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RASTI 1.
REIPIN MUSEON PARKKIPAIKKA
Vanha historiallinen Pirkkalankylä oli jo ennen 1500-lukua tunnettu suurpitäjän keskus ja kauppapaikka.
Kivikaudella ja pitkällä esihistoriallisella ajalla asutuksensa saanut rantamaisema alkoi muuttua kun 1700luvulla aloitettu isojako hajotti vanhan ja tiiviin kyläyhteisön.
Kylällä sijainneen Reipin tilan rakennukset siirrettiin tähän niemeen 1860-luvulla Siitä nimi Reipinniemi.
Mäellä sijaitsevan punaisen päärakennuksen vanhin osa on rakennettu tuohon aikaan. Viereisen tien
yläpuolella oleva harmaa rakennus on museoalueelle säilytettäväksi siirretty Katajalan savusauna.
Museoaluetta esitellään rasti 7 kohdallalähde 11.
Museolle johtavan tien lounaispuolella on kivikautinen irtolöytöpaikka 75x75 m. laajuisella alueella, 82 – 87
m mpy. Tarkastuslöydöt: 7 kvartsi-iskosta, palanutta luuta, kivilaji-iskos, hioimen katkelma ja palanutta
savea. (KM 31479:1- 4). Tarkastus Tuija-Liisa Soininen 19.5. ja 20.5.1998. Inventointiryhmässä Marjo
Meriluoto- Jaakkola ja Ulla Torniainen.lähde 1.
Parkkipaikka on rakennettu entiselle ravinteikkaalle rantapellolle, jonka ympäristö on viljelyn ja
laiduntamisen loppumisen johdosta lukuisten luonnonkasvien valtaama. Erityisesti kostean ranta-alueen
pajukkoa ei ole vuosikymmeniin torjuttu eikä käytetty hyödyksi.
Suomessa esiintyviä noin 30 pajulajia (Salix)katso 6, pajukasvit on aikaisemmin tehokkaasti hyödynnetty.
Keväällä riivityt ”pajunkissat” ja nuoret lehdetkin olivat karjalle tervetullut ravintolisä ja kiihdyttävä viesti
kevään tulosta. Kesällä pajut kuivattiin lehdeskerppuina pienkarjan ravinnoksi 5. Paju oli paljon käytetty
kori- ja huonekalumateriaali. Kalastajien käyttämät pajumerrat ja kala-aidat tunnetaan vuosituhansien takaa.
Lähes kaikkien pajulajien kuorta käytettiin nahkojen parkitsemiseen. Tämä nykyinen pajukko on jätetty
raivaamatta siinä pesivien lintujen suojelualueeksi.
Rannalla kasvanut heinä niitettiin ennen viikatteella ja kuivattiin ”kuupanoissa” ( = pieni heinäkeko, jossa
on ”tuulireikä” keskellä). Vedessä kasvavan heinän korjuu oli vaivaloista. Siksi se otettiin talteen syksyllä
jään päältä työntäen teräväreunaista lautaa jäätä myöten. Rehuna tämä talviheinä oli vähäarvoista, mutta
karjataloudessa sitä käytettiin kuivikkeena.
Jos menet tältä paikalta noin 50 metriä kohti pohjoista, näet erikoisen katajan. Aikoinaan lähellä vesirajaa
kasvanut oksainen, puumainen kataja on kaatunut, mutta ei katkennut vaan jäänyt kohenevine oksineen
kasvamaan maanmyötäisenä. Kasvuala on nyt 20 -30 neliömetrin laajuinen. Pirkkalassa kasvaneet
vanhimmat katajat ovat olleet yli 300 vuotta vanhoja. Tämä pohjoisen pallonpuoliskon havupuu on kaikkein
laajimmalle levinnyt ja monimuotoinen. Puumaisen ja pylväsmäisen katajan kaupallinen hyödyntäminen on
kielletty. Tämän puuharvinaisuuden täydellinen rauhoittaminen on selviö, sillä kyseessä saattaa olla täällä
pohjoisella pallonpuoliskolla äärimmäismuotona kasvava mattomainen yksilö.6, s. 130 ja 8, s. 53
Tien yläpuolella oleva metsä on vaikeakulkuista, mutta mielenkiintoista. Maassa kasvaa runsaasti saniaisia
ja iso joukko iäkkäitä mäntyjä, jotka ovat kasvattaneet useamman latvuksen. Arvella voikin, mikä on
katkaissut niiltä keskimmäisen vuosikasvaimen. Olisiko tuhoa aiheuttanut männyn versokuoriainen tai muu
tuhohyönteinen? Tarkoituksella muotoon kasvatettuja puita tavataan myös.
Kallion laidassa on näkyvissä ihmisen kaivama vanha kuoppa. Myös sen tarkoitusta voi vain arvailla.
Olisiko kysymyksessä kätkökuoppa tai piilopaikka?
Rasti 2 löytyy Reipin saunan tienhaaran läheltä.
+ = myrkyllinen

RASTI 2.
UIMARANTA
Autotie jatkuu yksityiselle asuinalueelle, jonne polkumme ei ulotu. Siellä olevat asunto- ja huvilatontit ovat
aikoinaan lohkottu Reipin kantatilasta. Tien oikealla puolella on ollut kioski ja entinen Pienois- golfrata. Ne
liittyvät luonnontilassa olevaan entiseen leirintäalueeseen, jonka toiminta on lopetettu alueen pienuuden ja
leirintäalueita koskevien uusien määräysten vuoksi. Leirintäalueen luontoon voi tutustua jalkaisin asutusta
häiritsemättä. Niemen ja lahden kauniit muodot voi nähdä parhaiten veneestä käsin. Niemen kärjessä on
kaksi kalliota, joista toista kutsutaan Piikaistenkallioksi, jonne kerrotaan kahden naisen myrskyssä pelastautuneen. Tarinan mukaan toisen kallion kodalle veteen on joskus sotaisena aikana piilotettu kirkonkellot. Siitä
nimi Kellokallio.
Läheisen lahden nimi Lauttapohjanlahti liittyy sahoille hinattavien tukkilauttojen säilytyshistoriaan. Lauttojen rautaisia kiinnitysrenkaita on kalliopinnoissa vielä näkyvissä.
Reipin valvomaton uimaranta ja pukuhuoneet ovat käytössä kesäisin.
Sekä leirintäalueen rannassa että uimarannan vasemmalla puolella metsikössä kasvaa Suomessa harvinaisena esiintyviä ja rauhoitettuja kynäjalavia (Ulmus laevis)5, s. 32. Niiden suku on peräisin jääkauden jälkeiseltä
lämpökaudelta. Puissa pyritään pitämään värillinen merkintä. Kynäjalava leviää luonnonvaraisena vain kostealla rantavyöhykkeellä; nuoret puut kannattaa merkitä, jotta ei tule vahingossa kaataneeksi rauhoitettua
puuta.
Uimarannan vasemmalla puolella metsässä, noin kaksi metriä järven nykyistä pintaa ylempänä, on näkyvissä
se järven muinaisranta, jonka aallot ovat muodostaneet tuhansien vuosien kuluessa merellisellä kaudella ja
sen jälkeen aina 1700- luvulle saakka, jolloin järven pintaa laskettiin.
Heinää kasvava alue on Reipin tilan entistä niittyä ja karjan laidunaluetta, jota luonnonkasvit valtaavat. Läheltä löytää helposti kotieläinten halveksiman kasvin, kauniskukkaisen ja ihanalta tuoksuvan tuomen (Prunus padus)5.s. 186. Kotieläimet eivät pidä sen lehdistä. Tuomen lehtiä ja oksia on käytetty vilja-aitoissa jyrsijöiden karkottamiseen. Tuomen marjoilla ei ole käyttöarvoa.
Samassa ryhmässä kasvaa myös taikinanmarja (Ribes alpinum)6, s. 340. Pensas on 2-kotinen. Sen punaiset
marjat ovat tympeän makuisia.
Tieltä voi nähdä pohjoisrannalla kaunisrunkoisen, isohkon kynäjalavan. Samalla puolella sijainneen pienoisgolfradan paikalla kasvaa nykyisin runsaasti erilaisia heinäkasveja. Jos haluaa tutustua rastien 1 ja 2 väliseen
runsaskasvuiseen ja monilajiseen heinikkoalueeseen, kannattaa tehdä sinne retki alkukesästä lintujen pesintää häiritsemättä ja toinen retki keskikesällä, jolloin voi tarkkailla pensaikon suojasta myös vesilintujen elämää.
Joissakin vanhoissa kartoissa on paikalle tehty muinaisjäännöstä ja luonnonmuistomerkkiä tarkoittava merkintä.
Siirrymme Reipin yleisen saunan pysäköintialueelle. Sen reunametsikössä kasvaa joitakin saniaislajeja ja sarjakukkaiskasveja. Paikoitusalueelta vasemmalle johtaa polku laidunkedolle, jota esitellään
rasti 4 kohdalla, mutta sitä ennen tutustumme rasti 3:n näkymiin ja Reipin saunarantaan.
Moottorikäyttöiset ajoneuvot on syytä jättää tähän.
Saunalle johtavan tien vasemmalla puolella on mahtava kuusimetsä, joka on entistä karjalaidunta. Se on
aluksi pensoittunut, kasvanut sekametsää ja lopuksi kuusi on sen vallannut kokonaan. Se on käynyt läpi
kaikki metsän kehityksen vaiheet ja on nyt päätepisteessään, jota kutsutaan kliimaksi- vaiheeksi. Kun kuusikko häviää, kehitys alkaa taas alusta, heinikko, pensaikko jne. Nyt metsä on sammaltutkijoiden mielikohde. Kannattaa tutustua oikeaan ”peikkometsään”. Sitä on valitettavasti jäljellä enää vain pieni alue. Sammalten lisäksi kuusimetsässä kasvaa syksyisin sieniä, kuten lampaankäävät (Albatrellus) ja haarakkaat (Ramaria) jne.
Yksityisalueet jätämme omaan rauhaansa.

