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SUUNNITELMAN SELOSTUS

Tampereen normaalikoulun eteläpuolelle

perustetaan asemakaavan (kaava-mer-

kintä i-18) mukainen paahteinen ketoalue

(pinta-ala noin 530 m2). Ketoalueen ensi-

si jaisena tavoitteena on muodostaa kor-

vaava elinympäristö mäkihi i likoille

(Anacampsis fuscella), jonka nykyisiä eli-

nympäristöjä tuhoutuu asemakaava-alu-

eella päiväkodin rakentamisen ja nor-

maalikoulun laajennuksen seurauksena.

Sen lisäksi kouluni itty monipuolistaa

maisemaa, lisää alueen biodiversiteettiä

ja toimii opetusympäristönä.

Kasvualusta
Kouluni ityn perustamista varten alueella

nykyään oleva kylvönurmi ja sen alla ole-

va ohuehko multakerros kuoritaan pois.

Myös pohjamaata kuoritaan pois noin 10

cm paksuinen kerros. Multakerroksen ja

pohjamaan tilalle levitetään hiekkaa 15-

20 cm paksuinen kerros. Kasvualusta

tehdään siten, että nykyinen korkotaso ja

pinnanmuotojen kaadot säilyvät.

Kylvöt ja istutukset
Kouluni itty perustetaan yhdessä Tampe-

reen yliopiston normaalikoulun koulu-

laisten kanssa siten, että koululaiset kyl-

vävät kasvien siemenet alueelle.

Kouluni itylle kylvetään metsäapilan ja

muiden matalien ketokasvien siemeniä

kolmena perättäisenä syksynä. Metsäapi-

la on mäkihi i likoin toukkien ravintokasvi .

Muita paahteiselle kedolle sopivia kasvi-

lajeja ovat mäkitervakko, keltamaite,

masmalo, tunturikurjenherne, nuokkuko-

hokki , kissankäpälä, isomaksaruoho ja

idänkeulankärki . Ne ovat Tampereen

seudun harvinaistuvia paahde- ja harju-

kasveja, joilla on koulun ympäristössä

myös opetuksellista merkitystä. Kolmen

vuoden kylvöjen jälkeen tehdään tarvit-

taessa täydennyskylvöjä.

Koska metsäapilalla on pitkä itämisaika,

voidaan sen kasvuunlähtöä vauhdittaa

istuttamalla alueelle metsäapilan taimia.

Koska kotimaisia metsäapilan taimia ei

ole juuri saatavilla taimistoilta, n i iden

tuottaminen on toistaiseksi kokeellista.

Mittakaava: 1 :500
Laatija: Villi vyöhyke ry.
Yhteystiedot: http://villivyohyke.fi/
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Villi vyöhyke -yhdistys kokeilee metsä-

apilan taimien kasvatusta. Jos taimien

kasvattaminen onnistuu , taimet istute-

taan alueelle yhdessä koululaisten kans-

sa.

Hoito ja niityn kehittyminen
Kouluni ityn kehittymistä seurataan ja

hoidon tarve arvioidaan kolmen vuoden

päästä. On odotettavissa, että kasvualus-

talle leviää korkeaa kasvillisuutta kuten

puiden taimia, jotka pitää kitkeä pois.

Koululaiset voivat osallistua niityn hoi-

toon. Puiden nuoret taimet lähtevät hie-

kasta irti helposti käsin vetämällä. Myös

korkea ja epätoivottu ruohovartinen kas-

villisuus, kuten esimerkiksi pietaryrtit

voidaan kitkeä käsin .

Tulevaisuudessa kouluni ittyä ei leikata

ruohonleikkurilla. Kitkentäjäte korjataan

pois ni ityltä. Kuluttavaa toimintaa kuten

kävelyä ei tarvitse estää niityllä. Mäkihi i-

likoin esi intymistä alueella seurataan.

Kouluni ityn opetuksellista merkitystä

vahvistaa opaskyltin tuominen alueelle.
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