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Tutkielmassa tarkastellaan tamperelaisen rakennusmestarikunnan syntyä ja 
rakennusmestarien ammatillista kehitystä 1800-luvun lopulta aina sotien jälkeiseen aikaan. 
Rakennusmestarien ammatillisen järjestäytymisen myötä tutkielman keskeisiksi 
kysymyksiksi nousevat vuonna 1885 perustettujen teollisuuskoulujen käyneiden 
rakennusmestarien vaikutusvallan voimakas kasvu rakennusteollisuudessa, samoin kuin 
rakennusmestarien keskuudessa vallinnut ammatillinen identiteetti ja yhteenkuuluvuuden 
tunne.

1800-luvun loppu ja 1900-luvun alku olivat suomalaisen rakennusteollisuuden historiassa 
useiden päällekkäisten ja merkittävien murrosten aikaa. Teollistumisen ja kaupungistumisen 
aiheuttama rakentamisen paine muutti rakennustapoja ja -tekniikkaa ja kasvatti rakennuksia 
sekä niiden koon että määrän osalta. Samaan aikaan alan koulutus kehittyi ja eri ammattipiirit 
alkoivat järjestäytyä. Tampereella aluksi työväenyhdistyksen alaisuuteen järjestäytyneet 
rakennusmestarit irtaantuivat työntekijäpuolesta viimeistään vuonna 1897, jolloin he 
perustivat Tampereen Rakennusmestariyhdistyksen. Vain joitakin vuosia yhdistyksen 
perustamisesta se ryhtyi työnantajaosapuoleksi rakennustyöväen kanssa käytäviin 
neuvotteluihin. Teollisuuskoulun käyneet rakennusmestarit olivat jo ennen ammatillista 
järjestäytymistään vaatineet etuoikeuksia ja jopa yksinoikeutta rakennustyönjohtoon ja 
-urakointiin, ja järjestäytyneenä ammattikuntana nämä vaatimukset voimistuivat ja osin 
toteutuivatkin. Pian rakennusmestarit saavuttivat merkittävimmän aseman 
rakennusteollisuudessa: urakoitsijoina, rakennusmateriaalien tuottajina ja 
rakennusmenetelmien kehittäjinä. Moni rakennusmestari kunnostautui myös rakennusten 
suunnittelussa eli arkkitehtina.

Tutkielman alkuosissa käydään läpi tamperelaisen rakennusmestarikunnan järjestäytyminen 
ja nousu rakennusteollisuuden johtaville paikoille. Se kehitys kulki aluksi kahdesta puolen 
vuoden kurssista koostuneilta teollisuuskoulujen rakennusosastoilta ammatilliseen 
järjestäytymiseen, edunvalvontaan sekä rakennusliikkeiden johtoon. Tutkielman 
jälkimmäisessä osassa esitellään joitakin Tampereen merkittävimpiä rakennusalan yrittäjiä ja 
heidän uriensa ja rakennusliikkeidensä vaiheita. Tällä osoitetaan vuosisadan takaisen 
rakennusteollisuuden menestysresepti, joka kulki lähes poikkeuksetta ensin kesätöiden kautta 
sellaisia pääsyvaatimuksissaan edellyttäneisiin teollisuuskouluihin, sitten mestariksi toisen 



palvelukseen ja viimein oman rakennusalan yrityksen perustamiseen. Rakennusurakoinnin 
lisäksi myös rakennusainetuotannosta tuli monelle rakennusmestarille erinomaista 
liiketoimintaa. Esimerkiksi tamperelaislähtöisestä Richard Helanderista kehittyi yksi 
suomalaisen rautabetonitekniikan pioneereista. Paljon myöhemmin tamperelaistunut Mattisen 
ja Niemelän rakennusliike kulki etujoukoissa siinä vallankumouksessa, jossa tiilet ja muurarit 
vaihtuivat betonielementtien kokoonpanoon nostureiden avulla.

Tutkielmassa kysytään, miten ja millaisen toiminnan tai perustelujen avulla nimenomaan 
teollisuuskoulun käynyt rakennusmestarikunta saavutti niin merkittävän aseman 
rakennusteollisuudessa. Rakennustekniikan monimuotoinen ja voimakas kehitys 1900-luvun 
vaihteessa loi tarpeen yhä koulutetummalle ja ammattitaitoisemmalle rakennustyönjohdolle. 
Kuitenkin järjestäytyneen rakennusmestarikunnan oma toiminta ja vaatimukset heidän 
ammattikuntansa suosimiseksi olivat yhtä voimakkaita kuin tehokkaitakin. Osasyy 
rakennusmestarien aseman lujittumiseen rakennusteollisuuden arvostettuna ammattikuntana 
liittyy tutkielmani toiseen keskeiseen teemaan, rakennusmestarien ammatillisen identiteetin 
aktiiviseen ylläpitoon ja vaalimiseen. Rakennusmestarikunnan järjestötoiminnan aktiivisuus, 
jota esimerkiksi alan äänenkannattaja Rakennustaito-lehti entisestään lujitti, voidaan nähdä 
yhtenä syynä rakennusmestarien uskottavan ja arvostetun yhteiskunnallisen aseman 
syntymälle ja kehitykselle.

Tutkielman tärkeimpiä lähdeaineistoja ovat olleet mainittu Rakennustaito-lehti, joka 
perustamisestaan vuonna 1905 alkaen paitsi käsitteli laajasti rakennusmestarien 
ammattikunnan järjestäytymisen ja rakennustekniikan kysymyksiä, myös sisältää sekä 
Tampereen Rakennusmestariyhdistyksen että Suomen Rakennusmestariliiton keskeiset 
kokouspöytäkirjat. Tutkielman avuksi on saatu myös merkittävä määrä Tampereen 
Rakennusmestariyhdistyksen (TRY) keräämää aineistoa. Tutkielman lisäksi tekijä on 
kirjoittanut TRY:lle rakennusperinnekirjan käsikirjoituksen, josta on tarkoitus julkaista kirja 
vuoden 2010 kuluessa. Parasta aiheeseen liittyvää tutkimusta on tehnyt 1960- ja 70-luvuilla 
Matti J. Lahti, jonka teoksista on ollut merkittävää apua tämän tutkielman tietojen 
tarkistamisessa ja uusien näkökulmien luomisessa.

Tutkimustehtävänä on osoittaa tamperelaisten rakennusmestarien ohittamattoman 
monipuolinen vaikutus kaikkialla tamperelaisessa rakennusteollisuudessa. Siinä korostetaan 
rakennushistorian ymmärtämistä kokonaisvaltaisesti niin teknillisenä, taloudellisena, 
esteettisenä ja esimerkiksi sosiaalisena ilmiöinä, joista yhtäkään ei voida ohittaa 
yrittäessämme ymmärtää rakentamisen historiaa. Tällaisenaan tutkielma pyrkii erottautumaan 
usein yksittäisiin teemoihin ja näkökulmiin sitoutuneesta suomalaista rakennushistorian 
tutkimuksesta ja kirjallisuudesta. Tällaisenaan käytetty tutkimusmenetelmä on ollut varsin 
holistinen. Tiettyjen muisteltujen aineistojen analyysissä on otettu huomioon niin sanotun 
akateemisen muistitietotutkimuksen (oral history) kysymyksenasettelu ja metodologinen 
orientaatio.
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1. Johdanto

1.1. Tutkimuskohde, -ongelma ja -rakenne

Paneudun tässä tutkielmassa tamperelaisten rakennusmestareiden ammatilliseen kehitykseen 

melkoisen pitkällä aikajanalla, 1800-luvun lopulta aina 1960-luvulle. Rakennusmestareiden 

rakennusalalla tapahtuneen ammatillisen roolin muutoksen kautta lähestyn tutkielmani muita 

pääkysymyksiä, kuten rakennusmestareiden merkittävää panosta sekä tamperelaisessa että 

valtakunnallisessa rakennusteollisuudessa. Rakennusmestareiden harjoittaman 

rakennustyönjohdon ja -urakoinnin ohella keskeisiksi tutkimuskohteiksi nousevat tällöin 

esimerkiksi heidän panoksensa alan innovaatioiden, uusien menetelmien ja materiaalien 

kehitykseen ja käyttöönottoon. Rakennusmestarien keskuudessa aina 1800-luvun lopulta 

ilmennyt poikkeuksellisen voimakas yhteenkuuluvuuden tunne ja ammatillinen identiteetti on 

myös yksi tutkimuskohteistani. Tällaisenaan tutkielmassani on taustoitettava myös 

Tampereen ja Suomen yleisemmän rakennushistorian laajempia kehityskulkuja. Käytän 

tutkielmassa hyväkseni Tampereen rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry:lle (TRY ry.) 

kirjoittamaani rakennusperinnekirjan käsikirjoitusta, johon sain yhdistykseltä taloudellista 

tukea.

Rakennusmestari -ammattinimike oli vielä 1800-luvun puolivälissä varsin vähäisessä 

käytössä, mutta ammattikuntalaitoksesta elinkeinovapauteen siirtymisen ajoituttua orastavan 

teollistumisen ja sitä seuranneen rakennusbuumin kanssa samalle ajanjaksolle, järjestettiin 

rakennusalan työnjohto Suomessa nimenomaan rakennusmestareiden varaan, erotuksena 

aiemmista kirvesmies- tai muurarimestareista, arkkitehdeista tai aiemmin rakennuttajina 

toimineista rakennusalan ”maallikoista”. Tässä järjestämisessä keskeistä oli koulutus, kun 

rakennustyönjohdon ammattilaisia alkoi valmistua Suomen senaatin vuonna 1885 antaman 

asetuksella perustetuista teollisuuskouluista. Teollisuuskoulun aluksi kaksivuotisilta (ja 

vuodesta 1911 lähtien kolmivuotiselta) rakennusosastoilta valmistuneet rakennusmestarit 

muodostivat pian suomalaisen rakennusteollisuuden kovimman ytimen. Kyse ei tosin ollut 

pelkästä yhteiskunnan taholta järjestetystä ilmiöstä, vaan teollisuuskoululaiset 

rakennusmestarit ajoivat itse hyvin aktiivisesti omia etuoikeuksiaan rakennustyönjohdossa, 
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jopa niin, että he usein vaativat rakennusmestarina toimimista ja urakointia 

yksinoikeudekseen.

Rakennusmestarit olivat 1800-luvun lopulta lähtien mukana kaikilla rakentamisen 

keskeisimmillä osa-alueilla. Paitsi työnjohtajina ja 1900-luvun alkuvuosista lähtien myös 

rakennusteollisuuden työnantajaosapuolena, rakennusmestarit kunnostautuivat varsinkin 

urakoitsijoina, rakennusalan yrittäjinä, menetelmien ja materiaalien kehittäjinä, kauppiaina 

sekä arkkitehteina. Analogisesti rakennusmestarien ammattikuntaa voisi verrata 

nykyaikaiseen monialayritykseen, jossa pyritään saamaan haltuun kaikki tai mahdollisimman 

moni työn ja tuotannon osa-alue. Teollisuuskoulun rakennusosaston päästötodistus ei tosin 

ollut mikään suora avain taloudelliseen menestykseen ja vaikutusvaltaan rakennusalalla, 

mutta eräänlainen perusedellytys se kyllä näyttää olleen. Kuitenkin suurin osa 

teollisuuskouluista valmistuneista rakennusmestareista työskenteli rakennusliikkeen, 

teollisuuden tai esimerkiksi kunnan ja valtion laitosten palveluksessa. Valtion ja kuntien 

palveluksessa työskennelleet rakennusmestarikunta on oma ja varsin suurilukuinen 

joukkonsa. Olen kuitenkin rajannut nämä kuntien ja valtion rakennusmestarit tämän 

tutkielman ulkopuolelle ja keskityn tässä vain yksityisellä puolella toimineisiin 

rakennusmestareihin.

Suomen merkittävimpiin kaupunkeihin perustettiin senaatin vuoden 1885 asetuksella 

teollisuuskoulut. Rakennustyönjohto keskittyi hiljalleen rakennusmestareille ja nimenomaan 

teollisuuskoulun rakennusosaston käyneille rakennusmestareille, pitkälti heidän omien 

järjestelmällisten vaatimustensa mukaisesti. Teollisuuskouluista ei toisin sanoen valmistunut 

”rakennusmestareita”, mutta teollisuuskoulusta onnistuttiin ajan kuluessa muodostamaan 

käytännössä ehto rakennusmestarin virkoihin ja ammattinimityksen käyttöön.

1890-luvulla perustetut paikalliset rakennusmestariyhdistykset oli nekin tarkoitettu pääasiassa 

koulun käyneille mestareille. Tampereen Rakennusmestariyhdistyksen edeltäjä oli vuonna 

1892 perustettu ”Rakennusmestari- ja mekanikkoklubi”, joka liitettiin Tampereen 

työväenyhdistyksen alajaostoksi. Jo tässä varsinaisen rakennusmestariyhdistyksen edeltäjässä 

näkyi teollisuuskoulun rakennusmestareiden vahva rooli: vaikka tämä yhdistys koostui 10 

rakennusmestarista ja 15 mekaanikosta, niin kaikki viisi yhdistyksen sääntöjä laatineeseen 

toimikuntaan kuuluvaa olivat teollisuuskoulun huonerakennusosaston käynyttä 

rakennusmestaria. Työväenyhdistyksen siirryttyä 1890-luvun kuluessa aatteellisesti 
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lähemmäs marxilais-kautskylaista linjaa, kokivat rakennusmestarit tämänlaisen 

yhdistystoiminnan mahdottomaksi ja klubin toiminta hiipui.

”Mutta pian nosti työväenyhdistys tankoon oman puoluelippunsa, joten niillä, jotka eivät  

halunneet tehdä kunniaa tälle lipulle, ei myöskään ollut tilaa sen lipun alla. Tästä syystä  

Rakennusmestari- ja Mekanikkoklubi erosi yhdistyksestä ja sen toiminta loppuikin tähän.  

Luultavasti oli myös selvinnyt, että nämä eri ammattipiirit eivät joka suhteessa löytäneet  

yhtymäkohtia harrastuksilleen, eikä aatteellinen puoli yksin ollut riittävä yhdysside.”1

Vuoden 1896 lokakuussa tehtiin perustaa nyttemmin jo yli satavuotiaalle yhdistykselle, kun 

yhdistystoiminnasta innostuineita rakennusmestareita kokoontui Hämeenkatu 12:ssa 

sijainneeseen Nylundin kahvilaan. Kokouksen puheenjohtajalla ja koolle kutsujalla oli jo 

tuolloin ajatuksia valtakunnallisen yhdistyksen perustamisesta, ja läheltä piti, ettei sellaista 

tuolloin perustettu. Paikallisen yhdistyksen kannattajat voittivat järjestetyn äänestyksen vain 

pienellä enemmistöllä. Vahvistus Tampereen Rakennusmestariyhdistyksen säännöille saatiin 

10. toukokuuta 1897 ja ensimmäinen kokous pidettiin heti toukokuun 22. päivä. Myöhemmin 

paikallisista rakennusmestariyhdistyksistä ja näiden vuonna 1905 perustamasta Suomen 

Rakennusmestariliitosta tuli pitkäksi aikaa työnantajaosapuoli rakennusalan työmarkkinoiden 

neuvotteluissa. Ensin työnantajapolitiikkaa harjoittivat Rakennusmestariliitto ja sen 

paikallisosastot, ja kun vuonna 1921 perustettiin Suomen Rakennusteollisuuden 

työnantajaliitto, oli rakennusmestarien rooli tässäkin keskeinen. Perustetun liiton johtokunta 

koostui merkittäviltä osin rakennusmestariliitosta ja Rakennusmestariliiton ja Suomen 

Rakennusteollisuuden työnantajaliiton välit olivat muutenkin erittäin läheiset. 

Rakennusmestareiden harjoittama työnantajapolitiikka on luonnollisesti myös yksi 

tutkimuskohteeni.

Yksi pro gradu -tutkielmani keskeisistä teemoista on rakennusmestarien ryhtyminen alan 

merkittävimmiksi yrittäjiksi: urakoitsijoiksi, gryndereiksi, suunnittelijoiksi ja esim. 

rakennusainetuottajiksi. Ei ollut mitenkään poikkeuksellista, että esimerkiksi tamperelaisen 

1900-luvun alun arvorakennuksen urakoi rakennusmestarin perustama rakennusliike, piirsi 

toinen rakennusmestarikoulutuksen käynyt suunnittelija ja työnjohdosta vastasi kolmas, 

rakennusliikkeen palveluksessa ollut vastaava rakennusmestari. Rakennusmestarien 

perustamat liikeyritykset kohosivat valtakunnallisestikin merkittäviksi ja suurimmat yritykset 

perustivat yhteistoiminnassa merkittäviä rakennusalan liikeyrityksiä ja toimijoita, kuten 

1Tiitola, Heikki: Tamperetta rakentamassa (1948) 115.
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vaikkapa Tampereen Sosiaalisen Asuntotuotannon Tasa Oy:n ja myöhemmin esimerkiksi 

Soraseulan. Rakennusliikkeet perustivat myös omia materiaalilaitoksia, tyypillisesti 

tiilitehtaita, joilla pyrittiin varmistamaan edullisten rakennusaineiden varman saanti. Toisin 

sanoen rakennusmestareiden harjoittama rakennusalan liiketoiminta levisi aivan kaikille 

rakennusteollisuuden tärkeimmille aloille. Kilpailijatkin tekivät yhteistyötä, milloin toistensa 

asiakkaina, milloin yhteisissä urakoissa ja projekteissa, joista Soraseulassa ja Tasa Oy:ssäkin 

oli kyse. Lähestyn gradussani myös tätä jännitettä, joka syntyy hegemonisen yhteistyön ja 

raa'an taloudellisen kilpailun ääripäistä.

1800-luvun lopulta lähtien rakennusmestarin rooli kehittyi monisärmäiseksi – sellaisiin 

suuntiin, joissa mestari näki liiketoiminnan mahdollisuuksia. Yksi rakennusmestari hoiteli 

rakennuttajan leivissä pelkästään työnjohtotehtäviä, toinen suuntautui rakennuspiirtäjäksi, 

kolmas taas ryhtyi urakoimaan itsenäisesti. Joku saattoi hoitaa oman rakennusliikkeensä 

nimissä jopa kaikkia rakennusalan johto- ja suunnittelutehtäviä ja toimimaan grynderinä. 

Sellaisesta tuli monelle loistava bisnes.

”Nämä myöhemmät [rakennusmestarit] eivät enään olleet käsityöläisiin verrattavia  

elinkeinonharjoittajia, jotka suorittivat tilaustyötä, vaan teknillisen toimensa ohella 

liikemiehiä, jotka toimivat työnantajina, urakoitsijoina (ja) kauppiaina.”2

Tutkielmaani sisältyy myös joitakin eri tavoin menestyneiden ”rakennusmestarien 

muotokuvia”, joissa esitellään sekä urakoijina, suunnittelijoina että rakennusmateriaalien 

tuottajina menestyneiden tamperelaisten rakennusmestarien työuria ja liikeyritystä. Tällä 

osoitan käytännössä sen tien, joka rakennusalalla menestymisen eteen oli 

tarkasteluajankohtana kuljettava. Polku kulki lähes aina niin, että ensin hakeuduttiin 

kesätöihin rakennuksille, sitten teollisuuskouluun ja sieltä vähäksi aikaa toisen palvelukseen 

(vastaavaksi) rakennusmestariksi. Vasta näiden vaiheiden jälkeen perustettiin oma 

rakennusliike tai muu alan yritys (suunnittelutoimisto, materiaalituotantolaitos), joka otti 

aluksi pieniä töitä ja urakoita. Pienistä urakoista hyvän maineen saavutettuaan nämä 

yrittäjämestarit sitten pikku hiljaa kasvattivat liiketoimintaansa.

Käyn gradussani tamperelaisesimerkein läpi myös erilaisten rakennusalan innovaatioiden 

genealogiaa, siis sitä, miten näitä innovaatioita ilmaantui ja vakiintui suomalaisille ja 

tamperelaisille työmaille. Mitä merkittävämpi innovaatio, sitä suuremmalla 

2Voionmaa, Väinö: Tampereen historia 3, s. 131
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todennäköisyydellä se kopioitiin ulkomailta ja patentoitiin Suomessa – ja usein 

rakennusmestarin toimesta. Tässä innovaatioiden genealogiassa tarkastelen esimerkiksi 

tamperelaislähtöisen rakennusmestarin Richard Helanderin pioneerityötä 

rautabetonitekniikassa (teräsbetonitekniikassa) ja myös esimerkiksi Rakennusliike Mattisen 

& Niemelän vastaavaa roolia elementtitekniikan vallankumouksessa vuoden 1960 tienoilla.

Tutkimustehtävä ja -kysymykset

Tutkielman pääkysymykset liittyvät rakennusmestareiden ammatillisen roolin muutokseen ja 

vaikutusvallan kasvuun rakennusalalla, ja toisaalta rakennusmestarien ammatilliseen 

identiteettiin ja sen vaalimiseen. Muutoksesta ja kasvusta puhuttaessa on hyvä muistaa, että 

ennen 1880-lukua rakennustyönjohto oli varsin hajallaan, ja oikeastaan varsinainen puheena 

oleva rakennusmestarikunta syntyi vasta tällöin. Rakennusmestarikunnan ”muutoksen” sijaan 

pitäisikin ehkä puhua sen ”syntymisestä” ja samaan aikaan toteutuneesta, kokonaisen 

teollisuudenhaaran keskeisten paikkojen ”haltuunotosta”. Millaisin perusteluin tämä 

haltuunotto tehtiin? Järjestäytyneiden rakennusmestareiden keskeisiä tavoitteita olivat muun 

muassa teollisuuskouluista valmistuneiden mestareiden vaikutusvallan kasvattaminen ja 

esimerkiksi urakkahuutokaupoista luopuminen. Missä määrin nämä olivat itsekkäitä ja 

taloudellista etua tavoittelevia tavoitteita, ja missä määrin näihin pyrittiin itse rakentamisen 

edun ja laadun nimissä? Rakennusmestareiden puheet viittaavat tietenkin jälkimmäisiin, siis 

että heidän suosimisensa rakennustyönjohdon palkkaamisessa olisi palvellut ennen kaikkea 

yleistä etua ja rakentamisen laatua, mutta voiko tällaisia puheita pitää uskottavina? Millaisen 

teknis-taloudellisen valmiuden teollisuuskoulun käyneet rakennusmestarit pystyivät 

omaksumaan verrattuna muihin rakentajiin?

Esittelen tamperelaisesimerkein 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alkupuolen 

rakennusmestareiden perustamia rakennusliikkeitä ja materiaalituotantolaitoksia. 1800-luvun 

lopun valtava rakennusbuumi loi tilauksen näille yrityksille, mutta pyrin kuvaamaan 

tutkielmassani alalla menestymisen perusedellytyksiä. Ainakin hyvä maine vaikutti 

merkittävästi uuden yrittäjän liiketoiminnan kasvulle, mutta missä määrin esimerkiksi hyvät 

henkilösuhteet kunnan luottamuselimiin tai liike-elämän ja teollisuuden päättäjiin vaikuttivat 

tähän? Millaista kilpailua rakennusurakoiden hinnoista käytiin ja mitkä seikat osoittautuivat 

ratkaisevaksi näitä urakoita jaettaessa? Pyrin löytämään tutkielmassani rakennusalalla 
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selviämisen ja menestymisen keskeisimmät edellytykset kokoamalla menestyneiden 

liikkeiden historioista eräänlaisen menestyksen genealogian.

Monet rakennusalan innovaatiot, vaikkapa rautabetoni- tai elementtitekniikka, olivat suoria 

kopioita ulkomaisista esikuvista. Kumpaankin em. tekniikkaan suhtauduttiin 

rakentajapiireissä aluksi epäillen, mikä osoittautui näille epäilijöille suorastaan taloudelliseksi 

emämunaukseksi. Hanakasti uuteen ja myöhemmin läpilyöneen teknologiaan tarttuneet saivat 

muihin useamman vuoden etumatkan ja siten taloudellisen etulyöntiaseman, kun 

rakennuttajat alkoivat haluta kulloisenkin tekniikan mukaisia ratkaisuja rakennuksiinsa. 

Suomalaiset rakentajat ja rakennusmestarit tekivät ahkerasti opintomatkoja ulkomaille ja 

seurasivat ulkomaista tutkimusta ja kirjoittelua uusista keksinnöistä. Esimerkiksi 

rakennusmestarien jo vuonna 1905 perustamassa Rakennustaito-lehdessä esiteltiin jatkuvasti 

uusia ulkomaisia ratkaisuja. Myös innovaatioiden kehityksestä pyrin kokoamaan eräänlaisen 

genealogian, joka vastaa kysymykseen, kuinka nämä merkittävimmät rakennusteollisuuden 

innovaatiot kulkeutuivat ja vakiintuivat suomalaiseen rakennusteollisuuteen.

Tutkielma pyrkii osoittamaan rakennusmestarien merkittävän vaikutuksen tamperelaiseen 

rakentamiseen 1900-luvun ensimmäisellä puoliskolla. Se kertoo, kuinka tämä vaikutusvalta 

saavutettiin koulutuksen ja ammatillisen järjestäytymisen avulla. Jos tarkastelujakson aikaista 

rakennusteollisuuden historiaa ylipäätään tutkitaan, ovat rakennusmestarit monessa suhteessa 

ensisijainen ja ohittamaton joukko vaikuttajia useillakin rakentamisen tärkeimmillä osa-

alueilla.

Pelkästään tekniset tai pelkästään esteettiset perustelut esimerkiksi rakennuskannan 

arvioinnissa jäävät usein puutteellisiksi, koska tällöin unohdetaan muu historia, siis ne 

olosuhteet, joissa aikanaan varsinaisesti rakennettiin. Haluan sanoa tutkielmallani, että 

rakennusten ja rakennusteollisuuden historiaa ei voida tulkita ja selittää kapeiden 

lähestymistapojen kautta, tai lopputulos jää väistämättä sekin kapeaksi. Rakennushistoria on 

sekä tekniikan, talouden, rakennustaiteen, työn, arjen ja esimerkiksi alueiden historiaa. 

Rakennusmestarit toimivat kaikilla näillä rakennustoiminnan osa-alueilla ja siten heidän 

toimintansa tutkiminen voi avata riittävän kokonaisvaltaisen näkökulmaan rakentamisen 

historiaan. Rakennushistorian ymmärtäminen kokonaisvaltaisesti tarkoittaa, että tätä historiaa 

arvioidaan kaikista mahdollisista näkökulmista ja tiedoista käsin. Jokaisella arkkitehtonisella 

tyylisuunnalla tai vaikkapa rakennusteknisellä vallankumouksella on yhtymäkohtia 

laajempaan historialliseen tilanteeseen ja ajan yhteiskuntaan. Tampereellakin kuulee usein 
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arvosteltavan esimerkiksi 60- ja 70-lukujen elementtitekniikalla toteutettujen kerrostalojen 

ulkonäköä ja yleistä tympeyttä. Eiväthän ne monen mielestä kauniita olekaan, mutta talojen 

ulkoinen kauneus taisi olla sodanjälkeisessä kaupungistumiskehityksessä oikeastaan 

sivuseikka: rakentajilleen elementtitalot tulivat uskomattoman edullisiksi ilman, että 

rakennusten kohonnut varustelutaso lainkaan kärsi. Pääsyynä elementtitalojen rakentamiseen 

ei siis välttämättä ole tuon ajan arkkitehtuurin tylsämielisyys, vaan paremminkin 

rakennuttajan halu päästä hankkeensa rakennuskustannuksissa todella huomattaviin 

säästöihin. Yksi relevantti syy elementtirakentamisen vallankumoukselle oli siis joko 

rakennuttajan (vai pitäisikö sanoa yhteiskunnan) köyhyys tai nuukuus.

Tällaisen esimerkin valossa näemme, kuinka rakennushistorian eri osa-alueet vaikuttavat 

toisiinsa. Elementtirakentamisen vallankumous 60-luvun alusta lähtien liittyi esimerkiksi 

suomalaisen sodanjälkeisen kaupungistumisen (toiseen) aaltoon. Sotakorvauksia pyrittiin 

maksamaan etenkin teollisuuden tuotteilla, ja teollisuuden keskittyessä tietyille alueille, 

tarvittiin tietenkin myös asuntoja – paljon ja nopeasti. Elementtirakentamisen pioneerit 

pystyivät tekemään rakennusurakoita parhaimmillaan puolet halvemmalla kuin 

perinteisemmillä menetelmillä. Ei ihme, että esimerkiksi kaupunkien päättäjät myös 

Tampereella tarttuivat tähän täkyyn. Elementtitekniikka on tietenkin varsinkin tekniikan 

historiaa, mutta syyt sen vallankumoukseen ovat ennen kaikkea taloudellisia, rakennusalalla 

kun on 1900-luvun alusta saakka pyritty säästämään kaikessa mahdollisessa. Samoihin 

aikoihin alkoi, joskin ainakin osittain tästä tekniikasta riippumattomana ilmiönä 

lähiörakentaminen, joka edustaa omanlaistaan käännettä paitsi alueiden niin myös asumisen 

historiassa. Ja toki elementtitekniikan vallankumous muutti koko rakennustyön. Kerrostalon 

rakentaminen oli aiemmin ollut työhön osallistuvien rakentajien lukumäärän puolesta 

todellinen massatapahtuma, mutta elementtitekniikka teki työstä kokoonpanotyötä, jota yksi 

ihminen saattoi hallita nosturillaan.

Tässä tutkielmassa pääpaino on rakennustekniikan ja -menetelmien kehityksen sijaan 

rakennustyönjohdossa ja rakennusmestareissa. Osoitan tutkielmassani näitä 

rakennusmestarien piirteitä niin yksityisen kuin yleisenkin havainnollistamisen kautta, kun 

yhtäältä kerron tietoja yksittäisten rakennusmestarien toiminnasta ja toisaalta myös heidän 

toiminnastaan yhdessä, järjestäytyneenä ja omia etujaan ajavana ammattikuntana. 

Rakennusmestarien keskuudessa on vallinnut aina 1800-luvun lopulta saakka jopa 

ainutlaatuinen hegemonia ja ammattiveljeys, ja ammattinimikkeen käytöstä ja maineesta 
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ollaan oltu hyvin tarkkoja. Tutkielmani selittää ammattikunnan sisäistä yhteenkuuluvuutta, 

jollaista ei nykyään ole näkyvissä lainkaan entisessä mitassa. Rakennusmestarin ammatti on 

1900-luvun lopun vuosikymmeninä keskiluokkaistunut ja aiemmin arvostettu 

ammattinimikekin on mielestäni arkipäiväistynyt yhdeksi rakennusalan tavanomaisista 

ammateista. Nykyajan rakennusmestarien välinen ammattiveljeys on laantunut entiseen 

aikaan verrattuna, mikä tosin lienee tosin osa tätä ammattikuntaa laajempaa yhteiskunnallista 

kehitystä.

Tutkielman rakenne

Tutkielmani alkaa ajallisesti 1800-luvun lopulta ja siinä taustoitetaan lyhyesti se tilanne, jossa 

suomalainen rakennustyönjohto oli ennen teollisuuskoulujen perustamista vuonna 1885. 

Teollisuuskouluja edeltävän tilanteen ja esimerkiksi ammattikuntalaitoksen aikaisen 

rakennustyönjohdon läpikäyminen on mielestäni perusteltua, jotta näemme millainen 

vaikutus koulutuksen kehittymisellä ja rakennusmestarien ammatillisella järjestäytymisellä 

lopulta oli rakennusmestarikunnan syntymään ja sen vaikutusvallan merkittävään kasvuun. 

Saman pääluvun 2 jälkimmäisessä osassa selostan, kuinka teollisuuskoulujen 

rakennusostoista vakiintui todellinen ”rakennusmestarikoulu” ja kuinka koulun käyneet 

rakennusmestarit alkoivat hiljalleen vaatia itselleen yhä merkittävämpiä yksinoikeuksia 

rakennustyönjohtoon. Teollisuuskoulujen perustamista seuranneina parina vuosikymmenenä 

elettiin eräänlaisessa siirtymävaiheessa, jossa nämä koulun käyneet lopulta syrjäyttivät 

käytännön työssä ammattinsa oppineet rakennusmestarit.

Luku 3 keskittyy rakennusmestarikunnan ammatilliseen järjestäytymiseen. Siinä kerrotaan 

sekä paikallisen Tampereen Rakennusmestariyhdistyksen että valtakunnallisen 

rakennusmestariliiton synty- ja varhaishistoriasta. Niin Suomen Rakennusmestariliitto kuin 

sen paikallisyhdistyksetkin ajautuivat lopulta varsin nopeasti ajamaan rakennusalan 

työnantajapolitiikkaa, kun niistä muodostui neuvotteluosapuoli samaan aikaan voimakkaasti 

järjestäytyneen työväestön vastinpariksi. Järjestäytymisen lisäksi samanaikaista kehitystä 

olivat sekä teollistumisen aikaansaama rakentamisen lisääntyminen että myös 

rakennustekniikan nopeat kehitysaskeleet. Tässä tilanteessa rakennusmestariliitto ja 

yhdistykset korostivat omassa toiminnassaan varsinkin sen roolia rakennusmestarikunnan 

koulutuksen jatkajana ja teknillisen valistuksen tuottajana. Liiton äänenkannattaja 
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Rakennustaito-lehti sekä alan kirjallisuus lisäsivät ammatillisen järjestäytymisen ohella 

rakennusmestarien hegemoniseksi kehittynyttä yhteenkuuluvuuden tunnetta, ja paitsi toisiaan, 

myös muualla yhteiskunnassa rakennusmestarien arvostus lisääntyi.

Luvussa 4 esittelen tamperelaisesimerkein, kuinka rakennusmestarien onnistui kohoamaan 

varmasti merkittävimmäksi ammattikunnaksi rakennusalalla, ainakin jos mittapuuna 

käytetään kaikkein menestyneimpien rakennusalan yrittäjien ammatillista taustaa. Tampereen 

suurimmat rakennusliikkeet kuten Tähtinen & Sola, Auttila & Noppa sekä Tasera ja sen 

edeltäjät olivat rakennusmestarien perustamia. Nämä yrittäjä-rakennusmestarit suuntautuivat 

kaikkialle rakennusteollisuuteen: moni ryhtyi urakoimaan itsenäisesti, jotkut ryhtyivät 

tuottamaan rakennusaineita ja jotkut, kuten esimerkiksi rakennusmestari Heikki Tiitola, 

alkoivat piirtää rakennuksia eli toimimaan arkkitehdin ammatissa. Luvussa käydään läpi 

nimenomaan näitä yksityiseen liiketoimintaan ryhtyneitä rakennusmestareita, jolloin ei pidä 

unohtaa, että suurin osa rakennusmestareista toki työskenteli toisten yritysten, valtion tai 

kuntien palveluksessa. Luvussa kuitenkin osoitetaan, että laajamittaisimman 

rakennustoiminnan taustalta löytyi Tampereella hyvinkin usein juuri rakennusmestari.

1.2. Lähteet ja tutkimuskirjallisuus

Käytetyt lähteet

Tässä tutkielmassa käytettyjen lähteiden olemus on hyvin kirjava. Tutkielmani taustalla on 

Tampereen Rakennusmestariyhdistykselle kirjoittamani (ja vielä tätä kirjoittaessa 

julkaisematon) rakennusperinnekirja, johon käytin uskollisesti mahdollisimman paljon sitä 

aineistoa, jonka yhdistys käsiini antoi. Perinnekirjan astetta epätieteellisemmät tavoitteet 

veivät tuota tekstiä enemmän kohti perinnettä ja kauemmas esiteltyjen asioiden tieteellistä 

tarkastelua. Kuitenkin tuo käsikirjoitus ja sen lähteet ovat muokanneet merkittävästi myös 

tämän tutkielman kysymyksenasettelua.

Tässäkin tutkielmassa selvästi esiin tuotava rakennusmestareiden selkeästi poikkeuksellinen 

ammattikuntansa perinteiden ja yhteenkuuluvuuden vaaliminen on toiminut myös niin, että 
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rakennusmestareista ja heidän yhdistyksistään on kirjoitettu kiitettävä määrä historiikkeja ja 

erilaisia muistojulkaisuja. Niistä on ollut runsaasti apua myös tämän kirjoittajan 

pyrkimyksissä. Ajoittain on jopa tuntunut siltä – kun olen esimerkiksi löytänyt jostakin 

kaappien kätköistä taas uuden merkkipäiväjulkaisun – että oma työni on vain jonkinlainen 

päivitys jo useaan kertaan kolutusta aiheesta, vaikka toki näkökulmani ovat usein 

omaperäisiäkin.

Näistä rakennusmestariyhdistysten historiikeista, muistojulkaisuista ja muusta kirjallisuudesta 

ja tutkimuksesta jotkut nousevat merkitykseltään ylitse muiden. Kaikkein varteenotettavinta 

tutkimusta aiheesta on tehnyt 1960- ja 70-luvuilla Matti J. Lahti, jota voisi pitää oman 

tutkielmani ja myös rakennusperinnekirjan kannalta todellisena oppi-isänä. Hänen 

työprosessinsa oli myös hyvin samanlainen kuin omani. Hän nimittäin kirjoitti sekä 

perinnekirjan Kuinka Helsinkiä on rakennettu? (Rakentajain Kustannus 1960) että samasta 

aiheesta myös väitöskirjansa Rakennusmestari Suomen teollistumisen läpimurtokaudella.  

Työn opettamasta rakentajasta koulun käyneeksi mestariksi. (julk. Rakentajain Kustannus 

1970). Tämän lisäksi Lahti kirjoitti muun muassa myös Suomen Rakennusmestariliiton 

historian 60-vuotisjuhlajulkaisun (1965).

Lahden tutkimustyö kohoaa muun lähdekirjallisuuden yläpuolelle monessakin suhteessa ja 

tähän tutkielmaan nähden se painiikin selvästi raskaammassa sarjassa. Perinnekirjaansa 

varten Lahti kokosi suomalaisittain aivan ainutlaatuisen vanhojen rakentamistapojen 

tietokirjan, josta voisi vastaan sanomattomin perustein tehdä heti uusintapainoksen. 

Erotuksena omaan työhöni Lahti teki tutkimustaan aikana, jolloin hän saattoi itse haastatella 

1900-luvun alun rakennusmestareita ja muita rakentajia, minkä hän tekikin, ja hyvin. Kuinka 

Helsinkiä on rakennettu? on todellinen aarre vanhoista rakennustavoista ja myös 

rakennusalan ammattien historiallisista kuvauksista kiinnostuneille. Suomalainen 

restaurointialan sivusto Restaurointi.net varustaa kirjan seuraavilla lisätiedoilla: ”erinomaista  

tietoa rakentamisen käytännöstä 1800-luvun lopulta toiseen maailmansotaan” ja ”jos  

löydätte jostain, niin ostakaa”. Tutustuttuani Lahden tutkimuksiin tiedän olevani monista 

tiedoista velkaa nimenomaan Lahdelle. Samoin Lahden väitöskirja ja Rakennusmestariliiton 

60-vuotis-historiikki on valaissut allekirjoittaneelle tärkeitä näköaloja varsinkin 

rakennusmestareiden ammattikunnan kehitykseen 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa. 

Lahden tutkimuksiin perehtymällä olen päässyt suorastaan oikaisemaan omien kysymysteni 

kannalta relevanttien lähteiden äärelle.
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Toinen todella verraton tietopankki suomalaisen rakennusteollisuuden, työmenetelmien ja 

innovaatioiden ja rakennusmestarien historiasta on vuodesta 1906 ilmestynyt 

rakennusmestarien ammattilehti Rakennustaito. Lehden vuosikerrat on nidottu kirjoiksi, joista 

tietoa etsivän työtä helpottaa teemoittain jaoteltu sisällysluettelo. 1900-luvun 

rakennustapojen, menetelmien, innovaatioiden ja rakennusalan teknisten uutuuksien 

historiasta ei ole olemassa kattavampaa tietoutta, sillä Rakennustaidon toimittajilla on ollut 

silmät auki kaikkeen, mitä heidän alallaan tapahtuu, Suomessa tai ulkomaillakin. 

Rakennustaidon kirjoitukset ovatkin olleet lähteenä lähes aina siellä, missä alan historian 

tutkimusta on tehty, ja näin on asian laita tässäkin tutkielmassa. Suosittelen lämpimästi 

Rakennustaitojen käyttöä myös sille, joka kirjoittaa vielä puuttuvan Suomen 

rakennusteollisuuden historian.

Rakennusteollisuuden ja -tekniikan historian parasta kirjallisuusantia esitteli mielestäni 

Rakennustietosäätiön julkaisemat Kerrostalot 1880-1940 (2002) ja Kerrostalot 1940-1960 

(1990). Oman aikarajaukseni ulkopuolelta tähän teossarjaan kuuluu myös Kerrostalot 1960-

75 sekä edellä mainitut yhteen kokoava Kerrostalot 1880-2000 – arkkitehtuuri, 

rakennustekniikka, korjaaminen. (2006). Nämä rakennustekniikan ja työtapojen murrokseen 

keskittyvät kirjat ovat säännön vahvistava poikkeus suomalaisessa rakennushistorian 

kirjallisuudessa, jonka painottuneisuuteen palaan vielä edellä. Matti J. Lahden Helsinki-kirjan 

kanssa ne täyttävät ansiokkaasti puutteita rakennushistorian teknisen kehityksen 

historiankirjoituksessa.

Tamperelaisesta näkökulmasta yhdeksi arvokkaimmista lähdeteoksista nousi perinnekirjan 

käsikirjoitustyössä rakennusmestari Heikki Tiitolan kirjoittama Tampereen 

Rakennusmestariyhdistyksen 50-vuotis-muistojulkaisu Tamperetta rakentamassa (1948). 

Maallikkohistorioitsijana Tiitola ei esimerkiksi tehnyt kirjaansa lähdeviitteitä, minkä on 

jonkinasteinen sääli. Toki kirjan sisällössä voi nähdä vaikuttimina joskus Väinö Voionmaan 

Tampereen kaupungin historia -sarjan ja joskus esimerkiksi Gustav Lindforsin Finlaysonin 

tehtaat Tampereella -teoksen (1938), mutta sekin on selvää, että Tiitola kokosi kirjaansa 

myös paljon kaikenlaista omin silmin näkemäänsä ja kuulemaansa. Jälkimmäisen tyyppiset 

tiedot voivat olla historiatieteellisesti arveluttavia, mutta samalla ne esittävät oikeaan 

osuessaan myös täysin ainutlaatuisia tietoja Tampereen rakentamisesta ja rakentajista. 

Esimerkiksi perinnekirjan ja tämän tutkielman henkilöiden ja rakennusliikkeiden kuvaukset 

ovat velkaa Tiitolalle. Tampereen Rakennusmestariyhdistyksen historiikeista on myös ollut 
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keskeistä apua tutkielmalleni. Niistä mainittakoon Arto Mustajärven 100-vuotishistoriikki 

Kaupunkikuvan uudistajat (1998) sekä rakennusmestari Esko Katajiston kirjoittama 

historiikki Tampereen Rakennusmestariyhdistys 70 vuotta (1966). Rakennusmestarien 

henkilötietojen ja työurien tutkimisessa on auttanut Rakennusmestariliiton julkaisemat 

”albumi-matrikkelit”, joihin kerätyt tiedot suomalaisista rakennusmestareista ovat 

henkilöiden mukaisessa aakkosjärjestyksessä. Käytössäni ovat olleet Suomen 

rakennusmestarien albumi-matrikkeli I (1907) sekä Suomen Rakennusmestariliiton 

matrikkeli III (1954). Rakennusmestarien koulutukseen liittyvissä kysymyksissäni 

päälähteeni on ollut Arvi Talvitien Tampereen teknillinen oppilaitos 1886–61 (1962).

Tampereen paikallishistorioista olen käyttänyt varsinkin Väinö Voionmaan Tampereen 

kaupungin historian osia 2 ja 3, unohtamatta Voionmaan teosta Tampereen käsityö ja 

käsityöläiset XIX:llä vuosisadalla (1902). Käytin myös Uuno Sinisalon Tampereen kirjaa 

(1948), jonka tosin olen huomannut perustuvan hyvin pitkälti Voionmaan tutkimuksiin. 

Tampereen historioista kohtalaisen hyödyllinen oli myös Tampereen teknillisen seuran 

julkaisema Tekniikan Tampere (1993), jossa rakennusteollisuuden lyhyen käsittelyn jälkeen 

hypätään nopeasti arkkitehtuurin kysymyksiin. Samoin Paula Kivisen arkkitehtuurin 

kysymysten puolesta ansiokas Tampereen Jugend (1982) vain sivuaa itse rakentamista ja 

keskittyy pääaiheeseensa arkkitehtuuriin. Erinomaisina hakuteoksina tamperelaisista 

rakennuksista on toiminut Tampereen kaupungin kaavoitusyksikön julkaisema Tampereen 

kantakaupungin rakennuskulttuuri 1998 (1998) sekä Jorma Mukalan Metso, Voima,  

Tuulensuu (Tampere-Seura, 1999). Vähäpätöinen lähde asioiden tarkistamisessa ja uusienkin 

näkökulmien syntymisessä ei myöskään ole ollut Tampereen yliopiston historiatieteen 

laitoksen toimittama Koskesta voimaa -internetaineisto, samoin kuin ei vuodesta 1938 

ilmestynyt Tammerkoski-lehtikään.

Rakennusliikkeiden historiikit ovat olleet päälähteitäni näitä tamperelaisia liikeyrityksiä ja 

niiden johtomiehiä kuvatessani. Sellaisia ovat Ale-Einari Riipisen Tasera-historiikki Puoli  

vuosisataa rakennustoimintaa, Rakennusliike Mattinen & Niemelän historiikki Läpi 

harmaan kiven, sekä tamperelaisen suurliikkeen Tähtisen & Solan toisen perustajan Artturi 

Solan jälkeläisen Aarne Solan konekirjoitetut liuskat otsikolla ”Rakennustoimisto Tähtinen & 

Sola Oy:n historiikkia ajalta 1.3.1915–1.3.1955”.
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Aineiston käsittely: muistitietotutkimus

Alkuperäislähteiden ja kirjallisuuden lisäksi olen käyttänyt tutkielmani lähteinä jonkin verran 

sellaisia aineistoja, jotka perustuvat tavalla tai toisella eri tahojen muistiin ja 

muistelupuheeseen. Tällaisiksi lasken esimerkiksi Tampereen rakennusmestariyhdistyksen jo 

ainakin 80-luvulta toimineen perinnetoimikunnan kirjatut istunnot, joissa vanhat 

rakennusmestarit ovat kokoontuneet muistelemaan tapahtumia ja sattumuksia heidän 

työuriensa varrelta. Samoin joidenkin rakennusliikkeiden historiikkiaineistot ovat joko 

liikkeiden johtajien tai näiden perillisten kirjoittamia, eikä muistitietoaineistojen ulkopuolelle 

voi kokonaan sulkea esimerkiksi Mattisen & Niemelän rakennusliikkeen tai Taserankaan 

historiikkeja, ne kun näyttävät keskeisesti perustuvan liikkeen johtajien ja muiden 

työntekijöiden muistoihin. Lisäksi esimerkiksi Heikki Tiitolan Tamperetta rakentamassa 

(1948) on jo nimeltäänkin Tampereen Rakennusmestariyhdistyksen 50-vuotis muistojulkaisu, 

eli käytännössä Tiitolan ja muiden rakennusmestarien muistamien sekä rakennushistorian 

tietojen omalaatuinen kokoelma. Sellaisena se muistuttaa ajoittain myös eri henkilötiedoissa 

käyttämiäni Rakennustaidon syntymäpäivä-kirjoituksia tai nekrologeja.

Tällaisten muistitietoaineistojen analyysissa olen käyttänyt apunani niin sanotun 

muistitietotutkimuksen (tai muistitietohistorian) metodologisia pohdintoja ja orientaatiota. 

Akateeemisen muistitietotutkimuksen osalta päälähteenäni on edellä Outi Fingerroosin, Riina 

Haanpään, Anne Heimon ja Ulla-Maija Peltosen toimittama teos Muistitietotutkimus3.  

Akateeminen muistitietotutkimus ammentaa teoreettista ja metodologista perustaansa 

varsinkin kansainvälisesti oral historyksi kutsutusta perinteestä. Suomalaiset tutkijat eivät 

kuitenkaan ole kääntäneet käsitettä suoraan ”suulliseksi historiaksi”, vaan he ovat päinvastoin 

oivaltaneet, että suullisen muistelun (esim. haastatteluaineistojen) lisäksi oral historyn 

metodologiaa voidaan soveltaa myös kaikenlaiseen ei-kirjallisiin lähteisiin. Suomessa on 

käsite on yritetty nimetä mahdollisimman kattavaksi, jotta kaikenlainen muistitietoa koskeva 

tai sitä sivuava, tiedonantajan muistiin perustuva aineisto otettaisiin käsitteessä 

mahdollisimman kattavasti huomioon. Oral historyn kääntäminen muistitietotutkimukseksi 

on perusteltua siksikin, että usein puhuttua sanaa tutkitaan teksteinä.

Muistamisen tapaan liittyy olennaisesti menneisyyden ”tosien tapahtumien” ja näiden 

tapahtumien muisteluhetkellä saamien merkitysten suhde. Muistitiedon totuudellisuus ja 

3Fingerroos, Haanpää, Heimo, Peltonen (toim.): Muistitietotutkimus. Metodologisia kysymyksiä.(SKS 2006).
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tieteellinen lähdearvo on usein kyseenalaistettu, vedoten milloin muistelijan 

subjektiivisuuteen, muistelun motiiveihin, muisteluhetken ja siinä syntyvän 

menneisyyskäsityksen problematiikkaan, kollektiivisen muistin valikoivuuteen (erilaisten 

myyttien syntyminen) sekä yksinkertaisesti siihen mahdollisuuteen, että muistelija muistaa 

väärin. Muistitietotutkijat ovat puolustautuneet esittämällä, että muistitietotutkijat ovatkin 

kiinnostuneita menneisyyden moniäänisyydestä ja että muistitiedon kritisoitu 

konstruktiivinen luonne on oikeastaan sen perusominaisuus, siis oikein käytettynä 

jonkinlainen epistemologinen hyve. Fingerroos ja Haanpää lainaavat Marc Blochia ja 

esittävät, että itse asiassa jokainen historioitsija tutkii menneisyyden lisäksi myös omaa 

aikaansa. Historiantutkijan kuunnellessa nykyhetkessä muistelupuhetta, hän ei välttämättä 

ensimmäisenä etsi kuulemastaan faktoja tai konstruoimaan siitä suoraviivaisesti historian 

totuutta. Sen sijaan hän varmuudella kuulee jotakin kohteensa tavasta ymmärtää 

menneisyyttä. Vaikka muistelupuheella voikin olla selvät ja parhaimmillaan jopa ratkaisevat 

siteet menneisyyden totuuteen, niin yksi keskeisimmistä kysymyksistä 

muistitietotutkimuksessa kuuluu: Miksi näitä kertomuksia kerrotaan?4

Muistitietotutkimuksella voidaan nähdä selviä kytköksiä varsinkin 80-luvulta lähtien 

lisääntyneisiin maallikkojen historiaprojekteihin, joita Jorma Kalela on nimittänyt 

historialiikkeeksi. Kalelan mukaan historiantutkimuksessa tapahtui 1980–90-luvuilla 

vallankumous, jossa aiemmin marginaaliset tai vääräoppiset tutkimussuuntaukset ja 

aihealueet saavuttivat tunnustetun aseman. Kalelalle keskeiseksi nousee muistitiedon ja 

historian(tutkimuksen) yhdistäminen, ja sellainen näkökulma on mielekäs tässäkin 

tutkielmassa. Ennen tämän tutkielman kirjoittamista tuotin Tampereen 

Rakennusmestariyhdistykselle rakennusperinnekirjan käsikirjoituksen. Kalelan ajatuksia 

mukaillen tuossa työssä yksi keskeinen huomio oli tuon kirjaprojektin merkitys sitä 

toteuttaville ihmisille, eli tässä tapauksessa historiantutkimuksen maallikoille, eläkeläisille 

rakennusmestareille.5

Rakennushistorian painotukset ja puutteet

4Emt. 27 ja 32–33
5Emt. 67–69.
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Suomalaisen rakennushistorian tutkimus ja kirjallisuus on selvästi painottunutta. Tutkimus on 

kallellaan ensinnäkin esteettisiin näkökulmiin ja varsinkin arkkitehtuuriin, ja toisaalta 

erilaisiin sosiaalisen historian näkökulmiin, jossa rakennus liittyy kodin, perheen, asumisen 

tai muihin sosiaalihistoriallisiin kysymyksiin. Rakennusteollisuutta ei aina myöskään jostakin 

syystä käsitetä kaikkein perinteisimpänä teollisuutena, toisin kuin vaikkapa puuvilla-, kenkä-, 

puunjalostus- tai vaikkapa metalliteollisuus koetaan. Vaikuttaa siltä kuin ”teollisuus” 

käsitettäisiin tapahtuvan tehtaissa, mikä on aiheuttanut rakennusurakoinnin ja tämän 

toiminnan taloudellisen historian ohittamisen tai ainakin vähäisemmän käsittelyn suomalaisen 

teollisuuden historian yleisteoksissa. Mitään Suomen rakennusteollisuuden yleistä 

historiaesitystä ei ole olemassakaan, sen enempää kuin varsinaista rakennustekniikan 

historiaa. Se ei tarkoita, ettei tätä koskevaa tutkimusta ja kirjallisuutta löytyisi, mutta tällaiset 

aineistot ovat hajallaan. Myös rakennusliikkeiden taloudellinen historia on järjestämättä, 

koostuen esimerkiksi yksittäisten rakennusliikkeiden tai vaikkapa tiettyjen rakennusalan 

ammattikuntien historiikeista. 1900-luvun kuluessa vahvasti keskittyneellä rakennusalalla 

rakennusliikkeiden historiikit ovat erilaisten fuusioiden myötä pirstaloituneet hyvin 

irtonaisiksi lähteiden kappaleiksi. Siteitä yleisempään teollisuuden historiaan, rakennusalan 

taloushistoriaan – ja vielä laajemmin – yhteiskuntaan saa hakemalla hakea.

