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Hyvä lajihunajaoppaan lukija

Lajihunajat ovat hienoja erikoishunajia, joita mehiläiset keräävät hyvissä olosuhteissa 
yhden kasvilajin kukinnoista tai tietynlaiselta kasvupaikalta. Keski-Euroopassa pitkä kas-
vukausi mahdollistaa eri kasveista kerättävän sadon korjaamisen erikseen ja siellä laji-
hunajien tuotanto onkin merkittävä osa hunajamarkkinoita. Suomen lyhyessä kesässä 
lajihunajien kerääminen vaatii erityisiä järjestelyjä ja paljon kasvien ja mehiläisten tun-
temusta. 

Kädessäsi on opas, jonka tarkoituksena on tutustuttaa suomalaiset mehiläishoitajat poh-
joisten lajihunajien ominaisuuksiin. Tähän oppaaseen on kuvattu tietoja niistä lajihuna-
jista, joita Suomen lyhyessä kesässä pystytään keräämään. Lajihunajien määrittäminen 
ei aina ole helppoa eikä yksiselitteistä ja siksi oppaassa on apuna monenlaista tietoa 
lajihunajista: 
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• Kasvien kuvat auttavat tunnistamaan alkuperäkasveja ja useassa tapauk-
sessa siitepölyrakeiden värejä tarkkailemalla voi seurata, käyvätkö mehiläi-
set oikeasti halutussa satokasvissa.

• Mikroskooppikuvat auttavat niitä mehiläishoitajia, jotka ovat kiinnostuneet 
myös hunajan siitepölysisällöstä.

• Lajihunajien fysikaalis-kemiallisista analyysituloksista kertovat taulukot 
antavat jonkinlaiset raamit Suomessa tuotettaville lajihunajille. Suurin osa 
analyysituloksista on peräisin Pohjoisia yksikukkahunajia käsittelevästä väi-
töskirjasta ja niitä on täydennetty puuttuvien tulosten osalta muista lähteis-
tä (kts. lähdeluettelo). Analyysituloksista saattaa olla myös apua yrityksille, 
jotka myyvät suomalaisia lajihunajia ulkomaille.

• Kuvat laseissa olevista lajihunajista auttavat mehiläishoitajia vertailemaan 
omia lajihunajiaan malleihin.

• Lajihunajien aistinvaraisten ominaisuuksien kuvaaminen on vaikeaa ja yk-
silöllistä. Siksi jokainen lajihunajia keräävä mehiläishoitaja löytää varmasti 
omia kuvaavia sanoja hunajansa makuja ja tuoksuja kuvaamaan. Oppaassa 
olevat kuvaukset ovat suuntaa antavina apulaisina tässä prosessissa.

Opasta voidaan käyttää oppimateriaalina lajihunajan tuottamiseen keskittyvillä kursseilla 
ja ammatillisessa koulutuksessa. Tämä opas ei ole tarkoitettu jaettavaksi hunajaa osta-
ville kuluttajille. Lajihunajia myyvät mehiläistarhaajat voivat kuitenkin käyttää oppaan 
yksittäisiä sivuja apuna esitellessään lajihunajia asiakkailleen. 

Tervetuloa lajihunajien aromirikkaaseen maailmaan!
Huhtikuussa 2016

Anneli Salonen ja Tarja Ollikka

Oppaassa käytettyjä lyhenteitä ja käsitteitä

• Sähkönjohtokyky μS/cm: sähkönjohtokyvyn yksikkö on mikrosiemens. Hunajissa se 
vaihtelee 100–1200 välillä. Vaaleissa hunajissa se on yleensä alhainen. Tummissa, 
kivennäispitoisissa ja mesikastehunajissa korkea

• Invertaasi ja diastaasi: hunajassa olevia entsyymejä, joiden korkea määrä kuvaa 
hunajan tuoreutta

• pH: kertoo hunajan happamuudesta. Vaihtelee välillä 3.5–5 
• Fruktoosi, glukoosi, sakkaroosi, maltoosi ja isomaltoosi ovat hunajassa olevia soke-

reita. Niiden määrät vaihtelevat eri lajihunajissa. Suomalaisissa hunajissa fruktoosia 
on yleensä eniten lukuun ottamatta voikukka- ja rypsihunajia, joissa glukoosia voi 
olla eniten. 

• Fruktoosi + glukoosi: fruktoosin ja glukoosin yhteismäärä on mesikastehunajassa 
alhaisempi kuin kukkaishunajassa.

• Fruktoosi/glukoosi- ja glukoosi/vesi-suhteiden avulla voidaan ennustaa hunajan ki-
teytymistä. Jos fruk/gluk on < 1.3, hunaja kiteytyy nopeasti. Jos gluk/vesi <1.7, 
hunaja ei kiteydy; jos välillä 1.7 ja 2.1, hunaja kiteytyy hitaasti; jos >2.1 hunaja 
kiteytyy nopeasti.

