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1. Johdanto
Karjan laidunnuksen myötä perinnebiotoopit ja -maisemat ovat vähentyneet Suomessa ja sen myötä
niillä elävä eliölajisto harvinaistunut. Reipin katajaketo ja siihen kokonaisuutena liittyvät
ketomaiset niityt ja metsälaikku muodostavat maakunnallisesti arvokkaan perinnemaiseman ja on
osa valtakunnallisesti merkittävää Pirkkalankylän kulttuurimaisemaa (Lepänjuuri 2007). Reipin
katajakedolle on tehty hoitosuunnitelma vuonna 2007 (Lepänjuuri 2007).
Reipin katajaketo koostuu osin rinteessä olevasta kivisestä hakamaasta ja kalliosta, jonka lisäksi
perinneympäristön ilmeikkyyttä lisäävät tuoreet niityt, pieni kosteikko ja metsälaikku. Reipin tilan
tultua asutuksi Isojaon myötä 1760-luvulla alkoi alueella lähinnä lehmä- ja lammaslaidunnus, joka
loppui vuonna 1969 (Lepänjuuri 2007). Uudelleen alueeseen kiinnitettiin huomiota 1990-luvulla:
Pirkanmaan ympäristöyhdistys raivasi ja niitti aluetta vuosina 1992 ja 1993, vuonna 1994
Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri ja Suomen luonnonsuojeluliiton ketoprojektin hoitotyöryhmä.
Pirkkalan ympäristöyhdistys on vuodesta 1995 lähtien säännöllisesti niittänyt ja raivannut aluetta.
Tällä vuosituhannella aluetta ovat laiduntaneet lehmät, lampaat ja hevoset jopa siinä määrin, että
ylilaidunnusta on tapahtunut (Lepänjuuri 2007). Nykyisin alueelle on tehty alustava Reipin
hoitoluokitus (Miia Terämä 2014), jota luonnollisesti tarkennetaan hoito- ja käyttösuunnitelmassa,
jos alueesta muodostetaan luonnonsuojelualue.

2. Menetelmät
Alueen kasvilajistoa kartoitettiin 21.5., 11.6., 21.6., 20.7. ja 4.8.. Alue jaettiin neljään lohkoon, jotka
on esitetty kartassa: länsiosan A-, B- ja D-lohkot, sekä itäosan C-lohko. Itä- ja länsiosan erottaa
toisistaan kärrytie (kartassa kärrypolku), joka on merkitty karttaan.
A-lohko on lähinnä kallioketoa, missä kasvaa katajaa melko runsaana. Kasvillisuus on ketomaisinta
koko alueella (kuva 1)

Kuva 1. Reipin länsipuolisen A-lohkon katajaketoa 21.5.2016.

B-lohko on pääosin kosteaa niittyä, missä on vähän varsinaisia ketokasveja (kuva 2).

Kuva 2. B-lohkoa 21.5.2016 Reipin uimarannan suunnasta kuvattuna.
C-lohkon keskellä on jonkin verran kivikkoa ja kalliota ja pieni metsikkö (kuva 3). Lohko on
pääosin rehevää, ketomaista niittyä. C-lohkon kasvillisuus selvitettiin osin sähköaidan ulkopuolelta
kiikareita apuna käyttäen ja käynnillä 4.8. Lohkon pohjoispuolella on pieni lampi (kuva 4).

Kuva 3. C-lohkoa kuvattuna 11.6.2016 lohkon eteläosasta.

Kuva 4. C-lohkon pohjoispuolista rehevää niittyä 21.5.2016. Alueen keskellä on lampi.

D-lohko on ketomaista niittyä (kuva 5).

Kuva 5. D-lohkoa 21.5.2016, missä on säännöllinen lammaslaidunnus.

