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POOL SAJANDIT ROOSIDE LUMMUSES

Tihti öeldakse, et me kõik tuleme oma lapsepõlvest ja kanname alateadvuses kogu elu just seda 
varajast keskkonda ja esimesi kaemusi. Minu varane lapsepõlv ja esimesed kooliaastad möödusid 
Meriväljal. Koduaed, mis oli minu mängumaailm, oli tulvil õiteilu: varakevadel puhkesid õide 
madalad kevadised sibullilled, peagi õilmitsesid suursugused tulbid ning hilissuvel alustasin 
kooliteed mööda aiarada, mida palistasid lopsakad lillad, valged ja roosad lõhnavad leeklilled. 
Sõjajärgne Merivälja aedlinn väljendas kõige ehedamal kujul parimat 1930. aastate eestlaste 
kodu kultuuri, kus väikeaedades oli lisaks viljapuudele ja marjapõõsastele pandud suurt rõhku 
lilledele ja esteetilisele aiakujundusele tervikuna. Minu jaoks oli selline ümbrus loomulik 
keskkond ja sealset ilu ei osanud ma toona hinnata. Mind köitsid hoopis teised, just poistele 
omased harrastused, nagu liikumismängud sõpradega, ja esimene kingituseks saadud jalgpall 
oli palju tähtsam kui mingi lilleline iluaed või hurmava lõhnaga väärissireli õite vahtimine. Tihti 
lendas pall lilli purustades peenrasse ja nagu poisikesele kohane, oli ka minu kraaklev hoolimatus 
igapäevane. Tuleb ausalt tunnistada, et vanemate abistamine aiatööde juures oli toona rist ja piin, 
kui hing ihkas rahvastepalli mängida või – veelgi parem – jalgpalli toksida. 

Minu iluaianduslik „ärkamine” ja kodukultuuri väärtustamine toimus mulle eneselegi 
ootamatult noorukieas, kui olin lillelisest lapsepõlvekodust juba ammu lahkunud. Kord jäi mu 
pilk juhuslikult peatuma ühe Merivälja koduaia lummaval motiivil: muruniidukiga (see oli 
toona suur haruldus) niidetud avara erkrohelise muruplatsi keskel asus ümmargune lillepeenar, 
täis säravpunaseid õisi. See pilt otsekui naelutas mu paigale. Oli see ju esimene kord, kui ma 
nägin õitsvat roosipeenart, täpsemini punaseid polüant- ja floribundroose. Ehkki ma tookord 
neid ei tundnud, mõistsin siiski, et need ongi palju kiidetud aedroosid. Selle imelise koduaia oli 
kujundanud hilisem Lahemaa rahvuspargi rajaja ja Eesti Looduskaitse Seltsi ellukutsuja Edgar 
Tõnurist. Aed oli niidetud Rootsi päritolu vana niidukiga – meil muruniitjaid veel ei toodetud – 
ja roosipeenar haljastatud tulipunaste aedroosidega. Mäletan, et see hunnitu vaade vallandas 

LUGEJALE



minus mingi meelelise impulsi – olin nakatunud erilisse „roosihaigusesse”. Peagi seadsin sammud 
Merivälja raamatukogusse, kus laenutasin legendaarse roosifänni ja Tallinna Botaanikaaia rajaja 
ning esimese direktori Arno Puki äsja ilmunud raamatu „Roosikasvatus”. Sirvin seda õhtuti 
tänaseni. 

 Roosiistikuid polnud tollal kusagil müügil, seepärast astusin järgmisel varakevadel alles 
rajamisel oleva Tallinna Botaanikaaia väravast loata sisse ja mul õnnestus suure mangumise 
peale ühe onu käest osta kaks paljasjuurset roosiistikut. Alles palju aastaid hiljem sain teada, et 
see botaanikaaia vastutulelik onu oli teaduslik töötaja Vello Veski, hilisem roosiraamatu autor 
ja tuntud roosiaretaja, ning sordiks toonane maailma tipparetis ‘Baccara’ oma ülimalt kirgaste 
punaste tihedate õitega, mis säilisid vaasis kuni kaks nädalat. Mu silme ees kangastub tänini pilt 
tollest ammusest ajast, kui saabusin juulikuu alguses koju pikast suvisest spordilaagrist, raske kott 
üle õla, ja minu esimene pilk läks kohe roosiklumbile, kus mind tervitasid rõõmsasti esimesed 
säravpunased ‘Baccara’ õied. See oli armumine kogu eluks. 

