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RIL ON RAKENNETUN  

YMPÄRISTÖN AKATEEMISTEN 

OMA JÄRJESTÖ

Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry 

on rakennetun ympäristön toimialan dip-

lomi-insinöörien ja teekkareiden vuonna 

1934 perustettu valtakunnallinen henkilö-

järjestö. Toimialan osia ovat muun muas-

sa rakennus-, yhdyskunta- ja ympäristö-

tekniikka sekä kiinteistöala. RILin jäsenet 

toimivat sektorin kaikilla laidoilla, kaikissa 

rooleissa ja elinkaaren kaikissa vaiheissa 

asiantuntijoina sekä päätöksentekijöinä.

RIL valvoo jäsentensä etuja ja kehittää 

heidän ammattitaitoaan. Samalla RIL edis-

tää hyvää suunnittelu-, rakentamis- ja yl-

läpitotapaa sekä rakennusalan asiantunti-

juuden kehittymistä yleisesti. Tässä tarkoi-

tuksessa RIL järjestää myös alan täyden-

nyskoulutusta ja tapahtumia, julkaisee hy-

vään rakennustapaan liittyviä ohjeita ja kä-

sikirjoja sekä kehittää aktiivisesti koko alan 

toimintaedellytyksiä kilpailuin, palkinnoin, 

projektein ja lausunnoin.



— 4 —

6 074
516

84,5%

4 902
150

jäsentä

uutta jäsentä

RILin toiminta: hyvä tai erinomainen

osallistujaa 
tapahtumissa

tapahtumaa

Jäsenkysely

Jäsentoiminta

2019



— 5 —

JÄSENYYS

Jäsenmäärä ja -toiminta

RILiin kuului vuoden 2019 lopussa yhteensä 6074 jäsen-

tä (5 948 jäsentä vuonna 2018). Heistä varsinaisia jäse-

niä oli henkilöä 2593 (2 592), senioreita 1 073 (1 046) ja 

2 408 opiskelijajäseniä (2 302). RILin jäsenenä olevan 

Lämpöinsinööriyhdistys LIVI ry:n jäsenmäärä oli vuoden 

lopussa 183 (182).

Vuoden aikana RILiin liittyi 50 (46) varsinaista uutta jä-

sentä. Lisäksi varsinaisiksi jäseniksi siirtyi 145 (82) opis-

kelijajäsentä valmistumisen yhteydessä. Liiton jäsenyy-

destä erosi tai katsottiin eronneeksi maksamattomien 

jäsenmaksujen vuoksi yhteensä 277 (222) varsinaista jä-

sentä. Heistä 96 (78) erotettiin maksamattomien jäsen-

maksujen vuoksi. 

Opiskelijajäseniksi liittyi 466 (395) teekkaria, eli kaiken 

kaikkiaan RILiin liittyi vuonna 2019 yhteensä 516 (337) 

henkilöä. Vuoden lopussa RIL-TEK -yhteisjäseniä oli yh-

teensä henkilöä 2 877 (2 721), joista varsinaisia jäseniä 

oli 999 (949) ja opiskelijajäseniä 1 878 (1 772).

Jäsenet antoivat arvionsa RILin toiminnasta jäsentyyty-

väisyyskyselyn välityksellä. Se toteutettiin marras-joulu-

kuussa 2019. Vastaajista liki 84,5 (83) prosenttia arvioi 

RILin toiminnan joko hyväksi tai erinomaiseksi. Arvionsa 

liiton toiminnasta antoi 537 (490) jäsentä.
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Vuosikokoukset

Sääntömääräinen kevätliittokokous järjestettiin 11.4.2019 

Helsingissä Säätytalolla. Kokoukseen osallistui 30 äänival-

taista varsinaista jäsentä ja kaksi 2 opiskelijajäsentä, eikä 

yhtään LIVIn edustajaa. Kokouksen puheenjohtajana toi-

mi tekniikan tohtori Kari Sipilä. Kokouksessa käsiteltiin 

sääntömääräiset asiat ja valittiin vaalitoimikunnan uudet 

jäsenet vuosille 2019-2020. Erovuoroisten jäsenten tilalle 

vaalitoimikuntaan valittiin tekniikan tohtori Jussi Mattila 

Tampereelta, tekniikan tohtori Jorma Mäntynen Tampe-

reelta, diplomi-insinööri Ria Perkkalainen Tampereelta ja 

diplomi-insinööri Tuula Pipinen Helsingistä.

Syysliittokokous järjestettiin 21.11.2019 Helsingissä Sää-

tytalolla. Kokoukseen osallistui 35 äänivaltaista varsi-

naista jäsentä, eikä yhtään LIVIn edustajaa. Kokouksen 

puheenjohtajana toimi tekniikan tohtori Kari Sipilä.

Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat ja valittiin 

varapuheenjohtaja ja uudet hallituksen jäsenet. Erovuo-

roisten tilalle liiton hallitukseen kaudelle 2020–2022 va-

littiin varapuheenjohtajaksi diplomi-insinööri Heikki 

Halttula sekä jäseniksi tekniikan tohtori Tarja Merikallio 

Helsingistä, diplomi-insinööri Ella Lahtinen Tampereelta 

ja LIVIn edustajaksi Tuomo Niemelän Espoosta.

Jäsentoiminta

RILin jäsenorganisaatio koostui vuonna 2019 kahdek-

sasta tekniikkaryhmästä, kolmesta alueellisesta osastos-

ta ja neljästä ikäryhmästä (RIL-Seniorit, RIL-Nuoret Pää-

kaupunkiseutu, RIL-Nuoret Pirkanmaa, RIL-Nuoret Poh-

jois-Suomi).

Tekniikkaryhmien ja toimikunnan tekeminen painottuu 

kunkin aihepiirin asioihin. Alueosastojen ja ikäryhmien 

ohjelmassa on paljon myös erilaista vapaa-ajan toimin-

taa. Pääkaupunkiseudulla jäsentoimintaa koordinoi lisäksi 

RILin toimisto. Alue-, ikä- ja tekniikkaryhmien tapahtumat 

ideoi ja toteuttaa jäsenryhmien johtoryhmät.

Vuonna 2019 jäsenryhmät järjestivät kaikkiaan 150 (148) 

tilaisuutta, joihin osallistui yhteensä 4 902 (4 991) jäsentä.

RIL järjesti vuoden 2019 aikana jäsenistölleen myös 13 

noin tunnin kestävää tietoiskua pääsääntöisesti etänä. 

Lisäksi keväällä 2018 järjestettiin jäsentaitokoulutusten 

kolmas osa, joka oli aiheesta ”Esiintymistaito”. 

RILin Naisverkosto toiminta jatkui vuonna 2019 ja vuo-

den aikana järjestettiin kolme tilaisuutta. Verkoston ta-

voitteena on löytää konkreettisia keinoja naisten ura-

mahdollisuuksien edistämiseksi ja parantaa naisten joh-

tamisvalmiuksia. Verkoston mentoreina toimi viisi johta-

vassa asemassa olevaa kokeneempaa naista, jotka spar-

rasivat muita osallistujia. 

RILin Mentorointiohjelman viidennen kierroksen haku 

avattiin joulukuussa 2019.

