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Apoli jalkautuu ympäri 
Suomea!



Ohjelma 
- Aleksi Lohtaja (Archinfo): Paikallisia näkökulmia Suomen uuteen arkkitehtuuripoliittiseen 

ohjelmaan 

- Jari Mettälä (Hämeenlinnan kaupunki): Hämeenlinnan kaavoituskatsaus 

- Mika Savela (Taike): Arkkitehtuuripolitiikan paikallinen taso

- Maija Kasvinen (Taike): Julkinen taide ja osallisuus kaupunkitilasta



Archinfo
Arkkitehtuurin tiedotuskeskus Archinfo on yksi opetus- ja 
kulttuuriministeriön tukemasta kahdeksasta taiteen alan 
tiedotuskeskuksesta. Tiedotuskeskus aloitti toimintansa vuonna 
2013.

Archinfo luo kiinnostusta arkkitehtuuria kohtaan ja lisää 
rakennetun ympäristön arvostusta. Archinfo vahvistaa 
arkkitehtuurin yhteiskunnallista merkitystä ja vaikuttaa rakennetun 
ympäristön kehittymiseen kohti kestävämpää huomista. Archinfo
tekee suomalaisen arkkitehtuurin arvoja ja osaamista tunnetuksi 
kansainvälisesti. 

Tilaamalla Archinfon uutiskirjeen saat uusimmat arkkitehtuurin alan 
uutiset suoraan sähköpostiisi.



Suomen 
arkkitehtuuripoliittinen 
ohjelma Apoli 2022–2035

Suomen uusi valtakunnallinen arkkitehtuuripolii:nen ohjelma, Koh$ kestävää 
arkkitehtuuria, tarjoaa kokonaisvaltaisen näkökulman rakennetun ympäristön 
tavoi=eelliseen kehi=ämiseen Suomessa. 

Arkkitehtuuripolii:sen ohjelman eli apolin kantavia teemoja ovat arkkitehtuurin 
vaikutus ihmisten ja luonnon hyvinvoin>in sekä hyvän suunni=elun merkitys aikaa 
kestävän ja muuntautumiskykyisen rakennetun ympäristön luomisessa. 

Ohjelma on opetus- ja kul=uuriministeriön sekä ympäristöministeriön johdolla laadi=u 
val>oneuvostotason toimenpideohjelma. Ohjelmatyössä on ollut >iviis> mukana myös
työ- ja elinkeinoministeriö.

Archinfo vastaa apolin tavoi=eiden edistämisestä ja siihen lii=yvästä >edo=amisesta. 
Archinfo pyrkii luomaa apolin ympärille ak>ivista keskustelukul=uuria ja viemään apolin
teemat ihmisten arkiympäristöön. 



Apoli pähkinänkuoressa

(1) Ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuus
(2) Yhdenvertaisuus ja osallisuus
(3) Talous ja kansainvälisyys
(4) Merkitys ja iden@teeA
(5) Koulutus ja tutkimus



Apolin keskeiset painopisteet:

1. Hyvään arkkitehtuuripolitiikkaan kuuluu monipuolinen keskustelu 
elinympäristön laadusta ja tavoista

-> kansalaisten ja asukkaiden osallistuminen apoliin ratkaisevassa 
asemassa  

2. Arkkitehtuuripolitiikassa on olennaista huomioida paikalliset 
erityispiirteet ja alueellinen näkökulma

-> paikalliset arkkitehtuuripoliittiset toimet ja ohjelmat tukevat valtakunnallista 
apolia

-> Arkkitehtuurin merkitys paikalliselle iden2tee2lle, kuuluvuuden ja 
osallisuuden tunteelle on merki7ävä. Paikallinen näkökulma nostaa esiin uusia 
havaintoja ja painotuksia arkkitehtuurista 



Archinfon keskustelu- ja 
kohtaamistilaisuudet apolia
jalkauttamassa 
Ympäri Suomea järjestettävissä kohtaamis- ja keskustelutilaisuuksissa 
keskustellaan kansalaisten kanssa apolin tavoitteista heidän 
lähiympäristössään.

Tapahtumissa tuodaan yhteen paikkakunnan toimijoita ja päättäjiä 
sekä asukkaita. Tilaisuuksissa esitellään apolia ja sen tavoitteita sekä 
keskustellaan laadukkaan arkkitehtuurin merkityksestä paikalliset 
erityispiirteet huomioiden.

Tapahtumamuodon tavoitteena on toimia avoimena foorumina 
paikkakunnan asukkaille ja toimijoille arkkitehtuuriin liittyvissä 
asioissa.



Keskustelusarja jatkuu Hämeenlinnassa



JKMM 2007: Verkatehdas



INARO 2020: Pööli



Studio Puisto, 2020: Puistonmäen palvelutalo 



Hämeenlinnan 
arkkitehtuuri
Miten Hämeenlinnan arkkitehtuuri on 
muuttunut elinaikanasi?

Mikä on Hämeenlinnan onnistunein 
rakennus?

Miltä Hämeenlinnan rakennetun 
ympäristön tulevaisuus näyttää 
mielestäsi?



Hämeenlinnan arkkitehtuuri
Miten paikallisten asukkaiden näkökulmaa voisi 
tuoda paremmin arkkitehtuurikeskusteluun 
Hämeenlinnassa ja muualla?

Miten voidaan vahvistaa paikallisia identiteettejä 
osana suomalaisen arkkitehtuurin arvostamista?

Voisiko tulevaisuudessa Hämeenlinnalla olla oma 
arkkitehtuuripoliittinen ohjelmansa? 



Aleksi Lohtaja, yhteiskunnallisen vaikuttamisen asiantuntija

aleksi.lohtaja@archinfo.fi

Kiitos!


