
Ruusunjalostaja Felicitas Svejda (1920-2016)
Pirjo Rautio

Suosittujen Explorer -ruusulajikkeiden jalostaja Felicitas Svejda kuoli 95-vuotiaana 
18.1.2016 Alzheimerin taudin komplikaatioihin Ottawassa Kanadassa.

Felicitas Svejda syntyi 8.11.1920 Wienissä. Hän opiskeli Wienin yliopistossa maa- ja 
metsätaloustiedettä ja valmistui 1948. V. 1952 Svejda jatkoi Ruotsissa koulutustaan 
kasvinjalostuksessa työskentelemällä tutkimusasemalla (Sveriges Utsädesförening) 
Svalöfissä.
V.1953 Hän muutti Kanadaan toivoen voivansa työsken-
nellä viljakasvien parissa Central Experimental Farmil-
la Ottawassa. Koristekasviosaston katsottiin kuitenkin so-
pivan paremmin naisille. Aikaisemmin siellä oli jo työs-
kennellyt syreenejä jalostanut Isabelle Preston. V. 1961 
häntä kehotettiin jalostamaan ruusuja. Myöhemmin hän 
on tunnustanut, ettei hän tiennyt mitään ruusuista. Pe-
rehtyessään asiaan hän tutustui myös harrastajajalostajien 
saavutuksiin.

Felicitas Svejda Europa-Rosarium Sangerhausenissa 
v. 2011. Kuva: Anita Böhm-Krutzinna

Ottawan lämpötila vaihtelee paljon: -32 astetta Celsiusta 
talvella ja +35 astetta kesällä. Kasvukausi on lyhyt, sillä 
keskimäärin on vain 137 pakkasetonta päivää vuodessa. 
Talvenkestävyys oli siis erittäin tärkeää. Remontoivat ru-
usut eivät kestäneet kuin suojaisilla rannikkoseuduilla.
Svejdan jalostusohjelma alkoi v. 1961 ja perustui pääasi-
assa R. rugosa- ja kordesii-hybrideihin sekä ruusuihin, 
jotka kanadalainen jalostaja Robert Simonet oli antanut hänen käyttöönsä. 
Työtoverit ja ruusupiirit eivät hyväksyneet hänen jalostusohjelmaansa, koska hän 
käytti tarhakurtturuusuja, vaikka ne ovat terveitä ja remontoivia. Hän ei käyttänyt 
lannoitteita, myrkkyjä tai talvisuojausta, joten vain vahvimmat selvisivät karuissa 
olosuhtessa.



25 vuoden aikana (1961-1986) Svejda jalosti Explorer-sarjan, johon kuuluu 25 laji-
ketta, jotka hän nimesi Kanadan varhaisten löytöretkeilijöiden mukaan, koska 
heidänkin oli täytynyt selviytyä kylmistä talvista.
Explorer –sarjan ruusulajikkeet Felicitas Svejda kehitti kestämään Kanadan kylmiä 
talvia. Ruusujen sanotaan kestävän -35 astetta vain lumi suojanaan. Valittujen lajik-
keiden piti olla kestäviä, tuoksuvia, taudinkestäviä ja kukkia jatkuvasti. Jotkut hänen 
ruusuistaan tulivat markkinoille vasta hänen jäätyään eläkkeelle 1986.
Jäätyään eläkkeelle Felicitas Svejda kirjoitti edelleen ruusuista ja matkusteli paljon. 
Hänen dokumentointiansa Explorer-ruususarjan synnystä on julkaistu kirjana The 
Canadian Explorer Roses (v. 2008).

Felicitas Svejda Europa-Rosa-
rium Sangerhausenissa v. 2011.
Vasemmalla Eilike Vemmer, 
takana ruusutarhan nykyinen 
johtaja Thomas Havel, sitten 
edellinen johtaja Hella Brum-
me,
Kuva: Anita Böhm-Krutzinna

EXPLORER-SARJAN TARHAKURTTURUUSUT

’Charles Albanel’
Svejda, 1970.  ‘Souvenir de Philémon Cochet’ × ?
Rugosa-ryhmä. N. 100 cm kor-
kea, jatkuvasti kukkiva pensas. 
Kerrottu kukka on punainen ja 
tuoksuva.