Alueosastojen toiminta

Alueellisesta toiminnasta vastasivat entiseen tapaan 

alueosastot, joiden keskuspaikkoja ovat Turku, Tampere 

ja Oulu. Osastot järjestivät esimerkiksi ekskursioita, ur-

heilutapahtumia sekä kesä- ja jouluglögit. Pohjois-Suo-

men osasto järjesti yhteistyössä muiden alueellisten toi-

mijoiden kanssa Pohjois-Suomen Rakentajapäivän. 

Alueosastojen toiminta on kuvattu tarkemmin osastojen 

laatimissa erillisissä toimintakertomuksissa.

Lounais-Suomen osasto

Lounais-Suomen osastoon kuului toimintavuonna 162 

(174) jäsentä. Heistä varsinaisia jäseniä oli 82 (101

vuonna 2019), eläkkeelle jääneitä varsinaisia jäseniä 59 

(53) ja opiskelijajäseniä 21 (20).

Osaston puheenjohtajana toimi diplomi-insinööri An-

ders Eklund. Osaston sääntömääräinen kevätkokous jär-

jestettiin 11.4.2019 ja syyskokous 31.10.2019.

Pirkanmaan osasto

Pirkanmaan osastoon kuului toimintavuonna 1 225 (1 

204) jäsentä. Heistä varsinaisia jäseniä oli 467 (448), 

eläkkeelle jääneitä varsinaisia jäseniä 102 (93) ja opiske-

lijajäseniä 656 (663).

Osaston puheenjohtajana toimi diplomi-insinööri Elina 

Uusitalo. Osaston sääntömääräinen kevätkokous järjes-

tettiin 10.4.2019 ja syyskokous 14.11.2019. 
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Pohjois-Suomen osasto

Pohjois-Suomen osastoon kuului toimintavuonna 637 

(636) jäsentä. Heistä varsinaisia jäseniä oli 259 (267), 

eläkkeelle jääneitä varsinaisia jäseniä 78 (71) ja opiskeli-

jajäseniä 300 (298).

Osaston puheenjohtajana toimi diplomi-insinööri Kaisa 

Kettunen. Osaston sääntömääräinen kevätkokous jär-

jestettiin 14.3.2019 ja syyskokous 5.11.2019.

Tekniikkaryhmien ammatilliset 
tapahtumat

Vuonna 2019 RILissä toimi kahdeksan tekniikkaryhmää:

• Väylät, liikenne ja logistiikka

• Sillat ja erikoisrakenteet

• Maa-, pohja- ja kalliotekniikka

• Energia- ja talotekniikka

• Rakennuttaminen ja projektinjohto

• Kiinteistön omitus ja ylläpito

• Vesitekniikka

• Talonrakennus

Toimintavuoden lopussa tekniikkaryhmissä oli jäseniä 4 

479 (4 034). Tekniikkaryhmien järjestämiin yhteensä 11 

(15) tilaisuuteen osallistui yhteensä 203 (352) jäsentä. 

Tekniikkaryhmät ovat laatineet vuodestaan erilliset toi-

mintakertomukset.

Ikäryhmien toiminta

RIL-Seniorit

RIL-Senioreihin kuuluvat kaikki 63 vuotta täyttäneet RI-

Lin jäsenet sekä ne 55 vuotta täyttäneet jäsenet, jotka 

ovat siirtyneet eläkkeelle. Seniorien puolisot ja lesket 

ovat myös oikeutettuja osallistumaan Seniorien toimin-

taan. Senioreiden kokonaismäärä vuoden 2019 lopussa 

oli 1073 (1 046) ja 54 (29) senioraa.

Senioreiden kevätkokous järjestettiin 27.3.2019 ja syys-

kokous 27.10.209. Lisäksi muita tapahtumia oli yhteensä 

56 (43). Seniorien järjestämissä tilaisuuksissa oli osanot-

tajia yhteensä 1 938 (1 629). Lisäksi seniorit osallistuivat 

aktiivisesti RILin yhteisiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin. 

RIL-Nuoret

RIL-Nuoret tarjoaa mahdollisuuden tutustua laajasti ra-

kennus- ja kiinteistöalan nuoriin ammattilaisiin. Toiminta 

jakautuu alueellisesti RIL-Nuoret Pääkaupunkiseutuun, 

Pirkanmaahan ja Pohjois-Suomeen. Vuoden 2019 lo-

pussa ryhmään kuului yhteensä 2 449 (2 302) jäsentä.

RIL-Nuoret järjestivät vuoden aikana useita ammatillisia 

tilaisuuksia ja vapaa-ajan ohjelmaa. Lisäksi ryhmät orga-

nisoivat yhdessä muiden RILin jäsenryhmien sekä alan 

yliopistojen ja organisaatioiden kanssa erilaisia tilaisuuk-

sia ja tapahtumia, kuten Gaalaillan Aalto-yliopiston Insi-

nööritieteiden korkeakoulun uusille opiskelijoille ja Ra-

kennusalan yrityspäivät teekkareille Tampereen yliopis-

tolla. Toimisto järjesti yhteistyössä Rakennuslehden 

kanssa Tampereen teekkareille Rakentamisen tulevai-

suus -tilaisuuden. 

Vuoden aikana RIL-Nuorten tilaisuuksiin osallistui täs-

mälleen 617 (617) jäsentä. Kaikki ikäryhmät ovat tehneet 

vuodestaan omat toimintakertomuksensa.

Opiskelijayhteistyö

RIL tekee tiivistä yhteistyötä Helsingin, Tampereen, Ou-

lun ja Lappeenrannan teekkareiden kanssa kiltojen ja 

ammattiainekerhojen välityksellä. Lisäksi kolmen killan 

puheenjohtajilla oli oikeus osallistua RILin hallituksen 

kokouksiin. Myös kiltojen raadit vierailivat vuoden aikana 

RILin toimistolla. Lisäksi ammattiainekerhojen puheen-

johtajat kutsuttiin liiton toimistolle, jossa heille esiteltiin 

järjestön toimintaa.

RILin toimistolla teekkariyhdyshenkilöinä toimi Aal-

to-yliopiston ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston 

osalta tammikuun tekniikan kandidaatti Niko Kälkäjä ja 

helmikuusta alkaen tekniikan ylioppilas Jaakko Nuuti-

nen, Tampereen yhteyshenkilönä tekniikan ylioppilas 

Rene Heinikainen ja Oulun teekkariyhdyshenkilönä tek-

niikan kandidaatti Heini-Maaria Hakala.
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RILin virkistystoiminta ja  
ammatillinen kehittyminen

RIL järjesti toimintavuonna jäsenilleen myös useita va-

paa-ajan tapahtumia RIL-Klubin puitteissa. RIL-Glögit 

sekä kesällä että jouluna ja mm. RIL-Tennis, RIL-Golf, 

RIL-Run, RIL-Regatta ja perheretket kokosivat vuoden 

mittaan yhteensä 1 517 (1 758) jäsentä yhteen ympäri 

Suomen. Luku sisältää myös mm. tietoiskujen, naisver-

koston ja RIL-Summitin osallistujamäärät. Näiden lisäksi 

sekä ikäryhmät että alueosastot järjestivät ammatillisen 

toiminnan ohella runsaasti virkistystoimintaa.