Rakentamisen historiasta käytävä keskustelu on sekä tieteen että julkisuudenkin piirissä usein 

kiivasta. Vanhojen talojen purkamis- ja suojelupyrkimykset ovat usein voimakkaita, ja toki 

usein hyvin argumentoitujakin. Kuitenkin pelkkien arkkitehtonisten tai kaupunkikuvallisten 

näkemysten rinnalle pitäisi tuoda varsinkin tekniikan ja taloushistorian argumentteja. 

Ongelma on kärjistetysti sanottuna ehkäpä siinä tutussa ilmiössä, ettei insinöörejä ole 

kiinnostanut historia, eikä humanisteja teknologia. Vanhan tekniikan taustoittava tuntemus 

voi kuitenkin palvella esteettisesti orientoituneita pyrkimyksiä, kuten nyt vaikkapa 

rakennussuojelua ja toisaalta myös perinne- ja korjausrakentamista. Kiihkoton tekniikan, 

talouden, ja estetiikan yhdistävä tutkimus voi kertoa, miksi kulloinkin on rakennettu milläkin 

tavalla.

Parhaita löytämiäni tutkimuksia vanhemman ajan rakennustekniikasta ja sen muutoksesta 

ovat aiemminkin mainitsemani Matti J. Lahden Kuinka Helsinkiä on rakennettu? sekä 

Rakennustieto Oy:n kustantamat Kerrostalot -kirjojen sarja. Lahden teos kuvaa tarkasti 1800- 

ja 1900-lukujen vaihteen rakennusalan ammatteja ja sen aikaisia työnkuvia. Samoin eri 

aikakausien mukaan jaotelluissa Kerrostalot-kirjoissa kuvataan rakentamisen ja tekniikoiden 
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muutosta ja vaivaudutaan myös esittämään yhtymäkohtia ajan yleisempiin oloisin ja 

kehitykseen.

2. Rakennusmestarikunnan muotoutuminen 1800-luvun lopun Tampereella

2.1. Rakennustyönjohto ammattikuntalaitoksessa

Ennen teollisuuskoulujen perustamista rakennusmestarin käsite ammattinimikkeenä oli 

epämääräinen, mutta rakennustyömailla toki oli tuolloinkin työnjohtajansa. 

Rakennusmestarin sijaan nämä työnjohtajat kutsuivat itseään useammin muurari- tai 

kirvesmiesmestareiksi. Seuraavassa taustoitan tamperelaisessa rakennustyönjohdossa ennen 

teollisuuskouluja vallinnutta tilannetta, joka perustui yhtäältä ammattikuntalaitokseen ja 

toisaalta leimallisesti muualta – siis varsinkin Turusta ja Pohjanmaalta Tampereelle tulleiden 

työnjohtajien ammattitaitoon.

Rakennusmestarikunnan, samoin kuin muidenkin ammattien taustalla vaikutti pitkälle 1800-

luvulle ammattikuntalaitos, jossa ainoa tapa saavuttaa oikeus itsenäiseen käsityöammatin 

harjoittamiseen olivat vuosikausia kestäneet oppipoika- ja kisällivuodet alansa mestarin 

alaisuudessa. Rakennustoimintaan ammattikuntalaitos soveltui kuitenkin erityisen huonosti, 

koska perinteisesti käsityöläiset tekivät vain yhteen ammattiin kuuluvaa työtä.6 Siinä missä 

suutari tai hattumaakari valmisti tuotteensa yksin alusta loppuun, rakennustyömaalla on 

monenlaisia töitä, jotka vaativat yhtä montaa erilaista ammattitaitoa ja ammattien välistä 

yhteistyötä. Yhden artikkelin tuottamisen sijaan rakennustyönjohdossa rakennusmestarin 

tilaustyö olisi ollut kokonainen rakennus, jollaisen rakentaminen tosin koostui jo ennen 

koulutuksen ja työnjohdon tärkeimpiä järjestelyjä osaurakoista. Muurarit, kirvesmiehet, 

maalarit ja esimerkiksi puusepät hoitivat rakennuksesta oman osuutensa. Kokonaisvastuu 

kaikista rakennuksen osista ja esimerkiksi rakennusten ja töiden suunnittelusta lankesi usein 

rakennuttajalle.

6Esim. Lahti, Matti J 1970, 39
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Sekä Kustaa III että Aleksanteri I julistivat Tampereen vapaakaupungiksi, jossa kaiken 

käsityön piti olla vapaa ammattikuntarajoituksista. Toisin kävi, kun 1800-luvulla Tampereelle 

asettuneet käsityöläiset vastustivat lähestulkoon jokaisen paikkakunnalle pyrkivän 

käsityöläismestarin asettumista kaupunkiin. Vastustus perusteltiin usein sillä, ettei 

nykyisillekään käsityöläisille riittänyt töitä – ja joskus he saivatkin tahtonsa läpi. Kaikesta 

huolimatta 1800-luku oli Tampereella todellinen käsityöläisten aikakausi.

Jo 1850-luvulta saakka usein käytännössä toteutettu ja vuonna 1879 varsinaisesti voimaan 

tullut elinkeinovapaus muutti tilannetta. Kuitenkin suomalaisessa rakennustyönjohdon 

historiassa vallitsi 1800-luvun lopulla loppuneen ammattikuntalaitoksen jälkeen tilanne, jossa 

oikeastaan kuka tahansa saattoi ryhtyä tai kutsua itseään rakennusmestariksi. Tilanne oli sekä 

epämääräinen että epäkäytännöllinen, kun valtava rakentamisen aalto pyyhkäisi samaan 

aikaan Tampereenkin yli. Vähän myöhemmin suomalaisissa rakennusmestaripiireissä alettiin 

vaatia, että rakennusmestari-nimikettä saisivat käyttää vain vuoden 1885 asetuksella 

perustettujen teollisuuskoulujen käyneet rakennusmestarit. Kun ammattikuntalaitoksen 

aikaiset mestarit vuosien kuluessa hitaasti vähenivät työmailta, tämä tahto menikin pitkälti 

läpi. Koulun käyneet mestarit valtasivat paikan rakennustyönjohdossa. Koulutuksen lisäksi 

työnjohdon järjestäminen kehittyi myös siksi, kun rakennettavat talot alkoivat merkittävästi 

kasvaa. Kaiken taustalla oli siis teollistumisen aiheuttama kaupungistuminen.

1800-luvun lopulta lähtien rakennusmestarin rooli kehittyi monisärmäiseksi – sellaisiin 

suuntiin, joihin mestari itse tunsi mielenkiintoa. Yksi mestari hoiteli rakennuttajan leivissä 

pelkästään työnjohtotehtäviä, toinen suuntautui rakennuspiirtäjäksi, kolmas taas ryhtyi 

urakoimaan itsenäisesti. Joku saattoi hoitaa oman rakennusliikkeensä nimissä jopa kaikkia 

rakennusalan johto- ja suunnittelutehtäviä ja toimimaan samalla vieläpä grynderinä. 

Sellaisesta tuli monelle loistava bisnes. ”Nämä myöhemmät eivät enään olleet käsityöläisiin  

verrattavia elinkeinonharjoittajia, jotka suorittivat tilaustyötä, vaan teknillisen toimensa 

ohella liikemiehiä, jotka toimivat työnantajina, urakoitsijoina (ja) kauppiaina.”7 

Rakennusmestari-nimike oli toki ollut käytössä jo vuosisatoja, joskin näitä usein 

ruotsinkielisiä mestareita kutsuttiin ”pykmestareiksi”. Jo keskiajalta asti rakennusmestarilla 

7Voionmaa Tampereen historia 3, s. 131
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oli tarkoitettu varsinkin johtavassa asemassa oleva kirvesmies-työnjohtajaa, vastasihan 

tällainen puutöiden mestari pitkään pääosasta rakennustöitä, kun kivitaloja ei liiemmin ollut. 

1500-luvulla rakennusmestarilla tarkoitettiin myös ulkomaalaisia muurareita ja taiteilijoita, 

jotka toimivat Suomessakin kuninkaan arkkitehteina.8 Kun muurarimestari oli perinteisesti 

kivitalojen ja puutaloihin muurattavien kellariholvien sekä tulisijojen tekijä, jäi 

rakennusmestarille puurakenteiden työnjohto. Kaupungin vanhoissa väkilukutauluissa 

rakennusmestari-nimitys löytyy usein johtavien kaupunginkirvesmiesten työtodistuksista. 

Nimityksen käytössä oli kuitenkin paljon poikkeuksia ja sillä saatettiin tarkoittaa paitsi 

puutalojen rakentajaa, myös muurarimestaria tai kivitalojen rakennustyön johtajaa.

Kisällistä mestariksi

Vanhan säätyjaon perusteella perinteiset kaupunkielinkeinot olivat kauppa ja käsityö, jonka 

harjoittajat muodostivat kaupunkien perusväestön, porvariston. Myös rakennusmestarien 

historialliset juuret voi nähdä käsityössä ja käsityöläismestareissa, siis varsinkin muurari- ja 

kirvesmiesmestareissa. Hahmotellessamme rakennusmestarin ammatin historiallisia 

ääriviivoja, kannattaa tässäkin yhteydessä kerrata lyhyesti se järjestys, joka oli vallalla ennen 

teollistumista Tammerkosken rannalla sijainneessa kyläpahasessa.

Ammattikuntalaitos oli se vanha oikeudellinen järjestys, jonka puitteissa käsityöläismestarit 

nauttivat porvarioikeuksiaan. Eri alojen mestarit työskentelivät verstaillaan tai työmaillaan 

oppipoikiensa ja kisälliensä kanssa. Mestariksi pääseminen oli varsin vaikeaa ja sitä oli aivan 

tarkoituksella vaikeutettu kilpailun rajoittamiseksi. Samoja ammatteja harjoittaneet mestarit 

muodostivat paikkakunnillaan ammattikuntia, joihin kuuluvilla oli yksinoikeus ammattien 

harjoittamiseen rangaistuksienkin uhalla. Esimerkiksi Helsingissä ammattimiesten 

työnvälityksestä huolehtivat raadit sekä kunkin ammattikunnan vanhin mestari, 

”ammatinvanhin”. Töiden välittäminen tai ylipäätään hankkiminen tämän ”oldermannin” ohi 

oli jopa rangaistavaa.9 Näin ollen ammattikuntajärjestelmän tärkein tehtävä olikin 

elinkeinojen ja koulutuksen edistämisen sijaan liiallisen kilpailun estäminen ja jäsentensä 

8Lahti 1970, 52.
9Emt. 44–46.
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elinkeinojen turvaaminen. Tampereen käsityöläisillä oli periaatteessa erityinen tilanne, olihan 

ensin Kustaa III kaupungin perustamiskirjassa ja Aleksanteri I vuonna 1821 julistanut 

Tampereen vapaakaupungiksi:

3:xi Tätä wastan pitä jokaitsella Kaupungin Asuwaisella oleman lupa ja wapaus, että, sen 

jälken kuin hän parahiten taita ja woi, harjoitta kaikellaista Kaupantekoa, Fabrikin  

liikundota ja Käsi töitä, kuin hän on oppinut, sen welwollisuden warinottamata, kuin yhteiset  

Kauppa-Reglementit ja Strå Ordningit muutoin etenkirjoittawat 

4:xi Kaikille niille kuin nyt alusa itsiäns tähän uuten Kaupungiin sioittavat, annamme Me 

Armosa Kaxikymmendä Wapaus wuotta, täydellisellä pääsemisellä kaikista sekä reelle että 

personelle ulosteoista Meille ja Kruunulle, joka luetan siitä päiwästä, kuin tämä meidän 

Armollinen Perustus- Kirjamme tule julistetuxi ja kuulutetuxi.10 

Tampereen perustamiskirja

Nämä julistukset olisivat periaatteessa antaneet kaupankäyntiluvan kaikille vapaakaupungin 

asukkaille, mutta toisin kävi. Tampereelle syntyi nimittäin lopulta melkeinpä vastaavanlainen 

käsityöläisten ammattikuntajärjestelmä kuin muihinkin kaupunkeihin, koska Tampereen 

porvarit tekivät uusien ammattikuntamestarien asettumisen paikkakunnalle harvoja 

poikkeuksia lukuun ottamatta mahdottomaksi. Porvarit eivät halunneet vieraita käsityöläisiä 

kaupunkiin kilpailemaan samasta niukasta toimeentulosta, vaan he kiersivät perustamiskirjaa 

ja vapaakaupunkijulistusta kaikin keinoin ja kaupungin itsehallinnon turvin.11 1800-luvun 

Tampereella tiedettiin varsin hyvin, kuinka monta ammattilaista jollakin tietyllä käsityöalalla 

oli. Jos katsottiin, että vaikkapa nykyinenkin hattumaakari eli perheineen köyhyydessä, ei 

kaupunkiin helpolla toista hatuntekijää huolittu. Tamperelaiset käsityöläismestarit valittivat 

säännöllisesti aina senaattiin asti uuden mestarin pyrkiessä kaupunkiin.”Tuskin yksikään 

käsityöläinen pääsi kaupungin kansalaiseksi ilman jotain rettelöä.”12 

10Kuning:sen Maj:tin Armollinen Perustuskirja Tammerkosken kaupungille Biörnborin Läänisä, Annettu 
Gripsholmin Linnasa s. 1. p. Loka-kuuta 1779. Internet: 
http://www.tampere.fi/kirjastotjaarkistot/kaupunginarkisto/perustuskirja/perustuskirjanteksti.html#Alkuperainen
_teksti
11Haapala, 75.
12Voionmaa, Tampereen käsityö ja käsityöläiset XIX:llä vuosisadalla (1902), 28.

http://www.tampere.fi/kirjastotjaarkistot/kaupunginarkisto/perustuskirja/perustuskirjanteksti.html#ksti
http://www.tampere.fi/kirjastotjaarkistot/kaupunginarkisto/perustuskirja/perustuskirjanteksti.html#ksti
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Tampereen vapaakaupunki-ohjesäännössä käsityöläismestareilta vaadittiin hyvää mainetta, 

kisälliaikaa, mestarinäytteitä sekä varsin raskaita maksuja. Vaadittiinpa mestareilta usein 

myös melkoista alkupääomaa: mestariksi pyrkivän tuli omistaa hyvinkin uskottava määrä 

työkaluja ja usein hänellä tuli olla myös oma verstas.13 Siinäpä olikin jo kylliksi vaatimuksia, 

joista tamperelaismestarit saattoivat johtaa milloin mitäkin syitä tulokkaan käännyttämiseksi. 

Töiden riittämättömyys oli tulokkaiden vastustajien pääargumentti, mutta usein paikalliset 

yrittivät arvostella myös näiden työtaitoa, mainetta tai elämäntapoja, jotta porvarioikeudet 

jäisivät saamatta.

Koulutuksen kannalta ammattikuntalaitos, tämä nykyisen oppisopimuskoulutuksen kaukainen 

sukulainen, oli aikansa ammattikoulu, jossa oppipojalle tai kisällille ei kuitenkaan aina 

määritelty mitään sen tarkempaa ”valmistujaispäivää”. Kisälli oli mestarillaan töissä, usein 

jopa asui mestarin luona ja ruokakunnassa, ja omaksui työn kautta ja vuosien mittaan 

ammattinsa saloja. Usein oppipojat ja kisällit tekivät mestarinsa kanssa monivuotisen 

oppisopimuksen, saivat palkastaan pääosan ”ylöspidollaan” mestarin taloudessa ja olivat 

muutoinkin mestarinsa isäntävallan alaisina.14

Ammattikuntamestareiden selkänojan vallankäytölleen kisällejään ja oppipoikiaan kohtaan 

antoi laki, mutta koska työmaiden ja verstaiden arki oli 1800-luvun suurpiirteisiä asetuksia 

kirjavampaa, kisällin ”työn ilo” riippui arvatenkin merkittävästi myös hänen mestarinsa 

mielenlaadusta. Laissa oli säädetty esimerkiksi se, että työväki joutui maksamaan 

laiminlyödyn työpäivän kaksinkertaisella palkattomalla ylityöllä. Vapaakaupunki-

ohjesäännössä työväki määrättiin vanhoja ammattikunta-asetuksia mukaillen olemaan 

edelleen mestarinsa ”holhouksen alaisina”, mikä varmasti tarkoitti sitä, että mestarilla oli 

puhtaasti ammatillisten neuvojen lisäksi työläisilleen ehkä muutakin huomautettavaa, jos 

sellaiseen aihetta katsoi. Vähäisellä vapaa-ajallaan kisällit eivät myöskään saaneet 

työskennellä muualla omaksi edukseen ilman mestarin suostumusta. Poikkeuksena tähän 

vapaakaupunki-ohjesäännössä useammalle mestarille työskentely sallittiin sellaisille 

kisälleille, jotka tekevät työtä ”kappale- tai tusinaluvun mukaan ja itse pitävät taloutta ja 

työkapineita”. Tällaisille kisälleille sallittiin jopa omien oppilaiden ottaminen ja esivallan tuli 

auttaa näitä tonttien ja asuinhuoneistojen hankinnassa.15 Urakkatyö siis kannatti jo tuolloin!
13Emt. 11 ja 26.
14Haapala, 77.
15Voionmaa 1902, 25–26.
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Eivät kisällit silti ainoastaan mestarinsa mielivallasta joutuneet osallisiksi. Useammastakin 

lähteestä käy ilmi, että oppipoikiensa työpanoksen taloudellisen hyväksikäytön sijaan eri 

alojen mestarit kohtelivat suojattejaan usein varsin hyvin ja saattoivat maksaa näille 

henkilökohtaista palkkaakin. Ammattikuntalaitos oli myös hyvin vahva eri ammattikuntien 

etuja valvova ja ajava elin, mistä hyötyivät myös alan kisällit ja oppipojat. Ammattikunnilla 

oli muun muassa edustajansa kaupunkien raadeissa ja ammattikuntien vanhimmat sekä muut 

johtohenkilöt olivat arvostettuja ja hyvin vaikutusvaltaisia henkilöitä.16 Näiden seikkojen 

lisäksi täytyy vielä korostaa, että 1800-luvun maailmassa ammattikuntalaitos piti yllä varsin 

laadukasta koulutusta. Kisällivuosina hankittiin usein jopa parempi ammattitaito kuin mitä 

joillakin 1800-luvun koulutusta koskevin asetuksin koskaan saatiin aikaan. Oppipojaksikaan 

ei päässyt kuka tahansa poropeukalo.

Käsityöläiset onnistuivat siis luomaan Tampereelle, vapaakaupungiksi julistamisista viis 

veisaten, samanlaisen ”oman luokkansa” kuin muihin kaupunkeihin syntyi 

ammattikuntalaitoksen turvin. Tamperelaisella käsityön vapaudella ammattikuntarajoituksista 

tähdättiin Suomen käsityön keskuksen luomiseen Tampereelle. Vaikka keinoissa oikaistiin 

keisarin julistamasta ammatinharjoituksen vapaudesta, niin tarkoitus toteutui: esiteollisesta 

Tampereesta muodostui poikkeuksellisen käsityövaltainen kaupunki. Tampereella oli 

asukaslukuun suhteutettuna eniten käsityöläisiä Suomessa aina 1870-luvun loppuun saakka.17 

Ennen rakennustoiminnan hurjaa kasvua mieslukuisimmat käsityöammatit olivat värjärit, 

nahkurit, suutarit ja räätälit. Kirvesmies- ja muurarimestarit olivat harvinaisempia ja 

rakennusmestarit pitkään lähes tuntemattomia.18 Rakennuttajina ja rakennuksia urakoineina 

työskenteli tuolloin aivan muiden ammattien edustajia, kuten kauppiaita, koulumiehiä, 

pormestareita ja esimerkiksi upseereita.19 Erioikeuksiensa vastapainoksi käsityöläisillä oli 

myös tuotteilleen velvollisuuksia, jotka kuulostavat kertakäyttökulutuksen aikakaudella sekä 

kaukaisilta että hyvinkin käyttökelpoisilta. Laissa oli nimittäin säädetty rangaistuksia 

käsityöläiselle, joka valmisti ja myi eteenpäin huonolaatuisen tuotteen. Myös liiallisen hinnan 

kiskomisen oli rangaistavaa, ja vaikka tuolloin kunnollisen tuotteen valmistamiseksi 

hyväksyttiinkin varsin pitkä valmistusaika, myös tilausten viivyttämisestä saattoi tietää 

rangaistuksia.

16Mustajärvi, Arto: Kaupunkikuvan uudistajat. Tampereen Rakennusmestariyhdistys 100 vuotta (1998), 37.
17Haapala, 75
18Sinisalo 1947 99-102.
19Lahti 1970, 345.
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Rakennusalalle käsityöammattien työnjakoa säätelevä ammattikuntalaitos soveltui huonosti. 

Syyn ymmärtäisi helposti ensimmäisellä rakennustyömaallaan hikoileva apupoika: 

työnkuvalla ei ole tarkkaa rajaa ja erikoisammattimieskin voi löytää työmaaltaan 

luppoaikanaan jos jonkinlaista puhdetta. 1800-luvulla kiistoja syntyi esimerkiksi puuseppien 

ja kirvesmiesten välille, kun ei oltu samaa mieltä siitä, mikä työ kuului kenellekin. Tätä 

ammatinjakoperiaatetta noudatettiin myös rakennusalalla siten, että kukin mestari miehineen 

hoiti oman osuutensa täysin itsenäisesti. Muurarit holvasivat kellarit ja muurasivat savupiiput 

ja uunit itsenäisenä työsuorituksenaan, ja tekivät toki kaiken muunkin muuraustyön. 

Kirvesmiehet tekivät puutalojen seinät, välipohjat ja katon, samoin kuin välipohjat ja 

kattorakenteet myös kivitaloihin. Puusepät valmistivat huonekaluja, ovet ja ikkunat ja 

koristelivat puutalojen julkisivuja. Tällaisessa tilanteessa työmaalta kuitenkin puuttui 

ammatillinen kokonaisjohto, joka jäikin yleensä rakennusalaan nähden usein maallikon 

rakennuttajan huoleksi.20 

Elinkeinovapaus ja uusi rakennustyönjohto

Ammattikuntalaitoksen horjuminen alkoi jo melko varhain 1800-luvulla, mutta 

kansainvälisessä verrannossa ammattikunnat lakkautettiin Suomessa varsin myöhään, vuonna 

1868. Esimerkiksi Englannissa ja Ranskassa ammattikunnat olivat menettäneet 

merkityksensä jo 1700-luvulla. Ehkäpä Euroopan keskeisten mahtimaiden teollisuus oli 

kehityksessä yhtä monta vuotta edellä, sillä Suomessakin ammattikuntajärjestelmä kaatui 

kankeuttaan, kun teollistuminen synnytti yhä uusia työn ja myös käsityöläisyyden muotoja. 

Rakennusalalla ammattikuntajärjestelmää mursi jo varhain 1800-luvulla erityisesti urakalla 

rakentaminen, kun varsinkin arkkitehdit, mutta lopulta kuka tahansa työhön pystyvä saattoi 

ottamaan rakennustöitä urakakseen. Esimerkiksi Tampereen Vanhan kirkon rakentamistyön 

vuosina 1823–24 urakoi kauppias A. F. Lindberg ja Kirkon tapulin myöhemmin apteekkari 

A. W. Tennberg.

Omaksi elannokseen Tampereella oli saanut tehdä käsitöitä maistraatin luvalla jo vuodesta 

1859. Varsinainen elinkeinovapaus astui Suomessa voimaan 1879 ja Tampereen käsityön 
20Emt 39
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uusi kukoistuskausi kestikin 1870-luvulta aina ensimmäiseen maailmansotaan saakka. 

Kasvava teollisuuskaupunki elätti yhä useamman käsityöläisen, joiden elinkeinosta alkoi 

usein muodostua myös pienteollisuutta. Kisällit ja oppipojatkin pystyivät asettumaan omaan 

ruokakuntaan, perustamaan perheen ja nauttimaan rahapalkkaa.21

Elinkeinovapaus vaikutti merkittävästi rakennusmestarin ammattinimikkeen yleistymiseen. 

Toisin kuin muuri- tai kirvesmiesmestarin nimekkeet, rakennusmestari viittaa kokonaiseen 

rakennukseen ja vastuuseen siitä. Uuden järjestyksen myötä rakennusmestari alkoi hallita 

suurempaa kokonaisuutta, kun aiemmin oli jouduttu temppuilemaan yhteen ja ainoaan 

ammattitaitoon perustuvan työjärjestyksen puitteissa. Ammattikuntalaitoksen lakkauttaminen 

(1868) ja elinkeinovapauden voimaantulo (1879) olivat merkittävää yhteiskunnallista 

murroskautta, eikä siitä selvitty ilman kasvukipuja. Myös rakennusalan työnjohto ajautui 

varsin sekavaan välivaiheeseen, kun pätevyysvaatimuksia poistui kaupunkien 

rakennusjärjestyksistä ja koulutuskin muuttui siitä perinteestä, joka oli ollut käytäntönä satoja 

vuosia. Rakennustyönjohtoa vuonna 1889 pohtinut Suomen Teollisuuslehti kirjoitti, että 

rakennusmestari oli ”kuka tahansa, joka ottaa rakentaaksensa talon itselleen tahi toiselle”.22 

Maaseudulta tulvi kaupunkeihin työvoimaa, joista osa oli kylläkin hankkinut itselleen 

huomattavan pätevän ammattitaidon.23

Kaupunkien rakennusjärjestyksissä ei sen enempää Tampereella kuin muuallakaan ollut 

ehdottoman sitovia määräyksiä vastuunalaisen työnjohtajan ja hänen pätevyytensä suhteen. 

Tampereellakin rakennuttaja sai itse päättää työnjohtajan ottamisesta ja tälle piti hakea 

hyväksymys maistraatilta. Ellei vastuunalaista työnjohtajaa ollut hankittu, vastuussa töistä oli 

rakennuttaja itse.24 Jo 1800-luvun alettiin kuitenkin kiinnittää julkista huomiota vaaroihin, 

jotka sisältyvät epäpätevien mestarien työnjohtoon. Suomen Teollisuuslehti ehdotti vuonna 

1886, että lainsäädännössä pitäisi asettaa pätevyysvaatimus niille henkilöille, joille sallittiin 

rakennusmestarina toimiminen kaupungeissa.25 Monet ”vanhassa koulussa”, siis 
21Haapala, s. 110
22Lahti 1970, 70
23Keskeinen syy siihen, miksi varsinkin Pohjanmaalta saapui kaupunkeihin päteviä rakennusmestareita, oli 
Kokkolan, Pietarsaaren ja Uudenkaarlepyyn alueella jo 1600-luvulta saakka kukoistanut laivanrakennus- ja 
sahateollisuus. Se loi vaurautta ja väestönkasvua 1800-luvun Pohjanmaalle, jonne syntyi myös poikkeuksellisen 
paljon uusia talonpoikaistiloja. Myös rakennuskanta uudistui, kun savutuvissa asuminen väistyi 
uudisrakennusten tieltä. Pohjanmaalaisista rakennusmestareista kehittyi erinomaisia uudenmallisen 
kaksikerroksisten talonpoikaistalojen rakentajia ks. esim. Lahti 1970, 60.
24Emt. 302–303
25Suomen Teollisuuslehti 2/1886 s. 31 ja 3/1886, 41–44, teoksessa Lahti 1970, 72.
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ammattikuntalaitoksessa kisällivuosien kautta oppinsa saaneet muurarimestarit käyttivät 

itsestään nimenomaan muurarimestarin nimekettä pelkästään ammattiylpeytensä vuoksi. 

Ennen kuin rakennustyönjohto lopulta selkeytyi varsinkin teollisuuskoulujen vaikutuksesta, 

oli välivaiheen ”rakennusmestarilla” vielä epämääräinen ja hieman arveluttava kaiku.26 Ei 

ammattikuntalaitoksen aikaisista mestarikirjoista tietenkään haittaa ollut, vaikka tämä 

todistus olikin nyt umpeutunut.

Pätevyysvaatimusten puuttuminen taas johti siihen, että myös tavalla tai toisella epäpäteviä 

tai epäpäteviksi syytettyjä mestareita hankkiutui 1800-luvun lopun Tampereella rajusti 

kasvavan rakennusalan työnjohtajiksi. Se oli ilmiö, joka jäi alalle vuosikymmeniksi, ja josta 

varsinkin myöhemmät teollisuuskoulun käyneet mestarit saattoivat valittaa. Yksi erityinen 

syy mestariaineksen laadun putoamiselle olivat urakkahuutokaupat, joissa rakentamisen laatu 

tahtoi pudota hinnasta tinkiessä. Näihin huutokauppoihin saattoi osallistua sekä varsinaiselta 

rakentajan ammattitaidoltaan että kaupalliselta laskutaidoltaan heikompia urakoitsijoita, jotka 

alittivat aiemman huudon ja toivoivat itse työssä lopulta päästävän säästöihin. Näin ei aina 

suinkaan käynyt, mutta vaikka rakennusmestarit olisivat toista toivoneet, jäivät 

urakkahuutokaupat heitä vielä pitkäksi aikaa kiusaamaan. Urakkahuutokauppojen keskeiseen 

ongelmaan ja keskusteluun paneudutaan tuonnempana.

Tampereen ensimmäisiä rakennusmestareita

Tampereen tai sen paikalla ennen kaupungin perustamista sijainneen Tammerkosken kylän 

kaikkein ensimmäisen varsinaisen rakennusmestarin jäljittäminen on hankalampi tehtävä. Se 

on sitä terminologisesti, kun ensimmäiset rakennustöiden johtajat usein muurari- ja 

kirvesmiesmestareita ja rakennusmestari-nimitys oli versin epämääräinen.. Lisäksi on selvää, 

että ennen kuin kruunu kaupungin perustamisen jälkeen lunasti Tammerkosken säteritilan ja 

muita alueita kosken länsipuolelta, seudulla vaikutti varmasti kaikenlaisia rakennusalan 

ammattilaisia, jotka tarpeen tullen ryhtyivät rakennustöitä johtamaan. Tällaisia rakentajia 

26Lahti 1970, 72–73.
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tunnetaan tietenkin läpi myöhemmänkin historian, sillä eihän vaikkapa Kyttälän tai Pispalan 

työnjohtajiltakaan aina mestarinkirjoja kyselty.

Rakennusmestari Heikki Tiitola, johon todella on aihetta perehtyä tässäkin tarinassa 

myöhemmin, oli paitsi yksi merkittävimmistä tamperelaisista suunnittelija-

rakennusmestareista, myös melkoisen etevä ja Tampereen vanhempiakin asioita tunteva 

kynämies. Hänen 50-vuotiaalle rakennusmestariyhdistykselle kirjoittamansa muistojulkaisu 

Tamperetta rakentamassa on valaiseva kertomus aina Tampereen kaupungin ensimmäisistä 

rakennustöistä Finlaysonin ja muun teollisuuden aikaansaamaan kehitykseen ja täältä vielä 

pitkälle 1900-luvun rakentamisen vaiheisiin. Tiitolan mukaan Tampereelle heti kaupungin 

perustamisen aikaan asettuneiden ”alkuasukkaiden” joukossa oli mies, jolle täytyy paremman 

tiedon puutteessa antaa Tampereen ensimmäisen rakennusmestarin titteli. Hän oli nimeltään 

Abraham Tennberg, joka mainitaan ammattinimekkeeltään rakennusmestarina, erotuksena 

kaupungin ensimmäisistä muurimestareista Jaakko Ruskista ja Juhana Juveniuksesta. Näiden 

lisäksi Tiitola luettelee muitakin juuri tuon ajan ammattimiehiä: seppä Färm, maalarimestari 

Martin sekä ajuri, jolla oli tamperelaisittain mitä komein nimi: Matti Tammerfors. Ja pitihän 

pienemmästäkin kylästä löytyä virvoitusta. Sitä tuotti kapakoitsija Kustaa Collan, jonka 

läsnäolo varmisti ryypyt sekä viinapolttimon työntekijöille että kaupungin ensimmäisille 

sotilasrakentajille. Kuningas nimittäin määräsi vuonna 1781 Tampereelle rakennustöihin 150 

hengen komennuskunnan Pohjanmaan jalkaväkirykmentistä: kolme upseeria, kuusi 

korpraalia, rummuttajan ja välskärin. Nämä olivatkin ensimmäisiä, jotka alkoivat nikkaroida 

maalaiskylästä kaupunkia.

Ensimmäisestä rakennusmestarista Tennbergistä tiedetään ainoastaan vähän. Tiitolakin 

ainoastaan arvioi tämän olleen luultavasti Turusta tai Pohjanmaalta tullut ”taitoniekka, eihän 

silloinkaan mestarin titteliä saanut noin vain tekaisemalla”. 27 Vuoden 1941 Tammerkoski-

lehden numerossa nimimerkillä ”Pyynikin tonttu” kirjoittanut henkilö kertoo mielenkiintoista 

ja kaunokirjalliseen tapaan kirjoitettua tarinaa, jossa mukana on ”kruununpykmestari” 

Tennberg, tamperelaisittain ”Temperi”. Jutun kaikkia käänteitä on valitettavasti mahdotonta 

todistaa oikeaksi.

27Tiitola, 17.
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Tarinassa eräs taitava teiskolainen nikkari Olli Mikonpoika tapaa Tennbergin 

kruununpolttimolla ja tulee rekrytoiduksi mestarille oppipojaksi, sillä ehdolla, että hän saisi 

kisällin kirjan pikapuoliin. Asiat eivät mene sovitusti, kun kisällin kirjoja ei ala kuulua ja kun 

sekä Olli että muutkin mestarin oppipojat näkevät suoranaista nälkää. ”Temperi” tyrkyttää 

viinaryyppyä nälkää tyydyttämään. Kovapäinen ja arvonsa tunteva Olli Mikonpoika uhkaa 

lähteä kotiin, ja kun parannuksia ei tule, hän lähteekin. Mestari yrittää taivutella miestä 

jäämään, mutta Olli pysyy kovana, johon Tennberg tiuskaisee: ”Mene sitten niin pitkälle kuin 

hakopuuta piisaa!” Heidän myöhemmin tavatessaan Tennberg yrittää jälleen saada Ollin 

oppipojakseen, mutta tämä kieltäytyy. Sittemmin vallesmanni tulee pidättämään Ollin, koska 

tämä olisi karannut palveluksesta ja varastanut työkalujakin. Kun Olli viedään raudoissa 

mestari Temperille, tämä on asiasta tietämätön. Käy ilmi, että pidätysmääräyksen oli 

juoninut, ilmeiseksi kostoksi, Tennbergin puukhollari Ekholm. Hänet tunnettiin Tampereella 

ankarana herrana, joka mielijohteestaan jakeli kivuliaita korvapuusteja epämiellyttäville 

alaisilleen ja sivullisillekin ihmisille. Herrat maksavat Ollille kymmenen riksiä korvauksia 

hyvämaineisen miehen aiheettomasta pidätysmääräyksestä, ja näillä rahoilla Olli hankkii 

porvarinkirjat Tampereelle. Kirjassa lukee tosin Olof Erik Olonius, sillä maaherran mielestä 

kristitty porvari ei voi olla nimeltään Olli Mikonpoika.28

Historiantutkija Väinö Voionmaan mukaan Tampereella oli sen ensimmäisellä 

rakennuskaudella, eli heti kaupungin perustamisen jälkeisinä vuosina ”pari” 

rakennusmestaria, jotka kuitenkin pian poistuivat muutenkin hiljaiselta paikkakunnalta. Jo 

1790-luvulla Tampere oli jäänyt ilman ainuttakaan rakennusmestaria, mikä kertoo siitä, 

kuinka kaupungin perustamisvuosien jälkeinen, kuninkaan käskystä syntynyt rakentamisen 

paine oli purkautunut hiljaiseloksi rakennusalalla. Kaupungin luontainen kasvu antoi vielä 

odottaa. Eipä löytynyt kaupungista 1800-luvun ensimmäisen vuosikymmenen lopussa 

muurariakaan ja tällaista pitikin sitten vuonna 1813 maistraatin kuulutuksella hakea 

kaupunkiin. Seuraavana vuonna muuan muurari jo saapuikin Tampereelle ja vastaanotto oli 

iloisen vieraanvarainen: hän sai ammatin harjoittamisoikeudet, vapautettiin porvarismaksuista 

ja lätkäistiinpä päälle vielä neljän vuoden verovapaus. Näillä keinoin muuraripula helpotti 

joksikin aikaa. Tämän varsin pienen tarpeen tyydyttymisestä kielii sekin, kun vuonna 1822 

eräs sotilas sai sakot harjoitettuaan luvatonta muurausta.29 Muurareita näyttää olleen taas 

kylliksi, mikä noissa oloissa tarkoitti tosin vain muutamaa ammattilaista – ja vielä kului 
28Tammerkoski-lehti, 6/1941, 193.
29Voionmaa Tampereen historia II, 336.
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tuostakin tapauksesta reilun vuosikymmenen pituinen aika ennen kuin tiiltä alettiin 

Tampereella pinota toisen päälle oikein tosissaan. Voionmaa mainitsee vielä, että vasta 

vuonna 1815 Tampereella alkoi toimia pienilukuinen rakennusmestaripolvi, josta ei tullut 

kovinkaan pitkäikäistä. Tämäkin mestarispolvi katosi, koska jälleen 1830-luvulla kaupunki 

oli ilman rakennusmestaria.30 Rakentamisen ja pysyvän rakennusmestarikunnan syntymiselle 

tarvittiin sytyke, ja tuo sytyke olikin sitten Finlaysonin teollisuuden kehitys. Tamperelaisten 

rakennusmestarien vähäisyyttä selittää ilmeisen yksinkertaisesti se, että eipä kaupungissa 

paljoa rakennettukaan. Helsinkiin ja Turkuun nähden muualla Suomessa rakentaminen oli 

varsin vaatimatonta, eikä pienemmissä kaupungeissa ollut kourallista enempää 

muurareitakaan. Kivitaloja tosin rakennettiin tuolloin Tampereellekin niin vähän, että pieni 

joukko muurareita ja näiden kisällejä ja apureita pystyi huolehtimaan koko kaupungin 

muuraustöistä.31

Erik Johan Wennerqvist (1800–1872) – rakentajien suojeluspyhimys

Myöhempinä aikoina tutuksi tullut, enemmän tai vähemmän leikkimielinen kinastelu 

Tampereen ja Turun paremmuudesta on tuottanut paitsi sanasotaa, myös tasoltaan vaihtelevia 

vitsejä. Yhdessä vitsissä tamperelainen kysyy, mikä on parasta Turussa. Ja sehän on se 

Tampereen juna. Jos sama kysymys olisi esitetty 1830-luvulla Finlaysonin tehtaan ostaneille 

pietarilaisherroille Georg Rauchille ja Carl Nottbeckille tai tehtaanjohtajaksi ryhtyneelle 

saksalaisupseerille Ferdinand von Uhdelle, vastaus olisi varmasti viitannut tekniikan ja 

rakennusalan ammattimiehiin, joita Turussa ja myös Pohjanmaalla oli, päinvastoin kuin 

Tampereella. Muurarimestarien lukumäärä 1830-luvulla osoittaa jotakin noiden kahden 

kaupungin silloisista voimasuhteista: ”Vuonna 1834 työskenteli tässä ammatissa vain kolme 

henkeä: mitätönpä puukylä oli Tampere ja sen kolme muuraria Turun ja sen 202 muurarin 

rinnalla!”32

”Suunnittelemme Jumalan avulla Tampereen manufaktuurilaitoksen välttämätöntä 

laajentamista”, aloittivat Rauch ja Nottbeck Senaatille osoittamansa kirjeen, jolla he anoivat 

30Emt. 335.
31Lahti, Matti J, 1970, 46.
32Voionmaa Tre II, 336.
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Finlaysonin privilegioiden siirtämistä heille.33 Tehtaanjohtaja von Uhdelle uskottiin 

Finlaysonin tehtaan kehittäminen alkuvuosien mitättömyydestä siihen suuruuteen, johon se 

vuosisadan loppua kohden kohosi. Jo tehtaan alkuaikojen merkittävintä tehdasrakennusta, 

Finlaysonin vanhaa tehdasta eli ”Kuusvooninkista” suunnitellessaan von Uhde turvautui 

turkulaiseen apuun, kun hän löysi tehtaan rakennustöiden johtajaksi Turusta muurarimestari 

Stephan Träskelinin. Hänet oli valittu 1835 Turun ammatinvanhimmaksi, eli 

”muurariåldermaniksi” ja toisaalla häntä kutsutaan Turun ”päärakennusmestariksi”.34 

Träskelin suorittikin Kuusvooninkisen muuraustyöt urakalla, jonka palkkioksi sovittiin 9,5 

ruplaa tiilituhannelta. Rakennuksen ulkoseinät ja yksi väliseinä muurattiin tiilistä. 

Muuraamiseen kului arviolta 400 000–500 000 tiiltä. Ulkoseinät rapattiin ja maalattiin.

Träskelin lähetti ennakolta perustustöitä suorittamaan apulaisensa Erik (tai Erkki) Johan 

Wennerqvistin (1800–1872), josta tulikin lopulta aikansa merkittävin rakennusmestari 

Tampereella. Vuosina 1836–37 rakennetun Kuusvooninkisen rakennustyöt olivat tuohon 

aikaan valtava urakka ja tehdas herätti huomiota ympäri Suomen. Esimerkiksi 90 

valurautapylvään ja suurten valettujen vesirattaan osien raahaaminen Fiskarsista 

hevoskyydeillä sen aikaisia teitä pitkin oli melkoinen urakka. ”Kansa Tampereen ja Turun 

välillä kokoontui katsomaan, kun puheenalaisia tavaroita kuljetettiin määräpaikkaansa”.35

Paljon myöhemmin rakentajapiireihin vakiintui lause, jonka mukaan ”rakentaminen on 

kuljetusta”. Kuusvooninkisen rakentajat tiesivät tämän jo 1830-luvulla. Tämä nykyisin 

TR1:nä tunnettu museorakennus oli Suomen ensimmäinen rakennus, jossa valurautapilareita 

käytettiin välipohjien tukena. Tällaiset pylväät painoivat kukin 560 kiloa ja kun ne saapuivat 

Ruotsista Turkuun, ei yksikään ajomies suostunut kuljettamaan niitä rattailla Tampereelle. 

Lopulta rakennettiin ”erikoinen ajopeli”, jolla yksi pylväs kiskottiin Tampereelle. Oli hyvä, 

ettei kaikkia pylväitä vielä raahattu, sillä pylväitä paikoilleen sovittaessa havaittiin, että ne 

olivat paitsi ¾ tuumaa paksumpia kuin piirustukset määräsivät, myös täynnä valuvirheitä, 

joita tavarantoimittaja oli yrittänyt salata täyttämällä lovet jonkinlaisilla viilanlastuja ja lyijyä 

33Lindfors, Gustav: Finlaysonin tehtaat Tampereella, 144.
34Työväen keskusmuseo, internet: 
http://209.85.129.132/search?q=cache:jxi_LuY0GyoJ:koti.mbnet.fi/ultrix/Finlayson/Finlaysonin%2520esittely.d
oc+tr%C3%A4skelin+ty%C3%B6v%C3%A4en+keskusmuseo&cd=2&hl=fi&ct=clnk&gl=fi&client=firefox-a
35Tiitola, 1947,  25.
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sisältävällä kitillä. Tämä ei ruotsalainen tavara ei tietenkään kelvannut, jolloin otettiin 

yhteyttä Fiskarsin tehtaalle. Fiskarsissa ensimmäiset pylväät luvattiin valaa viikossa.36

Tampereen ensimmäisinä rakennusmestareina tunnetut Tennberg ja Träskelin jäävät 

tamperelaisesta näkökulmasta myöhemmille polville melko etäisiksi, koska tietoa ei heistä 

liiemmin löydy. Ensimmäisen toiminnasta emme tiedä juuri mitään ja jälkimmäinenkin 

näyttää oikeastaan vain käväisseen Tampereella sopimassa alulle vanhan tehtaan 

muurausurakat. Mutta kuten edelläkin jo mainittiin, Träskelinin apulaisesta ”Erkki” 

Wennerqvististä tuli Tampereella todella merkittävä rakennusmestari. Hän oli suorittanut 

mestarinnäytteen Turussa vuonna 1828 ja sai kymmenen vuotta myöhemmin Tampereen 

maistraatilta oikeuden rakennustoiminnan harjoittamiseen. Wennerqvist pääsi Finlaysonin 

tehtaanjohtaja von Uhden suosioon ja hän suunnitteli ja rakensi vuosien 1838 ja 1870 välillä 

toista kymmentä rakennusta Finlaysonille.37 Orastavaa kasvua osoittaneessa kaupungissa 

Wennerqvist oli tavalla tai toisella mukana kaikkialla siellä, missä merkittävämpää 

rakentamista tapahtui: piirtajänä, työnjohtajana ja urakoitsijanakin. Wennerqvistin 

kädenjälkeä on säilynyt parhaiten Finlaysonin tehdasalueen lähistöllä. Esimerkiksi 

Puuvillatehtaankadun puutalokortteli on joitakin pienehköjä myöhemmin toteutettuja 

muutoksia lukuun ottamatta Wennerqvistin suunnittelema ja rakentama. Puuvillatehtaankatu 

3:een Wennerqvist suunnitteli Tampereen ensimmäisen posti- ja lennätintalon, jossa toiminta 

alkoi rakennuksen valmistuttua vuonna 1867. Tätä ennen postikonttori oli sijainnut 

koskenniskan viinanpolttimolla. Näsilinnankadun kulmassa molemmin puolin 

Puuvillatehtaankatua olevat puutalot Wennerqvist suunnitteli jo 1837.38

Finlayson oli Wennerqvistin tärkeä asiakas, mutta laajaa hänen rakennustoimintansa oli myös 

muualla kaupungilla ja kaupungin rajojen ulkopuolellakin. Wennerqvistissä piirtyy 

ensimmäisenä Tampereella ne rakennusmestarin ääriviivat, jotka tekivät joistakin 

myöhemmistäkin mestareista varsinaisia rakennusalan suurliikemiehiä: Wennerqvistkään ei 

ollut pelkästään rakennusmestari eli rakennustöiden johtaja, vaan hänet mainitaan 

kaupungissa myös arkkitehdin ja insinöörin asemassa. Hän oli tätä paitsi Finlaysonin ja 

omaansa, myös Tampereen kaupungin ”piikkiin”, hoidellen suurelta osin myös kaupungin 

yleisiä töitä. Wennerqvist suunnitteli rakennuksia myös yksityisille talonomistajille ja 
36Lindfors, Gustav: Finlaysonin tehtaat Tampereella, 152.
37Tiitola 30–31.
38Tampereen kantakaupungin rakennuskulttuuri 1998, 30-31.
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rakensipa hän niitä urakallakin. 1840-luvulla hän ryhtyi myös savenvalajaksi ja perusti 

vuonna 1848 Wennerqvistin fajanssitehtaan. Tämän tehtaan tärkein tuote oli käsintehty 

uunikaakeli, joita tarvittiin kaupungin puulämmitteisissä taloissa. Vuonna 1851 

fajanssitehtaassa oli kuusi työntekijää, mutta tehdas ei lopulta koskaan ylittänyt edes hanketta 

varten saadun valtionavun summaan. Pian Wennerqvist lopettikin tehtaansa ja jatkoi 

rakennusurakointiaan.39

Heikki Tiitolan läpikäymien maistraatin arkiston piirustusten mukaan Wennerqvist oli 

aikanaan lähes ainoa piirustusten laatija kaupungissa.40 Tämä useamman, ellei jopa kaikkien 

rakentamisen työvaiheiden itsenäinen toteuttaminen teki myöhemmin muistakin 

rakennusmestareista niin merkittäviä liikemiehiä. Suunnittelija-urakoitsija-rakennusmestarina 

Tampereen ensimmäinen oli kuitenkin Wennerqvist. Toisen polven rakennusmestari 

Wennerqvist oli työskennellyt nuorena muurarina ja piirustustaidon hän oli hankkinut ehkäpä 

juuri isänsä opetuksessa.41 Piirtäjänä hän hankki aikanaan laajalti mainetta ja hän toimi myös 

tällä alalla nuorten ammattimiesten alkujen opettajana. Muun muassa myöhemmin 

tuotteliaana rakentajana Tampereella toiminut ”Palttalan Jere” eli Jeremias Palin sekä 

”Amurin arkkitehti” Hjorth olivat tiettävästi Wennerqvistin oppilaita.42

Tampereelle tultuaan Wennerqvist toimi rakennustöiden johtajana esimerkiksi Frenckellin 

paperitehtaalla, jossa vuonna 1842 käynnistyi Suomen ensimmäinen paperikone. Tuo 1840-

luvulla rakennettu Frenckellin paperitehdas purettiin nykyisen nykyisen Birger Federleyn 

suunnitteleman jugendkokonaisuuden tieltä 1900-luvun alussa.43 Ja kun Tampereen 

keskikaupungilla sattui vuonna 1865 tuhoisa tulipalo, uusia rakennuksia rakennettiin jo 

iäkkäämmän Wennerqvistin piirustusten pohjalta.

Wennerqvist oli elinaikanaan ilmeisen pidetty ja arvostettu mies Tampereella. Hänen 

kerrotaan toimineen esimerkiksi ratkaisevana sovittelijana ”eräässä rettelössä”, jossa puhkesi 

eturistiriidoista Finlaysonin ja Frenckellin välille. Ainoata säröä Wennerqvistin mahtavaan 

jälkimaineeseen lyö Väinö Voionmaa, joka Wennerqvistin töitä luetellessaan lisää, etteivät 

39Rasila, Viljo: Tampereen historia 2, 10.
40Tiitola, 31.
41Suomen Rakennusmestarien Albumi-matrikkeli (1907), 365.
42Sama.
43Koskesta voimaa -aineisto, internet: http://www.uta.fi/koskivoimaa/kaupunki/1870-00/frenckell.htm

http://www.uta.fi/koskivoimaa/kaupunki/1870-00/frenckell.htm
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tämän omat urakat aina koituneet hänen kunniakseen. Voionmaa lisää kuitenkin, että 

”pienistä erehdyksistään huolimatta nautti tämä Tampereen myöhempäin monilukuisten 

rakennusmestarien ja rakennusurakoitsijain suojeluspyhimys aikoinaan suurta luottamusta 

kaupungin puolelta ja itseltään”.44 Myös Heikki Tiitola tunsi tuon Wennerqvististä 

myöhemmille polville jääneen kunnianosoituksen, siis sen, että häntä kutsuttiin 

rakentajapolven ”suojeluspyhimykseksi”. Tiitolan sanoin Wennerqvistiä pidettiin, 

”rakennusmestarien ja urakoitsijain suojelusenkelinä --- mikä oikeuttaa päättelemään hänen 

olleen taitavan ja avuliaan ammattimiehen ja siinä ominaisuudessa nauttineen suurta 

luottamusta”.45 Wennerqvistin kauneimpana kädenjälkenä Tiitola pitää Hattulan kivikirkkoa, 

eli tämä suunnitteli ja rakensi ilmeisen paljon myös Tampereen ulkopuolella.

2.2. Teollisuuskoulujen rakennusosastoista vakiintuu rakennusmestarikoulu

Asetus teollisuuskouluista ja teollisuuskoulujen perustaminen

Sekava ajanjakso 1800-luvun loppupuolen rakennustyönjohdossa yhdistettynä teollisuuden 

voimakkaaseen kehitykseen 1800-luvun loppupuoliskon kuluessa johtivat lopulta kahteen 

tämän työn kannalta merkittävään kehityskulkuun: rakennusalan koulutuksen sekä 

ammatillisen järjestäytymisen kehittymiseen. Rajusti lisääntynyt rakentaminen loi tarpeen 

koulutuksen ja työnjohdon kehittämiseksi ja teollistuvan yhteiskunnan uudet ammattipiirit 

alkoivat samaan aikaan järjestäytyä.

Teknilliset oppilaitokset alkoivat yleistyä Euroopassa tekniikan kehittyessä vasta 1700–1800-

luvulla. Aluksi teknillistä opetusta oli varsinkin sotalaitoksen piirissä, kun työnjohtajia 

tarvittiin tykistö- ja linnoitusteknisiin töihin. Ensimmäinen varsinainen teknillinen 

korkeakoulu, Ranskan Ecole Polytechnique, palveli lähinnä sotilaallisia tarkoitusperiä. Kun 

1800-luvulla kiinnitettiin yhä enemmän huomiota teknilliseen opetukseen, alkoi syntyä 

alempia teknillisiä kouluja. Ruotsiin ensimmäinen teknillinen koulu perustettiin vuonna 1829. 
44Voionmaa, Väinö: Tampereen kaupungin historia II, 335.
45Tiitola, 32.
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Suomessakin oli suunnitelmia teknillisten koulujen perustamiseksi jo 1800-luvun alussa ja 

uudelleen 1830-luvulla, mutta koska teollinen toiminta oli tällöin vielä sekä vähäistä että 

käsityömäistä, jäivät varsinaiset koulut vielä perustamatta.46

Turkuun perustettiin kuitenkin niin sanottu sunnuntaikoulu vuonna 1833, joka oli tarkoitettu 

palkollisina tai käsityöammateissa työskenteleville nuorille, jotka olivat jääneet lapsena ilman 

opetusta. Vuoden 1842 asetuksella kunnallisia sunnuntaikouluja alettiin perustaa muuallekin 

Suomen kaupunkeihin. Sunnuntaikouluissa kisälleille ja oppipojille annettiin opetusta 

yleisissä alkeistiedoissa ja -taidoissa.47 Oppimishalukkuuden kanssa oli aluksi vähän niin ja 

näin. Kisällinarvon jo saavuttaneet eivät olisi halunneet istua vapaa-ajallaan koulunpenkillä, 

eivätkä oppipojatkaan osoittaneet aina valtavaa tiedonjanoa.