RASTI 3.
REIPIN SAUNARANTA
Kun Reipin tila tuli Pirkkalan kunnan omistukseen, alkoi alueen käytön suunnittelu välittömästi. Kuntalaisten virkistyskäyttö oli alusta alkaen suunnittelussa etusijalla. Yleistä ja ympärivuotisessa käytössä olevaa
saunaa ei pitäjässä ollut ja juuri tämä ranta nähtiin heti siihen sopivaksi.
1970-luvun alussa valmistui saunarakennus aputiloineen ja aluksi kesäkäyttöön tarkoitettu uimaranta laitureineen. Tuohon aikaan alkoi yleistyä talviuintiharrastus joten kunnan liikuntatoimessa nähtiin tärkeänä tämänkin harrastuspaikan saaminen Pirkkalaan. Reipin uimaranta todettiin siihen sopivaksi paikaksi. Talviuintipaikka pidetään avoinna saunailtoina.
Saunan edustalla olevat luonnonkauniit, rauhoitetut Ratisaaret suojaavat sopivasti saunarauhaa järven laivaja moottoriveneliikenteen häiriöiltä.
Saunan toimiston aukioloaikoina saa vuokrata sotuvenettä järven luontoon tutustumista varten.
Uimareille varoituksena on syytä mainita, että Ratisaarten saunanpuoleiseen rantaan on muutama vuosikymmen sitten uponnut isohko moottorialus. Upotessaan se oli tyhjä, mutta ruostuneessa kuoressa saattaa
olla teräviä kulmia.
Saunaranta on kesäisin suosittu onkipaikka ja onkikilpailujenkin pitopaikka. Talvella pilkitään ja järjestetään
pilkkikilpailuja. Niitä juhlistavat lämpimät saunat ja saunatuvan takkatulet makkaranpaistoineen, kahvi- ja
virvoketarjoiluineen.
Saunarannasta muutama kymmenen metriä etelää kohden on pitkä venevaja. Siellä säilytetään PirkkalaSeuran lahjoittamaa puista kirkkovenettä. Vene on rakennettu Leukun tilan vanhan kirkkoveneen mallin
mukaan, samoilla mitoilla. Sillä on osallistuttu muutamia kertoja Pyhäjärvellä järjestettyyn soutukilpailuun.
Tämä vanha ja kantava venemalli oli tiettävästi käytössä vuosien 1858 -1921 välillä, eli sinä aikana jolloin
täällä vanhan pitäjän puolella ei ollut omaa kirkkoa.
Venevajalle johtaa raivattu polku, jolta voi tutustua paikan rantakasvillisuuteen ja usein syksyisin
moniin sienilajeihin.
Saunan kohdalla nurmikolla on pieni muistolaatta, joka saattaa jäädä ainakin talvella huomaamatta
Pieni teksti selvittää asiaa:
Reipin saunarantaan liittyy palanen viime sotien ilmailuhistoriaa. 15. tammikuuta 1940 Tamperetta pommitettiin, jolloin syntyi ilmataistelu viholliskoneiden ja kenttää puolustaneen suomalaisen koelentueen välillä.
Lentoylikersantti A. Siltavuori taisteli Fokker- hävittäjällään. Kun hänen konekivääristään loppuivat ammukset, hän ohjasi koneensa vihollisen pommikoneen peräsimeen, jolloin viholliskone syöksyi alas ja sen
kolme lentäjää sai surmansa. Siltavuori itsekin haavoittui vihollisen luodista ja joutui tekemään pakkolaskun
tähän rantaan15, s. 42.
Lions Club Pirkkala / Naistenmatka kunnioittaa tällä laatalla kotiseutumme urhoollisia puolustajia.
Seuraava kohde on rasti 4. joka sijaitsee entisellä laidunmaalla n. 50 m päässä. Sinne kuljetaan heinäisen pellon laitaa. Kedolla saattaa laiduntaa eläimiä, joiden rauhaa emme toivottavasti häiritse, emmekä
jätä aukkoja aitaan. Hevosiin ja muihinkin kotieläimiin on mahdollista tutustua Reipin tilan päärakennuksen
läheisyydessä olevalla ilmoitustaululla ilmoitettuina aikoina. Siellä on myös tietoja kioskin ym. aukioloajoista yms.
Polun ylläpitäjä toivoo, ettei rauhoitettuja ja harvinaisia kasveja kerättäisi, vaan niistä, samoin kuin harvinaisista eläimistä ilmoitetaan esim. museoalueen henkilökunnalle, sillä polku toimii myös opetuskohteena. Perhosten ym. hyönteisten keräily on sallittua. Kuitenkin toivomme, että neulojen ja myrkkyjen sijaan tulisi
enemmän käyttöön perhoskiikareita ja digikameroita. Muuten jokamiehen oikeudet toimivat täälläkin.

RASTI 4.
LAIDUNKETO
Pirkkala- Seura siirsi kustannuksellaan tälle laitumelle lammasten suojaksi vanhan ns. suupuoliladon. Lato
on ollut kunnan omistukseen tulleen Iso-Vaitin tilan niityllä.
Laitumen katajat ja sananjalat (Pteridium aquilinum)7, s. 43 ovat saaneet kasvaa laiduntavilta eläimiltä
rauhassa. Ketoa on hoidettu niittämällä, mutta sananjalkaa ei ole saatu häviämään eikä se ole kelvannut
laidunnettaville eläimillekään. Kasvilla on hyvin vahva ja ravintoa sisältävä juurakko. Ennen sananjalkaa on
onnistuttu hävittämään laiduntamalla sikoja kasvin kasvualueella, sillä siat kaivavat maasta sen juuret ja
syövät ne mielellään. Siat syövät mudenkin kasvien juuria ja ovat näin raivanneet paljon uutta peltoa
pihapiiriä laajennettaessa.
Tätä ketoa on aiheellisesti kutsuttu katajakedoksi. Sypressikasveihin lukeutuva kataja (Juniperus
communis)5, s. 50 on ollut hyvin suosittu koriste- ja ainespuu sitkeytensä ja hyvän tuoksunsa ansiosta. Koristeesineiden, astioiden ja työkalujen varsien lisäksi se tunnetaan monikäyttöisenä maustekasvina. Sen
marjamaiset, aluksi vihreät kävyt sinistyvät toisena vuotena ja ovat täysin kypsiä vasta kolmantena. Ne
sisältävät sokereita 30 – 40 %, hartsia, haihtuvaa öljyä ja 5 % valkuaista. Tätä lintujen suosimaa ravintoa
ihmiset ovat käyttäneet erityisesti liharuokien mausteena, katajanmarjajuomien sekä siirapin valmistukseen.
Katajan oksilla on suodatettu ja maustettu olutta, onpa oksista tehty saunavastojakin.
Kedollamme kasvaa suosittu ahomansikka (Fragaria vesca)5, s.86, joka on maassamme harvinaistunut ahojen
ja piennarten katoamisen vuoksi. Sillä on erittäin herkullinen ja aromaattinen hedelmäpohja eli marja, jolla
on ollut sen vuoksi kaupallista kysyntääkin, esim. esanssin valmistukseen. Sota-aikana mansikoita, kuten
muitakin makeita marjoja kuivattiin karamellien ja rusinoiden korvikkeeksi. Nykyisin lapset voisivat
koristaa jäätelöannoksensa ahomansikoilla.
Tulokaskasvina, ilmeisesti linnun tuomasta siemenestä kasvaa lähtenyt punalehtiruusu (Rosa glauca)5, s. 154on
alkujaan kotoisin Keski-Euroopan vuoristosta. Maassamme tavataan kymmenkunta luonnonvaraista
ruusulajia8, s. 203, joista useita suositaan kotipihoilla, ei yksistään niiden kauneuden ja hyvän tuoksun takia,
vaan myös niiden runsaasti C-vitamiinia sisältävien kiulukoiden monipuolisen käytön vuoksi. Hyvin
tunnettua on myös ruusunlehtitee.5, s. 154 – 158.
Tämän kedon kasvit ovat kärsineet epäsäännöllisestä laiduntamisesta. Tarkkasilmäinen tutkija voi silti löytää
monia kellokasvejakin, esim. kissankellon (Campanula rotundifolia) 6, s. 192. Onpa kissankäpäläkin
(Antennaria dioica )6, s. 144 täällä kasvanut.
Ketoa on aikaisemmin niitetty paikallisen ympäristöyhdistyksen toimesta, jolta ajalta muutamia
niittykasveja on säilynyt.
Kun lähdemme täältä alas rantaan johtavalle tielle, edessämme on saniaislehto ja komea haavikko. Haapa oli
aikaisemmin maassamme arvokas tulitikkupuu, saunalaudepuu ja kosteissa paikoissa lahoa kestävä
rakennuspuu. Sen puhtaan valkoinen puuaines on helposti muotoiltavaa ja siten suosittua koristeveistosten
ainespuuna. Nykyisin haapaa kaadetaan paljon riistan rehupuuksi.
Haavikosta löytää usein sen nimikkosieniä, kuten haavanpunikkitatteja (Leccinum aurantiacum) ja
haaparouskuja (Lactarius trivialius), tosin runsaana muuallakin.
Suuntaamme nyt kohti rantaa rasti viidelle. Voimme heti polulle tultuamme poiketa polun varteen
ihmettelemään jääkauden tänne tuomaa valtavaa siirtolohkaretta. Näillä seuduilla lohkareiden siirtymäsuunta
on ollut yleensä luoteesta kaakkoon. Tämän kiven emäkallio on siis jossain luoteissuunnassa, ehkä vain
muutaman kilometrin etäisyydellä2, s. 984.
Mannerjään paksuus oli näillä seuduilla kolmisen kilometriä vahva. Se myös liikkui säiden vaikutuksesta ja
irrotti valtavalla painollaan peruskalliosta lohkareita. Kaikki tämän seudun luonnossa olevat irtokivet ovat
niitä. Kun jää sulasi lopullisesti näillä seuduilla noin kymmenentuhatta vuotta sitten ja vesi laski, jäivät kivet
paikoilleen, maa kuivui ja ihmiset ottivat sen käyttöönsä.
Rasti 5. sijaitsee Pyhäjärven rannassa.

RASTI 5.
PYHÄJÄRVI
Pyhäjärvi on Kokemäen vesistön keskusjärvi, jonka kautta suurin osa maakunnan vesitöistä laskee Kokemäenjokeen ja sitä kautta Pohjanlahteen. Kaikki vesiin joutunut irtomaa ja muu kiintoaine täyttää melkoisella
vauhdilla Porin edustalla olevaa Pihlavanlahtea, ja keveämpi kelluva jäte kulkeutuu jopa Itämeren syvänteisiin saakka. Lisäkuormana sinne päätyy myös alueen jätevedenpuhdistamoiden purkujäte. Saastuneen Pyhäjärven tila on kohentunut huomattavasti 1960- luvulta alkaen tehostetun jätevedenpuhdistustoiminnan ansiosta,
Pyhäjärvi jakaantuu ravinteikkuutensa perusteella eteläiseen dyseutrofiseen eli ravinteikkaampaan osaan ja
pohjoiseen karumpaan dysoligotrofiseen osaan. Järven osien erilaisuus näkyy niiden luonnossa, kuten lintuja kasvilajeissa ja niiden määrissä. Vesien sekoittuminen tapahtuu Pirkkalankylän kohdalla.
Pyhäjärven pinta-ala on n. 32 neliökilometriä, josta Pirkkalaan kuuluu n. 23 neliökilometriä. Pyhäjärven
rantaa on Pirkkalan puolella n.53 km. Pirkkalan puoleisella vesialueella on saaria yli kaksikymmentä, joista
suurin osa on asuttamattomia. Vesialueiden omistajat ovat järjestäytyneet kalastuskunniksi, jotka myöntävät
kalastuslupia alueelleen.
Matkustajia kuljettavat höyrylaivat alkoivat kulkea Pyhäjärvellä Pirkkalankylän ohi 1800-luvun puolivälissä.
Kaksi ensimmäistä olivat siipirataslaivoja, jotka hoitivat liikennettä Tampereelta Laukkoon. 1800-luvun
loppupuolella alkoi järvellä myös risteävä henkilöliikenne ja puutavaran kuljetus.
Rantojen kivisyyden ja mataluuden vuoksi isommat laivat voivat rantautua vain syvemmille kalliorannoille,
joihin laiturien kiinnittäminen oli ongelmallista. Läheisen korkean kallion alla on vesirajan alapuolella näkyvä kivirakennelma, joka ei ole luonnonmuodostuma. Onko olut tarkoitus rakentaa tähän syvään kohtaan
jonkunlainen kivilaituri tai puulaiturin perustus? Mutta paikalle ei johda tietä ja sen rakentaminen olisi vaikeaa.
Toinen selitys kivivarastolle on, että kivet ovatkin olleet alun perin kallion päällä aivan muussa tarkoituksessa ja jostain syystä vieritetty järveen. Esimerkiksi muualla Pirkkalassa rantakallioilla olleista ns. hiidenkiukaista ja niiden tuhoamisesta on tallennettua tietoa1.
Viljelty peltoalue jatkuu etisenä karjanlaitumena ja kalastajain tallaamana rantapolkuna. Havupuuvaltaiseen
sekametsään on kulkeutunut karjan mukana monia pelto- ja niittykasveja, kuten hernekasveista apiloita (Trifolium), niittynätkelmä (Lathyrus pratensis)6, s. 210, hiirenvirna (Vicia cracca)6, s. 210.
Polun laidalta voi tunnistaa hevonhierakan,( Rumex longifolius)6, s. 56, metsäkortteen (Equisetum sylvanticum)7, s. 30 ja peltokortteen (Equisetum arvense).8, s. .36 tai 7, s. 33
Lapsille pitäisi luontopolulla opettaa tuntemaan myrkyllisiä kasveja. Tällä rastilla esiintyy valkokukkainen
ja punamarjainen kielo, ennen lehmänkielo (Convallaria majalis) ja vähän polusta etäämmällä, ison kiven
päällä kymmeniä kalliokieloja (Polygonatum odoratum), sen marjat ovat sinimustia ja varret teräväsärmäiset. Polkumme loppupään (rasti 18) läheisyydessä on tavattu hyvin harvinaisia lehtokieloja (Polygonatum
multiflorum), marjat tummansinisiä, varsi liereä. Kaikki kielojen marjat ovat myrkyllisiä7,s.784 – 786 +.
Kalamiesten polku on jatkunut aikaisemmin ainakin viljelysmaiden reunaan asti. Yksi hyvin vanha rantanuotion paikka on vielä näkyvissä. Mato-onginta on edelleenkin sallittua, mutta tulen teko kiellettyä.
Polkumme jatkuu vielä rannan tuntumassa muutaman sata metriä jossa on rasti 6.
+ = myrkyllinen