RILin suosituimpia tapahtumia  

vuonna 2019 olivat mm.:

• RILin joulu- ja kesäglögit eri puolilla Suomea

• RIL-Summit ja RIL-Palkinnon jakotilaisuus 

• Pääkaupunkiseudun RIL-Nuorten Gaalailta 

• Naisverkoston tapaamiset

• Rakentamisen tulevaisuus-tilaisuus  

Tampereen teekkareille

• Pohjois-Suomen RIL-Nuorten  

Match-Making -tilaisuus

• Senioreiden torstaiesitelmät,  

teatterikäynnit ja ekskursiot

Jäsenedut

Jäsenetulehdet ja sähköiset uutiskirjeet

Jäsenille lähetettiin jäsenetulehtinä kerran viikossa Ra-

kennuslehti ja Tekniikka & Talous -lehti sekä neljä kertaa 

vuodessa Rakennustekniikka-lehti. Tekniikka & Ta-

lous-lehden pystyi vaihtamaan myös johonkin toiseen 

Almamedian jäsenetulehteen tai tilamaan printin sijasta 

itselleen lehden sähköisen version. Teekkarit saivat Tek-

niikka & Talous -lehtensä sähköisenä. RILin oma sähköi-

nen uutiskirje lähetettiin jäsenille lähes viikoittain. 

Ammattitaidon kehittäminen

RIL myönsi jäsenilleen alennusta järjestämiensä täyden-

nys- ja pätevöityskoulutusten hinnoista. RILin julkaisuis-

ta jäsenalennus oli 20 %. Nuorille jäsenille myönnettiin 

julkaisuista 50 prosentin alennus.

Palkkatilastot

RIL antoi joulukuussa 2019 teekkari- ja diplomityöpalk-

kasuositukset vuodelle 2020. Opintopistepohjainen 

suositus oli yhdenmukainen TEKin harjoittelijapalkka-

suositusten kanssa. Esimerkiksi diplomityön palkkasuo-

situs oli 2 690 euroa/kk.

Työsuhdejuridinen neuvonta

RILin jäsenilleen tarjoamasta työsuhdejuridisesta neu-

vonnasta vastasi lakiasiantoimisto Reims & Co Oy.

Vakuutukset

RILin jäsenmaksuun sisältyi vastuu- ja oikeusturvava-

kuutus ammatissa aiheutuvien vahinkojen varalta. Oi-

keusturvavakuutuksen vakuutusmäärä on 15 000 euroa. 

Liitto on myös vakuuttanut jäsenensä järjestövakuutuk-

sella järjestötehtävissä sattuvien henkilö- ja esinevahin-

kojen varalta.

Vakuutukset on otettu vahinkovakuutusyhtiö IF:stä. RIL 

on myös neuvotellut jäsenilleen mahdollisuuden edulli-

siin IFin vapaa-ajan vakuutuksiin.

Työttömyysturva

Palkansaajina toimivat RILin jäsenet voivat liittyä erillistä 

maksua vastaan insinöörien ja arkkitehtien KOKO-työt-

tömyyskassaan (nimi vaihtui vuonna 2019 IAET:sta KO-

KO:ksi), joka tarjoaa heille ansioon suhteutetun työttö-

myysturvan. IAET-työttömyyskassan jäsenmaksu vuon-

na 2019 oli 75 euroa.

Vierumäen huvila

RIL-Säätiön Vierumäellä omistama huvila on vuokrattu 

RIL ry:lle jäsenetukäyttöön. Mökin käyttöaste on ollut 

erityisesti talvi- ja kesälomasesongeilla erinomainen.



— 9 —

VAIKUTTAMINEN

RILin vaikuttamistoiminnan tavoitteena on parantaa ra-

kennusalan ja erityisesti alan diplomi-insinöörien toi-

mintaedellytyksiä sekä arvostusta. Toiminnan painopis-

teitä ovat nuoret ammattilaiset, osaamisen jatkuva ke-

hittäminen sekä monialaisuus. Keinoina ovat muun 

muassa alan kehityshankkeiden luominen ja niihin osal-

listuminen, kilpailutoiminta, järjestöyhteistyö, vaikuttaja-

tapaamiset sekä lausunnot ja kannanotot.

RIL Summit

Säätytalolla Helsingissä järjestettiin marraskuussa kor-

kean profiilin RIL-Summit, joka on jäsenille ja alan kes-

keisille vaikuttajille suunnattu ajankohtaisseminaari. Tee-

mana oli ”Rakentaminen talouden ja hiilineutraalisuuden 

veturina vai vedettävänä?”. Tilaisuuteen osallistui paikan 

päällä noin 151 henkilöä.

Lausunnot, kannanotot  
ja edustukset

Aktivoivien yhteisten hankkeiden lisäksi RIL hakee vai-

kuttavuutta alan kehitykseen myös yksittäisillä tapaami-

silla toimialan keskeisten osapuolten ja henkilöiden 

kanssa. RIL on kuluneen vuoden aikana ollut esillä 26 eri 

kansallisessa tai kansainvälisessä tapahtumassa asian-

tuntijana tai panelistina. 
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Lisäksi viranomaisilta saatuihin lausuntopyyntöihin kerä-

tään näkemyksiä liiton toimikuntien ja tekniikkaryhmien 

asiantuntijoilta. RIL antoi vuoden aikana yhden lausun-

toja seuraavista aiheista:

• VN/5873/2018, Ympäristöministeriön menetelmä 

rakennuksen elinkaaren hiilijalanjäljen arviointiin

• RTS19:26 Infrarakentamisen jätehuolto ja materiaa-

litehokkuus

• FISE sanastot, Pätevyyteen liittyvät käsitteet

• VN/2945/2018, Ympäristöministeriön ohje raken-

nuksen kosteusteknisestä toimivuudesta

• HE 44/2019 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laik-

si asuinrakennusten ja asuntojen korjausavustuksis-

ta annetun lain muuttamisesta

Insinööritaito- ja  
opiskelijakilpailut

Tilaajille ja rakennuttajille RIL tarjoaa hankintatyökaluksi 

rakennusinsinööritaitokilpailuiden konseptin. Insinööri-

taitokilpailut soveltuvat hankeselvitysvaiheen ideoinnista 

aina suunnittele ja toteuta (ST) -kilpailuun saakka. Niissä 

tilaaja laatii kilpailuohjelman RILin kilpailusääntöjen mu-

kaan. Liiton kilpailutoimikunta nimeää palkintolautakun-

taan 1-2 riippumatonta asiantuntijajäsentä sekä tukee 

kilpailun toteutusta ja tiedotusta sen kaikissa vaiheissa. 

Vuonna 2019 RIL toteutti yhteistyössä Suomen Arkki-

tehtiliiton (SAFA) ja Suomen maisema-arkkitehtiliiton 

(MARK) kanssa Helsingin kaupungin ideakutsukilpailun 

Junatien alueen liikennejärjestelyistä ja kaupunkiraken-

teen kehittämisestä.

Kohteiden ja alan kehittäjille sekä oppilaitoksille RIL tar-

joaa käyttöön nuorisokilpailuiden konseptin. Ne sovel-

tuvat erityisesti monialaisiin ja -vaiheisiin projekteihin, 

joiden lopputuloksena voi olla esimerkiksi suunnitelma 

tai mittakaavaan tehty malli. RIL ei toteuttanut vuonna 

2019 opiskelijakilpailuja. 

