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TUNNUSTUSKILPAILU
RIL - PALKINTO
SÄÄNNÖT
1.

Kilpailun järjestäminen

Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL järjestää tunnustuskilpailun määräajoin. Kilpailun ajankohdasta ja
julistamisesta päättää RILin hallitus. Kilpailun julistamisesta tiedotetaan Rakennusinsinööri-lehden ja muiden
medioiden välityksellä.
2.

Kilpailukelpoiset kohteet

Tunnustuksen kohteena tulevat kysymykseen ne suunnitelmat, työsuoritukset tai rakennushankkeet, jotka
ovat edellisen kilpailun jälkeen valmistuneet tai käyttökunnossa viimeistään kuluvan vuoden elokuun loppuun
mennessä.
Kilpailukelpoisia ovat sellaiset rakennustyöt tai rakennuskohteet, joissa rakennusteknisen osaamisen merkitys
on keskeinen, kuten esimerkiksi:
a.

Rakennukset, rakenteet ja tehdaslaitokset

b.

Sillat, tunnelit, kanavat, väylät, tiet, rautatiet, liikennejärjestelmät, rautatieasemat, lentokentät ja
satamat

c.

Vesihuoltolaitokset, -laitteet ja -järjestelmät, padot ja voimalaitokset

d.

Edellä lueteltujen hankkeiden suunnitelma tai niihin liittyvä työsuoritus

e.

Muut mahdolliset työsuoritukset tai rakennushankkeet

Rakennushankkeiden
kilpailutoimikunta.
3.

kilpailukelpoisuudesta

päättää

Suomen

Rakennusinsinöörien

Liitto

RIL

Voittajan valintaperusteet

Tunnustuspalkinto annetaan kilpailukohteelle, joka parhaiten edustaa korkealuokkaista ja laadukasta
suomalaista rakennusinsinööritaitoa ja osaamista. Palkittavan työn tai rakennushankkeen tulee olla
kilpailuaikana parhaiten edistänyt myönteistä rakennusteknistä ja yhteiskunnallista kehitystä maassamme.
Tunnustuksen kohdetta valittaessa tulee panna erityistä painoa seuraaville seikoille:
-

suunnittelun ja rakentamisen uraauurtavuus ja vaativuus
tekniset, taloudelliset, ekologiset ja esteettiset ansiot
ansiokas toteutus ja lopputuotteen korkea laatu
yhteiskunnallinen ja kansainvälinen merkitys

Mahdollisista erityispainotuksista ja -ehdoista päättää RILin hallitus vuosittain.
4.

Kilpailuehdotusten teko

Kirjalliset kilpailuehdotukset on jätettävä RILin toimistoon kilpailutoimikunnalle osoitettuna määräaikaan
mennessä.
Ehdotuksia kohteiden ottamisesta mukaan kilpailuun voivat tehdä kaikki suomen kansalaiset.
RILin hallitus voi nimetä kohteita kilpailuun myös edellä mainitun määräajan jälkeen.
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Kilpailuehdotusten sisältö

Kilpailuehdotus voi olla vapaamuotoinen. Ehdotuksen tekijöiden on perusteltava ehdotuksensa mukaanottoa
kilpailuun. RILin toimisto hankki kohteen toteuttajilta riittävät tiedot kohteesta, joiden perusteella voidaan
päätellä kohteen kilpailukelpoisuus ja arvioida sen ansioita.

6.

Palkintolautakunnan nimeäminen

Palkintolautakunnan kutsuu Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RILin hallitus kilpailutoimikunnan esityksestä
kutakin kilpailua varten erikseen.
Palkintolautakuntaan kutsutaan pariton määrä, kuitenkin vähintään seitsemän jäsentä, jotka edustavat julkista
sanaa, rakennusalan asiantuntijoita sekä yhteiskunnallisia vaikuttajia. RILin hallitus nimeää
palkintolautakunnalle puheenjohtajan.

7.

Voittajan valinta ja julkistaminen

Palkintolautakunta valitsee loppukilpailuun selvinneet sekä näiden joukosta voittajan ja muut palkintosijoille
sijoittuneet noudattaen äänestysmenettelystä laadittuja erillisohjeita. Voittaja valinnan voi suorittaa hallituksen
päätöksellä myös hallituksen nimeämä julkisuuden henkilö.
Kilpailun tulos julkistetaan RILin järjestämässä julkistamistilaisuudessa.

8.

Tunnustuspalkinto

Merkiksi tunnustuspalkinnon myöntämisestä ja kilpailussa menestymisestä RIL antaa tunnustuskilpailun
voittaneen ja palkintosijoille sijoittuneiden rakennusinsinööritöiden toteuttamiseen merkittävästi osallistuneille
henkilöille tai yhteisöille Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL tunnustuskirjan. Kysymykseen voivat tällöin
tulla hankkeen omistajat, rakennuttajat, suunnittelijat ja toteuttajat.
Kilpailun voittajille voidaan antaa myös RILin palkintoveistos ja omistajalle kohteeseen kiinnitettäväksi
tarkoitettu kilpi tunnustuksen myöntämisen merkiksi.