Kartta. Reipin ketojen tai niittymäisten ketojen kasvillisuuslohkot. Karttaan on myös
merkitty alue, jonne on suunnitteilla kalliokedon laajennus.
3. Tulokset, tulosten tarkastelu ja huomioita
Havaitut kasvilajit on esitetty taulukossa ja alueet kartassa. Lajisto ei ole kattava vaan kuvaavaa
alueen lohkon vallitsevasta kasvilajistosta. Yhteensä havaittiin 93 kasvilajia, joista 17 on tyypillisiä
kedoille.

A-lohko
Vuonna 2016 lohkolla laidunsi säännöllisesti 5 aikuista ja elokuulta lähtien 3 nuorta lammasta. Alohko on Reipin alueen selkein kallioketo ja siellä tavattiin eniten kedoille tyypillisiä kasvilajeja
(17). Alueella on joskus kasvanut kissankäpälää, mutta sitä ei ole löydetty enää vuosiin, vaikka alue
on edelleen sovelias lajille. Aikaisemmin lohkolla on tavattu myös ketojen tyyppilajia keltamataraa,
mutta enää keltamataran ja paimenmataran risteymää, ns. piennarmataraa. Perinnemaisemien
harvinaistumisen myötä keltamatara on harvinaistunut koko Etelä-Suomen kasvualueellaan ja vasta
verrattain hiljattain alkanut risteytyä enenevässä määrin paimenmataran kanssa. Yksi kadonneista
lajeista on myös mäkitervakko, joka on voinut kadota myös laidunnuksen myötä. Myöskään ennen
havaittua ruusuruohoa ei enää tavattu (Lepänjuuri 2007). Alueella kasvaa niukkakana ketoneilikka,
joka on Suomessa silmälläpidettävä laji (NT).
Katajaa kasvaa edelleen lohkolla edustavasti, mutta useat yksilöt ovat heikkokuntoisia; neulaset
ovat laajalti ruskettuneita. Tärkeimpänä syynä katajanneulasten ruskettumiseen pidetään etenkin
keväistä kuivuutta ja etenkin mäntyjen läheisyydessä kasvavat katajat kärsivät juurikäävästä. Kataja

kärsii myös muista sienien aiheuttamista kasvuhäiriöistä. Hoito- ja käyttösuunnitelmaa ajatellen
iäkkäämät katajat kannattaa merkitä yksilöllisesti ja arvioida karkeasti neulasten ruskettumisaste.
Jos tilanne katajayksilön kohdalla ei muutu muutamassa vuodessa se kannattaa poistaa. Alueella on
myös laajahko sananjalkakasvusto, joka vie kasvullisesti lisääntymällä vuosi vuodelta tilaa muulta
ketokasvillisuudelta. Lampaat välttävät sananjalan syöntiä ilmeisesti sen myrkyllisyyden takia.
Lajin poistaminen edellyttää yhteyttämisen estämistä peittämällä kasvualue keväällä mustalla tai
muulla valoa läpäisemättömällä muovilla muutamaksi vuodeksi. Kuvan 1. vasemmassa osassa
näkyy sananjalan edellisen vuoden kuivuneita versoja.
A-lohkoa yhdessä B- ja D-lohkojen kanssa on tarkoitus laajentaa kedoksi, joka rajoittuisi lännessä
uimarannalla olevaan rakennukseen ja pohjoispuolella rajana olisi uimarannalle johtava tie ja
parkkialue. Kesäkuisen käynnin perusteella nykyisin metsänä oleva alue on ollut aikaisemmin
kallioketona, josta on merkkinä lukuisat kuolleet tai heikkokuntoiset katajat. Poistamalla harkiten
puustoa ja ottamalla alue lammaslaidunnukseen alueesta saa melko vähällä vaivalla ja
kustannuksilla lisän Reipin alueen perinnemaisemaan.

B-lohko
B-lohkon alue (kuva 6) on kosteaa niittyä, jossa laidunsi 2016 5 aikuista ja elokuulta lähtien 3
nuorta lammasta. Lohko ei ole aidattu B-lohkoon ja lampaat näyttävät laiduntavan tehokkaasti koko
aluetta mukaan lukien D-lohko.

