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Luonnonhoitoa toteutetaan Suomessa perintei-

sesti luonnon monimuotoisuuden näkökulmasta.

Silloin ihmisen heikentämiä luontoarvoja palau-

tetaan. Esimerkiksi tuhoutuneita lähteitä kun-

nostetaan palauttamalla ne luonnontilaan, leh-

toja hoidetaan poistamalla ni istä kuusta ja

talousmetsiä ennallistetaan palauttamalla ni ih in

luonnonmetsän rakennepiirteitä kuten lahopuu-

ta.

Yleensä luonnonhoidossa ja ennallistamisessa

tavoitetilana on elinympäristöjen tila sellaisena,

kuin ne olisivat ilman ihmisen vaikutusta, tai n i in

sanottu alkuperäinen luonnontila. Alkuperäistä

luonnontilaa on kuitenkin yleensä vaikea määri-

tellä, ja toimenpiteiden ajallinen vertailukohta

jää usein häilyväksi .

Luonnonhoidon näkökulmaksi voidaan valita

myös muita lähestymistapoja kuin luonnon mo-

nimuotoisuus tai ekosysteemin alkuperäisen ti-

lanteen palauttaminen. Tässä suunnitelmassa

muodostetaan luonnonhoidon lähtökohdaksi

näkemys, jossa muinaisjäännösalueen luontoa

hoidetaan arkeologisista ja luonnonhistoriallisis-

ta lähtökohdista.

Silloin keskeiseen asemaan suunnittelutyössä

nousee tieto, kuten alueen arkeologinen ja luon-

nonhistoriallinen tuntemus1. Arkeologista ja

luonnonhistoriallista tietoa voidaan käyttää apu-

na määrittäessä luonnonhoidon tavoitteita ja

määriteltäessä niiden ajallista referenssipistet-

tä2.

Tuntemus menneiden yhteisöjen tavoista auttaa

ymmärtämään, miten ihmiset ovat aikoinaan

vaikuttaneet ekosysteemeihin . Koska luonto it-

sessään on jatkuvassa muutoksen tilassa ilman

ihmisvaikutustakin , luonnonhistoriallinen tieto

helpottaa ymmärtämään, miten esimerkiksi koh-

teena olevan alueen laj ikoostumus on vaihdellut

eri aikoina.

Suunnitelmassa hahmotetaan Pentin linnavuo-

ren luonnonhoito siten, että alueen arkeologi-

seen aikakauteen tyypillisiä pi irteitä lisätään.

Pentin linnavuori on valmistunut 1220-luvun lo-

pulla ja se on jäänyt käytöstä pois 1270-luvun ja

1300-luvun välisenä aikana3. Siten luonnonhoi-

don tavoitteiden vertailukohta asetetaan tässä

suunnitelmassa tuolle ajanjaksolle.
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Linnavuoren alueella on nykyisin suojeltu pää-

osin elottoman luonnon rakenteita kuten muure-

ja, mutta hoito voisi käsittää myös elollisen

luonnon elementtejä. Tässä suunnitelmassa tar-

kastellaan alueen kasvillisuuden hoitoa, jolla on

vaikutuksia alueeseen myös maisematasolla.

Suunnitelmassa hahmotellulla luonnonhoidon

tavalla voidaan vahvistaa kohteen arkeologisia

merkityksiä. Arkeologiset pi irteet lisäävät suoje-

lukohteen kiinnostavuutta nähtävyytenä sekä

opetus- ja retkeilykohteena. Toimenpiteet laadi-

taan siten, että luonto alueella monipuolistuu .

Nykyisellään Pentin linnavuoren aikakaudesta

muistuttavat linnavuoren jäljellejääneet raken-

teet. Metsä linnavuoren ympäristössä on nyky-

ään hoidettua ja pitkälle talouskäytön muokkaa-

maa metsää. Arkeologisessa luonnonhoidossa

voidaan nykykäytön jälkiä poistaa, kuten esimer-

kiksi alueella selvärajaisesti i lmeneviä eri-ikäisiä

metsiköitä, jotka metsikkökuvioih in perustuvan

nykyaikaisen metsäsuunnittelun tuottamia.

