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Päärynä ´Porin päärynä´ on 
syyslajike, hedelmät ovat 
keskikokoisia tai suuria ja 
kullankeltaisia.

Tyrni on piikikäs, kirpeän
makuisia oransseja marjoja
tuottava pensas. Tyrnin 
marjat ovat poikkeuksellisen 
c-vitamiinipitoisia.

Köynnöspinaatti. Nykyään 
lähinnä koristekasvina tavat-
tavan kasvin lehtiä voi käyt-
tää ravinnoksi tavanomaisen 
pinaatin tapaan.

Tarharaparperi on yleinen 
ja kestävä kasvi kotipihoissa. 
Siitä voi kerätä satoa jo 
toukokuussa.

Maa-artisokka kasvaa 
korkeaksi ja kukkii kauniin 
keltaisin kukin. Sen syötävä 
osa, pehmeän makuiset 
juurimukulat, löytyvät 
kuitenkin maan alta.

Liperi eli lipstikka on talven- 
kestävä yrttikasvi, josta voi 
hyödyntää sekä lehdet ja
sen vahvat juuret.

HUOM!
Ruokapuiston välittömässä läheisyydessä sijaitsevat yksi-
tyishenkilöiden vuokraamat viljelypalstat sekä siirtolapuu-
tarha, joiden sato ei ole yhteisessä käytössä. Pidäthän 
huolen, että tiedät Ruokapuiston rajat, kiitos.

Satoa saa kerätä vain Ruokapuiston alueelta. Ympäristössä 
kasvaa luonnonkasveja, joista kaikki eivät ole syötäviä!

Porin kaupunki / Tekninen toimiala / Infra
Satakunnan Vihertietokeskus
www.pori.fi/vihertietokeskus

L Ä H I R U O K A A
K A U P U N K I P U I S T O S T A
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Ruokapuisto on uusi kaupunkilaisten käyttöön 
tarkoitettu puisto, jonka lähtökohtina ovat kaupunki-
viljely, lähiruoka ja yhteisöllisyys. Ruokapuisto opettaa 
ja opastaa, kannustaa omavaraisuuteen sekä tarjoaa 
jokaiselle mahdollisuuden nauttia hyötypuutarhasta 
kaupungin kupeessa.
 
Puistoon on istutettu hedelmäpuita, marjapen-
saita ja muita hyötykasveja. Tervetuloa katsomaan 
Konstan kukintaa, maistamaan Maurin Makeaa tai 
ihmettelemään Siperian voimajuoman salaperäistä 
reseptiä!

Ruokapuiston hoito pyritään järjestämään yhteisöjen 
avulla esimerkiksi yhteistyössä paikallisten koulujen 
kanssa, jolloin puisto toimii myös opetusympäristönä. 
Ruokapuiston antimet on tarkoitettu kaikkien kaupun-
kilaisten nautittavaksi, mutta otathan huomioon, että 
satoa tulee poimia vain kypsänä ja omaan käyttöön. 
Pidetään yhdessä huoli, että mahdollisimman moni 
pääsee nauttimaan puiston antimista!

1. ´Bergius´
2. ´Pirja´
3. ´Lavia´
4. ´Punakaneli´
5. ´Sandra´
6. ´Sariola´
7. ´Antonovka´
8. ´Åkerö´
9. ´Konsta´

10. Päärynä ´Porin päärynä´
11. Luumu ´Sinikka´
12. Luumu ´Kuntalan punaluumu´
13. Kriikuna ´Voitto keltakriikuna´

14. Hapankirsikka ´Arttula´
15. Suklaakirsikka ´Chokoladnaja´
16. Hapankirsikka ´Huvimajan kuulasmarja´
17. Hapankirsikka ´Latvian matala´

18. Tyrni ´Tytti ´ ja ´Tarmo´
19. Karviainen ´Lepaan punainen´
20. Vadelma ´Maurin makea´
21. Viherherukka ´Vilma´
22. Valkoherukka ´Valkoinen hollantilainen´
23. Punaherukka ´Punainen hollantilainen´
24. Mustaherukka ´Ola´
25. Karviainen ´Hinnonmäen keltainen´ 

26. Köynnöspinaatti
27. Puutarhamansikka ´Polka´
28. Tarharaparperi
29. Herttavuorenkilpi
30. Maa-artisokka
31. Liperi
32. Piparjuuri

Infotaulu

Kirsikka-, luumu- ja kriikunapuut ovat sukua toisilleen. 
Niiden hedelmä on luumarja. 
 
Suomessa kasvavia kirsikkalajikkeita ovat imeläkirsikat ja 
hapankirsikat, joista hapankirsikka menestyy maamme 
olosuhteissa paremmin. Kirsikoista voi valmistaa hilloa, 
marmeladia ja mehua. Makeammat lajikkeet soveltuvat 
myös sellaisenaan syötäväksi.

Luumu kasvattaa kirsikkaa isomman hedelmän. Tuore 
luumu on maukas välipala ja se sopii myös ruoanlaittoon ja 
leivontaan monella eri tavoin. Kriikuna on luumun alalaji, 
pensaskasvuinen tai pieni puu.

R U O K A P U I S T O

Herukat ja karviaiset ovat yleisiä joka pihan kasveja. Meillä 
yleisiä Ribes-suvun marjapensaita ovat mustaherukka, 
viherherukka, punaherukka, valkoherukka ja karviainen.

Mustaherukka on voimakasarominen, hyvin C-vitamiini-
pitoinen marja. Viherherukka on sen muunnos, jolla on 
kellanvihertävät, miedommanaromiset marjat. Raikkaan-
makuinen punaherukka on suosittu mehumarja. Valko-
herukka on punaherukan vaaleankellertävä muunnos.

Karviainen oli maamme viljellyin marjalaji 1800-luvun 
loppuun asti. Karviaisia on sekä punaisia että keltaisia. 
Herukat ja karviaiset voi hyödyntää monella tapaa: hillona, 
hyytelönä, mehuna, nektarina...

Omenat

Kirsikat

Muut hedelmäpuut

Marjapensaat

Muut hyötykasvit

Tarhaomenapuu (Malus domestica) on maailman ylei-
simpiä viljelykasveja. Tarhaomenapuulle tyypillistä ovat 
kookkaat, mehevät ja hyvänmakuiset hedelmät. 

Omenalajikkeet jaetaan kesä-, syys- ja talviomenoihin kyp-
symisajankohdan mukaan. Varhaisimpia kesäomenoita voi 
poimia elokuun puolivälissä, talviomenat poimitaan puusta 
hieman raakoina syys–lokakuun vaihteessa ja kypsytetään 
varastossa.

Omena on monikäyttöinen hedelmä; sen voi syödä sel-
laisenaan, se sopii ruoanlaittoon, leivontaan, säilöntään 
ja mehustukseen. Suomeen omenapuiden viljely saapui 
1400-1500-luvulla.


