia. se 
viihtyy viljelyalueilla, kaiken-

laisilla niityillä, apilakentillä 
ja valoisissa metsissä. Pelto-
kimalainen pesii maanpinnan 
läheisyydessä ruohotuppaissa 
ja sammalessa. Pesässä on noin 
100 yksilöä.

kartanokimalaisen karvapei-
te on yhtenäisen ruskea. lajia 
tavataan runsaimmin metsän-
reunoilla, mutta se on nimensä 
mukaisesti sopeutunut ihmisen 
muokkaamiin kulttuuriympä-
ristöihin.

kartanokimalaisen voi nähdä 
pölyttävän puistojen ja puutar-
hojen kukkaistutuksia. se pe-
rustaa isoja yhteiskuntia maan-
päällisiin koloihin, taajamissa 
esimerkiksi katonräystäisiin.

Vain kuningatar talvehtii
kimalaispesän sisältö tuo mie-
leen kananmunakennoston. 

kuningatar munii lokerikkoon 
pehmeäpintaiset munansa, 
jotka ovat soikean muotoisia. 
niistä kuoriutuvat toukat ovat 
paksuja, valkoisia palleroita, 
joita työläiset ruokkivat kukista 
keräämällään ravinnolla.

kimalaisista vain pariutunut 
kuningatar talvehtii. keväällä 
se perustaa pesän, johon laskee 
munansa. ensimmäiset työläi-
set ilmestyvät noin kuukauden 
kuluttua. koiraat kuolevat pa-
rittelun jälkeen.

syksyllä kimalaispesän vie-
rellä voi nähdä murheellisen 
näyn: sadoittain kuolleita kima-
laisia. kyseessä ei ole yllättävä 
epidemia vaan luonnollinen 
joukkokuolema. Hyödylliset 
pölyttäjät ovat hommansa hoi-
taneet ja kuolleet vanhuuteen.

TUOMO KOMULAINEN
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vaarallisia kasvintuhoojia löy-
dettiin puutarhatiloilta viime 
vuonna kolmannes edellisvuotta 
enemmän. erityisesti havain-
tojen määrää kasvatti etelän-
jauhiaisen runsaat esiintymät, 
kerrotaan elintarviketurvalli-
suusvirasto evirasta.

kasvihuonetuotannosta niitä 
löydettiin viime vuoden aikana 
yhteensä 81 viljelmältä, mutta 
kaikki esiintymät saatiin hävi-
tettyä.

etelänjauhiaisia levisi kukka-
viljelmille erityisesti maljaköyn-
nösten ja joulutähtien taimien 
mukana. ne voivat levittää kas-
vien virustauteja, jotka olisivat 
haitallisia tomaatille ja kurkulle. 

vaarallisten kasvintuhooji-
en esiintymiä löydettiin viime 
vuonna puutarhaviljelmillä 115 
ja perunaviljelmiltä 23.

vihannestuotannosta vaaral-
lisia kasvintuhoojia ei havaittu 
lainkaan.

kasvitauti tai -tuholainen voi-
daan nimetä kasvinterveyslain-
säädännössä vaaralliseksi, jos si-
tä ei esiinny suomessa pysyvästi, 
sen torjunta on erityisen vaikeaa 
ja sen aiheuttamat tuhot ovat 
taloudellisesti hyvin merkittävät.

Lisäversoisuustautia  
löydettiin ensi kerran
viime vuonna suomessa tavat-
tiin ensi kerran myös omenan 
lisäversoisuustautia.

omenan lisäversoisuustau-
din esiintymistä selvitettiin yh-
teensä 43 viljelmällä. mukana 
olleista 13 ahvenanmaalaisesta 
viljelmästä tautia todettiin kai-
killa. lisäksi tautia oli kahdella 
manner-suomesta mukana 
olleella viljelmällä sekä yhdeltä 
omenapuiden taimien tuotta-
jalla.

eviran ylitarkastajan Sirkka 
Malkin mukaan lisäversoisuus-
tauti pienentää omenasatoa ja 
aiheuttaa laatu- ja makuvirhei-
tä. 

