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ICOMOS

ICOMOS on kansainvälinen
asiantuntijajärjestö, joka edistää
historiallisten rakennusten ja alueiden,
arkeologisten kohteiden ja
kulttuurimaisemien tutkimusta ja
suojelua.
Järjestö toimii mm. asiantuntijana Unescon
maailmanperintökomitean nimetessä
uusia kulttuuriperintökohteita
maailmanperintöluetteloon.
Julistuksia ja suosituksia

■International Charter for the Conservation and Restoration of
Monuments and Sites (The Venice Charter) - 1964
■Historic Gardens (The Florence Charter) - 1981
■Charter for the Conservation of Historic Towns and Urban
Areas (The Washington Charter) - 1987
■Charter for the Protection and Management of the
Archaeological Heritage - 1990
■Charter on the Protection and Management of the Underwater
Cultural Heritage - 1996
■International Cultural Tourism Charter - Managing Tourism at
Places of Heritage Significance - 1999
■Principles for the Preservation of Historic Timber Structures 1999
■Charter on the Built Vernacular Heritage - 1999
■ICOMOS Charter – Principles for the Analysis, Conservation
and Structural Restoration of Architectural Heritage - 2003
■ICOMOS Principles for the Preservation and ConservationRestoration of Wall Paintings- 2003
■ICOMOS Charter on Cultural Routes - 2008
■ICOMOS Charter on the Interpretation and Presentation of
Cultural Heritage Sites - 2008
■Joint ICOMOS – TICCIH Principles for the Conservation of
Industrial Heritage Sites, Structures, Areas and Landscapes
- 2011
■The Valletta Principles for the Safeguarding and Management
of Historic Cities, Towns and Urban Areas - 2011

1900-luvun arkkitehtuurikomitea (ISC
20C) ja Madridin asiakirja
ICOMOS toimii mm. 1900-luvun
arkkitehtuurin kansainvälisen tieteellisen
komitean kautta edistäen 1900-luvun
rakennusperinnön tunnistamista,
suojelua ja restaurointia.
Madridin asiakirja on tärkeä lisä 1900-luvun
arkkitehtuurikomitean työhön, jonka
tavoitteena on kehittää ohjeistoa
tukemaan tämän aikakauden
rakennusperinnön suojelua sekä
hallitsemaan sen muutoksia.
Asiakirjan ovat laatineet 1900-luvun
arkkitehtuurikomitean jäsenet. Se
hyväksyttiin ja julkaistiin Madridissa
kesäkuussa 2011 pidetyssä
konferenssissa "Intervention Approaches
for the Twentieth Century Architectural
Heritage" - CAH 20thC".

Madridin asiakirjan tavoite
On yhtä tärkeää säilyttää 1900-luvun
kuin sitä aiempien aikakausien
merkittävää rakennusperintöä.
1900-luvun rakennusperintö on
uhanlaista monissa maissa. Se on
elävää perintöä, jota on tärkeää
ymmärtää, määritellä, tulkita ja
hoitaa tuleville sukupolville.
Tavoitteena on edistää hyviä ja
hienovaraisia keinoja 1900-luvun
merkittävän rakennusperinnön
säilymisen turvaamiseksi. Asiakirjan
käsitteitä voidaan soveltaa
rakennusperinnön ohella
aikakauden muuhunkin
kulttuuriperintöön.

