Maakunnallinen Yrittäjäpalkinto 2009
Oy Rakennuspartio
Kymenlaakson vuoden 2009 maakunnallinen yrittäjäpalkinto myönnettiin haminalaiselle
Oy Rakennuspartiolle. Kymen Yrittäjät ry:n hallitus pitää ansiokkaana yrityksen pitkäjänteistä toimintaa ja
erikoisosaamista.
Oy Rakennuspartio on rakennusneuvos Veli O. Klamin vuonna 1958 perustama perheyritys, jossa jo
kolmas yrittäjäsukupolvi on aktiivisesti toiminnassa mukana. Yritys on säilynyt perheyrityksenä yli koko
viisikymmenvuotisen toimintansa ajan. Omistajia ovat Juha Klami, Markku Klami, Timo Klami.
Toimitusjohtajana toimii Juha Klami. Yrityksen päätoimiala on rakentaminen, jonka tärkeimmät
osa-alueet ovat uudisrakentaminen, peruskorjaus, saneeraus ja teollisuusrakentaminen sekä
KVR-rakentaminen.
Oy Rakennuspartion kotipaikka on Haminassa ja yrityksellä on konttorit sekä Haminassa että
Helsingissä. Liikevaihto oli vuonna 2008 n. 29 milj. euroa. Rakennuspartio on Haminan suurin yksityinen
työllistäjä, yhtiössä työskentelee yli 140 henkilöä.

Korjausrakentamisen vahva osaaja
Perustamisestaan lähtien Oy Rakennuspartio on suuntautunut erityisesti korjausrakentamiseen ja onkin
tänä päivänä alan vahva erikoisosaaja. Lisäksi yritys on yhteiskuntavastuullinen alueen kehittäjä ja
työllistäjä.
Yrityksen toiminta alkoi perustajan suvun kotiseudulta Virolahdelta. Toiminta jatkui Haminassa
laajentuen ja kehittyen samanaikaisesti pääkaupunkiseudulle ja maan muihin osiin sekä ulkomaille.
Oy Rakennuspartion toimialueena ovat tänä päivänä Etelä-Suomi ja ulkomaat. Ulkomailla
Rakennuspartiolla on rakennuskohteita 15 eri maassa.
Kymenlaaksossa yritys on suorittanut uudisrakennustoimintaa joko urakoiden tai omien
rakennuskohteiden muodossa ja vaikuttanut vuosien mittaan erityisesti Haminan kaupunkikuvaan.
Pääkaupunkiseudulla ja ulkomailla yritys on luonut menestyksen merkittävissä korjaus- ja
saneeraustöissä onnistuneiden uudisrakennustöiden ohella.
Yritys on koko toimintansa ajan korostanut ammattitaidon merkitystä työn jatkuvuudelle ja yrityksen
nimelle, vaatinut työntekijöiltään huolellisuutta ja ahkeruutta ja pyrkinyt säilyttämään myös vaikeina
taloudellisina aikoina osaavan henkilökuntansa. Yrityksessä panostetaan työntekijöiden osaamiseen ja
sen siirtymiseen vanhemmilta mestareilta nuoremmille työntekijöille.
Yritysinfo
Kymenlaakson maakunnallinen yrittäjäpalkinto jaettiin lauantaina 15.8 Kymen Yrittäjien 70-vuotisjuhlassa
Haminan Bastionissa. Palkinnon sai haminalainen Oy Rakennuspartio.
Oy Rakennuspartio
Perustettu: 1958

Kotipaikka: Hamina
Pääomistajat: Juha Klami, Markku Klami, Timo Klami;
Rakennusneuvos Veli O. Klamin perustama perheyritys, jossa jo kolmas yrittäjäsukupolvi
on aktiivisesti mukana toiminnassa
Päätoimiala: Rakentaminen
Tärkeimmät rakentamisen osa-alueet:
Uudisrakentaminen, peruskorjaus, saneeraus ja teollisuusrakentaminen, KVRrakentaminen
Liikevaihto: n. 29 milj. e (2008)
Työntekijöitä: n. 144
Toiminta-alue: Etelä-Suomi, Kymenlaakso., pääkaupunkiseutu, ulkomaat Vienti: Rakennuskohteita yli
15 eri maassa
Perustajasta: Yrityksen luojana ja kehittäjänä pidetään Veli O. Klamia.
Oy Rakennuspartio perustettiin 21.2.1958. Perustajina olivat Veli O.Klamin lisäksi hänen isänsä
rakennusmestari Evald Klami ja Helena Klami. Veli O.Klami sai rakennusneuvoksen arvon v.1982.
Yritys on säilynyt perheyrityksenä koko yli viisikymmenvuotisen toimintansa ajan. Omistajina ovat hänen
poikansa Juha Klami, Markku Klami ja Timo Klami. Yrityksen toimitusjohtajana toimii Juha Klami.
Toiminnasta: Oy Rakennuspartio on perustamisestaan lähtien suuntautunut erityisesti
korjausrakentamiseen. Yritys on investoinut tieto-taidon lisäämiseen henkilökuntaansa kouluttamalla ja
parantanut pitkäjänteisesti toimintatapoja rakentamissaan kohteissa.
Yrityksen toiminta alkoi perustajan suvun kotiseudulta Virolahdelta. Toiminta jatkui Haminassa
laajentuen ja kehittyen samanaikaisesti pääkaupunkiseudulle ja maan muihin osiin sekä ulkomaille.
Rakennuspartiolla on konttorit sekä Haminassa että Helsingissä. Yritys on koko toimintansa ajan
korostanut ammattitaidon merkitystä työn jatkuvuudelle ja yrityksen nimelle, vaatinut työntekijöiltään
huolellisuutta ja ahkeruutta ja pyrkinyt säilyttämään myös vaikeina taloudellisina aikoina osaavan
henkilökuntansa. Oy Rakennuspartio on suurin yksityinen työllistäjä Haminassa.
Haminan seudulla Rakennuspartio on tehnyt pitkälti uudisrakentamistoimintaa, sekä urakoiden että
omien rakennuskohteiden muodossa ja vaikuttanut näin vuosien mittaan huomattavasti kaupunkikuvaan.
Pääkaupunkiseudulla ja ulkomailla yritys on keskittynyt korjaus- ja saneeraustöihin luoden niiden kautta
itselleen huomattavan imagon ja menestyksen onnistuneiden uudisrakennuskohteiden ohella.
Yrityksen vakavaraisuus on vahva (AAA-luokitus) eikä yritys ole käynyt läpi normaaleista
suhdannevaihteluista poikkeavia vaikeuksia. Lamakausien aikana yritys on työllistänyt henkilökuntaansa
käynnistämällä omia rakennuskohteita.

Oy Rakennuspartio on sekä uudisrakentamisen että erityisesti korjausrakentamisen vahva erikoisosaaja,
yhteiskuntavastuullinen kehittäjä ja työllistäjä. Yrityksessä panostetaan työntekijöiden osaamiseen ja sen
siirtymiseen vanhemmilta mestareilta nuoremmille työntekijöille.

Oy Rakennuspartiolta palkintoa vastaanottamassa Juha Klami (vas.) ja Veli O. Klami.
Palkintoa luovuttamassa Suomen Yrittäjien puheenjohtaja Jarkko Wuorinen,
elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen sekä Kymen Yrittäjien puheenjohtaja Teppo Sainio.
Kuva: Jorma Haapamäki

Tom (vas.), Juha sekä Veli O. Klami palkinnon ja kunniakirjan kera.
Kuva: Jorma Haapamäki

