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JOHDANTO
Luonnonhoitoa toteutetaan Suomessa perinteisesti luonnon monimuotoisuuden näkökulmasta.
Silloin ihmisen heikentämiä luontoarvoja palautetaan. Esimerkiksi tuhoutuneita lähteitä kunnostetaan palauttamalla ne luonnontilaan, lehtoja hoidetaan poistamalla niistä kuusta ja
talousmetsiä ennallistetaan palauttamalla niihin
luonnonmetsän rakennepiirteitä kuten lahopuuta.
Yleensä luonnonhoidossa ja ennallistamisessa
tavoitetilana on elinympäristöjen tila sellaisena,
kuin ne olisivat ilman ihmisen vaikutusta, tai niin
sanottu alkuperäinen luonnontila. Alkuperäistä
luonnontilaa on kuitenkin yleensä vaikea määritellä, ja toimenpiteiden ajallinen vertailukohta
jää usein häilyväksi.
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Luonnonhoidon näkökulmaksi voidaan valita
myös muita lähestymistapoja kuin luonnon monimuotoisuus tai ekosysteemin alkuperäisen tilanteen palauttaminen. Tässä suunnitelmassa
muodostetaan luonnonhoidon lähtökohdaksi
näkemys, jossa muinaisjäännösalueen luontoa
hoidetaan arkeologisista ja luonnonhistoriallisista lähtökohdista.

Tuntemus menneiden yhteisöjen tavoista auttaa
ymmärtämään, miten ihmiset ovat aikoinaan
vaikuttaneet ekosysteemeihin. Koska luonto itsessään on jatkuvassa muutoksen tilassa ilman
ihmisvaikutustakin, luonnonhistoriallinen tieto
helpottaa ymmärtämään, miten esimerkiksi kohteena olevan alueen lajikoostumus on vaihdellut
eri aikoina.

Silloin keskeiseen asemaan suunnittelutyössä
nousee tieto, kuten alueen arkeologinen ja luonnonhistoriallinen tuntemus 1 . Arkeologista ja
luonnonhistoriallista tietoa voidaan käyttää apuna määrittäessä luonnonhoidon tavoitteita ja
määriteltäessä niiden ajallista referenssipistettä 2.

