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ESIPUHE
Kotkan teknillisen oppilaitoksen (teku) historiikkia 
on suunniteltu useita vuosia. Viipurissa vuonna 1898 
aloittanut ja jatkosodan jälkeen Kotkaan muuttanut 
perinteikäs koulu täyttää tänä vuonna 115 vuotta, 
joten siksikin aihe on juuri nyt ajankohtainen. 

Halusimme kansatieteen opiskelijoina kirjoittaa 
historiikin, jossa fakta ja tarinointi muodostaisivat 
kokonaisuuden, jota on mukava lukea. Ideana oli, että 
ihmisten muistelukset ja kertomukset keventäisivät 
lukemista ja nostaisivat ihmisten omat kokemukset 
esiin instituution virallisemman historian rinnalla.

Historiikki perustuu arkistolähteisiin sekä op-
pilaitoksessa työskennelleiden opettajien ja entisten 
opiskelijoiden haastatteluihin. Haastattelimme osaa 
henkilökohtaisesti ja osan vastauksista saimme säh-
köpostilla. Oppilaitoksen arkistot löytyvät nykyään 
Mikkelin maakunta-arkistosta ja ne on loistavasti 
järjestetty aina 1970-luvulle asti. Tämän jälkeen säi-
lytetty tieto oli melko hajanaista ja useita faktatietoja, 
kuten valmistuneiden oppilaiden nimilistoja, sai etsiä 
eri paikoista. Tästä syystä esimerkiksi oppilasluettelot 
eivät välttämättä ole täydellisiä.

Lämmin kiitos kaikille meitä matkan varrella 
avustaneille!

Jonna ja Jussi
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LUKIJALLE
Kotkassa on toiminut 1900-luvun puolivälistä alkaen 
kolme teknillistä koulutusta antavaa oppilaitosta, 
kaikki Viipurissa aloittaneita. Näistä oman histo-
riansa ovat jo saaneet Kotkan puutalousoppilaitos 
(Ritva Varis, Sahakoulusta ammattikorkeaan 1921 
- 2005) ja Kotkan merenkulkuoppilaitos (Tuula Ki-
vilaakso – Timo-Tapani Kunttu, Wiipurista Pookin-
mäelle – Kotkan merenkulkukoulutuksen historia 
1868 – 2008). Niinpä Kotkan teknillisen oppilaitoksen 
entisissä opettajissa heräsi halu saada aikaan myös 
teknillisen oppilaitoksen historia, niin kauan kuin on 
vielä olemassa muistitietoa asiasta. Arkistolähteitä on 
jonkin verran säilynyt Mikkelin maakunta-arkistossa 
ja vähän Kymenlaakson ammattikorkeakoulun ar-
kistoissa.

Seuraavan historiikin laatimisessa oli pari pul-
maa, rahoitus ja kirjoittaja. Lopulta saatiin ratkaisu 
aikaan. Lahjoituksina saadut varat riittivät kirjoit-

tajain palkkaukseen. Kirjoittajiksi saatiin Helsingin 
yliopiston kansatieteen laitokselta Jonna Laine ja Jussi 
Niikko. Historiikkitoimituskuntaan on kuulunut kym-
menkunta henkeä. Hankkeen edistämiseksi on ko-
koonnuttu noin 30 kertaa, lisäksi on ollut muutamia 
erillisiä tapaamisia, lähinnä raha-anomusten teke-
miseksi ja tekstin tarkistamiseksi ja täydentämiseksi. 
Haluamme lämpimästi kiittää kaikkia lahjoittajia. 
Erityiskiitoksen ansaitsevat myös toimituskunnan 
jäsenet Marja-Liisa Sirén-Huhtinen, Maija Salovaara-
Korhonen sekä todelliset työn sankarit Juhani Randén 
ja Pekka Suhonen.

Nyt julkaistava historiikki valmistuu syksyllä 
2013, jolloin tulee kuluneeksi 115 vuotta Viipurin 
teollisuuskoulun perustamisesta. Tekniikan opetus 
säilyköön Kotkassa!

Toimituskunnan puolesta
Salme Taubert, FM, lehtori emerita
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Viipurin teollisuuskoulu 1898 - 1940
Viipurin teknillinen koulu 1943 - 1947
Kotkan teknillinen koulu 1947 - 1961
Kotkan teknillinen oppilaitos 1961 - 1989
Kotkan tekniikan, puutalouden ja merenkulun opisto 1989 - 1991
Kotkan väliaikainen ammattikorkeakoulu 1991 – 1995

KOTKAN TEKNILLINEN OPPILAITOS 
1898 - 1995



9

Suomen teollistuminen alkoi 1800-luvun puolivälissä, 
mutta maan talous perustui pitkälti maatalouteen 
aina toiseen maailmansotaan asti. Maa- ja metsäta-
loudesta sai elantonsa 1920-luvulla 66 %, 1930-luvulla 
61 % ja 1940-luvulla 54 % suomalaisista. (SHPJ s. 670) 
Vasta sodan jälkeen teollistuminen sekä teknillisen 
osaamisen kehitys lähti voimakkaaseen nousuun ja 
nosti Suomen maailman huipulle alalla. Teknillistä 
opetusta on maassamme annettu teknillisissä oppi-
laitoksissa 1880-luvulta alkaen. Kotkan teknillisen 
oppilaitoksen juuret ovat Viipurissa, mistä teollisuus-
koulu joutui toisen maailmansodan alueluovutusten 
jälkeen muuttamaan länteen. Kotkan tekun histori-
aan mahtuu paitsi Suomen teollistumisen historia, 
myös koko Suomen itsenäisyyden historia. Tämä 
historiikki kertoo koulun historian sen alkuajoista 
1990-luvun puoliväliin asti. Tällöin koulu siirtyi 
valtiolta aluksi Kotkan kaupungin ja myöhemmin 
Kotkan ja Kouvolan kaupunkien omistukseen, ja 
entisestä teknillisestä oppilaitoksesta tuli osa Ky-
menlaakson ammattikorkeakoulua.

Tekniikan opiskelun historiassa 115 vuotta on 
pitkä aika. Vaikka oppilaitoksen fyysinen paikka, 
rakennukset ja kotikaupungit ovat vaihdelleet his-
torian myllerrysten myötä, on instituution tarinassa 
havaittavissa tiettyä jatkumoa ja jatkuvuuden tun-
netta. Tämän Viipurista alkaneen perinnön siir-
tyminen aina uusille sukupolville on kulkenut sen 
vaikutuspiirissä elävien ihmisten, niin opiskelijoiden 
kuin henkilökunnankin, ajatuksissa tiedostettuna 

tai tiedostamattomana käsityksenä oman oppilai-
toksen tai työpaikan historiasta ja omasta paikasta 
osana sukupolvien jatkumoa. Kaiken ansaitun juh-
lavuuden takana ovat aina ihmiset yksilöllisine ja 
subjektiivisine kokemuksineen. Instituutio nimeltä 
teollisuuskoulu, Koteko, teknillinen oppilaitos tai 
koulu on toiminut tilana ja paikkana näille kokemuk-
sille. Ilman ihmisten elämänkokemuksia, muistoja ja 
muistelua ei mitään instituutiota voisi katsoa olevan 
olemassakaan. Nykyisin tilan käsitteen katsotaan 
muotoutuvan sosiaalisesti tuotettuna ja sosiaalisten 
kohtaamisten varaan rakentuvana. Tila ja paikka 
syntyvät siis vasta elettynä ja koettuna. Tätä histo-
riikkijulkaisua varten haastattelemalla kerätty muis-
titieto välittää meille tätä elettyä ja koettua, niin kuin 
yksilöt ovat sen itse kokeneet.

Yli vuosisadan jatkunut tekniikan opiskelu on 
toteutettu sidoksissa kulloisenkin tapahtuma-aikansa 
käytäntöihin, arvoihin, tavoitteisiin ja puitteisiin. 
Opetuksen tavoitteet ja vaatimukset ovat vaihdelleet 
yhteiskunnan kulloisiakin tarpeita ja poliittisia pää-
töksiä vastaavaksi. Ympäristöt ja kontekstit tekniikan 
opiskelun ympärillä ovat siis vaihdelleet valtavasti 
kaikkien kuluneiden vuosien varrella. Tavoittee-
namme on saada välitettyä jonkinlainen kokemus 
siitä, mitä on ollut olla osa 115-vuotiaan tekniikan 
opiskelun historiaa. Osa kokemuksista ja muistoista 
on varmasti sellaista, jonka instituution kanssa teke-
misissä olleet tunnistavat ainakin osittain tutuiksi.

OPETUSTA JA OPISKELUA VIIPURISTA KOTKAAN 
– arkistolähteitä ja muistitietoa
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Autonominen suuri- 
ruhtinaskunta kehittyy 
Venäjään vuonna 1809 liitetyn Suomen teollisuus 
oli vielä lähes olematonta, eikä valtiovalta katsonut 
autonomian ensimmäisinä vuosikymmeninä sen 
tukemista tarpeelliseksi. Suomalaisista vain muutama 
prosentti sai toimeentulonsa teollisuudesta. Vähäi-
nen teollisuus ei ollut tuottavaa, vain senaatin suosi-
ossa oleva ruukkiteollisuus sekä maan lounaisosissa 
harjoitettu lasiteollisuus olivat jotenkuten toimivia 
ja kilpailukykyisiä. (SHPJ ss. 421-422) 1800-luvun 
alkupuolella perustettiin Suomeen kuitenkin jo 
ensimmäiset suurteollisuuslaitokset eli puuvilla-
tehtaat, Finlayson Tampereelle, Barker Turkuun ja 
Wahren Forssaan. 1840-luvulla otettiin teollisuudessa 
käyttöön höyryvoima. Sahateollisuuden toimintaa 
ja etenkin höyryvoiman käyttöä sahoilla kuiten-
kin rajoitettiin, sillä metsät katsottiin katoavaksi 
luonnonvaraksi ja niiden hakkuita säännösteltiin. 
Metsäteollisuuden tärkeimmän tehtävän katsottiin 
olevan ruukkien puunsaannin turvaaminen. Se-
naatin suopeus metalliteollisuutta kohtaan johtui 
pitkälti johtavien virkamiesten omista intresseistä, 
sillä monilla virkamiehistä oli huomattavia osuuksia 
ruukkiyrityksissä. (SHPJ s. 422)

Suomen teollistuminen kehittyi hitaasti mutta 
varmasti 1860- ja 70-luvulla. Maan väkimäärä alkoi 
nousta 1860-luvun nälkävuosien jälkeen, ja etenkin 
maaseudun maattoman väestön määrä kasvoi voi-
makkaasti. Osa tästä väestöstä siirtyi teollisuuden 
palvelukseen, osa lähti maailmalle siirtolaisiksi. Te-
ollistumista hidasti kuitenkin maan harva asutus, 
maatalousvaltaisuus sekä pääomien vähyys. (SHPJ 

s. 581) Keisari Aleksanteri II antoi 1856 Helsingissä 
vieraillessaan senaatille laajan uudistusohjelman, 
joka velvoitti senaatin ryhtymään toimiin kaupan ja 
merenkulun edistämiseksi sekä teollisuuden kehittä-
miseksi ja liikenneolojen parantamiseksi. (TVS s.17) 
Vanhat merkantilistiset esteet ja rajoitukset alkoivat 
liberalististen uudistusten myötä murtua. Maakauppa 
vapautettiin, sahateollisuuden rajoituksia poistettiin 
sekä elinkeino- ja muuttovapaus sallittiin. 

Liikenneyhteyksien, kuten rautatien ja Saimaan 
kanavan myötä myös sisämaa saatiin mukaan kehi-
tyksen piiriin. (TVS s. 18) Valtion suosimat rautaruu-
kit eivät raaka-aineiden omavaraisuuden puutteessa 
menestyneet ja niiden sijaan ryhdyttiin perustamaan 
konepajoja. Niissä rakennettiin höyrykoneita ja tur-
biineja sahoille, puuhiomoille ja tekstiilitehtaille. 
Konepajat saivat tilauksia myös rautateiltä ja ka-
navanrakentajilta sekä telakoilta, joita perustettiin 
kasvavan ulkomaankaupan synnyttämän laivaston 
rakentamiseen. Tärkein vientituote länteen oli saha-
tavara, jonka lisäksi vietiin edelleen tervaa, voita ja 
pikeä. Sahoja lukuun ottamatta Suomen teollisuuden 
kasvu tapahtui 1880-luvulle Venäjän viennin varassa. 
Suurin osa viennistä oli metalli- ja tekstiiliteollisuu-
den tuotteita. (SHPJ s. 471)

1800-luvun puolivälin jälkeen voimakkaimmin 
ja nopeimmin kasvava teollisuudenhaara oli rajoi-
tuksista vapautettu sahateollisuus. Sahateollisuuden 
kasvu loi varallisuutta ja mahdollisti lisääntyvän 
kulutuksen ja ajan myötä myös koulutuksen. Saha-
teollisuuden tuotteet toivat maahan pääomaa, jota 

SUOMEN TEOLLISTUMINEN
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voitiin hyödyntää myös muun teollisuuden kehit-
tämisessä. Paperiteollisuus kehittyi merkittäväksi 
1880-luvulta lähtien, mutta suurteollisuudeksi se 
muodostui vasta 1900-luvun puolella. (SHPJ s. 582) 
1890-lukua on kutsuttu Suomen teollisuuden suur-
nousun vuosikymmeneksi. Paperiteollisuus kasvoi 
Venäjän kaupan myötä, ja läntisen Euroopan vilkas 
rakentaminen näkyi puutavaran viennissä. Myös 
kotimarkkinateollisuus vahvistui ja sen myötä uutta 
teknologiaa myös tuotiin ja omaksuttiin ulkomailta. 
(TVS s. 24) Teollisuuden kehitys näkyi Suomessa 
myös koneellisesti valmistettujen kulutustavaroiden 
yleistymisenä. Teollisuuden kasvu jatkui tasaisena 
ensimmäiseen maailmansotaan asti. Etenkin 1910-lu-
vun ensimmäiset vuodet olivat hyvää aikaa Suomen 
taloudelle ja teollisuudelle Euroopan varustautuessa 
sotaan. Ongelmana oli kuitenkin omavaraisuuden 
vähyys, joka näkyi teollisuudessa etenkin raaka-
aineiden ja polttoaineiden tarpeessa. Myös tärkein 
vientituote, sahatavara, oli riippuvainen läntisen Eu-
roopan markkinoista. (TVS ss. 44-45) Ensimmäinen 
maailmansota tyrehdytti Suomen kauppasuhteet ja 
meriliikenteen länteen, mutta sitä paikkasivat tsaarin 
armeijalta saadut tilaukset. (TVS s. 48) Sodan jälkeen 
kauppasuhteet itään katkesivat ja Suomen tuli etsiä 
uusia kauppakumppaneita lännestä. (TVS s. 55)

Itsenäisen Suomen  
teollisuuden kehitys
Suomen teollisuus ja talouselämä elpyivät maail-
mansodan myllerryksistä nopeasti, ja 1922 oli saa-
vutettu sotaa edeltävän ajan teollisuustuotannon 
taso. Teollisuuden kasvu ja menestys perustuivat 
tuottavuuden nopeaan kasvuun. Tämä puolestaan 
perustui uuden teknologian eli paremman teknii-
kan, koneiden, käyttövoiman sekä työmenetelmien 
omaksumiseen. (TVS s. 78) Tuottavuuden kasvu 
oli nopeinta paperiteollisuudessa, joka modernisoi 
konekantaansa sekä teknologiaansa voimakkaasti. 
(TVS s. 63) Paperi- ja massatehtaiden lukumäärä 
ei juurikaan kasvanut, mutta esimerkiksi paperin-
tuotanto nelinkertaistui 1930-luvun loppupuolelle 

tultaessa. (TVS s. 78) 1930-luvulla suuri lama vaikutti 
etenkin ulkomaankaupasta riippuvaiseen sahate-
ollisuuteen, mutta paperiteollisuudenkaan kehitys 
ei jatkunut voittoisana. Sitä vastoin metalliteolli-
suus kasvoi, etupäässä kotimarkkinoiden ansiosta. 
Samoin elintarvike- ja tekstiiliteollisuus säilyttivät 
markkinaosuutensa. (SHPJ ss. 674-759) Teollisuu-
den merkitys työllistäjänä ja Suomen talouskasvun 
moottorina kasvoi huomattavasti maailmansotien 
välisellä ajanjaksolla. Suomi selvisi lamasta useita 
muita maita helpommalla, ja maan talouskasvu olikin 
eurooppalaisittain nopeaa. Toisaalta tähän vaikutti 
myös maan alhainen lähtötaso. (TVS s. 77)

Toisen maailmansodan jälkeen Suomi joutui 
maksamaan Neuvostoliitolle sotakorvauksia 300 
miljoonan dollarin arvosta (vuoden 1938 kurssin 
mukaan). Nämä korvaukset tuli suorittaa puutava-
rana, paperina, selluloosana, meri- ja jokialuksina 
sekä erilaisina koneina. Toimitukset saatiin käyntiin, 
sillä Suomella oli jo tuolloin tarvittavaa teknistä ja 
teollista tietotaitoa, jonka avulla tuotantoa voitiin 
laajentaa tarvittaviin mittoihin. (SHPJ ss. 740-41) 
Suomen talous kärsi kuitenkin raaka-aineiden ja 
tarvikkeiden niukkuudesta. Myös työvoimapula vai-
keutti talouden nousua. Sotakorvausten lisäksi Suomi 
menetti alueluovutusten myötä 12 % pinta-alastaan, 
neljänneksen rakennetusta koskivoimasta, lähes vii-
denneksen rautateistä, yli kymmeneksen teollisuuden 
kapasiteetista ja suuret alat metsää. (TVS s. 96) Paluu 
1930-luvun lopun tasolle tapahtui kuitenkin nopeasti. 
Alkoi nousukausi, joka johti Suomen siirtymiseen 
maatalousvaltaisesta teollistuneeseen yhteiskuntaan. 

1960- ja 70-lukujen rakennemuutos näkyi elin-
keinorakenteessa maatalouden voimakkaana supis-
tumisena. Nousua tapahtui teollisuudessa sekä palve-
lualoilla. Suomen vienti oli perustunut pääasiallisesti 
puuhun, jonka osuus viennistä oli vielä 1950-luvulla 
noin 90 %. Sotakorvausten myötä metalliteollisuus 
kasvoi, aluksi vientinä Neuvostoliittoon. Vuoden 1961 
EFTA-vapaakauppasopimuksen myötä suomalaiset 
yritykset alkoivat vallata myös länsimarkkinoita me-
talli-, valmisvaate-, elintarvike- ja muilla teollisuus-
tuotteilla. Teollisuus myös keskittyi voimakkaasti ja 
suuryritykset kasvoivat entistä suuremmiksi. (SHPJ s. 
851) 1960-luvun puolivälin lyhyen taantuman jälkeen 
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seurasi nousukausi, joka jatkui aina 1973 öljykriisiin 
ja sitä seuranneeseen lamaan asti. (SHPJ s. 866)

Vuonna 1975 öljyntuottajamaiden järjestö OPEC 
nosti öljyn hintaa rajusti ja arabimaat supistivat tuo-
tantoaan. Länsimaissa tämä aiheutti ns. öljykriisin. 
Polttonesteiden kuluttajahintojen kohoaminen vai-
kutti mm. asumiskustannuksiin, liikenteen kustan-
nuksiin ja useiden teollisuustuotteiden hintoihin. 
Metsäteollisuuden vienti putosi, teollisuustuotannon 
arvo laski, työttömien määrä kasvoi ja inflaatio nousi 
lähelle 20:tä prosenttia (TVS s. 144) Suomen ja Neu-
vostoliiton kaupassa tuli tuonnin sekä viennin olla ta-
sapainossa, ja koska tuonti käsitti lähinnä raakaöljyä, 
öljyn hinnan korotukset merkitsivät piristysruisketta 
idänkaupalle. (SHPJ s. 880) Neuvostoliittoon vietiin 
metalli- ja vaatetusteollisuuden tuotteita, ja jo aiem-
min aloitetut rakennusprojektit, kuten Kostamuksen 
kaivoskaupungin, Svetogorskin ja Viru-hotellin ra-
kentaminen, saivat jatkoa (TVS s. 146) Öljykriisin 
myötä ruvettiin kehittämään vaihtoehtoista energiaa 
ja Suomen ensimmäinen, Neuvostoliitosta tilattu 
ydinvoimala käynnistyi Loviisassa 1977. 

Ennen 1970-lukua kansainvälistymisellä tar-
koitettiin lähinnä vientiteollisuutta. Kuitenkin 
1980-luvulle tultaessa Suomi ja sen kotimarkkinat 
olivat tulleet liian pieniksi kasvaville ja erikoistu-
ville yrityksille. Kasvutilaa oli haettava ulkomailta ja 

kansainvälistymisen strategiaa toteutettiin lähinnä 
yrityskaupoin. Maailmalle lähtivät voimakkaimmin 
metalli- ja kemianteollisuus, mutta myös metsä- ja 
kaivosteollisuus hankkivat tuotantolaitoksia maa-
ilmalta sekä perustivat uusia. (TVS ss. 150- 151) 
Kansainvälistyminen, kilpailun kiristyminen ja 
keskittyminen etenivät 1980-luvulla toisiinsa kie-
toutuneina prosesseina. (TVS s. 156) 1980-luvun 
viimeisten vuosien näkökulmasta katsottuna Suomen 
kehityskertomus näyttäytyi taloudellis-sosiaalisena 
menestystarinana. Maa oli noussut köyhästä maata-
lousvaltaisesta kehitysmaasta johtavien hyvinvoin-
tivaltioiden joukkoon. 

1980-luvun lopulla teollisuuden osuus työvoi-
masta oli noin kolmannes ja palvelusektori kehittyi 
ja nosti osuuttaan rajusti. Yhteiskunnan rakenne-
muutos vaikutti erityisesti perinteiseen teollisuuteen, 
ja kärsimään joutuivat etenkin perinteiset varhaiset 
industrialismin kehityspaikkakunnat, kuten Kotka 
ja Tampere. (TVS s. 174)
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Ammattikuntalaitoksesta 
teollisuuskouluihin
Insinöörikunnalle kuuluvat työt sekä teknillisen 
alan koulutus oli hoidettu Suomessa 1800-luvulle 
asti armeijan tai muun valtion virkakunnan kautta. 
Valtionhallinto koulutti virkamiehensä työn ohessa 
teknillisiin toimiin. Teollistumisen alkaessa Suo-
mesta puuttui teknillistä tietotaitoa ja pääomia, joten 
varhaisimmat suuret tehdaslaitokset rakennettiin 
ulkomaisen osaamisen sekä pääoman varassa. (Käy-
tännön ja teorian välissä s. 21) Myös ammattimiehiä, 
kuten insinöörejä ja teknikoita tuotettiin ulkomailta. 
(TVS s. 20) Nämä tulijat toivat mukanaan uutta tek-
nistä tietämystä, mutta Suomessakin havaittiin pian 
tarve oman työnjohtoportaan kouluttamiseksi. Suo-
messa ammattiin oppiminen tapahtui ammattikun-
talaitosperiaatteella eli oppipoika-kisälli-mestari-
järjestelmän avulla, joka perustui 1868 asti voimassa 
olleeseen ammattikuntasääntöön. 1800-luvun Suo-
messa kansan koulutustaso oli perusopetuksessakin 
heikko. Opetusta annettiin vuosisadan puolivälissä 
perustetuissa sunnuntai- ja iltakouluissa, jotka toi-
mivat suurimmilla paikkakunnilla. Niiden penkkejä 
kuluttivat myös ammattikuntalaitoksen hierarkiassa 
ylöspäin pyrkivät, sillä jo kisällin tutkintoon vaadit-
tiin luku- ja kirjoitustaito. (SHPJ s. 431) Ammatti-
kunnat pyrkivät rajoittamaan oman alansa kilpailua, 
joten käsityöläisammatit olivat tarkkaan rajatut ja 
mestariksi pääsy vaati vahvan ammattitaidon sekä va-

rallisuutta. Teollisuuden sekä käsityöläisyyden raja oli 
kuitenkin 1800-luvun Suomessa häilyvä. (KTV s. 21)

Suomen historia poikkeaa suurten teollisuusmai-
den historiasta. Kun yhteys Ruotsiin katkesi vuonna 
1809, katkesi myös teknillisen tietotaidon leviäminen 
lännestä. Suomalainen alan koulutus ja tutkimus oli 
luotava tyhjästä. Ennen itsenäistymistä Suomessa 
käytiin kovia kamppailuja ja kiistoja hallinnon sekä 
kielipolitiikan alueilla. Teollistumisen ja sitä tukevan 
teknillisen koulutuksen synty tapahtui keskellä tätä 
kiistelyä. 

Suomen tultua osaksi Venäjän valtakuntaa muo-
dostui Helsingin ja Pietarin välille tiivis yhteys. Pie-
tariin oli perustettu teknillinen instituutti jo 1830-lu-
vulla, ja vastaavaa alettiin kaavailla myös Helsinkiin. 
1835 senaatti antoi asetuksen teollisuusopetuksen ja 
-hallinnon järjestämisestä. Tarkoituksena oli luoda 
koulutusjärjestelmä teollisuuden tarpeisiin ja muo-
dostaa katto-organisaatio johtamaan teollisuuden 
toimintaa. (KTV ss. 55-56) Ensimmäinen tekniikan 
opetusta antava oppilaitos saatiin kuitenkin perus-
tettua vasta 1841, kun teknisiä koneita ja mittalait-
teita valmistava sekä hienomekaanikkoja kouluttava 
Helsingin mekaaninen instituutti perustettiin. (KTV 
s. 64)

Teknillisten reaalikoulujen perustamista alettiin 
varsinaisesti suunnitella 1846. Kouluja perustettiin 

TEKNILLISEN KOULUTUKSEN 
SYNTYVAIHEET
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jo seuraavana vuonna Helsinkiin, Turkuun ja Niko-
lainkaupunkiin (Vaasaan). Suunnitteilla oli myös 
opetuksen aloittaminen Oulussa sekä Viipurissa, 
mutta nämä hankkeet siirtyivät myöhempään ajan-
kohtaan. Keisarillisen majesteetin armollinen sääntö 
Suomeen asetettavista hantwerkki- ja fabriikkikou-
luista julistaa 9.kesäkuuta 1847:

”Niin kuin sanotut koulut pitää olla sillä muo-
too laitetut, että oppilaiset niistä saawat, yh-
teisten alkutietoin kanssa, myös asianomaista 
opetusta erinäisissä tietoaineissa, joita likinnä 
koskewat hantwerkistöjä ja fabriikkeja niiden 
töihin heitä ynnä harjoitettaissa; niin pitää op-
pilaille, joiden tulee, kouluun otettaissa, taitaa 
lukea sisältä, kirjottaa auttawaista tyyliä ja 
tuntea katkismuksen pääkappaleet, opettaman 
seuraavia aineita, nimittäin: Kristillisyyden 
oppia, tyylikirjoitusta, grammatiikkaa äidin-
kielen pruukkaamisesta ynnä harjotellen sitä 
kirjoittamaan.”

Näiden lisäksi opetusta annettiin ruotsin ja sak-
san kielissä, ornamentti- ja viivainpiirustuksessa sekä 
kirjanpidossa. Opetuksen tuli olla käytännöllistä, 
mutta sen tuli perustua oppikirjoihin, sekä olla yleis-
sivistävää. Oppilaiden tuli olla 15 vuotta täyttäneitä, 
mutta tästä jouduttiin tinkimään vähäisten oppilas-
määrien vuoksi. Koulu oli aluksi nelivuotinen ja ope-
tusta annettiin neljä tuntia päivässä harjoitustuntien 
lisäksi. Tärkeä osa opetusta tapahtui laboratorioissa 
ja verstaissa, joissa mestarit opettivat mekaniikan, 
fysiikan sekä kemian perusteita. (KTV ss. 68-75)

Helsingin teknillisen reaalikoulun alku oli vai-
keaa. Kaikesta oli pulaa, etenkin opetusmateriaalista. 
Koulu myös jouduttiin sulkemaan pariin otteeseen: 
1853 koleraepidemian ja pari vuotta myöhemmin 
Krimin sodan laivastohyökkäysten vuoksi. (KTV s. 
79) Suurin ongelma koulutuksen kehitykselle oli kui-

tenkin ammattikuntalaitos. Mestarit eivät halunneet 
oppipoikiensa kuluttavan aikaansa turhaksi koettuun 
opiskeluun, eivätkä siksi lähettäneet näitä opintielle. 

Vuonna 1858 annettiin uusi asetus teollisuus-
opetuksen järjestämisestä. Uuden asetuksen myötä 
ilta- ja sunnuntaikouluja perustettiin uusille paik-
kakunnille. Kaikilla suomalaisilla oli periaatteessa 
mahdollisuus koulutukseen sekä sosiaaliseen nou-
suun. Iltakouluun pääsemisen edellytys oli sunnun-
taikoulun oppiaineiden hallinta. Tämä vaikutti myös 
teollisuusammateissa toimimiseen, sillä kisällin sekä 
mestarin oikeudet olivat sidottuja koulutukseen. Mes-
tariksi ei päässyt ilman kykyä dokumentoida työnsä 
tuotteet. Kisälli saattoi päästä mestariksi nopeammin 
koulutuksen avulla, sillä tavallisesti ehtookoulun 
yhden luokan suoritus säästi neljänneksen ajasta 
ja kahden luokan suorittaminen puolet. Asetuksen 
myötä Helsingin teknillisessä reaalikoulussa aloitet-
tiin koneenrakennuksen sekä rakennusalan opetus. 
Helsingissä opetus kehittyi kuitenkin korkeakou-
lumaisempaan suuntaan. (KTV ss. 102-103) Koulu 
muutettiinkin Polyteknilliseksi kouluksi vuonna 
1872. Teknillisiä reaalikouluja haluttiin kehittää tek-
nillisiksi oppilaitoksiksi, jotka palvelisivat työelä-
mään siirtyviä sekä korkeakouluun jatkavia oppilaita. 
Erityisesti tarvittiin koulutettuja työnjohtajia, joita 
teoreettista opetusta antava Polyteknillnen opisto ei 
valmistanut. (KTV s. 152)

Vuonna 1879 toteutettu elinkeinovapaus antoi 
kenelle tahansa mahdollisuuden harjoittaa teknillisiä 
ja käsityöläisammatteja ilman mestarin pätevyyttä. 
Ammattikuntalaitoksen piirissä oppinsa saaneet 
pitivätkin uutta koulutusta välttämättömyytenä. 
(HTOL s. 116) Esimerkiksi rakennusmenetelmät 
olivat pysyneet lähes samoina antiikista 1800-luvun 
alkupuolelle. Lujuuslaskelmien sijaan rakennukset 
syntyivät yritysten ja erehdysten kautta opitulla am-
mattitaidolla, isältä pojalle, mestarilta oppipojalle. 
Monikerroksisten ja uutta tekniikkaa sisältävien 
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talojen rakentaminen vaati työntekijöiltä kuitenkin 
tietoa ja taitoa, joita ilman koulutusta ei kyennyt 
kotimaassa hankkimaan. (HTOL s. 16) 

Teknillinen ala ja teollinen tuotanto kokivat suu-
ria muutoksia 1880-luvulle tultaessa. Myös koulu-
tukseen keskittyi suuria paineita. Aiemmin teolli-
suushallintoa johtaneet manufaktuurijohtokunta 
ja vuorihallitus lakkautettiin ja tilalle perustettiin 
teollisuushallitus (1884). Teknilliset reaalikoulut 
muutettiin teollisuuskouluiksi, joiden tehtäväksi tuli 
alemman ja keskiasteen teollisuusopetuksen antami-
nen. Kouluihin oli 17 vuoden alaikäraja, vaadittiin 
”muutaman vuoden työkokemus” ja opetukseen kuu-
lui pakollinen työharjoittelu. Opettajilta vaadittiin 
Polyteknillisen opiston suorittamista sekä vuoden 
työkokemusta alalta. (KTV s. 152)

Teknillisen ammattiopetuksen uudistus alkoi 
keisarin vahvistettua 1885 senaatin ehdotuksen teol-
lisuuskoulujen perustamisesta. Asetuksen mukaan 
perustettavien teollisuuskoulujen sijoituspaikat tuli 
valita huomioon ottaen,

että Helsingissä toimiva yksityinen koneenkäyt-
täjä-, työ- ja rakennusmestarikoulu oli otettava 
valtion haltuun
että Turussa sekä Vaasassa on vuoden 1858 ase-
tuksen mukaisia teknillisiä reaalikouluja, jotka 
tulee muuttaa teollisuuskouluiksi
että säädyt ovat esittäneet teollisuuskoulujen 
perustamista Kuopioon ja Tampereelle
että myös Viipurin teollisuuskoulu tulisi var-
maan tuottamaan hyötyä, mutta tämä hanke 
saisi odottaa kunnes muut koulut on saatu jär-
jestetyksi.

Alkuvaiheen opetus
Teollisuuskouluihin perustettiin kaksi osastoa, kone- 
ja rakennusosasto. Koulu oli kaksiluokkainen ja luku-
kausi kesti kuusi kuukautta, jotta opiskelijat pystyivät 
käymään töissä kesäkuukausien ajan. Teollisuus-
koulujen opetusohjelmaa ryhdyttiin kehittämään 
Helsingin koneenkäyttäjä-, työnjohtaja- ja raken-
nusmestarikoulussa annetun opetuksen, ulkomaille, 
etenkin Saksaan suuntautuneiden opintomatkojen 
sekä teollisuushallinnon ohjeiden mukaan. (HTOL ss. 
35-37) Koulun läpikäyneet saivat työpaikan yleensä 
”verkmestareina, koneenpystyttäjinä, työnjohtajina 
ja rakennusmestareina”.

Rakennusmestarikoulutus jakautui 1892 kahteen 
linjaan, huoneenrakennusosastoon ja kulkulaitosra-
kennusosastoon, joka oli tarkoitettu lähinnä kanava- 
ja rautatiealalla työskenteleville. Rakennusmestarien 
koulutus herätti myös kritiikkiä, etenkin arkkitehtien 
piirissä, jotka epäilivät alemman tason koulutuksen 
saaneiden pyrkivän kilpailijoiksi alalla. Pelko ei ollut 
aiheeton, sillä esimerkiksi Helsingissä viime vuosisa-
dan vaihteessa rakennetuista asuintaloista suuri osa 
oli rakennusmestarien suunnittelemia. (HTOL ss. 
91-92) Ensimmäiseen maailmansotaan asti rakenta-
minen oli pitkälti käsityötä ja rakennusmateriaalien 
valikoima nykyiseen verrattuna suppea. Helsinkiin 
perustettiin 1881 yksityinen mestarikoulu, jossa 
koulutettiin koneenkäyttäjiä sekä rakennusmesta-
reita, mutta tämä ei lopettanut keskustelua valtion 
teollisuuskoulujen tarpeellisuudesta (HTOL s. 31)
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Teollisuuskoulujen oppisuunnitelma 1887:

Yleisiä aineita                                 I luokka                 II luokka

                                              Tuntia viikossa     Tuntia viikossa      Tuntia viikossa   Tuntia viikossa
Laskuoppi ja yleislaskun alkeita                 6                 2
Mittausoppi ja stereometria                        4                 2
Kuvaanto-oppi                                         4                 2
Fysiikka (helppotajuisia luenn.)                -                 2
Mekaniikkiä                                          2                 4
Kauno- ja tekstikirjoitusta                         2                 -
Kirjanpito                                         -                 2

Ammattiaineita              Koneos.            Rak.os           Koneos.           Rak.os

Yleinen  koneoppi     2  -                 2                 -
Konerakennusoppi                       2      -                2                 -
Konepiirustus                                                12       -                        16          -
Työkoneoppi (mekaan.teknol)             -         -          2          -
Käsivaraista piirustusta                     2          2          -          -        
Yleinen rakennusoppi      -  -         -          1
Huonerakennusoppi                            -          3          -          3
Rakennuspiirustus                           -          8         -                         12
Kartan piirtäminen
ja käyt.harjoit.     -          4          -          -

Silta-, tie- ja vesirakennusoppi            -  -          -          2
Siihen kuuluva piirustus                   -       -          -   4

YHTEENSÄ                  36                36                36                36

(Lähde Suomen teollisuushallituksen tiedonantoja, kolmas vihko, Helsinki 1887)
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VIIPURIN AIKA

Viipurin teollisuus- 
koulun perustaminen
Jo vuonna 1885 keisarillisessa julistuksessa mää-
rättiin perustettavaksi teollisuuskoulu Helsingin, 
Turun, Vaasan ja Kuopion lisäksi myös Viipuriin. 
Toimeenpaneva taho eli Teollisuushallitus ei kui-
tenkaan ryhtynyt toimiin asian tiimoilta. Wiipurin 
Teollisuusyhdistyksen kokouksessa 2. maaliskuuta 
1896 päätettiin asettaa komitea kouluasiaa edistä-
mään, sillä 

” ...kulunut aika on epäilemättä näyttänyt, 
että teollisuuskoulujen työ ei ole hukkaan men-
nyt, vaan että sillä on ollut varsin tuntuva etu 
niille nuorukaisille, jotka niitä ovat saaneet 
hyväksi käyttää. Monella teollisuuden alalla 
on se ollut niin huomattavissa, ettei siitä ole 
tarvis enempää puhua. Wiipuri on ei ainoas-
taan Itä-Suomen suurin kaupunki, vaan myös 
teollisuuskaupunkina niistä huomattavain. 
Täältä on myös kulkulaitosten puolesta erit-
täin helppo pääsy tämän maakunnan eri osiin. 
Että siis täällä jos missä teollisuuskoulukin 
olisi paikallaan... Se seikka, että täältä niin 
paljon on ollut oppilaita Helsingin ja Kuopion 
teollisuuskouluissa todistaa myös että täällä 
sitä aikoja sitten on jo kaivattu... Wiipuri olisi 
myös oikea koulupaikka niinhyvin täkäläisissä 
konepajoissa työskenteleville kuin myös niille 
Pietarissa asuville suomalaisille nuorukaisille, 
jotka teollisuuskouluja tahtovat hyväkseen 
käyttää, eikä niitä ole varsin vähän.” 

Wiipurin teollisuusyhdistyksen komitea muistutti 
päättäviä viranomaisia säännöllisesti oppilaitoksen 
tarpeellisuudesta. Keisarillisen senaatin päätöksellä 
koulu perustettiin 14.4.1898. Viipurin teollisuuskou-
lun opetuksen tuli olla suomenkielistä, nimitettyjä 
lehtoreita kaksi ja oppilaita tuli ottaa joka toinen 
vuosi. Opetus jakaantui koneen- ja huoneenraken-
nusosastoihin.

Huoneenrakennusosaston lehtori Karl Leander 
Ikonen määrättiin koulun rehtoriksi. Koneosaston 
ensimmäiseksi lehtoriksi tuli Frans Alfred Branner.

Ilmoitus Wiipuri-lehdessä 2.10.1898.
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Rehtori Ikonen ilmoitti Teollisuushallitukselle Hel-
sinkiin koulun avajaisista 9. lokakuuta 1898.

”Saan nöyrimmästi huomauttaa, että Wiipu-
rin Teollisuuskoulu avattiin tänään klo 10 a.p 
vietetyllä juhlahetkellä, jossa olivat saapuvilla 
joukko kaupunkilaisia, koulun johtokunta, 
opettajat ja oppilaat. Oppilaita on kouluun 
otettu yhteensä 33. Pyrkijöitä oli kaikkiaan 37, 
joista yksi nainen rakennuspuolelle. Koulun 
kalusto on jo siinä kunnossa, että opetus voipi 
heti alkaa!”

Aluksi koulu toimi, kuten muutkin teollisuus-
koulut, kaksivuotisena ja lukuvuosi kesti kuusi kuu-
kautta. Viikkotunteja oli 35 - 45. Siitä, että oppilaita 
otettiin vain joka toinen vuosi, oli haittaa etenkin 
heikosti menestyville oppilaille, sillä heillä ei ollut 
mahdollisuutta uusia hylättyjä kursseja heti seu-
raavana vuonna. Todistuskirjojen mukaan ehtoja 
tuli usein, enimmäkseen mekaniikasta. Koulussa 
järjestettiin myös erikoiskursseja, joista eniten op-
pilaita keräsi toisen luokan koneenkäyttäjäkurssi. 
Muita kursseja annettiin sähkötekniikassa, veturin-
kuljettajiksi haluaville sekä alikonepäällystökurssi. 

Aikaa kouluun hakijoilla on yksi kuukausi. 
Ilmoitus Wiipurin Sanomissa 3.9.1898.
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Jo ensimmäisenä vuotena koulusta valmistui myös 
erikoiskurssin suorittaneita matkustajahöyrylaivan 
päälliköitä.

Viipurin teollisuuskoulu aloitti toimintansa 
vanhassa puutalossa Braahenkatu 15:ssä. Koululle 
oli varattu yksi isompi sali, johon sijoitettiin kaikki 
oppilaat yleisten aineiden opetukseen. Lisäksi raken-
nuksessa oli pienempi luentosali, kaksi piirustushuo-
netta, kanslia sekä lisäksi keittiö, joka toimi myös 
vahtimestarin asuntona. Syksyllä 1904 koulu muutti 
isompaan huoneistoon Maununkatu 1:een, Kimmo-
yhtiön taloon, mutta sekin kävi pian ahtaaksi. 50-vuo-
tishistoriikissa Viipurissa konepuolella opintonsa 
vuonna 1907 aloittanut ylikonemestari Vihtori Hj. 
Nevalainen muistelee opiskeluaikojaan. Hän kertoo, 
että tuolloin Maununkadulla sijainneessa koulussa 
konepuoli eli mutterimestarit ja huoneenrakennus-
osasto eli kapulamestarit olivat tilanpuutteen vuoksi 
yhteisillä yleisten aineiden sekä piirustustunneilla. 
Piirustusluokka oli kuitenkin niin ahdas, että huo-
neen etuosassa olevien piti mennä ensin huoneesta 
ulos, jotta takaosassa piirtäneet mahtuivat poistu-
maan. Nevalaisen mukaan ensimmäisellä luokalla 
”piirreltiin kaikenlaisia koneenosia, myöhemmin 
laivankattilan sekä hihna- ja hammaspyöriä”. 

Koulussa ei vielä ollut sähkövaloa ja tarvittava 
sähkö kehitettiin ”veivipelillä”. Rehtori Ikonen kir-

joittaa 1905 Teollisuushallitukselle oppilaitoksen 
tarvitsevan sähkövalon, sillä koulussa oli vakituisen 
opetuksen lisäksi iltaopetuksena järjestettyjä eri-
koiskursseja, kuten sähkötekniikan kurssi. Etenkin 
piirustusluokassa tarvittiin keinotekoista valoa. Käy-
tetyt öljylamput olivat muuten hyviä, mutta vaativat 
tarkkaa hoitoa ja pilasivat huoneen ilman.

