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Mehiläisten hoitaminen 2022 käyttöönotettujen luomuehtojen mukaan 

Vuonna 2022 Ruokavirasto julkaisi uusien luomusäädösten mukaiset Mehiläishoidon ehdot 

luomutuotantoon. Tämän Suomen Mehiläishoitajain Liiton laatiman ohjeen tarkoitus on antaa 

mehiläishoitajille suosituksia siitä, miten näitä ehtoja voidaan soveltaa mehiläishoidossa. Mehiläishoidon 

ehdot löytyvät Ruokaviraston sivuilta: 

https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/oppaat/luomumehilaiset/mehilaishoidon-ehdot/ Jos tässä ohjeessa 

on ristiriitaisuuksia niiden kanssa, on Ruokaviraston ohjeiden noudattaminen aina etusijalla. Otsikoiden 

numerointi viittaa ehdoissa olevaan kappaleiden numerointiin. 

Ruokaviraston Mehiläishoidon ehtoihin tutustuminen on ensisijainen ja tärkeä asia. Lue ne ennen tähän 

ohjeeseen tutustumista. Tähän ohjeeseen on kuvattu vain sellaisia ehtojen kohtia, joiden käytännön 

toteuttamista ei ole kuvattu ehdoissa. Muutoin viitataan ohjeisiin  

 

1. Luonnonmukaisen mehiläistalouden tavoitteet ja yleiset periaatteet 

Luonnonmukainen hunajantuotanto eroaa tavanomaisesta hunajantuotannosta siinä, että se on aina 

valvottua tuotantoa.  kohdistuu tuotantotapaan ja kaikkiin tuotannon vaiheisiin (pakkaamot, alihankkijat, 

jne.). Luomuhunajasta ja -vahasta otetaan satunnaisnäytteitä Ruokaviraston toimesta vuosittain eri 

luomutuottajilta. 

 

2. Luonnonmukaisen mehiläishoidon aloittaminen 

Siirtymävaihe 

Ilmoitus ELY-keskukseen luonnonmukaiseen mehiläishoitoon siirtymisestä voidaan tehdä milloin vaan 

(lomake löytyy: https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/yritykset/luomun-

lomakkeet-ja-ohjeet/ ). Siirtyminen kannattaa tehdä kuitenkin Ruokaviraston suosituksen mukaisesti 

lentokausien välissä eli 30.10-1.5. välisenä aikana, jolloin 12 kk:n siirtymävaihe on mahdollisimman lyhyt eli 

siihen lasketaan vain yksi kesä.  

Samalla mehiläishoitajalla ei voi olla saman aikaisesti sekä luomutuotannossa että tavanomaisessa 

tuotannossa olevia mehiläisyhteiskuntia. 

Luomusuunnitelman laatiminen 

Runko luomusuunnitelmaan tulevista asioista löytyy liitteestä 1. Se pitää laatia ennen ensimmäistä 

luomutarkastusta. 

Luomupesien ja materiaalien hankinta 

Jos haluaa aloittaa mehiläishoidon suoraan luomutuottajana, on tärkeää ensin ilmoittautua 

luomuvalvontaan ja vasta sen jälkeen hankkia luomumehiläisiä yms. luomumateriaaleja. Tällöin ei tarvita 

yhden vuoden mittaista siirtymäaikaa. 

Jos aloitat luomumehiläishoidon ostamalla luomumehiläispesiä, kannattaa ostaa samalla myös 

luomuvahakakkuja, jotta tarhauksen aloittaminen on helpompaa. 

Mehiläispesän vahojen vaihtaminen luomuvahaksi siirtymävaiheen aikana 

https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/oppaat/luomumehilaiset/mehilaishoidon-ehdot/
https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/yritykset/luomun-lomakkeet-ja-ohjeet/
https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/yritykset/luomun-lomakkeet-ja-ohjeet/
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Jos aloitat luomumehiläishoidon siirtämällä omat mehiläisyhteiskuntasi luomutuotantoon siirtymävaiheen 

kautta, pitää kaikki pesissä käytetty vaha vaihtaa luomuvahaksi. Tässä on kuvattu yksi tapa, jolla se voidaan 

tehdä. Suunnitelma vahan poistosta ja vaihdosta on kuvattava luomusuunnitelmaan ja kuvaus toimitettava 

ELY-keskukseen valvontaan liittymisenilmoittautumisen yhteydessä.  

Ehtojen asettamat vaatimukset: 

• Siirtymävaiheen aikana vaha on korvattava luonnonmukaisesta mehiläishoidosta peräisin olevalla 

vahalla 

• mehiläisten terveyttä ja yhteiskunnan elossa pysymistä ei vaaranneta 

• siirtymävaiheen aikana vahat vaihdetaan niin, että siirtymävaihekesän jälkeen mehiläiset jäävät 

talvehtimaan luomuvahasta tehdyille pohjukkeille. 

