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Saatteeksi
Tämän kartoituksen tarkoituksena on avustaa "Kuninkaantie uuteen kukoistukseen" hanketta keräämällä ja konseptoimalla ideatasolla Kuninkaantien varren festivaaleihin
liittyviä kulttuurisia sisältöjä reitin temaattiseen kehitystyöhön1. Kuninkaantie on
kulttuurimatkailu- ja aluekehityskäyttöön konstruoitu käsite, jota vastikään perustetun
Kuninkaantien yhdistyksen tulisi jatkossa työstää yhteistyöpinnaksi toimijoille ja tarinaksi niin
paikallisille kuin matkailijoille. Kartoituksella avustetaan Kuninkaantien teeman tulkintoja ja
näitä sisältöjä markkinoivan tarinan tai tarinoiden kehittämistä yhteiseksi kontekstiksi
monialaiselle verkostoitumiselle ja tuotteistamiselle.
Kartoitustyössä käytetään "Kuninkaantie uuteen kukoistukseen" -hankkeessa määriteltyä
Kuninkaantien reittiä. Ko. hankkeessa on jo kerätty Kuninkaantiehen liittyviä ja
reittitoiminnasta kiinnostuneita paikallisyrityksiä, yhdistyksiä ja luontokohteita tuleviksi
reittitoimijoiksi, sidosryhmiksi ja kiintopisteiksi.
Tämä kartoitustyö tukeutuu selvitykseen ”Taide- ja kulttuurifestivaalit – vahvistuva
kulttuurinen voimavara Esitys toimintaohjelmaksi vuosille 2017–2025” (OKM 2016:42).
Toimintaohjelma asettaa tavoitteeksi saattaa näkyväksi festivaalitapahtumien runsasta
kulttuuritarjontaa ja tarkastella tapahtumia aluekehityksen resurssina.
Työtä taustoittaa myös kirjoittajan selvitystyö Euroopan neuvoston kulttuurireitti -toiminnasta
vuoden 2016 aikana, etenkin kulttuurireittitoiminnassa kehitetyt periaatteet ja käytännöt
kulttuuriperinnön ja nykykulttuurin hyödyntämisessä aluekehitykseen ja kulttuurimatkailuun2.
Tätä viitekehystä on hyödynnetty tapahtumien sisällyttämiseksi Kuninkaantien kulttuuriseen
sisältöön. Mukaan on sisällytetty esimerkinomaisesti säännöllisiä ja yleisölle avoimia
paikallisia kylä- ja asukastapahtumia kulttuurisina elämäntavan, elinkeinojen ja
kulttuuriympäristön avaajina.
Kartoituksessa avataan kulttuurisen kestävyyden käsitettä ja kriteereitä festivaalien ja
kulttuurireittien yhteistyön osalta sekä ideoidaan kartoituksen työstämistä. Festivaalien
kulttuurisia sisältöjä suhteutetaan myös Kuninkaantien historialliseen ja kulttuurisiin
sisältöihin. Kuninkaantie kulkee merkittävässä kulttuurimaisemassa, johon sisältyy myös
rakennettua kulttuuriympäristöä ja arkeologisia kohteita. Näiden kulttuuristen sisältöjen
lukeminen ja "avaaminen" matkailijoille tulisi olla yksi Kuninkaantien kulttuurisista tavoitteista.
Kulttuurimaiseman sijoittaminen laajempaan kontekstiin vahvistaisi myös paikallisten
arvostusta lähimaisemalleen. Kartoitus liittyy OKMn kulttuurimatkailun ja tapahtumapolitiikan
kehitystyöhön, ja se on rahoitettu Leader Ykkösakseli ry:lle myönnetyllä opetus- ja
kulttuuriministeriön erityisavustuksella.
Hankkeen ohjausryhmän kokouksiin ovat osallistuneet hankkeen toteuttajan Ykkösakseli ry:n
toimitusjohtaja Maarit Teuri, neuvotteleva virkamies Anne Mattero opetus- ja
kulttuuriministeriöstä, projektipäällikkö Susanna Markkola Culture Finland -kulttuurimatkailun
katto-ohjelmasta, toiminnanjohtaja Kai Amberlan Finlands Festivals -yhdistyksestä,
erityisasiantuntija Tarja Haili Uudenmaan liitosta, projektipäällikkö Mia Aitokari Kuninkaantie
uuteen kukoistukseen -hankkeesta sekä Wasel Aral Bluegrass-festivaalista Strömforsin
ruukista Ruotsinpyhtäältä.

1

"Kuninkaantie uuteen kukoistukseen" hankkeen toimet jatkuvat vuoden 2018 alkuun.
http://www.ykkosakseli.fi/kuninkaantie-uuteen-kukoistukseen
2
Lehtimäki, Marianne (2017) Kulttuurireitit yhteisenä toiminta-alustana Taustaselvitys Euroopan
neuvoston kulttuurireittien laajennetusta osittaissopimuksesta (EPA), Culture Finland ja OKM.
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Eritysasiantuntija Tarja Haili ja hankepäällikkö Mia Aitokari avustivat kontaktien saamisessa
Kuninkaantien kuntiin. Valtaosa tapahtumista on kuitenkin etsitty verkkosivustoilta.
Verkkopolkuja tapahtuma-aineistoihin on useita ja monet aineistot olivat maalis-huhtikuussa
2017 osin päivittämättömiä. Tapahtumien Fb-sivut avautuvat yleensä huonosti ulkopuoliselle,
ja osalla tapahtumista ei ole julkisia verkkosivuja. Niinpä tätä kartoitusta ei tulisi mieltää
kattavana listauksena Kuninkaantien varren taide- ja kulttuurifestivaaleista ja tapahtumista,
vaan pikemminkin kokoelmana esimerkkejä alueen tapahtumista avustamaan temaattista
työstämistä.

Ruotsin Itämaa kuvattuna saksalaisin Sebastian Münsterin tapaan 1500-luvun alkupuolella
ilmestyneessä Kosmografiassa, jossa käsitellään lyhyesti myös lounaista rannikko-aluetta:
…"Nykyään se (Suomi) kuitenkin kuuluu Ruotsin kuninkaalle ja länsimaisen kirkon yhteyteen.
Hispanialaisia viinejä tuodaan maahan suurin määrin Itämerta myöten ja niitä nauttii tuo kansa ilon
yltymään asti. Asukkaat ovat Ruotsalaisten mukaan alkaneet Erik kuninkaan aikana tunnustaa
Kristusta. Ruotsin voittaa tämä maa viljan satoon ja hyvyyteen nähden, koska se on suureksi osaksi
tasainen eikä niin vuorinen ja soinen kuin Ruotsi. Etevimmät paikat ovat Turku, joka on
hiippakuntakaupunki, Raasepori, Viipuri, Karelia ducatus ym. Turku ei ole kaukana Uplannista,
Viipuria taas pidetään Suomenmaan rajana Venäläisiä ja Moskoviitteja vastaan ja samalla on se
koko maan esivarustuksena eli turvana näitä kansoja vastaan."
Lähde: kansanperinneblogi;
http://blog.kansanperinne.net/2009/11/suomi-sebastian-munsterin.html

Verkostoituminen perustuu tietenkin molemminpuoliseen kiinnostukseen, mutta tällä
kartoituksella pyritään kasvattamaan Kuninkaantien toimijoiden mielenkiintoa alueen
festivaalien ja tapahtumien suuntaan. Kartoitus haluaa rohkaista uusia laaja-alaisia
kulttuurisia näkökulmia paikallis-, kulttuuri- ja aluekehittäjien toimiin, osoittaa
verkostoitumisen etuja sekä edesauttaa reitin työstämisen ja aktiviteettien kehittämisen
sisällyttämistä aluekehityksen tavoitteisiin.
Tällaisenakin kartoitus todentanee kuinka tapahtumat sisältävät huomattavaa kulttuurista
sisältöä, osallistuttavat laajaa toimijakenttää ja omaavat huomattavaa aluekehitys- ja
matkailupotentiaalia. Toivottavasti kartoitus tavoittaisi myös kiireisiä tapahtumatoimijoita
vahvistaen kuinka merkittävää työtä he tekevät, ja kuinka heidän toimintansa asetettuna
Kuninkaantien laajempaan yhteiseen viitekehykseen vakuuttaa alueen kulttuurisesta
monipuolisuudesta ja aktiivisuudesta.
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Määritelmiä
Taide- ja kulttuurifestivaali3

säännöllisesti, tiettynä aikana ja tietyssä paikassa pidettävä yhteisöllinen tapahtuma,
joka koostuu yleisölle avoimesta taiteeseen ja kulttuuriin perustuvasta ohjelmistosta

Kulttuurimatkailun näkökulmista tapahtumat ovat tilaisuuksia, jotka tutustuttavat
matkailijoita paikalliseen kulttuuriin ja asukkaisiin. Siten ne luovat monenlaisia rajapintoja
uudenlaisien kulttuuri- ja matkailupalvelujen kehittämiseen.

Kansallinen kulttuurimatkailu4
Kulttuurimatkailussa tuotetaan alueellisia ja paikallisia kulttuurin voimavaroja arvostaen
matkailutuotteita ja -palveluja paikallisille ja alueen ulkopuolisille ihmisille ja tarjotaan niitä
liiketoiminnallisin perustein. Tavoitteena on luoda elämyksiä ja mahdollisuus tutustua näihin
kulttuurisiin voimavaroihin, oppia niistä tai osallistua niihin. Näin vahvistetaan ihmisten
identiteetin rakentumista, sekä oman että muiden kulttuurien ymmärrystä ja arvostusta.
Kulttuurimatkailun voimavaroja ovat paikan henki sekä kaikki ihmisen aikaansaama ja
muokkaama tieteessä, taiteessa, teknologiassa ja elinkeinoissa.

Yllä oleva kansallinen kulttuurimatkailun määritelmä on sopusoinnussa laaja-alaisen
kulttuuriperinnön määritelmän kanssa. Euroopan neuvoston yleissopimus
kulttuuriperinnön yhteiskunnallisesta merkityksestä (ns. Faron sopimus 2005), jonka
Suomi vastikään ratifioi, määrittelee kulttuuriperinnön5:
Kulttuuriperintö tarkoittaa niitä menneisyydestä perittyjä voimavaroja niiden omistajasta
riippumatta, jotka ihmisten mielestä kuvastavat heidän jatkuvasti muuttuvia arvojaan,
uskomuksiaan, tietojaan ja perinteitään. Tähän kuuluvat kaikki ihmisten ja
paikkojenvuorovaikutuksesta aikojen kuluessa rakentuneen ympäristön osat.
Faron sopimus määrittää myös uuden termin osallisuudesta, kulttuuriperintöyhteisön,
jota myös voidaan soveltaa niin yksittäisen tapahtuman kuin koko reitin toimijoihin:
Kulttuuriperintöyhteisö tarkoittaa niitä ihmisiä, jotka arvostavat tiettyjä kulttuuriperinnön
piirteitä, joita he haluavat julkisen toiminnan puitteissa ylläpitää ja välittää tuleville
sukupolville.