Vuonna 1911 teollisuuskoulut muutettiin asetuk-
sella kolmivuotisiksi, mutta lukuvuosi pysyi edelleen 
puolivuotisena. Viipurin teollisuuskouluun otettiin 
uusia oppilaita kahtena peräkkäisenä vuotena ja kol-
mas vuosi jätettiin väliin. Iltakurssit sekä aiemmin 
valmentavana opetuksena annettu valmistava kurssi 
jouduttiin kuitenkin lakkauttamaan tilanpuutteen 
vuoksi. Omaan koulutaloon muuton jälkeen (1935) 
oppilaita otettiin sisään joka vuosi. Koulutusajan 
pidentäminen tarkoitti myös sisäänottovaatimusten 
tiukentamista. Oppilaaksi otettavien tuli nyt olla 
17-vuotiaita, kansakoulun ylimmän tason suoritta-
neita ja heillä tuli olla 24 kuukauden työkokemus pyr-
kimänsä osaston alalta. Lisäksi hakijan tuli läpäistä 
hyväksytysti pääsytutkinto kansakoulun tasoon 
pohjautuvan matematiikan ja oikeinkirjoituksen 
osalta. Tämä järjestelmä säilyi koko Viipurissa toimi-
misen loppuajan, eli talvisotaan asti. Rehtori Georg 
Fraser tarkensi pyrkijöiden työkokemusvaatimusten 
määrittelyä vuosikertomuksessa 1939. Huoneenra-

Oppilaiden töitä oli näytteillä vuosittain ja siitä 
ilmoitettiin paikallisissa lehdissä. Ilmoitukset 

Wiipuri-lehdessä 31.3.1899 ja Wiborgs Nyheter-
lehdessä 30.3.1903.
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Ilmoitus kouluun pyrkiville Wiipuri-lehdessä 15.7.1906.



21

kennusosastolle hakevien täydeksi 24 kuukauden 
työkokemukseksi hyväksyttiin työskentely ”sellaisilla 
huoneenrakennustyömailla, joissa työnjohtajana on 
koulutettu rakennusmestari, ja harkinnan mukaan 
sellaiset, joissa urakoitsijana tai johdossa on ammat-
tikirvesmies”. Konerakennusosastolla hyväksyttiin 
täytenä harjoitteluna työskentely konepajoissa ja 
laivaveistämöissä, asevelvollisuusaikana suoritettu 
palvelu autojoukoissa, hyökkäysvaunurykmentissä 
ja lentojoukkojen korjauspajoissa. Myös työ auto-
korjaamossa, valimossa, levytyössä ja hienomeka-
niikkatyössä hyväksyttiin, jos työpajassa oli suurem-
paa tuotantoa eli erilaisia koneita ja yli kymmenen 
työntekijää. 

Sisällissota ja sen  
jälkimainingit
Suomen itsenäistymisen jälkeen vallinneessa val-
tiollisessa sekasorrossa kansa jakautui kahtia. Suo-
men sisällissota käytiin kevättalvella 1918. Sota kesti 
vain kolmisen kuukautta, mutta sen ja etenkin so-
dan jälkiselvittelyiden jättämät arvet ja traumat 
paranivat hitaasti. Viipurin teollisuuskoulu sulki 
ovensa kevätlukukaudeksi 1918 rauhattomuuksien 
sekä opiskelijoiden ja opettajien rintamalle lähdön 
vuoksi. Teknillisten oppilaitosten opiskelijoiden (ja 
opettajien) asettuminen etupäässä valkoiselle puo-Ensimmäiset omat toimitilat saatiin syksyllä 1904 

Maununkadulle.
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lelle kuvaa sitä, ettei teollisuudessa työskentelevä 
väestö muodostanut omaa yhtenäistä ryhmäänsä 
yhteiskunnassa, koulutuksesta muodostui erottava 
ja rajaava tekijä. (KTV s. 168) 

K.W. Suonivaara kirjoittaa Teollisuushallituk-
selle 4.toukokuuta 1918 koulun tapahtumista sodan 
aikana. Opettajien palkkoja ei keväällä maksettu, 
joten säilyneiden kirjekonseptien mukaan Suonivaara 
pyytää sodan päätyttyä hallitukselta maksumääräystä 
henkilöstökuluihin.

Hänen mukaansa opetus jouduttiin lopettamaan 
tammikuun 24. rauhattomuuksien vuoksi. Suoni-
vaara itse poistui kaupungista lääkärin määräyksestä 
hoitamaan vakavaa vatsahermotautia. Hän kuiten-
kin palasi helmikuun puolivälissä punaisten hallin-
nassa olevaan Viipuriin, jossa useat oppilaat odottivat 
opetuksen jatkumista. Punaiset olivat vanginneet 
rehtori Leander Ikosen, samoin kuin Suonivaaran 
sijaiseksi määrätyn T. Siltasen. Opetus aloitettiin 
yksityisopetuksena ilman vakituista lukujärjestystä 
ja kaikki paitsi rehtori Ikosen opettamat ammattiai-
neet saatiinkin kevään mittaan suoritettua. Koulutyö 
kuitenkin keskeytyi uudelleen huhtikuun alussa kun 
miehiä ryhdyttiin ottamaan pakolla punakaartiin 
ja ulkona liikkuminen tuli vaaralliseksi. Erillisiä 
arvosanoja annettiin, mutta todistuksia ei. Rehtori 
Ikonen surmattiin sodan loppuvaiheessa Viipurin 
lääninvankilassa. Ikosen kuoleman jälkeen rehtoriksi 
valittiin koulussa mekaniikkaa opettanut ja kone-
osaston lehtorina toiminut K.W. Suonivaara (Senvall). 

Seuraavana syksynä opetus alkoi tavalliseen 
tapaan lokakuun 1. päivänä 1918. Koulunkäyntiä 
häiritsivät kuitenkin pelko uusista levottomuuk-
sista, elintarvikepula sekä ”kallis aika” eli hintojen 
nousu, jonka vuoksi monella opiskelijalla ei ollut 
varaa rahoittaa opintojaan. Ravinnon puute vaikutti 
suoraan oppilaiden fyysiseen ja henkiseen jaksami-
seen ja tulokset olivat aiempaa huonompia. Ruokana 
oli pelkkiä ”kauranakanoita leiväksi ja särpimestä 
ei puhettakaan”. Kotitöiden tekemistä haittasivat 
myös huonot valaistusolosuhteet, sillä sähkövaloa ei 
esikaupungeissa vielä ollut ja muita valaistusaineita 
ei ollut saatavilla. Vuoden 1918 vuosikertomuksessa 
pahoitellaan myös, ettei uutta vuosikurssia voitu syk-
syllä aloittaa eivätkä kaikki toisen luokan halukkaat 

voineet jatkaa opintojaan. Syynä oli taloudellinen 
tilanne sekä oppilaiden kutsunnat suorittamaan 
asevelvollisuuttaan. Vuonna 1918 palvelukseen as-
tumisen ajankohdasta ei neuvoteltu, ja opinnot eivät 
olleet syy lykkäyksen saamiselle. 

Syksyllä 1918 aloitettiin myös hanke koulun 
20-vuotisjulkaisusta. Teos saatiin kuitenkin lähinnä 
varojen sekä materiaalin puutteen vuoksi painettua 
vasta 1920. Julkaisu omistettiin sisällissodassa kuol-
leen rehtori Ikosen muistolle. Vuonna 1919 perustet-
tiin myös Leander Ikosen nimeä kantava rahasto, 
jonka tarkoituksena oli ”varattomain ja eteenpäin 
pyrkivien oppilaiden avustaminen.”

Vuonna 1919 olot alkoivat tasaantua, oppilasmää-
rät lähtivät jälleen nousuun ja ainoa keskeytyksiä 
aiheuttanut syy oli paikkakunnalla liikkunut es-
panjantauti. Opiskelijoiksi pyrkiviltä edellytettiin 
hyvämaineisuutta, 17 vuoden ikää, ylemmän kansa-
koulun käymistä tai vastaavia tietoja sekä vähintään 
24 kuukauden työkokemusta alalta. Kouluun pääsyn 
edellytyksenä oli myös pääsykokeiden läpäiseminen. 
Kokeissa mitattiin pyrkijöiden tietoa matematiikassa 
ja oikeinkirjoituksessa. Vuonna 1919 kouluun pyrki 
26, ja sisään otettiin 23 oppilasta, joista 16 koneosas-
tolle ja loput huoneenrakennusosastolle. Iltaopetusta 
annettiin syksystä 1918 alkaen myös lukukauden kes-
tävällä alikonemestarikurssilla, jonka opetus koostui 
höyrykone- ja polttomoottoriopista, lasku- ja mitta-
usopista sekä konepiirustuksesta. 

1920-luvun nousu- 
kaudesta talvisotaan
Vuoden 1923 vuosikertomuksessa tehdään katsaus 
oppilaitoksen 25-vuotiseen historiaan. Sen mukaan 
koulussa on annettu opetusta huoneen- ja koneenra-
kennusosastojen lisäksi useilla erikoisoppikursseilla; 
toisen luokan koneenkäyttäjäkurssilla, sähkökurs-
seilla (1905 - 1913, 1916 - 1918), alikonemestarikurs-
seilla sekä veturinkuljettajakursseilla (1906 - 1909, 
1910 - 1914). Varsinaisilta ammattiosastoilta oli val-
mistunut 247 opiskelijaa. Katsauksessa mainitaan 
myös, että koulun vahtimestarina oli alusta alkaen 
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toiminut uskollisesti Maria Pitkonen. Pitkosen sa-
notaan olleen työteliäs, hyvä ja hilpeäluontoinen 
ihminen, huolimatta siitä, että oli jäänyt kolme kertaa 
leskeksi.

Koulun johtokunta esitti Kauppa- ja teollisuus-
ministeriölle useita anomuksia uudesta koulutalosta. 
Tilanpuute oli ankara ja koulua käytiin kolmessa 
vuorossa. Vuonna 1931 ei järjestetty erikoiskursseja 
iltakursseina ahtauden vuoksi, vaan kurssit järjestet-
tiin päiväkursseina koulun kesäloman alettua huh-
tikuussa. Rehtori Leander Ikonen ehdotti jo vuonna 
1900 (ja säännöllisesti siitä alkaen) kirjeessään Teol-
lisuushallitukselle oman koulutalon rakentamista 
”teknillisille ja niihin verrattaville kouluille”. Toive 
omasta koulutalosta toteutui viimein vuonna 1934, 
kun eduskunta varasi menoarvioon 3 miljoonaa 
markkaa koulutalon rakentamista varten. Viipurin 
kaupunki luovutti tontin valtiolle ja rakennuksen 
suunnittelivat arkkitehdit Hjalmar Åberg ja Georg 
Wikström. Kaikki koulurakennuksella työskennel-
leet rakennusmestarit sekä urakoitsijan työnjohtajat 
olivat koulun entisiä oppilaita, joten he suhtautui-

vat tehtävään erityisellä antaumuksella. Viipurin 
teollisuuskoulu aloitti 1935 toimintansa uudessa, 
varta vasten sille rakennetussa koulutalossa Pat-
terinmäen kaupunginosassa, Koivistonkatu 2:ssa. 
Samaan rakennukseen, mutta omaan siipeen muutti 
vuokralaisena vuonna 1921 perustettu Suomen sa-
hateollisuuskoulu. 

Lukuvuosi 1936-37 oli ensimmäinen, kun Viipu-
rissa annettiin opetusta sekä huoneenrakennus- että 
konerakennusosaston kaikilla kolmella luokalla. En-
nen toista maailmansotaa Suomessa ei ollut yhtenäistä 
käytäntöä teknillisten alojen tutkintonimikkeistä. 
Teknillisistä oppilaitoksista valmistui työnjohtajia, 
teknikoita, mestareita ja insinöörejä. Keväällä 1939 
annetun lain mukaan teollisuuskouluista tuli muo-
dostaa insinöörejä kouluttavan teknillisen opiston 
sekä teknikoiksi valmistavan teknillisen koulun kä-
sittäviä teknillisiä oppilaitoksia. Sodan vuoksi laki 
tuli voimaan vasta tammikuussa 1942. (HTOL 59). 
Tampereella aloitettu insinöörikoulutus täytti vuonna 
2012 sata vuotta, mutta Kotkan teknillisessä oppi-
laitoksessa insinöörikoulutus alkoi vasta vuonna 

Koivistonkatu 2:ssa oli rakennus, jonka vasemmassa siivessä oli Viipurin teollisuuskoulu ja oikeassa 
Suomen sahateollisuuskoulu. Vuonna 2013 rakennus oli vielä olemassa.
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1962. Vuosina 1941-1948 koulut toimivat, sotatilan-
teen niin salliessa, kaksivuotisina. Syynä tähän oli 
lähinnä valtion heikko taloudellinen tilanne. Tek-
niikka kuitenkin kehittyi nopeasti ja oppikursseja 
jouduttiin pidentämään. Varatut tuntimäärät eivät 
enää riittäneet, joten vuonna 1948 siirryttiin takai-
sin kolmivuotiseen koulutukseen ja lukuvuodesta 
tehtiin seitsemän kuukauden mittainen.

Viipurin teollisuuskoulu 
opinahjona
 
Viipurin teollisuuskoulu oli arvostettu oppilaitos, jo-
hon oli vaikea päästä, mutta jossa myös opinnoissa 
suoriutuminen oli opintojen vaativuuden takia vai-
keaa. Valmistuminen teknikoksi oli kuitenkin takuu 
hyvästä työpaikasta ja yhteiskunnallisesti arvostetusta 
statuksesta. Halu päästä oppilaitokseen ja pärjätä siellä 
oli ainakin 1930-luvulla todella kova, kuten seuraava, 
Viipurista 1938 teknikoksi valmistuneen Lauri Nii-
kon muistelus osoittaa. Hänen isänsä toivoi pojasta 
diplomi-insinööriä sähköalalle ja tämä ehtikin olla 
yhden kesän alaa harjoittelemassa. Isän suunnitelman 
mukaan pojan piti ensin lukea itsensä ylioppilaaksi ja 
sen jälkeen hakea teknilliseen korkeakouluun. Mutta 
kun isä kuoli, halusi holhoojaksi tullut eno Laurista 
maanviljelijän ja hommasi tämän Uudenkirkon Maan-
viljelyskouluun opiskelemaan maatalousteknikoksi. 
Yhden syksyn jaksoi vastentahtoinen tuleva maan-
viljelijä opintojaan jatkaa, kunnes…

”…sit ruvettiin opettamaan lypsämistä siellä 
– se ei minulle käynyt. Miul oli pohjimmainen 
ajatus koko ajan tekniikka. Mie niitä keksin-
töjä tein lapsena, ain oli tekniikka mukana.”

Onneksi Viipurissa asuva toinen eno oli sitä mieltä, 
että jos poika kerran on tekniikasta kiinnostunut niin 
miksi hänet pitäisi siitä pois johdattaa. Hän kannatti 
pojan tekniikan harrastuneisuutta, muttei suoranai-
sesti kannustanut tätä tekemään elämänmuutosta, 
joten Lauri Niikko sanoo kannustaneensa itse itseään. 

Eräänä lauantai-iltana koulurakennuksen yläkerrassa 
olevassa oppilasasuntolassa tapahtui:

”…neljä poikaa asu huoneissaan ja mie sitte 
yks lauantai sanoin kavereille, että mie en ole 
kuollut, mie lähen nyt. Et ihan kaikessa rau-
hassa, minuu ei tarvitse perästä etsii. Minulla 
oli asiat kaikki kunnossa ja minä lakanalla 
laskeuduin yläkerrasta. Otin selvää mihin ai-
kaan menee linja-auto Viipuriin ja just sitä 
ennen laskeuduin alas. Tavarat oli jo lähetetty 
Viipuriin etukäteen.”

Siitä alkoi sitten elämä tekniikan parissa. Jo tehty-
jen harjoittelujen lisäksi Lauri Niikko pääsi tekemään 
lisää harjoittelutöitä loppuvuodeksi. Kun seuraava 
lukukausi alkoi, hän laittoi hakemukset Viipurin 
teollisuuskouluun ja onnistui pääsemään sisälle.

Viipurin teollisuuskoulun rehtori Suonivaara ja 
Kaarlo Jalo olivat aikansa tunnustettuja auktoriteetteja 
tekniikan alalla. Heidän asiantuntijuutensa näkyi 
myös koulun ulkopuolisessa toiminnassa ja alan kir-
jallisuudessa. Jalolla oli innokkaana automiehenä 
autokorjaamojen osakkeita ympäri Etelä-Suomea. 
Opettajat eivät tosin olisi saaneet valtion virkamie-
hinä olla mukana liike-elämässä, joten osakkeiden 
omistamisen piti olla näkymätöntä. Tätä puolisalaista 
omistajuutta hoidettiin mm. vanhempien kautta, 
mutta asia tuntui olleen hyvinkin yleisesti tiedossa. 
Viipurin teknillisen koulun rehtorit olivat jo 1930-lu-
vulla tekniikan alan tunnustettuja ammattilaisia, 
joiden osaaminen juonsi käytännön työelämässä 
onnistumiseen, sekä alan oppikirjallisuuden kir-
joittamiseen. 1930-luvulla Viipurin teollisuuskou-
lun konepuoli toimi uudessa rakennuksessa, jossa 
laboratoriot ja muutkin tilat olivat viimeisen päälle. 
Tämä houkutteli myös opettajia, joita Lauri Niikko 
on haastattelussaan kuvannut eteenpäin pyrkiviksi 
kemian maistereiksi ja diplomi- insinööreiksi. Teol-
lisuuskoulujen opetustasoa mitattiin 1930-luvulla 
Vaasassa, jonne opiskelijoita kutsuttiin eri oppi-
laitoksista tentattaviksi. Niikon mukaan Viipurin 
teollisuuskoulu voitti tämän opetustasotestin kaik-
kina kolmena kertana, joihin hän opiskeluaikanaan 
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Vaasassa osallistui. 
Teollisuuskoulut olivat juuri siirtyneet opetushal-

lituksen alaisuudesta teollisuushallituksen alaisiksi, 
mikä muutti opettajakuntaa enemmän korkeamman 
teknillisen koulutuksen omaaviksi. Vielä neljä vuosi-
kymmentä myöhemmin, 1970-luvulla diplomi-insi-
nöörien edustus opettajakunnassa jatkui ja etenkin 
Kotkan tekulla oli maine ”insinöörien linnakkeena”. 
Myöskään se seikka ei ollut muuttunut, että kouluun 
oli todella vaikea päästä. Jokaista aloituspaikkaa vas-
taan oli aina kolminkertainen määrä hakijoita. 

Sota-aika
Lukuvuoden 1939 alku enteili ongelmia. Jo lokakuun 
alussa useat oppilaat sekä opettajat saivat kutsun 
ylimääräisiin kertausharjoituksiin. Väki väheni kou-
lussa kertausharjoitusten vuoksi siihen tahtiin, että 
oppilas- ja opettajakadon myötä koulutyöt päätettiin 
keskeyttää toistaiseksi 9. lokakuuta. Marraskuun 
puolivälissä tilanne näytti rauhoittuneen, joten so-

tilasviranomaisilta anottiin, että reserviharjoituk-
siin kutsutut opiskelijat ja opettajat vapautettaisiin 
toistaiseksi koulutyön jatkamista varten. Opetus 
aloitettiinkin uudelleen 23. marraskuuta, mutta jo 
viikkoa myöhemmin se jälleen keskeytyi, kun aa-
muyhdeksältä 30.11. ensimmäiset pommit putosivat 
Viipuriin. Koululta saatiin pelastettua joitain kone-
laboratorion koneista, muutamia mittareita ja vaaki-
tuskojeita sekä suuri osa arkistoa. Rehtori Kaarlo Jalo 
kertoo koulun 50-vuotishistoriikissa anekdoottina, 
että sotilasviranomaiset olivat kehottaneet poltta-

maan arkiston, sillä sehän oli vain paperia ja turhaa 
kuljetettavaa. Koulutalo ja sen laboratoriot, kirjasto 
sekä kokoelmat jäivät kuitenkin vihollisen käsiin, 
samoin kuin oppilaiden koulu- ja opettajien ope-
tusvälineet. Talvisodassa kaatui kahdeksan koulun 
oppilasta (nimet liitteessä).

Talvisodan päättyessä Viipuri jouduttiin luovut-
tamaan Neuvostoliitolle. Teollisuuskoulun oppilailla 
oli kuitenkin opinnot kesken ja niiden jatkamiseen 
pyrittiin kaikin mahdollisin keinoin. Huoneenra-

Viipurin teollisuuskoulun opiskelijat Huttunen, Erissalo, Sipilä ja 
Niikko 1930-luvun loppupuolella.
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kennusosastolle varattiin tilat Helsingin teknilli-
sestä koulusta ja koneenrakennusosastolle Oulusta. 
Näin koulutus jatkui syyslukukauden 1940, kunnes 
lukukauden päätyttyä Viipurin teollisuuskoulu lak-
kautettiin ja oppilaat siirtyivät sen koulun kirjoihin, 
missä he olivat opintojaan Viipurin jälkeen jatkaneet. 
Oppilaista suurin osa oli menetetystä Viipurista tai 
Viipurin läänistä, joten he olivat menettäneet ko-
tinsa ja heidän taloudellinen tilanteensa oli vaikea. 
Sosiaaliministeriö sekä Suomen huolto, Siirtoväen 
huolto ja muut järjestöt jakoivat kuitenkin avustuksia, 
joten kaikkien viipurilaisten oli mahdollista jatkaa 
opintojaan.

Jatkosodan aikana keväällä 1943 Viipurin kau-
punki jätti kauppa- ja teollisuusministeriölle ano-
muksen toiminnan jatkamiseksi Viipurin teknillisenä 
kouluna. Tähän suostuttiin ja huoneenrakennuslinja 
aloitettiin uudelleen Viipurissa tammikuussa 1944. 
Uusi koulutalo oli kuitenkin vaurioitunut, joten ope-
tus jatkui ammattikoulun talossa, josta teknilliselle 
koululle liikeni kolmas kerros. Naapuriksi saatiin 
taas talvisodan ajaksi Kotkaan siirtynyt sahakoulu. 

Viipurin teollisuuskoulun sijaintipaikat: 1 Braahenkatu 15 (nykyisessä numeroinnissa 19), 
2 Maununkatu 1 ja 3 Koivistonkatu 2. Kartta on vuoden 1935 matkailukartta.

Oppilaiksi tuli lähinnä sotainvalideja ja muutama 
ikänsä puolesta armeijasta kotiutettu. Kevään mittaan 
oppilasmäärä väheni, sillä osa sodassa vammautu-
neista katsottiin parantuneiksi ja heidät palautettiin 
palvelukseen. Kevättalvella 1944 sota oli muuttunut 
asemasodaksi, joten puolustusvoimien suostumuk-
sella järjestettiin myös alikonemestarikurssi. Viipurin 
teknillisessä koulussa toimi sen viimeisenä Viipurin 
lukukautena vain yksi vakinainen opettaja, Kaarlo 
Jalo, muut olivat tuntiopettajia. Viipurissa työsken-
neltiin vain kevätlukukausi, jonka jälkeen taistelut 
Kannaksella alkoivat, ja koululle tuli lopullinen lähtö 
Viipurista. Osa oppilaista sijoittui Helsinkiin, osa 
Kuopioon. Syksyllä 1944 koulu ei toiminut, mutta 
keväällä 1945 se aloitti toimintansa Kotkassa, missä 
Kotkan kaupunki oli varannut sille vuokravapaan 
huoneiston Metsolan kansakoululla. Ensin oppi-
laita otettiin vain koneosastolle, johon kutsuttiin 
sanomalehti-ilmoituksilla sekä radion välityksellä 
muihin teknillisiin kouluihin jo hyväksytyt kotka-
laiset ja kymenlaaksolaiset opiskelijat. Hakijoita oli 
51, joista 32 hyväksyttiin opiskelemaan. Elämä jatkui.
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KOTKAN AIKA

Alku aina hankalaa...
1800-luvun lopun (saha)teollisuuden kasvun myötä 
syntyi myös uusia kaupunkeja. Eräs näistä uusista 
teollisuuskeskittymistä oli maatalousvaltaisen Ky-
min kunnan kupeeseen, Kymijoen suulle syntynyt 
Kotka (1879). Paikkakunnalle perustettiin nopeassa 
tahdissa yhdeksän sahalaitosta. Aluksi työvoima 
uusiin teollisuuskeskuksiin tuli etupäässä maaseu-
dun maattoman väestön piiristä, mutta pääoma sekä 
ammattimiehet ulkomailta. Teollisuuslaitosten am-
mattitaitoisen työvoiman määrä oli suhteellisen pieni 
ja kouluttamattoman työvoiman liikkuvuus suuri. 

Rehtori Erkki Ojanen muistelee Merenkulun 
opetus 130 vuotta ja tekniikan opetus 100 vuotta 
- pääjuhlassa Kotekolla 23.10.1998: ”Hans Gutzeit 
on täällä Kotkassa näistä ulkomaalaisista teollisuus-
miehistä tunnetuin. Hän perusti Kotkaan ’Norskan 
sahan’ vuonna 1872. Taatakseen sahan moitteetto-
man toiminnan toi hän mukanaan lähes satapäisen 
norjalaisen ammattilaisryhmän. Suomalaisten oli 
osaamattomina tyytyminen hanttihommiin. Näin oli 
lähes kaikissa tuon ajan teollisuuslaitoksissa, tekninen 
osaaminen tuotettiin ulkomailta.”

Toisen maailmansodan jälkeen Neuvostolii-
tolle menetetyn Viipurin liikkeitä, laitoksia ja vi-
ranomaisia piti sijoittaa uudelleen ja useat näistä 
siirtyivät kasvavaan ja kehittyvään teollisuus- ja 
satamakaupunki Kotkaan. Kotkaan siirtyivät myös 
perinteikkäät viipurilaiset oppilaitokset: Merenkul-
kuopisto (1868), Teknillinen koulu (1898) sekä Saha-
teollisuuskoulu (1921). Kotka olikin sotien jälkeen 
maan huippukaupunkeja ammatillisen koulutuksen 

osalta. Kaupungissa toimi neljä kaupungin omis-
tamaa ammatillista opetusta antavaa koulua sekä 
kolme Viipurista muuttanutta valtion omistamaa 
erikoisopistoa. Vireän, mutta sodassa pahoin tu-
houtuneen koulukaupungin käytännön elämää tosin 
hankaloitti ankara pula opetuskäyttöön soveltuvista 
rakennuksista. Kotkaan muuton jälkeen vuonna 1944 
entisten viipurilaistenkin suurimmaksi ongelmaksi 
muodostui tilanpuute. Nimensä Viipurin teknilliseksi 
kouluksi vaihtaneen oppilaitoksen ensimmäinen 
opetustila löytyi Metsolan kansakoulusta. Koululla 
ei ollut laboratorioita, joten vastaavia töitä ei voitu 
suorittaa. Myös opettajien saanti Kotkaan tuotti 
suuria vaikeuksia. Eräänä syynä pidettiin sitä, että 
koulu sijaitsi neljän kilometrin päästä keskustasta ja 
kulkuyhteydet olivat huonot. 

Etelä-Suomi joulukuussa 1946:

Viime perjantaina saivat päästötodistuksen 
Kotkassa toimivasta ent. Viipurin teknillisestä 
koulusta ensimmäiset Kotkassa koulutetut ko-
neteknikot. Todistusten jako tapahtui Metsolan 
kansakoulun juhlasalissa. Todistusten jaon yh-
teydessä puhui koulun rehtori, dipl.ins. K. Jalo, 
erittäin kauniita ja rohkaisevia sanoja uusille 
teknikoille. Päästötodistuksen sai 63 oppilasta, 
ja vuositodistuksen 40 I luokan oppilasta. Ti-
laisuuden päättäjäiseksi lauloi tekn. koulun 
toverikunnan kuoro Sulo Laineen johdolla.

Tämän jälkeen siirryttiin klo 13.00 ravin-
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tola Kyminlaaksoon, minne eroavat oppilaat 
olivat järjestäneet yhteisen erojaispäivällisen. 
Kutsuvieraina olivat kaikki koulun opettajat 
sekä lähimmät virkailijat.

Päivällisen aikana pidettiin monia kau-
niita puheita, joissa opettajat kiittivät entisiä 
oppilaitaan ja oppilaat opettajiaan, ja jotka 
samalla osoittivat, kuinka lämpimät ja luotta-
mukselliset suhteet olivat koulun aikana vallin-
neet opettajien ja oppilaitten välillä. Eroavien 
oppilaitten muodostama kuoro lauloi useam-
paan otteeseen Sulo Laineen johdolla.

Oppilaitten puolesta ojennettiin rehtori 
Jalolle hopeinen savukekotelo kultaisin nimi-
kirjaimin. Pieni kiitollisuuden osoitus, joka oli 
omistettu kaikille opettajille, mutta osoitettu 
sille opettajalle, joka oppilaittensa mielestä 
sittenkin on ollut yli kaikkien muitten.

Toverikunnan kuoron johtajia Sulo Laine 
sai uusihopeaisen savukekotelon kiitollisuuden 
osoituksena siitä että herra Laine oli muu-
tenkin jo tarkkaan lasketut vapaa-aikansa 
uhraten vienyt kuoron työtä eteenpäin.

Tilaisuus jätti kaikille, niin opettajille kuin 
oppilaillekin, erittäin kauniin ja miellyttävän 
muiston.

Ensin Kotkassa toimi vain koneosasto, mutta jo 
syksyllä 1947 päästiin aloittamaan myös huoneenra-
kennusosaston keskeytyneenä ollut opetus. Kehitys 
oli kuitenkin hidasta. Opettajia oli edelleen vaikea 
saada, mutta opetusta pystyttiin antamaan, sillä ”kot-
kalaiset rakennusinsinöörit ovat oman työnsä ohella 
ja huonosta palkasta huolimatta ottaneet hoitaakseen 
osaston ammattiaineet”. Syksyllä 1950 ei uusia vuo-
sikursseja voitu aloittaa tilanpuutteen ja etenkin yhä 
kroonisena vaivaavan opettajapulan vuoksi.

Oppilaitos täytti 50 vuotta 1948, ja sen kunniaksi 
samana vuonna opintonsa päättävä kurssi kirjoitti 
koulustaan juhlajulkaisun. Oppilaitoksesta oli ensim-
mäisen 50 vuoden aikana valmistunut 1674 oppilasta, 
joista 437 koneenrakennus- ja 373 huoneenraken-
nusosastolta. Erikoiskusseilta oli todistuksen saanut 
864 opiskelijaa. Opiskelijoiden keski-ikä kouluun 
tultaessa oli ensimmäisen puolivuosisadan aikana 25 

vuotta. Suurin osa oppilaista oli kotoisin Viipurin ja 
myöhemmin Kymen läänistä. Vuonna 1955 Suomessa 
toimi yhdeksän teknillistä koulua, joista Helsingissä, 
Tampereella sekä Turussa oli myös teknillinen opisto. 
Viipurin jälkeen oli kouluja perustettu myös Lahteen 
ja Lappeenrantaan.

Viipurin perintö
Kun teollisuuskoulu siirtyi jatkosodan jälkeen Vii-
purista Kotkaan, näyttäytyi viipurilaisuus Karhulan 
lasitehtaalla tuolloin työskentelevälle Lauri Niikolle 
aivan itsestään selvänä. 

Kotikaupungin vaihdosta huolimatta koulussa 
jatkoivat hänelle omista opiskeluvuosista tutut rehtori 
ja opettajat. Yhteistoiminta teollisuuden ja koulun 
välillä oli yleisemminkin jatkuvaa ja tiivistä, mutta 
tässä tapauksessa jo henkilökohtainen tuttuus teki 
yhteistoiminnasta entistäkin luontevampaa. Entisenä 
opiskelijana Lauri Niikko oli omatoimisesti rekry-
toimassa Kotkaan erästä sen ensimmäisistä opiske-
lijoista. Hän oli värvännyt erään pojan maaseudulta 
harjoittelijaksi Karhulaan ja kuultuaan, että teknilli-
nen koulu oli siirtymässä Kotkaan, Niikko kannusti 
nuorukaista opiskelemaan ja hoitamaan ennakkohar-
joittelut hyvin. Nuori mies pääsikin Kotkan teknilli-
seen kouluun, jolloin Lauri Niikko kertoo sanoneensa 
rehtori Kaarlo Jalolle kasvattaneensa tänne poikaa.

Yhteyttä vanhoihin opettajiin tuli pidettyä myös 
ammatillisten asioiden ulkopuolella. Kyseessä olivat 
kuitenkin vanhat tutut, jotka suhtautuivat entiseen 
oppilaaseensa, nykyiseen teknikkoon, tasavertaisesti. 
Opettajat olivat tuolloin myös tietyllä tapaa riippu-
vaisia yhteyksistä teollisuuteen. Tekniikka oli mennyt 
kovaa vauhtia eteenpäin, ja usein ainoa keino saada 
tietoa uutuuksista oli saada sitä teollisuudesta ja tässä 
oli entisillä opiskelijoilla suuri rooli. Esimerkkinä 
Lauri Niikko kertoo kovametalliterästä, joka oli aivan 
käänteentekevä keksintö konepajateollisuudessa, ja 
jonka käyttäytymisestä oppilaitos ei olisi saanut tietoa 
ilman edellä mainittuja kontakteja. Teollisuusyrityk-
set ottivat uutuudet Suomessa käyttöön ensimmäisinä 
ja tätä kautta tieto kulkeutui myös oppilaitoksiin.

Laboratoriomekaanikko Matti Martinin uran 
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alkupuolella, 1960-luvun alussa Viipurin perintö 
näkyi hänen muistoissaan Kotkassa selkeästi nimen-
omaan karjalaisuuden kautta. Se oli koko ajan selvästi 
taustalla vaikuttava asia. Jalot tulivat Karjalasta, Ka-
levi Luoteen, tulevan rehtorin vaimo oli Karjalasta 
jne. Luoteen vaimo ei kylläkään toiminut opettajana 
koulussa, mutta asui ja liikkui koulun alueella paljon. 
Lisäksi rehtori Jalon vaimo ja silloisen vahtimestarin 
vaimo olivat sisaruksia. Vahtimestarin vaimo leipoi 
päivittäin karjalanpiirakat opettajien huoneen kahvi-
tilaisuuksiin, joten karjalaisuus näyttäytyi siis paitsi 
ihmisissä, myös näinkin konkreettisella tasolla kuin 
kahvipöytätarjoiluissa. Kauan ei kuitenkaan men-
nyt, kun karjalaisuus alkoi hiipua opettajakunnan 
vaihtuessa. Viipurilaisuuden perintöä ei tietoisesti 
ylläpidetty. Se eli ja kuoli Viipurista tulleen opetta-
jakunnan myötä. 

Seppo Karitie kertoo, että 1960-luvun alussa ”Vii-
purin henkee ei ollu ku Jalon Kallen muistoissa”. ”Jalon 
Kalle” oli jo Viipurissa opettajana toiminut Kaarlo 
Jalo, joka seurasi oppilaitoksen mukana sodan jälkeen 
Kotkaan rehtoriksi ja toimi vielä 1960-luvulla tunti-
opettajana, Samuli Laukkasen jo kantaessa rehtorin 
vastuuta. Vuonna 1978 Kotkan teknillisessä oppilai-
toksessa lehtorina aloittaneelle Pekka Suhoselle taas 
oma työpaikka ei edustanut enää selkeätä Viipurin 

perinteen jatkajaa: ”Fysiikassa se on näkynyt vain 
muutamana laboratoriossa olevana laitteena, joi-
den historiaa on kerrottu seinälle kiinnitetyssä tie-
dotteessa”.

 

Koteko
Vuonna 1947 Kotkan kaupunki alkoi kehitellä sotien 
vuoksi kesken jäänyttä ammattikouluhankettaan. 
Samaan aikaan Kotkan teknillisen koulun tilakysy-
mystä ryhdyttiin pohtimaan myös valtakunnallisella 
tasolla. Perustettiin Kotkan teknillisten ammatti-
oppilaitosten rakennustoimikunta ja tavoitteeksi 
asetettiin rakentaa kaikille ammatillisille oppilai-
toksille yhteinen koulukompleksi. Arkkitehti Erik 
Lindroosin suunnitelma katsottiin parhaimmaksi, 
ja Kotekon (Kotkan teknilliset koulut) rakentaminen 
aloitettiin Kotkan kaupungin ja valtion yhteistyöllä 
1948. Rakennus valmistui neljä vuotta myöhemmin 
1952 ja eri oppilaitokset muuttivat tiloihin samana 
vuonna. Haukkavuoren kupeessa, Kymenlaaksonka-
dun päässä sijainnut rakennus vihittiin virallisesti 
käyttöön 25. huhtikuuta 1953. Koulukompleksiin 
hankittiin myös taidetta: taiteilija Tove Jansson maa-
lasi ruokasalin seinälle meriaiheisen työn ja kahta 
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sivuaulaa komistavat Eino Kaurian maalaukset. 
Juhlasalin ulkoseinällä on Michael Schilkinin kuusi 
korkokuvaa, jotka edustavat niitä kouluja, jotka ra-
kennuskompleksiin aluksi sijoittuivat. (Leena Aro, 
Kymen Sanomat. 18.3.2012)

Kompleksiin muuttivat teknillinen koulu, me-
renkulku- sekä sahateollisuuskoulu. Näiden lisäksi 
moderneihin tiloihin muuttivat ammattikoulut, ta-
louskoulu ja neljän vuoden kuluttua mukaan mahdu-
tettiin hetkeksi myös sairaanhoitajakoulu. Kaikkiaan 
oppilaspaikkoja oli 1200. Kotkan teknillinen koulu 
sekä merenkulkukoulu olivat valtion eli kauppa- ja 
teollisuusministeriön alaisia, sahateollisuuskoulua 
hallitsivat teollisuus, Kotkan kaupunki, metsähallitus 
sekä kauppa- ja teollisuusministeriö. Muut Kotekon 
koulut olivat Kotkan kaupungin omistuksessa. Yh-
teiselo jatkui parikymmentä vuotta, kunnes Kotkan 
merenkulkuopisto muutti vuonna 1972 Kotekolta 

omaan kiinteistöön Pookinmäelle. Viimeisenä kol-
mesta viipurilaisesta omat tilat sai puutalousoppi-
laitokseksi nimensä muuttanut sahakoulu vuonna 
1981. (Kymistä Kotkaan osa II, ss. 321-25)

Koteko oli paitsi koulukompleksi myös useiden 
opettajien sekä näiden perheiden koti. Rehtori Kalevi 
Luoteen tytär Marja-Sisko Luode kertoo lapsuudes-
taan 1950-luvun Kotekolla, missä opettajat asuivat 
samassa korttelissa, kahdessa kerrostalossa. Komp-
leksissa toimi 1960-luvulla Luoteen mukaan teknil-
linen koulu, merenkulkuoppilaitos, vaatturikoulu, 
ammattikoulun eri linjoja, kotitalouskoulu ja jopa 
koulun lastentarha. Ammattikoululaiset erottuivat 
muista haalareissaan ja siitä, että he olivat aina tupa-
kalla. Insinöörit yrittivät olla siistimpiä, ja 60-luvulla 
osalla näki vielä pukujakin päällä. Koulun alue toimi 
alueen lapsille leikkipaikkana etenkin kesäisin, kun 
se oli tyhjentynyt loma-ajaksi. Puhuttiin ns. Kotekon 

Koteko valmistui vuonna 1952. 
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lapsista, joilla on tänäkin päivänä toimiva oma seura, 
”Kotekon korppikotkat”. Entiset Kotekon lapset ovat 
jatkaneet tapaamisia näihin päiviin saakka mm. Kot-
kan meripäivien yhteydessä.

Kotekokin alkoi jäädä pieneksi. Oppilasmäärät 
kasvoivat etenkin insinöörikoulutuksen aloittami-
sen myötä 1962, ja sen myötä alkoi tilanpuute taas 
vaivata. Lisätiloja jouduttiin vuokraamaan lähellä 
sijaitsevista Haukkavuoren koulusta ja Keskuskou-
lusta, joissa annettiin teoriaopetusta. Vuonna 1968 
valmistunut rakennusinsinööri muistelee, kuinka 
heidät oli tilan puutteen takia häädetty Keskuskoulun 
rakennukseen. Muut kerrokset olivat koululapsien 
käytössä, kun tulevat insinöörit puolestaan ahersivat 
heille varatussa ylimmässä kerroksessa. Sieltä oli lyhyt 
matka poiketa Keskuskadun ja Koulukadun kulmassa 
sijainneeseen baariin syömään päivän pannu. Tuol-
loin ei opiskelijoiden kesken puhuttu vielä tekusta 

vaan oppilaitosta kutsuttiin puhekielessä Kotekoksi. 
Kotekossa olleiden meri- ja puukoululaisten kanssa ei 
oltu paljoakaan tekemisissä, mutta enemmän yhteistä 
oli teknillisen koulun sisällä kone- ja rakennuspuolen 
opiskelijoiden kesken. 

Metsola
Vuonna 1969 valtion menoarvioon lisättiin 1,8 mil-
joonaa markkaa Kotkan teknillisen oppilaitoksen 
uudisrakennusta varten ja rakennustyöt Metsolassa 
alkoivat samana vuonna. Aikakautensa rationaalista 
rakennustapaa edustava arkkitehti Erkki Pasasen 
suunnittelema rakennus valmistui Langinkosken 
läheisyyteen Metsolaan Pääskysentie 1:een vuonna 
1972. Arkkitehtistudio Penttinen & Tiensuun suun-
nittelema lisärakennus valmistui vuonna 1994. Se 
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liittyi vanhaan päärakennukseen kampamaisten 
laboratoriosiipien jatkoksi mittakaavan ja materi-
aalin avulla. Samassa yhteydessä rakennettiin myös 
ruokalalaajennus pääsisäänkäynnin viereen. Entistä 
isompien ja asianmukaisten tilojen myötä toimintaa 
voitiin myös laajentaa merkittävästi. Opiskelijoita 
oli vuonna 1971 noin viisisataa, ja koska tilat oli 
mitoitettu 750 oppilaalle, myös kasvunvaraa oli. Ei 
kuitenkaan riittävästi, sillä jo seuraavana vuonna 
oppilaitokseen perustettiin sähköosasto ja sen myötä 
automaatiotekniikan teknikko- sekä insinöörikou-

lutus. Oppilasmäärä kasvoi nopeasti yli tuhannen, 
joten tilaa tarvittiin lisää.

Vuonna 1972 valmistuneen päärakennuksen ra-
kennustyömaan vastaavan mestarin Martti Sepän 
mukaan kaivuun ja louhinnan suoritti Kaivinliike 
Metsola. ”Perustusten kaivuu ja louhinta sujuivat 
erinomaisesti. Nuoret isännät pystyivät käyttämään 
itse kaikkia koneita tarpeen vaatiessa. Aikapulan 
uhatessa jatkoivat he työpäivää.” Ammatti- ja apu-
työvoima löytyivät pääosin paikkakunnalta, aino-
astaan raudoittajat olivat Kiuruvedeltä. Työnjohtoa 
oli parhaimmillaan seitsemän henkilöä vastaavan 
rakennusmestari Martti Sepän lisäksi. Keskimäärin 
työvoimaa rakennuksella oli Sepän mukaan noin 
sata henkilöä. 

Rehtori Erkki Ojanen kuvailee Metsolan tilarat-
kaisuja. Hänen mukaansa etenkin lisärakennus ja 
muutostyöt lisäsivät rakennuksen julkista luonnetta. 
Rakennuksen pääsisäänkäyntejä yhdistää noin 130 
metriä pitkä käytävä, joka on suunniteltu kadunomai-
seksi tilaksi, jonka varrella sijaitsevat mm. ruokala, 
kirjasto, myymälä, opettajainhuone, kanslia sekä 
juhlasali. Muutostöissä pyrittiin yksinkertaisuuteen 
sijoittamalla teknisesti vaativat tilat kuten tietotek-
niikkakeskus sekä laboratoriot lisärakennukseen. 