RASTI 6.
HIRVISAARET
Kolmen saaren ryhmä Pyhäjärven Saviselän Lallinlahdessa, joka kuuluu Pirkkalan, Pappilan ja Topparin
kylien yhteisalueeseen. Saariryhmän keskimmäinen ja suurin saari on noin 140 x 50 m laajuinen, jonka
korkein kohta järven nykyisestä pinnasta on noin 4,5 m.( 82,5 m mpy) Itäinen saari on mitoiltaan n. 40 x 15
m. ja läntinen saari on vain pieni kallioluoto.
Keskimmäisen saaren eteläkärjessä on kivikautinen/esihistoriallinen leiripaikka ja pyyntipaikka. Sen laajuus
on topografian ja yhden kaivetun koekuopan perusteella noin 12 x 35 m. korkeuden ollessa n. 78 – 79 m
mpy. Alueelle kaivetusta koekuopasta tuli esille liesityyppistä kiveystä, runsaasti hiiltä ja viisi kvartsiiskosta. ( KM 31467: ) Löytöjä on havaittu myös rantavedessä. Suoja-alueena pidetään 60 m. saaren
eteläkärjestä luoteeseen.
Tarkastus: Pirkkalan arkeologinen perusinventointi 1998. Inventointiryhmä: Tuija- Liisa Soininen, Marjo
Jaakkola ja Tapani Koiranen.1
Esihistoriallisena aikana talviaikainen asuinpaikka sijaitsi mantereen puolella, usein suojaisessa paikassa.
Kesäksi saatettiin muuttaa saareen tai muuten vilpoiselle rannalle, jossa kalastusta ja linnustamista
harjoitettiin. Myös hylkeenpyytäjät käyttivät talvisin vesien kareja leiripaikkoinaan.
Hirvisaaren kalliossa on kolme tukkilauttojen kiinnitysrangasta, jotka kertovat 1800-luvulla alkaneesta
puutavaran hinauksesta lähiseutujen sahalaitoksiin, esimerkiksi Partolan sahalle.
Kalliorantaisessa saaressa kasvaa tukevia mäntyjä. Läntisellä kallioluodolla pesii lokkeja.
Kasvien inventoinnissa, biologi P.Ranta ja mukana J.Hillukka 1988, merkittiin Itäiseltä Hirvisaarelta
seuraavat kasvit: pensasmainen kynäjalava (Ulmus laevis)5, s. 32. vesinenätti (Rorippa amphipia)7, s. 264,
isohierakka (Rumex hydrolapathum)7, s. 222 jota kasvoi saaren rantakivikossa runsaana kasvustona, sekä
siankärsämö(Achillea millefolium)6, s. 218, tervaleppä (Alnus glutinosa)6, s. 218, harmaaleppä (Alnus incana)6, s.
322
, rantapuntarpää (Alopecurus aequalis)7, s. 1099, kissankäpälä (Antennaria dioica)6, s. 194, peltokanankaali
(Barbarea vulgaris)6, s. 78, rauduskoivu (Betula pendula)6, s. 322, tummarusokki (Bidens tripartita)6, s. 284,
metsäkastikka (Calamagrostis arundinacea)6, s. 296 kanerva (Calluna vulgaris)6, s. 270, viiltosara (Carex acuta)6,
s. 240,
myrkkykeiso (Cicuta virosa)6, s. 268, metsäalvejuuri (Dryopteris carthusiana)7, s. 47 , rantaluikka
(Eleocharris palustris)6, s. 234, sarjakeltano (Hieracium umbellatum)6, s. 410, rantayrtti(Lycopus europaeus)6, s.
278
, suoputki (Peucedanum palustre)6, s. 270, ruokohelpi (Phalaris arundinacea)6, s. 230,haapa (Populus tremula)6,
s. 318
, hopeahanhikki (Potentilla argentea)6, s. 158, metsäruusu (Rosa majalis)6, s. 350, vadelma (Rubus idaeus)5, s.
196
, ahosuolaheinä (Rumex acetosella)6, s. 56, luhtavuohennokka (Scutellaria galleericulata)6, s. 278. , pihlaja
(Sorbus aucuparia)5, s. 126, voikukka (Taraxacum officinale)5, s. 201, valkoapila (Trifolium repens)5, s. 15,
leskenlehti(Tussilago farfara )5, s. 73, juolukka (Vaccinium uliginosum)5, s. 35, puolukka (Vaccinium vitisidaea)5, s. 35, rantatädyke (Veronica longifolia).4, s. 68 -69 tai 7, .s. 646
Isoimman saaren kasvilajisto näytti olevan edellisen kaltaista, mutta siellä kasvoi kaksi pientä kynäjalavaa ja
varstasara (Carex pseudocyperus)6, s. 242. Isohierakan runsas esiintyminen on yllättävää.
Hirvisaarten kasvisto- ja muinaisjäännösalue on rauhoitettu. Leiriytyminen ja tulenteko ovat sille varatulla
alueella sallittua.
Saarelle matkaava voi tiedustella vuokrattavaa venettä saunan valvojalta.
Rastipaikan läheisyydessä on merkitty viime sotien välirauhan aikana tapahtuneen lento-onnettomuuden
muistolaatta. 18.4.1941 koelennolla ollut hävittäjälentokone FR – 118 koneeseen tulleen vian johdosta
syöksyi jään läpi tämän paikan edustalla. Koelentäjä luutnantti Peltola sai surmansa.
Polkuretkemme jatkuu siten, että palaamme takaisin rasti 5:delle ja siitä polkua lähelle rasti 4:ää.
Seuraava kohteemme on museon pihassa rasti numero 7. Se sijaitsee aivan Reipin aitan lähellä.
+ = myrkyllinen

RASTI 7.
REIPIN MUSEOALUE
Museotoiminta alkoi Pirkkalassa vuonna1960, jolloin Pirkkala-Seura ry alkoi kerätä museoesineitä kunnan
omistukseen tulleeseen Kyöstin tilan vilja-aittaan.
Reipin, n.20 ha suuruisen tilan siirryttyä Pirkkalan kunnan omistukseen 3.10.1960 sai Pirkkala-Seura luvan
perustaa tänne museoalue. Paikalla oli ennestään jo Reipin tilan aitta. Ensimmäinen tänne tuotu rakennus on
harmaa Sikojärven vilja-aitta, joka siirrettiin paikalle1970- luvun alussa. Punainen Kyöstin aitta siirrettiin
kokonaisena edellisen jälkeen. Pakkalan kulmalla sijainnut Eerolan tilan parilato saatiin lahjoituksena, samoin Valkilasta paja, savusauna Katajalasta sekä heinälato. Sikoisten kylän Heikkilän vilja-aitta siirrettiin
paikalleen myös kokonaisena. Pitkä lautarakennus tehtiin maatalouskaluston säilytystä ja esittelyä varten.
Reipin museo kunnallistettiin 1976 Pirkkala-Seuran lahjottaessa rakennukset ja niissä olevat museoesineet
Pirkkalan kunnalle.
Museorakennukset ovat lähes täynnä Pirkkalan kunnan alueelta lahjotuksina saatua esineistöä.
Museoalueeseen kuuluvat v.2002 kunnan käyttöön tulleet ja nyt kunnostetut Reipin tilan päärakennus monitoimitiloineen ja varastokäytössä olevat kaksi talousrakennusta. Päärakennuksen yhteydessä on alueen hoitajan asunto11, s. 88 – 91. katso myös 15 ja P1rkkala-Seura ry:n pöytäkirjat sekä Pirkkalan kunta, Kulttuurityön johtokunnan pöytäkirjat.
Museo on avoinna kesäisin erikseen ilmoitettuna aikana. Muista tilaisuuksista museoalueella ilmoitetaan
Pirkkalainen – lehdessä.
Reipin tilan peltoja ja hakamaita on vuokrattu hevosten, lampaiden ja nautakarjan laidunmaaksi ja vähäisessä määrin viljelykäyttöön.
Reipin aitan lähelle on museonhoitajan toimesta istutettu maustekasvien näytetarha, jossa nähdään muutamia
perinteisiä maustekasveja:
Humala (Humulus lupulus)5, s. 25. Kasvin emitähkät käytetään oluen mausteeksi ja rohdokseksi, nuoret versot
keväällä parsan tavoin syötäväksi ja hamppukasvina varret kuidun ainekseksi. Kumina (Carum carvi). Sen
siemenet käytetään mm. leivän mausteeksi, lehdet vihannekseksi ja juuri liemijuurekseksi5, s. 65. Lipstikka eli
liperi (Levisticum offisinale) Sen lehtiä käytetään mausteeksi ja voimakkaan aromista juurakkoa käytettiin
ennen rohdokseksi5, s.80. Minttu (Mentha) Suku on monilajinen maustekasvi, joka tunnetaan mm. hyvästä
tuoksustaan5, s.93. Mäkimeirami (Origanum vulgare) = voimakastuoksuinen, Suomen lounaisosassa tavattava
luonnonkasvi5, s. 95. Suolaheinä eli niittysuolaheinä (Rumex asetosa) on vanhastaan ollut monikäyttöinen
salaattien, keittojen ja muhennosten makua antava lisäke. Kuitenkin sen sisältämä oksaalihappo runsaasti
käytettynä on epäterveellistä.5, s. 177 Persilja (Petroslinum crispum) on viljelty välimeren maissa mausteyrttinä jo vanhalla ajalla.6, s. 266. Piparjuuri (Armoracia rustcana) on kirpeä maustekasvi, jonka juuri sisältää runsaasti c-vitamiinia.5, s.133 Ruohosipuli (Allium schoenoprasum)5, s.153 ja ilmasipuli, joka on mahd. risteymä
tavallisen sipulimme (A.cepa)ja pillisipulin (A:fistulosum) kanssa. Lisäksi näytetarhassa kasvaa vielä saksankirveli (Apiaceae cerefolium)8, s. 263 ja venäläinen rakuuna.
Maustekasvien läheisyydessä ja aitan ympärillä kasvaa useita luonnonvaraisia hyötykasveja.
Pujo(Artemisia vulgaris) Tämä nykyisin vihattu, allergista nuhaa aiheuttavana tunnettu kasvi oli 1800luvulla tunnettu rohdoskasvi. Myöhemmin se mainitaan etenkin liharuokien maukkaana maustekasvina liperillä ja rosmariinilla lisättynä. Keski-Euroopassa pujoa on käytetty paistettujen lintujen täytteenä satoja vuosia sitten.5, s. 135 ja 6, s. 120.
Leskenlehti (Tussilago farfara). Sen nuoria lehtiä on käytetty salaatteihin. Siitä on valmistettu myös tulen
sytytyksessä tarvittavaa taulaa. 5, s. 73.
Aitan takana kasvaa kotipihlaja (Sorbus aucuparia), vuosisatoja sitten pyhitetyn pihapuumme jälkeläinen,
kaunis ja monikäyttöinen marja tuli viime sotien aikaan teollisuuden raaka-aineeksi.5, s.73.