Tässä suunnitelmassa luonnonhoidolla ei tavoi-

tella rekonstruktiota täysin samanlaisesta ympä-

ristöstä, ku in Linnavuorella on ollut sen rakenta-

misen ja käytön aikana. Pentin linnavuoren

luonnonhoidossa tavoitteena on tuoda esi in joi-

tain tuohon aikakauteen, luontoon ja kulttuuri in

li ittyviä ilmentymiä ja merkityksiä. Yksityiskoh-

taiset toimenpiteet suunnitellaan siten, että ne

eivät muodosta ristiri itaa alueen nykyisen käytön

kanssa4.

Pentin linnavuori on toiminut pakolinna5, jollai-

sena sillä ei ole nykyaikana käyttöä. Siten luon-

nonhoitoa ei ole mahdollista kytkeä samanlai-

seen toimintaan, kuin josta käsin alueen

arkeologinen arvo tunnistetaan. Tämän suunni-

telman mukaisesti ei si is palauteta mennyttä

ekosysteemiä vaan yhdistetään menneisyys ny-

kyisyyteen, jolloin lopputuloksena on uudenlai-

nen tilanne.

Pentin linnavuoren lähiympäristö on ollut alueen

käyttötarkoituksesta johtuen hyvin avointa, mut-

ta nykyisellään alue on pääosin umpimetsää. Si-

ten alueen ympäristöä palautetaan jossain mää-

rin avoimeksi elinympäristöksi . Puustoa ja

maisemaa avarretaan raivaamalla etenkin alu-

een etelä- ja kaakkoisrinteissä, joiden puusto on

nuorehkoa ja maisema jossain määrin avointa jo

valmiiksi . Näille alueille kehitetään paahdevai-

kutteisia ni ittyjä ja ketoja. Myös kallioisen lakia-

lueen männikköä avarretaan näkymien ja valoi-

suuden lisäämiseksi . Jotta toimenpiteet sopivat

ympäristötuen tavoitteisi in , avartaminen toteu-

tetaan ennallistamalla. Raivattava puuaines jäte-

tään kohteelle lahoamaan.

Kaikkien menneiden piirteiden palauttaminen ei

välttämättä ole toteuttamiskelpoista, koska esi-

merkiksi i lmasto tai muut ympäristön reunaeh-

dot ovat muuttuneet toisenlaisiksi6. Toisaalta

ympäristön muuttuminen, kuten esimerkiksi i l-

mastonmuutos, voi muuttaa tulevia olosuhteita

suotuisammaksi sellaiselle kasvillisuudelle, ku-

ten esimerkiksi jaloille lehtipuille, jotka menes-

tyivät alueella myös menneisyydessä.

Vaikka jalot lehtipuut, kuten lehmukset, saarnet

ja jalavat ovat olleet Etelä-Suomessa yleisempiä

useita tuhansia vuosia sitten, on niiden määrä

si itepölyanalyysien valossa ollut nykyistä run-

saampi 1200-luvun ja 1300-luvun välisenä aika-

na. Myös pähkinäpensasta on ollut nykyistä run-

saammin. Siten kyseisiä lajeja istutetaan Pentin

linnavuorelle osana luonnonhoitosuunnitelmaa.

Si itepölyanalyysien tulokset ovat paikallisia, eikä

Pentin linnavuoren lähistöllä ole tiettävästi tehty

tutkimuksia. Koska kasvillisuusvyöhykkeet ja ni i-

den historialliset vaihtelut tapahtuvat laajassa

alueellisessa mittakaavassa, voidaan linnavuo-

ren luonnonhoidon tavoitteiden asettamisessa

jossain määrin mukailla muualla tehtyjä analyy-

sejä7, 8, 9.

Luonnonhoidon tavoitteita voidaan asettaa myös

temaattisesti i lman yksityiskohtaista luonnon-

tieteellistä referenssiä. Koska on yleisessä tie-

dossa, että esimerkiksi marjakuusi on muinoin

ollut tärkeää raaka-ainetta jousien valmistami-

seen10, voidaan myöhäisrautakauden hengessä

Pentin linnavuoren alueella kasvattaa myös

muutamia euroopanmarjakuusia.