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi

RIL osallistui aktiivisesti vuoden aikana alan keskeisten 

järjestöjen muodostaman kiinteistö- ja rakentamisfoo-

rumi KIRAn toimintaan. Hallitusohjelmaan vaikuttamisen 

tavoitteet julkistettiin alkuvuodesta 2019. Lisäksi KIRA 

foorumissa keskityttiin lainsäädännön uudistamisen tu-

kemiseen ja alan näkemysten esiintuomiseen.

Eurokoodi HelpDesk

RIL on jäsen rakenteiden suunnittelustandardien eli eu-

rokoodien HelpDesk-yhteistyöfoorumissa. HelpDeskin 

verkkosivuille www.eurocodes.fi on koottu tietoa stan-

dardien tilanteesta sekä koulutuksista ja julkaisuista. Se 

sisältää myös kannanottoja eurokoodien erityiskysy-

myksien tulkintaan. Verkkosivujen ylläpidon ohella jär-

jestetään vuosittain aihepiirin seminaari. RIL tukee euro-

koodien käyttöä laajalla julkaisutoiminnalla.

Kansainvälinen yhteistyö

Kansainvälistä yhteistyötä harjoitettiin vakiintuneeseen 

tapaan alan konferenssien ja tapahtumien järjestämisen 

puitteissa. Keskeisiä yhteistyö- ja yhteydenpitotahoja 

olivat vuonna 2019 kansalliset sisarjärjestöt eli Samhälls-

byggarna Ruotsista ja EEL (Eesti Ehitusinseneride Liit) Vi-

rosta. 

Lisäksi liiton yhteistyö jatkui tiiviinä lukuisten muiden 

kansainvälisten järjestöjen kanssa muun muassa konfe-

renssien ja seminaarien tiimoilta. RIL on aktiivisesti mu-

kana CIB:n hallituksessa sekä osassa sen työryhmiä. 

RIL:n toimitusjohtaja on ollut myös kutsuttuna asian-

tuntijana ECTP:n (European Construction Technology 

Platform) ja komission yhdessä järjestämässä tilaisuu-

dessa vähähiilisen rakentamisen edistämisessä (Com-

mitted to a European Low-Carbon Built Environment). 

Uutena avauksena RIL on mukana viisi vuotisessa EU ra-

hoitteisessa hankkeessa SPARCS - Sustainable energy 

Positive & zero cARbon CommunitieS (https://www.

sparcs.info/), jonka tarkoituksena on rakentaa vähähiilis-

tä rakennettua ympäristöä. Kohteessa pilotoidaan rat-

kaisuja Espoossa ja Leiptzig:ssa. RILin toimitusjohtaja on 

mukana myös EU:n Mission Assembly on Climate Neut-

ral and Smart Cities-kokoonapanossa. 



— 11 —

ASIANTUNTIJUUDEN 
KASVATTAMINEN

Liiton liiketoiminta jakautuu julkaisu- ja koulutustoimin-

taan. Julkaisutoiminnan päätuoteryhmät ovat ohjeet ja 

käsikirjat, verkkojulkaisut ja muut julkaisut. Koulutustoi-

minnan päätuoteryhmät ovat ammatillinen täydennys-

koulutus, ajankohtaispäivät ja kansainväliset konferenssit.

RILin tuotteet ja palvelut tunnetaan korkeasta laadus-

taan ja asiantuntevuudesta. Viime vuosina mahdollisuu-

det hyödyntää sähköistä toimintaympäristöä julkaisu- ja 

koulutustuotteissa on kasvanut merkittävästi, ja sovel-

lusten kysyntä on vasta kasvussa.

JULKAISUT
Yleistä 

Vuoden 2019 aikana oli käynnissä suuri määrä julkaisu-

hankkeita ja uusia aiheita koskevia julkaisulähtöjä käyn-

nistettiin keskimääräistä enemmän. Ympäristöministeri-

ön asetuksen rakennusten kosteusteknisestä toimivuu-

desta (782/2017) koskevien soveltamisohjeiden julkaise-

minen lykkääntyminen siirsi useamman hankkeen val-

mistumista. Näitä ovat erityisesti kosteus- ja homevauri-

oiden ehkäisemistä sekä rakennuspohjan ja tonttialueen 

kuivatusta koskevat ohjeet, joiden on lähtökohtaisesti 

oltava linjassa ministeriöohjeiden kanssa. Myös rakenta-

mismääräysten paloturvallisuutta ja savupiippuja koske-

viin asetuksiin tulossa olevia tarkennuksia pyrittiin enna-

koimaan julkaisujen päivityshankkeissa.

Kiinnostus eKirjoihin ja eKirjojen lainauslisensseihin kas-

voi ja niiden yhteenlaskettu kappalemääräinen myynti 

oli jo noin 10 % julkaisujen kokonaismyynnistä. Myynti-

tulojen osalta eKirjojen kokonaismyynti jäi kuitenkin 6 

%:n tasolle, koska eKirjojen myyntiä rasittaa ulkoisten 

toimijoiden sähköisen alustan myyntiprovisio. Siten 

eKirjan nettotuotto on lähtökohtaisesti painettuja pie-
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nempi. Yrityskohtaisen lainauskirjaston pilotointi eteni 

hitaasti vuonna salausteknologiaan liittyvien ongelmien 

vuoksi.

Toimintavuoden aikana julkaistiin viisi julkaisua.

RIL 147-2019 Tukitelineet ja muotit

Julkaisu korvasi vuonna 2006 ilmestyneen ohjeen. Tuki-

telineiden ja muottien työnaikaisen tuennan ohje nou-

dattaa rakenteeltaan edellisiä painoksia. Siinä on huomi-

oitu mm. uudet eurokoodit ja niiden vaikutus rakentei-

den mitoitukseen, uudet geoteknisen suunnittelun ja 

paalutuksen ohjeet, työsuojelu- ja työturvallisuusmää-

räykset sekä useat erillisohjeet.

Ohjeeseen on sisällytetty myös osioita, joiden yksityis-

kohdissa poiketaan perustellusti eurokoodista ja sen 

kansallisista liitteistä tai muista ohjeista ja standardeista, 

jotka eivät kaikilta osin suoraan sovellu käyttöiältään ly-

hyiden ja kuormitukseltaan kertaluonteisten rakenteiden 

suunnitteluun. Poikkeamat liittyvät suunnittelijan päte-

vyyteen, oman painon varmuuskertoimeen, leimapai-

neeseen, tuulikuormaan, geoteknisen kantokyvyn mää-

ritykseen Ballan teorialla sekä naulaliitosten leikkauskes-

tävyyteen.

Julkaisun päätoimittaja on Tuomas Lehtinen. Ohjaus-

ryhmään ovat kuuluneet Olli Hentunen, Janne Iho, Jussi 

Kinnunen, Pekka Koivula, Anssi Koivumäki, Tapio Käkö-

nen, Heikki Lilja, Georg Mestsaninov, Juha Noeskoski, 

Sami Rantala sekä Panu Tolla. RILin edustajana hank-

keessa toimi Pekka Talaskivi.