• siirtymävaiheen aikana rakennutetaan mahdollisimman paljon uusia kakkuja 

luomuvahapohjukkeille 

Vaatimukset voidaan täyttää esimerkiksi seuraavalla tavalla. 

1. pesässä siirtymävaiheen alussa (keväällä) olevat kakut merkitään pysyvällä tussilla tai muulla 

pysyvällä merkinnällä. Näitä kakkuja voi olla 1-3 laatikollista talveutustavasta, kalustosta ja 

yhteiskunnan koosta riippuen. 

2. kun pesään lisätään laatikoita, niissä on puukehiä, joihin on kiinnitetty luomuvahapohjukkeet. 

Näihin mehiläiset rakentavat kennoston uudesta vahasta. Näitä pyritään rakennuttamaan pesissä 

mahdollisimman paljon mehiläisyhteiskunnan tilaa vaarantamatta. 

3. jotta yhteiskunnan kehittyminen ei vaarannu, alkukesän aikana voidaan käyttää aikaisemmin 

rakennettuja tavanomaisia vahakakkuja, jotka merkitään pysyvällä tussilla. 

4. heinäkuussa pesä järjestetään niin, että pesään talveksi jääviin laatikoihin, joihin emo alkaa munia 

talvimehiläisiä, laitetaan vain uusia kesän aikana mehiläisten luomuvahapohjukkeille rakentamia 

vahakakkuja. Tavanomaiset vahapohjukkeet siirretään ylempiin laatikoihin ja erotetaan 

sulkuristikolla pesään talveksi jäävistä laatikoista. 

5. kesän lopussa, kun hunajaa otetaan pesistä pois, kaikki tussilla merkityt tavanomaiset kakut 

viedään linkoomoon ja hunajan poistamisen jälkeen ne romutetaan. Näistä saatu vaha voidaan 

myydä tavanomaisena vahana pois tilalta. 

6. hunajan poistamisen jälkeen pesiin jää vain luomuvahapohjukkeille rakennettuja kakkuja. 

7. siirtymävaiheen jälkeen tilalla saa olla vain luonnonmukaisesta tuotannosta peräisin olevaa vahaa 

ja siihen rakennettuja kakkuja. 

8. vahojen vaihtamisesta tehdään merkinnät kirjanpitoon. 

 

Luomuvahapohjukkeiden saatavuus Suomen markkinoilla pitää osoittaa esim. sähköpostikyselyillä 

suomalaisilta tarvikevälittäjiltä. Luomuvahapohjukkeita kannattaa kysyä myös suoraan luomutarhaajilta 

esimerkiksi SML:n FB:ssa olevan Luomumehiläistarhaus -ryhmän kautta. Jos luomuvahapohjukkeita ei ole 

saatavana, voidaan siirtymävaiheen aikana käyttää muutakin vahaa. Tästä löytyy tarkemmat ohjeet 

Ruokaviraston Mehiläishoidon ehdoista: 

https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/oppaat/luomumehilaiset/mehilaishoidon-ehdot/  

Luomuvalvonnan maksut 

Luomutarkastajien tekemistä luomutarkastuksista peritään aina maksu. Myös luomuvalvontaan liittyminen 

on maksullista. Maksuista löytyy tietoa ruokaviraston sivuilta: 

https://palvelut2.evira.fi/hinnasto/?p=elintarvikkeet  

https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/oppaat/luomumehilaiset/mehilaishoidon-ehdot/
https://palvelut2.evira.fi/hinnasto/?p=elintarvikkeet
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3. Mehiläisten alkuperä 

Mehiläistarhan uudistamista varten voi hankkia 20 % muita kuin luonnonmukaisesti tuotettuja mehiläisiä. 

Prosenttimäärä lasketaan talvehtineiden pesien määrästä tai edellisen vuoden tukikelpoisten pesien 

määrästä. Hankitut tavanomaiset kuningattaret ja mehiläisparvet on sijoitettava pesiin, joiden kakut tai 

vahapohjukkeet ovat peräisin luonnonmukaisesta tuotannosta 

Parvena voidaan tässä yhteydessä käyttää myös tekoparvea, joka tehdään ravistelemalla pesälaatikossa 

oleville uusille luomuvahapohjukkeille tai luomuvahakakuille aikuisia mehiläisiä ja haluttaessa myös emo 

tavanomaisesta tarhauksesta. Luomussa tällaiseen parveen ei siirretä sikiökakkuja eikä ruokaa 

tavanomaisista pesistä. Parvelle voidaan antaa myös uusi emo. Huomioi tässä yhteydessä mehiläisten 

ruokintaan liittyvät ehdot (kohta 5). 