• Fysikaalis-kemiallisten arvojen lähde on nro 1, jos muuta ei mainita.
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Kanervahunaja
Alkuperäkasvin tieteellinen nimi: Calluna vulgaris L., 
kanerva, ljung

Ulkonäkö: Punertavaa tai oranssista, tummaa

Tuoksu : Puinen, kukkainen, tuore hedelmä, 
  lämmin

Maku:  Voimakas, aromikas, kukkainen, tuore 
  hedelmä, lämmin, pitkä jälkimaku 

Fysikaaliset ominaisuudet: 

Lajihunajan kuvaus
Aistinvaraiset ominaisuudet:

Suomalaisissa kanervahunajanäytteissä vallitsevina 
siitepölylajeina ovat ruusukasvien ja apilan siitepö-
lyt. Kanervakasvien siitepölyä oli 21 %. Eurooppalai-
sissa näytteissä kanervan siitepölyhiukkasten mää-
rät vaihtelevat 10 - 76 % välillä.

Fysikaalis-kemialliset ominaisuudet

Kasvin kuvaus
Viihtyy valoisissa kangasmetsissä, soilla, hietikoilla, 
kallioilla. Yleinen koko Suomessa. Monivuotinen varpu, 
neulasmaiset lehdet talvehtivat. Sinipunaiset kukat heinä-
elokuussa. 

Muita huomioita 
Kanervahunajan linkoaminen on vaikeaa, koska se on tiukasti kennoissa. Sen irrottamiseen on kehitetty erilaisia 
laitteita ja harjoja. Hunajadirektiivin mukaan kanervahunajan kosteus saa olla korkeampi kuin muiden lajihunajien 
(23%). Siksi sen myyntiaika on lyhyempi kuin muiden hunajatyyppien. Kanervahunajaa pidetään mineraalipitoisena. 
Kanervahunajaa ei saada kerättyä joka vuosi.

Siitepölyhiukkasen kuvaus /
hunajan siitepölysisällön kuvaus

Yksittäisiä kanervan 
siitepölyjä mikroskooppi-
kuvana.

Siitepölyrakeita mehiläi-
sen jalan siitepölyvasus-
ta kerättynä.

Kanervahunaja on 
tummaa ja hyyte-
lömäistä.

Hunajan seassa on 
runsaasti ilmakup-
lia, jotka pysyvät 
hunajan sisällä, 
eivätkä nouse 
hunajan pinnalle, 
kuten monikukka-
hunajilla tapahtuu.

Horsmahunaja
Alkuperäkasvin tieteellinen nimi: Epilobium angustifolium L., 
maitohorsma, mjölkört

Ulkonäkö: Väritön, vedenkirkas

Tuoksu : Kuiva heinä, kukkainen, hedelmäinen, vanilja,  
  karamelli
Maku:  Makea, kukkainen, hedelmäinen, persikka,
  ruskea sokeri, greippi, marsipaani
Fysikaaliset ominaisuudet: 
  Puhdas horsmahunaja kiteytyy erittäin hitaasti 
  suuriksi kiteiksi. On esimerkkejä horsma-
  hunajasta, joka on säilynyt kiteytymättömänä 
  jopa kolme vuotta.

Lajihunajan kuvaus
Aistinvaraiset ominaisuudet:

Maitohorsman siitepöly on horsmahunajassa voi-
makkaasti aliedustettuna. Horsmahunajanäytteistä 
löytyy vain noin 3% maitohorsman siitepölyä.

Kasvin kuvaus
Maitohorsma on yleinen 50 - 150 cm korkea monivuotinen 
kasvi. Se kasvaa monenlaisilla kasvupaikoilla koko maassa. 
Se on pioneerikasvi, joka valloittaa nopeasti vapaat kasvu-
paikat, minkä takia se on yleinen palo- ja hakkuuaukeilla ja 
tien varsilla. Maitohorsman violetinpunaiset kukat tuottavat 
runsaasti mettä suotuisissa sääoloissa heinäkuun alkupuolelta 
elokuun alkuun. 

Muita huomioita 
Mehiläiset eivät saa joka kesä horsmasta riittävästi mettä hunajasatoon, vaikka maitohorsma näyttääkin kukkivan 
runsaasti. Horsmahunaja on kaikista lajihunajista happamin ja siinä on runsaasti sakkaroosia.

Siitepölyhiukkasen kuvaus /
hunajan siitepölysisällön kuvaus

Yksittäinen horsman siite-
pöly mikroskooppikuvana.
Kokovertailuna vieressä voi-
kukan keltainen siitepöly.

Siitepölyrakeita mehi-
läisen jalan siitepölyva-
susta kerättynä.

 
ominaisuus keskiarvo vaihteluväli 

Kosteus % 16.1  13.5-18.2 

Diastaasi 9.1  5.8-15.1 

Sähkönjohtokyky μS/cm 180  102-281 

Invertaasi 57  18-139 

pH 3.8 3.4-4.1 

Fruktoosi g/100 g 41.2 39.5-43.2 

Glukoosi  g/100 g 30.4  28.2-33.9 

Sakkaroosi  g/100 g 1.3 0.6-1.9 

Maltoosi  g/100 g 0.88 0.7-1.0 

Isomaltoosi  g/100 g 2.85 1.4-3.7 

Fruktoosi + glukoosi  g/100 g 71.6 67.9-76.3 

Fruktoosi/glukoosi  1.36 1.25-1.44 

Glukoosi/vesi 1.87  

Fysikaalis-kemialliset ominaisuudet

(Lähde 1 ja 5)