RIL 149-2019/BY 71  

Betonirakenteiden työmaatoteutus

Julkaisu on uudistettu ohje julkaisusta RIL 149-1995 Be-

tonityöohjeet. Uudistetussa ohjeessa on otettu huo-

mioon tapahtunut kehitys lainsäädännössä, standar-

doinnissa, normituksessa sekä betonirakentamisessa. 

Suurimmat muutokset ovat tapahtuneet normeissa ja 

standardeissa. Suomessa on betonirakenteiden osalta 

siirrytty eurooppalaisten standardien käyttöön suunnit-

telun, tuotteiden ja työnsuorituksen osalta. Rakennus-

tuotteiden CE-merkintä tuli pakolliseksi heinäkuussa 

2013. Suunnittelussa on siirrytty eurooppalaisten suun-

nittelunormien eurokoodien käyttöön.

Ohje on tarkoitettu ensisijaisesti työmaan käyttöön, 

mutta myös suunnittelijoiden, rakennuttajien, valvojien 

ja rakennustarkastuksen tietolähteeksi. Ohjeissa esite-

tään keskeiset betonitöiden suunnittelun ja toteutuksen 

toimenpiteet sekä tarvittavia materiaali- ja rakennetek-

nisiä perustietoja. Uudistetuissa ohjeissa on kiinnitetty 

erityistä huomiota rakenteiden pitkän käyttöiän ja hyvän 

laadun turvaamiseen uudisrakentamisessa ja etenkin 

vaativissa ympäristöolosuhteissa.

Julkaisu tehtiin Suomen Betoniyhdistys ry:n ja Suomen 

Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry:n yhteistyönä ja sen 

päätoimittaja on Seppo Petrow. Ohjausryhmään ovat 

kuuluneet Olli-Pekka Kari, Ari Mantila, Tarja Merikallio, 

Elina Paukku sekä Max Wuorio. RILin edustajana hank-

keessa toimi Pekka Talaskivi.

RIL 205-2-2019  

Puurakenteiden palomitoitus. Eurokoodi

Julkaisu korvasi vuonna 2009 ilmestyneen ohjeen. Ohje 

käsittelee EN 1995-1-2 suunnittelustandardin mukaista 

puurakenteiden palomitoitusta ja se on tarkoitettu käy-

tettäväksi yhdessä ohjeen RIL 205-1-2017 kanssa. Ohje 

koskee talonrakenteita, joilta vaaditaan kantavuutta ja 

osastoitavuutta (liekkien, kuumien kaasujen, lämmön le-

viämisen rajoittaminen).

 Ohjeessa esitetään rakenteiden mitoitusperiaatteet ja 

soveltamissäännöt, joilla osoitetaan edellä esitettyjen 

ominaisuuksien ja niiden eri tasojen täyttyvän, sekä käsi-

tellään passiivisia palosuojausmenetelmiä. Merkittäviä 

päivityksiä ovat mm. rakenteiden mitoitusta paloluok-

kaan R90 ja REI90, suojausverhousten suunnittelun tar-

kennuksia sekä eristeen kannatustapoja ylä- ja välipoh-

jissa. Nämä lisäykset ovat erityisen tärkeitä puukerrosta-

lojen rakennesuunnittelun kannalta.

RIL 205-2-2019 ohjeen päivityksestä on vastannut Tuuli 

Oksanen. Työtä on ohjannut RILin puurakenteiden toi-

mikunta yhdessä alan asiantuntijoiden kanssa seuraa-

vassa kokoonpanossa: Ari Kevarinmäki (pj.), Jussi Björ-

man, Jorma Jantunen, Jouni Hakkarainen, Arto Hytti-

nen, Asko Keronen, Mauri Konttila, Tero Lahtela (siht.), 

Tuuli Oksanen, Juha Siegberg, Max Tollander, Tomi To-

ratti, Susanna Tykkä-Vedder, Mikko

Viljakainen sekä Tero Virrantuomi. RILin edustajana 

hankkeessa toimi Pekka Talaskivi.
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RIL 271-2019  

Teräsrakenteisten tukiseinien rakenteellinen mitoitus

Julkaisu on Suomen Geoteknillinen Yhdistys ry:n ja 

Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry:n yhteistyös-

sä laatima uusi ohje teräsrakenteisten tukiseinien raken-

teelliseen mitoitukseen. Ohje keskittyy Suomessa ylei-

sesti käytössä oleviin teräsrakenteisiin teräspontti-, po-

rapaalu-, combi- ja settiseiniin. Mitoitustavan lähtökoh-

tana ovat geotekniset tukiseinälaskelmat.

Rasitusten ja tukireaktioiden ominaisarvot on käsitelty 

omavarmuusluvuilla. Ohje yhtenäistää alan nykyisin var-

sin vaihtelevia mitoituskäytäntöjä ja helpottaa mm. 

suunnitelmien toimivuuden arviointia. Ohje antaa myös 

mitoitusohjeita kaivantojen tukiseinien rakenteelliseen 

suunnitteluun ja täydentää siten kaivanto-ohjeessa an-

nettua geoteknisen mitoituksen ohjeistusta. Mitoitusoh-

jeet ja laskentakaavat perustuvat eurokoodeihin ja mui-

hin tarpeellisiin standardeihin.

Ohjeen kirjoitustyöstä on vastannut Juha Kujansuu. Kir-

joitustyötä on ohjannut SGY:n kaivantotoimikunnan ja 

rahoittajien edustajista koostunut ohjausryhmä täyden-

nettynä RILin edustajalla. Kaivantotoimikunnan edustajia 

ovat olleet Niko Asikainen, Tommi Hakanen, Jaakko 

Heikkilä, Iikka Kärki, Tim Länsivaara, Leena Nurmi, Miia 

Paatsema, Teemu Rahikainen, Seppo Rämö, Petri Tyyn-

elä, Jari Viljanen, Pentti Virkkunen sekä Veli-Matti Uoti-

nen. RILin edustajana hankkeessa toimi Pekka Talaskivi.

RIL 272-2019  

Parveke- ja terassilasitus rakenneosana.

Julkaisu on kattava suunnittelu- ja toteutusohje, jossa 

on huomioitu mm. uudet meluntorjuntaan ja ääniolo-

suhteisiin sekä paloturvallisuuteen liittyvät määräykset. 

Siinä käsitellään viranomaisasioita, tuoteratkaisuja, ra-

kenneteknistä mitoitusta sekä palo-, energiansäästö- ja 

ääniteknisiä kysymyksiä. Ohjeessa paneudutaan alan 

asiantuntijoille tärkeisiin mitoituksen ja suunnittelun eri-

tyiskysymyksiin, kuten päivänvalo-olosuhteisiin, sisäil-

mastoon ja lämpötilojen hallintaan sekä ilmanvaihdon 

suunnitteluun. Ohje sisältää runsaasti laskentaesimerk-

kejä ja mm. paloturvallisuutta koskevia tutkimustuloksia. 

Ohje antaa myös hankkeeseen ryhtyvälle tietoa asunto-

kohtaisia ulkotiloja koskevista määräyksistä ja auttaa 

asioinnissa rakennusvalvonnan kanssa.

