
 Huomionosoitusten säännöstö     

RKL:n tunnukset    14.1.2006 
 
 
Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet 
 
RKL:n ansiomerkit 
 
 Pöytästandaari 
 Ansiomerkit: kultainen, hopeinen, pronssinen 
 Urheilun ansiomerkki 
 Urheilumerkki: kultainen, hopeinen, pronssinen 
 50-vuotismerkki 
 25-vuotismerkki 

 
RKL:n kunniamerkki 
 
 Rakentajan kunniamerkki 

 
Vuoden Rakennusmestari –palkinto 
 
 Vuoden Rakennusmestari on valittu vuodesta 1971 alkaen. 
 Palkinto on jaettu vuodesta 1991 alkaen 
 Erityinen palkintolautakunta ja  jakosääntö 

 
Valtiolliset huomionosoitukset (RKL:n puoltamina) 
 
 arvonimet 
 ritarikuntien kunniamerkit 

 
Tunnukset 
 
 virallinen merkki 
 lippu 
 kilpi 
 liiton puheenjohtajan kaulaketju 
 hallituksen rintamerkki 
 rakennusmestarisormus 
 jäsenmerkki 

 
Huomionosoitukset 

 
Huomionosoituksia haetaan jäsenyhdistysten sekä yhteistyöyhdistysten tekemillä anomuksilla, jotka tulee 
toimittaa huomionosoitus- tai harrastustoimikunnalle kunkin vuoden maaliskuun loppuun mennessä. 
Toimikunnat käsittelevät anomukset ja antavat esityksensä liittohallitukselle, joka tekee lopulliset 
päätökset. 
 
Anomukset täytetään ottaen huomioon henkilön kaikki ansiot. Hakijayhdistys tai liitto asettaa anomukset 
paremmuusjärjestykseen, jos kyseessä on useita anomuksia. Anomukseen voidaan liittää todistuksia ja 
lisäperusteluja. Tämä on erityisen tärkeää valtiollisia huomionosoituksia esitettäessä, jolloin mm. 
kunnallinen toiminta on merkitsevä.  
 
Vuoden Rakennusmestari –palkinnon jakaa erityinen palkintolautakunta  
RKL:n jäsenyhdistysten esityksestä. 
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KUNNIAPUHEENJOHTAJA JA KUNNIAJÄSENET 

 
Kunniapuheenjohtajaksi ja kunniajäseniksi kutsumisesta päättää liittokokous 
liittohallituksen esityksestä.  
 
Kunniapuheenjohtajan tulee olla ansiokkaasti toiminut liiton puheenjohtajana. 
Kunniapuheenjohtajana voi olla vain yksi henkilö kerrallaan.  
 
Kunniajäseneksi liittokokous voi kutsua henkilön, joka on huomattavalla tavalla 
edistänyt liiton toimintaa tai on toiminut valtakunnallisesti erityisen ansiokkaasti 
rakennusalan hyväksi. 
 

 
 

 
 
PÖYTÄSTANDAARI 
 
Yksityiselle henkilölle luovutetaan hakemuksesta koruompelein käsin tehty 
pöytästandaari. Sitä jaetaan vuosittain vain yksi kappale. Jakosäännöstä voidaan 
poiketa vain erittäin painavasta syystä. 
 
Normaalistandaari on luovutettu jokaiselle jäsenyhdistykselle niiden yhteisissä 
tilaisuuksissa käytettäväksi. Pöytästandaari voidaan jakaa myös RKL:n ulkopuolisille 
yhteistyökumppaneille. 

 
 

 
RAKENTAJAN KUNNIAMERKKI 
 
Rakentajan kunniamerkki nauhaan kiinnitetyn tunnuksen (soljen) kera jaetaan  
rakentajana ansioituneelle henkilölle, joka on  huomattavalla tavalla edistänyt 
rakentamisen laatua, turvallisuutta tai vastannut merkittävien hankkeiden läpiviennistä.  
 
Kunniamerkki voidaan myöntää myös henkilölle, joka on tukenut RKL:n tai sen 
jäsenyhdistyksen toimintaa tai edistänyt hyvää rakentamista. Erikoistapauksessa 
kunniamerkki voidaan myöntää ulkomaalaiselle henkilölle.  
 
Kunniamerkkiä jaetaan vuosittain vain yksi kappale. Jakosäännöstä voidaan poiketa 
vain erittäin painavasta syystä. 
 
Merkin halkaisija 30 mm. Merkin solki kuvaa ankkurirautaa. 
 