3

Opetus- ja kulttuuriministeriö julkaisuja 2016:42, Taide- ja kulttuurifestivaalit –vahvistuva kulttuurinen
voimavara Esitys toimintaohjelmaksi vuosille 2017-2025. Katso myös Kaisa Herranen & Sari Karttunen
(2016) Festivaalien ja tapahtumien edistäminen kulttuuriplitiikassa Katsaus tietopohjaan,
valtionavustuksiin ja vaikuttavuuteen. Cupore.
4
Vuodelta 2006, päivitetty "Kulttuurimatkailun kehittämisstrategia kansainvälisille markkinoille 2014–
2018" raporttiin 2014; http://www.visitfinland.fi
5
Ulla Salmela, Hannu Matikka, Pauliina Latvala ja Petja Kauppi, toim.(2015). Kohti kestävää
kulttuuriperintötyötä Taustaselvitys Faron yleissopimuksen voimaansaattamiseksi Suomessa, OKM,
Museovirasto ja Kotiseutuliitto. www.nba.fi
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Vuosille 2014–2020 laadittu Kansallisen kulttuuriympäristöstrategia:
Kulttuuriympäristö
tarkoittaa
ihmisen
toiminnasta
sekä
ihmisen
ja
vuorovaikutuksesta
syntynyttä
ympäristöä.
Kulttuuriympäristö
pitää
kulttuurimaisemia, aluekokonaisuuksia ja yksittäisiä kohteita.

luonnon
sisällään

Strategiassa kulttuuriympäristö jaetaan kolmeen kategoriaan; kulttuurimaisemaan,
rakennettuun kulttuuriympäristöön sekä arkeologiseen kulttuuriperintöön6.

Euroopan neuvoston kulttuurireittitoiminta 7 muodostaa kartoitukselle viitekehystä:
Euroopan neuvoston kulttuurireitti on kulttuurialan, koulutuksen, kulttuuriperintöalan ja
matkailusektorin yhteistyöhanke, jonka tavoitteena on kehittää ja edistää matkareittiä tai
joukkoa matkareittejä, jotka perustuvat historialliseen väylään, kulttuuriseen käsitteeseen,
hahmoon tai ilmiöön, jolla on kansainvälinen merkitys yhteisten eurooppalaisten arvojen
ymmärtämiseksi ja kunnioittamiseksi.
Käytännön kulttuurireittitoimintaa toteuttavat oikeudellisen statuksen omaavat avoimet
reittiyhdistykset, joiden jäseninä verkostoja ja yhdistyksiä, paikallisia ja alueellisia
viranomaisia, oppilaitoksia, yliopistoja ja ammattijärjestöjä ym. vähintään kolmesta maasta.

Kuninkaantien aluerajaus
Kuninkaantie on määritelty "Kuninkaantie uuteen kukoistukseen" -hankkeessa, ja tämä
rajaus löytyy retkipaikka.fi -sivustolta. Tapahtumia on kartoitettu hankkeen määrittelemän 22
kunnan listauksen mukaan: Naantali, Raisio, Turku, Parainen, Kaarina, Paimio, Salo, Lohja,
Raasepori, Inkoo, Siuntio, Kirkkonummi, Espoo, Helsinki, Vantaa, Sipoo, Porvoo, Loviisa,
Pyhtää, Kotka, Hamina ja Virolahti. Sen lisäksi seuraavat kunnat olivat ilmaisseet
kiinnostuksestaan Kuninkaantie-yhteistyötä kohtaan: Kustavi, Kemiönsaari, Lieto, Sauvo,
Hanko, Vihti, Miehikkälä ja Lappeenranta, ja niiden tapahtumia on myös tarkasteltu, samoin
kuin muutaman muun "päivämatkan" päässä Kuninkaantiestä sijaitsevan kunnan
tapahtumia8. ‒ Kukin kunta, niin kuin kaikki tässä kartoitetut tapahtumatkin, määrittelevät
luonnollisesti itse, miten haluavat hyötyä Kuninkaantie -hankkeesta ja kiinnittyä yhdistyksen
toimintaan.

6

www.ym.fi
Ote Euroopan neuvoston päätöslauselmasta CM/Res(2013)67.
8
"Kuninkaantie uuteen kukoistukseen" -hankkeen projektipäällikkö Mia Aitokari 16.5.2017.
1600-1700-luvuilla kävellen taittuvana päivämatkana pidettiin kahta peninkulmaa, eli noin noin 20 km,
ratsastaen ilman suurta kuormaa noin 25-30 km, parhaimmillaan lähes 50 km. Lähteet:
https://fi.wikipedia.org/wiki/Vanhat_suomalaiset_mittayksik%C3%B6t; http://www.kysy.fi
7

8

Kuvakaappaus Kuninkaantien reitistä retkipaikka.fi- sivustolta.

Kartoituksen rakenne
Kuninkaantie kulkee Varsinais-Suomen, Uudenmaan ja Kymenlaakson maakuntien läpi.
Näiden maakuntien sisällä festivaaleja ja tapahtumia on kartoitettu kunnittain "lännestä
itään". Kartoituksessa on käytetty hyväksi sekä Uudenmaan liiton että "Kuninkaantie uuteen
kukoistukseen" -hankkeen kontakteja. Tietoja on täydennetty verkosta löytyvillä tiedoilla.
Tapahtumista kertovaa aineistoa on etsitty kunkin kunnan sekä tapahtuma- ja kuntaliittymien
sivustoilta alaviitteiden mukaisesti. Esimerkiksi TUKKU-sivusto on Turun ja lähikuntien
kulttuuripalvelujen
yhteinen
sivusto
Facebookissa,
jossa
ilmoitetaan
alueen
kulttuuritapahtumista ja -palveluista9. Työtä on kerryttänyt paitsi se, että Suomi on
kesätapahtumien maa, myös se, että useimpien kuntien tapahtumakalenteri on rakennettu
päiväpohjalta. Esimerkiksi Turun tapahtumakalenterista löytyy yli 1400 yksilöityä
tapahtumaa, mitä lukua on kasvattanut kunkin Turun kaupunginteatterin esityksen
listaaminen omana tapahtumanaan.
Aikeissa oli soveltaa Finlands Festivalsin käyttämää "taidegenreiden" jaottelua:
monitaidefestivaalit, klassinen musiikki, ooppera ja kuoro, nykymusiikki, jazz / blues, pop /
rock, folk, tanssi, teatteri ja kirjallisuus, lasten ja nuorten tapahtumat, kuvataide ja elokuva 10.
Työn edetessä kävi ilmi että tapahtumat ovat usein monialaisia, linkittävät taidetta,
markkinoita ja elämäntapaa. Sen lisäksi tapahtumien sisällöt saattavat vuosittain vaihdella.
Osasta tapahtumia ei verkosta löytyvistä tiedoista voinut päätellä tarkkaa ohjelmasisältöä,
esim. musiikin genreä. Joskus tapahtumapaikka vaikutti pysyvimmältä tekijältä. Niinpä tästä
jaosta luovuttiin.
Ehkäpä juuri tapahtumat elävät voimakkaasti ajassa kehittyen
ennakkoluulottomasti erilaisia taidealoja yhdistäviksi?
Selkeiden taide- ja kulttuuritapahtumien lisäksi on kerätty Kuninkaantien teeman kannalta
kuvaavia,
elämäntapaan
liittyviä
paikallistapahtumia
kansallisen
kulttuurimatkailumääritelmän käyttämän kulttuurin laajan käsittämistavan mukaisesti. On
selvää että kartoitus ei voi olla täysin kattava, ja että esimerkiksi lukuisat herkulliset
markkinat, kaupunki-, kylä-, asukas- ja toritapahtumat jäävät kirjaamatta.

9

Sivustolla ovat mukana Oikeesti jotakin -kulttuuriverkostona Aura, Kaarina, Lieto, Masku, Mynämäki,
Naantali, Nousiainen, Paimio, Pöytyä, Raisio, Rusko, Sauvo ja Turku. Muita kokoavia
tapahtumasivustoja ovat mm. https://tapahtumainfo.fi, www.lippu.fi , https://fi.eventbu.com ja
www.festivals.fi.
10
www.festivals.fi
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Kuninkaantien tarinoista
Temaattista matkailureittiä tai kulttuurireittiä voitaisiin kuvata myös tarinalähtöisenä
palvelumuotoiluna. Tällä voidaan selventää teematyöskentelyn strategista merkitystä
liimana, joka sitoo yhteen paikkoja, sisältöjä, toimijoita ja palveluja. Teema luo toiminnalle
suuntaa ja identiteettiä, mikä puolestaan auttaa tuotteistamisessa ja markkinoinnissa.
Teeman ja tarinan tai tarinoiden rinnakkainen miettiminen tuo aineksia myös kulttuuri- ja
matkailutoiminnan tarjonnan elämyksellisyyden analysointiin. Minkälaisia merkityksiä
Kuninkaantien temaattisen matkailureitin kohteet ja palvelut tarjoavat matkailijalle? Miten
Kuninkaantien temaattista sisältöä voitaisiin hyödyntää toimijoiden kokoamisessa ja sitä
kautta palvelurakenteen jäsentämisessä?

Suuri Rantatie Kuninkaantienä
Turun linnan ja Viipurin linnan välille lienee rakentunut jonkinlainen maayhteys, kuten
ratsupolku, viimeistään linnojen valmistuttua 1300-luvun alussa. Reitti rakentui oletettavasti
asuttujen paikkojen kautta; jokisuihin, minne asutus oli keskittynyt, kylästä kylään ja
myöhemmin kirkolta kirkolle. Reitin varrelle syntyi lisää asutusta, elinkeinoja ja palveluja:
kuninkaankartanoita, kartanoita, ruukkiyhdyskuntia, majataloja, krouveja, maatiloja ja lisää
linnoituksia. Sopivissa kohdin reitillä oli yhteys vesireittiin, ja talvisin tieyhteys muuttui paikoin
jääpeitteitä hyödyntäväksi rekireitiksi11.
Rannikkoa myöten kulkenut maayhteys palveli alkuunsa hallintoa, etenkin verollepanoa ja
oikeudenkäyttöä, ts. käräjienpitoa. 1400-luvulla reitille rakennettiin siltoja. 1400- ja 1500luvun ensimmäisellä puoliskolle reitin varteen rakennettiin kirkkoja, jotka toimivat myös
pyhiinvaellusten etappeina ennen 1500-luvun uskonpuhdistusta. 1500-luvun puolessa
välissä kuningas Kustaa Vaasa ohjasi kirjeillään teiden valvontaa ja kuntoa. Vanhin säilynyt
lähde Suomen tieverkostosta onkin kuninkaan sihteerin Jaakko Teitin laatima luettelo
vuosilta 1555–56. Siihen sisältyy Hämeen härkätie, Ylinen Viipurintie Hämeestä
Salpausselkää noudatellen kohti Viipuria sekä meren puolta vievä Suuri Rantatie eli
Kuninkaantien rajaus12.
Rahvas joutui rakentamaan teitä voutien ja nimismiesten valvonnassa. Kuninkaankartanot,
joissa voudit asuivat, olivat reitin kiintopisteitä. Kuninkaankartanoita oli Perniössä, Espoossa,
Helsingissä, Porvoossa ja Kymissä. Myös reitin tuntumassa olevia pappiloita velvoitettiin
majoittajiksi, samoin nimismiehiä13. Matkailijat ja muutkin kuin kruunun asioissa liikkuvat
suosivat reittiä, koska se kulki asuttujen alueiden halki, ja oli siksi turvallisempi ja toimivampi
liikkua14.
Kestikievareiden palveluista annettiin määräyksiä koskien kruunun ja kuninkaan asioissa
matkustavia tiettävästi ensi kerran vuonna 1633. Virallinen kestikievarijärjestelmä syntyi
1649 yhdistämään Ruotsin suurvallan läntiset ja itäiset alueet toisiinsa. Se säilyi Suomessa
pääpiirteissään samana 1900-luvulle asti. 1700-luvulla kestikievareita tuli olla tienvarsilla
kahden peninkulman välein (n. 20 km).
Viipurista pystyttiin jatkamaan kohti Nevan suuta ja Pähkinäsaarta luultavasti jo keskiajalla.
Myöhemmin tätä reittiä nimettiin Suureksi Venäjäntieksi. Tien merkitys kasvoi, kun Pietari
perustettiin Nevan suulle 1703. Reitistä tuli osa Tukholman ja Pietarin välistä postitietä,
11

C. J. Gardberg - Kaj Dahl (1991). Kuninkaantie, Otava, 9.
Antila, Kimmo, " Maata ja vettä pitkin", YM, Museovirasto (2001). Rakennusperintömme
Kulttuuriympäristön lukukirja, 97.
13
C. J. Gardberg, Kaj Dahl (1991). Kuninkaantie, Otava. 11–13.
14
Pekka Kilpinen, toim. (2005). Kuninkaantieltä kerrottua Matkailijoiden kuvauksia 1700-luvulta, SKS.
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joskin vuosisadan toisella puoliskolla rajamuutosten myötä Haminan ja Viipurin välisellä
osuudella Kuninkaantien ruotsalaisjärjestelmä, kestikievarit ja postitoimistot, lakkasivat
toimimasta15.

