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Jyväskylän rakennusmestareiden 100-vuotishistoriikki julkaistaan Rakennusmessuilla 6.3.2020

Rakennusmestareiden ääni kuuluu ja työ näkyy Jyväskylässä
Jyväskylän Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry julkaisee satavuotisjuhlavuotensa kunniaksi
historiikin, jossa muistellaan ihmisiä ja tapahtumia Keski-Suomen rakennustyömailla.
Henkilökuvista käy ilmi, kuinka monenlaisissa tehtävissä rakennusmestarit toimivat. Heitä löytyy
suunnittelusta rakentamiseen ja virkamiehistä urakoitsijoihin.
Jyväskylän rakennusmestariyhdistys on perustettu 31.3.1920 Haapakoskella (Vaajakoskella).
Rakennusmestareiden kädenjälki ja rakennusalan yritysten saavutukset näkyvät Jyväskylän
kaupunkikuvassa ja ympäristössä. Niitä on kirjassa mukana koko sadan vuoden ajalta.
Rakennusmestareiden historiikki käsittelee myös rakentamisen kehittymistä Suomen
talouden nousujen ja laskujen tahdissa 1900-luvulta alkaen. Se on kirja, joka kiinnostaa
muitakin kuin mestareita, ja sitä on alaa tuntemattomankin helppo lukea. Kuvitus täydentää
tekstiä.
Historiikin suola ja sokeri ovat rakennusmestareiden haastattelut. Niissä näkyy ja kuuluu
kokemuksen ääni ja rakennusmestareiden työn koko kuva työmailla, toimistoissa ja
virastoissa – opiskelua ja vapaa-aikaa unohtamatta. Työmailla sattuu ja tapahtuu – niistäkin
kirja kertoo rakennusmestareiden suulla. Kirjassa on myös kokeneiden mestareiden
evästyksiä nuoremmille ja tuleville mestareille.
Pääotsikot:
I. Suomen talous ja rakentamisen kehittyminen 1900-luvulta alkaen
II. Jyväskylän rakennusmestariyhdistys 1920-1970
III. Jyväskylän Rakennusmestariyhdistys 1970–1990
IV. Jyväskylän Rakennusmestariyhdistyksen historiaa 1990–2020
V. Rakennusmestareiden kädenjälki Jyväskylässä (ml. merkkimiehiä)
VI. Mestarityötä (henkilökuvat)
VII. Rakennusmestareita tarvitaan
Kirjan on kustantanut Jyväskylän Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry. Kirjoittaja on KTT,
tietokirjailija Anita Saarelainen. Kirjassa on 264 sivua ja noin 75 mustavalkokuvaa. Kirja
julkaistaan Jyväskylän Rakennusmessujen avajaisissa pe 6.3.2020 ja sitä on saatavissa
yhdistyksen messuosastolta. Kirjan tekemistä ovat tukeneet sekä Rakennusmestareiden
Säätiö että monet paikalliset alan yritykset.
Lisätietoja:

Hallituksen puheenjohtaja Tommi Rautjärvi, 020 532 3355, tommi.rautjarvi@aanekoski.fi,
historiikkitoimikunnan pj. Ville Keski-Mattinen, puhelin 044 372 2501, vikema@gmail.com ja
kirjoittaja Anita Saarelainen, 0400 599 090, anita.saarelainen@hotmail.com.
Voit myös pyytää arvostelukappaleen Ville Keski-Mattiselta.
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Puheenjohtajan tervehdys
Sata vuotta Jyväskylän rakennusmestareiden historiaa

