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Lausuntopyyntö työryhmän ehdotuksesta arkkitehtuuripoliittiseksi ohjelmaksi
Työryhmän ehdotus Kohti kestävää arkkitehtuuria
Yleisiä kommentteja työryhmän ehdotuksesta
Kiitämme pyynnöstä antaa lausunto ehdotuksesta uudeksi arkkitehtuuripoliittiseksi ohjelmaksi.

Ohjelmaehdotus puhuttelee laajasti rakennetun ympäristön parissa toimivia ammattilaisia ja
päättäjiä, mutta siitä löytyy myös sellaista sisältöä, joka koskettaa jokaista kansalaista. Arkkitehtuuri
nähdään ihmislähtöisenä ilmiönä. Ohjelman pääosaan nostetut teemat ovat ajankohtaisia ja
tulevaisuutemme kannalta tärkeitä. Kestävän kehityksen näkökulma on esillä paitsi omassa
luvussaan, myös koko ohjelman läpileikkaavana teemana, mikä onkin Arkkitehtuurikeskus ry:n
mielestä ensiarvoisen tärkeää.

Arkkitehtuuripoliittinen ohjelmaehdotus luo hyvän pohjan paikallisten arkkitehtuuriohjelmien
laatimiselle. Ohjelman vaikuttavuuden kannalta olisi kuitenkin tärkeää, että ohjelman jalkautukselle
ja seurannalle esitettäisiin selkeät toimenpiteet ja niille määriteltäisiin vastuutahot. Rahoitus
hankkeiden toteuttamiseen tulee samassa yhteydessä varmistaa.
Luku I Ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuus
Luku II Yhdenvertaisuus ja osallisuus
Tavoitetilassa esiin tulevat teemat liittyen asukkaiden tarpeisiin, vaikutusmahdollisuuksiin,
muuntojoustavuuteen ja asukaslähtöisiin toimintamalleihin eivät näy toiminpidetasolla.

Esitämme, että toimenpiteen C “Asumisen ja asuntorakentamisen laatua ja monimuotoisuutta
vahvistetaan” alakohdan sanoitukseen otetaan mukaan asukkaat, esimerkiksi “laatimalla alan
toimijoiden ja asukkaiden välisenä yhteistyönä asuntojen kokonaisvaltaisen laadun arvioinnin

Lausuntopalvelu.fi

1/3

kriteerit ja viemällä niitä käytäntöön.” Toteuttajatahoiksi voisi lisätä asukasyhdistykset tms.
asukkaita edustava toimija.

Lisäksi esitämme, että toimenpidettä C täydennetään toisella alakohdalla, joka vahvistaa
asukaslähtöistä näkökohtaa.

Tavoitetilassa mainitaan myös ryhmärakennuttaminen, mutta siihen liittyvää toimenpidettä ei ole.
Esitämme, että tutkitaan mahdollisuutta ottaa ryhmärakennuttaminen huomioon toimenpiteiden
tasolla.

Luku III Talous ja kansainvälisyys
Toimenpiteen E “Suomen vetovoimaa arkkitehtuurimatkailumaana kehitetään” alakohdassa
“vahvistamalla arkkitehtuuria koskevan tiedon saatavuutta ja digitaalisia alustoja sekä lisäämällä
opasteita arkkitehtuurikohteissa” pyydämme huomioimaan, että Arkkitehtuurin tiedotuskeskus
Archinfo toteuttaa osaa näistä perustoiminnassaan: vahvistaa arkkitehtuuria koskevan tiedon
saatavuutta ja digitaalisia alustoja. Esitämme, että Arkkitehtuurin tiedotuskeskus Archinfo lisätään
toteuttajatahojen luetteloon.
Luku IV Merkitys ja identiteetti
Esitämme toimenpiteeseen A “Arkkitehtuurin ja kulttuuriympäristön arvostusta kasvatetaan”
lisättäväksi alakohtaa, jossa arvostusta kasvatetaan viestinnän ja kansalaiskasvatuksen keinoin.
Arkkitehtuurin tiedotuskeskus Archinfo olisi luontevana kumppanina toteuttamassa toimenpidettä,
ja ehdotamme mielellämme tähän mahdollisia muita toteuttajatahoja.

Kansainvälisen arkkitehtuuritapahtuman perustaminen Suomeen on kirjattu Arkkitehtuurin
tiedotuskeskus Archinfon pitkän tähtäimen tavoitteisiin. Esitämme, että tiedotuskeskus osallistuu
toimenpiteen D “Suomalaista arkkitehtuurinäyttely- ja tapahtumakulttuuria vahvistetaan” toisen
alakohdan “kehittämällä Alvar Aalto -symposiumista Suomen kansainvälinen arkkitehtuuritriennaali”
toteutukseen Alvar Aalto -säätiön kumppanina.
Luku V Koulutus ja tutkimus
Tavoitetilassa sanotaan: “Arkkitehtuuri- ja muotoilukasvatus mielletään yhdeksi
koulutusjärjestelmämme vahvuudeksi, ja sen laadukkaiden pedagogisten käytäntöjen leviämistä
myös maailmalle tuetaan.” Esitämme, että ohjelmaan lisätään tähän tavoitteeseen liittyvä
toimenpide. Se sopisi luontevasti toimenpiteen E “Arkkitehtuuri- ja muotoilukasvatuksen roolia
vahvistetaan” alakohdaksi ja voisi olla esimerkiksi: “tukemalla arkkitehtuuri- ja
muotoilukasvatukseen liittyvien pedagogisten innovaatioiden kansainvälistä vientiä”. Esitämme, että
toteuttajatahoiksi selvitetään ensisijaisesti Education Finlandin / Opetushallituksen ja Business
Finlandin kiinnostusta. Lisäksi toteuttajina toimisivat arkkitehtuuri- ja muotoilukasvatuksen toimijat,
joihin Arkkitehtuurin tiedotuskeskus Archinfokin lukeutuu.
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