 
ominaisuus keskiarvo vaihteluväli 

Kosteus % 18.0   17-19.7 

Diastaasi 14.3  9.2-17.4 

Sähkönjohtokyky μS/cm 650 487-899 

Invertaasi 67.8  23-119 

pH 4.4  4.0-4.6 

Fruktoosi g/100 g 41.5 35.2-44.5 

Glukoosi  g/100 g 30.8 24.4-33.1 

Sakkaroosi  g/100 g 0  

Maltoosi  g/100 g 1.23  

Isomaltoosi  g/100 g 0.78  

Fruktoosi + glukoosi  g/100 g 73.4  

Fruktoosi/glukoosi  1.3  

Glukoosi/vesi 1.76  

Kanervahunaja on tixotrooppista, koska 
siinä on kolloidisia, hunajaan hienojakoises-
ti sekoittuneita proteiineja, jolloin hunaja on 
hyytelömäistä. Kanervahunajalle on tyypillistä, 
että siihen jää ilmakuplia ”loukkuun”. Kiteyty-
essään muodostaa suuria kiteitä.
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Puolukkahunaja
Alkuperäkasvin tieteellinen nimi: Vaccinium vitis-idaea L., 
puolukka, lingon

Ulkonäkö: Punertavaa

Tuoksu : Kukkainen, karkkimainen, toffee, tuore,   
  appelsiini, kirpeä, setri, aprikoosi

Maku:  Karamellimainen, hapokas, toffee, sitrus- 
  hedelmä, vanilja, eukalyptus, lakritsi

Fysikaaliset ominaisuudet:     
  Puhdas puolukkahunaja pysyy juoksevana 
  pitkään, koska siinä on paljon fruktoosia

Lajihunajan kuvaus
Aistinvaraiset ominaisuudet:

Puolukan ja muiden kanervakasvien siitepölyä löytyi 
puolukkahunajanäytteistä n. 42 %. Myös ruusukas-
vien ja pajun siitepölyä oli näytteissä runsaasti. Puo-
lukkahunajassa on myös tavallista enemmän met-
säkurjenpolven siitepölyä, koska se kukkii samaan 
aikaan puolukan kanssa. Puolukkahunaja sisältää 
muita yksikukkahunajia enemmän vanilliinihappoa.

Fysikaalis-kemialliset ominaisuudet

Kasvin kuvaus
Puolukka on kuivien kangasmetsiemme yleisimpiä kasveja 
ja esiintyy koko maassa. Se tarvitsee hyönteispölytyksen 
marjasadon varmistamiseen. Puolukka kukkii kesäkuussa 
juhannuksen molemmin puolin.

Muita huomioita 
Puolukan meden eritys riippuu paljon kesäkuun säästä. Puolukkahunajaa ei saada kerättyä joka vuosi.

Siitepölyhiukkasen kuvaus /
hunajan siitepölysisällön kuvaus

Yksittäisiä puolukan 
siitepölyjä mikroskooppi-
kuvana.

Siitepölyrakeita mehiläi-
sen jalan siitepölyvasus-
ta kerättynä.

Mesikastehunaja
Ruotsinkielinen nimi: Honungsdagg

Ulkonäkö: Väri vaihtelee, oranssi, tumman ruskea,  
  punertavan ruskea, vaalea, vihertävä

Tuoksu : Voimakas

Maku:  Voimakas, joskus toffeen tai maltaan 
  makuinen, melesitoosi-sokeri antaa 
  mesikastehunajalle tyypillisen maun

Fysikaaliset ominaisuudet: 
  Osa mesikastehunajista pysyy pitkään
  juoksevana, osa kiteytyy nopeasti kivikovaksi

Lajihunajan kuvaus
Aistinvaraiset ominaisuudet:

Mesikastemerkkien määrä suhteessa löydettyihin 
siitepölyihin kuvaa mesikastehunajan ominaisuuk-
sia. Suomalaisissa mesikastehunajissa korkeita me-
sikastemerkkimääriä löytyy harvoin. 

Fysikaalis-kemialliset ominaisuudet

Alkuperän kuvaus
Mehiläiset keräävät mesikastehunajan puiden lehdiltä, johon 
kirvat ovat pumpanneet kasvien sisällä kulkevia sokeripitoisia 
nesteitä. Euroopassa mesikastehunaja on hyvin arvostettua 
hunajaa ja sitä kerätään mm. kuusi-, sitrus- ja lehmusmetsistä. 
Suomessa on hyvin vähän tietoa siitä, mistä kasveista mehiläi-
set täällä keräävät mesikastehunajaa. 
Suomalaiset mesikastehunajat ovat hyvin erilaisia eri vuosina ja 
eri alueilta; väri ja kiteytymisominaisuudet vaihtelevat paljon. 
Viime vuosina citymehiläishoidon yleistyttyä, kaupunkialueilta 
on saatu kerättyä ilmeisesti lehmuksista ja muista lehtipuista 
peräisin olevaa mesikastehunajaa. Mesikastehunajan keruuai-
ka on yleensä myöhäiskesä, heinäkuun lopussa ja elokuussa. 

Muita huomioita 
Aidon mesikastehunajan sähkönjohtokyky pitäisi olla vähintään 800 µS/cm. Suomalaisissa mesikastehunajissa tämä 
raja ylittyy harvoin. Fruktoosin ja glukoosin yhteenlaskettu määrä on mesikastehunajissa alhaisempi kuin kukkaishu-
najajissa.