Julkaisun päätoimittaja on Kimmo Hilliaho. Kirjan toimi-

tuskuntaan ovat kuuluneet Mervi Abell, Risto Huttunen, 

Teemu Kapulainen, Ville Kovalainen, Jukka Lahdensivu, 

Kimmo Lylykangas, Samuli Nylander, Lauri Parkkinen, 

Tuomas Toivonen ja Panu Visa. RILin edustajana hank-

keessa toimi Pekka Talaskivi.

Muut julkaisuhankkeet

Rakenteellisen paloturvallisuuden RIL 195 -sarjan käyt-

tötarkoituskohtaisia ratkaisuja käsittelevien osien kirjoit-

taminen jatkui. Vuoden 2019 aikana käynnistettiin lukui-

sia ohjeita uusilta aihealueilta, joita olivat mm. kybertur-

vallisuus asuinkiinteistöissä ja infrarakennuttaminen.

KOULUTUS

Koulutuspäivien ja  
-osallistujien määrä

Toimintavuonna järjestettiin yhteistyökumppaneiden 

kanssa yhteensä 85 (92) koulutusjaksoa ja kansainvälistä 

tapahtumaa. Osanottajia oli järjestetyissä 148 (156) kou-

lutuspäivässä yhteensä 7080 (4 541). Osallistujapäiviä ti-

laisuuksissa oli yhteensä 9 039 (7 081). Vuoden aikana 

järjestettiin sekä lyhyitä ajankohtaispäiviä että pidempiä 

koulutuksia.

Vuoden aikana osallistujilta kerättiin kurssipalautetta 

säännöllisesti. Palautteen mukaan 98,6 % (98,2 %) osal-

listujista antoi käymälleen koulutukselle positiivisen arvi-

on. Erittäin hyvien ja kiitettävien arvosanojen osuus oli 

70,7 % (71,2 %).

Koulutusta järjestettiin vuoden aikana mm. seuraavista 

aiheista:

Suunnittelijoille

• Pääsuunnittelijakoulutus

• Vuosi rakentamismääräyskokoelman uudistuksen 

jälkeen – suunnittelijan näkökulma

• Pääsuunnittelijan ajankohtaispäivä
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• Suunnittelijan ajankohtaisiltapäivä: KSE

• Suunnittelijan ajankohtaisiltapäivä: Paloturvallisuus

• Jännebetonirakenteiden suunnittelija

Rakennuttajille

• Rakennuttajan pätevöityskoulutus RAP 

• Rakennuttajan turvallisuuskoordinaattorikoulutus ja 

jatkopäivä

Tuotantojohdolle

• Työmaainsinöörin koulutusohjelma (talonrakennus)

• Työpäällikön pätevöityskoulutus

• Betonityönjohtajien pätevöityskoulutus

• Betonityönjohtajan päivityskoulutus

• Rakennustyön vanhempi valvoja RAVS pätevöitys-

koulutus

• Kosteus- ja homevauriokorjaus työmaan johtami-

nen – työnjohtajille ja valvojille – KOHO

• Rakennustyömaan vastaava työnjohtaja

• Infrahankkeiden projektipäällikkö

Liiketoiminta- ja lainsäädäntökoulutus

• Toteutusmuodon valinta

• Sopimustekniikka rakennusalalla YSE 98

• Ulkomainen työvoima ja tilaajavastuulaki

• Lean Construction Congress LCI-päivä 2019

Ajankohtaispäivät

• Sairaalarakentaminen 2019

• Valvojapäivät 2019

• Korkea rakentaminen 2019

• Rakennusfysiikka 2019 (580 osallistujaa) 

Koulutusyhteistyö

Valtaosa RILin tarjoamasta koulutuksesta tarjotaan yh-

teistyössä useiden eri järjestöjen kanssa.

Perinteisesti täydennyskoulutusta on järjestetty yhteis-

työssä rakennusalan henkilöjärjestöjen Suomen Arkki-

tehtiliitto SAFAn, Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK 

RKL:n sekä Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIAn 

kanssa. Yhteistyötä jatkettiin myös Arkkitehtitoimistojen 

Liiton ATL:n sekä Betoniyhdistyksen kanssa. 

Alueellinen koulutus

Toimintavuonna koulutustilaisuuksia järjestettiin pää-

kaupunkiseudun lisäksi Anjalankoskella, Tampereella, 

Vaasassa, Oulussa, Jyväskylässä, Kotkassa ja Kuopiossa.

Kansainväliset tapahtumat 

Building Smart Nordicin kanssa järjestettiin InfraBIM 

Open 2019 -konferenssi 15.-16.1.2019 Tampereella. Ta-

pahtumaan osallistui 525 osallistujaa 26 maasta.

SLAB:n (Sustainable Laboratoryn) kanssa järjestettin SBE 

2019 – Suistanable Built Environment -konferenssi 22.-

24.5.2019 Helsingissä. Tapahtumaan osallistui 117 osal-

listujaa 24 maasta.

Oulun yliopiston ja IACORDS:n (International Associati-

on for Cold Regions Development Studies) kanssa jär-

jestettiin ISCORD 2019 - 12th Symposium on Cold Re-

gions Development -konferenssi 17.-19.6.2019 Oulussa. 

Tapahtumaan osallistui 82 osallistujaa 15 maasta. 

MTR/FTA (Maanalaisten Tilojen Rakentamisyhdistys/Fin-

nish Tunneling Associationin) kanssa järjestettiin NGS 

2019 – Nordic Grouting Symposium -tapahtuma 2.-

3.9.2019 Helsingissä. Tapahtumaan osallistui 120 osallis-

tujaa 17 eri maasta. 

KIRA-Hubin kanssa järjestettiin WDBE 2019 – World 

Summit on Digital Built Environment -tapahtuma Hel-

singissä 24.-25.9.2019. Tapahtumaan osallistui 407 osal-

listujaa 17 maasta.



— 16 —

PÄTEVYYSTOIMINTA

RIL on osakkaana ja toimii aktiivisesti Rakennus-, LVI- ja 

kiinteistöalan henkilöpätevyydet FISE Oy:ssä. RIL vastaa 

sihteerijärjestönä vanhemman rakennuttajan RAPS, ra-

kennuttajan RAP, kalliorakennesuunnittelijan, kalliora-

kennustöiden työnjohtajan, pohjarakenteiden suunnit-

telijan, pohjarakennustöiden työnjohtajan, puurakentei-

den suunnittelijan, puurakenteiden työnjohtajan, raken-

nusfysiikan suunnittelijan, kosteusvaurion korjaussuun-

nittelijan ja paloturvallisuussuunnittelijan pätevyysjärjes-

telmistä.

Vuosi 2019 oli pätevyystoiminnassa erinomainen ja ha-

kijamäärä kasvoi edellisestä vuodesta 22 %. Moni tilaaja, 

sekä julkinen että yksityinen, edellyttää nykyään FI-

SE-pätevyyttä. Erityisesti rakennuttajan pätevyys pysyi 

erittäin suosittuna.

