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Tausta
Maatalouden muutosten myötä perinnebiotoopit ja -maisemat ovat vähentyneet 
Suomessa ja sen myötä niillä elävä eliölajisto harvinaistunut. Pirkkalan Reipin kata-
jaketo ja siihen liittyvät niityt ja pienialaiset metsiköt muodostavat arvokkaan perin-
neympäristön. Suunnittelualueen pinta-ala 3,80 hehtaaria. Reipin alue on osa arvo-
kasta Pirkkalankylän-Sankilan-Tanilan kulttuurimaisemaa. 

Reipin alue on Pirkkalan kunnan omistuksessa. Alue sijaitsee asemakaavan ulkopuo-
lella. Kunnan toimesta alueelle on tehty luontoselvitys kesällä 2016 (Pirkanmaan Lin-
tutieteellinen Yhdistys ry. / Pekka Rintamäki).  Selvityksen mukaan Reipin kallioketo 
sekä kosteat ja ketomaiset niityt ovat edelleen monipuolinen ja edustava perinne-
maisemakokonaisuus Pirkkalankylän kulttuurimaisemassa. Uhanalaisia kasvilajeja 
ei selvityksessä tavattu, mutta ketoneilikka on silmälläpidettävä laji (NT). Kokonai-
suudessaan ketolajisto on jonkin verran taantunut. Yhtenä syynä siihen saattaa olla 
kasvupaikkojen umpeutuminen. Reipin alue on kuitenkin viehättävä kokonaisuus, ja 
perinnemaisema on ilmeikäs ja säilyttämisen arvoinen. 

Luontoselvityksessä todetaan, että alueen suojelu olisi sen säilymisen ja kehittämi-
sen kannalta tarkoituksenmukaista. Perusteena selvitysalueen (ja sen laajennuksen) 
suojeluun on sen soveltuminen hyvin luonnonsuojelulain 10 §:n 1 momentin 3 koh-
dassa tarkoitetuksi muuksi luonnonsuojelualueeksi. Käytännössä Reipin selvitysalue 
täyttää seuraavat luonnonsuojelulain 10 §:n 2 momentin mukaiset luonnonsuojelu-
alueen perustamisedellytykset:

• alue on erityisen luonnonkaunis
• alueella on harvinaistuva perinneluontotyyppi (katajaketo)
• alue on muutoin niin edustava, tyypillinen tai arvokas, että sen suojelu voi 
 daan katsoa luonnon monimuotoisuuden tai kauneuden säilyttämisen kan 
 nalta tarpeelliseksi

Tämä hoito- ja käyttösuunnitelma pohjautuu Pirkanmaan Lintutieteellisen Yhdistyk-
sen laatimaan luontoselvityksen (Rintamäki 2016), ProAgria Pirkanmaan tekemään 
katajakedon hoitosuunnitelmaan (Lepänjuuri 2007) sekä suunnittelijan maastoha-
vaintoihin syksyllä 2016. Luontoselvitys on suunnitelman liitteenä.
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Alueen käyttö
Reippi on erittäin vanhaa asutusaluetta. Suunnittelualueen eteläpuolella sijaitsee ki-
vikautinen muinaisjäännös Reippi (1000016637). Kyseessä on irtolöytöpaikka, joka 
sijaitsee Kotolahden eteläpohjukkaan laskevalla savipellolla Reipin museoalueen 
vieressä (Museoviraston muinaisjäännösrekisteri).

Reipin tila tuli asutuksi Isojaon myötä noin 1760-luvulla, ja noihin aikoihin alueella 
alkoi myös laidunnus (Lepänjuuri 2007). Isojakokartassa suunnittelualue on osittain 
peltoa, niittyä ja metsää. 1800-luvun pitäjänkartassa alueet ovat pääosin peltoa ki-
visiä metsiköitä lukuun ottamatta. 1950-luvun peruskartassa alueella on sekä peltoa 
että niittyä. Pitkäaikainen laidunnus alueella loppui vuonna 1969. 