Ote Kuninkaantie reitin alueesta vuonna 1626 valmistuneesta Andreas Bureuksen
maantieteellisiin mittauksiin perustuneesta kartasta Orbis arctoi nova et accurate
delineatio, missä ensi kerran kuvattiin Suomen niemen tarkka maantieteellinen muoto.
http://www.vanhakartta.fi/historialliset-kartat/yleiskartat/1600-luvun-karttoja.

1700-luvun alkupuoli oli isonvihan (1700–1721), ruton, terrorin ja pikkuvihan (1742–43) aikaa
Kuninkaantienkin alueella. Reittiä käyttivät niin Ruotsin kuin Venäjänkin sotajoukot.
Talonpojat joutuivat kestämään pakkokyydityksiä, pakkokestitystä ja ryöstelyjä. Suomen
puolella reitin päätepisteeksi tuli Hamina. Vuoden 1743 rajamuutosten myötä tie lyheni
Kymijokeen Ahvenkoskelle.
1700-luvun lopulla Rantatie oli maan käytetyin tie. Tietä kunnostettiin Kustaa III ja hänen
mittavan seurueensa vierailulle vuosisadan lopulla (1775–1790)16. 1700-luvun lopulla ja
1800-luvun alussa kartanot alkoivat kasvavasti pitää omia kestikievareitaan reitin varressa.
Kuninkaantie-nimitys esiintyy ensi kerran vuonna 1735 annetuissa kuninkaan päätöksistä
yleisistä teistä ja niiden leveyksistä liittyen kruunun virka-asioissa matkustamiseen
kuninkaan tai käskynhaltijoiden passilla (hollikyyditysjärjestelmä). Se on alkuperäiseltä
merkitykseltään tienpidollinen; rakentamiseen ja kunnossa pitoon liittyvä. Kuninkaantien tuli
olla vähintään 10 kyynärää leveä (vajaa 6 m), kestikievareilla varustettu, tapuli- ja
ylämaankaupunkien välinen tie asteikolla, jossa oli käräjä-, kirkko- ja myllyteitä pitäjän ja
kihlakunnan alueen sisäiseen liikenteeseen, ja maanteitä maakunnan sisällä. Suomessa
tällaisia, kruunua varten varustettuja "Kuninkaanteitä" oli Turusta Viipuriin, Turusta Hämeen
linnaan (nykyiseen Hämeenlinnaan), Turusta Olavin linnaan (nykyiseen Savonlinnaan) 17.
Nyt "Kuninkaantie" on linjattu Suuren Rantatien mukaan. Suuri Rantatien linjaus vaihteli
vuosittain, kun talviteissä rekireiteillä hyödynnettiin jäätyneitä järvenselkiä. Reitti muuttui
luonnollisesti myös vuosikymmenten ja -satojen saatossa mm. asutuksen kehittymisen
myötä. Rautateiden rakentaminen 1800-luvun jälkipuoliskolla muutti koko maan liikenne- ja

15

C. J. Gardberg, Kaj Dahl (1991), 14–15.
C. J. Gardberg, Kaj Dahl (1991), 20–23.
17
Salminen, Tapio (1993). Suuri Rantatie Stora Strandvägen, Tiemuseon julkaisuja 7, Tielaitos.
16
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kuljetusverkkoa. Silloin myös Kuninkaantien reitti menetti merkitystään Suomen autonomisen
alueen läntisten ja itäisten alueiden yhdistäjänä.
Kuninkaantien reittiä pitkin on siis tuotu maahan kruununhallintoa, hallintokulttuuria ja
kulttuurivaikutteita. Samalla Kuninkaantien matkaaja on joutunut kosketuksiin paikallisen
kulttuurin kanssa; veräjien avaamisessa, hevosten vaihdossa, aterioidessa, majoituksessa,
käräjissä, kaikissa kyydityksissä. Täten Kuninkaantietä on leimannut erilaisten kulttuurien
kohtaaminen ja kulttuurien vuoropuhelu kruununhallinnon, hovikulttuurin, säätyläiskulttuurin,
kansan- ja rahvaankulttuurin sekä eri syistä ja eri puolilta matkaavien kesken. Kuninkaantietä
voitaisiin kuvata kulttuurien kohtaamisen reittinä ja rakentaa Kuninkaantien temaattista
sisältöä tältä pohjalta; tällä reitillä kohdataan paikallisia ja vieraita tapoja ja ihmisiä ja heidän
mukanaan moninaisia kulttuurisia virtauksia. Niinpä esimerkiksi taidefestivaalien lisäksi reitin
tarjontaan voitaisiin liittää Suomen kulttuurimatkailun omaksuman laaja-alaisen
kulttuurimääritelmän
mukaan
toritapahtumia
ja
messuja;
kesämarkkinoita,
maalaismarkkinoita, keskiaikamarkkinoita ja kalamarkkinoita18 samoin kuin paikallisia
urheilutapahtumia tai avoimien pihojen ja puutarhojen päivän tilaisuuksia19.
Osa Kuninkaantien tapahtumista on linkittyneitä satojen vuosisatojen aikana kehittyneeseen
kulttuuriympäristöön.
Kuninkaantie
kulkee
valtakunnallisesti
merkittävässä
kulttuuriympäristössä, jossa on perinnemaisemia kuten kylämaisemia ja yhtenäisinä
säilyneitä osia vanhoista kirkonkylistä, keskiaikaisia kivikirkkoja ja merkittäviä hautausmaita,
linnoitusrakenteita,
historiallisia
ruukkeja,
kartanoita,
pappiloita,
huviloita,
puukaupunkirakentamista, merkittävää arkkitehtuuria eri aikakausilta (niin julkisessa
käytössä kuin yksityisomistuksessa), arkeologisia kohteita, puutarhoja ja puistoja. Maisema
kertoo myös sen käytön historiasta ja sen käyttäjistä; heidän elinkeinoistaan ja
elämäntavoistaan. Sitä kautta voidaan kartoittaa kulttuurisia sisältöjä matkailureitille;
tapahtumia maiseman, elinkeinojen ja elämäntavan ”majakkoina”, joita reitin
teemoittamisessa voi hyödyntää.

18
19

www.markkina.net
www.avoimetpuutarhat.fi; www.oppnatradgardar.fi

12

Viitekehystä Euroopan neuvoston kulttuurireittitoiminnasta
Euroopan neuvoston kulttuurireittitoiminta on kehittänyt keinoja yhteistyöhön kulttuuri-,
matkailu- ja aluekehittäjien kanssa. Jos näitä menetelmiä sovelletaan Kuninkaantien
yhteistyön rakentamiseen, toiminta pohjautuu paikallisten resurssien tunnistamiseen, ja
valittu teema luo yhteisen toiminta-alustan. Kulttuuriset sisällöt, osallistuminen, luova talous
ja pk-työllistyminen ovat keskeisiä painopisteitä. Avoin reittitoiminta yhdistää toimijatasot ja
erilaiset osaamisalueet. Yhteisesti asetetut alueelliset tavoitteet (sosiaaliset, kulttuuriset ja
taloudelliset) luovat yhteisen kehyksen kommunikaatiolle ja markkinoinnille 20.
Euroopan neuvoston kulttuurireitin rakentaminen tapahtuu vaiheittain. Kuninkaantiehen
sovellettuna vaiheet olisivat:
1) Kuninkaantien teeman määrittely
2) reitin varren kulttuuriperintöelementtien tunnistaminen
3) koko reitin kattavan verkoston luominen jolla on oikeudellinen asema = yhdistys
4) painopistetoimet ja yhteisten toimien koordinointi, sisältäen kulttuuriset
elementit
5) yhteisen näkyvyyden luominen
Mikäli reitti pyrittäisiin saamaan Euroopan neuvoston kulttuurireitiksi, pitäisi teemoittamista
työstää vähintään kolmen maan kanssa yhdessä.
Reitin teema toimii yhteistyötä kokoavana kehikkona, jonka määrittelyllä luodaan kulttuurisia
sisältöjä matkailureitille. Seuraavat kysymykset jäsentävät temaattista työskentelyä:

Mikä on Kuninkaantien reitin temaattinen juoni?

Mitkä ovat Kuninkaantien teeman ja siitä rakentuvan reitin keskeisintä
aineellista
/
rakennettua ja aineetonta kulttuuriperintöä ja alueen
nykykulttuurin
ominaisuuksia?

Mitkä
ovat
näiden
kulttuuristen
sisältöjen
paikalliset,
kansalliset
ja
monikansalliset ulottuvuudet?

Mitä erilaisia sidosryhmiä voidaan liittää Kuninkaantien teemaan?

Millä tavoin Kuninkaantien teema esiintyy tai on esitetty mukana olevissa tapahtumissa
ja toimijoiden aktiviteeteissa?

Miten teema edesauttaa ymmärtämään paremmin ja syvemmin
Kuninkaantie
aluetta ja sen kulttuurisia yhteyksiä ja sisältöjä?


Kulttuurireitin teema yhdistää sidosryhmiä.

20

Institut Europeen des Itineraires Culturels, Council of Europe (2015). Cultural routes management:
from theory to practice Step-by-step guide to the Council of Europe Cultural Routes.
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Teemaan liittyvä tieteellinen arviointi ja toimien kriittinen tarkastelu tältä pohjalta tulisi
jäntevöittää toimintaa. Tähän sisältyvät myös kansainväliset yhteydet ja verkostoituminen,
jolla voidaan parantaa osaamista ja saadaan vertailupohjaa omien toimien arviointiin.
Ajankohtaiseksi esimerkiksi käy Norjassa tehty ja norjalaisten vetämä, kansainvälinen
Kuninkaantien tieosuuden kunnostamisen restaurointiprojekti "Kongevägen över Filefjell",
joka sai Europa Nostra 2017 palkinnon21.
Reittiyhdistyksen tulisi on verkostoitua siten, että toiminta pohjautuu hyvään
paikallistuntemukseen, mukana on kulttuurialan, sisältäen nykykulttuurin ja -taiteen,
toimijoita, kulttuurimaiseman ja -perinnön asiantuntijuutta, matkailun palvelurakenteiden
osaamista sekä luovan talouden toimintaa. Toiminnassa tulisi olla mukana myös alueellisista
kehittämistoimista vastaavia.

