
RIL-Seniorit 

Lounais-Suomen alueosasto 

 

Lounais-Suomen alueella asuu n.50 RILin senioria, näistä suurin osa Turun seudulla. Se-

niorit kokoontuvat kuukausittain, kesäaikaa lukuun ottamatta, kuukauden viimeisenä tiistaina 

klo 13:30 kahvila CafeArtissa. Osallistujia on kerrallaan ollut 10-12. Kokoontumisilla ei ole 

yleensä erityistä teemaa, vaan tarkoituksena on lähinnä tavata kolleegoja ja keskustella 

ajankohtaisista aiheista. Muutaman  kerran on saatu myös ulkopuolista apua tai vierailijoita. 

Viime marraskuussa Risto Kangas-Ikkala kävi kertomassa kokemuksistaan Suomen ja Neu-

vostoliiton välisistä rakennusvientihankkeissa. 

 

 

Tiistaipalaverissa 

 

Seniorit ovat järjestäneet tutustumiskäyntejä rakennusalan kohteisiin. Viimeisimmistä voi 

mainita Turun Myllysillan työmaan ja tutustuminen Turun Seudun Veden laitoksiin sekä use-

at talonrakennustyömaat Turussa. Seniorit ovat olleet hyvin mukana myös RILin Lounais-

Suomen osaston tilaisuuksissa. Vaikka useimmat senioreista ovat jo ajat sitten jättäneet 

työtehtävät, on kiinnostus oman alan asioihin vielä jäljellä. 

Muutamia golffareitakin on seniorien joukossa. Yhdessä olemme osallistuneet Lounais-

Suomen osaston golfkisoihin ja myös RILin golfkisoissa on senioreilla ollut hyvä edustus.  
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Tutustumiskohteena Turun seudun vedenhankinta 

Seniorien toiminnassa ovat myös seniorat olleet mukana silloin, kun on sopivaa ohjelmaa 

järjestynyt. On käyty joukolla teatterissa ja taidenäyttelyssä. Aivan viimeksi kävimme joukolla 

katsomassa Reidar Särestöniemen näyttelyn Turun Taidemuseossa. Suunnitteilla on ollut 

myös yhteisiä matkoja, mutta suunnittelua pitemmälle ei ole päästy.  

 

Pertti Purhonen,  kokoonkutsuja 



 

Seniorikuulumiset Pirkanmaalta 
Kalevi Lammi Pirkanmaan RIL-seniori 
Tampere 5.3.2013

 

PIRKANMAALLA TAPAHTUNUTTA 

Pirkanmaan RIL-seniorien toiminta on Tampereella aktivoitunut, kun sodanjälkeisten suurten ikäluokkien 

insinöörit ovat hyvää vauhtia siirtymässä eläkkeelle. Kauko Lehtilä ja Kauko Lehtonen käynnistelivät RILin 

senioritoiminnan Tampereella 90-luvulla. Seniorien kunniapuheenjohtaja Kauko Lehtilä lopetti kokoonkut-

sujan tehtävät vuoden 2011 lopulla ja vetovastuu siirtyi Kalevi Lammille, joka on ollut pari vuotta RILin Pir-

kanmaan osaston hallituksessa seniorien edustaja ja on vuonna 1978 käynnistetyn RILin Tampereen alue-

toiminnan perustajajäseniä.  RILin kunniajäsen Toimi Tarkiainen hoitelee yhteyksiä Helsingin suuntaan. Hän 

jatkaa seniorien historiaryhmässä edesmenneen Kalevi Ahosen postia ja hänet valittiin syksyllä RIL seniorien 

johtoryhmään. 

Kevät- ja syyskaudella oli vuonna 2012 kaksi kokoontumista ja osallistujia niissä on ollut parikymmentä. 

Helmikuussa PIRIL-seniorinoviisi Harri Koivikko piti esityksen "Rakennesuunnittelijan ja pääsuunnittelijan 

yhteistyö".  2000-luvun lainsäädännön velvoitteiden noudattaminen ja vastuun kantamisen seuraukset 

selviävät vasta kiistojen ja oikeustapausten myötä.  Talosuunnittelun tilaamisessa ja kilpailuttamisessa tar-

vitaan osaamista ja pilkkomisen sijaan on mieluimmin tavoiteltava tarjouspyynnöissä suunnitteluryhmää. 