RASTI 8.
PIRKKALANKYLÄN LAHTI (KOTOLAHTI)
Tätä tietä ei olut vielä 1800-luvun alkupuolella, sillä Pyhäjärven pinta oli n.2 metriä korkeammalla, jossa se
oli ollut merellisen kauden päättymisestä alkaen, eli noin 8000 vuotta. 1700-luvun puolella aloitettu Nokian
koskien alentaminen laski veden pinnan nykyiselle tasolle.
Kun vesi laski, tähän jäänyt vesijättömaa kasvoi hyvin karjalle sopivaa rehua, joka korjattiin paikalle
rakennettuun latoon. ( Ns. ”Isonvihan aikainen lato” purettiin 2000-luvun alussa).
Veden syvyys on nyt vain noin1m. Veden mataluudesta kertookin keskellä lahtea kasvava järvikorte
(Equisetum fluviatile)-kasvusto5, s. 37 ja 7, s. 29. Lahti on rehevöitymässä, ja siksi vesikasvien koneellista
poistoakin on tehty kolme kertaa.. Venesatamaa on syvennetty ruoppaamalla pohjamutaa, joka on esim.
puutarhoihin sopivaa maanparannusainetta. Ruopatusta pohjamusasta on löydetty hyvin säilyneitä
vesipähkinöitä (Trapa natans)6, s. 267, joita kasvaa nykyisin Etelä- ja Keski-Euroopassa. Vesipähkinät ovat
täällä kasvaneet vuosituhansien takaisella lämpökaudella ja ovat mahdollisesti ihmisravinnoksi tänne
istutettuja.
Toinenkin, eläinten rehukasviksi tänne levitetty, tai levinnyt vesikasvi on isosorsimo (Glyceria maxima),
joka kasvaa Reipin puoleisessa rantavedessä4, s. 75. Järvikaisla (Schoenoplectus lacustris)5, s. 35 ja järviruoko
(Phragmites australis)5, s. 37 ovat olleet suosittuja rakennusten katemateriaaleja ennen ruiskasvin tuloa.
Ehkäpä ne ovat olleet patjantäytteenä ennen ruisolkipatjaa.
Lahden itärannalla on kasvanut täällä harvinainen rantaorvokki (Viola persicifolia)7, s. 245, joka on Suomen
uhanalaisten kasvien luettelossa. Pohjoisrannan kivikossa kasvaa varstasara (Carex pseudocyperus)6, s. 242.
Viimeisimmässä luonnoninventoinnissa P.Ranta 1989) ja myöhemmissä tarkastuskäynneissä on havaittu
mm. seuraavia vesikasvilajeja: vesitatar (Polygonum amphibium)6, s. 252, uistinvita (Potamogeton natans)6, s.
222
, ulpukka (Nuphar lutea)6, s. 254+, karvalehti (Ceratophyllum demersum)6, s. 254, pystykeihonlehti (Sagittaria
sagittifolia)6, s. 224, ahvenvita (Potamogeton perfoliatus)6, s. 222. Irtokellujista näkyvissä ovat ainakin kilpukka
(Hydrocharis morsus-ranae)6, s. 226 , isolimaska (Spirodela polyrrhiza)6, s. 244, pikkulimaska (Lemna minor)6, s.
244
ja sorsansammal (Ricciocarpos natans)4.
Kiehkuraärviä (Myriophyyllum verticillatum)6, s. 266 kasvaa pinnan alla, samoin tylppälehtivita
(Potamogetom obtusifolius)8, s. 407. Näkyvissä on myös leveäosmankäämi (Typha latifolia)5, s. 119,
isohierakka (Rumex hydrolapathum)8, s. 120 ja rimpi (Butomus umbellatus)8, s. 400, rentukka (Caltha
palustris)6, s. .254.+.
Saroja on ainakin viiltosara (Carex acuta)6, s. 240, pitkäpääsara (Carex elongata)7, s. 945, pullosara (Carex
rostrata)6, s. 244 ja luhtasara (Carex vesicaria)6, s. 244, myrkkykeiso (Cicuta virosa)6, s. 269. +, rantaluikka
(Eleocharis palustris)6, s. 234, rantayrtti (Lycopus europaeus)6, s. 278, rantakukka (Lythrum salicaria)6, s. 264,
rantalemmikki (Myosots laxa)6, s. 278, pohjanlumme (Nymphaea candida)6, s. 254 +, purovita (Potamogeton
alpinus)6, s. 222, konnanleinikki (Ranunculus sceleratus)6, s. 256. + rantanenätti (Rorippa palustris)6, s. 258,
rantapalpakko (Sparganium emersum)6, s. 228 ja siimapalpakko (Sparganium gramineum)8, s. 508.
Vielä mainittakoon punakoiso (Solanum dulcamara6, s.392 + keltaängelmä (Thalictrum flavum)6, s. 328. ja
isovesiherne (Utricularia vulgaris)6, s. 280
Eräitä lintuhavaintoja Pirkkalankylän lahdella.
Sinisorsa (Anas platyrhynchos) 2 paria, tavi (Anas crecca) 1 pari, nokikana (Fulica atra) 1 havainto,
silkkiuikku (Podiceps cristatus) 6 paria, punasotka (Aythya ferina) 1 havainto ja kyhmyjoutsen (Cygnus
olor) 1 pari.
Lintuseuranta jatkuu.

RASTI 9.
KALMO
Reipinniemen tienhaarassa, Aniaan ja Lempäälään johtavan tien varressa.
Edessä rinnekedolla on kivikautisen esineen irtolöytöpaikka. Aikaisemmin mainittu kivikautisena
asuinpaikkana. Kauan viljelyksessä ollut pelto, jossa asuinpaikka lienee tuhoutunut. Inventointi 1971.
Löydöt:
kvartsi-iskoksia ja pii-iskos.
Läheisen kallion päällä on muinaisjäännös Kalmo, kiviaita ja kuoppa. Kalmomäen lounaispuolella on noin
120m pitkä ja 1 – 5 m leveä monikerroksinen kiviaita. Aidan koillispuolella on n. 4x5 m. levyinen ja 2,5 m.
syvyinen kuoppa, jonka käyttötarkoitusta ei tunneta. Sitä voidaan pitää esim. pyyntikuoppana tai
kätkökuoppana, joita seudulla tiedetään levottomina aikoina olleen. Se voisi olla myös koekuoppa isompaa
rakennetta suunniteltaessa, sillä läheistä aluetta on selvästi tasoitettu. Paikannimenä Kalmo yhdistetään
seudulla sanaan kalma, joka on merkinnyt hautaa, manalaa, joskus ruumiin hajua tai personoituna myös
kuolemaa. Kalmosta johtuu nykyisinkin vielä käytössä oleva sana kalmisto. Onko paikalla ollut kalmisto, tai
onko ollut aikomus perustaa siihen kirkko ja kalmisto? Miksi pelloilta raivatut kivet on ”vaivoiteltu” ylös
kalliolle eikä alhaalla olevalle joutomaalle?
Muinaisjäännösten tarkastus: Tuija-Liisa Soininen ja Antti Bilund. Paikallisena oppaana Jouko Hillukka
28.4.1998. Luokitusehdotus:2. Omistajatiedot: Seppo Leuku, 1:47 Leuku.1
(Muinaisjäännösten luokitus: Luokka 1. Rauhoitettu muinaisjäännös. Luokka 2. Rauhoitettu muinaisjäännös,
tarvitsee lisätutkimuksia. Luokka 3. Poistettu muinaisjäännösluettelosta.)
Etuvasemmalla olevan talon paikalla sijaitsivat ennen Kierikan tilan rakennukset, jotka siirrettiin tiiviistä
Pirkkalankylästä 1700-luvun loppupuolella suoritetun isojaon seurauksena11. Katajaa kasvavalla
kalliokedolla on havaittu myös kasvit virnasara (Carex pilulifera)6, s. 134 ja harvinaistunut nokkosvieras,
käytetään myös nimeä humalavieras6, s. 100 (Cuscuta europaea). (Kääntönen 1976 ja 1982)10. Tienvarsikasvien
kukinta-aikainen niittäminen on saattanut hävittää joitakin kasvilajeja. (Tienpitäjän pitäisi hävittämisen
sijasta keskittyä vanhalle kyläraitille muodostuneen perinteisen kasvilajiston suojeluun.)
Keltainen postin heittolaatikko (saapuva posti heitettiin liikkuvasta postiautosta) on siirretty paikalle
Ryttylänmäentieltä.
Maantien takana, nykyisten uusien rakennusten tontilla sijaitsivat ennen vanhaan Pirkkalankylään kuuluneet
Kierikan tilan rakennukset.
Kallion päälle raivattu tielinja on saattanut olla vaihtoehtoinen kulkutie kun peltoalue on haluttu pitää
kokonaan viljelyskäytössä. Ratsutienä se näyttää ohittaneen Leukun tilakeskuksen Paravuoren puolelta.
Ranta-alueen puusto on muuten tavanomaista, mutta muutama kymmenen metriä kylälle päin rannassa on
kaksi salavaa eli piilipuuta (Salix fragilis)8, s. 164, iso ja pieni, joita sinne on tuskin istutettu, ehkä
villiintyneitä jäännöksiä istutetuista pihapuista.( Istutetut vieraslajit kielivät talojen varakkuudesta.)
Nykyisin salavaa on saatavana viljeltynä, myös pallomaista tyyppiä `Bullata`(terijoensalava).
Pirkkalankylän historiallinen luontopolku jatkaa tästä eteenpäin olemassa olevia kulkuväyliä myöten.
Yksityisalueella, kuten pihamailla ja laidunalueilla liikkuminen on luvanvaraista.
Maantien varressa koko kylän alueella kasvaa keskikesällä kauniina kukkiva keltainen pietaryrtti
(Tanacetum vulgare)6, s. 122, eli kansan suussa ”nappikukka”. Sitä on viljelty maustekasvina ja esiintyy siten
jäänteenä paikoin runsaanakin esiintymänä.5, s. 125 Pohjoismaissa pietaryrttiä on käytetty vielä 1800-luvulla
oluen ja viinan mausteena, ilmeisesti myös täällä.
Kuten huomaamme, kasvilajisto on monipuolisempaa vanhoilla pääteillä, jotka ovat olleet hevosaikaisia
kuljetusreittejä. Siemenet kulkevat matkailijoiden myötä.
Polku jatkuu maantien laitaa etelään vasemmalla sijaitsevan Leukun tilan rakennusten kohdalle,
jossa sijaitsee rasti 10.

RASTI 10.
LEUKU
Rasti sijaitsee Leukun tilan rakennusten kohdalla.
Kun Pirkkalankylän hajoaminen alkoi isonjaon jälkeen, ensimmäisenä muutti Yli-Pehula, toisena Virala ja
kolmantena Leuku. Näillä seuduilla on havaittu merkkejä hyvin vanhasta asutuksesta, on mm. rakennusten
pohjia ja pelloilta raivattuja vanhoja kiviraunioita.
Pastori Vilh. Carlsson mainitsee (1868) Leukun metsässä olevasta hiidenkiukaasta, mutta A.O. Heikel ei sitä
enää löytänyt (1879).
Tutkija Antti Bilund tarkasti 20.5.1998 allekirjoittaneen ilmoituksen johdosta Leukun rakennusten takana
olevan kiviaitauksen. Noin 60 m pitkä ja 10-25m leveä aitaus, jonka paksuus vaihtelee 1,5 m-2m. Korkeus
on n.1m, yhdellä sivulla aitaus on vallimainen, jopa 3 m leveä, mutta vain 0.5 m korkea. Aitauksessa on
sisäisenä rakenteena n. 5x5m huone. Aitaukseen johtaa 2,5m leveä huolellisesti rakennettu portti. Aitauksen
ulkopuolella on n. 4 – 5 m läpimittainen pyöreä kaivo. Aitauksesta n. 40m päässä on 20 x 7-10m kokoinen
raivattu ja tasoitettu alue. Tasanteelta lähtee kauan sitten käytössä ollut tie kohden Säijää.
Omistustiedot: rek.n:o 1:47 Seppo Leuku. Rauhoitusluokka: 2.1
Toinen, saman tilan maalla oleva, museoviraston tarkastama ja kirjaama kiviaitaus on n. puoli kilometriä
etelään. Myös sen käyttötarkoitus ja ikä ovat tuntemattomat. Alueelle ei saa kulkea laidunten eikä
viljelysmaan kautta sillä paikalle pääsee suoraan metsästä.
Leuku - nimenä tunnetaan jo vuodelta 1442, jolloin täällä asui lautamies Olaff Leuku, mahd. talon isäntä.
Leuku oli 1600-luvulla ratsutila. Tilan rakennukset siirtyvät kylältä isonjaon jälkeen nykyiselle paikalle
Paravuoren rinteelle. Päätilasta on myöhemmin irrotettu Laitalemmin sivutila (Para, mytol.= taikakeinoin
synnytetty varallisuuden kartuttaja, henkiolento tai pahahenki.
Osa Paravuoren seutua on ollut suosittua ulkoilualuetta. Myös hirvet siellä viihtyvät. Osa on vaikeakulkuista
maastoa, jossa itse Paran kerrotaan asuvan. Paralla pelottelu on ollut yksi keino, jolla lapset on saatu
pysymään pihapiirissä vartioimatta.
Pihapiirin, ehkä vanhin rakennus on kaksikerroksinen, liki 200 vuotta vanha aitta, pohja-alaltaan
5x12metriä. Kellarin oven päälle on hakattu kirjaimet ja vuosiluku ”AL 1886”. Tilan isäntänä oli tuolloin
Aksel Leuku. Hyväkuntoisen viljamakasiinin rakentamisvuoden arvellaan oleva 1800-luvun puolella.
Pihapiirin ulkopuolella on vielä 1800-luvulla rakennettu mäkitupa Hienola, siinä asuneen Kalle Hienolan
kertoman mukaan.11, s. 92 - 94. Katso myös 12
Leukulta muutama sata metriä eteenpäin, tien toisella puolella on sijainnut Viralan talo ja sen jälkeen kivestä
rakennetun Pehulan tallin kohdalta kääntyy tie Kesämälahteen. Se on kasvistoltaan ja linnustoltaan
yhteneväinen Kotolahden kanssa. Etenkin muuttoaikana linnut lepäilevät siellä. Rannan tiheikkö on monen
pikkulinnun koti ja suojapaikka.
Tiheiköstä työntyy esiin muutama isokokoinen kynäjalava, jotka ovat varustettu rauhoitusmerkillä.
Lähiseudun asukkaat ovat ”löytäneet” rannan lähivirkistysalueekseen ja venepaikakseen. Siitä alkaa suorin
vesireitti Pirkkalankylältä etelään lähdettäessä.
Jos matkailijalla on mukanaan seudun kartta, voi sen avulla löytää tien monille muille viehättäville lahdille,
kuten Lallinlahti, Topparinlahti, Savilahti ym, tietenkin kieltomerkkejä noudattaen ja asukkaiden rauhaa
häiritsemättä.
Seudun asukkaat voivat kertoa ja kartaltakin lukea vanhoja paikannimiä, kuten Lalli,
Hiidenmaa, Hiidenlaidun, Hiidenkivi, Ryssä, Sysihauta jne. Pyhäjärven vedenpinnan ollessa noin 200 vuotta
sitten pari metriä korkeammalla, tie Reipinniemeen kulki suunnilleen jostain nykyisten Leukun rakennusten
kohdalta.
Palaamme takaisin Pirkkalankylän keskustaan rasti 11 kohdalle, tienvarren kasvistoa ja pensaikon
lintuja tarkkaillen.
Myöhempi maantien parannustyö kallionleikkauksineen on hävittänyt vanhan tien muodon ja paljon tien
reunojen perinteistä kasvistoa. Juoksijanojan nykyinen silta saattaa olla eri paikassa kuin alkuperäinen.