Vuoden lopussa varmistui, että FISEn sihteerijärjestöja-

ossa tapahtuu muutoksia. Uusi Kosteushallintakoordi-

naattorin pätevyys siirtyy RILille ja Rakennuttajan päte-

vyys siirtyy vuoden 2020 alussa Raklille.
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VIESTINTÄ

RILin jäsenviestintä kattaa verkkosivut osoitteessa www.

ril.fi ja viikoittaiset jäsenuutiskirjeet. Myös jokainen jä-

senryhmä saa kohdennettuja viestejä oman alueensa tai 

aihepiirinsä osalta. 

Jäsenetulehtinä ilmestyivät viikoittain Rakennuslehti ja 

Tekniikka & Talous sekä neljästi vuodessa julkaistava Ra-

kennustekniikka-lehti, josta julkaistaan myös sähköinen 

verkkolehtiversio. RIL toimii itse Rakennustekniikan kus-

tantajana ja toimittaa itse ko. julkaisun.

RILillä on myös Facebook-, Twitter- , Instagram- ja Lin-

kedIn-tilit. Lisäksi esimerkiksi RIL-Nuorilla on omia 

Facebook-ryhmiään ja mm. RIL-Mentoroinnilla, RILin 

Naisverkostolla ja muutamalla tekniikkaryhmällä omat 

LinkedIn-ryhmänsä.

RIL lähetti yksitoista kertaa vuonna 2019 alan vaikuttajil-

le ja RILin sidosryhmille suunnatun sähköisen uutiskir-

jeen, RIL-Extran. Se lähetettiin keskimäärin noin 900 

henkilölle.

Vuonna 2019 RIL seurasi sosiaalisen median näyttöker-

toja, joita oli yhteensä kaikissa neljässä kanavassa 

423 829 kertaa. Määrä on 58,5 prosenttia enemmän 

kuin vuonna 2018.
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HUOMIONOSOITUKSET 
JA PALKINNOT

Vuoden rakennusalan  
diplomi-insinööri

Liiton hallitus valitsi vuoden 2019 rakennusalan diplo-

mi-insinööriksi Sami Rantalan, joka toimii yksikönjohta-

jana Kreate Oy:ssä. Huomionosoitus julkistettiin Helsin-

gissä kevätliittokokouksen yhteydessä 11.4.2020.

RIL-Palkinto

RIL-Palkinto myönnetään vuosittain rakennuskohteelle, 

jonka suunnittelussa ja toteutuksessa on osoitettu erin-

omaista rakennusalan osaamista joko uutta kehittämällä 

tai olemassa olevaa tietoa luovasti soveltamalla sekä 

kiinnitetty tekniikan ohella huomiota taloudellisiin, yh-

teiskunnallisiin ja ympäristönäkökohtiin. 

RIL-Palkinto 2019 myönnettiin Lighthouse Joensuulle. 

Jaetulle toiselle sijalle ylsivät Helsingin Telakkaranta – 

Euroopan kemikaalivirasto ja Tikkurilan padon purkami-

nen ja kosken kunnostaminen. Palkinnon valitsijana toi-

minut kansanedustaja, entinen pääministeri Juha Sipilä 

julkisti voittajat Säätytalolla Helsingissä 21.11.2019.

Vuoden silta

RIL haluaa nostaa Vuoden silta -kilpailulla sillansuunnitte-

lun tasoa maassamme sekä kiinnittää erityisesti huomiota 

sillan hyvään ulkonäköön ja sopivuuteen ympäristöön. 

Vuoden 2019 kilpailuun haettiin ehdotuksia silloista, jois-

sa sillan rakennuttamisessa, suunnittelussa, rakentami-

sessa, materiaalivalinnoissa tai projektin hallinnassa on 

käytetty innovatiivisia ja hyödyllisiä menetelmiä.

Vuoden Silta 2019 -tunnustus myönnettiin Espoossa si-

jaitsevalle Matinkartanon kevyen liikenteen sillalle. Kil-

pailussa myönnettiin myös kunniamaininta Porin asun-

tomessuilla esillä olleelle 3D-tulostetulle, puupohjaises-

ta materiaalista valmistettu Lehtisillalle.
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TALOUS JA HALLINTO

Hallitus, toimitusjohtaja ja  
tilintarkastajat

RILin hallitus kokoontui kertomusvuonna seitsemän 

kertaa.

Hallitukseen kuuluivat puheenjohtajana TkL Timo Koh-

tamäki, varapuheenjohtajina dipl.ins. Mikko Inkala ja 

dipl.ins. Annina Peisa sekä jäseninä dipl.ins. Hannu Au-

rinko, dipl.ins. Pekka Petäjäniemi, dipl.ins. Mikko Holl-

mén, dipl.ins. Tiina Koppinen, dipl.ins. Tytti Kuusikko, 

dipl.ins. Atte Leppänen, dipl.ins. Teemu Tukiainen, dipl.

ins. Ville Alajoki ja dipl.ins. Tiina Perttula.

Kiltojen edustajina hallituksen kokouksiin osallistuivat 

tekn. yo Sohvi Hyvärinen, tekn. yo. Vilho Tikkanen ja 

tekn. yo. Kimmo Saira.

RILin toimitusjohtajana toimi TkT Miimu Airaksinen.

Tilintarkastusyhteisönä toimi KPMG Oy Ab, jonka ilmoit-

tamana päävastuullisena tilintarkastajana oli KHT Heidi 

Vierros.

Toimisto

RILin palveluksessa työskenteli päätoimisesti vuoden ai-

kana keskimäärin 11 henkilöä sekä kolme osa-aikaista 

teekkaria. 

Toiminnan kehittäminen

Toiminnan tuloksia seurattiin taloudellisilla ja prosessi-

kohtaisilla mittareilla. Jäsenten ja koulutusasiakkaiden 

tyytyväisyyttä toimintaan ja sen laatuun sekä teekkarei-

den kesätyöhön ja opintoihin liittyviä asioita mitattiin 

erillisillä kyselyillä. Työmarkkinatutkimus toteutettiin yh-

teystyössä Tekniikan Akateemisten Liitto TEKin kanssa. 

Tutkimusten ja kyselyiden tulokset raportoitiin liiton hal-

litukselle.
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RILin OSAOMISTAMAT 
YRITYKSET JA YHTEISÖT

RIL-Säätiö

RIL-Säätiö jakoi rakennusalan opetuksen ja osaamisen 

edistämiseen henkilökohtaisina stipendeinä ja hankea-

purahoina yhteensä 9 300 euroa. Stipendejä myönnet-

tiin teekkareiden ulkomaan harjoitteluun ja kiitettävästi 

DI-työn suorittaneille.

RIL-Seniorit täyttävät 50-vuotta vuonna 2020. Yhtenä 

juhlavuoden aktiviteettina seniorit päättivät tuottaa jul-

kaistavaksi kirjaksi päätyvän tutkimuksen, jossa tarkas-

tellaan rakennusinsinöörin työn sisällön, työympäristön 

ja työmenetelmien kehitystä kuluneen 50 vuoden aika-

na. Arviobudjetiltaan noin 120 000 euron suuruinen tut-

kimushanke toteutetaan rakennusalan yritys- ja yhteisö- 

ja säätiötoimijoilta kerättävällä rahoituksella. RIL-Säätiön 

hallitus myönsi hankkeelle yhteensä 10 000 € apurahan 

siten, että summa jakautuu tasaisesti kolmelle vuodelle 

2018 - 2020 vuosisumman ollessa 3333 euroa. Hank-

keen toteutukseen on kiinnitetty Oy Spiritus Historiae 

Ab, joka toteuttaa hankkeen Suomen Rakennusinsinöö-

rien Liitto RIL ry:n julkaisutoiminnan piirissä.

