INTBAU Finland ry
Lausunto
15.03.2021

Asia: VN/2287/2020

Lausuntopyyntö työryhmän ehdotuksesta arkkitehtuuripoliittiseksi ohjelmaksi
Työryhmän ehdotus Kohti kestävää arkkitehtuuria
Yleisiä kommentteja työryhmän ehdotuksesta
INTBAU Finland ry kiittää mahdollisuudesta lausua arkkitehtuuripoliittisesta ohjelmasta Apoli 2020.

INTBAU Finland on yhdistys, joka edistää keskustelua paremman, kauniimman ja kestävämmän
rakentamisen, asuinympäristön ja kaupunkisuunnittelun puolesta. INTBAU Finland kuuluu yli 30
maassa toimivaan voittoatavoittelemattomaan INTBAU-järjestöön.

Kuten jo ohjelmaehdotuksen johdannossa todetaan, arkkitehtuurin klassiset päämäärät yli 2000
vuoden takaa ovat kestävyys, käyttökelpoisuus ja kauneus. Kauneudesta todetaan, että siihen
sisältyy estetiikan lisäksi psykologista kokemuksellisuutta, hyvinvointivaikutuksia sekä toivon ja
arvostuksen rakentumista.

On hyvä, että ohjelmassa tunnustetaan kauneuden merkitys yhtenä tärkeänä tavoitteena viihtyisän
ja kestävän rakennetun ympäristön luomisessa.

INTBAU Finland haluaa olla mukana kehittämässä kestävää, kaunista ja viihtyisää rakennuskulttuuria
Suomessa, esimerkiksi osallistumalla työryhmiin ja projekteihin.
Luku I Ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuus
Luku II Yhdenvertaisuus ja osallisuus
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Ohjelmassa painotetaan osallisuutta (Luku II). Koska rakennetulla ympäristöllä on merkittävä
vaikutus ihmisen fyysiseen, psyykkiseen ja emotionaaliseen terveyteen, asukkaita ja käyttäjiä on
kuultava enemmän ja heidän osallistumismahdollisuuksiaan suunnitteluprosessiin on lisättävä.

Kuulemisen ei pidä olla vain muodollisuus vaan parhaimmillaan se voi lisätä ymmärrystämme eri
alueiden vetovoimaan ja viihtyvyyteen vaikuttavista tekijöistä. Onnistuneista osallistamistavoista on
maailmalla hyviä esimerkkejä.
Luku III Talous ja kansainvälisyys
Luku IV Merkitys ja identiteetti
Luvussa IV todetaan, että Suomi on leimallisesti modernin arkkitehtuurin maa: vain viisi prosenttia
rakennuskannastamme on rakennettu yli sata vuotta sitten. Mielestämme tilanne kertoo ikävällä
tavalla historiattomuudesta ja rakentamisen kulttuurin taantumisesta yhden arkkitehtonisen
tyylisuunnan kertaustyyleiksi.

Emme pidä tätä tavoiteltavana. Rakennettua ympäristöä on kehitettävä avoimemmin myös
kauneuden ja viihtyisyyden arvoja huomioiden, eikä tällöin ole tarkoituksenmukaista rajoittua
yhteen, vuosikymmeniä vallinneeseen rakennustyyliin ja -tapaan, joka on monin paikoin
osoittautunut kestämättömäksi ja epäekologiseksi.

Jo nyt ollaan purkamassa -60 - 80 -luvuilla rakennettuja, ja jopa uudempia rakennuksia.
Rakentamisen ei pidä olla kertakäyttökulttuuria, vaan meidän on paljon nykyistä paremmin
hyödynnettävä tietoa rakennuksista, jotka kestävät aikaa, joita halutaan vaalia ja säilyttää ja joissa
ihmiset viihtyvät yli sadankin vuoden kuluttua.
Luku V Koulutus ja tutkimus
-
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