
Koonnut: Timo Pieskä (neljänkymmenen vuoden työura kampuksella) 

RAAHEN TIETOKONEALAN OPPILAITOKSEN HISTORIAA 

 
 Kuvassa taustalla tuleva Raahen tietokonealan oppilaitos 

RAAHEN SEMINAARI (1896–1971) 
- alueella vuodesta 1898 alkaen 
- aluksi naisseminaari, miehiä vuodesta 1951 alkaen 
- valmistui 3177 kansakoulun opettajaa, joista miehiä 497 
- lisäksi 91 tyttöjen käsityönopettajaa, 4 tyttöjen käsityön oh-

jaajaa ja 3 kotitalousopettajaa 
- Rakennukset valmistuivat vuosina 1898-1899, mutta toiminta 

aloitettiin uusissa tiloissa jo 1898. Puistomaisessa ympä-
ristössä sijaitseviin Raahen seminaarin rakennuksiin 
vuodelta 1899 kuuluu mm. entinen johtajattaren asun-
to (yksikerroksinen puurakennus), päärakennus (alao-
saltaan tiilinen ja yläosaltaan puurakenteinen kaksi-
kerroksinen rakennus), harjoituskoulu (alaosaltaan tii-
linen ja yläosaltaan puurakenteinen koulutalo), johta-
jan asunto (yksikerroksinen puurakennus), sauna (en-



tinen pesutupa-, sauna- ja leipomorakennus, yksiker-
roksinen tiilirakennus).  

RAAHEN TIETOKONEALAN OPPILAITOS FAKTAA 

- toiminta-aika (eri nimillä) 1.8.1972 - 31.12.2014 
- nimiä ja ajankohtia: 

* 1.8.1972 valtion omistama ”teku” = Raahen tietokonealan  
 oppilaitos 

* 1.1.1997 teku siirtyi Raahen kaupungin omistukseen 
* 1.8.1997 liittyi Oulun seudun ammattikorkeakouluun !   

 Raahen tietokonealan yksikkö 
1.8.2002 insinöörikoulutus ja Raahen Porvari- ja       

 Kauppakoulun tradenomikoulutus yhteisen hallinnon alle 
 - Raahen tietokonetekniikan ja liiketalouden yksikkö 

 1.8.2003 samalle kampukselle 
* 1.1.2004 Raahen tekniikan ja talouden yksikkö 
* 1.8.2008 Raahen yksikkö/Raahen kampus 

- rehtorina/johtajana toimi DI Aarno Meskanen 1.8.1972   —> 
kevätlukukausi 2004 ja johtajana/paikallisjohtajana DI Timo 
Pieskä 1.5.2004  —> 

- opetus keskittyi aluksi monipuolisesti tietokonetekniikkaan 
(ensimmäisenä maassamme) ja myöhemmin myös laitelähei-
seen ohjelmointiin ja sulautettuihin järjestelmiin 

- koneinsinöörien koulutus alkoi syksyllä 2004 

- Tekun koulutus oli sangen merkittävä paitsi alueellisesti myös 
valtakunnallisesti: maamme tietoteollisuuden ja kansantalou-
den nousulle 

- koulutuksesta valmistui kaikkiaan noin 2700 insinööriä (tekun 
aikana insinöörejä 1657, myöhemmin amk -insinöörejä) ja tek-
nikkoja 1172 (maamme viimeinen teknikkotodistus kirjoitettiin 
Raahesta), yhteensä lähes 3900 tekniikan tutkintoa 



- erilaisilta kursseilta (ohjelmointi-, mikrotuki-,…) valmistui 
muutama sata opiskelijaa; siis kaikkiaan noin 4600 tekniikan 
osaajaa 

- lisäksi Raahesta valmistui hieman yli 500 tradenomia 
- Raahessa aloitti vuonna 1990 Oulun yliopiston DI -koulutus, 

myöhemmin Raahen toimintayksikkö. Koulutuksista valmistui 
diplomi-insinöörejä ja myöhemmin myös maisteritutkinnon suo-
rittaneita. Myös jatko-opintoja suoritettiin 

- merkittävä edelläkävijä oli myös marraskuussa 2000 perustettu 
Pehr Brahen Ohjelmistolaboratorio, jossa yliopisto, ammatti-
korkeakoulu ja VTT tekivät tutkimusyhteistyötä. Tätä mallia 
valtakunnallisena esimerkkinä ja edelläkävijänä hehkutti Oulun 
yliopiston rehtori Lauri Lajunen kehitysseminaarissa Oulussa 
vuonna 2004. 

RAKENNUKSET 

- rakennukset kertovat koulurakentamisen arkkitehtuurin ajatuk-
sia ja kehittymisestä selkeästi ja erittäin monipuolisesti 

- alueen rakennukset ovat pääosin seminaariajalta: 
o seminaarin vanha päärakennus, vanha harjoituskoulu, joh-

tajattaren asunto, vahtimestarin asunto ja sauna/pesula 
-rakennus vuodelta 1898/1899 (arkkitehti Werner Polón) 
▪ autonomian ajan arvokasta ja mahtipontista koulura-

kentamista 
o uusi harjoituskoulu (Pitkäkarin koulu) vuodelta 1955 (ark-

kitehti R.V. Luukkonen) 
▪ tyypillistä sodan jälkeistä runsasta koulurakentamista 

(käytävät, luokkahuoneet) 
o seminaarin uusi juhlarakennus (liikuntasali) vuodelta 1961 