Järgnevatel aastatel hakkasin oma kollektsiooni täiendama, kogudes üha uusi ja uusi 
roosisorte, ning õppisin iseseisvalt ära kõik rooside pookimise võtteid alates silmastamisest ja 
proppimisest kuni Forkerti meetodini. Roosikasvatuse saladuste mõistmiseks ja omandamiseks 
olen autodidaktina kogunud paljudes keeltes ilmunud roosikirjandust, teinud pidevalt 
roosisortide vaatlusi ja katsetusi ning külastanud meie juhtivate roosikasvatajate iluaedu. Olen 
tänulik paljudele Eesti roosikasvatuse rajajatele ja entusiastidele nende lahkete nõuannete eest. 
Suur aitäh Uno Kivistik, Ferdinand Laaser, Viive Rumberg, Else Liventaal, Mati Laane, Juhan 
Juhani, Rein ja Külliki Joost ning paljud teised. 

Viimane tosin aastat olen tegelnud uute roosisortide aretamisega ja oma teadmiste 
täiendamisega, tutvudes selliste Euroopa tuntud aretusfirmade nagu Kordes Söhne ja Rosen 
Tantau kogemustega. Meie parimad hübriidid on olnud katsetamisel Tallinna Botaanikaaia ja 
Tartu Ülikooli Botaanikaaia rosaariumis ning need on kantud Eesti iluaianduslike roosiaretiste 
genofondi nimekirja. Meie Rosmakor OÜ umbes 1 hektari suurune kollektsioonaed asub 
Harjumaal Kose vallas. Oleme tänulikud paljudele tuhandetele roosihuvilistele, kes meid on 
külastanud. Eraldi tänan oma perekonda, kes on nüüd juba pool sajandit minu „roosihullust” 
talunud ja mulle igakülgselt toeks olnud. Kõigile meie headele roosifännidele soovin südamest: 
„Okas sõrme!”

 Mart OJASALU
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Roosiaed on viimane tõeline luksus,
mida me tänapäev ise rajada suudame.

— Dieter Kienast

            

ROOSIAIA RAJAMINE 

 Euroopa roosikultuur hoogustus renessansi ajal, kui hakati rajama uhkeid aristokraatlikke 
sümmeetrilisi roosiaedu. Aiakujunduskunst muutus ahvatlevaks lennukate ideedega kultuuri- ja 
vaimuinimestele ning seepärast pole üllatav, et roosiaedu kavandasid ka sellised kunstigeeniused 
nagu Leonardo da Vinci, Michelangelo ja Raffael. Esimene tähelepanuväärne rosaarium rajati 
Prantsusmaal Malmaisonis Napoleon I abikaasa Josephine’i initsiatiivil ja seejärel Bagatelle’is. 
20. sajandi alguseks olid rajatud uhked süsteemsed rosaariumid nii Suurbritannias, Prantsusmaal 
kui ka Saksamaal. Meie lähimad aristokraatlikud rosaariumid asusid sel ajal Peterburis ja selle 
lähilinnades Peterhofis ja Tsarskoje Selos (praegune Puškin). Tsaariaegsed roosipargid hävisid 
Vene revolutsioonide ajal. 

 Eestis sai roosiaedade rajamine alguse alles pärast 1936. aastat, kui meie esimesed 
aianduskoolides õppinud aednikud olid saanud vajaliku ettevalmistuse iluaianduse alal. Enne 
Teist maailmasõda jõuti rajada vaid Toila-Oru rosaarium ja suletud roosiaed presidendi Kadrioru 
residentsi juurde. Massiliselt hakati roose Eesti avalikus haljastuses ja koduaedades kasvatama 

Raba talu roosiaed.
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alles 1970. aastatel, kui valmis oli saanud Tallinna Botaanikaaia rosaarium ja leevenes roosiistikute 
põud. Türi aianduslaada käivitamisega algas suur roosikasvatamise buum koduaedades. Et 
roosikasvatajaid nõu ja jõuga abistada, kutsusid entusiastlikud roosiaktivistid 1987. aastal ellu 
Eesti Roosiklubi, kelle eestvedamisel hakati korraldama roosinäitusi, kokkutulekuid ja koolitusi 
kõigile roosihuvilistele. 