Rapolanharjn linnavuorella on käytetty avoi-

mien elinympäristöjen luonnonhoidossa lam-

paita. Laidunnusta voidaan kokeilla myös Pentin

linnavuorella sen jälkeen, kun alueen puustoa on

raivattu ja ennallistettu ensin . Hoidon tavoitteen

mukaisesti lampaat voisivat olla suomenlampai-

ta.
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Pentin linnavuori si jaitsee Kuloveden Kojolanse-

län itärannalla noin 600 metrin etäisyydellä ran-

nasta. Linnavuoren eteläpuolella noin kahden ki-

lometrin päässä si jaitsee Kärppälän kylä.

Kohteen koordinaatit (KKJ 3) ovat: P = 6814 935, I

= 3293 135.

Pentin linnavuori si jaitsee Karkku-Tyrvään valta-

kunnallisesti merkityksellisellä maisema-alueel-

la. Linnavuoren alue on luokiteltu arvokkaaksi

kallioalueeksi . Arvokkaaksi määritelty kallioalue

sisältää kaikki tässä suunnitelmassa luonnostel-

lut vyöhykeet lukuunottamatta kosteikkoa.

Luonnonhoidon suunnitelma-alueen pinta-ala

on 6,2 hehtaaria

SIJAINTI
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HALLINNOLLISET EDELLYTYKSET
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Pentin linnavuoren arkeologisen luonnonhoidon

suunnitelma-alue si jaitsee yhden kiinteistön

alueella. Siten luonnonhoidon suunnittelusta ja

toteutuksesta sovitaan saman maanomistajan

kanssa suunnitelma-alueen eri vyöhykkeillä.

Pirkanmaan maakuntamuseo on sopinut linna-

vuoren hoidosta maanomistajan kanssa. Mui-

naisjäännöksen rajattu alue on osa Adoptoi mo-

numentti -hanketta. Museoviraston lausunnon

(MV/1/05.04.01 .99/ 2015) mukaan muinaisjään-

nösalueella pyritään hoidossa tuomaan linna-

vuoren maastomuodot näkyviin kauko- ja lähi-

maisemassa muun muassa puustoa raivaamalla.

Museoviraston mukaan avoimella alueella ni itto

tai lammaslaidunnus vahvistavat alueen keto- ja

ni ittylaj istoa toivotulla tavalla.

Alueella on myös ympäristötukialue. Ympäristö-

tuen tavoitteena on luonnon monimuotoisuuden

vaaliminen.

Suunnitelma-alue on rajattu maantieteellisen

kokonaisuuden perusteella ja se muodostaa yh-

tenäiset rajat luonnon- ja maisemanhoidolle.

Alue rajautuu peltoih in ja maanteih in . Suunni-

telma-alueen eri vyöhykkeillä on erilaiset ekolo-

giset edellytykset kasvupaikkojen, maaperän ra-

vinteisuuden, kosteusolosuhteiden ja puuston

kehitysvaiheiden mukaan. Eri vyöhykkeet muo-

dostavat erilaisia mahdollisuuksia luonnonhoi-

dolle (ks. sivu 6).

Kiinteistöraja

Luonnonhoidon suunnitelma-alue

Muinaisjäännösalue

Ympäristötukialue
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LUONNONHOIDON VYÖHYKKEET
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AAlluueeeenn ttiihheeääää mmäännnniikkkkööää rraaiivvaattaaaann eennnnaalllliissttaammaallllaa.. HHooiiddoonn tta-a-

vvooiitttteeeennaa oonn nnääkkyyvvyyyyddeenn aavvaarrttaammiinneenn jjaa lliinnnnaavvuuoorreenn ppiinnnnaannmmuuo-o-

ttoojjeenn ttuuoommiinneenn eessii iinn .. KKaauullaaaammaallllaa mmuuooddoossttuunneeeett kkeelloott lliissäääävväätt

aalluueeeenn jjyyllhhääää ttuunnnneellmmaaaa..

LLiinnnnaavvuuoorreenn llaaeellllaa oonn aaiikkooiinnaaaann ppoolltteettttuu mmeerrkkkkiittuulliiaa.. VVaannhhaaaa ttaappaaaa

vvooiissii eellvvyyttttääää ppoollttttaammaallllaa lliinnnnaavvuuoorreenn hhuu iippuullllaa lluuoonnnnoonnhhooiittoottööiissssää

mmuuooddoossttuunnuuttttaa ppuuuuaaiinneeiissttaa ppiieenneessssää mmäääärriinn ttaallkkoooottyyöönntteekkii jjööiiddeenn

vviirrkkiissttyykksseekkssii ..