Kuva: Sirpa Kananen



’David Thompson’
Svejda, 1970.  (‘Schneezwerg’ 
× ‘Fru Dagmar Hastrup’) × tun-
tematon siementaimi. 
Rugosa-ryhmä. Pienilehtinen, 
100 cm korkea, jatkuvasti kuk-
kiva pensas. Kukka kerrottu, 
vaaleanpunainen, voimakkaasti 
tuoksuva.
H, VT

Kuva: Sirpa Kananen

’Henry Hudson’
Svejda, 1966. ‘Schneezwergin’ sie-
mentaimi. 
Rugosa-ryhmä. Matala, vain 120 cm 
korkeaksi kasvava pensas. Kukinta 
jatkuu syksyyn asti.  
Keskikokoiset, kerrannaiset kukat 
ovat valkoiset, heteet keltaiset, mieto 
tuoksu. Nupuissa on punaista.
B, H, O, VT

Kuva: Lauri Simonen



’Jens Munk’
Svejda, 1964. ‘Schneezwerg’ × 
‘Fru Dagmar Hastrup’. 
Rugosa-ryhmä. Kestävä, 2 m 
korkea, piikkinen ja tummaleh-
tinen pensas kukkii syksyyn 
asti. Puolikerrannaiset kukat 
ovat sinertävän vaaleanpunaisia 
ja tuoksuvia. 
Kiulukoita muodostuu.
B, H, O, VT
Kuva: Pirjo Rautio

’Martin Frobisher’ 
Svejda, 1961. ‘Schneezwergin’ 
siementaimi. 
Rugosa-ryhmä. Pysty, 150 cm 
korkea, lähes piikitön pensas. 
Kaunis kerrannainen kukka on 
hennon vaaleanpunainen, tu-
oksuva. B, H, O, VT

Kuva: Pirjo Rautio



EXPLORER-SARJAN KORDESII-RYHMÄN RUUSUT

’Alexander MacKenzie’
Felicitas Svejda, 1970. 150-250 cm korkea 
pensas tai köynnös. Kerrannaiset punaiset 
kukat tertuissa. B, VT

Kuva: Lauri Simonen

’Captain Samuel Holland’
Felicitas Svejda, 1981. Kordesii-ryhmä. 150-180 cm korkea, jatkuvasti kukkiva pen-
sas. Tummanvihreät kiiltävät lehdet. Kerrannaiset punaiset kukat tuoksuvat miedosti.  
B

’Champlain’
Felicitas Svejda, 1973. Kor-
desii-ryhmä. Pysty, 50-100 
cm korkea pensas. Kerrannai-
set, tummanpunaiset kukat 
ovat suurehkoissa tertuissa ja 
tuoksuvat miedosti.
B, VT
Kuva: Pirjo Rautio



’De Montarville’
Ian S. Ogilvie ja Felicitas 
Svejda, 1982. Kordesii-
ryhmä. Lähes piikitön pensas 
on 90-150 cm korkea. 
Kerrannaiset vaaleanpunaiset 
kukat tuoksuvat miedosti.

Kuva: Leif Blomqvist

’Frontenac’
Ian S. Ogilvie ja Felicitas Svejda, 1981. Kor-
desii-ryhmä. 90-150 cm korkea pensas. Ker-
rotut kukat ovat aniliininpunaisia ja miedosti 
tuoksuvia.
VT

Kuva: Lauri Korpijaakko

’George Vancouver’
Ian S. Ogilvie ja Felicitas Svejda, 1983. Kordesii-ryhmä. Kiiltävälehtinen pensas on 
90 cm korkea. Kerrannaiset punaiset, miedosti tuoksuvat kukat ovat tertuissa.