Mehiläisten hankinta tarhan uudistamista varten ei edellytä luvan hakemista, mutta toimijan on pidettävä 

hankituista eläimistä kirjaa sekä varastokirjanpidossa että pesäkohtaisissa muistiinpanoissa 

Jaokkeiden tekeminen luomutarhauksessa 

Uusien luomusäädösten mukaan jaokkeiden ruokkiminen rutiininomaisesti ei ole luvallista. Siksi jaokkeet on 

tehtävä niin runsailla ruokavaroilla, että ne eivät tarvitse välitöntä ruokintaa. Tähän on useampia eri 

vaihtoehtoja: 

• jaokkeille annetaan riittävästi siitepölykakkuja sekä hunaja- tai talviruokakakkuja 

luomumehiläispesistä 

• jaokkeet tehdään heinäkuun lopussa niin, että niitä voidaan alkaa ruokkimaan yhdessä muiden 

pesien kanssa suoraan talviruokinnalla 

 

4. Mehiläistarhojen sijainti 

Mehiläistarhaajien on tehtävä ilmoitus pitopaikoista eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisteriin ja 

mehiläispesistä on pidettävä luetteloa pitopaikkakohtaisesti. Pitopaikkojen ilmoittaminen on mahdollista 

netin kautta https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/elaintenpito/elainten-merkinta-ja-

rekisterointi/elaintenpitajarekisteri/  

Keväällä kaikki luomumehiläistarhaajat ilmoittavat ELY-keskuksiin tarhapaikkojen ympärillä kolmen 

kilometrin säteellä olevat alueet. Ilmoituksen muoto on vapaa. Tämän ohjeen lopussa on pari esimerkkiä 

siitä, miten ilmoituksen voi tehdä (liite 2) 

Mehiläistarhaukseen soveltuvat alueet 

Kolmen kilometrin säteellä luomumehiläisten tarhan sijaintipaikalta voi olla pääasiassa (>50 % alueesta) 

luonnonmukaisia viljelmiä, luonnonvaraisia kasveja ja maatalouden ympäristökorvausjärjestelmän 

mukaisessa tuotannossa olevia viljelmiä, tai vastaavia alueita. 

Mehiläistarhaukseen soveltumattomat alueet 

Mehiläistarhan on sijaittava niin, että lentoalueella ei ole sellaisia alueita, joista voi olla haittaa mehiläisten 

terveydelle tai pesän tuotteiden laadulle. Tällaisia alueita voivat olla teollisuuslaitokset, kaatopaikat, 

ampumaradat, paloharjoittelualueet ja jätteenpolttolaitokset sekä kaupalliset tavanomaiset hedelmä- ja 

marjaviljelmät. 

https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/elaintenpito/elainten-merkinta-ja-rekisterointi/elaintenpitajarekisteri/
https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/elaintenpito/elainten-merkinta-ja-rekisterointi/elaintenpitajarekisteri/
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Jos kaupallisella marja- tai hedelmäviljelmällä ei käytetä kasvinsuojeluaineita, jotka voisivat vaarantaa 

mehiläisiä tai pesän tuotteita, tulee siitä pyytää kirjallisen selvityksen/sopimuksen asiasta marjatilalta. 

Tällöin viljelmä ei estä pesien sijoittamista niiden läheisyyteen. 

 

5. Ruokinta 

Hunajan poistamisen yhteydessä mehiläispesiin jätetään riittävät hunaja- ja siitepölyvarastot, jotta 

mehiläiset pystyvät talvehtimaan. Mehiläisyhteiskuntien talviruokinta on sallittua Suomen äärimmäisten 

ilmasto-olosuhteiden vuoksi pesien eloonjäämisen turvaamiseksi. Ruokinnassa käytetään 

luonnonmukaisesti tuotettua hunajaa, luonnonmukaisesti tuotettuja sokerisiirappeja, luonnonmukaisesti 

tuotettua sokeria tai luonnonmukaisesti tuotettua siitepölyä.  

Ruokinnasta kirjataan käytetyn tuotteen nimi ja määrät pesäkohtaisiin muistiinpanoihin. 

Ruokinta keväällä ja kesällä 

Keväällä tai kesällä ruokinta voi joskus olla tarpeen pitkään kestävien poikkeuksellisten sääolojen takia. 

Lisäruokinta lentokauden aikana ei edellytä erillisen luvan hakemista, mutta toimijan on välittömästi 

ilmoitettava ruokinnasta ELY-keskukselle. Näin toimija voi aloittaa ruokinnan välittömästi, kun tarve on. 

Keväällä satokauden kynnyksellä yhteiskunnan ruuankulutus on 2-5 kg/viikko. Ruokinta on välttämätöntä 

silloin, kun pesässä on niin vähän ruokaa, että pesä ei pysty kehittymään normaalisti ja työläiset alkavat 

syödä toukkia pois pesästä. Mehiläiset ovat tuotantoeläimiä ja eläinsuojelusyistä niitä ei voi pitää nälässä. 