Uutinen paikallisessa sanomalehdessä.

Ison opettajainhuoneen juttelurinki vuonna 1982.
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Opettajainhuone

Suomen kielen opettajana Kotkan teknillisessä op-
pilaitoksessa vuonna 1973 aloittanut Salme Taubert 
muistelee Metsolan ensimmäisessä kerroksessa si-
jainnutta opettajainhuonetta isona ja kauniina ti-
lana. Kyseessä oli iso ja avara huone, jossa oli pitkä 
pöytä tuoleineen, sekä kaksi seurusteluryhmää no-
jatuoleineen ja pöytineen. Lisäksi siihen kuului pieni 
keittiöosa, jossa oli kahvinkeitin, jääkaappi, pöytä ja 
tuolit. Tämän ison huoneen takana oli pieni huone, 
jota sanottiin naisopettajain huoneeksi. Välituntisin 
opettajainhuoneeseen kokoonnuttiin juttelemaan ja 
kommentoimaan ajankohtaisia tapahtumia. ”Aina 
löysi puhekumppanin; voi myös kysyä neuvoa tai mie-
lipidettä pulmallisissa asioissa. Esimerkiksi yleisaineen 
opettaja voi kysyä ammattiaineen opettajalta jotain 
ammattiasiaa ja aina sai vastauksen. Kollegat olivat 
mieluisia, luotettavia ja hauskoja keskustelijoita.”

Isona tilana opettajainhuone toimi usein myös 
erilaisten juhlien paikkana. Monena vuonna sere-
moniamestarina toimi Paavo Honka. Pikkujouluja 
oli useitakin, niissä oli oman väen voimin toteutettua 
ohjelmaa, ruokailu ja lopuksi tanssia. Tiernapojat 
esittivät laulunsa, joskus oli jokin teema, jonka mer-
keissä oli rekvisiittaa ja pukeuduttiin myös teemaan 
sopivalla tavalla. Joskus naisopettajain sekstetti esitti 
laulusikermän, miesopettajain voimisteluesitys oli 

riemastuttava ja tunnelmaa kohottava. Aila Pääl-
lysahon ideoima ja kirjoittama näytelmä ”Lumikki” 
esitettiin v. 1991 pikkujoulussa. Myös syntymäpäivät, 
eläkkeelle lähdöt, tieteelliset saavutukset ja henkilö-
kunnan pikkujoulut löysivät juhlintapaikkansa huo-
neesta ja talkoilla osallistuttiin seuraavana päivänä 
huoneen siivoukseen.

Opettajainhuoneessa oli mm. rehtori Kalevi Luo-
teen muotokuvan paljastustilaisuus 30.4.1986. Kuvaa 
verhosi musta peite, airuet molemmin puolin kuvaa 
ja päivänsankari paikalla. Sitten kuva paljastettiin ja 
pidettiin asiaan kuuluvat puheet. Juhlallisuuksien 
jälkeen tarjottiin kakkukahvit. Seppo Karitien eläk-
keellelähtökahvit juotiin 25.8.1988. Mika Leivon toh-
torikahvitus oli 9.9.1991. Yhteiset eläkekahvit juotiin 
31.1.1992. Silloin nimittäin olivat jääneet eläkkeelle 
kirjastonhoitaja Asta Heinänen, osastonjohtaja Seppo 
Ulvinen ja yliopettaja Seppo Anttila. Rakennusosas-
ton lehtori Pentti Kajaste täytti 60 vuotta, sitä juhlit-
tiin opettajainhuoneessa 9.10.1992. Yliopettaja Pertti 
Aution läksiäiset pidettiin syksyllä 1993.

Isosta ja kauniista opettajainhuoneesta on jäänyt 
hyvä muistikuva. Nyt (2000-luvulla) AMK:n aikana 
huone on pilkottu isommiksi ja pienemmiksi kop-
peroiksi. Sen kauneus ja juhlavuus on mennyttä. 
Nythän sen nimi onkin Henkilökunnan taukotila.

Kotkan teknillinen oppilaitos, etualalla vastaavan rakennusmestarin
Martti Sepän mukaan nimetty Martin kivi.
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TEKNILLISEN KOULUTUKSEN 
RAKENTUMINEN

Rakennusosasto     Koneosasto

I   II   I       II

Rakennuskonstr.oppi Rakennusoppi  Koneoppi      Koneoppi
Rakennuspiirustus +   Konerak.oppi      +
Maanmittausoppi -   Konepiirustus      +
Karttapiirustus  -   -       Mekaaninen teknologia
Perusmittausoppi -
S:n piirustus  Maa-, tie-, silta- ja
   vesirakennusoppi

Tämä opetusohjelma säilyi samana reilut kymmenen vuotta. 1910-luvulla yleisaineisiin lisättiin
kemia sekä terveysoppi, 20-luvulla sähköoppi, sekä työnjohto-oppi. Koneosastolla ryhdyttiin opetta-
maan 20-luvulla polttomoottorioppia ja laivakoneoppia, rakennusosastolla rakennusoikeutta, kustan-
nusarvio- ja perspektiivioppia ja keskuslämmitys- sekä ilmanvaihto-oppia.

Teknikkojen opetus Viipurista Kotkaan

1898

Yhteiset aineet:
I vuosi:
Fysiikka
Käsivarainen piirustus

I ja II vuosi (opetettu mol. vuosina):   
Laskuoppi, toisena vuonna algebra    
Geometria ja stereometria 
Projektsioonioppi
Projektsioonipiirustus
Mekaniikka
Kaunokirjoitus
Äidinkieli ja ainekirjoitus, toisena vuonna kirjanpito
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Vuonna 1947 viikkotuntimääräksi tuli 40 tuntia, ja opetus oli muuttunut seuraavanlaiseksi:

Yhteiset aineet, molemmilla osastoilla I luokalla 21 ja toisella 8 tuntia.
I vuosi: 
Laskuoppi
Fysiikka
Mekaniikka
Kemia
Kuvanto-oppi
II vuosi:
Kirjanpito
Terveysoppi

I ja II vuosi (opetettu mol. vuosina): 
Yleislasku
Mittausoppi
Äidinkieli         
Ammattiaineet, molemmilla osastoilla I luokalla 19 ja toisella 32 tuntia.

Rakennusosasto     Koneosasto

I   II   I         II

Rakennusaineoppi -   Lämpöoppi ja höyrykoneet -  - 
   Yl. rakennusoppi  Polttomoottorit   -
-   Yl. rakennuspiirustus Koneenrakennus ja lujuusoppi +
-   Perspektiivioppi  Konepiirustus ja lab.työt  +
Huoneenrakennusoppi +   Mekaaninen teknologia  +
-   Keskuslämmitys ja Sähkötekniikka   +
   ilmanvaihto
Perustamisoppi  -   -    Yl. koneoppi
-   Statiikka ja luj.oppi     Konepajatekniikka  
          ja työnjohto
-   Rautabetoni ja   -    Tehdas- ja
   rautarakenneoppi     perusrak.oppi
   ja harj.
-   Kenttämittausoppi,
   harj. ja piirustus
Maa-, tie- ja vesirak. -
oppi ja piirustus
-   Koneoppi ja
   sähköasennukset
-   Kust.arvio, työn-
   johto ja rak.määr.
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Tultaessa 1970-luvulle koulu oli muuttunut kolmivuotiseksi, mutta opetuksessa ei ollut tapahtunut valtavia 
muutoksia, etenkään rakennusosastolla. Koulutuksen piteneminen vuodella näkyy etenkin harjoittelun 
osuuden lisääntymisenä. Jotkut vanhoista kursseista olivat vaihtaneet nimeä ja joidenkin tuntimäärät 
vaihdelleet. Koneosastolla muutos oli suurempi ja uuden teknologian myötä myös uusia oppiaineita oli 
enemmän. Jostain syystä englantia opetettiin vain koneosastolla.
Viikkotuntimäärä oli laskenut 38:aan.

Yleiset aineet:
Matematiikka ( I ja II)
Deskriptiivinen geometria ja harj. (I)
Fysiikka ja lab. (I, koneosastolla myös II)
Kemia (I)
Suomen kieli (I ja II)
Työnjohto ja työlait (II ja III)
Voimistelu ja urheilu, vapaaeht. (I, II ja III)

Rakennusosasto ( K311):
Rakennusaineet (I)
Statiikka ja lujuusoppi (I ja II) 
Kantavat rakenteet (III)
Betonioppi, teräsbetonirakenteet ja harj. (I,II ja III)
Perustyöt ja harj. (III)
Rakennuskoneet ja sähköasennukset (II)
Maastonmittaus (II) ja harj. (III)
Maa- ja tienrakennus sekä vesihuolto ja harj. (III)
Talonrakennus ja harj. (I,II ja III)
Rakennussuunnittelu (II) ja harj.(III)
Maatalousrakennukset ja harj.(III)
Lämpö- ja saniteettitekniikka (II)
Kirjanpito ja rakentamistalous (II ja III)

Koneosasto (konstruktiotekniikka K 111):
Mekaniikka (I ja II)
Englannin kieli (I,II ja III)
Koneenpiirustus (I)
Mekaaninen teknologia ja lab. (I)
Raaka-aineoppi ja lab. (II)
Koneoppi (I,II ja III) ja lab. (III)
Lujuusoppi ja kone-elimet (I ja II) harj. (II)
Sähkötekniikka (II ja III) lab. (III)
Muotoiluoppi ja harj. (II)
Konepajateknilliset mittaukset (III)
Nostokoneet ja harj. (III)
Pumput ja putkistot sekä harj. (III)
Voimakoneet ja harj. (III)
Työvälinesuunnittelu ja harj. (III)
Hitsaustekniikka (III)
Teollisuustalous (III)
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Tekniikan opetuksen suurena haasteena on aina 
ollut kehityksen mukana pysyminen. Yhteydet teol-
lisuus- ja elinkeinoelämään ovat näytelleet tässä 
tärkeää osaa. Opettajilta on lisäksi vaadittu suurta 
omatoimisuutta alansa kehityksen seuraamisessa. 
Erilaisiin kurssitustoimintoihin osallistumisen li-
säksi oli oma-aloitteisesti tutustuttava teknisen alan 
lehtiin ja kirjallisuuteen. Kaikkea ei kuitenkaan aina 
ole voitu opetuksessakaan ennakoida. Ympäröivän 
maailman muutokset voivat välillä olla suuria ja odot-
tamattomia. Toinen maailmansota paitsi vaikeutti 
itse opetustoimintaa, myös nopeutti tekniikan ke-
hittymistä valtavasti. Poikkeustilanne vaati rauhan 
ajasta poikkeavia resurssien jakoja. Esimerkiksi il-
mailuteollisuus nousi kaikissa suurissa sotaa käyvissä 
maissa teollisuuden suurimmaksi sektoriksi. Se käytti 
taloudellisista resursseista 40 - 50 % ( Messerschmitt 
Bf 109 ja Saksan sotatalous). Sodan jälkeen oli ope-
tus organisoitava uuteen kotikaupunkiin tilanteessa, 
jossa tekniikan kehitys oli harpannut muutamassa 
vuodessa hurjan loikkauksen eteenpäin. Saksa oli 
ennen sotaa ollut tekniikan suurvalta, mikä näkyi 
luonnollisesti kirjallisuuden käyttämänä kielenä. 
Ohjekirjat, artikkelit jne. oli kirjoitettu yleisesti sak-
saksi, joka oli kiistatta tekniikan alan hallitseva kieli. 
Sodan jälkeen tilanne kuitenkin kirjavoitui nopeasti. 
Sodan hävinneen maan kieli sai antaa tilaa voittajien 
kielelle englannille, jonka asema kasvoi yleisesti muil-
lakin elämän aloilla. Sotaa ennen koulutetut teknik-
kosukupolvet olivat uuden haasteen edessä. Koulussa 
opittu saksan kielen taito ei enää yksin riittänyt, oli 
opeteltava uusi kieli. Usein tämä tapahtui omatoimi-

suuden kautta, todellisen käytännön tarpeen pakot-
tamana. Englanninkielisten maiden teollisuustuo-
tanto kasvatti osuuttaan maailmassa, kun raunioiksi 
pommitetun Saksan teollisuus joutui aloittamaan 
nopean nousunsa tuhkasta. Saksan kielen asema ei 
sinänsä kadonnut, mutta sen rinnalle tuli uusi kieli. 
Opetuksessa saksan kieli kuitenkin säilytti vahvan 
asemansa vielä pitkään sodan jälkeenkin.

Opintolinjat    
Viipuri - Kotka
Viipurin teollisuuskoulussa alkanut linjajako säi-
lyi lähes 60 vuotta samana. Koulusta oli mahdolli-
suus valmistua rakennus- tai koneteknikoksi. 1959 
aloitettiin konemestarien koulutus, josta valmistui 
tekniikan osaajia etupäässä laivoille sekä voimalate-
ollisuuteen. Vuonna 1962 Kotkan teknillisessä op-
pilaitoksessa ryhdyttiin antamaan kolmevuotisen 
teknikkokoulutuksen lisäksi myös nelivuotista in-
sinöörikoulutusta. Myöhemmin alkaneet ylioppi-
laspohjaiset linjat olivat kolmivuotisia. Teknikoiden 
koulutus jatkui teknillisessä koulussa, insinöörien 
opistossa. Teknikoiksi haluavien oli mahdollista va-
lita koneenrakennuksen (konstruktiotekniikan linja 
vuodesta 1957), konemestarin (vuodesta 1959), sähkö-
tekniikan mittaus- ja säätötekniikan (vuodesta 1973), 
valmistustekniikan tai talonrakennuksen opinto-
suunta. Opistopuolella tarjolla oli samat vaihtoehdot 
(lukuun ottamatta konemestarilinjaa). Lisäksi tar-

KONEOSASTO     Alkamisvuosi
 Koneenrakennus    1898
 Konstruktiotekniikka   1957
 Valmistustekniikka   1971
 Kone- ja metallitekniikka   1983 
 Konemestarilinja    1959
SÄHKÖOSASTO
 Mittaus- ja säätötekniikka   1973
 Automaatiotekniikka   1985
 Tietotekniikka    1985    
RAKENNUSOSASTO    1898
 Vuoteen 1949 asti huoneenrakennusosasto
 Vuodesta 1949 talonrakennusosasto
TUOTANTOTALOUS    1987
(Vuoteen 1992 koneosaston linjana)
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jonta laajeni 1980-luvun puolivälissä, kun aloitettiin 
tietokonetekniikan, kone- ja metallitekniikan sekä 
koneautomaation opetus.

Tietotekniikkaa   
valtakunnan veturina
(teksti Timo Harju ja Pekka Markkula)

Tietotekniikan opetus Kotkan teknillisessä oppilai-
toksessa alkoi aivan 1970-luvun alussa, ensimmäi-
senä Suomen tekuista. DI Tuulikki Mäkelä toimi 
ensimmäisen tietotekniikan kurssin vetäjänä. Kurssi 
oli vapaaehtoinen, mutta asian merkitys tuntui ol-
leen selvä, koska ”kaikki tulivat sinne”. Koululla ei 
tuolloin ollut omaa tietokonetta. Puutteen Tuulikki 
Mäkelä ratkaisi siten, että hän oppilaiden tekemät 
ohjelmat salkussaan matkusti Otaniemeen Teknil-
liseen korkeakouluun, missä operaattorit lävistivät 
ohjelmat reikäkorteille, käänsivät ne ja ajoivat vir-
heettömästi kääntyneet. Tämä on esimerkki siitä 
kuinka innokkaasti ja avoimesti uusiin asioihin ja 
uuteen teknologiaan oppilaitoksessa suhtauduttiin. 
Samoihin aikoihin aloitettiin sisäinen opettajien 

atk-koulutus. Koneenrakennuksen opettaja lehtori 
Seppo Karitie muistelee, kuinka kesäisinkin piti is-
tua tietokonekursseilla, jotka olivat periaatteessa 
vapaaehtoisia. Kaikki eivät näillä kesäkursseilla käy-
neet, mutta useimmat tajusivat, että oli pakko oppia 
uutta. Kotkan tekun katsottiin kulkeneen kärjessä 
yhdessä paikallisten teollisuusyritysten, esimerkiksi 
Ahlströmin kanssa.

DI Pekka Markkula tuli tekuun vuonna 1971 ma-
tematiikan yliopettajaksi. Vuoden 1971 syksyllä han-
kittiin ensimmäinen tietokone, Nova 1200, jossa oli 
huikeat 4 kiloa 16-bittistä muistia ja Basic-pohjainen 
käyttöjärjestelmä. Millään muulla tekulla Suomessa 
ei tuolloin ollut omaa tietokonetta. Pekka Markku-
lasta tuli samalla perustetun tietokonelaboratorion 
esimies ja ainoa työntekijä. Niin käsittämättömältä 
kuin se nyt tuntuukin, Novalla kyettiin osituskäy-
tössä kirjoittamaan ja ajamaan neljää pientä Basic-
ohjelmaa yhtä aikaa. Oppilaitoksen jokaiselle luokalle 
opetettiin Basicia. Omaa oppiainetta sille ei ollut, 
tunnit sisällytettiin matematiikan opetukseen. Näin 
jokaisella tekusta valmistuneella insinöörillä ja tek-
nikolla oli vähintään perustiedot atk:sta. Lähimpiin 
naapurioppilaitoksiin, Lappeenrannan, Mikkelin 
ja Lahden tekuihin rakennettiin Telen avustuksella 
modeemiyhteys, jolloin nekin, yksi kerrallaan, kyke-
nivät kehittämään ohjelmia Kotkan Novalla. Kovin 
kauan ei Kotka saanut pitää johtoasemaa yksin, hyvin 
pian saivat myös Jyväskylän ja Kuopion tekut oman 
tietokoneen. 

Tietotekniikka-alan kehitys oli varsin nopeaa jo 
1970-luvulla. Tekun silloinen rehtori DI Kalevi Luode 
sekä Pekka Markkula osasivat hyvin perustella atk-
alan kehitystarpeet ammattikasvatushallitukselle, ja 
sieltä tulikin Kotkaan mukavasti rahaa hankintoihin. 
Tästä syystä Kotka pysyi laitekannan laajuudella ja 
ajanmukaisuudella mitattuna valtakunnan eturivissä 
koko 1970- ja 1980-lukujen ajan. Tietokoneiden pää-
toimittaja oli Data General. Aluksi Novaan hankittiin 
lisää muistia, sittemmin se vaihdettiin Eclipseen ja 
viimeinen mainframe-kone oli 32-bittinen Eclipse 
MV 4000 1980-luvulla.

Elektroniikan valmistustekniikan kehittymisen 
myötä yhä enemmän laskentatehoa ja muistia kyet-
tiin pakkaamaan yhä pienempiin kuoriin. Vuonna 

Yliopettajat Tuulikki Mäkelä ja Pekka Markkula 
syksyllä 1986.
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1980 oli saatavissa useita erimerkkisiä pöytätietoko-
neita, jotka kevyesti hakkasivat vuoden 1972 Novan. 
Tekuun näitä hankittiin tietysti heti aluksi yksittäi-
siä kappaleita lähinnä tutustumista varten. Koska 
luokallinen pöytäkoneita oli hinnaltaan murto-osa 
mainframe-koneen hinnasta, valppaasti tutkittiin 
mahdollisuutta siirtyä pelkästään niihin. Lopullisen 
sysäyksen käynnisti IBM-PC:n tulo markkinoille 
vuonna 1980. Kun muut valmistajat alkoivat nopeasti 
kloonata sitä, se saavutti valta-aseman 1980-luvun 
puolivälissä. Näihin aikoihin Kotkassa luovuttiin 
mainframe-koneista ja päätteiden tilalle atk-luokkiin 
ostettiin PC:t. Siirtyminen tapahtui ensimmäisten 
tekujen joukossa Suomessa. 

Myös ohjelmistoalan kehitystä seurattiin tar-
kasti. Alkuvaiheessa atk-opetus keskittyi pääasiassa 
ohjelmointiin. Tämä siksi, että nykyisen kaltaisia 
työkaluohjelmia ei yksinkertaisesti ollut. Jos jotain 
haluttiin tietokoneella tehdä, ensin piti kirjoittaa 
ohjelma. Basic-kielen lisäksi lähes alusta asti ope-
tettiin ainakin sähköosaston opiskelijoille Fortrania 
ja Assembleria. Ja kun uudemmat kielet, esimerkiksi 
Pascal ja vähän myöhemmin C, alkoivat saada suosi-
ota maailmalla, niitä alettiin nopeasti opettaa myös 
Kotkassa. Innokkaimmin näihin perehtyi vuonna 
1975 taloon matematiikan tuntiopettajaksi tullut DI 
Timo Harju, joka sittemmin yleni ensin lehtoriksi ja 
vuonna 1986 yliopettajaksi.

Aluksi suomenkielistä oppimateriaalia oli varsin 
vähän saatavilla. Jos jostakin opetettavasta asiasta ei 
tällaista ollut, se kirjoitettiin itse. Ainakin seuraavista 
asioista syntyi opetusmonisteita: Basic-kieli, Pascal-
kieli, C-kieli ja Unix-käyttöjärjestelmä. Kirjailijoina 
kunnostautuivat edellä mainitut Tuulikki Mäkelä, 
Pekka Markkula ja Timo Harju. Osa näistä materi-
aaleista osoittautui niin hyviksi, että niitä käytettiin 
Kotkan lisäksi muissa tekuissa ja jopa korkeakou-
luissa, ja valtakunnalliset kirjakauppaketjut ottivat 
niitä myyntiin.

Kertynyttä atk-osaamista ei tietystikään pidetty 
piilossa tekun sisällä. Kotkan Merenkulkuoppilai-
toksen samoin kuin Puutalousoppilaitoksen opis-
kelijoiden atk-koulutus aloitettiin 1970-luvun puo-
livälin paikkeilla. Opetus tapahtui tekulla, koska 
omissa oppilaitoksissa ei tuolloin ollut tietokonetta. 

Samoihin aikoihin pidettiin sekä Basic- että mikro-
prosessorikursseja Kotkan lukioiden ja peruskoulujen 
opettajille. Nämä ”opiskelijat” ottivat opetuksen vas-
taan erittäin innostuneesti ja kurssit aikaistivat atk-
opetuksen leviämistä kunnalliseen koululaitokseen 
arviolta ainakin parilla vuodella. Myös paikallisille 
yrityksille järjestettiin kursseja varsin varhain, mie-
leen tulee ainakin Kymen Puhelin. Oppilaitokseen 
perustettiin 1980-luvulla erillinen kurssiosasto, joka 
otti hoitaakseen myös tietotekniikka-alan kurssituk-
sen. Tämän seurauksena kurssitus laajeni huomat-
tavasti tullen lähes ”teolliseksi”.

Kuten edellä käy ilmi, Kotkan teku edusti valta-
kunnan kärkeä teknillisten oppilaitosten tietoteknii-
kan opetuksessa 1970-luvun ensimmäisinä vuosina. 
Kärkipaikka kuitenkin menetettiin varsin pian, sillä 
vuonna 1972 perustettiin Raahen tietokonealan oppi-
laitos, joka nimensä mukaisesti keskittyi pelkästään 
tietotekniikkaan. Eturivissä Kotka tietysti säilyi. 
Viimeinen suuri nousu saatiin aikaan 1985, kun 
Ammattikasvatushallitus myönsi Kotkalle toisena 
Suomessa tietokonetekniikan koulutusohjelman. Ala 
oli edelleen varsin hyvin vetävä, minkä seurauksena 
ensimmäinen tietokonetekniikan ylioppilasluokka 
oli yksi koulun historian parhaista, jollei paras, opis-
kelijoina oli useita laudatur-ylioppilaita. Raahen ja 
Kotkan jaettu yksinoikeus ei kuitenkaan kestänyt 
kauan, parin vuoden sisällä vastaavia koulutusoh-
jelmia perustettiin useihin Suomen tekuihin.

Rakennusosasto
(Teksti Juhani Randén )

Kuten aikaisemmin on todettu vuodesta 1949 läh-
tien Rakennusosaston opintosuunnan nimeksi tuli 
Talonrakennusosasto. Kotekon valmistuttua 1952 
teknikoiden koulutus jatkui teknillisessä koulussa 
ja vuonna 1962 ryhdyttiin Kotkan teknillisessä op-
pilaitoksessa antamaan nyt kolmivuotisen raken-
nusmestarikoulutuksen lisäksi myös nelivuotista 
insinöörikoulutusta.

Ammattiaineiden opetuksessa pidettiin tärkeänä 
käytännönläheisyyttä, hyviä ja suoria yhteyksiä alan 
toimijoihin – rakennusliikkeisiin, suunnittelutoi-
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Rakennusosaston yliopettaja Pertti Autio jäi eläkkeelle vuonna 1993. Juhlassa mukana takarivissä va-
semmalta lukien Veli Kosonen, Mika Leivo, Juhani Randén, Tarmo Kontro, Heikki Kalve ja Risto Koskio. 
Edessä istumassa Seppo Ulvinen, Pertti Autio ja Anna-Liisa Hoikkala.

Työmaakäynnit kuuluivat opetusohjelmaan.
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mistoihin ja viranomaisiin. Opettajilla olikin usein 
opetuksen ohella omaa suunnittelupraktiikkaa, jol-
loin yhteydet kentälle olivat mutkattomat ja auttoivat 
myös opiskelijoiden työllistymistä. Annettu opetus 
pyrki vastaamaan tehokkaasti työelämän vaatimuk-
siin ja odotuksiin. Siksi myös jatkuvan ammatillisen 
valmentautumisen merkitys jo opiskeluaikana tuli 
esille. Tietokoneavusteisen suunnittelun ensimmäiset 
ohjelmistokurssit järjestettiin 1980-luvun lopulla. 
Tähän saakka piirrettiin talonrakennuksen ja raken-
nussuunnittelun harjoitukset vielä pääosin käsin tus-
sipiirtimillä. Suunnitteluharjoitukset ja piirtäminen 
suoritettiin omassa luokassa. Moni opiskelija piirsi 
koululla, koska kotona ei ollut siihen aina mahdol-
lisuuksia. Pulpetit olivat suuria ja niissä sai kannen 
nostettua vinoon työskentelyasentoon. Piirustukset 
säilytettiin kannen alla laatikossa. Työskentely jatkui 
usein omatoimisesti iltamyöhään. Luokat muistutti-
vat joskus suunnittelutoimistoja skitsi- ja kuultopa-
perirullineen ja hakaviivaimineen. Joillakin opiske-
lijoilla saattoi olla jopa piirustuskojekin. 

Tietokoneavusteinen suunnittelu (CAD) lisääntyi 
kuitenkin nopeasti. Suunnittelutoimistot käyttivät 
jo lähes täysin 1980-luvun lopulla CAD-ohjelmia, 
joiden eräänlaisena standardina voitaneen pitää ame-
rikkalaisen Autodeskin tuottamaa AutoCad-ohjel-
maa. Ohjelmistojen kehitys ja monipuolistuminen 
mahdollisti pian 1990-luvulla tasopiirustusten (2D) 
havainnollistamisen myös kolmiulotteisina (3D). Ra-
kennusosastolle saatiinkin oma CAD-luokka, paitsi 
opetuksen niin myös opiskelijoiden omaan käyttöön.

Itsensä kehittämiseen antoi tukea myös amma-
tillinen järjestö Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit 
ry. RIA, jonka järjestämät tilaisuudet tukivat myös 
opiskelijoiden yhteisöllisyyttä ja me-henkeä.

Rakennusosaston pitkäaikaisin opettaja talon-
rakennuksen yliopettaja, arkkitehti Pertti Autio tuli 
Kotekolle 1962 jääden eläkkeelle Metsolassa vuonna 
1993. Muita teknillisen oppilaitoksen aikaisia am-
mattiaineiden opettajia olivat Anna-Liisa Hoikkala, 
Kauko Lehtilä, Veli Kosonen, Seppo Ulvinen, Hannu 
Jantunen, Pentti Kajaste, Mika Leivo, Juhani Randén 
ja Tarmo Kontro.

Metsolan koulurakennuksen pohjakerroksessa si-
jaitsevan rakennuslaboratorion merkitystä rakennus-

osaston opetuksessa ja laajemminkin ei voi väheksyä. 
1990-luvulta alkaen laboratorio teki jo yhteistyötä 
VTT:n kanssa suurten hallimaisten puurakennusten 
kokonaisvakavuuden tutkimuksessa yliopettaja, tek-
niikan tohtori Mika Leivon (1957 - 2006) johdolla. 
Vuodesta 1991 lähtien rakennuslaboratorio on ollut 
Ympäristöministeriön hyväksymä virallinen koes-
tuslaitos betonin kelpoisuuskokeita varten, asiak-
kaina mm. rakennusteollisuuden yritykset ja kunnat. 
Näin toiminta on jatkunut alkuaikojen vaatimatto-
mista välineistä ja betonitekniikan perusopetuksesta 
geotekniikan, korjausrakentamisen sekä puu-, teräs- 
ja betonirakenteiden teoreettisten laskentamallien 
kehittämiseen koekuormituksineen.

Koneosasto
(Teksti Pekka Suhonen)

Kun toiminta alkoi Kotkaan siirtyneessä oppilaitok-
sessa, koneenrakennuksen opetus oli lähinnä Viipu-
rista siirtyneen Kaarlo Jalon varassa. Vuonna 1953 
mukaan tuli koneenrakennuksen lehtoriksi DI Ka-
levi Luode ja vuonna 1959 konemestarien koulutuk-
sesta vastaamaan DI Erkki Arama.

Kun insinöörikoulutus alkoi vuonna 1962 ja op-
pilasmäärät kasvoivat, Kalevi Luode siirtyi koneen-
rakennuksen yliopettajaksi, ja teknikkokoulutuksen 
puolelle palkattiin kaksi lehtoria, DI Seppo Karitie ja 
DI Matti Lajunen. Vuosikymmenen lopulla koneen-
rakennuksen toiseksi yliopettajaksi tuli jo aikaisem-
min sivutoimisena opettanut Olavi (Olli) Räisänen 
Karhulan lasitehtaalta – kolmisenkymmentä vuotta 
aiemmin oli samaiseen tehtaaseen tullut Viipurista 
valmistunut teknikko Niikko!

Opetus keskittyi 1960-luvulla vielä lähinnä ko-
neenkonstruktiotekniikkaan, mutta 70-luvulla se al-
koi suuntautua yleisemmin koneenrakennukseen ja 
perustettiin koneenrakennuksen opintosuunta, jonka 
opintolinjana konstruktiotekniikka jatkoi. Myös au-
tomaation lisääntymisen vaikutus alkoi näkyä ope-
tuksessa, vaikka laboratorioitten osalta ei voitu täyt-
tää uusimman tekniikan vaatimuksia. Vielä vuonna 
1980 valmistuneille koneteknikoille luokanvalvojana 
toimineen Kalevi Seikkulan oli tervehdyksessään to-
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dettava: ”Te olette valmistuneet pitkälle automatisoi-
tuneeseen yhteiskuntaan, ja automatisoinnin vauhti 
vain kiihtyy. Teoriatunneilla teille on esitelty auto-
maatiota. Käytännössä ei automaation hienouksia ole 
määrärahojen puutteen takia voitu niinkään esitellä.”

Perinteiset valmistus- ja konstruktiotekniikka 
näkyvät 1970-luvun opettajarekrytoinnissa. Vuonna 
1967 matemaattisten aineiden lehtoriksi palkattu 
Erkki Ojanen oli koulutukseltaan laivanrakennusin-
sinööri ja opetti virkanimikkeen edellyttämien ainei-
den lisäksi mekaniikkaa ja lujuusoppia. Uusia päätoi-
misia opettajia palkattiin vuosikymmenen loppuun 
mennessä kymmenkunta. Heistä Timo Metsä-Simola 
(1973 – 90) tuli lähinnä konemestarikoulutuksen 
ja energiatekniikan opetukseen ja Olavi Mikkonen 
(1973 – 89) konemestareiden sähköaineista vastaa-
maan muiden sijoittuessa enemmän tai vähemmän 
perinteisen koneenrakennuksen ja valmistusteknii-
kan opetustehtäviin. Noina vuosina oppilaitoksessa 
aloittivat toimensa myös pitkäaikaiset opettajat Ilkka 

Hakola, Seppo Heikkilä, Matti Merta, Jorma Mättölä, 
Veli Taskinen ja Martti Vetri. Myöhemmin koneenra-
kennuksen opetuksen hiipuessa koko valtakunnassa 
monien opettajien oli laajennettava repertuaariaan. 
Esimerkiksi vuonna 1973 taloon tullut Martti Vetri 
löysi opetustoimen lisäksi koko oppilaitoksen kan-
nalta merkityksellisen tehtävän laatujärjestelmän 
kehitystyössä, joka alkoi muutamaa vuotta ennen 
ammattikorkeakoulukokeilua.

Kari Kallion palkkaaminen koneenrakennuksen 
lehtoriksi vuonna 1978 ja Pertti Heleniuksen tulo 
yliopettajaksi olivat sillä erää viimeiset satsaukset 
”tavalliseen” koneenrakennukseen ja valmistustek-
niikkaan. Vuosina -86 ja -91 koneosastolle päätoi-
misiksi tuntiopettajiksi tulivat vielä Jaakko Laine 
ja Jukka Spets.

Uudet tuulet, tuotantotalous ja koneautomaatio 
alkoivat vaikuttaa. Vuonna 1981 palkattiin DI Timo 
Mustonen hoitamaan yliopettajan tehtävää opetus-
alana tuotantotalous. Tuotantotaloutta oli tietenkin 

Havainto-opetusta Kotekon konelaboratoriossa Kaarlo Jalon johdolla.
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opetettu jo aikaisemminkin, mutta tämä ennakoi 
myöhemmin alkanutta tuotantotalousinsinöörien 
koulutusohjelmaa.

Sitten seurasikin pitkä tauko virkojen ja päätoi-
misten tehtävien perustamisessa. 

Rehtori Luode oli usein puhunut koneautomaa-
tion, mekatroniikan ja yleensä ”poikkiteknillisisten” 
alojen tärkeydestä. Seuraavien yliopettajien virko-
jen opetusala, koneautomaatiotekniikka oli näiden 
ajatusten konkretisoitumista. Luoteen eläkkeelle 
jäädessä vuonna 1986 Simo Ollilasta tuli koneauto-
maation ensimmäinen yliopettaja. Pari ensimmäistä 
vuotta Ollila sai myös käytännön koulutusta osas-

tonjohtajuuteen Olli Räisäseltä, joka jäi eläkkeelle 
vuonna 1988. Tuona vuonna koneautomaation opetus 
sai lisävahvistusta Esa Virtasen tullessa oppilaitoksen 
palvelukseen.

Energiatekniikka oli opetusohjelmassa lähinnä 
konemestarien koulutuksen erikoisammattiaineissa, 
kunnes 1980-luvun lopulla alkoi energiatekniikan in-
sinöörikoulutus. Opettajakunnassa alan osaamisesta 
vastasivat lähinnä lehtori Timo Metsä-Simola ja DI 

Risto Korhonen. Vuonna 1990 perustettiin voima-
laitostekniikan yliopettajan virka ja sitä alkoi hoitaa 
DI Olavi Roivainen. Koulutusohjelman vetäjäksi ja 
kehittäjäksi tuli vuonna 1991 TkT Markku Huhtinen. 
Tuolloin alkoi myös ulospäin suuntautunut tutkimus- 
ja kehitystoiminta.

Samoihin aikoihin alkoi myös koneenpiirustuk-
sessa piirustuslaudat ja -kojeet museoihin siirtävä 
vaihe, kun entiseen opinahjoonsa palasi DI:ksi opis-
kellut Veikko Vuoksio, jonka ansiosta opiskelijat ja 
ulkopuoliset kurssilaiset ovat perehtyneet tietokone-
avusteisen suunnittelun ja tietotekniikan saloihin.

Koneosaston toimintaan on kuulunut vuosikym-

menien kuluessa monenlainen kurssitoiminta, jonka 
puitteissa moni ali- ja ylikonemestari on pätevöity-
nyt tehtäväänsä ja kattilalaitosten, kunnossapidon 
ja jopa ohjelmoitavien logiikoiden salaisuuksiin on 
perehdytty.

Sekä koneosaston opetuksen että oppilaitoksen 
yleisempiä tarpeita ovat palvelleet työstökone- ja 
hitsauslaboratorio, jossa työskennelleen laborato-
riomekaanikko Matti Martinin ansiosta moni sekä 

Paavo Honka ojentaa lähtiäislahjan vuonna 1988 eläkkeelle lähtevälle Olli Räisäselle.
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opetukseen että vapaa-aikaan liittynyt ongelma on 
ratkennut. Laboratorioinsinööreinä koneosastolla 
ovat toimineet Jarmo Vesa ja Kari Ronkainen.

Sähköosasto
(Teksti Pekka Suhonen)

Kun Kotkan teknilliseen oppilaitokseen oltiin valitse-
massa 1980-luvun alussa tuotantotalouden yliopetta-
jaa, koeluennon tuli käsitellä JOT-tuotannonohjausta. 
Voidaan hyvällä syyllä sanoa, että oppilaitos toteutti 
itse tätä periaatetta sähköosastoa ja mittaus- ja säätö-
tekniikan koulutusta perustaessaan, sillä niin ”juuri 
oikeaan tarpeeseen” vuonna 1976 valmistuivat Kot-
kassa ensimmäiset alan teknikot ja insinöörit. Tulevat 
työnantajat kävivät pitämässä opiskelijoille tiedotus- 
ja rekrytointitilaisuuksia eikä työpaikan saaminen 
valmistumisen jälkeen ollut suuri ongelma.

Ammattiaineiden opetuksesta huolehti alussa 
lähinnä lehtori Pekka Skinnari, mutta parin vuoden 
kuluttua mukana oli jo päätoimisia ja sivutoimisia 
tuntiopettajia, mm. Timo Eriksson ja Pertti Keski-

Honkola. Talossa oli jo ennen osaston perustamista 
vuodesta 1970 lähtien vahvavirtapuolen asioita opet-
tamassa yliopettaja Seppo Anttila, joka tietysti luon-
tevasti siirtyi sähköosaston leiriin.

Kun työllistyminen oli hyvää ja alalle oli tulossa 
hyviä opiskelijoita, joinakin vuosina aloitettiin kaksi 
teknikkoluokkaa. Insinöörikoulutus oli alusta alkaen 
ylioppilaspohjaista ja myöhemmin oli myös pieniä 
ylioppilaspohjaisia teknikkoluokkia.

Lehtorien ja yliopettajien palkkaaminen alkoi 
toden teolla 1970-luvun lopulla, jolloin mittaus- ja 
säätötekniikan yliopettajaksi tuli Olavi Jauhiainen ja 
lehtoriksi Pentti Hätälä. Samoihin aikoihin elektro-
niikan lehtorina aloitti Jaakko Levomäki.

Nopeasti kehittyvällä tekniikan alalla raja-aitojen 
rakentelu ja linjojen veto saattoi välillä olla ongelmal-
lista. Kun Seppo Anttila kirjoitti vuoden 1982 kurs-
sijulkaisuun tervehdyksen otsikolla ”Sähköinsinööri, 
sähköteknikko”, hän ensin onnitteli valmistuneita 
otsikon nimitykseen oikeuttavasta paperista ja jatkoi: 
”Yhteisnimitys linjoilta sähkövoima-, tele-, mittaus- 
ja säätö- sekä tietokonetekniikka ei ole minkään lin-
jan yksinoikeutta. Esimerkiksi sähköinsinööriliiton 

Koneautomaatiolaboratorio Metsolassa vuonna 1985.
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toiminnassa ja organisaatiossa ylläoleva nelijako on 
selvästi nähtävissä.” Pohdittuaan sekä teknisten että 
inhimillisten viestintälinjojen takaisinkytkentöjä hän 
lopuksi toteaa: ” – Ehkä inhimillinenkin viestintä 
kaipaa uusia varmistuksia... Yhteisen edun nimissä 
toivon Sinun unohtavan pitkän opiskeluajan varjo-
puolet, ”kyllästymisilmiöt”, mahdollisimman pian 
ja ottavan tilaisuuden tullen sopivaksi katsomallasi 
tavalla yhteyttä opettajiisi.”

Samassa kurssijulkaisussa opiskelijoiden edustaja 
kirjoittaa ”Mennyttä muistellen” mm. seuraavanlaisia 
toteamuksia: ”Kolmen vuoden kuluessa on paljon 
ehtinyt tapahtua, niin hauskaa kuin ikävääkin... Oma 
lukunsa opiskeluaikaisissa muistoissa ovat excursiot. 
Tosin kotimaan reissut jäivät joiltakin osin puut-
teellisiksi, mutta tämän korvasi varmasti Saksan 
excursiomme. Kaikin puolin antoisaa retkeämme 
muistavat kaikki varmasti lämmöllä. Suurkiitokset 
onkin osoitettava excursiomme junailijoille ja mat-
kanjohtajallemme, Seppo Anttilalle.”

Kun Kotkan teknilliselle oppilaitokselle myön-
nettiin vuonna 1985 oikeus antaa tietokonetekniikan 
koulutusta, se vaati tietenkin lisäpanostuksia sekä 
laitteisiin että opettajiin. Opettajavalinnoissa näkyy 
selvästi, että kysymys oli silloin tietokonetekniikasta, 
ei ohjelmistotekniikasta. Pekka Markkula siirtyi 
matematiikan yliopettajan virasta tietotekniikan 
yliopettajaksi. Lisäksi palkattiin pari elektroniikan 

ammattilaista, Esa Pulkkanen yliopettajaksi ja Jari 
Autio lehtoriksi. Kaksi vuotta aloittamisen jälkeen 
taloon tuli Jorma Ruohonen tietotekniikan yliopet-
tajaksi.

Kasvu jatkui myös mittaus- ja säätötekniikan 
– tai tässä vaiheessa alettiin puhua enemmänkin 
automaatiotekniikasta – puolella. Vuonna 1987 Olavi 
Jauhiaisen jätettyä oppilaitoksen yliopettajiksi pal-
kattiin Merja Mäkelä ja Jouko Maijanen.

Tietokoneethan eivät ole mitään ilman ohjelmia. 
Alkuvaiheessa tietokonetekniikan opiskeluun kuului 
paljonkin koneläheistä ohjelmointia, mutta kehitty-
neempien ohjelmointikielien osuus kasvoi koko ajan. 
Vuonna 1987 julistettiin haettavaksi tietotekniikan 
yliopettajan virka, jonka opetusala oli selvästi ohjel-
mointi- ja ohjelmistotekniikka. Hakijoiden joukossa 
oli jo henkilöitä, joiden koulutus ja pätevyys eivät 
mitenkään viitanneet tietokonetekniikkaan. Virkaan 
valittiin Paula Posio.

Tiedonsiirto- ja tietoliikennetekniikka olivat 
tietysti sähköosaston perustamisesta asti opetus-
ohjelmassa, mutta niiden merkitys kasvoi jatkuvasti 
tietoverkkojen yleistymisen myötä. Tämä kehitys 
näkyi myös seuraavaksi rekrytoitujen opettajien toi-
menkuvissa. Jouko Pahlama aloitti tietotekniikan leh-
torina ennen vuosikymmenen vaihtumista ja Pekka 
Eskelinen elektroniikan yliopettajana vuonna 1992.

