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PETER JOY, PIRKKO KAHILA, MATTI KANGASPUNTA  
V. 1990 alkoi Helsingin yliopistossa ruusujen jalostusprojekti.
Tarkoituksena oli luoda Suomen ankariin olosuhteisiin sopivia, kestäviä, 
terveitä ja pitkään kukkivia ruusuja. Jalostusmateriaalina käytettiin mm. 
Keskas-projektissa kerättyjä pensasruusuja. 
Jalostettuja ruusuja testattiin eri puolilla Suomea. Nyt 25 vuotta 
myöhemmin taimistoista on saatavilla upeita ruusuja.  
      
RUGOSA-RYHMÄ/GRUPPEN: 
   
’SOINTU’
’Snow Pavement’ x ’Angel Rose’ (Polyantha-r.)’, 1994
Pienilehtinen pensas on n. 
1 m korkuinen. Se kukkii 
vanhoilla ja uusilla 
versoilla. Pääkukinta alkaa 
kesäkuun lopulla ja kestää 
2-3 viikkoa. Sopivasti 
lannoittaen ja kastellen 
kukinta voi jatkua syksyyn 
asti. Kukat ovat 2-20 kukan 
tertuissa. Yksittäinen kukka 
on 5 senttiä leveä, 
puolikerrannainen, aluksi 
vaaleanpunainen, 
myöhemmin valkoinen. Tuoksu mirhamimainen. Kiulukoita ei muodostu. 
Vyöhyke I-IV. Foto: Pirkko Kahila



’SYKE’  
’Kjal 13’/’Itäväylä’ (Rugosa-r./gr.) x ’Angel Rose’ (Polyantha-r./gr.), 1994 
Pensas on 1,5 m korkea, 
pienilehtinen. Kukinta alkaa 
kesäkuun lopulla ja jatkuu 
heinäkuun loppuun ja 
ainakin etelässä toistuu elo-
syyskuussa. Tuoksuvat, 
pienet, vaaleanpunaiset, 
puolikerrannaiset kukat ovat 
tertuissa. Vyöhyke I-IV. 
Foto: Pirkko Kahila

’SÄVEL’
’Kjal 13’/’Itäväylä’ (Rugosa-r./gr.) x ’Angel Rose’ (Polyantha-r./gr.), 1994
Pensas on 1,5 m korkea, 
pienilehtinen. Se kukkii 
sekä vanhoilla että uusilla 
versoilla. Pääkukinta alkaa 
kesäkuun lopussa ja kestää 
2-3 viikkoa. Kukinta voi 
jatkua pitkälle syksyyn 
asti. Kukat ovat tertuissa. 
Yksittäinen kukka on 5-7 
senttiä leveä, puoli-
kerrannainen, punertavan 
valkoinen. Vyöhyke I-IV.
Foto: Pirkko Kahila



SPINOSISSIMA-RYHMÄ/GRUPPEN: 
   
’TOVE JANSSON’  
Poppius’ x ’Red Nelly’, 1990
Loistavanvärinen ’Tove 
Jansson’ on valittu v. 
2014 ruusuksi. Se kasvaa 
1,5 m korkeaksi, pystyksi 
pensaaksi. Kukinta alkaa 
kesäkuun puolenvälin 
tienoilla. Kukat ovat 
samettisen tumman 
karmiininpunaiset, 6 
senttiä leveät, terälehtiä 
on 7-9 kpl. Kukinnan 
jälkeen muodostuu 
runsaasti pyöreitä 
punamustia kiulukoita. 
Vyöhyke I-V.
Foto: Pirkko Kahila

PUISTORUUSU-RYHMÄ/MODERN BUSKROS-GRUPPEN: 
   
’ILO’  
’John Davis’ (Puistoruusu-r./gr.) x R. x malyi ’Kempeleen Kaunotar’, 2010
2 m korkea ja leveä 
pensas. Lehdet pienet, 
teräväkärkiset, kiiltävät. 
Pienehköt lohenpunaiset 
kukat avautuvat 
kesäkuun lopusta 
heinäkuun loppupuolelle. 
Pieniä punaisia 
kiulukoita muodostuu 
niukasti. Vyöhyke I-IV. 
Foto: Pirkko Kahila