Suunnitelmassa hahmotetaan Pentin linnavuoren luonnonhoito siten, että alueen arkeologiseen aikakauteen tyypillisiä piirteitä lisätään.
Pentin linnavuori on valmistunut 1220-luvun lopulla ja se on jäänyt käytöstä pois 1270-luvun ja
1300-luvun välisenä aikana 3 . Siten luonnonhoidon tavoitteiden vertailukohta asetetaan tässä
suunnitelmassa tuolle ajanjaksolle.
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Linnavuoren alueella on nykyisin suojeltu pääosin elottoman luonnon rakenteita kuten muureja, mutta hoito voisi käsittää myös elollisen
luonnon elementtejä. Tässä suunnitelmassa tarkastellaan alueen kasvillisuuden hoitoa, jolla on
vaikutuksia alueeseen myös maisematasolla.
Suunnitelmassa hahmotellulla luonnonhoidon
tavalla voidaan vahvistaa kohteen arkeologisia
merkityksiä. Arkeologiset piirteet lisäävät suojelukohteen kiinnostavuutta nähtävyytenä sekä
opetus- ja retkeilykohteena. Toimenpiteet laaditaan siten, että luonto alueella monipuolistuu.
Nykyisellään Pentin linnavuoren aikakaudesta
muistuttavat linnavuoren jäljellejääneet rakenteet. Metsä linnavuoren ympäristössä on nykyään hoidettua ja pitkälle talouskäytön muokkaamaa metsää. Arkeologisessa luonnonhoidossa
voidaan nykykäytön jälkiä poistaa, kuten esimerkiksi alueella selvärajaisesti ilmeneviä eri-ikäisiä
metsiköitä, jotka metsikkökuvioihin perustuvan
nykyaikaisen metsäsuunnittelun tuottamia.
Tässä suunnitelmassa luonnonhoidolla ei tavoitella rekonstruktiota täysin samanlaisesta ympäristöstä, kuin Linnavuorella on ollut sen rakentamisen ja käytön aikana. Pentin linnavuoren
luonnonhoidossa tavoitteena on tuoda esiin joitain tuohon aikakauteen, luontoon ja kulttuuriin
liittyviä ilmentymiä ja merkityksiä. Yksityiskohtaiset toimenpiteet suunnitellaan siten, että ne
eivät muodosta ristiriitaa alueen nykyisen käytön
kanssa 4.
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Pentin linnavuori on toiminut pakolinna 5, jollaisena sillä ei ole nykyaikana käyttöä. Siten luonnonhoitoa ei ole mahdollista kytkeä samanlaiseen toimintaan, kuin josta käsin alueen
arkeologinen arvo tunnistetaan. Tämän suunnitelman mukaisesti ei siis palauteta mennyttä
ekosysteemiä vaan yhdistetään menneisyys nykyisyyteen, jolloin lopputuloksena on uudenlainen tilanne.
Pentin linnavuoren lähiympäristö on ollut alueen
käyttötarkoituksesta johtuen hyvin avointa, mutta nykyisellään alue on pääosin umpimetsää. Siten alueen ympäristöä palautetaan jossain määrin avoimeksi elinympäristöksi. Puustoa ja
maisemaa avarretaan raivaamalla etenkin alueen etelä- ja kaakkoisrinteissä, joiden puusto on
nuorehkoa ja maisema jossain määrin avointa jo
valmiiksi. Näille alueille kehitetään paahdevaikutteisia niittyjä ja ketoja. Myös kallioisen lakialueen männikköä avarretaan näkymien ja valoisuuden lisäämiseksi. Jotta toimenpiteet sopivat
ympäristötuen tavoitteisiin, avartaminen toteutetaan ennallistamalla. Raivattava puuaines jätetään kohteelle lahoamaan.
Kaikkien menneiden piirteiden palauttaminen ei
välttämättä ole toteuttamiskelpoista, koska esimerkiksi ilmasto tai muut ympäristön reunaehdot ovat muuttuneet toisenlaisiksi 6. Toisaalta
ympäristön muuttuminen, kuten esimerkiksi ilmastonmuutos, voi muuttaa tulevia olosuhteita
suotuisammaksi sellaiselle kasvillisuudelle, kuten esimerkiksi jaloille lehtipuille, jotka menestyivät alueella myös menneisyydessä.

Vaikka jalot lehtipuut, kuten lehmukset, saarnet
ja jalavat ovat olleet Etelä-Suomessa yleisempiä
useita tuhansia vuosia sitten, on niiden määrä
siitepölyanalyysien valossa ollut nykyistä runsaampi 1200-luvun ja 1300-luvun välisenä aikana. Myös pähkinäpensasta on ollut nykyistä runsaammin. Siten kyseisiä lajeja istutetaan Pentin
linnavuorelle osana luonnonhoitosuunnitelmaa.
Siitepölyanalyysien tulokset ovat paikallisia, eikä
Pentin linnavuoren lähistöllä ole tiettävästi tehty
tutkimuksia. Koska kasvillisuusvyöhykkeet ja niiden historialliset vaihtelut tapahtuvat laajassa
alueellisessa mittakaavassa, voidaan linnavuoren luonnonhoidon tavoitteiden asettamisessa
jossain määrin mukailla muualla tehtyjä analyysejä 7, 8, 9.
Luonnonhoidon tavoitteita voidaan asettaa myös
temaattisesti ilman yksityiskohtaista luonnontieteellistä referenssiä. Koska on yleisessä tiedossa, että esimerkiksi marjakuusi on muinoin
ollut tärkeää raaka-ainetta jousien valmistamiseen 10 , voidaan myöhäisrautakauden hengessä
Pentin linnavuoren alueella kasvattaa myös
muutamia euroopanmarjakuusia.
Rapolanharjn linnavuorella on käytetty avoimien elinympäristöjen luonnonhoidossa lampaita. Laidunnusta voidaan kokeilla myös Pentin
linnavuorella sen jälkeen, kun alueen puustoa on
raivattu ja ennallistettu ensin. Hoidon tavoitteen
mukaisesti lampaat voisivat olla suomenlampaita.

