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Aluearkkitehti – ympäristön moniottelija

Esipuhe
Suomi on Euroopan maaseutuvaltaisin maa, jonka
kunnista suurin osa voidaan luokitella kaupunginläheiseen maaseutuun, ydinmaaseutuun tai harvaan
asuttuun maaseutuun kuuluviksi. Vaikka maaseutuympäristöjä kyline ja taajamineen leimaa tietty pysyvyys
nopeasti kasvaviin kaupunkeihin verrattuna, niissä tapahtuu jatkuvasti yhteiskunnalliseen ja taloudelliseen
kehitykseen sitoutuvia muutoksia. Tyhjenevien rakennusten ja harsuuntuvan palveluverkon vastapainoksi
syntyy uusia erikoistuneita keskittymiä, kuten malmikaivoksia tai matkailukeskuksia. Pienten kuntien
omat suunnitteluresurssit ovat kuitenkin vähäiset tätä
kehitystä ohjaamaan. Aluearkkitehtitoiminta on 1980luvulta alkaen tarjonnut yhden mahdollisuuden lisätä
rakennetun ympäristön suunnittelun asiantuntijuutta kuntiin. Tässä esiselvityksessä esitellään tiiviisti
aluearkkitehtitoiminnan kehitysvaiheet, kartoitetaan
aluearkkitehdin nykyistä toimenkuvaa sekä esitetään
erilaisia ajatuksia toiminnan kehittämisestä. Erityistä
huomiota kiinnitetään aluearkkitehtitoiminnan mahdollisuuksiin Lapissa.
Esiselvitys kytkeytyy Oulun yliopiston arkkitehtuurin
osaston hankkeeseen “Kasvun ja supistumisen ohjauskeinot ja elinympäristön laatu”. Sen tekemisen
mahdollisti Oulun yliopiston monitieteisen Thule instituutin Pohjoinen maankäyttö ja maanpeite -tutkimusohjelmasta myöntämä rahoitus. Esiselvitystyön
hyvin tiiviissä ajassa teki arkkitehti Safa Saija Alakare. Kiitokset Saijalle ja kaikille raporttia varten
haastatetuille ja sitä kommentoineille asiantuntijoille. Erityiskiitokset ympäristöministeriön yliarkkitehti
Timo Saariselle kannustuksesta ja paneutumisesta
aihepiiriin.
Oulussa maaliskuussa 2010
Professori Helka-Liisa Hentilä

- kukkaistutuksista strategiseen aluesuunnitteluun -

5

Johdanto
Tämän esiselvityksen tarkoituksena on kartoi�aa miten
aluearkkiteh�toiminta on Suomessa alkanut ja millaiseksi
se on vuosien mi�aan kehi�ynyt. Tavoi�eena on myös selvi�ää millaiselta toiminnan tulevaisuus näy�ää.
Aluearkkiteh�toiminta aloite�in Suomessa kokeiluna
vuonna 1982 Suomen Arkkiteh�liiton sisäasiainministeriölle vuonna 1978 tekemän aloi�een aikaansaamana. Aluearkkiteh� on usean kunnan alueella toimiva yhteinen kaavoituksen, rakentamisen ohjauksen ja kul�uuriympäristön
hoidon asiantun�ja.1 Toimintaa aloite�aessa koe�in, e�ei
pienissä kunnissa ole henkilöstön osalta rii�ävää asiantuntemusta rakennustoiminnan ohjelmoimiseen, suunnitteluun ja ohjaukseen. Kuitenkin, kuten aluearkkiteh�toiminnan kokeilua valvovan työryhmän rapor�ssa todetaan:
”Rakennustoimintaan käytetyt varat muodostavat kun�en
taloudessa huoma�avan osan.”2
Kokeilun perusteella toiminta tode�in hyödylliseksi ja
aluearkkiteh�toiminta vakiintui vuodesta 1986 val�on
osarahoi�eiseksi toiminnaksi. Ympäristöministeriö avustaa
keskimäärin 3-5 pienen kunnan (tai muulla tavoin järjestetyn yhteistoiminta-alueen) yhteistä arkkiteh�a maksaen
palkkaus- ym. kuluista nykyisin 50 prosen�a. Toiminta
aloite�in neljällä kokeilualueella. 80- luvun kuluessa toi-
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minta vakiintui käy�öön aluei�ain ja oli vuoteen 1990
mennessä laajentunut seitsemälle alueelle.3 Toiminta sai
jalansijaa pienissä kunnissa edelleen ja vuonna 1999 toiminta-alueita oli yhdeksän.4
Suurin muutos toiminnassa tapahtui 2000-luvun vaihteessa uudistetun maankäy�ö- ja rakennuslain myötä. Tällöin
aluearkkiteh�en tehtävänkuvaa suunna�in rakentamisen
ohjauksesta kaavoi�amiseen. Toiminta laajeni muutoksen
myötä voimakkaas�. Vuosina 2004-06 toiminta oli laajimmillaan5 – esimerkiksi vuonna 2005 toimialueita oli 30, joissa yhteensä 105 val�on avustusta saavaa kuntaa ja lisäksi
kymmenen täysin omarahoi�eista kuntaa6. Tämän jälkeen
toimialueet ovat vähentyneet kuntarakenteen muutoksen
vuoksi. Vuoden 2008 lopussa 32 alue�a, yhteensä yli 90
kuntaa, sai val�onavustusta toimintaa varten7, seuraavana
vuonna toiminta-alueita oli 29 ja avuste�avia kun�a 65.
Vuoden 2010 alussa toimintaa on 26 alueella, joissa avustusta saavia kun�a on 58.8
Aluearkkiteh�toiminta on monin tavoin haasteellista. Toiminta tulee toteu�aa yhteistyössä useiden kun�en kesken,
eri kun�en erityistarpeet huomioiden. Aluearkkitehdin toimenkuva on monipuolinen: tehtävät vaihtelevat maankäytön suunni�elusta korjausneuvontaan. Hyvä hallinnoin�,
halli�u ajankäy�ö, tehtävien priorisoin�, ihmissuhdetaidot ja paikallistuntemus ovat toimessa onnistumisen kannalta tärkeitä. Val�on avustuksen saaminen on krii�nen
tekijä toiminnan järjestymiseksi kunnissa.

Aluearkkitehti – ympäristön moniottelija

1 Aluearkkitehtitoiminta 80-luvulta tähän päivään
Pienten kun�en oman henkilöstön ulkopuolinen tarve rakennetun ympäristön kokonaisvaltaiselle asiantuntemukselle on säilynyt aluearkkiteh�toiminnan alkuvaiheista läpi
80- ja 90-luvun ja edelleen MRL:n aikaansaamasta muutoksesta 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen ajan.
Val�on avustama toiminta on riippuvainen jokavuo�sesta
val�on budje�sta. Toiminta tunnustetaan haasta�elujen
perusteella aluearkkiteh�a käy�ävissä kunnissa eri�äin
tärkeäksi.

min, vuonna 1983 perustetusta ympäristöministeriöstä –
asete�in työryhmä valvomaan kokeilua. Seurantarapor�
luovute�in ministeriölle 31.3.1984. Rapor�n mukaan kokeilu koe�in yleises� o�aen hyvin hyödylliseksi, erityises�
kuntalaisten palvelun ja ohjauksen sekä maaseutuympäristön ja maiseman säilymisen kannalta. Kokeilupaikkakunnilla koe�in tärkeäksi, e�ä kokeilua voitaisiin jatkaa
vuoden 1985 loppuun ja jatkaa sen jälkeen varsinaisena
toimintana.12 Onnistuneen kokeilun seurauksena aluearkkiteh�toiminta vakiintui vuodesta 1986 läh�en.13

1.1 Toiminnan taustat ja tavoitteet

Toiminnan käynnistämisen syitä

Alkuvaihe
Aluearkkiteh�kokeilu käynniste�in Suomen arkkiteh�liiton aloi�eesta. Sisäasiainministeriön kaavoitus- ja rakennusosasto esi� vuonna 1979 määrärahaa toiminnan
käynnistämiseksi. Eduskunta määräsi vuoden 1982 tulo- ja
menoarviossaan kun�en energianeuvojien määrärahoista
enintään 500 000 markkaa aluearkkiteh�toiminnan kokeiluluonteista käynnistämistä varten sisäasiainministeriön
tarkemmin määräämällä tavalla. Määräraha vahviste�in
19.2.1982.9
Kokeilu aloite�in ensin neljällä alueella eri puolilla maata: Keski-Suomen, Pohjois-Karjalan, Länsi-Uudenmaan ja
Oulun läänin kokeilualueilla. Kokeilualueita ja kuntaryhmiä vali�aessa pyri�in valitsemaan sellaiset alueet, joilla
oli tarve�a ja valmiu�a kokeilutoimintaan sekä siten, e�ä
saataisiin kokemuksia erilaisista kunnista.10
Kokeilun tavoi�eena oli ”rakennetun ympäristön perinteisten arvojen säily�äminen ja laadun parantaminen kehittämällä kunnissa olevaa rakentamisen suunni�elun, kaavoituksen ja ympäristönhoidon asiantuntemusta”. Samalla
pyri�in selvi�ämään, miten pienet kunnat voivat käy�ää
yhteistä asiantun�jaa.11
Asiaa valmistelleesta sisäasiainministeriöstä – ja myöhem-

Aluearkkiteh�toimintaa aloite�aessa, 70- ja 80-lukujen
vaihteessa ol�in huolestuneita maaseudun kul�uuriympäristöjen katoamisesta korjausrakentamisen, erityises�
rakennusten ulkonäköä usein voimakkaas� muu�avien
energiakorjausten, sekä uuden rakentamisen �eltä. Suomen arkkiteh�liitossa näh�in tarve turvata rakennetun
ympäristön asiantun�juus myös pienissä kunnissa. Aluearkkiteh�en tehtäviin lii�yi toiminnan alusta läh�en alueen rakentamishistoriaan lii�yvien perinteisten arvojen ja
tärkeiden maisemien säilymisen turvaaminen korjausneuvonnan, rakennusten sijoi�amista koskevan opastuksen,
kuin myös laajemman maankäytön suunni�elun kau�a.
”Perinteisen ympäristön erityiskysymyksiin” ja luonnonsuojeluun lii�yen aluearkkiteh�en toimenkuvaan on kuulunut alusta läh�en myös �edotustoimintaa ja yhteistyötä
eri asiantun�javiranomaisten kesken.14 Tärkeänä osana
onnistunu�a maankäytön suunni�elua on aluearkkitehdin
tehtävissä ollut toiminnan alusta läh�en myös perusselvitysten ja alueellisten inventoin�en laa�minen.15
Rakennusvalvonnan vastuu rakentamisen laadun määrittäjänä näh�in 80-luvun alussa suureksi. Lainsäädännön
muutokset toivat lisääntyviä velvoi�eita ja rakennusvalvonnan tehtäväken�ä laajeni uusien energiavaa�musten
ja teknisten ratkaisujen lisääntyessä. Samalla rakennusvalvontojen roolin näh�in muu�uvan teknisestä tarkastajan roolista enemmän kokonaistaloudellisen suunni�elun
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ohjaajiksi.16 Henkilöstöresursseja ei kuitenkaan lisä�y ja
pienissä kunnissa tode�in ”rakennustarkastajan vastuulla (olevan) sama lainsäädäntö, mitä suurissa keskuksissa
hoitavat useat suunni�elukoulutuksen saaneet henkilöt.”17
Rakennusvalvontaviranomaiset näh�in uudella tavalla ympäristön kehi�äjinä. ”Vastuu monista ympäristöasioista,
kaavallisten periaa�eiden toteutumisesta, kaupunkikuvasta ja julkisivuista on käytännössä rakennustarkastajilla.”
Aluearkkiteh�toiminnan tehtävänä oli näin ollen avustaa
kun�a suoran asiakasneuvonnan ja suunni�eluavun lisäksi myös mm. rakennushankkeiden ohjelmoinnissa ja ”(...)
edistää eri lautakun�en yhteistyötä rakentamis- ja kaavoitusasioissa.”18 Kaavoituksen ja rakentamisen näh�in
muodostavan yhtenäinen kokonaisuus ja aluearkkiteh�kokeilun tulosten perusteella katso�in, e�ä niiden neuvonta
tulisi kytkeä ero�ama�omas� toisiinsa.19