Huhtikuussa senioriarkkitehti Erkki Karvala esitti omaan työuraansa pohjautuvan mittavan katsauksen 

Tampereen rakentamisesta järvien rannoilta, maan alle ja taivaisiin.  

Syyskuussa TTY:n professori ja RILin edellinen puheenjohtaja Ralf Lindberg piti vankan ja pelkistetyin tarkas-

teluin höystetyn esityksen rakentamisen suurista tulevaisuuden kysymyksistä. Suuri joukko rakentajia jää 

pois työelämästä ja on mahdollista, että heidän kokemustaan ei osata hyödyntää. Kokemus on rakentami-

sessa ylivoimaisesti arvokkain luonnonvara.  

Lindbergin esitys herätti vilkkaan keskustelun ja harmituksen mm. siitä, miten tänä päivänä normiston kehi-

tyksessä vallitsee melkoinen myllerrys ja miten niitä valmistellaan jopa salassa. RIL on ollut entisaikoina 

varsin voimakkaasti rakentamisen normiston laadinnassa mukana, mutta on menettänyt arvovaltaansa.  

Niinpä aihepiiri sopisi käsiteltäväksi laajemminkin Rakennusinsinööripäivillä. Etenkin kritisoidaan energiate-

hokkuuden ja ilmastonmuutoksen nimissä viime aikoina tapahtunutta rakentamismääräysten kiivastahtisia 

muutoksia ja tolkuttomia lämmöneristepaksuuksia. Maltilliselle etenemiselle ja kokemuksien keräämiselle 

ei ole ollut sijaa. Energiamuotokertoimien päättämiseen toimivaltuuden YM sai vasta jälkikäteen vuoden-

vaihteessa lakimuutoksella. Keinotekoisen E-luvun käyttöönotto energiatehokkuuden mittariksi hiertää ja 

EU-direktiivien soveltaminen ideologisin tavoittein puhuttaa kaiken kaikkiaan. 

Marraskuussa PIRIL-seniorinoviisi Matti Mikkola piti esityksen Pohjois-Korean matkasta, millä länsimaisen 

hulinan sijaan vallitsi itämainen rauha ja ainakin turisteilla oli ihan mukavat oltavat. Matti on tullut tunne-

tuksi extreme-vaelluksistaankin pohjoisen tuulissa. Hänen toimistonsa on ollut mukana suunnittelemassa 

mm. Masan jättiristeilijöitä, maailman merillä kelluvia kaupunkeja. 



Rakennusalan ammattillis-aatteellisten järjestöjen (RIL, RKM, RIA, SAFA) paikallinen yhteistyö (PIRA) käyn-

nistyi Tampereella 30 vuotta sitten ja näissä merkeissä marraskuun ensimmäisenä tiistaina 6.11.2012 pidet-

tiin 30. kerran Pirkanmaan rakennuspäivä (www.pira.fi). Lokakuun alussa juhlittiin puolestaan Tampereella 

aloitettua suomalaista 100-vuotiasta insinöörikoulutusta TAMK:in junailemana. Tapahtumasta kerrotaan 

laajasti sen omilla verkkosivuilla (www.insinooritsatavuotta.fi). 

Vuoden 2012 viimeinen tapahtuma oli perinteinen Pirkanmaan RILin glögitilaisuus Ravintola Frenckellissä, 

missä julkistettiin RILnöörin nro 6 arvonimen myöntäminen Ralf Linbergille. Esityksen arvonimen myöntä-

misestä Ralfille tekivät Pirkanmaan RIL-seniorit ja he olivat joukolla mukana glögitilaisuudessa. Aiemmin 

Pirkanmaan osaston myöntämän RILnöörin arvonimen kera kunniakirjan ja knallin ovat saaneet Kalevi Aho-

nen, Lars Zilliacus, Toimi Tarkiainen, Seppo Mäkinen ja Kalevi Lammi. 