Siitepölyhiukkasen kuvaus /
hunajan siitepölysisällön kuvaus

Erilaisia mesikastemerkkejä hunajan 
mikroskooppinäytteessä.

Havukirvaa lehti-
kuusella

Kasveista nesteitä 
imeviä hyönteisiä 
on erilaisia. 

Lehtikirvoja

Yleisimmin 
mesikastehuna-
ja on väritään 
tummaa.

(Lähde 1 ja 5)

 
ominaisuus keskiarvo vaihteluväli 
Kosteus % 15.6 14.8-16.6 
Diastaasi 5.8 2.1-96. 
Sähkönjohtokyky μS/cm 510 330-800 
Invertaasi 79.4 75.7-85.4 
pH 4.4 4.0-4,.8 
Fruktoosi g/100 g 37.2 32.0-42.2 
Glukoosi  g/100 g 27.9 24.4-33.3 
Sakkaroosi  g/100 g 0  
Maltoosi  g/100 g 1.4  
Isomaltoosi  g/100 g 1.35  
Fruktoosi + glukoosi  g/100 g 65.1  
Fruktoosi/glukoosi  1.3  
Glukoosi/vesi 1.78  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ominaisuus keskiarvo vaihteluväli 

Kosteus % 16.6 14.4-17.9 

Diastaasi ei tutkittu  

Sähkönjohtokyky μS/cm 504 248-771 

Invertaasi 150 85-193 

pH 4.5 4.0-4.8 

Fruktoosi g/100 g 40.3 36.4-42.4 

Glukoosi  g/100 g 27.7 19.4-31.3 

Sakkaroosi  g/100 g 0.26  

Maltoosi  g/100 g 1.1  

Isomaltoosi  g/100 g 2.2  

Fruktoosi + glukoosi  g/100 g 68  

Fruktoosi/glukoosi  1.48  

Glukoosi/vesi 1.68  
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Suolta kerätty hunaja/Hillasuon hunaja

Ulkonäkö: Ruskeaa, punaruskeaa, kullanruskeaa

Tuoksu : Voimakas, minttu, tuore, 
  appelsiininkukka, yrttinen, pihkainen

Maku:  Voimakas, virkistävä, aprikoosi, anis,
  yrttinen, eukalyptus, pitkä jälkimaku

Fysikaaliset ominaisuudet: 
  Pysyy yleensä juoksevana pitkään

Lajihunajan kuvaus
Aistinvaraiset ominaisuudet:

Suolta kerätyssä hunajassa oli eniten kanervakasvi-
en siitepölyjä (44 %). Myös pajun siitepölyä oli run-
saasti. Lakan siitepölyä siitä löytyi vain  1.6. %. Lakan 
siitepölyn vähäiseen määrään vaikuttaa osaltaan la-
kan kukan kaksikotisuus.

Fysikaalis-kemialliset ominaisuudet

Muita huomioita 
Koska suolta kerätty hunaja kerätään aikaisin keväällä, vaatii sen tuottaminen erityisjärjestelyjä. Mehiläispesien kevät-
kehitys on laitettava alkuun hyvillä pajulaitumilla, jonka jälkeen yhdyskunnat siirretään suoalueille toukokuun lopulla. 
Alkukesä sääolot vaikuttavat suuresti sadon määrään. Suolta kerätty hunaja voittaa usein Suomen paras hunaja tittelin- 
lajihunajasarjassa. Suolta kerätyn hunajan koostumus vaihtelee melko paljon, koska meden kukka-alkuperä vaihtelee 
keruualueen mukaan. Suolta kerätty hunaja sisältää eniten aminohappoja verrattuna muihin lajihunajiin.

Siitepölyhiukkasen kuvaus /
hunajan siitepölysisällön kuvaus

Suolta kerätyssä hunajassa esiintyy mm. hillan, 
kanervakasvien ja raatteen siitepölyjä.

Alkuperäkasvit: Mehiläiset keräävät hunajan useista 
suolla kasvavista kukista. Näitä ovat esim. puolukka, 
mustikka, juolukka, lakka, raate, paju ym. suolla touko-
kesäkuussa kukkivat kasvit.

Hunajaa kerätään yleisimmin Keski-Suomesta Lappiin 
ulottuvan alueen suurilta soilta.

Juolukka kuuluu suon peruskasvistoon.

Rypsihunaja
Alkuperäkasvin tieteellinen nimi: Brassica rapa L.,
rypsi, rybs

Ulkonäkö: Vaaleanruskea, beige, kiteytettynä jopa 
  hyvin vaalea, lähes valkoinen

Tuoksu : Mieto, ei aromaattinen, lanttumainen

Maku:  Mieto, keskimakea, joissakin rypsihunajissa
  on lanttumainen maku

Fysikaaliset ominaisuudet: 
  Oikein kiteytettynä pehmeää, voimaista, hel-

Lajihunajan kuvaus
Aistinvaraiset ominaisuudet:

Rypsihunajassa on rypsin siitepölyä noin 90 %.