Tapahtumien kulttuurisesta kestävyydestä
Vuosi 2017 on YK:n kestävän matkailun vuosi. Suomen hallituksen matkailun kärkihankkeen
tavoitteena on saada kulttuurimatkailuesitteisiin kulttuurista sisältöä. Vuosi 2018 on julistettu
EU:n Kulttuuriperinnön eurooppalaiseksi vuodeksi. Kestävän kehityksen periaatteiden
edistäminen on ajankohtaisuudessaan välttämätön lähestymiskulma tapahtumien
nivomisessa Kuninkaantien toimintaan, tai toisin päin ilmaistuna, Kuninkaantien
suuntaamisessa kulttuuritapahtumien tukemiseen. Suomi on sitoutunut globaalin kestävän
kehityksen toimintaohjelman Agenda 2030:n toimeenpanoon, ja pyrkii parhaillaan samaan
uusia sidosryhmiä sitoutumaan siihen.
Pisimmällä ollaan ympäristöllisten asioiden huomioimisessa. Ekokompassi -järjestelmä on
kehittänyt 10 kriteeriä, joiden noudattamiseen tapahtuman tulee sitoutua saadakseen
ekokompassi -sertifioinnin22.
Näiden periaatteiden lisäksi pitäisi pystyä määrittelemään yhteistä kulttuuriseen
kestävyyteen liittyvää arvopohjaa ja kriteeristö. Prosessi on käynnissä akateemisesta
tutkimuksesta käytännön-läheisiin "tarkista nämä"-listoihin. Seuraavassa esimerkki
jälkimmäisestä, lähinnä jäsentelevästä arvioinnista, joka voisi käyttää alustavana kriteerinä
Kuninkaantien verkostoitumisessa.
Ytimen näihin arvioihin muodostavat ihmisten välistä kanssakäymistä koskevat arvot:

suvaitsevaisuus ja osallisuus

vapaus, oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo

rauha, turvallisuus ja turvallisuus

terveys, hyvinvointi ja elinvoimaisuus

luovuus, mielikuvitus ja innovaatio

kiintymys ja kunnioitus23

21

http://www.visitkongevegen.no; http://www.europeanheritageawards.eu/winners/kings-road-acrossfilefjell/
22
www.ekokompassi.fi/tapahtumat/ekokompassi-tapahtuma-hanke-2015-2017
23
www.kulmat.fi; Hawkes, J. (2001) The Fourth Pillar of Sustainability. Culture’s Essential Role in
Public Planning. Cultural Development Network, Melbourne. Luettavissa:
http://burgosciudad21.org/adftp/Jon%20Hawkes%20-%20Fourth%20Pillar%20of%20Sustainability.pdf
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Perusarvojen ja kestävän kehityksen periaatteiden lisäksi kulttuurisen kestävyyden
kriteeristöön liittyvät monimuotoisuuden (diversiteetin) arvostaminen sekä globalisaation että
paikallisen erityislaadun huomioiminen ja vaaliminen, sitoutumisen, aktiivisen
kansalaisuuden ja kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen, pyrkimys luovuuteen ja
uudistumiseen, koheesioon, osaamisen kasvattamiseen ja sosiaaliseen pääomaan.
Tapahtumat ovat itse asiassa kulttuuri- ja sosiaalisen pääoman ilmentäjiä: "kulttuuripääoma
on liima, joka pitää yhteiskuntaa yhdessä; sosiaalinen pääoma on voiteluaine, joka saa
24
yhteiskunnan toimimaan sujuvasti" .
Kulttuuriseen kestävyyteen liittyy myös elämysmaailmasta ja elämänlaadusta huolehtiminen,
menneestä tulevaisuuteen liittyvän jatkuvuuden, ominaislaadun sekä johonkin kuulumisen ja
paikan olemuksen vaaliminen. Kulttuurinen kestävyys tähtää eettisyyteen ja moraaliin,
edistykseen ja kehitykseen. Keskeisiä kysymyksiä kulttuurisen kestävyyden viitekehyksen
rakentamiseksi ovat:




Minkä laatuinen on yhteisön panos tarkasteltaviin toimiin?
Missä määrin toimet heijastavat niiden yhteisöjen arvoja ja elämäntapaa, joihin nämä
toimet vaikuttavat?
Parantavatko toimet yhteisöjen mahdollisuuksia vuorovaikutukseen ja
vaikuttamiseen?

Yhteisön vaikutusanalyysin työkaluiksi kehitettävien indikaattoreiden tulisi kohdistua sekä
toiminnan arvoihin, käytäntöihin että tuloksiin25.
Siten kulttuuriseen kestävyyteen sisältyy monipuolisen tiedon hankkiminen kohteesta, tässä
tapauksessa ko. tapahtumasta, ja paikallisväestöistä (myös vähemmistöistä) ja heidän
arvoistaan ja suhteestaan ko. tapahtumaan. Arviointi auttaa sellaisten valintojen tekemistä,
joissa kunnioitetaan yhteisöjen vapautta harjoittaa kulttuuria eri muodoissa 26. Kuninkaantien
yhteydessä yksi keskeisistä huomioitavista asioista on arvioida tapahtuman kantokykyä.
Järjestetäänkö ja osallistutaanko tapahtumaan kaikille avoimena "juhlana" vai onko se
pikemminkin paikallinen tapahtuma samanmielisille ja -kielisille, jonka myös toivotaan
pysyvän sellaisena?

24

Hawkes, J. (2001), The Fourth Pillar of Sustainability. Culture’s Essential Role in Public Planning.
Cultural Development Network, Melbourne.
25
Ibid.
26
http://www.reilumatkailu.fi/kulttuurinen-kestavyys-matkailussa-sanahelinasta-kaytannon-tekoihin/
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Tapahtumia Kuninkaantien varrella Varsinais-Suomessa

Turku-Paimio osuus on reitin 110 kautta n. 26 km. Kuninkaantie Varsinais-Suomessa on esitetty
retkipaikka.fi -sivustolla neljällä karttapohjalla, jonka mukaisesti edetään tapahtumien
esittelyssä lännestä itään; Kustavi, Naantali, Raisio, Turku, Parainen, Kaarina, Paimio ja Salo.

Kustavin vuosittaisia tapahtumia ovat koristeltujen juhannussalkojen pystytys
juhannusaattona, Volter Kilpi -kirjallisuusviikko heinäkuussa, lohimarkkinat elokuun
ensimmäisenä lauantaina ja Saaristokulttuurin viikko elokuun lopulla, joka huipentuu
Muinaistulien yöhön27.
Vehmaa järjestää Rautilan Syysmarkkinat Vehmassalmen tanssilavalla syyskuussa.
Ilmeisesti luvassa on paikallista viihtymistä musiikin ja ruuan parissa28.
Masku käy myös esimerkiksi kiinnostavista paikallistapahtumista. Siellä järjestetään
elokuussa Kurkkumarkkinat ja Muinaistulien yö Härmälän rotkolla, syyskuussa Lemust
leippä markkinat ja lokakuussa osallistutaan Varsinais-Suomen runoviikon tapahtumiin29.
Naantalin Musiikkijuhlien ohjelmisto keskittyy kamarimusiikkiin kesäkuun alussa30.
Raisiosta ei löytynyt festivaaleja.

27

www.kustavi.fi
www.vehmaa.fi
29
http://www.masku.fi; http://www.vsrunoviikko.net
30
http://www.naantalinmusiikkijuhlat.fi/
28
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Suuri Rantatie oli jo keskiajalla kruunun asioissa liikkuvien ohella rahvaan, säätyläisten ja
kauempaa tulleiden matkalaistenkin käytössä. Kuvaa katsellessa on helppoa kuvitella
kuinka ennen uskonpuhdistusta Turun ja Viipurin dominikaaniluostarien ja Viipurin,
Rauman ja Kökarin fransiskaaniluostareiden kerjäläismunkit kävelivät tiellä
avustustoimissaan, ehkä pyhiinvaeltajia vaelsi P. Henrikin haudalle tai aina Nidarosiin asti
kääntyäkseen P. Olavin puoleen. Kulkukauppiaat, työpaikkaa etsivät rengit ja piiat,
käsityöläiset, teinit ja ylioppilaat sekä kerjäläiset kulkivat pieninä joukkoina, ja säätyläiset
vaunuilla tai reellä. P. Henrikin päivien aikaan, jolloin pidettiin Turun markkinoita, väkeä oli
varmaan tungoksiin asti. Kuvalähde www.suomikuva.fi.

Turku on täynnä kesätapahtumia. Kaupungin tapahtumakalenterin tapahtumista on
21vlistattu matkailijoita kiinnostaviksi. matkailijoita kiinnostaviksi. Näistä tapahtumaluonteisia
ovat Linnakierros, SirkusUnioni, koko perheelle suunnattu Musafestari sekä
Seikkailupuiston teatteri31. Monet muutkin kesäteatterit, eikä vain VarsinaisSuomessa, voisivat olla kohokohtina Kuninkaantiehen tutustumisessa.
Suurin osa tapahtumista liittyy musiikkiin. Turun musiikkijuhlat ovat korkeatasoinen
klassiseen musiikkiin perustuva tapahtuma elokuussa32. Turku Jazz Festival pidetään
Turun keskustassa elokuussa33. Ruisrock on Suomen suositumpia kesäfestivaaleja (100
000 kävijää vuonna 2016)34. Heinäkuussa järjestettävän, Itämeren satamakaupunkeja
vuosittain kiertävän Euroopan suurimman purjehdustapahtuman Turun The Tall Ships
Races 2017 yhteydessä on myös kaksipäiväinen musiikkifestivaali Turun
Linnanpuistossa35. Go90s- musiikkifestivaaleja järjestetään Imatralla, Joensuussa,
Tampereella ja Turussa Turun Linnanmäellä elokuussa36. Alkuvuodesta pidettävä ilmainen
kaupunkifestivaali Turku Band Festival, jonka pääosassa ovat turkulaiset yhtyeet, sekä
31

http://kalenteri.turku.fi/tapahtuma/
http://www.turkumusicfestival.fi/
33
www.turkujazz.fi
34
www.matkakeisari.fi/blog/suomen-kesafestarit-2017/; menovinkit.ts.fi
35
https://www.tiketti.fi/The-Tall-Ships-Races-Music-Festival-2017-Turun-Linnanpuisto-lippuja
36
http://go90s.fi/turku
32
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Down By The Laituri (DBTL) suomalaisen popin musiikkifestivaalina vaikuttaisivat tarjoavan
otollisia kohtauspaikkoja "paikallisiin" tutustumiseen37. Kansanmusiikin päivä järjestetään
tänä vuonna toukokuussa ensimmäisen kerran. Pitkin kesää kansanmusiikki tapahtumia
löytyy myös muualta Kuninkaantien varrelta38.
Elektronisen ja tanssimusiikin kaupunkifestivaali Turku Modern järjestetään heinäkuussa
Aurajoen rannalla olevissa klubeilla ja ravintoloissa. Esiintyjät ovat dj-artisteja Suomesta ja
ulkomailta ja edustavat musiikkityyleillään kaikkea indiestä dancehallin ja dubstepin kautta
houseen39.
Turussa järjestettävä Runoviikko huipentuu marraskuussa, mutta sisältää myös pienempiä
tapahtumia, joita järjestetään pitkin vuotta eri puolilla Turun seutua. Paikallisuutta löytynee
Uuden muotoilun Kevätmarketista Logomossa äitienpäivää edeltävänä viikonloppuna40.
Turun Kirjamessut ja Turun Ruoka- & Viinimessut toukokuussa voisivat myös olla osa
Kuninkaantien tarjontaa41. Turun paikallisväriä tuovat esille Turun maalaismarkkinat
toukokuussa, kansainväliset suurmarkkinat kesäkuussa ja Kaupunkikarnevaali
42
toukokuussa.
Finnish Sauna Festival -tapahtuma järjestetään kesällä 2017 kolmessa Suomen
kaupungissa; Helsingissä, Turussa ja Jyväskylässä. Tapahtuma perustuu saunoihin,
suomalaiseen musiikkiin ja muotoiluun sekä korkealaatuiseen ja perinteiseen
ruokamaailmaan. Jokaisen kaupungin tapahtumat ovat erilaisia; Turussa kesäkuussa
järjestettävä saunafestivaali sijaitsee Aurajoen läheisyydessä, historiallisen linnoituksen
ympäröimänä.43
Parainen osallistuu Valtakunnalliseen Kansanmusiikinpäivään omalla tapahtumallaan
toukokuussa. Koko perheen Perunafestivaali De Vita Päron järjestetään kesäkuussa
Nauvossa eteläsatamassa. Kesäkuussa järjestetään Paraisten Urkupäivät. Elokuussa
pidetään Markkinat Keistiön koululla, ja syyskuussa Saariston sadonkorjuujuhla
Nauvon torilla ja maatiloilla44.
Kaarinassa järjestetään kesäkuussa Saaristo-OPEN musiikkifestivaali.45 Mattelmäen
kesäteatterissa esitetään näytelmää Maailma Suomen kartalle heinäkuussa. Tapahtumien
yhteydessä voi tutustua esimerkiksi Kuusiston Piispanlinnan raunioihin.
Valtakunnallisesti merkittävää Aurajokilaakson kulttuurimaisemaa voi tutkia esimerkiksi
Liedossa, jossa on keskiaikainen kivikirkko ja Vanhalinnan muinaislinna. Loukinaisten
historiallinen kylämiljöö, Littoisten verkatehdas ja Kotimäen alue on nekin listattu
valtakunnallisesti merkittäviksi rakennetuiksi kulttuuriympäristöiksi. Vanhalinnan tie on
parhaiten säilynyt osa vanhaa Hämeen Härkätietä Turun seudulla. Varkaantie on osa
merkittävää Varsinais-Suomen ja Satakunnan välistä keskiaikaista tieyhteyttä46.
Kulttuuriympäristöjen sitominen Kuninkaantien tarjontaan pienienkin tapahtumien ja
kohteiden kautta sitoisi toimintaan merkittäviä kulttuurisia sisältöjä. Esimerkkinä käy Lieto,
37