Lisäruokinta ei voi olla rutiininomainen toimenpide esimerkiksi jaokkeiden teon yhteydessä, vaan 

lisäruokinta on aina voitava tapauskohtaisesti perustella. Luomutarkastuksessa tarkastetaan lisäruokinnan 

käyttö, sen perustelut, kirjanpito siitä ja että ilmoitus ELY-keskukselle on tehty. Perustelu voi pitkään 

kestänyt huono sää, jolloin mehiläiset eivät päässeet lentämään sateen tai alhaisten lämpötilojen takia. 

Ilmoituksen teon lisäksi tarpeeseen johtaneet äärimmäiset tai poikkeukselliset sääolot, 

lisäruokintatoimenpiteet, käytetyn tuotteen nimi ja määrät tulee kirjata myös pesäkohtaisiin 

muistiinpanoihin.  

 

6. Mehiläishoidossa käytettyjen pesien ja materiaalien ominaisuudet 

Luomuehtojen mukaan 50 % pesäkaluston painosta on oltava luonnollista materiaalia, puuta, vaneria, 

korkkia, savea tai olkea, jotka eivät aiheuta mehiläispesän tuotteille saastumisvaaraa. 

Kevytpesämateriaalien käyttö on sallittu pesien osissa ja varusteissa, mutta erityisesti mehiläisten 

talveuttamiseen käytettävien pesien sisäpinnat on vuorattava luonnollisilla materiaaleilla, esimerkiksi 

kevytpesien sisäpinnalle laitettavalla ohuella vanerilla, jolloin mehiläisiin kosketuksissa olevat osat ovat 

luonnonmateriaalia.  

Edellinen ehto täyttyy, jos sikiöosastot ja pohja ovat puuta ja hunajakorjuulaatikkoina käytetään 

kevytpesäkalustoa. 

Pesäkaluston sisäosien käsittelyssä voi käyttää propolista, mehiläisvahaa tai kasviöljyjä. 

7. Mehiläisten hyvinvointi 

Katso Ruokaviraston Mehiläishoidon ehdot 
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8. Poikkeukset koskien erityisiä hätätilanteita 

Luomuehdoissa kuvataan erityisiä hätätilanteita, joissa luomumehiläisten hoitaminen vaikeutuu. Tällaisia 

ovat esim. äärimmäisillä sääilmiöillä tai laajalle levinneillä eläin- tai kasvitaudeilla. Katso Ruokaviraston 

Mehiläishoidon ehdot. 

 

9. Kirjaamisvaatimukset 

Uusissa luomutuotannon ehdoissa on runsaasti uusia vaatimuksia luomutuotannossa tehtävien 

kirjaamisten suhteen.  

Katso Ruokaviraston Mehiläishoidon ehdot ja liite 3 jossa on esimerkki pohja tuotevirtakirjanpitoa varten. 

 

10. Ohjeessa käytetty mehiläisalan sanasto 

Katso Ruokaviraston Mehiläishoidon ehdot 

Luomuvalvonnasta eroaminen 

Lomake, jolla luomuvalvonnasta erotaan, on nimeltään Muutosilmoitus luonnonmukaisen tuotannon 

valvontajärjestelmään kuuluvan toimijan tiedoissa ja se löytyy ruokaviraston sivulta: 

https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/yritykset/luomun-lomakkeet-ja-

ohjeet/   

https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/yritykset/luomun-lomakkeet-ja-ohjeet/
https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/yritykset/luomun-lomakkeet-ja-ohjeet/
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Liite 1. MEHILÄISTARHAN LUOMUSUUNNITELMA 

Malli luomusuunnitelmaan varten (päivitetty malli voi löytyä myös Ruokaviraston sivulta) 

• Luomusuunnitelma päivitetään joka vuosi ennen luomutarkastusta ajan tasalle 

 

Mehiläishoitajan yhteystiedot 

• Tilatunnus (jos on)  

• Omistaja  

• Osoite  

• Kunta  

• Puhelin  

• Sähköposti  

 

1. MEHILÄISET 

• Alkuperä 

• Rotu. Jos käytössä on useampia mehiläisrotuja, voidaan ne merkitä tarhakohtaiseen kirjanpitoon. 

• Erityispiirteet 

• Mehiläistuotannon tuotteet 

• Muuta 

 

2. MEHILÄISTARHAT 

• Tarhojen ja pesien lukumäärä: kuvaus tarhojen ja pesien selkeistä tunnistemerkinnöistä. Näitä 

käytetään kaikessa kirjanpidossa (kartat, lääkekirjanpito, jne.) 

• Tarhojen sijainti: Luomusuunnitelman liitteenä on: 

o ELY-keskukseen tehty ilmoitus pitopaikoista ja eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisteriin sekä 

niiden muutokset.  

o Kartta mehiläistarhojen sijainnista (liitteeksi tähän luomusuunnitelmaan) 

o Kuvaus kunkin tarhapaikan soveltuvuudesta luonnonmukaiseen tuotantoon. Nämä 

kuvaukset ilmoitetaan paikalliseen ELY-keskukseen luomutoimintaa aloitettaessa tai 

toimivien luomutarhaajien osalta keväällä 2022 ja laitetaan liitteeksi tähän 

luomusuunnitelmaan. 