”versojen luutamaista kasvua 
ei ole aiemmin osattu yhdistää 
omenan lisäversoisuustautiin, 
joten sitä on voinut esiintyä 

suomessa jo vuosia. tauti leviää 
saastuneiden omenapuun taimi-
en mukana ja paikallisesti ome-
nanlehtikemppien välityksellä.”

uusia mansikan punamätä-
esiintymiä oli selvityksissä 28 
viljelmällä. mansikan punamä-
tää ei sen yleisyyden takia voida 
enää kokonaan hävittää suo-
mesta, vaan jatkossa pyritään 
estämään taudin leviäminen 
mansikan taimien mukana.

Perunalla torjunnassa  
on onnistuttu
valkoperuna-ankeroista esiintyi 
toissakesänä runsaasti, minkä 
vuoksi Pohjois-Pohjanmaalla 
tehtiin viime kesänä laaja pe-
runa-ankeroiskartoitus. niissä 
ei löydetty uusia valkoperuna-
ankeroisesiintymiä.

Perunan vaalearengasmätää 
löydettiin neljältä uudelta vil-
jelmältä. tummarengasmätää 
ei todettu.

keltaperuna-ankeroista to-
dettiin seitsemältä uudelta vil-
jelmältä, mikä on puolet vähem-
män kuin edellisenä vuonna. 

uusia koloradonkuoriaisen 
esiintymiä todettiin 14 peruna-
viljelmällä kaakkois-suomessa.
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tuomioistuin kumosi keski-
viikkona lakiesityksen min-
kinkasvatuksen kieltämiseksi 
Alankomaissa vuodesta 2024 
eteenpäin. 

esitys kaatui, koska se katsot-
tiin perustuslain vastaiseksi eu-
roopan ihmisoikeussopimuksen 
perusteella. esitykseen ei ollut 
liitetty korvauksia hollantilai-
sille turkiseläinkasvattajille, 
vaikka heidän elinkeinonsa ol-
tiin kieltämässä.

Hollannin senaatti hyväksyi 
lakiesityksen joulukuussa 2012. 
minkinkasvatuskieltoa perus-
teltiin sillä, että turkikset ovat 
turhia ylellisyystuotteita. 

”euroopan turkiselinkeino 
iloitsee siitä, että ihmisoikeudet 
sittenkin ovat tärkeämpiä kuin 
satunnaiset poliittiset käänteet, 
joita ohjaavat niin henkilökoh-
taiset käsitteet kuin moraali”, 
sanoo tiedotteessa puheenjoh-
taja Kenneth Ingman suomen 
turkiseläinten kasvattajain 
liitosta (stkl). Hän on myös 
eurooppalaisen turkiselinkei-
non kattojärjestön Fur europen 
puheenjohtaja.

ingmanin mielestä turkisten 
tuottamisen ja käytön pitäisi 
perustua yksilön vapaaseen 
tahtoon, eikä ihmisten perus-
oikeuksia loukkaavaan lainsää-
däntöön. 

”mitkään järkisyyt eivät puol-
la hyvin toimivan elinkeinon 
lakkauttamista. turkiseläinten 
hyvinvointi on erittäin korke-
alla tasolla, ja elinkeino tuottaa 
merkittäviä vientituloja.”

tuomioistuimen päätös on 
helpotus turkiseläinkasvatta-
jille, jotka voivat jatkaa elin-
keinoaan ja palata normaaliin 
arkielämään, sanoo tiedotteessa 
Alankomaiden turkiseläinkas-
vattajien liiton toiminnanjohta-
ja Wim Verhagen.

Alankomaat on maailman 
kolmanneksi suurin minkki-
tuotantomaa. vuosittain maa 
tuottaa viisi miljoonaa minkin-
nahkaa. 
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