RASTI 11.
PIRKKALANKYLÄ
Pirkkalankylä sijaitsee eri ilmansuunnista tulevien vesireittien yhtymäkohdassa, kalaisan ja linturikkaan
lahden pohjoisrannalla. Lahti ulottui ennen vedenpinnan laskua pitkälle sisämaahan Vartiovuoren ja
Paravuoren väliseen laaksoon. Esinelöydöistä päätellen seudun asutus alkoi jo kivikaudella ja jatkui
ratakaudella. Keskiajalla tänne muodostui tiiviisti rakennettu ryhmäkylä, jonka muodostivat 17 tilan lukuisat
eri tarkoituksiin tehdyt rakennukset.(katso kartta)
Koska tuolloin maatilat saattoivat tarvita jopa toista kymmentäkin eri rakennusta, ja kun kylää reunusti vielä
lukuisa joukko mäkitupalaisten asumuksia, on 1700-luvulla kylää kutsuttu hyvällä syyllä Pirkkalan
kaupungiksi.
Tursiannotko
Esihistoriallinen asuinpaikka-alue: kivikausi-rautakausi-keskiaika. Asumusten
jäännöksiä. Esko Prihdin esinelöytöjä ovat, kivikautinen tasataltta (KM 31466), viikinkiaikainen luulusikka
(KM 23788), rautakautista keramiikkaa, piitä, kvartsi-iskoksia, savitiivistettä, savikiekon kappaleita,
miekanväistin, ja lukuisia rautaesineitä sekä niiden katkelmia. Alueella on vahva nokinen kulttuurikerros.
Hakamaan talon läheisyydestä ja ns. Laukaan pellosta on löydetty upokkaan katkelma, pala pronssia,
runsaasti palanutta savea ja erilaisia rautaesineen katkelmia. Alue on määritelty myös rautakautiseksi
asuinpaikka-alueeksi.
Hiidenmäki
Muinainen uhrilähde, kutsutaan myös neulakaivoksi, sillä siihen on uhrattu
neuloja mutta myös rahoja ja nappeja yms. Lähteen syvyys on n. 16 – 17 sm ja suuaukko n. 10x18 sm Lähde
saattaa olla luonnonmuodostuma, jossa kalliossa oleva pehmeämpi kiviaines on kulunut pois. Lähteeseen
kertyneellä sadevedellä on uskottu olevan parantavaa vaikutusta.
Neulalähteestä n. 25 m. eteläkaakkoon viettävällä kalliolla on n. 2,5 x 1,5 m laajalla alueella n. 35
erimuotoista kuoppaa. Näitäkin kuoppia on voitu käyttää rautakaudella ja historiallisella ajalla uhrikuoppina.
Hiidenmäen itäpuolella olevasta pellosta on Esko Prihti löytänyt luisen harppuunan kärjen (KM 24514:2),
jota voidaan pitää merellisen kauden pyyntivälineenä.
Neulalähteen itäpuolella, kallion alla on ”pöytäkivi”, jonka historiallista arvoa ei ole määritelty.
Ns. Sippolan tontilla tehdyt tutkimukset ja löydöt voivat viitata rautakautiseen aktiviteettiin, asuinpaikkaan
tai tuhoutuneeseen kalmistoon. Tontilta löytyi useita kvartsi-iskoksia, keramiikan paloja, palanutta luuta ja
metallikuonan kappaleita. Hiidenmäen keskiosassa oli alue jossa koekuopan maa jatkui likaisena ja runsaasti
hiiltä ja nokea sisältävänä 70 sm syvyyteen saakka.
Muinaisen kauppapaikan tarkkaa sijaintia ei tunneta, mutta kaukana kylän keskustasta se ei liene olut.
Maanviljelijä Esko Prihdillä oli kylän alueelta löytynyt vanhojen rahojen kokoelma, mutta osa siitä oli
aikoinaan joutunut vieraisiin käsiin. Viitteitä kauppapaikkaan sillä voisi olla.
Hiidenmäellä on ollut kymmenkunta mäkitupalaisten asumusta. Myöhemmin osa niistä on jäänyt vapaa-ajan
asunnoiksi. Vanhin ja lähihistoriassa merkittävin rakennus on punaiseksi maalattu ns. Murron Jussin mökki.
Mökissä tiedetään asuneen Nikkilän talon mäkitupalainen, Gönlund niminen mies. Hänen jälkeensä siinä
asui ja mahdollisesti omistikin mökin maatyömies Jussi Murto. Taiteilija Lennu Juvela asui ja työskenteli
mökissä kesäisin useita vuosia. Viimeisin yksityishenkilö joka omisti ja asui mökissä oli taiteilija Matti
Petäjä. Hänen perikuntansa lahjoitti mökin Pirkkala-Seuralle ja tämä puolestaan myöhemmin Pirkkalan
kunnalle.
Kalliolaidun. Entinen laidunalue on laiduntamisen puutteessa kasvamassa umpeen. Vähäistä niittoa ja
raivausta on suoritettu, mutta se ei korvaa eläinten suorittamaa ylläpitoa. Suoritetussa inventoinnissa (P.
Ranta 1989) tai myöhemmillä kasviretkillä on merkitty seuraavia kasvihavaintoja (aivan yleisimmät on
kuitenkin jätetty mainitsematta):
harmaapoimulehti (Alchemilla gaucescens)8, s. 215, pölkkyruoho(Arabis glabra)6, s. 338,
ruotsinpitkäpalko(Arabidopsis suecica)8, s.136, mäkiarho (Arenaria sepyllifolia)6, s. 64, mäkikattara (Bromus
hordeacus)7, s. 1054, törrösara (Carex muricata)8, s. 449 ja 7, s. 934, virnasara (Carex pilulifera)7, s. 986, ketoneilikka
(Dianthus deltoides)7, s. 195. kivikkoalvejuuri (Dyropteris filix mas)7, s. 44+, ollut ennen tärkeä rohdoskasvi,

josta on valmistettu ulostuslääkettä matoja poistettaessa. Paimenmatara (Galium album)7, s. 553, ahomatara
(Galium boreale)6, s. 216, ennen tärkeä lääkekasvi. Keltamatara (Galium verum)6, s. 182, käytetty myös nimeä
ruumiinheinä, sillä sitä käytettiin ennen ruumiiden alle arkkuun. Huopakeltano (Hieracium pilocella)6, s.
200
,kataja ((Juniperus communis)6, s. 130, mäkitervakko (Lynhninis viscaria)6, s. 146, pukinjuuri t.
ahopukinsuuri(Pimpinella saxifraga)6, s. 212,aholeinikki(Ranunculus poyanhemos)6, s. 146 +, jäsenruoho
(Scleranthus annuus)6, s. 66, keltamaksaruoho (Sedum acre)6, s. 154 täällä jokseenkin harvinainen, heinätähtimö
(Stellaria gaminea). Rannassa kasvaa kookas kynäjalava (Ulmus laevis) 6, s. 326. Lahden tällä rannalla on
kynäjalavia kaikkiaan18.
Kallioiden vallitseva kivilaji on mustaliuske. Kallioiden päällä on paikoin heikompi kivilaji syöpynyt
muodostaen kallion pintaan painanteita, jotka muistuttavat uhrikuoppia, mutta ovat muodoltaan
epäsäännöllisiä. Uhrikuoppina niitä on silti voitu käyttää. Tällainen, isommasta kivestä lohkaistu, useampi
kuoppainen kivi löydettiin Reipin päärakennuksen uunin perustukseen muurattuna, kuopat ylöspäin, siis
uhrausasennossa.(lähdeluettelo: 1, J. Hillukka ns. Reioin kivi)
Kotolahden venerannasta johtaa tie ylös kylälle. Ovatko sitä käyttäneet vesitse kulkeneet kauppamiehet?
Katkaisiko 1700-luvulla aloitettu veden pinnan lasku keskisyvyyteen 0,9m mpy isompien, esim. kölillä
varustettujen alusten tulon lahdelle ja kylän rantaan? Joka tapauksessa kauppapaikka siirtyi viimeistään
tuolloin väkirikkaammalle seudulle.
Muinainen kauppatie, Hiidentie oli pääasiassa talvitie, sillä se oikoi jäitse vesien. poikki. Se oli myös
kesäisin vesitie, joka kulki keveästi suurienkin selkien yli. Pirkkalankylän kauppapaikka oli neljän vesireitin
yhtymäkohdassa, josta turkis-, kala- ja muukin riistalasti soljui Kokemäenjokea alas keveästi kohti
kansainvälisiä vesiä ja kauppapaikkoja.
Katollinen kirkko suosi kauppapaikkoja, niin myös Pirkkalassa Pyhälle Jaakopille omistettu kirkko, joten
niiden yhteys täällä näyttäisi olevan selviö. Täällä Hiidentie haarautui kahteen suuntaan, suoraan Vesilahtea
kohti ja toinen haara yhtyi rasti16 kohdalla kirkolta tulevaan tiehen jatkuen Sorkkalan kautta Lempäälän ohi
ja edelleen mm. mahdollisena pyhiinvaellusreittinä Renkoon ja Rymättylään joissa sijaitsee Pyhälle
Jaakopille omistettu kirkko.
Keveän liikenteen väylän rakentamisen johdosta suoritetut arkeologiset kaivaukset ovat tuoneet lisää monia
arvokkaita löytöjä, joista merkittävimpiä ovat tien länsipuolelta tehdyt luulöydöt.
Kaksi peuran tai hirvensarvesta valmistettua terävää ja hyvin säilynyttä nuolta, joiden iäksi on arvioitu noin
1000 vuotta, ovat asiatuntijoiden mukaan harvinaisuuksia ja herättäneet jopa kansainvälistä huomiota.
Tasakärkinen kolkkanuoli tuolta ajalta lienee ainoa Suomesta.
Pirkkalankylältä aikaisemmin löytyneen harvinaisen luulusikan seuraan löytyi nyt kaksi erittäin kaunista
luulusikkaa, jotka kertovat korkeasta valmistustekniikasta.
Luuesineiden läheisyydessä, maakerrosten alla on puulatomusta, joka saattaa olla rakennuksen lattiaa.
Kaivajat antoivat rakennukselle puhuvan nimenkin: ”Nuolentekijän talo”. Tästä herää kysymys, oliko
kuuluisa Nuolia-suku, joka perusti aikoinaan Nuolialan kylän, kotoisin täältä? (Nuolja-sanan sanotaan
merkinneen muinaisessa kielenkäytössä jousella ampujaa)
Viikinkiajalle ajoitettua nurkkaliesiä ei ole aikaisemmin Suomesta löytynyt. Samoin osittain rakennusten
alle sijoitettu salaoja on tuolle ajalle uusi löytö, kuten yhden huoneen lautalattiakin.
Pirkkalankylällä arkeologiset tutkimukset saattavat jatkua edelleen määrärahojen puitteissa.
Lisätietoa: Pirkan maan alta 13 Arkeologisia tutkimuksia. Pirkanmaan maakuntamuseo. Tampereen
museoiden julkaisuja 128. Arkeologinen kaivaus Pirkkalan Tursiannotkon rautakautisella asuinpaikalla.
Sami Raninen. Sivut 6 – 17. Saman paikan vuoden 2013 kaivausten tutkimusten tulosten valmistuttua ne
julkaistaan rasti 11 tietojen liitteessä
Seuraavat rastit antavat viitteitä vielä laajempaan, jopa vanhempaankin muinaisasutukseen.
+ = myrkyllinen

