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Strategia 2016-2020 – Tilaa kasvulle Painopisteet ja osavisiot

Tilaa muuttuville tarpeille
Tilankäyttäjän toimintaa ja tarpeita ymmärretään 
syvällisesti ja niihin vastataan tarjoamalla 
asiakkaille parhaita tilaratkaisuja ja koteja 
palveluineen. Kaupunkiympäristöt ja 
liikkumisratkaisut tukevat sujuvaa arkea.

Tilaa mahdollistavalla sääntelyllä
Ennakoitava ja tarkoituksenmukainen sääntely 
mahdollistaa joustavasti rakennettuun ympäristöön 
sijoittamisen, rakennuttamisen, ylläpidon, käytön ja 
kehittämisen.

Tilaa laadulle ja tuottavuudelle
Rakentamisen ja ylläpidon laatu ja tuottavuus on 
nostettu alan yhteisillä toimenpiteillä kansainväliselle 
huipputasolle.

Tilaa uudistumiselle ja digitalisaatiolle
Kiinteistö- ja rakentamisala ennakoi aktiivisesti muutoksia ja 
uudistuu nopeasti kokeillen sekä digitalisaatiota ja muita 
tulevaisuuden mahdollisuuksia hyödyntäen.

Tilaa ammattimaiselle kiinteistöomistamiselle
Suomen rakennettu ympäristö on kansainvälisesti kilpailukykyinen 
investointikohde; kiinteistöjen ja infran vastuullinen ja tuottava 
omistaminen on mahdollista.



Tuottavuusloikka mahdollisuus

18.12.2014



Mallinnus on työkalu

18.12.2014



Sijoittaminen ja rahoitus

Rakennuttaminen

Käyttö ja ylläpito
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RAKLI vaikuttaa

• Tiivis viranomais- ja päättäjäyhteistyö
• Valmisteleviin työryhmiin osallistuminen
• Lausuntojen antaminen esimerkiksi lainsäädäntöhankkeista

RAKLI viestii

• Viikoittainen uutiskooste
• Jäsentiedote 
• Locus-lehti 
• Markkinatietoa
• www.rakli.fi
• Twitter: @RAKLIry
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• Johtoryhmä- ja 
toimikunta-
työskentely

• Työryhmät
• Ajankohtais-

tilaisuudet ja 
-seminaarit

• KIRA-yhteistyö
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• (Partneri-) 
Klinikkatyöskentely

• Hyvien käytäntöjen 
luominen

• Uusien, 
innovatiivisten 
konseptien 
kehittäminen

RAKLIn palvelut

http://www.rakli.fi/


(Partneri)klinikka kehitysalustana

• RAKLIn kehittämä klinikka tarjoaa julkisen ja yksityisen sektorin 

toimijoille yhteisen kehitysalustan ja puitteet avoimelle 
vuorovaikutukselle.

• RAKLIn klinikkaa on hyödynnetty mm. alueiden, infrastruktuurin, 
kiinteistöjen ja energiatehokkuuden kehittämisessä.

– Syvennytään useampaa jäsentä kiinnostavaan/hyödyttävään aiheeseen

– Jaetaan aihetta koskevaa uusinta tietoa

– Jaetaan kokemuksia ja opitaan muilta osallistujilta

– Lähellä käytäntöä (erityisesti partneriklinikka, osallistujien oma projekti)

Klinikka esimerkkejä: http://www.rakli.fi/klinikat.html

Partneriklinikka esimerkkejä: IPT, IPT² www.ipt-hanke.fi

http://www.ipt-hanke.fi/
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