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maanviljelysinsinöörit voimaantuvat
Yli-insinööri Gustaf Mauritz von 
Essenin johtamassa kokouksessa 
päätettiinkin yksimielisesti perus-
taa Maanviljelysinsinöörien yh-
distys, jonka tarkoituksena oli val-
voa jäsentensä yhteiskunnallisia ja 
taloudellisia etuja, edistää heidän 
ammattitaitojaan sekä luoda am-
mattikuntaan luja toverihenki. Li-
säksi piiri-insinööri Arvo Schro-
deruksen alaisuuteen muodos-
tettua johtokuntaa evästettiin 
huolehtimaan siitä, että kaikki am-
mattikunnan toimialaan kuuluvat 
tehtävät myös saadaan ammatti-
kunnan hoidettavaksi.

Alusta saakka yhdistyksen jär-
jesti erilaisia kursseja, neuvotte-
lupäiviä ja retkeilyjä. Erityisen ar-
vostettuja olivat suontuntemuksen 
kurssit, joita johti kansainvälisesti-
kin tunnettu ”suotohtori” Mauno 
J. Kotilainen. 

Jatkokoulutuksen suosioon vai-
kutti varmasti myönteisesti sekin, 
että niihin kytkeytyi läheisesti vir-
kistys- ja viihdetoiminta; retkeily-
jen yhteydessä järjestettiin puoli-
soille ohjelmaa ja ainakin yhtenä 
iltana juhlat tanssiaisineen. Li-
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säksi yhdistyksen toimialaan kuu-
lui jo alkuvuosista lähtien kiin-
teästi myös julkaisutoiminta sekä 
vaikuttaminen alan opetukseen 
ja lainsäädäntöön lausunnoin ja 
kannanotoin. 

töiden lopettamista mikäli niistä 
ei maksettu korvausta! Toisaalta 
pohdittiin pitäisikö alan tehtä-
viä hoitamaan perustaa yksityinen 
insinööritoimisto.

Parhaaksi keinoksi ansiotason 
korjaamiseksi todettiin kuitenkin 
ammattikunnan tunnettuuden ja 
arvostuksen kasvattaminen. Sodan 
jälkeen yhdistys valitsi Hemmo 
Sakari ”Saku” Paasilahden hoi-
tamaan ja ohjaamaan yhdistyk-
sen nimissä propagandatoimin-
taa, jotta maanviljelysinsinöörien 
merkitys yhteiskunnassa saataisiin 
yleiseen tietoisuuteen. Jäsenkuntaa 
kehotettiin kiertokirjeellä aktiivi-
suuteen ammatin tunnetuksi te-
kemisessä ja muun muassa solmi-
maan henkilökohtaisia suhteita eri 
toimialojen avainhenkilöihin.

Verkottuminen kantoi hedel-
mää. Vuoden 1945 alussa valtion 
diplomi-insinöörikunnat lähetti-
vät valtioneuvostolle yhteiskirjel-
män, jossa perustellusti esitettiin 
valtion insinöörien palkkoihin 60 
%:n korotusta. Valitettavasti tätä 
mainiota ehdotusta ei sellaisenaan 
hyväksytty, mutta samassa esityk-
sessä ollut Rakennusinsinööriyh-

”Jotta ammattikunnan 
yhtenäisyys säilyisi ja kaikki 
vanhat tiedot ja kokemukset 

sekä uudet virtaukset 
voitaisiin käyttää hyväksi, 
on otettava käyttöön uusia 

menetelmiä!”

Palkat, palkat, palkat 
Ammattikuntaa hoiti velvoitteensa 
maataloushallituksen alaisuu-
dessa kuuliaisesti myös sotavuo-
sina, mutta palkkojen jääminen 
jälkeen tie- ja vesirakennushalli-
tuksen pakoista hiersi vuodesta 
toiseen. Palkkojen tasa-arvoista-
mista koskeneet toistuvat kirjelmät 
eivät tuottaneet toivottua tulosta, 
joten yhdistyksen piirissä oli vi-
rinnyt keskustelu rajummista toi-
mista: Tultaisiin harkitsemaan yli-
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distyksen ehdotus vesihallituksen 
perustamisesta sai kannatusta.

Pitkä kihlaus 
Yhteistyö yhdistysten välillä tiivis-
tyi vuosien mittaa erilaisten asia-
kysymysten äärellä. Rakennusinsi-
nööriyhdistys ry oli esittänyt kiin-
teämpää yhteistoimintaa vuonna 
1951 nimensä maa- ja vesiraken-
nusinsinöörien yhdistyksesi muut-
taneen MVIY:n kanssa. Jo 9.4.1954 
pitivät yhdistykset yhteisen koko-
uksen, jossa edustajat muun mu-
assa esittelivät kokemuksiaan ja 
havaintojaan Neuvostoliiton ra-
kennustekniikasta. Kokouksessa 
päätettiin perustaa yhteistoimin-
taelin, joka sittemmin esitti yhteis-
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sotilaasta siviili-insinööriksi

Maanviljelysinsinöörikunta kevättalvella 1936.
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toiminnan aloittamista liittoperi-
aatteen pohjalta. 

Lopulta yhteistoiminta velje-
syhdistysten välillä kehittyi niin 
pitkälle, että 7.10.1963 perustet-
tiin Suomen Rakennusinsinöö-
rien Liitto RIL ry. Uusi yhdistys al-
koi jo saman vuonna julkaista alan 
ammattilehteä Rakennustekniik-
kaa. Siirtymävaihetta jatkui vielä 
tämänkin jälkeen erilaisten kes-
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RILin historiasarjan seuraavassa osassa käydään läpi 
Rakennusinsinööriyhdistys RIYn historia vuosina 1945–

1965. Sarjan päättää RILin historia vuosina 1965–
2014, joka julkaistaan Rakennustekniikassa 4/2014.

keneräisten hankkeiden loppuun-
saattamiseksi. RIL aloitti virallisen 
toimintansa kaikkien rakennusin-
sinöörien yhteisenä yhdistyksenä 
1.1.1966.  ■

Lähde: Matti Kantasen artikkeli 
”Maanviljelysinsinööriyhdistys 
1934 – 1965” teoksessa 50 raken-
tamisen vuotta, RIL ry, Helsinki, 
1984.