Vuonna 1847 annettiin asetus teknillisten reaalikoulujen perustamisesta Suomeen. Näiden 

pääsyvaatimuksista tuli varsin alhaiset, mutta vanhemmilta vaadittiin toki sellaista 

varallisuutta, että lapsi kyettiin pitämään päivät koulussa ja poissa ansiotyöstä. Teknilliset 

reaalikoulut osoittautuivat varsin pian epäonnistuneiksi ja niiden varsinainen käytännön 

hyöty jäi lähes olemattomaksi. Syynä oli se, että koulut pyrkivät valmistamaan oppilaitaan 

kolmeenkin eri tavoitteeseen: käsityöammatteihin, teollisuuden teknikkotarpeeseen ja 

yrittivätpä ne toimia myös yleissivistävänä oppilaitoksena. Tavoitteet menivät ristiin, kun 

koulun oppilas ei lopulta saanut opissaan edes oppipojan tasoista ammattitaitoa. 

Opetusohjelma käsitti kenties liiaksi yleissivistäviä aineita ja varsinainen teknillisten aineiden 

osuus jäi vaatimattomaksi.48 Koulun suorittaneet eivät enää halunneet alentua oppipojiksi, 

koska he pitivät jo yleissivistystäänkin siihen hommaan liiallisena.

Teollisuuskoulujen perustaminen 1800-luvun lopulla oli luonnollinen jatke edellä esitetylle 

kehitykselle. Ammattikuntalaitoksen päättyminen ja toisaalta teollisen kehityksen 

harppaukset synnyttivät tarpeen koulutuksen selkeyttämiselle ja uudelleenjärjestelylle. 

Kysymystä teknillisen opetuksen uudistamisesta oli käsitelty 1870-luvulta lähtien useissakin 

komiteoissa ja keskusteluissa. Näiden tuloksena Suomen senaatti antoi 25.11. 1885 

asetuksen, jolla maahan perustettaisiin kolme suomen- ja kolme ruotsinkielistä 

46Lahti 1965, 11–12.
47Lahti 1970, 89–90.
48Talvitie, Arvi: Tampereen teknillinen oppilaitos 1886–1961, 3.
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teollisuuskoulua. Suomenkieliset koulut tulivat seuraavina vuosina Tampereelle (1886) ja 

Kuopioon (1886) ja ruotsinkieliset koulut Helsinkiin (1886), Turkuun (1887) ja Vaasaan 

(1887). Kuitenkin Helsingin ja Turun koulujen rakennusosastoille tuli sekä ruotsin- että 

suomenkielinen rakennusosasto. Alun perin samoihin suunnitelmiin kuuluneen Viipurin 

teollisuuskoulun perustaminen viivästyi niinkin pitkään kuin vuoteen 1898, ja jo vuotta 

aiemmin oli ehditty perustaa jo teollisuuskoulu Ouluun.49 Tampereelle perustettiin vuonna 

1886 kansakoulupohjainen teollisuuskoulu, joka laajeni myöhemmin kolmevuotiseksi. 

Tampereen teollisuuskoulussa oli aluksi kaksi opinto-osastoa, jotka olivat kone- ja 

rakennusosastot. Vuonna 1906 koulussa aloitti kolme uutta opinto-osastoa.50

Teollisuuskoulut perustettiin kaksivuotisiksi, ja lukuvuosi kesti vain puoli vuotta, siis 

talvikauden. Tampereen teollisuuskoulu aloitti toimintansa Puutarhakatu 16 sijainneessa 

yksityislyseon huoneistossa, mutta muutti vuonna 1890 koulun ensimmäisen rehtorin, 

arkkitehti Georg Schreckin kotitaloonsa (Hallituskatu 25) rakentamaan huoneistoon. 

Tampereen teollisuuskouluun tuli teollisuuskouluasetuksen edellyttämät kone- ja 

rakennusosastot, ja sen ensimmäiselle vuosikurssille kirjoittautui 31 oppilasta (koneosastolle 

24 ja rakennusosastolle 7 oppilasta). Näistäkään oppilaista suurin osa eli 18 oppilasta eivät 

lopulta täyttäneet pääsyvaatimuksia: heillä ei ollut tarvittavia esitietoja sen enempää kuin 

vaadittavia työtodistuksia, ja olipa joukossa kolme sellaista, jotka eivät vielä olleet täyttäneet 

vaadittua 17 vuotta. Nämä ”ylimääräiset” oppilaat kuitenkin seurasivat opetusta muiden 

mukana. Seuranneina vuosina oppilasmäärä vakiintui 50–60 oppilaaseen vuodessa, kunnes 

vuoden 1910 tienoilla lukema oli noin sata oppilasta.51

Teollisuuskoulun pääsyvaatimuksissa painotettiin työkokemusta, jota tulikin olla melkoisen 

huomattavasti. Rakennusmestarien albumi-matrikkeleista ilmenee, että teollisuuskouluun 

päässeillä olikin usein jo useamman vuoden työkokemus rakennustöistä, ja usein oppilaan 

isäkin oli ammatiltaan jokin rakennusalan ammattilainen. Myös maaseudulla kasvaneita oli 

paljon, ja maatalojen töissä saattoi oppia jo nuorena rakentajaksi. Seuraavassa muutama 

49Emt. 4.
50Koskesta Voimaa -aineisto, internet: Teollisuuskoulu ja teknillinen oppilaitos: 
http://www.uta.fi/koskivoimaa/arki/1900-18/teollisuuskoulu.htm
51Talvitie, 5–6.

http://www.uta.fi/koskivoimaa/arki/1900-18/teollisuuskoulu.htm
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esimerkki Suomen Rakennusmestarien albumi-matrikkelista52 (1907) koskien oppilaiden 

teollisuuskoulua edeltänyttä työkokemusta.

”Alhainen, J. K. Sortavala. S. 14 p. Tammik. v. 1872; isä rakennusurakoitsija; v:sta 1887-94 

ollut puu- sekä kivitöissä isänsä J. Alhaisen kanssa useammilla rakennusksilla Kangasalla ja 

Kuhmalahdella tekä johti parina viimeisenä vuonna omintakeisesti töitä useammalla 

rakennuksella.

Käynyt Tampereen Teollisuuskoulun täydellisen huonerakennusosaston v. 1895-97 (...)”

”Hakola, Sameli. Kurikka. S. Kurikassa 21 p. Lokakuuta v. 1877. Nuorena kansakoulusta 

päästyään rupesi harjoittelemaan rakennusalalle isänsä johdolla etupäässä puutöissä. Käynyt 

Tampereen Teollisuuskoulun huonerakennusosaston v. 1896-98 (...)”

”Helin, Eevert. Tampere. S. 29 p. Elokuuta 1874 Tampereella; isä puuseppämestari. Ennen 

teollisuuskouluun menoa työskennellyt Tampereella isänsä liikkeessä liikkeenhoidossa ja 

käytännöllisessä työssä erikoisalana rakennuspuusepän työt. Suorittanut kurssin Tampereen 

Teollisuuskoulun huonerakennusosastolla vuosina 1893-95 (...)”

”Laurila, Aleksanteri. Tampere. S. 28 p. Maaliskuuta 1881 Lapualla; isä maanviljelijä. 

Käytyään kansakoulun sekä kansakoulun jatkokurssin työskenteli 17:n ikävuoteensa asti 

kaikenlaisissa maantöissä sekä osaksi sahantöissäkin; siirtyi Tampereelle toiminimi 

Tampereen kello & konekaupan palvelukseen, missä oli samalla osakkaanakin; tämän 

loputtua teki toista vuotta puusepän töitä; tällä ajalla suoritti kurssin Tampereen ylemmässä 

käsityöläiskoulussa; siirtyi sitten yhdeksi kesäkaudeksi rautatien palvelukseen.

Käynyt Tampereen Teollisuuskoulun huonerakennusosaston v. 1898-1901 (...)”

”Stolt, Juho Emil. Tampere. S. 25 p. Toukokuuta 1869 Tampereella; isä talonomistaja ja 

muurari. Käynyt n.k. ”Masuunikoulua” Tampereella sekä sunnuntai- eli käsityökoulua v. 

1884; v. 1881-88 toiminut kauppa-alalla, johon kyllästyneenä kesäkuussa 1888 ruvennut 

52Matrikkelitiedot mainituista henkilöistä ovat teoksessa aakkosjärjestyksessä.



42

muurarin ammattiin; alussa työskennellyt seinämuurarina sitten rapparina ja jälleen 

seinämuurarina sekä viimein uunipuuseppänä, jota ammattia pitänyt noin 6 vuoden ajan.

Käynyt Tampereen Teollisuuskoulun huoneenrakennusosaston v. 1898-1900 (...)”

Ja niin edelleen. Edelliset poiminnat vahvistavat, että monilla teollisuuskoululaisilla oli jo 

todella vahva työkokemus, ja jotkut kävivät teollisuuskoulun varsin myöhään, kuten 

edellisistä poiminnoista viimeinen Juho Stolt, vasta kolmekymppisinä. Tämä osoittaa 

varmasti myös siitä, millainen arvo teollisuuskoulutodistuksella lopulta oli, kun jo hyvinkin 

puolet elämästään työelämässä olleita hakeutui opiskelemaan.

Poikkeuksiakin oli. Joku saattoi päästä teollisuuskouluun hiljaisempina vuosina helpommalla, 

toinen hyvillä suosittelijoilla, ja kolmas saattoi jättää koulun kesken milloin mistäkin syystä. 

Esimerkiksi Tampereen Rakennusmestariyhdistyksen lyhytaikaiseksi jääneen edeltäjän 

”Rakennusmestari- ja mekanikkoklubin” puheenjohtaja Anton Pokin isä oli torppari ja kun 

poika kansa- ja realikoulut käytyään aikoi opiskelemaan Helsingin polyteknillistä opistoa, 

esti nämä aikeet puutteet varallisuudessa. Pokki kuitenkin pääsi teollisuuskoulua ja toimi 

samalla kesätöissä ruudin valmistuksen tarkastajana. Myös esimerkiksi tamperelainen 

suurrakentaja ja keksijä Jonas Andersson (josta lisää tietoa edellä) oli yksi poikkeuksista. Hän 

työskenteli ”Waasan radalla sen rakenteella ollessa ja sitten eri paikoissa maassamme. 

Saatuaan laajemman näkökannan ja kehityksen päätti käydä teollisuuskoulun. Ilman 

alkeisteoreettisia tietoja päättyi koulun kurssi v. 1886.” Myöhemmin Andersson urakoi 

lukuisia tamperelaisia maamerkkejä, kuten Commercen talon, Palanderin talon, Ortodoksisen 

kirkon, Suomalaisen tyttökoulun, Svenska Samskolanin, Tirkkosentalon ja niin edelleen.

Tampereen teollisuuskoulun ensimmäinen rehtori Georg Schreck toimi paitsi koulun 

isäntänä, myös rakennusosaston lehtorina. Arkkitehti Schreck oli todellista tamperelaista 

rakentajasukua ja hän on suunnitellut useita merkittäviä rakennuksia, kuten nyt vaikkapa 

vuonna 1890 valmistuneen Raatihuoneen. Hänen veljensä Theodor Schreck oli 

rakennusmestari ja tamperelainen suururakoija, jonka kanssa arkkitehti Georg teki alalla 

monenlaista yhteistyötä. Schreck olikin paitsi teollisuuskoulun opettaja, lehtori ja ”isäntä”, 

myös jatkuvasti mukana kaikenlaisessa tamperelaisessa rakennustoiminnassa suunnittelijana 

ja monella muullakin tapaa. Georg Schreck toimi Tampereen teollisuuskoulun rehtorina sen 
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alusta aina vuoteen 1910 saakka, jonka jälkeen hän jatkoi vielä lehtorinvirassaan vuoteen 

1915. Kun teollisuuskoulujen rinnalle tuli myöhemmin (ks. edellä) teknillinen opisto, sai sen 

huonerakennus- ja perustamisopin linja opettajakseen Schreckin tavoin Tampereen 

arkkitehtuurin historian suuren nimen, Birger Federleyn, joka toimi virassaan vuodesta 1913 

aina vuoteen 1933 saakka. Nykyaikaiseen rakennusalan koulutukseen verrattuna 1800-luvun 

lopun kaksivuotiset teollisuuskoulut olivat kuitenkin suppeita. Teollisuuskoulujen 

laajentamiskysymys tuli nopeasti eteen, kun rakennustekniikka ja rakentaminen ylipäätään 

harppoivat eteenpäin.

Tampereen teollisuuskoulun ensimmäinen merkittävä rakenteellinen uudistus koitti jo 

syksyllä 1891, jolloin rakennusosasto jaettiin kahtia huonerakennus- ja tie- ja 

vesirakennusosastoiksi. Yksi käytännön syy uudelle jaolle oli se, kun tuohon aikaan Suomeen 

rakennettiin merkittävissä määrin rautatieverkkoa.53 Pian kävi myös ilmi, että osa kouluun 

hakeutuneista oppilaista oli jo unohtanut kansakoulussa oppimansa tiedot. Päätettiin perustaa 

kuukauden kestävä ns. ”valmistava kurssi”, jossa alettiin vuodesta 1899 lähtien opettamaan ja 

palauttamaan mieleen matematiikkaa, kirjoitusta ja piirtämistä.

Jo vuosisadan vaihteen tienoilla alettiin keskustella siitä, että kahden puolivuotisen kurssin 

mittainen teollisuuskoulun oppimäärä oli itse asiassa riittämätön. Asia oli esillä jo vuoden 

1897 teollisuuskoulujen opettajien kokouksessa, mutta päätöstä ja uudistusta opetuksen 

laajentamisesta saatiin odottaa vielä puolitoista vuosikymmentä.54 Vuoden 1911 asetuksella 

teollisuuskoulut muutettiin koko maassa kolmivuotisiksi. Samalla kertaa annettiin asetus 

Tampereen teknillisen opiston perustamisesta, ja siitä tulikin tuolloin poikkeuslaatuinen 

koulu koko maassa. Se pohjautui viisiluokkaiseen oppikouluun ja oli sellaisenaan teknillinen 

keskikoulu.

Kun teollisuuskoulut vuonna 1911 muutettiin kolmivuotisiksi, vaadittiin oppilailta 

pääsyvaatimuksina 17 vuoden ikää, ylemmän kansakoulun suorittamista (tai vastaavien 

tietojen hallintaa) sekä 24 kuukauden työkokemusta sellaiselta alalta, jonka voidaan nähdä 

tavalla tai toisella kuuluvan opiskeltavaan alaan. Rakennusmestareiden tapauksessa tämän 

53Emt. 8–9.
54Lisätietoja laajennusprosessista esim. Talvitie, 22–23.
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työkokemuksen piti siis sisältää kokemusta jostakin tai joistakin rakennusalan perinteisistä 

töistä, oli se sitten puutöitä, muurausta, maalausta tai mitä tahansa. Lisäksi tulevan oppilaan 

piti olla hyväksytysti suorittanut kansakoulun matemaattisten aineiden ja oikeinkirjoituksen 

pääsytutkinnon. Uutta verrattuna vuoden 1885 teollisuuskouluasetukseen oli käytännöllisen 

harjoittelun tarkempi määrittely kahdeksi vuodeksi. Aiemmissa vaatimuksissa puhuttiin 

”jonkun vuoden” työharjoittelua, joka usein tulkittiin vain yhdeksi vuodeksi. Lisäksi kaikkien 

hakijoiden tuli osallistua pääsykokeeseen, joka tosin sisälsi vain matematiikkaa ja 

äidinkieltä.55

Teollisuuskoulujen eri linjoilla opetettiin – sekä kaksi- että kolmivuotisen koulun aikaan – 

kaikille yhteisiä ”yleisiä aineita” sekä eri osastojen omia ”ammattiaineita”. Kolmivuotisessa 

teollisuuskoulussa yleisiä aineita opetettiin 1. luokalla yhteensä 28 (40:stä), toisella luokalla 

18 ja kolmannella 12 tuntia viikossa. Yhteensä tunteja oli viikossa 40, eli ammattiaineiden 

osuus lisääntyi oppilaan edetessä luokalta seuraavalle. Kaksivuotisessa teollisuuskoulussa 

jako oli samantyyppinen, joskin tunteja oli viikossa vain 39.56

Teollisuuskoulun myöhempiä vaiheita ja Tampereen teknillinen oppilaitos

Yksi merkittävä rakennusalankin koulutuksessa aikaansaatu uudistus oli Teknillisen opiston 

perustaminen Tampereelle vuonna 1912. Tämä oli eräänlainen teknillinen keskikoulu, johon 

hakeuduttiin reaalilyseon tai viisiluokkaisen alkeiskoulun suoritettuaan. Vaatimuksena oli 16 

vuoden ikä, hyvä maine ja 12 kuukauden kokemus siltä teknilliseltä alalta, jota oppilas aikoi 

nyt opiskella. Kyseessä oli siis aikansa teknillinen ammattikoulu niille, jotka aikoivat 

korkeakoulujen sijaan suorempaa tietä teknikoiksi ja siten teoreettista tietämystä vaativiin ja 

vastuunalaisiin käytännön ammatteihin. Rakennusalan koulutuksen edellytykset paranivat 

Tampereella tietenkin myös vuonna 1915 Pyynikille valmistuneen uuden koulurakennuksen 

myötä. Tähän asettuivat niin teollisuuskoulu kuin teknillinen opistokin, tällöin vielä erillisinä 

oppilaitoksina. Kahden pitkälti samoja aineita opettavan oppilaitoksen sijainti samassa 

rakennuksessa herätti jo varhain kysymyksen tämän järjestyksen ja kahden erillisen hallinnon 

järkevyydestä. Teknillisen opiston ja teollisuuskoulun opettajien ensimmäiset yhteiset 

pohdinnat oppilaitosten välisten suhteiden järjestämisestä olivat jo vuonna 1919. Vuonna 

55Talvitie, 24–25.
56Taulukot 1-9 teoksessa: Talvitie s. 305–309.
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1920 julkaistiinkin 69 sivun painoksena ”Ehdotus Tampereen teknillisten oppilaitosten 

uudelleenjärjestelyksi”, joka sisälsi ajatuksen ”Tampereen teknilliset oppilaitokset”-nimisestä 

oppilaitoksesta, johon kummatkin koulut sijoitettaisiin.

Vuoden 1923 asetuksella hyväksyttiinkin Tampereen teknillisen oppilaitoksen säännöt, ja 

kaksi koulua saatiin samaan organisaatioon. Huomattavaa on, että nyt Tampereen 

teollisuuskoulusta tuli jälleen kaksivuotinen, maan muiden teollisuuskoulujen säilyessä 

kolmivuotisina.57 1920-luvulla sattui vielä niinkin, että rakennusalan teollisuuskouluihin ei 

otettu kolmeen vuoteen (1925–27) uusia oppilaita tilanpuutteen vuoksi.58 Koulutuksen 

pallottelu vuoroin kaksi- ja vuoroin kolmivuotisena jatkui, kun vuonna 1943 muutkin 

Suomen ”rakennusmestarikoulut” eli teknilliset koulut muutettiin kaksivuotiseksi. 

Rakennusmestariliitto piti tätä jälleen riittämättömänä, ja vuoden 1948 asetuksella nämä 

koulut muutettiin jälleen kolmivuotisiksi.59

Koska Tampereen teknillisen oppilaitoksen hallinnolliset järjestelyt eivät varsinaisesti ole 

tämän työn keskeistä tematiikkaa, nostettakoon tässä esille enää pari mielenkiintoista ilmiötä 

oppilaitoksen ja alan koulutuksen myöhemmistä ilmiöistä. Toinen niistä olkoon huomio siitä, 

kuinka oppilaitos kohtasi sotien jälkeisinä vuosina ennennäkemättömän hakemus- ja 

oppilastulvan. Kun opiston ja koulun yhteenlaskettu oppilasmäärä oli aiemmin ollut 

korkeimmillaan 659 oppilasta vuonna 1939, niin sotien jälkeen tämä luku lähes 

kaksinkertaistui. Vaikka karsinta kouluun oli ilmeisen ankara, niin oppilasmäärä kohosi jo 

vuonna 1945 yli 1300:n, ja oli sitä seuraavinakin vuosina.60 Oppilaitoksen oma rakennus ei 

tietenkään riittänyt tälle oppilastulvalle, joten lisätiloja saatiin sodan aikana valmistuneesta 

Tampereen ammattioppilaitoksesta.

Vanhimmat rakennusoppikirjat ja G. E. Asp

Vanhin rakennusalan oppi siirtyi eteenpäin tietenkin suullisesti ja käytännön töissä oppimalla. 

Oppilaan kannalta käytännön työtapojen syvällisemän ”rakennusopin” omaksuminen riippui 

ennen vanhaan varmastikin opettajan mielenlaadusta ja puheliaisuudesta, oli opettajana sitten 
57Emt. 79.
58Emt. 85–86.
59Lahti 1965, 204.
60Emt. 157.
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oma isä, sukulainen tai ammattikuntalaitoksen ajan mestari. Rakennusperinteen siirtymistä 

suullisesti ja käytännön töissä ei pidä väheksyä, vaikka teknillisen kirjallisuuden ja 

koulutuksen kehitys varsinkin 1800-luvun lopulta lähtien oli kyllä mullistava parannus koko 

alan ammattitaidon kehityksessä. Rakennusalan oppikirjoille ei ennen 1800-lukua ollut 

Suomessa oikein tilaustakaan, rahvas kun ei vielä oikein osannut lukea. Kirkko kyllä yritti 

pontevasti ja pakottamallakin opettaa kansaa lukemaan. Kun rippikoulu tuli pakolliseksi 

1700-luvulla, ei ilman lukutaitoa pitänyt periaatteessa olla asiaa avioliittoon. Kehitys oli 

kuitenkin hidasta ja pakolliset kristilliset värssyt luettiin ulkoa.

Rakennusalan oppikirjojen historia noudattaa samaa kaavaa kuin niin monen rakennusalan 

menetelmänkin: ensin käytettiin ulkomaista, sitten ulkomaista sovellettiin (käännettiin) 

täkäläisiin oloihin, jonka jälkeen saatettiin tuottaa jo omaa tuotetta itsenäisesti. Ruotsin 

tiedeakatemiassa alettiin 1700-luvun valistuksen hengessä käsitellä myös rakentamisen 

kysymyksiä. Tämän jälkeen Turun yliopistossa tehtiin muutamia rakentamista koskevia 

väitöskirjoja, joiden joukosta löytyy ensimmäinen Suomessa koskaan julkaistu rakennusalaa 

käsittelevä teos. Teos oli ruotsinkielinen, mutta sen nimen suomennos osoittaa, kuinka 

energian säästämisellä on Suomessa varsin pitkä teoreettinenkin historia. Vuonna 1762 

painetun teoksen nimi oli suomeksi Yksinkertaisia ajatuksia siitä, miten puutalot voidaan 

lattian, katon ja seinien puolesta tehdä hyvin lämpimiksi. Suomen ensimmäiset 

rakennusoppaat perustuivat aluksi ruotsalaisiin esikuviinsa, jotka puolestaan ottivat mallia 

etenkin saksalaisista oppikirjoista. Suomen ensimmäinen rakennusoppi oli Alfred Sjöströmin 

Maatalous-Rakennuksia, joka ilmestyi vasta vuonna 1891. Tarve suomenkielisille 

rakennusoppaille alkoi tuolloin olla jo huutava, kun varsinkin kaupunkirakentaminen kiihtyi 

1800-luvun lopulla valtavasti ja teollisuuskoulujakin oli perustettu jo vuoden 1885 

asetuksella.

Rakentajien ja rakennusmestarien ensimmäinen todellinen ”raamattu” oli arkkitehti Gustav 

Edvard Aspin (1866–1952) Huonerakenteiden oppi, joka ilmestyi kuudessa osassa vuosina 

1902–1908. G. E. Asp oli syntyjään Tampereelta ja rakentajasukua, sillä hänen isänsä Gustav 

Asp (1822–1895) oli yksi harvoista Tampereella ennen Teolliskoulun perustamista 

toimineista rakennusmestareista. Itse asiassa heti Tammerkosken niskan itäpuolelta 

Näsijärveen työntyvä Aspinniemi sai nimensä juuri rakennusmestari Aspin perheen 
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asuinpaikan mukaan. Isä-Asp työskenteli vuodesta 1866 lähtien Tampereen Pellavatehtaan 

rakennusmestarina.

Hänen poikansa G. E. Asp opiskeli reaalikoulun jälkeen Helsingin polyteknillisessä opistossa 

ja valmistui arkkitehdiksi vasta 20-vuotiaana. Tätä seurasi vielä opintoja Saksassa sekä oman 

suunnittelutoimiston perustaminen Tampereelle, ennen kuin Asp siirtyi 22-vuotiaana 

opettajaksi vastikään perustettuun ja rakennusmestareita valmistamaan Turun 

teollisuuskouluun. Hän meni naimisiin Adele Sofia Nikanderin kanssa, joka oli yksi Suomen 

ensimmäisistä naispuolisista rakennusmestareista. Itse asiassa Adele Nikanderin panos 

Huonerakenteiden opin synnyssä oli huomattava, sillä hän muun muassa piirsi oppikirjan 

kuvaliitteen havainnolliset kuvat. Pariskunta vietti teoksen syntymävuosina kesänsä 

kirjoittaen, piirtäen ja itse myös monistaen oppikirjavihkojaan, ennen kuin ne vasta 

myöhemmin varsinaisesti painettiin.

Nuoren teollisuuskoulun opettajana Asp ymmärsi suomenkielisen oppimateriaalin tarpeen ja 

Huonerakenteiden opista muodostui todellinen rakennusmestarin Aapinen vuosikausiksi 

eteenpäin. Asp meni itse asiassa kirjansa suomenkielisyydessä niin pitkälle, että hän viljeli 

kirjassaan oikeaa suomalaista rakennustyömaiden arkisanastoa. Se herätti arvostelua tuon 

ajan kielipoliiseissa. Tekniska Föreningen i Finland oli julkaissut hieman aiemmin 

Ruotsalais-Suomalais-Saksalais-Englantilaisen Rakennussanaston. Aspin käyttämä arkikieli 

(hän käytti esimerkiksi sanoja kalkkiruukki, puuklossi, ja pooka) aiheutti paheksuntaa, mutta 

vain niin kauan, kun Huonerakenteiden opin erinomaisuuden tunnustivat kaikki. Toki 

Aspinkin teos perustui pitkälti ulkomaisiin lähteisiin ja hänen ja vaimonsa teollisuuskoulussa 

kuuntelemiin luentoihin, mutta esimerkiksi Panu Kailan mukaan kirja on sekoitus sekä 

opinnoista omaksuttua että omaa vahvaa käytännön tietämystä.61

Tekniikan jatkaessa 1900-luvun alussa harppovaa kehitystään, tarvittiin rakennusmestarien 

koulutukseen ja alalle ylipäätään tietenkin jatkuvasti uutta kirjallisuutta. Yksi tärkeä oppikirja 

oli vuonna 1916 ilmestynyt E. J. Kurikan kirjoittama Työnjohto. Eri rakennuslaojen 

työnjohtoon soveltuvia tietoja (1916), joka kirjoitettiin nimenomaan rakennusmestareiden 

61Kaila, Panu: Suomen ensimmäinen rakennusoppi (Esipuhe Aspin teoksesta vuonna 1992 otettuun painokseen 
8.3.1992)
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työtä silmälläpitäen. Tämä oppikirja koottiin itse asiassa rakennusmestariliiton jäsenistölle 

lähetetyn kyselyn pohjalta.

Teollisuuskoululaiset ottavat rakennusmestarin tittelin itselleen

Rakennusmestarin ammattinimikkeen historiassa pitää huomioida, kuinka nimike lopulta 

asettuikaan siihen käyttöön ja merkitykseen, jossa se niin vaikutusvaltaisena ja mestareille 

itselleen rakkaana asiana vuosikymmenten ajan vaikutti. Ei teollisuuskoulun 

rakennusosastolta valmistunut mitään ”rakennusmestareita”, vaikka tämän kurssin käyneet 

pian sellaiset yhtäläisyysmerkit koulutuksensa ja tittelinsä välille pian vetivätkin. 

Teollisuuskoulun käyminen ei sinänsä taannut suorittajalleen mitään erityistä titteliä, mutta 

nämä koulunkäyneet ja pian myös järjestäytyneet työnjohtajat todellakin omivat tuon 

nimityksen itselleen. Tai eivät he edes aina olleet työnjohtajia, mutta he alkoivat silti kutsua 

itseään silti rakennusmestariksi!62 Ennen kuin teollisuuskoulujen rakennusosastoilta 

valmistuneet saavuttivat yksinoikeuden rakennusmestarin nimikkeeseen, he saavuttivat 

erävoittoja. Jos samaan aikaan saattoivat kouluja käymättömätkin miehet kutsua itseään 

rakennusmestareiksi, niin koulunkäyneet alkoivat käyttää tätä nimitystä vaikkeivät vastaavia 

työnjohtajia olleetkaan.

Vähän ennen teollisuuskoulujen perustamista ja elinkeinovapauden astuttua voimaan, 

tarkoitti rakennusmestari rakennustöiden ylintä työnjohtajaa, siksikin, kun aiemmat muurari- 

ja kirvesmiesmestarit alkoivat nyt olla pystyviä sekä kivi- että puutalojen rakentamiseen. 

Rakennusmestari-nimitys oli epämääräinen ja epätarkasti sitä käytettiinkin. Tämä 

epätarkkuus johti siihen, että tavallaan tällä ammattinimikkeellä ei ollut ”isäntää” - vaan pian 

oli. Asiahan olisi muutoin ollut varsin merkityksetön – saahan vapaassa maassa itseään 

kutsua vaikkapa sokkeli-tirehtööriksi – mutta kun myöhemmin juuri rakennusmestarin 

titteliin alkoi liittyä erityistä kiintymystä, arvostusta sekä näiden rakennusmestareiksi itsensä 

julistamien vaatimia ja saavuttamia merkittäviä etuoikeuksia.

Kun ei rakennusmestarin nimikkeen käytölle ollut mitään koulutukseen tai muihinkaan 

pätevyysvaatimuksiin perustuvaa sääntöä, alkoivat teollisuuskoulun käyneet ja yhdistyksissä 

62Lahti, 1970, 337–8.
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järjestäytyneet miehet käyttää nimitystä joka käänteessä itsestään. Teollisuuskouluista 

valmistuneet tunsivat saaneensa rakennusmestarikoulutuksen, ja niinhän se tavallaan olikin, 

kun kouluissakin varmasti tästä hyvästä mahdollisuudesta tuohon tehtävään varmasti paljon 

puhuttiin. Lisäksi esimerkiksi Rakennusmestariliiton äänenkannattaja Rakennustaito-lehti 

alkoi heti perustamisestaan (1. numero ilmestyi vuonna 1906) lähtien käyttää 

rakennusmestarin nimikettä yhtäältä kaikkien teollisuuskoulun rakennusosastoilta 

valmistuneiden yhteydessä ja toisaalta kaikista jo työssä olleista aikanaan samaisilta 

osastoilta valmistuneista. Kun Rakennustaito esimerkiksi esitteli vuonna 1906 Suomen 

teollisuuskoulujen rakennusosastoilta valmistuneet, se puhui nimenomaan 

”rakennusmestareiksi valmistuneista”.63

Rakennustaito-lehdellä olikin varmasti oma tärkeä vaikutuksensa rakennusmestari-tittelin 

käyttöön, ellei alan ulkopuolella, niin sitäkin enemmän alan sisällä. Rakennustaito ottikin 

käytännöksi kutsua rakennusosastoilta valmistuneita rakentajia rakennusmestareiksi, olivat he 

sitten työnjohtajia, suunnittelijoita, apulaistyönjohtajia tai melkein mitä tahansa. Jos 

nimityksen käytön politiikka olikin lähtöisin ammattikunnan koulunkäyneen ja 

järjestäytyneen osan sisältä, niin pian myös yleinen mielipide alkoi ymmärtää asian tällä 

tavoin. Hitaasti, mutta varmasti tämä määrätietoinen toiminta ammattinimikkeen käyttöön 

tuotti tuloksen. 1920-luvulla rakennusmestari-sana määriteltiin Otavan Pienessä 

Tietosanakirjassa (1925–1928) seuraavasti: ”Rakennusmestari; huoneitten, teiden, siltojen 

y. m. rakennusten lähintä työnsuoritusta valvova ja järjestävä työnjohtaja. Tietopuolinen 

sivistys käsittää meillä teollisuuskoulun huone- tai kulkulaitosten rakennusosaston 

oppimäärän.” Teollisuuskoulun rakennusosaston kurssista oli näin tullut virallisesti 

”rakennusmestariuden” edellytys.

Koulunkäyneet mestarit työhön sijoittumassa

Todellisen ammatillisen koetinkiven teollisuuskoulun käynyt nuori kohtasi kuitenkin vasta 

ensimmäisillä työmaillaan. Häntä edeltävien sukupolvien rakennusmestarit olivat hankkineet 

asemansa usein hyvinkin pitkäaikaisen työkokemuksen kautta ja useimmiten ilman 

63Uusia rakennusmestareita. Rakennustaito 4/1906, vuosikertaniteessä 1906 s. 61–62.
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minkäänlaista varsinaista teoreettista koulutusta. Kun tuon ajan rakennustyömailla ei aina64 

muutenkaan arvostettu koulusivistystä tai tietopuolista ammattitaitoa, ei tuon ajan työmaan 

johtoon tulevaa nuorta mestaria käy kateeksi. Vanhoihin työssä oppineisiin mestareihin oli 

totuttu luottamaan tilanteessa, jossa elinkeinovapauden voimaantulon myötä alalle hakeutui 

ammattitaidoiltaan kirjavaa väkeä. Parin talven teoreettinen opiskelu ja mitätön työkokemus 

vanhoihin mestareihin nähden olivat melko heikko ponsi näiden uusien työnjohtajien 

auktoriteetille, eivätkä he kovin pian päässeetkään nauttimaan alaistensa luottamuksesta, saati 

arvostuksesta. Rakennusmestariliiton perustamiskokouksessa vuonna 1905 rakennusmestari 

E. Lindroos moittikin vanhojen ja nuorten mestarien kehnoa yhteishenkeä:

”Voiko kukaan väittää, että työnjohtajien väli tällaisilla työpaikoilla tai yleensä on sellaista 

kuin sen pitäisi olla, nimittäin yksimielistä, veljellistä ja ennen kaikkea rehellistä ja suoraa? 

Eikö useimmilla päinvastoin ole varsin ikäviä kokemuksia, kuinka useinkin saa kokea 

kylmyyttä ja välinpitämättömyyttä niiltä, joilta odottaisi veljellistä kohtelua? Ja kuinka 

kohdellaankaan nuoria ammattilaisia sekä teollisuuskoululaisia vanhempien puolelta!  

Pidetäänkö heitä yleensä veljinä ja tovereina, joita on velvollisuus ystävyydellä ja  

huomaavaisuudella kohdella, (ja) myös auttavaisella kädellä eteenpäin ohjata. Suoraan 

sanoen ei...”

Teollisuuskoulutodistus ei ollut mikään automaattinen avain rakennusmestarin tehtävään, 

vaikka 1890 perustettujen rakennusmestariyhdistysten piirissä näin toivottiinkin. Varsinaisia 

pätevyysvaatimuksia vastaavalle työnjohtajalle ei vielä ollut. Ammattipakon jälkeisessä 

rakennustyön maailmassa koulunkäyneet saivat kilpailla jonkin aikaa 

ammattikuntamestareiden kanssa samoilla työmarkkinoilla. Usein nämä nuoret tai nuorehkot 

teolliskouluista valmistuneet työskentelivät aluksi tavallisina työmiehinä ja ryhtyivät vasta 

myöhemmin työnjohtajiksi. Nuoret rakennusmestarit eivät tainneet heti uransa aluksi edes 

aivan uskaltaa ottaa johtovastuuta ja he halusivat ensin parantaa rakennustöiden 

tuntemustaan. He saattoivat myös hävitä kilvassa mestarin paikasta jollekin vankan 

työkokemuksen omaavalle vanhan koulukunnan mestarille. Tekivät teollisuuskoulun käyneet 

henkilöt työmailla mitä töitä tahansa, muistivat he kuitenkin aina tilaisuuden käyttää itsestään 

rakennusmestarin titteliä.65 Rakennusmestarin ammattinimikkeen epämääräisyyteen palataan 

64Toisaalta tietopuolisen koulutuksen harvinaisuus varmasti aiheutti monesti suurtakin arvostusta.
65Lahti 1970, 337.
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– jälleen – edellä, mutta todettakoon tässäkin, että teollisuuskoulusta ei valmistunut mitään 

rakennusmestareita. Koulutuksen tarkoitus oli syventää oppilaiden ammattitaitoa, jotta nämä 

voisivat joskus myöhemmin toimia työnjohtajina ja ”rakennusmestareina”. Teollisuuskoulun 

alkuvuosina tuo ammattinimike oli kuitenkin yhtä epämääräinen kuin ennenkin, jos lopulta 

kovin pian myöhemminkään varsinaisesti selvisi. 1880-luvulta kului vuosikymmeniä ennen 

kuin teollisuuskoulusta valmistuneet saavuttivat päävastuun suomalaisen 

rakennusteollisuuden työnjohdosta.

Kuten jo todettua, ei vastuunalaiselle työnjohtajalle ollut kaupunkien rakennusjärjestyksissä, 

esimerkiksi Tampereen vuoden 1898 rakennusjärjestyksessä, minkäänlaisia 

pätevyysvaatimuksia. Rakennuttaja sai itse päättää tällaisen nimittämisestä työmaalleen. Tälle 

hän kuitenkin tarvitsi maistraatin hyväksymisen, jolloin asiat ratkaistiin tapauskohtaisesti, 

eikä minkään pätevyyskriteerien perusteella. Ellei vastuunalaista työnjohtajaa ollut, vastuussa 

oli rakennuttaja itse.

”Isommista rakennusyrityksistä tahi kun harwinaisemmat rakenteet antawat syytä siihen,  

olkoon kuwernöörillä oikeus rakennuspiirustuksia wahwistettaessa määrätä ehdoksi, että työ 

on tehtäwä semmoisen asiantuntijan walwonnan alaisena, jonka maistraatti hywäksyy.

Jos rakennuttaja muutoin ottaa wastuunalaisen työnjohtajan, ilmoittakoon siitä maistraattiin  

ja todistakoon samalla myös, että tämä on ottanut haltuunsa työnjohdon ja siitä johtuwan 

wastuunalaisuuden, ja olkoon maistraatin harkittawana, woiko otetun työnjohtajan 

semmoiseksi hywäksyä.

Jollei maistraatin hywäksymää työnjohtajaa ole asetettu, olkoon rakennuttajalla itsellään 

wastuunalaisuus”66

Tämä ei kuitenkaan tarkoittanut, ettei työmailla olisi ollut muita työnjohtajia kuin 

rakennuttaja. Päinvastoin, rakennuttaja saattoikin usein, ainakin Helsingissä67, ottaa itse 

vastuun ja palkata sen lisäksi työnjohtajan. Tällöin hän saattoi vapaasti valita työnjohtajansa 

alistamatta päätöstään maistraatille. Olivatko nämä ”vastuuttomat” työnjohtajat sitten 

teollisuuskoulun käyneitä vai -käymättömiä, siitäkin päätti rakennuttaja tapauskohtaisesti.

66Tampereen kaupungin rakennusjärjestys 1898, § 62.
67Lahti 1970, 303.
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Yksi ensimmäisistä koulunkäyneiden rakennusmestareiden huolista maineensa ja 

ammattinimikkeensä arvostuksen heikkenemisestä oli Matti J. Lahden mukaan vuoden 1895 

voimaantulleen osakeyhtiölain myötä lisääntyneiden asunto-osakeyhtiöiden toiminta 

rakennusalalla. Jos alkoi tuolloin kaikkialla muuallakin rakennustoiminnassa vallita kiire ja 

kaikessa mahdollisessa säästäminen, niin ilmeisesti leimallisesti juuri köyhemmän väestön 

perustamat asunto-osakeyhtiöt tahtoivat säästää rakennuskustannuksista jokaisen pennin. 

Tämä ei ollut koulunkäyneiden etujen mukaista, vaan työhön palkattiin mieluummin kouluja 

käymätön työnjohtaja, joskus jopa aivan tavallinen rakennusmies. ”Saattoipa joku yhtiön 

osakkaana oleva rakennustyöläinenkin ryhtyä neli- tai viisikerroksisen osaketalon 

vastaavaksi rakennusmestariksi.”68 Sellaisesta ei aina seurannut hyvää. Rakennussortumien 

ja muiden huonon rakentamisen seurauksien myötä rakennustyönjohtoa alettiin arvostella, ja 

jo tuolloin ammattinimikkeestään yhtä tarkat kuin ylpeätkin rakennusmestarit yrittivät 

parhaansa mukaan puhdistaa mainettaan katkerin purkauksin yhtä jos toistakin heikoin 

kannuksin rakennusmestarin työtä hoitanutta tahoa kohtaan.69

Koulunkäymättömien ja teollisuuskoulutaustaisten rakennusmestarien kilpa 

rakennustyönjohdon työpaikoista jatkui tasaisena aina autonomian ajan loppuun saakka. 

Hiljalleen koulutuksen merkitykseen pätevän ammattitaidon tuottajana alettiin kiinnittää 

huomiota teollisuuskoululaisen rakennusmestarikunnan ulkopuolella, muun muassa teknikko- 

ja arkkitehtipiireissä ja laajemminkin yhteiskunnassa. Teollisuuskoulun valmistamien 

rakennusmestareiden toive omasta ensisijaisuudestaan rakennustyönjohdossa alkoi toteutua 

varsinkin nopeasti ja monilla osa-alueilla kehittyneen tekniikan ansiosta (eikä ehkä niinkään 

heidän omien sinnikkäiden vaatimustensa tuloksena). Välivaihe alkoi olla ohi, kun 

rakennusalan työnjohtoon kouluttautunut ja toki myös työssä koeteltu aines alkoi todella olla 

käytännössä ammattitaitoisempaa kuin pelkästään työssä oppinut, ja kun tätä ainesta 

valmistui kouluista koko ajan enemmän. Koulutuksen lisääntyminen muuallakin 

yhteiskunnassa kuin rakennusalalla toimi niin, että enää ei ollut sellaista vanhaa 

vuosikymmenten työssä oppinutta rakennusmestarikuntaa, joka vieläpä hallitsisi kaikki 

uudenaikaisen rakennustekniikan laskut ja temput. Lopulta koulutuksesta oli tullut 

vastuunalaisten töiden perusedellytys.

68Lahti 1970, 304.
69emt. s. 303–4.
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Rakennusmestarin ammattinimike ja nimensuojaushanke

Rakennusmestareiden kiintymys omaan ammattinimikkeeseensä on ollut mielenkiintoisen 

lujaa 1800-luvun lopulta aina nykyaikaan, jolloin koulutuksen uudistukset ovat jälleen 

muutelleen rakennusmestarin ammattinimikkeen merkitystä. Tämä ammattinimikkeen tärkeä 

merkitys näkyi selvästi myös 1940-luvulla, jolloin muuallakin Suomessa teollisuuskouluista 

tuli kaksivuotisia teknillisiä kouluja, ja joista piti alkaa vuodesta 1943 lähtien valmistua eri 

alojen ”teknikoita”. Rakennusmestareista tulisi jatkossa rakennusteknikkoja, johon 

ammattinimikkeeseen olisivat tuolloin olleet oikeutettuja myös ennen uudistusta 

rakennusmestareiksi valmistuneet. Rakennusmestarit näyttävät kauhistuneen tästä 

perinteiseen ja yleiseen tietoisuuteen iskostuneen ammattinimikkeeseensä kajoamisesta ja 

rakennusmestarin ”arvonimen” käyttö haluttiin ehdottomasti turvata ja itse nimitys suojata.

Rakennusmestariliiton hallitus otti tämän nimitysasian käsittelyynsä vuoden 1944 

vuosikokouksessa. Liitto päätti, että vastedes se antaisi itse rakennusmestarin titteleitä. 

Vaatimuksina tulisi olemaan teknillisen koulun päästötutkinto ja sen jälkeen viiden vuoden 

työkokemus rakennustyönjohdossa. Tällaisten rakennusmestareiden tuli olla saavuttanut 

”sellaisen kokemuksen, ammattitaidon ja henkilökohtaisen luottamuksen, että heidät voidaan 

asettaa vastuunalaisiksi työnjohtajiksi keskikokoisille ja sitä suuremmille  

rakennustyömaille”.70 Tällainen koulutuksen ja useamman vuoden työkokemuksen 

yhdistelmä olisi lähentynyt idealtaan ammattikuntalaitoksen aikaista mestariksi 

pätevöitymistä. Tällöinhän nimitys ei – taas kerran – perustuisikaan pelkkään koulutukseen, 

vaan viimeisen leimansa rakennusmestariksi valmistuvalle löisi liitto, eli ”ammattikunta”. 

”Kokemuksen, ammattitaidon ja henkilökohtaisen luottamuksen” käsitteet olisivat kenties 

tuoneet tähän liiton junailemaan järjestelyyn oman epämääräisen lisänsä, mutta lopulta tätä 

vuosikokouksen yksimielisesti ehdottamaa ideaa ei koskaan lisätty rakennusmestariliiton 

sääntöihin.71

Kävi nimittäin niin, että asiasta jouduttiin päättämään yhdessä kauppa- ja 

teollisuusministeriön kanssa. Ministeriö asetti siitä sekä Rakennusmestariliiton jäsenistä ja 

rakennusteknikkojen edustajista koostuneen komitean pohtimaan tätä nimensuojaamista. 

Ehdotuksia oli kolme, joista yksi oli rakennusmestari-nimikkeestä luopuminen ja toinen 

koulusta valmistuneiden valmistuminen rakennusteknikoiden sijaan rakennusmestareiksi. 

70Rakennusmestariliiton vuosikokous, pöytäkirja 1944, Rakennustaito 1944, s. 125–6.
71Lahti 1965, s. 201–203.
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Kolmas ehdotus kuitenkin voitti. Sen mukaan perustettaisiin toimikunta, johon kauppa- ja 

teollisuusministeriö määräisi puheenjohtajan ja teknikkojen edustajan, sekä liittoja kuultuaan 

kaksi edustajaa Rakennusmestariliitosta ja yhden ruotsinkielisten rakennusmestarien 

yhdistyksestä (Svenska Byggmästareföreningen i Finland). Tämä toimikunta jakaisi 

rakennusmestarin titteleitä vuosittain hakemusten ja todistusten perusteella.72

Useista toimenpiteistä huolimatta hanke rakennusmestareiden ammattinimikkeen 

suojauksesta ensin viivästyi ja sitten siitä luovuttiin kokonaan. Viivästyminen johtui siitäkin, 

kun kauppa- ja teollisuusministeriöön tuli tuohon aikaan useita muitakin vastaavia 

nimitysasioita. Ajan kuluessa käytäntö kuitenkin osoitti, että vaikka kouluista nyt 

valmistuikin rakennusteknikkoja, niin rakennusmestari-nimike pysyi yleisenä käytäntönä 

tästä huolimatta. Matti J. Lahden mukaan tämä ilmeisesti vaikutti niin, että into 

nimensuojaamishankkeeseen laantui.73 Asia oli vielä 1960-luvullakin ratkaisematta, mutta 

myöhemmin rakennusmestari-nimitystä on toki muuteltu sekä koulutuksen että rakennusalan 

ammatin kannalta jälleen useampaankin suuntaan. Tampereen 

Rakennusmestariyhdistyksenkin nimi on nykyisin väännetty muotoon Tampereen 

rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry. Kuitenkin vaikka nimensuojaamishankkeesta 

tuolloin 40-luvulla luovuttiinkin, niin esitetyt runsaat toimenpiteet asian suhteen osoittavat 

sen, kuinka tärkeä asia pelkkä ammattinimike tuolloin oli.

3. Rakennusmestarien ammatillinen järjestäytyminen 1890–1920

3.1. Paikallisten rakennusmestariyhdistysten perustaminen ja Tampereen 

Rakennusmestariyhdistys

Paikallisen rakennusmestariyhdistyksen perustaminen Tampereelle oli useammankin 

kehityskulun summa. 1800-luvun loppu oli suomalaisessa yhteiskunnassa vilkasta 

ammatillisen järjestäytymisen aikaa ja varsinkin työväestö perusti tuolloin omien etujensa 

72Emt. 202–203.
73Emt. 204.
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puolesta toimivia yhdistyksiä, joskin aluksi porvarien johdolla. Suomen ensimmäinen 

työväenyhdistys perustettiin Helsinkiin Viktor Julius von Wrightin johdolla vuonna 1883 ja 

Tampereelle työväenyhdistys saatiin vuonna 1887. Paikallisten työväenyhdistysten 

alaisuuteen alettiin perustaa eri alojen ammattiosastoja. Työväenyhdistysten ensimmäisinä 

vuosina myös rakennusmestareita liittyi niihin.

Rakennusmestareilla pontta yhteistoiminnan käynnistämiseksi antoi varmasti myös uuden 

teollisuuskoulun luoma yhteisöllisyys. Kuten myöhemmin huomaamme, ovat Tampereen 

Rakennusmestariyhdistyksen alkuvaiheiden jäsenistä selkeästi suurin osa juuri 

Teollisuuskoulun rakennusosastojen entisiä oppilaita. Tampereella teollisuuskoululaisia ja 

työväenyhdistystä lähensi yksi maantieteellinenkin seikka. Teollisuuskoulu sijaitsi nimittäin 

1890-luvun alussa koulun ensimmäisen rehtorin, arkkitehti Georg Schreckin talossa 

Hallituskatu 25:ssä, korttelin päässä Hämeenpuisto 28:ssa sijainneesta vanhasta, tuolloin 

vielä puusta rakennetusta työväentalosta. Teollisuuskoulun pojat pitivät työväenyhdistystä 

”vähän niinkuin omanaan” ja he pistäytyivät vapaa-ajallaan yhdistyksen kahviossa 

virkistäytymässä. Täällä yhdistyksen kahvilan hoitajalta, ”yhdistyksen Tildalta”, sai 

kahviannoksen ja korpun 25 pennillä.74 Tie työväenyhdistykseen kävi siis tavallaan 

kahvikupillisen kautta. Rakennusmestarit hakeutuivat Tampereen työväenyhdistyksen 

alaosastoksi, mikä osoittautui työnantajaosapuoleksi muodostuneelle 

rakennusmestarikunnalle myöhemmin mahdottomaksi järjestykseksi.

Sen lisäksi, että tuona aikana ylipäätään koettiin uudenlainen ammatillisen järjestäytymisen 

välttämättömyys, tuoreissa teollisuuskouluissa havaittiin se hajaannus, joka jo haittasi 

rakennustoimintaa. Ennen yhdistyksen perustamista ongelmia tuottivat varsinkin lähes 

vapaasti huudettavat palkat ja urakat. Se huononsi koko rakentamisen laatua, kun 

halvimmalla ei saanutkaan parasta jälkeä. Työskentelyolosuhteistakaan ei ollut sovittu juuri 

mitään ja kun työväestö järjestäytyi kovaa vauhtia, havaittiin tarve myös työnjohdon 

järjestäytymiselle. Rakennusmestarit olivat kuitenkin jonkinlaisessa välikädessä, tai ainakin 

siltä mestarien järjestäytymisen alkuvaiheessa hieman näyttää. Taustaltaan he olivat 

rakentajia, käytännön työ tekijöitä, ja siten ikään kuin ”samaa porukkaa” kaikenlaisten 

rakennustyömiesten kanssa. Työnjohtajiksi astuttuaan he eivät toisaalta olleet työväestöä, 

mutta eivät he lähtökohtaisesti olleet työnantajiakaan, siis ainakaan ennen kuin osa heistä 
74Tiitola, 115.
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ryhtyi perustamaan omia rakennusliikkeitä ja urakoimaan omiin nimiinsä. Yksi 

rakennusmestari saattoi olla sekä työnantaja että työntekijä. Kaikki eivät varmaankaan 

ensimmäisillä työmaillaan käytännön hanttihommissa työkokemusta hankkiessaan tulleet 

ajatelleeksi tätä käynnistyvää yhteiskunnallista järjestäytymistä – että kenen joukoissa tässä 

oikeastaan seisotaankaan. Joka tapauksessa pian havaittiin, että syntyvä 

rakennusmestarikunta tarvitsisi myös omia etujaan ajavan osapuolen työstä käytäviin 

neuvotteluihin, ja sellaisen roolin ottikin pian perustettava rakennusmestariyhdistys.

