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Suomen osasto on kulttuuriympäristön asiantuntijaverkosto ja kansalaisjärjestö. Asiantuntijaverkosto koostuu rakennussuojelun ja restauroinnin eri ammattikuntien edustajista eri puolilla
Suomea. Suomen osasto edistää historiallisten rakennusten ja alueiden säilyttämistä, tutkimusta ja restaurointia kansainvälisen ICOMOSin ja sen maailmanlaajuisen verkoston osana, yhdessä viranomaisten ja muiden alan toimijoiden kanssa kansallisesti ja kansainvälisesti. Osasto osallistuu kulttuuriperintöalan kehittämiseen ja edistää siihen liittyvää kriittistä keskustelua
ja tiedonvälitystä. Osasto tekee kulttuuriperintöä, sen arvoja ja alan käytäntöjä tunnetuksi
suomalaisille. Kokoukset, seminaarit, opintokäynnit ja säännöllisesti ilmestyvä jäsentiedote
tarjoavat puitteet keskustelulle kulttuuriympäristöjen suojelusta, restauroinnin teoriasta ja
käytännön toteutuksista.
Toimintavuonna 2015 osasto jatkaa toimintaansa kulttuuriperintöalan ammatillisena kansalaisjärjestönä niin kulttuuriperintöä kuin sen säilyttämistäkin koskevan tietoisuuden lisäämiseksi Suomessa. Osasto tekee yhteistyötä viranomaisten ja muiden alan järjestöjen kanssa mm.
maailmanperintöön ja kriisiaikaisen kulttuuriomaisuuden suojelun suunnitteluun ja ennakoivaan toimintaan liittyen. Osasto vahvistaa verkottumistaan kulttuuriperintöalalla toimivien
järjestöjen kanssa sekä pyrkii voimistamaan yhteiskuntasuhteitaan. Jäsenistön laajentamistavoitetta toteuttavia sääntömuutoksia valmistellaan vuoden aikana.
Kulttuuriperintöalan tiedon leviämistä edistetään kääntämällä, julkaisemalla ja levittämällä
ICOMOSissa hyväksyttyjä kansainvälisiä julistuksia ja periaatteita kotisivuilla ja julkaisuissa
sekä muissa toimintaan ja jäsenistöön liittyvissä yhteyksissä.

Tapahtumat
Vuosi 2015 on ICOMOSin 50-vuotis juhlavuosi. Juhlistamaan ICOMOSin perusasiakirjaa Venetsian julistusta osasto järjestää yhdessä Teollisuusperintöseuran kanssa päivän kestävän seminaarin
Verlassa. Seminaari tarkastelee miten Venetsian julistuksen periaatteet heijastuvat Verlassa, sen
restauroinnissa, hoidossa ja käytössä nykypäivänä. Ajankohta on keväällä 2015 ja tilaisuus on osa
kansainvälistä monumenttipäivää.
Osasto järjestää muitakin tapahtumia, tutustumiskäyntejä ja luentotilaisuuksia ajankohtaisista aiheista.
Julkaisutoiminta ja koulutus
Osasto julkaisee sähköisiä jäsentiedotteita verkkosivuillaan ja painettuja jäsentiedotteita teemanumeroina ajankohtaisista aiheista.
Osasto jatkaa kansanrakentamiskomitean julkaisujen toimittamista (arkkitehti Markku Mattila) ja
jakelua.

Osasto julkaisee helmikuussa 2014 pidetyn kansainvälisen Viipurin kaupunkisuojelua ja restaurointia käsittelevän”The Multicultural Heritage of Vyborg and its Preservation”-seminaarin esitykset ja
loppupäätelmän yhteistyössä Rakennustaiteen seuran kanssa. Julkaisu on englannin ja venäjänkielinen. Julkaisua varten haetaan erillisrahoitusta.
Osasto ylläpitää kotisivuja osoitteessa www.icomos.fi. Sivustoa täydennetään artikkeleilla sekä arkisto- ja ajankohtaisaineistolla. Jäsenistölle tiedotetaan kotimaisista ja kansainvälisistä jäsenetuuksista ja –palveluista. Osasto ylläpitää myös www.maailmanperintö.fi-sivuja