Alueet otettiin uudelleen tarkasteluun 1990-luvulla. Pirkkalan ympäristöyhdistys rai-
vasi ja niitti kallioketoa vuosina 1992–1993. Työtä jatkoi vuonna 1994 Pirkanmaan 
luonnonsuojelupiiri ja Suomen luonnonsuojeluliiton ketoprojekti. Pirkkalan ympä-
ristöyhdistys on hoitanut aluetta säännöllisesti vuodesta 1995 lähtien. 1990-luvulla 
alueelle rakennettiin myös aitauksia ja kedolla oli satunnaisesti lampaita laidunta-
massa. 

Vuosina 2003–2005 Pirkkalan kunta oli mukana ProAgria Pirkanmaan Laiduneläin-
pankki – hankkeessa, jolloin aitauksia kunnostettiin ja rakennettiin lisää. Tästä lähti-
en kallioketoa ja sen itäpuolista niittyä on laidunnettu vaihtelevasti lampailla, nau-
doilla ja hevosilla. Paikoitellen alueita on jopa ylilaidunnettu (Lepänjuuri 2007). 

Lohkojen A ja C välissä kulkee vanha kärrypolku, joka toimii ulkoilureittinä. Alueella 
kulkee myös kunnan kulttuuripolku. Kulttuuripolulla on opastaulu katajakedon lai-
dalla, mutta laitumen laidalla ei ole laidunnuksesta kertovia kylttejä. Alueella on vir-
kistyskäyttöä, ja kohdetta voisi hyödyntää kenties enemmänkin esimerkiksi koulujen 
ympäristökasvatuksessa. Alueen länsipuolella sijaitsee kunnan uimaranta ja sauna 
sekä leikkipuisto. 

Alueen itäpuolella sijaitsee Reipin tilan pihapiiri. Tilalla on nykyisin suomenhevosia, 
suomenlampaita, maatiaiskanoja, shetlanninponeja sekä kesällä kyyttövasikoita. Ke-
säkaudella Reipin maatiaispiha ja kahvila ovat avoinna yleisölle, muina aikoina tila 
tarjoaa matkailupalveluita tilauksesta. Tilan vieressä sijaitsee Pirkkalan kotiseutu-
museo.
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Isojakokartta 1700-luvulta Pitäjänkartta 1800-luvulta

 Peruskartta 1950-luvulta
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Hoidon ja käytön tavoitteet
Reipin katajakedon ympäristön hoidon pääasiallisena tavoitteena on alueen pe-
rinteisen ja monimuotoisen maiseman säilyttäminen. Tavoitteen saavuttaminen 
edellyttää perinteisen maankäytön muokkaaman luonnon palauttamista ja ylläpi-
tämistä. Tätä tavoitetta tukee myös se, että Reippi on valtakunnallisessa perinne-
maisemakartoituksessa määritelty maakunnallisesti arvokkaaksi perinnebiotoopiksi 
(Pirkanmaan perinnemaisemat 2003), ja luontoselvityksessä 2016 alueen todetaan 
täyttävän luonnonsuojelulain 10 §:n 2 momentin mukaiset luonnonsuojelualueen 
perustamisedellytykset.

Reipin perinnemaiseman hoidon perustana eivät ole yksittäiset lajit, vaan koko mai-
semakuvan ja perinneluontotyypin säilyttäminen. Reipin alueella esiintyviä tyypilli-
siä ketoalueen lajeja ovat muun muassa kissankello (Campanula rotundifolia), keto-
neilikka (Dianthus deltoides), ahopukinjuuri (Pimpinella saxifraga) ja huopakeltano 
(Pilosella officinarum). Yhtenä tavoitteena on myös vieraslajin torjunta rantametsäs-
tä, siellä kasvaa idänpensaskanukan (Cornus alba ssp. alba) kirkkaanpunaversoinen 
́Sibirica ́-lajike eli korallikanukka. 

Hoidon periaatteet
Hoidettavien lohkojen A-H lisäksi suunnittelualueeseen kuuluu pysäköintialue sekä 
vanha kärrypolku katajakedon vieressä. Perinnemaiseman hoidon lisäksi huolehdi-
taan alueen viihtyisyydestä ja siisteydestä sekä asianmukaisesta opastuksesta. Hy-
villä opasteilla saadaan ohjattua kulkua halutuille reiteille ja kohteille. Opastauluissa 
kerrotaan myös perinnemaiseman arvoista ja hoidosta. 