80- ja 90- lukujen vaihde, 90-luku
Toiminta laajeni ajan mi�aan. Ympäristöministeriön kaavoitus- ja rakennusosasto tarkasteli 80- ja 90-lukujen vaihteessa toiminnan �laa �laamassaan selvityksessä. ”Selvitys
pienten kun�en kaavoitus- ja rakennustoimen neuvontajärjestelmistä ja niiden tulevaisuudesta” julkais�in 30.6.1990.
Selvityksessä tarkastellaan julkisen hallinnon sen aikaisia
rakentamisen ja kaavoituksen neuvontamahdollisuuksia ja
-järjestelmiä – käytännössä pääosin aluearkkiteh�toimintaa. Selvitystä tehtäessä toiminta oli laajentunut seitsemälle toimialueelle, joista kuuden alueella oli yhteensä 25
kuntaa ja poikkeuksena yhdellä, Vaasan läänin seutukaavaliiton aluearkkitehdilla 57 kuntaa.22 Selvityksen perusteella
toiminta koe�in tarpeelliseksi maaseudulla ja sen laajentamista pide�in suositeltavana.23
Toiminnan tarpeellisuu�a selvite�in ympäristöministeriön järjestämässä �edotus- ja keskustelu�laisuudessa
16.3.1993. Tilannekatsauksessa katso�in aluearkkiteh�toiminnan toimivan tärkeänä osana rakennuslain kokonaisuudistuksen tuomassa uudessa kaavoitusjärjestelmässä.
Kuten �lannekatsauksen osalta tode�in: ”Pitkäaikainen
kaavoituksen ja rakentamisen asiantun�ja voi au�aa
kuntaa saavu�amaan merki�äviä säästöjä ja hyötyjä.”24
Keskustelu�laisuuden loppupäätelmissä katso�in myös
erilaisten ostopalvelumallien voivan tulla kysymykseen,
”esimerkiksi seudulliset keskuspaikkakunnat voivat myydä
palvelua ympäristökunnille.” Samalla arvioi�in, e�ä aluearkkitehteja tarvi�aisiin koko maahan parikymmentä.25

Toiminnan alkuvaiheessa val�o rahoi� toimintaa 65 prosen�ses�, mu�a vuonna 1984 toimintaa selvi�äneen työryhmän ehdotus val�onavusta oli, e�ä val�on tulisi tukea
toimintaa kolmen ensimmäisen vuoden aikana 50 %, käynnistysvaiheen neljäntenä ja viidentenä vuotena vähentää
avustuksen osuudeksi hyvin toimeentulevissa kunnissa 25
%:iin ja tämän jälkeen lope�aa se kokonaan. Kantokyvyltään heikommissa kunnissa val�on tuki pysyisi 50 %:ssa.20
Rapor�ssa myös ennakoi�in, e�ä vuonna 1986 toiminta
olisi mahdollista käynnistyä 10-15 aluearkkitehdin toiminta-alueella, ja vuoteen 1996 mennessä toiminta voitaisiin
käynnistää noin 40:llä alueella.21
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Ympäristöministeriö laa� ja julkaisi uuden rapor�n aluearkkiteh�toiminnasta vuonna 1999. Tällöin toimintaa oli
yhdeksällä alueella. Aluearkkitehdin tehtävänkuvauksen
katso�in pysyneen samana, mu�a käytännössä toiminnan luonteen ja menetelmien katso�in vaihtelevan alueiden ja niiden tarpeiden mukaises�. Kul�uuriympäristöön
lii�yvien seikkojen katso�in korostuneen toimissa edeltävinä vuosina, kuten myös kaavoitustehtävissä toimimisen
ja viranomaisyhteistyön.26 Rapor�n jatkotoimenpide-ehdotuksissa todetaan, e�ä toiminnan kehi�äminen ja laajentaminen perustuu kun�en tarpeisiin ja haluun muodostaa yhteistoiminta-alueita. Tiedotus toiminnasta siirretään
ympäristökeskusten ja maakun�en liitoille, kun�en kans-
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sa käytävien neuvo�elujen yhteyteen. Val�onavustuksen
vuosi�aisuus nähdään vuoden 1999 selvityksessä toimintaa rajoi�avana tekijänä: ”Varojen osoi�aminen vuosi
kerrallaan talousarviossa aiheu�aa aluearkkiteh�toimintaan epävakau�a, koska kunnat eivät omaa toimintaansa suunnitellessaan voi olla varmoja val�onavustuksen
jatkuvuudesta.” Jatkuvuuden varmistamiseksi ehdotetaan
lakia, jonka sisältöön lii�yisi toiminnan määri�elyn lisäksi
ympäristöministeriön tarkemmin pää�ämä val�onavustus. Tähän toimenpide-ehdotukseen lii�yy myös huomio
toimintaan suunnatun määrärahan suurentamisesta siten,
e�ä se rii�äisi kaikille halukkaille kunnille27. Toisaalta samalla todetaan, e�ä pitkän aikavälin tavoi�eena toimintaa
tulisi kehi�ää siten, e�ä kunnat voisivat ylläpitää sitä ilman
val�onavustusta.28

2000-luku
Vuonna 2000 voimaan tullut maankäy�ö- ja rakennuslaki
(MRL) muu� rakentamista ja sen organisoin�a, eritoten
kaavoitusta. Kun�en päätösvalta kaavoituksessa lisääntyi
– näin myös asiantuntemuksen tarve. Muutoksen myötä
ympäristöministeriö linjasi aluearkkiteh�en toimenkuvaa
rakentamisen ohjauksesta ja kul�uuriympäristön hoidosta
enemmän kaavoituksen suuntaan. Aluearkkiteh�en toiminta-alueet lisääntyivät lakimuutoksen myötä noin 30
toimialueeseen. Toimialueiden mi�ava lisäys saa�in aikaan
ympäristökeskusten kunnille suuntaaman markkinoinnin
avulla – pieniä kun�a kehoite�in muodostamaan yhteistoiminta-alueita kaavoitukseen lii�yvän lainsäädännön ja
kaavoitusprosessin hallitsemiseksi.29
Nykyisin aluearkkitehdin työnkuva on vain joillakin alueilla
keski�ynyt korjausrakentamiseen ja kul�uuriperinnön hoitoon, muutoin pääosa aluearkkiteh�en työtunneista kuluu
kaavoituksen parissa.30 Suuntauksesta huolima�a myös
tarve rakentamisen ohjaukseen on säilynyt. Rakentamisen
tekninen monipuolistuminen jatkuu, energiavaa�mukset
uudistuvat, korjausneuvonta vaa�i osin alan erityistuntemusta, mahdollises� myös yhteistyötä museoviranomaisten kanssa. Rakennusvalvontojen tehtäväken�ä on monipuolinen ja vastuu ympäristön laadun määri�äjänä suuri.
Kunnat voivat kuitenkin itse vaiku�aa aluearkkitehdin toimenkuvaan avustuksesta säädetyn momen�n pui�eissa,

joten työpanos kaavoituksen, rakentamisen ohjauksen ja
kul�uuriympäristön hoidon osalta voidaan määri�ää kussakin kunnassa sen ensisijaisten tarpeiden mukaises�.31
Tästä huolima�a, kaavoituksen osuuden ollessa tehtäväkentässä tärkeä ja aikaavievä, muulle ohjaustyölle jää helpos� vähemmän aikaa.

1.2 Toiminnan organisointi ja rahoitus
Aluearkkiteh�toiminta on val�on tukemaa. Avustusta
voivat saada (pääsääntöises�) alle 6000 asukkaan kunnat tai kuntayhtymät. Avustuksen määrä voi ka�aa 50 %
hyväksy�ävistä kuluista.32 Avustusta haetaan vuosi�ain
lokakuussa ympäristöministeriöltä samoin kuin muita ympäristöhallinnon harkinnanvaraisia avustuksia. Päätökset
avustuksista tehdään tammi-helmikuussa.33 Käytännön
tavoi�eena on ympäristöministeriöllä ollut hoitaa avustushakemukset ja maksuasiat mahdollisimman kevyellä
hallinnolla.34 Val�oneuvoston asetuksessa vuodelta 2000
aluearkkiteh�toimintaan myönne�ävästä avustuksesta
säädetään seuraavas�:

”2 §
Avuste�ava aluearkkiteh�toiminta
Avustusta voidaan myöntää vain sellaiseen aluearkkiteh�toimintaan, jossa aluearkkitehdin
ensisijaisena tehtävänä on:
1)toimia kunnan asiantun�jana osallistumalla kaavoituksen ja rakentamisen tarpeiden ja tavoi�eiden kartoi�amiseen, osallistumisen ja vaikutusten
arvioinnin koordinoin�in, viranomaisyhteistyöhön
sekä suunni�elun ohjaamiseen; ja
2)osallistua kaavoitusta ja muuta alueiden käy�öä
tukeviin selvitys-, kehi�ämis-, seuranta- ja muihin
vastaaviin tehtäviin kuten kul�uurimaisemien ja
rakennusperinnön inventoin�in ja hoidon suunnitteluun, muiden ympäristöhankkeiden valmisteluun
sekä kunnan kaavoitukseen lii�yvien paikka�etojärjestelmien kehi�ämiseen.
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Avustusta voidaan myöntää myös sellaiseen aluearkkiteh�toimintaan, jossa (sic!) aluearkkitehdin
tehtävänä on 1 momen�ssa mainitun lisäksi:
1)osallistua ympäristökasvatukseen ja muuhun
rakenne�ua ympäristöä koskevaan �edotus- ja
koulutustoimintaan ja siten kehi�ää kansalaisten
vuorovaikutus- ja osallistumisvalmiuksia;
2)opastaa kuntalaisia kaavoitusta, kul�uuriympäristön hoitoa ja rakentamista koskevissa kysymyksissä; sekä
3)tarpeen mukaan ja ajankäytön salliessa laa�a
kaava-asiakirjoja ja muita pienehköjä suunnitelmia
kunnan tarpeisiin.
Avustusta saavan aluearkkiteh�toiminnan toiminta-alueen kunnat pää�ävät tarkemmista tehtävistä tarpeidensa ja erityispiirteidensä mukaan.” 35
Toiminta-alueen kun�en ja kuntayhtymien tulee tehdä
sopimus yhteistoiminnasta, joka toimitetaan ympäristöministeriöön. Sopimuksessa määritellään kustannusten jaon
lisäksi aluearkkitehdin sijoi�aminen ja tehtävät toimintaalueella.36 Yleensä toiminta-alue koostuu 2-5 kunnasta.37
Toiminta voidaan hallinnoida joko kun�en välisenä yhteistyönä, kuntakohtaises� tai kuntayhtymän, esimerkiksi
maakunnan liiton puolesta.
Aluearkkiteh� toimii kunnan hyväksi, mu�a on työjärjestelyjensä osalta hieman erilaisessa asemassa kuin muut
kunnan viranhal�jat. Ympäristöministeriön julkaisemien
rapor�en mukaan aluearkkiteh�toiminnan alussa, 80luvulla painote�in kansalaisten ka�avaa ja tasa-arvoista
palvelua rakennusasioiden osalta.38 Aluearkkiteh�en on
jossain määrin koe�u olevan ”ir� kunnallisesta byrokra�asta” ja sen kau�a helpommin lähesty�äviä, puoluee�omia asiantun�joita.39
Kunnan kaavoitusvastuun lisääntyessä aluearkkitehdin
toimenkuva on sitoutunut �ukemmin maankäytön suunni�eluun. Tämän kau�a yhteistyö kunnanhallitusten ym.
polii�sten päätöksentekoelimien kanssa on �ivistynyt ja
aluearkkitehdin rooli toimia väli�äjänä niin kunnan, kuntalaisten kuin val�on hallinnon kesken on vahvistunut.
Aluearkkiteh� on sido�u en�stä �iviimmin kaavoitukseen
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lii�yviin tehtäviin. Kaavoi�aja toimii kaava-asioissa kunnan
viranhal�joiden, valtuute�ujen ja asukkaiden välikätenä.
Käytännön rakentamisohjauksen jäädessä vähemmälle
myös suora kontak� asukkaisiin jää vähemmälle. Vaikka
kaavoitusasioiden ajaminen on yhtä lailla kuntalaisten
edun valvontaa, asukkaiden ”lähestymisak�ivisuus” jää
helpos� rakentamisen ohjausta vähäisemmäksi. Tässä
mielessä kokeiluvaiheessa koroste�u aluearkkiteh�toiminnan tuoma parannus palveluperiaa�een tasa-arvoistumisesta40 jää nykyisessä aluearkkiteh�toiminnassa joko
vähemmälle korostukselle tai – onnistuneessa toiminnassa
– suuntautuu kaavoitusasioista �edo�amiseen. Aluearkkitehdin nykyisissä tehtävissä korostuu kokeiluvaiheessakin
tärkeäksi koe�u tavoite toimia yhteyshenkilönä kunnan ja
val�onhallinnon välillä.41
Myös maankäy�öön lii�yvissä tehtävissä aluearkkitehdin
rooli voi jossain määrin olla kunnasta irrallinen: ”Uusia vaiku�eita ja asiantuntemusta ei väl�ämä�ä oteta avosylin
vastaan, vaan mieluummin tehdään ’kuten on totu�u ennenkin tekemään’.”42 Polii�set syyt ohjaavat kaikkea kunnan toimintaa, usein vieläpä erityises� maankäy�öä.
Vuonnan 1998 julkaistussa Val�oneuvoston 1998 hyväksymässä Suomen arkkitehtuuripolii�sessa ohjelmassa toimenpide-ehdotuksessa nro 6 ohjataan ympäristöministeriötä harkitsemaan aluearkkiteh�toiminnan laajentamisen
ja sen resurssien lisäämisen lisäksi toiminnan kytkemistä
ympäristökeskusten toimintaan.43 Olete�avas� esitys on
tehty osin toiminnan irro�amiseksi paikallispoli�ikasta,
kuin myös sen laajentamisen vuoksi. Kaikki tätä esiselvitystä varten haastatellut, niin kun�en kuin val�onhallinnonkin puolelta, kokivat kuitenkin yksimielises�, e�ä aluearkkitehdin työtehtävät ja kaavoi�ajan rooli vaa�vat, e�ä
työ on lähtöisin kunnasta. Vain tällä tavoin aluearkkitehdin
työ toteu�aa tarpeensa hoitaessaan nimenomaan kunnan
asioita.44
Val�onavun taustalla 2000-luvulle tultaessa oli au�aa pieniä kun�a lakimuutoksen siirtymävaiheessa maankäytön
suunni�elun amma�taitoisessa hoitamisessa. Aluearkkiteh�toiminnan suuntaaminen kaavoituksen hoitoon oli
ajateltu val�on kädenojennuksena pienille kunnille hoitaa
kaavoitus asianmukaises�. Kun�en vastuulla on huoleh�a

Aluearkkitehti – ympäristön moniottelija

alueensa kehi�ämisestä ja tarpeellisesta kaavoituksesta.
Yli 6000 asukkaan kunnissa tulee lain mukaan olla oma
kaavoi�aja. Aluearkkiteh�toiminnan val�onavun tarve on
säilynyt lakimuutoksen siirtymävaiheen jälkeenkin. Vaikka
toiminnassa mukana olevat kunnat ovatkin kokeneet sen
hyödylliseksi, toiminnan koetaan olevan riippuvainen val�on avustuksesta eikä se haastateltujen näkemyksen mukaan jatkuisi ilman val�on avustusta.45
Avustukseen suunna�u määräraha on vuosi�ainen ja tästä johtuen aluearkkiteh�toiminta on määräaikaista. Toimialueet ovat kuitenkin käytännössä pitkäl� vakiintuneet ja
avustuksen määrä on ollut rii�ävä ka�amaan kaikki avustusta perustellus� anoneet alueet. Avustukselle on vara�u
vuosi�ain 500 000 euroa, jonka ympäristöministeriö jakaa
vuosi�aisia hakemuksia vastaan. Val�onavun jatkuminen
on ollut ajoi�ain epävarmaa, mu�a toistaiseksi se on saatu
varmiste�ua.46

2 Aluearkkitehdin työ käytännössä – toimijoiden haastattelut
Selvitystä varten haastatel�in (pääasiassa puhelimitse)
kahdeksaa (8) nykyistä tai aikaisemmin toimessa olu�a
aluearkkiteh�a. Lisäksi selvitykseen haastatel�in erään
toiminnassa mukana olevan kunnan ja eri ympäristökeskusten47 edustajia. Tärkeää �etoa toiminnasta saa�in
myös ympäristöministeriöstä aluearkkiteh�toiminnasta
vastaavalta osastolta.
Haasta�elut olivat luonteeltaan teemahaasta�eluja, jotka
tukeutuivat ennalta määriteltyihin kysymyksiin. Haasta�eluilla pyri�in selvi�ämään aluearkkiteh�en työn sisältöön,
toimintaympäristöön sekä työn merkitykseen lii�yviä seikkoja. Kysymyksiä kohdenne�in käydyn keskustelun perusteella haastateltavan toimen ja alueen mukaan. (Liite 1.
Haasta�elurunko aluearkkiteh�en haasta�eluihin. Liite 2.
Haasta�elurunko yhteistyötahoille.)

Aluearkkiteh�toiminta on työn tekijöiden ja asiakkaana
toimivien kun�en sekä alueellisten ympäristökeskusten
edustajien antamien vastausten perusteella hyvin tarpeellista ja kun�en kannalta taloudellista. Haastatellut kuvailivat toimintaa ”ehdo�oman tarpeelliseksi” ja pienen kunnan kannalta ”todella merki�äväksi”.
Toiminnan osalta haasteelliseksi koe�in val�onavustuksen
vuosi�ainen määräaikaisuus. Asia korostuu siinä, e�ä toiminnan ensisijainen tehtävä – kaavoitus – on luonteeltaan
pitkäkestoista, esimerkiksi yksi�äisen kaavan lainvoimaiseksi saa�aminen voi olla vuosia kestävä prosessi. Toiminta kokonaisuudessaan vaiku� haasta�elujen perusteella
tukeutuvan val�onavustukseen.

- kukkaistutuksista strategiseen aluesuunnitteluun -
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2.1 Haastatellut henkilöt
Tätä esiselvitystä varten haastatellut aluearkkitehdit vali�in siten, e�ä mukaan pyri�in saamaan eri tyyppisillä
alueilla ja eri tavoin organisoiduissa työtehtävissä toimivia.
Haasta�elujen niukan määrän vuoksi kyselyn ei voi katsoa
olevan ka�ava. Huomioitavaa kuitenkin on, e�ä eri henkilöiden antamat haasta�eluvastaukset osoi�autuivat sisällöiltään hyvin yhtenäisiksi.
Ensimmäinen haastatelluista on toiminut aluearkkiteh�na
vuodesta 2000 läh�en Keski-Suomessa kuuden kunnan
alueella, ja vuodesta 2005 läh�en alueella sijaitsevan maaseutuvaltaisen kaupungin kaavoitusarkkiteh�na, jatkaen
samalla aluearkkiteh�palvelua viiteen ympäryskuntaan ostopalvelun kau�a. Toinen haastatelluista on toiminut vuodesta 2008 pienen kaupungin kaavoituspäällikkönä, josta
aluearkkiteh�palveluja myydään pieneen naapurikuntaan.

Molempien edellämaini�ujen osalta aluearkkiteh�palvelut vievät 20 % kokonaistyöajasta, tosin ostopalvelusopimusten mukaises� myös kaupunkien muu kaavoitus- ja
maanmi�aushenkilökunta sisältyy tarvi�avassa määrin
aluearkkiteh�toiminnan palvelukseen.
Kolmas haastateltu aluearkkiteh� on vuodesta 2006 toiminut kaupunginläheisessä maaseutukunnassa, joka myy
palvelua myös 20 %:s� (eli käytännössä 1 pv / viikko), pienempään naapurikuntaan. Neljäs haastateltu toimii kahden
maaseutukunnan aluearkkiteh�na. Myös täällä suurempi
kunta myy aluearkkiteh�palvelua naapurikuntaan yhden
päivän viikosta, eli 20 % kokonaistyöajasta. Haastateltava
on toiminut aluearkkiteh�na seudulla vuodesta 2001 läh�en, jolloin toimialue oli laajempi ka�aen myös kaksi muuta kuntaa, jonne si�emmin on suuren työmäärän vuoksi
järjeste�y työskentelemään toinen aluearkkiteh�. Tällöin
toimintaa hallinnoi paikallinen maakuntalii�o.

