
 

 

PAIKAN MERKITYS  

Seminaari ja keskustelutilaisuus 

13.10.2018 

Liedon Vanhalinnassa  
Paimionjoki-yhdistys ry ja Liedon Vanhalinna 

järjestävät lauantaina 13.10.2018 seminaarin  

teemoina paikan merkitys, yhteisöt ja osallisuus 

kulttuuriympäristöissä. 

Kokoonnumme yhteen pohtimaan paikkojen saamia 

erilaisia merkityksiä ja sitä, miten saada ihmisiä 

osallistumaan ja jakamaan kulttuuriympäristöjen- ja 

reittien suunnittelua ja hoitoa yhteistyössä 

viranomaisten kanssa. Millaisia uusia näkökulmia ja 

lähestymisiä voimme yhdessä löytää erilaisten 

kohteiden hoitoon ja kehittämiseen? Mitä 

osallistuminen ja osallistaminen tarkoittavat 

käytännössä? Entä millaisia merkityksiä paikat saavat? 

Seminaarin kohderyhminä ovat kaikki 

kotiseututyöstä, kulttuuriympäristöistä, 

luonnonympäristöistä ja kulttuurireiteistä 

kiinnostuneet yksityiset henkilöt, yhteisöt, yhdistykset, 

kansalaisjärjestöt, seurakunnat, kunnat ja kaupungit.  

Tunne perintösi, jaa tarinasi 

Seminaari on osa Euroopan kulttuuriympäristöpäiviä ja 

kulttuuriperintövuotta. 

www.kulttuuriymparistomme.fi 

 

ILMOITTAUTUMINEN VIIMEISTÄÄN 3.10.  

osoitteeseen elina.tuomarila@somero.fi TAI  

hannele.lehtonen@utu.fi 

Seminaarimaksu: 10 e, maksetaan paikan päällä.  

Kahvi ja lounas maksetaan erikseen.  

 

Lisätietoja 

Paimionjoki-yhdistys ry 

0400 211857 

elina.tuomarila@somero.fi  

www.paimionjoki.fi  

Liedon Vanhalinna 

050 3088167 / 010 292 7090 

hannele.lehtonen@utu.fi 

vanhalinna.utu.fi  

 

 

 

OHJELMA lauantaina 13.10.2018 
LIEDON VANHALINNA  

KLO 9.00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi 

KLO 9:30 Juuret vai jalat? 
Maunu Häyrynen FT, professori, Turun yliopisto   

KLO 10:00 Paikan merkitys 
Ilari Aalto, arkeologi ja tietokirjailija 

KLO 10:45 Tilasta paikaksi – osallistumalla 
juurtuminen 
Päivi Raivio, kaupunkimuotoilija, yhteisötaiteilija 

KLO 11:30 Onnistumisia – Adoptoi monumentti 
Kreetta Lesell, arkeologi, Pirkanmaan maakuntamuseo  

KLO 12:15 Lights on!  
Aino von Boehm, Metsähallitus & Nina Luostarinen, 
Humanistinen ammattikorkeakoulu 

KLO 13:00  LOUNAS  

KLO 13:45 KLO 10:45 Ei se mitä näen, vaan se mitä 
koen 
Antti Huttunen, Retkipaikka  

KLO 14:30 Maiseman muistot ja kulttuurireitit 
Uma Söderlund, kulttuurien tutkija 

KLO 15:15 Maisema ja luonto maakuntakaavassa  
Lasse Nurmi, erikoissuunnittelija, Varsinais-Suomen 
Liito 

KLO 16:00 Kommenttipuheenvuoro  

Satu Mikkonen-Hirvonen, Museovirasto  
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Tiivistelmät seminaariaiheista  

 
Juuret vai jalat? 
Maunu Häyrynen, maisemantutkimuksen 
professori, Turun yliopisto 
Paikat, paikan muistit ja paikkoihin perustuvat 
identiteetit ovat nousseet keskiöön viimeaikaisissa 
keskusteluissa maisemansuojelusta, kaupunkitilan 
hallinnasta ja kulttuuriperinnöstä. Keskusteluissa 
oletetaan helposti yksikäsitteinen ja pysyvä suhde 
yhteisöjen ja paikkojen välille. Jälkimodernissa 
yhteiskunnassa pitkäaikainen ja vakiintunut 
paikkasuhde on kuitenkin enemmän poikkeus kuin 
sääntö. Myös paikkojen kehityspolut ja paikkojen 
väliset yhteydet muuttuvat nopeasti. 
Yhteisöllisyyskään on harvoin yksiselitteistä tai 
kaikkien jakamaa. Voiko paikkasuhde tai paikan muisti 
jakaa yhteisöjä ja miten tämä 
heijastuu osallistumiseen tai suojeluun? 

 

Paikan merkitys  
Ilari Aalto, tietokirjailija, arkeologi 
Historialliset paikat kantavat muistoja ja merkityksiä. 

Ne eivät ole vain tyhjiä puitteita, vaan menneisyyden 

ja nykyisyyden aktiivisen kohtaamisen mahdollistajia. 

