
RAKLIn vuosi 2018
Kivijalkamme vahvistui

Mainetutkimus 2018: RAKLIn maine ja brändi vahvistuivat   I   Toimitilajohtamisen yhdistys: Asiamiestoiminta laajeni FIFMAn myötä   

Kiinteistöalan energiatehokkuussopimus: Kiinteistöala näyttää esimerkkiä energiatehokkuustalkoissa   I   Vastuullisuustyökalun suosio kasvoi

Tilaa muuttuville tarpeille
Asunnon vuokrauksen pelisäännöt 
tähän päivään yhdessä alan järjes-
töjen kanssa

Hyvä vuokratapa -ohjeistuksen 
uudistaminen

Asumispreferenssi -tutkimushank-
keen käynnistäminen 

Tulokset huhtikuussa 2019
Vuoden työympäristöteko  
-kilpailun lanseeraus

Toimialojen murrokset -työpajat 
yhdessä Kauppakeskusyhdistyksen 
kanssa

Tilaa mahdollistavalla  
sääntelyllä
Hallitusohjelmatavoitteiden 2019-
2023 laatiminen yhdessä jäsenis-
tön kanssa 

Asuntopolitiikasta ennustetta-
vaa ja pitkäjänteistä
Kiinteistöveron korotuksista 
tulee luopua
Kilpailukykyä ja resurssiviisaut-
ta maankäyttö- ja rakennusla-
kia uudistamalla
Uusia rahoitusmuotoja  
käyttöön liikennejärjestelmän 
kehittämiseksi
Suomesta rakennetun ympäris-
tön testialusta ja edelläkävijä

 
Aktiivisesti vaikuttamassa maan-
käyttö- ja rakennuslain kokonaisuu-
distuksen valmistelussa  

Keskustelupaperi kaavoitus- ja 
valitusjärjestelmän tulevaisuudes-
ta Rakennusteollisuus RT:n ja EK:n 
kanssa

Tilaa uudistumiselle ja  
digitalisaatiolle
Pohjoismaiden suurimman prop-
tech-tapahtuman RecoTechin 
järjestäminen

Slush side-event
Digitaalisia mahdollisuuksia 
hyödyntävän rakennetun ympäris-
tön ekosysteemin perustaminen 
yhdessä alan keskeisten järjestöjen 
kanssa 

KIRA-InnoHub
KIRA-digi kokeiluhankkeiden  
tulostilaisuudet jäsenistölle

Mukana perustamassa kiinteis-
tö- ja rakentamisalan ensimmäis-
tä yhteistä data-alustaa, jonka 
tavoitteena tuottaa lisäarvoa alan 
toimijoille   

Platform of Trust 

Tilaa laadulle ja  
tuottavuudelle
Suositus toimenpiteistä työturvalli-
suuden edistämiseksi

Vuoden rakennuttajan ja rakennut-
tajakonsultin valinta

Sopimusasiakirjojen päivittäminen 
ja uudistaminen yhdessä jäsenis-
tön ja alan toimijoiden kanssa

Leanin periaatteiden  
jalkauttaminen

Tilaa ammattimaiselle  
kiinteistösijoittamiselle
Selvitys kiinteistöverouudistuksen 
vaikutuksista asuin- ja toimisto- 
rakennuksiin

Alueelliset markkinakatsaukset  

Tampere, Turku, Jyväskylä ja 
Oulu

Seitsemän uutta sertifioitua  
kiinteistöjohtajaa

Ammattilaisten osaamisen 
arvostus pysynyt kovana

Tutkimusrahoitusta kiinteistöalaa 
uudistavaan tutkimukseen

Klinikat
MaaS-palvelut ja kaupunkikehittäminen   I   Ranta-Kartano elämänkaari     

Tuottavuusloikka tietomalleilla   I   Helsingin kävelykeskustan laajentaminen ja maanalainen kokoojakatu   

Terveellinen Turvallinen Rakennus - Tulevaisuuden sairaala OYS 2030



n vuosi 2018 Uusia jäseniä 14
Lähes 220 jäsentä 

Vaikuttaminen
Asiantuntijakirjoituksia ja blogeja yli 50
Lausuntoja 19
Hallitusohjelmatavoitteet 2019-2023
Useita eduskuntakuulemisia
Asiantuntijamme mukana aktiivisesti 
hankkeissa ja työryhmissä 
Suhdannetiedotteet, toimitila- ja 
 vuokra-asuntobarometrit 6
Alueelliset markkinakatsaukset 4 

Viestintä
Kiinteistö- ja rakentamisalan 
 uutiskooste 41 viikkolähetystä 
Useita selvityksiä ja ohjeistuksia yksin 
ja yhdessä muiden alan toimijoiden 
kanssa
Lähes 3000 seuraajaa Twitterissä

Tapahtumat
RAKLIn tapahtumissa yli 2000 
osallistujaa
Aamukahvi Annankadulla 9 
tilaisuutta
Ennätykselliset 5 klinikkaa

Toiminta
Johtoryhmiä 3
Toimikuntia 3 
Aluetoimikuntia 4 (Pirkanmaa, Varsi-
nais-Suomi, Jyväskylä, Pohjois-Suomi)
Teemaverkostoja yli 10
Asiamiestoiminnot 4 (Suomen 
 Kauppakeskusyhdistys, Suomen 
 opiskelija-asunnot SOA, Rakennuttaja-
toimistojen liitto RTL, Toimitilajohtami-
sen yhdistys FIFMA)
16 hengen toimisto