’Henry Kelsey’
Svejda, ennen 1984. Kordesii-
ryhmä. 100-200 cm korkea 
pensas tai pilariruusu. Tum-
manvihreä kiiltävä lehdistö. 
Punaiset kerrotut kukat ovat 
isoissa tertuissa ja tuoksuvat 
miedosti. B, O, VT

Kuva: Sirpa Kananen

’John Cabot’ 
Svejda, 1969. Kordesii-r.  R. kordesii × (’Mas-
querade’ × R. laxa)
150-300 cm korkea pensas tai pilariruusu. Ker-
rotut punaiset kukat ovat tertuissa ja tuoksuvat 
miedosti. B, O

Kuva: Lauri Simonen



’John Davis’ 
Svejda, 1977. R. kordesii –siementaimi × 
(’Red Dawn’ × ’Suzanne’). 
Kordesii-ryhmä. Pystykasvuinen, 2–2,5  m 
korkea pensas tai pilariruusu. 
Tummanvihreät kiiltävät lehdet. Kerrotut kukat 
ovat vaaleanpunaisia. 
Mieto mausteinen tuoksu. B, O, VT

Kuva: Lauri Simonen

’John Franklin’ 
Svejda, 1970. ’Lili Marlene’ –siementaimi, 
’Red Pinocchion’ siitepöly × (’Joanna Hill’ × 
R. spinosissima ’Altaica’). 100-120 cm korkea 
pensas. Kerrannaiset punaiset kukat tuoksuvat 
miedosti. B, O

Kuva: Lauri Simonen



‘J.P. Connell’
Svejda, 1973. ’Arthur Bell’ 
× ’Von Scharnhorst’. 
100-120 cm korkea, pysty 
pensas. Nuput ovat sitruu-
nankeltaiset. Kerrannaiset, 
voimakkaasti tuoksuvat ku-
kat ovat auetessaan vaalean-
keltaisia, mutta haalenevat 
kermankeltaisiksi.

Kuva: Lauri Simonen

’Lambert Closse’ 
Ian S. Ogilvie ja Felicitas Svejda, 1983.‘Art-
hur Bell’ × ‘John Davis’ 
80-120 cm korkea, kiiltävälehtinen pensas. 
Kerrannaiset vaaleanpunaiset kukat tuoksu-
vat miedosti. B

Kuva: Lauri Simonen



’Louis Jolliet’ 
Svejda, 1984. Kordesii-ryhmä. 
Monimutkaisessa risteymässä 
mukana R. kordesii, ‘Red Dawn’. 
’Suzanne’ ja ’Champlain’.
120-150 cm korkea pensas kukkii 
jatkuvasti. Kerrannaiset roosanvä-
riset kukat 3-10 kukan tertuissa. 
 Mausteinen tuoksu. B

Kuva: Sirpa Kananen

’Marie Victorin’
Ian S. Ogilvie ja Felicitas Svejda, 
1984. Kordesii-ryhmä. Monimut-
kaisessa risteymässä on mukana 
‘Arthur Bell’, R. kordesii ja ’Ap-
plejack’. Pensas 120-150 cm kor-
kea. Kerrannaiset kukat ovat vaa-
leanpunaiset, vaalenevat ja mied-
osti tuoksuvat.

Kuva: Leif Blomqvist

’Nicolas’ 
Ogilvie ja Svejda, 1983. Perimäs-
sä on mm. ’Queen Elisabeth’, 
’Arthur Bell’, R. kordesii, ‘Red 
Dawn’, ‘Applejack’. Matala, vain 
75 cm korkea, jatkuvasti kukkiva 
pensas. Kerrannainen kukka on 
punainen ja kevyesti tuoksuva. B