Fysikaalis-kemialliset ominaisuudet

Kasvin kuvaus
Rypsi on yleisempi Suomessa viljellyistä öljykasvilajeista. 
Mehiläiset keräävät mettä ja siitepölyä myös rapsista, 
jonka viljelyalat  Suomessa ovat viime vuosina kasvaneet, 
sekä luonnonvaraisista ristikukkaislajeista (peltokanankaa-
li, ukonpalko, peltoretikka, ukonnauris, jne.)

Muita huomioita 
Rypsi on monin paikoin Etelä-Suomessa pääsatokasvi.

Siitepölyhiukkasen kuvaus /
hunajan siitepölysisällön kuvaus

Yksittäisiä rypsin siitepö-
lyjä mikroskooppikuvana.

Siitepölyrae mehiläisen 
jalan siitepölyvasusta 
kerättynä.

Kiteytettyä rypsihu-
najaa.

Rypsihunajan väri 
vaalenee kiteytet-
täessä. 

posti levitettävää. Kiteytyy itsekseen nope-
asti, joskus jopa kennoihin, pienikiteiseksi, 
kivikovaksi.

 
ominaisuus keskiarvo vaihteluväli 

Kosteus % 16.4 14.8-18.7 

Diastaasi ei tutkittu  

Sähkönjohtokyky μS/cm 190 153-226 

Invertaasi 15.4 12.1-19.4 

pH 4.13  

Fruktoosi g/100 g 36.1 33.8-38.6 

Glukoosi  g/100 g 33.6 32.5-35.9 

Sakkaroosi  g/100 g 0  

Maltoosi  g/100 g 0.62  

Isomaltoosi  g/100 g 0.34  

Fruktoosi + glukoosi  g/100 g 69.7  

Fruktoosi/glukoosi  1.1 0.9-1.2 

Glukoosi/vesi 2.1 1.8-2.2 
(Lähde 3 ja 4)

 
ominaisuus keskiarvo vaihteluväli 

Kosteus % 16.6 15.5-17.7 

Diastaasi ei tutkittu  

Sähkönjohtokyky μS/cm 1080 994-1241 

Invertaasi 145 68-227 

pH 4.9 4.7-5.3 

Fruktoosi g/100 g 39.2 36.8-40.4 

Glukoosi  g/100 g 28.2 26.7-29.8 

Sakkaroosi  g/100 g 0.11  

Maltoosi  g/100 g 1.35  

Isomaltoosi  g/100 g 2.56  

Fruktoosi + glukoosi  g/100 g 67.4  

Fruktoosi/glukoosi  1.39  

Glukoosi/vesi 1.70  
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Vadelmahunaja
Alkuperäkasvin tieteellinen nimi: Rubus idaeus L., 
vadelma, hallon

Ulkonäkö: väri tavallinen hunajan väri,
  kiteytyneenä hyvin vaaleaa

Tuoksu : Heikko, hedelmäinen, kukkainen, omenan/ 
  päärynän tuoksuinen, mehiläisvaha, hya - 
  sintti, sokeroidut hedelmät ja hienostunut

Maku:  Keskimakea, heikosti hapokas ja kirpeä, va- 
  nilja, kukkainen, sitrushedelmäinen, omena/ 
  päärynä, sokeroidut hedelmät ja lehtipui- 
  nen, keskipitkä jälkimaku

Fysikaaliset ominaisuudet: 
  Vadelmahunaja kiteytyy melko nopeasti pieni- 
  kiteiseksi ja oikealla käsittelyllä siitä saadaan  
  pehmeää ja voimaista. Sisältää eniten fruktoo- 
  sia ja glukoosia (yhteenlaskettuna)

Lajihunajan kuvaus
Aistinvaraiset ominaisuudet:

Vadelma siitepölyä löytyi suomalaisista vadelmahu-
najanäytteistä 71 %. Vadelman siitepölyä löytyy lä-
hes jokaisesta suomalaisesta hunajanäytteestä

Fysikaalis-kemialliset ominaisuudet

Kasvin kuvaus
Yleinen napapiirille saakka. Kukat tulevat vadelman toisen 
vuoden versoihin. Kasvaa kallioilla, hakkuualueilla, peltojen 
ja metsän reunamilla. Pioneerikasvi, joka muuttaa kasvu-
paikkaa metsän kehitysvaiheen mukaan.

Muita huomioita 
Vadelma on yleinen satokasvi koko Suomessa. Suurin osa Keski-, Itä- ja Länsi-Suomen hunajasadosta on peräsin va-
delmasta. Vadelman meden sokeripitoisuus on korkea ja määrä runsas, minkä ansiosta mehiläiset löytävät vadelmat 
hyvin ja saavat kerättyä niistä suotuisassa keruusäässä lyhyen ajan sisällä runsaan hunajasadon. Vadelman pääsato 
ajoittuu juhannuksesta heinäkuun alkuun. Vadelmahunajassa on paljon fruktoosia ja hyvin vähän sakkaroosia ja po-
lysakkarideja.

Siitepölyhiukkasen kuvaus /
hunajan siitepölysisällön kuvaus

Yksittäisiä vadelman 
siitepölyjä mikroskooppi-
kuvana.

Siitepölyrakeita mehiläi-
sen jalan siitepölyvasus-
ta kerättynä.