Villi vyöhyke 2016

SIJAINTI
Pentin linnavuori sijaitsee Kuloveden Kojolanselän itärannalla noin 600 metrin etäisyydellä rannasta. Linnavuoren eteläpuolella noin kahden kilometrin päässä sijaitsee Kärppälän kylä.
Kohteen koordinaatit (KKJ 3) ovat: P = 6814 935, I
= 3293 135.
Pentin linnavuori sijaitsee Karkku-Tyrvään valtakunnallisesti merkityksellisellä maisema-alueella. Linnavuoren alue on luokiteltu arvokkaaksi
kallioalueeksi. Arvokkaaksi määritelty kallioalue
sisältää kaikki tässä suunnitelmassa luonnostellut vyöhykeet lukuunottamatta kosteikkoa.
Luonnonhoidon suunnitelma-alueen pinta-ala
on 6,2 hehtaaria
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HALLINNOLLISET EDELLYTYKSET
Pentin linnavuoren arkeologisen luonnonhoidon
suunnitelma-alue sijaitsee yhden kiinteistön
alueella. Siten luonnonhoidon suunnittelusta ja
toteutuksesta sovitaan saman maanomistajan
kanssa suunnitelma-alueen eri vyöhykkeillä.
Pirkanmaan maakuntamuseo on sopinut linnavuoren hoidosta maanomistajan kanssa. Muinaisjäännöksen rajattu alue on osa Adoptoi monumentti -hanketta. Museoviraston lausunnon
(MV/1/05.04.01.99/ 2015) mukaan muinaisjäännösalueella pyritään hoidossa tuomaan linnavuoren maastomuodot näkyviin kauko- ja lähimaisemassa muun muassa puustoa raivaamalla.
Museoviraston mukaan avoimella alueella niitto
tai lammaslaidunnus vahvistavat alueen keto- ja
niittylajistoa toivotulla tavalla.
Alueella on myös ympäristötukialue. Ympäristötuen tavoitteena on luonnon monimuotoisuuden
vaaliminen.
Suunnitelma-alue on rajattu maantieteellisen
kokonaisuuden perusteella ja se muodostaa yhtenäiset rajat luonnon- ja maisemanhoidolle.
Alue rajautuu peltoihin ja maanteihin. Suunnitelma-alueen eri vyöhykkeillä on erilaiset ekologiset edellytykset kasvupaikkojen, maaperän ravinteisuuden, kosteusolosuhteiden ja puuston
kehitysvaiheiden mukaan. Eri vyöhykkeet muodostavat erilaisia mahdollisuuksia luonnonhoidolle (ks. sivu 6).
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Luonnonhoidon suunnitelma-alue
Kiinteistöraja
Muinaisjäännösalue
Ympäristötukialue
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LUONNONHOIDON VYÖHYKKEET

VARTTUNEET
SEKAMETSÄT

KOSTEIKKO

KALLIOMETSÄT
6

NUORET
LEHTOMETSÄT

AVOIN ETELÄRINNE
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KALLIOMETSIEN LUONNONHOITO
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Alu een ti h eää m än n i kköä rai vataan en n alli stam alla. H oi d on tavoi tteen a on n äkyvyyd en avartam i n en j a li n n avu oren p i n n an m u otoj en tu om i n en esi i n . Kau laam alla m u od ostu n eet kelot li säävät
alu een j ylh ää tu n n elm aa.

Kalli om etsi en eteläp u oli raj au tu u ti h eäh köön ku u si valtai seen
n au h am ai seen m etsi kköön , j oka varj ostaa kalli om etsi ä. Ku u set
kaad etaan j a j ätetään lah oam aan eteläri n teeseen , j olloi n
au ri n gon valo kalli om etsi ssä li sään tyy. Sam alla li n n avu ori p ääsee
p arem m i n esi i n kau kom ai sem assa.

