
RAKLIn vuosi 2019

Tilaa muuttuville  
tarpeille
Asumispreferenssit-tutkimus-
hankkeen valmistuminen ja 
tulosten julkaisu

Lahden Ranta-Kartano  
-hankeklinikan toteuttaminen

Vuoden työympäristöteko  
-kilpailun järjestäminen 2  
kertaa 

Työympäristöjen laadullisen  
kysyntäennusteen 
 toteuttaminen  

Uudistava lisärakentaminen  
-selvityksen käynnistäminen

Lukuisat Workplace Benchmark 
-tilaisuudet tuoneet tietoa asia-
kastarpeiden muutoksista

Tilaa mahdollistavalla  
sääntelyllä
Maankäyttö- ja rakennuslain  
kokonaisuudistus

Kiinteistönomistajan  
kaavavalmisteluoikeus
Rakentamisen vastuiden  
selkeyttäminen
Kommentit alueidenkäytön 
suunnittelujärjestelmästä

Rakennusten energiatehok- 
kuusdirektiivi

Vaikuttaminen yhdessä jäse-
nistön kanssa sähköautojen 
latauspaikkojen rakentami-
seen

Green deal -sopimusten  
valmistelu

Kaavasta toteutukseen -riihen 
toteuttaminen

Mukana Maankäytön lean- 
prosessit kiinteistökehittämisen 
innovaatioiden mahdollistajana 
-hankkeessa

Tilaa uudistumiselle ja  
digitalisaatiolle
MaaS-klinikan toteuttaminen

Pohjoismaiden suurimman  
Proptech-tapahtuman  
RecoTechin järjestäminen  
(yli 1000! osallistujaa)

Mukana kehittämässä tuotan-
toon siirtynyttä Platform of 
Trustia

Mukana alan tiedon harmoni-
soinnin edistämisessä, RYYTI

  

Tilaa laadulle ja  
tuottavuudelle
Leanin periaatteiden edistämi-
nen rakentamisessa ja yllä- 
pidossa

Suomalaisen projektiosaamisen 
nostaminen Euroopan kärkeen 
IPT2-hankkeen myötä ja jatkoa 
seuraa IPT3-hankkeessa

LCI-päivien järjestäminen  
yhdessä LCI Finlandin kanssa

RAKLI mukana laatimassa: 
PPP-mallin ohje, elinkaarimallin 
ohje & sopimusmalli

Tilaa ammattimaiselle  
kiinteistönomistukselle
Mukana esiselvityksessä liiken-
nehankkeiden kiinteistömarkki-
navaikutuksista

Toimitila- ja vuokra-asunto- 
barometrien julkaiseminen 
2 kertaa

Suhdannetiedotteen  
julkaiseminen 2 kertaa 

Vähähiilisyyden tiekarttatyön käynnistäminen
Kiertotalouskriteerit haltuun -klinikan  
käynnistäminen
Ilmastotietoiskujen käynnistäminen

Mukana Kestävää kaupungistumista  
maankäytön ohjauksen keinoin -hankkeessa
Puurakentaminen-klinikan käynnistäminen

Vähähiilisyyden edistäminen



Hallitusohjelma- 
tavoitteet 2019-2023
RAKLI kuultavana hallitus-
ohjelmaneuvotteluissa

Vaikuttaminen
Asiantuntijakirjoituksia ja blogeja 
yli 70
Lausuntoja 12
Barometrit 4 
Suhdannetiedotteet 2
Alueelliset markkinakatsaukset 4
Mukana useissa hankkeissa ja 
työryhmissä (mm. asumisprefe-
renssit ja alueellinen väestö- 
ennuste) 

Viestintä
Uusien nettisivujen 
 julkaiseminen 
Uusi vaikuttamisluotain 8
Ilmastotietoiskut 5
Kiinteistö- ja rakentamisalan 
 uutiskooste 44 viikkolähetystä 

Yli 3000 seuraajaa Twitterissä

Tapahtumat
RAKLIn tapahtumissa yli 2000 osallistujaa

Aamukahvi Annankadulla 6 tilaisuutta

Toiminta
Uusi strategia kaudelle 2020-2024

Johtoryhmiä 3
Toimikuntia 3 

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

Teemaverkostoja 8
Asiamiestoiminnot 4 (Suomen 
 Kauppakeskusyhdistys, Suomen 
 opiskelija-asunnot SOA, Rakennuttajatoimis-
tojen liitto RTL, Toimitilajohtamisen yhdistys 
FIFMA)

Klinikat 4 (Puurakentaminen, Kiertotalous- 
kriteerit, MaaS, Ranta-Kartano)

17 hengen toimisto

Uusia jäseniä 12
Jäseniä 222 

RAKLIn strategian tahtotilat

Parhaan asiakaskokemuksen aikaansaaminen 
on sisäänrakennettu alan toimintaan

» Asiakas edellä

RAKLI on vahva edunvalvoja ja alan johtava 
järjestö

» Vaikuttava tekijä

Alan toimintamallit ovat tehostuneet ja Suomi 
on houkutteleva sijoituskohde

» Tuottavuuden asialla

Avoimet ja yhteiskäyttöiset digitaaliset alustat 
luovat lisäarvoa ja kilpailukykyä

» Data liikkumaan

Vastuullisuus on alan merkittävä kilpailutekijä

» Vastuullisuuden suunnannäyttäjä

RAKLI lukuina 2019