Elettiin jo väliaikaisen ammattikorkeakoulun 
aikaa, kun tietotekniikan yliopettajaksi tuli Martti 
Kettunen vuonna 1993. Hän kuitenkin ehti jakaa 
ammattitietoa parille vuosikerralle jo tekun aikana 
aloittaneita insinööriopiskelijoita.

Jos sähköosaston alkuaikoja voikin verrata JOT-
tuotantoon, joutui 20 vuotta perustamisen jälkeen 
osaston johtajana toiminut Pekka Markkula tote-
amaan kurssijulkaisuun kirjoittamassaan terveh-
dyksessä: ”Vuosien tuloksellinen aherrus on takana. 
Edessä ei kuitenkaan useallakaan ole koulutusta vas-
taavaa työtä. Tärkeätä olisi mielestäni löytää jokin 
työpaikka, jossa voisi harjaantua yleisissä työelämään 
liittyvissä asioissa, tai sitten jatkaa opiskelua omalla 
tai sitä sivuavalla alalla.”

Ulkomaisen pääoman vauhdittama Suomen 
talouden nousukausi oli johtanut synkkään lama-
kauteen.

Rehtori Ojanen saattelee Sepot Ulvisen ja Anttilan 
eläkkeelle 30.1.1992.
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Samoilla linjoilla jatkoi seuraavana vuonna osas-
tonjohtajaksi tullut Pekka Eskelinen kurssijulkaisussa 
vuonna 1994: ”Ministerit eivät vielä ole keksineet 
verottaa suoraan henkistä pääomaa. Suosittelenkin 
kaikille innostuneille jatko-opintoja nyt, kun hen-
kilökohtaisen keskusyksikkönne tietojenkäsittely-
kyky on suurimmillaan: teknikoille omassa tutussa 
oppilaitoksessa ja insinööreille teknillisissä korkea-
kouluissa.”

Tuotantotalous
Yliopettaja Timo Mustonen kertoo tuotantotalou-
den koulutuksen vaiheista. Hänen mukaansa reh-
tori Kalevi Luode oli halukas perustamaan Kotkan 
teknilliseen oppilaitokseen tuotantotalouden koulu-
tusohjelman korkeakouluista saadun hyvän vaikutel-
man vuoksi. Neuvottelujen jälkeen tuotantotalouden 
insinöörikoulutus korkeakoulujen ulkopuolella al-
koikin ensimmäisenä Suomessa Kotkan teknilli-
sessä oppilaitoksessa syksyllä 1987 ja ensimmäiset 
insinöörit valmistuivat keväällä 1991. Ohjelma oli 
tuolloin koneosaston yksi suuntautumisvaihtoehto. 
Toiminta-ajatuksena on ollut kouluttaa opiskelijoista 
tekniikkaa ja taloutta ymmärtäviä ja osaavia insi-
nöörejä yrityselämän tuotannollisiin, kaupallisiin 
sekä logistiikkaan liittyviin moninaisiin tehtäviin.

Tuotantotalouden osasto perustettiin v. 1992 Kot-
kan väliaikaiseen ammattikorkeakouluun. Suun-
tautumisvaihtoehdosta tuli oma koulutusohjelma. 
Koulutusohjelman suuntautumisina olivat logis-
tiikka, tuotantotekniikka ja kansainväliset toimin-
not. Ammattikorkeakoulujen perustamisen myötä 
tuotantotaloutta ja logistiikkaa ryhdyttiin opetta-
maan monessa paikassa, jossa oli sekä insinööri- että 
tradenomikoulutusta. Tämä vaikutti jatkossa yksit-
täisten oppilaitoksien vetovoimaisuuteen. Kotkassa 
käytiin keskustelua tuotantotalouden ja logistiikan 
yhdistämisestä yhdeksi koulutusohjelmaksi. Koska 
logistiikka on Kotkalle olennainen osa elinkeinoelä-
mää, päätettiin koulutusohjelmat yhdistää ja nimeksi 
valittiin logistiikan koulutusohjelma. Organisaatiot 

elävät ja muuttuvat. Mutta tuotantotalous ja logis-
tiikka ovat edelleen osa kotkalaista insinöörikoulu-
tusta, tavalla tai toisella.

Kurssiosasto
(Teksti Kauko Mononen)

Kotkan teknillisen oppilaitoksen kurssiosasto aloitti 
toimintansa syksyllä 1983. Rehtorina toimi tuolloin 
Kalevi Luode, jolla oli suuri vaikutus kurssiosaston 
toimintaan. Jo ennen osaston toiminnan aloittamista 
hän oli pitänyt Kotkassa työllisyyskursseja, joihin 
varat saatiin työvoimaministeriön kautta. Tuohon 
aikaan olivat Kotka ja Pori teollisuuspaikkakuntia, 
jotka kärsivät teollisuudessa tapahtuvasta murrok-
sesta. Teknillisen oppilaitoksen toiminta oli tuol-
loin hyvin tehokasta ja suuret ikäluokat kansoittivat 
luokat. Prosessiteollisuus- ja konepajateollisuudessa 
osaavan insinööri- ja teknikkokunnan kysyntä oli 
kuitenkin suurta ja uutta väkeä palkattiin eri tehtä-
viin. Kurssiosaston toiminta jakautui silloin lähinnä 
kolmelle eri sektorille:

Lyhyet päivä- ja iltakurssit, joiden kesto oli 16 - 32 
tuntia. Tietotekniikka teki tuolloin tuloaan ja käyt-
töjärjestelmäkurssit iltaisin, MS DOS- ja Windows-
kurssit, menivät hyvin kaupaksi ja niitä järjestettiin 
25 - 30 kappaletta joka vuosi, eli liki joka viikko käyn-
nistyi uusi kurssi.

Työllisyyskurssit, joita oli keskimäärin 4 kpl 
vuodessa ja joitten kesto oli 4-7 kuukautta. Alussa 
oli teoriaosuus (kesto n. 2-3 kuukautta) ja sitä seu-
rasi teollisuusharjoittelujakso, jonka kesto oli 3-4 
kuukautta. Näitten työllisyyskurssien tarkoituksena 
oli sijoittaa nuoret insinöörit ja teknikot alan teol-
lisuuden tehtäviin useimmiten eri insinööritoimis-
toihin suunnittelutehtäviin. Nämä työllisyyskurssit 
muodostivat rungon koko kurssiosaston toimin-
nalle. Teollisuus veti tuolloin kuitenkin hyvin mm. 
pääkaupunkiseudulla, ja kurssilaisten sijoittaminen 
harjoittelupaikkoihin onnistui yleensä hyvin. Tapa-
sin myöhemmin kentällä monta elämässään hyvin 
onnistunutta insinööriä, jotka olivat sijoittuneet 
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tehtäviinsä juuri näiden työllisyyskurssien kautta. 
Oppilaat tulivat ympäri maata ja heidät sijoitettiin 
myös eri paikkakunnille kuitenkin ensisijaisesti 
Kotkaan ja Kouvolaan sekä pääkaupunkiseudulle.

Työllisyyskurssien joukossa oli yksi suuri har-
vinaisuus eli Off-Shore-tekniikan kurssi, johon 
hakijoita oli 140. Hakijoitten joukosta valittiin 24 
oppilasta porauslauttakoulutukseen. Neste oli tuol-
loin ostamassa porauslauttaa Etelä-Koreasta ja sen 
miehistön koulutus suoritettiin Kotkassa. Koulutus 
suoritettiin yhteistyössä alan suomaisten metalli-
firmojen ja operaattorin kanssa. Alan kouluttajat 
tulivat Englannista ja Skotlannista ja koulutuskieli 
oli englanti. Teoriakoulutus kesti n. 3-4 kuukautta 
ja harjoittelujakso noin 4 kuukautta. Koulutuksen 
aloitus uutisoitiin valtakunnan mediassa MTV:n 
Kymmenen uutisten yhteydessä. Muutoinkin tuo 
tilaisuus oli median mielenkiinnon kohteena hyvin 
laajasti. Oppilaat sijoittuivat alan tehtäviin ihan Nor-
jan öljykentille saakka. Alalla toimivat kotimaiset 
laitevalmistajat ja suunnittelutoimistot työllistivät 
hyvin tältä alalta erikoiskoulutuksen saaneita henki-
löitä. Tuo porauslautta oli operatiivisessa toiminnassa 
Nigeriassa ja Turkin aluevesillä, mutta Pohjanmerellä 
ei sitä nähty. Myöhemmin lautta oli toiminnassa 
Kaukoidässä, minne se lopulta myytiinkin.

Lukukauden mittaisia jatkolinjoja järjestettiin (3 
kpl) lähinnä CAD/CAM-, ohjelmistosuunnittelu- ja 
elektroniikka-aloille. Nämä ns. jatkolinjat olivat ne-
kin suosittuja ja oppilaita oli 18 - 24 luokkaa kohti. 
Ne olivat toiminnassa noin kolme vuotta. 

Ammattiaineet   
vs. yleisaineet
Opettaja Martti Vuorio oli jo vuonna 1948 huoles-
tunut teknillisen opetuksen yksipuolisuudesta ja op-
pilaiden yleissivistyksen puutteesta. Ei-ammatillisia 
aineita pidettiin vähempiarvoisina ja moni opiskelija 
tuntui ajattelevan, ”ettei tuo aine kiinnosta enkä tule 
sitä koskaan tarvitsemaan”.

Fysiikan yliopettaja Pekka Suhosen mukaan mui-
den kuin ammattiaineiden arvostus ei ollut kovin 
korkealla kollegoiden keskuudessa. Tämä tietysti 
heijastui myös opiskelijoiden asenteisiin. Periaat-
teessa tunnustettiin kyllä fysiikan merkitys, mutta 
sitä pidettiin vähän liian teoreettisena ja ”vaikeana”. 

Omaa oppiainettaan arvosti haastatelluista opet-
tajista jokainen, mutta haastatteluaineiston mukaan 
joidenkin mielestä erityisesti oman alan ammatti-
aineita pidettiin muita merkittävimpinä, ja tämän 
katsottiin välillä heijastuneen myös opiskelijoiden 
asenteisiin. Tätä näkemystä eivät kaikki kuitenkaan 
jakaneet, sillä suurimmassa osassa haastatteluista ei 
oppiaineiden välistä hierarkiaa kerrottu ilmenneen. 
Sähkö- ja tietotekniikkaosastoon liittyi aluksi jon-
kinlaista uutuuden viehätystä ja niiden katsottiin 
edustavan uutta, kun taas perinteisten kone- ja ra-
kennuspuolen historiat juonsivat jo Viipurin ajoilta.

Fysiikan opettajaksi

Pekka Suhonen, fysiikan yliopettaja muistelee uraansa 
ja päätymistään Kotkan teknilliseen oppilaitokseen:

”Lapsesta saakka olen ollut kiinnostunut tek-
niikasta ja sen teoreettisista perusteista. Niinpä 
lähdin Turun yliopistoon opiskelemaan mate-
matiikkaa, fysiikkaa ja kemiaa. Pääaineeksi 
valikoitui fysiikka. 1970-luvun alussa tarjoutui 
tilaisuus pitää atk-kursseja ja fysiikan tunteja 
Turun teknillisessä oppilaitoksessa, joten pää-
dyin päätoimiseksi fysiikan opettajaksi Turun 
tekuun. Muutin Lappeenrantaan peruskoulun 
opettajaksi vuonna 1976. Parin vuoden koke-
mus peruskoulusta oli siinä mielessä hyödylli-
nen, että tiesin elokuussa vuonna 1978 Kotkan 
tekun lehtoriksi tullessani, mistä opiskelijat 
tulevat ja mitä heidän pitäisi peruskoulun 
käyneinä osata.

Teknillisen oppilaitoksen fysiikan lehtorin 
pätevyysvaatimus oli periaatteessa filosofian 
kandidaatin tutkinto pääaineena fysiikka tai 
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sopiva diplomi-insinöörin tutkinto. Käytän-
nössä filosofian kandidaatin tutkinnolla ei ollut 
mahdollisuuksia lehtorin virkaan. Siirtyessäni 
fysiikan yliopettajaksi lisensiaatin tutkinto 
oli ehdoton edellytys. Ammattitiedon lisäksi 
opettajan kärsivällisyys, huumorintaju, tie-
tynlainen paksunahkaisuus ja kuuntelemisen 
sekä opiskelijan ymmärtämisen taito eivät ole 
pahitteeksi. Myös kielitaito on välttämätön 
ammattitiedon ja -taidon ylläpitämiseksi. Vie-
raskielistä opetusta en ole joutunut antamaan, 
mutta jonkin verran ulkomaisten yhteyksien 
pitämiseen kielitaitoa on tarvinnut.”

Eniten uutta opittavaa työssä on Suhosenkin mu-
kaan aiheuttanut tietotekniikan kehitys. Sen opiske-
luun ja soveltamiseen ei ole tarvinnut työnantajan 
hätistellä, oma kiinnostus asiaa kohtaan on pitänyt 
siitä huolen. ”Koska aikaisemmin ei tekun opettajilta 
vaadittu pedagogisia opintoja, työnantajan vaati-
muksesta olen osallistunut ammattikorkeakoulupe-
dagogiikan kursseille. Muuten olen saanut osallistua 

työnantajan kustannuksella sopivasti tarpeellisiksi 
katsomilleni ammattiosaamista tukeville kursseille.” 
Suhonen sanoo jaksaneensa työssään hyvin. Par-
haiten virettä on pitänyt yllä fysiikan laboratorion 
kehittäminen ja tietotekniikan sovellusten käyttöön 
ottaminen niin mittaustekniikassa kuin opetusmate-
riaalien laatimisessa. Vastapainona työlle ovat olleet 
normaalit perhe-elämään liittyvät harrastukset ja 
liikunta, esimerkiksi säistä ja keleistä riippumaton 
17 kilometrin työmatkapyöräily.

Fysiikan opetukseen on aina kuulunut labora-
toriotyöskentely, jonka osuus on vaihdellut koulu-
tusohjelmittain välillä. Luento-opetuksen yhtey-
dessä on vaihtelevasti käytetty demonstraatioita. 
Fysiikan opettajilla on ollut hyvin organisoituja 
aineenopettajien valtakunnallisia kokoontumisia, 
joiden yhteydessä on päivitetty lähinnä opetussisäl-
töön liittyvää tietämystä. Niihin osallistuminen on 
ollut vapaaehtoista, mutta vilkasta. Lisäksi on ollut 
lähinnä pedagogisiin asioihin keskittyviä koulutus-
tilaisuuksia. Osallistumisen varmistamiseksi ne ovat 
olleet ”pakollisia”.

Kuva kurssijulkaisusta vuodelta 1981.
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”Paras tunnustus” Suhosen uralla on hänen ker-
tomansa mukaan seuraava:

Kotkan teku oli vielä 1970-luvulla melko puh-
das insinöörien linnake ja aika ajoin yliopis-
tofyysikko sai tuntea, ettei ihan kuulu jouk-
koon. Jossakin vapaamuotoisessa tilaisuudessa 
Lajusen Matti, konetekniikan lehtori, oli jo 
ehtinyt siemailla totuuksia kirvoittavia nes-
teitä ja loihe lausumaan suunnilleen seuraa-
vasti: ”Kuule Pekka, sie oot nii viksu kaveri, 
että siusta ois voinu tulla vaikka insinööri.” 
Parin vuoden kuluessa paikka työyhteisössä 
oli löytynyt.

Fysiikan opetusta tietoko-
neistuvassa ympäristössä 
1970-luvulta 1990-luvulle 
(Teksti Pekka Suhonen)

Teknillisten koulujen fysiikan opetuksen tukena oli 
ollut jo vuodesta 1960 lähtien Uuno Nurmen ”Tek-
nillisen koulun fysiikka”, joka vielä pitkään ilmesty-
misen jälkeen vastasi hyvin Ammattikasvatushalli-
tuksen määräämiä oppimistavoitteita ja opetukseen 
varattua aikaa. Kirja ei kuitenkaan tuntunut tasoltaan 
sopivalta varsinkaan sähköpuolen ja tietotekniikan 
linjoilla eikä etenkään ylioppilaspohjaisessa koulu-
tuksessa.

Laboratoriotöitä varten ei ollut mitään valtakun-
nallisesti asetettuja tavoitteita eikä materiaalia.

Insinöörikoulutukseen tarkoitetun opetusma-
teriaalin osalta tilanne oli melko onneton. Uuno 
Nurmi oli tehnyt Hannes Varsilan kanssa moniste-
sarjan teknillisiä opistoja varten, mutta se muistutti 
tasoltaan liikaa teknikkokoulutukseen tarkoitettua 
oppikirjaa ja siinä olevien harjoitustehtävien määrä 
ja taso eivät tuntuneet riittäviltä. Monissa oppilai-
toksissa käytettiin opettajien tekemiä monisteita, 
rinnakkaisluokilla jopa eri opettajien materiaaleja. 
Myös lukioihin ja korkeakoulujen peruskursseille 
tehdyt oppikirjat olivat käytössä. Monin paikoin 
käytettiin harjoitustehtävinä Helsingin teknillisen 

oppilaitoksen fysiikan yliopettajan, Osmo Inkisen 
tekemää harjoitusmonistetta.

Kotkassa siirryttiin 1980-luvulle tultaessa teknik-
kokoulutuksessa yhä enemmän lukion oppikirjojen 
käyttöön, joskin Uuno Nurmen kirjaakin käytet-
tiin ihan ammattikorkeakoulun alkamiseen saakka 
lähinnä kone- ja rakennusosastolla. Insinöörikou-
lutuksessa Nurmen ja Varsilan monisteen lisäksi 
joillakin ylioppilaspohjaisilla linjoilla oli käytössä 
Lennart Simonsin ”Fysiikka korkeakouluja varten”. 
Laboratoriotyöohjeet olivat paikallisia muutamaa 
valtakunnalliseksi tarkoitettua yritelmää lukuun ot-
tamatta. Kotkassa työohjeet olivat 1970-luvun lopulla 
irrallisina arkkeina, joita opiskelijat saivat lainata 
työskentelyn ajaksi. Ohjeet olivat lähinnä lehtori Il-
mari Tammisen ja yliopettaja Pentti Mäen laatimia.

Laboratoriotöitä tehtiin kolmen hengen ryhmissä. 
Havainnoista laadittiin pöytäkirja kahtena kappa-
leena, joista toinen jäi laboratorioon tarkistusta varten 
ja toinen raportin laatijalle. Ryhmän jäsenet kirjoit-
tivat vuorotellen raportin niin, että jokainen tuli 
tehneeksi lukuvuoden aikana seitsemän raporttia. Fy-
siikan laboratoriotyöt oli tuohon aikaan lähes ainoa 
kurssi, jossa opiskelija pääsi näyttämään kirjallisia 
kykyjään. Raportteja annettiin opiskelijalle takaisin 
korjattavaksi ”bumerangeina” paitsi mittauksiin ja 
laskelmiin liittyvien vajavuuksien myös kielellisten 
seikkojen vuoksi. Tietenkin töiden päätarkoitus oli 
havainnollistaa fysiikan perusilmiöitä ja harjoituttaa 
opiskelijoita eri suureiden mittaamiseen, tulosten 
laskemiseen ja epävarmuuksien arvioimiseen.

Tietotekniikka alkoi vaikuttaa fysiikan laborato-
riotöihin 1970-luvulta alkaen monin tavoin. Kotkassa 
se näkyi ensimmäisenä harmonista värähtelyä ja 
aaltoliikkeiden interferenssiä simuloivana, rivikir-
joittimella käyriä tulostavana työnä, jonka oli oh-
jelmoinut matematiikan lehtori Edvard Seppänen. 
Yliopettaja Mäki käytti myös luokkaopetuksen yh-
teydessä analogista tietokonetta fysiikan ilmiöitä 
esittävien differentiaaliyhtälöiden ratkaisemiseen.

Tietotekniikan sovellukset ja käyttömahdollisuu-
det alkoivat olla 1980-luvulle tultaessa jo niin hyvät, 
että laboratoriotöiden raporttien laadinnassa alettiin 
vaatia tekstinkäsittelyohjelman käyttöä. Samalla tie-
tenkin opiskelijoiden mahdollisuudet persoonallisten, 
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jopa taiteellisten luomusten tekemiseen vähenivät. 
Myös raporttien kopiointi helpottui, ja joissakin ta-
pauksissa piti suorastaan selittää, että plagiointi on 
teko, joka voi johtaa rikosilmoitukseen.

Itse laboratoriotöihin tietokoneistuminen al-
koi enemmän vaikuttaa Commodore 64:n tultua 
markkinoille vuonna 1982. Fysiikan laboratoriolle 
ei ollut osoitettu silloin erillistä hankintamäärärahaa 
ja fysiikan laitehankinnat olivat lähinnä yliopettaja 
Mäen luokkademonstraatioihin tarkoitettuja. Kaksi 
”kuusnelosta” saatiin fysiikan lehtoriksi vuonna 1978 
tulleen Pekka Suhosen anottua rehtori Luoteelta lu-
van sellaiseen riskisijoitukseen. Toinen kone tuli 
kiinteästi laboratorioon ja toista varten oppilaitok-
sen mekaanikko Matti Martin teki kuljetusvaunun 
luokkaopetusta varten. Koska alkuvaiheessa ei ollut 
valmiita ohjelmia, niitä oli tehtävä itse ja teetettävä 
opiskelijoilla. Koneet olivat enimmäkseen laskennan 
apuvälineinä, mutta opiskelijat tekivät muutamia lä-
hinnä lämpötilan mittaamiseen liittyviä sovelluksia, 
olihan ”kuusnepassa” kaksi joystick-porttia, joissa oli 
myös analoginen sisäänmeno sekä laajennusportti, 
jota myös voi käyttää mittaustiedon lukemiseen.

Mikkelissä pidettiin 1980-luvun puolivälin paik-
keilla valtakunnallinen matematiikan ja fysiikan 
opettajien kokous, jossa oli tarkoitus vauhdittaa 
tietotekniikan käyttöä matemaattisten aineiden 

opetuksessa. Tietokoneen vieminen fysiikan labo-
ratorioon aiheutti hyvin tunteikastakin keskustelua 
ja monet pelkäsivät simulaatioiden syrjäyttävän to-
dellisten kokeiden tekemisen. Päätettiin kuitenkin 
esittää ammattikasvatushallitukselle, että saataisiin 
erillinen määräraha tietokoneiden hankkimiseksi 
fysiikan laboratorioihin. Samalla päätettiin yrittää 
talkootyönä kehittää laboratoriotöitä teknillisten 
oppilaitosten yhteiseen käyttöön. Pekka Suhonen 
Kotkasta otti tehtäväkseen kehitellä jousen ominai-
suuksia mittaavan työn. Insinööriopiskelija Tommi 
Rajajärvi ohjelmoi vuonna 1987 yliopettaja Pekka 
Markkulan ohjaamana Pascal-kielellä absoluutti-
anturilta tietoa lukevan ja kirjoittimelle tulostavan 
sovelluksen. Olivetti M24-tietokone, siihen kytketyt 
laitteet ja työ ovat olleet sellaisenaan yhtäjaksoisesti 
käytössä 25 vuotta! Myös merenkulun opiskelijat 
ovat saaneet lehtori Pekka Mutikaisen opastamina 
tutustua jouseen ja värähtelyyn tämän työn avulla. 
Suorastaan vyörynä laboratoriossa lisääntynyt muu 
tietotekniikka ei ole tätä klassikkoa syrjäyttänyt. 
Työhön liittyvät laitteet ja ohjelma toimitettiin myös 
Lahden ja Kuopion teknillisiin oppilaitoksiin. Sekä 
luokkaopetuksessa että laboratoriotöissä otettiin 
laskennan apuvälineeksi MathCad-ohjelma 1980-lu-
vun lopulla.

Pentti Mäen siirryttyä eläkkeelle vuonna 1990 

Tietotekniikka tuli fysiikan laboratorioon 1980-luvun alussa. Kuvassa Commodore 64.
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lehtori Suhosesta tuli fysiikan yliopettaja ja toiseksi 
yliopettajaksi palkattiin pian fil. lis. Tapio Pousi. 
Koska molemmat olivat innokkaita tietotekniikan 
soveltajia, oppimateriaaleja alettiin siirtää verkkoon 
heti, kun se oli teknisesti mahdollista. Ensimmäisenä 
oppiaineena fysiikalle saatiin omat kotisivut vuonna 
1995, kohta Mosaic-selainohjelman julkistamisen 
jälkeen. Kotisivujen ylläpidosta vastasi alkuvaiheista 
asti lähinnä Tapio Pousi.

Vaikka fysiikan opiskelu ja siihen liittyvät labo-
ratoriotyöt tähtäävät luonnon ilmiöiden ja teknisten 
sovellusten ymmärtämiseen, ovat tietotekniikan so-
vellukset olleet tärkeä lisä luomalla mahdollisuuksia 
mitata ja laskea asioita, joista perinteisiä menetelmiä 
käyttäen ei olisi voinut uneksiakaan. Yksi esimerkki 
liittyy vuonna 1986 tapahtuneeseen Tshernobylin 
ydinvoimalaonnettomuuteen. Koululle oli hankittu 
niihin aikoihin gammaspektrometri, joka koostui 
tietokoneeseen liitetystä säteilynilmaisimesta, mit-
tauskortista ja tietokoneohjelmasta. Sillä voi mitata 
säteilyn energiajakautumaa ja saada selville, mistä 
radioaktiivisesta aineesta säteily on peräisin. Voi-
malakatastrofin seurauksena Kymenlaaksossa riitti 
paljon tutkittavaa ja opiskelijat saivat mitata omien 
elintarvikenäytteiden cesium-137-pitoisuuksia labo-
ratoriotöissä. Myös joidenkin ulkopuolisten marjoja, 
sieniä, kaloja ja hirven lihoja tutkittiin.

Ammattikorkeakouluun siirtymisen jälkeen fy-
siikan opetuksessa on edelleen pyritty pysymään 
tietoteknisen kehityksen eturintamassa.
 

Kielet
Suomen kielen opetus

Päiväkirjamerkintöjen mukaan äidinkieltä opetettiin 
Kotkassa jo 1940 - 50-luvuilla. 1970-luvulta lähtien 
suomen kielen tunteja pidettiin opiskelun ensim-
mäisenä ja toisena vuonna sekä teknikko- että in-
sinööriluokilla. AKH eli Ammattikasvatushallitus 
ohjeisti 1966 - 91 kaikkea opetusta oppimäärä- ja 
kurssisuunnitelmilla. Niissä kerrottiin oppimää-
rän tavoitteet ja opetusjärjestelyt muutamalla rivillä. 
AKH:n oppimääräsuunnitelmissa käytettiin termiä 

äidinkieli, mutta ainakin 1970-luvulta lähtien koulun 
todistuslomakkeissa käytettiin termiä suomen kieli. 

Seuraavassa sitaatti AKH:n kirjaamasta oppi-
määrän tavoitteista vuodelta 1989:

”Oppimäärän suoritettuaan opiskelija arvos-
taa äidinkieltään ja kansallista kulttuuriaan 
sekä ymmärtää muiden kansojen vastaavia 
arvostuksia, ymmärtää äidinkielen merkityk-
sen ajattelun, persoonallisen kehittymisen ja 
viestinnän välineenä, pystyy tavoitteellisesti 
seuraamaan ja erittelemään sekä yleistä että 
oman alansa joukkoviestintää, pyrkii laaja-
alaiseen ja jäsentyneeseen ajatteluun sekä it-
senäiseen tiedonkäsittelyyn, pystyy toimimaan 
vuorovaikutteisesti erilaisissa yksilöiden ja 
ryhmien välisissä työ- ja yhteisöelämän vies-
tintätilanteissa sekä opiskelutehtävissä, osaa 
ilmaista sekä puhumalla että kirjoittamalla 
haluamansa asiat luontevasti, selkeästi ja 
tilanteen kannalta tarkoituksenmukaisesti, 
pyrkii arvioimaan ja kehittämään viestintä-
taitojaan.”

Näistä korkealentoisista ohjeista opettajan piti 
konkretisoida opetettavat ja käsiteltävät asiat.

Aluksi ei ollut erityisiä teknillisiä oppilaitoksia 
varten tehtyjä oppikirjoja. Kuitenkin kielenkäytöstä, 
puhumisesta, kirjoittamisesta, kokouksista ym. oli 
runsaasti kirjoja, joita käytettiin opetuksen tukena. 
Ensimmäisiä ammattioppilaitoksia varten tehtyjä 
kirjoja olivat Eila Erolan ja Anneli Kumpulaisen 
Nykysuomen oppikirja 1 ja 2 (ilmestyivät 1978 ja 
1979). Sen jälkeen käytössä oli Ossi Metsämäen ja 
Anneli Kumpulaisen Sana sanasta 1 ja 2 (1986, 1988). 
Vuonna 1989 tuli markkinoille Irma Revon ja Tahvo 
Nuutisen kirjoittama ”Aikuisten viestintätaito”, jota 
käytettiin monen vuoden ajan.

Salme Taubert toimi suomen kielen opettajana 
vuosina 1973 - 2000. Uran aikana työpaikan nimi 
ehti muuttua Kotkan teknillisestä oppilaitoksesta Ky-
menlaakson ammattikorkeakouluksi. Oppiaineessa 
ei ollut lehtoraattia eli vakinaista virkaa ennen vuotta 
1983. Viranhakua Taubert kuvailee jännittäväksi pro-
sessiksi, jossa sopivan akateemisen loppututkinnon 
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lisäksi piti suorittaa opetusnäyte eli antaa koeluento, 
jonka yleisönä istuivat oppilaitoksen kollegat ja reh-
tori. Opetus itsessään oli ammattikasvatushallituksen 
ohjeistamaa, piti vain seurata ohjekirjaa. Luokkakoot 
olivat varsin isoja, oppilasmäärät vaihtelivat 26:n 
ja 35:n välillä, eli oppilaita oli yleensä niin paljon 
kuin luokkaan pulpetteja mahtui. Suullisen esityksen 
ja kokoustekniikan ryhmät voitiin toisinaan jakaa 
puoliksi, jos luokan oppilasmäärä ylitti 19 henkilöä.

Hilkka Ahtola-Mutikaisen kanssa Salme Taubert 
suunnitteli ja järjesti kolme erilaista näyttelyäkin 
tekun aulatiloissa. Ensimmäinen Kalevala-aiheinen 
näyttely pidettiin vuonna 1985, Kirja Suomessa-
näyttely 1988 ja viimeisin, fenno-ugristikongressin 
innoittama kielinäyttely 1991. Näissä näyttelyissä 
hyödynnettiin tietotekniikkaa erilaisten kilpailuiden 
ja testien tekemisessä. Näyttelyaineiston tekemiseen 
osallistuivat myös opiskelijat. 

”Opettajana puhuin yleensä luokan edessä, 
taululle kirjoitettiin tärkeimmät asiat. Piir-
toheitin oli opetuskoneena, joskus katsottiin 
filmi esim. kokousasioista. Myöhemmin suul-
lisia esityksiä saatettiin videoida. Oppitunnin 
pituus oli 45 minuuttia ja tunnit olivat yleensä 
kaksoistunteja, välitunti oli 15 minuuttia. Ope-
tuksessa käsiteltiin kielenhuoltoa eli oikeakie-
lisyyttä, kirjoittamista, lähinnä asiakirjojen 
kirjoittamista ja tyyliä, esitelmiä ja puheita, 
kokoustekniikkaa ja neuvottelua. Läksyjä ja 
kotitehtäviä annettiin, kokeita pidettiin. Jos-
kus jopa kirjoitettiin aine. Yleensä opiskelijat 
selvisivät hyvin ja saivat todistukseen hyväk-
syttävän numeron, vaikka oli myös mahdol-
lista saada ehdot tai jäädä luokalle. – Aluksi 
ei ollut erityisiä teknillisiä oppilaitoksia varten 
tehtyjä oppikirjoja. Kuitenkin kielenkäytöstä, 
puhumisesta, kirjoittamisesta, kokouksista ym. 
oli runsaasti kirjoja, joita käytin opetuksen tu-
kena. Halusin pysyä ajan tasalla kielenkäytön 
ja kielitieteen asioissa ja kävin usein kursseilla 
tai alan seminaareissa.”

Suomen kielen tuntiopettajina toimivat 1970 - 
80-luvulla myös mm. Ulla Pöyhönen, Heli Ailio, Päivi 

Lehtinen ja vuodesta 1982 lähtien Hilkka Ahtola-
Mutikainen. 

1980-luvulla tietotekniikka tuli myös suomen kie-
len opetukseen. Tekstinkäsittely ja kirjoitustehtävät 
siirtyivät yhä enemmän tietokoneluokkiin. 1990-lu-
vulla tekujen suomen kielen opettajat innostuivat 
Riihimäen teknillisen oppilaitoksen opettajan Irmeli 
Lähteenmäen johdattamina pitämään tapa-, käyttäy-
tymis- ja kulttuurikursseja tekniikan opiskelijoille. 
Myös erilaiset opintokäynnit kuuluivat opetukseen. 
Esimerkiksi kokoustekniikan tunteja käytettiin Kot-
kan kaupunginvaltuuston kokousten seuraamiseen.

Muut kielet

Yleensä kielten opettajilla oli paljon tunteja eri kou-
lutusaloilla. Opetusmateriaalia ei aluksi ollut kovin 
paljon, kaikki piti tehdä itse. Lisäksi haasteellisuutta 
lisäsi tekniikan alan sanasto, jota oli opeteltava ja 
opetettava. Vuosien varrella tekniikan eri alat alkoivat 
tulla tutuiksi. Lisäksi oman alan kokoontumiset ja 
koulutuspäivät olivat tarpeellisia ja auttoivat paljon 
käytännön työssä.

Ruotsin kieli oli toisena kotimaisena kielenä 
pakollinen oppiaine. Tuntiopettajana toimi 1970-lu-
vulla aina vuoteen 1985 asti Raili Tepponen, jonka 
jälkeen päätoimiseksi tuntiopettajaksi valittiin 
Kaija Grandell. Lisäksi Marja-Liisa Sirén opetti 
ruotsia vuodesta 1986 lähtien. Tunteja pidettiin 
sekä teknikko- että insinööriopiskelijoille toisena 
ja kolmantena opiskeluvuotena noin kolme tuntia 
viikossa. Ruotsin kielen osaamisensa saattoi todistaa 
myös ulkopuolisen kielentarkastajan arvioiman ns. 
pienen kielikokeen suorittamisella. Jo 1980-luvulla 
saatiin opiskelun tueksi käyttöön kielistudio.

Englannin kieli tai saksa olivat pakollisena vie-
raana kielenä sen mukaan, kumpaa kieltä opiskelija 
oli aikaisemmassa koulunkäynnissään enemmän 
lukenut. Vielä 1980-luvulla opiskelijoita oli suun-
nilleen yhtä paljon kummassakin kielessä. Näitäkin 
tunteja pidettiin sekä teknikko- että insinööriluokille 
ja niitä saattoi olla opiskelun ensimmäisenä, toisena 
ja kolmantena vuonna. Aila Päällysaho toimi eng-
lannin tuntiopettajana jo Kotekolla ja myöhemmin 
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lehtorina aina eläkkeelle jäämiseensä saakka. Muita 
englannin opettajia olivat mm. Sirkka Kontturi vuo-
desta 1984 lähtien ja Maija San vuodesta 1990 lähtien. 
Kieltä opettivat myös Kaija Grandell, Marja-Liisa 
Sirén, Tuula Niemi ja Olli Ervaala vuodesta 1994 (jo 
amk-kokeilua). Isoimpia ryhmiä jaettiin usein kahtia 
kielistudiotunteja varten.

Saksan kieli oli siis aluksi toisena pakollisena 
vieraana kielenä vaihtoehtoisesti englannin kanssa 
ja myöhemmin se toimi vapaasti valittavana aineena. 
Vielä 1980-luvulla saksan kielen lukijoita oli paljon ja 
myöhemminkin tekniikan opiskelijat lukivat sitä aika 
lailla. Saksan opettajana aloitti 1973 Maija Salovaara, 
ensin päätoimisena tuntiopettajana ja myöhemmin 
lehtorina. Tunteja pidettiin oppilaille kaksi tuntia 

viikossa useamman vuoden ajan.
Venäjän kieli oli valinnainen kieli. Sen opet-

tajaksi tuli vuonna 1986 Marja-Liisa Sirén. Vuotta 
aikaisemmin opettajana oli toiminut Liisa Narinen. 
Opetuksen alkuvaiheessa ryhmiä oli yhdestä kahteen.

Kaikilta vakinaisilta opettajilta alettiin myöhem-
min vaatia pedagogisia opintoja eli auskultointia. 
Tätä varten perustettiin Tampereen teknillisen op-
pilaitoksen yhteyteen vuonna 1986 valtakunnallinen 
koulutuskeskus TOPKO (Teknillisten oppilaitosten 
opettajankoulutuskeskus), joka järjesti koulutuksen 
ja opetusharjoittelun.

Suomalais-ugrilaisten kielten näyttely vuonna 1991. Salme Taubert ja Hilkka Ahtola-Mutikainen 
näyttävät hantien ja mansien kuvaa.
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Liikkuvat tekulaiset
Ainakin 1920-luvulla liikunta oli kuulunut opetus-
ohjelmaan, ja oppilaskuntien puitteissakin urheilu-
harrastus oli vuosikymmeniä ollut eräs keskeisimpiä 
toimintamuotoja. Jo Kotekon aikana 1950-luvulla 
oppilaitoksessa oli liikuntasali. Vuonna 1948 kirjoitti 
huoneenrakennusosaston oppilas, kymiläinen Olavi 
Kukkonen, koululaisurheilusta:

”Meillä teknillisissä kouluissa ei urheilu ole 
oppiaineena. Kuitenkin on koulumme urhei-
lutoiminta ollut sangen kiitettävää. Luokkien 
kilpailuja on ollut aina pallopeleistä yleisur-
heiluun ja hiihtoon saakka. - - - Urheiluhar-
rastuksemme eivät kuitenkaan ole supistu-
neet ainoastaan oman koulumme keskinäisiin 
kilpailuihin. Olemme hyvällä menestyksellä 
kilpailleet useissa lajeissa eri kouluja vastaan 
Kotkassa. - - - Vaikka koulussamme harrastet-
tavan urheilun tarkoitus ei lienekään kehittää 
huippu-urheilijoita on koulussamme opiskellut 
useita urheilijoina varsin huomattavia teki-
jöitä. Heistä mainitsen vain pari. Äskeisissä 
Lontoon olympialaisissa niin loistavasti voi-
mistelleet Veikko Huhtanen ja Paavo Aalto-
nen ovat molemmat teknikkoja ja opiskelleet 
koulussamme.” 

Koneosaston I-luokkalainen Jaakko Malm ku-
vailee puolestaan vuonna 1952 koulunsa urheilu-
toimintaa:

”Urheiluharrastus on saavuttanut jalansijaa 
koulumme oppilaiden keskuudessa, vaikkei 
tämä varsinaisiin oppiaineisiin kuulukkaan. 
Niinpä sillä on saatukin vaihtelua ja virkistystä 
kovaksi käyneeseen aivovoimisteluun. Tämän 
seikan on oivaltanut koulumme opettajakunta-
kin, koska he suurella ymmärtämyksellä ovat 
suhtautuneet urheilurientoihimme.”

Vuonna 1989 kaikkiin Suomen teknillisiin op-
pilaitoksiin tuli pakolliseksi oppiaineeksi liikunta. 

Tuolloin tuli myös Kotkaan haettavaksi liikunnan-
opettajan paikka, johon rehtori Erkki Ojanen valitsi 
liikuntatieteiden maisteri Marja-Sisko Luoteen. Jo-
kaisella teknikko- ja insinööriopiskelijalla tuli olla 
joka viikko kaksi tuntia liikuntaa koko opiskelun 
ajan. Insinööriopiskelijoiden liitto hermostui asiasta 
ja oli sitä mieltä, ettei opiskelijoita voinut pakottaa 
liikkumaan vastoin tahtoaan ja kehotti opiskelijoita 
boikotoimaan liikuntatunteja. Luode oli jo palkattu 
virkaan, mutta opetettavia ei aluksi tunneille saa-
punut. Ehkäpä liikuntaa oppiaineena vastustavien 
”barrikadeille nousussa” oli kysymys enemmänkin 
pakottamisen kritisoinnista, kuin itse liikunnan ja 
liikkumisen merkityksen aliarvostamisesta. Oppi-
aine, joka arvosteltiin asteikolla yhdestä viitoseen, 
koettiin vastustamisen arvoiseksi, vaikka urheilu-
kilpailut ja muu liikunnallinen toiminta on ainakin 
jossain muodossa liittynyt tekun ja sen opiskelijoiden 
historiaan kiinteästi aina oppilaitoksen alkuvuosista 
lähtien. Parissa viikossa boikottihenki kuitenkin 
laantui, ja säännöllinen liikunnan opetus Kotkassa 
alkoi.

Liikunnanopetuksen aloittamisen taustalla ja 
lähtökohtana oli se, että suuri osa opiskelijoista oli 
ulkopaikkakuntalaisia, ja muutto Kotkaan sekä opis-
kelujen aloittaminen merkitsivät suurta elämänmuu-
tosta, eli tilannetta, jossa liikuntaharrastus usein jää. 
Opetuksen yhteydessä Luode kierrätti opiskelijoita 
ympäri Kotkan tarjoamia urheilumahdollisuuksia 
keilahalleista urheiluhalleihin jne. Näin samalla tu-
tustutettiin muualta tulleetkin niihin mahdollisuuk-
siin, joita uusi kotikaupunki tarjosi myös vapaa-ajan 
urheiluharrastuksille. Yleensä liikuntaa ovat taipu-
vaisia valitsemaan ne ihmiset, jotka harrastavat sitä 
muutenkin. Jako täysin passiivisiin ja erittäin aktiivi-
siin korostuu. Marja-Sisko Luoteella oli työkokemusta 
liikunnan opettamisesta naisvaltaisissa terveyden-
hoitoalan oppilaitoksissa aikaisemmilta työvuosil-
taan. Hän kertoo viihtyneensä työpaikassaan pari-
kymmentä vuotta suoraviivaisten miesopiskelijoiden 
kanssa. Hänen oli helppo ymmärtää ”insinööriai-
voja”, sillä Luoteen kumpikin veli on insinöörejä ja isä 
toimi Kotkan teknillisessä oppilaitoksessa opettajana 
ja rehtorina. Ympäristö ja insinöörien ajattelutapa 
olivat tuttuja jo lapsuudesta saakka.
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Urheilu ja liikkuminen ei kuitenkaan ollut tärkeää 
kaikille. 1970-luvun lopulla opiskellut mies muistelee 
kouluaikojensa liikuntaharrastusta: ”Oli meillä se 
jokasyksyinen urheilupäivä. Kyllä me jotain liikut-
tiinkin... mutta lopulta sit mentiin taas ravintolaan.”

Teknikosta insinööriksi 
työn ohella
Vuonna 1988 alettiin tarjota Suomen teknikoille 
mahdollisuutta opiskella työn ohessa monimuoto-
opiskeluna insinööriksi. Opiskelemaan voi päästä 
sijoittumalla pääsykoetutkinnossa oppilaitokselle an-
netun aloituspaikkamäärän rajoittamaan kärkijouk-
koon. Lisäksi piti olla teknikon tutkinnon jälkeistä 
oman alan työkokemusta vähintään kaksi vuotta.

