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KÜLAS SOOME 
EHITUSINSENERIDE LIIDUL

12. jaanuaril kohtus Eesti Ehitusin-

seneride Liidu volikogu delegatsioon 

Helsingis Soome Ehitusinseneride Lii-

du (RIL – Rakennusinsinöörien Liitto) 

esindajatega. Eesti delegatsiooni kuu-

lusid liidu tegevdirektori Tiia Rube-

ni ja volikogu esimehe Erki Laimetsa 

kõrval veel volikogu liikmed Heiki 

Meos, Kaupo Koitla ja Andres Piirsalu. 

Kohtumine toimus tipptasemel, kuna 

võõrustajatena osalesid ka RILi värs-

kelt valitud president Risto Vahanen, 

RILi tegevdirektor Helena Soimakallio 

ning FISE tegevdirektor Klaus Söder-

lund. 

Eesti ja Soome ehitusinseneride va-

hel on pikaajalised ja tugevad koostöö-

sidemed. Paraku on viimased kohtu-

mised ja ühisüritused liitude tasemel 

jäänud aastate taha. Toimunud kokku-

saamist võib vaadelda kui püüet uuen-

dada suhteid ja kui vahespurti tõhusa-

male koostööle. 

Pooled tutvustasid organisatsiooni-

de ülesehitust ja tegutsemispõhimõt-

teid. Saime teada, et RIL on loodud 

1934. aastal, liidul on 6200 liiget ning 1 

kollektiivliige. Seega on tegemist väga 

võimsa organisatsiooniga, kuhu kuu-

lub umbes 2/3 võimalikest liikmetest. 

RIL ühendab liikmetena diplomee-

ritud ehitusinsenere ja noorliikmeid. 

Bakalaureusekraadiga liikmeks ei saa. 

Liikmete hulgas on kõige rohkem üld-

ehitusinsenere (37%), VK insenere on 

6% ja KV insenere 4%. Ainsaks kol-

lektiivliikmeks on ajaloolistel põhjus-

tel kütte- ja ventilatsiooniinseneride 

ühing LIVI. Liitu kuulub ka 2000 üli-

õpilast ehk lausa 90% kogu ehitusvald-

konna üliõpilastest. 

RILi liikmemaks on 165 € aastas ja 

aastaeelarve jääb vahemikku 3–3,5 

miljonit eurot. 

Eesti ehitusinseneridele on kind-

lasti tuttavad palju praktilist kasutust 

leidnud RILi väljaanded. Kuni 1970. 

aastani anti välja publikatsioone kui 

«ehitusprojekteerimise ja ehitamise 

juhendeid». Publikatsioonide eesmärk 

on kirjeldada head praktikat, teoreeti-

list tausta ning selgitada standardite, 

koodide ja määruste kasutamist ker-

gesti arusaadaval kujul. RIL annab igal 

aastal välja umbes 10 uut publikatsioo-

ni, igaühe tiraaž ca 600 eksemplari. 

Kokku on RIL läbi ajaloo välja and-

nud 250 publikatsiooni, millest 150 on 

praegu ka müügis.

Väljaandeid on kolme tüüpi:

red books ehk punased raamatud, 

milles on esitatud tehnilist laadi ül-

disemaid juhiseid;

green books ehk rohelised raamatud, 

mis on võrreldes punase raamatuga 

tehnilisemad ja detailsemad. Rohe-

lisi raamatuid kasutatakse ka õppe-

materjalina ülikoolides;

muud publikatsioonid (sõnaraama-

tud (ka Eestis palju kasutamist leid-

nud), õigusalased publikatsioonid, 

teaduslike uuringutega seotud välja-

anded, konverentside raportid jm).

Üldjuhul uuendatakse punaseid raa-

matuid iga 10 aasta tagant ja rohelisi 

raamatuid veelgi harvem. 50% ulatuses 

fi nantseeritakse väljaandeid väljast-

poolt RILi, peamiselt Soome keskkon-

naministeeriumi, aga ka erinevate ette-

võtete toel. Teise poole kuludest katab 

raamatute müügist saadav tulu.

Alates 2012. aastast hakatakse koos 

Rakennustietoga välja andma ka e-raa-

matuid. Hetkel peetakse olulisimaks 

publitseerimisteemat „Design Guides 

for Eurocodes”, st juhendite koostamist 

kergendamaks Eurokoodeksite kasu-

tuselevõttu Soomes.

Kohtumisel arutleti selle üle, kuidas 

on ehitusinseneride kvalifi katsiooni 

tunnustamine ja kutsestandardite väl-

jatöötamine vastavuses ELi raamdirek-

tiiviga. Soomlased ei ole EL EQF-iga 

(European Qualifi cations Framework) 

veel väga tutvunud. Nende «kvalifi -

katsioonikomisjonil» on üsna suur 

otsustusõigus, seevastu Eestis jällegi 

järgitakse väga täpselt ettekirjutatud 

nõudeid ja loetakse kokku koolitustelt 

saadud punktid. Soomes tegeleb ehi-

a)

b)

c)

tusinseneride pädevuse hindamise ja 

tunnustamisega eraldiseisev organisat-

sioon FISE, mille hindamiskomisjoni 

(meie EELi kutsekomisjoni analoog) 

liikmete hulgas on ka RILi esindajad. 

Üldiselt nõutakse, et pädevust tuleb 

uuendada iga 7 aasta järel. Erinevalt 

Eestist pole Soomes täienduskoolituste 

punktide süsteemi, kuid eeldatakse, et 

7 aasta jooksul tehakse koolitusi mini-

maalselt 5 päeva ulatuses. Meile, aga ka 

soomlastele endile, tundus sedavõrd 

vähene koolitusnõue kaasaegses elu-

kestvat õppimist propageerivas kesk-

konnas üsna ebapiisav. Eestis kehtiv 

kutsete andmise kord äratas soomlas-

tes suurt huvi ja selles on meil kindlasti 

koostöövõimalus olemas. 

Peamised tulipunktid, millele haka-

takse RILis edaspidi suuremat tähele-

panu pöörama, on seotud sisekliima 

kvaliteediga. Ajendiks on eelkõige 

niiskusest tekkinud hallitus ja selle ta-

gajärjed hoonetes.

Huvitav teema oli ehitusvigade and-

mebaas (Rakennusvirhepankki), mida 

haldab samuti FISE. Oleme ka EELi vo-

likogus analoogse andmebaasi loomise 

teemat arutanud, aga tegudeni pole seni 

veel jõutud. Ehk annaks Soome and-

mebaas ideid. Rakennusvirhepankki’sse 

koondatakse praktikas ilmnenud levi-

numad ja ohutuse seisukohast riskant-

semad ehitusvead. Ehitusvigade and-

mebaasi eesmärgiks on kindlustada, et 

leviks info heast ja turvalisest ehitami-

sest, edendada ehitamise arendamist 

ning ära hoida ehitusvigu ja keskkon-

nakahjusid. Täpsemat infot ehitusviga-

de andmebaasi kohta võib leida veebi-

lehelt www.rakennusvirhepankki.fi . 

RILi ja EELi edasiste koostööpunk-

tidena lepiti kokku järgmistes tege-

vustes: täienduskoolituste korraldami-

ne, pädevuste ja kutsete vastastikuse 

tunnustamise lihtsustamine, ühiste 

publikatsioonide toimetamine ja RILi 

publikatsioonide tõlkimine. Lepiti ka 

kokku, et edaspidi kohtutakse regu-

laarselt igal aastal. 
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