www.dbtl.fi
Tapahtumat löytyvät kootusti Kansanmusiikki.fi -sivuston tapahtumakalenterista.
39
www.turkumodern.com; fi.wikipedia.org/wiki/Turku_Modern
40
http://logomo.fi/tapahtuma/uuden-muotoilun-kevatmarket/
41
keskellaturkua.fi/fi/tapahtumat/
42
keskellaturkua.fi
43
http://saunafestival.fi/
44
www.parainen.fi
45
http://www.saaristo-open.fi/
46
http://www.rky.fi; Metsäranta; Pinja (toim.)(2010), Linnoista lähiöihin - rakennetut kulttuuriympäristöt
Suomessa, SKS; Vanhempi kartoitus; Museovirasto ja Ympäristöministeriö (1993), Rakennettu
kulttuuriympäristö Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt.
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jonka Vanhalinnassa puhallinorkesteri toukokuussa soittaa Snellmanin ja suomalaisuuden
päivänä Linnavuoren perinteisen kevätsoiton47.

Paimio-Salo osuus Kuninkaantiestä reitin 2351 kautta on n. 29 km.

Paimiossa järjestetään Pyölniitun perheen kunniaksi vuosittainen Pyölniittupäivä
heinäkuussa. Päivä pidetään itseoppineen tiedemiehen ja kyläoriginellin August Pyölniitun
kotimuseolla ja ohjelmassa on muun muassa Augustin kirjoittamien aforismien lukua.
Elokuussa jokipuistossa järjestetään Kahden sillan soutu, jossa on paitsi soutelua, myös
musiikkia ja yleistä piknik-viihtymistä. Syyskuun järjestetään Sukselan maaseutumarkkinat.
Marraskuussa kaupungintalolla ja sen ympäristössä ja myös Sukselassa järjestetään
Joulumarkkinat.
Kemiönsaari Kuninkaantien eteläpuolella on kulttuuripitäjä kulttuurimaisemassa; merkittäviä
kirkkoja ja kirkkomaisemia, Björkbodan ruukkiympäristö, Sagalundin museoalue, kartanoita
ja kyläasutusta, mm. Kemiönsaaren ulkosaariston kyläasutus ja Kiilan raittikylä, Strömman
kanava, Taalintehdas, Vestlaxin keskiajalta periytyvä kalkkilouhos ja satama luovat puitteita
oppimiseen ja innostumiseen. Heinäkuu on tapahtumarikkain kuukausi. Kemiönsaaren
Musiikkijuhlat tarjoavat niin vanhaa kuin uudempaa kamarimusiikkia erilaisissa
konserttipaikoissa saaristoympäristössä. Taalintehtaalla järjestetään Baltic Jazz 30-vuotisjuhlafestivaali. Örön saaristolaistanssit pidetään Sotilastuvalla, jonne kulku tapahtuu
omalla veneellä tai järjestetyllä kuljetuksella. Draamaesitys "Halju hansakauppias" pidetään
koko perheelle Takkirautavalimossa ja sen ympäristössä. Paikallisväriä pääsee kokemaan
myös seuraamalla Kemiön Traktorikavalkadia. Elokuussa järjestään monitaiteellinen
vapaan kulttuurin Festival Norpas 2017 Taalintehtaalla, joka sisältää musiikkia, säestettyjä
mykkäelokuvia, näyttelyitä, työpajoja ja installaatioita. Rosalan Viikinkikeskuksessa

47

www.lieto.fi
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Rosalassa pidetään Viikinkipäivät markkinoineen, jossa esitellään viikinkiaikaista elämää,
käsitöitä ja aktiviteetteja. Muinaistulien yö järjestetään Viikinkikeskuksessa elokuussa48.
Somero liittyy Hämeen Härkätiehen, muttei ole etäällä Rantatielle rajatusta
Kuninkaantiestäkään. Paitsi kartano- ja kirkkomaisemaa, sieltä avautuu myös näkymä
historialliseen teollisuusmiljööseen, joka on yksi osa Kuninkaantien avulla rakentunutta
taloudellista toimintaa 1600-luvulta lähtien. Samalla Somero tarjoaa esimerkin
paikalliskulttuurin näkymisestä reitillä. Nostalgiaviikko toukokuussa mahdollistaa
eläytymisen rockin ja rautalangan, kellohameiden ja saumasukkien, vanhojen autojen,
poptaiteen ja näyttelyiden avulla 1950 ja-60 luvuille49. Suviheinäviikoilla juhannuksen
jälkeen järjestetään kulttuurillisia ja liikunnallisia tapahtumia kaiken ikäisille, erilaisia
näyttelyitä, musiikki- ja tanssitapahtumia sekä perinteinen suviheinäturnaus. Somero
Soikoon -tapahtuma nojautuu somerolaisten musiikin legendojen Unto Monosen ja Rauli
Badding Somerjoen musiikkiin, ja siihen liittyy sävellys- ja sanoituskilpailu. Ruokava-messut
pääsiäisen tienoilla ja joulun alla tarjoavat paikallisten sekä lähialueen yritysten ja
yhdistysten valmistamia käsitöitä ja elintarvikkeita.

Salosta etelään Perniöntietä reitin 52
kautta on n. 31,5 km.

Salossa Salo Irish Festival irkkumusiikkia kuullaan kahden päivän aikana usealla eri
50
keikkapaikalla. Vuohensaari Rock järjestetään toukokuussa . Lastenmusiikkifestivaali
Lasten Laulukaupunki levittäytyy Saloon kesäkuussa. Heinäkuussa järjestetään
kaksipäiväinen kevyen musiikin ulkoilmafestivaali Outfox Festival51. EtnoSalo-Festival
järjestetään heinäkuussa Vuohensaaressa. Raatalan Humpparallissa tanssilavalla on
tungosta heinäkuussa. Raitilla Raikaa Muotikatu ry:n perinteinen katutapahtuma on
elokuussa. Salo Jazzfestival on kaiken ikäisille suunnattu musiikkitapahtuma syyskuussa.

48

www.visitkimitoon.fi
www.somero.fi; http://www.visitsomero.fi/
50
http://www.vuohensaarirock.fi/
51
www.outfox.fi
49
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Koko Salon seutu monine historiallisine kylineen on rikasta kulttuurimaisemaa ja aktiivisia
kulttuurin suhteen. Rikalanmäessä järjestettävät Perinnepäivät toukokuussa sisältävät
markkinoiden lisäksi yleisöesitelmiä mm. perinnerakentamisesta, Brusabyn ammattiopiston
käsityöläisten työnäytöksiä sekä opastetun muinaispolkukierroksen52. Salossa ja Perniössä
on vilkkaat kesätorit. Mathildedalin ruukkikylä järjestää perinteisen Ruukkipäivän
heinäkuun ensimmäisenä lauantaina53. Wanhanajan Markkinat ja Keskiaikakylä
järjestetään Teijon kartanon ja Teijon Masuunin historiallisessa miljöössä elokuussa.
Syysmarkkinat levittäytyvät syyskuussa Salonjoen tuntumaan. Lokakuussa pidetään
Silakkamarkkinat Särkisalossa Tiirannan torilla. Joulunaikaan järjestetään Rikalanmäen
käsityöläisten joulumarkkinat historiallisella Rikalanmäellä Halikossa, Hyvänmielentori
Salossa, Teijon Masuunin joulumarkkinat, Mathildedalin Joulukylä ja Wiurilan
Joulumarkkinat54.

52

http://kalenteri.turku.fi/tapahtuma/la-05132017-1100-antiikkiverstaan-perinnepaivat
http://www.antiikkiverstas.com; https://www.facebook.com/Antiikkiverstas
53
www.teijo.fi
54
www.visitsalo.fi; www.facebook/visitsalo; www.instagram.com/visitsalo; www.saloon.fi; www.salo.fi;
Salo2017-esite.
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Tapahtumia Kuninkaantiellä Uudellamaalla

Raaseporin kaupungin Pohjaan saavutaan Perniöntieltä reittien 52 ja 111 kautta (n. 26,5 km).
Pohjasta reitti jakautuu eteläiseksi ja pohjoiseksi reitiksi Siuntioon. Eteläinen reitti kulkee Turuntien
reitti 111 ja reitti 1102 kautta (noin 18 km) Inkooseen (20 km), ja sieltä Siuntioon (18 km).