Ammattikasvatushallitus vastasi näin teolli-
suuden esittämiin tarpeisiin. Tätä muistelee ener-
giatekniikan insinööriksi työn ohella opiskellut Ismo 
Kokko, joka sai päästötodistuksensa jo ammattikor-
keakoulun osaksi muuttuneesta tekusta:

 ”Imatran voima Oy:n johto päätti 80-luvun 
loppupuolella tukea niin sanottua omaehtoista 
koulutusta. Sattui sopivasti, että Kotkassa al-
koi samoihin aikoihin uusi koulutusmuoto 
teknikosta insinööriksi iltalinjalla. 

Loviisan voimalaitoksen teknikot ja ko-
nemestarit tarttuivat tähän mahdollisuuteen 
yksi tai useampi henkilö vuosittain. Ensi al-
kuun opiskelun aloittivat valvomo-ohjaajat ja 
myöhemmin innostus tarttui myös päivätyötä 
tekeviin teknikoihin.” 

Ammattikasvatushallitus oli päättänyt tammi-
kuussa 1988 koulutuksen aloittamisesta, mutta Kotka 
ei kuulunut koulutusta antavien tekujen joukkoon. 
Oppilaitoksen johtokunta ja rehtori Erkki Ojanen 
olivat kuitenkin asiassa aktiivisia ja maaliskuussa 
oli valmiina alustava suunnitelma, jonka mukaan: 
”Kaikkien oppilaitoksessa edustettujen insinööri-
linjojen opiskelijoista muodostetaan opetusryhmä, 
jolle ensimmäisen lukuvuoden aikana opetetaan ilta-

kursseina yhteensä 300 h, josta 160 h matematiikkaa, 
85 h fysiikkaa ja 55 h tietotekniikkaa. Tänä aikana 
käydään läpi insinööritutkintoihin kuuluvat mate-
matiikan, fysiikan (ilman laboraatioita) ja yleisopin-
toihin kuuluvat tietotekniikan kurssit ja järjestetään 
kurssien suoritustilaisuudet. Ensimmäisen vaiheen 
suoritettuaan opiskelija on osoittanut kykynsä opis-
kella työn ohella insinööriksi ja samalla saavuttanut 
keskeisissä teoreettisissa yleisaineissa insinööriltä 
vaadittavan tason ja opiskelu voi jatkua yksilöllisten 
linjakohtaisten opetussuunnitelmien mukaan.

Kesäkuun 2. päivänä vuonna 1988 AKH:lle lä-
hetetyssä anomuksessa todetaan:

”Oppilaitoksen johtokunnan kokouksessaan 
nro 6/88 2.6.1988 § 71 tekemän päätöksen 
mukaan Kotkan teknillinen oppilaitos pyy-
tää AKH:lta lupaa saada aloittaa syyskuussa 
l988 kokeiluna teknikosta insinööriksi työn 
ohella koulutus.”

Tuossa 71. pykälässä oli liitteenä suunnitelma 
opetus- ym. järjestelyistä. Opetus oli tarkoitus aloittaa 
kokeiluluontoisena syksyllä 1988.

Jonkinlaista toivoa antoi AKH:lta elokuun 8. 
päiväksi kirjattu alustava vastaus, jonka mukaan 
Ammattikasvatushallitus antaa teknillisistä oppi-
laitoksista annetun asetuksen (500/87) perusteella 
luvan järjestää aikuisten ammatillista peruskoulu-
tusta seuraavasti:

koneautomaatio (190)  insinööri,
laivakone- ja voimal.tekn. (160) insinööri,
automaatiotekniikka (230)  insinööri,
tietotekniikka (220)  insinööri,

ALOITUSPAIKAT: 25
KOULUTUSAIKA: 1988 - 1992
POHJAKOULUTUSVAATIMUS: Teknikkokoulutus
PÄÄTÖS KOSKEE SISÄÄNOTTOA VUONNA: 1988
PÄÄSYVAATIMUKSET JA VALINTAJÄRJESTYKSEN 
PERUSTEET: Vähintään 20 vuoden ikä ja 2 vuoden 
työkokemus tutkinnon jälkeen.
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Rehtori Ojanen oli jo vähän aikaisemmin saa-
nut suostuteltua silloin fysiikan lehtorina toimineen 
Pekka Suhosen linjan vetäjäksi ja suunnittelemaan 
käytännön järjestelyt sekä laatimaan yhdessä osaston-
johtajien kanssa opetussuunnitelmat, joissa teknikon 
tutkinnon perusteella hyvitettiin 40 opintoviikkoa 
insinöörin 160 opintoviikon ohjelmasta.

Siitä alkoi toiminta, joka muutaman vuoden ku-
luttua täyteen laajuuteen kasvaneena merkitsi ahke-
roimista iltaisin vuoden mittaan n. 45 opettajalle ja 
n. 120 opiskelijalle.

Lopullinen lupa koulutuksen aloittamiseen saa-
tiin elokuun 18. päivänä seuraavin sanakääntein:

Koulutuksen suuri tarve oli havaittavissa jo tiedo-
tustilaisuudessa, johon saapui lähes sata teknikkoa. 
Näin suuren kiinnostuksen vuoksi päätettiin Am-
mattikasvatushallituksen ilmoittamien valintape-
rusteiden tueksi järjestää pääsykoe, jossa testattiin 
lähinnä matematiikan perustaitoja. Kysymykset 
olivat esimerkiksi seuraavanlaisia:

”Mastoon on kiinnitetty 12,0 m korkeudelle 
vaijeri BC, jonka pituus on 15,0 m. Alkutilan-
teessa kulma A on 93°. Kuinka paljon vaijerin 
on lyhennyttävä, jotta kulma A olisi 90°? Vai-
jeri oletetaan suoraksi.”

Kun jotkut työelämässä kymmeniäkin vuosia 
palvelleista kokelaista saivat täysiä pisteitä, oli selvää, 
että opiskelemaan oli tulossa valiojoukkoa. Ikäjakau-

tuma ei ollut kovinkaan lähellä asetettua alarajaa, 
vaan siellä 40:n ja 50:n vuoden välimailla.

Opiskelemaan aikovien teknikoiden tuntoja ku-
vatkoot edelleen Ismo Kokon mietteet:

 ”Ajatus opiskelemaan insinööriksi ei ollut 
kovin korkean kynnyksen takana. Sitominen 
itsensä neljäksi vuodeksi lähes joka illaksi, 
ajamaan Kotkaan lähiopetukseen ja luke-
maan läksyjä viikonloput, hiukan kuitenkin 
mietitytti.

Toisaalta jatkuva kertauskoulutus voima-
laitoksella ja omien tehtävien osaaminen, pisti 
miettimään, että ”tässäkö tämä nyt sitten oli?”. 
Samat rutiinit toistuisivat eläkkeelle saakka 
vai? Varsinainen opiskelu ei sinänsä tuntunut 
mahdottomalta ajatukselta. Ydinvoimalai-
toksen henkilökunnalle koulutus on jatkuvaa. 
Kertauskoulutusohjelmat viedään säännöl-
lisesti läpi keväisin ja syksyisin. Sen lisäksi 
laitosmuutokset on opiskeltava huolellisesti.”

Kun Ammattikasvatushallitus oli myöntänyt 25 
aloituspaikkaa, opiskelemaan otettiin 33 teknikkoa 
siinä luulossa, että luku piankin voi olla tuo sallittu. 
Keväällä -89 fysiikan kurssit oli kuitenkin hyväksy-
tysti suoritettu 32 opiskelijalla ja lopulta insinööriksi 
heistä valmistui 29.

Koska ei ollut mitään valtakunnallisia opiskelu-
aikaa tai lähiopetuksen viikkotuntimäärää sitovia 
ohjeita, eri oppilaitoksissa toteutukset vaihtelivat 
suuresti. Monissa paikoissa opiskelu oli painottunut 
viikonloppuihin ja joissakin paikoissa oli opetusta 
sekä iltaisin että viikonloppuisin. Kotkan opiskeli-
jat tulivat lähinnä Kymenlaaksosta, Kotkasta Kuu-
sankoskelle ulottuvalta alueelta, mutta mukana oli 
myös aina Helsingistä ja Lappeenrannasta asti tulevia. 
Näistä pitkähköistäkin matkoista huolimatta lähi-
opetus päätettiin toteuttaa neljänä iltana viikossa läpi 
koko lukuvuoden. Viikonloput jätettiin muutamaa 
poikkeusta lukuun ottamatta vapaiksi. Jälkeenpäin 
ajatellen ratkaisu lienee ollut siedettävä, koska vä-
sähtäneiden ja keskeyttäneiden määrä ei noussut 
suureksi.

TEKNIKOSTA INSINÖÖRIKSI
-AIKUISKOULUTUKSEN KOKEILU

Ammattikasvatushallitus on tehdystä esi-
tyksestä tänään istunnossaan päättänyt tek-
nillisistä oppilaitoksista annetun asetuksen 
(500/87) 46 §:n nojalla muuttaa viitekohdassa 
mainittua päätöstään siten, että lukuvuosina 
1988-89 - 1989-90 toteutettavaan teknikosta 
insinööriksi -kokeiluun osallistuu myös Kot-
kan teknillinen oppilaitos.

Pääjohtaja Jorma Pöyhönen  
Toimistopäällikkö Ulla Numminen
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Ismo Kokko muistelee opiskeluaikaa:

”Jälkeenpäin voitiin todeta, että neljä vuotta 
meni yllättävän nopeasti. Opiskelu piristi, an-
toi vaihtelua ja laajensi teoriaosaamista. Myös 
voimayhtiö arvosti opiskelijoiden ponnisteluja 
ja kaikki halukkaat saivat uutta koulutusta 
vastaavan työn. 

Tutustuminen opettajiin oli ja on myös vas-
tavuoroisesti hyödyllistä. Yhteistyö oppikirjo-
jen ja kurssien laatimisessa on ollut tehokasta 
kun on tuntenut toisensa. 

Valmistuttuamme tuli hiukan haikea olo. 
Opiskelu tuntui niin sanotusti jääneen päälle. 
Pohdimme jatkettaisiinko vielä yliopistossa 
tai korkeakoulussa. Moni olisi jatkanut jos 
tämä mahdollisuus olisi ollut nuorempana. 
Muutama insinööri jatkoi, mutta se on jo toi-
nen tarina.”

Ensimmäisen opiskelijaryhmän osalta oli sekä 
taloudellisesti että muiden järjestelyjen vuoksi tar-
koituksenmukaista, että kaikki opiskelivat koko lu-
kuvuoden perusaineita yhdessä. Alustavassa suun-
nitelmassa korostettiin normaalin päiväopiskelun 
mahdollista käyttöä toteamalla: ”Vuosittaista opiske-
lusuunnitelmaa laadittaessa otetaan huomioon opis-
kelijan mahdollisuudet seurata työn ohessa luentoja 
normaaliopetuksen mukana. Luentojen seuraamis-
määrää määrättäessä otetaan huomioon opiskelijan 
osoittama kyky itseopiskeluun.”

Tämä ei kuitenkaan sopinut kovinkaan hyvin 
enimmäkseen päivätöissä käyville opiskelijoille ja eri 
paikkakunnilta kimppakyydillä tuleville eri linjojen 
opiskelijoille. Niinpä ensimmäisestä ryhmästä vain 
yksi opiskelija pystyi aikaistamaan valmistumistaan 
vuodella päiväopetuksen avulla.

Kun jo syksyllä 1988 saatiin lupa aloittaa uusi 
ryhmä seuraavana syksynä, ammattiaineiden ope-
tusta voitiin suunnitella yhdistämällä eri vuosikurs-
sien opiskelijoita. Silti oli joissakin tapauksissa pakko 
alittaa tuolloin pienimpänä sallittuna ryhmäkokona 
pidetty seitsemän hengen raja. Toiminta vakiintui 
uusien aloitusryhmien tullessa mukaan lähes koko-

naan iltaopetukseen pohjautuvaksi.
Sosiaaliset edut paranivat vähitellen niin, että en-

sin tuli maksuton ruokailu ja kohta sen jälkeen myös 
matkakorvaukset. Tosin etuja ruvettiin karsimaan jo 
1990-luvun alkupuolella, mutta yleensä ei kuulunut 
valituksia opiskelun aiheuttamista taloudellisista 
rasitteista.

Kun Kotkan teknillinen oppilaitos liittyi am-
mattikorkeakoulukokeiluun, alettiin tietenkin antaa 
koulutusta teknikosta ammattikorkeakouluinsinöö-
riksi. Opiskelijan kannalta suurin muutos oli ruotsin 
kielen merkityksen korostuminen kielitutkinnon 
suorittamisineen. Kansakoulupohjalta lähelle elä-
keikää työelämässä ponnistelleille itseään koulut-
taville teknikoille asetettuna vaatimuksena kielikoe 
tuntui kohtuuttomalta vaatimukselta. Näin olivat 
pohjoismaisista kulttuuriarvoista huolehtivat tahot 
kuitenkin päättäneet.

Koulutusta tarvitsevan teknikkokunnan vähenty-
essä opiskelijoiksi alettiin muutaman vuoden kulut-
tua ottaa myös muita suunnilleen vastaavan tason tut-
kinnon suorittaneita, esimerkiksi merkonomeja. Sen 
seurauksena perusaineiden opintoihin piti järjestää 
itseopiskeluun pohjautuvia suoritusmahdollisuuksia, 
koska teknikon tutkinnon perusteella annettuihin 
vapautuksiin kuului myös tutkinnon alaan kuulu-
via ammattiaineita. Siinä vaiheessa opiskelu myös 
muuttui enemmän monimuotoiseksi, kun se alun 
alkaen oli jouduttu suunnittelemaan enimmäkseen 
lähiopetukseen pohjautuvaksi.

Kaiken kaikkiaan teknikoiden kouluttaminen 
insinööreiksi oli myös opettajille haasteellista ja an-
toisaa. Opiskelijoiden pitkä työkokemus antoi pohjaa 
laittaa ammattiaineidenkin opettajat lujille käytän-
nön kysymyksissä. Myös teorioiden ja käytännön 
väliset yhteydet joutuivat pohdittaviksi nuorisoas-
teeseen verrattuna eri näkökulmasta.
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Ammattimiehestä  
teknikoksi
Teknikosta insinööriksi – koulutuksen kanssa sa-
maan aikaan Kotkan teknillisessä oppilaitoksessa 
aloitettiin ammattimiesten kouluttaminen tekni-
koiksi iltalinjalla. Tämä tapahtui hyvin samojen pe-
riaatteiden mukaan kuin insinöörikoulutus. Käytän-
nön järjestelyistä huolehti lehtori Jaakko Levomäki.

Kotkan teknillinen  
oppilaitos työpaikkana

Opettajatkin opiskelivat

Kauppa- ja teollisuusministeriön ammattikasvatus-
osastosta muodostettiin uusi keskusvirasto, Ammat-
tikasvatushallitus vuonna 1966. Vuoteen 1987 asti 
Ammattikasvatushallitus käytti merkittävää päätän-
tävaltaa teknillisten, kuten muidenkin keskiasteen 
oppilaitosten asioissa. Vuoden 1987 uudistuksissa 
tilalle astuivat oppilaitosten johtokunnat, joista muo-
dostui useissa asioissa tärkein päättävä elin. Oppilai-
tosten hallintoon kuuluivat myös neuvottelukunta, 
rehtori, apulaisrehtori, opettaja- ja oppilaskunta. 
Vuodesta 1956 alkaen vuosikertomuksissa ei luetella 
erikseen opetettuja aineita vaan niissä kerrotaan nou-
datetun Valtion teknillisen opetusohjelmakomitean 
mietinnön mukaisia opetusohjelmia.

Fysiikan yliopettaja Pekka Suhosen mukaan ope-
tussuunnitelmat olivat Ammattikasvatushallituksen 
ohjatessa hyvin rajatut, mutta niiden noudattamista ei 
varsinaisesti seurattu muuten kuin, että päiväkirjoi-
hin merkittiin käsitellyt aiheet – niitä tuskin kukaan 
siinä mielessä lueskeli, että olisi puuttunut opetuk-
seen. Ammattikorkeakoulun myötä opetussuunni-
telmien tekeminen siirtyi korkeakoulukohtaiseksi 
ja opettajien vastuulle. Samalla eri korkeakoulujen 
välinen vertailtavuus huononi ja oppilaitoksesta 
toiseen siirtymiseen tuli lisäpiirteenä suoritettujen 
kurssien turhankin tarkka vertailu.

Teknillisistä oppilaitoksista annetun asetuksen 
(500/87) mukaan opetusministeriö määräsi, että 
1.1.1988 jälkeen opettajan virkaan nimetyn tai mää-
rätyn on kahden vuoden kuluessa viran tai toimen 
vastaanottamisesta osallistuttava ammattikasva-
tushallituksen hyväksymän opetusohjelman mu-
kaiseen opettajankoulutukseen. Aiemmin ei opet-
tajilta vaadittu pedagogisia opintoja. Vuonna 1988 
valittiin arkkitehti Juhani Randén rakennusosastolle 
talonrakennustekniikan lehtoriksi, edellisen lehtorin, 
arkkitehti Anna-Liisa Hoikkalan jäätyä eläkkeelle. 
Hänen mukaansa töihin oli miellyttävä tulla ja uusi 
opettaja otettiin hyvin vastaan. Sopeutumista helpotti 
myös se, että organisaatio ja osa opettajakollegoista 
sekä henkilökunnasta oli tuttua jo omilta Kotekon 
opiskeluvuosilta (1967 – 1971). 

Vastavalitun lehtorin oli uuden asetuksen mukai-
sesti aloitettava pedagoginen koulutus Tampereella 
Teknillisten oppilaitosten opettajankoulutuskeskuk-
sessa. Siellä kotkalaisilla oli tapana majoittua Hotelli 
Viktoriaan, josta Randénin mukaan oli lyhyt kävely-
matka Tampereen teknilliselle oppilaitokselle. Opetus 
oli pääsääntöisesti etäopiskelua, mutta välillä piti vii-
vähtää paikanpäälläkin, yleensä 1-2 yötä kerrallaan. 
Koulutus oli 20 opintoviikon laajuinen kokonaisuus, 
joka koostui yleisopinnoista, yleispedagogisista ja 
ammattipedagogisista opinnoista sekä opetushar-
joittelusta. Oma oppilaitos toimi harjoittelukouluna, 
jossa varsinainen opetusharjoittelu tapahtui ohjaa-
van opettajan ja opettajankoulutuslaitoksen valvon-
nassa. Kaikkiaan ensimmäinen koulutusrupeama 
kesti kaksi vuotta, ja myöhemmin oli mahdollisuus 
erilaisiin täydennyskoulutuskursseihin. 

Etenkin ammattiaineissa piti opettajien itse pit-
kälti huolehtia siitä, että he pysyivät oman alansa 
kehityksen mukana. Käytännössä tämä tapahtui 
tutustumalla alan kirjallisuuteen ja lehtiin, sekä 
osallistumalla erilaisiin kurssitoimintoihin, joita 
järjestettiin mm. Ammattikasvatushallituksen ja 
TOOLin toimesta. Toisissa aineissa, kuten esimer-
kiksi mekaniikassa ja matematiikassa, itse perusasiat 
pysyivät jotakuinkin samanlaisina vuodesta toiseen, 
mutta uusia vinkkejä vaikkapa opetustekniikkaan 
saatiin juuri erilaisten koulutusten ja tapaamisten 
kautta. Ammattiaineissa kehityksen mukana pysy-
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minen perustui paitsi omatoimiseen kirjallisuuden 
seurantaan myös tiiviiseen ja toimivaan yhteistyöhön 
teollisuuden ja sen toimijoiden kanssa. Tässä yhtey-
denpidossa oli oma merkityksensä myös entisten 
oppilaiden ja opettajien yhteydenpidolla vielä val-
mistumisen jälkeenkin.

Nykyisen ja vanhemman opettajakunnan eroksi 
katsottiin usein se, että aiemmin opettajat olivat usein 
itse tehneet opettamansa aineen töitä käytännössä. 
Työmailla he olivat oppineet ”työelämän kielen”. Ny-
kyisin opettamaan tullaan usein suoraan koulunpen-
kiltä, jolloin käytännön työkokemus puuttuu. Monet 
haastatelluista kertoivat kuitenkin, ettei muutos aina 
ollut huonompaan suuntaan. Opettajien palkkataso 
verrattuna teollisuuden vastaavaan katsottiin yleisesti 
ollen melko hyvä. Seppo Karitie, joka siirtyi Rauta-
tiehallituksen palveluksesta vuonna 1962 Kotkaan 
koneenrakennusopin opettajaksi, kertoo palkkansa 
nousseen kolminkertaiseksi aikaisempaan verrat-
tuna. Opettajista oli tuolloin suoranaista pulaa, ja 
moni muukin Karitien työtovereista vaihtoi työnsä 
opettamiseen. Opettajien palkkataso määräytyi 
suhteessa teollisuuden palkkoihin ja se oli tehokas 
keino rekrytoida osaavia ja ammattitaitoisia ihmisiä 
yrityspuolelta opetustehtäviin. Näistä historiallisista 
syistäkin johtuen tekniikkapuolen opettajien palkat 
ovat vielä ammattikorkeakouluaikanakin pysyneet 
suhteellisen korkeina verrattuna muiden oppiainei-
den opettajiin. Ansiotason lisäksi kesäloman pituus 
mainittiin useammassakin haastattelussa yhdeksi 
syyksi siihen, miksi opetushommat kiinnostivat, ja 
miksi niihin hakeuduttiin.

Työyhteisö

Työyhteisö oli 1970- ja 1980-luvuilla melko tiivis ja 
keskinäinen kanssakäyminen luontevaa. Eri osastojen 
välinen yhteistyö sujui ongelmitta, esimerkiksi labo-
ratoriossa tarvittavia laitteita kehitettäessä. Tekun 
aikana pidettiin naamiaisia ja pikkujouluja Metsolan 
oman väen kesken, ja yhteishengen mainittiin olleen 
hyvää aina 2000- luvulle saakka, jolloin Ammattikor-
keakoulun myötä alettiin toteuttaa liiketaloudellista 
toimintamallia. Tähän liittyen alkoi kilpailu eri kou-

lujen hengissä selviämiseksi ja esimerkiksi valmistu-
neiden määrää alettiin seurata entistä tarkemmin ja 
annettiin vaatimuksia määräajassa valmistumiselle. 
Kaikki tämä vaikutti ilmapiiriin, ja henkilökunnan 
määrän pikkuhiljaa lisääntyessä tietty yhteenkuulu-
vuuden tunne ei enää syntynyt niin helposti. Vielä 
Kotekon aikana yhteisö oli tiivis, johtuen suhteelli-
sen pienestä opettajamäärästä ja siitä, että välitun-
neilla oli tapana kokoontua opettajanhuoneeseen 
yhdessä kahvittelemaan. Jo siirtyminen Metsolaan 
nosti opettajakunnan lähemmäs viittäkymmentä 
henkeä ja samalla suurin osa opettajista sai oman 
työhuoneensa. Ei ollut enää ”pakko” tulla opetta-
janhuoneeseen keskustelemaan ja seurustelemaan. 

Kotkan TOOL järjesti myös tervetuloillallisen 
uusille opettajille näiden tullessa taloon. Illallisen 
aikana opettajakunta pääsi tutustumaan uusiin tu-
lokkaisiin ja päinvastoin ja tämä illallisperinne jatkui 
1990-luvulle asti. Työpaikan sijainti ja halu asua sen 
lähistöllä aiheutti myös sen, että usein opettajat asui-
vat Kotkassa pitkälti samoilla alueilla. Tämä lähensi 
luonnollisesti myös työajan ulkopuolista kanssakäy-
mistä. Kyläiltiin toisten kodeissa ja vierailtiin lomilla 
opettajakollegoiden kesämökeillä jne. Myös yhteiset 
harrastukset lisäsivät kanssakäymistä vapaa-aikoina 
ja lisäsivät tätä kautta myös yhteenkuuluvuuden tun-
netta. Paljolti yhteisöllisyys vapaa-aikana riippuu 
luonnollisesti henkilökemioiden kohtaamisista. Tässä 
yhteydessä mainittiin esim. 4-5 henkilön ryhmä, joka 
kutsuu itseään nimellä Poikakerho ja joka tekee mm. 
yhteisiä matkoja jne. 

Seppo Karitie muistelee ehkäpä parhaaksi työ-
ajan ulkopuoliseksi muistoksi sulkapallon peluuta 
työkavereiden kanssa: ”Parasta oli se kun päästiin 
pelaamaan sulkapalloo, ku tuli uus koulu tähän 
Langinkoskelle. Niin siel oli opettajakunnassa sella-
sii jotka harrasti sulkapalloo ja ite maalattiin sinne 
sulkapallokenttä. Ja minäkin ehin siellä toistakym-
mentä vuotta pelaamaan - ne oli rajuja… Semmosta 
nelinpelii pelattiin siinä ihan läkähdyksiin saakka 
kaks kertaa viikossa...”

Lopullisesti yhteishengen katsottiin kuitenkin 
muuttuneen etäisemmäksi juuri AMK:n tulon myötä. 
Metsolan alkuaikoina yhteisö oli kuitenkin vielä tiivis 
ja helpommin miellettävä ryhmä, joka miellettiin 
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omaksi yksiköksi. Metsola oli teku. Tupakoijat tapa-
sivat vielä Metsolan alkuaikoina tulla tupakoimaan 
opettajanhuoneeseen, koska eivät halunneet savustaa 
omia huomattavasti pienempiä työhuoneitaan. Tämä-
kin osaltaan keräsi ihmisiä yhteen. Tupakointilakien 
muututtua tupakoijat kuitenkin siirtyivät ensin omiin 
tupakointitiloihinsa Metsolan sisätiloissa, ja lopulta 
heidät häädettiin rakennuksen ulkopuolelle.

Muuttunutta ilmapiiriä kuvattiin haastatteluissa 
mm. pakonomaiseksi suorittamiseksi ja mainittiin 
erään kollegan todenneen, että opettaminen ei ole 
enää kivaa. Opettajien välisen yhteisöllisyyden kat-
sottiin vähentyneen selvästi. AMK ei vastannut van-
haa koulujärjestystä. Kun ammattikorkeakoulusta 
alettiin puhua, suhtautuminen ei vielä alkuvaiheessa 

ollut niin negatiivista. Äidinkielen lehtori Salme Tau-
bertin mukaan

”… kuviteltiin viattomasti aivan, että se Kot-
kassa tarkoittais sitä, että yhteensä olis tuo 
Teku, Merikoulu ja Puutalousopisto. Mut sit-
tenhän se oli suuri hämmästys kun Ammat-
tikorkeakoulut tulikin koko Kymenlaaksoon, 
että kaikki Kouvolat ja kaiken maailman alat 
siihen liittyi.”

Osa haastatelluista näki AMK-uudistuksessa vielä 
hyviäkin puolia. Katsottiin, että turhanaikainen mää-
rämuotoisuus päiväkirjanpitoineen jäi sen myötä 
pois. Määrämuotoiset opettajankokoukset, joissa 
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opiskelijoita arvioitiin henkilö henkilöltä, loppuivat 
kokonaan. Muutosprosessia kuvattiin mm. sanoilla 
muutos oli raju, mutta oikeansuuntainen… Itse muu-
tosvaihe kuitenkin aiheutti opettajille lisätyötä:

”… ja sitten sitä muutosvaihetta kesti monta 
vuotta ja se oli ihan kamalaa aikaa ku, ajat-
telee itteään ihan normaalina opettajana, niin 
piti ne tavalliset tunnit hoitaa ja sitte vähän 
väliä oli jotakin… kun se AMK tulee. Piti 
mennä johonkin kokouksiin ja suunnitella 
jotain. Työmäärä lisääntyi.”

Pekka Suhosen mukaan vielä 1970- ja -80-luvuilla 
työyhteisö oli aika tiivis ja yhteydenpito eri henki-

löstöryhmien välillä oli luontevaa, mutta sen jälkeen 
henkilökunnan määrän alkaessa paisua työyhteisö 
alkoi jotenkin hajota. Yhteistyö kuitenkin toimi: 
”Eri osastojen laboratoriohenkilökunnan kanssa ke-
hiteltiin fysiikan laboratoriossa tarvittavia laitteita. 
Vaikka minulla ei ollut sen kummempaa toimivaltaa 
antaa tehtäviä eri osastojen laboratorioinsinööreille, 
teknikoille tai mekaanikoille, asiat sujuivat yleensä 
ongelmitta.” 

Hierarkiasta Suhonen kertoo, että kyllähän yli-
opettaja-lehtori-tuntiopettaja-hierarkia näkyi, tietysti 
vähän henkilöstä riippuen. Käytännössä se vaikutti 
ainakin työjärjestysten laadinnassa.

Henkilökuntaa Metsolan isossa auditoriossa vuonna 1982.
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Viipurin teollisuuskoulun ensimmäinen rehtori oli 
arkkitehti Karl Leander Ikonen (17.10.1860 –27.4.1918) 
Hän työskenteli rehtorina 20 vuotta, mutta toimi 
myös Suomalaisen puolueen kansanedustajana ja 
Karjalan Kansalaisliiton puheenjohtajana. Arkkiteh-
tina hän suunnitteli Viipuriin muutamia rakennuk-
sia, mm. Venäläisen porvarikoulun sekä Suomalai-
sen yhteiskoulun. Punaiset vangitsivat rehtori Ikosen 
Suomen sisällissodan alkuvaiheessa 31. tammikuuta 
1918 ja surmasivat tämän sodan loppupuolella Vii-
purin lääninvankilassa. Ikonen on haudattu Viipu-
rin veljeshautaan Uuden suomalaisen kirkon viereen. 
Oppilaiden kertomuksissa Ikonen eli ”Ukko” mai-
nittiin suomalaismieliseksi mieheksi. Rehtorina ja 
opettajana hän oli ankara, mutta huumorintajuinen.

Ikosen kuoleman jälkeen rehtoriksi valittiin kou-
lussa mekaniikkaa opettanut ja koneosaston lehtorina 
toiminut Kaarlo Wilhelm Suonivaara (Senvall). Suo-
nivaara eli ”Kalle” tai ”Jyrä” tuntuu olleen suosittu 
hahmo oppilaiden keskuudessa ja tämä mainitaan 
usein aikalaisten haastatteluissa. Suonivaaralla sanot-
tiin olleen kaikki ne hyvän opettajan ominaisuudet, 
jotka tekivät ”opettajasta veljen” ja ikävästä aineesta 
mieluisan. Hän käytti kansanomaista kieltä, puhui 
selvästi ja asiallisesti, kuitenkin sävyttäen huumorilla 
luentojaan.

Suomessa käytiin 1900-luvun alussa ankaraa kie-
litaistelua suomen- ja ruotsinkielisten välillä. Jo Vii-
purin teollisuuskoulua suunniteltaessa ja perustetta-
essa oppilaitoksen erääksi vaatimukseksi asetettiin 
opettajien suomen kielen taito. Vuonna 1928 aloitta-
nut teknikko Lauri Juutinen muistelee rehtori K.W. 
Suonivaaran olleen henkeen ja vereen suomalaisuus-
mies. Hän kertoo 50-vuotishistoriikissa kuinka eräs 

oppilas oli selostanut Suonivaaralle höyrykattilan toi-
mintaa. ”Kaikki menikin hyvin, kunnes poika meni 
yhtäkkiä mykäksi. Rehtori odotteli hetkisen, mutta 
kun jatkoa ei kuulunut, hän kysyi: No joko muisti 
petti? Poika oli edelleen hiljaa, kunnes lopulta selitti 
muistavansa, muttei uskaltanut sanoa.” Ehdotonta 
suomenkielisyyttä vaatinut rehtori antoi pojalle lu-
van vastata ”tämän kerran” ruotsiksi ja oppilas pääsi 
nolosta tilanteesta. 

Lauri Juutinen kertoo myös kuinka kaksi opiske-
lijaveljestä, joiden isä oli venäläinen pappi, päättivät 
muuttaa toisena opiskeluvuotenaan nimensä Ka-
sanski suomalaisittain Kasnioksi. Poikien mentyä 
kansliaan nimenmuutosta ilmoittamaan oli Suoni-
vaara kysynyt heti, että mikä se on suomeksi? Yliko-
nemestari Vihtori Hjalmar Nevalaista Suonivaara oli 
kehottanut vuonna 1907 heittämään Hjalmarin H:n 
männikköön, kyllä paljaalla J:lläkin tulisi toimeen.

Suonivaaran merkityksestä oppilailleen todista-
nee myös lehtijuttu vuodelta 1978. Uuden Suomen 
artikkelissa, ”Viikon tärkeä tapahtuma”, kerrotaan 
Viipurin teollisuuskoulun koneenrakennusosaston 
vuonna 1938 valmistuneen kurssin luokkakokouk-
sesta. Artikkelia koristaa kuva kokouksen osanot-
tajista, joista osalle on piirretty sarjakuvista tuttu 
puhekupla. Yksi lause on jaettu neljään kuplaan.

Muistelijat vasemmalta Eemil Juvonen, Esko Eris-
salo, Kauko Salmi ja Esko Kekki, kukittajana lehden 
toimittaja. (Uusi Suomi 20.5.1978, kuva Ilpo Lukus )

Arkkitehti Georg Fraser (s. 1882 Tuusula) toimi 
rehtorina Viipurin viimeisinä vuosina, 1937-1940. 
Hän tuli oppilaitokseen lehtoriksi jo vuonna 1918. 
Ennen rehtoriksi tuloaan Fraser ajoi innokkaasti uu-
den koulutalon rakentamista. Vain muutaman vuo-

REHTORIT
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Viipurin teollisuuskoulun rehtorit Leander Ikonen, Kaarlo Suonivaara ja Georg Fraser.
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den koulun johdossa olleesta Fraserista on säilynyt 
niukasti tietoa arkistoissa. Hänen rehtorinkautensa 
päättyi koulun lakkauttamiseen eikä hän enää pa-
lannut uudelleen perustettuun Viipurin teknilliseen 
kouluun.  

Rehtori Kaarlo Jalo (s.1892 Helsinki) valmistui 
diplomi-insinööriksi Helsingin teknillisen korkea-
koulun koneosastolta vuonna 1926. Hän oli ainoa 
Viipurista Kotkaan siirtynyt opettaja ja välillä ainoa 
vakituinen opettaja koulussa. Opiskeluaikanaan Jalo 
työskenteli Gutzeitin tehtaalla Kotkassa, josta hän 
siirtyi Viipurin teollisuuskouluun koneenrakennus-
opin opettajaksi vuonna 1927. Jalo valittiin koneopin 
lehtoriksi vuonna 1937 ja 1943 Viipurin uudelleen 
perustetun koulun rehtoriksi. Vuoden 1971-72 vuo-
sikertomuksessa mainitaan Kaarlo Jalosta, että tämä 
”siirsi Kotkaan Viipurin teollisuuskoulun maineikkaat 

perinteet, oli Kotekon rakentamishankkeen päävaikut-
taja, sai aikaan teknillisen koulun konemestariosaston 
perustamisen. Hänen opetusperiaatteensa ’non multa 
sed multum’ - ei monenkirjavaa vaan perinpohjin ja 
’minä palvelen oppilaita’ vaikuttavat pysyvästi oppi-
laitoksessamme.”

Kaarlo Jalon tyttären Pirkko Havaksen mukaan 
Jalolla oli suuri merkitys siihen, että koulu siirtyi so-
tien jälkeen Kotkaan. ”Esimerkiksi Lahti olisi ottanut 
mielellään koulun, mutta isäni oli voimakkaasti sitä 
mieltä, että koulu kannattaa sijoittaa Kotkaan, koska 
siellä on alan teollisuutta ja vilkas satama.” Kotkan 
vaikea asuntopula vaikeutti myös rehtorin elämää, ja 
hän joutui aluksi asumaan vuokrahuoneessa Metso-
lassa. Lopulta keskustasta löytyi kaksio ja perhekin 
pääsi muuttamaan Helsingistä Kotkaan. Kaarlo Jalo 
toimi rehtorina vuoteen 1955 asti, mutta jatkoi tämän 
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jälkeenkin vararehtorina, koneopin lehtorina ja vielä 
tuntiopettajana vuoteen 1967 saakka.

Kaarlo Jalo osallistui sisällissotaan, Viron vapaus-
sotaan sekä talvi- ja jatkosotiin. Myös useat koulun 
opettajat sekä opiskelijat olivat sodan käyneitä miehiä.

Miesten sotakokemukset näyttäytyivät Kotkan 
alkuvuosina toiminnassa tietynlaisena jämptiytenä. 
Jos jotakin oli tehtävä, se myös tehtiin. Kaarlo Jalon 
persoona ja kyvykkyys tekivät vaikutuksen labo-
ratoriomekaanikko Matti Martiniin. Hän kertoo 
arvostaneensa rehtoria ja kuvailee Jalon hyvin pie-
neksi mieheksi, joka poltteli käyrävartista piippua. 
Jalo oli totisen oloinen, mutta mukava mies, josta ei 
aina tiennyt, kuinka totinen hän oikeastaan olikaan.

Jalon jälkeen rehtoriksi tuli vuonna 1955 Samuel 
(Samuli) Laukkanen (s. 1906 Sortavala). Laukkanen 
valmistui filosofian kandidaatiksi 1930 pääaineenaan 
matematiikka. Hän toimi Kotkan teknillisessä oppi-
laitoksessa, vuodesta 1947 matemaattisten aineiden 
lehtorina, matematiikan yliopettajana vuodesta 1962. 
Rehtoriksi Laukkanen nimitettiin 1955 ja hän toimi 
virassa kuolemaansa saakka 1970. Laukkasen aikana 
Kotkassa aloitettiin insinöörikoulutus sekä Metsolan 
koulun rakentaminen. Vuoden 1969-70 vuosiker-
tomuksessa muistellaan Laukkasen rehtorikautta. 

”Rehtori Samuli Laukkanen saavutti oloissamme 
harvinaisen arvovallan tunnollisuudellaan ja asialli-
suudellaan, omaa alaansa ja yhteiskunnan kehityksen 
tiiviillä seuraamisella sekä moniin luottamustehtäviin 
osallistumisella. Oppilaitoksemme kehittämisessä 
ja rakennussuunnitelmien laatimisessa hän suoritti 
erittäin suuren ja arvokkaan työn, joka säilyy yli vuo-
sikymmenien.”

Arkkitehti Juhani Randén muistelee opiskeluaiko-
jensa rehtoria:

”Tekun rehtorina toimiessaan Samuli Lauk-
kanen opetti myös matematiikkaa. Kerran 
hän määräsi matikan kokeet päivälle, joka ei 
oikein oppilaille sopinut aiheuttaen nurinaa, 
koska edellisenä iltana oli ’bileet’. Samuli va-

listi määrätietoisesti: ”Kerran korkeakoulussa 
opiskellessani valmistauduin tärkeään tenttiin, 
mutta en lukenut enää edellisenä iltana, vaan 
menin katsomaan ’Iloista leskeä’. Ja tentti meni 
erinomaisesti. Luokasta alkoi kuulua naurun 
hörötystä…, johon Samuli kiireesti: ”No en 
minä nyt sellaista iloista leskeä tarkoita, jota 
te luulette kuvittelevanne”. 

Diplomi-insinööri Kalevi Luode tuli oppilaitok-
seen koneenrakennuksen lehtoriksi 1953. Vuodesta 
1962 hän toimi vararehtorina ja 1970 alkaen rehto-
rina. Hänen aikanaan koulu kehittyi pienestä, vain 
kone- ja rakennusosaston käsittävästä koulusta maan 
eturivin teknilliseksi oppilaitokseksi, jossa koulu-
tettiin myös insinöörejä. Luode oli innovatiivinen 
ja kiinnostunut alan uusista suuntauksista. Hänen 
tavoitteenaan oli myös bioelektroniikan opintolinjan 
saaminen Kotkaan, mutta tämä hanke ei sellaisenaan 
koskaan päässyt toteutumaan. Lehtihaastattelussa 
Luode totesi: 

”Tekniikan ja eloperäisen luonnon yhdistäminen 
ei ole uusi asia. Kaljan ja leivän teko ovat jo biotek-
nologiaa, mutta yleensä nämä alat yhdistyvät kemian 
kautta. Kemia alkaa muuttua yhä enemmän fysiikaksi 
etenkin lääketieteen tutkimusmenetelmissä.” (Eteen-
päin 29.4.1986.)

Lukuvuoden 1985 - 86 vuosikertomuksessa muistel-
laan rehtori Luoteen aikaa.

Pitkänä rehtorikautenaan Luode johti oppilaitosta 
taitavasti ja määrätietoisesti. Erityisesti hänet on 
opittu tuntemaan oman alansa koneenrakennuksen 
asiantuntijana ja opettajana sekä modernin teknii-
kan puolestapuhujana. Hänen asiantuntemustaan 
on laajalti käytetty valtakunnallisestikin hyväksi 
teknillisen opetuksen kehittämistehtävissä. Artikke-
lissa kerrotaan myös eläkkeelle jäämässä olevan reh-
torin mielipide johtamansa koulun henkilökunnasta. 
Siinä Kalevi Luoteen seuraaja, laivanrakennuksen 
diplomi-insinööri, Erkki Ojanen, saa edeltäjänsä 
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tuen ja mielenkiintoisen henkilökunnan. Kotkan 
teknilliseen oppilaitokseen on hakeutunut aktiivi-
sia, aloitekykyisiä insinöörejä, jotka osaavat kehittää 
omaa aluettaan.

Diplomi-insinööri Erkki Ojanen (s. 1938 Lap-
peenranta) valmistui 1963 Teknillisestä korkeakou-
lusta. Hän tuli Kotkan teknilliseen oppilaitokseen 
opettajaksi vuonna 1967, kolme vuotta myöhemmin 
hänestä tuli vararehtori ja rehtorina hän työskenteli 
1986-1998. Erkki Ojanen toimi aktiivisesti kunnal-
lispolitiikassa ja oli kaupunginhallituksen puheen-
johtaja vuosina 1989-1995. Ojasen rehtorinkauteen 
liittyvät muutokset teknillisen alan ja koko keskias-
teen koulutuksessa. Eläkkeellelähtöjuhlassa silloisen 
ammattikorkeakoulun hallituksen puheenjohtaja 

Pertti Lintunen tarkastelee puheessaan Ojasen uraa.

” Koko rehtorikautesi on ollut kymenlaaksolai-
sen ammattikorkeakoulun rakentamista ja ke-
hittämistä. Kun ammattikorkeakoulukokeilu 
käynnistettiin koko valtakunnassa, oli silloinen 
Kotkan va. ammattikorkeakoulu ensimmäisiä, 
jotka osallistuivat tähän kokeiluun. Kun syk-
systä 1991 väliaikaiset ammattikorkeakoulut 
aloittivat toimintansa, oli selvää, että omalta 
osaltasi jo ennen kokeilun käynnistymistä op-
pilaitoksen rehtorina sinulla oli mahdollisuus 
vaikuttaa myös valtakunnan tason ammatil-
lisen korkeakoulun kehittymiseen ja kokeilun 
edistymiseen.”

Kaarlo Jalo, muotokuva Martta Wendelin Kalevi Luode, muotokuva Risto Kurki
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Erkki Ojanen, muotokuva Irmeli Tarmo Samuel Laukkanen, valokuva K-Seppo
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MENNEIDEN MUISTELUA

Lentäessä aika kuluu kuin siivillä, Misteri elementissään.
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Seuraavat opettajat ovat jääneet Juhani Randénin 
mieleen opiskeluajoilta. 