Suomalaisten kunniamerkkien keskinäisessä järjestyksessä Rakentajan kunniamerkki 
kuuluu luonteeltaan epävirallisten merkkien joukkoon ja se kiinnitetään virallisten ja 
puolivirallisten kunnia- ja ansiomerkkien jälkeen (oikeaan reunaan kannatinsoljessa). 
Kunniamerkit kiinnitetään rinnan vasemmalle puolelle siten, että nauhojen yläreunat 
ovat noin 2-3 senttiä takinkäänteen napinläven alapuolella miesten puvussa ja naisilla 
vastaavalla kohdalla.  
Suuria kunniamerkkejä kannetaan joko frakkiin tai tummaan pukuun kiinnitettynä 
isänmaallisissa tilaisuuksissa tai erikseen kutsussa mainittuna.  
Rakentajan kunniamerkkiä kannetaan vain RKL:n omissa tai rakennusalan 
tilaisuuksissa. 
 



 3 
 
 
 
KULTAINEN ANSIOMERKKI 
 
Ansiomerkki myönnetään RKL:n järjestötoiminnassa ansioituneelle liiton 
jäsenyhdistyksen jäsenelle. Ansiomerkin saannin edellytyksenä on, että jäsenelle on 
myönnetty hopeinen ansiomerkki tai mitali, jonka myöntämisestä on kulunut vähintään 
viisi vuotta.  
 
Ansiomerkkiä käytetään pukuun kiinnitettynä mm. RKL:n yhteistyöyhdistysten sekä 
jäsenyhdistysten liittokokouksissa ja juhlissa, suku- ja perhejuhlissa. Ansiomerkkiä 
kannetaan puvun takin vasemmassa käänteessä, naisten puvun vasemmassa 
miehustassa. Jos ansiomerkkiä käytetään yhdessä virallisten kunniamerkkien kanssa, 
kiinnitetään se niiden alapuolelle. Arvoasteikossa RKL:n ansiomerkki sijoitetaan 
jäsenyhdistysten ansiomerkkien edelle. Ansiomerkki jaettiin ensimmäisen kerran 
vuonna 1955.  
Merkin halkaisija 30 mm. 
 
 

 
HOPEINEN ANSIOMERKKI 
 
Hopeinen ansiomerkki myönnetään RKL:n järjestötoiminnassa ansioituneelle liiton         
jäsenyhdistyksen  jäsenelle. Ansiomerkki voidaan myöntää vasta sen jälkeen, kun 
RKL:n vuosimaksu on maksettu kymmenen vuoden ajalta.   
Ansiomerkkiä ei myönnetä henkilölle, jolla entuudestaan on liiton myöntämä mitali. 
 
Ansiomerkkiä käytetään pukuun kiinnitettynä mm. RKL:n yhteistyöyhdistysten sekä     
jäsenyhdistysten liittokokouksissa ja juhlissa, suku- ja perhejuhlissa. Ansiomerkkiä  
kannetaan puvun takin vasemmassa käänteessä, naisten puvun vasemmassa    
miehustassa. Jos ansiomerkkiä käytetään yhdessä virallisten kunniamerkkien kanssa, 
kiinnitetään se niiden alapuolelle. Arvoasteikossa RKL:n ansiomerkki sijoitetaan 
jäsenyhdistysten ansiomerkkien edelle. Hopeinen ansiomerkki jaettiin ensimmäisen 
kerran vuonna 2005.  
Merkin halkaisija 25 mm. 

 
 
 
PRONSSINEN ANSIOMERKKI 
 
Yhdistysten päätettäväksi ja jaettavaksi - jäsenten aktiivisuuteen perustuva.  
Pronssinen ansiomerkki myönnetään joko jäsenyhdistysten toiminnassa tai 
rakentajana ansioituneelle jäsenelle, joka huomattavalla tavalla on tukenut RKL:n 
jäsenyhdistyksen toimintaa. Pronssinen ansiomerkki voidaan myöntää vasta sen 
jälkeen, kun RKL:n vuosimaksu on maksettu viiden vuoden ajalta. Ansiomerkki jaetaan 
jäsenyhdistyksen omassa juhla- tai kokoustilaisuudessa.  Erikoistapauksissa merkki 
voidaan myöntää erityistä harkintaa käyttäen myös jäsenkunnan ulkopuoliselle 
henkilölle. 