Jyväskylän rakennusmestariyhdistyksen vuosisataan on kuulunut monenlaisia kausia. Rakennustoiminta on
suhdanneherkkää ja reagoi nopeasti talouden vaihteluihin. Se vaatii sopeutumiskykyä erityisesti hiljaisina
aikoina. Rakentaminen on sadan vuoden aikana kehittynyt valtavasti. Se on edellyttänyt mestareilta
jatkuvaa uuden tekniikan oppimista. Rakennusmestareiden yhdistykset ja valtakunnallinen
Rakennusmestareiden liitto RKL on ollut aktiivinen uuden tiedon välittäjä ja kouluttaja. Alan ammattilehdet
ja julkaisut ovat pitäneet jäsenistön ajan tasalla.
Rakennusmestarit ovat aina olleet arvostettu ammattikunta, joka on vastannut laadukkaasta
rakentamisesta. Rakennusmestareiden yhdistyksistä ja RKL:stä on tullut arvostettu yhteiskunnallinen
vaikuttaja. Luottamus ja arvostus on ansaittu rehellisyydellä, rohkeudella ja määrätietoisuudella. Aina on
voitu luottaa siihen, että rakennusmestareiden kanssa tehdyt sopimukset pitävät. Suuretkin haasteet on
otettu vastaan, ja niihin on haettu ratkaisut.
Rakennusmestarien järjestöissä on tehty tärkeää työtä ammatillisen osaamisen ja laadun kehittämiseksi.
Yhdistykset ovat olleet osaajien verkosto, jossa jäsenet ovat voineet vaihtaa kokemuksia ja oppia uutta.
Kurssitoimintaa on toteutettu yhteistyössä oppilaitosten, viranomaisten ja teollisuuden kanssa.
Opintomatkoilla on saatu sekä uutta tietoa että virkistäydytty. Nuorten mestareiden on ollut helpompaa
aloittaa uransa, kun vanhemmilta mestareilta on voinut kysyä neuvoa niin työmaalla kuin yhdistyksessäkin.
Hiljaista tietoa on siirretty.
Urheilu- ja harrastustoiminta on aina kuulunut yhdistysten toimintaan. Myös valtakunnallisesti on kisailtu
kesäkisoissa ja talvella talvilajeissa. On ollut hiihtokisoja, yleisurheilua, golfia, keilailua, pilkkikisoja ym.
Lisäksi seniorit ovat osallistuneet omiin valtakunnallisiin tapahtumiinsa. Nykyisin suuri osa yhdistyksen
jäsenistä onkin senioreita. Toimintaan on tullut lisää vapaa-ajan harrastuksiin liittyvää ohjelmaa.
Yhdistykselle on hankittu oma lomahuoneisto Laukaan Peurungasta, jossa yhdistyksen jäsenet voivat hoitaa
terveyttään, harrastaa liikuntaa ja kuntoilla. Sen monipuolisista palveluista löytyy tekemistä koko perheelle
ja viihdeohjelmisto tarjoaa mukavia elämyksiä.
Nuorten mestareiden osallistuminen yhdistystoimintaan on vähentynyt. Tiedotus on muuttunut sähköiseksi
ja keskustelufoorumeita on perustettu nettiin. Nuoret toimivat siellä, siksi myös rakennusmestareiden
yhdistystoiminnan tulee toimia näkyvästi sosiaalisessa mediassa. Ajat muuttuvat ja yhdistystoiminta sen
mukana. Rakennusmestarien ammattijärjestö on kehityksessä mukana ja uskon, että se on vahva ja
arvostettu vaikuttaja tulevaisuudessakin.
Onnittelut ja menestystä tulevaan toimintaan Jyväskylän Rakennusmestarit ja-insinöörit AMK ry:n jäsenille
ja yhteistyökumppaneille!

Tommi Rautjärvi
puheenjohtaja
Jyväskylän Rakennusmestarit ja Insinöörit AMK ry
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Esipuhe
Jyväskylän Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry halusi lähestyvän satavuotisjuhlavuotensa kunniaksi
historiikin. Lupauduin sen kirjoittajaksi, vaikka minulla oli edellinen kirjahanke kesken. Aikaa tuntui tuolloin,
alkuvuodesta 2018, kuitenkin olevan runsaasti. Aloitin tutustumalla aiemmin tehtyihin historiikkeihin ja
haastattelemalla pitkään mukana olleita rakennusmestareita. Jatkoin haastatteluja vuoden ajan.
Koska yhdistyksestä oli jo olemassa Pekka Janhosen tekemä 50-vuotishistoriikki ja rakennusmestari Risto
Aspisen koostama historiikki vuosilta 1970-90, en katsonut tarpeelliseksi tehdä työtä toiseen kertaan.
Kokonaiskuvan saamiseksi yhdistyksen historiasta otin ne mukaan muokattuina lyhennelminä. Keskityin
omassa tekstissäni ja haastatteluissa viimeisten 30 vuoden kuvaamiseen.
Historiikki kertoo luonnollisesti yhdistyksen menneistä sadasta vuodesta, alkuvaiheista tähän päivään.
Tiedot on koottu aiemmista historiikeista, pöytäkirjoista ja jäsenlehti Hosasta. Hosat olivat varsinainen
aarreaitta. Olenkin lainannut monia sen artikkeleita lähdettä erikseen mainitsematta.
Tämän kirjan suola ja sokeri ovat kuitenkin rakennusmestareiden haastattelut. Niissä näkyy ja kuuluu
rakennusmestareiden työn koko kuva – opiskelua ja vapaa-aikaa unohtamatta. Rakennusmestareihin
mahtuu monenlaisia persoonia eri tehtävissä. Kirja antaa yhdistyksen jäsenille puheenvuoron. Työmailla
sattuu ja tapahtuu – niistäkin kirja kertoo rakennusmestareiden suulla.
Tavoitteeni on ollut kirjoittaa kirja, jonka jaksavat muutkin kuin osalliset lukea. Vaikka historiikki toimii
epäilemättä rakennusmestareille muistona juhlavuodesta, olen halunnut liittää siihen myös kokeneiden
mestareiden evästyksiä nuoremmille ja tuleville mestareille.
Kiitos kaikille haastatelluille ja materiaalia toimittaneille. Erityisen sydämellinen kiitos
historiikkitoimikunnan jäsenille Ville Keski-Mattiselle ja Veikko Kristolle. Heidän apunsa oli korvaamaton.
Toivon, että nautitte lukemisesta yhtä paljon kuin minä kirjoittamisesta!

Jyväskylässä 31.1.2020
Anita Saarelainen
KTT, tietokirjailija