Historiallinen paikka voi tuottaa elämyksiä, opettaa ja 

jopa lisätä hyvinvointia ja voimistaa vierailijan 

kulttuuri-identiteettiä. Esitelmässä pohditaan, 

minkälaisia asioita kulttuurikohteella pitää huomioida, 

että tällainen vuorovaikutus paikan ja vieraan välillä 

olisi mahdollista. 

Lights on! 
Aino von Boehm, projektipäällikkö 
Metsähallitus, Luontopalvelut &  
Nina Luostarinen, TKI-lehtori, Humak 
Metsähallitus on yhdessä yhteistyökumppaniensa 

kanssa kehittänyt historiallisten matkakohteiden 

verkostoa Suomeen ja Viroon. Hanke valottaa 

Itämeren koilliskolkan yhteistä kiehtovaa 

menneisyyttä ja innostaa ihmisiä vierailemaan 

raunioilla, linnoituksissa ja linnavuorilla. Millaisia 

mahdollisuuksia hanke on avannut paikallisyhteisöjen 

osallisuudelle?  

 
 
 
 
 
 
 

Onnistumisia – Adoptoi monumentti  
Kreetta Lesell, tutkija, arkeologi  
Pirkanmaan maakuntamuseo 
Pirkanmaan maakuntamuseon Adoptoi monumentti -
toiminta käynnistyi vuonna 2008 Pirkanmaalla. Se on 
vapaaehtoistoimintaa, jossa yhdistykset tai muut 
toimijat hoitavat arkeologiaan tai rakennusperintöön 
liittyviä kohteita asiantuntijoiden avustuksella. Kaikille 
kohteille laaditaan oma hoitosuunnitelma ja museon 
asiantuntijat tukevat hoitotyötä. Adoptoijille 
järjestetään yhteisiä tapaamisia. Museo on järjestänyt 
myös kulttuuriympäristöleirin ja talkoita 
lyhytaikaisemmista hoitorupeamista kiinnostuneille. 
Vuosina 2017–18 Keski-Suomen museo, Helsingin 
kaupunginmuseo ja Vantaan kaupunginmuseo ovat 
aloittaneet toiminnan alueillaan. 

 
Tilasta paikaksi - juurtuminen paikkaan 
osallistumisen kautta 
Päivi Raivio, kaupunkimuotoilija, 
yhteisötaiteilija 
Miten yhteisötaide ja kaupunkimuotoilu toimivat 
paikan uusien merkitysten luomisen välineinä? 
Millaisia osallisuuden tasoja käytännön työstä voi 

löytyä?  

Maiseman muistot ja kulttuurireitit 
Uma Söderlund, kulttuurien tutkija  
Mitä ”paikan henki” tarkoittaa ja miten se voidaan 
ymmärtää osana vaellus- ja kulttuurireittien 
identiteettiä? Miten maisemaa luetaan, kun kävellään 
ja liikutaan eri kulttuurimaisemissa ja miten tämä 
lukutaito liittyy kulttuurireittien luomiseen, ylläpitoon 
ja kehittämiseen? Uma Söderlund tuo kokemuksia, 
vaikutteita ja tietoja Euroopan uusilta ja kehittyviltä 
kulttuurireiteiltä.  
 

Ei se mitä näen, vaan se mitä koen 
Antti Huttunen, Retkipaikka  
”Luonnossa hetket ovat niin paljon enemmän kuin 
vain se, mitä silmillä voi nähdä. Siksi en kuvaa sitä mitä 
näen, vaan sitä mitä koen.” Suomen luonnon aarteet 
johdattivat Antti Huttusen perustamaan vuonna 2012 
laajoja yleisöjä palvelevan ulkoilu- ja retkeilypalvelun 
verkkoyhteisön, Retkipaikan. Miten eri kohteiden 
identiteetti ja hetken kokemus välittyy virtuaalisesti? 
Mikä on oleellisinta paikan päällä, kohteessa?  
 

Maisema ja luonto maakuntakaavassa  
Lasse Nurmi, erikoissuunnittelija, Varsinais-
Suomen Liito 
Maakuntakaava laaditaan usein laajalle 
maantieteelliselle alueelle. Tästä syystä kaavassa on 
luontevaa käsitellä myös laajoja luonto- ja maisema-
alueita kokonaisuuksina. Maakuntakaavan keskeinen 



 

 

tarkoitus on välittää tietoa maakunnallisen tason 
kehittämistavoitteista tarkemmalle kaavoitustasolle 
kuten yleis- tai asemakaavaan, mutta käytännössä 
haja-asutusalueilla maakuntakaava on ainoa voimassa 
oleva suunnitelma. Maakuntakaavaa voitaisiinkin 
näillä alueilla käyttää nykyistä enemmän käytännön 
tason alueiden kehittämisen välineenä mm. 
yhteensovittamalla maisema-alueita, suojelualueita 
sekä virkistysreittejä ja -kohteita ja kehittämällä näitä 
alueita maakuntakaavaan tukeutuen. Varsinais-
Suomessa on käynnissä Luonnonarvojen ja -varojen 
vaihemaakuntakaavatyö, jossa luonto-, matkailu- ja 
virkistysteemat on avattu maakuntatasolla 
suunnitteluun – työ on alkuvaiheessa ja keskusteluun 
toivotaan laajaa joukkoa toimijoita. 

 