Tattarihunaja
Alkuperäkasvin tieteellinen nimi: Fagopyrum esculentum Moench, 
tattari, bovete

Ulkonäkö: Punertavaa, tumman ruskea, ruskeaa,
  purppuranpunainen tai musta

Tuoksu : Voimakas, maanläheinen, rukiinen, paahtunut   
  sokeri, maltainen

Maku:  Voimakas, aromikas, maltainen, kahvimainen,       
  suklainen, karvas, paahteinen

Fysikaaliset ominaisuudet: 
  Toffeemaista, kiteytyy hitaasti

Lajihunajan kuvaus
Aistinvaraiset ominaisuudet:

Tattarin siitepölyä löytyi tattarihunajanäytteistä n. 
4 %. Keskieurooppalaisissa tattarihunajassa tattarin 
siitepölyä on yli 50 %. Tattarin mesi antaa hunajal-
le voimakkaan maun, vaikka sitä olisi siinä mukana 
vain vähän. Muita siitepölyryhmiä olivat apilat ja 
ruususuvun kasvit. 

Kasvin kuvaus
Tattaria viljellään Suomessa. Se on hallanarka kasvi. Tatta-
rihunajaa saadaan kerättyä tattariviljelmien välittömässä 
läheisyydessä olevilta mehiläistarhoilta. Kukkii pitkään hei-
näkuun lopulta syyskuun alkuun.

Muita huomioita 
Tattarihunajaa pidetään mineraalipitoisena hunajana. Se sisältää hyvin vähän sakkaroosia. Tattarihunajassa on pal-
jon fenoliyhdisteitä.

Siitepölyhiukkasen kuvaus /
hunajan siitepölysisällön kuvaus

Tattarin siitepöly 
mikroskooppikuvana.

Fysikaalis-kemialliset ominaisuudet
 

ominaisuus keskiarvo vaihteluväli 

Kosteus % 16.5 14.8-17.6 

Diastaasi 22.5 yksi näyte 

Sähkönjohtokyky μS/cm 390 310-472 

Invertaasi 132 102-161 

pH 4.0 3.9-4.2 

Fruktoosi g/100 g 41  

Glukoosi  g/100 g 31  

Sakkaroosi  g/100 g 0  

Maltoosi  g/100 g 1.2  

Isomaltoosi  g/100 g 1.95  

Fruktoosi + glukoosi  g/100 g 72  

Fruktoosi/glukoosi  1.3  

Glukoosi/vesi 1.9  

 
ominaisuus keskiarvo vaihteluväli 
Kosteus % 16.3 13.6-18.8 
Diastaasi 8.2 4.9-10.8 
Sähkönjohtokyky μS/cm 191 128-335 
Invertaasi 63 16-147 
pH 4.1 3.8-4.3 
Fruktoosi g/100 g 41.4 37.8-43.9 
Glukoosi  g/100 g 34 29.9-39.9 
Sakkaroosi  g/100 g 0.44 0-0.63 
Maltoosi  g/100 g 0.88 0.6.-1.2 
Isomaltoosi  g/100 g 1.75 1.24-2.89 
Fruktoosi + glukoosi  g/100 g 75.4 69.6-83.8 
Fruktoosi/glukoosi  1.22 1.1-1.36 
Glukoosi/vesi 2.1  
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Voikukkahunaja
Alkuperäkasvin tieteellinen nimi: Taraxacum spp, 
voikukka, maskros
Voikukkia esiintyy Suomessa useita satoja lajeja ja alalaje-
ja. Ne kaikki ovat mehiläisen ravintokasveja.

Ulkonäkö: Kirkkaan keltainen

Tuoksu : Pesissä tuoksuu märälle villalle, 
  voimakas tuoksu, joskus puolukkainen

Maku:  Erikoinen, mutta miellyttävä, lakritsimainen,
  jälkimaku pitkä 

Fysikaaliset ominaisuudet: 
  Kiteytyy erittäin nopeasti hyvin pienillä
  kiteillä. Kiteytyneenä voin värinen.
   Joskus voi olla karkeakiteistä.

Lajihunajan kuvaus
Aistinvaraiset ominaisuudet:

Suomalaisissa voikukkahunajanäytteissä voikukan 
siitepöly on aliedustettuna. Sitä on löytynyt vain 
noin 1 %. Eurooppalaisissa näytteissä voikukan siite-
pölyn määrä on vaihdellut 5 - 45 %:n välillä.

 

 

 

 

Ulkonäkö Kirkkaan keltainen 

Tuoksu Pesissä tuoksuu märälle villalle, voimakas tuoksu 

Maku Puinen, erikoinen, mutta miellyttävä, jälkimaku pitkä (2) 

Fysikaaliset ominaisuudet Kiteytyy erittäin nopeasti hyvin pienillä kiteillä, Kiteytyneenä voin värinen 

ominaisuus keskiarvo vaihteluväli 

Kosteus % 16.4  15.7-16.9 

Diastaasi 8.4  5.9-10.8 

Sähkönjohtokyky μS/cm 270 131-505 

Invertaasi 140.4  35.7-260 

pH 4.3 4.2-4.4 

Fruktoosi g/100 g 39.2 35.6-42.4 

Glukoosi  g/100 g 32.8 28.8-36.8 

Sakkaroosi  g/100 g 0  

Maltoosi  g/100 g 1.2  

Isomaltoosi  g/100 g 2.3  

Fruktoosi + glukoosi  g/100 g 71  

Fruktoosi/glukoosi  1.2  

Glukoosi/vesi 2  

Fysikaalis-kemialliset ominaisuudet

Kasvin kuvaus
Monivuotinen, vahvajuurinen 10 - 40 cm korkea ruoho-
vartinen kasvi. Kukkii koko kesän, pääkukinta touko-kesä-
kuussa. Voikukka kasvaa jouto- ja viljelymailla, pihoilla ja 
niityillä. Se on pajun ohella kevään merkittävin ravintokasvi 
mehiläisille, jotka saavat siitä sekä siitepölyä että mettä. 

