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RIL‐Seniorien  johtoryhmä  perusti  kokouksessaan  20.2.2009  Historiaryhmän  jatkamaan 
Historiatoimikunnan työtä. Historiaryhmän tarkoituksena on tallentaa rakentamisen historiaa sekä 
tuoda  esiin  rakennusinsinöörien  työn  merkitystä  yhteiskunnan  ja  rakennetun  ympäristön 
kehittämisessä. Ryhmään kuuluu puheenjohtajan Aarne Jutilan, varapuheenjohtajan Matti‐Pekka 
Rasilaisen  ja  sihteerin Antero Saarilahden  lisäksi viisi muuta RILin  seniorijäsentä: Börje Hagner, 
Heikki Koivisto, Ilkka Larjomaa, Sulevi Lyly ja Pertti Vakkilainen. 
 
Historiaryhmä laati erilaisten, ajallisesti rajoitettujen tai rajoittamattomien hankkeiden läpivientiin 
perustuvan  suunnitelman.  Tähän  mennessä  käsiteltyjä  hankkeita  on  12,  joista  tällä  hetkellä 
aktiivivaiheessa on 6. Hankkeet ovat seuraavat: 
 

1.  Henkilöhistoriikkien kerääminen 
 

Henkilöhistoriikit  kuvaavat  erinomaisella  tavalla,  millaisia  tehtäviä  RILin  jäsenet  ovat 
työurallaan  joutuneet hoitamaan  ja mikä heidän työnsä merkitys yhteiskunnan kannalta on 
ollut.  Ne  myös  kuvastavat  rakennusalan  muuttumista  ja  kehittymistä  menneiden 
vuosikymmenien aikana sekä Suomessa että ulkomailla. 

 
Henkilöhistoriikkeja  on  tähän  mennessä  kertynyt  180  kappaletta.  Ne  on  taltioitu  RILin 
toimistossa  olevaan  Historiaryhmän  arkistoon  ja  ne  ovat  RILin  jäsenten  luettavissa  RILin 
toimistossa. Osa historiikeista on kirjan muodossa. Historiikkien keräämistyö jatkuu edelleen. 

 
2.   RIL‐Seniorien 40‐vuotisjuhlavuoteen liittyvä toiminta 

Vuonna 2010 tuli kuluneeksi 40 vuotta RILin senioritoiminnan käynnistymisestä. Juhlavuoden 

kunniaksi  järjestettiin  juhlaseminaari  sekä  julkaistiin  Rakennustekniikka–lehdessä  RIL‐

Seniorien erikoissivut. 

Historiaryhmä  avusti  RIL‐Seniorien  40‐vuotisjuhlatoimikuntaa  juhlavuoden  järjestelyissä 

suunnittelemalla  ja  kokoamalla  Rakennustekniikan  ”juhlanumeron”  seniorisivujen  sisällön. 

Sisältö  muodostui  Seniorien  senhetkisen  ja  entisten  puheenjohtajien  kirjoituksista  sekä 

Historiaryhmän valitsemien henkilöiden kirjoittamista historiikeista.  

3.  Talonrakennusurakoinnin historia 

Historiaryhmä  käynnisti  vuonna  2010  Talonrakennusurakoinnin  historiaa  käsittelevän 

teoksen  ja  tutkimuksen  valmistelun.  Hanke  kuitenkin  lopetettiin  syyskaudella  2010 

rahoituksen hankkimisessa ilmenneiden vaikeuksien johdosta. 

4.  Rakentamista koskevan kuva‐aineiston säilyttäminen 
 
Rakentamisen  historiaan  liittyvä  kuva‐aineisto  on  hajallaan  eri  tahoilla.  Kun  yritykset  ja 
yhteisöt muuttuvat  ja  jopa  häviävät  ja  niiden  henkilöt  vaihtuvat,  niin  kuva‐aineisto  pyrkii 
jäämään hallitsemattomasti ”tuuliajolle”. 
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Kuva‐aineiston  säilyttäminen koskee myös  rakentamista käsitteleviä  filmejä. Historiaryhmä 

on laatinut rakennusalan filmeistä kattavan luettelon. 

Koska kuva‐aineiston kerääminen ei edistynyt toivotulla tavalla, päätettiin hanke kuvien 

keräämisen osalta lopettaa lokakuussa 2014. Filmien luettelointi saatiin päätökseen 

kuukautta myöhemmin, joten hanke lopetettiin marraskuussa 2014.  

5.  Rakennusalan historian esilläolo lehdistössä   
 
Suomessa  rakennusala on erittäin vähän esillä valtakunnallisessa mediassa. Esille päästään 
lähes yksinomaan negatiivisten tapahtumien kautta. Historiaryhmä tarkoituksena oli seurata 
rakennusalan  historian  käsittelyä  lehdistössä  tavoitteena  rakennusalan  näkyvyyden  ja 
imagon  nostaminen  kansalaisten  keskuudessa  ja  sen  positiivisten  kehitystulosten  ja 
saavutusten esille tuominen. 
 
Hanke  lopetettiin  syyskaudella  2010  kun  todettiin,  että  ko.  aihepiiri  kuuluu  paremminkin 
RILin hallitukselle kuin Historiaryhmälle. 

