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Oletko suunnitellut mehiläispesän hankkimista? 
 
Mehiläistarhaukseen voi perehtyä kursseilla, joista voit kysyä lisätietoa esimerkiksi  
Suomen Mehiläishoitajain liitosta.  

Mehiläistarhaajan on tehtävä seuraavia ilmoituksia viranomaisille: 

1. Eläinten pitäjäksi ja pitopaikkarekisteriin ilmoittautuminen 

Ennen ensimmäisten mehiläisten hankkimista on ilmoittauduttava kunnan maatalo-
ustoimistoon eläinten pitäjäksi. Yhdenkin yhdyskunnan (pesän) hankkiminen edel-
lyttää rekisteröitymistä. Myös uudet tarhapaikat on ilmoitettava aina ennen niiden 
käyttöönottamista ja omistajan on pidettävä rekisterin tiedot jatkossakin ajan tasalla. 
Täytä lomakkeet Ilmoitus eläintenpitotoiminnasta ja Ilmoitus toimintapaikasta 
30 vrk ennen tarhauksen aloittamista. Lomakkeet löytyvät Ruokaviraston sivuilta 
(www.ruokavirasto.fi) ja Suomen Mehiläishoitajain Liitto ry:n sivuilta 
(www.mehilaishoitajat.fi). SML ry tarjoaa myös hyviä ohjeita sivustollaan: mene koh-
taan Mehiläishoitajille  Mehiläishoitajan velvollisuudet viranomaisille. Myös tarho-
jen lopettamisesta tai mehiläishoidosta luopumisesta on ilmoitettava rekisteriin 30 
vuorokauden kuluessa. 
 
Lähetä rekisteröitymislomakkeet osoitteeseen 
Maaseutupalveluyksikkö Häme, Harvialantie 7 B, 14200 Turenki 
sähköposti maataloustoimisto@janakkala.fi, puh. (03) 68 011 

 
Lähetä myös rekisteröitymislomakkeiden kopio osoitteeseen  
Ympäristöterveysosasto, Kallionkatu 10–16 C, 11100 Riihimäki 
sähköposti ytos@riihimaki.fi 

2. Alkutuottajaksi ilmoittautuminen 

Jos myyt hunajaa, tai annat sitä perheen ulkopuoliseen käyttöön, sinun pitää 
rekisteröityä alkutuottajaksi. Täytä lomake Ilmoitus alkutuotantopaikasta 
(https://riihimaenseudunterveyskeskus.fi/palvelut/ymparistoterveys/lomakkeet/) ja 
toimita se osoitteeseen:   
 
Ympäristöterveysosasto, Kallionkatu 10–16 C, 11100 Riihimäki 
sähköposti ytos@riihimaki.fi 
 
Alkutuotantoon liittyviä ohjeita löydät Ruokaviraston sivuilta (www.ruokavirasto.fi). 

 

  

https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/viljelijat/elainten-pito/elainten-merkitseminen-ja-rekisterointi/
http://www.mehilaishoitajat.fi/
mailto:maataloustoimisto@janakkala.fi
https://riihimaenseudunterveyskeskus.fi/palvelut/ymparistoterveys/lomakkeet/
mailto:ytos@riihimaki.fi
https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/elintarvikkeiden-alkutuotanto/alkutuotantopaikasta-ilmoittaminen/
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Jos hunajan myyntisi vuodessa ylittää 2500 kg:n rajan, on myynnistä tehtävä elin-
tarvikehuoneistoilmoitus viimeistään neljä viikkoa ennen toiminnan aloittamista tai 
olennaista muuttamista. Ilmoituslomake elintarvikehuoneiston käyttöönotosta löytyy 
osoitteesta 
https://riihimaenseudunterveyskeskus.fi/palvelut/ymparistoterveys/lomakkeet/ 

3. Muuta huomioitavaa 

Tietyistä mehiläistaudeista tulee ilmoittaa välittömästi valvontaeläinlääkärille. Tällai-
nen tauti on esikotelomätä. Tutustu taudin oireisiin ja tautitarkastukseen Suomen 
Mehiläishoitajain Liiton (www.mehilaishoitajat.fi) tai Ruokaviraston sivuilla 
(www.ruokavirasto.fi). Suomen Mehiläishoitajain Liiton sivuilta löydät myös lisää tie-
toa mehiläisten pidosta.  

 
 
 
Lisätietoja Valvontaeläinlääkäri, puh. 019 758 5777 

 

 
 
 
 
 

https://riihimaenseudunterveyskeskus.fi/palvelut/ymparistoterveys/lomakkeet/
http://www.mehilaishoitajat.fi/
https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/elaintenpito/elainten-terveys-ja-elaintaudit/elaintaudit/mehilaiset/esikotelomata/

