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Lausuntopyyntö työryhmän ehdotuksesta arkkitehtuuripoliittiseksi ohjelmaksi
Työryhmän ehdotus Kohti kestävää arkkitehtuuria
Yleisiä kommentteja työryhmän ehdotuksesta
Pohjois-Savon liitto näkee tärkeänä Suomen arkkitehtuuripoliittisen ohjelman päivityksen
toimintaympäristön muuttuessa voimakkaasti. Toimintaympäristön muutokset on tunnistettu hyvin,
muttei sitä, miten eriarvoisesti ennusteiden mukaan ne tulevat toteutumaan eri puolilla Suomea ja
mikä vaikutus sillä mahdollisesti on APOLI 2020 tavoitteisiin.

APOLI 2020 sisältää paljon hyviä ja kannatettavia ehdotuksia. Toimenpiteiden priorisointi saisi aikaan
enemmän vaikuttavuutta. Kulttuuriympäristön hoidon edistämiseksi maakunnan liitto arvottaa
maakunnallisesti arvokasta kulttuuriympäristöä ja osoittaa sitä maakuntakaavoissaan panostamalla
merkittävästi osallistamiseen. Maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksessa kulttuuriympäristö ei olisi
enää oikeusvaikutteinen teema, joten olisi hyvä tarkastella jatkoa ajatellen , kuka jatkossa tekee
tämän työn. Nyt Museoviraston aluemuseoilla, ELY-keskuksilla ja maakunnan liitoilla on yleisellä
tasolla hyvin samanlaiset toimenkuvat. ELY-keskuksille tuli rakennussuojelulain uudistuksessa uutta
roolia kyseisen lain toimeenpanossa, ottaako aluemuseot liiton tehtävän jatkossa hoitaakseen?

Luku I Ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuus
Luku II Yhdenvertaisuus ja osallisuus
Miten tukea nykyistä enemmän yksityisiä kulttuuriperintökohteita omistavia tahoja ja kaupunkeja?
Pohjois-Savossa esim. Varkaudessa on todella paljon valtakunnallisesti arvokasta
kulttuuriympäristöä.
Luku III Talous ja kansainvälisyys
Kulttuuriympäristökohteiden ylläpito ja peruskorjaus vaatii paljon osaamista ja taitoa ja on hyvin
työvoimavaltaista. Esitämme pohdittavaksi kotitalousvähennyksen suurentamista kaavoilla ja
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rakennussuojelulailla suojeltujen rakennusten kunnostamiseen. Näin arvokas rakennuskanta, jota on
vähän Suomessa, pysyisi kunnossa, saisi osakseen arvostusta sekä työllistäisi ammattilaisia. APOLI
2020 tavoite valtion kiinteistöomaisuuden hoidon ja käytön kehittämisestä myös kulttuurihistorian
näkökulmat huomioiden talouden ohella on kannatettava.
Luku IV Merkitys ja identiteetti
Luku V Koulutus ja tutkimus
Pohjois-Savossa on myös julkisen koulutusjärjestelmän lisäksi merkittävää yhdistysten tarjoamaa
lasten ja nuorten arkkitehtuuri sekä -muotoilukasvatusta, joille valtion antama tuki loisi jatkuvuutta
ja lisäarvoa. Arkkitehtuuri- ja ympäristökulttuurikoulu LASTU on vuonna 1993 perustettu,
yhdistyksen ylläpitämä taide- ja rakennusalan toimintakeskus Lapinlahdella, Pohjois-Savossa. Lastun
tehtävänä on tukea ja kehittää arkkitehtuuri- ja ympäristökulttuurikasvatusta sekä edistää vanhan ja
uudemman rakennetun kulttuuriperinnön arvostusta, ymmärtämistä ja vaalimista. Toimintamme
kohderyhmä ovat lapset ja nuoret sekä aikuiset, rakennusalan ammattilaisista oman kodin korjaajiin
ja rakentajiin. Kotipaikka Lapinlahden lisäksi Lastun toiminta-alue kattaa koko Pohjois-Savon
maakunnan.

Lasten ja nuorten muotoilukasvatusta sekä opettajien muotoilun täydennyskoulutusta tarjoaa
Kuopion Rouvasväenyhdistys. Kuopion Rouvasväenyhdistys on vuonna 1860 perustettu merkittävä
kuopiolainen kulttuuriyhdistys. Sen syntymisen taustana olivat kansallisuusaatteen siivittämänä
herätteet yhteiskunnalliseen toimintaan. Kuopion Rouvasväenyhdistyksen toiminnan vaikuttavin
aikaansaannos on ollut käsityökoulun perustaminen. Perinteen jatkona toimivat nykyään lasten ja
nuorten muotoiluakatemiat, jotka tarjoavat taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista,
tavoitteellista muotoilun opetusta.

Kajan Irma
Pohjois-Savon liitto - suunnittelujohtaja Paula Qvick
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