Säätiö on apurahojen jakamisen lisäksi toteuttanut tar-

koitustaan tukemalla rakennetun ympäristön koulutus-

ohjelmien opiskelijoiden kiltoja ja ammattiainekerhoja 

Aalto-yliopistossa, Tampereen teknillisessä yliopistossa, 

Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa sekä Oulun yli-

opistossa, joita avustettiin yhteensä 14 045 eurolla.

Säätiö antaa toiminnastaan erillisen kertomuksen ja laa-

tii oman tilinpäätöksen säätiölain edellyttämällä tavalla.

Sanoma Tekniikkajulkaisut Oy

RIL on osakkaana Rakennuslehteä julkaisevassa ja kus-

tantavassa Sanoma Tekniikkajulkaisut Oy:ssä 11,4 % vä-

hemmistöosuudella. RILin edustajana lehden hallituk-

sessa oli TkT Miimu Airaksinen.  



— 22 —

FISE Oy

RILin omistus FISE Oy:stä säilyi ennallaan 8,6 %:ssa. RI-

Lin edustajana FISE Oy:n hallituksessa toimi TkT Miimu 

Airaksinen. FISE toimii samoissa tiloissa RILin kanssa. 

Toimintavuoden aikana FISE:n toimitusjohtajana toimi 

Marita Mäkinen.

Varainhoito

Liiton sijoitusomaisuuden arvo oli tilikauden lopussa yh-

teensä noin 2 772 732 € (vuonna 2018 sijoitusomaisuu-

den arvo oli 1 955 955 €). Lisäksi liitolla oli 1 436 810,44 

euroa rahaa ja pankkisaamisia.

RIL ry:n varainhoitajana jatkoivat Danske Capital Oy ja 

Mandatum Life Oy. Varoja hoidetaan ns. täyden valtakir-

jan sopimuksella. RIL-Säätiön (sr) varainhoitajana jatkoi 

täyden valtakirjan sopimuksella Mandatum Life Oy.

RIL ry:n sijoitustoimintaa toteutettiin edellisvuosien ta-

paan hallituksen hyväksymän sijoituspolitiikan perus-

teella, jossa tuottotavoitteeksi on asetettu 6 prosenttia. 

Sijoituspolitiikan mukaan varallisuudesta 50 prosenttia 

tulee neutraalipainossa olla sijoitettuna matalan riskita-

son korkoinstrumentteihin ja 50 prosenttia korkeam-

man riskin omaaviin osakkeisiin ja ns. vaihtoehtoisiin si-

joituskohteisiin, kuten rahamarkkinoille ja raaka-ainei-

siin. Vaihteluväli painotuksilla voi olla enintään 50   pro-

senttia.

Danske Bank

Liiton varallisuutta toimintavuotena hoiti täydellä valta-

kirjalla Danske Bank (markkina-arvo vuoden lopussa 1 

964 570€). Toimintavuoden lopussa liiton varallisuudes-

ta Danske Bankissa osakkeissa oli 59,4 %, koroissa

40,5 % ja muissa 0 %, käteistä oli 0,1 %. Osakkeet omis-

tetaan valtaosin osakerahastojen kautta, mikä mahdol-

listaa sijoitusten tehokkaan hajautuksen sekä maantie-

teellisesti että toimialoittain.

Sijoitusomaisuuden toteutunut tuotto oli 62 546 euroa. 

Sijoitusomaisuuden tuotto vuoden 2019 alusta oli 15,67 

palkkioiden jälkeen, ja 15,70 % ennen palkkioita. Danske 

Bankin sijoitussalkusta nostettiin aiempina vuosina ker-

tyneitä tuottoja tilikauden aikana 32 000 euroa.

Mandatum

Liiton varallisuutta toimintavuotena hoiti täydellä valta-

kirjalla Mandatum Life (markkina-arvo vuoden lopussa 

808 162,37 eur). Toimintavuoden lopussa liiton varalli-

suudesta Mandatumissa osakkeisiin oli sijoitettu 47,46 %, 

korkosijoituksiin 38,67 % ja vaihtoehtoisiin sijoituksiin 

9,76 %. Käteistä oli 4,11 %. Sijoitukset toteutetaan valta-

osin rahastojen kautta, mikä mahdollistaa sijoitusten te-

hokkaan hajautuksen sekä maantieteellisesti että toimi-

aloittain.

Sopimukseen tehtiin vuoden aikana 275.000 euron lisä-

sijoitus. Sijoitusomaisuuden toteutunut tuotto 2019 oli 

79 925,35 eur. Sijoitusomaisuuden tuotto vuoden 2018 

alusta oli 15,04 % varainhoitopalkkion jälkeen ja 14,86 % 

ennen palkkiota. Sijoitussalkusta nostettiin aiempina 

vuosina kertyneitä tuottoja tilikauden aikana 20.000 eu-

roa.

Varainhankinta sekä  
vuosi- ja kassamaksut

Liiton jäsenmaksu ilman työttömyyskassamaksua oli 215 

euroa. Yhdessä ja samassa osoitteessa asuville jäsenille 

jäsenmaksualennus täydestä jäsenmaksusta toiselle oli 

107,50 euroa, mikäli talouteen ei toimitettu toisia jäse-

netulehtiä. Seniorien jäsenmaksu oli 107,50 euroa kat-

taen Rakennustekniikka-lehden, Rakennuslehden ja 

Tekniikka & Talous -lehden. Niille seniorijäsenille, jotka 

eivät halunneet lainkaan jäsenetulehtiä, maksu oli 53,75 

euroa.

Varainhankinnan tuotot olivat yhteensä +633 548 eu-

roa. Varainhankinnan kulut kostuivat jäsenmaksures-

kontran kuluista. Kulut olivat yhteensä -14 304 euroa. 

Liiton jäsenillä on mahdollisuus liittyä myös Tekniikan 

Akateemisten TEKin jäseniksi edullisella yhteisjäsen- 

maksulla. RIL/TEK-yhteisjäsenten TEK -lisämaksu oli 152 

euroa. Yhteisjäsenmaksu on siten yhteensä 367 euroa.

RIL tarjosi lisäksi ansiosidonnaista työttömyysturvaa jä-

senilleen KOKO-kassan (ent. IAET-kassan) kautta Fi-

nanssivalvonnan määräämää kassamaksua vastaan. 

Maksu oli 75 euroa vuonna 2019.
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Toiminnan taloudellinen tulos ja 
sen käsittelyehdotus

Liiton tilikauden tulos oli 511 569,45 euroa ja taseen 

loppusumma tilikauden päättyessä 4 500 261,40. 

Hallitus esittää, että tilikauden ylijäämä lisätään 

toimintapääomaan.



Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL 

Fredrikinkatu 42, 00180 Helsinki

www.ril.fi

 @RILInsinoorit

 @rakennusinsinoorienliitto

 @rilinsinoorit 

 RIL - Suomen Rakennusinsinöörien Liitto  

- Finnish Association of Civil Engineers