Aluearkkitehdin tehtäväkenttä. Kaavio
vuodelta 1984. (Lähde: Aluearkkitehtikokeilu – valvovan työryhmän selvitys ja toimenpide-ehdotukset 31.3.1984. Ympäristöministeriö. Kaavoitus- ja rakennusosasto.
Mietintö 1/1984.)
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Viides haastatelluista on toiminut aluearkkiteh�na vuosina
2003-2007 työtehtävien vaa�man aikajaon mukaises� kolmen pienen kunnan ja yhden kaupungin alueella, kunnes
siirtyi kokonaan kaupunginarkkitehdiksi. Kaupunki jatkoi
vielä pari vuo�a aluearkkitehdin palveluiden myyn�ä pienille ympäryskunnilleen toisen työntekijän voimin, mu�a
aluearkkiteh�palvelu loppui puolisen vuo�a ennen kaikki
kunnat yhdistävän kuntaliitoksen voimaantuloa.
Kuudes haastateltu toimi vuosina 2000-2005 aluearkkiteh�na neljän pienen kunnan alueella, jotka on si�emmin
yhdiste�y kuntaliitoksen myötä keskisuureen kaupunkiin.
Si�emmin hän on toiminut alueellisen ympäristökeskuksen palveluksessa.
Seitsemäs haastateltu toimi aluearkkiteh�nä vuosina
1996-98 Pohjois-Suomessa kolmen pienen kunnan alueella ja kahdeksas puolestaan vuosina 2002-2004 neljän
pienen maaseutukunnan alueella. Si�emmin hän on toiminut mm. kahden eri ympäristökeskuksen palveluksessa. Samalla hän vastasikin valvovan viranomaisen roolissa
aluearkkiteh�toiminnan jatkoa ja kehitysmahdollisuuksia
koskeviin kysymyksiin. Toinen haastateltu ympäristöhallinnon viranomainen on Keski-Suomen ympäristökeskuksesta. Keski-Suomessa on 2000-luvun aikana pyri�y ak�ivises� hoitamaan pienten kun�en ympäristöä aluearkkiteh�en
avustamana ja siellä onkin huoma�avan monta aluearkkiteh�en toimialue�a. Kolmas haastateltu ympäristökeskuksen edustaja toimi Lapin ympäristökeskuksen johtavana
arkkiteh�na vuosina 2003-2009. Hän vastasi myös aluearkkiteh�toiminnan jatkoa ja kehitysmahdollisuuksia koskeviin kysymyksiin.
Lisäksi haastatel�in pienen, aluearkkiteh�toimintaa ostavan kunnan kunnanjohtajaa.
Esiselvitystä varten haastatel�in lisäksi ympäristöministeriön rakennetun ympäristön osaston yliarkkiteh�a Timo
Saarista, joka vastaa ministeriön osalta aluearkkiteh�toiminnasta. Tapaamisessa kartoite�in aluearkkiteh�toiminnan taustoja ja kehi�ämismahdollisuuksia. Tapaamiseen
osallistui myös toiminnasta aikaisemmin vastannut yliarkkiteh� Anne Jarva.

2.2. Yhteenvetona aluearkkitehtien haastatteluista
Haastateltujen toiminta-alueet vaihtelivat väestömääriltään ja pinta-aloiltaan, mu�a kokemukset aluearkkiteh�na
toimimisesta olivat haasta�eluvastausten perusteella pitkälle samansuuntaisia eri alueilla. Työn katso�in olevan
kunnille hyvin hyödyllistä ja toimenkuva koe�in monipuolisena. Työtä leimasi piirre, e�ä tekemistä olisi aluearkkitehdin näkökulmasta enemmän kuin on käyte�ävää aikaa
– kaikkeen ei pysty paneutumaan siinä määrin kuin haluaisi. Toisaalta vastaajat kokivat työn ka�avan omista alueellisista tehtävistään kutakuinkin kaiken tarpeellisen, ja
kertoivat, e�ä eivät usko muiden aja�elevan työn jäävän
rii�ämä�ömäksi.48 Ajanpuu�een vuoksi ”hoitama�omia”
tai helpos� liian vähäiselle ajalle jääviä tehtäviä olivat ainakin �edo�amiseen ja ”yleiseen arkkitehtuuri- ja ympäristökasvatukseen” lii�yvät tehtävät. Eräs haastatelluista kertoikin työnsä haasteellisimpia seikkoja olevan ajankäytön
hallinta ja taito priorisoida asioita. Etäisyyksiä ei pitänyt
erityisen suurena ongelmana kukaan haastatelluista aluearkkitehdeista.49

2.3 Aluearkkitehdin toimenkuva
”Toimenkuva on niin laaja kuin maankäytön,
kaavoituksen, rakentamisen ja kulttuuriympäristön hoidon hallinnointi- ja ohjaus (ovat).”50
Kuten onkin jo tode�u, aluearkkiteh�en toimenkuva on
muu�unut alkuajoista, mu�a kaavio vuodelta 1984 osoittaa työn monipuolisuuden. Painotus on siirtynyt kaavoitukseen, sil� muutkin osa-alueet ovat yhä osana aluearkkitehdin vastuualue�a.
Lähes kaikkien vastaajien osalta suurimman osuuden aluearkkitehdin toimenkuvasta muodos�vat kaavoituksen ohjaukseen tai kaavahallintoon51 lii�yvät tehtävät. Suunnittelutyötä kerro�in lii�yvän toimeen melko pieneltä osin.
Eniten sitä oli ollut aikaisempina vuosina toimessa olleilla.
Rakentamisen ohjausta kerro�in sisältyvän työhön myös
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melko pieneltä osin, ja sen kerro�in olevan pääosin ”alkuvaiheen” neuvontaa (esim. rakentamispaikan kaavaan
lii�yvien asioiden neuvontaa, poikkeuslupa-asioita tms.)
ja pieneltä osin esim. rakentamistapa- ja väritysneuvontaa.
Muilta osin toimenkuvaan kerro�in sisältyvän yleispiirteistä työn organisoin�a ja yhteydeno�oja, strategista kunnan
kehi�ämistä (esim. työn järjestelyjen ja kaavahankkeiden
käynnistämisen osalta) sekä kul�uuriympäristön hoitoon
lii�yviä tehtäviä. Haastateltaville ennalta lähetetyissä kysymyksissä oli lisäksi merki�y kohdat ”�edo�amista” ja
”yhteyshenkilönä viranomaistahojen kesken”, jotka vastaajat kertoivat mieltävänsä enimmäkseen kuuluviksi kaavoitukseen lii�yviin asioihin. Myös ”suunni�elua”-kohta52
katso�in osi�ain kuuluvan kaavoituksen hallinnoin�in
konsulteille tehtävien �lausten ja niiden suunni�elun ohjauksen kau�a. Eräs vastaajista koros� työn laajan tehtäväkuvan sisältävän kaikkea ”kukkaistutuksista strategiseen
suunni�eluun” ja antavan tekijälle valmiuksia ymmärtää
yhdyskuntarakenne�a ja maankäy�öä laajas�. Lisäksi
erityises� pitkään toimessa olleet vastaajat, mu�a myös
muut, kokivat voivansa itse muokata työtehtäviään ja ohjata ajankäy�öään tärkeimpien tehtävien pariin.

2.4 Toimintaan vaikuttavat seikat
Haastateltujen aluearkkiteh�en mukaan toimintaa edesauttavista asioista maini�in tärkeimpänä val�on myöntämä
tuki kunnille. Muita edesau�avia asioita kerro�in olevan
hyvä yhteistyö ja joustavuus kaikkien osapuolien kesken
sekä erään vastauksen mukaan myös se, e�ä yhteydenpito rajataan ajanpuu�een vuoksi vain todella tarpeellisiin
seikkoihin. Tämä osaltaan kertoo aluearkkitehdin työn kiireisyydestä, jota kaikki vastaajat koros�vat. Eräs vastaajista
kertoi toimintaa edesau�avaksi seikaksi sen, e�ä kunnilla
itsellään olisi selkeäs� asetetut tavoi�eet aluearkkitehdin
työlle – näin ei haastateltujen mukaan aina ole, tosin sitä ei
myöskään aina koe�u haitaksi. Eräs vastaajista toivoi selkeää määritystä aluearkkitehdille asetetusta esimiehestä
jokaiselta kunnalta.
Kiireen lisäksi toimintaa hai�aaviksi seikoiksi maini�in
yhdenmukaises� määrärahan vuosi�aisuus ja sen kau�a
toimen jatkuvuuden epävarmuus. Kahden vastaajan osal-
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ta toimi oli järjeste�y siten, e�ä aluearkkiteh�palveluja
myy�in kaupungeilta ympäröiviin kun�in. Näiden toimien
osalta aluearkkiteh�na toimiminen oli osa-aikaista, mu�a
myös he kertoivat val�on avustuksen jatkuvan määräaikaisuuden hai�aavan toimintaa jossain määrin. Toiminnan
rahoituksen määräaikaisuuden katso�in hai�aavan erityises� pitkäkestoista suunnitelmallisuu�a, mikä kuitenkin on väl�ämätön piirre lii�yen kun�en maankäy�öön.
Muutama ympäristökeskusten edustajista mainitsi aluearkkiteh�toimintaa hai�aavaksi seikaksi vaikeuden saada
houkuteltua amma�taitoista henkilöstöä kaikille alueille.
Työn houku�elevuu�a hai�aa epävarmuus sen jatkuvuudesta.53

2.5 Yhteistyön sujuvuus eri tahojen kesken
Kaikki haastatelluista aluearkkitehdeista kertoivat kokevansa yhteistyön eri tahojen kesken olevan pääosiltaan
sujuvaa. Yksi vastaajista mainitsi kuitenkin samassa yhteydessä, e�ä maanomistajille maankäy�öön lii�yvät asiat
ovat ”pyhiä”, joten siinä mielessä aluearkkitehdin toimi
edelly�ää myös hyviä ihmissuhdetaitoja. Myös muilta osilta katso�in, e�ä toimi vaa�i ainakin jossain määrin kokemusta ja asioiden varmaa hallintaa työnkuvan ollessa monipuolinen. Kaavoitustehtävien vuoksi toimi vaa�i hyvää
laintuntemusta. Eräs vastaajista paino� työkokemuksen
tärkey�ä tehtävissä, sillä ohjaavaa esimiestä tai työkaveria
ei aluearkkitehdin toimessa ole.
Ympäristökeskusten ja ympäristöministeriön edustajat
koros�vat lisäksi aluearkkiteh�na toimivan henkilön ominaisuuksia sen suhteen, e�ä toimijalla tulee olla valmiudet
toimia kunnan organisaa�on sisällä. Työ vaa�i myös tältä
osin hyviä ihmissuhde- ja neuvo�elutaitoja.
Ympäristökeskuksilta ja maakun�en liitoista koe�in saatavan tärkeää taustatukea työhön ja kaikki aluearkkitehdit
koros�vat hyvää yhteistyötä valvoviin virastoihin, samoin
ympäristökeskuksista yhteistyö koe�in sujuvana. Myös
ympäristöministeriön näkemyksen mukaan toiminta on
pääsääntöises� sujunut hyvässä yhteistyössä kaikkien
osapuolien kesken. Jo toiminnan käynnistymisen yhdeksi
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edellytykseksi katso�in kun�en keskinäinen valmius yhteistyöhön.

