
Asiakas edellä
Parhaan asiakaskokemuksen 
aikaansaaminen  on sisäänra-
kennettu alan toimintaan 

Parhaita käytäntöjä työympäristö-
johtamiseen -klinikka

Tulevaisuuden työympäristöt 
- kysely

Vuoden työympäristöteko
-kilpailu

Vuoden kauppakeskusteko
-kilpailu

Future Spaces -tapahtuma

Asumisen NPS:n kehittäminen

Pienten asuntojen suunnittelun 
kehittäminen

Jäsenten hankkeiden esittely 
somevaikuttajan kanssa

Vastuullisuuden 
 suunnannäyttäjä
Vastuullisuus on alan  merkit-
tävä kilpailutekijä 

Vähähiilisyyden tiekartan toi-
meenpano

Vähähiilinen rakennuttaminen

Green Homen kehittäminen

Vapaaehtoinen sopimustoiminta: 
Green Deal, Net Zero Carbon Buil-
dings Commitment, VAETS & TETS

Vähähiilisyyden kannusteet ja 
ohjauskeinot

Vähähiilinen infra -hanke Demos 
Helsingin kanssa

Kilpailulain lainsäädäntömuutok-
set

Harmaan talouden torjunta

Data liikkumaan
Avoimet ja yhteiskäyttöiset 
 digitaaliset alustat luovat 
 lisäarvoa ja kilpailukykyä 

Digitaalisuuden edistäminen kaa-
voitus- ja lupaprosessissa

Rakennuslupa tietomallilla -kli-
nikka

RecoTech 2021

Tuotetietojen hyödyntäminen 
elinkaariaikana

Vedenkulutusdata virtaamaan 

Digiverkoston kehittäminen ja 
digikysely

Tuottavuuden asialla
Alan toimintamallit ovat 
 tehostuneet ja Suomi  on 
 houkutteleva sijoituskohde 

Markkinoiden läpinäkyvyyden 
edistäminen: mm. Helsinki Re-
search Forum

Korjausrakentamisen kehityssuun-
nitelma & toimeenpano

Erikoissijoitusrahastojen kehittä-
minen

Raskaan liikenteen ajantasauspai-
kat -klinikka

Lean-osaamisen lisääminen: mm. 
IPT3-hanke

Mallipohjat Build to Suit -vuokra-
sopimukselle

ISE-ehtojen työryhmä

Malmin asematie 6 -kehityshanke

Rakennuttajan rooli ja tehtävät 
tahtituotantohankkeessa  
-diplomityö

Kiinteistö- ja toimitilastrategioi-
den sekä tilan eri hankintamuoto-
jen edistäminen

Vaikuttava tekijä
RAKLI on vahva edunvalvoja 
ja  alan johtava järjestö

Maankäyttö- ja rakennuslain 
uudistukseen vaikuttaminen

Kaavamääräysten kustannussel-
vitys

Asuntopoliittiseen kehittämisoh-
jelman täytäntöönpanoon vaikut-
taminen

KIRA-kasvuohjelman laatiminen 

EU-lainsäädäntöön vaikuttami-
nen: mm. taksonomia

Kunnallisvaalivaikuttaminen

Kaupunkipolitiikan tiekartta, 
toteuttajana MDI 

Kiinteistöjen kokonaisverorasit-
teen suitsiminen

Nordic-yhteistyö EU-vaikuttami-
sessa

Vuosikertomus 2021
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12
Vuonna 2021 jäseniksi liittyi

sijoittajayrityksiä sekä
rakennuttamis- ja toimitilajohdon

yrityksiä.

Raskaan liikenteen pysäköinnistä,
rakennusluvan tietomallinnuksesta,

uudesta työympäristöstä ja tilojen
omistamisen strategiasta.

30
Vaikutimme jäsenillemme

tärkeisiin lakialoitteisiin
Suomessa ja Euroopassa.

YLI 50
Järjestimme vuoden aikana

kymmeniä webinaareja,
työpajoja ja koulutuksia.

Annankadun Aamukahveilla
puhetta mm. taksonomista,

biodiversiteetistä sekä kestävästä
rakentamisesta ja purkamisesta. 

19
Julkaisimme RAKLIlaisten ja

vierailevien tähtien
asiantuntijatekstejä.

Koostamme viikoittain
jäsentemme uutisia kiinteistö- ja

rakentamisen alan hankkeista.

YLI 2 500
Tapahtumiimme osallistui

rakennuttamisen ja
kiinteistöalan ammattilaisia.

Kaavamääräysten
kustannusvaikutuksista, 

kiinteistön omistamisen veroista ja
kuntien toimitilojen hankinnoista.

10
Julkaisimme vuoden aikana

suhdannetiedotteita, toimitila- ja
vuokra-asuntobarometreja sekä

alueellisia markkinakatsauksia.

Olemme Twitterissä,
Instagramissa ja LinkedInissä.
Tule mukaan ja seuraa meitä!

11

YLI 230 UUTTA JÄSENTÄ

LAUSUNTOA

TILAISUUTTA

BLOGIA

OSALLISTUJAA

MARKKINAKATSAUSTA

AAMUKAHVIA KLINIKKAA

SELVITYSTÄ

SOME-SEURAAJAAUUTISKOOSTETTA

Yhdessä vaikutamme ja
kehitymme alana

entistä paremmaksi.

JÄSENTÄ
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