Hoitotyöstä on vastuussa maanomistaja Pirkkalan kunta. Alueen hoidossa tehdään 
tiivistä yhteistyötä Reipin tilan vuokralaisen kanssa, jolla on laiduneläimiä. Tarvit-
taessa laiduneläimiä voidaan tuoda alueelle kauempaakin, kuten aiemmin kyyttöjä 
Ahlmanin opistolta. Lisäksi Pirkkalan ympäristöyhdistyksen ja mahdollisten muiden 
toimijoiden kanssa voidaan järjestää tarvittaessa talkoita.   
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Laidunnus
Laidunnus on edelleen alueen tärkein hoitomuoto.  Laiduneläiminä käytetään lam-
paita, nautoja tai hevosia. Laidunnuskausi aloitetaan heti toukokuussa, kun alueella 
on riittävästi ruokaa eläimille. Alueilla kannattaa toteuttaa ns. rotaatiolaidunnusta, 
jossa eläimet siirtyvät kesän mittaan laidunlohkolta toiselle ravinnon riittävyyden 
mukaan. Laidunnusta jatketaan niin pitkälle syksyyn, kun laitumella riittää ravintoa. 
Eläimille ei saa antaa lisäruokaa, vaan ne elävät laitumen tuotolla. Tällöin luonnon-
laitumen maaperä köyhtyy vähitellen, ja niittykasvien elinolosuhteet paranevat. Lai-
dunpainetta tarkkaillaan säännöllisesti, jotta alueita ei ylilaidunneta. Toisaalta lai-
dunpaineen tulee olla riittävä, jotta kasvillisuus tulee syötyä matalaksi. Alueita ei saa 
käyttää talvilaitumina.

Laidunnukseen liittyviä rakenteita kuten aitauksia, portteja ja katoksia pidetään kun-
nossa ja tarvittaessa voidaan rakentaa myös uusia. Lisäksi voidaan käyttää kevytra-
kenteista sähköaitaa laitumien lohkottamiseen. 

Niitto
Laitumen kasveista sananjalat, mesiangervot, nokkoset ja hevonhierakat eivät juu-
rikaan kelpaa eläimille. Nämä ja mahdolliset muut hylkylaikut niitetään vähintään 
kerran kesässä. Sananjalkakasvusto niitetään tai kepitetään kaksi kertaa kesässä (ke-
säkuu ja elokuu), jotta se alkaa taantua. Mikäli sananjalat niitetään, niittojäte kerä-
tään pois alueelta. Kepittämisen yhteydessä keruuta ei tarvitse tehdä, koska se olisi  
käytännössä hankala toteuttaa.

Raivaus
Puuston harvennukset ja raivaukset tehdään luonnon monimuotoisuus huomioiden, 
eli jätetään monilajista ja monenikäistä puustoa alueelle vaihtelevalla tiheydellä. Eri-
tyisesti suositaan marjovia lajikkeita ja lehtipuita. Kuusen kasvua rajoitetaan, koska 
kuusi varjostaa ja happamoittaa maata.  Maisemallisesti hienot, vanhat, leveät puut 
raivataan esiin. Lahopuuta jätetään alueelle, mutta muilta osin puuaines kerätään 
ja kuljetetaan pois. Risuja voidaan vaihtoehtoisesti myös polttaa alueella. Hoitotyöt 
tehdään lintujen pesimäajan ulkopuolella (elokuu-maaliskuu). 
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Elinympäristötyyppikohtainen 
hoito
Reipin alue jakautuu alueen luonteen ja hoidon osalta seitsemään erilaiseen elin-
ympäristöön. Näistä lohkot A, B, C ja D ovat yhtenevät luontoselvityksen kanssa (Pir-
kanmaan Lintutieteellinen Yhdistys ry 2016). Luontoselvityksen lajisto ei ole kattava 
vaan kuvaavaa alueen lohkon vallitsevasta kasvilajistosta. Yhteensä havaittiin 93 kas-
vilajia, joista 17 on tyypillisiä kedoille. Luontoselvitys kasvilistoineen liitteenä 1. 