       

Vuoden 2013 ensimmäinen kokoontuminen oli tiistaina 22.1. Suomalaisella Klubilla ja paikalla oli 22 se-

nioria. Toimi Tarkiainen kertoi kuulumiset RIL seniorien johtoryhmän kokouksesta Helsingissä. Käytiin kes-

kustelu senioreiden toiminnasta. Pirkanmaalla jatketaan harvatahtisia kokoontumisia nykyiseen tapaan ja 

kulut kustannetaan itse.  Pitkän päivätyön teollisuusrakennusten parissa tehnyt seniori Börje Hagner piti 

esityksen "Tampereen teollisuuden historiaa - 200 vuotta kriisistä toiseen" ja jatkaa siitä toisen osan seu-

raavassa kokoontumisessa tiistaina 19.3. klo 12. Tammerkosken varrelle koskivoiman äärelle syntyneestä 

teollisuudesta on pitkä matka nykypäivään ja Tampereen monipuolisella teollisuudella on huikea sattumien 

täyttämä historia. Kevätkauden kolmas kokoontuminen on tiistaina 14.5. klo 12 edelleen Suomalaisella 

Klubilla. Esityksen aiheeseen ja mahdollisiin muihin tapahtumiin palataan sähköpostein. 

      

 
Sähköpostiosoitteet pitää muistaa päivittää RIL:in jäsenrekisteriin ja välittää tieto myös PIRIL-seniorien ko-
koonkutsujalle, kun siirrytään työelämästä vapaalle, niin postit senioreille menevät perille. 



Pohjois-Suomen      Oulu 4.2.2013 

Rakentajaseniorit 
 

 
 

 
TOIMINTA VUONNA 2012 JA VUODELLE 2013 LAADITTUJA SUUNNITELMIA 
 

 
Pohjois-Suomen Rakentajaseniorit on rekisteröitymätön, vapaamuotoinen yhteisö, johon 

voivat kuulua kaikki pohjoissuomalaiset 60 vuotta täyttäneet rakennusalan diplomi-
insinöörit. Sähköpostilistalla oli vuoden vaihteessa n. 110 osoitetta, joista noin 60 % on 
RILin jäseniä. 

 
Pohjois-Suomen Rakentajaseniorit järjestivät 12 tapahtumaa vuonna 2012, joihin osallis-

tui 145 senioria ja senhoraa. Tapahtumia olivat mm. torstailounaat, teekkareiden cv-
klinikka ja työhaastattelusimulaatio, vierailu WSP Finland Oy:ssä ja sanomalehti Kalevan 
toimituksessa, vierailut Ekovoimalan työmaalla ja Oulun Satamassa sekä Morenia 

Oy:ssä. Kotimaan ekskursio suuntautui Tampereelle, missä käytiin tutustumassa kallio-
pysäköintiluolan rakennustyömaahan. Kesäkuussa Brysseliin tehdylle ulkomaanmatkalle 

osallistui 20 senioria ja senhoraa. Lisäksi seniorit osallistuivat paikallisiin RILin ja YTR:n 
tapahtumiin. 
 

Vuodelle 2013 suunniteltu toiminta sisältää samoja elementtejä kuin edellisinäkin vuosi-
na: teekkareiden cv-klinikka, tutustuminen Pohjois-Pohjanmaan liittoon ja Kastellin mo-

nitoimitalon rakennustyömaahan. Kotimaan ekskursiota suunnitellaan Kuopioon ja ulko-
maan ekskursiota allegro-junalla Pietariin. Kesällä järjestetään senioreiden golf-turnaus 
Paltamossa. Syyskaudelle on kaavailtu teatteri-iltaa ja tutustumista Oulun Kallioparkin 

rakennustyömaahan sekä johonkin oululaiseen konsulttitoimistoon. Lisäksi järjestetään 
jo perinteeksi muodostuneet torstailounaat toukokuussa ja joulukuussa. Tilaisuudet pyri-

tään järjestämään niin, että myös avecit voivat osallistua mahdollisimman moneen ta-
pahtumaan. 
 

Joululounaalla v. 2012 Pohjois-Suomen rakentajaseniorit päättivät muodostaa toimintaa 
suunnittelemaan ja järjestelyistä vastaamaan 3-henkisen johtoryhmän, johon kuuluvat 

RIL-seniorit Juhani Niva ja Antti Iinatti sekä RIL-jäsen Kauko Tulla. 
 

 
Juhani Niva 
RIL-Senioreiden yhteyshenkilö Pohjois-Suomessa 
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