2.6 Koulutustarve ja työhön erikoistuminen
Aluearkkiteh�toiminnan tavoi�eena on rakennetun ympäristön tasapainoinen ja kokonaistaloudellinen kehitys.
Ympäristö on monitahoinen kokonaisuus, jonka toimintojen, teknisen laadun ja visuaalisen ilmeen onnistunut
suunni�elu vaa�i monipuolista asiantuntemusta. Arkkitehdin koulutus antaa valmiudet ymmärtää ympäristön
osalta niin teknisiä, toiminnallisia kuin myös visuaalisia
piirteitä ja tarjoaa keinoja sovi�aa eri tarpeet yhteen. Laki
velvoi�aa kaikkii yli 6000 asukkaan kun�in kaavoi�ajan,
jolla on kaavoitustehtävien hoidon edelly�ämä pätevyys.
Kaavoi�ajana ja aluearkkiteh�na voi arkkitehdin lisäksi toimia myös muun soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittanut ja tehtävän vaa�vuuden edelly�ämän kokemuksen
omaava henkilö (esim. diplomi-insinööri, maan�eteilijä
tai maisema-arkkiteh�), mu�a koska aluearkkitehdin toimenkuvaan usein kuuluu myös rakennusteknisten asioiden neuvontaa, arkkitehdin koulutus ka�aa tehtäväkentän
yleensä parhaiten.54 Aluearkkiteh�nä toimiminen vaa�i
myös tehtäväkentän laajuudesta johtuen tavanomaista
laajempaa arkkitehdin amma�taitoa ja aluearkkiteh�en
täydennyskoulutustarpeesta on käyty keskustelua.55 Käytännössä työtä tekevät arkkitehdit pitävät työn kannalta
tärkeänä laintuntemusta ja (työ)kokemusta. Työ on monipuolista ja vaa�i itsenäisyy�ä, sillä kollegiaalista tukea ei
työympäristössä ole saatavilla.
Haastatellut aluearkkitehdit olivat koulutukseltaan ylemmän korkeakoulututkinnon suori�aneita arkkitehteja.
Haasta�eluissa kysy�in heidän mielipide�ään täydennyskoulutuksen tarpeelle. Vastausten perusteella aluearkkitehdit eivät pitäneet sitä kynnyskysymyksenä työn
sujuvuudelle. Useimmat katsoivat ympäristökeskuksen
neuvo�elupäivien ja ympäristöministeriön järjestämien
koulutus�laisuuksien ja vuosi�aisten aluearkkiteh�tapaamisten toimivan jonkinlaisena täydennyskoulutuksena työhön. Aluearkkiteh�en keskenäisiin kaksipäiväisiin tapaamisiin osallistuu ympäristöministeriön mukaan vuosi�ain

keskimäärin 2/3 aluearkkitehdeista. Keskeisenä sisältönä
tapaamisissa on ajankohtaisista asioista puhuminen, vertaistuen muodostuminen ja verko�uminen. Muutama vastaajista kuitenkin koros�, e�ä jo arkkitehdin peruskoulutukseen tulisi sisältyä nykyistä enemmän perehdy�ämistä
kaavoitukseen ja erityises� kaavahallintoon. Myös toimeen
alkavan aluearkkitehdin val�onrahoi�eista perehdy�ämiskoulutusta ehdote�in. Erään vastaajan näkemyksenä oli,
e�ä toiminnan ollessa kunnille ”niinkin edullista”, aluearkkitehdeille tulisi järjestää säännöllises� erityises� lainsäädäntöön lii�yvää koulutusta. Yksi vastaajista puolestaan
koki työnsä niin kiireiseksi ja resursseiltaan niukaksi, e�ä
arveli e�ä ei edes pystyisi osallistumaan täydennyskoulutuksiin, mikäli niitä järjeste�äisiin. Maankäy�ö- ja rakennuslain tuntemisen tärkey�ä koros�vat lähes kaikki vastaajat. Eräs tarkensi aluearkkitehdin roolia maankäy�ö- ja
rakennuslain kaavapuolen asiantun�jana; pienissä kunnissa ei tällä toimialueella ole hänen lisäkseen muuta lakiin
perehtyny�ä henkilöstöä. Tämä onkin hyvä esimerkiksi
siitä, miten aluearkkiteh�toiminta voi olla pienille kunnille hyvin taloudellista: maankäytön hallinnolliset asiat on
”ulkoiste�u” yhdelle asiantun�jalle laajalla alueella. Erään
toisen vastaajan toimialueella korostui aluearkkitehdin
amma�taito maisemallisten ja kul�uuriympäristöllisten
sekä näiden kau�a myös elinkeinopolii�sten arvojen osalta. Pienelle kunnalle ei tämän kaltaista �etämystä ilman
yhteistoimintaa saataisi. Erään haastatellun sanoin, avustuksen kau�a on mahdollista ”saada korkeakoulute�ua
väkeä puoleen hintaan töihin”.56

2.7 Aluearkkitehdin rooli kunnassa
Haasta�eluissa kysy�in, e�ä mitä tai ketä aluearkkitehdin
tulisi toimijan näkemyksen mukaan ensisijaises� edustaa.
Tämän kysymyksen osalta vastaukset vaihtelivat vastaajasta riippuen: muutama vastaajista koki suoraviivaises� aluearkkitehdin edustavan kuntaa, toinen taas ensisijaises� ulkopuolista asiantun�jaa ja kolmas molempia näistä. Eräs
kertoi kokevansa roolinsa muu�uvan työtehtävien perusteella; kaavahallinnon hoidon osalta hän koki edustavansa
kuntaa, mm. �edotuksen osalta kuntalaista ja esimerkiksi
katselmuksien osalta ulkopuolista asiantun�jaa, lisäksi lakiasiantuntemuksen osalta ympäristökeskusta. Vastaaja
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koki vapaan liikkuvuutensa eri tahojen ja edustustehtävien välillä posi�ivisena, työtä rikastavana seikkana. Saman
kysymyksen osalta keskustel�in myös toimessa olevan
aluearkkitehdin roolista verra�una kunnan viranhal�jan
rooliin. Eräs vastaajista koki olevansa asukkaiden kannalta kunnan viranhal�jaa helpommin lähesty�ävissä. Toiset
tunsivat jollain tapaa olevansa eri roolissa kuin jos he olisivat viranhal�joina, mu�a arvelivat kokevansa työn sisällön samana. Eräs vastaajista arvioi viranhal�jan tehtävien
sisältävän jollain tapaa erilaista hallintoa, kun taas toinen
kuvaili, e�ä kokee olevansa kunnassa ”käymässä ja käytössä”, vaikkakin koki roolinsa muu�uvan esimerkiksi viranomaisneuvo�eluiden osalta, edustaessaan niissä suoraan
kuntaa. Selvää vastausta viranomaisen ja toimihenkilön
roolien eroista ei siis osa�u sanoa, mu�a vastausten perusteella suurin osa aluearkkitehdeista koki toimensa jollain
tapaa viranhal�jan asemasta poikkevana.57 Eräs vastaajista
koki pystyvänsä viranhal�jaa suoremmin toimimaan ”ympäristön puolella”, koska osan palkasta maksaa ympäristöministeriö, ja näin ollen toimihenkilönä ei ole samalla
tavalla sido�u kunnan polii�siin strategioihin kuin kunnan
viranhal�jat. Vastaaja uskoi, e�ä myös kunnan puolelta
rooli koetaan samoin. Myös haastateltu kunnan edustaja
mainitsi aluearkkitehdin toimivan moninaisessa roolissa,
mu�a edustusjärjestyksen olevan hänen näkökulmastaan
vastausvaihtoehdoissa esitetyn järjestyksen mukainen58.
Aluearkkitehdin toiminnan lii�ämistä ympäristökeskusten alaisuuteen (valtakunnallisen arkkitehtuuripolii�sen
ohjelman toimenpide-ehdotuksen mukaises�) ei pide�y
hyvänä ajatuksena. Tarve�a sille ei toimialueilla nähty.
Lisäksi tällaisen järjestelyn näh�in ulkoistavan toiminnan
pois kunnasta, ja arvel�in, e�ä ulkopuolisen aluearkkitehdin toimi nähtäisiin kunnan sisällä helpos� ulkopuolisena
”saneluna”, joka ei johtaisi yhtä hyvään tulokseen, kuin
mikä nykyisellä järjestelyllä saavutetaan. Myös ympäristöministeriön edustajat eivät nähneet tällaista järjestelyä
toiminnan kannalta hyödyllisenä.
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3 Aluearkkitehtitoiminnan nykyiset ja tulevat tarpeet,
toiminnan jatko
Ympäristöministeriön edellinen julkaisu aluearkkiteh�toiminnasta on laadi�u ennen MRL:n tuomaa muutosta.
Toiminnan taustojen ja haasta�elujen kau�a voi päätellä
aluearkkiteh�toiminnan toimivan joiltain osin erinomaises�. Kaikilta osin se ei kuitenkaan kata rakennetun ympäristön vaa�muksia isojen keskusten ulkopuolisilla alueilla.
Se ei ulotu kaikkiin alle 6000 asukkaan kun�in59, kuntaliitosten yhteydessä toimialueet vaiku�avat muutoksen
myötä jäävän usein pienemmälle arkkiteh�miehitykselle
ja rakentamisen ohjauksessa on resurssipulaa.
Asiat kilpistyvät kysymykseen arkkiteh�asiantuntemuksen
tarpeesta. Kun�en pää�äessä aluearkkiteh�toiminnasta
kyse on arvokysymyksistä; miten laatu määritellään, onko
rakenne�u ympäristö rii�ävän laadukasta ja milloin on
tarve�a arkkitehdin asiantuntemukselle? Erään ympäristökeskuksen edustajan sanoin: ”Lopputulos riippuu asetetuista tavoi�eista. Toisille näy�ää rii�ävän vähemmän
kuin toisille.”