Raaseporin Karjaalla järjestetään vuosittain maaliskuussa kirjallisuustapahtuma
Kirjakekkerit55.
Kesäteatterit Raaseporin linnanraunioilla ja Mustion Linnassa
sijoittuvat merkittäviin kulttuuriympäristöihin. Tammisaari, joka nykyään kuuluu Raaseporiin,
jo 1500-luvulla perustettuna edustaa historiallista puukaupunkiympäristöä parhaimmillaan.
56
Siihen voi tutustua Tammisaaren kesäkonserteissa elokuussa . Rösundin
saaristopäivillä ja syysmarkkinoilla sekä joulunajan torilla. Marraskuussa
Tammisaaressa järjestetään ruotsinkielinen kirjatapahtuma Bokkalas57. Kulttuuritalo
Kareliassa Tammisaaressa ja Tryckeriteaternissa Karjaalla järjestetään viikoittain
teatteriesityksiä, konsertteja, tanssia tai esimerkiksi lastentapahtumia58.
Hanko on tunnettu kesäkaupunki. Sen laaja-alaisissa kulttuuritapahtumissa on sekä
paikallisuutta että kansainvälisyttä. Perinteiset Hangon kesämarkkinat järjestetään
Itäsatamassa toukokuussa, jolloin myös Hangon Puutarhapäivät, jonka ohjelmassa
villiyrttejä ja avoimet puutarhat. Lisää paikallisuutta tuo Hanko Beach, eli rantalentopallon
harrasteturnaus, joka pidetään heinäkuussa, samoin kuin Hangon Regatta, yksi Suomen
55

http://kirjakekkerit.blogspot.fi
www.ekenassommarkonserter.fi
57
https://bokkalaset.wordpress.com/
58
http://www.visitraseborg.com
56
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suurimpia purjehdustapahtumia. Myös amatööritennisviikko Hanko Tennis 2017 ja
SeaHorse Week, eli kansainväliseen tapaan toteutettu esteratsastuskilpailu keskellä
kaupunkia upeassa puistoympäristössä järjestetään heinäkuussa. Heinäkuun sydänkesä
huipentuu Unikeonpäivään, jolloin vuoden unikeko herätetään heittämällä hänet
suihkulähteeseen. Muinaistulien yö sytytetään myös Hangossa elokuun viimeisenä.
Samana viikonloppuna vietetään myös kaupungin oma tapahtuma, Hangonpäiviä, joka
sisältää kulttuuritapahtumia eri puolilla kaupunkia. Elokuussa melonnan suurtapahtuma
Hanko Sea Kayak Gathering pidetään Hangon Tullirannalla. Kolmen päivän ajan on tarjolla
kursseja ja retkiä. Myös Hanko Pride -tapahtuma järjestetään elokuussa. Lokakuussa
pidetään Itämeri maraton kauniissa merimaisemassa Osallistuja voi valita täysi-, puoli-, ja
neljännes maratonin välillä.
Hangon kesäkuun taidetapahtumiin sisältyy Pohjoismainen laulelmajuhla ja Hangon
Teatteritreffit, Suomen suurin ruotsinkielinen teatterifestivaali Heinäkuun Hangon
Musiikkijuhlat sisältää klassista sekä jazzia, jossa ohjelmassa on kotimaisia ja
kansainvälisiä siintyjiä. Samoin heinäkuussa järjestetään HangArt, jolloin paikalliset taiteilijat
ja yhdistykset avaavat ateljeensa yleisölle kolmena päivänä. Elokuussa Hanko Soul Jazz
Weekend paikallisissa ravintoloissa, jossa kotimaisia ja ulkomaalaisia artisteja.
Konstrundan mahdollistaa vierailuja rannikkoalueiden taitelijoiden työhuoneissa elokuussa.
Le Petit Festival goes Hanko, kansainvälinen festivaali, esittelee maailmanluokan tanssia,
teatteria, musiikkia, kuvataidetta, elokuvaa ja performance-taidetta elokuussa eri puolilla
Hankoa. Hanko Foto Festival tarjoaa kuvaesityksiä, työpajoja ja näyttelyitä kaikille
valokuvauksesta kiinnostuneille syyskuussa. Marraskuussa järjestetään Hangon
elokuvajuhlat59.
Kulttuuriympäristöltään hienossa Inkoossa on vireää kesätoimintaa. Musikvidhavet, Meri ja
musiikki -tapahtuma kesäkuussa sisältää mm. kotikonserttisarjan historiallisessa
ympäristössä kuten Fagervikin kartanossa60. – Fagervikin ruukkikylä on yksi monista
merkittävistä ruukkikylistä Kuninkaantien varrella tai tuntumassa. – Inkoonpäivä järjestetään
perinteisesti kesäkuun viimeisenä lauantaina. Inkoon käsityöläispäivä järjestetään
heinäkuussa,
syyskuussa
sadonkorjuumarkkinat
torilla
ja
joulumarkkinat
Gammelgårdenilla. Kylillä on omat päivät toreineen ja ohjelmineen: Barösundinpäivä,
Degerbynpäivä ja Tähtelänpäivä järjestetään kesällä61.

Pohjoinen reitti Raasepori-Siuntio. Kolme maamme vanhinta ruukkia, Antskog, Billnäs ja
Fiskars sijaitsevat tällä reitillä.
59

http://tourism.hanko.fi/hangon-tapahtumat/
http://musikvidhavet.fi
61
http://www.inkoo.fi; https://www.facebook.com/pg/inkoossatapahtuu/events
60
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Raaseporin kaupunkiin kuuluva Fiskars on maamme pioneereja kulttuurin ja ennen kaikkea
kulttuuritoimijoiden avulla voimaannetuista kylistä. Fiskarsissa järjestetään käsityöläisten,
muotoilijoiden ja taiteilijoiden osuuskunta ONOMAn kesänäyttely, joka on koko kesän
avoinna ja johon liittyy monenlaista muutakin kulttuuritoimintaa. Fiskarsin Antiikkipäivät on
keskeinen antiikin, designin, taiteen ja vintagen kesätapahtuma, joka järjestetään Fiskarsin
Vanhalla veitsitehtaalla heinäkuisena viikonloppuna62. Samaan aikaan järjestetään myös
Billnäsin perinne- ja antiikkipäivät viereisellä Billnäsin ruukkialueella.

Siuntion kulttuurimaisemassa eteläinen ja pohjoinen reitti yhdistyvät jatkuen sieltä Espooseen
Masalantien kautta (n. 27,5 km, Espoon osuus n. 17,5 km).
Laajaan kulttuurikäsitykseen kuuluu myös paikallinen elämäntapa, joka usein kertoo
kulttuurien virtauksista kiinnostavasti. Lohjalla järjestetään heinäkuussa Rantajamit musiikkitapahtuma Aurlahden uimarannalla 63, elokuussa Lohjan kesä tanssii tapahtuman64, joka toinen vuosi elokuussa perinteinen kesäkonsertti Lohjan tenoripäivät65,
Lohjan omenakarnevaalit elokuussa, Lohjan saariston kekri syyskuussa66 sekä
Menneen ajan joulumarkkinat joulukuussa67.
Vihti järjestää elokuussa Wuosisatamarkkinat, jossa myynnissä on käsitöitä, vanhoja
tuotteita, vanhan ajan tyyliin ja tekniikoilla valmistettuja tuotteita sekä luomu- ja lähituotannon
herkkuja. Samalla markkinoidaan kunnan toimintaa; kunnan ja seurakunnan palvelujen
lisäksi järjestöjä, yhdistyksiä, yrityksiä sekä harrastus- ja matkailupalvelujen tarjoajia68.
Päivölän kirjallisuuspäivillä elokuussa on kirjailijoiden ja luennoitsijoiden ohella musiikkia
ja runoutta päivien teemoihin liittyen69.
Paikalliset liikunta- ja urheilumuodot ovat luonteva osa Kuninkaantien kulttuuritapahtumia,
mutta vaikeasti löydettäviä verkkosivuilta. Esimerkiksi Kirkkonummi tarjoaa toukokuisena
lauantaina mahdollisuuden päästä pelaamaan Kyykkäpeliä, joka on vuosisatoja vanha
karjalainen ulkona pelattava peli, jota voi pelata henkilökohtaisena pelinä, paripelinä tai
nelihenkisenä joukkuepelinä70.
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http://www.fiskarsvillage.fi
www.rantajamit.fi
64
https://www.facebook.com/lohjankesatanssii/
65
http://www.tenoripaivat.fi/
66
http://www.saaristonkekri.fi/
67
http://palvelut.lohja.fi/menneenajanjoulumarkkinat/
68
www.wuosisatamarkkinat.fi
69
;www.vihti.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/muu-kulttuuritoiminta/paivolan-kirjallisuuspaivat
70
http://www.kirkkonummi.fi/tapahtumakalenteri
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Espoossa reitti kulkee Kuninkaantien kautta (n. 17,5 km).

Espoossa on luonnollisesti lukuisia kulttuuritapahtumia. April Jazz on huhtikuussa, Espoo
Ciné toukokuussa, VocalEspoo kesäkuun alussa joka toisena vuonna, Urkuyö ja aaria
torstai-iltaisin kesäkuun alusta elokuun loppuun keskiaikaisessa Espoon tuomiokirkossa,
Kutitus -lasten ja nuorten kulttuurifestivaali lokakuun alussa ja PianoEspoo marraskuussa
joka toisena vuonna.

Espoosta Vantaalle kuljetaan Martinkyläntien ja Ylästöntien kautta (n. 15 km).
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Kauniainen Espoon kyljessä on kulttuurisesti vireä pieni kunta. Åkes JAzzfestival
järjestetään maaliskuussa.71 Encanto Festival pidetään toukokuussa.72 Kauniaisten
musiikkijuhlat järjestetään syksyllä, loka-marraskuun aikana73.
Helsinki voi hyvästä syystä olla itseriittoinen tapahtumien ja festivaalien suhteen, ja
toistaiseksi se on vetäytynyt Kuninkaantien elvyttämiseksi virinneestä yhteistoiminnasta.
Tapahtumia on vähiten alkutalvesta, ja esimerkiksi Lux Helsinki -valofestivaali
tammikuussa voi olla kauden avajaistapahtuma, tai historiallisena viitteenä jotkut
Suomenlinnan tapahtumat, kuten Viapori Jazz Festivaali osana Helsingin Juhlaviikkojen
ohjelmaa elokuussa, tai mahdollisesti Läntisen ja Itäisen Viertotien varren tapahtuma,
esimerkiksi Arabian kyläjuhlat, vaikuttaisivat sopivan yhteiseen Kuninkaantien tarinaan.
Tuusulanjärven ympärillä on paitsi hienoa kulttuurimaisemaa, kulttuurihistorian ja
arkkitehtuurin merkittäviä kohteita, myös merkittäviä tapahtumia. Tuusula-päivän 22.7.
ympärille vuosittain rakentuva tapahtumakokonaisuus Tuusula-viikot tarjoilee tapahtumia
kyläjuhlista kotiseutupolkuihin, näyttelyihin, markkinoihin ja musiikkiin74. Kesäillan musiikkia
-konserttisarja soitetaan kesäkuun keskiviikkoiltoina Tuusulan kirkossa. Tuusula Brass on
isojen orkestereiden kesäinen jazz-tapahtuma, jota isännöi Tuusulanjärvi Big Band75.
Tuusulassa Taiteiden Yö on elokuinen taidetapahtuma Tuusulan Rantatien ja Kirkkotien
kulttuurimaisemissa. Parisenkymmentä tapahtumapistettä tarjoaa musiikkia, kuvataidetta,
teatteria, tanssia sekä ohjelmaa lapsille76.
Meidän Festivaali kamarisävel tapahtuma järjestetään Tuusulanjärven Tuusulan ja
Järvenpään taiteilijakodeissa ja konserttipaikoissa historiallisissa maisemissa kesäisin,
jossa Pekka Kuusiston vieraina monenlaiset muusikot ja yleisö kohtaavat. Tapahtumaan
sisältyy myös Blueskatu ja klubi-illat ja muu oheistoiminta 77.
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http://www.gbb.fi/wordpress/wp-content/uploads/2017/02/ake2017fi.pdf
http://encanto.fi/festival/; http://www.encanto.fi
73
www.kauniaistenmusiikkijuhlat.fi
74
www.tuusula.fi/kulttuuri
75
www.tjbb.fi
76
www.taiteidenyo.fi
77
www.meidanfestivaali.fi; www.ourfestival.fi
72

26

Vantaalta Porvooseen kuljetaan Tikkurilantien ja Vanhan Porvoontien kautta (n. 10 km).

Vantaalle sijoittuvia taide- ja kulttuurifestivaaleja on Hurraa!-festivaali lapsille ja nuorille
maaliskuussa78, Tanssin päivän gaala huhtikuussa79, kansainvälinen katufestivaali Sun
Festival toukokuussa Tikkurilassa80, kansainvälinen rockfestivaali Big Stone Rock Fest
kesäkuussa81,
suomipopin
Tikkurila
Festivaali
heinäkuussa,
elokuussa
rytmimusiikkifestivaali Free Fall Fest Kulttuurikeskus Vernissassa sekä maineikas
barokkimusiikkifestivaali BRQ Vantaa Festival, jossa pääsee kuulemaan myös
keskiaikaisten kirkkojen akustiikkaa82. Kansainvälinen Tyttöjen päivä ja Kotimainen
Lumous nykysirkusfestivaali järjestetään lokakuussa83.
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www.hurraa.org
www.vantaa.fi/tanssinpaivangaala
80
www.facebook.com/sunfestivalvantaa/
81
www.rockfest.fi
82
www.brq.fi
83
www.vantaa.fi
79
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Porvoosta Loviisaan kuljetaan reitti 170 kautta (32,5 km).