• Pesien talvisäilytyspaikat (voi olla mikä paikka vaan) 

• Muuta 

 

3. MEHILÄISTEN RUOKINTA 

• Pääasialliset satokasvit 

• Käytetty lisäruokinta (=talviruokinta) 

• Lisäruokinnan määrä / pesä 

• Muuta: mahdolliset ilmoitukset ELY-keskukseen satokauden aikaisesta lisäruokinnasta 

 

4. EMOJEN TUOTANTO JA RUOKINTA 
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• Emotuotanto 

• Emojen myynti 

• Emojen/parituspesien/lähetyshäkkien ruokinta 

• Muuta 

 

5. TAUTIEN ENNALTAEHKÄISY JA LÄÄKINTÄ 

• Mehiläisillä esiintyvät sairaudet. Kuvaa mitä torjunta-aineita käytät ja miten paljon 

• Varroa destructor -punkki 

• Esikotelomätä 

• Muu sairaus 

• Tautien ennaltaehkäisy ja hoito (käytetyt menetelmät ja aineet) 

• Lääkekirjanpito: kuvaa, miten pidät kirjaa annetuista lääkkeistä 

• Muuta 

 

6. KÄYTÄNNÖT MEHILÄISTEN HOIDOSSA 

• Mehiläisille suoritettavat toimenpiteet 

• Pesien tunnistaminen 

• Muuta 

 

7. MEHILÄISPESÄT JA VAHAPOHJAKKEET 

• Talveutuspesät (materiaali) 

• Kesäpesät (materiaali) 

• Pesien sisämateriaalit ja käsittely 

• Vahan alkuperä ja käsittely 

• Tavanomaisen vahan käyttö (kuorimavaha). Tämä koskee vain siirtymävaihetta. 

• Muuta 

 

8.  HUNAJAN (JA MUIDEN MEHILÄISTUOTTEIDEN) KÄSITTELYTILAT  

• Hunajan käsittelytilat (kuvaus käsittely- ja varastointitiloista sekä laitteista). Katso myös Hyvän 

käytännön ohjeet: https://hunaja.net/mehilaistarhaus/mehilaishoitajan-velvollisuudet-

viranomaisille/  

• Pesu- ja desinfiointiaineiden hankinta ja käyttö 

• Muiden mehiläistuotteiden käsittely 

• hunajan ja muiden tuotteiden pakkausmerkinnät 

• Jos tilalla tehdään alhaista jalostusta esim. pergan, siitepölyn, vahojen käsittelyä, tällöin 

suunnitelma alhaisesta jalostuksesta sekä siinä tarvittavasta tuotantopanoskirjanpito 

https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/luomumaatilat/luomuelintarvikkeen-vahainen-valmistus-

maatilalla/  

 

9. RISKIENHALLINTA 

https://hunaja.net/mehilaistarhaus/mehilaishoitajan-velvollisuudet-viranomaisille/
https://hunaja.net/mehilaistarhaus/mehilaishoitajan-velvollisuudet-viranomaisille/
https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/luomumaatilat/luomuelintarvikkeen-vahainen-valmistus-maatilalla/
https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/luomumaatilat/luomuelintarvikkeen-vahainen-valmistus-maatilalla/
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• Onko vaaraa, että luomuehtojen täyttyminen vaarantuisi?  

• Tilalle ostettujen luomuraaka-aineiden alkuperä varmistetaan 

• Miten toimitaan, jos tulee jostakin syystä hunajaa, joka ei täytä luomuehtoja? 

 

10. TARVITTAVAT LIITTEET JA KIRJANPITO 

• Kartta ja luettelo tarhoista ja niiden sijainnista sekä tarhoilla olevien pesien määrästä. Huom! Pidä 

pitopaikkarekisterisi ajan tasalla. 

• Erillinen tuotos- ja panoskirjanpito. Kuvaa miten pidät tuotevirtakirjanpitoa, tehtävät 

vastaanottotarkastukset, jäljitettävyyden varmistaminen (kts. seuraavalla sivulla 10 oleva taulukko) 

• Tase. Kuvaa, miten esitetään tuotteiden määrät tiettynä ajankohtana, esim. luomutarkastuksen 

yhteydessä. (Esimerkki taselaskelmasta sivulla 14) 

• Kuvaus siitä, mitä vastaanottomerkintöjä tehdään ostettujen tuotteiden dokumentteihin ja missä 

vaatimuksenmukaisuusasiakirjoja ja muita ostoihin liittyviä asiakirjoja säilytetään (luomusokeri, 

emot, vahat, jne.) 