”Rakennusmestari- ja mekanikkoklubi” työväenyhdistyksen alaisuuteen

Tampereelle perustettiin vuonna 1892 ”Rakennusmestari- ja Mekanikkoklubi”, joka oli 

rakennusmestariyhdistyksen edeltäjä. Klubi kuului Tampereen työväenyhdistykseen ja siihen 

kuului perustamisvaiheessa 10 rakennusmestaria ja 15 mekaanikkoa. Klubin 

rakennusmestarit olivat taustaltaan vahvasti juuri teollisuuskoulun käyneitä miehiä, sillä 

esimerkiksi klubin sääntöehdotusta laatineen toimikunnan kaikki viisi rakennusmestaria 

olivat käyneet teollisuuskoulun huoneenrakennusosaston. Sääntötoimikunnan puheenjohtaja 

Karl Kärkönen sekä jäsenet Abraham Valtonen, Otto Emil Dahl ja Kyösti Rousti olivat 

Tampereen teollisuuskoulun käyneitä, ja Anton Pokki oli käynyt saman koulun Helsingissä. 

Ryhmän mestarien teollisuuskoululaisesta taustasta voi päätellä, että perusteilla oli jo tuolloin 

nimenomaan koulunkäyneiden mestarien yhdistys.

Klubi kokoontui ensimmäisenä toimintavuotenaan yhdeksän kertaa. Suomen 

rakennusmestarien albumimatrikkeli vuodelta 1907 listaa kokouksien tärkeimmät 

keskustelukysymykset: ”Piirustusopin antamisesta iltakouluissa, rakennusalat  

kaupungeissa, ulkotyöväen olot, työtoimiston perustaminen, iltaman pidosta nälkää kärsiväin  

hyväksi, sarja-luentojen pito ulkotyöväelle --- Yksi perhe iltama vietettiin vuoden kuluessa.” 

Rakennusmestari- ja Mekanikkoklubi jäi kuitenkin vielä lyhytikäiseksi, eikä se toiminut edes 

kahta kokonaista vuotta. Jo toisena toimintavuotena klubi päätti erota työväenyhdistyksestä. 

Kun tämän jälkeen innokkaimmat jäsenet lähtivät paikkakunnalta, sammui koko klubin 

toiminta kokonaan. 1800-luvun lopulla perustetut ensimmäiset työväenyhdistykset koostuivat 

yleisesti sekä työntekijöistä että työnantajista ja kiistat näiden välillä pyrittiin ratkaisemaan 
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yhteisymmärryksessä. Kaunis ajatus, mutta valitettavan epäkäytännöllinen. Ristivetoa 

synnytti sekin, kun työväenyhdistyksen johdossa istui Tampereellakin pesunkestäviä 

porvareita työväen asioista päättämässä.

Pian tällainen ei tullut kuitenkaan kysymykseen. 1890-luvun puolivälissä suomalaisissa 

työväenyhdistyksissä siirryttiin aatteellisesti kohti kautskylais-marxilaista linjaa, johon 

sisältyi luokkataistelun ajatus. Tämä aatteellinen muutos näkyy selkeästi Tampereen 

rakennusmestariyhdistyksen alkutaipaletta kuvaavissa rakennusmestarien kuvauksissa. 

Rakennusmestari Heikki Tiitolakin kertoo Tampereen Rakennusmestariyhdistyksen 50-

vuotis-muistojulkaisussaan, kuinka vuosisadan yhteiskunnallisen järjestäytymisen 

mullistuksissa oli alkuperäisen Rakennusmestari- ja Mekanikkoklubin loppu:

”Mutta pian nosti työväenyhdistys tankoon oman puoluelippunsa, joten niillä, jotka eivät  

halunneet tehdä kunniaa tälle lipulle, ei myöskään ollut tilaa sen lipun alla. Tästä syystä  

Rakennusmestari- ja Mekanikkoklubi erosi yhdistyksestä ja sen toiminta loppuikin tähän.  

Luultavasti oli myös selvinnyt, että nämä eri ammattipiirit eivät joka suhteessa löytäneet  

yhtymäkohtia harrastuksilleen, eikä aatteellinen puoli yksin ollut riittävä yhdysside.”75

Olisihan tilanne ollut lievästi sanottuna poikkeuksellinen, jos työnjohtajien yhdistys olisi 

jäänyt heidän työntekijöidensä yhdistyksen ”alaisuuteen”, mutta silti pomopuolen 

hallitusvaltaa noudattamaan. Puutteilla ”harrastusten yhtymäkohdissa” Tiitola tarkoittaa tosin 

rakennusmestarien ja mekaanikkojen yhteiseloa samassa yhdistyksessä, joka sammuikin 

sekin lopullisesti klubin päätettyä toimintansa. Toki pitää muistaa sekin, että wrightiläinen 

työväenyhdistys oli Tampereellakin aluksi porvarillinen yhdistys, jossa suomenkielnen 

porvaristo ja työntekijät järjestäytyivät myös ruotsinkielistä leiriä vasten.

Tampereen Rakennusmestariyhdistyksen perustaminen

Rakennusmestari- ja Mekanikkoklubin sammumisen jälkeen kului kuitenkin vain pari vuotta, 

jonka jälkeen oltiinkin perustamassa huomattavasti pitkäikäisempää yhdistystä. 

Järjestäytymisen ajatus kyti rakennusmestarienkin piirissä, minkä tiivisti 

75Tiitola, 115.
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Rakennusmestariyhdistyksen kirjurina toiminut Aleksanteri Laurila muistelmissaan: ”Mutta 

puutteet ja olosuhteet pakoittivat kuitenkin ajattelemaan parannuksia olosuhteisiimme ja kun 

sitä kukaan yksilönä ei voinut aikaan saada, oli yhdistyminen yhteistoimintaan taaskin 

välttämätöntä.”76

Vuoden 1896 lokakuussa tehtiin perustaa nyttemmin jo yli satavuotiaalle yhdistykselle. 

Suunnittelukokouksen koolle kutsujana oli Helsingissä syntynyt, Kuopiossa teollisuuskoulun 

käynyt ja ainakin Lappeenrannan, Kotkan ja Porin kautta Tampereelle päätynyt 

rakennusmestari Eero Vartiainen (s. 1864). Siinä mielessä oli hyvä, että Vartiainen keksi 

tuolloin kutsua mestarit koolle, koska jo vuoden päästä yhdistyksen perustamisesta tämä mies 

paineli jo toisaalla: Vartiaisen matka jatkui Loviisan ratatöistä Helsinkiin ”piirustajaksi” ja 

sittemmin mies on tavattu Joensuun uuden kirkon rakennusmestarina, vuonna 1903 

Pälkäneen kirkon korjaustöissä sekä piirustus- ja muuraustöissä Porissa, ja myöhemmin taas 

Helsingissä.77

Vartiainen kutsui tamperelaisia rakennusmestareita koolle 11. lokakuuta 1896 Nylundin 

kahvilaan, joka oli Hämeenkatu 12:ssa sijainnut Tampereen ensimmäinen mannermaisen 

tyylin "Café ja Restaurant". Paikka oli tilaisuudelle sikälikin osuva, että se sijaitsi purettavan 

hökkelikylän päälle nousevassa uudessa Kyttälässä ja Hämeenkadulla, josta oli vasta 

hiljattain tullut Tampereen tärkein liikekatu ja pääkatu. Vuonna 1896 Nylundin kahvilan 

ikkunasta katsova rakennusmestari saattoikin aistia, ettei lähiaikoina kiihtyneelle hurjalle 

rakentamisen tahdille vielä loppua näkynyt.

Avaussanat lausui Vartiainen, joka selvitteli puheessaan yhdistystoiminnan tarpeellisuutta ja 

tarkoituksia. Vartiaisella oli jo tässä vaiheessa ajatuksia rakennusmestarien valtakunnallisen 

yhdistyksen perustamisesta, mutta tuossa hän oli vielä kymmenisen vuotta edellä aikaansa. 

Läheltä kuitenkin piti, ettei yhdistyksestä tullut jo tuolloin koko maan kattava, sillä 

paikallisen yhdistyksen kannattajat voittivat järjestetyn äänestyksen vain pienellä 

enemmistöllä. Paikallisen yhdistyksen perustamisesta kuitenkin innostuivat kaikki ja 

kokouksessa käytiin vilkasta keskustelua. Pohdittiin edelleen myös sitä, otettaisiinko vielä 

76Kaarlo Tammisen muistelmia Aleksanteri Laurilan ja albumi-matrikkelin pohjalta. Perinnetoimikunnan 
aineistoja.
77Suomen Rakennusmestarien Albumi-matrikkeli, Vartiainen, Eero.
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mekaanikkojakin mukaan perustettavaan yhdistykseen. Lopulta yhdistys päätettiin perustaa 

vain rakennusmestareille. Siitä asiasta oltiin yksimielisiä, että nyt perustettavan yhdistyksen 

toiminta tulisi tapahtumaan vain ammattialalla, eli politiikka suljettiin virallisesta toiminnasta 

pois. Ohjelmaan eivät kuuluneet sen enempää puolueasiat, kielikysymykset kuin muutkaan 

poliittiset asiat.78 Ei näistä linjanvedoista silti kovin kauaa mennyt, ennen kuin yhdistys alkoi 

ajaa merkittävällä panoksella rakennusalan työnantajapolitiikkaa.

Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Vartiainen, joka toimi tehtävässä kaksi ensimmäistä 

vuotta. Varapuheenjohtajan ja rahastonhoitajan tehtävät annettiin Anton Pokille, Tampereen 

Kattohuopatehtaan mestarille, joka oli ollut aiemman Rakennusmestari- ja Mekanikkoklubin 

puheenjohtaja. Yhdistyksen ensimmäinen sihteeri eli kirjuri oli toisen polven rakennusmestari 

Kaarlo Lindroos ja johtokunnan jäseniksi tulivat vielä herrat Abraham Valtonen ja K. A. 

Pakkala. Valtonen teki pitkän päivätyön Finlaysonilla ja Pakkala Tampereen Pellava- ja 

Rautateollisuus Osakeyhtöissä Tampellassa.79 Kun luottamustehtävien lisäksi yhdistyksen 

sääntöjä alkoivat laatia Jonas Andersson, Abraham Valtonen, K. A. Pakkala, J. A. Hinkka ja 

J. L. Ivaska, oli perustukset yhdistykselle luotu. Meni tosin vielä reilut puoli vuotta ennen 

kuin varsinaista perustamiskokousta päästiin nuijimaan. Syynä oli ”omituinen virastoleikki”80 

eli kuvernöörin ja senaatin byrokraattinen pallottelu yhdistyksen sääntöjen vahvistamisesta. 

Kuvernööri kieltäytyi ensin vahvistamasta sääntöjä ilmoittaen, että asia kuului senaatille. 

Senaatti ehtikin jo hyväksyä säännöt, mutta eräs vahtimestari huomasi asian kuuluvan 

sittenkin kuvernöörille. Rakennusmestareille ilmoitettiin näiden olevan taas ”väärässä 

kyökissä”, eli että asia pitäisi viedä taas kuvernöörille. Viimein kuvernööri hyväksyi säännöt 

mukisematta, mutta saivatpahan mestarit aloittaa yhdistyksensä sekä senaatin että 

kuvernöörin antamin valtuuksin, tavallista vankemmin perustein siis.

Vahvistus säännöille saatiin 10. toukokuuta 1897 ja ensimmäinen kokous pidettiin heti 

toukokuun 22. päivä. Yhdistyksen ensimmäinen vuosikokous pidettiin helmikuussa 1898, 

jossa tärkeimmäksi puheenaiheeksi nousivat muurarien oppiajasta sopiminen, järjestys 

työmailla sekä työtodistusten laatiminen ja käyttöönotto. Ensimmäiseksi vuodeksi 

vahvistettiin 12 markan jäsenmaksu. Mestarit tekivät perustamisvuonna huvimatkan Ähtäriin, 

78Tiitola 117 ja Kaarlo Tammisen muistelmat 2
79Suomen Rakennusmestarien Albumimatrikkelin henkilötiedoista: Valtonen, Abraham  ja Pakkala K. A.
80Tiitola, 117.
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jonne Pokki oli perustanut paperitehtaan. Yksi ”rattoisa ja arvokas” iltama vietettiin. Vuoden 

1897 lopussa yhdistyksen jäsenmäärä oli kohonnut 22:een.

Perustetusta yhdistyksestä tuli leimallisesti juuri Tampereella nimenomaan teollisuuskoulun 

käyneiden rakennusmestarien yhdistys, jota vanhat työssä oppineet rakennusmestarit 

vieroksuivat. Alkuaikojen keskustelukysymyksiä yhdistyksessä olikin se tapa, jolla 

koulunkäyneiden rakennusmestareiden etuja valvottaisiin työpaikkoja täytettäessä.. Lisäksi 

alussa pohdittiin työtodistusten käyttöönottoa, työmaiden järjestyshäiriöitä sekä esimerkiksi 

maalaisrakentamisen parantamista. Kysymys järjestyksenpidosta työmailla painoi varmasti 

rakennusmestarien mieltä, sillä vuosina 1895-96 suomalaisessa rakennusteollisuudessa 

koettiin ensimmäiset kunnolliset lakkojen aallot. Niiden takana oli työväenyhdistysten 

sosialistinen siipi, ja lakkoja ja työväen järjestäytymistä voikin pitää yhtenä kaikkein 

merkittävimmistä motiiveista koko yhdistyksen perustamiselle. Lakkoihin liittyi myös 

järjestyshäiriöitä ja joskus myös runsasta alkoholinkäyttöä, ja pian vuonna 1899 yhdistys 

päättikin, että alkoholia työmaille tuovat työmiehet on erotettava. Tuolloin hahmotelluissa 

ensimmäisissä ”järjestyssäännöissä” raamitettiin myös sellaisia asioita kuin ”kuuliaisuutta 

työnjohtajia kohtaa, tahallista petollisuutta urakkatöissä ja työkalujen käyttöä”. 

Palkanmaksulle kehitettiin myös sääntöjä, joihin kuului, että ”kottia” ei pitäisi antaa.81 

Toiminnaltaan vilkasta alkuinnostusta seurasi jälleen laimeamman osallistumisen kausi, 

vaikka ”intomielinen puheenjohtaja Vartiainen koetti lietsoa innostusta yhdistyksen 

jäseniin”.82 Oikeastaan ainoana saavutuksenaan yhdistys hylkäsi työväen tuolloin vaatiman 

10-tuntisen työpäivän käyttöönoton, jollainen Helsingissä tuli voimaan vuonna 1897.83 

Yhdistys järjesti illanviettoja, huviretkiä ja esitelmätilaisuuksia, joissa esiteltiin milloin 

mitäkin rakennusalan näkymiä tai uutuuksia. Esimerkiksi vuonna 1897 yhdistyksen 

kokouksia oli tarkoitus pitää kerran kuukaudessa, mutta lopulta vain viisi kokousta toteutui 

tuona vuonna.

Uudenlainen aktiivisuus nousi yhdistyksessä oikeastaan vasta vuonna 1905, jolloin 

Tampereella perustettiin Suomen Rakennusmestariliitto (ks. edellä) ja yhdistyksen 

puheenjohtajaksi tuli Tampereen katukuvaan suunnattomasti ja varsinkin rakennusten 

81Mustajärvi, Arto: Kaupunkikuvan rakentajat. Tampereen Rakennusmestariyhdistys 100 vuotta (1998), 59-61 ja 
63.
82Tiitola, 118.
83Kerrostalot 1880–1940, 26.
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suunnittelijana vaikuttanut rakennusmestari Heikki Tiitola. Kokouksia alettiin pitää 

useammin ja tästä lähtien rakennusmestarien rooli alkoi kristalloitua myös työntekijöiden 

yhdistyksille. Nämä alkoivat kirjelmöidä kokemistaan nyt suoraan 

rakennusmestariyhdistykselle, joka vastasi näihin, ja alkoi puolestaan omissa kokouksissaan 

pohtia suhdettaan sosialistiseen työväenliikkeeseen ja politiikkaan ylipäätään. Tampereen 

yhdistys toi näitä poliittisia kysymyksiä myös rakennusmestariliiton vuoden 1905 

perustamiskokoukseen, joka taas otti kannakseen, että se yrittäisi pysytellä mahdollisimman 

pitkälle erossa puoluepoliittisista kiistoista, sillä lisäyksellä, että se kyllä asettuu 

varauksettomasti kannattamaan kapitalistista yhteiskuntajärjestystä.84

Vuonna 1907 yhdistyksemme nimi jälleen vaihtui – nyt Suomen Rakennusmestariliiton 

Tampereen haaraosastoksi, mutta yhdistyksen omassa ja yleisessä kielenkäytössä nimi kyllä 

säilyi Tampereen Rakennusmestariyhdistyksenä. Suomalaisilla työmarkkinoilla oli tunnetusti 

juuri näinä aikoina meneillään työväen ja työnantajienkin järjestäytymistä seurannut varsin 

aktiivinen ajanjakso, ja siihen liittyviä työaika-, palkka- ja muita kädenvääntöjä käydään läpi 

edellä tässäkin tekstissä. Rakennusmestarit kävivät neuvotteluja paitsi työväkensä palkoista, 

myös omistaan, mutta mitään merkittäviä saavutuksia yhdistys ei tällä saralla onnistunut 

tekemään. Tampereen rahatoimikamari muun muassa hylkäsi vuonna 1907 kaupungin 

palveluksessa olleiden rakennusmestareiden palkkaa koskeneen vaatimuksen.85 Vuodet 1912 

ja, luonnollisesti, 1917 olivat myös työstä käytävien neuvottelujen kannalta aktiivisia. Arto 

Mustajärven mukaan vuonna 1912 eri alojen työntekijät ottivat selvän voiton 

rakennusmestareista, eivätkä edunvalvojuuden ensi askeleet sikäli tahtoneet sujua.86 

Sopimusneuvotteluihin alkoi jo hyvissä ajoin liittyä erilaisia puoluepoliittisia näkökantoja ja 

kiistoja. Rakennusteollisuuden työnantajien voi nähdä olleen varsin ahtaalla, kun 

ensimmäisen maailmansodan puhkeaminen aiheutti sekin vähitellen myös Suomessa 

rakennustoiminnan hiljenemistä, ja kun työntekijöiden vaatimuksetkin samaan aikaan 

kovenivat. Tukalassa tilanteessa työehtoneuvottelut alkoivat muuttua riidoiksi, jossa toiseen 

osapuoleen ei voinut vähääkään luottaa. Neuvottelujen kiristyminen ja sitä seurannut 

katkeroituminen oli varmasti jollakin tapaa linjassa yleisempään suomalaiseen 

yhteiskunnalliseen kehitykseen, joka vuonna 1918 lopulta kärjistyi pahimmalla mahdollisella 

tavalla. Rakennusmestarien suhteesta poliittiseen vasemmistoon ja vuoden 1918 tapahtumiin 

palataan tässä tekstissä lyhyesti vielä tuonnempana.

84Mustajärvi 1998, 65.
85Emt. 68.
86Emt. 68–69.
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Sotaa seuranneessa tilanteessa, joka siis tuli olemaan uuden kasvun alkupiste, ensimmäisen 

suuren ongelman tuotti se tosiasia, että sota oli aiheuttanut työvoimapulan. Työläisiä oli 

kuollut, heitä oli vankileireillä ja osa oli paennut maastakin. Töitä olisi Tampereellakin ollut 

tarjolla, ensinnäkin tuhoutuneiden ja vaurioituneiden rakennusten jälleenrakennuksessa, 

mutta kunnollinen työvoima oli kiven alla. Jouduttiin turvautumaan tilapäistyövoimaan, 

jonka ammattitaito oli vaihtelevaa. Tämän seurauksena yhdistyksen aloitteesta alettiinkin 

järjestämään rakennustyökursseja. Ennen sisällissotaa sovitut työehdot pidettiin voimassa, ja 

ainoastaan vuonna 1917 säädettyyn 8 tunnin työaikalakiin Suomen ja Tampereen 

rakennusmestarit hakivat jatkuvasti muutosta – turhaan.87

Rakennusmestariliitto ja sen paikallisyhdistykset osallistuivat työehtosopimuksista käytäviin 

neuvotteluihin aina 1930-luvun lopulle saakka. Tällöin yhdistyksissä heräsi toive näiden 

neuvottelujen siirtämisestä kokonaan muiden käsiin, jolloin yhdistykset voisivat keskittyä 

ensisijaisesti omien asioidensa ja asemansa hoitoon. Asiassa edettiinkin vuonna 1943 siihen, 

että rakennusmestariyhdistykset luopuivat työsopimusasioiden hoidosta kokonaan ja ne 

siirrettiin työnantajayhdistysten hoiviin.88

3.2. Suomen Rakennusmestariliiton perustaminen ja kehitys alan 

työnantajaosapuoleksi

Tampereen Rakennusmestariyhdistys oli myöhemmin hyvinkin aktiivinen valtakunnallisen 

rakennusmestariliiton syntymässä. Ajatus valtakunnallisen rakennusmestariyhdistyksen 

perustamisesta oli ollut tamperelaismestarien mielessä jo heidän perustaessaan omaa 

paikallista yhdistystään. Muutamaa vuotta myöhemmin samaa pohdittiin Helsingin 

Rakennusmestariyhdistyksen piirissä ja vuonna 1900 tamperelaiset ehdottivat, että 

helsinkiläiset ottaisivat järjestääkseen koko maan kattavan rakennusmestarikokouksen. 

Vuonna 1901 tällainen kokous pidettiinkin Helsingissä, mutta yhteiskunnallisten olojen 

(sortokausi, lehdistösensuuri) kokous oli nimeltään ”vain” Helsingin 

Rakennusmestariyhdistyksen kuukausikokous. Rakennusmestarit siis suunnittelivat liittoaan 

ikään kuin salaa! Paikalla oli 34 rakennusmestaria ympäri Suomen, mutta varsinaista liittoa ei 

87emt. 70–71.
88emt. 72–73.
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vielä tuolloin saatu perustettua. Asia oli esillä myös seuraavan kerran Viipurissa vuonna 1903 

järjestetyssä rakennusmestarien kokouksessa, ja keskustelu aiheesta oli avattu. Kun Suomen 

rakennusmestareita sitten seuraavana vuonna kokoontui Turkuun, laadittiin täällä jo säännöt 

tulevalle liitolle.89

Suomen Rakennusmestariliiton perustamiskokous järjestettiin Tampereella heinäkuun 

lopussa vuonna 1905. Sen säännöt oli hyväksytty reilua viikkoa aiemmin Keisarillisen 

Senaatin istunnossa. Perustajajäseniksi luettiin Tampereen kokouksen 68 osanottajaa sekä 

kaikki mestarit, jotka liittyivät liittoon ja maksoivat jäsenmaksunsa vuoden 1905 aikana. 

Perustajajäseniksi tuli lopulta yhteensä 184 henkilöä. Samana vuonna Tampereen 

Rakennusmestariyhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Heikki Tiitola ja toimintavuotta 

pidettiin, varmasti liiton perustamisenkin vaikutuksesta, siihenastisen toiminnan rikkaimpana. 

Tiitola oli toiminut myös rakennusmestariliiton perustamiskokouksen puheenjohtajana. 

Muuttuneet ajat ajoivat Tampereen Rakennusmestariyhdistystä aktiivisemman toiminnan 

aikaan, mutta myöskään Heikki Tiitolan panosta asioiden edistymiselle ei kannatta väheksyä. 

Tiitolan elämäntyöhön palataan tuonnempana.

Suomen Rakennusmestariliiton säännöissä todettiin sen olevan rakennusmestarien, 

työnjohtajien ja rakennusteknikkojen keskusjärjestö, joka pyrkii ehkäisemään työnantajien ja 

-tekijöiden välisten riitoja ja erimielisyyksiä rauhallisesti ja ilman töiden lakkauttamisia. 

Myös näissä säännöissä suosittiin teollisuuskoulun käyneitä mestareita, jotta nämä ”etupäässä 

tulisivat huomioon otetuiksi työnjohtajan paikkoja täytettäessä”. Teollisuuskoulun käymistä 

ei kuitenkaan säädetty liittoon kuulumisen suoranaiseksi ehdoksi. Jäsenen tuli oli 

hyvämaineinen Suomen kansalainen, jonka piti toimia rakennusalalla teknikkona, 

työnantajana tai -johtajana. Tampereen Rakennusmestariyhdistykseen kuului heti alusta 

saakka pelkästään rakennusmestareita.

Suomen Rakennusmestariliiton rakenteesta tuli sellainen, että sen paikalliset osastot 

huolehtivat sopimusten tekemisestä rakennustyöntekijöiden ammattiyhdistysten kanssa itse 

liiton toimiessa näiden paikallisosastojen vahvana yhdyssiteenä. Tampereen 

Rakennusmestariyhdistyksen nimikin muuttui vuonna 1907 ”Suomen Rakennusmestariliiton 

89Seppänen, Lauri: Mestarien matkassa (2005), 19.
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haaraosastoksi”, mutta yleisessä kielenkäytössä nimi säilyi Tampereen 

Rakennusmestariyhdistyksenä, niin kuin on käynyt aina myöhemminkin, kun yhdistyksen 

virallinen nimi on muuttunut. Joka tapauksessa tällaisena, varsin autonomisten paikallisten 

osastojen yhteenliittymänä, jatkui rakennusmestariliiton toiminta aina vuoteen 1920 saakka.90

Paikalliset rakennusmestariyhdistykset ja -klubit olivat jo aiemmin alkaneet harjoittaa 

käytännön työnantajapolitiikkaa, minkä roolin nyt perustettu liitto peri näiltä yhdistyksiltä. 

Rakennusmestariliitosta kehittyi pian työmarkkinaliitto, jonka säännöissäkin tarkasteltiin 

tällaiselle kuuluvia kysymyksiä palkoista, työajasta, riitojen sovittelusta, työtaistelutoimista. 

Viimeisenä keinona voitaisiin käyttää työsulkua koko maassa liiton jäsenten työmailla. Mutta 

samaan aikaan järjestäytyi toinenkin osapuoli ja näinä alkuaikoina se käytti omia aseitaan 

voimakkaammin. Vuoden 1905 suurlakon jälkeen rakennusalalla käytettiin lakkoasetta 

tehokkaasti ja työaikaa lyhennettiin seuraavan vuoden lakkojen jälkeen kymmenestä tunnista 

yhdeksään. Rakennusmestarit eivät olleet tähän suostuvaisia, mutta päätökseen taipuivat 

rakennustyönantajien yleisessä kokouksessa enemmistönä olleet tilapäiset työnantajat. Itse 

asiassa rakennustyöväki pyrki nakertamaan nuoren rakennusmestariliiton vaikutusvaltaa 

solmimalla suoria sopimuksia asunto-osakeyhtiöiden, työnantajien ja rakennusliikkeiden 

kanssa. Vuonna 1907 rakennusmestarit kutsuivat koolle myös yleisen rakennustyönantajain 

kokouksen, jossa perustetusta Yleisestä Rakennustyönantajien Liitosta tuli vain 

lyhytaikainen.91

Työaikakysymykset, siis työväestön vaatimukset työpäivän lyhentämiseksi, ja suurlakkoa 

1905 seurannut lakkoliike olivat nuoren liiton ensimmäisiä merkittäviä ”työmaita”. 

Työväestö vaati tuolloin jonkin aikaa myös urakkatyön poistamista, mutta vähitellen 

urakkatyötkin saavuttivat rakennustyömiesten hyväksynnän. Suomen Rakennusmestariliiton 

haaraosastona Tampereen yhdistys pui muun muassa vuonna 1907 kirvesmiesten 

palkkavaatimusta. Yhdistys myönsikin tuolloin kirvesmiesten palkkojen olevan muihin 

ammattikuntiin nähden alhaiset ja se ilmaisi huolensa kyvykkäiden kirvesmiesten 

karkaamisesta tästä syystä paremmin palkatuille aloille. Kirvesmiesten 

palkkatariffivaatimukseen yhdistys ei kuitenkaan suostunut, vaan muotoili epämääräisesti, 

että ”kunnollisimpien kirvesmiesten” palkkaa korotettaisiin vaaditulle tasolle. Samassa 

90Mustajärvi 1998, 66, Lahti 1965, 90.
91Seppänen, Lauri: Mestarien matkassa, 27.
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yhteydessä sekatyöväen palkkatariffivaatimus, samoin kuin ulkotyöväenyhdistyksen ilmoitus 

siirtymisestään 9-tuntiseen työpäivään, sai tamperelaisissa rakennusmestareissa aikaan vain 

paheksuntaa.92

Suomen Rakennusteollisuuden Työnantajaliiton perustaminen

Itsenäistymisen ja sisällissodan jälkeen tilanne kehittyi rakennusalan työnantajapolitiikan 

kannalta sellaiseksi, ettei rakennusmestarien paikallisyhdistyksien vetämää toimintaa pidetty 

enää tarpeeksi tehokkaana. Tuolloin, maailman- ja kotimaisen sodan jälkeen oli odotettavissa, 

että rakennustoiminta vilkastuu huomattavasti, ja näinhän siinä todella kävikin. Lisäksi 

Suomeen oli perustettu nyt myös sellaisia suuria rakennusyhtiöitä, jotka eivät voineet 

kivuttomasti liittyä rakennusmestarien liittoon, mutta tarvitsivat tietenkin myös edustajansa 

työnantajapolitiikassa. Päätettiin perustaa puhdas työnantajajärjestö.

Suomen Rakennusteollisuuden työnantajaliiton ensimmäinen vuosikokous pidettiin 

maaliskuussa 1921, missäpä muuallakaan kuin Rakennusmestarien talossa Helsingissä. 

Liittohallitukseen valittiin kolme insinööriä ja neljä rakennusmestaria, joiden varajäsenet 

olivat rakennusmestareita sekä muuan tehtailija Richard Helander (ks. edellä). Uuden 

työnantajaliiton liittohallituksen ensimmäiseksi puheenjohtajaksi tuli helsinkäinen 

rakennusmestari K. J. Rousti.93 Perustetun liiton nimi lyhennettiin vuonna 1924 Suomen 

Rakennustyönantajaliitoksi.94

Rakennusmestareiden edustus uudessa työnantajaliitossa oli siis hyvinkin merkittävä ja 

Rakennusmestariliitto toimikin läheisessä yhteistyössä työnantajaliiton kanssa. Toki 

Rakennusmestariliitto saattoi nyt keskittyä toiminnassaan nimenomaan rakennusmestarien 

työhön liittyviin seikkoihin ja näiden yhteiskunnallisen ja taloudellisen aseman 

parantamiseen, mutta kyllä näiden kahden liiton intressit olivat lopulta hyvinkin samanlaiset. 

Yhteistyössä ne panivat muun muassa alulle suurimmissa kaupungeissa 1920-luvun alussa 

järjestyt työntekijäkurssit ammattimiesten kouluttamiseksi. Rakennusmestariliitolla ja 

Suomen Rakennusteollisuuden Työnantajaliitolla oli samat intressit myös esimerkiksi 

palkkapolitiikassa, ja 1920-luvun alun palkkakiistoissa ne taistelivat yhteisvoimin. Vuonna 

92Mustajärvi 1998, s. 66–67.
93Rakennustaito 6-7/1921, vuosikertanide 1921 s. 58.
94Lahti 1965, 92.
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1926 nämä kaksi liittoa tekivät Suomen Rakennustyöväen Liiton kanssa sopimuksen, jossa 

rakennusmestarien mukanaolo varmisti sopimukselle laajemman pohjan. Samaan aikaan, 

1920-luvun rakennusbuumissa, rakennusmarkkinoille nimittäin ilmaantui yrittäjiä, jotka eivät 

kuuluneet mihinkään liittoon.95 Vuonna 1927 perustettiin vielä kaikki rakennusalan 

työnantajajärjestöt yhteen koonnut Rakennusteollisuuksien Keskusvaltuusto, joka toimi 

vuoteen 1945 asti.

Työaikakiistat

Kiista työajoista on tietenkin työnantajien ja työntekijöiden perinteisin köydenveto palkkojen 

lisäksi. Nykyaikaisissa työehtosopimuksissa työajat ovat selkeästi määritelty ja saattaapa 

näistä joskus syntyä joillakin aloilla vääntöä yhä nykyäänkin, mutta 1800-luvun lopussa ja 

1900-luvun alussa työaikakiistoissa oli konkretiaa. Puhuttiin tunneista, ja monella 

teollisuuden alalla rakennusteollisuus mukaan lukien työpäivä lyheni 1800-luvun lopussa 

käytössä olleesta 11 tunnista vajaan 20 vuoden köydenvedon tuloksena, asteittain, vuoden 

1917 asetuksen mukaiseen kahdeksaan tuntiin.

Myös Tampereen Rakennusmestariyhdistyksen ensimmäisiä todellisia hankauksia koskivat 

perusasioita: työpäivän pituutta ja palkkoja. Esimerkiksi vuonna 1899 yhdistys käsitteli asiaa, 

kun työntekijät vaativat työpäivän lyhentämistä 11 tunnista kymmeneen, jollainen oli jo 

käytössä esimerkiksi monilla helsinkiläistyömailla. Yhdistys pyysikin lausunnon tällaisilta 

10-tunnin työpäivän työmailta. Lausunnon saatuaan yhdistyksen johtokunta lausui, että 

”herrat Pakkala, Johansson, Valtanen ja moni muu lausuivat 10-tuntisen työpäivän 

vaatimuksen joidenkin kiihkoilijoiden ansioksi”96 Työpäivän lyhennystä ei siis vielä tuolloin 

Tampereella yleisesti hyväksytty, mutta itse kysymys oli toki sellainen, että siihen tultaisiin 

palaamaan.

Rakennusteollisuuden ja -mestareiden keskeinen ja usein käytetty perustelu työajan 

lyhentämistä vastaan oli suomalainen ilmasto, joka asetti heidän mielestään suomalaiselle 

rakennustyölle aivan poikkeukselliset reunaehdot. Lyhyesti sanottuna tämän perusteella 

kesällä olisi pitänyt kiriä kiinni se, mikä talven menetetyissä työtunneissa jäädään jälkeen. 

”Rakennustoiminta samoin kuin maanviljelyskin on ja pysyy ns. sesonkityönä” todettiin 
95Emt. 92–94.
96Mustajärvi 1998, 63.
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vuoden 1919 kesäkuun Rakennustaidon (12/1919) pääkirjoituksessakin, edelleen pettyneenä 

vuonna 1917 voimaan tulleeseen kahdeksan tunnin työaikaan. Kylmän sään lisäksi 

vaatimusta perusteltiin geologialla, kun rakennusten perustamistyötkin ovat kivi- ja 

vesiperäisten maiden vuoksi niin vaikeat suorittaa. Tuohon aikaan Suomessa oli lisäksi 

laajalti käytäntönä ns. kaksivuotinen rakentamisjärjestelmä. Siinä rakennus nousi 

ensimmäisenä kesänä vesikattoon, jonka jälkeen se piti jättää talven yli kuivumaan. Talon 

sisätyöt ja muut jäljelle jääneet työt päästiin tekemään vasta seuraavana kesänä. Rakennusten 

keinotekoinen kuivaaminen kehittyi 1900-luvun ensivuosikymmeninä, mikä ei tietenkään 

kokonaan poistanut työn järjestämisen ongelmia kesä- ja talvikausien välillä.

Kun esimerkiksi Eduskunta vuonna 1917 käsitteli ja hyväksyi asetuksen kahdeksan tunnin 

työpäivästä (ja maksimissaan 96 tunnin työstä kahdessa viikossa) esitti Rakennusmestariliitto 

alalleen poikkeuksia. Liiton vaatimuksessa toivottiin yhdeksän tunnin työaikaa huhti-

syyskuun väliselle ajalle ja vastaavasti seitsemän tunnin työpäivää talviajalle. Vaatimus 

toistettiin virallisesti ainakin kahteen kertaan, ensin vuoden 1919 rakennuspäivien yhteydessä 

rakennusmestarien, arkkitehtien ja insinöörien toimesta, ja vuonna 1921 Tekniska Föreningen 

i Finland -insinööriklubin, Suomalaisten Teknikkojen seuran ja Suomen 

Rakennusmestariliiton toimesta – tuloksetta. 

Tärkeimpinä esiin tuotujen perustelujen, siis ilmaston ja maaperän, lisäksi rakennusteollisuus 

pyrki työaikalainsäädännössä erityisasemaan monenlaisilla muilla argumenteilla:

”10-tuntisen työpäivän käytännössä ollessa laskettiin työpäivän keskipituudeksi  

rakennusalalla 8,33 tuntia. Samaa laskuperustetta käyttäen on työpäivän keskipituus nykyisin 

Helsingissä ainoastaan 6,66 tuntia, pohjoisosissa maatamme tuskin 6:tta tuntia. Siis jo ennen 

8 tunnin työaikalain voimaan astumista oli maassamme rakennustoiminnasssa käytännössä 

noin 8 tuntinen keskityöpäivä, Helsingissä, jossa v:sta 1906 alkaen työskenneltiin vaan 9 

tuntia kesäisinä päivinä, keskimäärin paljon allekin 8 tunnin...”97

”Työntekijät selittävät, että 8 tuntina ehtii suorittaa saman työmäärän kuin tuntia tai paria 

pidempänä aikana. Näin ei ole laita varsinkaan rakennustoiminnassa, jota ei voi verrata 

sisällä suoritettavaan tehdastyöhön. Yksitoikkoisessa sisätyössä saattaa kyllä  

mielenvirkeydellä ja tiedolla työajan aikaisesta päättymisestä olla merkitystä parempiin 

97Tekniska Föreningen i Finland -insinööriklubin, Suomalaisten Teknikkojen seuran ja Suomen 
Rakennusmestariliiton anomus Valtioneuvostolle vuonna 1921. Lähde: Rakennustaito 12–13/1921, 
vuosikertanide 1921, 113.
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työtuloksiin. Mutta rakennusteollisuudessa, jossa työntekijä harvoin yhtäkään kokonaista  

päivää työskentelee muuttumattomissa oloissa ja paikoissa, on asia toinen. Rakennus 

muuttaa muotoaan joka päivä ja työskentely sen parissa tarjoaa työntekijöilleen niin paljon 

vaihtelua ja – mikä pahempi – paljon kaikenlaisia viivytyksiä, että lyhyt työaika voi mennä 

huomaamatta, jättämättä toivottua ja riittävää määrää työtä jälkeensä...”98

Ponnekkaita olivat rakennusteollisuuden ja -mestareiden vaatimukset työaikalain 

poikkeuksille rakennusalalla, mutta muutosta ei tähän asiaan saatu. Vuonna 1919 vaatimusten 

äänensävyssä oli vielä toivoa, jos katkeruuttakin:

” Laki 8 tunnin työajasta on, kuten muistetaan, ryssäin pistimien varassa säädetty pakkolaki.  

Senvuoksi on se jo nyt havaittu monessa suhteessa puutteelliseksi ja huonoksi. Laki onkin 

parast'aikaa tarkistuksen alaisena; sen kestäessä vielä ainakin vuoden, koettaa 

hallituksemme tulla toimeen puheenaolleiden poikkeuksien myöntämisellä...”99

Rakennusmestareiden suhde vasemmistoon ja vuoden 1918 tapahtumiin

Rakennusmestareiden äänenkannattajan Rakennustaidon vuoden 1918 toinen numero 

ilmestyi tammikuun 26. päivä, eli sisällissodan puhkeamista edeltävänä päivänä. Seuraava 

numero ilmestyi 4. toukokuuta, jolloin sota oli käytännössä ratkaisunsa nähnyt. Tässä kirjassa 

ei ole tarkoitus paneutua tuohon Suomen historian synkimpään jaksoon. Sanomattakin on 

selvää, että sodassa selvä enemmistö rakennusmestareista piti valkoisten puolta, toiset 

aktiivisemmin ja toiset sivummalta seuraten. Punaisella puolella taistelleita tai sitä 

avustaneita rakennusmestareita oli jokunen. Punakaartiin kuuluneet, komissaarina toimineet 

ja punaisilta töitä vastaanottaneet rakennusmestarit erotettiin sodan jälkeen 

Rakennusmestariliitosta. Otsikolla ”Ammattikuntamme häpäisijöitä” varustetussa 

kirjoituksessa ihmeteltiin, kun muissa lehdissä tituleerattiin rakennusmestareiksi 

punakaartilaisia, joiden nimiä nämä ammattiveljet eivät olleet koskaan kuulleet. 

Kirjoituksessa pahoiteltiin, kuinka kuka tahansa yhteiskunnan hylky on voinut nimittää 

98Tekniska Föreningen i Finland -insinööriklubin, Suomalaisten Teknikkojen seuran ja Suomen 
Rakennusmestariliiton anomus Valtioneuvostolle vuonna 1921. Lähde: Rakennustaito 12–13/1921, 
vuosikertanide 1921, s. 113–114.
99Rakennustaito 12/1919: Pääkirjoitus, vuosikertaniteessä 1919 s. 126.
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itsensä rakennusmestariksi ja kehotettiin ”eroittautumaan ja kohoamaan yläpuolelle  

”roskamestareiden” kansalais- ja ammattitason, etteivät ne voi nimeämme lokaan vetää.”100

Samaisen vuoden 1918 toukokuun 18. päivä ilmestyneessä Rakennustaidossa määriteltiin 

ehdot, joiden täyttyessä punaisten kanssa veljeilleet rakennusmestarit oli erotettava liitosta. 

Erottamisen syynä pidettiin ”ensinnäkin punakaartiin kuulumista, komissaarina toimimista,  

korkeampaan toimeen siirtymistä kapinan puhjettua tai sen aikana, tai työnjohtaja- eli muun 

toimen, jossa asianomainen ei ollut kapinan puhjetessa, vastaanottamista punaisilta. Sitä  

vastoin ne rakennusmestarit, jotka pysyivät kapinan ajan omissa toimissaan, katsotaan  

voitavan pitää Liiton jäseninä.”101

Sodan jälkeisissä Rakennustaidon numeroissa toki kirjoitettiin ”punarosvojen surmaamien” 

rakennusmestarien muistokirjoituksia ja toisaalta kerrottiin sodassa kunnostautuneiden 

mestarien edesottamuksista, mutta sovitteleviakin ääniä kuului. Toukokuun alun numerossa 

päätoimittaja Yrjö Similä toki vieritti sodasta kaiken syyn bolshevikkien ja punakaartien 

niskoille, mutta vetosi samalla anteeksiantoon.

”Ja, vaikkakin isketyt haavat ovat vielä auki, ja kapinoitsijain aikaansaama tuho on vielä 

korjaamatta, on koetettava unohtaa niin paljon kuin mahdollista. Syyttömiä ei ole  

rangaistava, tietoisena siitä, että syylliset jo suureksi osaksi ovat palkkansa saaneet ja  

tulevat saamaan loputkin, (...) Vahingonilolla voidellulla kostonkengillä älkäämme myöskään 

alkako astumaan verikylvystä nousseen uuden, vihdoinkin vapaan Suomen tulevaisuutta  

kohti. Sillä se ei olisi voittajan arvon mukaista...”102

Nimimerkillä F. E. B. Rakennustaitoon kirjoittanut henkilö huomautti, kuinka läheisissä 

väleissä rakennusmestarit tulisivat työskentelemään työväestön kanssa sodan jälkeenkin.

”Meidän, jotka tulemme olemaan likeisimmässä kosketuksessa työläisiin, on nyt pidettävä 

tarkka vaari alkaessamme koota uusia työvoimia, niin että niihin heti oikean kohtelun ja 

100Rakennustaito 13/1918, v. 1918 vuosikertaniteessä s. 103.
101Rakennustaito 10/1918, vuosikertanide 1918, 53.
102Rakennustaito 3–9/1918, vuosikertanide, 24.
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oikeiden neuvojen avulla saataisiin juurrutettua sellainen mielipide, että työstä voi olla iloa 

ja nautintoa itse kullekin. Työläisille ei myöskään pidä osoittaa ynseyttä eikä halveksimista,  

sillä se kasvattaa heissä vihaa ja katkeroittaa heidän olonsa, josta on seurauksena etteivät  

(he) anna arvoa työnsä johtajalle.”103

Rakennusmestariliitto oli kokenut aiemminkin pysyväksi tehtäväkseen työnjohdon 

järjestämisen ja kehittämisen paremmaksi. Sisällissodan jälkeen tuo tehtävä kuitenkin 

terävöityi entisestään ja tilanne nähtiin uutena alkuna. ”Siksi onkin meillä nyt tilaisuus 

vapaasti järjestää työnjohto tarkoituksenmukaiselle kannalle. Älkäämme siis tarjoutunutta 

tilaisuutta lyökö laimin”, kehotti Rakennustaito pääkirjoituksessaan.104 Kirjoittaja kehittelee 

tässä parannuksia työaikojen noudattamiseen ja urakkatöiden suosimiseen silloin, kun johtaja 

parhaaksi näkee. Työnantajan pitäisi puolestaan järjestää työmaalle lämmitetyt 

ruokailuhuoneet sekä juomakelpoista vettä aina saataville. Rakennusmestariliittoon ja siihen 

kuuluviin yhdistyksiin pitäisi saada jäseneksi aiemmin passiiviset rakennusmestarit, mikä 

vahvistaisi liiton arvovaltaa.

Vuoden 1918 kriisin lisäksi rakennusmestarit joutuivat käsittelemään lukuisia lievempiä 

kahnauksia. Rakennusmestarit suhtautuivat työväen järjestäytymiseen vaihtelevasti. Toiset 

eivät voineet sellaista hyväksyä ja kokivat luottamusmiehen kanssa asioimisen, elleivät 

mahdottomana, niin vastenmielisenä ainakin. Toiset taas pitivät oman työväkensä 

ammatillista järjestäytymistä jopa välttämättömänä. 1920-luvun aikana ja sen lopulla 

rakennusmestarien ja muiden rakennusalan työnantajien mieliä kuohuttivat paitsi lakot, myös 

niin sanottu ”työmaaterrori”. Kommunistien vainoksi kuvailtu työmaaterrori tarkoitti 

sellaisten rakennustyömiesten ahdistelemista, jotka olivat kansalaissodan aikaan kuuluneet 

suojeluskuntiin tai taistelleet valkoisten puolella. Näiltä vaadittiin anteeksipyyntöjä ja heitä 

vaadittiin pakolla ottamaan vastaan punaisten jäsenkirjan. Tällaisia tilanteita oli 

Tampereellakin, josta seuraava melkoisen raaka tilanne Tuulensuun rakennustyömaalta käy 

esimerkkinä.

”Tuulensuuta rakennettiin Tampereella vuonna 1929. Olin siinä Urakoitsijat-yhtiössä 

mukana ja vastaavana mestarina tällä suurella rakennuksella. Minulla oli eräs  
103Rakennustaito 10/1918, vuosikertanide, 52.
104Rakennustaito 15/1918, vuosikertanide 98.
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sementtihiertäjä Viitanen, entinen vapaussoturi töissä. Aika oli kuumeista, kaikilla piti olla 

punainen jäsenkirja. Viitastakin oli jo uhkailtu, kun hän ei sitä ottanut. Kerran sitten 

ruokatunnilla tuli yliluottamusmies vaatimaan Viitasta ottamaan punaisen jäsenkirjan, mutta 

kun hän kieltäytyi, luottamusmies löi puukolla keuhkoihin asti ulottuvan viillon. Mies tuli  

kolmannesta kerroksesta luokseni ja näytti haavaa. Lähetin miehen nopeasti Hatanpään 

sairaalaan saamaan hoitoa ja kysyin, kuka häntä oli lyönyt. Menin nopeasti Hämeenpuiston 

puolelle kolmanteen kerrokseen, jossa miehet aterioivat kamiinan ympärillä. Kysyin heti  

luottamusmieheltä, oliko hän lyönyt puukolla Viitasta ja kun sain myöntävän vastauksen,  

tartuin miestä niskasta ja takamuksista kiinni ja heitin hänet pokien lävitse kolmannesta 

kerroksesta Espikselle. Tästä oli seuraus, että Kansanlehdessä oli minusta pilakuva, jossa 

heitin ilmalennossa miehen kolmannesta kerroksesta kadulle.”105

Vuoden 1918 heinäkuussa ilmestyneessä Rakennustaito-lehdessä puututtiin punaisten 

rakennusmestareiden paljouteen varsin kärkevästi. Eihän tuollaisen ilmiön kuin punainen 

rakennusmestari pitänyt oikeastaan olla edes kovinkaan mahdollinen yhtälö. Nimimerkki 

”X.” kirjoituksen otsikko oli ”Ammattinimityksemme häpäisijöitä”:

”Tunnettu tosiasia on, että rakennusmestari-ammattinimityksen on voinut omaksua miltei  

kuka roskanikkari tahansa. Syyt tähän ovat olleet monet, joiden selvittelyyn emme tässä aio  

kajota. Tahdomme sen sijaan lyhyesti todeta sen seikan, että noita epäoikeutetusti  

rakennusmestari-nimellä kulkevia näkyy maassamme olevan hämmästyttävän paljon. Tämän 

seikan on tuonut päivän valoon punaisten kapinallisten tutkiminen. Tuon tuostakin näkyy 

nimitt. sanomalehdissä, kuinka punakaartilainen rakennusmestari se ja se siellä tai täällä oli  

tehnyt niin ja niin. Harvoja, lehdessämme jo suureksi osaksi paljastettuja poikkeuksia  

lukuunottamatta, ovat kuitenkin rakennusmestari-punakaartilaisia seuranneet nimet  

ammattikunnallemme aivan outoja, nimiä, joita ei löydy missään ammattikuntamme 

aikaisemmissa tai myöhemmissä luetteloissa, ei lehtemme tilaajien joukossa, eikä yleensä 

missään muualla kuin ammattinimivarkaan julkeassa esiintymisessä.

Tämä on seikka, johon todellisten rakennusmestarien ja enne kaikkea Liiton jäsenten on 

kiinnitettävä tiukkaa huomiota. Onhan nimitt. jo liikaa, että miltei joka 10:s punakaartilainen 

näyttää olleen rakennusmestari. Ammattikuntamme jo muutoinkin heikoilla tolpilla seisova 

105Gea Aneron muistelee teoksessa Niiranen, Olavi: Mestarismiesten mukana. Rakentajaperinnettä (osa 2), 156.
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maine – kokonaisuutena katsoen – ei sitä siedä. Tilanteen valaisemiseksi mainittakoon, että 

H:gin kaupungin rakennuskonttorin punaiseen ”valtuuskuntaan” näyttää 

tutkintapöytäkirjojen mukaan kuuluneen 6 rakennusmestaria ja vain pari työmiestä. Tosiasia 

on, että näistä kylläkin 2 oli rakennusmestari-nimeen oikeutettuja, toinen jo vuosien takaa 

yhteiskunnan hylky ja rakennusmestarikunnan yksi häpeäpilkku, toinen mies, jonka järjen 

valoa lienee sairaus heikentänyt...” (---) ”Mutta meidän rakennusmestarien itsemme 

velvollisuus sitävastoin on käydä lujalla kädellä kiinni tähän asiaan, sillä epäkohta 

meidänkin leväperäisyyden vuoksi näyttää kehittyneen uhkakuvaksi ammattikunnallemme. -  

Missä ikinä siis nähdään tai kuullaan epäilyttävän tai tuntemattoman nimen yhteydessä  

ammattinimityksemme, otettakoon empimättä selvyys asian todellisesta laidasta, ja tehtäköön 

siitä huomatus. (---) Toinen asia on pyrkiä sekä yksilöinä että ammattikuntana eroittautuman 

ja kohoamaan yläpuolelle ”roskamestarien” kansalais- ja ammattimiestason, etteivät ne voi  

ammattinimeämme lokaan vetää. Siinä suhteessa meillä on vielä paljon tehtävää.”106

Rakennustaito-lehti

Suomalaisen Rakennusmestarikunnan poikkeuksellisen yhteenkuuluvuuden merkittävänä 

ylläpitäjänä on toiminut rakennusmestareiden äänenkannattaja Rakennustaito-lehti, joka 

perustettiin vuonna 1905 Suomen Rakennusmestariliiton perustavan kokouksen yhteydessä. 