LLaakkiiaalluueeeenn kkaalllliioommeettssiieenn nnuuoorreett kkuuuusseett ((aallllee 77 ccmm llääppiimmiittttaa

rriinnnnaannkkoorrkkeeuuddeellllaa)) rraaiivvaattaaaann ppäääässäääännttööiisseessttii aalluueeeellttaa.. RRaaiivvaattttuu jjaa

ppuuiittaa kkääyytteettäääänn eetteelläärriinntteeeenn kkaasskkeeaammiisseessssaa..

KKaalllliioommeettssiieenn eetteellääppuuoollii rraajjaauuttuuuu ttiihheeäähhkköööönn kkuuuussiivvaallttaaiisseeeenn

nnaauuhhaammaaiisseeeenn mmeettssiikkkköööönn,, jjookkaa vvaarrjjoossttaaaa kkaalllliioommeettssiiää.. KKuuuusseett

kkaaaaddeettaaaann jjaa jjäätteettäääänn llaahhooaammaaaann eetteelläärriinntteeeesseeeenn,, jjoollllooiinn

aauurriinnggoonnvvaalloo kkaalllliioommeettssiissssää lliissäääännttyyyy.. SSaammaallllaa lliinnnnaavvuuoorrii ppäääässeeee

ppaarreemmmmiinn eessii iinn kkaauukkoommaaiisseemmaassssaa..

KALLIOMETSIEN LUONNONHOITO
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VARTTUNEET SEKAMETSÄT

AAlluueeeenn kkaaaakkkkooiissoossaassssaa oonn vvaannhhaa ppeellttoo,, jjoollllee oonn aaiikkooiinnaaaann

iissttuutteettttuu kkuuuussiiaa ttaassaaiissii iinn rriivveeiihh iinn .. KKoohhddee ppaallaauutteettaaaann

lleehhddookkssii eennnnaalllliissttaammaallllaa kkuuuussiikkkkooaa kkaauullaaaammaallllaa eelläävviiää ppuuiittaa..

SSaammaallllaa aalluueeeellllee ssaaaaddaaaann lluuoonnnnoonn mmoonniimmuuoottooiissuuuuddeellllee

aarrvvookkaassttaa llaahhooppuuuuttaa..

KKooii lllliissoossaann rreehheevviieenn sseekkaammeettssiieenn jjoo nnyykkyyiisseelllläääänn

kkaauunniiss jjaa mmoonniippuuoolliinneenn rraakkeennnnee rriikkaassttuuuu eennttiisseessttäääänn

lluuoonnnnoonnhhooiittoottööiiddeenn vvaaiikkuuttuukksseessttaa..

NNuuoorriiaa ((aallllee 77 ccmm llääppiimmiittttaa rriinnnnaannkkoorrkkeeuuddeellllaa;; aallllee kkuuiittuuppuuuunn

kkookkooiissiiaa)) kkuuuussiiaa ppooiisstteettaaaann aalluueeeellttaa lleehhttoolluuoonnnnoonn vvaaaalliimmiisseekkssii ..

VVaarrttttuunneeeett kkuuuusseett jjäätteettäääänn aalluueeeellllee,, mmuuttttaa ttiihheeiimmmmiillllää ppaaiikkooii llllaa

jjoottkkiinn nnii iissttää kkaauullaattaaaann llaahhooppuuuunn ttuuoottttaammiisseekkssii aalluueeeellllee..

SSuuuunnnniitteellmmaa--aalluueeeenn vvaarrttttuunneeeett sseekkaammeettssäätt oovvaatt kkuuuusseettttuunneeeett

vvooiimmaakkkkaaaassttii .. VVyyööhhyykkkkeeeenn mmaaaannnnooss oonn ppääääoossiinn rreehheevvääää lleehhttooaa..

AAlluueeeellllaa ttootteeuutteettaaaann ttooiimmeennppiitteeiittää lleehhttoolluuoonnnnoonn hhooiittaammiisseekkssii ..
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KKaalllliioonn nnuuoorrtteenn aalluusslleehhttoojjeenn rreehheevvää kkaassvvuuppaaiikkkkaa ssooppii ii uusseeiimmmmiillllee

lleehhttookkaassvveeii llllee,, kkuutteenn mmeettssäälleehhmmuukksseellllee,, ssaaaarrnneellllee jjaa

ppäähhkkiinnääppeennssaaaallllee.. AAlluueeeellllaa kkookkeeii llllaaaann kkaassvvaattttaaaa mmuuiinnaaiissiiaa

kkuullttttuuuurrii llaajjeejjaa,, kkuutteenn eessiimmeerrkkiikkssii kkaarrhhuunnllaauukkkkaaaa,, jjookkaa oonn nnyykkyyäääänn

hhaarrvviinnaaiissttuummaassssaa..