 
Ansiomerkkiä käytetään pukuun kiinnitettynä mm. RKL:n yhteistyöyhdistysten sekä 
jäsenyhdistysten liittokokouksissa ja juhlissa, suku- ja perhejuhlissa. Ansiomerkkiä 
kannetaan puvun takin vasemmassa käänteessä, naisten puvun vasemmassa 
miehustassa. Jos ansiomerkkiä käytetään yhdessä virallisten kunniamerkkien kanssa, 
kiinnitetään se niiden alapuolelle. Arvoasteikossa RKL:n ansiomerkki sijoitetaan 
jäsenyhdistysten ansiomerkkien edelle. Pronssinen ansiomerkki jaettiin ensimmäisen 
kerran vuonna 2005.  
Merkin halkaisija 20 mm. 
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URHEILUN ANSIOMERKKI JA URHEILUMERKKI 

 
Urheilun ansiomerkki myönnetään erittäin merkittävistä urheilusuorituksista ja 
pitkäaikaisesta ansiokkaasta työstä RKL:n urheilutoimikunnan hyväksi.  
Ansiomerkki on läpimitaltaan 60 mm. Merkki jaettiin ensimmäisen kerran vuonna 1968.  
 
Urheilumerkki jaetaan kultaisena, hopeisena ja pronssisena yksinomaan 
urheilusaavutusten perusteella. Merkki on läpimitaltaan 25 mm ja se jaettiin 
ensimmäisen kerran RKL:n 75-vuotisjuhlien yhteydessä vuonna 1980.  
Urheilumerkit ovat suunnitelleet rakennusmestari Risto Niemistö ja taiteilija Ahto 
Numminen. 

 
 

RKL:n 50-VUOTISMERKKI 
 
RKL:n 50-vuotismerkki luovutetaan jokaiselle 50 vuotta liiton jäsenyhdistyksen 
jäsenenä olleelle. Merkkiä kannetaan takin vasemmassa käänteessä, naiset puvun 
vasemmassa miehustassa, ei kuitenkaan juhlapuvussa silloin, kun käytetään 
kunniamerkkejä. 

 
 
 

25-VUOTISMERKKI 
 
RKL:n 25-vuotismerkki luovutetaan jokaiselle 25 vuotta liiton jäsenyhdistyksen 
jäsenenä olleelle. Merkkiä kannetaan takin vasemmassa käänteessä, naiset puvun 
vasemmassa miehustassa, ei kuitenkaan juhlapuvussa silloin, kun käytetään 
kunniamerkkejä. 
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Vuoden Rakennusmestari –palkinto 

 
Valtakunnallinen Vuoden Rakennusmestari -palkinto on julkinen tunnustus 
esimerkillisestä työstä ja rakentamisiin liittyvistä huomattavista ansioista.  
Palkinnolla halutaan korostaa myös rakentamisen ammattitaitoa ja kaikkien 
rakennusasiantuntijoiden tekemän työn merkitystä. Vuoden Rakennusmestari  
on valittu vuodesta 1971 alkaen. 
Pokaalista ja opintomatkasta koostuva palkinto jaetaan vuosittain vain yhdelle 
henkilölle. Poikkeustapauksissa sen voi saada työryhmä. Palkinto myönnetään 
samalle henkilölle tai ryhmälle vain yhden kerran. Palkinnosta on erillinen jakosääntö 
 
Vuoden Rakennusmestari -palkinnon myöntää erityinen palkintolautakunta, jossa 
Rakennusmestarit ja –insinöörit AMK RKL:n lisäksi ovat edustettuina Rkennus-
nsinöörit ja -arkkitehdit RIA, Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL, Suomen 
Arkkitehtiliitto SAFA, valtionhallinto ja palkinnon lahjoittanut Vahinkovakuutusyhtiö 
Pohjola.  

  
 
 
 
 

Valtiolliset huomionosoitukset 
 

Suomessa on virallisten ritarikuntien kunniamerkkejä ja lisäksi muita virallisia tai 
puolivirallisia ansioristejä ja -mitaleja sekä muistoristejä ja -mitaleja. Ensisijaisena 
lähtökohtana kunniamerkin saamiselle on ao. henkilön henkilökohtaiset ansiot, joiden 
tulee olla keskitason yläpuolella, ja jotka asianomainen on osoittanut omalla 
ammattitaidollaan tai huomattavissa yhteiskunnallisissa tehtävissä. Edellytyksenä on 
lisäksi hyvämaineisuus (ks. www.ritarikunnat.fi) 
 
Ylempää kunniamerkkiä voidaan esittää aikaisintaan seitsemän vuoden kuluttua 
edellisen kunniamerkin saamisesta. Henkilölle, jolle tasavallan presidentti on 
myöntänyt arvonimen voidaan pääsääntöisesti myöntää kunniamerkki aikaisintaan 
seitsemän vuoden kuluttua arvonimen myöntämisestä. Arvonimi voidaan myöntää 
aikaisintaan viiden vuoden kuluttua kunniamerkin myöntämisestä.  
 