Muita huomioita 
Voikukkahunajaa saattaa suotuisten alkukesän säiden vuosina tulla niin paljon pesään, että sitä voidaan lingota 
kesäkuun lopulla myyntiin. Kylminä kesinä voikukkahunaja pitää jättää ravinnoksi pesän keruukuntoon kehittymistä 
varten. Voikukkahunaja on helposti tunnistettavaa. Voikukkahunajalla on luontaisesti alhainen diastaasiarvo.  Siinä 
on paljon glukoosia verrattuna muihin suomalaisiin lajihunajiin.

Siitepölyhiukkasen kuvaus /
hunajan siitepölysisällön kuvaus

Yksittäisiä voikukan 
siitepölyjä mikroskooppi-
kuvana.

Siitepölyrakeita mehiläi-
sen jalan siitepölyvasus-
ta kerättynä.

Ulkonäkö: Läpinäkyvä/samentunut
  vaaleankeltainen, 
  joskus hiukan vihertävä

Tuoksu : Timjamin tai mintun tuoksu

Maku:  Voimakas, helposti tunnistettava 
  mintun tai timjamin tapainen maku,
  joka tuntuu myös ”viileänä” jälkimakuna

Fysikaaliset ominaisuudet: 
  Tahmeaa, Puhdas lehmushunaja kiteytyy 
  hitaasti ja pienikiteiseksi.

Lajihunajan kuvaus
Aistinvaraiset ominaisuudet:

Kasvin kuvaus
Lehmushunajaa saadaan Suomessa lähinnä kaupungeissa. 
Lehmuksen kukinta ajoittuu etelässä heinäkuun puoliväliin. 
Hyvä medentuotto edellyttää sateista alkukesää ja kostei-
ta, lämpimiä öitä, mutta sen runsaus vaihtelee vuosittain 
huomattavasti. Lehmushunajan ominaismaku on peräisin 
lehmuksenkukkien tymoliöljystä. Pienikin määrä lehmus-
hunajaa maistuu selvästi monikukkahunajassa. Loppuke-
sästä mehiläiset voivat kerätä lehmuksesta mesikastehu-
najaa.

Lehmushunaja
Alkuperäkasvin tieteellinen nimi: Tilia spp, 
lehmus, lind

Yksittäisiä lehmuksen siitepölyjä 
mikroskooppikuvana.

Siitepölyhiukkasen kuvaus /
hunajan siitepölysisällön kuvaus

Suomalaisissa lehmushunajanäytteissä lehmuksen 
siitepöly on aliedustettuna. 

Lehmuksen siitepölymäärät hunajanäytteissä ovat 
lisääntyneet kaupunkitarhauksen myötä, koska 
kaupunkialueella kilpailevia satokasveja on heinä-
kuussa vähemmän kuin muualla.

Fysikaalis-kemialliset ominaisuudet

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ominaisuus keskiarvo vaihteluväli 
Kosteus % 16.3 14.3-18.1 
Diastaasi ei tutkittu  
Sähkönjohtokyky μS/cm 665 430-950 
Invertaasi ei tutkittu  
pH 4.6 4.1-6.2 
Fruktoosi g/100 g 37.5 32.9-41.6 
Glukoosi  g/100 g 29.8 26.2-39.0 
Sakkaroosi  g/100 g 0.23 0-4.5 
Maltoosi  g/100 g 2.58 0.5-5.7 
Isomaltoosi  g/100 g 1.17 0.1-2.2 
Fruktoosi + glukoosi  g/100 g 67.2  
Fruktoosi/glukoosi  1.25  
Glukoosi/vesi 1.82  

(Lähde 4)

MUITA SUOMESSA KERÄTTÄVIÄ LAJIHUNAJIA
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Pajuhunaja
Alkuperäkasvin tieteellinen nimi: Salix spp, 
pajut, vide

Pajuhunajaa kerätään Suomessa harvoin, koska yleisesti ol-
laan sitä mieltä, että mehiläisyhteiskunnat tarvitsevat sen 
yhteiskunnan kehitykseen. Puhdas pajuhunaja on kirkkaan 
tai kullan keltaista ja siinä on mieto, oma arominsa. 

Fysikaalis-kemialliset ominaisuudet

Fysikaalis-kemialliset ominaisuudet
Yksittäisiä pajun siitepö-
lyjä mikroskooppikuvana.

Pajun siitepölyä mehi-
läisen jalan siitepölyva-
sussa.

Siitepölyhiukkasen kuvaus /
hunajan siitepölysisällön kuvaus
Pajun kukan rakenteen takia, pajun siitepöly on yli-
edustettuna pajuhunajassa.

