Palava rakkaus

Tarhapimpinellaruusu
’Kerisalo’

Neidonruusu ’Tertin Kartano’

Ruusujen
ilotulitusta
Kymmenessä vuodessa viitasaarelainen Lauri Simonen on
luonut ruusutarhan, joka kukkii ja tuoksuu koko kesän.
Talvella lumi ja kesällä aurinko ja tuuli ovat hänen
puolellaan, mutta töitäkin puutarhan ruusuloisto teettää.
Ruusujen hoidossa tarvitaan jopa katuharjaa.
TEKSTI JA KUVAT SARI TOIKKANEN

Luumuruusu ’Ainola’
Sammalruusu

LAURIN PUUTARHA

2,5 ha:n tontti, josta
ruusut ja perennat
kukittavat 0,5 ha

PARAS ONNISTUMISENI

”Olen saanut arat ruusut
menestymään
Keski-Suomessa”
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Lauri Simosen ruusut
viihtyvät sorapatjoilla
IV-vyöhykkeellä
sijaitsevassa puutarhassa.

oskus ruusuharrastajan touhut
näyttävät kerrassaan ihmeellisiltä.
Ainakin pyöräilemässä olleen naapurin matkan ne katkaisivat. Aikansa LAURI SIMOSEN istutuspuuhia katseltuaan naapuri ei voinut olla kysymättä: ”Tuommoiseen kuravelliinkö aiot istuttaa?”
Ruusukonkari tietää mitä tekee.
– Taimia ei saa päästää kuivumaan istutusvaiheessa. Kuivana kautenakin niitä
on kasteltava hirveästi mutta harvoin. Pienille ruusuille annan vettä vähintään kolmekymmentä litraa pensasta kohti.
Pihassa vierailtuaan naapurin oli uskominen Laurin oppeihin. Niin yltäkylläisesti puutarha kukki: oli yksinkertaista
ja toisaalla täyteläistä kukkaa, oli punaista, keltaista, oranssia, valkoista ja sinertävää kukkaa, oli parfyymilta tuoksuvaa ja

sellaista, joka ei tuoksunut, vaikka kuinka
nuuhki…
– On niitä reilut parisataa pensasta,
noin 180 erilaista, Lauri tuumaa.
– Kun oikein hyvin kukkii, niin onhan se
sellaista ilotulitusta.
Viitasaarella sijaitsevan puutarhan vanhin ruusuasukki on talon vieressä yli parikymmentä vuotta komeillut juhannusruusu. Se on lähtöisin Laurin synnyinkodin pihapiiristä, 1900-luvun alkupuolella istutetusta pensaasta. Myös puoliso PÄIVI
SIMOSEN lapsuudenkotoaan siirtämä mustialanruusu kuuluu pihan ensimmäisiin
kaunistajiin.
Varsinainen ruusumania iski kuitenkin
myöhemmin. Lauri muistaa alun tarkasti.
– 2004 äitienpäivänä sain päähänpiston, että lähdetään käymään Ahosen taimistolla. Sieltä ostettiin seitsemän ruusua.
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LAURIN RUUSUSUOSIKKEJA

RUNSAS
KUKINTA
LAURIN
VINKKI

Harisoninruusu ’Aurora’

Ne olivat ensimmäiset ostoruusut.
Auton nokka alkoi suuntautua yhä
useammin kohti taimistoja ympäri Suomen. Puutarhan ruusumäärä kasvoi
kasvamistaan. Lauri ei kokeilunhalussaan välittänyt edes taimilappujen menestymisvyöhykkeistä, vaan hankki monia Etelä-Suomenkin kaunottaria.
– Tämäkin on näitä arkoja ruusuja,
joiden ei pitäisi täällä menestyä, mutta
kylläpä vain menestyy, hän tokaisee ruusukierroksella tuon tuosta.
Ruusujen viihtymisen salaisuutena
Lauri pitää Keski-Suomen usein lumisia
talvia. Hän kasaa lunta pienten taimien
juuristoalueelle. Hän myös hankkii vain
omajuurisia pensasruusuja.
Viettävä tonttikin on osoittautunut
ruusuille otolliseksi.
– Etelä–länsirinteeseen ottaa aurinko – ja tuuli. Se on tärkeää, ettei tule härmää.

Härmää estääkseen Lauri suosii
myös harvaa taimiväliä.
– Istutan ruusut vähintään puolentoista metrin etäisyyksin. Tuulen on
päästävä pensaiden läpi.
Kirvoja torjuakseen Lauri on puolestaan nikkaroinut viitisenkymmentä linnunpönttöä. Sinitiaiset pitävät pensaat
kiitettävän puhtaina.
Laurin mielestä hyvä ruusu täyttää
kolme vaatimusta.
– Se on talvenkestävä, kukkii kauan
ja kestää sadetta.
Harrastaja on huomannut, että kerrannaiskukkaisten ruusujen sateenkestävyydessä on paljon eroja. Parhaiten
kukkiensa kauneuden ovat pitäneet Lauri Simosen silmäterät, yli kolmekymmentä ranskanruusua. Liekö osasyynä
se, että hän käy aina sateen jälkeen lakaisemassa katuharjalla niiden kukilta
vedet pois.