Ja paitsi rakennusmestarien ammatti-identiteetin muokkaajana ja tuottajana, lehti todella 

onnistui vuosikymmenten varrella myös niissä ammattitaidon kehittämisen tavoitteissa, jotka 

lehdelle sitä perustettaessa asetettiin. Rakennusmestariliitto ja rakennusmestarit korostivat 

1900-luvun alussa kaikkialla toiminnassaan heidän oman ammattisivistyksensä vaalimista ja 

kehittämistä, mikä näkyy niin liiton säännöissä kuin paikallisyhdistystenkin 

toimintakertomuksissa. Liiton säännöissäkin mainittiin liiton yhdeksi tärkeimmistä tehtävistä 

”jäsentensä tietojen ja sivistyksen kehittämistä luentojen pitämisellä ja kirjallisuuden 

kautta”107. Tätä tavoitetta mukaillen yksi lehden perustamisen puuhamiehistä, 

helsinkiläismestari E. Ikäläinen esitti Rakennusmestariliiton perustamiskokouksessa lehdelle 

nimen ja ohjelman. Rakennustaidoksi nimettävän lehden tarkoitus oli toimia ”1) maamme 

rakennusmestarien ammattitaidon kehittäjänä, 2) rakennusolojen ja rakennustaidon 

parantajana yleensä niiden kaikissa eri muodoissa, 3) yleissivityksen ja humaanisuuden 

106Rakennustaito 15/1918, vuosikertanide, 103.
107Suomen Rakennusmestariliiton säännöt vuodelta 1905, 1 §.
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kohottajana ammattikunnassa ja 4) Suomen Rakennusmestariliiton ja koko ammattikunnan 

äänenkannattajana kautta maan.”108 Rakennustaito suunniteltiin alussa ilmestyväksi 

kuukausittain, mutta lehdestä selkeästi innostunut E. Ikäläinen ehdotti jo pian lehden 

tilausvälin lisäämistä kaksi kertaa kuukaudessa ilmestyväksi. Tämä toteutuikin jo vuonna 

1908, kun lehti alkoi ilmestyä joka toinen lauantai. Vuonna 1917 lehden vuosikertaan lisättiin 

vielä kaksi lehteä, jolloin vuosittain ilmestyvien lehtien lukumäärä vakiintui 26:een.109

Lehden päätehtäväksi alkoi jo varhain vakiintua rakennusteknillinen valistustyö, ja 

sellaisenaan se on nykyäänkin rakennustekniikan historiasta kiinnostuneelle todellinen 

aarreaitta. Tärkeimmät rakennustekniset keksinnöt kottikärryistä kaivinkoneeseen ja 

rautabetonitekniikasta elementtirakentamiseen esitellään järjestäen Rakennustaidossa – usein 

ensin ulkomailta kantautuvina tietoina uusista rakennustekniikan ihmeistä. Aivan 

ensimmäisinä vuosina lehdessä tietenkin korostuvat rakennusmestareiden järjestäytymiseen 

ja työnantajapolitiikkaan liittyvät painotukset, mutta vuosien kuluessa lehden sisällöllinen 

linja muuttui selvästi kohti rakennustekniikkaa, eli sitä, mikä sen lukijakuntaakin kaikkein 

eniten kiinnostaa. Myös arkkitehtuuria koskevien juttujen lukumäärä putosi lehdessä samassa 

tahdissa kuin rakennusmestareiden harjoittama rakennusten suunnittelutyö 1900-luvun 

ensimmäisinä vuosikymmeninä väheni.110

3.3. Teollisuuskoulutodistuksen arvonnousu

Urakkahuutokaupoista luopumisen vaatimukset

Koulunkäyneen ja järjestäytyvän rakennusmestarikunnan keskeinen tavoite oli 

koulunkäymättömien rakennusmestarien täydellinen syrjäyttäminen urakoitsijan ja 

työnjohtajien tehtävistä. Parhaana keinona tähän tavoitteeseen pääsemiseksi nähtiin 

aggressiivinen hyökkäys varsinkin julkisia urakkahuutokauppoja kohtaan, sillä juuri näissä 

piili koulunkäyneiden ammattitaidottomina pitävien rakennusmestareiden mahdollisuus 

108Neljännen yleisen Suomen rakennusmestareiden kokouksen pt, 71–77, teoksessa Lahti 1965, 100.
109Lahti 1965, 101–102.
110Emt. 103.
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päästä urakkoihin kiinni. Rakennusmestariliiton alkuaikojen toiminnan tärkeimpiä 

saavutuksia olikin urakkahuutokaupoista luopuminen tai ainakin niiden merkittävä 

väheneminen. Tilalle saatiin kirjalliset tarjoukset, joita hetken opettelun kautta alettiinkin 

laajasti noudattaa. Urakoista sopimiseen julkaistiin vuonna 1912 Suomen 

Rakennusmestariliiton ja arkkitehtiklubin ensimmäinen yhteinen 

rakennusurakkasopimusmalli. Koko maata kattavana käytäntönä tämä sopimuskaavake oli 

tärkeä askel ”villien urakkahuutokauppojen vastaisessa taistelussa”.

Helsingin Rakennusmestariklubilla oli jo vuonna 1898 laadittu ns. ”urakkakontrahtikaavake” 

ja kun vuonna 1905 perustettu Rakennusmestariliitto ajoi painokkaasti tämän kaavakkeen 

käyttöä ja kehittämistä, loppuivat urakkahuutokaupat Helsingistä pian kokonaan. Toisin oli 

muualla ja varsinkin maaseudulla, jossa huutokaupat jatkuivat vielä vuosikymmeniä.111 

Esimerkiksi Suomen rakennusmestariliiton Porin osaston valitti vuoden 1918 Rakennustaito-

lehdessä voimakkain sanoin Satakunnassa vielä yleisenä rehottaneesta urakkahuutokauppojen 

tavasta.112 Rakentaminen oli varsinkin vielä 1800-luvulla paikallista toimintaa ja töitä tehtiin 

projekti kerrallaan. Julkistenkin rakennusten urakkakilpailuja pidettiin torin reunalla tai 

muulla kaupungin keskeisellä paikalla. Piirustuksia oli usein vain yhdet kappaleet, joita 

tarjoajat saivat käydä katsomassa. Urakan saanti edellytti usein sitäkin, että tarjoajalla oli 

äveriäitä henkilöitä takaajina. Työt alkoivat tästä syystä myös keskittyä. 

1800-luvulla ja vielä 1900-luvun alussa yleisesti toimitettujen julkisten 

urakkahuutokauppojen järjestys oli seuraavanlainen: rakennuksen piirustukset ja 

kustannusarvio asetettiin joksikin aikaa julkisesti näkyville, johon urakasta kiinnostuneet 

saattoivat tutustua. Määräaikaan mennessä otettiin vastaan tarjouksia, jotka olivat vieläpä 

suullisia. Tällaisiin huutokauppoihin kerääntyi sitten paljonkin väkeä, josta osa oli varmasti 

toisia kehnommalla ammattitaidolla varustettuja. Rakennusmestarien näkökulmasta asiassa 

tahtoi harmittavan usein käydä niin, että kun ammattilainen esitti, suullisesti, omiin 

tarkkoihin laskelmiinsa perustuvan tarjouksen, saattoivat sellaiset, jotka tällaisiin 

laskutoimituksiin eivät edes olisi pystyneet, alittaa tuon annetun tarjouksen vain pienelläkin 

summalla, ja saada näin keploteltua työn itselleen.

111Emt. 70–71.
112Rakennustaito 24–25/1918, vuoden 1918 vuosikertanide, 196–7.
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Rakennusmestarit saivat ajan mittaan järjestelmään muutoksia, kuten vaatimansa suljettujen 

tarjousten käytön huutokaupoissa. Kuitenkin vielä esimerkiksi vuonna 1914 ongelma oli 

edelleen esillä. Rakennusmestareiden mukaan tietyt huutokauppoihin osallistuvat eivät 

osanneet laskea tai arvioida rakennustöiden kokonaiskustannuksia mistään muusta kuin 

jonkun itseään pätevämmän rakentajan huudosta, jonka nämä ”häiriköt” siis alittivat. 

Rakennustaito-lehti kuvasi noita rakennusmestarien pinnaa hiertäneitä 

huutokauppatilaisuuksia seuraavasti:

”Kerrottakoon tässä asian valaisemiseksi – vaikka tuttuahan se lukijoillemme lienee – 

tuollaisen rakennusurakkahuutokaupan kulku. Tilaisuuteen saapuu aina joku urakoitsija,  

joka piirustuksista ym. seikoista on voinut laskea yrityksen (= urakan) kokonaisarvion. Muut 

läsnäolijat, paitsi huutokaupan pitäjiä, ovat kirves- tai kivityömiehiä, talollisia ja  

torppareita, joku kauppias tms. jotka eivät mitenkään voi olla selvillä siitä mitä 

huutokaupattava rakennusyritys oikeastaan tulee maksamaan... (...) Nämä joutilaat, joilla ei  

enää ole halua pysyä lestissään ja jotka eivät lainkaan normaalioloissa voisi tulla 

kysymykseen rakennusurakoitsijoina, odottavat siksi kunnes ammattimies on lausunut  

tarjouksensa julki, jonka pohjalla ja perusteella sitten alkaa tuima kilpailu. Vaakalautaan 

pannaan ensinnäkin ammattimiehen mahdollisesti laskema voitto, hänen oma, huutajan 

palkkaa suurempi korvauksensa ajasta, työnjohdosta jne. Kun näistä ”pikkuseikoista” on 

päästy aletaan kilpailla rakennusaineiden ja työn huonoudella: eihän heidän maineensa ja 

varsinainen ammattinsa tästä yhdestä työstä kärsi, eikä tuo työ köyhää köyhemmäksi tee.  

Huudetaan vaan minkä keritään. Ja seuraukset ovat tutut: työ tulee parhaassa tapauksessa 

huonosti valmiiksi, tahi jää keskeneräiseksi; käräjäjutut ja monenlaiset harmit kuuluvat  

myöskin ohjelmaan. Ja urakoitsija-ammattikunta on saanut seuraansa taas yhden 

”tilettantin”, onnenonkijan, joka menestystä toivoen huutaa vielä toistekin, syrjäyttäen taas 

monta sellaista, jotka pitkäaikaisella kokemuksella, koulunkäynnillä ym. ovat hankkineet  

itselleen ammattitaidon ja eittämättömän yksinoikeuden sen harjoittamiseen.”113

Ongelmaan vaadittiin sekä arkkitehtien ja rakennusmestareiden toimesta ratkaisua siten, että 

suullisten tarjousten sijaan tarjoukset annettaisiin kirjallisina – siis suljetusti. Tällöin jokainen 

kilpaan osallistuva joutuisi itse laskemaan tarjouksensa, jollaiseen ammattitaidottomien ei 

nähty pystyvän. Tekniska Föreningen i Finlandin Arkkitehtiklubi saikin aikaan Helsingissä 
113Rakennustaito 10/1914.
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tällaisen käytännön jo vuonna 1892. Kuitenkin urakkahuutokauppoja järjestettiin vielä 

hyvinkin pitkään. 

Maaseudulle tavaksi jäänyttä urakkahuutokauppaa Rakennusmestariliitto pyrki estämään 

tuomalla asian valtion viranomaisten tietoon. Se toivoi, että valtio asettaisi 

rakennusurakoiden tai -lainojen ehdoksi rakennusmestarien tai rakennusteknikkojen 

palkkaamisen rakennusyritysten työnjohtajiksi ja valvojiksi. Muutosta ei kuitenkaan saatu 

aikaan, ja maaseudun urakkahuutokauppojen myötä varsinkin koulu- ja muita kunnallisia 

rakennuksia rakensi edelleen se, joka halvimman hinnan huusi.

Teollisuuskoulun kurssi pätevyysvaatimukseksi valtion eri laitoksissa

Aivan 1900-luvun alussa asia rakennusmestarien pätevyysvaatimuksista oli vielä hyvinkin 

arkaluontoinen, olihan työmarkkinoilla vielä tuolloin lukuisa määrä käytännön työssä 

oppineita rakennusmestareita, joita teollisuuskoulun käyminen pätevyysperusteena saattoi 

suunnattomasti ärsyttää ja loukata. Vaatimus teollisuuskoulun rakennusosaston kurssin 

käymisestä tällaisena pätevyysvaatimuksena onkin vanhempi kuin siitä käyty varsinainen 

keskustelu, ja oikeastaan tätä asiaa ajavien todellinen vyörytys alkoikin ikään kuin vaivihkaa. 

Asiaa korostettiin aina tilaisuuden tullen, mutta samalla varottiin, ettei ”vanhojen mestarien” 

kanssa aiheuteta suurempaa selkkausta.

Teollisuuskoulun kurssia pätevyysvaatimukseksi ajavien toiminta alkoikin kantaa hedelmää 

vasta 20-luvulla, jolloin Suomen Rakennusmestariliitto vaati jälleen valtion ja kuntien 

rakennusmestareiden virkoihin tätä kyseistä pätevyysvaatimusta. Tällaisia päätöksiä 

saatiinkin vihdoin 20-luvun kuluessa aikaan, kun valtion eri virastojen 

rakennusmestarinvirkoihin tuli ehdoksi teollisuuskoulun kurssi. Rautateiden 

rakennusmestareita se tuli koskemaan ensimmäisenä vuonna 1922, ja sama toteutui tie- ja 

vesirakennushallinnossa vuonna 1925. Maataloushallituksen alaisille rakennusmestareille 

pätevyysvaatimus tuli vuonna 1927, mutta valtion rakennushallinnon 

”piirinrakennusmestareita” pätevyysvaatimus tuli koskemaan vasta vuonna 1936.114

114Lahti 1965, 73.
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4. Rakennusmestarit Tampereen rakentamisen johtopaikoilla 1890–1960

Tampereen yleistä rakennushistoriaa

Seuraavien kappaleiden tarkoituksena on tiivistää ja taustoittaa Tampereen rakentamisen ja 

alueiden syntymisen yleistä historiaa 1800-luvun lopun ennennäkemättömästä 

rakennusaallosta. Tämä taustoittaminen on mielestäni tarpeen, jos asiaan perehtymätön 

haluaa ymmärtää, miten rakentajat ja varsinkin rakennusmestarit onnistuivat saavuttamaan 

niin keskeisen jalansijan Tampereen rakennusteollisuudessa. Ei ollut sattumaa, että 

rakennustyönjohto järjestettiin samaan aikaan Tampereen teollistumisen aiheuttaman 

rakennusaallon ja -paineen kanssa. Seuraava Tampereen rakennushistoriaa tiivistävä osuus on 

painottunut sellaisiin laajempiin kehityskulkuihin, joissa nimenomaan rakennusmestarit ovat 

olleet mukana. Rakennusmestari Heikki Tiitolan muistelmateos sisältää kuvauksen 

Tampereesta 1800-luvun lopussa nuoren miehen silmin. Nykyinen Raatihuone valmistui 

vuonna 1890.

”Yhtä ja toista ihmeellistä näkee maalaispoika. Kauppatorin laidassa rakennetaan kivitaloa,  

se on kuulemma Kaupungintalo. Siitä jää pojan mieleen ratkaisemattomana kysymyksenä,  

kuinka tiilistä muurattu, paljon ulos työntyvä räystäslista pysyy noin vain ilmassa ilman 

näkyvää kannatusta - ja holvit sekä muut eriskummalliset muuraukset! Kyllä ovat ylen 

taitavia nuo rakennusmestarit, tai mitä lienevät arkkitehteja. Kyttälää, tuota tuttua, vanhaa, 

salaperäistä etukylää hajoitetaan ja jo näkyy kohoavan uusia taloja suoristettujen katujen 

varsille. Sinne on tullut myös asiaa, sillä siellä asuu omaisia, jotka maalta ovat muuttaneet  

työhön tehtaisiin. Kylä on eriskummallinen siinä, että siellä asutaan uskomattoman ahtaasti.  

On lukemattomia perheitä, joilla on asuntona vain yksi pieni huone ja osa yhteisestä 

keittiöstä, johon liittyy 3, 4 jopa 5:kin huonetta – Nyt vihdoin ajan kehitys pyyhkii sitä pois  

(...) Rauhoittavaa päästä pois tuosta hälisevästä kaupungista. Kyllä koti maaseudun 

rauhassa on paras paikka ja sinne kiirehtää hevonenkin, tuo nopsajalkainen Pikku-

Musta...”115

115Koti Roineen rannalla (Heikki Tiitolan muistelmateos), 10–11.
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Tampereen väkiluku kasvoi vuosien 1800 ja 1900 välillä peräti 79-kertaiseksi ja kasvu kiihtyi 

vuosisadan loppua kohden. Vuonna 1800 asukkaita oli vasta vaatimattomat 463 ja 30 vuotta 

myöhemminkin vain 1585. Vuonna 1850 oli jo 3207, ja tästä väkiluku kasvoi vielä 

vuosisadan vaihteeseen mennessä 11-kertaiseksi, eli 36 344:ään. Kylämäisestä yhteisöstä tuli 

pikavauhtia suomalaisessa mittakaavassa suuri ja edelleen vauhdilla kasvava 

teollisuuskaupunki. Sellaisella oli laajat sosiaaliset ja kulttuuriset vaikutuksensa, ja 

”väestöräjähdys” vaikutti monella tavalla tietenkin myös rakennusalaan ja 

rakennusmestareiden vaikutusvallan kasvuun.

Tampereella mahtavimpia useampikerroksisia taloja olivat pitkälle 1800-luvun lopulle asti 

lähinnä muutamat tehdasrakennukset. Itse asiassa Finlaysonin tehdasrakennukset, varsinkin 

”Kuusvooninkinen” (1837) ja vuonna 1840 valmistunut Frenckellin kolmikerroksinen 

tehdasrakennus olivat 1800-luvun puolivälissä mahtavimmat tamperelaiset rakennukset. 

Kuusvooninkinen eli nykyinen ”TR1” oli ja on yhä todellinen teollistuneen Tampereen 

maamerkki, ja sen valkoiseksi rapatut seinät hallitsivat pitkään Tampereen kaupunkikuvaa. 

Kuusvooninkisessa käytettiin valurautapilareita, mikä edusti uusinta tekniikkaa jopa 

Pohjoismaisessa mittakaavassa.116

1800-luvun viimeisinä vuosikymmeninä kaupungistuminen kiihtyi Suomessa teollistumisen 

vaikutuksesta, millä oli tietenkin ratkaisevat vaikutuksensa myös teollisuuskaupunki 

Tampereen kaupunkikuvaan. Kaupunkeihin alettiin nyt rakentaa Suomessa 

ennennäkemättömän suuria kerrostaloja, jotka toimivat asuin- ja liikerakennuksina. Tärkein 

syy tälle todelliselle kerrostalobuumille kaupunkien keskustoissa oli maan arvon nopea 

kasvu, joka oli useamman asian summa. Mikäli kaupunkitontille rakentaja todella halusi 

pääomaansa takaisin vuokratuloina, oli tämän lisättävä rakennettavaan taloonsa kerroksia. 

Talojen omistajien lukumäärä kasvoi suhteellisesti paljon hitaammin kuin Tampereen 

asukasluku, eli myös suurille vuokrakerrostaloille alkoi syntyä kysyntää. Tampereella 

ensimmäinen varsinainen vuokralaiskeinottelija oli apteekkari A. W. Tennberg, jolla oli jo 

1850-luvulta alkaen kaksikin suurempaa vuokrataloa, toinen keskustassa ja toinen vasta 

kaavoitetussa Esplanadin (Hämeenpuiston) takaisessa Uudessakaupungissa. Edellinen sijaitsi 

116Tekniikan Tampere, 275.



79

Itäisenkadun (nykyinen Aleksis Kiven katu) ja Puutarhakadun kulmassa ja sitä asutti 

yhteensä 30 työläisperhettä, kultaseppä sekä kondiittori. Kaupunkilaiset kutsuivat tätä 

vuokrakasarmirakennusta lyhyesti ”kasarmiksi”.117

Kerrostaloasuminen oli kuitenkin pitkään leimallisesti porvariston asumismuoto ja pelkästään 

työväestölle tarkoitetut asuinkasarmit jäivät vielä 1800-luvun Suomessa harvinaisiksi.118 

Työväen asuttamat esikaupunkialueet laajenivat näihin aikoihin kantakaupungin aluetta 

leveämmälle ja sen rajan toiselle puolelle, eli Tampereella esimerkiksi Amuriin sekä Kyttälän 

saneerauksesta lähtien Pispalaan. Teollisuus toki rakensi tuolloin Tampereellekin sekä 

tehtaita että asuintaloja työväelleen. 1890-luvulla rakennettiin lämmitettäviä rakennuksia 

seitsemän kertaa enemmän (680) kuin edellisellä vuosikymmenellä. 1900-luvun ensimmäisen 

vuosikymmenen aikana rakennusten lukumäärä kasvoi jo hitaammin, mitä selittää osaltaan 

yhä suurempien kerrostalojen rakentaminen sekä teollisuuden kansainvälisistä suhdanteista 

johtuneet taloudelliset vaikeudet.119 Yksi merkittävä edistysaskel oli vesijohtoverkoston 

valmistuminen vuonna 1898. Se antoi aivan uuden sysäyksen kerrostalojen rakentamiseen.

1900-luvun taitteen asuinkerrostalojen rakentamisen huippuvuosi Tampereen 

kantakaupungissa oli vuosi 1907, jonka aikana tänne nousi yhteensä 13 kolmi- tai 

useampikerroksista asuintaloa. Vuosien 1902 ja 1906 välillä Tampereelle rakennettiin 

vastaavia kerrostaloja 1-5 talon vuosivauhdilla. Huippuvuotta 1907 seurasi muutama 

hiljaisempi vuosi, johon vaikutti rahapula ja taantuma rakennusalalla. (Kerrostalot 1880-

1940, s. 33) Tampereen jugend-ilme sai hahmonsa 1900-luvun ensimmäisellä 

vuosikymmenellä, jolloin valmistuivat esimerkiksi Palanderin ja Sumeliuksen talot 

Keskustorilla, Tirkkosentalo, Frenckellin kokonaisuus ja Tuomiokirkko. Tärkeimmät pankit 

rakensivat tuolloin konttorirakennuksiaan Tampereelle. Maailmansodan ja Suomen sisäisen 

kriisin leimaamalla 1910-luvulla Tampereelle nousi vain 130 uutta rakennusta. Niiden 

joukossa olivat esimerkiksi Aaltosen, Attilan ja Hyppösen suuret kenkätehtaat sekä 

Pyynikinrinteen alue, samalla kun Viinikka ja Pispala nousivat kaupungin rajan takana.

117Unto Kanerva: Eräs tamperelainen vuokrakasarmi, Tammerkoski-lehti 4/1938, vuosikertaniteessä s. 109.
118Kerrostalot 1880–1940, 19.
119Tampereen kantakaupungin rakennuskulttuuri 1998, 18.
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1890-luvun alussa Tampereen asemakaava oli ulottunut lännessä Sotkankatuun ja 

Mariankatuun ja idässä vielä kaupunkisuunnittelun kannalta ”luonnontilassaan” olleeseen 

Kyttälän puuhökkeleiden labyrinttiin. Vuonna 1897 asemakaavaa laajennettiin: Sotkakadun 

länsipuolelle tuli 33 uutta tonttia käsittänyt Taka-Amuri eli kansan ”Buurienmaaksi” 

nimeämä alue. Rajoiksi tulivat nyt Sepänkatu ja nykyinen Palomäentie. Hallituskadun etelä- 

ja länsipuolelle kaavoitettiin 52 tonttia, jota aluetta alettiin kutsua Kaakinmaaksi. 

Buurienmaa-nimitys tuli Etelä-Afrikassa samaan aikaan käytyjen buurisotien mukaan. Ellei 

sotaisa, niin väkivaltainen on Kaakinmaankin nimen alkuperä: seudulla oli aikanaan sijainnut 

”kaakinpuu” eli häpeäpaalu, jossa rikollisia piiskattiin.120 Vuoden 1897 kaavassa varattiin 

paikka myös Aleksanterintorille eli nykyiselle Pyynikintorille. Tällöin laajennuksia tuli myös 

etelässä Pyhäjärven rantaan ja Viinikanojaan saakka sekä pohjoisessa Näsijärven rantaan. 

Idässä kaava-alueen rajaksi tuli Salhojankatu.

1900-luvun alun merkittävä uusi rakentamisen virtaus oli nykyisen nurmijärveläisen 

pääministerimmekin ihannoima puutarhakaupungin idea, joka tuolloin rantautui Suomeen. 

Puutarhakaupunki-aatteen ensimmäinen sovellus Tampereella oli Pyynikinrinteen huvila-

alue, jonka suunnitteli itse Lars Sonck.121 Omakotiasumisella oli tuolloin vahva ideologinen 

tausta, sillä puutarhojen ympäröimä omakotitalo nähtiin parhaana mahdollisena työväen 

asumismuotona. Pyynikinrinteen kaava vahvistettiin vuonna 1907, mutta suurin osa sen 

rakennuskannasta on syntynyt vasta 1910- ja varsinkin 1920-luvuilla. Itse asiassa 

omakotirakentaminen oli koko Suomessa vilkkainta juuri Tampereella, koska viranomaiset 

suhtautuivat omakotirakentamiseen erityisen suopeasti. Esimerkiksi Lapin (Käpylän) ja 

Viinikan omakotitaloja rakennettiin 1910-luvulla kaupungin tarjoamien rakennustyyppien 

pohjalta.122 Viinikan rakentaminen oli mahdollista Nils Idmanin suuren pankkikavalluksen 

jälkeisissä järjestelyissä, kun kaupunki sai haltuunsa Idmanien suvun omistaman Hatanpään 

kartanon maat. Hatanpään oston myötä kaupungin alue kasvoi peräti kahdeksankertaiseksi 

Kanta-Tampereeseen nähden.

Hatanpään maiden liittäminen Tampereeseen vuonna 1913 moninkertaisti kaupungin pinta-

alan. Sen myötä Tampereeseen tulivat vastedes kuulumaan esimerkiksi nykyiset Nekala, 

Viinikka, Härmälä, Multisilta ja osia Kissanmaasta ja Hakametsästäkin. Näille alueille ja 
120Sinisalo, Uuno: Tampereen kirja, 270.
121emt. 20.
122Internet: http://www.rakennusperinto.fi/rakennusperintomme/artikkelit/fi_FI/omakotiasumisenhistoriaa/

http://www.rakennusperinto.fi/rakennusperintomme/artikkelit/fi_FI/omakotiasumisenhistoriaa/
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myös Petsamoon, Järvensivulle, Rantaperkiöön ja Lappiin alettiin rakentaa omakotitaloja. 

Kolmen huoneen asuntojen määrä kaksinkertaistui 1920-luvun aikana. 30-luvun alun laman 

jälkeen Tampere laajentui lähes puolella, kun lännessä Pohjois-Pirkkalan alueita liitettiin 

Tampereeseen. Omakotirakentaminen jatkui edelleen kiivaana sekä Pispalassa että muilla 

läntisillä liitosalueilla Lamminpäässä ja Raholassa. Myös Lielahdessa rakennettiin, mutta se 

liitettiin Tampereeseen vasta vuonna 1950.

Ensimmäinen maailmansota haittasi niin rakennusalaa kuin kaikkea muutakin taloudellista 

yritteliäisyyttä ja lopulta Suomen ajautuminen omaan sisäiseen kriisiinsä tyrehdytti 

rakentamisen luonnollisesti lähes kokonaan. Esimerkiksi vuonna 1915 Tampereella valmistui 

197 asuntoa, seuraavana vuonna 98 asuntoa. Vuonna 1917 asuntoja valmistui enää 43 ja 

vuonna 1918 valmistuneen 42 asunnon tuotannon veti pahasti miinukselle kansalaissodassa 

tuhoutuneet rakennukset.123 Kriisin aikana Tampereella tuhoutui lähes 500 asuntoa ja noin 80 

tehdas- ja liikehuoneistoa. Kokonaisia kortteleita oli palanut ja useat rakennukset olivat 

vaurioituneet tykkitulesta.

Sodan jälkeen 1920-luvulla kaupungin asemakaava laajeni idässä Petsamoon ja Tammelakin 

laajeni Salhojankadun itäpuolelle 18 kerrostalotontin verran. Etelässä alettiin tuolloin 

rakentaa Nekalaan ja Härmälään. Asemakaavat esimerkiksi Petsamoon, Nekalaan, 

Härmälään, Järvensivulle ja Rantaperkiöön vahvistettiin kuitenkin vasta 30-luvulla, eli sitä 

ennen alueille rakennettiin yksinkertaisten palstoitussuunnitelmien mukaan tai kokonaan 

ilman suunnittelua. Tampereen ensimmäinen asemakaava-arkkitehti Elis Kaalamo aloitti 

virassaan vuonna 1929 ja vuonna 1932 Suomessa tuli voimaan asemakaavalaki.124

Asuntopula oli kuitenkin tullut jäädäkseen, tai ainakin ongelmaksi, joka nostaisi päätään heti, 

kun siitä luultiin päästäneen eroon.. Kansalaissodan jälkeen Tampereen kaupunginvaltuusto 

asetti asuntokomitean ratkomaan asuntopulaa, jota sodan tuhot olivat luonnollisesti 

pahentaneet. Ensimmäinen toimenpide oli Amuriin rakennettu Punakylä, johon asutettiin 

punavankien leskiä ja lapsia. Kaupungin edustaja lähti ulkomaille ottamaan selvää 

hätäasuntojen rakennustavoista ja palasi mukanaan suunnitelma: suoraan tasoitetulle soralle 

rakennettaisiin laudoista ja pystylankuista asuntopaviljonkeja. Idea oli kuitenkin yhtä 
123Puoli vuosisataa rakennustoimintaa. Tasera Oy 1895–1945, 27.
124Tekniikan Tampere, 263–265.



82

hätäinen kuin itse tilannekin ja pian ensimmäisen viiden talon valmistuttua vuonna 1919 

todettiin, että talot olivat kylmiä ja kaikin tavoin epämukavia. Laadittiin uudet suunnitelmat, 

joiden mukaan rakennettiin toiset viisi hirsitaloa.

Puolikunnalliset hankkeet asuntopulmia ratkaisemaan

Asunnoista on ollut Tampereella pulaa useammankin kerran kaupungin verrattain lyhyen 

historian aikana. Kaupungistumisen aallot ensin 1800-luvun lopussa ja myöhemmin sotien 

jälkeen olivat niin rajuja, ettei asuntotuotanto pysynyt perässä. Tampereen asukasluku kasvoi 

esimerkiksi 1800-luvun lopussa paljon talojen lukumäärää nopeammin. Sen voisi selittää yhä 

suurempien asuintalojen rakentamisella, mutta ongelma syntyi, kun asukasluku kasvoi 

tuolloin myös yksittäisten huoneiden lukumäärää nopeammin.125

Ennen ensimmäistä maailmansotaa asuntotuotannosta pitivät huolta Tampereella lähes 

yksinään joko yksityiset rakennuttajat tai työväelleen vuokrakasarmeja rakentaneet 

teollisuuslaitokset. Kaupungin panos kuntalaisten asunto-olojen parantamiseksi oli pitkään 

kovin vaatimaton, ainakin, jos mittarina käytetään asuntotuotannon edesauttamista. 

Kaupungilla oli toki merkittäviä asumiseen liittyviä saavutuksia, kuten vesijohto- ja 

sähkölaitoksien perustaminen ja esimerkiksi viemäröinti. Vesijohto- ja viemärijärjestelmien 

rakentaminen aloitettiin 1880-luvulla. Kaupunki oli myös perustanut jo vuonna 1889 

”työväen asuntojen rakentamisrahaston”, jonka oli tarkoitus myöntää edullisia lainoja 

työväenasuntojen rakentajille. Rahaston varoja ei kuitenkaan riittänyt kuin kahdelle kohteelle 

vuonna 1896. Kaupunginvaltuusto heräsi pohtimaan asuntokysymystä vuonna 1908, jolloin 

se asetti komitean tutkimaan asunto-oloja ja esittämään niihin parannuksia. Tällöin 

kaupungin ratkaisu oli pienten tonttien vuokraaminen ilman lunastusoikeutta ja 

puutarhakaupunki-ideologian mukaisten omakotikaupunginosien perustaminen Viinikkaan, 

Lappiin ja Vuohenojalle.

125Voionmaa, Väinö: Tampereen historia III, 536.
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Vuonna 1922 Tampereella vallitsi jälleen paha asuntopula. Peräti 447 perhettä ja niiden 1844 

ihmistä oli vailla kotia. Rahatoimikamari sijoitti asunnottomia tilapäisesti entisiin venäläisten 

sotilaskasarmeihin ja koulurakennuksiin. Asunnottomia oli tästäkin huolimatta runsaasti, ja 

heidän tavaroitaan ja huonekalujaan säilytettiin kaupungin makasiineissa. Kaupungilta todella 

tarvittiin voimakkaampia toimia ongelman ratkaisemiseksi ja vuonna 1920 enemmistöltään 

sosiaalidemokraattinen kaupunginvaltuusto perustikin uuden elimen työväen ja vähävaraisten 

asunto- ja muita sosiaalisia ongelmia ratkomaan. Tämä sosiaalilautakunta teki valtuustolle 

jatkuvasti asuntotuotantoa koskevia esityksiä, jotka alkoivat myös tehota.126

Kaupunki alkoi tukea yleishyödyllisten yhtymien rakennusyrityksiä antamalla näille halpoja 

lainoja ja tontteja, joiden vuokra oli vain nimellinen. Tämän ansiosta nousi muun muassa 

Pyynikille, kaupunkia kohti viettävään rinteeseen lähes 30 asuntoyhtiön talot, jotka 

muodostavat alueelle yhä tänäänkin kauniin puutaloalueen. Samoin 1910-luvulla alkanut 

omakotirakentaminen jatkui myös 20-luvulla vilkkaana: Tampereen mailla oli vuonna 1933 

yhteensä 761 omakotitaloa, mikä oli eniten koko maassa. Myös itse kaupunki rakensi vuosien 

1917–1927 välillä lähes 300 asuntoa. Asuntopula kuitenkin jatkui, sillä kaikilla ei suinkaan 

ollut varaa maksaa osaketta kerralla ja kunnan omat talot täyttyivät yhtä nopeasti kuin niitä 

nousi. Vasta niin sanottu puolikunnallinen asuntotuotanto tuotti edes jollakin tapaa 

tyydyttävän ratkaisun Tampereen asunto-ongelmaan. Puolikunnallisessa asuntotuotannossa 

perustettiin asunto-osakeyhtiöitä, joiden osakkeet kaupunki aluksi merkitsi, luovuttaakseen ne 

ajan kuluessa vuokralaiselle. Tällöin vähävarainen, mutta kuitenkin säännöllisiä palkkatuloja 

nauttiva vuokralainen saattoi maksaa osamaksuna huoneiston osakkeet. Itse rakennus 

rakennettaisiin lainarahalla vuokratontille. Kävi kuitenkin niin, että uutta asuntotuotannon 

systeemiä suunniteltiin ja palloteltiin valtuuston ja sosiaalilautakunnan välillä koko 20-luvun 

taloudellisen nousukauden ajan, ja saman ajan Tampereen köyhin väki majaili kasarmien 

hätäasuntojen suojissa.

Tampereen ensimmäinen puolikunnallinen rakennusyhtiö saatiin kuitenkin vihdoin 

perustettua vuoden 1928 maaliskuussa, jonka jälkeen toiminta olikin ripeämpää. Yhtiö 

vuokrasi tontin Pyynikintorilta, piirustukset hankittiin saman tien ja urakkatarjouksia 

pyydettiin jo saman vuoden kesällä. Rakennustyöt aloitettiin jo heinäkuussa ja talo oli 

harjassa joulukuun alussa. Kyseessä oli Pyynikintori 6:ssa sijaitseva Tammerkontu, joka siis 
126Kanerva, Unto: Puolikunnallista asuntotuotantoa Tampereella, 6–7.
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oli Tampereen ensimmäinen puolikunnallinen rakennushanke. Asuntoja riitti kuitenkin vain 

kolmasosalle hakijoista, ja pian päätettiinkin rakentaa rakennuksen etelän puoleiselle tontille 

– siis kiinni ensimmäiseen taloon – seuraava puolikunnallinen kerrostalo Pyynikintori 4:ään. 

Sitä urakoimaan lähti rakennusmestareiden vetämä Tampereen Sementtivalimo ja 

Rautabetoni Oy. Rakennus noudatti muutoin viereisen talon periaatteita, erotuksena 

oikeastaan vain se, että jälkimmäisen talon välipohjat tehtiin rautabetonista ja edellisen 

puusta.127 Jokaisen Pyynikintorin laidalle nousseen kolmen kerrostalon suunnittelijana oli 

Jaakko Tähtinen ja hänen voi sanoa onnistuneen siinä, missä Tampereella ei todellakaan 

usein ole onnistuttu: useamman talon muodostama kaupunkikuvallinen kokonaisuus on 

poikkeuksellisen eheä.

Tällä tavoin alkunsa saanut puolikunnallinen asuntotuotanto tyssäsi aluksi 30-luvun alun 

lamaan. Vuosina 1931–35 Tampereelle valmistui vuodessa keskimäärin 61 asuntoa, kun 

esimerkiksi aviopareja vihittiin samaan aikaan 550 nuorenparin vuosivauhtia.128 Aikojen 

parannuttua puolikunnallinen tuotanto osoittautui menestykseksi ja sillä tavoin Tampere sai 

paitsi asuntoja pienempituloisille, myös melkoisen määrän kokonaisia kerrostaloalueita 

varsinkin Itsenäisyydenkadun itäpään seuduille. 30-luvun lopulla rakennusmestari Niilo 

Ahdin toimisto urakoi As. Oy Kalevansuun Lähteenkatu 7-9:ään. Sitä seurasi pian samalle 

alueelle, Salhojankadun ja Kalevan puistotien kohdalla Itsenäisyydenkadun eteläpuolelle 

rakennetut Lähteenpuiston asunto-osakeyhtiö ja As. Oy. Sammonkulma. Vähäpätöinen ei 

ollut Tampereen viideskään puolikunnallinen asunto-osakeyhtiö, vuosina 1944–47 Nekalaan 

rakennettu Asunto-osakeyhtiö Kotivainio. Kaksikerroksisiin puutaloihin Nekalantien ja 

Riihitien väliin tuli siihenastisiin hankkeisiin nähden eniten huoneistoja ja kuutiotilavuuskin 

oli suurin sitten Tammerkonnun. Taloja rakennettiin yhteensä kymmenen ja jokaiseen tuli 12 

yhden huoneen ja keittiön asuntoa.129

Puolikunnallisen asuntotuotannon jälkeä ovat myös 50-luvun alussa rakennetut Kalevan 

tornit. Nämä yhdeksän rakennusta rakennettiin kolmessa vaiheessa, joista ensimmäisenä 

valmistuneiden nimeksi tuli As. Oy Kalevan Tornit. Jälkimmäiset nimettiin Teiskon torneiksi 

ja Ilmarin torneiksi. Lisäksi 50-luvun puolessa välissä Petsamonkadun puolelle korttelia 

rakennettiin täysin yksityisellä rahalla vielä kymmenes torni, varustetasoltaan muita parempi 
127Emt. 22.
128Emt. 25.
129Emt. 41–42.
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Miljoonatorni. Kaikki rakennukset suunnitteli arkkitehti Harry W. Schreck. Tornitaloja on 

sanottu myös ”pistetaloiksi”, koska niiden pohjapinta-ala oli niin pieni. Toinen Kalevassa 

näkyvä ja aikanaan uusi kerrostalomalli ovat lamellitalot. Niissä pitkät rakennukset ovat 

vierekkäin tai lomittain sen sijaan, että ne muodostaisivat umpinaisia kortteleita. Aivan 

ensimmäiset Kalevan lamellitalot ovat Hakan rakentamat Kaskitien lamellitalot.

Vaikka toiseen maailmansotaan mennessä oli rakennettu melkoisen paljon, osoittavat tilastot 

omalla kielellään Tampereen rakennuskannan nuoruudesta. Vuonna 1998 nimittäin peräti 90 

prosenttia Tampereen rakennuksista oli rakennettu vuoden 1940 jälkeen, eikä tuo lukema 

luonnollisesti ole 2000-luvulla pienentynyt.130 Jatkosodan tapahtumat ja seuraukset 

heijastuivat rakentamiseen monella tavalla. Sodan aikanakin kyllä rakennettiin. Jatkuvasta 

pommitusuhasta huolimatta Tampereelle nousi esimerkiksi Suomenpankintalo ja Pyynikin 

ammattikoulu, jonka kellarikerroksia käytettiin myös pommisuojana itse rakennuksen ollessa 

vielä kesken. Hieman ennen Jatkosodan puhkeamista ehtivät tamperelaiset rintamamiehet 

aloittaa myös Asevelikylän rakentamisen Nekalaan, joka myös vietiin loppuun sodan aikana. 

Sodanjälkeiset järjestelyt rintamamiestontteineen ja maansaantioikeuksineen loivat 

välittömästi sodan jälkeen rakentamisen suuria linjoja – silloinhan toteutui Suomen historian 

suurin maanomistuksen uusjako eli maareformi. Myös kaupungit luokiteltiin 

maanluovutusvelvollisiksi ja moni maansaantiin oikeutettu rintamamies halusikin asettua 

nimenomaan Etelä-Suomen keskuksien tuntumaan. Tampereellekin alettiin ensin rakentaa 

rintamamiestaloja ja myöhemmin vuonna 1949 vahvistettu ja ”Lex Raatikaiseksi” nimetty 

asetus mahdollisti maansaantioikeutettujen pääsyn myös kerrostaloyhtiöiden osakkaiksi. 

Tällaisia ”rintamamieskerrostaloja” nousikin 50-luvulla varsinkin Kalevaan. Tampereen 

ensimmäinen Lex Raatikaisen ansiosta noussut kerrostalo oli kuitenkin Sotkankadun ja 

Pirkankadun kulmaan rakennettu Veljeslinna.

Rakennusmestarit, talkoolaiset ja sotavangit rakensivat Asevelikylän

Vuoden 1941 keväällä alettiin Nekalaan rakentaa Asevelikylää, jonka vastaavana mestarina 

toimi muun muassa rakennusmestari Toimi Harmes. Sodanaikainen tamperelainen 
130Tampereen kantakaupungin rakennuskulttuuri 1998, 19.
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yhteishenki tiivistyi siinäkin, kun Asevelikylän rakennustöihin osallistui useita täkäläisiä 

rakentajia ja lahjoittajia. Rakennusliikkeistä mukana talkoissa olivat Tampereen 

Sementtivalimo ja Rakennus Oy, Tähtinen & Sola sekä Rakennustoimisto Niilo Ahti. 

Asevelikylän suunnitteli Alvar Aalto. Työmaa aloitettiin juhlallisesti, kun 300 rakentajaa 

marssi talkoisiin Pyynikintorilta marssimusiikin tahdissa. Perustuksia kaivoi jokainen ilta 

toista sataa miestä, ja hanke etenikin ripeällä vauhdilla.

”Kaivuutyöllä aloitettiin. Rautakanget heiluivat heti useamman talon pohjilla ja  

työntökärryillä maa siirtyi ympäristön tasaustäytteeksi. (...) Työ oli päässyt hyvään alkuun ja 

näytti siltä, että ainakin osa taloista olisi jouluksi asuttavassa kunnossa. Tämä ajatus kärsi  

täyden luhistumisen”, kuvasi rakennusmestari Toimi Harmes aloitusta.131

Kesäkuussa työmieskunta alkoi huveta, kun miehiä alettiin kutsua sotaan. Työmaa hiljeni 

kokonaan, kunnes lokakuun alussa töihin oli ”rekrytoitu” uusia työmiehiä, venäläisiä 

sotavankeja. Tuleva kaupunginjohtaja ja silloinen Aseveliyhdistyksen sihteeri Erkki Lindfors 

pyysi kenraali Aaro Pajaria lomauttamaan rakennusmestari Harmeksen rintamalta, jotta tämä 

voisi palata kotirintaman työmaan johtoon.

”Lokakuun 10. päivänä satoi maahan pysyvä lumi ja samana päivänä saapuivat sotavangit  

työpaikalle. Siitä alkoi pitkäveteinen rakennustyö. Apuna oli venäjän kieltä taitava Karjalan 

kirvesmies. Vangit olivat monen ammatin miehiä opiskelijoista puutarhureihin ja 

kutomomestariin. Vähemmän oli kirvestyöhön tai muuhun rakennustyöhön perehtyneitä  

miehiä. Maankaivuu ja perustusten betonityöt sentään sujuivat kohtuullisesti, kun miehiä oli  

riittävästi”132

Perusmuureja ilmestyi Harmeksen mukaan peltoaukealle mukavasti, kunnes sotavangit piti 

siirtää pois Tampereelta puhjenneen punatautiepidemian vuoksi. Työmaa hiljeni taas, kunnes 

talkooväkeä saatiin jälleen koottua. Kun perusmuureja oli valmiina, oli Ahlström Oy:n 

lautarakenteisten elementtien pystytys suuren joukon kanssa helppoa. Kuljetus työmaalle oli 

järjestetty linja-autoilla, jotka toivat miehiä ja naisia kahden tunnin työvuoroihin 60-80 

131Solkinen, Väinö: Isänmaan rakentajat (SKS 1994), 192.
132Emt. 192–193.
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hengen ryhmissä kolmesti päivässä. Työmaa eteni olosuhteisiin nähden nopeasti: Kaikki 13 

taloa saatiin marraskuussa 1942 vesikattoon ja ensimmäisiin asuntoihin pääsivät asukkaat 

jouluksi. Keväällä 1943 kylä oli valmis. Vaikka Asevelikylä ei yksinään ratkaissut 

asuntokysymystä, saattoi se suurperheiden asunto-ongelmat laajempaan tietoisuuteen. 

Työmaan aloitus radioitiin ja lehdistö raportoi innokkaasti työmaasta, tuosta suomalaisen 

yhteishengen yhdestä monumentista.133

4.2. Rakennusmestarit urakoitsijoina

Rakennusmestareiden saamien rakennusurakoiden määrä kasvoi valtavasti heidän 

ammatillista järjestäytymistään seuraavina vuosikymmeninä. Syitä oli monia, joista yksi 

perimmäisiä oli teollisuuskouluista tulevien rakennustyönjohdon ammattilaisten 

valmistuminen parahiksi keskelle todellista teollisen rakentamisen hyökyaaltoa. Mutta pelkkä 

rakentamisen määrän kasvu ei selitä rakennusmestarien yhtäkkistä työmahdollisuuksien 

kasvua rakennusurakoitsijoina. Vähintään yhtä merkittävä seikka oli se, kun yhdistyneet 

rakennusmestarit alkoivat itse vaatia yksinoikeutta alan työmahdollisuuksiin ja jopa 

urakointiin. Teollisuuskoulujen rakennusmestareille motiivit olivat selkeät, kun villit 

urakkahuutokaupat ja koulunkäymättömät mestarit polkivat urakkahintoja.

Seuraavissa luvuissa käyn läpi joitakin Tampereen vaikutusvaltaisimpia rakennusmestareita 

ja näiden perustamien rakennusliikkeiden vaiheita. Näiden kuvausten tarkoituksena on 

havainnollistaa tamperelaisen rakennusteollisuuden piirteitä, ja samalla ne osoittavat 

rakennusmestarien ammatillisen roolin muutoksen käsityömäisestä 

ammatinharjoituttamisesta yhä enemmän kohti suurliiketoimintaa. Seuraavissa luvuissa 

piirtyy myös yksittäisten rakennusmestarien työurien kuvauksia ja hieman yleisempiäkin 

henkilökuvia. Monet edellä esiteltävistä suurrakentajiksi kohonneista rakennusmestareista 

olivat jossakin vaiheessa Tampereen Rakennusmestariyhdistyksenkin luottamustehtävissä.

Pitkänniemen sairaala-alue rakennusmestarien suururakkana

133Koskesta voimaa -aineisto, internet: http://www.uta.fi/koskivoimaa/kaupunki/1940-60/aseveli.htm

http://www.uta.fi/koskivoimaa/kaupunki/1940-60/aseveli.htm
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Pitkänniemen keskusmielisairaalan rakennustyöt suoritettiin vuosina 1895–99. Tämä 32 eri 

rakennusta käsittänyt ja kustannusarvioltaan yli 2 000 000 miljoonan kultamarkan työmaa oli 

paitsi aikansa suurin yksityiselle yhtiölle annettu rakennusurakka Suomessa, niin myös siinä 

mielessä mielenkiintoinen, että täällä tavattiin useampikin tamperelainen rakennusmestari 

urakoimassa tai nuorena mestarina töitä johtamassa. Työmaan ottivat yhteisurakakseen 

rakennusmestarit Karl (Kaarlo) Helander, Paavo Leander, Theodor Schreck sekä tämän 

arkkitehtiveli Georg Schreck. Työnjohtajina Pitkässäniemessä työskentelivät myöhemmin 

urakoitsijanakin ansioitunut Kalle Tuominen sekä rakennusmestari Nestori Nummi.134 

Pitkänniemen urakoinut kolmikko oli perustanut vuonna 1895 Tampereen Rakennusyhtiön, 

jolle Pitkänniemen urakkakin siis tuli.

Pitkänniemen ”houruinhoitolaitoksen”, jollaiseksi mielisairaalaa tuolloin kutsuttiin, urakan 

laajuudesta kertoo hyvin se koneisto, joka sen avuksi oli valjastettu. Urakoitsijoilla oli 

työmaata varten hallussaan kaksi tiilitehdasta, saha, kaksi laivaa proomuineen, useita 

metsäpalstoja. Rakennuspaikalle kulki rautatie ja sinne oli vedetty sekä vesijohto että 

höyryvoimalla toimiva teräslankajohto, joka käytti tarvittavia koneita.135 Sanomalehti Uusi 

Suometarkin raportoi tuosta valtakunnallisesti suuresta rakennushankkeesta 29. heinäkuuta 

1897.

”Niiden (tiilten) saantia varten on urakoitsijat perustaneet oman tiilitehtaan, jossa on 9 

uunia, kukin 60 000 tiilelle. Myös on urakoitsijoilla oma höyrykone sitä käyttävine  

höyrykoneineen. Höyrykoneella käytetään myös muurauslaastinsekoittajat, joita tällä erää 

on käynnissä 5 eri paikoissa rakennustyömaalla. --- Kaikki ovi- ja ikkuna-ainekset keitetään 

höyryllä, paasataan. Kiskotietä on rakennuskentällä ja tiilitehtaalla yhteensä 2 kilometrin  

pituudelta. Vesijohtotorvia on taas 1 000 metrin verran. Tiilitehtaan kahta savensekoittajaa 

ja vesipumppua niitä varten käyttää 16 hevosvoimainen höyrykone. Sen ohessa siinä on 

käytössä 3 hevoskranaa. Tiilitehtaassa lyödään päivässä 30 000 jopa 40 000:kin tiiltä. Ns.  

rautatiiltä tarvitaan paljo. Muurauksessa käytetään skotlantilaista kalkkia, mikä 

sammutetaan täällä. Sammutettaessa se paisuu kolmenkertaisesti ja on siis sangen hyvää.”

134Tiitola 1948, 53–54.
135Suomen rakennusmestarien albumi-matrikkeli I (1907), 84.



89

”Työntekijöitä on täällä nykyään noin 700 henkeä, joista naisia ja nuorempia noin neljäsosa.  

Muurareita ja rappareita on noin 150 miestä ja puutyöntekijöitä satakunta.”136

Tämä suururakka ei kuitenkaan tehnyt tekijöistään rikkaita: tuloksena oli päinvastoin 360 000 

markan tappiot, johon vaikuttivat palkkojen ja rakennusaineiden hintojen äkillinen nousu 

juuri sairaala-alueen rakentamisen vuosina. Lisäksi tulva teki tuhojaan kahtena vuotena, kun 

kevättulva nousi tiilitehtaan uuneihin.137 Liekö tappiollinen työmaa syynä vai ei, mutta joka 

tapauksessa tuon työmaan jälkeen Tampereen Rakennusyhtiö hajaantui, ja 

rakennusmestarikolmikko alkoi urakoida omaan piikkiinsä kukin tahoillaan. Tappiosta 

huolimatta suuren työmaan ansiokas hoitaminen kohotti mukana olleiden mainetta 

rakentajina, ja nämä mestarit olivatkin tuon ajanjakson merkittävimmät tamperelaiset 

rakentajat ja urakoitsijat.

Kaarle (Karl Valerian) Helander oli kyläkunnan sepän poika Orimattilasta ja isän tiedetään 

tehneen myös puusepän ja uunintekijän töitä. Maaseutu oli aikanaan merkittävä rakentajien 

”ammattikoulu”, jossa jälkikasvu rekrytoitiin käytännön aputöihin jo nuorena. Tekemällä 

Helanderkin ensimmäisen ammattinsa oppi.. Ei hän ehtinyt kansakouluakaan käydä kuin 

vuoden, ja senkin vain siinä mitassa, minkä kiireellisemmiltä töiltään ehti. Perheen 

vanhimpana poikana Helander työskenteli tuolloin isänsä apuna. 18-vuotiaana hän oli jo 

Helsingissä muurarina ja seuraavana vuonna hänet tavattiinkin jo apulaistyönjohtajana 

rautatietöissä. Helanderilla oli jo vankka kokemus muun muassa muuraus-, rappaus- ja 

kivitöistä, kun hän vuonna 1882 meni Helsingin teollisuuskouluun.138

Kun rakennusmestari Helander sitten pian teollisuuskoulunsa jälkeen asettui Tampereelle, 

urakoi hän täällä Pitkänniemen lisäksi useitakin jälkipolvien hyvin tuntemia rakennuksia. 

Vuodesta 1886 lähtien Helander suoritti töitä vain ja ainoastaan urakalla. Vuonna 1907 

ilmestyneen Suomen rakennusmestarien albumi-matrikkelin kirjoittaja tietää, että noin 

kymmenessä vuodessa Helanderin urakoiden kokonaissumma oli 4 830 000 markkaa. 

Helander rakensi muun muassa Verkatehtaan lisärakennuksen ja Frenckellin ison makasiinin, 

vuonna 1900–01 Tampereen yhteiskoulun sekä Tulli- ja pakkahuoneen. Lista jatkuu 

136Uusi Suometar 29.7.1897, teoksessa Hildén, Juhani, Savipeltojen savupiiput, 31.
137Hildén, Savipeltojen savupiiput, 33.
138Suomen Rakennusmestarien albumi-matrikkeli,  83–84.
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Sumeliuksen, Sundvallin ja Ojasen tiilimakasiineilla, Björkvistin talolla, ja vuosina 1901–03 

nousseilla Tampereen Puuvillateollisuuden lisärakennuksilla. Osuuspankintalo ja 

Kansallispankintalo olivat niin ikään Helanderin näyttäviä urakoita.

Helanderilla oli urakointinsa ohessa vastuullaan myös useita kaupungin luottamustehtäviä. 

Hän oli jäsenenä rahatoimikamarissa, kaupunginvaltuustossa, palotoimistossa, 

kaunistuskomiteassa ja ainakin rakennusvaliokunnissa. Tällainen monialarooli 

luottamustehtävissä sekä yrittäjänä olisi nykyään tietenkin kovin kyseenalainen. Mies kävi 

jopa viisi kertaa ulkomailla, Saksassa ja Sveitsissä, ja teki matkat omilla varoillansa. Heikki 

Tiitola kuvaa Helanderia ”komearyhtiseksi ja kauniiksi mieheksi”, ”tuimaksi ja ankaraksi 

herraksi, (joka) tunsi omakohtaisesti ammattinsa eri muodot ja tiesi, mitä vaati ja toteltava 

oli.” Ne, jotka joutuivat Helanderin kanssa erimielisyyksiin, keksivät Tiitolan mukaan tälle 

lisänimen ”Käärme-Kalle”. Toiset, siis ilmeisesti paremmin Helanderin kanssa väleissä 

säilyneet, kutsuivat häntä lempinimellä ”Koovee”.

