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KUKKASIPULEIDEN ISTUTTAMINEN

Helsingin kaupungin kukkasipuli-istutuksen periaatteet:

- Sipulit on tarkoitettu kaupungin yleisille viheralueille.
- Sipuleita toivotaan istutettavan valmiisiin istutusalueisiin kuten perenna- tai pensasryhmien

sekaan ja reunoille. Korkeissa pensasryhmissä sipulit kannattaa laittaa reunaan, jolloin ne
näkyvät. Matalissa perennaryhmissä sipuleita voi istuttaa koko ryhmän alueelle
aukkopaikkoihin.

- Usein leikattaville nurmialueille sipuleita ei pääsääntöisesti voi istuttaa, sillä ne haittaavat
keväisin ruohonleikkuuta. Sipulien lehtien olisi hyvä ehtiä lakastumaan ennen kuin ne
leikataan pois, näin ne nousevat myös seuraavana keväänä.

- Vain muutaman kerran kesässä leikattavat nurmialueet sopivat puolestaan hyvin sipuli-
istutuksille.

- Istutuksia ei merkitä tai rajata millään, siksi ne pitää istuttaa sellaisiin paikoihin, ettei ne jää
liikkumisen tai hoidon jalkoihin.

- Istutuspaikasta on aina sovittava kaupungin kanssa.

Kasvupaikka vaatimukset:

- Sipulikukat pitävät aurinkoisesta paikasta ja kuohkeasta maasta; tiivis savimaa ei niille sovi.
- Sipuleita ei tule istuttaa paikaan jossa on vaarana, että vesi seisoo talvella.
- Aikaisin keväällä kukkivien lajien paikka on puiston lämpimimmissä ja aurinkoisimmassa

paikassa - siellä, mistä lumi ensimmäiseksi sulaa.
- Alue, jota tallotaan paljon, ei sovi sipuleille, ne jäävät kulun jalkoihin.
- Kannattaa huomioida, että useat sipulilajit ovat kauriiden, kanien, jänisten, rusakoiden ja

myyrien herkkua. Narsissit saavat parhaiten olla rauhassa.
- Istutettava paikkaa vaikuttaa paljon siihen, millaisia sipuleita siihen kannattaa istuttaa,

kaupungilta saa tähän asiantuntijan neuvontaa.

Istutusaika:

- Paras istutusaika on lokakuu: tarpeeksi ajoissa, että sipulit ehtivät juurtua, mutta tarpeeksi
myöhään, etteivät ne ala versoa ennen talven tuloa.

- Paras aika on lokakuun loppu, silloin pitäisi jo olla tarpeeksi viileätä, mutta ei vielä suurta
vaaraa talven tulosta.

- Sipuleita voi istuttaa maan jäätymiseen saakka.
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Istutusohje:

Istutussyvyyden perusohje on, että sipuli istutetaan kolme kertaa sipulin korkeutta
syvempään, sipulin kärki ylöspäin. Sipulin päälle tulee siis kaksi kertaa sipulin korkeuden verran
multaa. Istutussyvyydessä voi huomioida myös kasvualustan laadun; kuohkeaan maahan sipuli
voidaan istuttaa hieman tavallista syvempään, raskaammassa maassa sen voi jättää hieman
lähemmäs pintaa.

Istutusetäisyys: Pienet ja keskikokoiset sipulit istutetaan yleensä 5–10 cm välein ja isot 15–25
cm välein. Koska tiivis istutus näyttää paremmalta kuin harva, kannattaa sipulit istuttaa
mieluummin tiheää kuin harvaan, ei kuitenkaan liian tiheää, sillä kukat tarvitsevat kasvutilaa.

Istutusmenetelmät: Sipulit istutetaan joko istutuskauhalla tai pistolapiolla. Istutuskauhalla
istutetaan lähinnä pieniä sipuleita, ja kuohkeaan maahan, pistolapio sopii paremmin tiiviisiin
kasvualustoihin ja isoille sipuleille.

Sipuleita voi laittaa useampia yhteen istutuskuoppaan. Tämä nopeuttaa istutusta huomattavasti
kuin yksitellen istuttaminen. Varsinkin pistolapiolla istutettaessa voidaan kaivaa isojakin kuoppia ja
ojia, joihin laitetaan riittävällä istutusvälillä useampi sipuli ja sen jälkeen kuoppa peitetään maa-
aineksella, joka syntyi sen kaivamisesta. Toinen tapa on tehdä lapiolla maahan railo, johon
pudotetaan kaksi tai kolme sipulia ja sitten polkaistaan railo kiinni.

ISTUSTUKAUHA PISTOLAPIO


