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KESTÄVÄ TALONRAKENTAMINEN - TUNNUSTUSPALKINTO

Tunnustuspalkinnon säännöt

1. Tunnustuspalkinnon jakaminen

RILin Talonrakennus -tekniikkaryhmä jakaa joka toinen vuosi Kestävä talonrakentaminen –
tunnustuspalkinnon. Tunnustuspalkinnon jakamisen tarkasta ajankohdasta päättää 
Talorakennustekniikka -tekniikkaryhmän johtoryhmä. Tunnustuspalkinnon hakemisesta tiedotetaan 
ainakin RILin uutiskirjeiden, Rakennusinsinööri-lehden ja RILin www-sivujen välityksellä.

Kestävä talonrakentaminen –tunnustuspalkinnon jakamisella Talonrakennus -tekniikkaryhmä haluaa 
nostaa talonrakentamisen tasoa maassamme ja kiinnittää myönteistä huomiota rakennuskohteisiin ja 
rakenneratkaisuihin, jotka ovat todistetusti kestäneet aikaa. Tunnustuspalkinnolla tekniikkaryhmä haluaa 
täydentää talonrakennussektorin osalta muita jaettavia palkintoja, kuten RIL-Palkintoa.

2. Ehdokaskelpoiset kohteet

Tunnustuksen kohteena tulevat yleisesti kysymykseen talonrakennussektorin kohteet tai ratkaisut, joiden 
valmistumisesta tai käyttöönotosta on ehdotusta jätettäessä kulunut vähintään kymmenen vuotta. 
Talonrakennus -tekniikkaryhmän johtoryhmä voi rajata kohteita tai ratkaisuja vuosittain valittavalla 
teemalla tai päättää tunnustuksen jakamisesta myös muille kuin varsinaisille talonrakennuskohteille. 
Palkinto voidaan myöntää myös teolle tai henkilölle. Kestävä talonrakentaminen -tunnustuspalkinnon 
aiemmin saanut hanke ei ole ehdokaskelpoinen. Tunnustuspalkintohakemusten käsittelystä päättää RILin 
Talonrakennus -tekniikkaryhmän johtoryhmä.

3. Palkittavan ehdotuksen valintaperusteet

Tunnustuspalkinto annetaan ehdokaskelpoiselle kohteelle, jonka laatu on kestänyt aikaa ja joka parhaiten 
edustaa korkealuokkaista suomalaista suunnittelua ja talonrakentamisosaamista. Tunnustuksen kohdetta 
valittaessa voidaan kiinnittää huomiota mm. seuraaviin seikkoihin:

 palkittavan kohteen rooli kestävän rakentamisen kulttuurin edistämisessä maassamme
 suunnittelun laatu (ratkaisujen pitkäaikaiskestävyys, esteettisyys ja toiminnallisuus)
 hankkeen toteutuksen laatu (tavoitteen mukainen hanke, ei laatuongelmia)
 toiminnallinen kestävyys (soveltuvuus ympäristöön ja suunniteltuun käyttöön muuntojousto)
 elinkaarikustannukset (ostoenergian kulutus, ylläpito- ja korjauskustannukset)

4. Ehdotusten teko

Kirjalliset tunnustuspalkintoehdotukset on jätettävä määräaikaan mennessä RILin toimistoon
tekniikkaryhmälle osoitettuna. Tekniikkaryhmän johtoryhmä voi itse nimetä kohteita myös edellä
mainitun määräajan jälkeen.

5. Ehdotuksen sisältö

Ehdotuksen mukana on seurattava riittävät tiedot kohteesta sekä hankkeeseen osallistuneiden nimet.
Lisäksi on hakemuksen tekijöiden perusteltava kohteensa mukaanottoa. Näiden tietojen perusteella
tulee voida arvioida kohteen ansioita ja päätellä sen palkintokelpoisuus.
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6. Tuomariston nimeäminen

Tuomaristo muodostetaan RILin Talonrakennus -tekniikkaryhmän johtoryhmän jäsenistä täydennettynä
joka vuosi johtoryhmän erikseen valittavilla asiantuntijoilla, jotka RILin hallitus kutsuu tekniikkaryhmän
johtoryhmän esityksestä. RILin hallitus voi myös nimetä tuomaristoon oman edustajansa. Tuomariston
muodostamisessa otetaan huomioon yleiset jääviyssäännökset kilpailuun saapuneiden ehdotusten
suhteen. Tuomariston puheenjohtaja ja sihteeri valitaan tuomariston ensimmäisessä kokouksessa.
Tuomariston kokousten pöytäkirjoja säilytetään RILin toimistolla, missä niihin voi tutustua.

7. Palkittavan kohteen valinta ja julkistaminen

Tuomaristo valitsee palkittavan kohteen ehdotusten joukosta noudattaen seuraavaa valintamenettelyä:
1. Yläluokan ehdotusten valinta.
2. Käynnit yläluokan kohteissa harkinnan mukaan.
3. Palkittavan kohteen valinta.

Mahdollisena tuomariston äänestysmenettelynä käytetään menettelyä, jossa kukin tuomari antaa 
kolmelle ehdotukselle ääniä 4, 2 tai 1. Eniten ääniä saanut ehdotus tai saaneet ehdotukset valitaan 
jatkoon. Äänimäärän mennessä kahden ehdotuksen osalta tasan, suoritetaan näiden osalta tarvittaessa 
uusintaäänestys. Tuomaristo voi harkintansa mukaan jättää tunnustuspalkinnon jakamatta. Tuomaristo 
voi jakaa harkintansa mukaan myös kunniamainintoja.

Kestävä talonrakentaminen -tunnustuspalkinto julkistetaan FInnBuild-messuilla, RILin Jouluglögien 
yhteydessä tai muussa tekniikkaryhmän johtoryhmän päättämässä julkistamistilaisuudessa.

8. Tunnustuspalkinto

Merkiksi Kestävä talonrakentaminen -tunnustuspalkinnon ja –kunniamainintojen myöntämisestä antaa 
Talonrakennus -tekniikkaryhmä hankkeeseen merkittävästi osallistuneille henkilöille tai yhteisöille 
tunnustuskirjan. Kysymykseen voivat tulla kohteen omistajat, rakennuttajat, suunnittelijat ja toteuttajat.

Lisäksi luovutetaan palkitun kohteen omistajalle tunnustuksen myöntämisen merkiksi kohteeseen 
kiinnitettäväksi tarkoitettu Kestävän talonrakentamisen palkinto –kilpi.