A-lohko: kallioketo
B-lohko: tuore niitty
C-lohko: tuore niitty ja hakamaa
D-lohko: tuore niitty

E-lohko: rantametsä
F-lohko: hakamaa
G-lohko: sekametsä
H-lohko: tuore niitty ja reunavyöhykkeet

Kallioketo (lohko A)

Nykytila
A-lohko on Reipin alueen selkein kallioketo ja siellä kasvaa 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 tavat-
tu myös keltamataraa, mutta enää keltamataran ja paimenmataran risteymää, ns. 
piennarmataraa. Yksi kadonneista lajeista on mäkitervakko, joka on voinut kadota 
myös laidunnuksen myötä. Myöskään ennen havaittua ruusuruohoa ei enää tavattu. 
Alueella kasvaa niukkana ketoneilikka, joka on Suomessa silmälläpidettävä laji (NT). 
Alueella on laajahko sananjalkakasvusto, joka vie kasvullisesti lisääntymällä vuosi 
vuodelta tilaa muulta ketokasvillisuudelta. 

Katajaa kasvaa edelleen lohkolla edustavasti, mutta monet yksilöt ovat heikkokun-
toisia. Tärkeimpinä syinä katajan neulasten ruskettumiseen pidetään keväistä kui-

vuutta ja etenkin mäntyjen läheisyydessä kasvavat katajat kärsivät juurikäävästä. 
Kataja kärsii myös muista sienien aiheuttamista kasvuhäiriöistä. 

Tavoite ja käytännön hoitotoimet
Tavoitteena on ylläpitää ja lisätä kalliokedon monimuotoisuutta sekä säilyttää alueen 
avoimuus. Laidunnus kohdan ”Hoidon periaatteet” mukaisesti.  Kuolleet ja huono-
kuntoisimmat katajat poistetaan. Sananjalkakasvusto niitetään tai kepitetään kaksi 
kertaa kesässä (kesäkuu ja elokuu), jotta se alkaa taantua. Mikäli sananjalat niite-
tään, niittojäte kerätään pois alueelta. Kepittämisen yhteydessä keruuta ei tarvitse 
tehdä, koska se olisi  käytännössä hankala toteuttaa.

Suositus: Kalliokedolla voisi kokeilla yhtä välivuotta laidunnuksesta seuraavan viiden 
vuoden aikana. Pienialainen keto erotetaan tällöin aidalla muusta laitumesta, ja ky-
seisenä vuonna hoitona on niitto ja niittojätteen keruu. Välivuonna kannattaisi tehdä 
myös kasvillisuuskartoitus.

Tuoreet niityt (lohkot B, C ja D)

Nykytila
B-lohko on tuoretta ja kosteaa, heinävaltaista niittyä. Lajistona mm. harakankello, 
heinätähtimö, koiranputki ja paimenmatara. Alueella kasvaa yksittäisiä koivuja.
C-lohko on pääosin tuoretta niittyä, paikoin ketoa. Alue on maisemallisesti kaunis, ja 
pohjoisosassa sijaitsee pieni kosteikko. Lohkon keskiosassa on pienialainen metsikkö 
ja kivikkoista maastoa.  Alueen länsireunassa lähellä kärrypolkua on edustava pihla-
ja. Alueella sijaitsee pieni puurakenteinen katos eläimille.
D-lohko on tuoretta niittyä, ja alueelle on tuotu aikanaan vanha hirsilato eläinten 
suojaksi. Alue on maisemallisesti viehättävä. Niityn lajistona mm. hiirenvirna, koiran-
putki, metsäkurjenpolvi ja niittysuolaheinä.

Tavoite ja käytännön hoitotoimet
Tavoitteena on ylläpitää ja lisätä niittyjen monimuotoisuutta sekä säilyttää alueiden 
avoimuus. Laidunnus kohdan 4. ”Hoidon periaatteet ja käytännön toimet” mukaises-
ti. Hylkylaikkujen niitto. Puuston ja pensaikon hoitona huonokuntoisten yksilöiden 
poisto tarvittaessa sekä puuaineksen keruuu pois alueelta. Lehtipuuta on suositelta-
vaa jättää laho-/maapuuksi.