’LOISTE’
’Pikkala’ (Centifolia-r./gr.) x L82 (R. kordesii), 1994/2012
1 m korkea, pysty, 
kaartuvaoksainen, 
kiiltävälehtinen pensas.
Pitkä kukinta-aika heinä-
elokuussa. Kukka 5 cm 
leveä, yksinkertainen, 
aniliilinpunainen, 
vaaleneva. Paljon 
kiulukoita. Vyöhyke I-II 
(III)
Foto: Pirkko Kahila

 

’LUMO’
’Applejack’-omenaruusun avopölytyssiementaimi.
Pensas on 2 m korkea, 
pysty. Kukinta alkaa kesä-
heinäkuun vaihteessa ja 
kestää 2-3 viikkoa. Kukat 
ovat 10 cm leveät, 
kerrannaiset, vaalean-
punaiset. Niukasti 
päärynämäisiä kiulukoita. 
Vyöhyke I-III.
Foto: Pirkko Kahila



MATTI KULJU  
KIRKONRUUSU-R./ FRANCOFURTANA-GR.  
   
’KIRA’
Valamonruusun 
mutaatio. Erikoista 
kukkaa lukuun 
ottamatta ruusu 
muistuttaa 
valamonruusua. 
Vyöhyke I-III.
Foto: Matti Kulju

PIRJO RAUTIO  
Olen yrittänyt kasvattaa uusia ruusuja vain uteliaisuudesta. Siksi olen 
yllättynyt joidenkin syntyneiden ruusujen hyvistä puolista ja niiden 
saamasta menestyksestä. Ruusujani on päätynyt moniin ruusutarhoihin, 
myös maailman suurimpaan ruusutarhaan Sangerhauseniin. Niitä on myös 
saatavana useista taimistoista Suomesta tai ulkomailta.
Olen risteyttänyt mieliruusujani, erityisesti pimpinella-, tarhakurttu- ja 
ranskanruusuja, mutta myös sammal- ja damaskonruusuja sekä kasvattanut 
avopölytteisiä siemeniä. 
Suurin osa on kerran kukkivia, vain tarhakurtturuusut jatkavat kukintaansa 
myöhäiseen syksyyn asti. En läheskään aina tunne kasvattamieni ruusujen 
perimää, koska tekstit eivät ole säilyneet nimilapuissa.
Esittelen lyhyesti joitakin taimistoista saatavia ruusujani.  
   



SPINOSISSIMA-RYHMÄ/GRUPPEN:
   
’AILA KORHONEN’
’Poppius’ x ?.  
Nimetty pimpinella-
gurun mukaan. 150 
senttiä korkea pensas. 
Puolikerrannainen 
kukka, voimakkaan 
aniliininpunainen, 
myöhemmin vaaleneva.)
Vyöhyke I-V.
Foto: Pirjo Rautio

’LIISA’
’Red Nelly’n jälkeläinen.
Kukka yksinkertainen, 
aluksi karmiinin-
punainen, myöhemmin 
hiukan violetinsävyinen, 
keskeltä vaaleampi, 
kullankeltaiset paksut 
heteet. Mausteinen 
tuoksu. Lehdet 
punertavat-sinertävät. 
Mustat pyöreät kiulukat 
ovat piikkiset. Vyöhyke 
I-V. 
Foto: Pirjo Rautio



’MARZIPAN’
Matala, vain 80 cm 
korkea, leveä pensas. 
Kukat puoli-
kerrannaiset, keskeltä 
voimakkaan vaalean-
punaiset, reunat 
vaaleammat. Isot mustat 
kiulukat. Vyöhyke I-V. 
Foto: Pirjo Rautio

’POSLIINIKAUNOTAR’
’Poppius’ x ’Linnanmäki’.
Kaarevaoksainen pensas 
n. 2 metriä korkea, 
kukkii aikaisin ja 
runsaasti. Yksin-
kertaisen kukan reunat 
vaaleat, keskiosassa 
keltaista ja vaaleaa 
roosaa. Vaalenee 
valkoiseksi. Mieto 
tuoksu.
Kiulukka pyöreä musta. 
Vyöhyke I-V.
Foto: Pirjo Rautio



