
PÄÄRYNÄT, LUUMUT  
JA KIRSIKAT



’Kustavi’
Kustavista löydetty lajike. Hedelmä suuri, ruskea, päärynän muotoinen ja 
kova. Malto hienorakeinen ja tiivis, kypsänä mehukas ja hyvän makuinen. 
Kypsyy lokakuussa, säilyy varastossa 1-2 kk. Sato alkaa aikaisin. Hyvä 
pölyttäjä. Tarvitsee pölyttäjän.

I–II

’Lada’
Hedelmä suurehko, leveänpäärynämäinen. Pohjaväri vaaleankeltainen, 
peiteväri auringossa kirkkaanpunainen. Mehukkaat, hyvänmakuiset, 
mietoaromiset hedelmät kypsyvät aikaisin. Kukkanuput kauniin 
vaaleanpunaiset. Puu talvenkestävä. Hyvä ruvenkestävyys.  
Tarvitsee pölyttäjän, esim. Tsizovskaja.

I–IV

’Aunen Päärynä’
Hedelmä keskikokoinen, pitkänomainen, peiteväri punaruskea.  
Maultaan miedohkon makea. Kypsyy syyskuun alkupuolella.  
Säilyy poiminnan jälkeen noin kaksi viikkoa. Puu tulee varhain  
satoikään. Itsepölytteinen, mutta hyötyy ristipölytyksestä.

I–III

’Jukka’
Hedelmä keskikokoinen, leveän kartiomainen, vihreä. Malto herkullisen 
maukas ja mehukas. Sato kypsyy syyskuun puolivälissä. Itsepölytteinen, 
mutta hyötyy ristipölytyksestä.

I–III

’Lutsu’
Virolainen voipäärynälajike. Hedelmä keskikokoinen tai suuri, vaalean-
keltainen. Malto valkoinen, pehmeä. Maku makeahko, mehukas.  
Kypsyy syyskuussa. Runsassatoinen. Puu voimakaskasvuinen, 
pystyoksainen. Satoikä alkaa varhain. Tarvitsee pölyttäjän.

I–II (III)

’Lück’
Hedelmä keskikokoinen, pyöreähkö, kantaan kapeneva, väriltään 
keltainen, osittain tiilenpunaisen peitevärin peittämä. Malto kova 
ja karkea, makeahko, hyvänmakuinen. Maku paranee lyhyessäkin 
säilytyksessä. Itsepölytteinen, mutta hyötyy ristipölytyksestä.

I–II (III)

Pyrus communis – PÄÄRYNÄT



’Olga’
Hedelmä pyöreähkö - pieni, väriltään kirkkaankeltainen. Hedelmät 
voimakkaan happoisia ja kovia, joten puu sopii lähinnä koristekäyttöön.  
Puu on erittäin kaunis kukkiessaan ja voimakkaan punaruskeassa 
syysvärissään. Talvenkestävin päärynämme. Hyvä pölyttäjä, mutta  
tarvitsee pölyttäjän.

I–V

’Moskovskaja’
Vanha venäläinen lajike. Hedelmä keskikokoinen, väriltään kypsänä 
kellanvihreä, auringon puolelta punaiseksi värittynyt. Malto mehukasta, 
pehmeää. Maku makean aromikas. Sato kypsyy syyskuun puolessa 
välin. Puu tulee aikaisin satoikään. Itsepölytteinen, mutta hyötyy 
ristipölytyksestä.

I–III (IV)

’Suvenirs’
Latvialainen lajike. Hedelmä suuri, auringon puolelta punertava.  
Malto mehukasta, hienorakeista. Maku makean päärynäinen. Satoisa.  
Ennen lopullista kypsymistä kerätyt hedelmät säilyvät varastossa n. 2 kk.  
Puu tulee aikaisin satoikään. Itsepölytteinen, mutta hyötyy 
ristipölytyksestä.

I–IV

’Pepi’
Virolainen lajike. Hedelmä pieni tai keskikokoinen, pitkänomainen, 
vihreä ja makea. Puu tulee nuorena satoikään. Itsepölytteinen, mutta 
hyötyy ristipölytyksestä.

I–III

’Tohtorin päärynä’
Hedelmä pienehkö tai keskikokoinen, pitkulainen, paksukuorinen ja 
kellanvihreä, auringon puolelta hieman punertava. Pehmeä malto 
on mehukas ja voimakasarominen, erittäin herkullinen. Sato kypsyy 
syyskuun alussa. Osittain itsepölytteinen.