9



10

Rantametsä (lohko E)

Nykytila
Rantametsässä kasvaa monilajista puustoa, pääosin mäntyjä, koivua, katajaa ja 
kuusta. Alueen luoteiskulmassa, lähellä rantaa kasvaa nuori kynäjalava. Kynäjalava 
on rauhoitettu koko Suomessa. Lisäksi alueelle on levinnyt vieraslaji, idänpensaska-
nukan kirkkaanpunaversoinen ́Sibirica ́-lajike eli korallikanukka. Maasto on erittäin 
kivikkoista ja karua. Pohjakasvillisuutena kasvaa pääasiassa varpuja, heiniä ja sam-
malia. Alueen lounaiskulmassa sijaitsee vanha venevaja, jossa säilytetään Pirkkala-
Seuran lahjoittamaa puista kirkkovenettä. Alueen halki kulkee Pirkkalankylän kult-
tuuripolku. 

Tavoite ja käytännön hoitotoimet
Tavoitteena on säilyttää monimuotoinen rantametsä. Alue ei tarvitse juurikaan hoi-
toa, ainoastaan mahdolliset vaarallisen huonokuntoiset puut poistetaan ja kynäjala-
van ympärille raivataan tilaa. Poistettavien puiden rungot jätetään alueelle lahopuik-
si, oksat voidaan kerätä pois alueelta. Tällöin lahopuut eivät vaikeuta mahdollisten 
laiduneläinten kulkua alueella. Lisäksi korallikanukkaa torjutaan alueelta mekaani-
sesti. Venevaja on  melko huonokuntoinen, eikä sen tulevaisuudesta ole tällä hetkel-
lä tietoa. Se voidaan korjata tai mahdollisesti myös purkaa. 

Alue on myös mahdollista liittää viereiseen laidunalueeseen (B). Alue soveltuu lam-
maslaidunnukseen, tällöin tulee kuitenkin huomioida laitumen etäisyys uimaran-
nasta. Kynäjalava jätetään laitumen ulkopuolelle, jotta eläimet eivät vaurioita sitä. 
Kulttuuripolku säilyy jatkossakin alueella, tällöin aitaukseen tehdään ihmisille help-
pokulkuiset porttirakenteet läpikulkua varten. 

Hakamaa (lohko F)

Nykytila
Nykyisin metsänä oleva alue on ollut aikaisemmin puoliavointa hakamaata, josta on 
merkkinä lukuisat kuolleet ja heikkokuntoiset katajat sekä vanhat, leveälatvuksiset 
puut. Mäen päällä kasvaa komeita vanhoja kuusia, lisäksi lajistossa myös koivua, 
mäntyä ja taikinamarjaa. Ison kuusen juurella on suuri muurahaispesä. Alueella on 
useita siirtolohkareita ja maasto on paikoitellen kivikkoista. Alueella on yhä jäljellä 
pieniä niittyaukkoja, joissa kasvaa heinävartista kasvillisuutta. Muilta osin aluskasvil-
lisuus on niukkaa. 

Tavoite ja käytännön hoitotoimet
Tavoitteena on palauttaa vanhan hakamaan avoimuutta, ja laidunnuksen myötä 
lisätä luonnon monimuotoisuutta. Tämä lohko liitetään A, B ja D-lohkojen kanssa 
samaan laidunalueeseen. Alueelle rakennetaan uusi aita ja vanha väliaita voidaan 
poistaa, koska se kärsisi vaurioita puiden kaadossa. Väliaita pienehköllä laidunalueel-
la ei ole välttämätön, mutta laidunpaineen tasaamiseksi alue voidaan jatkossa jakaa 
kahtia kevyellä sähköaidalla itä-länsisuunnassa. Tällöin eteläosan kosteapohjaisella 
niityllä voisi laiduntaa hevonen, ja karumpaa pohjoisosaa lampaat. 