Fysiikan yliopettaja TKL, purjelentämistä har-
rastanut Misteri Pentti Mäki seisoi kerran pitkän 
hiljaisuuden vallitessa Kotekon fysiikan auditorion 
ikkunan edessä pää takakenossa, katse kiinnitty-
neenä kaukaisuuteen valkoisten kumpupilvien reu-
nustamalle sinitaivaalle. Luokka istui hiiren hiljaa 
ihmetellen, että mistähän nyt on oikein kysymys. 
Hetken kuluttua hiljaisuuden katkaisi Pentin la-
koninen lausahdus: ”Kyllä olis kiva olla pilvessä ja 
syödä eväitä.” 

”Kemian opettajana oli DI Klaus Linkola, joka 
tunnettiin osaavana, rempseänä opettajana ja oli 
oppilaiden mieleen. Siinä hän taas kerran kemian 
luokan työpöydän edessä sekoitteli eri aineita koe-
putkeen jutustellen tekemisistään, välillä putkea hul-
jutellen ja tutkiskellen väriä. Lopulta sanoi möreällä 
äänellä: ”Nyt tästä tuli sekoitus, joka on myrkkyä ja 
sitä ei voi juoda kukaan muu kuin minä.”

Yliopettaja Erkki Arama piti oppilaat kurissa, 
mutta taisi myös opettajien ja muun henkilökunnan 
ohjaamisen. Ohjaus tapahtui usein hänen huonees-
saan, muistelijoiden mukaan välillä jopa Araman 
omalla vapaa-ajalla. Hän saattoi joskus nauttia muu-
taman ”napanderinkin”, jota ei voinut keskustelu-
kumppanilleen tarjota, koska tämä puolestaan oli 
töissä, eikä Arama halunnut syyllistyä virkavirhee-
seen. Jälkikäteen näitä juttutuokioita alettiin nimittää 
henkilökunnan keskuudessa ”Araman piinapenkiksi”.

Muitakin opettajia nousi haastatteluissa esille. 
Sähkötekniikan opettaja Kosti Hophnerilla oli ta-
pana aloittaa luennot uusille oppilaille tähän tapaan: 
”Olen Kosti Hophner ja vanhaa itävaltalaista sukua.” 
Kerrottiin myös Summan kartanosta kotoisin ole-
vasta arkkitehti Henrik Bruunista, joka Tukholman 
ekskursioilla sai ruotsinkielisenä tietenkin huolehtia 
ruotsin puhumisesta. Muuan 1970-luvun opiskelija 
muisteli haastattelussaan matematiikan opettaja 
Timo Harjua sanoilla ”todella hyvä opettaja”, mutta 
mainitsee opettajakunnassa olleen täysiä tumpeloi-
takin. Opettajankunnan sanottiin olleen värikästä. 
Kerrottiinpa tarinaa konepuolen ”panssarimajuri” 
Matti Lajusestakin, joka jonkun ekskursion jälkeen 
oli seisoskellut koulun oven edessä mukavissa tun-
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koamiseen. Kesällä koulun loma-aikaan huollettiin 
kaikki sähkökoneet, piirtoheittimet ym.– Hyvä työ-
porukka oli avainsana, työssä ja kouluympäristössä 
viihtyi hyvin.

Vähän kielellistä leikittelyä: Joskus opetuskone 
esim. piirtoheitin meni rikki, lamppu sammui tms. 
Asiasta sanottiin vahtimestareille, Jormalle tai Petri 
Ahvenaiselle. Koneeseen ilmestyi lappu SÄRKI. Kun 
laite taas oli kunnossa, lapussa luki EHJÄTTY.

Opiskelijoille tutuksi tuli myös Kotekon kansli-
asta Ritva Koivu. Hän tuli oppilaitoksen palvelukseen 
vuonna 1962 ja hoiti yksin kaikki oppilaitoksen kans-
liatyöt. Oppilaitoksen kasvaessa ja henkilökunnan 
lisääntyessä hän vastasi edelleen kansliatoiminnoista, 
palkanlaskennasta ja kirjanpidosta. Talouspäällikkö 
Ritva Koivu tunnettiin tarmokkaana, tarkkana ta-
lousihmisenä ja hyvänä työtoverina. Hän jäi eläk-
keelle 1987. Ritva Koivun jälkeen talouspäällikkönä 
toimi Marja-Liisa Ahvenainen.

Muisteloita Kotkan  
teknillisen oppilaitoksen  
varhaisilta ajoilta
Teksti Seppo Karitie, koneenrakennuksen lehtori 
v.1962-1988 Kotkassa 28.1.2013

Kun tulin taloon vuonna 1962, oli oppilaitoksen 
nimi Kotkan teknillinen koulu. Opetusta annettiin 
koneenrakennuksen-, konemestarien- ja talonraken-
nuksen opintosuunnilla. Koulusta valmistui siis ko-
neteknikoita, konemestareita ja rakennusmestareita. 
Myös alikonemestarikursseja järjestettiin aika ajoin. 
Insinöörikoulutus aloitettiin myös näihin aikoihin, 
joten 60-luvun loppupuolella valmistui myös ko-

nelmissa kranaatti kainalossaan.
Paljon muisteltiin myös koulun vahtimestareita 

”vararehtori” Topi Juottosta, joka oli jämpti mies, 
jolta kannatti aina kysyä jos jotain tarvitsi tietää. 

Hänen seuraajansa ”musiikkimies” Jorma Mä-
kelä tuli oppilaitoksen palvelukseen jo Kotekolle. 
Hän ehti toimia vahtimestarina yli 33 vuotta ennen 
eläkkeelle siirtymistä v. 2003. Työtään hän pitää pal-
veluammattina. Työnkuvaan kuului vähän kaikkea, 
irtaimiston ylläpidosta avainjärjestelmien huoltoon. 
Piti huolehtia kopiokoneista, piirtoheittimistä ym. 
opetusvälineistä, kalustosta. ATK:n tultua mukaan 
ala muuttui joustavammaksi ja monipuolisemmaksi.

 Metsolaan muutto oli valtava projekti. Piti tuoda 
vanhat koneet ja kalustot Kotekolta uuteen taloon, 
sijoittaa ne ja uudet kalusteet paikoilleen, järjestää 12 
siivoojalle työt. Opiskelijain avaimellisia vaatekaap-
peja oli 720, samoin oppilaspöytiä 720. Myös opet-
tajainhuoneen, yleisten tilojen ja ruokalan kalusteet 
kuljetettiin ja sijoitettiin uusiin paikkoihin. Mäkelä ei 
suinkaan yksin tehnyt kaikkea, mutta organisoi työt. 
Matti Martinilla oli 2 – 3 kuukautta pitkä projekti 
kone- ja rakennuslaboratorion painavien koneiden 
irrottamisessa, siirtämisessä ja uudelleen asenta-
misessa. Tarvittiin nostolaitteita, jopa viidentoista 
tonnin haarukkatrukki, ja apumiehiä.

Työmäärä paisui Metsolaan muutossa niin rajusti, 
että sen selviminen ja hienosäätö vei vuosia. Normaali 
koulupäivä oli varallaoloa, kaikki järjestelyt oli jo 
tehty. Suuri urakka oli myös lukukauden päättäjäisti-
laisuutta varten juhlasalin järjestäminen. Juhlaväelle 
tuotiin istuimet ja salin etuosaan koottiin koroke, jo-
hon valmistuvat luokat ja puhujankoroke mahtuivat. 
Sähkömies Heikki Pekkola ja Matti Martin keksivät 
ja kehittelivät erityiset kuljetuskärryt raskaita osia 
kuljettamaan, myös keksittiin menetelmä lavan ko-
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den suunnittelua uuteen kouluun. 
Tietotekniikka teki tuloaan 60-luvun lopulla. Oli 

aika hylätä varmatoiminen laskutikku. Vähitellen 
otettiin käyttöön taskulaskimet. Kokeiden vasta-
ukset olivat usein monen desimaalin tarkkuudella. 
Oppilaitoksen tietotekniikkavalmiuksia kehitettiin 
voimakkaasti 70-luvulla rehtori Luoteen johdolla. 
Voi sitä laitteiden määrää, joille raivattiin tilaa ta-
lossa. Muistelen, että jossain vaiheessa arvioitiin 
oppilaitoksemme olevan tietotekniikassa Suomen 
kärkiryhmässä. 

Vuonna 1974 päästiin muuttamaan uusiin uljai-
siin tiloihin Metsolassa. Tämä oli minun opettaja-ai-
kani suurin muutos. Saatiin mahtavat tilat. Oli paljon 
luokkahuoneita, juhlasali, iso auditorio, ruokala ja 
hyvät laboratoriotilat. Opettajilla oli omat soluhuo-
neet, joissa voi rauhassa valmistella luentoja. Kun 
vuosien mittaan oppilaitos kasvoi, alkoivat nämäkin 
tilat käydä ahtaiksi. Muistankin osallistuneeni kokei-
luun, jossa opetin isossa auditoriossa mekaniikkaa 
yhtä aikaa kahdelle opiston luokalle. Toinen näistä 
luokista oli ylioppilasluokka. Opettajien lukumäärä 
oli noussut 80-luvulla jo yli viiteenkymmeneen.

Aina kun eläkepäivilläni ajan oppilaitoksen ohi 
Langinkosken mäkeä pitkin, muistelen lämmöllä 
tuota taloa. Taloa, jonka seinässä lukee komeasti 
”KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU” 
ja joka antoi turvallisen työpaikan ja hyvän toimeen-
tulon. Kiitos siitä. 

neinsinöörejä ja rakennusinsinöörejä. Tällöin koulun 
nimi muuttui Kotkan teknilliseksi oppilaitokseksi. 

Rehtorina toimi 60-luvulla matematiikan yli-
opettaja Samuli Laukkanen. Myös edellinen reh-
tori Kaarlo Jalo opetti vielä tuntiopettajana joita-
kin koneenrakennuksen aineita. Opettajia oli ehkä 
alun toistakymmentä. Koulun konepuolella meitä 
oli kaksi vakinaista koneenrakennuksen lehtoria ja 
konemestaripuolella oli yksi lehtori. Me opetimme 
pääasiassa ammattiaineita. Opiston puolella oli yksi 
koneenrakennuksen yliopettaja. Lisäksi oli tietysti 
lukuisa joukko päteviä matematiikan, matemaattis-
ten aineiden, fysiikan, kemian ja kielten yliopettajia, 
lehtoreita sekä tuntiopettajia. 

Oli aistittavissa oppilasmäärien kasvua. Suurten 
ikäluokkien vaikutus alkoi näkyä. Luokkahuoneista 
tuli pulaa vanhalla Kotekolla. Saimme lisätilaa puu-
koulun siivestä, keskuskansakoulun yläkerrasta ja 
piharakennuksesta sekä jopa VPK:n vanhasta puuta-
losta Ruotsinsalmenkadulta. Siellä oli uunilämmitys 
ja talonmies saattoi tulla lisäämään puita kesken 
oppitunnin. Jotkut pitivät talvitakkia ja karvahattua 
oppitunnilla. Oli vaikeuksia ehtiä kävellä välitunnin 
aikana Kotekolta Ruotsinsalmenkadulle talvipakka-
sella. Autoja oli harvoilla. 

Oppilaitokseen hakijoiden määrä kasvoi vuosi 
vuodelta. 70-luku oli aikaa, jolloin pyrkijöistä ei ollut 
pulaa. Muistan, kun oli vuosia, jolloin puoliakaan 
oppilaista ei voitu ottaa sisään. Koulun konepuolelle 
perustettiin konstruktiotekniikan (K111) rinnalle 
yleisempi koneenrakennuksen luokka (K110). 

Uuden koulurakennuksen suunnittelu Metso-
laan oli täydessä käynnissä kun vuonna 1971 tuli 
suru-uutinen. Rehtori Laukkanen oli menehtynyt 
sydänkohtaukseen. Hänen tilalleen nousi Kalevi 
Luode, jonka johdolla jatkettiin mm. laboratorioi-
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Teknillisten oppilaitosten opettajayhdistys (TOOY) 
perustettiin Tampereella 1946. Se kuului jäsenjär-
jestönä Akavaan sekä OAJ:hin. Vuonna 1973 nimi 
muuttui Teknillisten oppilaitosten opettajainliitoksi 
(TOOL). TOOL järjesti jäsenilleen koulutusta, opin-
toretkiä sekä erilaisia mahdollisuuksia vapaa-ajan 
viettoon. Yhdistyksen jäsenmäärä oli aluksi vähäinen, 
sillä vain vakituisessa virassa olevat opettajat saivat 
liittyä jäseniksi.

Opettajien keskinäistä yhteisöllisyyttä hoidettiin 
myös työajan ulkopuolella. Esimerkiksi juuri TOOLin 
toiminta oli tärkeä osa ammatillista järjestäytymistä. 
TOOL toimi sekä paikallisesti että valtakunnallisesti. 
Paikallisosastoilla oli aina oma edustajansa keskuseli-
messä. Paikallisosastot keskittyivät yhdyselimenä 
toimimiseen ja virkistystoiminnan järjestämiseen, 
kun taas pää-TOOLin rooli oli selkeästi ammatti-
yhdistysmäisempi edunvalvonta. Toiminnassa piti 
periaatteessa olla jokaisen mukana ainakin vielä 
1970-luvulla, ja jos joku ei ollut jäsen, häneen suh-
tauduttiin vähän karsaasti. Kaikki aineopettajat oli-
vatkin kuuleman mukaan jäseniä, mutta jokunen 
tuntiopettaja saattoi olla toiminnan ulkopuolellakin. 
Kun TOOL joutui liittymään OAJ:hin, seurauksena 
oli useamman ihmisen eroaminen liitosta. Osa tosin 

palasi myöhemmin aktiivisestikin mukaan toimin-
taan, mutta osa puolestaan pysyi järkähtämättömästi 
päätöksessään eikä liittynyt takaisin. TOOLilla oli 
mm. kurssitoimintaa ja ns. TOOLin päivät, jolloin 
opettajat eri puolilta Suomea kokoontuivat neuvot-
telemaan ja tapaamaan toisiaan. Usein paikkana oli 
Tampere tai Hämeenlinna, mutta myös Kotkassa 
tavattiin vuonna 1987. 

Osassa muisteloita TOOLin toiminta painottui 
kuitenkin enemmänkin viihdepuolelle. Kotkalla 
oli matematiikan opettaja Tuulikki Mäkelän kautta 
vahva edustus pää-TOOLissa. Hän toimi aktiivisesti 
sekä TOOLin valtuustossa että myös sen hallituk-
sessa kaksi erillistä kolmivuotiskautta. Samoin Timo 
Mustonen edusti kotkalaisuutta TOOLin hallituk-
sessa kaksi kautta. Järjestön toiminnan periaatteena 
oli parantaa tekniikan alan opettajien työoloja ja 
palkkausta. Käytännössä tätä toteutettiin esim. oh-
jeistamalla neuvottelijoita ja pitämällä kokouksia. 
Kotkan TOOL järjesti mm. omia pikkujoulujaan ja 
teatteriretkiään esim. Lahteen ja Helsinkiin. Vielä 
1990-luvulla tämän toiminnan sanottiin olleen 
ammattirajat ylittävää. Yhdistävänä tekijänä toimi 
yhteinen työpaikka Metsola, ei pelkkä opettajuus. 
Niin pikkujoulut kuin teatteriretket olivat avoimia 

TOOL
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koko henkilökunnalle.
Yksi pitkäaikaisimmista TOOLin jäsenistä 

Kotkassa oli Maija Salovaara-Korhonen, joka toimi 
useaan otteeseen yhdistyksen puheenjohtajanakin. 
Hänelle läheinen saksalainen kulttuuri näkyi vahvasti 
yhteisissä illanvietoissa. Syksyllä vietettiin Oktober-
festia ja keväällä olivat vuorossa keskieurooppalaiset 
karnevaalit tietopaketteineen. TOOLilaisten kanssa 
tehtiin myös tutustumismatkoja saksalaisiin oppi-
laitoksiin.

Kotkan TOOLin erikoisuuksiin kuuluivat luku-
vuoden päättymisen jälkeen järjestetyt kevätnollauk-
set eli ”Grandet”, joissa valittiin jokin kohde pääosin 
Suomesta, mutta joskus myös ulkomailta. Grandeissa 
rentoutuminen yhdistyi erilaisiin tekniikan alan 
kohteisiin tutustumiseen. Opettajayhdistyksen pu-
heenjohtajana toimiessaan Veikko Vuoksio järjesti 
useasti näitä tapahtumia.

Yhteishengen yleisemmän hiipumisen lisäksi 
osallistumisen vähenemisen katsottiin johtuvan 
myös siitä, että ihmisillä on nykyisin paljon omiakin 
aktiviteetteja. Tasa–arvoistunut yhteiskunta sallii 
helpommin kontaktit oman sosiaali-, yhteiskunta- tai 
ammattiryhmän ulkopuolisten välillä ja kontakti-
verkosto on näin kasvanut ammatillisten ryhmien 

ulkopuolelle. Nykyaikainen teknologia puolestaan 
mahdollistaa reaaliaikaisen yhteydenpidon ympäri 
maailmaa. Kasvokkaiset kontaktit eivät ole enää niin 
merkityksellisiä ammatillisten sosiaalisten suhteiden 
ylläpitämiselle ja informaation vaihtamiselle kuin 
aiemmin. Postmodernin ajan yksilöllisyyden koros-
taminen on vähentänyt yhteisöllisyyttä, tai pikem-
minkin yhteisöllisyyden muodot ovat muuttuneet 
enemmän vapaa-ajan kontakteihin pohjautuviksi. 
(Paaskoski: Herrana metsässä)

Yhteistoiminta on jatkunut myös eläkkeelle 
jäännin jälkeen, toisilla aktiivisemmin kuin toisilla. 
TOOL on järjestänyt joitakin eläkeläisten tapaamisia 
tai kutsunut eläkeläisiä mukaan jäsenille suunnattui-
hin yleisempiinkin tilaisuuksiin, mutta paljolti kyse 
on ollut aktiivisten henkilöiden alkuun panemasta 
omaehtoisesta toiminnasta, joka ei sinänsä ole järjes-
täytynyttä toimintaa. Koulun ja instituution taholta 
eläkeläisiin pidettiin suhteellisen vähän yhteyttä. 
Aiemmin oli tapana tosin kutsua eläkkeelle jääneet 
opettajat lukuvuoden avajaisiin, mutta tämän tradi-
tion Kymenlaakson ammattikorkeakoulu on lopet-
tanut juuri tämän tekstin kirjoittamisvuonna 2012.
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Ammatillisempaa yhteistoiminnan muotoa edusti 
opettajavaihto Kotkan teknillisen oppilaitoksen ja 
Kotkan muiden ammatillisten oppilaitosten välillä. 
Päätoimiset opettajat kävivät opettamassa naapuri-
kouluissa puolin ja toisin. Mm. tekun konepuolen 
opettajat kävivät pitämässä Puutalousoppilaitoksen 
tunteja ja toisinpäin. Ainakin Puutalousoppilaitoksen 
opettaja Gunnar Suokko kävi tekussa opettamassa 
deskriptiivistä geometriaa 1960-luvulta 1980-luvun 
jälkipuoliskolle. Rakennusmestariksi tuolloin opis-
kelleen miehen mieleen Suokko jäi huikean hienon 
piirustustekniikan takia. Hän loihti liitutaululle ava-
ruusgeometrian kuvioita suurella sydämellä. Veikko 
Vuoksio mainitsee välillä käyneensä meripuolella 
Katariinassa opettamassa.

Merikoulun lehtori Hilkka Ahtola-Mutikainen 
opetti myös tekulla. 

Teknillisten oppilaitosten suomen kielen opetta-
jilla oli myös vuosittaisia kursseja, joihin osallistui 
henkilöitä kaikista Suomen tekuista, myös ruotsin-
kielisistä. Näissä tapaamisissa sovittiin mm. opin-
näytetöiden tullessa pakollisiksi niiden yhteisestä 
muodosta ja pohjasta. Aluksi ei ollut kunnolla mää-
ritelty millaisia niiden tulisi sisällöltään olla. Kun 
yhteinen pohja oli sovittu, tuli kunkin opettajan to-
teuttaa se käytännössä omassa koulussaan. Opinnäy-
tetyön dokumentointiohje valmistui vuonna 1998, 
tekijöinä Hilkka Ahtola-Mutikainen, Helena Sohl-
man ja Salme Taubert.

Tärkeitä sidosryhmiä olivat ympäristön yritykset 
ja teollisuuslaitokset, joiden intresseissä oli luonnolli-
sesti halu vaikuttaa Kotkan tekun opetukseen. Tämä 
halu perustui yritysten omiin tarpeisiin koulutetun 
työvoiman suhteen. Erilaisissa neuvottelukunnissa 
käytiin keskusteluja  koulun ja rekrytointikanditaat-
tien välillä ja pyrittiin kartoittamaan näitä tarpeita. 

Neuvottelukunnilla oli ja on todellista käytännön 
merkitystä etenkin AMK:n aikana, jolloin on mah-
dollista vaikuttaa nopeastikin opetuksen sisältöön, 
kun keskusjohtoinen ohjaus on sen suhteen väljem-
pää. Esimerkkinä voi mainita jo romukoppaan hei-
tetyn suunnittelijakoulutuksen nopea henkiin he-
rättäminen, kun tarpeeksi arvovaltaiselta taholta 
oli annettu ymmärtää, että Kotkan alueella toimivat 
insinööritoimistot tarvitsevat jatkossakin ammat-
titaitoisia suunnittelijoita. Kaikkia toiveita ei voitu 
luonnollisestikaan toteuttaa, mutta neuvottelukunnat 
olivat hyvä keino pysyä mukana ympäröivän maail-
man kehityksessä ja tarpeissa.

Toinen merkittävä yhteistyön muoto yritys- ja teol-
lisuusmaailmaan päin ovat ns. projektityöt, joiden 
yksi ensimmäisistä vetäjistä koneosastolla oli Veikko 
Vuoksio. Käytännössä projektityöt alkoivat siitä, kun 
vetäjä otti yhteyttä yrityksiin, esimerkiksi Karhulan 
Pumpputehtaaseen, ja kysyi oliko heillä ”oikeita on-
gelmia”, joita opiskelijat voisivat yrittää ratkoa. Yrityk-
sissä toiminta alkoi herättää nopeasti kiinnostusta, ja 
yhteydenottoja alkoi tulla. Projektiryhmään kuului 
tavallisesti 2 – 3 henkilöä, jotka menivät yritykseen 
tutustuakseen ongelmaan. Ongelman tuli olla sel-
lainen, joka oli ollut jo olemassa jonkin aikaa eikä 
sen ratkaisemisella ollut kiirettä. Ongelman ratkaisu 
tuli opiskelijoille tehtäväksi, ja tehtävän ratkaisua 
suoritettiin ohjaajan valvonnassa. Välillä käytiin 
välipalavereja yritysten kanssa, jotka ohjasivat, mihin 
päin ongelmanratkaisussa lähdettiin. Tämä toiminta 
johti moniin rekrytointeihin valmistuneiden opis-
kelijoiden suhteen. Potentiaaliset työntekijät tulivat 
yritysten tietoon ja opiskelu tuntui motivoivammalta, 
kun tehtävä on aito ongelma, joka pitää ratkaista, ja 
siihen piti panostaa kunnolla. Nykyisin projektitoi-
minta on levinnyt ympäri ammattikorkeakoulua.

AMMATILLINEN 
YHTEISTOIMINTA
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KIRJASTO

Virpi Karvinen tuli ensimmäisen kerran töihin Kotkan 
teknillisen oppilaitoksen opintotoimistoon vuonna 
1972. Opiskelujen jälkeen hän palasi ensin kirjanpi-
täjäksi ja myöhemmin Metsolaan muuttaneen kou-
lun kirjastoon. Karvinen muistelee, että Kotekollakin 
oli jonkinlainen kirjasto, mutta kuvailee sen lähinnä 
”pinoksi kirjoja ikkunalaudalla”. Uuteen kouluraken-
nukseen Metsolaan tuli 100 neliön kirjastotila, jossa 
oli aluksi puolipäiväinen kirjastonhoitaja. Myöhem-
min työhön tuli Asta Heinänen, joka ”teki kirjaston” 
eli luetteloi kirjat ja lehdet. Kirjastoon tuli paljon 
lehtiä, vanhat vuosikerrat säilytettiin ja esim. 800 
tuotekansiota oli ahkerassa käytössä. Niitä käytettiin 
mm. harjoitustöissä. Tuotekansioissa oli eri yritysten 
tuotteisiin liittyviä tietoja, sääntöjä ja määräyksiä, 
standardeja ja mm. sähkö- ja rakennusalan kortis-
toja. Kun 1990-luvulla tuli kolmen opiston fuusio, 
tuli myös kirjastolle oma budjetti ja kirjastonhoitaja 
Karvinen suunnitteli hankinnat ja aloitti kirjaston 
kortiston viennin tietojärjestelmään, PrettyLibiin.

Kirjaston rooli oli enemmän opettajien kuin op-
pilaiden kirjasto. Kirjastossa oli lukupaikkoja, joissa 

saattoi tehdä töitä, kirjasto toimi lukusalina. Opettajat 
käyttivät kirjastoa enemmänkin hankintakanavana. 
Kurssikirjoja ei ollut paljoakaan, enemmän ns. lisä-
kirjallisuutta. Opiskelijatkin lukivat kirjoja, mutta 
hankkivat pääsääntöisesti kurssikirjat itselleen. Kir-
jastohankinnat hyväksyi kirjastonhoitajan esityksestä 
rehtori, myöhemmin kirjastolle tuli oma budjetti. 
Kirjaston aukioloajat olivat työssäolon mukaan, eikä 
erityisiä ”sisävuoroja” ollut, vaan ovet olivat auki 
aina kun kirjastonhoitaja oli työssä. Ennen tieto-
tekniikan tuloa suurimman työmäärän aiheuttivat 
käsin kirjoitetut lainalaput. Etenkin lainojen takaisin 
kerääminen kesäksi oli suuri työ, ”hurja ruljanssi”. 
Tässä oli ajatuksena se, että kirjojen ajateltiin olevan 
talon omaisuutta ja hävikkiä ei sallittu. Laina-aikoja 
seurattiin ennenkin mutta sakkoja yliajasta ei peritty, 
eikä hävikkiä suuremmin esiintynyt.
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Kuri ja järjestys
VIII. Järjestyssäännöt vuodelta 1911
1. Oppilaitten tulee koulun lukujärjestyksessä 

ilmoitettuina aikoina täsmälleen saapua luok-
kahuoneisiinsa ja vaiti ollen odottaa opetuksen 
alkamista.

2. Oppilaitten tulee niinhyvin koulussa kuin sen 
ulkopuolella noudattaa hyvää järjestystä ja siis-
teyttä.

3. Väkeväin juomien nauttiminen on ankarasti 
kielletty ja tulee oppilaan yleensä muutenkin 
käyttäytyä raittiisti ja siivosti.

4. Tupakanpoltto on kielletty sekä kouluhuoneissa 
että koulun portaissa ja käytävissä.

5. Oppilaitten tulee johtajan kansliassa ilmoittaa 
asuntonsa sekä asunnonmuutto kun se tapahtuu.

6. Varsinainen oppilas on velvollinen seuraamaan 
opetusta kaikissa vahvistettuun opetusohjel-
maan kuuluvissa aineissa, ellei opettajakunta 
havaitse olevan päteviä syitä myöntää hänelle 
pienempää poikkeamaa ohjelmasta.

7. Oppilas ilman pätevää syytä jääköön pois ope-
tustunneilta, ja ilmoittakoon, kun este sattuu, 
siitä asianomaiselle opettajalle. Jos oppilas tahtoo 
olla poissa koulusta päivän tahi useamman, niin 
pyytäköön luvan siihen johtajalta. Opetustun-
nilta poissaolon merkitsee opettaja joka kerta 
sitä varten määrättyyn kirjaan.

8. Oppilaitten tulee varovaisesti pidellä koulun 
opetuskalustoa, niinkuin malleja, kuvateoksia, 
kirjoja, huonekaluja ja muuta koulun omaisuutta. 
Kaiken vahingon, mikä koulun omaisuudelle 

tehdään, maksakoon syyllinen. Kun jotain säre-
tään, pitää siitä kohta ilmoittaa johtajalle. Niistä 
vahingoista, joiden tekijästä ei saada selkoa, vas-
taa koko se luokka, missä vahinko tapahtui:

9. Oppilaitten tulee muuten totella opettajaa ja nou-
dattaa hänen ohjeitaan ja määräyksiään, sekä 
myös tarkoin noudattaa niitä erityisiä järjes-
tyssääntöjä, joita kunkin koulun johtaja katsoo 
tarpeelliseksi säätää.

10. Oppilaan, joka rikkoo näitä järjestyssääntöjä 
tai rehtorin ja muiden opettajain määräyksiä 
vastaan, eikä kahdesta varoituksesta ota ojen-
tuakseen, erottakoon rehtori opettajakunnan 
määräyksestä koulusta, jolloin maksettua kou-
lumaksua ei anneta takaisin. Oppilas, joka tekee 
itsensä syypääksi törkeään väärinkäytökseen, 
voidaan ilman edelläkäypää varoitustakin erot-
taa koulusta.

Viipurin aikoina, 1930-luvulla, opettajien aukto-
riteetti juonsi paitsi opettajan asemasta, myös tek-
niikkaan liittyvästä yleisestä ammattitaidosta, jota 
ympäröivä yhteiskunta käytti laajemminkin hyväk-
seen. Esimerkiksi rehtori Suonivaara oli paitsi julkais-
sut tekniikan oppikirjoja, toimi myös mm. autojen- 
ja höyrykattiloiden katsastusmiehenä. Myöhempi 
rehtori Kaarlo Jalo puolestaan toimi myös Suomen 
Autoliiton hallituksessa. Auktoriteetti oli tiukka, 
mutta sitä osattiin myös opettajien toimesta vaatia. 
Ihmisen tuleva elämä oli tuolloin kiinni koulusta ja 
siellä ”pysymisestä”. Opettajakuntaa tervehdittiin 

OPISKELIJAT JA 
OPISKELIJAELÄMÄ
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kunnioittavasti kaupungilla, eikä järjestyshäiriöitä 
oppitunneilla ollut, mikä johtui, ainakin osittain, 
koulusta erottamisen pelosta. Noin seitsemänkym-
mentävuotiaan Suonivaaran auktoriteettiasema antoi 
valtaa sanoa suorastaan loukkaaviakin kommentteja 
oppilaille.

”…sano yhellekin semmoselle pitkälle pojalle: 
Pitkä poika, mutta pieni pää.” (Lauri Niikko)

Tekulaiset opiskelijat eivät olleet tunnettuja vil-
leydestään vaan pikemminkin päinvastoin. Koulussa 
oli tiukka kuri ja järjestyssäännöt, joita tuli nou-
dattaa. Ennakkoharjoittelun vaatimuksen aikana 
opiskelijoilla oli alan työkokemusta ja he olivat usein 
jo sotaväen käyneitä, motivoituneita henkilöitä. 

Laboratoriomekaanikko Matti Martinin mukaan 
1960-luvulla oppilasaines koostui huippukavereista. 
Vaadittu ennakkoharjoittelu aiheutti hänen mu-
kaansa myös sen, että kouluun tulijat olivat suurelta 
osin jo valmiita ammattimiehiä, esim. rakennus-
puolella huippukirvesmiehiä, konepuolella valmiita 
sorvareita, viilareita jne. ja etenkin laivaporukassa 
oli opiskelijoita, joihin oli maailman merillä tarttu-
nut todellista maailmankatsomusta. Oppilasaines 
muuttui kuitenkin vuosien kuluessa. Vapaan kas-
vatuksen vaikutus alkoi heijastua oppilasainekseen 
mm. hälinänä ja villeytenä, mutta tämä vaihe meni 
Martinin mukaan nopeahkosti ohi vanhojen pä-
tevien opettajien ansiosta. Mutta sitten kun tämä 
vanhempi opettajasukupolvi alkoi väistyä, tilalle 
tulivat uudet opettajat, joilla ei enää ollut samaa otetta 
opiskelijoihin. 

Yleisesti ottaen säntillisesti käyttäytyneiden opis-
kelijoiden joukkoon mahtuu luonnollisesti muutama 
poikkeuskin, olihan kyse kuitenkin nuorehkoista 
mieshenkilöistä. Matti Martin muistelee Kotekon 
ajoilta tapausta, jossa koulun elokuvateatterin / au-
ditorion nostettavan ja laskettavan taulun taakse jäi 
pienehkö tila, jota käytettiin fysiikan havaintoväline-
huoneena. Sen olivat silloisen konemestariluokan 
oppilaat keksineet sopivaksi kerhotilaksi. Siellä oli 
”aikamiesten” kerhon jäljiltä jos jonkinlaista jälkeä, 
josta tiedon sai myös lehtori Erkki Arama, joka otti 
ohjat käsiinsä. Aluksi seurasi puolen tunnin puhut-
telu oppilaille siivoamisesta ja siisteydestä, minkä 
seurauksena pojat laittoivat kuuliaisesti paikat kun-

toon, eikä asiasta enää puhuttu. Tulevista teknikoista, 
etenkin laivan konemestareista, oli tulossa aikanaan 
isoja päälliköitä maailmalle eikä heillä ollut varaa 
leikkiä. Homman oli oltava jämptiä.

Seppo Karitie kertoo, että opettajakunnassa pi-
dettiin yleisesti myös peruskoulu-uudistusta syynä 
tason romahtamiseen etenkin oppilaiden matematii-
kan ja fysiikan taidoissa sekä yleisessä opiskelumo-
tivaatiossa. Tuli enemmän opiskelijoita, jotka vain 
roikkuivat oppilaitoksessa. Vielä 1960-luvulla opis-
kelijat olivat motivoituneita, monesti jo ammatti-
koulun käyneitä, ammattimiehiä, joilla oli kova halu 
päästä eteenpäin elämässään. Ainakin vuonna 1968 
insinööriluokilta valmistuneista annettiin kolmelle 
henkilölle luokkaa kohden suositus, jolla oli mahdol-
lisuus jatkaa opintoja teknillisessä korkeakoulussa 
ilman pääsykokeita. Hyvä opintomenestys saattoi 
ainakin tuolloin mahdollistaa myös jatko-opiskelu-
paikan siitä kiinnostuneille. Vuonna 1973 sai myös 
Kotkasta teknikoksi valmistunut Veikko Vuoksio 
suosituksen korkeakouluun. Paperilla oli arvoa, sillä 
se katsottiin eduksi korkeakouluun sisäänpääsylle. 
Ammattikoulun, koneteknikon koulutuksen ja opis-
toinsinööripapereiden jälkeen tie vei hänet lopulta 
ensimmäiseen TTKK:n insinööreille tarkoitettuun 
DI-koulutukseen. Pääosa tästä koulutuksesta tapah-
tui Porissa, mutta diplomityön jälkeen 1989 tapah-
tui paluu takaisin Kotkaan. Opiskeluaikoina tutuksi 
tulleen rehtori Erkki Ojasen pyynnöstä tuore dip-
lomi-insinööri palasi vanhaan opistoonsa, tällä ker-
taa opettajan roolissa.

Tuulikki Mäkelän mukaan matematiikan osaa-
misen taso romahti, kun teknillisiin korkeakouluihin 
alettiin ottaa enemmän opiskelijoita. Hän koki, että 
motivoituneimmat oppilaat siirtyivät tällöin opis-
kelemaan korkeakouluihin. Käytännössä oppilasai-
neksen muuttuminen aiheutti sen, että kurssienkin 
tasovaatimuksia piti helpottaa siihen nähden, mitä ne 
olivat aikaisemmin olleet. Myös ennakkoharjoittelun 
väheneminen paitsi nuorensi oppilasaineista myös 
lisäsi sellaisten opiskelijoiden määrää, jotka olivat 
päättäneet pyrkiä tekniikkaa opiskelemaan pelkästä 
mielenjohdatuksesta.

Pekka Suhonen muistelee oppilaiden muuttuneen 
vuosien myötä. Hänen mukaansa eniten on ehkä 
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vaikuttanut aloittavien opiskelijoiden työkokemuk-
sen vähentyminen ja se, että yhä useampi opiskelija 
tuntuu opiskelevan alalle, jolle ei oikeastaan halun-
nut. Myös ikäjakauma on muuttunut ajan kuluessa 
nuoremmaksi, kun alettiin tulla opiskelemaan lyhy-
emmällä esiharjoittelulla. Tietysti teknikosta insinöö-
riksi opiskelevat olivat poikkeus ja siellä ikähaitari 
oli n. 25 vuodesta yli viisikymppisiin. Ennen am-
mattikorkeakoulun alkamista luokkajärjestelmä oli 
hyvin jäykkä. Siitä oli toisaalta haittaa, mutta siihen 
kuulunut luokkahenki auttoi pitämään heikompia 
ryhdissä ja valmistuminen aikataulun puitteissa oli 
varmempaa kuin vapaamman järjestelmän puitteissa.

Opettaja Suhosen auktoriteetti ulottui myös kou-
lun ulkopuolelle.

”Tämä sattui ihan ensimmäisen työvuoteni 
syksynä, kun matkustin viikonloppuisin per-
heeni luo Jyväskylään. Kotkasta Kouvolaan 
kulkevassa ”lättähatussa” sattui olemaan eräs 
konemestariopiskelija jo hieman maistia otta-
neena ja makoili penkillä näkymättömissä. 
Konduktöörin tullessa lippuja tarkastamaan 
tämä makoilija kuitenkin joutui nousemaan 
ylös ja taakseen vilkaistessaan huomasi mi-
nut, joka olin hänen luokanvalvojansa. Kuin 
pahemmankin järkytyksen kokeneena hän par-
kaisi ”Suhonen”. Loppumatka sujuikin ryh-
dikkäämmin.”

Vuonna 1962 aloittaneen opettajan mukaan vielä 
1960- ja 1970 - luvuilla opetus oli nykyistä koulumai-
sempaa, ja opettajia myös kunnioitettiin enemmän. 
Opettajan tullessa luokkaan oli itsestään selvää, että 
opiskelijat nousivat ylös ja istuutuivat vasta opettajan 
annettua nyökkäämällä siihen luvan. ”Mutta sit kun 
mentiin uudelle koululle, niin siel oli monta kertaa 
jalat pöydällä … ei ne noteerannukkaan että opet-
taja tuli ollenkaan luokkaan … mut olihan siel hyviä 
ja hienoja oppilaita aina seassa … joo tavat muuttu 
paljon siitä kuuskytluvun porukasta.” 

Myös 1970-luvulla saksan kielen opettajana aloitta-
nut Maija Salovaara-Korhonen kertoo, kuinka opet-
tajat olivat ennen arvostettuja ja kuinka tiettyjä peli-

sääntöjä noudatettiin. ”Joskus joku poikaopiskelija oli 
ollut edellisenä iltana myöhään juhlimassa ja nukahti, 
tipahti tunnilla pulpetistaan lattialle. Siihen aikaan 
opiskelijatkin olivat herrasmiehiä, joten pari muuta 
opiskelijaa ehti heti paikalle ja nostivat opiskelijan 
huomiota herättämättä ulos ja tunti jatkui. Seuraa-
vana aamuna opettaja löysi yleensä kukkapuskan 
huoneensa ovelta.”

Vielä 1970-luvun lopussa oli opettajan aukto-
riteettiasema niin vankka, että jo pelkkä opettajan 
läsnäolo palautti ”ruotuun” hairahtuneen opiske-
lijaparan vieläpä vapaa-aikanaankin. Yleisesti ot-
taen opiskelija-aines tuntuu kuitenkin olleen melko 
säntillistä laatua. Vaikka luokkakoot olivat melko 
suuria, 25 – 35 opiskelijaa, opetus sujui hyvin ilman 
järjestyshäiriöitä. Opiskelijoiden mainitaan olleen 
motivoituneita ja eteenpäin pyrkiviä. Motivaation 
katsottiin johtuvan aiemmin vaaditusta, pakollisesta 
12 kk:n alakohtaisesta ennakkoharjoittelusta, joka 
vaadittiin sisään oppilaitokseen pyrkiessä. Haluttiin 
valmistua ajoissa ja päästä työelämään tienaamaan. 
Alan realiteetit olivat työelämän kautta tulleet jo 
tutuiksi ja tiedostettiin, mitä oli tultu opiskelemaan 
ja mikä valmistumisen jälkeen odottaisi. Pakollisen 
harjoittelun jäädessä pois koettiin, että sellainen op-
pilasaines olisi lisääntynyt, joka vasta oppilaitoksessa 
huomasikin, ettei tämä ollutkaan se minun juttuni.

Opiskelijoilla oli ennen myös velvollisuudentuntoa.

”Konemestariopiskelijoiden fysiikan laborato-
riotöissä sattui eräältä työryhmältä särkymään 
mittalasi. Kun siihen aikaan vielä uskallettiin 
sälyttää jotakin vastuuta opiskelijoillekin, olin 
teroittanut, että huolimattomuudesta rikki 
menneet välineet on korvattava omasta pus-
sista. Pojat noudattivat sen enempää kysele-
mättä omantunnon ohjeita ja menivät Instru-
mentariumista hankkimaan uuden mittalasin. 
Sattui kuitenkin niin ikävästi, että ajoivat reis-
sullaan kolarin ja yhden kaverin bemari meni 
ruttuun. Ajattelin, että nyt poikien hermot 
jo pettävät, mutta ei. Reilusti he vain totesi-
vat asioiden kulun ja ottivat kaiken omalle 
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vastuulleen. Tämä tapaus kuvaa hyvin ylei-
semminkin konemestariopiskelijoiden suhtau-
tumista asioihin, mikä taas johtunee heidän 
työkokemuksensa laadusta.” 

Matti Martin muistelee kerran hiljentäneensä 
erään metelöivän luokan iskemällä käsilekalla pöy-
tään ja huutamalla: ”Nyt jätkät turpa kiinni!” Saman 
tien hän oli huomannut oppilasjoukossa myös nuoren 
näköisen henkilön, joka villapaitoineen osoittau-
tuikin luokan opettajaksi, eikä suinkaan yhdeksi 
oppilaista. Anteeksipyynnön jälkeen tunti jatkui, 
mutta nyt olivat opiskelijat hiljaisia.

Luokanvalvojana
(Teksti Salme Taubert)

Luokanvalvojan tehtävänä oli toimia luokan oppilai-
den edustajana ja etujen valvojana opettajainkokouk-
sissa sekä toimia yhteydenpitäjänä koulun johdon ja 
oppilaiden välillä. Salme Taubert kertoo kollegansa 
Aila Päällysahon kuvailleen tehtävää luokan ”isänä 
ja äitinä” olemiseksi. Luokanvalvojana toimiminen 
edellytti, että kyseiselle luokalle tuli pitää myös 
oppitunteja. Korvauksena luokanvalvoja sai yhden 
viikkotunnin palkan.

Luokanvalvojan tehtävät oli määritelty asetuk-
sessa ja oppilaitoksen johtosäännössä. Asetus tek-
nillisistä oppilaitoksista on vuodelta 1987 (aikai-
sempi vuodelta 1940). Sen mukaan ”…päätoimisen 
opettajan tulee toimia luokanvalvojana ja suorittaa 
oppilaitoksen toimintaan kuuluvia suunnittelu-, 
valvonta- ja muita tehtäviä samoin kuin osallistua 
opetussuunnitelman mukaisen harjoittelun järjes-
tämiseen …”

Kotkan teknillisen oppilaitoksen johtosääntö on 
vuodelta 1988, se päivitettiin vuonna 1992. Siinä mää-
ritellään luokanvalvojan tehtävät, joita oli kymmenen. 
Johtosäännössä mainitaan mm. päiväkirjat. Koko 
teknillisen oppilaitoksen ajan luokissa oli päiväkirjat. 
Niissä oli luokan oppilasluettelo osoitteineen sekä 
viikonpäivien kohdat. Päiväkirja oli hyvin tärkeä 
todistuskappale opetuksesta ja oppilaiden läsnäolosta. 

