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tekemään SAFAn jäsenet sekä kaikki
Suomen kansalaiset ja yhteisöt.

SUOMEN ARKKITEHTILIITON SAFAPALKINNON SÄÄNNÖT

Ehdotukseen on arvostelua varten liitettävä
riittävät perustiedot ja perustelut.

1§

4§

Suomen Arkkitehtiliiton SAFA-palkinto
jaetaan tunnustuksena maamme kunnalle tai
muulle julkiselle tai yksityiselle yhteisölle tai
yritykselle, joka esimerkillisellä tavalla on
toiminut hyvän suunnittelun edellytysten ja
tulosten aikaan saamiseksi.

Arvostelulautakunnan kutsuu kokoon
vuosittain Suomen Arkkitehtiliiton hallitus
siten, että Suomen Kuntaliitto ja
ympäristöministeriö nimeävät siihen kumpikin
yhden edustajan ja tälle henkilökohtaisen
varamiehen sekä Suomen Arkkitehtiliitto
kahdesta kolmeen edustajaa ja näille
henkilökohtaiset varamiehet.

SAFA-palkinnon tarkoituksena on kiinnittää
huomiota ihmisen elinympäristön uudistamis-,
rakentamis- ja säilyttämistyöhön ja kannustaa
elinympäristön säätelyn ja suunnittelun
piirissä toimivia luottamus- ja virkamiehiä
sekä suunnittelijoita ja toteuttajia
palkitsemalla parhaita esimerkkejä.
Palkintoja voidaan vuosittain jakaa yksi tai
useampia.

Arvostelulautakunta valitsee keskuudestaan
puheenjohtajan.
Suomen Arkkitehtiliitto asettaa
arvostelulautakunnan käyttöön sihteerin.

5§

2§

Äänestyksessä kaikilla lautakunnan jäsenillä
on yksi ääni. Äänten mennessä tasan
ratkaisee puheenjohtajan ääni.

SAFA-palkinto annetaan toiminnasta, joka
merkittävällä tavalla on edistänyt
tarkoituksenmukaista ja hallittua
yhdyskuntakehitystä ja hyvän elinympäristön
syntymistä.

6§

Tunnustuksen kohdetta valittaessa
kiinnitetään erityistä huomiota seuraaviin
seikkoihin:
toiminnan hallittu pitkäjänteisyys
toiminnan luonteva sopeutuvuus
yhdyskunnan olosuhteisiin
toiminnan tulosten sosiaaliset,
toiminnalliset, esteettiset, tekniset
ja taloudelliset ansiot
toiminnan yleinen merkitys.

3§
Ehdotuksia SAFA-palkinnon saajaksi ovat
velvoitettuja tekemään Suomen
Arkkitehtiliiton alaosastot ja oikeutettuja
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Arvostelulautakunnan päätöksen julkaisee
Suomen Arkkitehtiliitto. Julkistamistavasta voi
arvostelulautakunta tehdä ehdotuksen.
Tunnustuksen myöntämisen merkiksi
annetaan Suomen Arkkitehtiliiton SAFApalkinto ja tunnustuskirja.

7§
SAFA-palkinnon sääntöjen muuttamisesta
päättää Suomen Arkkitehtiliiton liittovaltuusto.

Hyväksytty SAFAn hallituksen kokouksessa 15.5.1974,
tarkistettu 25.4.2002
Liittovaltuusto on hyväksynyt hallituksen esittämät tarkistukset
28.5.2014

2 §:n liite
SUOMEN ARKKITEHTILIITON SAFAPALKINNON SÄÄNNÖT
Liiteosa 15.5.1974 /10.12.2001
Liiteosan tarkoitus on:
mahdollistaa se, että SAFA-palkinnon
säännöt ovat palkinnon idean ja
yleispuitteet määrittelevä asiakirja,
jota ei tarvitse ainakaan usein
muuttaa
täsmentää SAFA-palkinnon sääntöjen
perustulkinta
antaa SAFA-palkintoon liittyvää
teknistä lisätietoa
toimia arvostelulautakunnan työlle
ohjeellisena, mutta ei sitovana
asiakirjana
toimia Suomen Arkkitehtiliiton
hallituksen käytettävissä olevana,
joustavana SAFA-palkinnon erityisiä,
vaihtuvia tavoitteita esille tuovana
suositusasiakirjana.