3.1 Toimialueiden muutokset
Vuosikymmen on kulunut maankäy�ö- ja rakennuslain voimaantulosta. Jokaisessa kunnassa on muodostunut tänä
aikana enemmän tai vähemmän vakiintunut käytäntö kaavoituksen järjestämiseksi. Ympäristöministeriön edustajan
mukaan aluearkkiteh�toiminnan voi katsoa olevan vakiintunu�a �etyillä alueilla, tosin vuosi�ain tapahtuu muutoksia joidenkin uusien alueiden käynnistäessä toiminnan ja
jossain sen lakatessa. Yleisimmin toiminnan lakkaaminen
johtuu kuntaliitoksesta.
Kahden viimeaikaisen kuntaliitoksen Loviisan ja Hämeenlinnan ja niiden ympäryskun�en tapauksissa aluearkkiteh�toiminta on seudulta lakannut, kaupunkien organisaa�oiden arkkiteh�vahvuu�a ei ole kasvate�u ja näin ollen
suuremmalle alueelle voidaan katsoa kohdentuvan pie-

nemmät asiantuntemuksen resurssit. Toisaalta kaupungin
suurempi hallinto-organisaa�o on sinällään pienen kunnan
organisaa�ota monipuolisempi, joten esimerkiksi teknisen
osaston henkilökuntaa on alueen ympäristöä koh� käytössä monipuolisemmin. Eräs kuntaliitosalueella toiminut
en�nen aluearkkiteh� näki resurssien pienenemisen mahdollises� heikentävän alueelle käyte�ävän suunni�elun
ja ohjauksen määrää, toinen kuitenkin arveli ympäristön
kannalta �lanteen pitkällä aikavälillä mahdollises� paranevan suunni�elun muu�uessa kaupunkiin lii�ymisen myötä
johdonmukaisemmaksi ja jossain määrin paremmin organisoiduksi – samalla korostaen tämän riippuvan paljol� polii�sista linjauksista.
Kuntakentän muutoksessa erilaisia yhteistoimintamalleja
etsitään. Aluearkkiteh�toiminta on hyvä esimerkki kun�en
välisestä yhteistyöstä.60
Aluearkkiteh�toiminnan käynnistämisen mahdollisuuksista kunnille on kerro�u muun muassa leh�ar�kkelein ja
siten, e�ä alueelliset ympäristökeskukset ovat tuoneet asian esille neuvo�eluissaan kun�en kanssa.61

3.2 Toimenkuvan muutokset
Aluearkkiteh�en tehtävien paino�aminen kaavoitusasioiden hoitoon oli MRL:n tuoma muutos aluearkkiteh�toiminnalle. Alkuperäinen suuntaus rakentamisen ohjauksen
osalta väheni. Toisaalta kaikki haastatellut, joiden kanssa
asia nousi keskustelussa esille, näkivät pienten kun�en
osalla yhä suuren resurssipulan rakentamisen ohjauksessa. Joillakin alueilla rakennustarkastaja on amma�llises�
pätevä näkemään vaikkapa paikalliseen rakennusperintöön lii�yvät arvot ja osaa ohjata rakentamista siten,
e�ä ympäristön laatu säilyy. Toisaalla tarvi�avaa (ja kulttuuriympäristön kannalta ratkaisevaa) näkemystä tämän
tyyppisten asioiden osalta ei ole. Jossain taas rakennus-
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valvontojen työtaakan alla vain kiireellisimmät rakennuslupa-asiat ehditään hoitaa eikä kul�uuriympäristöön ja
rakennusperintöön lii�yvälle ”hienosäädölle” jää aikaa.
Eräs haastatelluista aluearkkitehdeista oli toiminut Pohjois-Suomessa 90-luvun loppupuolella. Hänen näkemyksensä oli, e�ä aluearkkitehdin merkityksellisin tehtävä oli
silloin ja olisi yhä (ainakin kyseisellä alueella) kohdistaa
huomio rakennetun ympäristön laatuun ja tuoda kuntaan
arkkiteh�koulutuksen saaneen amma�laisen näkemyksiä.
Tämä onnistuu haastatellun mukaan parhaiten käytännön
suunni�eluesimerkkien kau�a. Kyseisen aluearkkitehdin
työtehtävät muodostuivatkin suurelta osin luonnossuunni�elusta, jonka kau�a hyvät suunni�elu- ja rakentamistapaperiaa�eet oli helppo osoi�aa.
Myös ympäristökasvatuksella on merki�ävä rooli ”arkkitehdin näkemyksen” tuomisessa kuntaan. Esimerkiksi
ympäristöministeriön vuoden 1990 rapor�ssa todetaan:
”Leh�kirjoi�elulla tai hyvää rakennustapaa käsi�elevillä
näy�elyillä olisi alan �etous saatavissa suhteellisen vähäisellä aluearkkitehdin työpanoksella mahdollisimman monille. (…) Aluearkkitehdit ovat myös pitäneet oppitunteja.
Tällä tavoin on pyri�y lisäämään paikallisen rakennetun
ympäristön ymmärtämistä ja arvostusta sekä korostamaan hyvän suunni�elun merkitystä.”62 Myös toiminnasta
vastaava ympäristöministeriön yliarkkiteh� Timo Saarinen
koros� toiminnan onnistumiselle olevan tärkeää, e�ä aluearkkiteh� saa luotua alueelleen vastaano�avan ilmapiirin
ympäristöasioiden hoidolle.63 Mäntän seudun aluearkkitehdin Sirkka Sor�n mukaan toiminnalle merkityksellisen
molemminpuolisen luo�amuksen synny�äminen vie aikaa. Samoin työn kannalta tärkeä paikallistuntemus kasvaa
hitaas� ja vaa�i syventymistä. ”Eniten tarvitaan avointa
keskustelua asioista ja virkamiesten, pää�äjien sekä kuntalaisten välistä vuorovaikutusta, e�ä asiat menisivät
eteenpäin.”64
Erään ympäristökeskuksen edustajan näkemys oli, e�ä
nykyisten ”kaavoi�aja-aluearkkiteh�en” rinnalle tulisikin järjestää pienten kun�en rakennusvalvontojen tueksi
rakentamisen ohjauksesta vastaava aluearkkiteh�. Esi�äessäni tämän kommen�n ympäristöministeriön edustajille käydessämme keskustelua aluearkkiteh�toiminnan
tulevaisuudesta, aluearkkiteh�toiminnasta aikaisemmin
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ympäristöministeriössä vastannut yliarkkiteh� Anne Jarva
esi� ajatuksen ns. maaseutuarkkitehdin toimesta, joita
voitaisiin perustaa myös kaupunkien yhteyteen huoleh�maan kylien ja maaseutumaisen ympäristön rakentamisen
laadusta65. Maaseutu onkin laaja ja näkyvä osa Suomea,
joten myös sen ilmeestä huoleh�minen on tärkeää. Sama
huomio onkin esite�y jo aluearkkiteh�toimintaa peruste�aessa66, joten tarve�a alkuperäiseen aluearkkitehdin
toimenkuvamalliin on nähtävillä. Vaikka aluearkkitehdin
tehtävänkuvaan on yhä sisällyte�y rakentamisen ohjaus,
haasta�elujen perusteella kaavoitus on aikaavievää ja lain
kau�a myös ”velvollista suori�aa”, joten käytännössä se
syö suuren panoksen aluearkkitehdin resursseista. Korjausneuvonnan kehi�äminen ja palvelun tuominen lähelle
kuntalaisia voidaankin yliarkkiteh� Timo Saarisen mukaan
uudelleen nähdä aluearkkiteh�en haasteena.67

3.3 Aluearkkitehdin merkitys kunnassa
– arkkitehdin merkitys kunnalle
Kaupunkien ja isompien kun�en palveluksessa on useimmiten arkkitehteja. Arkkitehdin käy�äminen kunnan
strategisessa suunni�elussa on ympäristön kokonaiskehi�ymisen kannalta tarpeellista. ”Myös pienissä kunnissa
kestävä alueiden käy�ö edelly�ää, e�ä kunnalla on luottamuksellinen ja pitkäaikainen asiantuntemus käytössään.
(…) Aluearkkiteh�en toimiminen erilaisissa selvitys- ja
neuvontatehtävissä au�aa saamaan kokonaiskäsityksen
kunnan alueidenkäytön ja rakentamisen ohjauksen kehittämisestä.”68
Kaavojen tee�äminen konsul�suunni�elijoilla on pienillä
paikkakunnilla, ilman kunnan omaa kaavoi�ajaa, tämän
suunni�elutyöhön käyte�ävien niukkojen resurssien tai
suunni�eluamma�taidon puu�een vuoksi hyvin tavanomaista. Konsul�t toimivat usein kaukana suunni�elukohteista, joten paikallistuntemus voi jäädä puu�eelliseksi.
Aluearkkitehdin tehtävänä on varmistaa, e�ä suunni�elutyö suoritetaan kunnan edun mukaisella tavalla. Vuoden
1984 ympäristöministeriölle luovutetun rapor�n mukaan:
”Jo pelkkä �eto aluearkkitehdin olemassaolosta on lisännyt suunni�elijoiden valppau�a kaavoituksen laatutason
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kehi�ämisessä.”69 Sama pätee varmas� yhä. Aluearkkiteh�toiminnan tarkoituksena on tuoda kuntaan myös pitkäjänteistä suunnitelmallisuu�a. Ilman omaa kaavoi�ajaa
kaavat �lataan konsul�lta Pornaisten ja Myrskylän aluearkkitehdin Ulla-Maija Upolan leh�haasta�elun mukaan
”juuri siihen hätään”, minkä vuoksi rakentamista ja kunnan yleisilme�ä ei ole suunnitelmallises� ohja�u. ”Kaava
on mahdollisuus, ja kaavan kau�a maanomistaja myös
näkee, mitä lähiympäristössä mahdollises� tapahtuu. Ymmärretään myös kaavoituksen tuoma maan arvon nousu.”
Aluearkkitehdilla on lisäksi laaja näkemys asioista, koska
hän kokee maankäytön �lanteen samaan aikaan laajemmalla alueella.70
Pienillä paikkakunnilla kaavat eivät ilman omaa kaavoi�ajaa ole useinkaan ajantasaisia. Usein ne myös edustavat
kasvuun, uudisrakentamiseen ja tehokkuuteen perustuvia
visioita. Todellinen tarve voi kuitenkin olla pienellä paikkakunnalla muuta. Kokonaisnäkemyksen puute ja hankekohtainen kaavoitus voivat olla ympäristön kannalta riskejä.
Pohjois-Satakunnan aluearkkitehdin Ilmari Ma�lan mukaan aluearkkiteh� pyrkiikin työssään paino�amaan kokonaisnäkemystä, alueiden ominaispiirteiden huomioimista
ja viihtyisyy�ä.71
Yliarkkiteh� Timo Saarisen mukaan kaavoituksen kasvavana haasteena on haja-asutuksen vähentäminen yhdyskuntarakenteen ehey�ämiseksi ja energiatehokkuuden
saavu�amiseksi.72 Haja-asuminen on pitkällä aikavälillä
kallista niin yhteiskunnalle kuin yksityisille haja-asujillekin. Tämä maankäy�öön ja aluepoli�ikkaan lii�yvä haaste
saa�aa korostua pienissä kunnissa, joissa asukkaista joudutaan kilpailemaan.
Rakentamisen ohjaus ja valvonta sekä samalla suuri vastuu
kokonaisympäristön laadusta kuuluu kun�en rakennusvalvonnoille. Pienillä paikkakunnilla teknisen puolen henkilöstöresurssit ovat usein hyvin suppeat ja käytännössä
rakennustarkastaja voi muodostaa kunnan koko teknisen
henkilökunnan. On selvää, e�ä tällaisessa �lanteessa aluearkkitehdin työpanos tuo paikkakunnalle monipuolisen
asiantuntemuslisän lii�yen rakenne�uun ympäristöön.
Rakennusvalvontaa avustavan aluearkkitehdin työtehtäviin voi poikkeamislupapäätösten ohella kuulua esimer-