TIEDON JA YMMÄRRYKSEN LISÄÄMINEN, MERKITYKSEN
MÄÄRITTÄMINEN 1
1: Tunnista ja määritä kulttuurinen
merkitys
1.1: Käytä yleisesti hyväksyttyjä
tunnistamisen ja määrittämisen
kriteerejä
1.2: Tunnista ja määritä sisätilojen,
kiinteän sisustuksen sekä tiloihin
olennaisesti kuuluvien kalusteiden ja
taideteosten merkitys
1.3: Tunnista ja määritä kohteen
ympäristö ja maisema sekä niiden
välinen suhde
1.4: Inventoi 1900-luvun
rakennusperintöä
1.5: Käytä vertailevaa analyysiä
kulttuurisen merkityksen arvioinnissa

TIEDON JA YMMÄRRYKSEN LISÄÄMINEN, MERKITYKSEN
MÄÄRITTÄMINEN 2
2: Käytä asianmukaisia suojelukeinoja
2.1: Huolehdi kohteen eheydestä ymmärtämällä sen merkitys ennen
toimenpiteisiin ryhtymistä
2.2: Varmista ennen hankkeeseen ryhtymistä, että kohteen kulttuurinen
merkitys määritetään ja että käytössä on välineitä sen kunnioittamiseksi ja
säilyttämiseksi
2.3: Määrittele muutoksen reunaehdot
2.4: Käytä poikkitieteellistä asiantuntemusta
2.5: Edistä suunnitelmallista ylläpitoa ja hoitoa
2.6: Tunnista suojelun osalliset
2.7: Arkistot ja dokumentointi

TIEDON JA YMMÄRRYKSEN LISÄÄMINEN, MERKITYKSEN
MÄÄRITTÄMINEN 3
3: Tutki 1900-luvun rakennusperinnön
teknisiä ratkaisuja
3.1 Tutki ja kehitä erityisiä
korjausmenetelmiä 1900-luvun
materiaaleille ja rakennustekniikoille
3.2: Sopivat suojeluratkaisut
edellyttävät joustavia ja innovatiivisia
näkökulmia voimassa olevien
rakennusmääräysten
soveltamisessa.

HALLITSE MUUTOSTA KULTTUURISEN MERKITYKSEN SÄILYTTÄMISEKSI 1

4: Tunnista ja hallitse muutospaineita
4.1: Muutoksen hallinta on
olennaista kohteen kulttuurisen
merkityksen, autenttisuuden ja
eheyden säilyttämiseksi riippumatta
siitä, onko muutos inhimillisen
toiminnan tai ympäristöolosuhteiden
seurausta.
5: Hallitse muutosta hienovaraisesti
5.1: Ole valppaana muutoksen
suhteen
5.2: Arvioi toimenpiteiden
vaikutukset jo ennen töiden
alkamista ja pyri vähentämään
haittoja

HALLITSE MUUTOSTA KULTTUURISEN MERKITYKSEN SÄILYTTÄMISEKSI 2

6: Varmista, että laajennukset ja muutostoimenpiteet kunnioittavat kohdetta
6.1: Laajennusten tulee kunnioittaa kohdetta
6.2: Uudisosat tulee suunnitella siten, että ne ottavat huomioon kohteen
ominaisluonteen, mittakaavan, muodon, sijainnin, materiaalit, värit, patinan ja
yksityiskohdat.
7: Kunnioita kohteen autenttisuutta ja eheyttä
7.1: Toimenpiteiden tulee vahvistaa ja tukea kulttuurista merkitystä
7.2 Kunnioita kerroksellisuutta ja iän tuomaa patinaa

YMPÄRISTÖN KESTÄVÄ KEHITYS

8: Edistä ympäristön kestävää kehitystä
8.1: Kestävän kehityksen ja kohteen säilyttämisen yhteensovittamiseen tulee
kiinnittää huomiota

TULKINTA JA TIEDON VÄLITTÄMINEN

9: Tee tunnetuksi ja tuo laajasti esiin 1900-luvun rakennusperintöä
9.1: Esittely ja tulkinta ovat olennainen osa suojelua
9.2: Levitä laajalti tietoa kulttuurisesta merkityksestä
9.3: Rohkaise ja tue pyrkimyksiä sisällyttää 1900-luvun rakennusperinnön
suojelu ammatillisiin koulutusohjelmiin

http://icomos-isc20c.org/sitebuildercontent/sitebuilderfiles/madriddocumentenglish.pdf.