ICOMOSin asiantuntijaverkostot
Suojelun, säilyttämisen ja restauroinnin kehittämiseen tähtäävän työn valmistelu tehdään ICOMOSin kansainvälisissä tieteellisissä komiteoissa; päätökset tehdään neuvoa antavassa ja toimeenpanevassa komiteassa, jotka yleiskokous hyväksyy. Kulttuuriperinnön suojelua ja hoitoa koskevat yleiset kansainväliset periaatteet valmistellaan näissä komiteoissa. Kansainväliset tieteelliset komiteat
toimivat myös kansainvälisinä asiantuntijaverkostoina ja kokoontuvat yleensä vuosittain.
Osastolla on äänestävä jäsen ja kirjeenvaihtajajäsen useassa tieteellisessä komiteassa: kulttuurimatkailukomitea, kansanrakentamisen komitea, riskienhallinta komitea , 1900-luvun arkkitehtuurikomitea, dokumentointikomitea, talouskomitea, puutarha- ja maisemakomitea, kivikomitea, puukomitea,
linnoitukset ja asevoimien arkkitehtuuri, energiatehokkuus ja kestävä kehitys, historialliset kaupungit ja kylät, vedenalaisen kulttuuriperinnön komitea, jaetun kulttuuriperinnön komitea sekä rakennusperinnön rakenteiden analysointia ja restaurointia tutkivassa komiteassa. Äänestävät jäsenet toimivat kansainvälisen ja kansallisen toiminnan yhdyshenkilönä, järjestäen oman komitean aiheeseen
liittyviä luento- ja seminaareja.
Osasto tukee kansainvälisiin kokouksiin osallistumista taloudellisten mahdollisuuksien rajoissa.
Painopisteenä on erityisesti uusien jäsenten perehdyttäminen ICOMOSin kansainväliseen toimintaan.
Osaston säännöt tarkistetaan Dubrovnikin-Vallettan periaatteiden ja kansainvälisen ICOMOSin
sääntöjen mukaisiksi. Jäsenen eettiset periaatteet pidetään esillä mm. kotisivuilla.
Osaston maailmanperintötyöryhmä kokoaa maailmanperintökohteiden ammattilaiset ja yhdyshenkilöt yhteisiin keskustelutilaisuuksiin ja seminaareihin sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Työryhmään on pyydetty edustaja Suomen IUCN-komiteasta. Työryhmä toimittaa myös Maailmanperintökohteet Suomessa esitettä.
Työryhmä järjestää maailmanperintökohteiden vuositapaamisen sekä osallistuu aktiivisesti esim.
Pohjoismaiden maailmanperintökohteiden jokavuotiseen konferenssiin. Vuoden 2016 Pohjoismainen konferenssi pidetään Raumalla, johon valmistautuminen käynnistyy vuonna 2015.
Vuoden toimintaan sisältyy aktiivinen osallistuminen kansallisen maailmanperintöstrategian valmisteluun.
Työryhmä hakee toiminnalleen erillistä rahoitusta.
Kansainvälinen ICOMOS ja Suomi
Osasto osallistuu aktiivisesti kansainvälisen ICOMOSin toimintaan sen hallinnossa, alueiden keski-

näisessä yhteistyössä ja tieteellisessä toiminnassa. Toimintavuonna korostuu osallistuminen kansainvälisen ICOMOSin hallintoon ja tieteelliseen työhön sekä alueelliseen yhteistyöhön Itämeren
maiden ja Pohjoismaiden kanssa. Osasto osallistuu myös neuvoa antavan komitean ja Euroopparyhmän toimintaan.
Osasto on ehdottanut ICOMOSin nykyistä pääsihteeriä arkkitehti Kirsti Kovasta jatkamaan pääsihteerin tehtävissä seuraavana kolmivuotiskautena. Vaalit ovat ICOMOSin 18. yleiskokouksen yhteydessä, joka pidetään Firenzessä marraskuussa 2014.
Osasto avustaa myös Mosi-os-Tunya-säätiön toimintaa, joka myöntää apurahoja kehitysmaista
tuleville kokousedustajille.
Aloitetaan mahdollisuuksien mukaan Twinning-ohjelman mukaista kummitoimintaa Länsi-Afrikka
Benin ja Togo kanssa. Tunnustelut yhteistyön aloittamiseksi tehdään UM-projektin puitteissa. Painopiste olisi restaurointialan jatkokoulusta yhteistyössä Togon yliopiston kanssa.
Osasto osallistuu maailmanperintösopimuksen toteuttamiseen raportoimalla suomalaisten
maailmanperintökohteiden tilaa ja tekemällä listalle esitettävien kohteiden arviointeja pyydettäessä.
Arviointityö perustuu kansainvälisen ICOMOSin sopimuksiin ja periaatteisiin.
Rakennusperinnön uhkatilanteissa osasto toimii tarvittaessa ICOMOSin
menettelyn mukaisesti.

Heritage Alerts –

Yhteistyö muiden kulttuuriperintöjärjestöjen kanssa
ICOMOS toimii yhteistyössä Rakennustaiteen Seura ry:n , Suomen docomomo-ryhmän, Teollisuusperinneseuran (TICCIH), Suomen Puutarhataiteen seuran, Kaupunkitutkimuksen seuran Rakennusperintö-SAFA, sekä ICOMin Suomen komitean kanssa sekä järjestää yhteistyössä heidän
kanssa tieteellisiä seminaareja. Osasto järjesti yhteistyössä Suomen docomomo-ryhmän kanssa seminaarin Oulussa toukokuussa 2014 aiheena 1900-luvun arkkitehtuurin suojelu ja restaurointi.
Vuodelle 2015 on suunniteltu Teollisuusperinneseuran kanssa järjestettävä tieteellinen seminaari
Verlaan.
Yhdistys ottaa tarvittaessa kantaa kansallisiin yleisiin asioihin ja antaa lausuntoja rakennussuojeluun, restaurointiin ja kulttuuriympäristön vaalimiseen liittyvissä yleisissä kysymyksissä.
Yhteistyöllä järjestetään tutustumiskäyntejä, luentoja, seminaareja ja tarvittaessa julkaisuja kulttuuriperintöalan asiantuntijoille.
Ympäristökasvatusasioissa osasto tekee yhteistyötä Satakunnan ympäristökasvatusverkoston ja
Suomen Ympäristökasvatusseuran kanssa. ICOMOSin Suomen osasto on Tieteellisten seurain valtuuskunnan jäsen ja täyttää sen jäsenistölleen asettamat tehtävät.