Toisen kunniamerkin saaminen edellyttää aina saajan virka-aseman, toimenkuvan tai 
työtehtävän muuttumista entistä vaativammaksi ja henkilön erityistä ansioituneisuutta 
uusissa tehtävissään  
 
RKL:n jäsenyhdistysten tulee lähettää ehdotuksensa 31.5. mennessä liiton toimistoon, 
joka toimittaa ne tarkistettuna ja puollettuna edelleen ympäristöministeriölle. Valtiolliset 
kunniamerkit jaetaan 6.12.  
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RKL:n tunnukset  

 
VIRALLINEN MERKKI 
 
Merkki hyväksyttiin RKL viralliseksi merkiksi liiton perustamisvuonna 1905. Sen on 
suunnitellut arkkitehti Werner von Essen ikivanhojen ammattikuntaesikuvien mukaan. 
Harppi kuvaa mittausvälineenä sitä tarkkuutta, jolla rakentajan on työnsä suoritettava 
ja kolmio sitä täsmällisyyttä ja suoraviivaisuutta, joka on rakentajan työn edellytyksenä. 
Merkin aihe muodostaa perusaiheen kaikille järjestön merkeille. 

 
 
 

LIPPU 
 
RKL:n lippu on sinivalkoinen, keskuskuvio on sama kuin pöytästandaarissa. Harpin ja 
kolmion muodostamaa keskuskuviota ympäröi viisi ankkurirautaa, jotka kuvaavat 
yhteistyöyhdistysten sekä kantayhdistysten yhteistyötä ammattikunnan hyväksi.  
Lipun koko on 1000 mm x 1250 mm, tangon pituus on 2800 mm ja sen kärkikoristeena 
on hopeoitu RKL:n virallinen merkki (läpimitta 120 mm). Lippu vihittiin RKL:n 60-
vuotisjuhlassa vuonna 1965 ja sen on suunnitellut taiteilija Olof Eriksson. Lippua 
käytetään julkisissa tilaisuuksissa hallituksen ohjeiden mukaisesti. 
 
Lippua kannetaan RKL:n jäsenyhdistyksen kahden jäsenen muodostaman 
kunniavartion seuraamana. Lippu tekee kunniaa samalla tavalla kuin Suomen lippu. 
Hautajaistilaisuuksissa lippu varustetaan suruharsolla. Lippuvartiolla on sinivalkoiset 
airutnauhat, leveys 160 mm. Osoitettaessa kunnioitusta sankarivainajille voi 
lipunkantajalla ja lippuvartioon kuuluvalla olla myös sotilaspuku. 

 
 

 
KILPI 
 
Kilpeä käytetään RKL:n jäsenyhdistysten tunnuksena näiden kokoontumispaikoissa. 
Se voidaan antaa myös liiton puheenjohtajalle ansioituneesta toiminnasta, jolloin 
kilpeen kaiverretaan henkilön nimi ja päivämäärä.Kilven on muotoillut kuvanveistäjä 
Eino Räsänen. Kilven läpimitta on 250 mm. 

 
 
 

LIITON PUHEENJOHTAJAN KAULAKETJU 
 

Puheenjohtajan kaulaketjua käytetään RKL:n ja sen jäsenyhdistysten juhla-
tilaisuuksissa ja merkittävissä kokouksissa. Jäsenyhdistyksen puheenjohtajan 
kaulaketjua voidaan käyttää samoissa tilaisuuksissa. Puheenjohtajan kaulaketjun on 
suunnitellut vuonna1956 taiteilija Mauno Honkanen 
 
 
 
 

 
 

HALLITUKSEN RINTAMERKKI 
 

Hallituksen kultaisen jäsenmerkki luovutetaan jokaiselle RKL:n liittohallituksen 
varsinaiselle jäsenelle ja sitä kannetaan takin vasemmassa käänteessä, naiset puvun 
vasemmassa miehustassa. Liittohallituksen merkkiä saa kantaa vain hallituksen 
toimikauden ajan. Toimikauden päättyessä merkkiä ei palauteta vaan se jää muistoksi. 
Merkki voidaan luovuttaa myös hallituksen kokouksiin kutsuttaville yhteistyöyhdistysten 
edustajille ja RKL:n toimihenkilölle. 
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RAKENNUSMESTARISORMUS 

 
Vuonna 1937 hyväksyttiin rakennusmestarisormus, jota saavat käyttää kaikki 
teknillisen oppilaitoksen (entisen koulun) rakennusosaston suorittaneet. 
 
 

 
JÄSENMERKKI 
 
Jäsenmerkin (hopeinen ja kultainen) voi ostaa jokainen RKL:n jäsenyhdistyksen jäsen 
ja sitä kannetaan takin vasemmassa käänteessä, naiset puvun vasemmassa 
miehustassa. Merkki voidaan luovuttaa myös RKL:n toimihenkilölle. 
 
 
 
 