RASTI 12.
SAPALA – KAIPILA
Vainionpään tila rek.no 5:35. Kaksi rautakautista hautaröykkiötä ja epämääräinen kumpu. Kohteet sijaitsevat
yksityistien päässä, piha-alueella. Röykkiö 1 päällä on huvimaja (näkyy maantielle) Röykkiö 2 päälle on
kasattu pellolta tuotuja kiviä. Röykkiöiden halkaisijat vaihtelevat 9 – 11m. Kummun halkaisija on 6 x 7,5 m.
Kumpu 2 koekaivauksessa paljastui kalmistotyyppinen kiveys.
Tontin asuinrakennuksen perustusta kaivettaessa 1930-luvulla, paikalta löytyi keihäänkärki ja kannus. Aarni
Erä-Esko tutki asuinpaikkaa 1948 ja havaitsi mm. tontilla olevan maan nokiseksi ja hiilensekaiseksi.
Asuinrakennuksen lounaispuolella oli ollut kumpuja, joita oli hajotettu.
Pihamaan läheisyydessä suoritetussa pinta poiminnassa löytyi kaksi rautakautista keramiikanpalaa, yksi
kvartsi-iskos sekä 6 palaneen luun palaa. Tutkimusten perusteella arkeologit arvelevat, että paikalla on
saattanut olla enemmänkin hautaröykkiöitä. ( Inventointi 1998. Ulla Lähdesmäki ja Antti Bilund).
Rauhoitusluokka 2.
Suoritetut kunnallistekniset työt ovat saattaneet aiheuttaa muutoksia historiallisten maakerrosten
rakenteeseen. Maantien 3022 parannustyön vuoksi Kaipilan ja Sapalan kohdalla arkeologiset koekaivaukset
alkoivat v.2008 suoritetuilla koekairauksilla, jolloin todettiin merkkejä rautakauden ja historiallisen ajan
kulttuurikerroksista n. 80 metrin matkalla. Tutkimukset jatkuvat kahtena kesänä sen jälkeen 325 metrin
matkalla lounaasta koilliseen. Kaivetut 19 koekuoppaa olivat 50 x 50cm kokoisia. Koekaivauksissa löytyi
arkeologisesti merkittäviä kulttuurikerroksia vahvuudeltaan 10 – 55 cm välillä, useimmiten 20 – 40 cm.
Kulttuurimaata tavattiin jopa 130 cm syvyydessä.
Löydöistä esihistorialliselle ajalle ajoittuu rautakauden tyypin yleis- ja käyttökeramiikka, jota oli useissa
kuopissa. Samoin kvartsi-iskokset ja yksittäiset rauta- ja pronssiesineet tai niiden katkelmat. Keskiaikaiset
kerrokset ovat jossain kohdin säilyneet uuden ajan kerroksia paremmin. Pirkkalankylän hyvin säilyneellä
luuaineistolla saattaa olla suuri tutkimuksellinen merkitys jopa koko Suomen mittakaavassa. Mitä kertovat
esimerkiksi merikala turskan ruotojen esiintyminen täällä vanhoissa maakerroksissa? Tiealueen tutkimuksia
ovat johtaneet Vadim Adel ja H.L. Salminen ja v. 2012 Sami Raninen, jolloin Sapalan kohdalta,
Tursiannotkon puolelta löytyi kaksi hyvin säilynyttä luista nuolenkärkeä, ainutlaatuisina Suomessa. Samoin
aikaisemmin löytyneen luulusikan lisäksi kaksi erittäin koristeellista niin ikään luusta valmistettua lusikkaa.
Syvällä maassa oli lattialta vaikuttava puinen rakennelma, keraamisia ja metallisia käyttöesineitä sekä
harvinainen karhunkynsiriipus. Viimeaikaisista kaivauksista on vastannut Tampereen museot,
maakunnallinen yksikkö.1
Vanhaa ja historiallisesti arvokasta rakennuskantaa edustavat Kaipilan ja Sapalan 1800- luvulta olevat
rakennukset. Säilytetty Kaipilan muutama rakennus antaa hyvän kuvan umpipihapiirin rakennusten
sijoittelusta: aitat, saunat, riihet, pajat jne. olivat tulipalovaaran vuoksi rakennettu pihapiirin ulkopuolelle.
Asuin- ja karjapihan portit voitiin sulkea turvallisuussyistä esimerkiksi yöksi tai levottomina aikoina.11, s. 84 85

Molemmilla tonteilla kasvaa isolehtinen, raparperia muistuttava etelänruttojuuri (Petasites hypridus)6, s. 284.
Keski- ja Etelä-Euroopasta tuotu rohdos- ja koristekasviksi, josta on villiintynyt. Perimätiedon mukaan
kasvista on valmistettu lääkettä ruttotautiin. Kerrotaan, että se lievitti mutta ei parantanut tautia. Lähilaji
Suomessa on pohjanruttojuuri.
Vaihteleva maankäyttö ja nykyaikaisten hyötykasvien viljely on hävittänyt paljon vanhojen asuinpaikkojen
tyyppilajistoa. Toki kaikki eivät ole hävinneet. Yksi kiusallisimmista rikkaruohoista ja samalla ehkä
arvokkain ravinteikkaan maan luonnonkasvi, nokkonen (Urtica dioeca) elää nykyistä turhaa elämäänsä
täälläkin. Se tunnetaan vuosisatain takaa erinomaisena rehukasvina ja ihmisten lääkekasvina. Viime sotien
aikana nokkonen tuli ihmisten tietoisuuteen arvokkaana ravintokasvina etenkin kouluissa ja

maatalouskerhoissa annetun valistuksen kautta. Nokkoselle kehitettiin kymmeniä käyttömuotoja, jotka
ravitsemustilanteen parannuttua pian unohtuivat5, s. 108.

RASTI 13.
JUOKSIJANOJA Rautakautinen asuinpaikka
Sijaitsee Juoksijanojan ja tien välisellä noin 40 x 50m laajuisella alueella. 1988 Esko Prihti löysi ojan
pohjasta viikinkiaikaisen rannerenkaan. (KM 34514:1). Tarkastuksessa löytyi rautakautista keramiikkaa,
palanutta savea, metallikuonaa ja kivikauteen viittaavaa kvartsia. (tila 8: 28 Kierikka)
Kotolahteen laskeva Juoksijanoja alkaa lentokentän läheisyydestä. Pirkkalankylän kohdalla puronvarren
kasvisto on mielenkiintoinen. Etinen runsasvetinen, jopa jauhomyllyäkin pyörittänyt puro tulvii vain
keväisin. Havupuut, harmaaleppä ja tervaleppä jopa tuomikin kasvavat paikoin vesirajaan saakka. Alempana
niittykasvillisuus työntyy viljelysmaalle asti. Alkukesällä ilmestyvät keltavuokot (Anemone ranunculoides),
valkovuokot (Anemone nemorosa), hentokiurunkannukset (Corydalis itermedia), kevätlehtoleinikit
(Ranunculus fallax) ja isokäenrieskat (Gagea lutea).
Pensaston suojassa kasvaa kotkansiipeä (Matteuccia struthioperis) ja humalaa (Humulus lupulus).
Kasviston muutosta voi seurata käyttäen pohjatietona vuonna 1989 suoritettua alueen luonnoninventointia
(Pertti Ranta), jolloin alueella esiintyi edellisten lisäksi hiirenporras (Arhtyrium filix-femina), vehka (Cathra
palustris), koiranvehnä (Elmys caninus), lehtohorsma (Ebilobium montnum), järvikorte (Equsetum
fluviatile), metsäkorte (Equisetum sylvticum), mesiangervo (Filipendula ulmaria), paatsama (Frankula
alnus), ahomatara (Galium boreale), metsäkurjenpolvi (Geranium sylvaticum), ojakellukka (Geum rivale),
lehtopalsami (Impatiens noli-tangere), niittykäenkukka (Lyshnis flos-cuculi), ranta-alpi (Lysimachia
vulgaris), rantalemmikki (Myosotis laxa), ketunleipä (Oxalis asetosella), sudenmarja (Paris quadrifolia),
purovita (potamogeton alpinus), rönsyleinikki (Ranunculus repens), mustaherukka (Ribes nigrum), vadelma
(Rubus idaeus), korpikaisla (Scirpus sylvaticus), punakoiso (Solanum dulcamara), lehtotähtimö (Stellaria
nemorum), kultapiisku (Solidago virga-aurea), keltaängelmä (Thalictrum flavum), korpi-imarre. (Thelypteris
phegopteris), peltotaskuruoho (Thlaspi arvense), nokkonen (Utrica dioica), metsäorvokki (Viola riviniana).
Etäämpänä, Paravuoren lähellä on kasvanut tuomi (Prunus padus) ja vaahtera (Acer platanoides).
Kenttäkerroksesta saattaa tavata vieläkin siellä aikaisemmin kasvaneita kasveja, kuten karhunputki
( Angelica sylvestris), mustakonnanmarja (Actaea spicata), hiirenporras (Athyrium filix-femina),
huopaohdake (Cirsium heterophyhyllum), suokeltto (Crepis paludosa), kivikkoalvejuuri (Dryopteris filixmas), metsäkorte (Equisetum sylvaticum), metsäimarre (Gymnocarpium dryopteris), sinivuokko (Hepatica
nobilis), särmäkuisma (Hypericum maculatum), kevätpiippo ( Lucula pilosa), tesma (Milium effusum),
pikkutalvikki (Pyrola minor), taikinanmarja (Ribes alpinum), punaherukka (Ribes spicatum), metsäruusu
(Rosa majalis), kultapiisku (Solidago virga-aurea), korpi-imarre (Thelypteris phegopteris), metsätähti
(Trientalis europaea) ja nurmitädyke (Veronica chamaedrys).
Pirkkalankylän kasvilajien runsauteen vaikuttaa kasvupaikkojen monimuotoisuus. On kosteikkoja ja
kallioita, ravinteikkaita piha- ja viljelyalueita sekä puronvarren vedenjättömaata. Pirkkala kuuluu
kasvistollisesti rehevään, ns. Pirkkalan lehtokeskukseen eli nykyisin kutsuttuun Etelä-Hämeen
lehtokeskukseen. Täällä tavataan joitakin kasvilajeja joiden päälevinneisyysalue on etelärannikon
tammivyöhykkeellä.
Historiallinen Hiidentie ja poikittainen muinaistie johtivat Pirkkalankylän kauppapaikalle sekä
kauppamatkustajat että sotaväenosastot hevosineen ja rehukuormineen, molemmat tunnettuja kasvien
levittäjiä.
+ = myrkyllinen