kiksi uudisalueen rakentamistapaohjeiden laa�mista tai
rakennushistoriallises� arvokkaan pappilan korjauksen
ohjeistusta. Vaikka aluearkkiteh�en töiden painotus onkin
nykyisin kaavoituksessa, myös rakentamisen valvonnan ja
ohjauksen osalta pienissä kunnissa kärsitään erään ympäristökeskuksen edustajan mukaan ”huutavasta resurssipulasta”. Aluearkkitehdin toimiessa kunnan kaavoi�ajana hän vapau�aa kunnan muun henkilökunnan toisiin
tehtäviin. Esimerkiksi kaavoitukseen lii�yvän lakiasiantuntemuksen osuus voi helpos� viedä siihen perehtymä�ömältä henkilöltä suhtee�oman paljon aikaa. Kunnan oma
asiantuntemus sujuvoi�aa edelleen paikallisen ympäristökeskuksen työtä. Muutaman haastatellun mukaan usein
aloite aluearkkitehdin palkkaamiseksi tuleekin kunnille
ympäristökeskuksen kehoituksesta. Valvovan viranomaistahon on helppo havaita, mikäli rakenne�uun ympäristöön
lii�yvien asioiden hoito ei ole kunnassa rii�ävän huolellista. Asiaan tar�uminen ja aluearkkitehdin toimen järjestely
on kuitenkin tultava kunnan omasta halusta.
Val�onavustuksen vuosi�ainen jatkuminen on epävarmaa
ja riippuu val�on budje�sta. Lainsäädännössä kunnille on
määrä�y vastuu hoitaa oman kuntansa asiat, joten siinä
mielessä voidaan myös poh�a, minkälaiset velvoi�eet
val�olla on ylipäätään avustaa toimintaa. Lainsäädäntö
ase�aa vastuun rakentamisen laadusta rakennushankkeeseen ryhtyvälle. Rakennusvalvonnat katsovat yleistä etua.
Rakentamisen korkeasta laadusta hyötyvät kaikki, niin rakennushankkeen vetotaho, käy�äjät ja asukkaat – samoin
ympäristö. Avustuksen määrä sinänsä, 500 000 euroa, on
pieni suhteessa val�on kokonaisbudje�in. Haasta�elujen
perusteella toiminta nähdään pieniä kun�a suures� hyödy�ävinä. Hyvän maankäytön suunni�elun edut ovat kunnan kannalta todella merki�äviä. Ne ovat myös nähtävissä,
vaikka niiden osoi�aminen ei olekaan suoraviivaista – samoin kuin huonon suunni�elun seuraukset ovat nähtävillä,
mu�a huonon lopputuloksen syitä ei useinkaan osoiteta.
Kokemukset aluearkkiteh�toiminnan eduista antavat vaikutelman, e�ä val�onapu samanaikaises� saa toiminnan
aikaan, mu�a myös eräässä mielessä määräaikaisuudessaan rajoi�aa sitä. Voidaankin esi�ää kysymys, e�ä miksi
aluearkkitehdin työn arvo koetaan niin toisarvoisena kunnan organisaa�ossa, e�ä sen pitää olla sananmukaises�
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puoli-ilmaista, jo�a sen järjestyminen on mahdollista? Toiminta kun kerran nähdään niin kun�en, kuin ympäristönkin laadukkaan kehi�ymisen kannalta hyödyllisenä.
Val�onavustuksen muu�aminen pysyväksi vaa�si lainsäädännön muutoksen. Toinen �e toiminnan turvaamiseksi olisi en�stä selkeämmin au�aa kun�a huomaamaan
työstä aiheutuva hyöty. Muutaman haastatellun ympäristökeskuksen edustajan mukaan kunnissa pyritään lähtökohtaises� tekemään myös ympäristön osalta hyvää työtä,
mu�a niissä voidaan keski�yä vain niihin asioihin, mitkä
pystytään hoitamaan. ”Jo�a kunnat läh�sivät mukaan toimintaan, niiden tulee nähdä toiminnan tuoma lisäarvo.
Arkkiteh�palveluja voi myös ostaa, kaikkea amma�taitoa
ei väl�ämä�ä tarvitse olla kunnan sisällä.”
Suuri osa toimen hyödyllisyydestä on kuitenkin siinä, e�ä
kunnissa osa�aisiin �lata oikeita asioita ja osa�aisiin vaa�a kunnan kannalta parhaita ratkaisuja palvelua tuo�avilta tahoilta. Mikäli kunnissa ei ole asiaan koulu�autunu�a
ihmistä, kuinka ympäristön �laa ja tarpeita pystytään analysoimaan - kuinka osataan kartoi�aa kunnan ympäristön
vaa�mat tarpeet ja määri�ää mitä ylipäänsä pitäisi suunnitella. Juuri tähän ”sokeaan pisteeseen” aluearkkitehdin
toimi parhaimmillaan pureutuu. Mikäli tarpeita ja niiden
syitä ei kyetä näkemään, silloin tarvi�avaa amma�taitoa
ei osata myöskään ostaa ulkopuoliselta konsul�lta.
Kaavoitukseen lii�yvät asiat ovat hyvin monitahoisia ja pitkäjänteisiä. Hyvän ja huonon kaavan eroja ei varmas�kaan
asiaan perehtymä�ömän ole helppo arvioida. Hyvästäkin
kaavasta on lisäksi pitkä matka hyvään lopputulokseen.
Erään haastatellun näkemyksen mukaan aluearkkitehdin
tarpeellisuu�a onkin huono kaupata kunnille ainakaan
pelkällä kaavoituksen hoidolla. Arkkitehtuurin ja arkkitehdin amma�taidon merkityksen voisi osoi�aa helpommin
juuri käytännön rakentamisen ohjauksella. Siinä hyöty ja
osaaminen voidaan näy�ää konkree�ses�.
Riippuma�a töiden kohdennuksesta, kaikkien työtehtävien
osalta aluearkkitehdin toiminta tähtää paikkakunnan ympäristön, toimintojen ja elinkelpoisuuden kehi�ymiseen.
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3.4 Aluearkkitehtitoiminnan jatko haastattelujen perusteella – tarkastelualueena
Lappi
Samoin kuin aikaisemmissa ympäristöministeriön julkaisemissa laajemmissa aluearkkiteh�toimintaa kartoi�avissa
selvityksissä, myös tämän esiselvityksen perusteella toiminta koetaan haastateltujen näkökulmasta kiistämä�ä
tarpeelliseksi. Kun�en välinen yhteistoimintamalli koetaan
onnistuneeksi ja yhteistyö sujuvaksi. Aluearkkiteh�toiminnan haasteena haasta�elujen perusteella voi nähdä
rahoituksen jatkuvan määräaikaisuuden, joka vähentää
työn houku�elevuu�a, samoin olete�avas� kun�en halukkuu�a aloi�aa toiminta. Työ on aluearkkitehdille monipuolista, mu�a myös haastavaa. Asiantun�juu�a tarvitaan
niin lainsäädännön osaamisen, kul�uuriympäristöllisten
näkemysten, organisoin�taitojen kuin myös sosiaalisten
taitojen osalta.
Aluearkkiteh�toiminta hyödy�äisi posi�ivisten kokemusten perusteella varmas� myös muita kuin toiminnassa jo
mukana olevia kun�a. Toiminnan laajentaminen merkittävässä määrin vaa�si tarkempaa selvitystä kun�en �etämyksestä toiminnan osalta, val�on avustuksen turvaamismahdollisuuksista, sekä myös erilaisista yhteistoiminta- ja
järjestelymahdollisuuksista.
Tämän esiselvityksen loppuvaiheen haasta�eluissa pyrit�in selvi�ämään erilaisia mahdollisuuksia järjestää aluearkkiteh�palvelua Lapin läänin pienille kunnille.
Lapissa on ollut aikaisemmin ollut aluearkkiteh�toimintaa
Enontekiön, Ki�län, Kolarin ja Muonion alueella sekä Inarin, Sodankylän ja Utsjoen alueella. Toiminta on kuitenkin
lakannut vuosien 2005-2007 välillä. Yleises� aluearkkiteh�toiminta on lakannut harvoin muutoin kuin kuntarakenteen muutoksista johtuen.73 Syitä Lapin alueen toiminnan
lakkaamiseen näh�in haasta�elujen perusteella pitkissä
välimatkoissa ja muuten haasteellisessa toimintaympäristössä. Alueen ihmisten kerro�in olevan suorasanaisia ja
osin varauksellisia kaikkea ”ulkopuolelta” tulevaa neuvontaa kohtaan. Erään haastatellun mukaan pohjoisen ihmisillä
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on ”sisäänkirjoite�una” eräänlainen virkamiesvastaisuus,
joten vie aikansa, ennen kuin aluearkkiteh� saa luotua
luo�amuksen, joka on edellytyksenä sujuvalle työlle. Osin
näh�in myös Lapin pitkäaikaisena perinteenä konsul�toimistojen käy�ö. Tämän vuoksi koe�in, e�ä aluearkkitehdin tulee erityisen vahvas� osoi�aa toiminnan tuoma
lisäarvo kunnalle. Yhtenä syynä toiminnan loppumiselle
koe�in lisäksi se, e�ä alueella toimineet aluearkkitehdit
olivat olleet hoitamassa suuria yleiskaavahankkeita, joiden vuoksi panostus muihin (ja muiden kun�en) asioihin
oli jäänyt vähemmälle, ja näin toiminnan hyötyjä ei ehkä
oltu koe�u kaikilta osin kovin suuriksi. Tässä mielessä kuukausipalkkaisen aluearkkitehdin työ asetetaan vastakkain
�lausluontoiseen konsul�työhön.
Lapin alueella on kokonaisuudessaan vähän arkkitehteja.
Kuitenkin alueella tapahtuu erityises� matkailun osalta
paljonkin rakennustoimintaa, jolloin asiantuntevan kokonaisnäkemyksen merkitys korostuu. Lisäksi Lapissa on hyvin laajas� alueita, joiden voidaan katsoa olevan maisemallises� haavoi�uvaisia. Toiminnassa aikaisemmin mukana
olleen Muonion kunnan edustajan lausunto toiminnasta
oli myönteinen, ja hän koros� aluearkkiteh�toiminnan tarpeellisuu�a ”(...) ensi sijassa Lapissa ja muilla maisemallises� aroilla alueilla, joissa kunnilla ei ole mahdollisuu�a
tai varoja rii�ävän asiantun�javoiman palkkaamiseen.”74
Samassa yhteydessä, voimakkaan muutoksen kohteena
olevien alueiden osalta tulee korostaa, e�ä rakennetun
ympäristön asiantun�jan, aluearkkitehdin toiminta ei suinkaan ole rakentamista ja alueen kehi�ämistä rajoi�ava.
Toiminnan tavoi�eena päinvastoin on huoleh�a toimenpiteiden sujuvuudesta ja asianmukaisesta mene�elystä.
Kuten Mäntän seudun aluearkkiteh� Sirkka Sor� toteaa
leh�haasta�elussa: ”Tärkeimpiä asioita ovat ranta-asuminen, matkailu ja se, miten vastataan myös muun elinkeinoelämän tarpeisiin mahdollisimman nopeas�.”75

