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parhaat ideat esiin!

 Harkittuja ja monipuolisia ideoita haastaviin kohteisiin

 Innovatiivisuus, toteutettavuus, kustannustehokkuus

 Näkyvyyttä niin kansalaisten kuin ammattilaisten suuntaan

 Mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa toimialan kehitykseen

 Tilaajaorganisaatiolle asiantunteva ja riippumaton tuki

 Laajuus sovitettavissa tehtävän mukaan

 Hankintalain mukainen menettely

INSINÖÖRITAITOKILPAILUT TILAAJAN TYÖKALUNA
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Rakennesuunnittelu

LVI-suunnittelu
SA-suunnittelu
Energia-, materiaali-, ekotehokkuus, sertifiointi…

Kustannuslaskenta 
Tuotannon suunnittelu
Työnaikaiset järjestelyt

Tietomallit 
Kunnossapito
Muita

Perinteinen 
insinöörilähestyminen 

Kysyntää näillekin
tunnistettu ja käytetty

ST-
näkökulma

STY-
näkökulma

KILPAILUMALLIN MAHDOLLISUUDET
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Vuosi Kohde Järjestäjä
2016 Logomon sillan suunnittelukilpailu Turku

2016 Tikkurilan jokirannan maisema-arkkitehtuurikilpailu MARK-RIL Vantaa

2014 SPAN 2014 Opiskelija Suomen Messut

2014 Matinkylän keskuksen päiväkoti ja asukaspuisto RIL-SAFA-MARK Espoo

2013 Nordic Built Challenge Senaatti ja Nordic Build

2013 Vauhtitien rautatiesilta Helsinki ja Liikennevirasto

2013 Kruunusillat RIL-SAFA Helsinki

2012 SPAN 2012 Opiskelija Suomen Messut

2011 Jokikeskuksen sillat ja rantarakenteet Pori

2011 E2 - Puurakentamiskilpailu RIL-SAFA Kouvola ym.

2011 Penttilänrannan kevyen liikenteen silta Joensuu

2010 SPAN 2010 Opiskelija Suomen Messut

2010 Viikin Synergiatalo RIL-SAFA Senaatti ja SYKE

2010 Aurajoen kevyen liikenteen silta Turku

2007 Laukonsilta Tampere

2007 Ossinlammen silta Opiskelija Espoo

2005 Mestarintunneli Espoo ja Uudenmaan tiep.

2004 Särkijärven silta Tampere

2003 Olympiastadionin itäkatsomon kate RIL-SAFA Stadion-säätiö

2003 Toppilansalmen silta Oulu

2002 Länsisatamakadun silta Helsinki

REFERENSSEJÄ JA ASIANTUNTIJOITA
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TIKKURILAN JOKIRANNAN MAISEMA-ARKKITEHTUURIKILPAILU 

Tikkurilan jokirantaa halutaan kehittää rinnakkain voimakkaasti 
uudistuvan keskustan kanssa. Jokirannan kehittämissuunnitelman 
laatiminen on kirjattu Vantaan elinvoimaohjelmaan 2014 – 2016. 
Keskusta-alueen kehitys uudet ratayhteydet sekä asuin- ja 
liikerakentaminen tuovat alueelle lisää käyttäjiä. Tulevaisuudessa 
jokirannan puistoalue palvelee yhä useampia asukkaita ja 
turisteja.

Jokiranta on Tikkurilan uudistuvan keskustan merkittävä 
virkistysalue. Tikkurilan jokirannan kehittämisen pohjaksi 
tarvitaan maisema-arkkitehtonisesti korkealuokkainen, kestävä ja 
toteuttamiskelpoinen kokonaisidea jatkosuunnittelun pohjaksi.

http://www.vantaa.fi/asuminen_ja_ymparisto/kaavoitus_ja_maa
nkaytto/kehittyvat_keskustat/tikkurila/maisema-
arkkitehtuurikilpailu

http://www.vantaa.fi/asuminen_ja_ymparisto/kaavoitus_ja_maankaytto/kehittyvat_keskustat/tikkurila/maisema-arkkitehtuurikilpailu
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LOGOMON SILLAN SUUNNITTELUKILPAILU

www.turku.fi/logomonsilta

http://www.turku.fi/logomonsilta


parhaat ideat esiin!

JYVÄSKYLÄN KANKAANPUISTON SEKÄ 
KANKAANRANNAN SILLAN SUUNNITTELUKILPAILU 

Kilpailun tavoitteena on löytää Kankaan alueelle Tourujoen
ylittävä kevyenliikenteen siltaratkaisu, joka ilmentää alueen 
luonnetta ottaen huomioon sekä maisemalliset että tekniset 
vaatimukset ja ominaisuudet. Sillan tulee olla omaleimainen ja 
tunnistettava, mutta se ei kuitenkaan saa olla ympäristöä 
hallitseva. 