Roosientusiastid rajasid Eestimaal 1970.–1990. aastatel sadu kauneid roosiaedu, õigemini 
küll koduseid roosikollektsioone, kus võis kasvada 200–300 roosisorti. Raamatulettidele ilmusid 
nii tõlke- kui kodumaiste autorite roosiraamatud, koduajakirjades avaldati pidevalt nõuandeid 
roosiaedade kujunduse ja sordivaliku kohta. Tänapäeval on rajatud koduseid roosiaedu üle kogu 
Eestimaa ja haruldased pole needki koduaiad, kus kasvab kuni tuhat roosipõõsast. Hinnanguliselt 
kasvab Eesti aedades ja kollektsioonides kuni 2000 sorti aedroose. President Lennart Meri 
kutsus 1993. aastal taas ellu president Konstantin Pätsi algatatud konkursi „Eesti kaunis kodu”. 
Võitjaid premeerivad nii omavalitsused kui kodukujunduse ajakirjad. Meie koduaedade kultuur 
ja roosikasvatus areneb iga aastaga ja muutub üha paremaks, nii et võib julgesti tõdeda: Eesti on 
rooside maa.
          

ROOSIAIA KAVANDAMINE

Eestimaal leidub küllaga koduaedu, kus roosipeenrad ja -klumbid on kujundatud hämmastavalt 
kaunilt. Võib julgelt tõdeda, et eestlaste maitse ja aianduslikud oskused on heal tasemel, 
nad on kursis aiandusalase kirjandusega ja altid uuendustele. Meie uusarendustes on näha 
aiandusfirmade kujundatud aedu – trend, mis on igati tervitatav ja nüüdisaegne, kuid kõige 
ilusamaid ja põnevamaid lahendusi pakuvad ikkagi roosisõprade endi rajatud aiad, millesse loojad 
on pannud nii oma hinge kui südame. 
                                           

Roosiline kodutee Haabneemes. ‘Aspirin’ ja ‘Aprikola’ koduaias.
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NÕUANDEID JA NÄPUNÄITEID

 � Kavandage ja rajage oma aeda roosipeenrad ise!
Vaid enda kujundatud roosipeenrad ja -klumbid pakuvad teile tõelist rõõmu, sest 
koos oma roosidega arenete ka ise. Eksides ja vigu parandades saavutate kõige parema 
tulemuse, saate tuttavaks rooside nn hingeelu ja võludega.

 � Istutage oma roosid neile sobivasse kohta ja nii, et neid on kerge hooldada ning 
vaadelda.
Roosid on päikeselapsed ja armastavad head aiamulda. Sobivates tingimustes 
domineerivad nad teie aias jaanipäevast oktoobrini, ebasobivates oludes ja hoolduseta 
jäävad nad aga kiratsema ja teil jääb nende võlu nägemata. 

 � Valige ja istutage oma aeda vaid sellised roosisordid, kes Eesti oludes edenevad ja  
on heas tervises, nii pakuvad nad rõõmu teile ja külalistele.
Selleks tehke eelnevalt kodutööd, uurides erinevate roosisortide omadusi ja sobivust 
teie aia tingimustega. Pidage meeles, et roosid kasvavad samal kohal 10–20 aastat ja 
ebasobiv sortiment häirib üldist pilti. Vaid heas tervises roosid annavad teie aiale kauni 
ilme ja te saate oma tööst rahulduse.

 � Imetlege oma kauneid roose ja tehke vajalikud hooldustööd õigeaegselt.  
Hästi hooldatud roosid tasuvad teile rikkalikult.
Roosipeenarde hooldus ei ole sugugi nii töömahukas, nagu sageli arvatakse. Vaja on 
vaid vanad õisikud eemaldada, varisenud õied kokku riisuda ja peenardelt ära viia ning 
põua ajal õhtuti kasta. 

 � Jälgige oma lemmikuid, sest kauneid roosiõisi ja -põõsaid himustavad 
taimekahjurid ja kimbutavad lehehaigused. 
Kui täheldate kahjurite ilmumist või esimesi märke haigustest, alustage kohe vajaliku 
tõrjetöö või ravimisega. Näritud roosiõisi või -lehti ei saa tervendada, kuid õigeaegne 
pahalaste tõrjumine või lehehaiguste ravitsemine hoiab roosid kaunid hilissügiseni.

 � Vältige emotsiooniostu, lähtudes vaid ilusatest õitest või pakendist.
Iga roos ei pruugi teie aeda üldse sobida ja võib vajalike kasvutingimuste puudumise 
tõttu kiratsema jääda või sootuks hävida. 