Kuva 6. Näkymä B-lohkolta A-lohkolle 11.6.2016. Kuvasta näkee, että osa katajista ovat
heikkokuntoisia ehkä kuivuudesta johtuen. Vasemmalla keskellä kuvassa näkyy edustava

punalehtiruusu.

C-lohko
C-lohkolla laidunsi vuonna 2016 kaksi lehmää ja se on pääosin rehevää ketomaista niittyä. Alue on
maisemallisesti kaunis ja toimenpiteenä voi harkita alueen keskellä olevan metsikön puuston
harventamista (muutama mänty pois). Alueen länsireunassa lähellä kärrypolkua on edustava pihlaja.
Alue on laaja-alaisin ja kasvisto monipuolisin.

D-lohko
Kuten lohkoa A ja B myös D-lohkolla laidunsi vuonna 2016 säännöllisesti 5 lammasta ja elokuulta
lähtien myös 3 nuorta yksilöä. Alueella ei juuri kasva selkeitä ketokasveja, mutta se antaa mukavan
lisämausteen maisemaan. Lohkoa on tarkoitus laajentaa länteen päin, minne puuston poiston ja
laidunnuksen myötä on mahdollista saada kallioketo.

Kuva 7. Yksi Reipin kalliokedon ja niittyjen hoitajista.

Taulukko. Reipissä 2016 havaitut kasvilajit ja niiden runsaus lohkoittain. + =
harvalukuinen, ++ = runsas ja +++ = hyvin runsas. Vahvennettuna on lajit, jotka ovat
tyypillisiä ketokasveja.

Lohko A
Lohko B
Ahomansikka +/++
Niittyleinikki ++
Ahomatara +
Ahomansikka +
Ahosuolaheinä +
Alsikeapila ++
Harakankello +
Harakankello +
Heinätähtimö +
Heinätähtimö +
Huopakeltano +
Hieskoivu +
Kallioimarre +
Kirjopillike +
Kalliokielo +
Koiranheinä ++
Kataja ++
Koiranputki ++
Paimen x keltamatara + Korpipaatsama +
Keto-orvokki +
Lehtoleinikki +
Ketohanhikki +
Linnunkaali +
Ketoneilikka + (NT)
Luhta/rantalemmikki +
Kielo +
Luhtasara +
Kissankello +
Mesiangervo +
Koiranheinä +/++
Metsäkurjenpolvi +/++
Koiranputki +
Niittyhumala +
Kurjenkello +
Nokkonen +/++
Kuusi +
Nurmilauha ++
Käenkaali +
Nurmipuntarpää +++
Metsäalvejuuri +
Nurmirölli++
Metsäkurjenpolvi +
Paimenmatara +
Metsälauha +
Peltokanankaali +
Mänty +
Piikkiohdake +
Niittysuolaheinä +
Poimulehti sp. +
Nurmirölli ++
Puna-apila +
Pelto-orvokki +
Rauduskoivu +
Pihasaunio ++
Rönsyleinikki ++
Pukijnuuri+/++
Suo-ohdake +
Punalehtiruusu +
Syysmaitiainen +
Rohtotädyke +
Timotei ++
Rönsyleinikki ++
Vadelma +
Sananjalkakasvusto
Voikukka +
Siankärsämö ++
Särmäkuisma +
Terttuselja +
Tuomi +
Vadelma +

Lohko C
Ahomansikka +
Alsikeapila +
Harakankello +
Harmaapoimulehti +
Heinätähtimö +
Hevonhierakka +
Hieskoivu +
Hiirenvirna +
Kataja +
Kissankello +
Kivikkoalvejuuri +
Koiranheinä ++
Koiranputki ++
Kurjenkello +
Kuusi +
Käenkaali +
Linnunkaali +
Maitohorsma +
Mesiangervo ++
Metsäalvejuuri+
Metsäimarre +
Metsäkurjenpolvi +/++
Metsälauha ++
Metsäorvokki +
Mustikka +
Mänty +
Niittyhumala +
Niittykellukka +
Niittyleinikki +++
Niittysuolaheinä ++
Nokkonen +
Nurmilauha ++
Nurmipuntarpää ++
Ojakellukka ++
Paimen x keltamatara +
Pelto-ohdake +
Peltokanankaali ++
Peltokorte ++