Alueen puusto harvennetaan hakamaiseksi. Erityisesti reunavyöhykkeiden puustoa 
avataan, säästäen kuitenkin esimerkiksi komeat männyt ja katajat. Alueen keskelle 
jätetään tiheämpää puustoa, erityisesti vanhoja kuusia. Pääasiassa poistettava puus-
to on kuusta. Lisäksi poistetaan huonokuntoiset puut kuten länsireunan vesijohto-
työmaan yhteydessä vaurioituneet puut sekä kuolleet katajat. Alueen itäreunalla on 
katkennut koivu, joka jätetään lahopuuksi. Lisäksi osa poistettavien puiden rungoista 
jätetään lahopuiksi, oksat voidaan kerätä pois alueelta. Tällöin lahopuut eivät vai-
keuta laiduneläinten kulkua alueella. Katajien ympärille raivataan tilaa. Raivausjäte 
kerätään pois alueelta. 
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Sekametsä (lohko G)

Nykytila
Metsikkö jää kahden laidunalueen väliin. Eteläosa on monilajista sekametsää, poh-
joisosa kuusivaltaista metsää. Alueen lounaiskulmassa kasvaa erikoinen iso kuusi, 
jonka latvassa on tiheä, pallomainen pesä. Puissa on joitakin linnunpönttöjä. Pohja-
kasvillisuutena pääasiassa varvikkoa, hieman myös ruohovartista kasvillisuutta. Pen-
saskerroksen lajeina on mm. taikinamarja ja isotuomipihlaja. 

Tavoite ja käytännön hoitotoimet
Tavoitteena on kehittää alueesta vähitellen vanha metsä, jota ei juurikaan hoideta. 
Tien, pysäköintialueen ja ulkoilureitin läheisyydestä poistetaan vaarallisen huono-
kuntoiset puut. Poistettavat puut jätetään alueelle lahopuiksi. Lisäksi ns. pallokuu-
sen ympärille raivataan varovasti lisää tilaa.

Tuore niitty ja reunavyöhykkeet (lohko H)

Nykytila
Vanha rinnepelto Kotolahden läheisyydessä, joka on ollut pitkään pois viljelykäytös-
tä. Alueella on aloitettu laidunnus 2010-luvulla. Alue on nyt tuoretta heinävaltaista 
niittyä, jonka lajistona heinien lisäksi ovat muun muassa hiirenvirna, koiranputki, 
metsäkurjenpolvi, nurmitädyke, ojakellukka, poimulehti, puna-apila, siankärsämö, 
särmäkuisma ja voikukka. Kosteilla paikoilla kasvaa myös mesiangervoa ja maito-
horsmaa. Alueen rehevyydestä kertovat nokkonen, pelto-ohdake ja hevonhierakka, 
mutta näitä esiintyy vain vähän. 

Alueen reunalla tien varressa kulkee sähkölinja, jonka alla monimuotoinen reuna-
vyöhyke. Alueella kulkee kosteikkomainen uoma, ja alueella kasvaa yksittäisiä puita 
ja puuryhmiä. Maasto on paikoin epätasaista ja kasvillisuus on rehevää. Lajistona 
muun muassa taikinamarja, vadelma, maitohorsma, mustikka, metsäkorte, kurjen-
kello ja ahomansikka. 

Kotolahden puoleisella reunalla kasvaa paikoitellen pajukkoa, ja keskivaiheilla on 
kivikkoinen, puustoinen saareke. Saarekkeessa kasvaa erikoinen, luonnonmuisto-
merkkinä rauhoitettu kataja. Kataja on aikoinaan kaatunut, ja kasvaa maanmyötäi-
sesti. Alue on nykyisin aidattu pois laitumesta kevyellä sähköaidalla, kenties hevos-
ten turvallisuutta ajatellen.
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Tavoite ja käytännön hoitotoimet
Tavoitteena on niityn monimuotoisuuden lisääminen sekä maiseman avoimuuden 
säilyttäminen. Lisäksi pyritään turvaamaan rauhoitetun katajan elinolosuhteet. Alu-
een laidunnusta jatketaan. Aita siirretään lähemmäksi tietä, jotta myös reunavyöhy-
ke tulee hoidettua.  Reunavyöhykkeiden puustoa hoidetaan tarvittaessa. Terttuseljat 
ja vaahterat poistetaan. Laitumen hylkylaikut niitetään vuosittain. 

Hoidon seuranta
Alueen hoidon seuranta laidunnuksen osalta on tarpeen, koska lajisto on viime vuo-
sina taantunut. Laidunpaineen mitoituksesta ja luonnonlaitumien hoidon periaat-
teista on tärkeää keskustella säännöllisesti eläinten omistajan kanssa. Alueen kehi-
tystä tulisi seurata myös kasvillisuusselvitysten muodossa, esimerkiksi viiden vuoden 
välein.
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