Laki alu een kalli om etsi en n u oret ku u set (alle 7 cm läp i m i tta
ri n n an korkeu d ella) rai vataan p ääsään töi sesti alu eelta. Rai vattu j a
p u i ta käytetään eteläri n teen kaskeam i sessa.

Li n n avu oren laella on ai koi n aan p oltettu m erkki tu li a. Van h aa tap aa
voi si elvyttää p olttam alla li n n avu oren h u i p u lla lu on n on h oi totöi ssä
m u od ostu n u tta p u u ai n ei sta p i en essä m ääri n talkootyön teki j öi d en
vi rki stykseksi .
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VARTTUNEET SEKAMETSÄT
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Su u n n i telm a- alu een varttu n eet sekam etsät ovat ku u settu n eet
voi m akkaasti . Vyöh ykkeen m aan n os on p ääosi n reh evää leh toa.
Alu eella toteu tetaan toi m en p i tei tä leh tolu on n on h oi tam i seksi .

Alu een kaakkoi sosassa on van h a p elto, j olle on ai koi n aan
i stu tettu ku u si a tasai si i n ri vei h i n . Koh d e p alau tetaan
leh d oksi en n alli stam alla ku u si kkoa kau laam alla elävi ä p u i ta.
Sam alla alu eelle saad aan lu on n on m on i m u otoi su u d elle
arvokasta lah op u u ta.

Koi lli sosan reh evi en sekam etsi en j o n ykyi sellään
kau n i s j a m on i p u oli n en raken n e ri kastu u en ti sestään
lu on n on h oi totöi d en vai ku tu ksesta.

N u ori a (alle 7 cm läp i m i tta ri n n an korkeu d ella; alle ku i tu p u u n
kokoi si a) ku u si a p oi stetaan alu eelta leh tolu on n on vaali m i seksi .
Varttu n eet ku u set j ätetään alu eelle, m u tta ti h ei m m i llä p ai koi lla
j otki n n i i stä kau lataan lah op u u n tu ottam i seksi alu eelle.
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NUORET LEHTOMETSÄT
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H akku u täh teet kerätään p oi s tai kasataan syrj ään , j otta
leh tokasvi en ed ellytykset p aran tu vat. Ri su j en j a oksi en
käyttöä voi d aan kokei llaan osan a lu on n on h oi totöi tä.

N u ori i n leh tom etsi i n m u od ostetaan p u u stoa avartam alla kolm e
m u u tam an aari n laaj u i sta " leh totasku a". N i i d en leh tolu on toa
keh i tetään p ääosi n ai kakau teen sop i vi a kasvi laj ej a i stu ttam alla.

N u orten leh tom etsi en koi vu t p ei ttävät n ykyään li n n avu oren j yrkän
p oh j oi sri n teen j ylh ät m u od ot. Pu u stoa avartam alla li n n avu ori
saad aan tu otu a p arem m i n esi i n kau kom ai sem assa.

Kalli on n u orten alu sleh toj en reh evä kasvu p ai kka sop i i u sei m m i lle
leh tokasvei lle, ku ten m etsäleh m u kselle, saarn elle j a
p äh ki n äp en saalle. Alu eella kokei llaan kasvattaa m u i n ai si a
ku lttu u ri laj ej a, ku ten esi m erki ksi karh u n lau kkaa, j oka on n ykyään
h arvi n ai stu m assa.
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AVOIMENA HOIDETTAVAT ETELÄRINTEET

Ti h eän p u u ston taki a li n n avu oren m u od ot ei vät n ykyi sellään
p ääse esi i n kau kom ai sem assa. Si ksi p u u stoa p oi stetaan j a
alu etta ryh d ytään vaali m aan avoi m en a eli n ym p äri stön ä.

Li n n avu oren j o en tu u d estaan avoi n ta eteläri n n että keh i tetään
n i i ttyn ä, keton a j a p aah tei sen a eli n ym p äri stön ä. Alu eella
vaali taan ai kakau d elle sop i vaa kasvi laj i stoa.
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Eteläri n teen j oi tai n vu osi a van h a h akku u au kko on
kasvam assa n op easti u m p een . Lu on n on h oi totöi llä
alu e saad aan pysym ään avoi m en a.

