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Tietosuoja-asetus muuttuu - Mikä muut-
tuu yrityksissä? Aamukahvi  Annankadulla

Next Generation -teemaverkoston kick off

Tilaa muuttuville  
tarpeille
• Tilat käyttöön -klinikka  

=> olemassa oleva raken-
nuskanta käytetään  
järkevästi

• Työympäristömuutosten 
johtaminen ja viestintä  
-klinikka  
=> työympäristöä kehite-
tään koko ajan, ei vain  
projektina

• Hyvä vuokratapa -ohjeis-
tuksen päivityksen 
käynnistyminen

• Asumispreferenssi 
-selvityksen valmistelu

• Tarpeita vastaavan asun-
totarjonnan ja asumisen 
palvelujen edistäminen

• FIAT-klinikan tulosten  
jalkauttaminen

• Osaamisen linjapaperin 
laatimisen käynnistäminen

• RAKLIn suosituksen  
julkistaminen vastuullisista 
toimintatavoista ja rapor-
toinnista

Tilaa mahdollistavalla 
sääntelyllä
• Mukana MRL:n kokonai-

suudistuksen valmistelussa 
=> mm. kaavoitusjärjestel-
män uudistamisehdotus

• Karalusu-lainsäädäntö-
hankkeeseen vaikuttami-
nen  
=> kaavoituksen ja rakenta-
misen sujuvoittaminen

• Vaikuttaminen 
osa-asunnon normin 
 peruuntumiseen

• Asumisen tukijärjestelmän 
toimivuuteen vaikuttami-
nen 

• Kiinteistöveron noston 
 peruuntumiseen  
vaikuttaminen

• Rakentamismääräyskokoel-
man muuttaminen asetuk-
siksi

• Elinkaarimallilla toteutetta-
vien hankkeiden verolakei-
hin vaikuttaminen

Tilaa laadulle ja  
tuottavuudelle
• Integroidut projektitoteu-

tukset -hankkeen tuloksien 
julkistaminen

• IPT2-hankkeen  
käynnistyminen  
=> suomalainen projek-
tiosaaminen Euroopan 
kärkeen

• Leanin periaatteiden  
jalkauttaminen 

• Mukana Fiksun julkisen 
rakentamisen -kuntakier-
tueella

• Mukana kiinteistö- ja 
rakennusalan yhteisessä 
suosituksessa kosteuskoor-
dinaattorista ja kuivaket-
ju10:stä 

• Mukana Paremman laadun 
puolesta  -pilottihankkeissa

• Mukana RT-korttien ja  
sopimuslomakkeiden  
laatimisessa

Tilaa uudistumiselle  
ja digitalisaatiolle
• Slush Side Eventin 

 ReCoTech Meetupin järjes-
täminen

• RAKLIn ennakointikartan 
julkistaminen ja jalkautta-
minen

• Turvallinen ja terveellinen 
rakennus -klinikan  
tarveselvitysvaihe

• Kynät pois 2020 -tahdonil-
mauksen julkistaminen

• Mukana KIRA-digissä 
• Mukana Building Smart  

Finlandin vakiointi-toimi-
alaryhmässä 

Tilaa ammattimaiselle 
kiinteistönomistamiselle
• Kiinteistöalan energia-

tehokkuussopimuksen 
toimeenpano

• Mukana Asuntomarkkina-
ennusteen 2018 toteutta-
misessa

• 5 uuden kiinteistöjohdon 
ammattilaisen sertifiointi

• Mukana ERA-toimintaohjel-
massa

• Yhteiskokoukset kansainvä-
listen verkostokumppanei-
den kanssa

• FIGBC-yhteistyö

Työympäristöt-teemaverkoston kick off

Keskustelutilaisuudet uusille  
kunnallisille luottamushenkilöille

Benchmark-morningit 

Kestävä aluesuunnittelu

Oppimisympäristöt-teemaverkoston kick off

Tilakysyntä ja -tarjonta pääkaupunkiseudulla 
2020-2025: Kaupan ja  palveluiden think tank

Tyhjien tilojen tilapäiskäyttö kehittämisen 
voimavarana

Kaupunkimallien käytännön hyödyntäminen, 
Aamukahvi Annankadulla

Digitalisaatio palvelu- ja senioriasumisen 
kehittämisessä, Aamukahvi  Annankadulla

Nyt koppi digitalisaatiosta,  
Aamukahvi Annankadulla

Kiinteistöliiketoiminnan think tank, 
 Aamukahvi Annankadulla 

Minne menet kiinteistövero?  Aamukahvi Annankadulla

Yhteistoimintaa eri hankemuodoissa, 
Aamukahvi Annankadulla 

RAKLIn 40-vuotisjuhlat

Elinkaarenaikainen tieto hallintaan ja  
hyödyksi, Aamukahvi Annankadulla

RAKLIN VUOSI 2017



RAKLIn vuosi 2017

Yli 200 jäsentä

Aamukahvi Annankadulla 
8 tilaisuutta, 170 osallistujaa,
muita tapahtumia 20 
yli 800 osallistujaa

Klinikat 3, ReCoTech Meetup
yli 400 osallistujaa 

RAKLIn 40-vuotisjuhlat 180 
osallistujaa

Toimiston tilaisuuksiin 
mennyt yli 130 kahvipakettia

Useita 
eduskuntakuulemisia

Asiantuntijamme mukana 
useissa hankkeissa ja 
työryhmissä 

Lausuntoja 35

Suhdannetiedotteet,  
toimitila- ja vuokra- 
asuntobarometrit 6

Blogeja 47

Johtoryhmiä 3

Toimikuntia 3

Aluetoimikuntia 4  
(Pirkanmaa, Varsinais- 
Suomi, Jyväskylä,  
Pohjois-Suomi)

Teemaverkostoja yli 10

16 hengen toimisto

Kiinteistö- ja rakentamisalan 
uutiskooste
45 viikkolähetystä

Jäsentiedote
6 infopakettia jäsenille

Asiamiestoiminnot 3
(Suomen Kauppakeskusyhdistys, Suo-
men Opiskelija-asunnot SOA, Raken-
nuttajatoimistojen Liitto RTL)

Uusia 
jäseniä 
15


