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Lausuntopyyntö työryhmän ehdotuksesta arkkitehtuuripoliittiseksi
ohjelmaksi
Johdanto
Opetus- ja kulttuuriministeriön ja ympäristöministeriön asettaman työryhmän tehtävänä oli
laatia ehdotus uudeksi arkkitehtuuripoliittiseksi ohjelmaksi Suomelle.

Tausta
Suomen ensimmäisen arkkitehtuuripoliittisen ohjelman valmistumisesta on kulunut yli 20
vuotta. Ohjelmatyötä on viime vuosina tehty paikallisella tasolla, mutta valtakunnallisen
tason arkkitehtuuripoliittista ohjelmaa ei Suomessa ole vuoden 1998 jälkeen päivitetty.

Tavoitteet
Rakennettuun ympäristöön vaikuttaa monia muutosvoimia. Näihin kuuluvat mm.
ilmastonmuutokseen ja luonnonvarojen ylikulutukseen liittyvä siirtymä vähähiiliseen
rakentamiseen ja kiertotalouteen, väestön ikääntymiseen liittyvät asuin- ja
palvelurakentamisen tarpeet, kaupungistumiskehityksestä aiheutuva erilainen aluekehitys
sekä rakennuskannan terveellisyyteen liittyvät haasteet. Myös uudet teknologiat,
digitalisaatio ja kansainvälistyminen muuttavat voimakkaasti perinteisiä toimialoja. Lisäksi
suomalainen luonto, kulttuuriperintö ja arkkitehtuuri ovat vahvan matkailukiinnostuksen
kohteena sekä terveyden ja virkistyksen lähteenä. Muuttuvassa toimintaympäristössä
yhteiskunnallisena tavoitteena on säilyttää ja parantaa elinympäristön laatua Suomessa
kestävällä tavalla.

Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnonantajia pyydetään antamaan yleisiä kommentteja sekä kommentteja työryhmän
tekemistä toimenpide-ehdotuksista. Toimenpiteiden osalta pyydetään kommentteja
erityisesti niiden merkittävydestä ja toteuttamiskelpoisuudesta. Lisäksi lausunnonantajat
voivat ilmaista valmiutensa osallistua tietyn toimenpiteen toteuttamiseen.
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin.
Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet >
Käyttöohjeet. Voit pyytää tukea palvelun käyttöön osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
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Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä. Lausunnon voi
antaa myös taho, jolle ei ole erikseen lähetetty lausuntopyyntöä.

Aikataulu
Lausunnon voi antaa ajalla 1.2.-15.3.2021.

Valmistelijat
Kulttuuriasiainneuvos Petra Havu, OKM, puh. +358 295 3 30185, sähköposti
petra.havu(at)minedu.fi
Yliarkkitehti Harri Hakaste, YM, puh. +358 295 250074 , sähköposti harri.hakaste(at)ym.fi

Linkit
https://minedu.fi/arkkitehtuuripoliittinen-ohjelma - Arkkitehtuuripoliittisen ohjelman hankesivu
https://minedu.fi/sv/apoli20201 - Projektsidan för det arkitekturpolitiska programmet

Liitteet:
Apoli2020_ohjelmaehdotus_210129.pdf - Kohti kestävää arkkitehtuuria. Ehdotus uudeksi
arkkitehtuuripoliittiseksi ohjelmaksi. (Förslaget till ett nytt arkitekturpolitiskt program, endast
på finska)

Lausuntopalvelu.fi

2/3

Työryhmän ehdotus Kohti kestävää arkkitehtuuria
Yleisiä kommentteja työryhmän ehdotuksesta

Luku I Ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuus

Luku II Yhdenvertaisuus ja osallisuus

Luku III Talous ja kansainvälisyys

Luku IV Merkitys ja identiteetti

Luku V Koulutus ja tutkimus
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