Maakunnan liiton ”projek�aluearkkiteh�”
Valtakunnallisessa arkkitehtuuripolii�sessa ohjelmassa
esille tuotu ajatus aluearkkiteh�toiminnan kytkemiseksi ympäristökeskusten toiminnan alaisuuteen on nähty
huonoksi, sillä silloin aluearkkiteh� ei suoraan edustaisi
kuntaa. Pääosa aluearkkiteh�en toimista on järjeste�y

kun�en välisillä yhteistoimintasopimuksilla, mu�a toiminta on mahdollista järjestää myös maakunnan liiton
hallinnoimana.76 Lapin osuu�a kommentoivilta �edustel�in näkemystä toimintamallista, jossa maakunnan lii�o
palkkaisi aluearkkitehdin, jonka palveluja kunnat voisivat
ostaa �laustöiden tapaan. Ensivaikutelmat toimintamallista eivät olleet erityisen innostuneita – mallista kommentoi�in, e�ä tällöin muodostuisi ”heikko �lanne” aluearkkitehdin kannalta – �laajia kun olisi näin ollen joka puolelta
lääniä (sic!).77 Toisen vastaajan mukaan mallin ongelmana
saa�aisi olla rii�ävän puoluee�omuuden puute – vaikka
sinällään maakunnan liiton tulisikin ajaa koko läänin asiaa.
Samoin osa vastaajista näki mallin olevan hyvin lähellä palvelun �laamista konsul�lta. Esitetyn toimintamallin takana
oli kuitenkin ajatus siitä, e�ä toiminnan pyrkimys ei olisi
kaupallinen, vaan maakunnan kehi�ymistä ajava. Samalla lii�o tarjoaisi lisäpanoksen pienten kun�en palveluihin.
Paikallistuntemuksen saavu�aminen ei toimintamallissa
olisi samanvertaista suoraan kun�en alaisuudessa toimivien aluearkkiteh�en tapaan. Mallin hyötyjä puolestaan
voisi olla �ivis yhteistyö maakunnan liiton kanssa – mikä
kuitenkin voidaan myös kokea polii�seksi painolas�ksi.
Mallin mahdollisuuksia olisi jopa laajentaa palvelua siten,
e�ä käytössä olisi muutama aluearkkiteh�, joista yksi voisi
perehtyä kun�en kaavoitusasioihin, toinen taas olla rakennusvalvontojen apuna ja samalla vastata kul�uuriympäristöasioista sekä yleisestä �edotuksesta.
Vuonna 1990 julkaistun selvityksen mukaan ruotsinkielisen Pohjanmaan aluearkkiteh� toimi vuoteen 1989 maakuntaliiton organisaa�ossa, jonka jälkeen toiminta siirtyi
Vaasan seutukaavalii�oon. Selvityksen mukaan mallin
etuja oli muun muassa aluearkkitehdin käytössä oleva liiton erityisasiantuntemus, kartasto yms. materiaali – mitä
vaikkapa Lapin liiton tapauksessa voisi vastata toimipiste ja
tekninen lai�eisto – mu�a hai�oja sen sijaan mahdollinen
luo�amuksellisuuden puute”mikäli seutukaavaliiton asenne on valvontahenkinen eikä palveluhenkinen.”78
Viimeisimpänä aluearkkiteh�toimintaa hallinnoi maakun�en liitoista Itä-Uudenmaan lii�o Askolan ja Pukkilan
kun�en osalta, mu�a liiton tehtäviksi jäi tässä tapauksessa
lähinnä arkkitehdin palkanmaksu ja val�onavustuksen hakeminen.79 Esi�ämäni maakuntaliiton toimintamallin ero-
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na olisi, e�ä aluearkkitehdille ei olisi toimintakun�a niin
tarkas� suunna�u, vaan toiminta olisi saatavilla tarpeen
mukaan maakunnan kaikille alle 6000 asukkaan kunnille.80
Toiminnan haasteisiin, erityises� alkuvaiheessa, kuuluisikin palvelusta �edo�aminen kunnille �lausten aikaansaamiseksi. Aluearkkitehdin työ olisi toimintamallissa raja�u
esimerkiksi muutamiin kaavaprosesseihin kerrallaan tai
vaihtoehtoises� jatkuvaan rakennusvalvonnan avustukseen, mu�a viikoi�ainen ”sukkuloin�” useiden kun�en
välillä jäisi pois. Muutaman haastatellun näkemys olikin,
e�ä aluearkkiteh� voisi paremmin palvella Lapin pitkien
välimatkojen kun�a, mikäli työ keski�yisi pitemmäksi aikaa kuhunkin kuntaan, vaikkapa puolivuosi�ain tai edes
kuukaudeksi kerrallaan. Pitkät etäisyydet todella voivat aiheu�aa ongelmia toiminnalle Lapissa, esimerkiksi perheelliselle ihmiselle jatkuva reissaaminen voi olla käytännössä
mahdotonta. Tässä mielessä pätevien toimijoiden houkuttelu alueelle voikin olla hyvin haastavaa. Haasta�elujen
perusteella työn onnistuminen riippuu kuitenkin hyvin paljon tekijän ominaisuuksista ja soveltumisesta tehtävään.

Kun�en välinen kauppa
Maakunnan liiton järjestämän mallin lisäksi vastaajien mielipide�ä kysy�in mahdollisuudesta, e�ä suurempi kaupunki myisi arkkiteh�palveluja pienempiin vieruskun�in.
Tämä näh�in käytännössä mahdo�omaksi siinä mielessä,
e�ä Lapin kaupunkien resurssien rii�ävyys jo niiden omien
tarpeidensa hoitoon näh�in krii�seksi. Lisäksi koe�in, e�ä
tällainen malli voisi toimia ainoastaan siinä tapauksessa,
e�ä kunnat eivät olisi missään suhteessa kilpailijoita keskenään, koska muuten aluepolii�set kysymykset voisivat
muodostua hankaliksi ja �laajan luo�amus palvelun tuottajaan voisi olla epävarmaa. Muualla Suomessa esimerkkejä tällaisesta yhteistoiminnasta kuitenkin on: esimerkiksi
Porin kaupunki myy aluearkkiteh�palvelua Luvialle, Kalajoki Merijärvelle, Ulvila Pomarkulle ja Nakkilalle jne.

Ruotsin malli
Yhtenä ehdotuksena arkkiteh�palveluiden rii�ävyyden
osalta pienissä kunnissa esite�in Ruotsissa olevaa käytäntöä, jossa jokainen kunta on lain perusteella velvollinen
nimeämään itselleen ”kaupunginarkkitehdin” (stadsarkitekt), jonka tulee lain mukaan toimia rakentamisesta vas-
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taavan lautakunnan asiantun�jana. Val�o ei avusta kun�a
palvelun maksamisessa. Kaupunginarkkiteh� voidaan �lata konsul�toimistosta tai hän voi muuten toimia osa-aikaisena kunnan organisaa�ossa. Kun�en tulee kilpailu�aa
toimi kolmen vuoden välein. Ruotsin malli näh�in siinä
mielessä hyväksi, e�ä kunnat voivat vapaas� valita työn
tekijän, mu�a samalla ne toisaalta myös velvoitetaan ainakin jossain määrin käy�ämään suunni�eluamma�laista
hyväkseen. Käytännössä kun�a ei kuitenkaan ole velvoitettu käy�ämään kaupunginarkkitehdin palveluja. Palvelu laskutetaan tehtyjen tun�en perusteella, joten haastatellun,
kahden pohjoisruotsalaisen kunnan käytössä olevan kaupunginarkkitehdin mukaan arkkiteh�asiantuntemuksen
vien� kuntaan on täysin riippuvainen kunnan polii�sista
linjauksista – taloudellises� huonoina aikoina palvelu nähdään usein myös helpos� karsi�avana lisäkuluna. Esimerkiksi kaavoitushankkeiden osalta kaupunginarkkitehdilla
on kuitenkin tärkeä rooli kunnassa tarkastella kaavaprosessin etenemistä, mu�a samaan aikaan hän on polii�sessa päätöksenteossa vain neuvonantajan asemassa, joten
asiantun�jan kannanotot eivät sido kuntaa. Näistä syistä
ruotsalaisessa mallissa pienten kun�en arkkiteh� voi pahimmassa tapauksessa ollakin käytännössä vain lain velvoi�ama nimi paperilla. Haastatellun arkkitehdin mukaan
malli saa�aisi toimia paremmin, mikäli siihen olisi saatavilla aluearkkiteh�toiminnan tapaan val�on avustusta. Kuten
muussakin ulkopuolelta oste�avassa konsul�palvelussa,
paikallistuntemus saa�aa myös tässä vaihtoehdossa jäädä
vähäiseksi.

Osa-aikaisuusmalli
Erään haastatellun ehdotuksena Lapin osalle oli, e�ä aluearkkiteh� voisi toimia osa-aikaisena vain yhden kunnan
alueella. Järjestely on mahdollinen ja ollut toiminnassa
muutamien kun�en osalla. Aluearkkiteh�toiminta on pääasiassa monen kunnan yhteistoimintaa, mu�a avustus on
mahdollista vain yhden kunnan osa-aikaiselle arkkitehdille pienessä, alle 6000 asukkaan kunnassa siten, e�ä työ
vastaa sisällöltään val�oneuvoston asetuksen määri�ämää aluearkkiteh�toimintaa. Val�on avustusta voi yhden
kunnan osa-aikaiselle aluearkkitehdille saada korkeintaan
kolmen-neljän viiko�aisen työpäivän osalle toimintaan liittyvistä hyväksy�ävistä kuluista.81
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Malli voisi helpo�aa toiminnan järjestämistä esimerkiksi
Lapin läänin kaltaisten, pinta-alaltaan suurien kun�en osalla. Tällöin aluearkkitehdille voisi olla helpotus ase�ua vain
yhden kunnan alueelle. Mallin haitoiksi saa�aisi kuitenkin
syrjäisen sijainnin vuoksi muodostua esimerkiksi yksityisyri�äjänä toimivan arkkitehdin muiden �laustöiden mahdollinen vähyys. Kuntaan kohdistuvien töiden osalta saattaisi esiin nousta myös kaavoitukseen ja rakennuslupiin
lii�yviä jääviyskysymyksiä. Osa-aikatyö saa�aa olla myös
toivo�ua, esimerkiksi perhesyiden vuoksi. Kunnan oman
arkkitehdin osa-aikamalli voikin joissakin tapauksissa olla
onnistunut ratkaisu.

Loppusanat
Arkkiteh�palveluiden ulo�aminen pieniinkin kun�in toimii
tämän esiselvityksen perusteella aluearkkiteh�toimintana
osin hyvin. Selvitys on kuitenkin suppea, eikä siinä ei ole
kovinkaan tarkas� määrite�y toiminnan valtakunnallista
rii�ävyy�ä. Tämän – samoin kuin vaihtoehtoisten järjestelyjen mahdollisuuksien selvi�äminen vaa�si laajami�aisempaa tutkimusta.
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