RUGOSA-RYHMÄ/GRUPPEN: 
   
’ERKKI RAUTIO’
180 cm korkea, pysty 
pensas. Pienehköt 
rugosan lehdykät. 
Voimakkaasti tuoksuva 
kukka on suuri, 
kerrannainen, 
violetinpunainen. 
Paljon isoja punaisia 
kiulukoita. Vyöhyke I-
V. 
Foto: Pirjo Rautio

’HEINRICH ILMARI’
Pysty, 180-200 senttiä 
kokrea pensas, joka 
tuettuna on venynyt 
vielä korkeammaksi. 
Kerrannainen, 
voimakkaasti tuoksuva 
kukka on aniliinin-
värinen, koristeelliset 
heteet. Juurivesoja.
Foto: Pirjo Rautio



’HIENOHELMA’
Kurttu- ja ranskanruusun risteymä. 
Terälehdissä on 
ripsureunat: se siis 
hienostelee.
Kukka yksinkertainen, 
aluksi karmiinin-
punainen, vaalenee, 
keltaiset heteet, 
ripsureunaiset 
terälehdet, tuoksuu 
hajuvedeltä. Vyöhyke I-
V.
Foto:Pirjo Rautio

’SASSA NATALIA’
150 senttiä korkea, 
pyöreä pensas, joka 
kukkii syksyyn asti. 
Kukka on 
kerrannainen, 
purppuranpunainen, 
tuoksuva. Paljon 
kiulukoita muodostuu. 
Vyöhyke I-V.
Foto: Pirjo Rautio



’TUULA’
Pysty pensas 150 cm 
korkuinen, runsaasti 
kukkiva, remontoiva. 
Nuppu vaalean-
punainen. Kukka 
kerrannainen, pitkään 
kellomainen, aluksi 
punertava, 
myöhemmin 
valkoinen, 
tuoksuva.Vyöhyke I-V. 
Foto: Pirjo Rautio

 

GALLICA-RYHMÄ/GRUPPEN: 
   
’ALIÉNOR D’AQUITAINE’
150 cm korkea pensas. 
Kukka 8 cm, aluksi 
tumman karmiinin-
punainen, 
myöhemmin lilahtava, 
marmoroitu, vaalean-
punaisia täpliä, 
keltaiset heteet selvästi 
esillä. Voimakas 
miellyttävä tuoksu. 
Kiulukat pitkulaisia. 
Vyöhyke  I-III (IV)
Foto: Pirjo Rautio



’ASTA’
Metrin korkuinen, 
leveä pensas. Suuri  
kukka yksinkertainen, 
aluksi kirsikan-, 
myöhemmin 
violetinpunainen, 
laikukas. Vyöhyke I-III 
(IV)
Foto: Pirjo Rautio

’AULI’
Metrin korkuinen, 
leveä, pysty pensas. 
Voimakkaasti 
tuoksuva kukka on 
kerrannainen, vaalea 
aniliini, keltaiset 
heteet näkyvät hiukan. 
Pyöreät kiulukat. 
Vyöhyke I-III (IV)
Foto: Pirjo Rautio



’CHARLES BAUDELAIRE’
’Alain Blanchardin’ jälkeläinen.
80 cm korkea pensas. 
Erikoisen värinen, 
tuoksuva kukka on 
puolikerrannainen. 
Keskiosa 
kirsikanpunainen, 
reunat tumman 
sinertävät, 
myöhemmin 
violetinpunaiset. 
Koko alueella 
punaisia pilkkuja. 
Muodostaa 
juurivesoja.
Vyöhyke I-III (IV)
Foto: Pirjo Rautio

   
’KARIN SCHADE’
‘Merveillen’ 
jälkeläinen. Metrin 
korkuinen, leveä 
pensas. Runsas 
kukinta alkaa kesä-
heinäkuun vaihteessa. 
Kukka on 
yksinkertainen, aluksi 
karmiininpunainen, 
myöhemmin 
sinivioletti. 
Kiulukoita 
muodostuu. Vyöhyke 
I-III (IV)
Foto: Karin Schade