Sillan tuntumassa sijaitsee luonnonsuojelualue ja 
valtakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristö (Vanha 
hautausmaa) ja uuden sillan näköetäisyydessä on myös Kinakujan 
silta. Sillan on sopeuduttava luontevasti ympäristöönsä ja olla 
luonteva osa pyöräilyn pääreittiä (baana).

http://www3.jkl.fi/blogit/kangasjyvaskyla/

http://www3.jkl.fi/blogit/kangasjyvaskyla/
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SPAN 2016

Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA ry, Suomen 
Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry ja Messukeskus järjestävät SPAN 
16 -puusiltakilpailun FinnBuild 2016 -messujen yhteydessä 
Helsingissä 12.-14.10.2016.

Kilpailu on tarkoitettu rakennustekniikan ammattikorkeakoulu- ja 
yliopisto-opiskelijoille ympäri Suomea. Kilpailutehtävänä on 
rakentaa yhden metrin vapaan jännevälin silta, kun käytettävissä 
on 10 metriä 10x10 mm rimaa ja 1 dl Erikeeperiä.

Kilpailussa opiskelijat saavatkin ensi käden kokemusta koko 
rakentamisen prosessista. Taitoja tarvitaan ja punnitaan niin sillan 
suunnittelussa kuin puun käsittelemisessä. Kilpailumuoto ja 
messujen fantastiset puitteet tuovat tekemiseen oman 
jännityksensä, ja palkinnot ovat totta vie merkittävät!

http://www.ril.fi/fi/alan-kehittaminen/rilin-
kilpailut/nuorisokilpailut/span-14.html

http://www.ril.fi/fi/alan-kehittaminen/rilin-kilpailut/nuorisokilpailut/span-14.html
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ZERO!

The Student Idea and Design Competition ZERO! activates 
multidisciplinary student teams to recognize, develop and 
conceptualize renovation solutions for the 2020s. Submitted 
ideas will be assessed against sustainability (social, economic and 
environmental) criteria and executability, life-cycle and 
innovation value.

The main mission for competition proposals is to find innovative 
and sustainable solutions for design, implementation and life 
cycle of an existing apartment building to be renovated.

The mission of the student teams is to present their ideas as a 
technical project plan, a business plan, and a marketing and 
communications plan. The core content of the proposal is then 
summarized into an A0-sized poster. All three parts are obligatory, 
and the solutions presented should make sense not only 
individually but also as a whole. Integrated solutions with 
tangible benefits for inhabitants will be appreciated.

https://zerocompetition.wordpress.com/

https://zerocompetition.wordpress.com/
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KIRA-AKATEMIA

KIRA-Akatemia on KIRA-Foorumin luoma ohjelma alan eri 
sektoreilla työskentelevien nuorten perehdyttämiseksi kiinteistö-
ja rakentamisalan kokonaisuuteen. Akatemia on tarkoitettu 
toimialan nuorille ammattilaisille, joilla on alle 10 vuotta 
työkokemusta.

KIRA-Akatemiassa kiinnitetään erityistä huomiota alan 
kehittämishaasteisiin ja -mahdollisuuksiin. Niitä tunnistetaan 
vierailuilla kiinnostaviin kohteisiin ja yrityksiin sekä ryhmissä 
tehtävässä liiketoimintasuunnitelmassa. Siinä akatemialaiset 
jaetaan neljään ryhmään, joista kullekin annetaan suunnittelun 
lähtökohdaksi yksi megatrendi: globalisoitunut talous, 
ilmastonmuutos, kaupungistuminen sekä kulutustottumusten ja 
arvojen muutos. Lisäksi jokainen ryhmä voi käyttää työkalunaan 
viidettä megatrendiä, digitalisoitumista.

Ryhmien tehtävänä on laatia liiketoimintasuunnitelma kiinteistö-
ja rakentamisalalla toimivalle menestyvälle yritykselle, jonka 
tähtäin on vuodessa 2030. Yritys ”perustetaan” nyt ja tavoitteena 
on kasvattaa liikevaihto nykyarvolla mitattuna 100 miljoonaan 
euroon 15 vuodessa.

http://kiraakatemia.fi/

http://kiraakatemia.fi/
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Teemu Vehmaskoski
Johtaja, jäsenyys ja vaikuttaminen
Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL
050 352 6878
teemu.vehmaskoski@ril.fi

http://www.ril.fi/fi/alan-kehittaminen/rilin-kilpailut/insinooritaitokilpailut.html
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