I–II (III)

I–IV (V)

’Tsizovskaja’
Hedelmä suurehko, pitkänomainen. Vihertävänruskea kuori saa 
auringossa hennon punaisen peitevärin. Malto pehmeä, erittäin 
mehukas. Makeat ja aromikkaat hedelmät kypsyvät kerralla syyskuun 
puolivälissä, pysyvät puussa erittäin hyvin. Terve ja erittäin talvenkestävä. 
Tarvitsee pölyttäjän, esim. Lada.



’Kuntalan Punaluumu’ FinE
Hedelmä keskikokoinen, makea ja aromikas. Sato kypsyy aikaisin. 
Puu hillittykasvuinen ja talvenkestävä. Itsepölytteinen, mutta hyötyy 
ristipölytyksestä.

I–IV

’Jubileum’
Ruotsalainen lajike. Hedelmä suuri, maultaan herkullinen ja väriltään 
tumma punalila. Kypsyy syyskuun loppupuolella. Runsassatoinen. 
Itsepölytteinen, mutta hyötyy ristipölytyksestä. Hyvä pölyttäjä muille 
lajikkeille.

I–II

’Kuokkala’ FinE
Jyväskylästä peräisin oleva Victoria-tyyppinen punaluumulajike.  
Hedelmä keskikokoinen, pohjaväriltään keltainen, pinnaltaan punaisen 
peitevärin peittämä. Maku hyvä, mehukas. Satoisa. Oksisto rento. 
Itsepölytteinen, mutta hyötyy ristipölytyksestä.

I–IV

Laatokan Helmi (’Onega’)
Keltainen hedelmä pienehkö tai keskikokoinen. Maku miellyttävän happama n- 
 imelä, mehukas. Hedelmät sopivat hyvin sekä sellaisenaan syötäviksi että 
säilöntään. Tulee aikaisin satoikään. Sato kypsyy elokuun puolivälin jälkeen. 
Itsepölytteinen. Hyvä talvenkesto.

I–IV

Prunus domestica – LUUMUT

I–II

’Ave’
Virolainen lajike. Hedelmä kookas, pyöreähkö, väriltään punaliila.  
Malto vihertävä, herkullisen makuinen. Aikainen lajike, kypsyy  
elokuun puolivälissä. Tarvitsee pölyttäjän, esim. joku punaluumu.

’Eurazia’
Venäläinen lajike. Hedelmä kookas, pohjaväriltään keltainen, usein 
tummanpunaisen peitevärin peittämä. Malto hyvin mehukasta, 
marmeladimaista. Maku aromikas, makean hapokas. Sato kypsyy  
melko aikaisin, elo-syyskuussa. Hyvä talvenkesto. Tarvitsee pölyttäjän.

I–III (IV)



’Sinikka’ FinE
Keski-Suomesta löydetty, suomalainen aikainen lajike. Hedelmä 
pienehkö, pyöreän soikea, pohjaväriltään tummansininen, 
vahakerroksen peittämä. Maku makea, malto kypsänä tummanruskea. 
Runsas sato jo nuorena, kypsyy elo-syyskuussa. Itsepölytteinen, mutta 
hyötyy ristipölytyksestä.

I–III (IV)

’Vaarin siniluumu’ FinE
Keski-Suomesta löydetty, suomalainen lajike. Hedelmä pienehkö,  
pyöreän soikea, pohjaväriltään tummansininen, vahakerroksen peittämä. 
Maku makea, malto kypsänä tummanruskea. Runsas sato jo nuorena, 
kypsyy elo-syyskuussa. Itsepölytteinen, mutta hyötyy ristipölytyksestä.

I–II (III)

I–III (IV)

’Parikkalan Tummaluumu’
Luumu pienehkö tai keskikokoinen, paksukuorinen ja väriltään 
tummanpunainen. Maku aromikas. Sopii tuore- ja talouskäyttöön.  
Lajiketta on viljelty pitkään Suomen kaakkoisosissa. Itsepölytteinen,  
mutta hyötyy ristipölytyksestä. Hyvä keltaluumun pölyttäjä.

’Siivosen Keltaluumu’
Hedelmä kellanvihreä, munan muotoinen. Maku makea, miedon 
mausteinen ja paksukuorinen. Sato alkaa melko vanhana, kypsyy 
syyskuun lopulla.  
Puu on pysty- ja hillittykasvuinen, vähän epäsäännöllinen, oksat 
mutkaiset. Tarvitsee pölyttäjän, esim. joku punaluumu tai kriikuna.

I–III

’Victoria’
Hedelmä suuri tai keskikokoinen, pohjaväriltään keltainen, peiteväri 
täplikäs punainen. Maku makea ja vähähappoinen. Malto mehukas 
ja kiinteä. Tuore- ja talouskäyttöön. Runsas sato jo nuorena. Puu 
pienikokoinen. Itsepölytteinen, mutta hyötyy ristipölytyksestä.