• Kuvaus pesä- ja tarhakohtaisesta kirjanpidosta: mitä kirjataan ja missä kirjanpito säilytetään 

• kuvaus hunajan jäljitettävyyden varmistamisesta: Tuotantomäärät muodostavat osan 

varastokirjanpidosta, tuotevirrasta ja taseesta. Tuotantomäärät kirjataan pesä- tai tarhakohtaisesti 

• Kuvaus päiväkohtaisista merkinnöistä suoramyynneissä 

• Alihankintasopimukset ja vuokrasopimukset 

 

Muuta 

 

__________________________________                        ________________________________ 

Toimija            Suunnitelman tekijä 

 

Laadittu, pv:________________ 

 

Päivitetty, pv:_______________     Päivitetty, pv:_______________   Päivitetty, pv:_______________ 

 

 

  



Kirjanpito MITÄ KIRJATAAN MIHIN KIRJATAAN MILLOIN KIRJATAAN 

Tuotantopanoskirjanpito Tilalle hankitut eläintuotannon tuotantopanokset: 
luomusokeri, luomumehiläisvaha, pesu- ja 
desinfiointiaineet sekä varroantorjunta-aineet 

  

Tuotekirjanpito Tilalla tuotetut hunaja ja muut mehiläistuotteet  laskut, kuitit Tuotteen myynnin 
yhteydessä ostaja toimittaa 
/ suoramyynnistä tuote-erän 
muodostumisen ja myynnin 
yhteydessä 

Taseet Taselaskelmat:  
 

 Luomutarkastuksen 
yhteydessä 

Ruokinnat Pesäkohtaisesti käytetyn luomusokerin määrä pesä/tarhakirjanpito Talviruokinta 

Lääkekirjanpito Eläinlääkkeiden käytöstä: 
tilalle ostetut lääkkeet 
eläimille käytetyt lääkkeet: sairaus, hoitopäivä, hoitoaika, 
hoitokerta, lääkevalmiste tai -aine, luonnonmukaisen 
tuotannon varoaika ja lääkkeen myyjä 
 

pesä/tarhakirjanpito Tapahtuman yhteydessä 

Varroantorjunta  pesä/tarhakirjanpito  

    

    

    
 

Esimerkki luomumehiläistarhaukseen liittyvästä kirjanpidosta. Tällaisen taulukon voi liittää luomusuunnitelmaan omilla tiedoilla täytettynä. 

 



Liite 2. Esimerkkejä tarhojen lentoalueiden kartoittamisesta 

Luomutarhaajien on selvitettävä tarhoittain alueen sopivuus luomukeruualueeksi mehiläisille ja nämä 

selvitykset toimitetaan omaan ELY-keskukseen. Alla on pari esimerkkiä, miten tarhojen keruualueita 

voidaan kartoittaa. Taulukot ja laskelmat eivät ole pakollisia, vaan ELY-keskukset haluavat sanallisen 

kuvauksen siitä, miten tarhaaja tulkitsee taulukon antaman viestin eli onko tarhan lentoalueella hänen 

mielestään jotain riskiä luomuhunajantuotannolle. 

Esimerkki 1. Ei hedelmä- eikä marjaviljelmiä lentoalueella 

Luomutarhaus, Luomutila xx  
Toimija: Luomutarhaaja 
Tarhapaikkojen ja satoalueiden kuvaus päivämäärä 
    

Tarha Satoalueella (3 km säde) arvioitu %-osuus Pääsatokasvit 

 Metsä, suot, 
joutoalueet 

Järvet ja 
lammet 

Ympäristö tuen 
mukaan viljellyt pellot 

 

Tarha 1  Pellon ja 
metsäalueen reunassa 

74 1 25 Villivattu, horsma, apilat, 
härkäpapu 

Tarha 2 Pelto- ja 
metsäalueen reunassa 

74 1 25 Villivattu, horsma, apilat, 
härkäpapu 

Tarha 3 Pelto- ja 
metsäalueen reunassa 

74 1 25 Villivattu, horsma, apilat, 
härkäpapu 

Tarha 4 Metsäalue 71 4 25 Villivattu, horsma, 
metsämarjat 

Tarha 5 Metsäalue 65 5 30 Villivattu, horsma, 
metsämarjat, apilat 

Tarha 6 Pelto- ja 
metsäalueen reunassa 

55 5 40 Villivattu, horsma, rypsi ja 
rapsi 

Yhdenkään tarhan satoalueella ei ole kaatopaikkaa eikä kaupallisia marjaviljelmiä. Tarhat 1, 2 ja 3 sijaitsevat 

lähellä talouskeskusta ja lähekkäin toisiaan, siksi kuvaukset yhteneväiset. Prosenttimäärien arvioinnissa 

käytetty Maanmittauslaitoksen karttapalvelun karttaa alueesta, johon on piirretty ympyrä 3 kilometrin 

sädettä käyttäen. Ympyrän lohkoja on käytetty alojen arviointiin. 
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Esimerkki 2. Tarhojen lentoalueella on marja- ja hedelmäviljelmiä 

