
MEHILÄISYHTEISKUNTIEN LAATUSUOSITUKSET 

 
Mehiläisten ostajan tulee saada luotettava tieto kaupan teon kohteena olevien 

mehiläisyhteiskuntien terveydentilasta. Maa- ja metsätalousministeriön 

eläinlääkintäosaston kulloinkin voimassa olevat säädökset ja päätökset 

mehiläistaudeista ja varroatoosista on otettava huomioon. 

 

Myytävien yhteiskuntien emon tulee mieluummin olla merkitty. Ruokavaroja on 

pesässä oltava ainakin kahdeksi viikoksi, kolme kohtalaisen runsaasti talviruokaa 

sisältävää kakkua. Pesäosastojen tulee olla lämpöeristettyjä ja kehäkoon mieluiten 

Langstroth. Myytävään pesään kuuluu mehiläisten, kakkujen ja pesäosastojen lisäksi 

myös pohja ja vesikatto. 

Myytävistä pesistä tai niiden alkuperätarhauksesta tulee olla olemassa tuoreet (tiheän 

tarhauksen alueella esimerkiksi enintään yksi kuukausi) hunajanäytteen 

analyysitulokset pesien puhtaudesta esikotelomädän suhteen. 

 

Talvehtineet mehiläisyhteiskunnat 

Mehiläiskunta on riittävän vahva, jos sikiökakkuja on 6-7 voikukan ja omenapuun 

kukinnan aikaan. Sikiökakuksi lasketaan kakku, jolla on runsaasti munia, toukkia tai 

peittosikiöitä molemmin puolin. Kaksi puoliksi sikiöityä kakkua lasketaan 

kokonaiseksi. 

 

Talveutetut pesät myydään normaalisti ennen kesäkuun 15. päivää. Haluttaessa 

voidaan pyytää pesän kunnon tarkastukseen mukaan paikallisyhdistyksen edustaja 

asiantuntijaksi.  

 

Mikäli yhteiskunnat eivät täytä em. suosituksia, hinnan muodostuksessa voidaan 

huomioida seuraavaa: 

➢ kehäkoko muu kuin Langstroth 

➢ pesäosastoja vain yksi 

➢ pesän kalusto vanhaa (otettu käyttöön aikaisemmin kuin edellisenä vuonna) 

➢ pesästä ei ole olemassa tutkittua tietoa esikotelomädättömyydestä 

 

Jaokkeet 

Jaokkeille ei yleensä myytäessä ole vielä annettu talviruokavaroja. Heinäkuun 

ensimmäisellä viikolla jaokkeessa tulee olla kolme peittosikiökakkua täysinäisiksi 

laskettuna. Myöhemmin niitä tulee olla kakku/viikko lisää heinäkuun loppuun 

saakka. 

 

Heinäkuun jälkeen myytävien jaokkeiden tulee olla tehty heinäkuun loppuun 

mennessä em. suositukset täyttäen. 

Elo-syyskuussa mehiläisten tulee miehittää suhteellisen hyvin koko pesäosasto. 

 

Lisätietoja:    SUOMEN MEHILÄISHOITAJAIN LIITTO SML R.Y. 

 FINLANDS BIODLARES FÖRBUND R.F. 
 Ullanlinnankatu 1 A 3, 00130  HELSINKI    Puh. 010 387 4770 tai 044 306 3200 

 Sähköposti:  sml@hunaja.net      Internet: www.hunaja.net 



 

Sopimus 

MEHILÄISYHTEISKUNTIEN KAUPASTA 
 

Myyjä  

Nimi: ___________________________________________________________ 

 

Osoite: ___________________________________________________________ 

 

Puh: ___________________________________________________________ 

 

Ostaja  

Nimi: ___________________________________________________________ 

 

Osoite: ___________________________________________________________ 

 

Puh: ___________________________________________________________ 

 

Talvehtineita kuntia _____ kpl,  á  _______e   Jaokkeita ____kpl,  á  _______e 

 

Yhteensä ________euroa 

 

Kuljetus sisältyy hintaan   Kuljetus ostajan kustannuksella     

 

Maksu-  Kauppahinta maksetaan käteisellä  

tapa     laskulla      (eräpäivä __________) 

 

Käsiraha  _______€ ja loput kauppahinnasta  ___________mennessä. 

 

Kauppaehdot 

1.   Myyjä vakuuttaa hyvän kauppatavan mukaisesti ilmoittaneensa oikean tiedon                                                                         

      mehiläisyhteiskuntien terveydentilasta, EKM-todistuksesta, emoista ja roduista 

2.   Ostajalla on oikeus purkaa kauppa, jos yhteiskunnat todetaan  

      sairaiksi (sikiötaudit) viimeistään 3 viikon kuluessa ostosta ja ostaja ilmoittaa  

      asiasta myyjälle 3 vrk kuluessa havainnosta. 

3.   Myyjällä on oikeus purkaa kauppa, jos ostaja ei suorita kauppahintaa sovitulla 

      tavalla. 

4.   Omistusoikeus säilyy myyjällä, kunnes kauppasumma on kokonaan maksettu. 

5.   Tämän kirjallisen sopimuksen lisäksi ei ole tehty suullista lisäsopimusta. 

 

Paikka _____________________________ Aika  ________________ 

 

Allekirjoitukset 

Myyjä __________________________ Ostaja    ______________________ 

 
Sopimus on tehty kahtena samansisältöisenä kappaleena, yksi kummallekin osapuolelle.  

Lomakkeen kääntöpuolella on mehiläisyhteiskuntien laatusuositukset. 