’MERVEILLE’
Sammal- ja ranskanruusun risteymä. 
”Ihme” kukan 
uskomattoman värin 
vuoksi. 80-130 cm 
korkea, rento-
oksainen pensas. 
Kukka puoli-
kerrannainen, aluksi 
tumma purppura, 
sitten samettisen 
tummanvioletti. 
Pyöreät kiulukat. 
Juurivesoja 
muodostuu. Vyöhyke 
I-III (IV)
Foto Pirjo Rautio

’PIRJO RAUTIO’
Apteekkarinruusun 
erikoisenvärinen 
jälkeläinen.
150 cm korkea 
pensas. Tuoksuva 
kukka on puoli-
kerrannainen, kirkas 
aniliini, myöhemmin 
selvästi sinertävä, 
keltaiset heteet. 
Suuret 
kiulukat.Vyöhyke I-III 
(IV)
 Foto: Pirjo Rautio



’TROUBADOUR’
Matala, n. 80 cm 
korkea, leveä, runsaasti 
kukkiva pensas. 
Punaiset nuput. Kukka 
on puolikerrannanien, 
aluksi samettisen 
purppuranpunainen, 
vaalenee, kirkkaan-
valkoinen kuvio 
keskellä, valkoisia 
raitoja, keltaiset heteet, 
tuoksuu hajuvedeltä.
Foto: Pirjo Rautio

’VERONICA SUNDMAN’
Nimetty Ruususeuran 
toisen puheenjohtajan 
mukaan. Matala, alle 
metrin korkuinen 
pensas, joka muodostaa 
juurivesoja. Suuri 
kukka on 
puolikerrannainen, 
karmiininpunainen, 
myöhemmin 
purppuranpunainen, 
lähes huomaamattomia 
vaaleita pisteitä. 
Voimakas tuoksu. 
Oranssinpunaiset 
kiulukat. Vyöhyke I-III (IV)
Foto: Pirjo Rautio

 



’VIGGO’
’James Mason’in 
jälkeläinen. 
Pysty, metrinkorkuinen 
pensas. Nuput 
tummanpunaiset. 
Yksinkertaiset kukat 
samettisen 
karmiininpunaiset, 
keltaiset heteet. 
Vyöhyke I-III (IV)
Foto: Pirjo Rautio

DAMASCENA-RYHMÄ/GRUPPEN: 
   
’HELY KALSKA’
Damaskon- ja ranskanruusun risteymä.
Leveä pensas, joka sopii hyvin myös 
köynnökseksi. Yksinkertainen kukka 
vaikuttaa aluksi oranssinväriseltä, mutta 
punaisuus lisääntyy vähitellen. Kukinnan 
jälkeen paljon oranssinvärisiä, 
päärynänmuotoisia kiulukoita. Vyöhyke I-III
Foto: Pirjo Rautio

 



’SINI’
Kesädamaskon- ja ranskanruusun risteymä.
Pensas 150 cm korkea. 
Tuoksuva kukka 
puolikerrannainen, 
aluksi lohenpunainen, 
vaalenee valkoiseksi. 
Kiulukat pyöreitä. 
Vyöhyke I-III.
Foto: Pirjo Rautio

MUSCOSA-RYHMÄ/GRUPPEN: 
   
’IDA’
130 cm korkea pensas. 
Puolikerrannaiset kukat 
ovat tummanpunaiset. 
Vyöhyke I-III
Foto: Pirjo Rautio



’KESÄYÖ’/’NUIT D’ÉTÉ’
’Nuits de Young’in (”Youngin yöt”) ja ranskanruusun risteymä; 
130 cm korkea pensas. 
Puolikerrannainen, 
tuoksuva kukka on 
aluksi karmiinin-
punainen, myöhemmin 
purppuranpunainen. Isot 
pyöreät kiulukat. 
Vyöhyke I-III.
Foto: Pirjo Rautio