RASTI 14.
JUOKSIJANOJA Kivikautinen asuinpaikka-alue
Mirja ja Pekka Miettinen inventoivat Pirkkalan muinaisjäännöksiä vuonna 1971 ja tutkivat niitä myös
Pirkkalankylällä. Tuolloin he löysivät mm. jo edellä mainitun Kalmon kivikautisen asuinpaikka-alueen.
Samoin löytyi Laukaa, Kierikan rautakautinen alue, jota jo tuolloin arveltiin esihistoriallisen kylän paikaksi.
Merkittävä, vielä vanhempi löytö oli Aarni Erä-Eskon v. 1948 Sapalasta erotetun Toivan tontin kolmen
hautaraunion löytyminen. Niiden läheltä löytyneet kannus ja rautainen keihäänkärki joutuvat myöhemmin
hukkaan.
Kaksi laajaa kivikautista asuinpaikkaa peltomaalla, Juoksijanojan koillisrannalla ja Vartiovuoren loivalla
lounaisrinteellä. Ojan kohdalla on tuolloin ollut noin 500m pitkä ja ehkä 200 m leveä lahti. Asuinpaikat ovat
korkeudella 79 – 89 m mpy. Tarkastettu Pirkkalan arkeologisen perusinventoinnin yhteydessä 1998 (KM
31469:1–5).
Löydöt: Lukuisia kvartsi- ja pii-iskoksia, sekä palanutta luuta.
Rauhoitusluokka 2. Omistajatiedot: 8:28 Kierikka.
Vanhempia irtolöytöjä (ennen vuotta 2000) Pirkkalankylän alueelta.
Kivikauden löytöjä:
Kourutaltta Km 3135:5 pappilan maalta 1854. Kourutaltta Km 1882. Läheltä kirkkoa. Tasataltta KM 2902:2
Pirkkala Vehalahti ? tai Vehkalahti. Sädekivinen taltta KM 31466:5 Tursiannotkosta. Löytäjä Esko Prihti
6.10.1995. Numerolle KM 31466:1–21 tallennettujen esineiden joukossa mm. kvartsi-iskoksia. Edellisten
lisäksi on Pirkkalasta löytynyt kivikautisia ym. esineitä, joiden tarkempi löytöpaikka ei ole tiedossa.
Rautakautisia löytöjä:
Viikinkiaikainen kirves. Hämeen museo 2762. Pirkkala, Sotaplassi. Löytäjä R.V. Turkka 1965.
Miekan väistin KM 18537 Pirkkalankylä. Löytäjä Esko Prihti.
Viikinkiaikainen luulusikka KM 24514:1-2 Pirkkalankylä. Löytäjä Esko Prihti 1987.
Viikinkiaikainen rannerengas KM 24514:1 Pirkkalankylä. Juoksijanojan pohjasta. L. Esko Prihti
Luinen harppuunan kärki KM 24514:2 Pirkkalankylä. Seppälä. Löytäjä Esko Prihti 1988.
Työkalujen katkelmia, kaksi rautaveistä ja hiekkakivihioin, Pirkkalankylä. Löytäjä E. Prihti.1992
Rautaveitsi ja rautaesineen katkelmia. KM 31466:5-6,8-13, - ” - - ” - - ” - 1993
Keramiikan palasia KM 31466. Pirkkalankylä. Löytäjä Esko Prihti1997.
Pii-iskoksia. Luovutettu Museovirastolle. Pirkkalankylä. Löytäjä Esko Prihti 1985 – 1995
Leimallinen savikiekon kappale KM 31466:8. Pirkkalankylä. Löytäjä Esko Prihti 1997.
Luinen /sarvinen piikki KM 31466:7. Pirkkalankylä.
Keramiikan paloja ja savitiivistettä KM 31466:14. Pirkkalankylä Inventointi 1998.
Rautakautisen keramiikan pala. KM 31466:7 Pirkkalankylä, Inventointi 1998.
Upokkaan katkelma. palanen pronssia ja kvartsi-iskos. KM 31466:15. Laukaan pellosta Löytäjä Ulla
Lähdesmäki 1998.
Pronssinen hevosenkenkäsolki. Kansallismuseossa. Pirkkalankylä, perunapellosta, L. Esko Prihti.
Sulanutta kuparia, mahdollisesti kuparitaalari. Pirkkalankylä, Löytäjä Esko Prihti.
Liitupiippu, valmistettu Englannissa 1700-luv. alkupuolella. KM 2007107. Löytynyt lainajyvästön läheltä
pellosta. Löytäjä Jouko Hillukka 1990.
Rautainen Keihään kärki. Kansallismuseossa. Luovutettu Kaipilan tilalta 1993.
Sisko Juvela löytänyt rautaisen keihään kärjen. Tyyppi ja säilytyspaikka tuntematon.
Partaveitsi. Mahd. nyt Hämeen museossa. Löytäjä Esko Prihti.
Pirkkalankylän alueelta on löydetty kaikkiaan 68 savikiekon kappaletta. Niiden ikää ja käyttötarkoitusta ei
tunneta.

Rasti 15
JUOKSIJANOJA Kivikautinen asuinpaikka-alue
Sijainti
Juoksijanojan lounaisrannalla, Kalmo - Paravuoren ja Vartiovuoren välissä, loivalla pohjois- ja
luoteisrinteellä. Korkeus vaihtelee 79 – 85 m mpy. Molemmat Juoksijanojan rannat ovat olleet
esihistoriallisella ajalla tiiviin nautinnan kohteena.
Löydöt:
Runsaasti kvartsi-iskoksia ja pari pii-iskosta, reikäkiven katkelma (KM 31470:3),
mahdollisesti rautakautinen saviastianpalanpala (KM 31470:4), punasavikeramiikaa, palanutta savea ja
nuorempaa materiaalia. Tarkastettu inventoinnin yhteydessä 1998. Rauhoitusluokka 2.
Kaikki edelliset kohteet kuuluvat Pirkkalankylän noin10 hehtaarin rauhoitettuun muinaisjäännösalueeseen,
jossa on ollut runsaasti kivikautista ja muuta esihistoriallista aktiviteettia.
Kylän peltoalueella, asuintalojen ulkopuolella, on sijainnut eri tilojen omistamia rakennuksia sekä myös
yhteisomistuksessa olevia, kuten mylly, paja, viinapränni jne. Kylältä on tallennettu, siellä toimineesta
myllystä kertova Pirkkalankylän myllylaulu. Kylän laidassa on ollut Hiippakenttä-niminen paikka, joka
viittaa suippolakkiseen haltijaan. Myös tien laidassa oleva hakamaa Tenhetty (mag.) on ollut yliluonnollisin
keinoin toimiva, esim. tenhomies (myös noiduttu).
Rasti 15 omistajatiedot: 8:28 Kierikka.
KATAJAMÄKI. Esihistoriallinen kiviladelma
Katajamäki on kallioinen saareke tien Vartiovuoren puoleisella sivulla. Saareke kasvaa katajaa ja nuorta
lehtipuuta. Kalliolla on osittain turpeen peittämää ihmisen rakentamaa, laajahkoa, maansekaista
kivilatomusta. Siihen tehdyissä koekuopissa havaittiin runsaasti hiiltä, palanutta savea, hieman palanutta
luuta ja kvartsi-iskoksia. Kiveysalue on noin 10 x 10 m laajuinen, koko kallioalue n.30 x 20 m.
Tarkastettu 1998 inventoinnin yhteydessä. Rauhoitusluokka 2.
Omistajatiedot: Kuten edellisessä.
Jostain kylän peltoalueelta on löytynyt eri-ikäisiä esineitä, joiden ikä tai käyttötarkoitus on tuntematon tai
arvion varassa:
4 reikäkiveä. Ikä tuntematon. Pirkkalankylä. Löytäjä Esko Prihti 1983 – 1993.
Reikäkiven teelmä. Ikä tuntematon. Pirkkalankylä. Sapala. Löytäjä Esko Prihti 1987.
Kaksi ”taikakiveä”. Ikä tuntematon. Pirkkalankylä. Löytäjä Esko Prihti.
Pyörökivi. Ikä tuntematon. Pirkkalankylä. Löytäjä Esko Prihti.
2 Värttinänpyörää. Ikä tuntematon. Kansallismuseossa. Pirkkalankylä. Löytäjä Esko
Prihti.1990.
Pirkkalankylän rauhoitetulta muinaismuistoalueelta ja sen ympäristöstä on löytynyt runsaasti kvartsi- ja piiiskoksia, palanutta luuta, rautakuonaa, poltettua savea ja kivilaji-iskoksia ym. vanhaan asutukseen viittaavaa,
joita ei tässä ole mahdollista luetteloida.
Suoritetuissa koekaivauksissa on mustan nokimaan vahvuus todettu paikoin jopa poikkeuksellisen vahvaksi,
mikä kertoo tiheästä. pitkäaikaisesta asutuksesta ja runsaasta polttopuun käytöstä. Alue on maastonsa
puolesta soveltunut hyvin ympärivuotiseen asumiseen, joskin täältäkin on saatettu muuttaa hellekautena
asumaan vilvoittavien vesien äärelle. Siellähän tärkeä ravintokin kalat ja linnut olivat.
Vartiovuori
Viereinen Vartiovuori on lähialueen korkein kohta, josta on hyvä näköala moneen suuntaan, etenkin kun
puustoa on tarpeeksi poistettu. On pidetty todennäköisenä, että vuori on toiminut levottomina aikoina
nimensä mukaisesti vartiopaikkana. Se on yhdistetty siihen korkeiden paikkojen ketjuun, joka alkaa Siuron
linnavuoresta tänne ja jatkuu Lempäälän ja Vesilahden vastaaviin kohteisiin, kuten Lempäälän Pirunvuori ja
Vesilahden linnavuoret jne.

RASTI 16.
KRANAATINMÄKI
Rasti sijoittuu Kranaatinmäen oikealla puolella olevan työväentalon kohdalle. Talo on 1917 perustetun
Työväenyhdistys Toivo ry:n. omistuksessa. Yhdistyksen perustaminen oli tuolloin kylälle tärkeä
tapahtuma, sillä, esimerkiksi ensimmäisen asiakirjan allekirjoitti 114 kylällä asuvaa henkilöä. Oman talon
rakentamista kylälle pidettiin välttämättömänä. Varojen keräys ja tontin hankinta veivät kuitenkin vuosia, ja
talo valmistui lopullisesti 1916.
Kunnostettu talo on edelleenkin alkuperäisessä käytössä ja myös vuokrattavissa ulkopuoliseen käyttöön.
Paikannimi Kranaatinmäki tulee täällä asuneen sotamies Kranaatin mukaan. Hänen kerrotaan olleen
salaperäinen ja hieman pelottavakin kertoessaan hurjia sotajuttujaan. Mäkeä on ennen kutsuttu myös
Roppostenmäeksi. On sanottu, että siellä olevat mäkitupalaisten asumukset ”ovat semmoisia ropposia”.
Tällä kohdalla Juoksijanoja sivuaa Paravuoren kallionaluslehtoa, joka on linnustollisesti arvokasta aluetta.
1980 luvun seurannassa siellä pesi mm. pikkutikka(Dendrocopus minor), lehtopöllö(Stirikx aluso), palokärki
(Dryocopus martius) ja puukiipijä (Certrhia familiaris).
Alueella kasvaa tervaleppää (Alnus glutinosa), kolohaapoja (Populus trimula) sekä metsälehmuksia (Tilia
cordata). Puro jatkuu Hynnän metsäalueen kautta Pirkkalan lentoaseman seudulle.
Olemme kahden muinaistien risteysalueella, sillä tämä tie yhtyy Pirkkalan kirkolta tulevaan muinaistiehen,
joka on edennyt kaakkoon, nykyisin Paunintieksi kutsutulle tielle ja edelleen kohti Lempäälää. Sorkkalan
seudulla tie on paikoitellen vielä näkyvissä. Jos uusi jatkoreitti polullemme tuohon suuntaan löytyisi,
voisimme liittää sen maailman luontokohteisiin kuuluvaan Pulkajärven Natura -alueeseen ja lähellä
kulkevaan Birgitan polkuun.
Viereisellä Vartiovuorella on edellisellä rastilla kerrotun lisäksi oltu kuivina kesäkausina myös
palovartiossa. Jokaisen rakennuksen katolla, jossa oli tulisija, piti olla vesiastia ja sammutusvälineet.
Varovaisuudesta huolimatta palovahinkoja kuitenkin tiedetään sattuneen.
Tältä rastilta, ellet halua palata takaisin samaa reittiä, on vaihtoehtona noin 2,3 kilometrin matka
entistä muinaistietä, eli nykyistä Korteniityntietä kirkon luona olevalle rasti 17 ja siitä puolisen
kilometriä vielä rasti 18.
Korteniityntien varressa sijaitsi ennen muutamia taloja, torppia ja mäkitupalaisten asumuksia. Nykyisin
uudet, nykyaikaiset rakennukset ovat täyttäneet entisen asuinalueen. Vain muutama pihapiiri esittelee viime
vuosisadan alun rakennustyyliä.
Korteniitty-nimi kertoo kortetta kasvaneesta niitystä alavalla alueella tien oikealla puolella. Niitty oli tulvaaluetta ennen Pyhäjärven pinnan laskua nykyiseen korkeuteensa ja siten yhteydessä Kirkkoniitynlahden ja
Sikojoen linnustoalueeseen. Alueen lintumäärä runsastuu nykyisinkin muuttoaikoina. Tulvaniityn ruovikosta
voi tavata paikallisten lintulajien lisäksi harvinaisiakin muuttomatkalla olevia lintuja. Silloin runsastuvat
myös petolintujen vierailut.
Pitkäaikaisessa lintujen seurannassa (mm. P.Ranta ja K.Laamanen) on merkitty muistiin mm. seuraavia
lajeja: kalasääski (Pandion haliaetus), nuolihaukka (Falgo subbuteo), tuulihaukka (Falgo tinnunculus),
kaakkuri (Gavia stellata), viitakerttunen (Acrocephalus dumetorum) ja Sikojoen puolella on saatu kuunnella
öisin satakieltäkin (Luscinia luscinia).
Kirkkopuiston vanhoissa puissa elää ja lisääntyy aivan oma lintupopulaationsa ja oravaperheensä, joita
monet käyvät kuolleiden ystäviensä ohella tervehtimässä.