”Houruinhoitolaitoksella”, siis sen rakennustöissä, tavattiin myös Tampereella syntynyt, 

mutta vanhempiensa matkassa Karjalan Sortavalassa nuoruutensa viettänyt Erik Paavo 

Leander (1851–1909). Tampereella Leander tunnettiin hyväntahtoisen leppoisana miehenä, 

eli hänen jälkimaineestaan muodostui vähän toisenalainen kuin hänen tuima ja ankara 

Pitkänniemen yhtiökumppaninsa ”Käärme-Kalle”. Leanderin ”tunsivat tamperelaiset  

aikanaan hyvin. Hänen pyylevän, hyvänsuopuutta ilmaisevan olemuksensa muistavat  

tamperelaiset vielä”, kirjoitti Heikki Tiitolakin vielä vuonna vuonna 1948. ”Leander, jota  

pyylevän olemuksensa ja leppoisan mielialansa vuoksi työntekijät kutsuivat ”Lösö-

Paavoksi”, oli todellakin miellyttävä tuttavuus.”139

Leander edusti viimeisiä ammattikuntalaitoksen kouluttamia rakennusmestareita, sillä hän sai 

vuonna 1870 ensin kisällin- ja sitten muurarimestarinkirjansa Sortavalan 

käsityöläisyhdistykseltä. Hän oli ryhtynyt muurarin oppiin leskeksi jääneen äitinsä liikkeessä, 

ja käytännön oppinsa ohessa hän seurasi opetusta myös sunnuntai- ja iltakouluissa. Uransa 

alkuvuodet Leander työskenteli pääasiassa Karjalassa ja hän toimi muun muassa kahden 

Laatokkaan rakennetun majakan työnjohtajana. Kun rakennustyöt olivat kortilla, Leander 

139Tiitola, 55.
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meni harjoittelijaksi tulitikkutehtaaseen, josta hän muutamassa kuukaudessa sai käteensä 

johtajan todistuksen. Tulitikkuteollinen työ ei kuitenkaan vetänyt nuorta miestä puoleensa ja 

Leander lähti Helsinkiin, missä hän ennen Tampereelle muuttoaan työskenteli ainakin 

Sörnäisten vankilan rakennustöissä apulaistyönjohtajana. Leander palasi 

syntymäkaupunkiinsa vasta kolmekymppisenä vuonna 1881. Aluksi hän hoiteli kaupungin 

töitä ja osallistui muun muassa kaupungintalon eli Raatihuoneen rakennustöihin. Leanderin 

urakoista ensimmäisiä oli viemäriverkoston rakentamistyöt kaupungille. Pitkänniemen 

jälkeen Leander rakensi muun muassa Tampereen Kauppaseuran talon sekä leipuri Helinin 

talon, joka sijaitsi nykyisen tavaratalo Sokoksen paikalla.

Theodor Schreck – ”rekkimestari”

Arkkitehti Georg Schreck, pormestari Hjalmar Schreck sekä rakennusmestari (Erik Björn) 

Theodor Schreck (1866–1923) muodostivat aikanaan todella vaikutusvaltaisen tamperelaisen 

veljessarjan. Hyvien suhteiden vaikutuksia ei kannata varsinkaan vanhemman ajan 

rakennusteollisuudessa vähätellä, ja kyllähän arkkitehti ja rakennusmestari ovat varsin 

erinomainen työpari rakennusurakoinnissa. Theodor ja Georg Schreck tosin työskentelivät 

pitkälti omiin nimiinsä. Theodor Schreck laajensi työnkuvaansa myös tiiliteollisuuteen. 

Schreckien isä oli pälkäneläinen kruununvouti eli kihlakuntansa ylin poliisiviranomainen ja 

samalla myös syyttäjä. Georg Schreck toimi vuosikymmenien ajan myös Tampereen 

teollisuuskoulun johtajana ja opettajana ja tuli siten tutuksi Tampereella vuosisadan vaihteen 

molemmin puolin kasvaneelle rakennusmestarikunnalle.

Heikki Tiitola kertoo, kuinka Theodor Schreck liikkui Tampereella vuosikymmenet hyvin 

hoidetulla hevosellaan. Hevospelissä ei sinänsä ollut katukuvassa mitään kummallista, mutta 

”Rekki-mestarina” tunnettu suurrakentaja käytti hevoskyytiä käytännön syystä: 

syntymäperintönä oli ”virheellöinen jalka”.140 Tiitolan luonnekuvaus avaa samassa lauseessa 

Theodor Schreckistä melkoiset ääripäät: ”...mies, jolla hallitsevana piirteenä oli  

140Tiitola, 57.
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hyvämielisyys ja avuliaisuus siitä huolimatta, että se joskus jäi näkymättömiin äkkipikaisen 

luonteen tuimuuden takia.”141

Theodor Schreck oli saanut rakennusmestarin oppinsa Helsingissä, missä hän opintojensa 

ohessa työskenteli myös muurarina ja rapparina. Tampereelle miehen imaisi lopulta 1880-

luvun lopussa Finlayson, jossa hän toimi rakennusmestarina. Tuohon rakennustoiminnan 

kannalta otolliseen aikaan Theodor Schreck sitten teki sen omalta kannaltaan hyvän 

päätöksen, että hän päätti ryhtyi urakoimaan omaan laskuunsa. Pitkänniemen lisäksi Schreck 

rakensi useitakin huomattavia tamperelaisrakennuksia, kuten Teatteritalon, Talouskoulun, 

Klassillisen lyseon ja esimerkiksi Ososentalon, jonka piirustukset laati muuan Heikki Tiitola. 

Vuonna 1905 valmistui Eteläpuistoon upea vanhainkoti De Gamlas Hem (nyk. Pirkanmaan 

musiikkiopisto), jossa Theodor Schreck toimi mestarina. Kalevankankaalle Theodor Schreck 

rakensi vuonna 1910 yleisen sairaalan (nykyinen terveydenhuolto-oppilaitos), jonka 

suunnittelija Magnus Schjerfbeck oli piirtänyt myös Pitkäniemen keskusmielisairaalan.

Kuriositeettina mainittakoon vielä, että herrat Leander, Helander ja Theodor Schreck 

suhtautuivat sanomalehti Uuden Suomettaren mukaan ainakin Pitkässäniemessä varsin 

ankarasti työväkensä viinan naukkailuun. Jonkinlaista raittiustyötä oli sekin, kun työmiehiltä 

jäi usein humalat juomatta.

”Erityisen hyvänä asianhaarana on mainittava, että ryypiskeleminen on täällä supistunut  

hyvin vähään. Siihen vaikuttaa sekin, että väkijuomia on vaikea saada, mutta varmasti  

suureksi osaksi se, että urakoitsijat ovat tässä suhteessa sangen ankaroita. Monta 

viinanassakkaa on tänäkin suvena tyhjennetty Pyhäjärveen. Seuraus on siitä, että monta 

semmoistakin miestä, jotka kaupungissa ollessaan ovat tehneet työtä enintään kaksi päivää 

viikossa, tekevät täällä työtä kuusi päivää, ja sen monena viikkona peräkkäin.”142

Pitkänniemen työmaalla työnjohtajan uraansa aloitteli myös tuore rakennusmestari Karl 

Arvid Tuominen. Tuominen oli Tampereen tunnetuimpia rakentajia 1900-luvun alun 

kymmenillä, ja hän rakensi urakalla muun muassa paloaseman, Tammelan kansakoulun, 

141Emt. 57.
142Uusi Suometar 29.7.1897 teoksessa Hildén, Juhani, Savipeltojen savupiiput, s. 32.
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Hämeenpohjan talon ja Huhtimäen tyttökoulun. Tampereen komeimpia vanhemman ajan 

asuntotaloja on hänen rakennuttamansa ”Tuomisen kivimuuri” Tuomiokirkon naapurissa.

Tuominen oli luonteeltaan vähäpuheinen ja hiljainen, mutta harkitseva ja taitavasti laskeva. 

Heikki Tiitola kertoi, että hänellä oli kerran tilaisuus tarjota suurta rakennustyötä Tuomisen 

urakoitavaksi. Tuominen teki laskelmansa, mutta nämä nähtyään rakennuttaja koetti laajasti 

selittää, että Tuomisen laskelma on liian korkea. Monet seikat veivät rakennuttajan eri 

tuloksiin, mitä Tuominen oli laskuissaan saanut. Tuominen kuunteli mitään sanomatta. Kun 

häneltä sitten tiukattiin vastausta, joka olisi edellyttänyt tuntuvaa urakkasumman alentamista, 

sanoi Tuominen kolme sanaa:

”En tingi ollenkaan.”

Keskustelu päättyi siihen ja Tuominen sai urakan.143

Rakennustoimisto Tähtinen & Sola

Jos tulivat rakennusalan ammattimiehet Tampereen vanhemmassa historiassa (1800-luvulla) 

usein pidemmälle kehittyneiltä alueilta, kuten Pohjanmaalta ja rannikoilta, niin myöhemmin 

kaksi erittäin merkittävää rakentajaa Tampere sai huomattavasti lähempää: Kangasalta. Tässä 

tekstissä myöhemmin esiteltävän Heikki Tiitolan ja suurliikkeeksi kasvaneen 

Rakennustoimisto Tähtinen & Sola:n toisen perustajan Artturi Solan (1882–1961) isät olivat 

olleet naapureita ja ystäviä Kangasalta, ennen kuin Solan vanhemmat muuttivat Tampereelle. 

Solan isänkin mainitaan olleen ammatiltaan ”rakennustyönjohtaja”.144

Artturi Sola syntyi Tampereella, työskenteli kansakoulun jälkeen rakennustyömailla ja 

harjaantui jo nuorena ammattitaitoiseksi muurariksi. Tampereen Teollisuuskoulusta 

rakennusmestariksi valmistuttuaan Sola pääsi työnjohtajaksi suururakoitsija Theodor 

Schreckille, jonka alaisuudessa hän nautti kymmenen vuoden ajan ilmeisen poikkeuksellista 

luottamusta. Vuonna 1915 perusti oman rakennustoimiston yhdessä toisen rakennusmestarin 

Antti Tähtisen (-1933) kanssa. Kesätyöt, teollisuuskoulu, pitkä työharjoittelu työnjohtajana ja 

143Sinisalo, Uuno (toim.): Tamperelaisia kaskuja osa 1 (Tampere-seura 1964), 24.
144Suomen Rakennusmestariliiton matrikkeli 3 (1954), 622.
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oman urakointiyrityksen perustaminen – tällainen oli 1800- ja 1900-lukujen taitteesta 

eteenpäin se tyypillisin tie, joka menestyvän yrittäjä-rakennusmestarin oli tyypillisesti 

kuljettava. Artturi Solan erityislahja oli teknisen ja taloudellisen ymmärryksen lisäksi 

mielenlaatu, jota eri lähteissä kuvataan ainutlaatuiseksi rauhallisuuden ja hyväntuulisuuden 

sekoitukseksi. Tyynen matalasointisen puheen takana oli huumorintajuinen ja ”omalla 

tavallaan vilkas mies”145, jolla oli myös omintakeista särmää ja mielipiteitä kaikenlaisista 

asioista, kuten musiikista, josta hän erityisesti nautti. Sola oli ilmeisen ihanteellinen 

keskustelukumppani, mielenkiinnon herättävä persoona, jossa oli kuitenkin ammatissa 

tarvittavaa päättäväisyyttä.

Vastakohdat täydensivät toisiaan, kun Solan yhtiökumppani Antti Tähtinen oli aivan 

toisenlainen. Heikki Tiitolan mukaan Tähtisen luonne oli ”vilkas ja tulisieluinen, nopeasti  

läikähtelevä, mikä toisinaan heilautteli miestä äkkipikaisiin tekoihin, tekoihin ja 

mielenpurkauksiin, joita hän, muutoin perin hyvänsuopa mies, seuraavassa hetkessä 

katui.”146 Tähtinen oli syntynyt Lapinjärvellä maanviljelijä-myllärin poikana. Myös hän 

harjaantui jo nuorena poikana kotoa lähdettyään muurariksi ja teollisuuskoulun kautta 

rakennusmestariksi. Teollisuuskoulun Tähtinen kävi varsin myöhään, Tiitolan mukaan 

”ikämiehenä”.

Tähtisen ja Solan kumppanuus sujui kuitenkin ilman suurempia hankauksia. Sola oli toki 

tottunut kiihkeään luonteeseen jo työskennellessään Theodor Schreckin alaisuudessa, vaikka 

Heikki Tiitolan mukaan”Rekki-mestari” päästi ilmoille tulisia purkauksiaan vain harvoin 

Solan ollessa paikalla. Toisen tiedon mukaan Schreck sanoi Solalle yhteisten vuosien aikana 

vain ”kolme pahaa sanaa”, ja nekin jo pitkän yhteistoiminnan alkuvuosina.147 Solan 

persoonallisuus näyttääkin rauhoittaneen ihmisiä, mutta ehkäpä Sola itse näki, että kiivailla 

luonteilla oli heilläkin paikkansa alalla. Solan mukaan Tähtisellä oli ”verraton kyky saada 

aikaan hyvää työtä” ja Tähtisen vaativassa asenteessa taisi olla paljonkin samaa Theodor 

Schreckin työnjohtotavan kanssa.

145Similä, Yrjö: Rakennusmiehiä ja mestareita I (1940), 125.
146Tiitola, 71.
147Similä, Yrjö: Rakennusmiehiä ja mestareita I (1940), 127.
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Kaksikon perustaessa vuonna 1915 rakennusliikkeensä Tähtinen oli jo 41- ja Sola 34-vuotias. 

Ensimmäistä maailmansotaa oli tuolloin takana vasta vajaa vuosi, eivätkä suhdanteet tuolloin 

aivan pystysuorina uutta yritystä tervehtineet, päinvastoin. Rakennustoimisto Tähtinen & 

Sola näyttää kuitenkin jo alussa saavuttaneen rakennuttajien luottamuksen, koska yritykselle 

ilmaantui jo pian sen perustamisen jälkeen runsaasti töitä suoritettavaksi. Lyhyttä historiikkia 

Tähtinen & Sola Oy:stä kirjoittaneen Artturi Solan pojan Aarne Solan mukaan toimiston 

mottona oli aluksi parsi ”tyvestä puuhun noustaan”.148 Sen mukaisesti urakointiaan aloitteleva 

kaksikko otti nuorina yrittäjinä maltillisia ensiaskelia ja otti vastaan vain kohtuullisen 

kokoisia työkohteita. Näiden kautta he perehtyivät itsenäiseen urakointiin ja sen ongelmien 

oppimiseen.

Työt laajenivat kuitenkin pian, sekä kohteiden koossa että myös maantieteellisesti. Tähtinen 

asettui hoitelemaan urakoita Porin suunnalla, missä työmaina olivat pian esimerkiksi 

Noormarkun kunnantalo ja Rosenlewin laituri- ja satamatyöt. Sola aloitteli toimistoa 

Tampereella ja urakoi aluksi ”nippukaupalla” omakotitaloja varsinkin Lapin ja Viinikan 

nouseviin kaupunginosiin. ”Piirustuksista avaimet käteen oli talon hinta koosta riippuen 3 

500–4 500 markkaa”, kertoo Aarne Sola isänsä yrityksen alkuaikojen taksoista. Ensimmäisiä 

suurempia asiakkaita toimistolla olivat lääketeollisuuden sisaryhtiöt Tampereen Rohdos ja 

Star. Tähtisen & Solan ensimmäisen nousun katkaisi kuitenkin kansalaissota, joka painoi 

rakennustoiminnan muutamaksi vuodeksi lamaan. Aarne Solan mukaan tamperelaisen 

rakennustoiminnan vilkastutti vasta kaupungissa vuonna 1922 järjestetty 

maatalousnäyttely.149

Vuonna 1923 Tähtinen & Sola nousi jo rakennusalan raskaaseen sarjaan ja yrityksen 

liikevaihto nousi tuolloin 2,7 miljoonaan markkaan. Tuolloin toimisto rakensi 

asuinkerrostalon Aleksanterinkatu 35:een ja kolme taloa Pyynikin Kisakentänkadulle ja 

yhden Palomäentie 14:ään. Seuraavina vuosina Tähtinen & Sola rakensi muun muassa 

Helsinginpankintalon (Hämeenkatu 29), Aamulehdentalon, Svenska samskolanin 

oppilaskodin sekä pankit Riihimäelle ja Kemiin. Teollisuudesta Tähtisen ja Solan asiakkaina 

olivat niin kenkätehtailija Aaltonen, Suomen Trikoo kuin Klingendahlkin. Huippuvuosi 

Tähtiselle ja Solalle, kuten monelle muullekin suomalaiselle rakennusurakoijalle oli vuosi 

148Sola, Aarne: Rakennustoimisto Tähtinen & Sola Oy:n historiikkia ajalta 1.3.1915–1.3.1955, 2.
149Emt. 2-4.



96

1928, jolloin alalla vallitsi todellinen korkeapaine. Rakennusainetuotanto ei pysynyt tuolloin 

tyydyttämään valtavaa kysyntää ja sementtiä ja tiiliä jouduttiin tuomaan ulkomailta. Tähtisen 

ja Solan liikevaihto nousi lähes 19 miljoonaan silloiseen markkaan. Huomattavimpia töitä 

tuolloin olivat Suomen Trikoon 20 000 kuution laajennus sukkatehtaaseen, yrityksen oma 

rakennus Pyynikintori 3:een sekä useita tehdasrakennustyömaita muiden muassa Takolle ja 

Ahlqvistin konepajalle.

Vinha rakennustoiminta alkoi kuitenkin pian osoittaa kriisin merkkejä, ja pian 1930-luvun 

alun maailmanlaajuinen lama ulottui lopulta Suomeen. Rakennusteollisuudessa tämä pula-

aika, niin kuin myöhemmistäkin talouden taantumista tiedämme, merkitsi ankaraa 

selviytymistaistelua hiipuvilla markkinoilla. Tähtinen & Solakin sai kamppailla urakoista 

kynsin ja hampain, mutta se selviytyi lamasta lopulta kohtalaisen hyvin. Esimerkiksi Keski-

Hämeen parantolan (Pikonlinnan sairaalan) rakentamisesta käytiin valtavaa kilvoittelua, jossa 

Tähtinen & Sola onnistui 15 tarjoajan joukosta jättämään alimman tarjouksen saaden näin 

töitä kahdeksi vuodeksi eteenpäin. Lama alkoi 1920-luvun lopulla ja Pikonlinnan sairaala 

valmistui 1931.

Vuonna 1932 tilanne ei ollut Suomessa yleisesti paljoa edellistä parempi, mutta Tähtinen & 

Sola piti pintansa harvoissa urakkakilvoitteluissa. Klingendahl ja Tako tarjosivat toimistolle 

tuona vuonna yhteensä 25 000 kuution työt. Ne menivät teollisuudelle varsin halvalla, mutta 

halpaa oli olemattoman kysynnän vuoksi tuolloin niin työvoima kuin rakennusaineetkin. 

Eräänlaisena voitonmerkkinä vallinneesta lamasta Tähtinen & Sola uskalsi aloittaa vielä 

uuden, itselleen rakentamansa asuin- ja liiketalon työmaan Pyynikintori 8:aan. Ratkaisevassa 

roolissa tämän Pirkankadun ja Pyynikintorin itälaidan kulmaan nousseen rakennuksen 

syntyhistoriassa oli Tampereen ensimmäinen kaupunginjohtaja Kaarle Nordlund. Hän sai 

aiemmin myyntihaluttoman kaupungin myymään tontin Tähtisen ja Solan toimistolle 

vetoamalla yleiseen työttömyyteen.

Vuonna 1933 ensimmäiset vuokralaiset tekivät muuttoa tuohon Pyynikintorin uusimpaan 

kerrostaloon, kun Antti Tähtinen kuoli. Tämän tapahtuman jälkeen yritysmuoto piti vaihtaa 

toiminimestä osakeyhtiöksi ja Artturi Solan pojat lunastivat Tähtisen osuuden itselleen. 

Tähtisen poikia ei lähtenyt yritystä jatkamaan, mutta arkkitehti Jaakko Tähtinen vaikutti 
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myöhemmin piirustuksillaan Tampereen rakentamiseen, samoin kuin tämän poika arkkitehti 

Antti Tähtinen. Lakia opiskellut varatuomari Paavo Tähtinen puolestaan toimi 

Rakennushallituksen asessorina. Tähtisen nimi säilyi kuitenkin perustetun osakeyhtiön 

nimessä Artturi Solan kunnianosoituksena lähes 20-vuotiselle yhtiökumppanilleen.

Rakennustoiminta elpyi 1930-luvulla hitaasti ja alaa leimasi Aarne Solan mukaan katkera 

kilpailu: ”Vain suurimmat välttyivät vararikosta ja kautta linjan suuria tappioita nekin 

kärsien.” Tähtinen & Sola Oy kuului suuriin. Sille riitti töitä olosuhteisiin nähden 

vähintäänkin kohtalaisesti ja monet tamperelaiseen nykymaisemaan kuuluvat rakennukset 

olivat yritykseltä vielä tuolloin tekemättä. Vuoden 1934 tienoilla liikeyritystä piti 

kannattavana edelleen teollisuusrakentaminen, mutta suururakat se sai kahden sairaalan 

rakentamisesta. Toinen tuli Tampereen Hatanpäälle ja toinen urakka oli Harjavallan 

Satalinnan sairaala-alueen suuri laajennus. Jälkimmäinen sairaala-alue on ollut tätä 

kirjoittaessa uutisissa, kun Satakunnan sairaanhoitopiiri on etsinyt ostajaa alueen 19 

rakennukselle.

Vuonna 1934 Tähtinen & Sola rakensi Laukontorin Laukonhelmen ja vuonna 1936 Jaakko 

Tähtisen piirtämän, silloisen Tampereen suurimman asuinkerrostalon Sorsapuistontalon. 

Jälkimmäisestä tuli asuintalo Aaltosen kenkätehtaan väelle.150 Tähtinen & Sola Oy:n 1930-

luvun lopun urakoista mainittakoon kaunis Ilveslinna Jämsänkoskella ja vaativan 

perusteelliset muutos- ja korjaustyöt Aleksanterin kirkossa. Toki suuryritys teki tuolloin 

paljon muutakin, jopa ympäri Suomen, kunnes vuonna 1939 alkanut Talvisota vei työmiehet 

rintamalle. Sota-aikana Tähtinen & Sola rakensi muun muassa väestönsuojia ja 

lentokonehalleja Kuorevedelle.

Heti Talvisotaa seuranneena kesänä 1940 Tähtinen & Sola Oy aloitti Tammelan Akonlinnan 

rakentamisen, tämänkin kenkätehtailija Aaltoselle. Yritys osallistui myös itärajan 

betonilinnakkeiden rakentamiseen Kerimäellä, jolla suunnalla rakennettiin myös upseeriston 

asuintaloja. Nämä olivat monesti todellisia ”korpitöitä”, kun rakennusmiehillä ei ollut 

käytössään sen enempää sähköä, teitä kuin asuntojakaan. Työmenetelmissä jouduttiin 

palaamaan vanhan kunnon miesvoiman hyväksikäyttöön. Puhjennut Jatkosota vei työt ja 
150Sorsapuistontalon vaiheista on kirjoitettu oma historiikkinsa: Silván, Juhani: Kahden historian talo: Asunto 
Oy Sorsapuisto 1937–1980, 1980–2007.
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työmiehet nyt pidemmäksi aikaa. Sodan loputtua asuntojen kysyntä nousi huutavaksi, eikä 

raaka-ainepula ja alkava hintojen nousukaan pysäyttänyt uusien asuinrakennustyömaiden 

perustamista. Tähtinen & Sola rakensi Tammerlinnan Aleksanterinkadun ja Satakunnankadun 

kulmaan.

Vuonna 1949 Tähtinen & Sola Oy osallistui Kalevan tornien rakentamiseen rakentamalla 

torneista osan, Ilmarin tornit. Samana vuonna yritys pääsi pääurakoitsijaksi kokonaisen 

korttelin työmaille. Kyseessä oli tontti numero 35 Amurissa, jonka kaikki tontit Oy Finlayson 

Ab oli hankkinut omistukseensa. Tontilla olleet puutalot purettiin ja koko kortteli rakennettiin 

uudelleen vuosina 1950–55. Tontille tuli matalampia kerrostaloja sekä 14-kerroksinen 

Amurinlinna, jota jotkut ovat virheellisesti kutsuneet Impilinnaksi151.

40 vuoden aikana Rakennustoimisto Tähtinen & Sola (Oy) rakensi yli kaksi miljoonaa 

kuutiometriä eri rakennuksia, eniten tehdasrakennuksia (760 000 m3) ja asuinrakennuksia 

(620 000m3). Tähtinen & Solan suurimmat rakennuttaja-asiakkaat olivat Suomen Trikoo 

(330 000 m3), Aaltosen kenkätehdas (100 000), Tampereen kaupunki (100 000), Finlayson-

Forssa (100 000), Tampereen Rohdos-Star (90 000) ja Klingendahl (80 000). Omia 

rakennusyrityksiään yritys rakensi niitäkin yli 90 000 kuutiota. Artturi Sola toimi 19 vuoden 

ajan Tampereen Rakennusmestariyhdistyksen puheenjohtajana ja 18 vuotta Suomen 

Rakennusmestariliiton hallituksen jäsenenä. Hän oli Tampereen kaupungin yleisten töiden 

lautakunnan jäsen yli 20 vuotta ja suurimman osan ajasta sen puheenjohtaja. Tähtinen & Sola 

työllisti 50 vuoden aikana lähes 150 tamperelaista rakennusmestaria, joista samaan aikaan oli 

yrityksen palkkalistoilla parhaimmillaan. Yritys työllisti yhteensä kymmeniä tuhansia 

rakennustyömiehiä, joista puolestaan yhtä aikaa työskenteli yritykselle jopa 1350 eri alojen 

ammattimiestä.

Artturi Sola oli Tampereen Rakennusmestariyhdistyksen vaikutusvaltaisin ja näkyvin hahmo 

yli kahden vuosikymmenen ajan. Ja paitsi paikallisyhdistyksessä, Sola vaikutti 19 vuotta 

myös Rakennusmestariliiton hallituksessa sekä vuodesta 1936 alkaen myös 

Rakennustyönantajaliiton johtokunnassa. Solalla oli todella useita luottamustoimia, joista 

mainittakoon tässä hallituspaikka Tampereen Säästöpankissa sekä Tampereen kaupungin 

151Oikea ja vanhan kansan tunnustama “Impilinna” sijaitsi aikanaan Kalevassa.
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yleisten töiden lautakunnan jäsenyys. Teollisuusneuvoksen arvonimi Solalle myönnettiin 

vuonna 1949.152

Jonas Andersson ja Auttila & Noppa Oy

Yksi varmasti kaikkein mielenkiintoisimmista ja monisärmäisimmistä tamperelaisista 

rakennusmestaripersoonista oli Jonas Andersson (1864–1922), jonka tamperelaiset tunnistivat 

hänen sotilaallisesta ryhdistään ja liehuvasta punaisesta parrastaan. Tämä uskomaton hahmo 

oli paitsi useiden Tampereen komeimpien ja vaativimpien rakennusten työnjohtaja, myös 

keksijä, sotilas, Pohjois-Amerikkaa kiertänyt seikkailija, joka toimi vieläpä Tampereella 

baptistisaarnaajana. Andersson oli myös Tampereen Rakennusmestariyhdistyksen 

perustajajäsen ja hänen poikansa Valdemar Auttila kohosi hänkin suomalaiseksi 

suurrakentajaksi.

Pohjanmaalla Ylipurmon pitäjässä syntynyt Andersson aloitti työuransa Vaasan 

ratatyömaalla, mistä hän lähti Helsinkiin teollisuuskouluun. Huonerakennuslinjan lisäksi 

hänen tiedetään opiskelleen myös koneosastolla. Rakennusmestarien albumi-matrikkelin 

mukaan Anderssonin kurssi päättyi vuonna 1886 ”ilman alkeisteoreettisia tietoja”.153 Mitä tuo 

lausunto ikinä tarkoittaakaan, vaikuttaa lähteiden valossa siltä, että parikymppisessä 

Anderssonissa tavattiin sellaista luovan nuorukaisen levottomuutta, joka hieman poukkoillen 

etsii kohdetta energiansa purkauksille. Ei tainnut Andersson esimerkiksi vielä vuonna 1886 

tietää, mihin hän kaiken toimeliaisuutensa oikein laittaisi. Tuolloin hän pääsi Helsingissä 

työnjohtajaksi rakennusmestari Michelssonille, mutta singahtikin täältä jo ennen 

vuodenvaihdetta sotaväkeen Ouluun. Hän palasi Helsinkiin kahden vuoden kuluttua 

kersanttina, jonka jälkeen hänen olikin tullut aika astua tamperelaisen rakennusalan ja 

tekniikan historian näyttämölle.

Tampereen kaupunginarkkitehti F. L. Calonius kutsui Anderssonin palvelukseensa. 

Tiettävästi tärkeä syy Anderssonin valintaan oli tämän ja Caloniuksen yhteinen kieli, 

152Katajisto, Esko: Tampereen Rakennusmestariyhdistys 70 vuotta (Tampere 1966).
153Suomen Rakennusmestarien albumi-matrikkeli I (1907), 12.
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ruotsi154, mutta eipä tuo rekrytointi arveluttavasta perustelusta huolimatta huonoksi 

osoittautunut. Caloniuksen ja Anderssonin varhaisen yhteistyön jälkeä on näkyvillä 

esimerkiksi Sandbergintalossa, yhdessä Tampereen vanhimmista liikerakennuksista, jonka 

Calonius piirsi ja jota Andersson urakoi. Andersson työskenteli kaupungin ja Caloniuksen 

palveluksessa neljä vuotta, jonka jälkeen hän ryhtyi eri rakennusliikkeiden mestariksi sekä 

urakoimaan omaan laskuunsa. Se näyttää olleen hyvä päätös. Anderssonin urakalla 

rakentamia taloja ovat esimerkiksi Commercen ja Palanderin talot Keskustorilla, 

Ortodoksinen kirkko, Ruotsinkielinen yhteiskoulu (Svenska samskolan), Tyttölyseo sekä 

Tirkkosen talo. Kaksi viimeksi mainittua rakennusta ovat saaneet tamperelaisen 

rakennuskulttuurin arvoluokituksessa maininnan ”valtakunnallisesti merkittävä”. Commercen 

työmaalla Andersson muuten käytteli ensimmäisenä Tampereella sähkövinssiä tiilien ja 

laastin nostamiseen. Tampereelta Andersson käväisi myös etelässä rakentamassa Kotkan 

kirkon sekä Helsingin Suomalaisen normaalilyseon koulurakennuksen. Vuonna 1902 

Andersson kierteli Amerikan kaupunkeja, ja omaksui täältä sekä rakennusalan että muun 

tekniikan uutuuksia.

Sotavoimia kersantti Andersson pääsi johtamaan sipulikirkon työmaalla. Ortodoksisen kirkon 

kelloa oli lokakuussa 1899 nostamassa paikoilleen 14 upseeria ja 200 sotilasta Hämeenlinnan 

venäläisestä varuskunnasta. Kelloa nostettiin parruja pitkin paikoilleen, kun huomattiin, ettei 

se mahtunut torniaukosta sisään. Valmista muurausta piti purkaa, jotta tuo 

kreikkalaiskatolinen soittopeli saatiin paikoilleen.

Taitava rakentaja oli siis Andersson, mutta ehkäpä vielä hämmästyttävämmät puhteensa hän 

sai aikaan tekniikan harrastuksiensa parissa. Andersson muun muassa omisti yhden 

Tampereen ensimmäisistä autoista, yksivaihteisen Waltham Orient Buckboardin, joka jo 

sinällään herätti Tampereella valtaisaa kiinnostusta. "Tutisee ja vapisee kuin Anterssonin 

automapiili", jäi sanonnaksi tamperelaiseen puheenparteen.155 Hevoset pelkäsivät noita 

ensimmäisiä autoja, joita alkoi täristä ja kolista vastaan aiemmin vain hevosten käyttämillä 

teillä. Anderssonin tiedetään kouluttaneen vastaan tulleita hevosia pysäyttämällä biilinsä 

niiden viereen ja tarjoamalla niille sokeria ikään kuin hyväntahdon eleenä uudelta 

tuttavuudelta. Amerikkalaisvalmisteinen Waltham Orient ei kuitenkaan jäänyt Anderssonille 

154Tiitola, 60.
155Tampere-Seura, internet: http://www.tampere-seura.fi/melko/Auto.html.

http://www.tampere-seura.fi/melko/Auto.html
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vain kulkupeliksi, tottahan miehen oli opiskeltava, mikä tätä laitetta oikein pyörittää. 

Synnynnäiseltä näpertelijältä ei kulunutkaan kuin pari vuotta, kunnes itserakennettu 

kolmipyöräinen auto oli valmis. Vuonna 1910 Andersson viritteli itselleen moottorireen, 

jonkinlaisen moottorikelkan prototyypin.

Kaikkein huimapäisin Anderssonin kokeiluista oli kuitenkin ”lentävä lavitsa”, eräänlainen 

helikopteria muistuttava häkkyrä, jolla tuo kyltymätön tekninen kokeilija pyrki jo linnuksi 

tamperelaiselle taivaalle. Andersson nakutteli pajassaan Tammelassa neliönmuotoisen 

härvelin, jonka voimanlähteeksi valjastettiin viiden hevosvoiman ilmajäähdytteinen 2-

tahtimoottori. Voima siirrettiin moottorista kolmeen potkuriin kartiopyörästöjen avulla. 

Potkureista kaksi pyöri vierekkäin häkkyrän yläpuolella ja niiden tuli nostaa kulkupeli 

ilmaan. Vaaka-akselissa kuskin selän takana pyörivä potkuri taas oli suunniteltu kopterin 

kuljettamiseksi eteenpäin. Koneen takaosassa oli istuin ja sen vieressä asiaankuuluvat 

ohjauslaitteet.

Lentokoe tehtiin Anderssonien kotipihassa Tammelan Pinninkadulla. Kuskiksi Andersson 

istutti poikansa Valdemarin (tulevan teollisuusneuvos Valdemar Auttilan, johon palaamme), 

ei pelkuruuttaan, vaan todennäköisemmin siksi, että epäili itse olevansa liian painava 

noustakseen ilmaan. ”Lentävä-lavitsa” käynnistettiin ja potkurit alkoivat pyöriä ja täristä 

ankarasti. Anderssonin pettymykseksi, ja mitä luultavimmin Valdemar-pojan onneksi, koe 

kuitenkin epäonnistui: runko oli lopulta jo yksistään liian raskas noustakseen ilmaan. 

”...Ilmavirta vain heilutteli isän punaista partaa, kun siivet pyörivät. Sen toinen kylki vain 

vähän nousi ylös, mutta muuten laite pysyi paikallaan”, muisteli koetta Anderssonin 

nuorempi poika Gea (Gunnar) Anero. Lentokoneharrastajat ovat myöhemmin pitäneet 

todennäköisenä, että ongelma oli juuri moottori, jonka Andersson oli todennäköisesti 

irrottanut autostaan Waltham Orientista. Epäonnistuneenakin Anderssonin kokeilu ”lentävällä 

lavitsalla” on tapaus suomalaisen ilmailun historiassa. Lavitsasta valmistettiin vuonna 2003 

näköismalli, joka esiteltiin Tampereen museokeskus Vapriikissa.

Valdemar Auttila ja Auttila & Noppa Oy

Jonas Anderssonin perheestä yhteensä kolme poikaa jatkoi rakennusalalla. Gea Anero toimi 

aikansa työnjohtajana ja urakoitsijana, mutta siirtyi myöhemmän konkurssinsa myötä 
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maanviljelijäksi. Tampereelle hän ehti urakoida muun muassa Hämeenpuistoon nykyisen 

pääkirjasto Metson vieressä olevan punatiilisen Puistolinnan, jonka rakennustyöt hän veti läpi 

erittäin tehokkaasti. Puistolinna valmistui tasan vuodessa, vaikka vetelään maahan piti juntata 

1600 paalua. Puistolinna oli valmistuessaan Pohjoismaiden suurin täysin sähköistetty talo.156 

Myös kolmas veli Allan Auttila toimi aikansa työnjohtajana. Hän suuntautui lopulta kuitenkin 

rakennusainetuotantoon ja perusti sotien jälkeen Rakennus- ja sementtivalmiste Oy:n. 

Veljeksistä vanhin, Valdemar Auttila (1895–1963), jätti kuitenkin suurimman jalanjäljen 

tamperelaisen rakennusalan historiaan. Hän perusti vuonna 1934 yhdessä Wilhelm Nopan 

kanssa Auttila & Noppa Oy -nimisen rakennusliikkeen, josta kasvoi pian yksi suurimmista 

Tampereella alkunsa saaneista rakennusurakointiyrityksistä. Sen verran suureksi kasvoi 

Auttilan aikaansaannokset rakennusalalla, että tasavallan presidentti myönsi Auttilalle 

vuonna 1955 teollisuusneuvoksen arvonimen.

Auttila & Noppa Oy urakoi aikansa merkittävimpiä rakennuksia Tampereella. Kaksi sellaista 

seisoo vastakkain Hämeenkadulla Tammerkosken molemmin puolin: tyylipuhtaan 

funktionalistinen Tempontalo valmistui maisemallisesti tärkeälle tontille vuonna 1938 ja 

kosken toisella puolella olevan Suomenpankintalon Auttila & Noppa sai valmiiksi vuonna 

1942. Jälkimmäiseen laati lopulliset piirustukset rakennusmestari Theodor Schreckin poika, 

arkkitehti Harry W. Schreck. Tempontalo oli Tampereen ensimmäinen tavaratalo. Se kertoi 

pystyvänsä myymään tavaraa ”voittamattoman huokealla”, koska tavaraa ostettiin niin 

suurissa erissä. Auttila & Noppa urakoi myös PMK:n suuren varasto- ja konttorirakennuksen 

sekä useita tehdasrakennuksia Verkatehtaalle, Liljeroosille ja Suomen Gummitehtaalle 

Nokialle. Auttila & Noppa oli suuryritys, jolla oli oma saha Ylöjärvellä. Puolimatkan 

tiilitehdas oli sekin vuosina 1955–63 yrityksen omistuksessa.

Richard Helander ja Tasera

Siitä lähtien kun ammatillinen koulutus ja rakennusmestarien järjestäytyminen 1800-luvun 

lopulla selkeyttivät rakennusmestarin aseman rakennusteollisuuden toimijana, on mestareilla 

ollut työnjohdon lisäksi muitakin menestymisen mahdollisuuksia alansa liiketoiminnassa. 
156Solkinen, Väinö: Isänmaan rakentajat, 120.
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Yksi on harjaantunut työharjoittelun kautta arkkitehdin veroiseksi piirtäjäksi (esimerkiksi 

Heikki Tiitola) ja monet ryhtyivät urakoimaan itsenäisinä yrittäjinä. Rakennusmestarikuntaa 

leimasi 1800-luvun lopulta saakka hyvin voimakas yrittäjähenkisyys, joka synnytti Suomeen 

lukuisia rakennusmestarien johtamia rakennusliikkeitä. Rakennusurakoinnin lisäksi tuo 

yrittäjähenkisyys purkautui melko luonnollisesti myös rakennusaineiden ja -menetelmien 

tuotantoon, kun mestarit alkoivat tuottaa erilaisia rakennusaineita joko omia hankkeitaan 

silmällä pitäen tai laajempaakin materiaalikauppaa harjoittaen.

Rakennusmateriaalien tuotanto oli monelle rakennusliikkeelle myös taloudellinen selkänoja. 

Kun asuntotuotanto ja muu rakentaminen seisoivat milloin sotien ja milloin talouden 

taantuman vuoksi, on osa liikkeistä selviytynyt nimenomaan rakennusainekaupan avulla. 

Esimerkiksi Tasera Oy:n edeltäjä Tampereen Sementti ja Rautabetoni Oy selvisi 

ensimmäisen maailmansodasta ja vuoden 1918 kriisistä pitkälti siksi, että yrityksen 

sementtivalimo tuotti voittoa huonoimpinakin aikoina.157 Rakennusmateriaalien kauppa ja 

kehitystyö oli monille todella tuottavaa liiketoimintaa.

Rich. Helanderin Rakennusliike 1895–1910

Rakennusmestari Richard Helander (1870–1941) aloitti rakentajan uransa Tampereella ja 

nousi lopulta koko Suomen rakentajakunnan keskeisimmäksi hahmoksi rautabetonitekniikan 

vallankumouksessa. Hän oli toisen tuntemamme mestarin, Karl ”Käärme-Kalle” Helanderin 

yli kymmenen vuotta nuorempi veli, joka Helsingin teollisuuskoulun käytyään pääsi töihin 

juuri veljelleen Tampereelle. Isoveli K. V. Helanderin saavutukset Tampereen 1890-luvun 

kiivaassa rakennusbuumissa olivat komeat, olihan hän mukana Suomen siihen saakka 

suurimmassa rakennusurakassa Pitkäniemessä ja urakoi muitakin tunnettuja taloja, 

esimerkiksi Osakepankintalon (Kauppakatu 4), Kansallispankintalon (Hämeenkatu 22, nyk. 

Nordean liikerakennus) ja suuren määrän muita rakennuksia. Pikkuveli Richard Helander ei 

pannut pekkaa pahemmaksi, mutta suururakoiden sijaan hän suuntautui ensin 

rakennusaineteollisuuteen ja sitten suomalaisen rautabetonitekniikka-alan todelliseksi 

pioneeriksi.

157Puoli vuosisataa rakennustoimintaa. Tasera 1895–1945, 27.
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Richard Helander perusti vuonna 1895 oman rakennusliikkeensä, joka urakoi aluksi 

kunnallisia ja yksityisiä rakennushankkeita. Yksi tässäkin kirjasessa useasti sivuttu liike-

elämän laki on, että aloitteleva yrittäjä tarvitsee urakan, jonka laadukas suorittaminen tuo 

hänelle elintärkeää mainetta, ja sitä kautta luottamusta ja uusia urakoita. Riku Helanderin 

ensimmäinen urakka oli Pyynikin kulkutautisairaala, jonka ensimmäisen vaiheen kuusi 

puurakennusta Helanderin rakennusliike rakensi. Pian Helander saikin lisää töitä: Lepolan 

huvilarakennuksen Hatanpään kartanon maille Härmälään, tukun muita asuinrakennuksia 

sekä Näsijärven oluttehtaan rakennuksen tulipalossa tuhoutuneen tehtaan tilalle.

Rich. Helanderin Sementtivalimo & Asfalttiliike 1898–1910

Rakennusliikkeensä kolmen toimintavuoden jälkeen Helander perusti Tampereelle Rich. 

Helanderin Sementtivalimo ja asfalttiliikkeen, joka merkittiin kaupparekisteriin vuonna 1898. 

Yritys sai suorittaakseen runsaasti asfaltoimistöitä ja pian Helanderin oli mahdollista rakentaa 

Tammelan puistokadulta ostamalle tontilleen tehdasrakennus sementtivalimoa varten. 

Samaan osoitteeseen muutti nyt myös kooltaan ja liikevaihdoltaan paisuvan rakennusliikkeen 

konttori. Sementtivalimossa alettiin valmistaa porrasaskelia, kaivonkehiä, viemäri- ja 

rumpuputkia sekä varsin edistyksellisiä lattialaattoja. Helander myi myös sementtiä ja hänen 

tehdasrakennuksessaan toimi myös höyläämö, joka toimitti puutavaraa sekä oman että 

muiden rakennusliikkeiden tarpeisiin. Helanderin rakennusainekauppa oli siis jo hyvällä 

oraalla ennen kuin hän kiinnostui varsinkin Saksassa yhä suositummaksi osoittautuneesta 

rautabetonista.

Itse asiassa juuri saksalainen rautabetonialan yritys Wayss & Freytag oli valmistanut 

Tampereen ensimmäiset rautabetoniset välipermannot ja kannatinpalkit Klingendahlin 

verkatehtaalle, Tampellan uusiin rakennuksiin ja Kymmenenmiehen taloon. 

Rakennuspiirustukset näihin rakennuksiin tulivat Saksasta, samoin työnjohto ja jopa osa 

työmiehistäkin. Tamperelainen rakennusinsinööri A. Huikarinen ryhtyi vuonna 1904 Wayss 

& Freytagin asiamieheksi Suomessa.
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Helander näki uudella tekniikalla hyvät mahdollisuudet, eikä hän kovin pitkäksi aikaa jäänyt 

sivusta seuraamaan ulkomaisen yrityksen toimintaa alalla. Helander aloitti yhteistyön 

silloisen insinöörin ja myöhemmän teknillisen korkeakoulun professorin Jalmar Castrénin 

kanssa, joka päinvastoin kuin monet epäilijät uskoi vakaasti uuteen tekniikkaan. Helander 

teki ensimmäiset rautabetonityöt vuonna 1906 ja oli näin ensimmäinen suomalainen yrittäjä 

rautabetonialalla. Castrén toimi aluksi Helanderin neuvonantajana ja myöhemmin myös 

yhtiökumppanina. Kaksikon työjärjestys oli sellainen, että ensin Castrén laski ja piirsi 

rakenteet, sitten Helander miehineen teki työt, joita Castrén edelleen valvoi. Heidän 

periaatteenaan oli alussa, että sementtiä ja rautaa käytettiin mieluiten hieman enemmän kuin 

piirustukset ja laskelmat edellyttivät. Tällä he halusivat varmistaa, että heidän tuottamansa 

rakennusaine ei kohtaisi yhtäkään epäonnistumista, joka taas olisi vaikuttanut aineen 

maineeseen rakennuttajien keskuudessa. Tämä yritys onnistui, eikä kulunut kauaa ennen kuin 

Helanderin liike alkoi saada jatkuvasti uusia tilauksia ympäri Suomen. Menestyksen myötä 

Helander siirtyikin Helsinkiin, jossa hän tuli tunnetuksi maamme huomattavimpien 

rautabetonitöiden suorittajana.

Helanderin ensimmäiset rautabetonialan työt Tampereella olivat aluksi lähinnä välikattojen 

tekemistä ja asentamista huonerakennuksiin, mutta esimerkiksi vuonna 1907 Helander sai 

työkseen Tampereen paloaseman rautabetonirakenteet. Samoin Helander teki Heikki Tiitolan 

suunnittelemaan Hämeen Pohjan taloon (eli Pantintaloon) rautabetonirakenteita, muun 

muassa nykyisen ravintola Laternan juhlasalin rautabetoniset kattorakenteet.

Tampereen Sementtivalimo ja Rautabetoni Oy 1910–1931

Helanderin muutettua Helsinkiin jatkui Richard Helanderin Rakennusliikkeen taival pari 

vuotta konttoripäällikkö Carl Ståhlin johdolla, mutta jo vuonna 1910 tämän liikkeen 

jatkajaksi perustettiin Tampereen Sementtivalimo ja Rautabetoni Osakeyhtiö. Nyt Helanderin 

perustamalta liikkeeltä perittiin paitsi tehdasrakennus sementtivalimoineen, myös hyvä maine 

ja siten valmiita asiakkaita. Yhtiön johtoon tuli Ståhl, rakennusmestari Gabriel Karimaa sekä 

myöhemmän ajan tuntema suomalainen rakentaja ja Rakennustyönantajaliiton asiamies 

Paavo Kyrenius. Uuden yhtiön osakepääoma oli vain 30 000 silloisen markan suuruinen, siis 

hyvin pieni, mutta liikkeen onnistui lähteä pienelläkin pohjakassalla onnistuneesti liikkeelle. 
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Rautabetonialalla sillä oli käytössään Kyreniuksen patentti niin sanotulle 

vakokattomenetelmälle, jonka äänen eristävyys tuli tunnetuksi. Menetelmän mukaan 

rakennettiin jo yhtiön ensimmäisenä vuotena noin 20 000 neliömetriä välikattoa, ja alkoipa 

yritys valmistaa myös erilaisia marmorimosaiikkilaattoja ja porrasaskelmia, joiden laatua 

pidettiin erinomaisena. Kyrenius myös kehitti yhden Suomen ensimmäisistä porrasaskelmien 

hiontalaitteista, joka alensi merkittävästi tuotantokustannuksia ja kasvatti siten näiden 

tuotteiden kysyntää. Yhtiön ensivuodet 1910-luvun alussa olivat toki yleisestikin suotuisaa 

aikaa rakennusalalla. Vuonna 1912 Tampereen Sementtivalimo ja Rautabetoni Oy:n 

liikevaihto oli jo runsaat 700 000 markkaa ja osakepääomakin päätettiin nyt 

kaksinkertaistaa.158

Vuonna 1911 Tampereen Sementtivalimo ja Rautabetoni Oy sai huomattavia urakoita 

Virosta, joka kuului tuolloin Venäjään. Kyrenius toimi teknillisenä johtajana, mutta mukaan 

lähti myös useita suomalaisia ja tamperelaisia työnjohtajia, ammattimiehiä ja hevosmiehiäkin 

”ajoneuvoineen”. Yrityksellä oli Virossa parhaimmillaan jopa 300 työntekijää. Viroon 

perustettiin myös paikallisten teollisuusmiesten, saksalaisten paronien ja Tampereen 

Sementtivalimo ja Rautabetoni Oy:n johtomiesten yhdessä omistama yritys Baltiche 

Eisenbeton & Baugesellschaft Kyrenius & C:o. Tämä firma joutui rajuun kilpailuun alueella 

toimineiden saksalaisten ja ruotsalaisten suurrakentajien kanssa, ja lopulta tamperelaiset 

luovuttivat osakkuutensa paikallisille. Tämä oli kuitenkin osoitus Tampereen ja Tallinnan 

välisistä liikesuhteista, jotka lopulta kuitenkin katkesivat.159

Mutta kotimaassa toiminta laajeni. Helsingissäkin oli niin runsaasti töitä, että sinne 

perustettiin haarakonttori vuosiksi 1913–14. Täällä Tampereen Sementtivalimo ja 

Rautabetoni Oy kilpaili urakoista muun muassa alkuperäisen perustajansa Richard 

Helanderin kanssa! Myös Vaasaan piti perustaa haaraliike, kun työt lisääntyivät suurten 

liiketalojen rakentamisesta muun muassa Vaasan Puuvillatehtaan uuden tehdasrakennuksen ja 

sikäläisen poliisiaseman kokonaisurakoihin. Tamperelaisten Vaasaan perustama 

sementtivalimo nousi Etelä-Pohjanmaan suurimmaksi laitokseksi alallaan. Vaasalainen 

rakennusmestari A. Lepistö lunasti vuonna 1915 liikkeen omakseen, jolloin sen nimeksi tuli 

Vaasan Rautabetoni Oy (myöhemmin Vaasan Rakennustoimisto Oy).

158Emt. 21.
159Emt. 22
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Ensimmäinen maailmansota hiljensi rakennusalan luonnollisesti myös Suomessa. Kuten 

edellä on mainittu, säilyi Tampereen Sementtivalimo ja Rautabetoni Oy hengissä pitkälti 

monipuolisuutensa avulla, kun sodan aikana suoritettiin suurten rakennusurakoiden sijaan 

esimerkiksi katujen asfaltointia. Sementtivalimokin tuotti voittoa aina silloin, kun sementtiä 

oli lainkaan saatavilla. Olihan yritys toki myös harvoja rautabetonialan suuryrityksiä, joten se 

sai myös tällä alalla urakoita aina, kun sellaisia yhtäkään oli. Tuona aikana tehtiin muun 

muassa rautabetonityöt Lokomon ensimmäiseen konehalliin sekä vielä vuonna 1917 

Tampereen Sähkölaitoksen höyryvoima-aseman rautabetonirakenteet. Tämä työmaa oli jo 

kesällä hyvin hermostunut ja erilaiset ”rettelöt” viivästyttivät työn valmistumista. 

Rautabetonirakenteet saatiin valmiiksi miltei aikataulussa, muutoin työ myöhästyi.

Sodan jälkeisen Tampereen jälleenrakentaminen aloitettiin ensimmäiseksi luonnollisesti 

korjaustöistä ja varsinainen uusien rakennusten kohoaminen alkoi toden teolla vasta 

seuranneina vuosina. Rakennustoimintaa haittasi tuolloin vielä vallinnut rakennusainepula. 

Mutta rakennettavaa, sitä Tampereella riitti: asuntopula oli valtava ja myös teollisuus tarvitsi 

tehdasrakennuksia päästäkseen taas liikkeelle. Tampereen Sementtivalimo ja Rautabetoni Oy 

osallistui jälleenrakentamiseen samalla panoksellaan kuin aiemminkin: yritys laati 

rautabetonirakenteiden piirustuksia ja laskelmia ja suoritti tämän alan töitä, miltei 

monopoliasemassa Tampereella. Niinikää sementtivalimon tuotteet olivat kysyttyjä.160

1920-luvulla rakennusalan työt kävivät yhä suuremmiksi ja se merkitsi myös Tampereen 

Sementtivalimo ja Rautabetonin liiketoiminnan laajenemista. Yritys teki tuolloin varsinkin 

huomattavia tehdasrakennuksia ja myös siltoja, joihin rautabetonirakenteet oli katsottu varsin 

hyvin soveltuvan. Yritys rakensi muun muassa Vivi Lönnin piirtämän Tampereen 

Verkatehtaan nelikerroksisen varastorakennuksen. Suuria tehtaita nousi myös Nokialle 

Suomen Gummitehtaalle, Nokia Oy:lle, D. Winter & C:o Oy:lle Epilään ja pienempiä tehtaita 

ympäri Tamperetta ja koko Suomeakin.