 
6.  Rakentamisen historiaan liittyvä postimerkkisarja 
 

Monissa  maissa  on  julkaistu  runsaasti  rakentamisen  historiaan  liittyviä  postimerkkejä, 

Suomessa  kuitenkin  harvemmin.  Historiaryhmä  pyrki  löytämään  rakentamiseen  liittyviä 

merkkivuosia,  joilla  voidaan  perustella  aiheeseen  liittyvän  postimerkkisarjan  julkaisemista. 

Hanke kuitenkin lopetettiin lokakuussa 2012, kun kävi ilmi, että Itella ei ollut kiinnostunut ko. 

postimerkkisarjasta.  

7.  Rakennus‐ ja suunnitteluviennin historia 
 
  Historiaryhmä  käynnisti  lokakuussa  2010  rakennus‐  ja  suunnitteluviennin  historiaa 

käsittelevän  teoksen  tai  tutkimuksen  valmistelun.  Toukokuussa  2011  toiminta  siirtyi 

erilliselle RIL‐Seniorien  johtoryhmän alaiselle hankkeen  johtoryhmälle,  jonka puheenjohtaja 

ja sihteeri olivat Historiaryhmästä. 

  Hankkeen  tuloksena  syntyi  334‐sivuinen  kirja Rakentajat maailmalla – Vientirakentamisen  
vuosikymmenet,  jonka  julkistamistilaisuus  oli  4.3.2014  Säätytalossa.  Kirja  on  saanut  hyvän 
vastaanoton. 

 

8.  Rakennusalan tapahtumia 1900‐luvun eri vuosikymmeninä 
 
  Hankkeessa  pyritään  löytämään  tekniikan  kannalta  merkittävimmät  rakennusalan 

saavutukset ja tapahtumat. Hanke käynnistettiin toukokuussa 2011 ja se jatkuu edelleen. 

9.  Merkittäviä rakennushankkeita koskeva tutkimus ja dokumentointi 
 
  Hankkeessa  pyritään  tuomaan  esiin  sellaisia  tapahtumia,  joilla  laajuutensa, 

innovatiivisuutensa tai muun erikoisuutensa johdosta on huomattavaa kansallista merkitystä 
tai  jotka  ovat  merkittävällä  tavalla  edistäneet  rakentamiskulttuuria  tai  ‐tekniikkaa. 
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Ensimmäisenä  tällaisista  hankkeista  on  Salpalinjan  rakentaminen.  Hanke  käynnistettiin 
tammikuussa 2013 ja se jatkuu edelleen. 

 
10.  Vanhimmat RIL‐Seniorit vuosittain 
 
  Kunkin kalenterivuoden alussa elossa olevasta viidestä vanhimmasta RIL‐Seniorista laaditaan 

ikäjärjestykseen  perustuva  luettelo,  Luettelon  pitäminen  aloitettiin  vuodesta  2014  ja  sitä 
täydennetään  kerran  vuodessa.  Vuoden  2015  alussa  viiden  vanhimman  keski‐ikä  oli  96,4 
vuotta. 

 

11.  Arvonimen saaneet rakennusalan henkilöt 
 
  Arvonimen  saaneista  rakennusalan  henkilöistä  on  laadittu  luettelo  arvonimiryhmittäin. 

Hanke  käynnistettiin  lokakuussa  2013.  Henkilöitä  luettelossa  on  noin  600.  Luetteloa 
täydennetään vuosittain.  

 

12.  Rakennusalan juttu‐ ja vitsikokoelma 
 
  Historiaryhmän  helmikuun  2011  kokouksessa  Aarne  Jutila  esitti,  että  teekkari‐  ja 

rakentajavitsiperinteen ylläpitämiseksi ja taltioimiseksi kunkin kokouksen alussa kerrottaisiin 
jokin mehevä aihepiiriin sopiva vitsi tai juttu. Myöhemmin selvisi, että Historiatoimikunta on 
harrastanut  samantapaista  toimintaa  ja  koonnut  kaksikin nippua  ”juttukokoelmia” vuosina 
1995  ja  2000.  Kokouksissa  kerrotut  vitsit  päätettiin  koota  yhteen  ja  yhdistää 
Historiatoimikunnan  juttukokoelmiin  niiltä  osin  kuin  ne  edes  löyhästikin  liittyvät 
rakentamiseen. Hanke käynnistettiin tammikuussa 2014. 

 
Erityismaininnan  ansaitsee  Risto  Bonon  kokoama  rakennusalaa  koskeva  aineisto,  jonka 

käyttöoikeuden hänen poikansa Kim Bono lahjoitti RIL‐Seniorien historiaryhmälle 17.2.2014. 

Aineisto  sisältää  tietoja  noin  600  yrityksestä  ja  henkilöstä  pääasiassa  talonrakennuksen 

alalta.  Aineisto,  joka  on  taltioitu  muistitikulle,  on  RILin  jäsenten  käytettävissä  RILin 

toimistossa. 

 
  Aarne Jutila          Antero Saarilahti 
  Historiaryhmän puheenjohtaja    Historiaryhmän sihteeri 
 
 