Kuva: Terttu Suorsa



’Quadra’
Ogilvie ja Svejda, 1981. Kordesii-r. Perimässä on 
mm. ’Queen Elisabeth’, ’Arthur Bell’, R. kordesii, 
‘Red Dawn’, ‘Suzanne’.’Quadra’ kasvaa 180-240 
cm korkeaksi, jatkuvasti kukkivaksi köynnösruu-
suksi. Kerrannaiset kukat ovat tummanpunaiset, vaa-
lenevat. B

Kuva: Lauri Simonen

’Royal Edward’
Ogilvie ja Svejda, 1985. Kordesii-r. Kiiltävälehtinen, vain 45 cm korkea peittoruusu. 
Puolikerrannainen kukka on vaaleanpunainen, mutta vaalenee valkoiseksi. Mieto tu-
oksu.

’Simon Fraser’
Ogilvie ja Svejda, 1986. Kordesii-r. 60 cm korkea pensas. Lehdet ovat tummanvih-
reät, hiukan kiiltävät. Yksinkertaiset tai puolikerrannaiset vaaleanpunaiset kukat ovat 
tertuissa. Mieto tuoksu.

’William Baffin’
Svejda, 1974. Kordesii-r. R. kordesii × ‘Red 
Dawn’ ja ‘Suzannen’ siementaimi. Kestävä, 2 -3 
metrin korkuinen pilariruusu, joka kukkii hei-
näkuun alusta syksyyn asti.  Puolikerrannaiset, 
vaaleanpunaiset kukat ovat tertuissa. Mieto tu-
oksu. B, O, VT

Kuva: Pirjo Rautio



William Booth’
Ian S. Ogilvie, Felicitas Svejda, 1984. Kordesii-ryhmä. 90-200 cm korkea. 
Tummanvihreä, hiukan kiiltävä lehdistö. Yksinkertaiset punaiset, vaaleanpunaisiksi 
haalistuvat kukat tertuissa. Mieto tuoksu.

SAATAVUUS OMAJUURISINA
Blomqvistin Taimisto (www.blomqvistplantskola.com) B
Hongiston Taimisto (www.hongistontaimi.fi) H
Oulujoen Taimisto (www.taimisto.net) O
Vakka-Taimi (www.saunalahti.fi/vemr/ruusut.html) VT
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Ottawan ja Suomen ilmastoeroista
Jorma Koskinen
Explorer-sarjan ruusujen talvenkesto ei ole Suomessa ollut kanadalaisten lupaamaa 
luokkaa. Syitä tähän saattaa olla useita. Ottawan alueen kasvukausi on nelisen viik-
koa pidempi sekä keväällä että syksyllä. Ruusujen kukinta alkaa toukokuun puolella 
ja jatkuu usein lokakuulle. Kaksi kuukautta pidempi kasvukausi mahdollistaa ruusu-
jen tuleentumisen ajoissa, kun lajikkeet Suomessa ovat pakkasten tullen usein vielä 
keskellä parhainta kukintaansa ja täynnä nuppuja. Toinen merkittävä syy on lumipeit-
teen paksuus. Helsingissä sataa talven aikana keskimäärin 74 cm lunta, joka voi 
välillä sulaa poiskin. Ottawassa lumisateen yhteismäärä on 224 cm ja yli metrin 
paksuinen pysyvä lumipeite suojaa ruusuja alle 35:n asteen pakkasilla paremmin kuin 
Suomessa, jossa lumi- ja pakkasolosuhteet vaihtelevat suuresti vuodesta toiseen. Au-
ringonvalon vuotuinen lämpösumma on eteläisestä sijainnista johtuen Ottawassa pal-
jon korkeampi ja auringonpaistetunteja on keskimäärin 2200 kun niitä Suomessa on 
rannikkokaupungeissa ja saaristossa parhaimmillaan 1800, mutta sisämaassa 
1400-1600 auringonpaistetuntia vuodessa.

http://www.blomqvistplantskola.com/
http://www.hongistontaimi.fi/
http://www.taimisto.net/
http://www.saunalahti.fi/vemr/ruusut.html

