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Lausuntopyyntö työryhmän ehdotuksesta arkkitehtuuripoliittiseksi ohjelmaksi
Työryhmän ehdotus Kohti kestävää arkkitehtuuria
Yleisiä kommentteja työryhmän ehdotuksesta
Ulkoministeriö kiittää mahdollisuudesta lausua Apoli2020, ehdotus uudeksi arkkitehtuuripoliittiseksi
ohjelmaksi. Lausunnon on laatinut ulkoministeriön kiinteistö- ja hankintapalveluyksikkö, joka
hallinnoi osaltaan valtion ulkomailla olevaa kiinteistöomaisuutta ja tilojen vuokraustoimintaa
koskien ulkomaan edustustoja ja virka-asuntoja.

Apoli2020 näyttää suuntaa tulevaisuudelle, ehdotuksessa on voimakas tavoitetila, visio vuodelle
2035 ja viisi lukua toimenpide-ehdotuksineen tähän tähdäten. Ytimessä on kestävä kehitys, pyrkimys
vahvistaa rakennetun ympäristön toimijoiden yhteistyötä ja vaikuttavuutta vastaten ympäristön ja
olosuhteiden muutokseen. Arkkitehtuuri on väline haasteiden ratkaisemiseen, mutta myös keino
kehittää yhteiskuntaa. Myös EU mainitsee arkkitehtuuripolitiikan kehityksen ajurina.

Apoli2020 on kunnianhimoinen mutta realistinen ehdotus arkkitehtuuripoliittiseksi ohjelmaksi. Se
muodostaa pohjan kestävän kehityksen ja rakennettua ympäristöä kunnioittavan tavoitetilan
yleiseksi ja hyväksytyksi linjaksi.
Apoli2020 laaja levittäminen kaikkien rakennusalan toimijoiden, ml kunnat, sijoittajat, yhteisöt,
rakennuttajat, suunnittelijat ja rakennusliikkeet, tietoisuuteen, yhteisesti sovituksi ja hyväksytyksi
strategiaksi ja sen jalkauttaminen käytäntöön onkin seuraava askel.

Luku I Ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuus
Vuonna 2035 Suomi on hiilineutraali ja siirtymässä kohti
hiilinegatiivisuutta.
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Arkkitehtuurin keinot osana ilmastohaasteiden ratkaisua ovat varmasti validit, mutta yhteistyötä eri
toimijoiden välillä ei voi olla korostamatta liikaa. Kestävä arkkitehtuurin ja korjausrakentamisen,
olemassa olevan rakennuskannan hoidon ja vaalimisen tavoitteen pitää olla korkealla.

Luku II Yhdenvertaisuus ja osallisuus
Luvussa on otettu vain kevyellä otteella kantaa pandemian tuomaan muutokseen asumisessa ja
työnteossa. Tavoitteena olevat mittaristot esim ympäristökokemusten arviointiin ja tiedon
hyödyntäminen suunnitteluun, ovat pitkän tähtäyksen suhteen hyviä. Nopeasti muuttuvan
elinympäristön haasteita voisi vielä korostaa.

Luku III Talous ja kansainvälisyys
Arkkitehtuurin vientiin ja arkkitehtuurimatkailuun panostaminen ovat hyviä tavoitteita.
Luku IV Merkitys ja identiteetti
Arkkitehtuurin arvostus vahvistaa kulttuurista
identiteettiä
On hyvä korostaa sitä, että arkkitehtuuri ei palvele vain esim ilmastotavoitteita, vaan ihmisten
hyvinvointia ja kulttuurista sitoutumista ja arvostusta. Rakennuskulttuurin ja rakennusperinnön
arvostaminen ja vaalimisen merkitys korostuu entisestään.
Valtion kiinteistöomaisuuden hoidon ja käytön kehittäminen erityisesti kulttuurihistoria huomioiden,
reunaehtoina kiinteistö- ja toimitilastrategiat,
Ennakoivan rakennussuojelun eli rakennusten hoido ja jatkuvan kunnossapido merkitys vastuullisen
omistamisen osana.

Luku V Koulutus ja tutkimus
Kestävän rakentamisen koulutus ja rakennetun ympäristön tutkimus ovat tärkeitä. Ns suuren yleisön
valistaminen, korkeatasoisen arkkitehtuurin ja kulttuuriympäristön vaalimisen tärkeyden
ymmärryksen tuominen koulujärjestelmään kaikille oppimisen tasolle on myös tavoitteellista.
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