Lohko C jatkuu
Peltolemmikki +
Piharatamo +
Pihlaja + (kaksi isoa)
Piikkiohdake +
Poimulehti sp. +/++
Pukinjuuri ++
Puna-ailakki ++
Puna-apila ++
Rentukka + (ojassa)
Rönsyleinikki ++
Sananjalka +/++
Syysmaitiainen +
Särmäkuisma +
Timotei +
Vadelma +
Valkoapila +
Voikukka ++
Lohko C lampi
Jouhisara +
Jouhivihvilä +
Järvikorte ++
Kiiltolehtipaju +
Kurjenjalka ++
Myrkkykeiso +
Polkusara +
Pullosara +++
Rantakukka +
Rantayrtti +
Suoputki +

Lohko D
Alsikeapila +
Harakankello +
Heinätähtimö +
Hevonhierakka +
Hiirenvirna +
Jauhosavikka + (pieni lato)
Karheapillike +
Paimen x keltamatara +
Koiranheinä ++
Koiranputki ++
Metsäkurjenpolvi +
Metsälauha +
Niittyleinikki ++
Niittysuolaheinä +
Nokkonen ++
Nurmilauha ++
Peltokanankaali ++
Peltokierto + (pieni lato)
Peltokorte ++
Piharatamo + (pieni lato)
Piikkiohdake +
Rönsyleinikki +++
Siankärsämö ++
Särmäkuisma +

4. Yhteenveto ja alueen soveltuvuus luonnonsuojelualueeksi
Reipien alueen kallioketo, sekä kosteat ja ketomaiset niityt ovat edelleen monipuolinen ja edustava
perinnemaisema kokonaisuus Pirkkalankylän alueen kulttuurimaisemassa. Kedoille edustavia lajeja
kissankäpälää, mäkitervakkoa ja ruusuruohoa ei ole tavattu enää vuosiin ja puhdas keltamatara on
hävinnyt. Uhanalaisia kasvilajeja ei vuonna 2016 tavattu, mutta ketoneilikka on silmälläpidettävä
laji (NT). Ketolajisto on jonkin verran taantunut ja yhtenä syynä siihen saattaa olla kasvupaikkojen
umpeutuminen. Kokonaisuudessaan Reipin alue on kuitenkin viehättävä: perinnemaisema on
ilmeikäs ja säilyttämisen arvoinen.
Alueen suojelu olisi sen säilymisen ja kehittämisen kannalta tarkoituksenmukaista. Perusteena
selvitysalueen (ja sen laajennuksen) suojeluun on sen soveltuminen hyvin luonnonsuojelulain 10 §:n
1 momentin 3 kohdassa tarkoitetuksi muuksi luonnonsuojelualueeksi. Käytännössä Reipin
selvitysalue täyttää seuraavat luonnonsuojelulain 10 §:n 2 momentin mukaiset
luonnonsuojelualueen perustamisedellytykset:
* alue on erityisen luonnonkaunis
* alueella on harvinaistuva perinneluontotyyppi (katajaketo)
* alue on muutoin niin edustava, tyypillinen tai arvokas, että sen suojelu voidaan katsoa luonnon
monimuotoisuuden tai kauneuden säilyttämisen kannalta tarpeelliseksi
Suojelun yhteydessä alueelle on syytä tehdä erillinen hoito- ja käyttösuunnitelma, missä
huomioitaisiin myös laajennettavaksi esitetyt alueet ja niiden hoito mukaan lukien lampaiden,
lehmien ja hevosten laidunnus.
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