NUORET LEHTOMETSÄT

HHaakkkkuuuuttäähhtteeeett kkeerräättäääänn ppooiiss ttaaii kkaassaattaaaann ssyyrrjjäääänn,, jjoottttaa

lleehhttookkaassvviieenn eeddeellllyyttyykksseett ppaarraannttuuvvaatt.. RRiissuu jjeenn jjaa ookkssiieenn

kkääyyttttööää vvooiiddaaaann kkookkeeii llllaaaann oossaannaa lluuoonnnnoonnhhooiittoottööiittää..

NNuuoorrii iinn lleehhttoommeettssii iinn mmuuooddoosstteettaaaann ppuuuussttooaa aavvaarrttaammaallllaa kkoollmmee

mmuuuuttaammaann aaaarriinn llaaaajjuu iissttaa ""lleehhttoottaasskkuuaa"".. NN ii iiddeenn lleehhttoolluuoonnttooaa

kkeehhiitteettäääänn ppääääoossiinn aaiikkaakkaauutteeeenn ssooppiivviiaa kkaassvvii llaajjeejjaa iissttuuttttaammaallllaa..

NNuuoorrtteenn lleehhttoommeettssiieenn kkooiivvuutt ppeeiittttäävväätt nnyykkyyäääänn lliinnnnaavvuuoorreenn jjyyrrkkäänn

ppoohhjjooiissrriinntteeeenn jjyyllhhäätt mmuuooddoott.. PPuuuussttooaa aavvaarrttaammaallllaa lliinnnnaavvuuoorrii

ssaaaaddaaaann ttuuoottuuaa ppaarreemmmmiinn eessii iinn kkaauukkoommaaiisseemmaassssaa..
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LLiinnnnaavvuuoorreenn jjoo eennttuuuuddeessttaaaann aavvooiinnttaa eetteelläärriinnnneettttää kkeehhiitteettäääänn

nnii ii ttttyynnää,, kkeettoonnaa jjaa ppaaaahhtteeiisseennaa eelliinnyymmppäärriissttöönnää.. AAlluueeeellllaa

vvaaaalliittaaaann aaiikkaakkaauuddeellllee ssooppiivvaaaa kkaassvvii llaajj iissttooaa..

AVOIMENAHOIDETTAVAT ETELÄRINTEET

TTiihheeäänn ppuuuussttoonn ttaakkiiaa lliinnnnaavvuuoorreenn mmuuooddoott eeiivväätt nnyykkyyiisseelllläääänn

ppäääässee eessii iinn kkaauukkoommaaiisseemmaassssaa.. SSiikkssii ppuuuussttooaa ppooiisstteettaaaann jjaa

aalluueettttaa rryyhhddyyttäääänn vvaaaalliimmaaaann aavvooiimmeennaa eelliinnyymmppäärriissttöönnää..

EEtteelläärriinntteeeenn ppuuuussttooaa rraaiivvaattaaaann jjaa ppooiisstteettaaaann..

EEtteelläärriinntteeeenn jjooiittaaiinn vvuuoossiiaa vvaannhhaa hhaakkkkuuuuaauukkkkoo oonn

kkaassvvaammaassssaa nnooppeeaassttii uummppeeeenn.. LLuuoonnnnoonnhhooiittoottööii llllää

aalluuee ssaaaaddaaaann ppyyssyymmäääänn aavvooiimmeennaa..
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EEtteelläärriinntteeeenn ttiihheeääää kkooiivviikkkkooaa rraaiivvaattaaaann jjaa aalluueettttaa kkeehhiitteettäääänn

aavvooiimmeennaa eelliinnyymmppäärriissttöönnää..