Läsnäolo oli pakollista, vain poikkeuksellisesti ja 
tärkeästä syystä sai luvan poissaoloon. Järjestäjä il-
moitti poissa olevat. Päiväkirjoista luovuttiin vasta 
ammattikorkeakoulun myötä. Päiväkirjat olivat Va-
listuksen suunnittelemia ja Helsingissä painettuja.

Luokanvalvojan tuli myös seurata opetussuunni-
telmien toteutumista, opiskelijoiden käyttäytymistä 
ja poissaoloja sekä suorittaa opintoneuvontaa. Aika 
suuri urakka oli kirjoittaa todistukset. Numeroar-
vostelu todistuksissa oli 4 – 10, vuoden 1987 syksyllä 
siirryttiin asteikkoon 1 – 5. Syksystä 1991 ei ollut enää 
luokkia, oli opetusryhmiä. Ammattikorkeakoulussa 
ei enää tarvittu luokanvalvojia.

Virallisesti määriteltyjen tehtävien lisäksi luokan-
valvojille koitui usein myös muita ”velvollisuuksia”. 
Luokka saattoi kutsua valvojansa esimerkiksi pik-
kujouluihinsa, ekskursioille tai ulkomaanmatkoille. 
Jouluna saattoi saada lahjan tai kukkakimpun. Jos-
kus luokanvalvoja kutsui luokan kotiinsa vierailulle. 
Virkatehtäviin kuului myös poissaolojen tarkkailu ja 
aiheettomista sellaisista osastonjohtajalle selvityksen 
tekeminen. Poissaoloilla oli vaikutusta arvosanoihin. 
Korkeintaan kahden päivän koulunkäynnistä vapaut-
tamisesta sai luokanvalvoja itse päättää.

Poissaolojen selvityksiin oli valmis lomake, jossa piti 
selittää poissaolon aika ja syy.

Lupa-anomus poissaoloon oppitunnilta
Osaston johtajalle (= viikko) x
Luokanvalvojalle (2 vrk)  x
Oppilas
Luokka
Poissaoloaika
Syy:
Myönnetty / ei myönnetty
Kotkassa ----/ ----19---
Osaston johtaja / luokanvalvoja (Taubert)

Oppilailla oli mahdollisuus myös itse kirjoittaa 
poissaoloselvityksensä tai poissaoloilmoituksensa. 
Seuraavassa muutamia tapauksia Salme Taubertin 
luokanvalvojauran ajoilta. Oli ns. luvallisia poissa-
oloja, jotka olivat asiallisia ja tarpeen vaatimia. Näitä 
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olivat esim. asunnon haku, sairaus, laina-asiat, työn-
haku, kertausharjoitukset, työt tai osallistuminen 
urheilukilpailuihin. Myös ihmisen elämään kuuluvia 
syitä oli: vihkiminen, lapsen syntymä, lapsen hoito, 
omaisen sairastuminen.

Sanallista nokkeluutta oli joissakin selityksissä:

Perheasiat, asioiden hoito

”Asioiden hoito Espoossa johtuen ylen äkkinäisestä 
opiskelemaan lähdöstä. Kaikki mahdollinen jäi vähän 
rempalleen.”

”Siskoni oli viiden vuoden seurustelun jälkeen 
päättänyt mennä naimisiin ja oli kutsunut minut 
sinne, ja myös pyytänyt minua esiintymään siellä. 
Päätin lähteä valmistautumaan muutamaa päivää 
aikaisemmin.”

”Olen menossa vihille 6.1.1990, joten tarvitsisin 
edellisen päivän vapaaksi järjestelyjä varten.”

Tekniikka petti

”Ostin Hobbyhallista uuden kelloradion enkä ollut 
osannut asettaa sitä herättämään, joten nukuin har-
millisesti liian pitkään.”

”Kuronen ei herännyt.”
”Lähimmäisen auttaminen hädässä. Autoimme 

naapuria käynnistämään autoaan. Siitä johtuen oli-
simme myöhästyneet 25 min ja siksi emme menneet 
tunnille.”

”Kotitalo kylmeni, joten jouduin lämmityslaitteet 
huoltamaan.”

”Polttoaine loppui autosta vähän ennen Kymen 
Motellia.”

Sairaus, motivaation puute

”Edellisenä iltana tunsin oloni olevan kuumeisen ja 
päätin olla riskeeraamatta terveyttäni turhanpäiten 
ja jäin pois koulusta (lue opistosta).”

”Poissaoloni johtui harmittavasta kuumeilusta.”
”Myöhästyminen, eikä löytynyt motivaatiota 

aikaisemmin.”

Alkoholi, juhliminen

”Alkoholin liikakäytön aiheuttama sairaus. Ei lää-
kärinhoitoa.”

”Aamulla herättyäni oli kauhea väsymys, tus-
katila sekä myöskin syletys ja kiire päällä, joten en 
mitenkään voinut kyetä muistamaan suomen kansio-
tani, joka oli eilisestä saakka toiminut akkulaturini 
tukena. Koetan vastaisuudessa välttää unohduksia, 
sekä edellisen kaltaisia pitkiä lauseita.”

”Pahoinvointia (heikotusta).”
”Ehkä edellisestä illasta tai jostakin muusta tun-

temattomasta syystä johtunut hirvittävä aamupa-
hoinvointi, joka esti saapumisen kouluun määrättynä 
aikana.”

HARJOITTELUKERTOMUKSEN PALAUTUS

Meitä on pyydetty jättämään harjoittelukertomus 
viime kesän työharjoittelusta. Palautuspäiväksi oli 
annettu 30.11. Kiitämme huomautuksestanne, mutta 
olemme kuitenkin tämänhetkisessä maailmanpoliit-
tisessa tilanteessa täysin kykenemättömät keskitty-
mään toisarvoisiin työtehtäviin.

Pyydämme saada mahdollisuuden käyttää N.N:n 
lähes täydellistä raporttia Sunila Oy:ssä tapahtuneesta 
harjoittelusta. Muutamme tietenkin mahdollisten 
teille koituvien hankaluuksien estämiseksi kaikkien 
raportissa olevien sanojen etukirjaimet. Uudeksi 
palautuspäiväksi olemme ajatelleet ´hamaa tulevai-
suuttá .

Kunnioittaen
H.S.
melkein valmis insinööri

Monista vaikeuksista huolimatta kaikki tunte-
mani opiskelijat valmistuivat teknikoiksi tai insi-
nööreiksi. Kukaan ei kadonnut mustaan aukkoon 
eikä keskeyttänyt opintojaan. Vertaa nykytietoon. ” 
..vain noin puolet aloittaneista valmistuu” (Kymen 
Sanomat 17.10.2008, artikkeli ”Merimies ja insinööri 
eivät ole enää pikkupoikien toiveammatteja”.)
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Opiskelijaelämää
Lauri Niikon opiskeluaikana 1930-luvulla kaksi hen-
kilöä joutui alkoholin takia erotetuksi koulusta. Va-
paa-ajalla sattunut putkaan joutuminen riitti syyksi. 
Teknillisessä koulussa opiskelijoiden oletettiin olevan 
kunniakkaita ihmisiä, poliisin kirjoissa ei sopinut 
olla. Tekulaisuudesta oltiin ylpeitä, ja Viipurin kau-
pungissa sen opiskelijoita arvostettiin, koska jokainen 
tiesi, että kyseessä oli vaativa koulu. Monesti opinnot 
saattoivat keskeytyä myös juuri tämän vaativuuden 
takia. Jopa noin puolet opiskelijoista jäi Lauri Niikon 
mukaan matkalle, eli ei onnistunut valmistumaan. 
Jo ensimmäisenä syyslukukautena oli esimerkiksi 
konerakennustekniikan linjalla suunniteltava höy-
rykattila, jonka arvot annettiin arpomalla, eli min-
kälaisen teollisuuslaitoksen kattila oli kenenkin 
suunniteltava. Läksyjä oli paljon ja opetus perustui 
pitkälti piirustukseen ja matematiikkaan. Etenkään 
ilman matemaattista lahjakkuutta ei opiskeluissa 
pärjännyt. Jokaiseen tuntiin liitettiin matematiikkaa, 

ja eräs opiskelemassa ollut papin poika olikin ääneen 
ihmetellyt, että noinkohan uskonnonkin opetukseen 
saadaan matematiikka jotenkin liitetyksi. Näin oli 
ilmeisesti tarinan mukaan lopulta tapahtunutkin. 
Lauri oli onnekseen päässyt asumaan eläkkeellä 
olevan oppikoulun lehtorin perheeseen. Tämä piti 
kodissaan yksityisoppilaita ja tienasi enemmän kuin 
toisen eläkkeen tällä toiminnallaan. Häneltä alkoi 
Laurikin ottaa matematiikantunteja vapaa-ajallaan 
ja opiskeli korkeampaa matematiikkaa jatkuvasti 
kouluajan ulkopuolellakin. Teollisuuskoulun ma-
tematiikkaa opettava diplomi-insinööri oli alkanut 
ihmetellä opiskelijan matemaattista etevyyttä, jolloin 
hänelle rehellisesti kerrottiin, että maisteri Metsä-
kallion opetuksella on osuutensa asiassa.

Viipurin teollisuuskoulussa opintonsa kesken 
jättäneet saattoivat hakeutua jatkamaan joissakin 
tapauksessa opiskeluaan muualle. Varkaudessa toimi 
tuolloin yksityinen teollisuuskoulu, joka valmisti 
teknikkoja mm. Ahlströmin yhtiön tarpeisiin ja sinne 
hakeutuikin monia Viipurissa keskeyttäneistä. Reh-
tori Suonivaara ei ilmeisesti arvostanut Varkauden 

Konetekniikan opiskelijoita vuonna 1992.
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opetuksen tasoa kovinkaan korkealle, koska hänen 
kerrotaan puuskahtaneen seuraavasti: ”Varkaudessa 
tehdään teknikko vaikka sittiäisestä!” 

1970-luvun lopussa mittaus- ja säätötekniikan 
osastolla opiskellut mies muistelee viimeisen opis-
keluvuotensa tapahtumaa, jossa kaksi konepuolen 
opiskelijatoveria oli syksyisenä maanantaiaamuna 
ilmestynyt luokkahuoneen oven taakse puvut päällä 
ja kravatit kaulassa. Herrat olivat houkutelleet ky-
seistä muistelijaa lähtemään kuskiksi Kouvolaan. 
Poissaoloja oli kuitenkin jo kertynyt sen verran, että 
huolellisuusnumero oli todistuksessa ollut kehnon-
lainen. Tästä johtuen luokan tytöt eivät laskeneet 
tekniikan opiskelijaa matkaan.

Kaverukset saivat siis lähteä kahteen mieheen 
kohden Kouvolaa. Seuraava havainto matkaan lähte-
neestä opiskelija A:sta saatiin vasta seuraavan viikon 
maanantaina, kun tämä naama valkoisena oli seisos-
kellut ruokalan jonossa. Matka oli vienyt miehet ensin 
Kouvolaan, sieltä Helsinkiin, josta oli vielä lennetty 
Rovaniemelle ruskaa katsomaan. ”Viikon kesti se 
keikka, mutta koulu oli mennyt kuulemma A:lta sen 
jälkeen hyvin, kun ei ollu rahaa enää...”

Koulutus ja insinööriys yhdisti, vaikka rakennus-
insinööriksi 1960-luvun lopulla opiskellut mies kuvai-
leekin humoristiseen sävyyn konepuolta seuraavasti:

”Ne konepuolen oli vähän semmosii, niinkun 
tuota mutterin pyörittäjii meiän mielest. Mut 
kyl myö hyvin tultiin meiän, siis sen saman 

vuosikurssin kaa lähinnä toimeen. Et mehän 
tehtiin kaiken näköistä yhteist oheistoimintaa, 
niinku järjesteltiin erilaisii juttui. Et kyl mehän 
pidettiin, et me rakennuspuolen ihmiset, et me 
ollaan vähän sellasii avarakatseisempia. Sem-
mosii kansainvälisempii, ettei me ihan vaan 
nyhrätä siel konepajan touhussa. Et mennään 
paikkoihin ja rakennellaan.” 

1970-luvun lopulla oli opiskelijoille runsaasti töitä 
tarjolla ja tätä kautta rahatilannekin oli usein hyvä 
ainakin vielä syyslukukauden alussa.

”Kaikki vapaat tehtiin töitä, elikä joululomat, 
hiihtolomat ja sitte ne perunannostolomat, 
nii aina oli hommii. Sit oli rahaa ja varsinki 
syksyllä sitte kesän jäljilt oli vähän enemmän 
rahaa, ja se tarkotti sitä, että se oli vähän se 
vapaa-ajan viettokin sellasta hulvattomampaa 
sitte syksyllä.”

Saksan kielen opettaja Maija Salovaara-Korhonen 
muistelee, kuinka aiemmin oli tapana, että oppilaat 
muistivat keväisin, syksyisin ja jopa syntymäpäivinä 
opettajaansa. Tämän tavan hän sanoo muuttuneen 
ja hiljalleen osittain loppuneenkin 1990-luvulle tul-
taessa. Hieman erilaista ilahduttamisen muotoa sak-
san tunnilla 1980-luvun puolivälissä tarjosi muuan 
insinööriopiskelija, jolla oli välillä tapana piristää 
ympäristönsä ihmisiä hyräilemällä ja laulamalla. 

Päätäjäisjuhlat keräsivät myös suuren joukon 
omaisia ja henkilökuntaa. 
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Opiskelija oli nimeltään Ari Klem, tunnettu iskel-
mälaulaja. 

Suomen kielen opettaja Salme Taubert puolestaan 
kertoo, kuinka jollain alikonemestarikurssilla oli 
tunnilla ollut puhetta siitä, miten joku opiskelijoista 
oli juonut Gambinaa. Taubert oli tähän todennut, 
ettei sellaista ollut ikinä maistanutkaan. Tästä luon-
nollisena seurauksena hänelle luovutettiin kiitoksena 
hyvästä kurssista pullo kyseistä nautintoainetta. 

Kotkan teknillisessä oppilaitoksessa päättäjäisti-
laisuus oli juhlava, asiallinen ja tärkeä. Tapahtumaan 
kuuluivat todistusten jaon ja rehtorin puheen lisäksi 
teknikoksi ja insinööriksi julistaminen. Asiallisuu-
desta saatettiin itse tilaisuuden jälkeen hiukan tin-
kiäkin. Juhani Randén kertoo, kuinka hän rakennus-
mestarikurssin todistusten jaon ja puheiden jälkeen 
oli mennyt omaan työhuoneeseensa järjestelemään 
asioita, kun yllättäen ”kolme rotevaa äijää tulee ovesta 
ja iso kirves kädessä . ” Eiks tullu tarpeeks hyvää nu-
meroo vai? ” Niin tulevat kehumaan mua mokomat 
ja antovat kirveen ja kiittivät … kun oli saatu näitä 
lahopäitä jonkin verran veistettyä. No pehmennyksenä 
oli kyllä sitte konjakkipullo.”

1980- ja 1990-luvuilla teknikko- tai insinöö-
riopiskelijoita ei enää tunnistanut pikkutakista ja 

solmiosta, mutta salkku oli yhä pitänyt pintansa. 
”Nimenomaan attaseasalkku ja nahkatakki!!” totesi 
80-luvulla rakennusmestariksi valmistunut mies, 
kun haastattelussa kysyttiin insinööri-identiteetistä. 
Olipa yksi uusikin statusesine saavuttanut aseman 
tekniikan opiskelijoiden parissa, ja osasivat opetta-
jatkin vielä piikitellä oppilaitaan vanhan kollegansa 
Suonivaaran tyyliin.

1990-luvun alussa löytyi Kotkan tekusta monia 
syitä siihen, miksi se oli mieluisa ja hyvä opiskelu-
paikka. Joillekin saattoi jokin tietty ja erityinen syy 
nousta ylitse muiden.

”Kaikki oli toimivaa ja ruoka oli hyvää varsinkin 
perjantaina. Ei sinne varmaan kukaan viimeisen luo-
kan opiskelija perjantaina olisi tullutkaan.” 

Oppilaskunta ja yhteinen 
vapaa-ajanvietto
Vuonna 1847 perustetussa Helsingin teknillisessä 
reaalikoulussa oppilaat järjestäytyivät jo seuraavalla 
vuosikymmenellä toverikunnaksi eli konventiksi. Sen 
tehtäviin kuului vippikassan ylläpito ja oman lehden 

Insinööriluokan todistusten jako vuonna 1992.
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julkaiseminen, mutta se huolehti myös vähävaraisista 
opiskelijoista. Konventti järjesti myös illanviettoja, 
joissa esitettiin näytelmiä ja musiikkia. (KTV 74-75) 

Valitettavasti Viipurin teollisuuskoulun tove-
rikunnan ainakin vuodesta 1906 olemassa olleita 
arkistoja ei saatu pelastettua evakkoon lähdettäessä. 
Ylikonemestari Hj. Nevalainen muisteli vuonna 1948 
omia opiskeluvuosiaan vuoden 1916 tienoilla Vii-
purissa, jolloin oppilaiden yhteistoimintaa oltiin 
kehittelemässä: ”Näihin aikoihin heräsikin toveri-
kunta-ajatus keskuudessamme. Pidimme alustavan 
kokouksen, jossa laadimme heti alkuun säännötkin. 
Esitimme sitten ajatuksen sekä painetut sääntömme 
rehtori Ikoselle ja kysyimme lupaa toverikunnan pe-
rustamiselle.” Opettajakunnan kokouksessa toveri-
kunnan perustamishanke lopullisesti hyväksyttiin 
ja toiminta saattoi alkaa. Toiminnassa oli joitakin 
harrastuskerhoja, ja koulun huoneissa järjestettiin 
myöskin iltamia, joihin kutsuttiin kaupunkilaisia 
vieraiksi. Ohjelma oli etupäässä kevyttä, ja oppilaat 
ottivat kilvan osaa sen suorittamiseen. Urheilua ei 
siihen aikaan harrastettu juuri ollenkaan, mutta sen 
sijaan tehtiin oikein reiluja rekiretkiä, muun muassa 
Konkkalan parantolan seutuville.

Toverikunnan tarkoituksena oli ”hyvän sovun, 
toveruushengen ja hilpeämielisyyden ylläpitämi-
nen toverien keskuudessa, sekä keskustelujen, pu-
heiden ja lausuntojen avulla jäsentensä ajatuskyvyn 
ja esiintymistaidon kehittäminen”. Noin kerran vii-
kossa pidettävissä kokouksissa pidettiin esitelmiä, 
lausuttiin runoja, esitettiin satuja ja kertomuksia 
sekä perehdytettiin myös oman ammatin ulkopuo-
lella oleviin asioihin. Toverikunnalla oli myös oma 
”nyrkkipainossa” painettu sanomalehti, joka ilmestyi 
alusta ainakin vuoteen 1920 asti, tosin erinimisinä eri 
aikoihin. Lehti, josta tiettävästi ei ole säilynyt yhtään 
kappaletta, sisälsi kuvauksia opiskelijaelämästä sekä 
leikillisiä paloja ja pakinoita. 

Viipurin teollisuuskoulun 20-vuotishistoriikin 
mukaan toverikunnan suhde opettajistoon oli mitä 
parhain. Opettajisto seurasi suopeudella sekä ym-
märtämyksellä toverikunnan toimintaa. Toverikunta 
puolestaan ”osoitti opettajakunnalle sitä arvonantoa 
ja kunnioitusta, jota sen velvollisuus on ollut osoittaa 
ja asioissaan luottamuksella kuin lapsi vanhustensa, 

kääntynyt opettajistonsa puoleen”.
Vapaa-aikana eri oppilaskuntien jäsenet tapasivat 

toisiaan erilaisten urheiluharrastusten parissa. Vii-
purissa oli 1930-luvulla etenkin jalkapallo kovassa 
suosiossa. Sitä pidettiin tulevaisuuden urheiluna, 
koska matematiikan tilastot osoittivat sen olevan 
monipuolista liikuntaa ja jossa tilannesilmä kehittyi 
uskomattoman nopeasti. Näihin kriteereihin oppilas-
kunta tarttui ja jalkapallosta tuli ykköslaji. Suomen 
jalkapallon ”valtikka” oli tuolloin Vaasassa, mutta 
tämä ei häirinnyt innokkaiden Viipurin tekulaisten 
harrastuneisuutta. Urheileminen jatkui vielä Kot-
kassakin. Juhani Randén muistelee oppilaskunnan 
urheiluseura Tekun Terästä, joka kunnostautui paitsi 
jalkapallon ja lentopallon pelaamisessa, myös hen-
kilökunnan liikuntaseurana. 

Teknikko Lauri Juutinen muisteli vuonna 1928 
alkaneita opiskeluvuosiaan: ”Yhteenkuuluvuuden 
tunne oli keskuudessamme erittäin voimakas, ja se oli 
perustana kaikissa toiminnoissamme. Oli kysymyk-
sessä koulun tai oman osaston maine, sitä yritettiin 
pitää yläpuolella kaiken muun. Ja koneosasto oli aina 
koneosasto.”

Viipurin teollisuuskoulun toverikunnan toiminta 
oli pysähdyksissä sodan ajan. Toiminta kuitenkin 
käynnistettiin uudelleen heti kevättalvella 1945. To-
verikunnalle oli ensimmäiseksi luotava säännöt, sillä 
vanhat olivat kadonneet sodan melskeisiin. Toveri-
kunnan toiminta oli ensimmäisenä vuotenaan Kot-
kassa vaatimatonta, mutta toimintakertomuksen mu-
kaan toiveena oli että ”alkava vuosi on onnekkaampi 
ja toiminnan täytteisempi sekä Viipurin teknillisen 
koulun toverikunnalle, että myöskin paljon kovia 
kokeneelle Suomen kansallemme.” Toverikunnan 
nimi muutettiin vuonna 1947 Kotkan teknillisen 
koulun oppilasyhdistykseksi. Oppilaiden organisoitu 
toiminta keskittyi etupäässä juhlien järjestämiseen 
sekä urheilutapahtumiin. 

Viipurissa oppilaskunta järjesti 1930-luvulla myös 
tansseja, jotka olivat kovasti Viipurin tyttöjen suosi-
ossa ja usein loppuun myytyjä tapahtumia. Kotkas-
sakin oppilaskunnat järjestivät erilaisia vapaa-ajan 
rientoja yhteistoiminnassa lähistön muiden oppilai-
tosten kanssa. Musiikkia harrastettiin muutenkin 
kuin vain tanssin muodossa. Vuonna 1948 nimi-
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merkki Juteeni kirjoittaa Kotkan teknillisen koulun 
kuorosta, joka oli hänen mukaansa koottu koulun 
”äänekkäimmistä” oppilaista. Viipurin teknillisen 
koulun yhdistyksen perinteitä jatkoi Kotkassa Kotkan 
teknillisen koulun oppilasyhdistys, joka alkoi elvyttää 
sodan aikana luonnollisesti laimennutta yhdistystoi-
mintaa.  Vuonna 1951 oppilasyhdistys sai käyttöönsä 
uudessa koulurakennuksessa oman huoneensa ja 
suunnitelmallinen toiminta pääsi tosissaan käyntiin. 
Vuonna 1952 julkaistussa Kotkan teknillinen koulu 
50-vuotias -kirjasessa kuvaillaan oppilasyhdistyksen 
toiminnan tarkoituksen olleen ”sisäisen toverihengen, 
henkisen- ja fyysillisen vireyden sekä viihtyisyyden 
luominen opiskelun yhteyteen. Urheilutoimikunta 
erilaisin kenttä-, palloilu- ja talviurheilumuodoin ja 
huvitoimikunta illanvietoin hauskoine monipuolisine 
ohjelmineen. Kuorolaulu- ja musiikkiharrastukset 
ovat myös mainitsemisen arvoiset.” 

1960-luvun lopulla opiskelijatoiminta Suomessa 
alkoi saada radikaaleja piirteitä. Vaadittiin koulu- ja 
opintodemokratiaa, koulunuudistusta jne.. Kotkan 
teknillisen koulun oppilasyhdistyksen 1968 - 1969 
toimintakertomuksessa todetaan kuitenkin, että ”tek-
nillisten alojen opiskelijoiden piirissä kyseiset asiat 
eivät ole suuremmin vaikuttaneet. Sitävastoin levot-
tomuutta ja keskusteluja on herättänyt epävarmuus 
kesätyöpaikkojen saamisesta ja työhön sijoittumisesta 
opintojen päätyttyä.” 

1960-luvun lopulla yhteistä vapaa-ajan toimintaa 
harrastettiin oppilasyhdistyksenkin kautta, mutta 
enemmänkin ”epävirallisemmin” oman luokan puit-
teissa. Tuolloin oli tapana tehdä viimeisenä opinto-
vuotena ulkomaille suuntautunut ekskursio yritys-
vierailuineen. Matkalla tuli olla mukana myös joku 
opiston opettajista matkan vetäjän roolissa. Vuonna 
1968 valmistuneen rakennusinsinööriluokan oppilas 
muistelee, kuinka tulevaan Tanskan ja Saksan mat-
kaan kerättiin rahaa yhteistoiminnassa saman vuosi-
kurssin konepuolen opiskelijoiden kanssa, jotka olivat 
myös lähdössä omalle ekskursiolleen Saksaan. Tuloja 
saatiin mm. myymällä mainoksia kurssijulkaisuun, 
joka oli oppilaiden omin voimin tehty ja painatettu. 
Julkaisu ”Insinöörit 68” oli tarkoitettu vain omaan 
käyttöön eikä sitä myyty eteenpäin, mutta mainos-
tuloja kertyi kuitenkin ihan mukavasti. 

Reissun rahoittamiseksi järjestettiin myös illan-
viettoja. Kerran oli sitten päätetty, että otetaan kot-
kalaiset pääravintolat Seurahuone ja Ruotsinsalmi. 
Rakennuspuoli otti Seurahuoneen ja konepuoli Ruot-
sinsalmen. Hovimestareille vakuuteltiin, kuinka sa-
lit tulisivat varmasti täyteen. Näin myös tapahtui ja 
hovimestari kiitteli opiskelijoita myöhemmin on-
nistuneesta illasta.

Ohjelmaa oli kaikenlaista ja kerran saatiin jopa 
itse Irwin Goodman esiintymään.

”Meil oli suureellinen ajatus, et hän vetää kaks 
lauluu. Nyt tähän aikaan Seurahuoneella ja sitten 
mene Ruotsinsalmeen ja tulee takasi ja menee... Ehei, 
perkeles! Se sano Irwin meille, kun, me oltiin taka-
huonees sen kaa, ja se kyseli et mikäs teil on nyt tää 
ajatus. Ei, hän laulaa ne neljä lauluu tässä ravintolas 
ja sit hän menee toiseen. Ei hän tässä nyt veivaa edes 
takas. Niin se vaan laulo.”

Oppilaiden yhteistoiminta ei kuitenkaan ollut pelk-
kää juhlimista ja hauskanpitoa: 

Oppilaille tunnustus verenluovutuksesta
(Uusi Suomi 30.4.1961)

 
Kotkan Teknillisen Koulun oppilaat saivat eilen pi-
detyssä koulunsa päättäjäisjuhlassa tunnustuksen 
ahkerasta toiminnastaan Veripalvelun hyväksi. Pojat 
ovat vuodesta 1953 lähtien eli kahdeksana lukuvuo-
tenaan antaneet Kotkan sairaalaan 1.000 litraa eli l 
kuutiometrin verta.

Sairaalan edustajana tri G ö s t a Björkenheim 
lausui tunnustuksen oppilaitoksen edustajille ja ve-
renluovuttajille ja ojensi koululle SPR:n myöntämän 
kunniakirjan. Verta on Kotkan sairaalaan saatu 2.500 
kpl 400 gramman vetoista pulloa eli keskimäärin hie-
man alle kaksi pullollista jokaisena työpäivänä. — AJ.

Ainutkertaiseksi jäänyttä yhteistoiminnan muo-
toa muistelee seuraavassa kirjoituksessaan Juhani 
Randén, joka tapahtuma-aikana oli itsekin vielä ra-
kennusinsinööriopiskelija.

”Vuonna 1971 4. vuosikurssin insinöörioppilaat 
järjestivät Kotekolla rakennusalan näyttelyn, jolle 
annettiin nimi Pienrakentajapäivät -71. Tarkoituksena 
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oli kerätä keväällä valmistuvan kurssin opintoretkeä 
(1. luokkaretkeä) varten hiukan rahaa. Pyrkimyksenä 
oli myös, että jos näyttely onnistuu, siitä voisi tulla 
toistuva perinne Kotkassa. Budjetti riistäytyi kuitenkin 
positiivisella tavalla käsistä, kun näytteilleasettajia 
ilmoittautui yli kaikkien odotusten. Kotekon aulat 
ja juhlasali, osin käytävätkin olivat tupaten täynnä 
”standeja”. Homma paisui niin mittavaksi, että ke-
vätlukukaudella 1971 oli opettajien luvalla irrotettava 
muutama ”näyttelykomissaari” hoitamaan kokopäi-
väisesti asioita, jotta järjestelyt sujuisivat vastuulli-
sesti. Avajaisissa piti puheen Rakennushallituksen 
silloinen pääjohtaja Kalevi Sassi ja myös kaupungin 
johtoporrasta oli paikalla. Edesmenneen A.V. Mäen 
pyynnöstä voitosta osa tuloutettiin Kotkan Insinöö-
rioppilastalon Tuki ry:lle. Lopulla rahalla opiskelijat 
tekivät opintoretken Puolan Varsovaan, jossa elettiin 
tuohon aikaan ”herroiksi”. Valitettavasti nämä mes-
sut jäivät myöhempinä vuosina vaille jatkoa. Liekö 
esteenä yrittäjyyden puute vai pelko valtavasta työ-
määrästä, jota kieltämättä opiskelu haittasi. Tai sitten 
päinvastoin. Joka tapauksessa toteutunut näyttely 
antoi opiskelijoille aimo annoksen itsetuntoa, yrittä-
jähenkisyyttä ja yhteisöllisyyttä kanssa kavereiden ja 
ympärillä olevan työelämän.”

Kotkassa toimi insinöörikoulutuksen alettua oma 
oppilasyhdistyksensä sekä teknikko- että insinööri-
opiskelijoille. Vuoden 1971 lopulla voimat yhdistettiin 
KoTOL:n Oppilaskunta ry:ksi. Oppilaskunta hoiti 
oppilasruokalaa, jossa ruokailijoita kerrottiin olleen 
noin 700 päivittäin. Lisäksi oppilaskunta hoiti myös 
koulun kirjakauppaa. Oppilaskunnan toimenkuvaan 
kuuluivat myös perinteiset yhdistystoiminta, hu-
vielämä, urheilu- ja kerhotoiminta. Vuonna 1982 hen-
kilökuntaa oli 16, joista toiminnanjohtaja (vuodesta 
1976 Martti Autio) oli palkattu yhdessä opiskelija-
asuntolan omistaneen Kotkan Insinöörioppilastalon 
Tuki ry:n kanssa. (Martti Autio. TOOLILAINEN 
5/82) Myöhemmin oppilaskunnan toiminnanjoh-
tajana toimi Veijo Räsänen.

Kurssijulkaisuja toimitettiin 1960-luvulta vuoteen 
1996 asti.

Kun vuonna 1962 ryhdyttiin antamaan teknik-
kokoulutuksen lisäksi myös insinöörikoulutusta, 

kasvoivat opiskelijamäärät ja Kotekolla alkoi tilan-
puute taas vaivata. Samanaikaisesti myös opiskeli-
joiden asunnonsaanti vaikeutui entisestään. Vuonna 
1965 perustettiinkin Kotkan Insinöörioppilastalon 
Tuki r.y., jonka ensimmäisiä tehtäviä oli tutkia op-
pilastalohankkeen käynnistämistä. Tässä työssä 
voimahahmona ja alullepanijana oli vuonna 2012 
edesmennyt insinööri Arvo Aatos Viljami Mäki, joka 
toimi näissä tehtävissä sekä myös teknillisen oppilai-
toksen neuvottelukunnassa yhteensä 39 vuotta. Mäki 
tunnettiin myös Kotkan Meripäivien isänä. Työn 
tuloksena valmistuikin Langinkoskelle Koskisopen 
oppilastalot vuosina 1970 – 1995 ja Arvosoppi 1991. 
Kaikki talot suunnitteli yliopettaja, arkkitehti Pertti 
Autio. Näiden lisäksi Kotkaan valmistui myöhemmin 
muitakin oppilastaloja tarjoten nykyisin ( vuonna 
2012 ) asunnot n. 700 opiskelijalle. Insinöörioppilas-
talon Tuki r.y.:n toiminnanjohtajana ja myöhemmin 
toimitusjohtajana teknillisen oppilaitoksen aikana 
toimi Martti Autio.

1970-luvun loppupuolella ei eräältä mittaus- ja 
säätötekniikan linjan luokalta ollut aktiivisia edusta-
jia oppilaskunnassa, vaikka sen toiminnan sanottiin-
kin olleen hirveän hyvä. Luokkahenkeä toteutettiin 
ennemminkin oman luokan puitteissa mm. erityisen 
oman lomarahaston avulla. Rahastoa kartutettiin 
milloin milläkin tavalla ja saavutetuilla tuotoilla 
tehtiin ekskursioita esimerkiksi Tampereelle. Matkat 
olivat raskaita, mutta mukavaa oli. Ohjelma näillä 
retkillä jakaantui yleensä viralliseen ja ei-viralliseen 
osioon. Raskaan näistä reissuista taisi tehdä juuri 
tämä viimeksi mainittu, ei-virallinen osuus.

Rakennusmestarioppilas 1980-luvulta kertoo 
oppilaiden yhteisen vapaa-ajan vieton sisältäneen 
kaukalopallon peluuta ja noin kerran kuukaudessa 
oli joku tilaisuus ravintolassa. Toiminnan luonnetta 
ei enää kuvailtu eikä mielletty aktiiviseksi oppilas-
kuntatoiminnaksi. Kysymys oli enemmänkin nuor-
ten samanhenkisten ihmisten vapaa-ajan vietosta. 
Vuonna 1992 valmistunut energialinjan insinööri 
Marko Immonen kuvailee oppilaiden ryhmäytymistä 
seuraavasti: ”Oli vähän omia kuppikuntia kun oli eri-
ikäistä porukkaa. Mutta meillä noin 1967 syntyneillä 
oli neljän ukon ryhmä.” Hän mainitsee myös sen, ettei 
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ollut mikään aktiivi oppilaskunnassa. Opiskelijoiden 
yhteisöllisyydelle tuntuu käyneen samoin kuin opet-
tajien yhteisöllisyydelle - kontaktit ovat laajentuneet 
ammatillisen viiteryhmän ulkopuolelle. Helpompi 
liikkuvuus autoistumisen myötä ja nykyaikaiset 
kommunikaatiovälineet helpottavat yhteydenpitoa 
kauemmaksikin jääneisiin kotipaikan ihmisiin, mikä 
saattaa osaltaan vähentää opiskelijayhteisön antaman 
tuen ja yhteisöllisyyden tarvetta. 

Naisia tekussa
Ensimmäisessä eli vuoden 1898 vuosikertomuksessa 
mainitaan, että kouluun haki myös yksi nainen. Kuka 
tämä rohkea yrittäjä oli, ei arkistoista selvinnyt, sillä 
opiskelupaikkaa hänelle ei jostain syystä myönnetty. 
Ensimmäinen nainen valmistui Kotkan teknillisestä 
oppilaitoksesta (rakennusinsinööriksi) vasta vuonna 
1970. 

Vaikka tekniikan oppilaitokset tuntuvat olleen 
melko lailla miehisiä paikkoja, niin opiskelijoiden 
kuin opettajienkin suhteen, on opettajakuntaan kuu-
lunut naisia jo Viipurin ajoista alkaen. Lauri Niikko 
muistelee saksan kielen opettajansa olleen naisen ja 
myös terveysoppia oli piipahtanut opettamassa nai-
nen, joka ei kuitenkaan viihtynyt miesten joukossa 
vaan lähti nopeasti muualle. Aloittaessaan vuonna 
1988 työnsä rakennustekniikan opettajana Juhani 
Randén tuli eläkkeelle jääneen Anna-Liisa Hoikkalan 
tilalle. Vielä tuolloinkin ammattiaineiden opetta-
jat olivat kuitenkin yleisesti ottaen lähinnä miehiä. 
Suomen ja vieraiden kielten opetuksesta vastasivat 
yleisemmin puolestaan naiset. Eräässä haastattelussa 
eräs naisopettaja totesi, että kielten opettajilla, jotka 
koostuivat naisista, oli vahva yhteisrintama.

Kotekon aikana ei opiskelijoidenkaan joukossa 
juuri naisia näkynyt ja jos heitä jokunen olikin, niin 
lähinnä rakennuspuolella. Siirryttäessä Metsolaan 
naisten määrä lisääntyi, ehkäpä muutamaan pro-
senttiin kokonaismäärästä, mutta silloinkin lähinnä 
rakennuspuolelle. Konepuoli pysyi vielä Metsolas-
sakin varsin miehisenä alana. Kun 1970-luvulla al-
koivat kolmivuotiset ylioppilaspohjaiset linjat, alkoi 

naisopiskelijoiden määrä konepuolellakin kuitenkin 
hiljalleen lisääntyä.

Naisten tulo opiskelijoiksi nähtiin haastatteluai-
neistossa positiivisena asiana. Heidän motivaationsa 
mainittiin erittäin hyväksi, samoin kehuttiin nais-
opiskelijoiden hyvää vaikutusta miesopiskelijoihin 
ryhmätöitä tehdessä. Tässä esimerkkinä miesopetta-
jan kommentti naisopiskelijoista kysyttäessä.

”Mä en nää mitään pahaa, en pienintäkään 
pahaa. Niitähän alko eniten tulee tonne tuo-
tantotalouspuolelle, sielt se alko. Ja sit niitä 
alko olla yksittäistapauksii raksalla ja yksit-
täistapauksii konetekniikan puolel. Mutta on 
totta kai niin miehis kuin naisissakin niitä, 
joille tekniikan ymmärtäminen on vaan vai-
keeta. Mutta näin kokonaisuutena pidän erit-
täin positiivisena asiana sitä.”

Kuinka miesvaltainen opettaja- ja opiskelija-
joukko sitten suhtautui eri alaa edustavaan naiseen. 
Suurin osa opettajista tunsi esimerkiksi liikunnan-
opettaja Marja-Sisko Luoteen jo ennestään, ja lii-
kuntaan pakollisena oppiaineena suhtauduttiin asi-
allisesti, olihan kysymyksessä ylhäältä päin annettu 
opetussuunnitelma. AMK:n tullessa oli havaittavissa 
kenties jonkinlaista huolta siitä, että muut aineet vei-
vät ammattiaineilta liian paljon tunteja. Opiskelijoi-
den arvostus tuli puolestaan ansaita oman osaamisen 
kautta ja etenkin aluksi saatettiin suhtautua epäillen 
nuoren naisen kykyjä kohtaan, mutta ongelmaksi asti 
ei asia koskaan Luoteen kohdalla noussut.

Vuonna 1963 matematiikan opettajaksi Kot-
kaan tullut Tuulikki Mäkelä kertoo, kuinka tuol-
loin 26-vuotias nuori nainen oli ensimmäiset vuodet 
hämmästelyn aihe, mutta positiivisessa mielessä. 
Työhön perehtyminen alkoi silloisen rehtorin ja ma-
tematiikan yliopettajan Samuli Laukkasen pienellä 
opastuksella. Vaikka tuore matematiikan opettaja 
olikin nuorempi, kuin osa opiskelijoista, häneen suh-
tauduttiin hyvin ja asiallisesti. Jos joku opiskelijoista 
sattuikin jotain poikkipuolista sanomaan, nousi heti 
joku toinen opettajaansa puolustamaan. Kerran, kun 
Mäkelä oli jakamassa takaisin tarkastettuja koepa-
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pereita opiskelijoille, hän oli todennut, että nyt olisi 
sitten aika valittaa, jos joku on mielestään saanut liian 
huonon numeron. Silloin oli luokasta alkanut kuulua 
murheellinen valitus voi voi voi … voi voi voi…! 

Suomen kielen opettajana Salme Taubertilla oli 
jo ennen Kotkan teknillistä oppilaitosta opettajan 
kokemusta nuorempien opiskelijoiden parista. Tä-
män takia olikin jännittävää asettua opettamaan 
nuorena naisena oppilaita, jotka olivat jo aikuisia 
ihmisiä. Kurinpito-ongelmia ei ollut ja oppilaat olivat 
yleensä mukavia ja hyvin käyttäytyviä. Jo sotaväen 
käyneet pojat olivat tottuneet noudattamaan kuria, ja 
vuonna 1973 Taubertin aloittaessa joukkoon mahtui 
jo muutama naisopiskelijakin.

Kysymyksessä oli kuitenkin kiistatta miesvaltai-
nen ala. Suurin osa haastatelluista antaa kuvan asial-
lisesta kohtelusta niin opiskelijoiden, kuin opettajien 
puolelta. Miehiä haastatellessa asia kuitataan usein 
sanomalla, että suhtautuminen oli ”ihan hyvää ja 
asiallista” tai asiasta ei erikseen puhuta vaikka siihen 
haastattelija viittaisikin. Monissa historiikeissa val-
litsee eräänlainen konsensuksen ääni. Yhteisöllinen 
muisti luo helposti kuvan tiiviistä ja ongelmattomasta 
yhteisöstä. Ongelmista ja toiseudesta yhteisön sisällä 
helposti vaietaan. Aivan näin mutkatonta ei naisten 
elämä miehisessä insinöörien linnakkeessa kuiten-
kaan aina ollut. Opettajiin ja opiskelijoihin mahtui 
aina mukaan niitä, joiden mielestä tytöt eivät sovi 

tekniikan alalle. 
1970-luvulla Kotkan tekussa opiskellut naisopis-

kelija kertoo, kuinka hän on edelleen tyytyväinen 
opiskelupaikkaansa ja kuinka opiskelu sinänsä oli 
suurimmaksi osaksi ok. Joiltakin opettajilta hän koki 
saaneensa ilman syytä huonompia koe- ja kurssi-
numeroita kuin miesopiskelijat. Jos asiasta uskalsi 
valittaa, asia kuitattiin sanomalla, että kukaan ei 
ole koskaan valittanut ja se siitä. Valittamisesta oli 
kuitenkin se seuraus, että otettiin yhä enemmän 
pihteihin, opettajan äänensävy oli erilainen kuin 
muille puhuttaessa. Opiskelija kertoo saaneensa yh-
destä aineesta jopa ehdot, vaikka koenumerot eivät 
siihen olisi syytä antaneet ja harjoitustyötkin olivat 
asianmukaisesti tehdyt. Kun opiskelija tästä valitti, 
vastaus kuului ”Minä luulin, että ala-arvoisia on ja 
minä noudatan vain Gaussin käyrää.” 