Ulkonäkö: Kullanruskea 

Maku:  Lakritsimainen

Lajihunajan kuvaus
Aistinvaraiset ominaisuudet:

Kuminahunaja
Alkuperäkasvin tieteellinen nimi: Carum carvi L., 
kumina, kummin 

Alkukesän hunaja 
metsäalueilta
Alkuperäkasvit mustikka ja pihlaja
Ruotsinkielinen nimi: Blåbär och rönn

 
ominaisuus keskiarvo vaihteluväli 
Kosteus % 16.8 14.3-18.8 
Diastaasi 8.6 5.9-17.4 
Sähkönjohtokyky μS/cm 305 213-419 
Invertaasi 76.7 43.1-158.8 
pH 4.2 3.9-4.5 
Fruktoosi g/100 g 39.6  
Glukoosi  g/100 g 31.3  
Sakkaroosi  g/100 g 0.82  
Maltoosi  g/100 g 1.59  
Isomaltoosi  g/100 g 0.67  
Fruktoosi + glukoosi  g/100 g 70.9  
Fruktoosi/glukoosi  1.27  
Glukoosi/vesi 1.86  

(Lähde 1 ja 5)

Lajihunajan kuvaus
Aistinvaraiset ominaisuudet:

Siitepölyhiukkasen kuvaus /
hunajan siitepölysisällön kuvaus

Apilahunaja
Alkuperäkasvin tieteellinen nimi: Trifolium spp
apilat, klöver

Mehiläisen keräämää siite-
pölyä apilasta. Eri apiloista 
kerätyn siitepölyn väri 
vaihtelee vaaleanruskeas-
ta tummanruskeaan.

Kolme valkoapilan 
siitepölyä  ja yksi puna-
apilan siitepöly mikro-
skooppikuvana.

Kasvin kuvaus
Apilat ovat yleisiä, luonnonvaraisia kasveja niityillä, pientareilla, 
joutomailla sekä viljelykasvina pelloilla. Suomessa yleisimpiä 
apilalajeja ovat valko-, puna- ja alsikeapila. Myös persian- ja 
veriapilan viljely yleistyy viherkesantojen myötä. Kaikki apilat 
ovat typensitojakasveja. Apilat kukkivat kesäkuun lopulta aina 
syyskuulle saakka. Useat apilat ovat hyviä medentuottajia ja 
mehiläiset keräävät niistä myös siitepölyä. Valko- ja alsikeapila 
tuottavat suuren hunajasadon. Puna-apilasta mehiläiset pystyvät 
hyödyntämään vain joitakin lajikkeita, koska niiden imukärsä ei 
ylety pitkän kukkateriön pohjalle saakka. 

Ulkonäkö:  Vaalea

Tuoksu : Makea, kukkainen, tuore heinä

Maku:  Puhdas, mieto ja hyvin makea

Fysikaaliset ominaisuudet:
Apilahunaja kiteytyy nopeasti pienikiteiseksi 
ja siitä saa oikealla kiteyttämiskäsittelyllä 
voimaista ja pehmeää hunajaa, jossa kidera-
kennetta ei tunnu lainkaan. 

Valkoapilan suosiota mehiläisten satokasvina 
kuvaa se, että sen siitepölyä löytyy lähes jokaisesta 
Suomessa tutkitusta hunajanäytteestä. Valkoapilan 
siitepölyä on apilahunajanäytteissä yleensä yli 50%.

Muita huomioita
Apilat ovat Suomessa yleisiä hunajan satokasveja yhdessä vadelman ja rypsin kanssa. Apilahunajaa pystytään kerää-
mään puhtaana lajihunajana hyvin harvoin, koska se kukkii pitkään ja samanaikaisesti monen muun tärkeän satokasvin 
kanssa. Ulkomaisten lähteiden mukaan viljellystä valkoapilapellosta mehiläiset saavat kerättyä parin sadan kilon hu-
najasadon hehtaarilta. Kukkivan alsikeapilapellon hunajainen tuoksu on huumaava jopa ihmisen aistimana. Puna-api-
lalajikkeista Bjursele sopii mehiläisten satokasviksi, koska sen kukkateriö on normaalia lyhempi. Apilat ovat merkittävä 
siitepölylähde mehiläisille elokuussa talviruokinta-aikaan.

 
ominaisuus keskiarvo vaihteluväli 
Kosteus % 17.25 16.0-18.5 
Diastaasi ei tutkittu  
Sähkönjohtokyky μS/cm 576 438-713 
Invertaasi ei tutkittu  
pH 3.8 3.5-4.1 
Fruktoosi g/100 g 41.5 40.3-42.8 
Glukoosi  g/100 g 32.6 31.2-34.0 
Sakkaroosi  g/100 g 0.23 0-0.46 
Maltoosi  g/100 g 1.94 1.38-2.49 
Isomaltoosi  g/100 g 1.43 0.8-2.06 
Fruktoosi + glukoosi  g/100 g 74.1  
Fruktoosi/glukoosi  1.27  
Glukoosi/vesi 1.88  

(Lähde 5)



16

1. Salonen A, 2011. Boreal unifloral honeys: Screening of composition and properties. Publications of the 
University of Eastern Finland, Dissertation in Forestry and Natural Sciences, 51.

2. Persano Oddo L, Piro R, Bruneau E, Guyot-Declerck C, Ivanov T, Piškulová J, Flamini C, Lheritier J, Morlot 
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