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1. Istutuskausi: 
Metsäpuun taimia voi istuttaa koko roudattoman 
ajan. Aloita istutus keväällä vasta, kun maa on 
sulanut ja lämmennyt vähintään +8°C:een.

2. Istutusjärjestys: 
Istuta keväällä ensin männyn taimet ja kookkaat koivun taimet. Kuusen taimia ja nk. pikkukoivuja voit 
istuttaa keväästä syksyyn, kunhan valitset kuhunkin ajankohtaan sopivat taimet ja sopivat kohteet.

3. Taimien tarkistus: 
Tarkista, että vastaanottamasi taimet ovat terveitä, hyväkuntoisia ja alkuperältään 
uudistusalalle sopivia. 

A) Pakkasvarastoidut taimet: tarkista, milloin taimet on otettu sulamaan. Jos taimet ovat 
jäässä, sulata ne ennen istutusta. Pakkasvarastoitua mäntyä voit istuttaa kesäkuun  
alkuun asti, muita puulajeja juhannukseen asti.

B) Suljettu pakkaus, jossa sulia taimia: avaa pakkaukset vastaanoton yhteydessä,  
erityisen tärkeää avaaminen on kesä-elokuussa.

4. Taimien varastoiminen ennen istutusta: 
A) Varastoi taimet varjoisessa metsänreunassa, rakennuksen seinustalla tai katoksessa, 

jossa on kastelumahdollisuus. Älä vie etenkään avonaisissa pakkauksissa olevia taimia 
suoraan auringon paisteeseen tai pimeään kellariin.

B) Varastoi taimia korkeintaan kaksi viikkoa, kesällä vain muutamia päiviä.

C) KASTELE taimia säännöllisesti, kesällä päivittäin. Kerran kuivunut taimi ei enää toivu.

5. Istutus: 
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Kivennäismaakerros 5–10 cm

Kivennäismaakerros 5–10 cm

C 1.) Mätästys
• Puulajista riippumatta aina keskelle  

kivennäismaapintaista mätästä.
• Istutussyvyys vähintään 5 cm, puolet  

versosta kuitenkin maanpinnan yläpuolella. 
• Yhteen mättääseen yksi taimi. 
• Vain poikkeustapauksissa taimia voidaan 

istuttaa mätästetyllä kohteella laikkuihin 
riittävän tiheyden saamiseksi.

C 2.) Laikutus
• Vähintään 10 cm etäisyydelle laikun  

reunasta, mieluiten laikun keskelle  
kivennäismaahan.

• Istutussyvyys 2-3 cm.
• Yhteen laikkuun yksi taimi.

C 3.) Äestys
• Vähintään 10 cm etäisyydelle äesvaon 

reunasta kivennäismaahan.
• Istutussyvyys 2-3 cm.
• Taimien välinen etäisyys äesvaossa  

määräytyy äesvakojen etäisyyden ja 
tavoitetiheyden mukaan.

D) Tiivistä maa taimen ympärillä  
kevyesti polkemalla.

Lisää metsänhoidon tutkimustietoa käytännönläheisesti: luke.fi/kehityshyppy

A) Istuta vain hyvin kasteltuja, hyvä 
kuntoisia taimia. Istutuskosteus on 
sopiva, kun kevyesti puristaen  
juuripaakusta tippuu vettä.

B) Käsittele taimia aina käsineet  
kädessä. Useimmat taimet on  
käsitelty kemiallisesti tukkimiehentäin  
tuhoja vastaan, joten käytä esimerkiksi  
nitriilikumisia käsineitä.

C) Istuta taimet aina muokattuun  
maahan.

E) Tarkista istutustiheys ja -syvyys 
säännöllisesti työn edetessä.


