Perustimme
hiilinielupuiston
– perusta sinäkin!
Metsät ovat elinympäristömme hiilinielu, sillä yhteyttäessään ne
sitovat itseensä hiilidioksidia. Kasvava metsä sitoo itseensä enemmän
hiilidioksidia kuin vanha metsä. Vanhojen metsien tärkeä tehtävä
taas on olla hiilivarastoja. Puut ja metsät ovat myös tärkeitä eläinten
ja hyönteisten elinympäristöjä. Puiden istuttaminen on hyvä tapa
pitää huolta yhteisestä ympäristöstä ja hidastaa ilmastonmuutoksen
etenemistä.
Ilmastokorttelit -hanke istutti syksyllä 2020 yhdessä Karhunmäen
asukkaiden kanssa yhteensä noin 400 tainta Karhukuusikkoon.
Istutusten suunnitteluun ja hankintoihin meni yhteensä noin vuosi.
Aktiivisinta suunnitteluaikaa tempauksen parissa oli tapahtumaa
edeltävä kuukausi. Istutuksiin meni yhteensä kaksi päivää:
ensimmäisenä päivänä kaivettiin kuopat ja toisena päivänä istutettiin
taimet. Yhteistyötä tehtiin ENO-verkkokoulun kanssa. Lisää Karhunmäen
hiilinielupuistosta voit lukea nettisivuillamme climatejoensuu.fi.

Istutusohjeet
ENO-verkkokoululta
Katso tarkat ohjeet
puiden istuttamisesta ja
maan valmistelusta
ENO-verkkokoulun
Meidän metsä -oppaasta.

1. Metsä- vai puistoistutus?
Pohtikaa ensin, millaiseen tarkoitukseen haluatte puita istuttaa. Metsätaimia voi
istuttaa hyvin monenlaisiin maastoihin, kun taas enemmän hoitoa tarvitsevat taimet,
kuten tammet ja hedelmäpuut, on järkevä istuttaa lähemmäs asutusta paikkaan, josta
niiden kasvua voi tarkkailla ja satoa hyödyntää.

Kunnan maille saa istuttaa puita,
jos alue sopii käyttötarkoitukseen.
Kysy sopivaa aluetta oman kuntasi
puisto- ja puutarhayksiköstä.
Tarvittaessa voitte sopia
puistokummisopimuksen, jos
istutatte enemmän hoitoa vaativia
lajeja kuten hedelmäpuita ja
marjapensaita. Omalle maalle saa
istuttaa puita vapaasti naapurit
huomioiden.

3. Istutusajaksi sopii toukokuu-syyskuu
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Taimet kannattaa istuttaa, kun maa on sula ja roudaton.
Yleisesti tämä on toukokuun ja syyskuun välinen aika. Jos
istutatte syksyllä, käyttäkää istuttaessa PK-lannoitetta, joka
säilyttää taimen elinvoimaisuuden seuraavaa kasvukautta
varten. Keväällä ns. tavallinen lannoite käy.

2 e/kpl
kuusi, mänty, koivu: 0,
lehtikuusi: 2,5 e/kpl
pihlajat: 5 e/kpl
kpl
marjapensaat: 5-10 e/
e/kpl
omenapuut: alkaen 30

4. Istutustapahtuman valmistelu
Taimien lisäksi tarvitsette:
• eväitä ja juomista
• peräkärryn tai pakettiauton taimien
kuljettamiseen
• suojahanskat
• lapioita ja kuokkia (ruukkutaimille
tai istutuspottiputken pottitaimille)

•
•
•
•
•

sankoja
desimittoja tai pieniä lapioita
lannoitetta, kalkkia, multaa ja
kuorikariketta
suojaverkkoa lehtipuiden
suojaamiseen
jätesäkkejä roskiksiksi

Konkreettinen
teko ilmaston hyväksi
Puun istuttaminen on konkreettinen
teko ilmaston hyväksi. Yksi puu sitoo
70 vuoden elinaikanaan itseensä noin
2 tonnia hiilidioksidia ja ilmasaasteita.
Mikä parasta, sen kasvua voi
käydä ihastelemassa istutusporukan kanssa.

Climate

2. Päättäkää
istutuspaikka