Edellä mainittu kohtelu ei kuitenkaan masentanut 
tai lamaannuttanut naisopiskelijoita. Eriarvoisen 
kohtelun katsottiin osaltaan myös koulivan tulevaa 
työelämää varten. Naiset arvioivat jopa olevansa pa-
remmin varustautuneita tulevaan kuin pojat. Mies-
puolisten opiskelijoiden suhteen kanssakäyminen oli 
toimivaa ja luokkahenki oli hyvä. Kukaan ei tosin 
noussut barrikadeille vastustamaan epätasa-arvoista 
kohtelua, mutta huonon koenumeron saaneita autet-
tiin ja kannustettiin.

Vaikka joskus jäi suututtamaan se, että joita-
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kin epäkohtia olisi ehkä pitänyt viedä eteenpäin, 
katsottiin kuitenkin, että opiskeluaika oli kaiken 
kaikkiaan mukavaa. Lisäksi koulussa oppi miesten 
kanssa reilua suoraa puhetta, lyhyttä, ytimekästä 
viestitystä, insinöörimäisyyttä. 1970-luvulla työs-
kennellyt naisopettaja on tiivistänyt aikakauden 
suhtautumistavan seuraavasti.

”Kaiken kaikkiaan aika oli silloin 70-luvulla toi-
nen, ja monet asiat, joita tänään ei enää ymmärretä 
olivat silloin suurelta osin itsestäänselvyyksiä, joskaan 
eivät välttämättä aina oikein.”

Epäkohtiin suhtauduttiin usein vaikenemalla ne 
hiljaiseksi. Jos epäkohtia joskus otettiinkin esille, 
asiat jäivät siihen, niihin ei puututtu. Esimerkiksi 
työmaalla juopuneena esintyminen saatettiin joskus 
hyväksyä ”hiljaisesti”, mutta ainoastaan miesten 
ollessa kyseessä. Alkoholin käytön ekskursioiden 
yhteydessä sanottiin puolestaan välillä aiheuttaneen 
epäkorrektia käytöstä, jota naispuolisten opiskelijoi-
den kerrottiin silloin tällöin ihmetelleen.

Nuoremmat naispuoliset opettajat kohtasivat 
joidenkin työtovereiden taholta tytöttelyä. Opiske-
lijoiden suhtautuminen naisopettajiin oli kuitenkin 
haastattelujen perusteella korrektia ja kohteliasta. 
Vanhempaa naimisissa olevaa naisopettajaa sen sijaan 
saatettiin pitää vähän kuin äitihahmona, jolle saa-

tettiin kertoa avoimesti omista murheista ja asioista.
1970- ja 1980-luvun koulun katsottiin olleen hyvä 

koulu, joka kasvatti insinöörien kanssa toimimiseen. 
1990-luvulla katsottiin yhteiskunnallisen muutoksen 
alkaneen näkyä tasa-arvoisempana kohteluna. To-
sin sanottiin, että käsitys tekniikasta miesten alana 
näkyy joskus yhä tänä päivänäkin tietynlaisena tie-
dostamattomana puheena. Puhutaan siitä, kuinka 
esimerkiksi sanotaan: ”pitäisiköhän mennä luokkaan, 
pojat odottavat, nauroimme poikien kanssa tai jätin 
pojat laskemaan.” Vaikka naisten kokemuksiin saat-
toi joissakin tapauksissa liittyä myös edellä kuvatun 
kaltaisia negatiivisiakin seikkoja, voidaan yleisvai-
kutelman työ- ja opiskelupaikasta olleen kuitenkin 
positiivinen. 
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Kansainvälistyminen ja 
opintomatkojen anti
Teknilliseen opetukseen ovat kuuluneet tärkeänä 
osana vierailut eri kohteisiin Suomessa ja myöhem-
min ulkomaillakin. Jo Viipurin teollisuuskoulun 
ensimmäisissä vuosikertomuksissa kerrotaan opis-
kelijoiden vierailleen lukuvuoden aikana lähiseudun 
teollisuusyrityksissä. Eräs alkuvuosien kurssi oli jopa 
päässyt tutustumaan Viipurin uuden ruumishuoneen 
jäähdytystekniikkaan. 

1960-luvun lopussa opiskellut rakennusinsinööri 
kertoo, kuinka yliopettaja Kauko Lehtilä oli opas-
tanut oppilaitaan sanoen: ”Pojat mä annan yhden 
ohjeen. Muistakaa, että väsyneenäkin tulee voida 
työskennellä... Älkää jääkö sängyn pohjalle makaa-
maan krapulapäissänne.” Tästä tuli luokalle oikein 
kunnia-asia, jota toteutettiin ekskursioidenkin ai-
kana. Yhtäkään vierailua ei kukaan jättänyt väliin. 
Vaikka myö tietysti ryypättii ja rähjättiin, mut joka 
päivä kaikki oli mukana joka ainoo. Me otettiin se 
kunnia-asiaks. Asiasta saatiin erikseen oikein hy-
väksyvä maininta yliopettajalta.

Lehtori Maija Salovaara-Korhonen, ”talon en-
simmäinen kv-henkilö”, kertoo Kotkan teknillisen 
oppilaitoksen kansainvälistymisestä 1970-luvulta 
alkaen. Hänen mukaansa ennen 70-lukua tehtiin 
vain muutamia harvoja opettajien järjestämiä 
luokkaretkiä ulkomaille, esim. Saksaan ja Ruotsiin. 
Näihin osallistui yleensä koko luokka ja opiskelijat 
vastasivat matkakuluista itse keräämällä varoja mm. 
teollisuusyrityksiltä sekä järjestämällä maksullisia 
tilaisuuksia. Matkojen tarkoituksena oli tutustua 
oman alan teollisuuslaitoksiin, oppilaitosyhteistyötä 

ei vielä harrastettu. 
Salovaara-Korhonen kertoo järjestäneensä 

70-luvun puolivälissä ensimmäisen opintomatkan 
koneosaston opiskelijoille Saksaan. Tuohon aikaan 
opiskelijoista noin puolet oli lukenut pitkänä kielenä 
saksan, joten saksan opiskelijoita oli koulussa run-
saasti. Saksaa tai englantia luettiin insinööripuolella 
pakollisena kielenä ja tarjottiin vapaasti valittavana 
kielenä insinööri- ja teknikko-opiskelijoille.

Koko luokka osallistui ensimmäiseen matkaan, 
joka suuntautui Pohjois-Saksaan. Yritysesittelyt oli-
vat saksan kielellä ja saksan opiskelijat olivat ennen 
matkaa oppitunneilla tutustuneet kyseisiin yrityksiin 
ja kouluun. 1970-luvulla vastaavia opintomatkoja 
tehtiin useampia ja silloin alkoi myös suomalaisten 
ja saksalaisten opiskelijoiden yhteinen intensiivi-
viikkokokeilu, jossa keskityttiin johonkin yhteiseen 
teemaan, kuten esim. suomalainen teollisuus vs. sak-
salainen. Opiskelijat pitivät esityksiä saksaksi. Rahoi-
tusta saatiin usein saksalaiselta DAAD:ltä (Deutscher 
Akademischer Austauschdienst). 

Luokkaretkiä Saksaan tehtiin 1980-luvulla vuosit-
tain, 90-luvulla jopa kahdesti vuodessa. Tänä aikana 
luotiin perusta koulun nykyiselle kansainväliselle 
toiminnalle. Sponsoreita olivat tällöin suomalaiset 
ja saksalaiset toimijat, säätiöt, rahastot jne. Yleensä 
apuraha riitti kattamaan opiskelijoiden matkakus-
tannukset. 1980-luvulla oli vielä paljon pitkän saksan 
lukeneita, mutta 90-luvulla alkoi näkyä nykyinen, 
englantipainotteinen kehitys. Useimmat insinöö-
riopiskelijat lukivat saksaa lyhyenä kielenä, joten 

UUSIA TUULIA
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saksan opiskelijoiden ja opintomatkoille osallistuvien 
ryhmäkoot pienenivät. 

Salovaara-Korhonen järjesti myös useita opetta-
jien opintomatkoja ja messumatkoja Saksaan. Matkat 
olivat onnistuneita, halukkaita matkalle osallistu-
jia riitti aina, ja matkalla opettajat kartuttivat kan-
sainvälistä osaamistaan, mutta vapaa-ajan viettoa ei 
unohdettu! Matkat hoituivat lentäen, laivalla ja jopa 
muutama Ruotsin kautta junalla.

Kouluissa opiskelijat tutustuivat saksalaisiin opis-
kelijoihin ja loivat verkostoja, samoin kuin opettajat 
tutustuivat esimerkiksi oman aineen vastaaviin kol-
legoihin Saksassa ja näkivät toiminnan saksalaisissa 
ammattikorkeakoulussa. Samalla opintomatkailijat 
pääsivät tutustumaan heidän korkeatasoisiin, yritys-
ten sponsoroimiin laboratorioihin. Tutuksi tulivat 
myös opetussuunnitelmat, joita yhdessä vertailtiin.

 Matkoilla tulivat tutuksi myös saksalainen 
yhteiskunta, kulttuuri, siellä aistittiin ”eurooppalai-
suutta”. Matkoihin sisältyi usein myös vapaa-aikaa, 
kuten Bundesliigan ottelu, teatteria, jopa oopperaa, 
museoita, kirkkoja, linnoja, keskiaikaisia kaupunkeja 
sekä olut- ja viinitupia. Opiskelijat oppivat kansain-

välisyyteen ja käyttäytymään vieraissa oloissa. Pa-
nimoissakaan kaikki tarjolla oleva ei ole välttämättä 
tarkoitettu juotavaksi. Pöydällä olevat yrityksien lah-
jat eivät myöskään välttämättä olleet opiskelijoille 
tarkoitettuja eikä lasiin pitänyt tarttua ennen isännän 
”Toastia”.

Pienet kommellukset kuuluivat asiaan, mutta ylei-
sesti ottaen opintomatkat sujuivat ilman suurempia 
ongelmia. Koulussa Kotkassa Salovaara-Korhonen 
järjesti opiskelijoille saksan kurssin päättäjäisiksi 
mm. Oktoberfestin ja saksalaisten viinien maistajai-
set tietopaketteineen, juhlittiin myös keskieuroop-
palaisia karnevaaleja. 1970-luvulta alkaen kansain-
välinen toiminta on jatkunut ja monipuolistunut 
Kotkassa ja mukaan on tullut useita muita partnereita 
eri kansallisuuksista. 

Myös oppilaiden puolella saatiin tottua 1990 - 
luvulla kansainvälisyyteen esimerkiksi Kotkaan saa-
puneiden vaihto-oppilaiden myötä. Suomen kielen 
opettaja Salme Taubert kertoo vaihto-oppilasryh-
mästä, jolle hänen tuli pitää kurssi suomen kielestä, 
kulttuurista ja historiasta. Kurssi toteutettiin yhteis-
työssä Taubertin tunteman lukion opettajan kanssa, 

Ekskursiolla Lyypekissä. Oikealta lukien rehtori Erkki Ojanen, Kari Kokkonen, Merja Mäkelä, professori 
Taurit ja Tuulikki Mäkelä. Vasemmalta lukien Simo Ollila, Risto Korhonen ja Maija Salovaara-Korhonen.
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jolla oli kokemusta työskentelystä ulkomailla. Tämän 
tehtäväksi tuli suomen kielen alkeiden ja perustei-
den opettaminen, kun Taubert itse keskittyi enem-
mänkin kulttuuri- ja historiapuoleen. Oppilaita oli 
ainakin Kiinasta, Englannista, Saksasta ja Itävallasta. 
Ryhmän kanssa vierailtiin mm. Kotkan kirkossa 
Messias-oratoriota kuuntelemassa ja pitipä Taubert 
vaihto-oppilaille pikkujoulutkin omassa kodissaan. 
Musiikkipuolesta juhlassa vastasivat saksalaiset laulu- 
ja pianonsoittotaitoiset opiskelijat. Suurimman vai-
kutuksen taisi kurssipalautteen mukaan kuitenkin 
tehdä syksyinen retki Palvaanjärvelle. Ohjelmassa oli 
suomalaiskansalliseen tyyliin saunomista ja uimista 
syksyisessä järvivedessä. Eksoottisen kokemuksen 
kruunasi vielä suppilovahveroiden kerääminen met-
sästä.

Ammattikorkeakoulu-
kokeilu 

 
1990-luvulle tultaessa ryhdyttiin Suomessa yhden-
tämään opistotasoista opetusta. Malliksi otettiin 
Euroopassa kehitetty ammattikorkeakoulujärjes-
telmä. Ammattikorkeakoulujen tehtäväksi määritel-
tiin luoda Suomeen yliopistolaitokselle rinnakkainen 
korkeakoulu ammatillista opetusta yhdistämällä ja 
lisäämällä sen käytännönläheisyyttä ja teoreettista 
tasoa. Saksan lehtori Maija Salovaara-Korhosen 
mukaan 1970-luvulla alkoi Suomeen tulla tietoa 
saksalaisesta (Saksan Liittotasavalta) ammattikor-
keakoulumallista. Saksassa Fachhochschule-järjes-
telmä perustettiin 60-luvulla. Pyrkimys oli nostaa 
valtiollisten insinöörikoulujen statusta. Yksi van-
himmista saksalaisista ammattikorkeakouluista on 
FH-Lübeck, joka aloitti toimintansa 1969 ja jossa 

yhdistyi silloin useampia opistotasoisia oppilaitoksia. 
Salovaara-Korhonen kertoo rehtori Luoteen tiedus-
telleen häneltä Fachhochschule-koulutuksesta sekä 
pyytäneen häntä hankkimaan aiheesta tietoa. Näin 
lähti Kotkan teknillisen oppilaitoksen kansainvälis-
tyminen käyntiin. Salovaara-Korhonen hankki tietoa 
vastaavista saksalaisista kouluista, koulutusjärjestel-
mästä, koulutusaloista, professoreista, rehtoreista ja 
mahdollisista sopivista partnerikouluista. Sopivana 
partnerikouluna hän piti Lyypekin ammattikorkea-
koulua, koska koulutusalat olivat hyvin samanlaiset 
kuin Kotkassa ja Lyypekki oli ja on edelleenkin Kot-
kan ystävyyskaupunki.

Opetusministeriö jätti kuitenkin teknikkokou-
lutuksen ammattikorkeakoulukokeilun ulkopuo-
lelle. Perusteluina esitettiin, että ammattikorkea-
kouluun ei voi tulla useantasoisia tutkintoja samalle 
koulutusalalle. Päätöstä vastustivat teknikoiden ja 
insinöörien etujärjestöt, TOOL sekä teollisuuden 
edustajat. Teknikkokoulutuksesta päätettiinkin ke-
hittää konepuolella käytäntöpainotteinen insinöörin 
tutkinto. Entisenlaisen rakennusmestarikoulutuksen 
lopettaminen katsottiin haastatteluissa suureksi vir-
heeksi. Koettiin, että sen mukana hävisi vähitellen 
myös ammattiosaamista, materiaalituntemusta, työ-
maiden valvontaa, työn organisoinnin osaamista ja 
pienrakentamisen taitoa ja kaivattiin keskijohdon 
työntekijää, koulutettua työntekijää.

Kotkan teknillinen oppilaitos, metsä- ja puuta-
lousoppilaitos sekä merenkulkuoppilaitos saivat ke-
väällä 1991 yhteisen ammattikorkeakoulun kokeilulu-
van. Näin Viipurissa 1800-luvun lopulla aloittaneiden 
oppilaitosten tiet yhtyivät kolmannen kerran. Koska 
Pohjois-Kymenlaaksossa oli vireillä samankaltainen 
hanke, ilmoitti valtioneuvosto, että Kymenlaakson on 
yhdistettävä hankkeensa. Näin syntyi vuonna 1996 
Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Oy.
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TYÖELÄMÄÄN

Vuonna 1907 opiskelun aloittanut Vihtori Nevalai-
nen kertoo 50-vuotisjuhlajulkaisussa, että koulun 
ensimmäisinä vuosikymmeninä työmahdollisuu-
det olivat hyvät. Tavallisesti koululta oli jo ”tilattu” 
kaikki miehet, joiden tehtäväksi jäi vain matkustaa 
tarjottuun työpaikkaan.

Valmistuminen vuonna 1938 Viipurin teolli-
suuskoulusta ei aiheuttanut Lauri Niikon mukaan 
suureellista juhlintaa. Kukin piti itse omalle suvul-
leen juhlat, mutta koulu itsessään ei kovasti tapausta 
juhlistanut. Vastavalmistuneet teknikot olivat kaikki 
köyhiä ihmisiä, joilla oli kiire tienaamaan rahaa. Tek-
nikoksi valmistumisen pitikin antaa hyvät valmiudet 
työelämään, jopa niin hyvät, että opettaminenkin 
onnistui.

”Sit ku tulee mies vaikka pystymetsästä… siihen 
aikaan ei ollut sillä lailla ammattikouluja niin se piti 
mestarin opettaa, että tällä tavalla työ tehdään. Sen 
takia siinä piti olla harjoitteluu ja sitte koulussa se 
teoria.” 

Heti joulun 1938 jälkeen oli vasta valmistuneelle 
Niikollekin työpaikka valmiina Karhulan lasiteh-
taalla. Tehtaan johtaja itse oli käynyt koululla et-
simässä sopivia ehdokkaita, ja opettajan suosituk-
sesta kolme uutta teknikkoa lähti länteen kohden 
Karhulaa arvaamatta, että parin vuoden kuluttua 

kaikkien tiet johtaisivat sotaan, jonka johdosta koko 
teollisuuskoulu seuraisi heidän perässään. Kieltolain 
kumoamisen jälkeen oli Suomeen tullut suuri lasi-
pullopula, jonka Ahlström osakeyhtiö oli päättänyt 
ratkaista automatisoimalla lasitehtaan pullotuotan-
non. Ahlström itse piti tulokkaille puheen, että heidät 
oli palkattu automatisoimaan Suomen lasiteollisuus. 
Siihen asti kaikki viinapullot oli tehty puhaltamalla ja 
vuorokausituotanto oli vain 1200 – 1300 pulloa. Auto-
maatilla tehtiin 25 pulloa minuutissa. Automatisointi 
jäi tuoreiden teknikoiden Niikon ja Kekin tehtäväksi. 
Kekki tosin kyllästyi pian lasiteollisuuteen ja siirtyi 
aseteollisuuden pariin, minkä jälkeen palkattiin kaksi 
uutta miestä – taas Viipurista. Nämä kolme miestä 
jatkoivat pullotuotannon automatisoinnin parissa, 
kunnes Niikko jäi taas yksin, kun toinen miehistä 
kaatui sodassa ja toinen muutti Kanadaan.

Vuonna 1968 valmistuneille rakennusinsinöö-
reille työllistyminen ei kaikille onnistunut enää niin 
helposti. ”Oli suht tiukkaa, kaikki opiskelukavereista 
ei heti saanu töitä. Meille oli ehkä puolelle varma 
paikka silloin.” Kyseiseltä vuosikurssilta valmistunut 
ja historiikkia varten haastateltu mies itse pääsi sen 
sijaan heti töihin Helsinkiin kustannuslaskentapuo-
lelle. Nuorten insinöörien alkua työelämässä hän on 
kuvaillut seuraavasti.
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”Silloin aloitettiin yleensä toimistolta tai nuorem-
man rakennusmestarin hommista. Silloin ei insinöörit 
yleensä menny sinne, ne meni mieluummin toimisto-
töihin, kun oli vähän käyty koulua niin... piti saada 
olla valkonen paita päällä.” 

Kyseinen henkilö sanoi haastattelussa arvosta-
vansa kovasti ammattikoulun ja rakennusmestari-
koulutuksen suorittaneiden käytännön rakennus-
taitoa, jonka hän rehellisesti sanoo itsellään olleen 
aika ohutta heti oman valmistumisen jälkeen, vaikka 
insinöörikoulutuksen lisäksi oli monelta kesältä ker-
tynyt jo rakennusalan töitäkin. Mutta työ tekijäänsä 
opettaa ja lopulta tämänkin insinöörin ammattitai-
toa on hyödynnetty laajemminkin, myös kotimaan 
rajojen ulkopuolella. 

Vuonna 1992 insinööriksi valmistuneelle Marko 
Immoselle koulusta valmistuminen puolestaan sijoit-
tui aikaan, jolloin lama puski päälle ja töitä oli vaikea 
saada. Pikavisiitiksi tarkoitettu käynti Ahlströmin 
Kuitulasilla Karhulassa, ei insinöörihommissa vaan 
vuorotyömiehenä, venähti kuuteen vuoteen. Laman 
jälkeen alkoi sitten löytyä koulutusta vastaaviakin 
töitä.

Kotkan aikaiset tekniikan opiskelijasukupolvet 
eivät onneksi joutuneet enää mukaan sotiin, vaan 
ovat saaneet osallistua Suomen teollisuuden raken-
tamiseen sotakorvausten aiheuttaman voimakkaan 
teollisuustuotannon nousun vanavedessä. Lamavuo-

sia seurasivat puolestaan aina nousukaudet hyvine 
työllisyystilanteineen. Kuten aiemmin jo kuvattiin, 
Kotkan koulutusta rakennettiin osittain yhteistyössä 
ympäröivien yritys- ja teollisuuslaitosten kanssa, 
mutta toki aina Ammattikasvatushallituksen asetta-
mien opetussuunnitelmien puitteissa. Pekka Suhosen 
mukaan vallalla oli sellainen käsitys – muuallakin 
kuin Kotkassa – että Kotkan teku kuului ”viiden 
parhaan joukkoon”. Työharjoitteluilla ja projektitöillä 
saatiin usein jalka oven väliin, jolloin valmistumisen 
jälkeinen työllistyminen helpottui huomattavasti. 
Kotkan tekusta valmistuneet tuntuivat kelpaavan 
hyvin yrityksille. Veikko Vuoksio kuvaa, kuinka hän 
Jaakko Pöyryllä vieraillessaan huomasi kuinka siellä 
oli pilvin pimein kotkalaisia.

”Oli kiva kulkea siellä morjestellen tuttuja ihmi-
siä. Oli kiva huomata, että oltiin koulutettu ihmisiä, 
jotka sitte kelpaa.”
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Viipurin teollisuuskoulu toimi Viipurissa yhteensä 
noin 45 vuotta. Ensin vuoden 1918 sota keskeytti 
toiminnan, sitten toisen maailmansodan vuodet 
1939 – 1944. Teknikoita valmistui tuona ajanjak-
sona yhteensä noin 1500. Kotkaan muuton jälkeen 
koulutyö vakiintui ja Kotkan teknillisestä koulusta 
tuli tärkeä opinahjo kymenlaaksolaisille ja muillekin 
eteläsuomalaisille tekniikan opiskelijoille. 

Vuosina 1945 – 1995 Kotkan teknillisestä oppilai-
toksesta valmistui yhteensä noin 3700 teknikkoa ja 
vuodesta 1962 alkaen ammattikorkeakoulun tuloon 
1996 noin 2700 insinööriä. Oppilaitos oli siis merkit-
tävä kouluttaja ja myös työnantaja Kotkan alueella.

Yleisenä piirteenä voidaan todeta, että opiske-
lijajoukko oli kunnianhimoista ja tavoitteellista. 
Haluttiin valmistua määräajassa ja saavuttaa hyvä 
ammattitaito. Luultavasti koulumaisuus ja tiukka 
opiskelutahti, ennakkoharjoittelu, luokan tuki sekä 
opetuksen ajan tasalla pysyminen tuottivat tulosta. 
Hyvin harvan opiskelu katkesi kesken, valmistumis-
prosentti oli korkea.

Tekniikan opetus jatkuu Kymenlaakson ammat-
tikorkeakoulussa, tosin erilaisin käytännöin ja pai-
notuksin. Toivomme menestystä yritykselle.

LOPUKSI
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vuosikertomukset, 1990 alkaen kurssijulkaisut)

Opettajaluettelo 1898 - 1993, sis. yliopettajat
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opettajat (Lähde: vuosikertomukset, 1989 alkaen: 
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Opettajakunta
Jo Viipurin teollisuuskoulun ja Kotkan teknillisen koulun 
aikana palvelleet opettajat

Ikonen K.L  huoneenrakennus rehtori   1898 – 1918
Brander F.A  koneenrakennus  lehtori   1898 – 1905
Suonivaara, K.W  koneenrakennus  lehtori, rehtori  1905 – 1937
Fraser, B.O.G  huoneenrakennus lehtori   1918 – 1939
Jalo Kaarlo  koneenrakennus  lehtori, rehtori  1937 – 1967
Laukkanen Samuli matematiikka  leht., yliop., rehtori 1947 – 1970
Bengts, Anders-Olof ammattiaineita     1949 – 1950
Bruun, Th  rakennusaineet     1951 – 1963
Luode, K  koneenrakennus  leht., yliop., rehtori 1953 – 1986
Arama, E  konemestarit  lehtori   1959 – 1987
Pirinen Urpo  koneenrakennus     1960 – 1963
Tamminen, Ilmari fysiikka   lehtori   1961 – 1975

Kotkan teknillisen oppilaitoksen aikana palvelukseen tulleet

Yliopettajat  
Anttila Seppo  sähkötekniikka   1970 – 1992
Autio Pertti  talonrakennus   1962 – 1993
Eskelinen Pekka  elektroniikka   1992 – 1997
Harju Timo  matemaattiset aineet  1975 – 2010
Helenius Pertti  koneenrakennus   1979 – 2000
Huhtinen Markku energiatekniikka   1991 – edelleen
Jauhiainen Olavi  säätötekniikka   1977 – 1987
Kallio Kari  koneenrakennus   1978 – 1993
Kettunen Martti  tietotekniikka   1993 – edelleen
Kontro Tarmo  talonrakennustekniikka  1993 – edelleen
Lehtilä Kauko  talonrakennus   1962 – 1968
Leivo Mika  rakennustekniikka  1987 – 2006
Lyytikäinen Timo matematiikka   1990 – edelleen
Maijanen Jouko  automaatiotekniikka  1987 – 1995
Markkula Pekka  matematiikka, tietotekniikka 1970 – 1993
Mustonen Timo  teollisuustalous ja työnjohto-oppi 1981 – 2012
Mäkelä Merja  automaatiotekniikka  1987 – edelleen
Mäkelä Tuulikki  matematiikka   1964 – 2000
Mäki Pentti  fysiikka    1965 – 1989
Ollila Simo  koneautomaatio   1986 – edelleen
Posio Paula  tietotekniikka   1990 – edelleen
Pousi Tapio  fysiikka    1992 – edelleen
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Pulkkanen Esa   elektroniikka   1986 – edelleen
Roivainen Olavi   voimalaitostekniikka  1990 – 1998
Ruohonen Jorma   tietotekniikka   1987 – 1993
Räisänen Olli   koneenrakennus   1968 – 1988
Sedig Ismo   matematiikka   1986 – 2003
Simonen Esko   tuotantotalous   1987 – 2012
Suhonen Pekka   fysiikka    1978 – 2008
Ulvinen Seppo   talonrakennus   1970 – 1992
Virtanen Esa   koneautomaatio   1988 – edelleen
  
Lehtorit     
Ahtola-Mutikainen Hilkka suomen kieli   1988 – edelleen
Autio Jari   tietotekniikka   1987 – edelleen
Berner Eero   tietotekniikka   1990 – 2008
Grandell Kaija   ruotsi, englanti   1985 – 2011
Hoikkala-Uski Anna-Liisa  talonrakennus   1962 – 1988
Hätälä Pentti   säätötekniikka   1978 – 1981
Jantunen Hannu   rakennusosaston ammattiaineet 1972 – 2006
Kajaste Pentti   rakennusosaston ammattiaineet 1980 – 2005
Karitie Seppo   koneenrakennus   1962 – 1988
Kontturi Sirkka   englanti    1984 – 2012
Korhonen Risto   koneosaston ammattiaineet 1980 – 2013
Korpela Mika-Ville  säätötekniikan ylim.  1982 – 1989
Kosonen Veli   talonrakennus   1969 – 2001
Kupila Tapani   koneosaston ammattiaineet 1970 – 1973
Laine Jaakko   koneosaston ammattiaineet 1986 – edelleen
Lajunen Matti   koneenrakennus   1963 – 1984
Lampola Sakari   automaatiotekniikka  1988 – 1992
Launonen Harri   säätötekniikka   1983 – 1988
Lehtoranta Jouko   tuotantotalous   1990 – 2001
Levomäki Jaakko   elektroniikka   1978 – 2010
Metsä-Simola Timo  koneosaston ammattiaineet 1973 – 1990
Mikkonen Olavi   sähköalan ammattiaineet  1973 – 1989
Mutikainen Pekka  fysiikka, kemia   1976 – edelleen
Mättö Pekka   tuotantotaloudelliset aineet 1978 – edelleen
Ojanen Erkki   matemaattiset aineet  1968 – 1998
Pahlama, Jouko   tietotekniikka   1989 – edelleen
Päällysaho Aila   englanti    1968 – 1999
Randén Juhani   talonrakennus   1988 – 2008
Salovaara-Korhonen Maija saksa, englanti   1973 – edelleen
San Maija   englanti    1990 – edelleen
Seppänen Edvin   matemaattiset aineet  1974 – 1977
Siren-Huhtinen Marja-Liisa englanti, ruotsi ja venäjä  1986 – edelleen
Skinnari Pekka   mittaus- ja säätötekniikka  1973 – 1976
Spets Jukka   konetekniikka   1991 – edelleen
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Taubert Salme  suomen kieli   1977 – 2000
Toivonen Hannu  matemaattiset aineet  1991 – edelleen
Uusitalo Rauno  säätötekniikan ylim.  1981 – 1982
Vahteristo Olli  matemaattiset aineet  1962 – 1965
Vetri Martti  koneosaston ammattiaineet 1973 – 2010
Vittaniemi Matti  sähköosaston ammattiaineet 1974 – 1979
Vuoksio Veikko  matematiikka ja tietojenkäsittely 1989 – 2008
   
Päätoimiset tuntiopettajat   
Aho Pentti  talousaineet   1968 – 1971
Ailio-Piipponen Heli suomen kieli   1976 – 1981
Arkonsuo Hannu  tuotantotaloudelliset aineet 1979 – 1981
Avellan Kari  rakennusosaston ammattiaineet 1976 – 1978
Dufva Juhani  matematiikka   1970 – 1971
Eriksson Timo  sähköosaston ammattiaineet 1975 – 1982
Hakola Ilkka  matemaattiset aineet  1975 – 1984
Heikkilä Seppo  koneosaston ammattiaineet 1975 – 1985
Heinikoski Jarmo tietotekniikka   1988 – 1993
Helander Lars  koneenrakennus   1965 – 1967
Henttinen Seppo  koneenrakennus   1972 – 1974
Hietikko Esa  koneenrakennus, tietotekniikka 1988 – 1992
Hillu Ulla  englanti    1978 – 1981
Holopainen Hannu sähköosaston ammattiaineet 1990 – 1993
Honka Paavo  kemia, fysiikka, prosessitekn. 1972 – 2008
Honkanen Kari  rakennusosaston ammattiaineet 1976 – 1980
Hopfner Kosti  sähkötekniikka   1963 – 1968
Häikiö Esa  lvi    1977 – 1981
Hämäläinen Pertti koneosaston ammattiaineet 1977 – 1979
Kaipainen Pasi  sähköosaston ammattiaineet 1990 – 1992
Kallinen Topi  tietotekniikka   1988 – 1990 
Kalliokoski Lasse  rakentamistaloudelliset aineet 1980 – 1981
Kankkunen Seppo rakentamistaloudelliset aineet 1978 – 1980
Katajisto Jouko  tietotekniikka   1988 – 1990
Keränen Matti  sähköosaston ammattiaineet 1990 – 1992
Keski-Honkola Pertti sähköosaston ammattiaineet 1976 – 1981
Kettunen Ensio  koneenrakennus   1972 – 1975
Kivipuro Maarit  sähköosaston ammattiaineet 1981 – 1982
Koistinen Arvo  koneenrakennus   1965 – 1968
Koistinen Kaarlo  suomen kieli   1968 – 1969
Korhonen Urmas  suomen kieli   1968 – 1969
Kristola Tapani  englanti    1974 – 1981
Kuoppamäki Leena englanti    1980 – 1981
Kuusi-Liebing Pirkko englanti    1983 – 1984
Kyllönen, Pekka  koneenrakennus   1971 – 1972
Kärkkäinen Juhani matemaattiset aineet  1972 – 1974



101

Laasonen Markku laivatekniikka   1990 – 1993
Lahdensuo Marjut englanti    1984 – 1985
Larkimo Juhani  lvi    1976 – 1977
Lehto Simo  fysiikka    1991 – 2000
Linkola Klaus  kemia, matematiikka  1963 – 1966
Loponen Seppo  koneosaston ammattiaineet 1984 – 1986
Lopperi Eino  sähköosaston ammattiaineet 1986 – 1992
Lundan Jaana  teollisuustalouden aineet  1986 – 1987
Luode Seppo  tuotantotaloudelliset aineet 1978 – 1979
Manni Matti  matemaattiset aineet  1984 – 1986
Matilainen Erkki  sähköosaston ammattiaineet 1990 – 1992
Merta Matti  koneosaston ammattiaineet 1974 – 2005
Mikkola Anna-Riitta saksa    1985 – 1986 
Mikkonen Anja  englanti    1973 – 1982
Mujunen Raili  suomen kieli   1964 – 1968
Mäkinen Minna  matemaattiset aineet  1990 – 1992
Mättölä Jorma  koneosaston ammattiaineet 1975 – 1995
Narikka Jorma  sähköosaston ammattiaineet 1982 – 1985
Niemi Veikko  sähköosaston ammattiaineet 1985 – 1986
Nieminen Kullervo matemaattiset aineet  1973 – 1979
Nivala Jukka  rakennusosaston ammattiaineet 1975 – 1979
Nuutilainen Jukka tuotantotaloudelliset aineet 1975 – 1981
Nykänen Kari  tietotekniikka   1993 – 1995
Nyman Ritva  englanti    1983 – 1984
Pöyhönen Ulla  suomen kieli   1969 – 1977
Ranta Pekka  sähköosaston ammattiaineet 1992 – 1993
Rantala Leena  englanti    1981 – 1984
Roos Mikael  sähköosaston ammattiaineet 1976 – 1977
Räty Jorma  matemaattiset aineet  1991 – 1993
Saikka Tapani  sähköosaston ammattiaineet 1985 – 1986
Seikkula Kalevi  koneosaston ammattiaineet 1974 – 1985
Selki Tiina  saksa    1983 – 1984
Siitonen Jari  koneosaston ammattiaineet 1985 – 1986
Silvonen Seppo  lvi    1973 – 1974
Siren Kari  sähköosaston ammattiaineet 1992 – 1995
Taskinen Veli  koneosaston ammattiaineet 1976 – 1983
Toivanen Pertti  rakennusosaston ammattiaineet 1977 – 1980
Tolonen Tapio  koneosaston ammattiaineet 1974 – 1975
Tontti Ilkka  sähköosaston ammattiaineet 1982 – 1983
Tuohimetsä Sakari sähköosaston ammattiaineet 1976 – 1978
Törmälä Pertti  rakentamistaloudelliset aineet 1978 – 1980
Vesikivi Olli  tuotantotaloudelliset aineet 1978 – 1979
Voltti Pekka  rakennusosaston ammattiaineet 1976 – 1978
Vuori Timo  rakennusosaston ammattiaineet 1974 – 1981
Välikangas Tuomo mekaniikka, lujuusoppi  1963 – 1964
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Muu henkilökunta
Laboratorioinsinöörit:
Himanen Harri, insinööri
Kalve Heikki, insinööri
Koivula Eero, insinööri 
Lehtola Ilpo, insinööri 
Ristola Erkki, insinööri
Ronkainen Kari, insinööri
Suhola Seija, insinööri

Oppilaitoksen virkailijat:
Ahvenainen Marja-Liisa, talouspäällikkö
Ahvenainen Petri, vahtimestari
Asplund Arja, toimistoapulainen
Ernvall Carl-Henrik, laboratoriomekaanikko
Hakkarainen Satu, toimistosihteeri
Halonen Voitto, talonmies
Hedin Tuija, kanslisti
Heinänen Asta, kirjastonhoitaja
Heiskanen Marjo, sihteeri
Help Helena, toimistosihteeri
Hesselgren Elena, virastotyöntekijä
Honkanen Tuomo, laboratoriomekaanikko
Horto Anneli, toimistoapulainen
Hynynen Terttu, toimistoapulainen
Juottonen Toivo, vahtimestari
Karlsson Oivi, kirjanpitäjä
Karvinen Virpi, kirjanpitäjä, kirjastonhoitaja 
Kiili Erkki, talonmies
Koivu Ritva, talouspäällikkö   
Koivula Tuula, toimistosihteeri
Kuivalainen Timo, laboratoriomestari
Kukkola Virpi, toimistosihteeri
Kultanen Ari, kiinteistönhoitaja
Kumpunen Eija, toimistovirkailija
Leskinen Anneli, toimistoapulainen 
Liukkonen Maija, toimistovirkailija
Lönn Hannu, laitosmies 
Martin Matti, laboratoriomekaanikko
Mäkelä Jorma, vahtimestari
Nironen Pentti, laitosmies
Ojanen Markku, laboratorioteknikko  
Pasanen Alice, toimistoapulainen
Pekkola Heikki, laboratoriomekaanikko

Pitkänen Keijo, talonmies
Pääkkönen Raisa, toimistoapulainen
Silvo Tuija, toimistosihteeri
Sinkko Arja, toimistosihteeri
Tepponen Kirsti, toimistoapulainen
Videman Kari, laitosmies
Virtanen Jukka, harjoitteluinsinööri
Wilenius Kalevi, talonmies

Oppilaskunnan toimihenkilöt:
Autio Martti, toiminnanjohtaja
Hyvönen Anja, virastotyöntekijä
Reinikkala Ulla-Maija, kassa
Räsänen Veijo, toiminnanjohtaja
Suomalainen Lea, toimistosihteeri
Vanhala Hannele, monistaja
Wilenius Seija, kirjakaupan hoitaja

Keittiöhenkilökunta:
Albrecht Mari, keittiöapulainen
Airaksinen Helvi, keittiöapulainen
Ampuja Tuula, leipuri
Asikainen Aila, keittäjä
Eskelinen Eila, keittiöapulainen
Huuhka Jaana, keittiöapulainen
Hyvärinen Pia, keittiöapulainen
Jyrälä Kirsi, keittiöapulainen
Kautto Paula, emäntä
Knuuttila Riitta-Liisa, keittiöapulainen
Koskela Pia, keittiöapulainen
Lempinen Kaija, keittiöapulainen
Melto Pia, keittiöapulainen
Nurmikumpu Liisa, keittäjä 
Siikavirta Satu, keittiöapulainen
Suppala May, keittiöapulainen
Talsi Tuulikki, keittiöapulainen
Teräväinen Hilkka, keittiöapulainen
Torkkeli Jaana, keittiöapulainen 
Ylivarvi Merja, emäntä
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Matrikkeli
Talvisodassa henkensä isänmaan puolesta uhrasivat

Koneenrakennusosaston I luokalta:
Ikävalko, Mikko Antero (1916 - Kämärä 1940)
Luukkonen, Viljo Johannes (1909 - Säkkijärvi 1940)
Ollikka, Arvi (1915 - Viipuri 1940)

Huoneenrakennusosaston I luokalta:
Kaalikoski, Erkki (1911 - Säkkijärvi 1940)

Huoneenrakennusosaston II luokalta:
Juottonen, Johannes (1911 - Muolaa 1940)
Mänttäri, Alpo Esaias (1913 - Kannas 1940)

Huoneenrakennusosaston III luokalta:
Huotari, Martti Elias (1910 - Kannas 1940)
Jaakkola, Yrjö Ensio (1907 - sotilassairaalassa 1940)

REHTORIT:
1898 - 1918 Ikonen, Karl Leander (1860 - 1918) Arkkitehti
1918 - 1936 Suonivaara, Kaarlo Wilhelm (1874 - 1937) Koneinsinööri, lehtori
1937 - 1940 Fraser, Bernhard Olof Georg (1882 - 1952) Arkkitehti
1944 - 1955 Jalo, Kaarlo (1892- 1971) Diplomi-insinööri (vuodesta 1955 vararehtori)
1955 - 1970 Laukkanen, Samuel (1906 - 1970) Fil.kand., lehtori
1970 - 1986  Luode, Kalevi (1924 - 1988) Diplomi-insinööri
1986 - 1998   Ojanen, Erkki (1938 - 2001) Diplomi-insinööri

JOHTOKUNNAN PUHEENJOHTAJAT:
Johtokuntaan kuuluu teollisuushallituksen määräämä puheenjohtaja ja neljä jäsentä.
Johtokunta valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan.
1898 - 1904     Roschier, Rudolf, ratainsinööri
1904 - 1917     A.L. Hilden, piiri-insinööri
1917 - 1920     Olin, Sigfrid, koneinsinööri
1920 - 1940     Siltanen, Taavi, koneisinööri 

NEUVOTTELUKUNNAN PUHEENJOHTAJAT:
1944 - 45     Siltanen, Taavi, kaupunkineuvos
1946 - 51     Tammisto, Erkki, apulaiskaupunginjohtaja
1951 - 82     Leino, Osmo, kaupungininsinööri
1983 -        Harjama, Matti

VUODESTA 1987 JOHTOKUNTA:
1987 - 88 Harjama, Matti
1989 - 92 Koskela, Nyyrö
1993 - 94 Tapiola, Hannu
1994-1995 Lintunen, Pertti
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Kotkan teknillisen oppilaitoksen entisissä opettajissa ja henkilökunnassa virisi 
ajatus, että olisi korkea aika saada historiikki myös teknillisestä oppilaitoksesta, kun 
muista kotkalaisista tekniikan kouluista oli jo kirjoitettu omat historiat. Toimikunta 
kokoontui ensimmäisen kerran joulukuussa 2010 tutkimusjohtaja Juhani Talvelan 
kokoonkutsumana.

Sittemmin historiikkitoimikunta on kokoontunut 31 kertaa, myös erillisiä tapaa-
misia ja neuvonpitoja on ollut noin 34 kertaa. Kirjoittajiksi saatiin kansatieteen 
tutkijat Jonna Laine ja Jussi Niikko. Myös lukuisia raha-anomuksia tehtiin, ja lopulta 
kädessänne on tämä historiikki syksyllä 2013.

Tekstistä voitte nähdä, kuinka Viipuriin perustettu koulu monien vaiheiden 
jälkeen asettui Kotkaan. Oppilaitos on ollut tärkeä kouluttaja ja myös työpaikka 
Kymenlaaksossa. Parhaimmillaan koulussa saattoi olla päivittäin noin 1000 opiskeli-
jaa, 50 opettajaa ja saman verran muuta henkilökuntaa eli paikka oli vilkas ja täynnä 
elämää. Oppilaitoksesta on aikojen kuluessa valmistunut lähes 8000 tekniikan 
ammattilaista.

Teos kertoo, millaista oli Viipurissa, miten sota-ajat koettelivat koulua, miten 
Kotkaan kotiuduttiin, miten uudet virtaukset ja tekniset keksinnöt tulivat myös 
kouluelämään. Tämän historiikin kertomus loppuu ammattikorkeakoulun tuloon, 
vuoteen 1995. Sen jälkeen on taas muiden tutkijoiden vuoro kertoa teknisen koulu-
tuksen vaiheista Kotkassa.