 � Ärge ostke juhuslikke roose, istikuid ostes veenduge kindlasti nende kvaliteedis.
Odavmüügist tundmatuid sorte ostes võite hõlpsalt oma aeda tuua roosihaigusi või 
kahjureid.
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ROOSID KODUAIAS

Roose on võimalik kasvatada igas suuruses kinnistutel, kuid mõistagi seab pindala omad piirid ja 
võimalused. Meil leidub uusarendusi, kus 1000-ruutmeetrisel kinnistul kasvab 200 roosipõõsast, 
ja avaraid taluaedu, kus pole midagi enneolematut 500 roosipõõsaga kollektsioon. 

Koduaia kavandamisel tuleks kindlasti lähtuda Eestimaa parimatest aiandustraditsioonidest 
ja põhjamaistest oludest ning mitte võtta eeskujuks Chelsea paarinädalase aiandus-show 
emotsionaalseid etendusi. Soovitud tulemust ei anna ka Lääne-Euroopa aiandusajakirjade 
klantspiltide järgimine – need pildid on samuti show. Eestimaal leidub küllaga koduaedu, kus 
lahendused on kunstiliselt ja looduslikult palju paremad kui läänes. Maitsekalt ja läbimõeldult 
kujundatud eestipärane koduaed on vägagi moodne: muruga seotud ilutaimede grupid, väikeste 
rühmadena paigutatud ilupõõsad, ümbritsev loodus ja pidulik avarus – kõik see on ühteaegu 
mõjus ja unikaalne.  

Muidugi ei saa eeltoodud jaotust võtta väga rangelt, kuid rooside sortiment, roosipeenarde 
maht ja aiapidaja huvi rooside vastu on aiakujunduses olulised tegurid, samuti mängib oma rolli 
aiaomaniku hõivatus teiste töödega või jäägitu pühendumine aiale. 

Avatud vaatega koduaed on meie aedlinnade ja uusarenduste kõige levinum aiatüüp. Seda tüüpi 
aed peab olema lihtsasti hooldatav ja alati korrektne nagu riietus avalikus ruumis. Kinnistule on 
iseloomulik maja ees asetsev muruga iluaiake madalate okaspuuvormide ja püsikupeenardega. 
Kui kasutatakse roose, peaks need olema ühes värvitoonis ja istutatud klumbina. Kirevad ja eri 
kõrguses roosid ei mõju eesaias korrektsena. Eesaias võib olla ka väike veesilm, aiaskulptuurike 
või mõni muu kujunduselement. Enamasti on selline aiakujundus formaalne ja roosid on vaid üks 
element üldises disainis, kuid tihti kujuneb ka vaid kümnest roosist koosnev grupp kogu aiavaate 
dominandiks, mis tänavalt vaadates pilku püüab. 

Enne koduaia rajamist või 
uuendamist tuleb teha valik, 
millist tüüpi aeda soovitakse. 
Võimalused on järgmised:

avatud vaatega koduaed,  
mis on pidevalt möödujate 
silmade all;

privaatsust taotlev koduaed, 
mis on võõrastele silmadele 
varjatud; 

kollektsioonaed, milleks sobib 
avaram kinnistu ja tõeline 
roosihuvi. 

Obeliskid Saksamaa aiakujunduses.
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Privaatsust taotleva koduaia korral sulgetakse vaade tänavalt kas igihalja elupuuheki, aiasõrestike 
või kõrgemate põõsastega ning iluaed rajatakse eraldi kompositsioonina, kus on nii murupinda, 
roosipeenraid, pargirooside gruppe kui ka mõni aiaskulptuur ja aiapingiga puhkenurk. 
Roosipeenrad tuleb kindlasti planeerida nii, et need oleksid suvel 6–8 tundi päikesele avatud 
ning et sammaselupuud ning teised valguse pärast konkureerivad kõrged taimed oleksid peenrast 
vähemalt 2–3 meetri kaugusel. Peenardesse ja klumpidesse istutatakse roose tavaliselt vaid 2–3 
rida, et neid oleks kerge hooldada. Privaatsetes koduaedades kasvab enamasti 20–50 roosipõõsast, 
esindatud on nii floribund-, põõsas- kui väänrooside erinevad sordid. 

