Artturi Niemelä, Aarre Mattinen ja Aaro Havia.

RAKENNUSYHTYMÄ MATTINEN-NIEMELÄ
Karjalasta Toijalaan tulleet rakennusmestarit Aarre
Mattinen ja Artturi Niemelä, päättivät syksyllä 1949
kokeilla siipiensä kantavuutta urakoitsijoina. Näin alkoi
pitkä menestyksekäs kahden miehen yhteistyö 3 000
työntekijän konserniksi.
Alkuaikoina 1950-luvulla leipäpuun muodosti
koulujen rakentaminen. Työt ulottuivat vähitellen yhä
useammalle paikkakunnalle. Vuodessa rakennettiin n.
60 000 m3.
Tampereella saatiin jalansijaa, kun sähkölaitokselle
tehtiin kytkinhalli. Sitten seurasivat As. Oy Rantaperkiön rivitalot, As. Oy Liisankallio ja Liisanpuisto
sekä As. Oy Sammon Kartano. Viidelle samanaikaisesti työn alla olevalle rakennukselle tarvittiin yhteensä
650 työntekijää.
Asuntotuotannossa pää saatiin auki monitasoisella
innovoinnilla; otettiin käyttöön puiset suurmuotit, hankittiin ensimmäiset teräsmuotit, ensimmäinen työmaavalimo pantiin pystyyn, ensimmäistä kertaa käytössä
olevat julkisivuelementit nostettiin paikoilleen omalla
torninosturilla.
Viisikymmentäluvun lopulla alettiin julkinen rakentaminen: Tampereen Yhteiskunnallinen korkeakoulu,
Keskon Tampereen toimitalo, Valmetin lentokonetehtaan tehdashalli.
Aluerakentamiseen Mattinen-Niemelä pääsi kahta
tietä. Toisaalta jatkettiin Kalevan Sammon tietä sosiaalisessa rakentamisessa alueellisella pohjalla, toisaalta
hankittiin tonttimaata alueittain tapahtuvaan perustajaurakoimiseen. Rakentamisen hullut vuodet alkoivat
Mattinen-Niemelälle jo 60-luvun alkupuolella.
Pohjois-Tapiolan jättiläisurakka, Tampereen keskussairaalan asuntolat ja Asunto-osuuskunta Ristikukkula,
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jossa oli 480 asuntoa, tekivät rakentajasta valtakunnallisestikin tunnetun. Keväällä -65 julkaistussa epävirallisessa listassa Mattinen & Niemelä sijoittui kolmannelle sijalle Suomen suurimmista rakentajista.
70-luvun puoliväliin tultaessa noin 20 % MattinenNiemelän rakennustuotannosta oli avaimet käteenperiaatteella tapahtuvaa kokonaisvastuurakentamista.
Pääosa koostui asuinkerrostaloista.
Rakentamista kokeiltiin myös Iranissa ja SaudiArabiassa, kunnes päätettiin pysyä kotimaassa.
Mattinen-Niemelä Oy:stä tuli 1.3.1984 alkaen MNKrakennusosakeyhtiö. Vuosina 1983-84 liikevaihto nousi
500 miljoonasta 850 miljoonaan. Kiinteä paikallisyksikkö oli 80-luvun puolivälissä 15 paikkakunnalla.
Laatuelementti, betoniteollisuudesta vastaava yksikkö jatkoi vuodesta 1976 tuotekehittelyä. Vuonna
1977 valittiin Lahden kisakatsomo Vuoden betonirakenteeksi. Vuonna 1979 tehtiin As. Oy Lintuniitty ja
1982 Lahden teatteritalo yhdessä Rakennus-Ruolan
kanssa. Omien tehtaiden määrä on noussut kuuteen.
Joutsenon tehdas on toimittanut elementtejä myös mm.
Neuvostoliittoon.
Marraskuussa 1985 Rakennuskunta Haka osti MNKrakennusosakeyhtiön, jolloin nimi muutettiin MNKRakennus Oy:ksi. Siihen liitettiin vuoden 1986 aikana
Tampereella toimivat Nopan rakennusliike ja Rakennusliike H. Böök Oy, jotka Rakennuskunta Haka jo
aiemmin oli hankkinut omistukseensa.
Kun toiminnot oli yhdistetty, MNK-rakennus Oy
fuusioitiin tytäryhtiö-fuusiona Rakennuskunta Hakaan
kesäkuussa 1987, josta lähtien se on toiminut Hakan
Hämeen alueyksikkönä.
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