30-luvun laman ja suuren pulakauden ensimmäiset oireet koettiin rakennusalalla vuonna 1928 

kiristyvien pääomamarkkinoiden muodossa, vaikka rakennustoiminta vielä tuolloin jatkuikin 

kiihkeänä. Kyllähän rakennusalalla nähtiin ajan merkit, mutta kun esimerkiksi asunto-

160Emt. 32.
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osakeyhtiöitä meni jatkuvasti kaupaksi, jatkui yritteliäisyys alalla pelottomana. ”Nähtävästi  

ajateltiin kuin entinen rakennusmestari, että kyllähän minä näen mihin tämä menee, mutta 

vielä minä yhden talon rakennan.”161 Loppu oli kuitenkin vääjäämättä edessä. Suomen 

Pankki kieltäytyi antamasta luottoa (rediskonttauksen muodossa) niille pankeille, jotka 

rahoittivat rakennustoimintaa. Luotonsaannin loputtua rakennustöitä pysähtyi Tampereellakin 

kuin seinään. Vuosina 1928–29 maksuvaikeuksiin tai vararikkoon ajautui rakennusfirmoja, 

joilla oli suuriakin rakennustyömaita joko aluillaan tai puolitiessä.

Tampereen Sementtivalimo ja Rautabetoni Oy selviytyi vielä tuon laman alkuvaiheen läpi, 

saattaen loppuun muun muassa yhden ylpeydenaiheistaan, vuonna 1929 valmistuneen Hotelli 

Tammerin rakentamisen. Ainakin se on aiemmin varsinkin tehdasrakennuksia rakentaneen 

yrityksen tunnetuimpia kokonaisurakoita. Maaperän laatu tosin aiheutti hankaluuksia heti 

alussa, kun osa rakennuksen pohjasta lepää kalliolla ja toinen osa jyrkästi syvenevässä 

karikossa. Hotelli nousi kohti harjaa varsin nopeasti, kun tiiliseinät kohosivat peräti 3-4 

päivän vauhtia kerrosta kohden. Tällöin jouduttiin odottelemaan välikattojen rautabetonin 

sitomista. Ja vaikka hotellin ja ravintolan sisustustyöt veivät lopulta urakan tappiolle, oli 

urakoitsija saavutuksestaan erityisen ylpeä. Samoin valmiiksi ehtivät kaunis Nokian Kerhola, 

ja esimerkiksi yrityksen ensimmäinen kuusikerroksinen asuintalo, vuonna 1930 urakoitu 

Pyynikintorin Tammerkonnun eteläinen puolisko. Myös Tampereen työväentalon laajennus, 

Hämeenpuiston ja Hallituskadun kulmarakennuksen korottaminen kahdeksankerroksiseksi oli 

Tampereen Sementtivalimo ja Rautabetoni Oy:n töitä, juuri ennen kuin lama pysäytti 

rakentamisen lähes paikoilleen.

Vuosi 1931 merkitsikin todellista pohjakosketusta tamperelaisessa rakentamisessa. 

Tampereelle valmistui koko vuoden aikana yhteensä 20 uutta asuntoa.162 Myös Tampereen 

Sementtivalimo ja Rautabetoni Oy:n urakkasummat kutistuivat kannattamattomiksi, kun 

vähistäkin urakoista kilpailtiin yhä rajummin. Tappiot alkoivat jo tuntua, mitä ei helpottanut 

eräältä rakennuttajalta maksuksi saatujen vekselien hitaanlainen hyväksikäyttö. Viimeinen 

silaus Richard Helanderin aikoinaan perustaman rakennusliikkeen järjestyksessään toiselle 

perilliselle oli toimitusjohtaja Carl Ståhlin kuolema tammikuussa 1931. Toimitusjohtajan, 

161Emt. 44.
162Emt. 48.
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jonka nimi luonnollisesti oli monissa yhtiön sitoumuksissa, kuoleman myötä oli tullut aika 

jälleen yhden suurliikkeen lakkauttaa maksunsa.

Tampereen Sementtivalimo ja Rakennus Oy 1931–1945

Vararikko ei kuitenkaan lopulta keskeyttänyt keskeneräisiä ja vireillä olleita hankkeita. 

Edellisen toiminimen teknillinen johtaja Aksel Sten sekä rakennusmestarit Yrjö Salo ja 

Kaarlo Lehtonen ottivat nyt yhteisesti hoitaakseen loppuun konkurssin tehneet yhtiön urakat. 

Rakennusmestareista Lehtonen oli ennen Tampereen Sementtivalimo ja Rautabetoniin 

tuloaan (vuonna 1928) työskennellyt tästäkin kirjasta tuttujen mestarien liikkeissä niin 

Abraham Valtoselle, Theodor Schreckille kuin Tähtiselle & Solallekin. Salo puolestaan oli 

ollut piirtäjänä Heikki Tiitolan ja kaupunginarkkitehti Lambert Petterssonin toimistoissa, ja 

tehnyt lisäksi urakoita omiinkin nimiinsä.

Kolmikko huusi konkurssihuutokaupoista suuren osan nurin menneen entisen työnantajansa 

irtaimistosta ja lisäksi he lunastivat itselleen vanhan firman vuokratonteilla olleita tehdas- ja 

varastorakennuksia. He tekivät muutamia kuukausia urakoita omaan laskuunsa, mutta jo 

saman vuoden 1931 elokuussa näki päivänvalon uusi, Ricahrd Helanderin rakennusliikettä 

järjestyksessä neljäntenä seurannut toiminimi, Tampereen Sementtivalimo ja Rakennus Oy. 

Ei siis kestänyt kauaa, kun suuri tamperelainen rakennusliike sai jälleen jatkajansa, eivätkä 

työt itse asiassa milloinkaan edes keskeytyneet.163

Uusi yritys todella ponnisti pohjalta. Alun urakat olivat vaatimattomia ja tulivat lähinnä 

kaupungilta. Vuonna 1933 yritys sai kuitenkin kaksi merkittävää uudisrakennuskohdetta, 

Tampereen Puhelinosuuskunnan talon sekä teknillisen oppilaitoksen lisärakennuksen 

Pyynikintie 2:een. Näiden urakoiden vaikutuksesta yritys pääsi jaloilleen ja jälleen kiinni 

miljoonien urakoihin, ja lisäksi hyvin suoritetut kohteet lisäsivät rakennuttajien luottamusta 

entisestään. Lama-ajalle harvinaislaatuisia suurempia urakoita alkoi nyt päätyä Tampereen 

Sementtivalimo ja Rakennus Oy:n hoidettavaksi, kuten kävi pari vuotta myöhemmin 

Tampereen Lyseon tapauksessa.

Rakennusalan tuotantoa mittapuuna käyttäen 30-luvun lama oli ohi vuosikymmenen 

puoliväliin mennessä. Teollisuudelle oli kertynyt pääomaa uusiin investointeihin ja myös 
163Emt. 51.
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asuntotuotanto alkoi toipua. Teollisuus toki innostui sijoittamaan ennen yksityisiä, jotka lama 

oli pahanpäiväisesti pelästyttänyt ja tehnyt varovaisiksi. Myös Tampereen Sementtivalimo ja 

Rakennus Oy:n ensimmäisiä laman jälkeisiä urakoita tuli teollisuudelle, ja yritys urakoi 

tuolloin muun muassa Verkatehtaalle uuden lähes miljoonan markan hintaisen tehtaan 

Hatanpään valtatien ja Suvantokadun kulmaan.

Vuonna 1936 yritys sai parikin urakkaa Tampereen paraatipaikalle. Se aloitti tuolloin sekä 

Hämeenkadun länsipäädyssä Hjortintalon ja kosken itäpuolella Varmantalon urakat. 

Funktionalistisen Varmantalon piirsi muuten J. S. Sirén, jonka töitä on muun muassa 

Eduskuntatalo. Vuonna 1938 eli viimeisenä vuotena ennen toisen maailmansodan syttymistä 

rakennettiin Hämeenkadulle vielä Yhdyspankintalo, jonka suunnitteli Jaakko Tähtinen. 

Paikalla oli aiemmin sijainnut Birger Federleyn suunnittelema elokuvateatteri Scala, joka nyt 

siis purettiin.

Talvisotaan mennessä Tampereen Sementtivalimo ja Rakennus Oy oli kohonnut yhdeksi 

Tampereen suurrakentajista, ja yleinen lamanjälkeinen optimismi kohotti liikettä yhä 

korkeammalle. Liikevaihto juuri ennen sotia oli jo yli 30 miljoonaa markkaa ja työväestöä oli 

ollut parhaimmillaan yli 600 henkeä. iikkeen ennätyksellinen urakka, 56 tuhannen kuution ja 

yli 13 miljoonan markan arvoinen urakka ammattikoulun rakentamiseksi saatiin alulle juuri 

ennen kuin sota Neuvostoliittoa vastaan puhkesi. Ammattikoulu valmistui lopullisesti vuonna 

1940, mutta sen kellarikerroksia saatettiin käyttää väestönsuojana jo Talvisodassa. Vankka 

rakennus tarjosi lähialueiden puutalojen asukkaille hyvän suojapaikan ja Jatkosodassa koulua 

käytettiin suurena sotilassairaalana. Lieko sitten ammattikoulun kellarin käyttö Talvisodassa 

toimineen käyntikorttina, kun Tampereen Sementtivalimo ja Rakennus Oy myöhemmin 

Jatkosodassa päätyi rakentamaan useitakin väestönsuojia. Jatkosota toki vähensi töitä ja 

ennen kaikkea työvoimaa, mutta työteho oli näissä suurissa suomalaisissa talkoissa 

korkeimmillaan. Jatkosodan aikaisia suuria urakoita Tampereen Sementtivalimo ja Rakennus 

Oy:lle oli osallistuminen Kuoreveden lentokonetehtaan rakentamiseen. Liike osallistui myös 

Tampereen asevelikylän rakennustalkoisiin.

Yksi merkittävä yhtiön sisäinen järjestely oli Tampereen Rakennuskonttorin mukaantulo 

yhtiön osakkeenomistajaksi vuonna 1944. Itse asiassa jo Richard Helanderilla oli ollut tili 

Tampereen Rakennuskonttori ja Kalustokauppa -nimisessä liikkeessä, joka oli Otra Oy:n 

historian alku ja yhteistyö oli säilynyt läheisenä vuosikymmenten nousujen ja laskujen läpi. 

Tampereen Rakennuskonttori AB:n toimitusjohtaja Anton Hahl oli muun muassa myöntänyt 

liikkeelle luottoja ja järjestänyt urakoille takuita useallakin vuosikymmenellä.
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Vuonna 1945 liikkeen nimi muutettiin aiemman nimen toimialojen mukaisesti Tasera Oy:ksi. 

Uusi nimi esiteltiin liikkeen 50-vuotisjuhlassa vuonna 1945.

4.2.5. Rakennustoimisto Mattinen & Niemelä

Toijalassa rakennusliikkeensä perustaneet Ake Mattinen ja Artturi Niemelä olivat  

edelläkävijöitä suomalaisessa elementtirakentamisessa. Tamperelaiset rakentajat pilkkasivat  

uutta liikettä kutsumalla sitä ”Rakennusliike Vilu & Näläksi”, mutta joutuivat pian 

lähtemään elementtirakentamisen kilpailuun pahasti takamatkalta.

Ake Mattisen ja Artturi Niemelän Toijalassa vuonna 1950 perustama rakennusurakointiyritys 

kohosi nimenomaan elementtirakentamisen uran avaajana suomalaiseksi suururakoitsijaksi. 

Tässä yrityksessä kaksi 12 ikävuoteen mennessä täysorpoutunutta miestä kulkeutui tästäkin 

tutkielmasta tuttua reittiä nuoruuden aputöistä rakennusmestarikoulutuksen kautta 

suurliiketoimintaan. Mattinen ja Niemelä olivat kummatkin lähtöisin Etelä-Karjalan 

Joutsenosta, mutta ajatus yhteisen yrityksen perustamisesta syntyi ja lähti liikkeelle 

Toijalassa. Kummatkin päätyivät nuorina mestareina Hämeeseen rakennusurakoitsija Rainer 

Sainion työmaille. Tällöin jo Joutsenoon perheensä perustanut Mattinen sai huoneen 

Niemelän asunnosta, jolloin kaksikko alkoi suunnitella urakointia omaan laskuun.

Aarre Matias eli Ake Mattisen jäätyä orvoksi yksi hänen enoistaan otti 11-vuotiaan pojan 

huomiinsa. Eno oli muurari ja itse asiassa kolme Mattisen viidestä enosta oli juuri muurareita. 

Mattinen rakentajan uransa luonnollisesti tiilipoikana, kunnes enot kannustivat häntä 

opettelemaan muurarin työn. Tämän harjoittelun poika aloittikin jo tiettävästi 15-vuotiaana – 

ikäänsä kaunistelemalla.164 Lievää ironiaa on siinä, että tästä nuoresta muurarista kasvoi 

lopulta se suunnannäyttäjä, jonka esimerkin mukaan perinteinen muurarien työ jäi kokonaan 

tarpeettomaksi. Artturi Niemelä oli Mattista viisi vuotta vanhempi, nuoruuden sekatöissä ja 

urheiluharrastuksissa lyhyeen varteensa runsaasti voimia hankkinut mies. Hän saavutti 

164Läpi harmaan kiven. Kertomus MNK-rakennusosakeyhtiön toiminnasta 1950–1985, 8.
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myöhemmin alaisinaan työskennelleiden rakennusmestareiden parissa varsinaisen 

”sudenhaistajan” maineen, sillä Niemelällä oli ilmiömäinen vainu löytää työmailtaan 

huonosti tehtyjä töitä, joita hän selvästi vihasi. Toisaalta hyvin tehty työ aiheutti hänessä 

päinvastoin lämpimämpiä tunteita, ja hän arvosti suuresti eri alojen hyviä ammattilaisia.

Mattisen ja Niemelän ensimmäinen työ Toijalassa oli paikallisen Säästöpankin 

vaatimattoman piharakennuksen korjaustyö, jossa apuna oli yksi palkattu kirvesmies. 

Kymmenen vuotta tästä, ja kaksikon johdolla rakennettiin jo kokonaisia kerrostaloalueita. 

Yksi salaisuus Mattisen ja Niemelän menestyksen taustalla näkyi oikeastaan jo eräässä 

tapahtumassa ennen heidän oman urakointinsa alkua. Työtä he eivät nimittäin pelänneet ja 

varsinkin liikkeensä alkuaikoina he tekivät huomattavan osan töistä itse. Juuri ennen oman 

firman perustamista Mattinen ajautui valvomallaan työmaalla muurariporukan kanssa 

erimielisyyksiin työn hinnoista. Muurarin ammatin jo nuorena käytännössä oppinut Mattinen 

ratkaisi riidan yksinkertaisesti. Hän teki muurausurakan itse puoleen hintaan muurarien 

vaatimasta hinnasta, värväsi Niemelänkin mukaan ja koulutti hommaan vielä pari 

”sekanoomia” saumaustöihin. Vähän tämän jälkeen Mattinen ja Niemelä olivat mukana erään 

koulurakennuksen urakkakilvassa. Vaikka kaksikko vielä tuon urakkahuutokaupan hävisikin, 

oli aloittelevan rakennusliikkeen bisnesidea jo kirkastunut: mitä enemmän tekee itse, sitä 

vähemmän täytyy muille maksaa. ”Meillä oli niin rautainen suunnitelma: olisimme tehneet 

itse suuren osan paria muuraria apuna käyttäen – ei sellaista porukkaa mikään tapa”.165

Rakennustoimisto Mattinen ja Niemelä sai lupaavan alun: jo yrityksen virallisena 

perustamisvuotena 1950 sillä oli työn alla muun muassa kolmen aravatalon työmaa, johon 

tuli 29 asuntoa. Urakoita saatiin tasaiseen tahtiin, ja paikalliset yrittäjät ja pankki auttoivat 

alkuvaikeuksista yli. Tuolloin myös aravataloalueen muurausurakassa jouduttiin paikallisten 

muurarien kanssa tinkimään. Kun työn hinnoittelu tuntui nuorista yrittäjistä kohtuuttomalta, 

he kouluttivat ”pystymetsästä” muurariporukan, jonka avulla työstä selvittiin halvemmalla. 

Jatkossa yritys sai tehtäväkseen esimerkiksi Pälkäneen päiväjatkokoulun (Onkkaalan koulun). 

Tarjouskilvassa kunnanjohtaja jopa ihmetteli, oliko sitä laadittaessa sattunut laskuvirhe, kun 

se oli niin paljon muita halvempi. Työ osoittautui kuitenkin Mattiselle ja Niemelälle todella 

kannattavaksi.

165Emt. 14.
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Tampereen rakennuspiireissä ei vielä 50-luvun alussa tunnettu Mattisen ja Niemelän nimeä, 

mutta kauaa ei tätä tietämättömyyttä kestänyt. Toijalalaisilla oli tuohon aikaan työmaita 

ympäri maakuntaa, joita valvoessaan ja rakentaessaan isännät majoittuivat usein autoonsa. 

50-luvun puolessa välistä Mattinen ja Niemelä jo pohtivat, miten päästä käsiksi Tampereen 

urakoihin. Kaupunkiin asettuminen tietenkin houkutteli maaseudun pienehköä toimijaa, sillä 

noina vuosina Suomi kaupungistui rajusti, ja urakoita todella piisasi. Mutta jos oli 1800-

luvun ammattikuntalaitoksen aikaisella käsityöläismestarilla vaikeutensa päästä Tampereelle 

paikallisten mestarien vastustuksen vuoksi, niin sama henki kyllä vallitsi edelleen Tampereen 

reviirikseen kokeneiden rakentajien keskuudessa.

Mattinen ja Niemelä saivat vastaansa reviiriään puolustavat kilpailijat, jotka eivät 

luonnollisesti olleet kaikkein vieraanvaraisinta väkeä. Mattisen ja Niemelän ensimmäinen 

urakka Tampereella oli Sähkölaitoksen kytkinhalli ja sitten tulivatkin jo Asunto Osakeyhtiö 

Rantaperkiön rivitalojen 48 huoneistoa. ”Toijalan jätkät menee nurin”, uhosivat tuolloin 

tamperelaiset, eivätkä ollenkaan viimeistä kertaa.166 Vuonna 1957 Mattinen ja Niemelä saivat 

Tampellan kolmen asuinkerrostalon, As. Oy. Sammonkartanon urakan halvimman tarjouksen 

perusteella. Tämäkin urakka meni tamperelaisten mielestä niin halvalla, etteivät tulokkaat 

voisi siitä mitenkään selvitä. Ei tiedetty, että toijalalaiset olivat jo vanhastaan todellisia 

mestareita kustannuksissa säästämisessä, ja siihen perustui myös heidän myöhempi irtiottonsa 

elementtitekniikan avulla.

Vuonna 1957 Mattisella ja Niemelällä oli Sammonkartanon lisäksi tekeillä asunto-

osakeyhtiöiden Liisankallio ja Liisanpuisto rakentaminen, eli työn alla oli viisi kerrostaloa, 

joihin tuli yhteensä 360 asuntoa. Se oli firmalle todellinen harppaus. Työmaille tarvittiin 650 

työntekijää. Tuo oli yksi vaihe, jossa nuori yritys olisi voinut saada lopun lennolleen, sen 

verran isompia urakoita yhtäkkiä pyöritettiin. Työpäälliköksi ryhtynyt Mattinen oli kuitenkin 

päättänyt, että tämä urakka pitää. ”Mattinen oli niin energinen, niin aktiivinen siihen työn 

suuntaan, ettei sellaista ikinä ennen ollut Tampereella nähty!”167, muistelivat mestarit 

myöhemmin Mattista, joka kävi lähes joka päivä kaikki työmaiden huoneistot läpi. Hän olikin 

jatkuvasti tarkkaan tietoinen missä mennään.

166Emt. 26.
167Emt. 28.
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Mattisen ja Niemelän pokerinaaman pitävyyttä kysyttiin myös useamman kerran, ja se 

pokkahan piti. Esimerkiksi tiilien hankinnassa jouduttiin bluffaamaan, kun ”villien” 

tiilitehtaiden yhteenliittymä Tiilikeskus pyysi tuotteistaan liian kovaa hintaa. Mattinen tarjosi 

tiilestä 13 markkaa, mutta kun myyjä vaati 18:aa, antoi Mattinen tinkaamisen jo venyttyä 

Tiilikeskukselle kolme päivää aikaa, jonka jälkeen hän ostaisi tiilet muualta. ”Mistä saat?”, 

epäili myyjä, johon Mattinen vastasi sen olevan hänen oma asiansa, vaikka todellisuudessa 

halvemmasta vaihtoehdosta ei tainnut olla tietoakaan. Tiilikeskus kuitenkin luovutti, ja tällä 

kaupalla Mattinen & Niemelä säästi 12,5 miljoonaa markkaa materiaalikustannuksia.

Kesällä 1958 ilmapiiri työmailla oli työtekijöiden ja työnantajien välillä poikkeuksellisen 

kireä. Korpilakkoja syntyi siellä täällä, kun milloin mikäkin porukka ryhtyi vaatimaan 

parannusta etuihinsa. Mattinen & Niemelä oli jo vuosia kuulunut Rakennusteollisuusliittoon, 

mutta tamperelaisten rakennusliikkeiden silmissä toijalalaiset olivat ilmeisesti yhä edelleen 

vastenmielisiä, eikä solidaarisuutta heiltä herunut. Ilmeisesti ne tekivät tahallista kiusaakin. 

Mattinen ja Niemelä muistavat kilpailijoiden peräti lähettäneen heidän työmailleen 

”agentteja”, jotka yllyttivät lakkolaisia olemaan suostumatta isäntiensä tarjouksiin. 

Työntekijöiden, sanotaan vaikka eri työmaiden rapparien yhteydenpidon lakkoaikaan toki 

ymmärtää, mutta kilpailijan sekaantuminen tällä tavalla toisen neuvotteluihin kuulostaa perin 

ikävältä. 

Joka tapauksessa lakkolaiset vaativat tuolloin muun muassa palkkaa lakkonsa ajalta sekä 

riitojen vuoksi erotetun luottamusmiehen työsuhteen palautusta. Lakossa oltiin oltu jo kuusi 

viikkoa, kun Mattisen ja Niemelä bluffi-kortti lävähti pöytään. Isännät pakkasivat auton 

katolle virvelinsä ja onkensa ja ajoivat työmaalle, jonka liepeillä lakkotoimikunta istuskeli. 

”Nyt me lähdemme kahdeksi viikoksi Lappiin kalaan ja tänä aikana ei neuvotella mitään”, 

Mattinen ja Niemelä sanoivat, ja ilmoittivat vielä piipahtavansa konttorilla antamassa 

ohjeensa. Kun kaksikko sitten ajoi mutkan kautta konttorille, oli lakkotoimikunta täällä 

vastassa. Vaatimusta lakonajan palkasta ei enää ollut, mutta kun sopimus syntyi, palkattiin 

erotettu luottamusmies sentään takaisin. Työt alkoivat seuraavana aamuna.168 Itse työmaat 

tulivat valmiiksi ajallaan, ja saamillaan voitoilla Mattinen & Niemelä osti käytettynä Kaiser-

merkkisen nosturin. Tampereella nosturin hankkimista pidettiin tähän saakka sinettinä 

168Emt. 31–32
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rakennusliikkeen tulevalle konkurssille, sillä sellaiseen olivat ajautuneet laiteen aiemmin 

omistaneet tamperelaisliikkeet.

Mattinen & Niemelä oli napit vastakkain myös tamperelaisten rakennusliikkeiden omistaman 

sorayhtiön Soraseulan kanssa. Luottoraja oli esimerkiksi niin tiukka, että jokainen kuljetus 

piti maksaa sitä haettaessa. ”Onhan se kumma, jos ei maailmasta muuten soraa saa kuin 

ostamalla Soraseulalta”, oli Mattinen kivahtanut. Varmasti osaksi tämän kohtelunsa vuoksi 

Mattinen & Niemelä osti Ylöjärveltä kolme hehtaaria soramaata. Tuli lisäksi 

soranmurskaamo ja lajitteluasema, ja yrityksen nimeksi ristittiin Haaviston Sora (joka oli 

vuodesta 1964 lähtien Pirkan Elementtirakenne Oy).

Mattista & Niemelää oli Suomen elementtirakentamisen uranuurtajana, ja siinä keskeinen 

henkilö oli nuori insinööri Pentti Palenius. Tämä tuli vuonna 1957 Mattisen ja Niemelän 

palvelukseen tosin jatko-opinnot yhä mielessään. Hän haeskeli diplomityön aihetta ja 

Mattinen laittoikin Paleniuksen tamperelaisten kunnallisvirkamiesten perustaman asunto-

osakeyhtiön Kunnankonnun työmaalle ”jonkinlaiseksi kehittelijäksi”. Eräänlainen 

suomalaisen rakennushistorian merkkitapaus koettiin Kunnankonnun työmaalla, jossa 

Palenius kerran katseli työmaapiirustuksia. ”Sitten hän piirsi ratkaisevan viivan paikkaan,  

jossa ulkoseinä ja välipohja kohtasivat: ulkoseinä muuttui erilliseksi monikerroksiseksi  

”levyksi”, joka jatkui välipohjan alapuolelle. ”Täähän on elementti!”, Palenius sanoi 

ulkoseinää osoittaen. ”Pannaan se päistään kiinni kantaviin seiniin ja juotetaan se 

reunastaan välipohjalaattaan.”169

Kunnankonnusta tuli oikeastaan koko Suomen mitassa ensimmäinen merkittävä 

elementtitekniikan koekenttä, vaikka kehitys tällä alulla oli sekä alussa että myöhemminkin 

eri puolilla päällekkäistä. Tänne hankittiin Tanskasta Suomen ensimmäiset teräsmuotit ja 

käyttöön otettiin myös puiset suurmuotit. Pantiin pystyyn myös työmaavalimo, ja lopulta 

ensimmäiset julkisivuelementit nostettiin paikoilleen omalla nosturilla. Toki esimerkki oli 

ulkomainen, olivathan Mattinen ja Niemelä käyneet jo 50-luvun puolesta välistä ulkomailla 

”vakoilemassa” menetelmien kehitystä. Elementtikokeiluja tamperelaiset olivat toki tehneet 

jo aiemminkin. Itse asiassa jo Liisanpuiston työmaalla oli katettu työmaavalimo, jossa 

169Emt. 33.
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rakennusmestari Paavo Tommolan (perinnetoimikunnan jäsen!) mukaan valmistettiin 7 

senttiä paksuja betonielementtejä sekä hormi- ja roskakuiluelementtejä. Tuotteita tehtiin tässä 

elementtitehtaan prototyypissä muillekin työmaille, ja kun rakentamisen tulevaisuuden suunta 

alkoi kirkastua, alkoivat Mattinen ja Niemelä katsella paikkaa oikealle elementtitehtaalle.

Tehdas tuli Sarvijaakonkadulle Kalevaan pikavauhtia, niin nopeasti, ettei sille ollut vielä 

saatu edes rakennuslupaa, kun perustukset, pilarit ja yläpalkki olivat jo paikoillaan. 

Rakennustöihin oli ryhdytty melkein heti, kun vuokratontti saatiin, ja tokihan kaupunki tiesi, 

mitä paikalle haluttiin rakentaa. Tämän tehtaan tuotteilla saatettiin aloittaa niin sanottu 

puolielementtirakentaminen, jossa ulkoseinät ja kevyet väliseinät tehtiin elementeistä.170 

Kauaa ei kulunut, kun Suomessakin oltiin jo valmiita täyselementtitekniikkaan. Ensin 

välipohjat ja pian myös kanatavat seinäelementit saatettiin valmistaa tehtaalla. Tämä oli paitsi 

täyttä elementtitekniikkaa, myös rakennuslalan lähes täydellistä teollistumista.

Teollisen rakentamisen läpimurto ei olisi tapahtunut pelkästään elementtitehtaiden avulla. 

Yhtä tärkeää kuviossa oli kaupungistumisen aiheuttama paine asuntotuotantoon sekä yhä 

suuremmat urakat, jotka lopulta mahdollistivat hintalapun alentamisen. Hinnoista tulikin 

”toijalalaisten” ja tamperelaisten rakentajien seuraava kitka ja kateuden aihe, ja kilpailijat 

syyttivät elementtitalojen olevan ”sontaa” tiilitalojen rinnalla. Tästä voidaan toki yhä 

tänäänkin olla kahta mieltä, mutta haukkujat joka tapauksessa seurasivat 

elementtirakentamisen uranavaajan perässä, ikäväkseen vain muutaman vuoden kehitystä 

perässä. Kun Mattinen & Niemelä sai Kiinteistö Oy Kalevan Sammon urakan, kilpailijat 

kritisoivat kaupunkia vieraspaikkakuntalaisten suosimisesta ja täysin epärealististen 

laskelmien hyväksymisestä. Kaupunginjohtaja Erkki Lindfors kuitenkin päätti keskustelun 

toteamalla, että urakoita kyllä piisaa toistaiseksi kaikille, jotka rakentavat samalla hinnalla.

Kalevan Sammon kahdeksan kerrostaloa ja 288 asuntoa rakennettiin neljä vuotta. Kahteen 

ensimmäiseen taloon elementeistä tuli vain kevyet rakenteet ja ulkoseinät ja tätä seuraaviin 

kahteen taloon elementeistä tehtiin myös välipohjat. Loput neljä taloa oli elementtirakenteisia 

kellarikerroksista lähtien. Tampereen ja koko Suomen ensimmäinen täyselementtitalo oli 

kuitenkin Mattisen & Niemelän toinen kohde Lemminkäisenkatu 2:ssa. Vuonna 1959 

Mattinen ja Niemelä sai myös Yhteiskunnallisen korkeakoulun eli Tampereen yliopiston 

170Emt. 36.
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rakennusurakan, joka oli tilavuudeltaan peräti kolme kertaa Kalevan Sampoa suurempi 

työmaa. 

Saatuaan vankan jalansijan Tampereelle, Mattinen & Niemelä alkoi laajentua edelleen. 

Yhteiskunnallisen korkeakoulun työmaalla vetäjänä ollut Kalle Kiviniemi asettui 

Valkeakoskelle perustettua rakennusliikettä johtamaan. Kiviniemi oli firman luottomiehiä ja 

kohosi myöhemmin liikkeen kolmanneksi yhtiökumppaniksikin. Liike lähti hyvin käyntiin ja 

se ryhtikin pian jo Helsinkiäkin lähestymään ”radanvarren kaupunkeja vyöryttämällä”. 

Ensimmäinen urakka pääkaupunkiseudulla oli 440 huoneiston puolielementtitaloalue 

Tapiolaan. Samoin Lappeenrannassa, Mattisen ja Niemelän synnyinseuduilla isännät lähtivät 

osakkaiksi Hännikäinen & Mansikka -nimiseen rakennusliikkeeseen, josta kehittyi pian 

alueensa suurin.

Kilpailijoiden yhteisponnistuksia: Tasa Oy ja Soraseula

Asuntokysymys oli valtakunnallinen ja varsinkin vasemmistolaisessa osuustoimintaliikkeessä 

pohdittiin sosiaalisen asuntotuotannon käynnistämisen mahdollisuuksia jo 20-luvun alusta 

lähtien. Kuitenkin vasta Talvi- ja Jatkosotien tuhot ja aluemenetysten aiheuttama siirtolaisuus 

saivat aikaan todellisia lakimuutoksen, jonka ansiosta sosiaalisesta asuntotuotannosta tuli 

laajamittainen rakennusteollisuuden osa-alue. Talvisodan jälkeen eduskunta hyväksyi lain, 

jossa valtio saattoi myöntää lainoja ja niiden takuita asunto-osakeyhtiöpohjalla 

rakennettaville asuintaloille. Helsingissä oli perustettu jo vuonna 1938 Helsingin 

Asuntokeskuskunta Haka, joka laajeni nopeasti valtakunnalliseksi, ja lopulta 1980-luvulla 

Suomen suurimmaksi rakennusliikkeeksi. Uusi laki ja Hakan esimerkki sai kuitenkin myös 

tamperelaiset rakennusalan yrittäjät kiinnostumaan uudesta asuntotuotantomallista. 

Tampereen suurimmat urakoitsijaliikkeet perustivatkin vuonna 1940 Tampereen Sosiaalisen 

Asuntotuotanto Tasa Oy:n, josta tuli pian suuri tekijä tamperelaisessa rakentamisessa.

Tampereen suurimpien rakennusliikkeiden johtomiehillä, niin kilpailijoita kuin olivatkin, oli 

1930-luvulla varsin veljelliset välit toisiinsa. Tavaksi oli esimerkiksi tullut pitää viikoittain 

”perjantaipalavereita” yhteisellä lounaalla, joissa nämä ammattiveljet, suurin osa heistä 
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rakennusmestareita, keskustelivat alan ajankohtaisista asioista. Paikalla oli pamppuja 

Tampereen suurimmista rakennusliikkeistä kuten Tähtinen & Sola, Tampereen 

Sementtivalimo ja Rakennus Oy, Niilo Ahti Oy sekä Auttila & Noppa Oy. Kiinteimmin 

näihin palavereihin osallistuivat Aarne Sola, Niilo Ahti ja Yrjö Salo. Ajatus 

rakennusliikkeiden yhteisestä sosiaalisen asuntotuotannon yhtymästä heräsi tällaisessa 

palaverissa ensi kertaa, kun Haka-yhtymän toiminta ja laajeneminen Tampereelle tuli 

lounaalla puheeksi. Asiaa lähti viemään eteenpäin erityisesti Niilo Ahti, josta tuli Tasa Oy:n 

ensimmäinen toimitusjohtaja.

Kilpajuoksu puolikunnallisen rakentamisen markkinoilla eteni tasatahtia, kun Tampereen 

Hakan perustamiskokous oli vuoden 1940 marraskuun alussa, reilua viikkoa Tasa Oy:n 

vastaavaa myöhemmin. Tasa Oy:n perustava kokous pidettiin puolestaan päivää ennen kuin 

maan hallitus hyväksyi sosiaalisia asuntolainoja ja takuita koskevat lait. Liekö 

perustamisvaiheessa ollut hieman toisenlaisiakin suunnitelmia, mutta Tasa Oy joutui pian 

täydentämään yhtiöjärjestystään. Laki nimittäin edellytti, ettei yhtiöiden osakkaille, johtajille 

ja toimihenkilöille suoritettaisi minkäänlaisia taloudellisia etuisuuksia tavallisen osakkaiden 

voitonjaon sekä johtajien ja työntekijöiden kohtuullisten palkkojen lisäksi. Tätä kohtaa Tasa 

Oy joutui hieman korjaamaan jälkikäteen.171

Vuosikymmenten aikana Tasa Oy rakensi sellaisen määrän asuntoja ja varsinkin kerrostaloja, 

ettei kaikkia niitä kannata tässä lähteä luettelemaan. Välittömästi perustamisensa jälkeen Tasa 

alkoi tiedustella kaupungilta vuokratontteja uusille asunto-osakeyhtiöille sekä urakoita 

pommituksissa tuhoutuneiden rakennusten tonteille. Tasa Oy:n ensimmäinen rakennushanke 

lähti liikkeelle jo vuoden 1941 maaliskuussa, eli muutamaa kuukautta yhtymän perustamisen 

jälkeen. Kokeneet rakentajat eivät tosiaan jääneet pyörittelemään peukaloitaan. Ensimmäinen 

kohden oli Nyyrikintielle rakennettu As. Oy Tampereen Tasa, jonka nimi on myöhemmin 

muutettu As. Oy Nyyrikiksi. Alkuaikojen urakoita, joissa pääurakoitsijoina vaihtelivat 

yhtymään kuuluneet rakennusliikkeet, olivat esimerkiksi Tammerlinna, Huberin talo ja As. 

Oy Puolimatka. 50-luvulla Tasa rakensi muun muassa aikanaan Pohjoismaiden suurimman 

yhtenäisen rakennuskompleksin, yhteensä 500 asunnon Kalevankartanon, jonka tamperelaiset 

tuntevat paremmin Kiinan muurina.

171Sinisalo, Uuno: 35 vuotta suunnitelmallista asuntotuotantoa. Tasa Oy 1940–1975.



119

Kalevan kaupunginosan rakentaminen oli 50-luvulla Tasa Oy:n keskeistä työmaata, ja kun 

sosiaalisen asuntotuotannon mallin mukaan alettiin 60-luvulta lähtien rakentaa lähiöitä, oli 

Tasa Oy:n rakennusliikkeet usein urakoimassa. Amurista ja Tammelasta Tasa hankki tontteja 

vuodesta 1969 lähtien ja varsinkin jälkimmäisessä Tasa oli noin 20 tontillaan varsin 

huomattava rakentaja. Lisäksi yhtymän työn jälkeä voi ihastella sellaisissa kaupunginosissa 

kuten Hervanta, Tesoma ja Lentävänniemi.

Tasa Oy ei jäänyt viimeiseksi tamperelaisten rakennusmestareiden aloittamaksi ja sinänsä 

kilpailevien urakoitsijoiden yhteiseksi yhtiöksi. Vuonna 1946 vahvistettujen valtakunnallisten 

betoni- ja teräsbetonirakenteiden normaalimääräysten jälkeen tamperelaisissa 

rakentajapiireissä heräsi ajatus sellaisen yhtiön perustamisesta, jolta voitaisiin jatkossa 

varmistaa tasalaatuisen kiviaineksen toimitukset. Vuonna 1950 kokoontuivat keskeiset 

tamperelaisliikkeet yhteen ja päätyivät pyytämään kaupunkia vuokraamaan perustettavalle 

yhtiölle tontin Kalevanharjulta. Rakennusliikkeet tulivat pian kuitenkin siihen tulokseen, että 

Tampereen kaupunki olisi saatava hankkeeseen mukaan. Näin tapahtuikin. Kun Soraseula 

Oy:ksi nimetty yhtiö perustettiin vuonna 1951, tuli Tampereen kaupunginhallituksesta sen 

suurin osakas yhteensä 60 osakkeellaan. Soraseulan muut osakkaat olivat Rakennusliike 

Aaltonen & Lehtonen (5 osaketta), Rakennustoimisto Auttila & Noppa Oy (5), 

Rakennustoimisto Niilo Ahti Oy (6), Keskisen Rakennusliike Oy (6), Laasti Oy (6), Tasera 

Oy (6) sekä Rakennustoimisto Tähtinen & Sola (6). Jo yhtiötä perustettaessa oli suunnitteilla 

oman betonitehtaan rakentaminen Tampereelle, mutta sellainen päästiin rakentamaan vasta 

1959. Betonin valmistuksesta tulikin sittemmin Soraseula Oy:n päätoimiala.

4.3. Rakennusmestarit rakennusaineiden tuottajina ja innovaatioiden kehittäjinä

Rakentaminen ja työmailla käytössä olleet rakennusmenetelmät alkoivat ajautua 1900-luvun 

ensimmäisinä vuosikymmeninä murroksen, jonka aikana vuosisatoja vanhoista 

käsityömäisistä menetelmistä siirryttiin nykyaikaiseen ja moninkertaisesti tehokkaampaan 

rakennustoimintaan. Varhaisemman vaiheen ratkaisevimmat edistysaskeleet 
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rakennustekniikassa olivat konevoiman käyttöönotto rakennustyömaiden eri osissa sekä 

varsinkin rautabetonitekniikan läpimurto. Ilman näitä teollis-teknologisia murroksia ei 

siirtyminen puutalovaltaisesta rakentamisesta yhä suurempien ja korkeampien kivitalojen 

pystyttämiseen olisi koskaan ollut mahdollistakaan. Erilaisia rakennusaineita alettiin tuottaa 

teollisesti kutakin tarkoitusta varta vasten perustetuissa erikoistuneissa yrityksissä ja 

verstaissa. Tämä kehitys johti lopulta siihen, että kaikenlaiset käsityömäiset työt vähenivät 

dramaattisesti rakennuspaikalla. Yhä tehokkaamman rakentamisen ideologia voimistui vuosi 

vuodelta ja urakka urakalta. Vuosikymmenten vieriessä lähestyttiin yhtä hitaasti kuin 

varmastikin lopulta elementtitekniikan 60-luvun läpimurrossa toteutunutta rakentamisen 

ideologiaa, jonka mukaan rakennuspaikalla ainoastaan kootaan yhteen teollisesti tuotetut 

”rakennuspalikat”. Elementtitekniikka käytännössä lopetti muurarin ammatin entisessä 

laajuudessaan, ja sitä on pidetty myös varsinaisen käsityömäisen rakentamisen loppuna.

Tehokkuusajattelu eli kuitenkin todella voimakkaana myös vanhemmassa rakentamisessa, 

kuten Tampereellakin varsinkin 1800-luvun lopulta eteenpäin. Tarve synnytti keinoja. Mitä 

tahansa, mikä voisi nopeuttaa tai tehdä rakentamista edullisemmaksi myös kokeiltiin. 

Teollistuminen ja kaupungistuminen aiheuttivat Suomessa 1800-luvun lopun kaupunkeihin 

valtavan asuntojen tarpeen ja tonttimaan hinnat nousivat merkittävästi. Tarvittiin entistä 

nopeampia ja tehokkaampia menetelmiä, jotta ennenkuulumattoman laajamittaiset 

rakennustyömaat saatiin toteutettua yhä tiukempien aikataulujen sisällä. Rakennuttajat ja 

urakoitsijat seurasivat silmä kovana paitsi kilpailijansa menetelmiä, myös kansainvälisiä 

ratkaisuja ja keksintöjä. Oikeastaan paljon parjattua elementtitekniikkaa voi hyvin verrata 

esimerkiksi rautabetonitekniikkaan. Kun menetelmät oli ensin ulkomailla havaittu 

menestyksellisiksi, ei Suomessa ollut enää kyse siitä, tuleeko kyseinen tekniikka tänne vai ei, 

vaan siitä, kuka tällä tekniikalla alkaa rakentaa.

Maaperä uusien ja entistä tehokkaampien menetelmien omaksumiselle oli mitä hedelmällisin. 

Sekä rakennustekniikan että myös ihmistyövoiman tehokkaampi hyödyntäminen oli 

rakennuttajien ja rakennusalan työnjohdon keskeisiä kysymyksiä. Konevoiman, siis höyry- 

tai sähkövoiman käytön mahdollisuudet punnittiin tarkkaan. Tarkoin arvioitiin myös 

työmiesten inhimillistä suorituskykyä, kun järjestäytynyt työväki sai läpi vuosisadan vaihteen 

molemmin puolin lyhennyksiä työaikaansa. Vuonna 1917 vahvistettu koko maata koskeva 

kahdeksan tunnin työaikalaki oli polttava keskustelukysymys, kun rakennusalan työnjohtajat 
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ja siis myös rakennusmestarit olisivat halunneet talviaikaan seitsemän ja kesän parhaaseen 

työskentelyaikaan yhdeksän tunnin työajan. Työajan pudottaminen tunnilla merkitsi samalla 

11 prosentin palkankorotusta tehdystä työajasta. Lihasvoiman korvaaminen koneilla nähtiin 

yhä tärkeämpänä tavoitteena, samoin kuin työnjohdon tuli suunnitella työt jopa tieteellisellä 

tarkkuudella. Tehoa rakentamiseen ja samalla sijoitetun pääoman tuottamiseen haviteltiin 

lisäksi suosimalla urakkatöitä. Rakennushankkeita annettiin mielellään tehtäväksi 

kokonaisurakalla ja myös työntekijöiden työtehoa viritettiin urakkapalkkauksen suosimisella 

tuntitöiden sijaan. Jo 1800-luvun puolella ongelmallisina pidetyistä urakkahuutokaupoista, 

jotka ajoittain laskivat rakennustöiden laatuvaatimuksia, ei niistäkään päästy kokonaan eroon.

Rakennustekniikan murrokset vaikuttivat monella tapaa rakennustyömaiden eri 

ammattilaisten työnkuvaan. Rautabetonitekniikka esimerkiksi muutti selvästi muurarien 

työtä, kun esimerkiksi entisaikojen muurarien taidonnäyte, holvien muuraus, jäi pois. 

Rautabetonitekniikka synnytti uusia ammattiryhmiä kuten raudoittajat, betonivalajat ja lisäksi 

aivan uuden virkakunnan, rakennusinsinöörit. Betonin syrjäytettyä luonnonkiven myös 

erilaiset kivityöt vähenivät ratkaisevasti. Myös kirvesmiehen työnkuva muuttui radikaalisti 

rautabetonin ja konevoiman myötä. Erilaiset puusepän työt siirtyivät työmailta koneistettuihin 

puusepänverstaisiin, ja aiemmin puusta valmistettujen välipohjien sijaan kirvesmiehet 

ryhtyivät nyt tekemään muotteja betonirakenteiden valua varten. Erilaisten konevoimaa 

käyttävien kuljetus- ja nostolaitteiden ilmaantuminen työmaille muutti myös erilaisten 

sekatyömiesten työnkuvaa.172

4.2.1. Rakennusmestarit tiilitehtailijoina

Rakennusmestarit ja heidän perustamansa rakennusliikkeet perustivat ja hankkivat 

hallintaansa (ostivat) luonnollisesti myös monia tiilitehtaita turvatakseen tämän aikansa 

rakennusalan todellisen massatuotteen varman ja edullisen saatavuuden. Tamperelaisella ja 

suomalaisella tiiliteollisuudella on pitkä historia, johon tässä ei sen enempää puututa. 1800-

luvun puoliväliin saakka paikallinen tiiliteollisuus oli pienimuotoista ja talonpoikaista, kun 

varsinkin maanviljelijät tehtailivat tiiliä sivutoimenaan. Siihen asti eniten tiiliä oli kerralla 

tarvittu Finlaysonkin ”Kuusvooninkiseen”. Tuolla Erik Wennerqvistin mestaroimalla 

172Lahti 1960, 213–214.
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työmaalla tiilet itse asiassa loppuivat kesken viidennen kerroksen ja 400 000 tiilen kohdalla. 

Rakennus jouduttiin kattamaan talven yli ja viimeinen kerros päästiin muuraamaan vasta 

seuraavana keväänä.173

Tampereen myöhemmin hyvinkin vireän tiiliteollisuuden keskuspaikat ovat sijainneet 

Tammerkosken alajuoksulla ja sen Nalkalan puoleisella rannalla Ratinan suvannon tienoilla, 

Viinikassa ja Hatanpään kartanon mailla sekä myöhemmin varsinkin Kalevassa. Nykyisen 

Kalevan seudulle perustettiin 1800-luvun lopulta lähtien merkittävimmät tiilitehtaat 

Puolimatkan tiilitehdas (tuotanto alkoi vuonna 1891), Salho-ojan (eli Kalevan) tiilitehdas 

(1897) ja Harjun tiilitehdas (1898). Varsinkin Puolimatkan tiilitehtaasta tuli pitkäikäinen, kun 

omistajien jo useampaankin kertaan vaihduttua tiilenlyönti lopulta lakkasi tehtaalla vasta 

vuonna 1963. Puolimatkan tiilitehdas nousi ”Tammelan vainiolle”, eli nykyisen Kalevan 

kaupunginosan seudulle, joka vuonna 1885 oli lähes asumatonta peltovainiota ja metsää. 

Kaupungin rajahan oli Kyttälän vuonna 1877 toteutuneen liitoksen myötä siirtynyt yhä 

kauemmas itään ja yhtenä perusteena kaupungin rajan siirtämiselle niinkin kauas oli juuri 

tiilentuotannolle soveltuvan savimaan saanti.174

Ensimmäiset rakennusmestarit suuremman kokoluokan tiiliteollisuudessa olivat juuri 

Pitkäniemen sairaala-alueen suururakointia toimittaneet rakennusmestarit Theodor Schreck, 

Paavo Leander ja Kaarle Helander sekä arkkitehti ja toellisuuskoulun rehtori Georg Schreck. 

He vuokrasivat Viinikan tiilitehtaan Hatanpään kartanon omistajiin tuolloin kuuluneelta Nils 

Idmanilta, joka jäi historiaan jäätyään kiinni myöhemmin Pohjoismaiden suurimmasta 

pankkikavalluksesta. Pitkänniemen urakka oli aikanaan Suomen suurin yksityinen 

rakennusurakka ja sen 30 rakennukseen tarvittiin yhteensä jopa kymmenen miljoonaa tiiltä.

Screckin rakentajaveljesten osalta tämä ei jäänyt ainoaksi pyrinnöksi tiiliteollisuudessa. 

Pitkänniemen työmaan oltua vielä kesken, oli Theodor Schreck tällä kertaa toisen veljensä, 

pormestarin ja raastuvanoikeuden oikeusneuvosmiehen Hjalmar Schreckin kanssa 

perustamassa tiilitehdasta Kalevaan. Kun tehtaalle piti hakea tonttia ja toimilupaa ja kun 

sukunimi oli Schreck, tällainen anomus oli tuohon aikaan lähinnä muodollisuus. Hjalmar 

Schreckin virkanimike oli pormestari, joka tuolloin tarkoitti maistraatin ja raastuvanoikeuden 

johtavaa viranhaltijaa. Tontti ja lupa heltisivät automaattisesti. Eikä hakemuksessakaan turhia 

aneltu, vaan siinä herrat suorastaan käskevät kaupunkia luovuttamaan tontin ja määräävät 

hinnankin:
173Hildén, Juhani: Savipeltojen Savupiiput, 14.
174Emt. 33.
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”...että eräs 0,75 hehtaarin suuruinen maapalsta hakijan Messukylän rajalla sijaitsevan 

tiilitehtaan läheisyydessä on vuokrattava hänelle 25 vuodeksi 400 markan vuotuista  

korvausta vastaan Hehtaarilta ja että paikalla löytyvät puut ovat edullisimmalla tavalla  

myytävät.”

Schreckit olisivatkin voineet sanella vuokrasopimuksen itselleen muitta mutkitta, ellei asiasta 

olisi ilmaantunut valitusta. Valtuusmiehet olivat nimittäin itse aiemmin säätäneet, ettei 

kaupungin alueita saanut luovuttaa ilman julkista huutokauppaa. Päätös kumottiin ja 

huutokauppa järjestettiin. Palstalle pääsi vuokralle korkeimman tarjouksen tehnyt Theodor 

Schreck.175

Schreckien tehtaan nimeksi tuli Harjun tiilitehdas, joka vuoteen 1905 mennessä kohosi 

Tampereen merkittävimmäksi alallaan. Työntekijöitä tehtaassa oli tuolloin jopa 75. Theodor 

Schreck tarvitsi melkoisesti rakennuskiveä urakoimillaan työmailla, joita olivat muun muassa 

Kalevankankaan kupeeseen vuonna 1910 noussut yleinen sairaala (nykyinen 

Terveydenhuolto-oppilaitos), klassillinen lyseo, teatteritalo, talouskoulu sekä Heikki Tiitolan 

vuonna 1910 piirtämä Ososentalo. Schreck urakoi myös useita tehdaskiinteistöjä ja toimitti 

punaisia ja rautapalaneita tiiliä myös Johanneksen kirkolle (Tuomiokirkolle), vaikka täällä 

hän ei ollutkaan urakoitsijana.176

Pirkanmaan alueella toimi vuosien 1885–1978 pitkälle toista sataa tiilitehdasta. Rakentamisen 

tavat kuitenkin muuttuivat perusteellisesti elementtitekniikan myötä ja perinteikäs 

teollisuudenala hiipui ja lopulta sammui. Suomeen perustettiin vuonna 1953 tiilien 

myyntijärjestö Tiilikeskus Oy, jonka osakkaat edustivat yli 70 prosenttia koko maan 

tiilituotannosta. Sen ulkopuolelle jättäytyi lähinnä pieniä ja paikallista tarvetta tyydyttäviä 

tehtaita. Tiilikeskuksen järkeistetyllä logistiikalla päästiin eroon kustannuksia tuottaneista 

ristiinkuljetuksista ja se onnistui aluksi myös tavoitteessaan vakauttamaan tiilen hintatason. 

Perinteikkään tiiliteollisuuden loppu oli tuolloin kuitenkin jo lähellä. Sitä kuvastaa vuoden 

175Emt. 35–36.
176Emt. 44–46.



124

1953–1978 tilasto, jonka mukaan Tiilikeskus Oy:n tuotantonsa lopettaneista 58 osakkaasta 11 

yritystä oli tehnyt vararikon ja loput lopettaneet tuotannon kannattamattomana.

4.2.2. K. B. Saarelan laastitehdas ja kattohuopateollisuus

Rakennusalan teollistuminen ja työvaiheiden siirtyminen työmailta tehtaisiin ajoitetaan usein 

50-luvun lopussa alkaneeseen elementtirakentamiseen. Kunnari Saarelan toiminta 

tamperelaisessa rakennustoiminnassa osoittaa, että on työvaiheita aiemminkin järkeistetty. 

Ennen vanhaan ammatit ja yhteiskuntaluokka perittiin usein vanhemmilta. 

Rakennusmestaritkin ovat usein rakentajasukua, ja elleivät ole, on työharjoittelu suoritettu 

usein lapsuuden maalaiskodin monipuolisissa rakentamistakin sisältäneissä töissä. Rakentajan 

poika oli myös Kunnari Bernhard Saarela (1887–1981), joka suuntautui 

rakennusainetuotantoon ja nousi varsinkin sillä saralla tunnetuksi tamperelainen tekijäksi.

K. B. Saarelan isä Kustaa Hetanpoika Siren (1864–1944) syntyi sellaiseen aikaan, että ikänsä 

puolesta hän olisi ehtinyt mainiosti Tampereelle vuonna 1886 perustettuun teollisuuskouluun. 