Porvoon tuomiokirkon monet musiikkiesitykset ja kaupungin monet paikalliset, ei niin
säännönmukaiset, tapahtumat sopisivat Kuninkaantien henkeen, sisältyyhän Kuninkaantie
Vanhan Porvoon historialliseen kaupunkirakenteeseen. Valtakunnallisesti merkittävin
tapahtuma lienee Avanti! Suvisoitto, jonka esitykset sijoittuvat kesä- heinäkuulle ja myös
Porvoon ulkopuolelle. Musiikki on klassista ja uutta perinteisesti ja uudistaen esitettynä.
Konsertit kurovat yli ja yhteen aikakausia ja alueita tavalla joka sopisi "Kohtaamisia
Kuninkaantiellä" -henkeen84. Porvoon joulumarkkinat järjestetään joulukuussa Vanhalla
Raatihuoneentorilla85.

Loviisassa reitti kulkee tien 170 kautta (35 km).

84
85

http://www.avantimusic.fi
www.porvoo.fi
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Loviisa ja sitä ympäröivä maaseutu on kulttuurisesti vireää aluetta. Kansallisesti tunnetuin
tapahtuma lienee Loviisan Wanhat talot elokuussa, jolloin kävijöiden on mahdollista
kurkistaa miten näissä vanhoissa taloissa asutaan. Tapahtumaan liittyvät valtakunnalliset
perinne- ja korjausrakentamispäivät. Tapahtuman matkailijavirtaa hyödyntävät myös
lukuisat antiikkia, vanhaa tavaraa, keräilyesineitä, lähiruokaa ja käsitöitä myyvät toimijat sekä
vakinaiset ja pop-up kirpputorit tavaroiden kierrätykseen86. Loviisan Sibeliuspäivät
syyskuussa on kamarimusiikin viikonloppu, jossa voi samalla tutustua kaupungin
87
kiinnostaviin rakennuksiin .

Kuvakaappaus sivulta http://www.visitloviisa.fi/fi/koe Listattujen kohteiden
joukossa voi tapahtumaksi lukea kesäkuussa pidettävät Liljendalpäivät
Sävträskissä. Ne alkavat perjantai-iltana avajaiskonsertilla ja jatkuvat
lauantain perinteisillä markkinoilla, joilla on myös ohjelmallista tarjottavaa.
Illalla järjestetään rantatanssit. Päivät päättyvät sunnuntaina pidettävään
ulkoilmajumalanpalvelukseen Mariagårdenissa.

Loviisasta Kotkaan matkustetaan Länsikyläntien ja reitti 170 kautta (32,5 km).
Ruotsinpyhtään / Strömforsin ruukkialueen tapahtumia ovat mm. Blue Grass, Ruukki
Picnic, Ruukkipäivä, Joulumarkkinat, Kymijokipäivät ja Ruukinmyllyn kesäteatteri.88
Blue Grassin kesän 2017 teema on amerikansiirtolaisuus, jota elävöitetään
amerikanpelimannien juurimusiikin säestyksellä. Ohjelmaan sisältyy myös Jätkäperinteen
86

http://loviisanwanhattalot.fi
www.loviisansibeliuspaivat.fi
88
http://www.stromforsinruukki.fi; http://www.loviisa.fi; http://www.visitloviisa.fi; www.evenemax.fi
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tukkijätkät Kymijoki ruukin edustalla ja Wanhan Ajan Markkinat, jossa mukana
perinnetuotteita, artesaaneja, näyttelyitä sekä työnäytöksiä. Bio Ruukin valkokankaalla
esitetään Kyläyhdistyksen keräämää vanhaa filmi- ja kuvamateriaalia Ruotsinpyhtään
historiasta.
Järjestyksessään kolmas Roots’n Boots festari kutsuu musiikin ystävät koolle
heinäkuussa. Yhden päivän festari tarjoaa bluesia, bluegrassia, countrya, southern rockia,
rock’n rollia ja rockabillya.
Ruukki Picnic on kesäinen koko perheen harrasteajoneuvotapahtuma, jossa on myös
elävää musiikkia.

Ruotsinpyhtään / Strömforsin ruukkialuetta verrataan hikersbay-sivustolla Fiskarsiin;
"Kaunis ja idyllinen. Kivoja pikku käsityö- ja taiteilijapuoteja. Joki virtaa lävitse ja paljon vanhoja
rakennuksia, hieno kirkko ja muutama laadukas ruokapaikka. Tapahtumia ja kesäteatteri!"
Kuva Johan Knutson, Strömfors. Museovirasto.
Kuvalähde http://www.topelius.fi; Finland framställt i teckningar.
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Tapahtumia Kuninkaantiellä Kymenlaakson maakunnassa

Kotkasta Haminaan reitti kulkee tien 170 kautta (18,5 km).
Kymenlaakson ja Loviisan alueella (Hamina, Kotka, Kouvola, Loviisa, Miehikkälä, Pyhtää ja
Virolahti) järjestetään Lasten kulttuuriviikot helmikuussa. Ohjelmassa on mm. konsertteja,
teatteria, tanssia ja sirkusta89.

Pyhtään kirkko Johan Knutsonin piirtämänä Zacharias Topeliuksen Suomen
nähtävyyksiä esittelevässä Finland framställt i teckningar -kirjassa. Kuvalähde
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pyttis_kyrka.png

Pyhtää-viikko ja Pyhtään Saaristomarkkinat elokuussa tarjoavat paikallisväriä Kymeen
90
tultaessa .
89

http://www.kotka.fi/asukkaalle/nuorisopalvelut/lastenkulttuuri/lasten_kulttuuriviikot
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Kotka
The Tall Ships Races on keskikesän kansainvälinen nuorisopurjehdustapahtuma, jossa
päästään vierailemaan purjelaivoissa muun ohjelman ohella. Siihen osallistuu Itämeren
satamakaupungeista Suomen Turku ja Kotka, Liettuan Klaipeda, Puolan Szczecin ja Ruotsin
Halmstad. Muita merellisiä tapahtumia ovat myös Kotka 2017 -tapahtuma ja Kotkan
91
Meripäivät, jotka pidetään heinäkuussa. Ohjelmaan sisältyy myös Lasten Meripäivät .
Kymen lohisoitto kesäkuussa sisältää klassista, uutta ja hengellistä musiikkia ja
esiintymispaikkoja on pitkin Kymijokea Pyhtäältä Kotkan kautta Haapasaaren kirkkoon
Kotkan edustalla92.

Haminasta Vaalimaalle Kuninkaantie reitti on linjattu tien 3513 kautta (44,5 km).

Haminassa järjestetään keskikesällä joka toinen vuosi yhden päivä kestävä sotilasmusiikin
festivaali Hamina Tattoo. Tapahtumaan sisältyy ilmaiskonsertteja, Tattoo-paraati, Tattooklubi ja myyntikojuja Tattoo-kadulla ja musiikkiesityksiä. Linnoitusalueen vanhojen
rakennusten yksityispihat ovat avoinna päivän aikana. Hamina-bastionissa on marssishowesityksiä. Torimyynti ja taidenäyttelyt täydentävät tarjontaa.93
Haminan Bastionissa järjestetään kesäkuussa kaupunkifestivaali Haminan yöt ja
syyskuussa Valojen yö -karnevaali. Haminan torilla järjestetään Elomarkkinat elokuussa,
Syysmarkkinat lokakuussa ja Tuomaan markkinat joulukuussa. Haminan Bastionin

90

https://kymenlaaksonyt.fi/e/1361/pyhtaa-viikko-13-2082017; www.pyhtaa.fi/fi/blogi/pyhtaa-viikonkaikuja
91
http://www.meripaivat.com/fi; https://kymenlaaksonyt.fi
92
www.lohisoitto.fi
93
http://www.visithamina.fi/fi/hamina%20tattoo/
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holvistotiloissa ja areenan kenttä-alueella järjestetään joulukuussa Wanhan Holviston
Joulu, jossa myynnissä erilaisia jouluherkkuja ja käsityötuotteita. 94
Virolahti tarjoaa esimerkin laajaan kulttuuri- ja kulttuuritapahtumien käsitteeseen liittyvistä
tapahtumista. Arktika päivät Virolahdella toukokuussa, jossa seurataan arktisten lintujen
muuttoa Suomenlahtea pitkin kohti arktisia pesimäalueitaan95. Samaan sarjaan kuuluu myös
Miehikkälän Salpavaellus kesä-heinäkuun vaihteessa keskuksena Harjun Oppimiskeskus
96
Virolahdella, kartanomaisema keskellä Salpalinjaa . Kaakon Kamarimusiikkifestivaali
pidetään heinäkuussa Virolahdella. Kesänä 2017 osa konserteista pidetään Viipurissa97.

Kuvakaappaus Salpavaelluksen sivuston kuvagalleriasta;
www.salpavaellus.net.

Lappeenranta on yliopistokaupunkina vilkas kulttuurikaupunki. Lappeenrannan
valtakunnalliset laulukilpailut pidetään tammikuussa. Lappeenrannan linnoituksen
Vanhankaupungin päivät järjestetään elokuussa, jolloin myös järjestetään vuosittainen
Balettigaala -tapahtuma Lappeenrannan kaupunginteatterissa. Elokuun pimeneviin iltoihin
yritetään vakiinnuttaa myös Sataman Valot -tapahtuma, jota juhlistaa veneiden valoparaati.
Klassisen kitaramusiikin festivaali Ja Kitara Soi järjestetään marraskuussa.

94

http://www.hamina.fi
www.arktikavirolahti.fi
96
http://www.salpavaellus.net/
97
www.kaakkofestival.fi
95
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Teemalla avataan alueen kulttuuriperintöä, osaamista ja
nykykulttuurin vahvuuksia
Edellä olevien tapahtumien joukossa on ammattimaisesti toimivia organisaatioita ja toisaalta
täysin vapaaehtoisvoimin toimivia, joka näkyy esimerkiksi tiedotusresursseissa.
Musiikkitapahtumat lienevät suurin ryhmä. Tosin niistä moni voitaisiin lukea monitaide tapahtumien alle, jotka kokoavat uusia kulttuurin kuluttajia, ja monimuotoista yleisöä. Jo
tämä otos tekee näkyväksi tapahtumien kulttuurista rikkautta hyvin spesifisestä
kulttuuritarjonnasta yleiseen ihmisten tapaamiseen ja viihtymiseen, markkinoihin ja toreihin,
kuljeskeluun vanhoja autoja ja traktoreita katsellen. Viimeksi mainitut ovat useimmiten
matalan kynnyksen kulttuuria, joka avaa paikallisuutta.
Kartoitus piirtää näkyviin Kuninkaantien varrella tai tuntumassa olevien historiallisten
ruukkikylien vireää kulttuurielämää. Monista niistä on tullut ns. artesaanikyliä. Ruukinkylät
tuntuvat muodostavan luonnollisia kiintopisteitä ja pysähdyspaikkoja Kuninkaantien reitillä.
Ne luovat kiinnostavan ja voimaannuttavan jännitteen historiallisesti rikkaan ympäristön ja
nykykulttuurin vapauttavan vaikutuksen välille.