Eteläri n teen p u u stoa rai vataan j a p oi stetaan .
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Eteläri n teen ti h eää koi vi kkoa rai vataan j a alu etta keh i tetään
avoi m en a eli n ym p äri stön ä.

Avoi n ta eteläri n n että voi d aan h oi taa esi m erki ksi kaskeam alla.
Kaskeam i sessa h yöd yn n etään p aloku orm an a alu eelta rai vattu j a
p u i ta. Ku va Pi n si ön kan kaalta.

KOSTEIKKO

Kostei kkoalu eella kasvavat p aj u t rai vataan . Kostei kkoon
raken n etaan m yöh em p än ä aj an koh tan a m ah d olli sesti p i en i p ato,
j olla voi d aan sääd ellä alu een vesi talou tta.
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Poh j oi sosan kostei kkoon i stu tetaan j a kylvetään ai kakau d elle
sop i vi en kostei d en p ai kkoj en kasvi laj ej a, ku ten esi m erki ksi ran taalp i a, ku rj en m i ekkaa j a ran taku kkaa.
Villi vyöhyke 2016

HOIDON HALLINTA
Adaptiivinen suunnittelu ja toteutus

Pentin linnavuoren luonnonhoitoa toteutetaan
vaiheittain ja pidemmän ajan kuluessa. Toimenpiteiden toteuttaminen vaiheittain mahdollistaa
vaikutusten seurannan ja arvioinnin. Siten onnistuneita toimenpiteitä voidaan vahvistaa ja epäonnistuneita toimenpiteitä kehittää. Vaiheittainen toteutus pitkällä ajalla vähentää
luonnonhoidon riskejä ja parantaa sen onnistumisen mahdollisuuksia.
Arkeologisesta ja luonnonhistoriallisesta hoidosta on maailmalla vähän esimerkkejä, eikä näkökulmaa vastaavasta luonnonhoidosta ole juurikaan kotimaisia kokemuksia. Siten
toimenpiteiden toteutuksessa edetetään varovaisuutta noudattaen. Koska hanke on pilottitapaus, dokumentoidaan hankkeen toimenpiteet ja
niiden seuraukset.
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Kasvimateriaalin saatavuus

Linnavuoren luonnonhoidon tavoitteiden asettamiseen vaikuttavat saatavilla olevat kasvien taimet ja siemenet. Taimia ja siemeniä hankkiessa
aiotaan käyttää mahdollisimman läheltä peräisin
olevia kasvilajien kantoja. Ulkomailta tuotuja taimia tai siemeniä ei aiota käyttää, vaikka niitä olisi saatavilla helpommin kuin kotimaisia kantoja.
Taimia ja siemeniä hankitaan keräämällä niitä itse sekä ostamalla.

Alueen omistaja

Maanomistajan näkemykset huomioidaan luonnonhoidon suunnittelussa ja toteutuksessa.

Lähiseudun asukkaat

Lähiseudun asukkaiden mielipiteitä ja näkemyksiä suunnitelmaan kartoitetaan kohtaamalla
heitä Pentin linnavuoren lähiympäristössä.

Luonnonhoidon suunnittelun ja toteuttamisen
aikana lähiseudun asukkaita pyritään tavoittamaan aktiivisesti.

Tutkijat ja asiantuntijat

Pentin linnavuoren luonnonhoidon suunnitelmaa ja sen pohjalta toteutettuja toimenpiteitä
esitellään erilaisissa asiantuntijoille tarkoitetuissa tilaisuuksissa. Suunnitelmaa ja toteuttamisen tapaa koulitaan pyytämällä siihen kommentteja asiaan kuuluvien alojen
asiantuntijoilta.

Harrastajien osallistaminen

Projektissa tiedustellaan eri harrastajaryhmien
kiinnostusta osallistua Pentin linnavuoren hoitamiseen. Muita harrastajia voivat olla esimerkiksi keskiaikaharrastajat ja kasvitieteilijät.
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