Luomutarhaajien on kerrottava tarhoittain alueen sopivuus luomukeruualueeksi mehiläisille. Vaikka 

tavanomaiset marja - ja hedelmäviljelmät on mainittu luomusääntöjen soveltamisohjeessa saastelähteeksi 

niitä kuitenkin voi olla alueella, jos näistä ei aiheudu haittaa mehiläisille tai niiden tuottamien 

luomutuotteiden laadulle.  Näin on, jos marjaviljelmät ovat pieniä, kaukana tai tuotantotapa tai viljelty 

kasvi ovat sellaisia, että riski on pieni. Mehiläistarhan ympärillä on 2826 ha keruualuetta kolmen kilometrin 

lentosäteellä. Suomen mehiläishoitajain liitto esittää, että lentoalueella olevien marja- ja hedelmäviljelmien 

aiheuttaman haitan arvioimiseen voitaisiin käyttää esimerkiksi alla olevaa pisteytysmenettelyä. Pisteytys 

toimii tarhaajan omana työkaluna lentoalueen riskien määrittämisessä ja niitä ei välttämättä tarvitse 

toimittaa ELY-keskuksiin. ELY-keskukset haluavat sanallisen kuvauksen siitä, miten tarhaaja tulkitsee 

taulukon antaman viestin eli onko marjaviljelmä hänen mielestään riski luomuhunajantuotannolle. 

Marjaviljelmien kannalta lentoalue voidaan jakaa neljään eriarvoiseen sektoriin. 

• alle 200 m päästä tarhalta on alue, jolta mehiläiset keräävät innokkaasti satoa. Tämän alueen 

ulkopuolelta voidaan olla jo melko varmoja, että esim. torjunta-aineita ei kulkeudu tarhan alueelle 

• 200 m – 1 km päässä tarhalta on alue, josta mehiläiset keräävät mettä ja siitepölyä jatkuvasti  

• 1-2 km päässä tarhalta on alue, josta mehiläiset keräävät satoa harvemmin etenkin jos lähempänä 

tarhaa ei ole satoa tai alueella on erittäin hyvä mesipaikkoja  

• 2-3 km on alue, josta mehiläiset käyvät keruulennoilla vain jos lähempää ei löydy tai alueella on  

erittäin hyvä mesipaikka   

Alueen riskikerroin - mitä lähempänä 
sitä suurempi riski  
0-200 m  10 
200 m - 1 km  5 
1- 2 km   1 
2-3 km  1 

 

Kasvien riskikertoimet (miten houkutteleva kasvi 
mehiläisille: 1= ei houkuttele, 5= erittäin houkutteleva) 
Mansikka  1 

Vadelma 
 

5 

Omena 
 

4 

Musta viinimarja 2 

Punainen viinimarja 2 

Karviainen 3 

Pensamustikka 4 

 

Merkitään mehiläistarhan lentoalueella olevat kaupalliset marja- ja hedelmäviljelmät (> 1 ha), niiden 

etäisyys tarhalta, viljelmien pinta-ala ja kasvilaji. Pisteiden avulla voidaan arvioida, onko mehiläisille 

viljelmistä haittaa. Jos pisteet nousevat korkeiksi, on ko. tarhan kohdalta tehtävä erillinen selvitys, jossa 

kuvataan myös muuta mehiläisten satokasvit, jotka kukkivat esim. lähempänä tarhaa ja jotka voivat 

vaikuttaa siihen, että mehiläiset eivät lennä kauempana oleville marjaviljelmille. Mansikalla huomioitava 

myös riviväleissä kasvavat kasvit. 

Laskelmaesimerkki 1 

tarhan nimi, osoite, 
pitopaikkarek n:o 

Ruiskutettavia  
marja kasveja ha 

0-0,2 
km 

0,2-1 
km   

1-2 
 km 

2-3 
km 

Kts. edellinen teksti 

Tarha 1  
FI000000000000 

Mansikka 
Vadelma 

1 
 

3 
1 

2  10+15+2=27 
25, Tarha yhteensä:52 

Tarha 2 
FI000000000000 

Mansikka 
Vadelma 

 2 4 
1 

10 10+20=30 
5,  Tarha yhteensä:35 

Tarha 3 
FI000000000000 

Mansikka 
Vadelma 

 5 4 10 25+4=29 

Tarha 4 
FI000000000000 

Mansikka 
Vadelma 

 4 5  20+5=25 
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Laskelmaesimerkki 2. 

  hehtaarit kasvin riskikerroin alueen riskikerroin   

riski 
yhteensä 

0-200m mansikka 1 1  10   10 

         

200m - 1 km 3 1  5   15 

 

m-
herukka 3 2  5   30 

1- 2 km   3 2  1   6 

     Tarhapaikan riskipisteet 61 

  

