Tapahtumia RILin taipaleen varrelta
Teksti: Helena Soimakallio

RIL 80 vuotta, 3. osa

Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL,
1965–
Tunnustelut Maaviljelysinsinöörien yhdistyksen ja Rakennusinsinööriyhdistyksen yhteistyön
syventämiseksi alkoivat heti sotien jälkeen, mutta yhteisen Suomen Rakennusinsinöörien Liitto
RILin perustamisasiakirja allekirjoitettiin huolellisten selvitysten jälkeen vasta vuonna 1963.
Yhteinen liitto aloitti virallisen toimintansa vuoden 1966 alussa.

R

IYn syyskokouksessa vuonna
1963 käytiin vielä vilkas keskustelu muun muassa yhteisen järjestön nimestä. Puheenjohtajana toiminut Osmo Korvenkontio perusteli liittoa yhdistyksen sijaan toteamalla, että
”kaikki muutkin voimatekijät, kuten maalaisliitto, Atlantin liitto ja
Neuvostoliitto ovat liittoja, eivät
yhdistyksiä.”
RILin omaa identiteettiä ryhdyttiin rakentamaan heti yhdistymisen jälkeen. Tuolloin pidettiin muun muassa tunnuskilpailu, jonka voitti arkkitehtiylioppilas Kalevi Karlssonin ehdotus
”Sideteräs”. Sen pohjalta taiteilija
Heikki Häiväoja suunnitteli edelleen käytössä olevat RILin ansiomerkit ja mitalin.
Samaan aikaan päätettiin yhdessä Rakennusmestarien keskusliiton kanssa ryhtyä julkaisemaan uutta rakennusalan uutislehteä ja syntyi Rakennuslehti,
jonka julkaisu- ja kustannustoiminta on sittemmin siirtynyt
Sanoma-konsernille.
Liiton näkyvin ponnistus oli
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kuitenkin alkuvuodesta 1966 järjestetty ja presidentti Kekkosen
avaama insinööritöiden näyttely
”Structores Finlandiae”, joka kiersi
seuraavina vuosina valtion vientinäyttelylautakunnan avustuksella
maailmaa avaten tietä suomalaiselle rakennusviennille. Myös yhteistyö eri maiden sisarjärjestöjen kanssa käynnistyi vilkkaana jo
1960-luvulla.

”Kaikki muutkin voimatekijät,
kuten maalaisliitto, Atlantin
liitto ja Neuvostoliitto ovat
liittoja, eivät yhdistyksiä.”
Yhteistyö laajeni myös kotimaassa. Vuonna 1959 perustettu
Lämpöinsinööriyhdistys LIVI tuli
RILin yhteisöjäseneksi 25.5.1967.
RILin ensimmäinen alueosasto
perustettiin Ouluun 1.4.1969
Pentti Ikosen toimiessa sen ensimmäisenä puheenjohtajana.
Tampereen alueosasto perustettiin vajaat 10 vuotta myöhemmin
20.10.1978 puheenjohtajanaan Kalevi Ahonen. Lounais-Suomi sai

oman alueosastonsa Martti Artukan johdolla Wapun kynnyksellä
29.4.1981.
Ikäryhmistä ensimmäisenä
ehättivät järjestäytymään nuoret, jotka perustivat Sektorin yleisen opiskelija-aktivismin huippuvuonna 1968. RILin varttuneempi
väki seurasi pian perässä ja liiton
hallitus hyväksyi viikkoa aiemmin
perustetun Seniorikerhon liiton
jaostoksi 21.5.1970.
Talonrakennuksesta kasvoin
1960- ja 1970-luvuilla merkittävin
diplomi-insinöörejä työllistävä rakennetun ympäristön osa-alue. Samaan aikaan maa- ja vesirakennustoiminnan perinteinen rooli
alan asiantuntijoiden tärkeimpänä
työllistäjä supistui. Viime vuosikymmeninä nopeimmin laajenneita toimintasektoreita ovat olleet yhdyskunta- ja ympäristötekniikka, tutkimus- ja kehitystyö
sekä kiinteistötalous ja rakennuttaminen. Alan tehtävien muutokset ovat heijastuneet suoraan myös
RILin jäseniin, joka edustavat tänä
päivänä hyvin laajasti kaikkia alan
eri sektoreita ja tehtäviä.

RILin jäsenmäärä on kasvanut vajaassa viidessä vuosikymmenessä runsaasta 1 800 jäsenestä yli
6 700 jäseneen. Liitolla on Helsingin Töölössä 14 henkinen toimisto,
joka vastaa jäsenpalveluiden ohella
asiantuntijavaikuttamisesta, kilpailu- ja pätevyystoiminnasta sekä
julkaisu- ja koulutustoiminnasta.
Jäsentoiminta on jatkunut
RILissä vilkkaana läpi vuosikymmenten. Jo vuonna 1968 toimintansa aloittaneet tekniset jaostot
muuttuivat vuoden 2009 alussa
tekniikkaryhmiksi, kun RILin jäsenorganisaatio uudistettiin. Nykyään kaikille jäsenille avoimet kiinteistöhallinta ja rakennuttaminen; rakennus- ja rakennetekniikka; väylät, liikenne ja
logistiikka; sillat ja erikoisrakenteet; maa-, pohja- ja kalliotekniikka; energia- ja talotekniikka
sekä ympäristö- ja yhdyskuntatekniikka -ryhmät järjestävät vuosittain useita kymmeniä esitelmäja keskustelutilaisuuksia, yritys- ja
työmaavierailuja, ekskursioita ja
kokouksia. Lisäksi lukuisat toimikunnat käsittelevät erikoisosaa-
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mista vaativia teknisiä kysymyksiä
ja toimivat varsinkin julkaisutoiminnan tärkeänä tukena.
Virkistys-, kulttuuri- ja urheilutapahtumat ovat aina kuuluneet
jäsenten suosituimpien toimintamuotojen joukkoon, koska ne tarjoavat mahdollisuuden tavata ystäviä ja tuttavia kiireisen arjen
keskellä sekä verkottua läpi koko
ammattikunnan. RILin piirissä
järjestetään vuosittain omat tapahtumansa muun muassa golfin,
purjehduksen, tenniksen, suunnistuksen ja juoksun sekä teatterin ja
oopperan ystäville. Vuosikymme-

nestä toiseen kuitenkin ehdottomasti suosituimpana jäsenten kohtaamispaikkana ovat säilyneet glögit, joita on 2000-luvulta asti järjestetty jopa kaksi kertaa vuodessa
myös alueosastoissa!
Vuonna 2014 liitto on juhlinut
80-vuotista taivaltaan sekä juhlien
että työn merkeissä. Liitto on toiminnallisesti, taloudellisesti ja aatteellisesti vahva, mikä antaa erinomaiset eväät jatkaa työtä rakennetun ympäristön ja sen asiantuntijoiden hyväksi myös tulevina
vuosikymmeninä. ■

Yli 600 rilliläistä avceineen juhli liiton 80-vuotista taivalta hotelli Scandic Plazassa 13.6.2014. Juhlan teemana oli 30-luku.
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