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Vapaa	  julkaistavaksi	  
	  
	  
	  
Paavo	  Lipponen	  valitsee	  Arkkitehtuurin	  Finlandia	  -‐palkinnon	  
saajan	  	  
	  
Suomen	  Arkkitehtiliitto	  SAFA	  myöntää	  seuraavan	  Arkkitehtuurin	  Finlandia	  -‐palkinnon	  
lokakuussa	  2016.	  Palkinnon	  saajan	  valitsee	  entinen	  pääministeri	  Paavo	  Lipponen.	  
Palkintoehdokkaat	  julkistetaan	  elo-‐syyskuussa	  ja	  voittaja	  13.	  lokakuuta	  Helsingissä	  
järjestettävässä	  tilaisuudessa.	  
	  
Paavo	  Lipposen	  pääministeriaikana	  vuonna	  1998	  valmistui	  Suomen	  ensimmäinen	  
arkkitehtuuripoliittinen	  ohjelma.	  Hänen	  hallituksensa	  edisti	  puurakentamista,	  esimerkkeinä	  
Lahden	  Sibeliustalo	  ja	  Euroopan	  metsäinstituutin	  päärakennus	  Joensuussa.	  Lisäksi	  
kansainvälisen	  ympäristökulttuurin,	  nykyarkkitehtuurin,	  tuotesuunnittelun	  ja	  alan	  
tutkimuksen	  ja	  koulutuksen	  keskustelufoorumi	  Alvar	  Aalto	  -‐akatemia	  perustettiin	  Paavo	  
Lipposen	  aloitteesta.	  Nykyisin	  Lipponen	  toimii	  erityisesti	  rakennetun	  kulttuuriperinnön	  
suojelemiseksi.	  
	  
Arkkitehtuuri	  on	  ohjannut	  myös	  vapaa-‐ajan	  harrastamista.	  
	  
”Pääharrastukseni	  on	  arkkitehtuuri.	  Syvä	  kiinnostus	  erityisesti	  barokin	  aikakauden	  
arkkitehtuuriin	  on	  vienyt	  matkoille	  Euroopan	  vanhoihin	  pääkaupunkeihin”,	  Lipponen	  kertoo.	  	  
	  
1980-‐luvulla	  Lipponen	  osallistui	  Helsingin	  kaupunginvaltuuston	  jäsenenä	  aktiivisesti	  
keskusteluun	  Helsingin	  keskustan,	  etenkin	  Töölönlahden	  kehittämisestä.	  	  
	  
”Mielestäni	  aluetta	  oli	  rakennettava	  siten,	  että	  syntyy	  intiimejä	  aukioita	  Camillo	  Sitten	  
ajattelun	  pohjalta”,	  Lipponen	  sanoo.	  	  
	  
Esiraati	  valitsee	  finalistikohteet	  
	  
Tänä	  vuonna	  esiraadin	  puheenjohtaja	  on	  rakennussuunnittelun	  professori,	  SOTERA-‐
tutkimusinstituutin	  johtaja	  Pirjo	  Sanaksenaho.	  Lisäksi	  hän	  on	  osakkaana	  Sanaksenaho	  
Arkkitehdit	  Oy:ssä.	  Muut	  raadin	  jäsenet	  ovat	  arkkitehtuurin	  taiteilijaprofessori	  Sari	  
Nieminen,	  Lundén	  Architecture	  –toimiston	  vetäjä	  Eero	  Lundén	  sekä	  Oulun	  yliopiston	  
arkkitehtuurin	  professori	  ja	  Arkkitehdit	  m3	  Oy:n	  osakas	  Janne	  Pihlajaniemi.	  Raadin	  
sihteerinä	  toimii	  SAFAn	  pääsihteeri	  Paula	  Huotelin.	  
	  
Arkkitehtuurin	  Finlandia	  -‐palkinnon	  valitsijaksi	  valitaan	  vaikuttaja,	  joka	  on	  tullut	  tunnetuksi	  
muun	  alan	  kuin	  arkkitehtuurin	  asiantuntijana.	  Tuomari	  tekee	  valinnan	  esiraadin	  valitsemien	  
3-‐5	  kohteen	  joukosta.	  Palkinto	  myönnetään	  kolmen	  viime	  vuoden	  aikana	  valmistuneen	  
merkittävän	  uuden	  rakennuksen	  tai	  rakennusryhmän	  suunnittelusta	  tai	  
korjaussuunnittelusta.	  Ehdokkaat	  julkistetaan	  elo-‐syyskuussa.	  	  
	  
	  



///	  
	  
Arkkitehtuurin	  Finlandia	  -‐palkinto	  myönnetään	  kolmen	  viime	  vuoden	  aikana	  valmistuneen	  uuden	  rakennuksen	  tai	  
rakennusryhmän	  suunnittelusta	  tai	  korjaussuunnittelusta.	  Palkinto	  voidaan	  myöntää	  joko	  suomalaisen	  tai	  ulkomaisen	  arkkitehdin	  
tai	  arkkitehtitoimiston	  Suomeen	  suunnittelemasta	  työstä	  tai	  suomalaisen	  arkkitehdin	  tai	  arkkitehtitoimiston	  ulkomaille	  
suunnittelemasta	  työstä.	  Palkinnon	  tarkoitus	  on	  lisätä	  arvostusta	  luovaa	  korkealuokkaista	  arkkitehtuuria	  kohtaan	  sekä	  nostaa	  esille	  
arkkitehtuurin	  kulttuurista	  arvoa	  ja	  hyvinvointia	  lisäävää	  merkitystä.	  
	  
Suomen	  Arkkitehtiliitto	  on	  päättänyt	  Arkkitehtuurin	  Finlandia	  -‐palkinnon	  perustamisesta	  12.12.2011.	  Palkinnon	  tunnuksen	  on	  
suunnitellut	  graafikko	  Aimo	  Katajamäki.	  Tunnuksen	  inspiraationa	  on	  ollut	  Alvar	  Aallon	  SAFAlle	  piirtämä	  Acantus-‐lehvä.	  
 
Suomen	  Arkkitehtiliitto	  SAFA	  on	  arkkitehtien	  ammatillinen	  ja	  aatteellinen	  yhteisö,	  joka	  toimii	  aktiivisesti	  arkkitehtuurin	  ja	  
korkealaatuisen	  elinympäristön	  puolesta.	  Vuonna	  1892	  perustetun	  Suomen	  Arkkitehtiliiton	  jäseninä	  on	  noin	  3	  100	  yliopistotason	  
tutkinnon	  suorittanutta	  arkkitehtia.	  Lisäksi	  SAFAssa	  on	  noin	  600	  opiskelijajäsentä.	  
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Medialle	  
Median	  yhteydenotot:	  Johanna	  Immonen,	  Pink	  Eminence,	  p.	  040	  838	  6252,	  johanna	  (at)	  pinkeminence.fi	  
Kuvamateriaali:	  arkkitehtuurinfinlandia.fi	  >	  Medialle	  
	  
Verkkosivut:	  arkkitehtuurinfinlandia.fi	  	  
Facebook:	  facebook.com/ARKFinlandia	  
Twitter:	  twitter.com/ArkfinPrize	  	  
	  
	  
 
	  
	  