Malvaruusu ’Malvankukka’
Kuuluu metsäruusuihin. Kukkii runsaasti. Lehdet ja kukat
ruusuille epätyypilliset.
, 1,5–2 m, 7–8, l–Vl

Tarhapimpinellaruusu ’Ristinummi’ Tuoksuvat, halkaisijaltaan jopa 13-senttiset kukat. Runsaasti juurivesoja.
, n. 2 m, 6–7, I–V

Harisoninruusu ’Aurora’ Puolikerrannaiset kukat tuoksuvat miellyttävän sitruunaiselta. Mustat, pyöreät kiulukat.
, 2 m, 6–7, I–III

Neidonruusu ’Maiden’s
Blush’ Tuoksuvat kauniit kukat, harmaanvihreät lehdet.
Voimakaskasvuinen ja terve.
, 1,5 m, 7–8, I–III

Kirjoapteekkarinruusu
’Rosa Mundi’ Tiettävästi vanhin tunnettu raitakukkainen
ruusu. Tekee juurivesoja.
, 0,7–1 m, 7, I–III

Ranskanruusu ’Tuscany’ Kukat miedosti tuoksuvat ja samettimaiset. Kasvutapa pysty
ja runsaasti versova.
, 1 m, 7, I–III?

Ranskanruusu ’President de
Seze’ Varma kukkija, tuoksuvat, suuret kukat. Ainoa naisen jalostama vanha ruusu.
, 1,2 m, 7–8, I–III (IV)

Tarhakurtturuusu ’Agnes’
Vasta-avautuneessa kukassa aprikoosin sävyä. Voimakas
tuoksu, joka saa nenän auki.
, 1–1,5 m, 6–7, I–IV

Luumuruusu ’Ainola’ Oulun
Ainolan puistosta löydetty rotevakasvuinen, korkea ruusu.
Tekee runsaasti kiulukoita.
, 2,5 m, 7, I–V

Kanadanruusu ’Morden
Sunrise’ Tuoksuvat kukat.
Versot paleltuvat helposti lumirajan yläpuolelta.
, 0,7–1 m, 7–9, I–III

Perusta huolellisesti

Lauri Simonen jakaa ruusupenkin perustamistyön kahdelle vuodelle.
– Teen penkin yleensä syksyllä tai
kesällä. Talven se saa muhia ja painua.
Ensin Lauri kaivaa maa-ainekset pois
puolen metrin syvyydeltä. Kuopan hän
täyttää hiekalla tai soralla kevennetyllä
mullalla. Hän suosii myös tekeytymässä
olevaa kompostiainesta.
– Kompostimulta sisältää uskomattoman määrän matosia. Ne hoitavat maanparannuksen ja ilmastoinnin.
Lauri sekoittaa kasvualustaan vielä
ruusujen rakastamaa maatunutta hevosenlantaa. Keväällä on vuorossa kalkin
lisääminen.
Viettävä maasto on ruusupenkille
paras, sillä siihen ei jää vesi seisomaan.
Penkki on myös hyvä rajata nurmikosta,
esimerkiksi Simosten tapaan laudoilla ja
kattohuovalla.

Katteeksi soraa tai maanpeiteperennoja
Ruusupenkkien kattamiseen sopii
sora.
– Juuririkkakasvit eivät kasva
soran läpi ja siemenrikkakasvit
on helppo nyppäistä pois. Penkki
pysyy myös lämpöisenä pitkälle
iltaan, ja routa sulaa hyvin, Lauri
kehuu noin viiden sentin paksuisen sorakatteen etuja.
Soran alle hän levittää reilun kerroksen sanomalehteä. Vain vähän
juurivesoja kasvattavien ruusujen
alle Simoset saattavat istuttaa
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myös perennoja. Ne ovatkin
Päivi-puolison intohimo, ja niitä
kasvaa heillä lajikemäärältään
jopa enemmän kuin ruusuja.
Pariskunta on huomannut, että
ruusujen alle sopivat parhaiten
suikeroalpi, kaihonkukka, arovuokko, kiurunkannus, valkovuokko ja monet muut maanpeiteperennat. Korkeita perennoja he
eivät suosittele ruusujen seuraan,
sillä tiivis kasvusto voi saada
kiusakseen härmän.

KUKKII
PITKÄÄN

Tarhakurtturuusu ’Kirovsk’
Kotoisin Kuolan niemimaalta.
Kestävä ruusu. Kurtturuusuista ensimmäisiä kukkijoita.
, 1,5 m, 6–8, I–V

Tarhakurtturuusu ’Louise
Bougnet’ Täyteläiset kukat
tuoksuvat miellyttävästi. Kukkii lumentuloon saakka.
, 1–1,5 m, 6–9, I–V

SEURAAVASSA NUMEROSSA PELARGONIT
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