KOSTEIKKO

PPoohhjjooiissoossaann kkoosstteeiikkkkoooonn iissttuutteettaaaann jjaa kkyyllvveettäääänn aaiikkaakkaauuddeellllee

ssooppiivviieenn kkoosstteeiiddeenn ppaaiikkkkoojjeenn kkaassvvii llaajjeejjaa,, kkuutteenn eessiimmeerrkkiikkssii rraannttaa--

aallppiiaa,, kkuurrjjeennmmiieekkkkaaaa jjaa rraannttaakkuukkkkaaaa..

AAvvooiinnttaa eetteelläärriinnnneettttää vvooiiddaaaann hhooiittaaaa eessiimmeerrkkiikkssii kkaasskkeeaammaallllaa..

KKaasskkeeaammiisseessssaa hhyyööddyynnnneettäääänn ppaallookkuuoorrmmaannaa aalluueeeellttaa rraaiivvaattttuu jjaa

ppuuiittaa.. KKuuvvaa PPiinnssiiöönnkkaannkkaaaallttaa..

KKoosstteeiikkkkooaalluueeeellllaa kkaassvvaavvaatt ppaajjuutt rraaiivvaattaaaann.. KKoosstteeiikkkkoooonn

rraakkeennnneettaaaann mmyyööhheemmppäännää aajjaannkkoohhttaannaa mmaahhddoolllliisseessttii ppiieennii ppaattoo,,

jjoollllaa vvooiiddaaaann ssääääddeellllää aalluueeeenn vveessiittaalloouuttttaa..
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Adaptiivinen suunnittelu ja toteutus

Pentin linnavuoren luonnonhoitoa toteutetaan

vaiheittain ja pidemmän ajan kuluessa. Toimen-

piteiden toteuttaminen vaiheittain mahdollistaa

vaikutusten seurannan ja arvioinnin . Siten onnis-

tuneita toimenpiteitä voidaan vahvistaa ja epä-

onnistuneita toimenpiteitä kehittää. Vaiheittai-

nen toteutus pitkällä ajalla vähentää

luonnonhoidon riskejä ja parantaa sen onnistu-

misen mahdollisuuksia.

Arkeologisesta ja luonnonhistoriallisesta hoidos-

ta on maailmalla vähän esimerkkejä, eikä näkö-

kulmaa vastaavasta luonnonhoidosta ole juuri-

kaan kotimaisia kokemuksia. Siten

toimenpiteiden toteutuksessa edetetään varo-

vaisuutta noudattaen. Koska hanke on pilottita-

paus, dokumentoidaan hankkeen toimenpiteet ja

ni iden seuraukset.

Kasvimateriaalin saatavuus

Linnavuoren luonnonhoidon tavoitteiden asetta-

miseen vaikuttavat saatavilla olevat kasvien tai-

met ja siemenet. Taimia ja siemeniä hankkiessa

aiotaan käyttää mahdollisimman läheltä peräisin

olevia kasvilaj ien kantoja. Ulkomailta tuotuja tai-

mia tai siemeniä ei aiota käyttää, vaikka niitä oli-

si saatavilla helpommin kuin kotimaisia kantoja.

Taimia ja siemeniä hankitaan keräämällä ni itä it-

se sekä ostamalla.

Alueen omistaja

Maanomistajan näkemykset huomioidaan luon-

nonhoidon suunnittelussa ja toteutuksessa.

Lähiseudun asukkaat

Lähiseudun asukkaiden mielipiteitä ja näkemyk-

siä suunnitelmaan kartoitetaan kohtaamalla

heitä Pentin linnavuoren lähiympäristössä.

Luonnonhoidon suunnittelun ja toteuttamisen

aikana lähiseudun asukkaita pyritään tavoitta-

maan akti ivisesti .

Tutkijat ja asiantuntijat

Pentin linnavuoren luonnonhoidon suunnitel-

maa ja sen pohjalta toteutettu ja toimenpiteitä

esitellään erilaisissa asiantunti joille tarkoite-

tu issa tilaisuuksissa. Suunnitelmaa ja toteutta-

misen tapaa koulitaan pyytämällä si ihen kom-

mentteja asiaan kuuluvien alojen

asiantunti joilta.

Harrastajien osallistaminen

Projektissa tiedustellaan eri harrastajaryhmien

kiinnostusta osallistua Pentin linnavuoren hoi-

tamiseen. Muita harrastaj ia voivat olla esimer-

kiksi keskiaikaharrastajat ja kasvitieteili jät.
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