
Hämeenkyrön 
kukkapelto

Lähdemateriaali esityksen teksteihin ja etusivun kuva: 
Katariina Pylsy



Tausta

• Hämeenkyröön on tänä vuonna kylvetty 
ensimmäistä kertaa kukkapelto yhteistyössä 
kunnan kanssa.

• Pelto sijaitsee Kolmostien varressa Hämeenkyrön 
Sanomien takana. 

• Kylvöt tehtiin 30.5.2020 ja niiden tuloksia 
odotetaan mielenkiinnolla.

• Kylvössä kylvettiin koristekukkaseosta, joka 
sisältään kaikkiaan 11 eri lajiketta:
• hunajakukka
• kesäharso
• kesälemmikki
• kesämalvikki
• kruunupäivänkakkara
• maloppi
• oopiumunikko
• pioniunikko
• ruiskaunokki
• silkkiunikko
• öljypellava.



Tausta

• Ensimmäisenä pintaan nousevat heinäkuun lopussa kesälemmikit, kesäharsokukat, unikot ja 
hunajakukat. 

• Toisen vaiheen muodostavat malopit, kruunupäivänkakkarat ja erisävyiset ruiskaunokit. 

• Perinteisten sinisten ruiskaunokkien lisäksi pellolta löytyy valkoisia ja punaisen eri sävyisiä. 

• Hunajakukka jatkaa kukkimistaan myöhään syksyyn asti. 

• Unikot kukkivat elokuun puoliväliin asti.  



Hunajakukka

• Phacelia tanacetifolia

• Hunajakukka on mehiläiskasvi, johon muodostuu 
violetteja kukkia. 

• Se on nopeasti kasvava ja pitkään kukkiva kasvi.

• Se on nimensä mukaisesti mehiläisten mieleen.

• Kukinta kestää kauan, koska kasvista aukeaa 
päivittäin muutama kukka.

• Kuva: Katariina Pylsy



Kesäharso

• Gypsophila elegans

• Kesäharso on siro ja kevyt kesäkukka.

• Korkeutta kesäharsolla on noin 20-30 cm. 

• Kasvutapa on pyöreän pallomainen.

• Väriltään se on valkoinen.

• Kuva: Katariina Pylsy



Kesämalvikki

• Lavatera trimestris

• Kesämalvikki muistuttaa erehdyttävästi 
maloppia.

• Suosittu vanhan ajan perenna. 

• Runsaasti kellomaisia kukkia eri sävyissä. 

• Kukan keskustassa terälehtien kiinnityskohdassa 
ei ole kuitenkaan limenvihreää tähtikuviota kuten 
malopilla.

• Kuva: Katariina Pylsy



Kruunupäivänkakkara

• Chrysanthemum coronarium

• Kruunusuvikakkara eli kruunukakkara eli 
kruunupäivänkakkara eli vihanneskrysanteemi.

• Kruunupäivänkakkarassa kukat ovat valkoisia, 
kermanvärisiä tai keltaisia.



Maloppi

• Malope trifida

• Maloppi on perinteinen kesäkukka.

• Siinä on verrattoman kauniit, kiiltävät, 
karmiininpunaiset kukat, joissa on tummempi 
suonitus.

• Malopin keskustassa, terälehtien 
kiinnityskohdassa hehkuu loistava limenvihreä 
tähti.

• Kuva: Katariina Pylsy



Oopiumunikko

• Papaver somniferum

• Oopiumunikon varsi on tukeva ja lähes kalju. 

• Koristekasvina viljeltävien oopiumunikoiden 
maitiaisnesteessä ei ole narkoottisia vaikutuksia.

• Parhaita tuntomerkkejä ovat usein 
monikukkainen kukinto, yleensä korkeintaan 
vähän liuskoittuneet lehdet ja kodan muoto.

• Kuva: Katariina Pylsy



Pioniunikko

• Papaver somniferum ’Flemish Antique’

• Kaunis yksivuotinen kylvökukka, joka kasvattaa 
muhkeita, kerrottuja, eri väreissä hehkuvia 
kukkia. 

• Pioniunikon kukka on joko punainen tai 
valkoinen.

• Se on erittäin näyttävä kerrannaiskukkainen.

• Kuva: Katariina Pylsy



Ruiskaunokki

• Centaurea cyanus

• Ruiskaunokki eli ruiskukka on 30-70 cm korkea 
sinikukkainen, yksivuotinen mykerökukkainen 
kesäkukka. Ruiskaunokkia löytyy perinteisten 
sinisten lisäksi valkoisina ja punaisen eri sävyissä.

• Sen kukka on kerrannainen ja hieman 
pallomainen. 

• Kasvutapa on pysty tai haaroittuva.



Silkkiunikko

• Papaver rhoeas

• Silkkiunikon varsi on ylös asti nukkainen.

• Sen lehdet ovat tummanvihreät ja parijakoiset. 

• Silkkiunikko kukkii heinä-syyskuussa suurin kukin, 
jotka ovat yksittäin pitkien ja hentojen 
kukkavarsien latvoissa.

• Kuva: Katariina Pylsy



Öljypellava

• Linum usitatissimum

• Öljypellava on noin 30-60 cm pituiseksi kasvava 
yksivuotinen viljelykasvi. 

• Sen lehdet ovat kapeat. 

• Kukat ovat leveydeltään parisenttisiä.

• Öljypellavassa kukat avautuvat aamuisin. 

• Kukinnan vaaleansininen väri on voimakkain 
aamupäivisin.

• Kuva: Katariina Pylsy