Tässä tapaamme kuitenkin puhtaasti ahkeran työn avulla rakentajan tiensä raivanneen 

hahmon. Siren aloitti uransa renkinä, mutta 24 vuoden iässä hän saattoi aloittaa työskentelyn 

kirvesmiehenä. Hän sai haltuunsa toisenkin keskeisen rakentajan ammattitaidon, kun hän 

aloitti kirvesmiehen töidensä jälkeen työt muurarina ja uunintekijänä. Ei siis ihme, että 1890-

luvun lopussa Siren toimi jo työnjohtajana ja urakoitsijanakin. Vuonna 1900 Siren rakensi 

oman talon Osmonkatu 7:ään ja viisi vuotta myöhemmin Tammelan Puistokadulle.

Kustaa Sirén oli mies, jonka ansiosta puuduttava laastimyllyn veivaaminen hiljalleen loppui 

Tampereella.

”Isäni oli Tampereella ensimmäisiä, joka järjesti laastinvalmistuksen sähkövoimalla  

rakennuspaikalle. Aikaisemmin laastia tehtiin ihmisvoimalla joko väännettävällä myllyllä tai  

sitten lapiolla sekoittaen. Muurauslaastin valmistuksen myyntiä varten hän aloitti vuonna 

1902 silloisen entisen teurastuslaitoksen eli nykyisen Tampere-talon kohdalla. Isä osti Aleks  
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Pelanderilta vuonna 1905 Tampereella sijainneen sivuliikkeen, jossa sitten alkoi toiminta 

asfalttialalla”, muisteli K. B. Saarela ennakkoluulotonta isäänsä.177 

Aivan ongelmitta ei tuo Kustaa Sirenin nousujohteinen ura rengistä urakoitsijaksi kuitenkaan 

kulkenut, sillä myös hän sai osansa suhdannevaihteluille alttiin alan varjopuolista. Hän myi 

molemmat aiemmin rakentamansa talot ja osti vuonna 1907 Hämeenkatu 5:ssä sijainneen 

puutalon, tarkoituksenaan korottaa ja uudistaa tätä rakennusta muutenkin. Kireässä 

taloustilanteessa pankki kuitenkin perui jo kertaalleen myöntämänsä lainan ja Osmonkadun 

talostakin jäi ”ostajan petollisuuden vuoksi”178 huomattava summa saamatta. Siren joutui 

tällöin jättämään omaisuutensa velkojilleen.

K. B. Saarela itse aloitti työuransa vuonna 1899 tiilipoikana isänsä työmailla. Vuonna 1905 

isä lähetti Saarelan Helsinkiin ”maailmaa näkemään ja oppimaan”. ”Siellä perehdyin sen 

ajan rakennustöihin mielestäni aika perusteellisestikin. Syksyllä 1907 palasin Tampereelle ja 

isäni palvelukseen. Seuraavana keväänä aloitimme sitten yhdessä minun nimelläni laastin 

valmistuksen ja asfalttialan työt. Kesän 1908 olin vielä Helsingissä ansaitsemassa, sillä  

rahaa oli kovin vähänlaisesti”, Saarela muisteli.

Oman yritystoimintansa K. B. Saarela aloitti virallisesti kesäkuussa 1908 pääomalla, joka 

koostui hänen isällään olleesta 300 markasta, omista 3300 markan varoistaan sekä 5000 

markan vekselistä, jonka antoi kauppias Matti Vigelius. ”Nuorukaisen silmin silloista liike-

elämää katsellessani huomasin sen olevan erittäin epävarmaa. Vararikkoja tapahtui tämän 

tästä. Sen vuoksi pidin osakeyhtiömuotoa sopivampana ja toukokuussa 1911 Senaatti  

vahvistikin K. B. Saarela Oy:n yhtiöjärjestyksen. Alkupääoma oli lisääntynyt 7000 markkaan.  

Allan-veljeni otti samoihin aikoihin Porvoon tuomiokapitulista 3000 markan opintolainan,  

sillä hän opiskeli papiksi. Lainasta hän sijoitti tilapäisesti yhtiöön 2200 markkaa. Veljeni  

elämäntehtäväksi tuli papin tehtävät ja kun hän tarvitsi varat opiskeluihinsa, järjestelimme 

isälleni suuremman osuuden osakkeista siten, että Allan myi hänelle osakkeitaan. Minä 

puolestani maksoin osakkeet omista varoistani, jolloin isälleni tuli yhteensä 46 osaketta 

sadasta”, Saarela kertoi.

177Saarelan tyttären Tuttu Kirveen toimittama aineisto.
178em. kertomus.
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Isänsä esimerkin mukaan K. B. Saarela ryhtyi laastin toimittajaksi, joka tuottikin laastia 

vuosikymmenten ajan koko kaupungin tarpeiksi.179 Heikki Tiitola kehuu kirjassaan, kuinka 

rakentajien ei Saarelan tehtaan huolellisen kalkin sammuttamisen ansiosta tarvinnut pelätä 

rappauksiensa ”paukkuvan”. Vuonna 1912 Saarela muutti laastitehtaansa ortodoksista 

kirkkoa vastapäätä, jossa se oli vuoteen 1927 saakka. Tällöin valmistui Sorinkatu 4:ään 

tuolloin nykyaikainen tehdas-, varasto-, konttori- ja asuinrakennus. Rakennuksen suunnitteli 

Bertel Strömmer ja laastitehtaan Paraisten Kalkkivuori Oy:n insinööri Hoffström. Täällä 

siirryttiin käyttämään laastissa sammuttamatonta kalkkia, jolloin laatu parani oleellisesti.

Saarela ja hänen isänsä olivat rakentaneet pienen kattohuopatehtaan Messukylään jo vuonna 

1910. Tasan kymmenen vuotta myöhemmin Saarela onnistui ostamaan entisen Tampereen 

Asfalteeraustehtaan rakennukset Pispalasta. Nyt alkoi uusi kehitys kattohuovan 

valmistuksessa, kun yritys laajensi kiinteistöjään ja hankki vuonna 1925 uudet, jatkuvalla 

valmistusmenetelmällä toimivat koneet Saksasta. Myöhemmin, vielä kertaalleen uusituilla 

koneillaan Saarelan tehdas pystyi valmistamaan kahdeksan tunnin työpäivän aikana 800 

rullaa bitumihuopia ja noin 250 kääröä tervahuopaa. Tavaramerkkinä oli ”Tähti-huopa”, 

jonka rakentajat oppivat hyvin tuntemaan.

Vuonna 1940 tehdasrakennus rakennettiin kokonaan uudelleen ja tilalle tuli nyt 

kolmikerroksinen tasakattoinen tiilirakennus. Tällöin suunniteltiin myös nelikerroksinen 

tiilinen varastorakennus, jonka rakentaminen jäi Jatkosodan vuoksi myöhemmälle. Tämä 

yritys toimi sittemmin Tampereen Kattohuopa Oy:n nimellä.

Kunnari Saarelan yritys ei kuitenkaan keskittynyt vain kattohuovan tekoon, vaan rinnalla oli 

koko ajan muutakin materiaalikauppaa. Jo vuonna 1914 oli aloiteltu rakennuspuutavaran 

myyntiä. ”Perustimme lautatarhan ja höyläämön ja aloitimme rakennuspuun 

vähittäismyynnin. Vuonna 1950 niitä lautatarhojamme oli jo neljässä eri paikassa.” Vuonna 

1966 Saarela osti Puutavaraliike A. T. Sirén Oy:n, joka entisestään vahvisti yrityksen 

toimintaa puutavara- ja rakennustarvikekaupassa. Yritysosto myös kaksinkertaisti aiemman 

liikevaihdon.

179Tiitola, 92.
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Vuonna 1924 yritys hankki ensimmäisen kuorma-autonsa ja sotavuonna 1942 Saarela perusti 

erillisen kuljetusliikkeen, joka laajenikin varsin nopeasti. Pian sillä oli jo toista kymmentä 

kuorma-autoa ja kaksi henkilöautoa, joita tosin käytettiin vain omien tavaroiden kuljetuksiin. 

Eikä Saarelan yritteliäisyys siihen loppunut. Vuonna 1936 hän oli perustamassa yhdessä 

Artturi Solan kanssa Tierakennus Oy Tiera -nimistä yritystä, joka vireästä alustaan huolimatta 

lopetti toimintansa sotavuosiin. Vuonna 1924 Saarela oli myös perustamassa Suomen 

Kattohuopayhdistystä.

Saarela oli siis mukana todella monella alalla – oikeastaan aina siellä, missä tamperelaisessa 

ja pirkanmaalaisessa rakentamisessa oli puutteita tai kehityksen mahdollisuuksia. Parhaiten 

Saarelan suvun toiminta muistetaan ja myös näkyy tietenkin laastitehtaastaan, sen verran 

montaa tamperelaista tiilirakennusta Saarelan laasti edelleen kannattelee. Liike-elämän 

kiihtyvissä muutosprosesseissa arvostetun perheyhtiön osakkaat lopettivat liiketoiminnan 

vuonna 1986 myymällä viimeiseksi pääkonttorinsa Sorinkatu 4:ssä. Kunnari Saarela 

muistetaan tamperelaisissa rakennusmestari- ja rakentajapiireissä hyvänä, mutta 

lämminsydämisenä johtajana. Hänellä oli oikeudenmukainen asenne työntekijöitä, osakkaita 

ja kaikkia yhteistyötahojaan kohtaan. Hän oli kunniajäsen Tampereen 

rakennusmestariyhdistyksessä, Suomen Puutavarakauppiasyhdistyksessä ja Suomen 

Kattohuopayhdistyksessä.

Betoni, rautabetonitekniikka ja Richard Helander

Perinteisten materiaalien, luonnonkiven, punatiilen ja puun korvautuminen betonilla oli 

valtava murros ja sillä oli laajat vaikutuksensa koko rakennusalaan, niin rakennustöihin kuin 

itse rakennuksiinkin. Betonin lujuus, lahoamattomuus ja paloturvallisuus olivat 

ominaisuuksia, joita voisi rakennusalalla verrata lähes pyörän keksimiseen uudelleen. 

Muotoilun sekä saumattomien rakenteiden loputtomat mahdollisuudet olivat osa tätä 

materiaalin vallankumousta, samoin kuin esimerkiksi puuvasojen korvaaminen rautabetonilla 

välipohjien teossa.180 Betoni oli tunnettu Suomessa toki jo pidempään, mutta sen 

laajamittainen läpimurto antoi odottaa. Suomeen tuotiin ensimmäisen kerran Portland-

180Kerrostalot 1880–1940, 28.
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sementtiä jo vuonna 1856 ja ulkomaista tuontia korvaamaan perustettiin maan ensimmäinen 

sementtitehdas Savioon181 vuonna 1869. Savion tehdas hiipui olemattoman kysynnän vuoksi 

ja toiminta loppui kokonaan vuonna 1894.

Ensimmäisenä betonista alettiin valmistaa välipohjarakenteita, mikä yleistyi 1890-luvulla. 

Tampereella betonisia välipohjarakenteita tuli ainakin Verkatehtaalle, Finlaysonille, 

tulitikkutehtaalle sekä Tirkkosen taloon. Itse asiassa Finlaysonin Plevnan alkuperäisiin, 

Englannissa jo vuonna 1876 laadittuihin työpiirustuksiin liittyy tarkka selostus betonimassan 

valmistuksesta.182 Kuitenkin betonin lopullinen vallankumouksellisuus perustui vasta siihen, 

kun sitä opittiin jäykistämään raudoituksella. Tämä rakenne oli nimeltään rautabetoni, jota 

alettiin virallisesti kutsua teräsbetoniksi vuonna 1946 ilmestyneen valtioneuvoston ”betoni ja 

teräsbetonirakenteiden normaalimääräyksiä” koskevan säännön myötä. Vanhemmat 

rakentajat toki kutsuivat ainetta vielä pitkään senkin jälkeen rautabetoniksi.

Rautabetonirakenteet olivat ranskalainen patentti jo vuodelta 1892. Niitä esiteltiin näyttävästi 

Pariisin vuoden 1900 maailmannäyttelyssä, jossa rakenteet ihmetyttivät myös muutamien 

suomalaisten silmää. Vastaanotto oli enimmäkseen innostunut ja sana levisi nopeasti 

kaikkialle. Toki upouutta tekniikkaa aluksi epäiltiinkin. Rautabetoni nousi yleiseen 

keskusteluun Suomessa vuonna 1910, jolloin Helsingin kaupunginvaltuusto pohti Pitkänsillan 

rakentamista uudelleen. Tässä yhteydessä oli esitetty huoli, ettei rautabetoni olisi kelvollinen 

sillan rakennusaineeksi. Asiasta keskusteltiin lehdistössä. Toiset väittivät ”rautabetonin 

murtuvan ja rapautuvan veden ja jään vaikutuksesta, toiset taas ilmanmuutoksien 

vaikuttavan siihen haitallisesti”. (Rakennustaito 5/1910)

Suomalainen rautabetonitekniikan pioneeri, insinööri ja professori Jalmari Castrén osallistui 

tähän keskusteluun kirjeellään ”tutkimusmatkaltaan” Dresdenistä, joka julkaistiin Helsingin 

Sanomissa. Castrén asettui puolustamaan rautabetonin kestävyyttä, ellei sitten kokematon 

suomalainen rakentaja onnistu tätä materiaalia itse pilaamaan.

” On muistettava, ettei meillä ole tehty varsinaisia rautabetonirakenteita aikaisemmin kuin 

viisi vuotta ja sitä ennen tunnettiin sementin ja betonin ominaisuuksia ja käytäntöä 

181Savio on nykyisin Keravan kaupunginosa.
182Hurme, Riitta: Betoni Suomessa 1860–1960 (Suomen betonitieto 1991), 40–41.
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rakennusammattipiireissä varsin vaillinaisesti: Näin ollen on sangen luonnollista, että voi  

löytää vanhempia betonirakenteita, jotka eivät ole kestäneet. Mutta syy on epäilemättä ollut  

enemmän sepissä kuin sysissä, erittäinkin kun seppä tässä tapauksessa itse valmisti  

sytensäkin, nimittäin betonin.”183

Castrén esittää kirjoituksessaan kansainvälistä vertailua Pohjoismaita, Venäjää, Kanadaa ja 

Yhdysvaltoja myöten, joissa kokemukset rautabetonista olivat olleet sikäläisten 

ammattimiesten mukaan hyviä. Ulkomaisten asiantuntijoiden mukaan suomalaisen ilmaston 

haitat rautabetonille sotivat kaikkea siihen asti saatua kokemusta vastaan, Castrén kirjoitti. 

Olipa Castrén henkilökohtaisestikin tarkastanut ruotsalaisia ja tanskalaisia siltoja, eikä ollut 

huomannut niissä mitään vikaa, ”vaikka talvi Tukholmassa on Helsingin talven veroinen ja 

Pohjois-Tanskassa on kylläkin lunta ja jäätä...”.

” On muutoin varsin kuvaavaa, että Saksassa esitettiin kolmetoista vuotta sitten aivan 

samoja yleisiä epäilyksiä rautabetoniin nähden (...) ja nyt rakennetaan rautabetonisiltojakin  

varsin yleisesti.”184

”Kuvaavaahan” se oli, nimittäin siitä viiveestä, jonka verran Suomi vielä sata vuotta sitten 

hiihteli johtavien teollisuusmaiden teknologisen kehityksen perässä. Kun uusia 

rakennusmateriaaleja ja -menetelmiä on ilmaantunut suomalaisen rakentajan tietoisuuteen, on 

tapahtumien järjestys useimmiten ollut sama: ensin uutuutta epäillään, mutta jo vähän 

myöhemmin sitä aletaan ostetaan ulkomailta. Tätä seuraavat suomalaisten opintomatkat 

ulkomaille sekä ulkomaisen teknillisen kirjallisuuden tarkka omaksuminen, jonka jälkeen 

kotimaiset yritykset syrjäyttävät ulkomaiset yritykset.

Rautabetonin läpimurto tapahtuikin kymmenessä vuodessa. Koska Savion sementtitehtaan 

jälkeen kotimaista sementtiä saatiin seuraavan kerran vasta vuonna 1914 perustetun Paraisten 

Kalkkivuori Oy:n myötä, sementtiä tuotiin aluksi ulkomailta. Vuosisadan alun tuontitilastot 

todistavat betonin voittokulun alkamisesta: vuosina 1901–1911 sementin tuonti nousi 16 500 

tonnista 98 600 tonniin. Myös tietotaitoa tuotiin: rautabetonin käyttöä omaksuttiin 

ulkomaisen esimerkin mukaan. Ensimmäiset laajemmat yleisesitykset teräsbetonin käytöstä 

183Rakennustaito 5/1910.
184Sama kuin edellä.
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löytyvät G. E. Aspin Huonerakenteiden opista (1908) sekä Vietti Nykäsen teoksista 

Rautabetoni, pääpiirteinen esitys sen synnystä, ominaisuuksista, teoriasta ja käytäntötavoista 

(1911) ja Lyhyt rautabetoniopas (1913). Nekin perustuivat pitkälti saksalaisiin esimerkkeihin, 

mutta tarve suomenkielisille oppaille oli todellakin kova.185 Vasta sotien jälkeisellä 

jälleenrakennuskaudella yleistyivät erilaiset ja eri aineista tehdyt kevytbetonit, joista alettiin 

tehdä sekä eristäviä että kantavia rakenteita. Kivirakennusten välipohjista tulta kestämättömät 

materiaalit hävisivät tuolloin kokonaan.

Suomalaisen rautabetonivallankumouksen juuria on Tampereellakin. Rakennusmestari 

Richard Helander (1870–1941) oli Suomen rautabetonirakentamisen uranuurtajia. Hän 

perusti jo vuonna 1895 Tampereelle Richard Helanderin Sementtivalimo & Asfalttiliikkeen, 

josta kehittyi ajan kuluessa monihaarainen suurliike. Helander teki läheistä yhteistyötä 

Jalmari Castrénin kanssa, joka teki vuonna 1904 Suomen ensimmäiset rautabetonirakenteiden 

rakennepiirustukset talonrakennuksen alalla. Sellaiselta näytti tuolloin rautabetonin ja 

rakennusalan tulevaisuus, että Helander muutti yrityksensä nimen jo vuonna 1910 Tampereen 

Sementtivalimo ja Rautabetoni Oy:ksi. Tällä yrityksellä olikin vielä vuonna 1926 lähes 100 

työntekijää, mutta 1930-luvulla se joutui lopettamaan toimintansa lamavuosien aiheuttaman 

rakennustoiminnan pysähtymisen seurauksena.186 Vuonna 1930 nimi muuttui konkurssin ja 

omistajavaihdosten jälkeen Tampereen Sementtivalimo ja Rakennus Oy:ksi, ja tästä edelleen 

vuonna 1945 alkukirjainten mukaan Taseraksi.)

Tampereen ensimmäinen kokonaan rautabetonirunkoinen liiketalo on vuosina 1912-1914 

rakennettu Tampereen Rakennuskonttorin liiketalo (Otrantalo) Hämeenkatu 23:ssa. Sen 

suunnitteli arkkitehti Georg Schreck, joka oli käynyt tutkimassa tuolloin uudenaikaisista 

rakenteistaan tunnettua Tallbergin liiketaloa Helsingissä. Rautabetonia oli Tampereella tosin 

käytetty pienemmissä määrin jo vuonna 1907 rakennetuissa Kymmenenmiehentalossa sekä 

Klassillisessa lyseossa.187 Välipohjia oli Tampereella tehty teräsbetonista jo aiemmin, ainakin 

vuonna 1904 Klingendahlin kutomorakennuksessa, Frenckellin paperitehtaalla sekä 

Tampereen Puuvillateollisuus Oy:n Lapinniemen tehdasrakennuksessa. Lisäksi Epilään 

vuonna 1909 rakennetussa, tuolloin Pohjoismaiden suurimmassa ja uudenaikaisimmassa 

tapettitehtaassa (Tampereen Tapettitehdas Oy) valettuja välipohjia kannattelivat 
185Kerrostalot 1880–1940, 28.
186Koskesta voimaa -aineisto, internet: http://www.uta.fi/koskivoimaa/kaupunki/1918-40/XVI.htm
187Tekniikan Tampere, 276.

http://www.uta.fi/koskivoimaa/kaupunki/1918-40/XVI.htm
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neliskulmaiset teräsbetonipilarit. Osaa tapettitehdasta kattoi teräsbetonista valettu sahakatto, 

joka oli Suomessa ensimmäinen laatuaan.188

Betonin ja teräsbetonitekniikan läpimurto synnytti myös uusia rakennusalan ammattikuntia, 

kuten rakennusinsinöörin ja rakennesuunnittelijan eli rakennekonstruktöörin. Vielä 1900-

luvun alussa rakennusvalvontaviranomaisille ei tarvinnut luovuttaa rakennelaskelmia tai 

-piirustuksia. Tilanne muuttui, kun Helsingissä tapahtui vuonna 1907 kaksikin pahaa 

rakennussortumaa, joista toinen johtui juuri betonirakenteiden puutteellisesta toteuttamisesta. 

Uusia ammatteja olivat myös betoniraudoittaja, muottityön tekevä kirvesmies sekä valusta 

vastaavat betonimiehet. Työmailla työjärjestys muuttui entisestä mallista, jossa runko 

muurattiin yhtäjaksoisesti ylös saakka. Koska betonin piti antaa valamisen jälkeen kovettua, 

tehtiin välipohjat usein sillä tavalla vuorotellen, että toisessa päässä rakennusta muurattiin ja 

toisessa valettiin välipohjia.189 Helsingin maistraatti määräsi vuonna 1911 rautabetonille 

seitsemän vuorokauden kovettumisajan ennen kuin muurarit saivat ryhtyä seuraavan 

kerroksen muuraukseen. Tämä koettiin tuskallisen hitaana ja jopa kuoliniskuna koko 

rautabetonilla rakentamiselle, kuten Rakennustaito asian pääkirjoituksessaan muotoili.190

Joka tapauksessa rakennusinsinöörien laskelmissa betoni ja rautabetoni ja sitä kautta koko 

rakennuksen suunnittelu sai aivan uuden, teoreettisen pohjan. Rakennusinsinöörien lisäksi 

rautabetonitekniikka synnytti uudenlaisia työnkuvia työmiehissä, kun rautabetonirakenteita 

alkoivat tehdä betonimiehet ja raudoittajat. Muurarienkin työ muuttui, kun enää ei olut heidän 

velvollisuutensa sovittaa välipohjien palkkeja paikoilleen ja kun holvien muuraaminen jäi 

pois. Kivityöt jäivät vähiin, kun perustukset ja kivijalat alettiin tehdä luonnonkiven sijaan 

betonista. Kirvesmiesten työhön betonin ja rautabetonin tuleminen vaikutti niin, että puisten 

välipohjien teko vaihtui puisten muottien valmistukseen betonirakenteiden (välipohjat, 

perustukset, kivijalka) valua varten.191 Paitsi rakennukset, betonin ja rautabetoni tulo mullisti 

siis laajalti koko rakennustyön.

188Hurme, Riitta: Betoni Suomessa 1860–1960, 43.
189Kerrostalot 1880–1940, 31.
190Rakennustaito 17/1911.
191Lahti 1960, 212–214.
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4.4. Rakennusmestarit suunnittelijoina

Rakennusmestarien ja arkkitehtien työnjako ja nokittelu

Aivan oma lukunsa oli rakennusmestarien ja arkkitehtien ammatillinen suhde, joka ei 1800- 

ja 1900-lukujen taitteessa ollut lainkaan ongelmaton, jos aina myöhemminkään. Näiden 

kahden ammattikunnan väliset suhteet ovat kuitenkin muuttuneet selkeästi siitä tilanteesta, 

joka vallitsi parilla 1900-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä. Toisin kuin myöhemmin, 

rakennusmestarit ja arkkitehdit saattoivat varsinkin vielä 1920-luvulle asti tehdä päällekkäisiä 

töitä, ja monet rakennusmestarit kunnostautuivat myös rakennusten suunnittelijoina. 

Sellainen päällekkäisyys teki ammattikunnista toistensa kilpailijoita! 1920- ja 30-luvuilla 

rakennusmestareiden suunnittelemien kerrostalojen määrä supistui huomattavasti aiempaan 

nähden, ja rakennusmestarit hakeutuivat käytännön rakennustoimintaan, siis urakointiin ja 

työnjohtotehtäviin. Nämä olivat aloja, jotka rakennusmestarit koulutuksensa perusteella 

tunsivat omimmakseen.192

Varsinkin edellisen vuosisadanvaihteen aikaan arkkitehdit puhuivat niin sanotusta 

”rakennusmestarityylistä”, eikä se ei ollut rakennusmestarin suunnittelemalle tai rakentamalle 

rakennukselle mikään ihaileva mainesana. Arkkitehdit pitivät yleisesti rakennusmestareiden 

suunnittelemia rakennuksia mauttoman rumina ja heidän omiin luomuksiinsa nähden 

merkittävästi taiteellisesti heikkotasoisempina. Rakennusmestarit puolestaan osallistuivat 

kinasteluun kritisoimalla arkkitehteja lähinnä taiteilijoiksi, joilla ei ollut vaadittavaa käsitystä 

käytännön töiden järjestämisestä, toteuttamisesta eikä sen enempää 

kustannuskysymyksistä.193 

Nämä kaksi ammattikuntaa siis hakivat vielä roolejaan suhteessa toisiinsa. Nykypäivän 

näkövinkkelistä se ei vaikuta miltään ihmeeltä, tekiväthän arkkitehdit ja rakennusmestarit 

pitkään aivan päällekkäisiä töitä. Kovasta rakennusbuumista huolimatta mitään varsinaista 

pulaa ei arkkitehdeista tai rakennusmestareista ollut. Suunnittelutyöt olivat usein päinvastoin 
192Lahti 1965, 104–105.
193Kerrostalot 1880–1940, 17.
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kortilla, minkä voi nähdä taiteellisten tai käytännöllisten argumenttien ohella yhtenä kiistan 

aiheuttajana. Joissakin kohteissa tehtiin niinkin, että pohjaratkaisuista vastasi rakennusmestari 

ja julkisivuista arkkitehti.194

Koulunkäyneiden rakennusmestareiden vaatimuksena oli saada talonrakennusalan töiden 

käytännöllinen toteutus yksinomaan omaan haltuunsa. Alkoipa heitä tuolloin esiintyä suurten 

kerrostalojen suunnittelijoina, vaikka heillä ei sellaiseen koulutusta ollutkaan. 

Osaketalojärjestelmän voimaantuleminen antoi mestareille suunnittelutöiden 

mahdollisuuksia, sillä rakennusmestareita toimi usein osaketalojen perustamishankkeiden 

johdossa. Joukossa oli lahjakkaitakin piirtäjiä.195 Piirustustoimistoissa työtä harjoitelleet 

rakennusmestarit ovat piirtäneet moniin kaupunkeihin ja myös Tampereelle suuren määrän 

taloja. Arkkitehdit tekivät pitkään samaa työtä, siis piirsivät, urakoivat ja toimivat 

työnjohtajina työmailla – siis kantaen joskus jopa kokonaisvastuun hankkeesta. Asiasta 

keskusteltiin tiiviisti Suomen arkkitehtipiireissä, jotka pohtivatkin asemaansa hieman 

rakennusmestareita itsekriittisemmin. Toki osa arkkitehdeista olisi halunnut edelleenkin 

osallistua perusteellisesti rakennustöihin, mutta osa näki arkkitehtien ja urakoitsijoiden edut 

keskenään ristiriidassa. Helsingissä Teknillisen yhdistyksen arkkitehtiklubilla esimerkiksi 

Kansallisteatterin suunnitellut arkkitehti Onni Törnqvist (myöh. Onni Tarjanne) esitti, että 

arkkitehdin tuli olla urakoitsijasta riippumaton rakennuttajan ja itse rakennuksenkin etujen 

valvoja. Vuosisadan vaihteen tienoilla käytännöksi alkoi muotoutua se, että työmaavaiheessa 

arkkitehdit valvoivat enää yleisiä piirteitä ja rakennusmestarit ottivat vastuun käytännön 

asioista ja työnjohdosta. Rakennusmestarit jatkoivat vielä pitkään rakennusten 

suunnittelijoina, eivätkä he pitäneet suunnittelu- ja urakointitöiden yhdistämistä 

ongelmallisena.196

1900-luvun alussa rakennusmestarien ja arkkitehtien rinnalle ilmestyivät vielä 

rakennuskonstruktöörit eli rakennesuunnittelijat, jotka olivat koulutukseltaan tavallisesti 

insinöörejä tai rakennusmestareita. Rakennesuunnittelijoille tarpeen synnytti 1900-luvun 

ensimmäisen vuosikymmenen aikana Suomessa räjähdysmäisesti lisääntynyt rautabetonista 

rakentaminen, joka vaati entistä tarkempia laskelmia ja erityistietoa.197 1900-luvun edetessä 

194Emt. 16.
195Lahti 1970, 353.
196Kerrostalot 1880–1940, 18.
197Emt. 29.
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suunnittelijakunta pirstoutui entisestään. 1930-luvulla tämä suunnittelijoiden joukko koostui 

muun muassa rakennusinsinööristä (kantavat rakenteet) sekä vesi-, viemäri-, lämpö-, kaasu-, 

ja sähkösuunnittelijoista.

Joulun alla vuonna 1921 käytiin Rakennustaito-lehden mukaan Suomen lehdistössä ”pientä 

painia” siitä, olisiko muilla kuin tutkinnon suorittaneilla arkkitehdeilla oikeutta suunnitella ja 

rakennuttaa taloja. Keskustelun avasi (Rakennustaidon mukaan) tuolloin Helsingin 

kaupungin rakennustarkastajanakin toiminut arkkitehti Sebastian Gripenberg (1850-1925), 

joka oli vuosisadan alussa senaattorinakin toiminut suomalaisen arkkitehtuurin keskeinen 

vallanpitäjä arkkitehtuurissa ja muillakin aloilla. Gripenberg oli Rakennustaidon mukaan 

kertonut Hufvudstadsbladetille, että ”uutisrakennustoiminta kaupungissamme on jobbarien 

käsissä ja kuinka muka rakennukset usein ovat niin huonoja, että ne juuri ja juuri voidaan 

hyväksyä. Hän, arkkitehti Gripenberg, mainitsi uusien rakennuksien suunnittelijoiksi ja  

rakentajiksi rakennusmestarit, jotka hyväkseen käyttäen rakennustoiminnan lamaannustilaa  

koettavat ansaita niin paljon kuin suinkin.”198

Tällainen ”paini” näyttää olleen aikansa keskustelua lehdistössä, siis sellaista, joka ei ole 

ollenkaan vierasta nykyäänkään. Rakennusmestarien vastattua Gripenbergin kirjoitukseen, 

tämä lieventeli lausuntojaan ja syytti lehden toimittajan laittaneen omaan suuhunsa liian 

kärkeviä kommentteja. Kuitenkin kun keskustelu oli kerran käynnistynyt, kävivät 

rakennusmestarit ja arkkitehdit ajatustensa vaihtoa vielä ainakin Helsingin Sanomissa ja 

Iltalehdessä. Ehkäpä sen myötä voisi ainakin ounastella, että siinä missä rakennusmestarit 

vaativat itselleen yksinoikeutta rakennusurakointiin ja -työnjohtoon, olisi varmasti 

jonkinlaiselle osalle arkkitehdeista käynyt järjestys, jossa koulunkäyneillä arkkitehdeilla olisi 

ollut yksinoikeus suurempien rakennusten piirtämiseen tai rakennuttamiseenkin.

Sitä paitsi ”rakennusmestarityyli”, jos sellaisella tarkoitetaan varsin yksinkertaista ja 

koristeetonta rakentamista sai puolustajan Helsingin Sanomista, joka kirjoitti:

”Pääsynti näissä uusissa taloissa lienee sittenkin se, että ne ovat säästeliäästi, ilman turhia 

ja kalliiksi tulevia koristuksia, fasadimutkia ja loistotorneja rakennetut. Mutta siihenhän 

meidän on vihdoin Suomessakin pyrittävä; enne täällä rakennettiinkin aivan turhan 

198Rakennustaito 25–26/1921, vuosikertaniteessä s. 209.
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koristeellisesti, leveästi ja komeasti, niin ettei muualla maailmassa sen vertaa. Itse asian ydin 

näyttää olevan se, ettei useihin näihin taloihin ole hankittu arkkitehtipiirustuksia eikä 

arkkitehtiapua (joka kuuluu tulevan melko kalliiksi), vaan että rakennusmestarit ne 

käytännöllisen kokemuksen nojalla ovat suunnitelleet ja rakentaneet ihmisten arkitarpeita  

varten...”199 

Heikki Tiitola – suunnittelijamestari

Heikki Tiitolan (1874–1952) elämäntyötä Tampereen rakentajana ja nimenomaan 

rakennusten piirtäjänä voi pitää ainakin rakennusmestarien piirissä monessa suhteessa 

kaikkein merkittävimpänä. Se on sitä varsinkin, jos mittarina käytetään rakennusmestareiden 

piirtämien arvorakennusten määrää vielä nykyisessäkin kaupunkikuvassa. Rakennusten 

suunnittelijana Tiitola oli varmasti arkkitehtien veroinen, mutta toteutuneiden rakennusten 

määrässä suurin osa arkkitehdeista kalpenee Tiitolalle. Oikeastaan vain Tampereen 

pitkäaikaiset kaupunginarkkitehdit (Calonius, Pettersson, Strömmer) pääsivät Tampereelle 

suunnittelemiensa rakennusten määrässä samalle tasolle Tiitolan kanssa. Tiitolan kynästä on 

saanut alkunsa jopa satoja rakennuksia ympäri Suomea ja suunnittelijana hän todella paini 

valtakunnallisestikin raskaassa sarjassa. Paremmin tunnettujen tamperelaisten liike- ja 

asuinkerrostalojen lisäksi hän suunnitteli varsinkin maalaisrakennuksia, meijereitä, huviloita, 

kansa- ja oppikoulurakennuksia, pappiloita ja myös kaupunkien pientaloja. Tiitolan 

rakennustoimisto rakensi lopulta melko vähän, mutta piirsi sitäkin enemmän.

Lukemaan oppiminen otti kangasalalaisessa maatalossa, siis Vehoniemen Tiitolassa, 

kasvanutta Tiitolaa kovasti voimille. Ei hän olisi malttanut poikana lukea, varsinkaan kun 

huomasi vanhemman veljensä tekevän jo etevästi kaikenlaisia puusepän töitä. Nuorena 

poikana Tiitola haaveili kylänikkarin työstä, mikä tieto kaikessa vaatimattomuudessaan 

myöhemmin hieman huvitti Tiitolan elämäntyön tuntevia lapsenlapsia. Tiitolan nikkarointi 

todellakin kasvoi kotikylää laajemmalle ja paitsi lukemaan, oppi hän myös kirjoittamaan. 

Tiitolan Tampereen Rakennusmestariyhdistykselle kirjoittama 50-vuotis-muistojulkaisu 

Tamperetta rakentamassa (1948) on miellyttävällä otteella kirjoitettu teos Tampereen 
199Sama.
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vanhemmasta rakentajapolvesta ja ainutlaatuinen tietolähde tästä aihepiiristä. Tiitolan 

ajatuksia ja suvun vaiheita on julkaistu myös kirjassa Koti Roineen rannalla (1947), jossa 

Tiitolan kirjurina toimii hänen tyttärentyttärensä. Tämä parin sadan kappaleen painos on 

eräänlainen Tiitolan muistelmateos.

Tiitoloiden varhaisemmassa suvussa ovat sekoittuneet hämäläinen talonpoikaisuus ja myös 

käsityöläisyys200 ja myös Heikki Tiitolan lapsuus oli työntäyteinen. Heikki Tiitolan 

persoonassa ahkeruus sekoittui hartaaseen kristillisyyteen.

”Muuan seikka näissä aherruksissa on minulle selvinnyt myöhemmin. Harkitseva talonpoika 

ei antaudu työn orjaksi, päinvastoin, hän hallitsee työn. Hän harkitsee ja tekee työnsä 

rauhallisesti, hän nauttii työstään ja suo itselleen levon aikanaan. ”Ei työ rynnien pakene,  

vaan ahkeruudella”, oli isäukkoni paljon sisältävä elämänohje. Ja lepopäivät, sunnuntait ja  

juhlat, vietettiin kunnioittavalla hartaudella. Käydään kirkossa ja ellei se tapahdu joka 

sunnuntai, pidetään kotihartautta ja ohje on, että kirkon aikana eivät saa lapsetkaan 

leikkiä.”201

”Vilu ja nälkä, veikkoseni, vilu ja nälkä työhön opettavat”, tapasi Tiitola lainata ”erästä 

nikkaria”, kun hänen ammattikoulutuksestaan tiedusteltiin. Tällä hän korosti käytännön työn 

merkitystä ammattitaidon jalostumisessa. Tiitolan lapsuus kului pääosin maataloustöissä. 

Lapsuutensa talonpoikaista tee-se-itse-kulttuuria Tiitola muistelee näin:

”Kun rakennettiin, hankittiin rakennusaineet omin voimin metsästä, tehtiin tiilet, sahattiin  

lankut ja laudat sopivina aikoina maanviljelystöiden lomassa, jopa isäntä itse on parhaana 

miehenä salvoksellakin. Maanviljelystyökalut valmistettiin itse kyläsepän avulla...”202

Tiitola pääsi Tampereen Teollisuuskoulun huoneenrakennusosastolle juuri ammattitaitonsa 

perusteella: maaseudun rakennustöissä hänkin oli lopulta ehtinyt harjoitella varsinkin 

puusepän ammatin saloja. Valmistuttuaan vuonna 1895 Tiitola pääsi rakennuspiirtäjäksi 

200Koti Roineen rannalla, (Heikki Tiitolan muistelmateos), 19.
201Emt. 26–27.
202Emt. 26.
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Berndt Blomin arkkitehtitoimistoon, missä hän työskenteli yhdeksän vuoden ajan.203 Tässä 

olikin lopulta se todellinen piirtäjän koulu, joka korvasi Tiitolalta puuttuneen muodollisen 

arkkitehtikoulutuksen. Piirtämisen harjoitteleminen arkkitehti- ja rakennustoimistoissa 

teollisuuskoulun jälkeen oli muillekin tamperelaisille rakennusmestareille tärkein avain 

rakennuspiirtäjän työhön, eikä sellaiseen pelkällä teollisuuskoulun kurssilla olisi kukaan 

pystynytkään. Jo Blomin toimiston ”harjoitteluaikanaan” Tiitola piirsi muun muassa 

Tampereen työväentalon vanhimman osan, joka valmistui vuonna 1900. Se oli Suomen 

ensimmäinen kivinen työväentalo, joka rakennettiin samalla tontilla sijainneen vanhan puisen 

työväentalon paikalle.

Kun arkkitehti Blom sittemmin vaihtoi maisemaa, Tiitola peri tältä asiakkaita ja ryhtyi 

suunnittelemaan ja rakentamaan taloja omiin nimiinsä. Töitä riitti ja Tiitola saattoikin pian 

ottaa apulaisia uuteen toimistoonsa. Tiitola menestyi hyvin arkkitehtikilpailuissa, joita tuohon 

aikaan hyvin yleisesti järjestettiin yksittäisten talojenkin suunnittelijan ratkaisemiseksi. 

Tiitola hallitsi eri arkkitehtoniset virtaukset ja omaksui uransa aikana niin jugendin, 

klassismin kuin funktionalisminkin. Esimerkiksi Tiitolan ”jugend-kausi” huipentui vuonna 

1910, kun valmistumassa oli kolme komeaa jugend-taloa, VPK:n talo (Pirkankatu 8), 

Ososentalo (Aleksanterinkatu 26) ja Suomalaisen Klubin rakennuttama Hämeen Pohjan talo 

(Puutarhakatu 11), joka tunnetaan rakennuksen myöhemmin omistukseensa hankkineen 

Tampereen Pantti-Osakeyhtiön mukaan myös Pantintalona. Tiitolan tunnetuimmat 

käyntikortit ovat toki tamperelaisia arvorakennuksia, mutta lukumäärässä suurin osa hänen 

tuotannostaan koostuu puisista asuintaloista ja hänet tunnettiin myös koulurakennusten 

suunnittelijana. Tätä ”Kaunosielua” ja rakennusmestarikunnan ”kultasuuta” kaunisti myös 

vaatimattomuus:

”On tullut tehdyksi hyvää, jos huonoakin, kuten ihmistyön on yleensä laita... ja tämä 

rakennussuunnittelijan ammatti on siitä ikävä, että sen tulokset ovat kaiken maailman 

nähtävänä ja ennen kaikkea nähdään virheet ja puutteet, koska niitä ei voi peittää. Tätä 

seikkaa valitteli eräs ammattitoverini tutulle lääkärille huomauttaen samalla: Kelpaakos 

teidän lääkärien, jos epäonnistutte, voitte te virheenne – haudata.”

203Uskokaamme Tiitolan musitelmia, vaikka Suomen Rakennusmestarien albumi-matrikkeli kertoo Tiitolan 
työskennelleen Blomille vuodet 1895–1900, eli viitisen vuotta.
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Sen lisäksi, että Tiitola piirsi ja rakensi huikean määrän taloja, hän toimi aktiivisesti myös 

kunnallisissa luottamustehtävissä. Hän oli Tampereen kaupunginvaltuuston ja lukuisien 

lautakuntien jäsen. Kirkkovaltuustoon hän kuului 43 vuotta. Hän oli myös vuonna 1905 

perustetun Suomen Rakennusmestariliiton perustajajäsen ja toimi saman liiton hallituksen 

jäsenistössä kahdeksan vuoden ajan. Tasavallan presidentti nimitti hänet myös 

kunnallisneuvokseksi vuonna 1930. Heikki Tiitola ja hänen vaimonsa Hanna Tiitola saivat 

yhteensä 12 lasta: kaksi tytärtä ja kymmenen poikaa. Lapsimäärästä kysyttäessä Heikki 

Tiitola saattoi letkauttaa, että kyllä niitä sellainen 20 metriä on. Osa jälkeläisistä suuntautui 

rakennusalalle. Pojista Martti ja Paavo Tiitola tulivat töihin isänsä suunnittelutoimistoon 

vuonna 1932. Arkkitehti Paavo Tiitola jatkoi toimistoa senkin jälkeen, kun Martti vaihtoi 

työpaikkaa teollisuuteen.

”Oli eräs vanhan kalkinsammutusvaraston korjaustyöt meneillään ja vähän niin kuin 

kaivattiin arkkitehti Paavo Tiitolalta kuvia työtä varten. Käydessään työmaalla Paavo sanoi,  

että tehkää noin ja noin valmiiksi, hän piirtää sen sitten (myöhemmin) mukaiseksi ja isänsä 

vie sen hyväksyttäväksi. Hyvin tuli luvat ja tarkastukset meni samaten.”204

Muita Tampereen suunnittelija-rakennusmestareita

Monet rakennusmestarit piirsivät omiin nimiinsä ja kertapalkkioilla suunnattoman määrän 

pienempiä rakennuksia – omakotitaloja, huviloita ja maaseudun rakennuksia – mutta tästä 

rakennusten suunnittelusta on hankala saada minkäänlaista kokonaiskuvaa. Lisäksi monet 

myöhemmin varsinkin rakennusmestareina työskennelleet henkilöt toimivat jossakin uransa 

vaiheessa rakennuspiirtäjinä toimistoissa, joiden johtavien suunnittelijoiden nimi lopulta jäi 

rakennuksen suunnittelijaksi. Toisaalta rakennusmestarien nimi suunnittelijoiden listoissa 

esiintyy myös vähäisempien töiden kohdilla, kun rakennuksen saneerauksen yhteydessä on 

tehty muutoksia julkisivuun tai kun jotakin rakennusta on esimerkiksi korotettu kerroksella.

Eetu Murros toimi piirtäjänä Georg Schreckin ja Lambert Petterssonin toimistossa ennen kuin 

perusti oman toimistonsa vuonna 1914. Tämä oli kuitenkin mahdollisimman huono aika 

perustaa oma yritys, sillä samana vuonna alkanut maailmansota vähensi lopulta 

204Muistitietoa tallentamaan –aineisto (Perinnetoimikunta), 16–17.
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tamperelaisenkin rakennustoiminnan olemattomiin. Murros hakeutuikin uudelleen toisen 

palvelukseen, ensin Heikki Tiitolan ja kaupunginarkkitehti Bertel Strömmerin toimistoihin ja 

sitten kokonaan kaupungin virkaan ja sen rakennuskonttorin piirtäjäksi. Murros piirsikin 

Tampereelle lukuisia rakennuksia, mutta hänen toimittuaan kaupungin piirtäjänä, ei hän 

lopulta saanut omaa nimeään lainkaan kaikkien suunnittelemiensa talojen tietoihin. Kuitenkin 

esimerkiksi nykyinen Mältinrannan taidekeskus, vuonna 1929 rakennettu 

vedenpuhdistuslaitos ja esimerkiksi Pyynikin urheilukentän katsomo ovat Murroksen 

piirtämiä.

Rakennusmestari Frans Jousi suunnitteli Osuusliike Voimalle kaksi komeaa 

punatiilirakennusta, Tammelan Voiman sekä Metodistikirkon talon Lapintie 4:ään. Edellinen 

nykyisinkin Tampereella Voimantalona tunnettu nelikerroksinen liikeasuintalo valmistui 

vuonna 1920 ja jälkimmäinen, 1960-luvuna metodistiseurakunnan kirkkonakin palvellut 

rakennus vuonna 1921. Jousi suunnitteli Osuusliike Voimalle monia rakennuksia, joista 

Tammelan Voimaa voi pitää kauneimpana. Kauniin klassisistisen ulkomuodon lisäksi Jousi 

suunnitteli rakennukseen sisustuksia. Osuusliike Voiman varastoksi Jousi suunnitteli vuonna 

1926 Sumeliuksenkadulle viisikerroksisen makasiinin. Tässä nykyisin kauppakeskus 

Tullintorin yhteydessä sijaitsevassa rakennuksessa toimii nykyisin hyvätasoinen hotelli. 

Rakennusmestari Mikko Tamminen piirsi vuonna 1911 niin sanotun Puuseppientalon, johon 

muutti aikanaan tamperelaisia timpureita ja puuseppiä. Tämä Kankurinkadulla Amurissa 

sijaitseva rakennus peruskorjattiin vuonna 1995. Tammisen käsialaa on myös 

Vuolteenkadulla aivan rautatiesillan kupeessa sijaitseva Asunto Oy Sorinahde. Tamminen 

osallistui myös Pirkankatu 1 sijaitsevan Pirkankonnun suunnitteluun ja toimi sen 

rakennuttajana.205

Tamperelaisen suurrakentajan tyypillinen ura

Tarkasteltuani eräitä Tampereen 1900-luvun alkupuoliskon menestyneimpiä omaan 

laskuunsa toimineita rakennusmestareita ja heidän toimintaansa tällä teollisuudenalalla, 

205Tampereen kantakaupungin rakennuskulttuuri 1998, 118.
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näkyvät heitä yhdistävät tekijät varsin selkeinä. Siitä saakka, kun teollisuuskoulut vuonna 

1885 perustettiin, kulkivat tällaiset yrittäjä-rakennusmestarit tyypillisesti hyvinkin 

samantyyppisen polun. Synnyttiin rakentajasukuun tai -perheeseen ja ryhdyttiin jo nuorena 

rakennusalan töihin. Hankitulla työkokemuksella ja jo varsin pätevälläkin työkokemuksella 

päästiin teollisuuskouluun, josta ensin hakeuduttiin toisen rakennusalan yrittäjän 

palvelukseen. Jossakin vaiheessa sitten perustettiin oma urakointi-, suunnittelu- tai muu 

rakennusalan liikeyritys, joka tarvitsi jonkinlaisen urakan hankkiakseen mainetta hyvänä 

rakentajana. Tällainen ensiurakka toimi ikään kuin käyntikorttina seuraavia töitä tarjottaessa. 

Kun nämä liikemies-rakennusmestarit sitten kohosivat aikansa suurrakentajiksi, saattoi tällä 

jatkuvasti kohonneella ammattimiehen luottamuksella tehdä paljon muutakin, kuten hakeutua 

kunnallisiin luottamustoimiin. Ja sellaisesta osallistumisesta päätöksentekoon tuskin oli 

haittaa heidän liiketoimilleen.

5. Loppuyhteenveto: Rakennusmestarit tamperelaisen rakentamisen 

keskushenkilöinä

Olen kuvannut pro gradu -tutkielmassani tamperelaisen rakennusmestarikunnan syntyä ja 

vaikutusvallan kasvua tamperelaisessa ja suomalaisessa rakennusteollisuudessa. Ottaessaan 

suomalaisen rakennusteollisuuden ohjat käsiinsä, rakennusmestarit onnistuivat käyttämään 

varmasti kaikki ne mahdollisuudet ja potentiaalin, jotka asettivat mahdollisuuksien rajat 

heidän arvostukselleen, yhteiskunnalliselle asemalleen ja työnkuvalleen. Ammatillisen 

järjestäytymisen tarkoitus on toki muillakin aloilla kunkin ammattikunnan aseman 

lujittaminen, mutta pidän silti selvänä, että rakennusmestarit onnistuivat tässä tavoitteessa 

poikkeuksellisen hyvin. Perustan rakennusmestareiden korkealle asemalle muodosti, 

teollisuuskoulun käyneiden rakennusmestareiden omien sinnikkäiden vaatimusten mukaisesti 

koulutus, joka aluksi kesti vain kaksi ja vuodesta 1911 lähtien kolme puolen vuoden mittaista 

lukukautta. Samalla kun rakennusmestarit saavuttivat käytännössä lähes yksinoikeuden 

rakennustyönjohtoon, ottivat he haltuunsa myös keskeisimmän roolin muillakin 

rakennusteollisuuden osa-alueilla: yksityisinä urakoitsijoina, rakennusainetuotannossa sekä 

rakennusalan työnantajaosapuolena. 
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Koulunkäyneiden rakennusmestareiden välille syntyi 1900-luvun alun vuosikymmeninä 

erityinen yhteenkuuluvuuden tunne ja hegemonia. Tämä tiivis ammattiveljeys syntyi 

teollisuuskouluissa ja rakennusmestariyhdistyksissä, mutta se sai uusia muotoja myös 

käytännön työelämässä. Samoista töistä kilpailevat rakennusmestarit olivat Tampereellakin 

monesti hyvin lämpimissä väleissä ja he muodostivat vuosien varrella myös yhteistä 

liiketoimintaa ja paikallisen rakennusteollisuuden sisäpiirin. Suurimpien rakennusliikkeiden 

johtomiehet pitivät 1930-luvulla ”perjantaipalavereitaan”, joiden yhtenä hedelmänä oli 

Tampereen Sosiaalisen asuntotuotannon Tasa Oy:n perustaminen. Vuonna 1951 perustettu 

Soraseula Oy oli samantyyppinen yhteisponnistus, jonka yhteydessä nousee esiin tämän 

ammatillisen veljeilyn toinen puoli. Tähän tamperelaisen rakentajaeliitin sisäpiiriin ei 

nimittäin noin vain kävelty sisään. Uudet tulokkaat, kuten Toijalassa liikkeensä perustaneet 

karjalaiset Ake Mattinen ja Artturi Niemelä, saivat nimittäin osakseen sekä henkistä että 

konkreettisempaa kiusaamista, kun Soraseulakin piti Mattisen ja Niemelän rakennusliikkeelle 

erikoisen tiukkaa luottorajaa. Tamperelaiset suurrakentajiksi kohonneet rakennusmestarit 

nousivat myös kunnallisiin luottamuselimiin, joissa he saattoivat ajaa omaa ja 

ammattiveljiensä asiaa. Tässä tutkielmassa ei ole etsitty ja löydetty kaikkia 

rakennusmestareiden välisen yhteistyön ilmenemismuotoja ja tuotteita, mutta jo esitetyn 

perusteella on selvää, että tämä ammattiveljellinen hegemonia ajoi asioita rakennusmestarien 

kannalta konkreettisesti eteenpäin.

Suurin syy rakennusmestarin työn muutokseen 1800-luvun loppuvuosien ja 1900-luvun alun 

vuosikymmenten aikana oli varmasti rakentamisen määrän ja nopeuden raju kasvu. 

Rakennustekniikka ja työnjohdon tehostaminen kehittyivät pitkälti rakentamisen paineen 

työntämänä, kun työtä tehostavia tekijöitä etsittiin kuumeisesti. Rakennustekniikan kehitys ja 

työn tehostamisen pyrkimykset nopeuttivat talon kuin talon rakentamisaikaa, joidenkin 

arvioiden mukaan jopa puoleen entisestä.206 Tuona aikana suomalaisille rakennustyömaille 

vakiintui yksi myöhemmin pysyväiseksi osoittautuneista ilmiöistä: alituinen kiire. 

Rakennusmestarien koulutuksen ja ammattitaidon parantaminen nähtiin välttämättömänä 

tekniikan kehittyessä ja jatkuvasti lisääntyvän rakennustoiminnan kiihdyttäessä kilpailua. 

Ilmiön voisi oikeastaan nähdä jonkinlaisena taloudellis-teknis-ammatillisena kehänä, jonka 

elementit ruokkivat toinen toisiaan. Voi nimittäin sanoa, että samaan aikaan kehittyivät niin 

206Lahti 1960, 216–217.
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tekniikka ja menetelmät, työ ja ammattitaito, rakennusteollisuus liiketoimintana – eli 

oikeastaan kaikki rakentamisen osa-alueet. Ja kuten edellä olen pyrkinyt osoittamaan, kaikkia 

näitä käytännön rakennustoiminnan lankoja pitelivät käsissään rakennusmestarit.
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