Palkitsemiskelpoiseksi toiminta on katsottava
siitä lähtien, kun sen käynnistämiseksi on
tehty yhteisön virallinen, lopulliseksi
tarkoitettu päätös. Palkitsemiskelpoinen on
päätöksen jälkeisen toteuttamisvaiheen mikä
tahansa poikkileikkausajankohta.
Palkitsemiskelpoinen toiminta voi
konkreettisessa mielessä olla suunnittelun
alueelle kohdistuva:
virallinen päätös tai sarja päätöksiä
virallisesti hyväksytty ohjelma tai
suunnitelma
toteutettu organisatorinen tai
hallinnollinen järjestely
Tai palkitsemisen perusteena voi olla:
uudistamisen, rakentamisen tai
säilyttämisen alaisena oleva osa-alue
tai yksityinen kohde
palkitsemisvuonna käyttöön otettu
rakennusryhmä tai yksityinen
rakennus.

1 §:n liite
Palkinnon saajana on koko yhteisö, mutta
voidaan palkita myös kunnan tai muun
yhteisön joku toimielin tai yhteisö isomman
organisaation, kuten esimerkiksi kuntainliiton
osana.
Koska on odotettavissa, että ehdotukset ovat
keskenään yhteismitattomia ja vaikeasti
arvotettavissa, on korostettu palkinnon
esimerkkiluonnetta.
Tämän vuoksi on myös annettu mahdollisuus
useampaan palkintoon saman jaon
yhteydessä. Kuitenkin arvostelulautakunta voi
nimetä jonkun palkinnon saajan muita edelle,
vuoden palkinnonsaajaksi.
Tarkoituksena on vuosittainen
palkintojärjestelmä, mutta sääntöpykälän
sanamuoto antaa mahdollisuuden muuhunkin
aikarytmiin.
Palkinnon saajana voi olla myös julkinen
yhteisö, kuten esimerkiksi valtion laitos,
virasto, tai muu toimielin, kunta tai seurakunta
tai yksityinen yhteisö.
Palkinnon saajana voi olla myös yritys.
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Ehdokkaan ratkaiseva ja aktiivinen osuus
toiminnassa on voitava riittävästi yksilöidä.
Toiminnan ja sen perusteena olevan
päätösmenettelyn on oltava luonteeltaan
yhteisöllistä, julkista ja hyvän tavan mukaista.

3 §:n liite
Suomen Arkkitehtiliiton hallitus päättää
ehdotusten tekoon liittyvästä tiedottamisesta.
Alaosastoille annettavia ohjeita voivat olla
mm:
alaosastojen välinen aluejako
ehdotusten keräämisessä
ehdotukseen liitettävän perustietoosan sisältö
ehdotusten teosta aiheutuvien kulujen
mahdollinen korvausperuste.
Ehdotuksia ei palauteta.

4 §:n liite

Kutsumisen vuosittaisuus antaa
mahdollisuuden vaihteluun
arvostelulautakunnan jäsenissä.
Suomen Arkkitehtiliiton edustajat nimittää
liiton hallitus.

5 §:n liite
Arvostelulautakunta päättää jätettyjen
ehdotusten osallistumisoikeudesta.
Arvostelulautakunnan on pidettävä
pöytäkirjaa. Lautakunnan päätös
palkitsemisesta on lopullinen. Säännöt eivät
nimenomaan kiellä palkitsemasta samaa
ehdotusta useampana jakokertana, joskin sitä
on pidettävä epäsuotavana. Mikäli
palkitsemiskelpoisia ehdotuksia ei ole,
yksimielinen arvostelulautakunta voi jättää
SAFA-palkinnon jakamatta.

6 §:n liite
Julkistamistavasta yksityiskohdissaan päättää
Suomen Arkkitehtiliiton hallitus.
SAFA-palkinnon tunnuksia voidaan Suomen
Arkkitehtiliiton hallituksen harkinnan mukaan
antaa samasta ehdotuksesta useampia,
esimerkiksi palkitun yhteisön toimielimelle ja
lisäksi kiinnitettäväksi toiminnan tuloksena
syntyneeseen kohteeseen.
SAFA-palkinnon antaa Suomen
Arkkitehtiliitto, joka myös vastaa SAFApalkinnosta aiheutuvista kustannuksista.
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