Punaisella merkityt olivat Ruotsista tuotua vuorimalmia käyttäviä ruukkeja,
joita rakennettiin ruotsinvallan aikana hyvien vesiyhteyksien päähän
lounaisrannikolle.
Kuvalähde http://weppi.gtk.fi/aineistot/kaivosteollisuus/Tilastotiedot.htm

Esille nousevat myös torielämä ja paikalliset markkinat ja myyjäiset, ja koko alueellinen
ruokakulttuuri
luonnollisena
osana
Kuninkaantien
kulttuurista
infrastruktuuria.
Majoituspaikkojen monipuolinen palvelurakenne olisi myös kiinnostava optio Kuninkaantie
tarjoutumiin, kotimajoituksesta vanhaan kestikievarin ja nykymotelliin, mutta se ei kuulu
tämän kartoituksen piiriin. Monia juhlapyhiin liittyviä tapahtumia, kuten laskiaisriehat, tai
yhteisiin juhlapäiviin, kuten Euroopan kulttuuriympäristöpäivät, voisi myös sisällyttää
tapahtumien kulttuurikirjoon, muuta kuten on jo huomautettu, koottu lista on vasta kutsu
yhteistyöhön. Sen sijaan kirjaan kolmen otsakkeen alla alustavaa ideointia siitä miten
tapahtumia voisi jäsentää Kuninkaantien kulttuuriseen sisältötyöhön; paikallinen elämäntapa,
kulttuuriympäristön tapahtumat ja "Kruunun jalokiviä".

Paikallisten elämäntapa & tuotteet & viihtyminen
”Kuninkaantieltä sotilastorppaan” voisi olla yksi Kuninkaantien teeman tarinoista, jossa
tuotaisiin esille paikallista elämäntapaa nyt. Miten tänään eletään Kuninkaantien
maanviljelijöiden, kalastajien, käsityöläisten, ruukkien työläisten ja kaupunkiporvareiden
ympäristöissä? Seuraava listaus on esimerkki miten teemaa voisi edelleen kehittää:
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markkinat ja torit
esim. Turun Ruoka ja Viinimessut, maalaismarkkinat
Suvisalon Iltatorit, Pyhtään Saaristomarkkinat…
tanssit, kylätapahtumat ja kaupunkifestivaalit
esim. Down by The Laituri Turussa
Saaristo OPEN festivaali
Lasten Laulukaupunki Salossa
Musikvidhavet Inkoossa
Kotkan Meripäivät
Kansanmusiikin tapahtumat eri puolilla…
osaaminen
esim. Uuden muotoilun Kevätmarket Turussa
Rikalanmäen perinnepäivät,
Inkoon käsityöläispäivät
ONOMAn kesänäyttely Fiskarsissa
Vihdin vuosisatamarkkinat
Loviisan valtakunnalliset perinne- ja korjausrakentamispäivät
Lasten kulttuuriviikot Kymenlaakson ja Loviisan alueella, Lappeenrannan Balettigaala…

Tapahtumat kulttuuriympäristössä rakentavat kiintopisteitä ja
verkostoja
Teemoittamista voi työstää myös käyttämällä rakennettua kulttuuriympäristöä kiintopisteenä,
ja sen kautta punomalla kulttuuristen tapahtumien verkoston; ”Kuninkaantiellä pääset kylään
historiaan ja nykykulttuuriin yhdellä kertaa":
tapahtumia ruukeissa
Kuninkaantie yhdistää monia historiallisia ruukkeja, jotka ovat kehittyneet matkailijoita
kiinnostaviksi artesaanikyliksi, esimerkkinä vaikkapa Mathildedal, Fagervik, Fiskars,
Billnäs ja Strömfors monine tapahtumineen.
konsertteja kirkoissa
Paitsi keskiaikaisia kivikirkkoja, Kuninkaantien varrella on lukuisia muitakin
historiallisesti, arkkitehtonisesti ja, tapahtumien kannalta, myös akustisesti kiinnostavia
kirkkoja, joiden konsertit ja musiikkitapahtumat luovat kulttuurista ja tunnelmallista
sisältöä Kuninkaantielle.
tapahtumia linnoitusrakenteissa
Turun linna, Raaseporin linnan rauniot, Kuusiston piispanlinna nykyisen Kaarinan
kaupungin alueella, Suomenlinna, Loviisan linnoitus, Haminan linnoituskaupunki,
Lappeenrannan linnoitus ja Taavetin linnoitus… Kuninkaantien alueella on lukuisia
linnoitusrakenteita, jotka liittyvät reitin tarinoihin ja joiden suojissa on kesäteattereita ja
muita tapahtumia.
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tapahtumia historiallisissa kaupungeissa
Keskiaikaisten Turun, Porvoon ja Naantalin, Lappeenrannan ja Haminan
linnoituskaupunkien, tai historiallisten puukaupunkien Tammisaaren, Loviisan ja Hangon
tapahtumilla voidaan myös kuvittaa Kuninkaantien tarinoita.
tapahtumia historiallisissa kylissä
Kuninkaantien varren kylämaisemista löytyvät kaikki maiseman säätyläiset;
kartanomaisemat torppineen, pappilat ja talonpoikaiset kylärakenteet, ruukin- ja
kalastajien kylät rannikolla ja sisä- ja ulkosaaristoissa. Tapahtumat voisivat edesauttaa
kulttuuriympäristön ja -maiseman ymmärtämistä ja arvostamista, jossa Kuninkaantien
teema sitoo laajaa kirjoa yhteen.
tapahtumia paikoissa, jossa merireitiltä noustaan Kuninkaantielle
Historiallisen Rantatien linjaus on lähimpänä merta Kaarinassa, Piikkiön kirkolla, Paimion
sillalla, Halikon ja Salon siltojen luona, Tenholan Stocksuddenilla ja Bonäsissä,
Pohjassa, Karjaan Huskvarnissa, Inkoon Fagervikissä ja kirkolla, Siuntion Pikkalassa,
Espoonlahden pohjuskassa, Porvoossa, Pernajan Koskenkylässä ja kirkolla, Pyhtään
Siltakylässä, Kyminkartanon luona, Vehkalahden Summassa ja Salmenkylässä sekä
Mäntylahdessa, Virolahden Koukissa, Pajulahdessa, Pyterlahdessa ja Vaalimaalla,
Säkkijärvellä sekä Viipurin pitäjän Tervajoella ja Tienhaarassa. Useimmat niistä ovat
olleet merkittäviä satama- ja markkinapaikkoja keskiajalta ja 1500-luvulta alkaen98.
Näistä paikoista voitaisiin kerätä esimerkiksi merellisen tapahtumien kavalkadi.

"Kruunun jalokiviä"
Tämän otsakkeen alle voitaisiin kerätä laadultaan tai tyypiltään "ainutkertaisia"
tai erityisiä tapahtumia, jotka avaavat Kuninkaantien teemaa paikallisille ja matkailijalle.
Esimerkiksi:









98

April Jazz Festivaali Espoossa huhtikuussa
Arktika – päivät Virolahdella toukokuussa
Finnish Sauna Festival Turussa kesäkuussa
Avantin Suvisoitto Porvoossa kesä-heinäkuun vaihteessa
Hamina Tattoo
Kotkan Meripäivät heinäkuussa
Meidän Festivaali Tuusulassa heinäkuussa
BRQ Vantaa Festivaali elokuussa

Lista on suora lainaus kirjasta Salminen, Tapio (1993) Suuri Rantatie Stora Strandvägen s. 262.
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Kuninkaantien tapahtumakalenteri
Paikallistoimijoiden ja kehitysyritysten kanssa tehtävä työstäminen edesauttaisi tapahtumien
nivomista keskeiseksi osaksi Kuninkaantien alueen ominaislaatua ja kulttuurista rikkautta.
jääpeitto
"Kuninkaantien
tapahtuma- tammihelmikuu
kalenteri"

rospuuttoaika valoisat yöt

sydänkesä

sadonkorjuu joulun juhlat

maalishuhtikuu

toukokuu
juhannukseen

juhannuksesta elo- lokakuu
heinäkuun
loppuun

marras- ja
joulukuu

VarsinaisSuomi

Turku Band Festival Salo Irish Festival

Someron
Suviheinäviikot

Kemiönsaaren
Musiikkijuhlat

Saaristokulttuurin Rikalanmäen
viikko Kustavissa käsityöläisten
joulumarkkinat

Uusimaa

Lux Helsinki valofestivaali

Musikvidhavet /
Meri ja musiikki
Inkoossa

Fiskarsin
Antiikkipäivät

Loviisan Wanhat Bokkalas
Talot
Tammisaaressa

Kymenlaakso

Lasten kulttuurivikot ei löytynyt!
Haminan, Kotkan,
Kouvolan, Loviisan,
Miehekkälän,
Pyhtään ja
Virolahden alueilla

Kymen Lohisoitto

Hamina Tattoo

Pyhtään Saaristo- Wanhan
markkinat
Holviston Joulu
Haminassa

April Jazz, Espoo

Ideatason kooste Kuninkaantien tapahtumien "vuodenkierrosta".

Tämä on vasta alkua
Lonely Planet matkamedia on nostanut esille Suomen kiinnostavuutta matkailumaana,
mainiten mm. kiinnostavia Suomi100 -tapahtumia – ehkä nimenomaan siksi että ne on nyt
koottu yhden teeman alle ja niistä on hyvin koordinoitua markkinointia. Näin tapahtumat
liittyvät suurempaan kontekstiin, joka auttaa matkailijaa tarjonnan hahmottamisessa.
Sen sijaan kartoitettuja Kuninkaantin varren tapahtumia markkinoidaan hyvinkin pisteittäin.
Kokoavan teeman avulla voitaisiin nostaa näkyviin tapahtumien runsautta ja kiinnostavuutta.
Ne voisivat toimia kulttuuriresurssien, maiseman, elinkeinojen ja elämäntavan ”majakkoina”.
Temaattinen yhteistyö rakentaisi jatkuvuuden kehikkoa niiden ympärille. Mutta
Kuninkaantien alueiden aluekehityksen painopisteet ja toimijatahot vaihtelevat, mikä
vaikeuttaa Kuninkaantien varren tapahtumien sitomista yhden teeman alle alueiden
sosiokulttuuriseen ja taloudelliseen kehittämiseen.
Ensimmäinen askel on kuitenkin tapahtumien rikkauden ja potentiaalin tunnistaminen.
Kuninkaantien yhdistys voisi linkittää tapahtumia kulttuurisiin sisältöihinsä lukemattomin
tavoin. Vaikuttavutta lisäisi, jos tai alueen kehittämisyhtiöt ja Leader ryhmät lisäisivät
tapahtumien edistämisen ja teemaattisen kulttuurireitti ja -matkailu toiminnan asialistoilleen.
Maakuntaliitot ja muut alueelliset liittymät ovat keskeisiä aloitteentekijöitä kulttuuristen
sisältöjen, luovan talouden ja pk -työllistymisen kehittämiseksi. Nykyisen hallituksen
kärkihankkeisiin sisältyy kulttuuristen sisältöjen saaminen kulttuurimatkailuun. Kuninkaantie
voisi olla tätä prosessia.
Nopeatempoisimmat tapahtumatuottajat voisivat verkostoitua kulttuuri- ja matkailutoimijoiden
kanssa ja lähteä kehittämään omaa ansaintakonseptiaan joukkoistamalla. Esimerkiksi
kokeilunpaikka.fi -alustalla tuetaan ideoiden kokeilemista konkreettisesti99.

99

Kokeilunpaikka.fi on valtioneuvoston kanslian ja suomalaisen kokeilijayhteisön yhdessä kehittämä
alusta, joka on syntynyt Kokeileva Suomi -kärkihankkeessa.
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