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Mehiläistenpito Helsingissä periaatteiden ja toimintatapamallin hy-
väksyminen
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Päätös

Toimialajohtaja päättää hyväksyä periaatteet ja toimintatapamallin me-
hiläistenpidolle Helsingissä

Päätöksen perustelut

Mehiläistenpito on yhä suositumpaa kaupungeissa. Kaupunkialueella 
on mehiläisille monipuolista kasvilajistoa puistoissa, istutuksissa, kuk-
kaniityillä, viljelypalstoilla, siirtolapuutarhoissa ja pientalojen pihoilla. 
Mehiläiset toimivat tehokkaina hyötykasvien pölyttäjinä pihojen ja puu-
tarhojen marja- ja hedelmätarhoissa sekä kaupunkiviljelyksillä. Sen li-
säksi ne tuottavat maukasta hunajaa ja mehiläisvahaa. 

Helsingin kaupunki haluaa edistää mehiläistenpitoa mahdollistamalla 
pienimuotoisen mehiläistarhauksen kaupungin yleisillä alueilla. Mehi-
läistenpito on sallittua Helsingin kaupungin yleisillä alueilla ja kaupun-
gin rakennuksissa tietyin edellytyksin. Tiivisti rakennetussa kaupun-
kiympäristössä mehiläistenhoito vaatii maaseutuympäristöihin verrattu-
na tarkempaa tarhapaikan suunnittelua ja kaupunkilaisten huomioonot-
tamista. Sosiaalisten ongelmien ja häiriöiden välttämiseksi ihmisten hy-
vinvointi asetetaan mehiläisten optimiolosuhteiden edelle. Kaupungissa 
kannattaa suosia lauhkeita mehiläiskantoja ja -rotuja, joiden parveilu-
taipumus ei ole voimakas.

Periaatteiden ja toimintatapamallin tarkoituksena on helpottaa ja sel-
keyttää mehiläisten pidosta kiinnostuneiden kaupunkimehiläishoitajien 
alkutaivalta uusia pesäpaikkoja haettaessa kaupungin yleisille alueille. 
Lisäksi tavoitteena on ottaa käyttöön yhteisesti sovittu toimintatapa ja 
sopia vastuut kaupungin sisällä toimivien yksiköiden ja vastuuviran-
omaisten kesken. Seuraavassa esitellään lyhyesti mehiläistenpidon eri-
tyispiirteitä kaupunkioloissa ja Helsingin yleisillä alueella, kerrotaan lu-
pamenettelystä ja tarvittavista lomakkeista ja yhteistyötahoista.
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