Tarha 5 
FI0000000000 

Mansikka 
Vadelma 

2 3 
1 

7  20+15+7=42 
25,  Tarha yhteensä:67 

Tarha 6 
FI000000000000 

Mansikka 
Vadelma, herukat 

 
2 

2 
1 

3  10+3=13 
20+25=45, Tarha yhteensä:58 

Tarha 7 
FI000000000000 

Mansikka 
Vadelma 

  3 2 
1 

3 

Tarha 8 
FI000000000000 

luomuomena 
ja mansikka 

     

Tarha 9 
FI000000000000 

Mansikka 
Vadelma 

  4 
1 

3 4 
5,  Tarha yhteensä:5 
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Liite 3. Esimerkki tuotevirtakirjanpidosta 

Esimerkki luomuvaraston tuotevirtakirjanpidosta 
  

VARASTOKIRJANPITO 
    

  
Ajalla  21.10.2013 - 16.9.2014 

    

Toimi-
ja 

 
        

Päivä Tapahtuma hunajaa kg mehiläisvaha kg luomusokeri 
kg 

 

  
+/-   varastossa 

jäljellä 
+/- varastossa 

jäljellä 
+/-  varastossa 

jäljellä 
+/-  varastossa 

jäljellä 

  Inventaari 
21.10.2013 

                

21.10. hunajaa 
jäljellä 

  76             

21.10. mehiläisvahaa 
jäljellä 

       80       
 

22.10. luomusokeria 
jäljellä 

           325     

4.11. luomuhunajaa + 112 188             

30.5. 
-14 

pohjukkeita 
pesiä varten 

     + 20  100       
 

30.6.-
14 

Hunajan 
myynnit 
21.10.-13-
30.6.2014 

- 188 0             

10.7.-
14 

ostettu 
luomusokeria 

         + 400  725   

24.8.-
14 

luomuvahaa 
myyty 

    - 10  90       

23.8.-
14 

oma  
hunajasato 

+ 734 734             

16.9.-
14 

ruokintaan 
käytetty 

        - 600  125     

16.9.-
14 

hunajan 
myynnit 23.8-
16.9 

 -122 612             

  Inventaari 
16.9.2014 

                

  hunajaa 
jäljellä 

  612             

  mehiläisvahaa 
jäljellä 

       90       
 

  luomusokeria 
jäljellä 

           125     
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Liite 4. Luomutarkastukseen valmistautuminen 

Luomutarkastaja ohje helmikuu 2022 

Luomutarkastuksessa tarvittavat asiakirjat 2022 

Mehiläiset 

Mehiläistenhoitosuunnitelma päivitetään ajan tasalle; mm. kuvaukset tarhoista, kuvaus riskienhallinnasta, 

kuvaus jäljitettävyyden varmistamisesta, tuotevirtakirjanpidosta (kirjaamisvaatimuksista), 

vastaanottotarkastuksista 

Vaatimuksenmukaisuusvakuudet, saateasiakirjat, luomusertifikaatit ostoista nähtävillä, kuten 

luomusokeri, emot, vahat  

Kartat pesien sijainnista ja kuvaukset tarhoista, onko saastelähteitä (kaatopaikat, teollisuuslaitokset, 

ampumaradat, kaupalliset tavanomaiset hedelmä- ja marjaviljelmät), onko riittävästi (yli puolet) 

luonnonmukaisesti tuotettuja viljelyskasveja, luonnonvaraisia kasveja tai viljelykasveja. Onko muutokset 

tehty ELY:lle ja pitopaikkarekisteriin 

Selvitys tavanomaisten marja- ja hedelmäviljelmien sijainnista mehiläistarhoihin nähden. Pölytyspalvelua 

voi olla, jos viljelmillä ei käytetä luomutuotannossa kiellettyjä kasvinsuojeluaineita (viljelijän kirjallinen 

vakuutus asiasta). 

Pesäkohtaiset muistiinpanot, mm. ruokinta (jos lisäruokintaa annettu ennen lentokauden alkua, ilmoitus 

ELY:lle), pesien merkinnät 

Alihankintasopimukset ja vuokrasopimukset 

Pakkausmerkinnät ovatko kunnossa. Uudet pakkausmerkinnät astuneet voimaan. Tuotettu Suomessa 

merkintä voidaan käyttää tuotteissa, jotka on valmistettu ennen 31.12.2022, voidaan myydä loppuun. 

Suomen maataloudesta merkinnän käyttö pakollista 1.1.2023 alkaen tuotetuissa tuotteissa. 

Tuotantopanoskirjanpito (mm. hunaja, emot, pesät, vahat, sokerit), päiväkohtaiset merkinnät 

suoramyynneistä, vastaanottomerkinnät ostettujen tuotteiden dokumenteissa 

Lääkekirjanpito 

Jos tilalla alhaista jalostusta esim. pergan, siitepölyn, vahojen käsittelyä, tällöin suunnitelma alhaisesta 

jalostuksesta sekä tarvittava tuotantopanoskirjanpito  

Pesu- ja desinfiointiaineiden hankinta ja käyttö 