I–II

’Voitto’ keltakriikuna 
Aromikkaat, voimakkaan keltaiset, pienet hedelmät kypsyvät aikaisin.  
Maku parhaimmillaan täysin kypsänä. Itsepölytteinen. Hyvä pölyttäjä  
muille kriikunoille ja luumuille.

I–IV

Prunus domestica subsp. insititia – KRIIKUNAT



’Arttulankirsikka’
Hedelmä keskikokoinen, lievähappoinen ja makeahko, 
amarellityyppinen. Sopii tuoremarjaksi. Osittain itsepölytteinen,  
mutta hyötyy ristipölytyksestä. Sopivia pölyttäjiä esim. Huvimaja  
ja Fanal.

I–IV (V)

Prunus cerasus – KIRSIKAT

’Podarok’
Venäjältä kotoisin oleva herkkulajike. Hedelmä keltainen ja pienehkö. 
Malto mehukas ja hienoarominen. Aikaisin kukkiva ja runsassatoinen. 
Itsepölytteinen, mutta hyötyy ristipölytyksestä.

I–IV

’Mara’
Venäjältä kotoisin oleva lajike, jonka kullankeltaiset, vahvakuoriset 
hedelmät kypyvät elo-syyskuussa. Hedelmäliha pehmeää, mehukasta  
ja miellyttävän makeanhapokasta. Voimakaskasvuinen ja satoisa lajike 
tulee aikaisin satoikään. Vaatii pölyttäjän. Hyvä pölyttäjä muille kirsikka-
luumuille.

I–III (IV)

’Kometa’
Krimiltä kotoisin oleva voimakaskasvuinen ja satoisa lajike.  
Hedelmä punainen ja suuri. Malto mehukas, lievästi happoinen.  
Aikainen kukinta ja sato valmistuu jo elokuussa. Itsepölytteinen,  
mutta hyötyy ristipölytyksestä.

I–III (IV)

Prunus cerasifera – KIRSIKKALUUMUT

’Wilma’ keltakriikuna
Keltaiset, pyöreähköt, pienet hedelmät. Maku makea, aromikas.  
Sato kypsyy aikaisin. Itsepölytteinen. Hyvä pölyttäjä muille kriikunoille  
ja luumuille.

I–IV



I–III

I–IV (V)

I–IV

I–IV

I–IV

I–III

I–VI (VII)

’Fanal’
Kuuluu hapankirsikoihin, mutta on niistä ehkä makein. Marjat ovat 
keskikokoisia tai suurehkoja. Satoisa. Puu on melko pystykasvuinen. 
Muistuttaa ’Varjomorellia’. Itsepölytteinen, mutta hyötyy ristipölytyksestä.

Suklaakirsikka ’Chokoladnaja’
Suklaanruskeat ja miedosti mantelilta maistuvat hedelmät. Kestävä ja 
matalakasvuinen. Hedelmät kypsyvät elokuun alussa. Itsepölytteinen,  
mutta hyötyy ristipölytyksestä.

’Huvimajan Kuulasmarja’ FinE
MTT:n Hämeen tutkimusaseman puistosta löydetty satoisa kuulasmarja. 
Marjat suuria ja makeahkoja. Sato alkaa nuorena, jo 3–4 vuotiaana. 
Itsepölytteinen maatiaiskanta, joka hyötyy ristipölytyksestä.

’Latvian matala’
Pensasmainen kasvutapa, voidaan kasvattaa myös pikkupuuna.  
Hapokkaat marjat soveltuvat tuorekäyttöön, mehujen ja viinien 
valmistukseen. Itsepölytteinen, mutta hyötyy ristipölytyksestä.

’Sikkolan Kuulasmarja’ FinE
Marjat helakanpunaisia, melko pieniä ja pienisiemenisiä.  
Vaalea malto on hapankirsikaksi makea.  
Erittäin talvenkestävä maatiaislajike on itsepölyttyvä,  
mutta hyötyy ristipölytyksestä. Hyvä pölyttäjä.

’Varjomorelli’ FinE
Hedelmä hapahko, mausteinen, väriltään tummanpunainen ja kypsänä 
ruskeanpunainen. Kypsyy elokuun aikana. Puu sateenvarjon mallinen. 
Yleisimmin Suomessa viljelty lajike. Itsepölyttyvä, mutta hyötyy 
ristipölytyksestä. Puu viihtyy myös kevyessä varjossa.

’Shedraja’
Tummanpunaiset, kiiltävät hedelmät, joiden malto tiivis ja mehukas.  
Sato kypsyy elokuun lopulla. Tulee aikaisin satoikään. Leveähkö, 
pallomainen latvus. Erittäin kestävä, venäläistä alkuperää oleva 
hapankirsikka. Itsepölytteinen, mutta hyötyy ristipölytyksestä.
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