Kollektsioonaiad ja roosipargid on võimalikud suurematel kinnistutel ning need kuuluvad 
loodushuvilistele, kes lisaks iluaiale tunnevad huvi põnevate taimede vastu ja ei piirdu üldmuljega. 
Sellistel kinnistutel on võimalik moodustada pargiroosidest gruppe ja rajada hekkisid, leida 
päikeseline koht roosipeenardele ning kasvatada võreseintel väänroose. Kollektsioonaedades 
kasvab üle 100 roosipõõsa ja aia korrashoid nõuab tublisti aega. 

Tõelistel roosihuvilistel on soovitatav kogemuste vahetamiseks ja heade nõuannete saamiseks 
külastada nii era- kui ka avalikke roosiaedu Eestimaal ja osaleda aiasõprade bussireisidel. 
Innustust ja julgustust pakub Eesti Roosiklubi, kuhu on oodatud kõik, keda roosid ühel või teisel 
moel kõnetavad, ning avatud on ka aianduse internetifoorumid. 
         

ROOSIAIA JA -PEENARDE PLANEERIMINE

Roosiaia ja -peenarde planeerimist tuleks alustada üldisest kinnistu vaatlemisest, arvestades 
hoonete, teeradade, aiarajatiste (veesilmad, kiiged, batuut vms) ning kõrghaljastuse paiknemisest, 
samuti maapinna kallet, pinnase struktuuri ja suvist päikesekaart. Viimane on roosidele väga 
oluline, sest nad vajavad juunist augustini ööpäevas vähemalt 5–7 tundi otsest päikesevalgust. 
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Sobivaim on hommiku- ja keskpäevapäike. Võreseinte planeerimisel tuleks meeles pidada, et 
kõikidel roosidel on kalduvus keerata oma õied keskpäevase päikese suunas. Kõige soodsam 
maapinna kalle on lõuna-edela suunas, sest selline kalle akumuleerib mulda enim soojust. Kerge 
maapinna kalle on kasulik ka lume sulamise ajal, võimaldades kevadvetel ära voolata, ilma et aeda 
tekiks suuri veeloike, ja maa taheneks kiiresti. 

Eestimaa pinnas, mullakihi tüsedus ja happesus on rooside kasvatamiseks üldiselt sobiv, ent 
vajaduse korral on mulda võimalik ka parandada. Roosidele on sobiv vähemalt 30–40 cm paksune 
kohev huumusrikas aiamuld. Kui mullakiht on õhuke, tuleb peale vedada sõelutud aiamulda. 
Savirikast mulda on võimalik parandada freesturba, jämeda liiva ja kompostiga, segades need 
komponendid aiaharki või -freesi kasutades hoolikalt peenramullaga läbi. Üldiselt on Põhja-Eesti 
mullad paekihi läheduse tõttu lubjarikkamad ja Lõuna-Eesti mullad happelisemad. Lubjarikka 
pinnase parandamiseks segatakse mulda happelist freesturvast. Roosidele sobib kõige paremini 
kergelt happeline viljakas aiamuld. Liigsest lubjarikkusest mullas annab märku kloroos – 
nähtus, mille tunnuseks on rooside hele, valkja tooniga lehestik. Mikro- ja makroelementide 
(raud, vask jt) puudust esineb Eestimaa muldades õnneks harva. Täpsemalt saab mulla puudusi 
kindlaks määrata mullalaboris. 

Kõrghaljastusega kinnistul peaksid roosipeenrad olema puude tüvedest vähemalt 10 meetrit 
eemal, sest suurte puude juurestik tõmbab mullast ära rooside eluks vajaliku vee ja toitained. Eriti 
halvasti mõjuvad roosidele männi- ja kasejuured, kui need ulatuvad roosipeenrasse. Seepärast 
ongi rooside kasvatamisega probleeme näiteks Tallinnas Nõmmel. Sirelitest ja kõrgetest hekkidest 
tuleks roosid istutada vähemalt 5 meetrit eemale.

Kuna roosipeenrad peavad olema vaatlemiseks avatud ja kergesti hooldatavad, on optimaalsed 
1,2 ja 1,8 m laiused roosipeenrad, kuhu mahub vastavalt kaks või kolm rida roose. Selliseid 
peenraid on palju hõlpsam korras hoida kui liiga laiu, nelja- ja enamarealisi peenraid. Pealegi 
esineb kitsamates peenardes oluliselt vähem roosilehtede nakatumist seenhaigustesse. 

Lavendel ja roosid Sadeväljal. Eeskujulikult servatud roosipeenar Räpinas. Foto A. Kallas


