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Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL on vuonna 

1988 perustettu itsenäinen, voittoa tavoitte-

lematon elinkeinoelämän etujärjestö, jonka 

tarkoituksena on rakentamisen ja ympäris-

tön laadun parantaminen arkkitehtipalvelu-

ja kehittämällä. Liittoon kuuluu noin 250 jä-

senyritystä.

ARKKITEHTUURILLA SUUNNITELLAAN TULEVAISUUS. 

Hyvä suunnittelu on kasvun edellytys. Arkkitehtitoimisto-
jen suunnittelupöydillä päätetään, miten ihmisten elinym-
päristö toimii, millaisia elämyksiä se tuottaa - ja millainen 
on sen ympäristövastuu. 

Ponnisteluissa kohti hiilineutraaliutta rakennetun ympäris-
tön päästöjen pienentäminen on merkittävää. Rakennetun 
ympäristön osuus on eri arvioiden mukaan noin 20 % ko-
konaishiilipäästöistä.

Suunnittelija tekee ratkaisut, joilla pienennetään päästöjä 
materiaalissa, rakentamisprosessissa, rakennuksen käyt-
töiässä ja muunneltavuudessa ja toimivuuden energiate-
hokkuudessa.

Nämä ratkaisut tehdään samassa yhteydessä, kun suunni-
tellaan rakennetun ympäristön toimivuus, esteettisyys ja 
kustannustehokkuus. 

Viime vuodet ovat olleet suomalaiselle arkkitehtuurille eri-
tyisen menestyksekkäitä. Pidetään kiinni siitä, että tämä 
kehityskulku jatkuu.
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Suomea on lähivuosikymmeninä rakennettava eko-
logisesti uudelleen, siksi:

· Seuraavaan hallitukseen tarvitaan rakennetun ympäris-
tön ministeri.

· Tulevassa arkkitehtuuripoliittisessa ohjelmassa pitää olla
vahva yritysnäkökulma. Suomalainen arkkitehtuuri teh-
dään arkkitehtitoimistoissa.

· Arkkitehtitoimistojen toimintaa pitää edesauttaa. Arkki-
tehdeillä on merkittävä rooli kaavoituksen ja rakentami-
sen johtajina ja asiantuntijoina.

Tuleva yhteiskuntamme ja palvelut uusiutuvat 
jatkuvasti, siksi:
· Arkkitehtikoulutuksen tarjoamaa kattavinta suunnittelu-

koulutusta kannattaa hyödyntää laajasti.

· Arkkitehteja on liian vähän: toimistoissa on huutava pula yli-
opistokoulutetuista arkkitehdeista muista organisaatioista
puhumattakaan. Pula on este alan kasvulle ja kansainvälisty-
miselle. Arkkitehtikoulutusta pitää selkeästi lisätä.

· Arkkitehdin ammattinimikkeen rajaaminen lainsäädän-
nöllä vain yliopistossa annetun arkkitehdin tutkintonimik-
keen omaaville henkilöille.

Arkkitehtuurivienti on palveluvientiä, joka tuo 
Suomeen tuloja, siksi:
· Suomalaisen arkkitehtuurin vientiin kannattaa investoida.

· Arkkitehtitoimistojen tuottaman arkkitehtuurin vienti 
kannattaa taloudellisesti  ja tuo samalla positiivista näky-
vyyttä Suomelle.

· Kansainvälisen tason arkkitehtuuri, kuten vuonna 2018 
valmistuneet Amos Rex (JKMM arkkitehdit) tai Helsingin 
keskustakirjasto (arkkitehtitoimisto ALA) vahvistavat 
Suomen maabrändiä. Tätä voidaan tukea myös 
korkeatasoisella uudella arkkitehtuuri- ja 
designmuseolla.

Tuleva Maankäyttö- ja rakennuslain uudistus 
muokkaa tulevaisuuttamme, siksi:
· Rakennushankkeissa tulee vahvistaa suunnittelun roolia

niin hankesuunnitteluvaiheessa kuin koko rakentamisen
prosessin aikana.

· Suunnitteluun panostaminen säästää kustannuksia, pa-
rantaa käytettävyyttä ja lisää viihtyvyyttä rakennuksen ja
sen ympäristön koko elinkaaren ajan.

Hyvän ja kestävän 
suunnittelun edistä-
minen seuraavalla 
hallituskaudella

HYVÄN SUUNNITTELUN MERKITYS ON KASVANUT. 
SIKSI ATL ESITTÄÄ HALLITUSOHJELMAAN:


