
Aromikas ’Kaneli’ omena 
Kaneli-omenan alkuperä ja viljelyshistoria 

Varmuudella ei tiedetä miltä seudulta Venäjää ’Kaneli’ on kotoisin, mutta sen 
oletetaan olevan Saratovista, Volga-joen varrelta Euroopan-puoleisen Venäjän 
kaakkoisosasta. Siellä sitä ainakin oli 1800-luvulla eniten viljelty ja sieltä löytyivät 
vanhimmat puuyksilöt. Kanelit levisivät ensin Pietarin ja Moskovan välille ja sieltä koko 
Itämeren alueelle. 1890-luvulla itäisessä Suomessa tiedetään olleen muutamia yli 50 
vuotta vanhoja Kaneli-puita. Niiden viljelysuosio nousi nopeasti, sillä 1930-luvulle 
tultaessa ’Punakaneli’ oli viidenneksi ja ’Keltakaneli’ seitsemänneksi yleisin lajike.  

Kaneleista  on useita värimuunnoksia, joista Suomessa on viljelyssä ’Keltakaneli’, 
’Punakaneli’ ja ’Ruskeakaneli’. Hedelmiin tulee kaunis viiruinen väritys. Kuten 
syyslajikkeet yleensäkin, myöskään ’Kaneli’ ei säily kovin kauaa varastossa ja ne ovatkin 
parhaimmillaan juuri poimittuna  nautittavaksi sekä mehustettavaksi ja hillottavaksi. 

Kanelit ovat erittäin talvenkestäviä omenalajikkeita ja ne kuuluivatkin vuosikymmenten 
ajan kauppavakiolajikkeisiin Suomessa. Ammattiviljelyssä  lajikkeen luutamainen 
kasvutapa on epäedullinen ja sen viljelystä on sittemmin luovuttu monilla 
omenatiloilla. Kanelit ovat  kuitenkin monen suomalaisen lempiomenia sen 
omintakeisen kaneliin vivahtavan imelän maun vuoksi, ja siksi ne ovat edelleen 
suosittuja kotipuutarhoissa.  

Suomessa viljeltyjen Kanelien kolme värimuunnosta on talletettu kansalliseen 
geenivaraomenapuiden kokoelmaan pitkäaikaissäilytykseen niiden geneettisen 
monimuotoisuuden, erinomaisen talvenkestävyyden ja merkittävän viljelyhistorian 
vuoksi. 

 

Viljelyhistoria Hämeessä 

Hämeeseen Kanelit tulivat tiettävästi ensimmäisenä Tammelaan Mustialan 
maanviljelysopistoon 1880-luvulla. Mustialan taimistosta myytiin keltaista Kanelia, jota 
oli hankittu Pietarista Regelin taimistosta. Punaista Kanelia istutettiin vuosikymmen 
myöhemmin vuonna 1896. 1900-luvun ensimmäisen puoliskon taimihinnastoissa 
keltainen ja punainen ’Kaneli’ ovat yleisimpien myynnissä olleiden lajikkeiden joukossa. 

 

Hunajakodon ’Kaneli’ ja muut omenalajikkeet 

Jokioisten kartanon siirappitehtaan  johtajan asunto on rakennettu vuonna 1920 ja 
puutarha on perustettu samoihin aikoihin. Etelärinteeseen istutettiin kahdeksan 
omenapuuta. Lajikkeista ensimmäisinä istutettiin ’Åkerö’, ’Mustialan Valkea’, ’Valkea 
Kuulas’ ja Äsin Parooni-niminen puu ja vähän myöhemmin ’Kaneli’. Ilmeisesti Kanelista 
ja Åkerostä oli kaksi puuta. Näistä lajikkeista ’Äsin Paroni’ on harvinaisin ja erikoisin. 
Sen nimisiä  puita tuotiin Ruotsista Äsin tilalta ensimmäisen kerran  Suomeen 
Mustialaan ilmeisesti vuonna 1893 uutta hedelmätarhaa perustettaessa. Tätä 
kesälajiketta istutettiin vain harvoihin puutarhoihin kokeilumielessä. Tämä  
hedelmältään erittäin aromikkaaksi kehuttu lajike  on alkujaan hollantilainen, mutta 
myöhemmin Ruotsissa nimetty ’Äs Baron’ nimiseksi. 

Omenapuut näkyvät vielä vuoden 1937 valokuvassa, ennen kuin ne paleltuivat 
muutama vuosi myöhemmin Suomen talvisodan pakkastalvena 1939-1940. Pian tämän 
jälkeen puutarhaan hankittiin uusia taimia, mm. Åkero- ja Kaneli-puita. Vuoden 1953 
valokuvassa Kaneli-puu kukkii.  

Hunajakodon Kaneli-puu tuottaa runsaasti satoa ja siitä riittää myös hillottavaksi ja 
tuoremehuksi. Hunajakodon omenahilloissa maistuu inkivääri, kardemumma ja 
sitruuna. 
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