RASTI 17.
VANHOJEN KIRKKOJEN ALUE
Teiden risteyksessä sijaitsee Suur-Pirkkalan vanhojen kirkkojen alue ja Nyky-Pirkkalan vanhempi kirkko
vuodelta 1921. Sen ympärillä on Suur-Pirkkalan vanhin tunnettu kristillinen hautausmaa.
Kristillinen kirkko sai haltuunsa vanhat pakanalliset uhrilehdot, jonne ensimmäinen, usein vaatimatonkin
kirkko perustettiin. Historiantutkijain mukaan Pirkkalan pitäjä oli olemassa jo 1200-luvun
alkuvuosikymmeninä. Vanhan kirkon paikalle pystytetyssä muistokivessä on vuosiluku 1534, joka kertoo
puisen kirkon palamisvuoden. Tuo tuskin oli ensimmäinen kirkko tällä paikalla. Sen jälkeen rakennettiin
kaksi puukirkkoa ja kolmas, nykyinen tiilikirkko. Hautausmaa ei olut käytössä vuosina 1858 – 1921, jolta
ajalta hautamuistomerkit puuttuu. Kirkon alle hautaaminen loppui Pirkkalassa 1700-luvun loppupuolella.
Kirkon ympäristö on esihistoriallista asuinpaikka-aluetta. Kirkosta n.350m itäkoilliseen on Virosmäki, joka
on hioimen ja teelmän löytöpaikka (KM 12530:1-29) Ajoitus: kivikausi. Esineet löytänyt kenraalimajuri
A.Puroma 1949 n. 20 cm syvyydestä, jossa myös mahd. tulisija. Tarkastus: Antti Bilund 11.5.1998. Samalta
mäeltä on myöhemmin otettu talteen kivitaltta.
Kirkkoa vastapäätä, tien takana on Sotaplassi, niminen alue joka on viikinkiaikaisen kirveen löytöpaikka
(HM 2762). Löytäjä R. V. Turkka. Esine on Hämeen museon kokoelmissa. Pihamaalla olevassa isohkossa
kivessä on rengaskuvio, jonka merkitystä ei tunneta. Löytöpaikka on taiteilijaprofessori Jouko Turkan
kotipihalla ja siten yksityisalueella.
Paikannimi Sotaplassi on peräisin nuijasodan ajalta 1596. Joulukuun 30 päivän iltana saapui tänne
marsalkka Klaus Flemingin johtama täydellisesti aseistettu noin 3300 miestä käsittävä sotajoukko. Miehistö
majoitettiin lähikyliin ja osa tähän kirkon läheisyyteen, avotulille tietenkin, Feming esikuntineen majoittui
pappilaan. Nuijasodan ratkaisevat tapahtumat alkoivat seuraavana aamuna Nokian puolella, Pirkkalaa sekin.
Näistä tapahtumista Sotaplassi - nimi sai alkunsa.
Tien takana oleva punainen, kaksikerroksinen hirsirakennus on lainajyvämakasiini. 1700- luvulla sotien ja
katovuosien aiheuttamat nälkävuodet rasittivat väestöä koko maassa. Siemenviljan puute esti viljelyalan
lisäämisen. Hallintovallan taholta käynnistettiin siemenviljan tallennusjärjestelmä katovuosien varalta. Eri
puolille maata rakennettiin varastoja joihin lainajyvästöjä perustettiin. Niihin tallennettiin ja niistä lanattiin
siemenviljaa.
Pirkkalan makasiini rakennettiin 1845 tehdyn päätöksen mukaisesti kirkon puretun kellotapulin sijalle.
Urakoitsijana oli itsellinen Tobias Sandberg. Vuonna 1939 rakennus siirrettiin hankitulle omalle, nykyiselle
tontilleen. Sotien jälkeen lainaustoiminta loppui vähitellen.
Vuonna 2005 päivätyllä lahjakirjalla Pirkkalan siemenrahasto luovutti makasiinin tontteineen
Maataloustuottajain Pirkkalan yhdistys ry:lle. Rakennuksessa on ollut sen jälkeen kesäisin mm. taide- ym.
näyttelytoimintaa.
Viereisellä, nykyisen omakotitalon tontilla oli Osuusliike Voiman myymälä 1922 – 1971, joka toimi
ajoittain vilkkaasti harjoittaen mm. maataloustuotteiden osto- ja myyntitoimintaa.
Maantietä muutama sata metriä etelään päin on Mattilan tilakeskus, joka siirtyi Pirkkalankylän tontilta
isojaon jälkeen nykyiselle paikalleen. Sekä päärakennus että arvokkaat aittarakennukset ovat peräisin 1800luvun puolelta.
Kirkon luota johtaa suora tie Pyhäjärven rannalla sijaitsevaan Pappilaan, jonka läheisyydessä
viimeinen rastimme numero 18. sijaitsee.

RASTI 18
PAPPILAN ALUE
Niin kauan kuin Pirkkalassa on ollut kirkollista toimintaa, ovat seurakunnan pappilat sijainneet täällä.
Rakennukset sijaitsivat ennen lähempänä rantaa. Kirkkoherra Samuel Bohm rakennutti uudet rakennukset
kuvalle paikalle, tähän kalliolle vuosina 1810 – 1811. Silloin rakennettu vanha pappila on purettu 1965 ja
nykyinen – uusin päärakennus - on rakennettu pian sen jälkeen. Se on nyt seurakunnan muussa käytössä.
Vanhempi. väentupa on yli sata vuotta vanha mutta korjauskelpoinen.
Pappilan puisto ja entinen puutarha perustettiin tälle paikalle 1800-luvun alkupuolella, joten vanhinta
puustoa on jouduttu jo poistamaan. Lähempänä tietä kasvavat Siperian lehtikuusi (Larix descidua)8, s. 52 ja
kaksi komeaa jasmiketta (Philadelphus coronarius) ovat nuoria ja hyväkuntoisia, mutta järven puolella
tavataan lähes parisataa vuotta vanha lehmussali (Tilia cordata)5, s. 70 ja vaahtera (Acer platanoides).
Vanhoilla puilla kasvaa lukuisia jäkälälajeja. Täällä mainittava puistoruskokarve esiintyy rantaan menevissä
puissa. Villiintyneestä hyötypuutarhasta on myös jäänteitä näkyvissä. Pappilan pihan kohdalla tien laidassa
on nuijasodan muistomerkki.
Pihlajaniemeen johtavan tien vasemmalla puolella, n. 40 m. pappilan tienhaarasta on kivikautinen
irtolöytökohde. Löydöt 1998: kvartsi-iskoksia, keramiikan pala, palanutta savea ja luuta. KM 31480. 18.-19.
5.1989. Maanomistaja on Pirkkalan seurakunta.
Aikaisemmat lähilöydöt ja tiedot ovat kivikauden luettelossa: kourutaltta KM 1889 Pyhäjärven rannasta
läheltä Pirkkalan kirkkoa. KM 3135: 2, sekä rautakautinen kirves, KM 3135:11 molemmat pappilan pellosta.
Nämä löydöt on saatu talteen 1800-luvulla.
Pappilan edustalla oleva Lehtisaari, pinta-ala n. 2 ha. Kivikautinen asuinpaikka, joka sijaitsee
hiekkaperäisellä, noin 150m. pitkällä ja 50 m. leveällä rantakaistaleella. Korkeus 78 – 80 m mpy. Saarella on
kaksi vuokramökkiä ja melko tiheä puusto. Löydöt: kvartsi-iskoksia 11 kpl, palanutta luuta ja keramiikan
kappaleita, (KM 31472:2) – (11 kpl KM 31472:6). Koekuoppien perusteella todettiin, että paikalla ollut
huvila-asutus on hieman turmellut asuinpaikkaa. Rauhoitusluokka1,mieluimmin koko saari.
Tarkastus:13.5.1998, inventointiryhmä. Maanomistaja on Pirkkalan seurakunta.
Pappilan edustalla oleva Isosaari, pinta-ala n.5 ha. Kivikautinen asuinpaikka. Rauhoitusluokka 1. Saarella
on kaksi vuokramökkiä. Kasvillisuus melko tiheää, lehtomaista metsää, pitäjän tihein kynäjalavakanta
(Ulmus laevis). Runsaasti löytöjä käsittävä asuinpaikka saaren etelärannalla, 30 x150m hiekka/moreenialustaisella rantaterassilla.. Korkeus 80 – 82 m mpy. Saaressa on kaivettu 50 x 50 cm koekuoppia 11.
Löydöt: KM 31473: 1-1, kvartsi-iskoksia, palanutta luuta, keramiikkaa, kivilaji-iskos, hiotun kiviesineen
katkelma, piitä ja jonkin verran historiallisen ajan löytöjä. Saaressa on myös rakennusten pohjia ja ojia.
Maanomistaja on Pirkkalan seurakunta. Tarkastus: 11.5 1998, Inventointiryhmä.
Lähilöytöjä: Läheisen Sikojoen varrella kymmenkunta kivikautista asuinpaikkaa, joista lähin joen suulla
oleva Katajisto, n 700 m. SSE. Saaret ovat mahdollisia kesäasunto paikkoja.
Saarten läheisyydessä oleva Multikari on kaksi erillistä lintuluotoa, jossa asustaa seudun tihein
lokkiyhdyskunta, pesivänä mm. selkälokki (Larus fuscus). Aikaisemmin saarissa on pesinyt uhanalainen
tuulihaukka (Falco tinnunculus)ja sarvipöllö (Asiö otus). Saaria lepo- ja ravintopaikkanaan pitäviä lajeja on
tavattu mm. kaakkuri (Gavia stellata), kuikka (Gavia arctica), metsähanhi (Anser fabalis), mustakurkkuuikku (Podiceps auritus), härkälintu (podicepsgrisegena), räyskä (Sterna caspia), suokukko (Philomachus
pugnax), meriharakka (Haematopus ostralegus) ja suosirri (Calidris alpina). Pihlajaniemen kasvi- ja
lintuluettelo tehdään erikseen. Pääasiassa talkootyönä rakennettu lintutorni sijaitsee Pyhäjärvenpuoleisella
rannalla. Pihlajaniemessä järjestettävät seurakunnan tilaisuudet ilmoitetaan paikallisessa lehdessä.

Pirkkalankylän polku päättyy tähän. Kiitos mielenkiinnosta! Tervetuloa uudelleen!
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