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PUIDEN ISTUTUS- JA HOITO-OHJE 
  

1. Kun olet tuonut taimet kotiisi, avaa kuljetuslaatikko ja tarkista taimien kunto 

välittömästi. Nosta taimet varjoisaan ja suojaisaan paikkaan, esim. talon pohjoiselle 

seinustalle. Tarkista taimien kosteus, jos multa tuntuu kuivalta tai ruukku kevyeltä, kastele 

taimet kunnolla. Älä istuta kuivuudesta kärsiviä taimia, vaan kastele ne ensin märäksi, esim.  

upottamalla ruukkuineen vesiämpäriin. Erityisen tärkeää esikastelu on avojuurisille 

taimille.   

  

2. Valmistele istutuspaikka:  

• muokkaa maa kuohkeaksi  

• paranna maata tarpeen mukaan esim. hiekalla, turpeella tai puutarhamullalla  

• poista monivuotisten rikkakasvien juuret mahdollisimman tarkkaan  

• maan tulisi olla muokattu myös istutettavan taimen ympäriltä ja alapuolelta; tee noin 

metrin levyinen ja syvyinen kuoppa. Lisää tarvittaessa hyvää multaa pohjalle, niin että  

kuopan syvyys on suunnilleen sama kuin ruukun korkeus   

• tukea kaipaavia puita (yli 50 cm) istuttaessasi, varaa tukimateriaalit valmiiksi.   

  

3. Kastele istutuskuoppa märäksi ja anna veden imeytyä ennen taimien istutusta. Tämä 

tiivistää kuopan pohjan, niin että taimen juuret saavat hyvän kosketuksen maahan.    

  

4. Istuta taimet entiseen syvyyteensä, kuitenkin niin, että peität ruukun multapinnan. Laita 

mahdolliset tukipylväät jo tässä vaiheessa taimipaakun viereen. Jos taimen juuripaakun 

ympärillä on paakutusverkko, älä poista/leikkaa sitä, vaan istuta taimi verkkoineen. 

Verkko maatuu noin puolessa vuodessa.  

  

5. Tiivistä maa taimen ympärille varovasti polkemalla tai käsin painelemalla. Kastele vielä 

reilusti. Kesällä voit jättää istutuskuopan hieman montulle tai tehdä mullasta sille kehyksen, 

jotta vesi pysyy taimen ympärillä alkuviikkoina. Muista kuitenkin tasoittaa maa ennen 

talvea.   

  

6. Tue yli puolimetriset tai muuten hontelot taimet tarvittaessa. Tukemisen tarkoituksena 

on pitää juuristo paikallaan. Tuulessa heiluva puu heiluttaa myös juuria, jolloin ne eivät 

pysty tarttumaan maahan. Tukikepin ei tule ulottua puun latvaan, joka vain vahvistuu tuulen 

heiluttelusta. Tärkeintä istutustukemisessa on, että se pitää juuriston (taimen multapaakun) 

paikallaan.   

  

HOITO:  

Keväällä ja kesällä istutettujen puuntaimien juurtuminen kestää normaalisti 2-4 viikkoa. 

Siihen asti niitä pitää tarvittaessa varjostaa ja kastella. Ota kuitenkin huomioon kunkin 

kasvin omat vaatimukset kasvupaikan suhteen; kuivan paikan kasvit juurtuvat 

kuivemmassa kuin kosteikkokasvit. Juurten pitää saada myös happea, joten älä kastele 

liikaa.  

  

Ensimmäisenä kesänä taimet kaipaavat normaalia enemmän hoitoa. Kastele tarvittaessa, 

poutakausina noin kerran viikossa. Kun kastelet, kastele reilusti. Vain pintamaan kastelu 
opettaa juuret hakemaan vettä pinnasta. Ne ovat silloin herkempiä kuivumaan ja kestävät 
huonosti talven pakkasia.  

Kitke rikkaruohot, jotta taimet saavat juurtumisrauhan ja tarpeeksi valoa.  