(arkkitehti R.V. Luukkonen) 
▪ tehokkuutta (juhla/liikuntasali) ja ikkunavaloisuutta 

o kasvihuoneet uusittiin 1965 (taimitarha perustettiin 1920 -
luvulla) 
▪ tyypillistä kasvihuonerakentamista 



o tekun uusi opetusrakennus (Tietoteku) vuodelta 1979 (ark-
kitehti Veli Hyrskykari & Co) 
▪ ajatuksena vastata tuotanto/teollisuusrakentamista 

o tekun laboratoriorakennus (auditorio) vuodelta 1994 (ark-
kitehti Markku Lehtinen, rakennushallitus) 
▪ ”opin laiva purjehtii tiedon merellä” 

o ammattikorkeakoulun hallintorakennus (Brain Center) 
vuodelta 2002 (arkkitehtitoimsto Malmivirta Oy) 
▪ näyttävää tilarakentamista (hallinto/kirjasto/ravinto-

la) 

TAUSTAA JA TARINAA 

1960-luvun loppupuolella toteutettiin maassamme suurta koulu-
uudistusta. Kansakoulut vaihtuivat peruskouluihin ja sen mukana 
kansakoulunopettajia valmistavat seminaarit lakkautettiin. Raa-
hen tietokonealan oppilaitoksen syntysanat lausuttiin vuonna 1968 
asetetussa Peruskoulun opettajakomiteassa. Tuo komitea päätyi 
tulokseen, että opettajankoulutusta ei Raahessa enää voi jatkaa 
(koulu-uudistuksen vuoksi).  
Peruskoulun opettajakomitean mietinnön perusteella säädettiin 
laki ja asetus nro 170 (12.2.1971), jonka mukaan Raahen seminaa-
ri oli lakkautettava 1. päivästä elokuuta 1971 lukien.  

Raahen seminaarin vapautuvien huonetilojen vastaiseen käyttöön 
suhtauduttiin sen sijaan huomattavasti varovaisemmin.  Kaupungin 
johto vetosi seminaarin perustamissopimukseen, jossa kaupungin 
alue luovutettiin valtion käyttöön seminaaritoimintaa varten ja 
valtio sai rakentaa alueelle tarvittavat rakennukset. Kaupunki yrit-
ti eri tavoin taistella seminaarin jatkosta ja ponnisteli sitten jat-
kossa saadakseen toimintaa alueelle. 



Raahen kaupungin edustajat työskentelivät sitkeästi seminaarin 
säilyttämisen puolesta - samaan tapaan kuin aikanaan seminaaria 
perustettaessa. Nämä ponnistelut varmasti edesauttoivat, kun sit-
ten siirryttiin perustamaan uutta oppilaitosta. Kaupungin voimakas 
tahto koulutuksen kehittämisessä ja jatkamisessa on aina elintär-
keää. 

PERUSTAMISEN VAIHEITA 

Valtioneuvosto asetti yhden miehen, maisteri Kari Rantalaihon 
toimikunnan selvittämään kysymystä. Tämä toimikunta suositteli 
seminaarin tiloihin ensisijaisesti ATK-oppilaitosta (ajatuksena oli 
Oulun yliopiston filiaali varmistamaan uuden yliopiston asemaa ja 
tulevaisuutta) ja ehdotti kiireellisesti asetettavaksi komiteaa 
suunnittelemaan perustettavan oppilaitoksen muotoa ja hallintoa. 
Kyseinen komitea asetettiin marraskuussa 1970 ja se sai työnsä 
valmiiksi maaliskuun lopussa 1971. Komiteassa olivat edustettuna 
mm. Oulun yliopisto, Valtion tietokonekeskus, Raahen kaupunki ja 
Rautaruukki.  

Raahen seminaarin tiloihin esitettiin perustettavaksi opistotasoi-
nen tietokonealan oppilaitos, kun Raahen, Tornion ja Kemijärven 
seminaarit lakkautettiin sekä Kajaanin seminaari muutettiin Oulun 
yliopiston alaiseksi opettajainvalmistuslaitokseksi.  

Lopullisesti Raahen oppilaitos päätettiin perustaa silloisen ope-
tusministerin, Jaakko Itälän, asettaman Pohjois-Suomen ATK-oppi-
laitoskomitean ehdotuksen perusteella. Komitean puheenjohtaja-
na oli Oulun yliopiston professori Yrjö Kilpi ja hänen vaikutuksen-
sa komiteatyöhön ja lopputulokseen oli sangen merkittävä. Komi-
tean asettamisen ja kokoamisen vaiheista on kirjoitettu mielen-
kiintoisesti Helsinkiin perustetun ATK -instituutin kirjoituksissa. 
Hieman moitetta esiintyi siitä, että varsinaisia asiantuntijoita ko-
miteassa oli niukasti. Toisaalta kaupungin ja poliittisten edustajien 
mukanaolo ymmärettin lopputuloksen kannalta tärkeänä.  
Oulun yliopisto kieltäytyi ottamasta hallintaansa uutta oppilaitos-
ta, joten se sijoitettiin ammattikasvatushallituksen alaisuuteen. 



Raahen Seutu kirjoitti (syksyllä 1971):  

”Raahen ATK – laitoksen toiminnan valmisteluun 50 000 markkaa 
Oppilaitoksen opetustoiminta on tarkoitus aloittaa ensi vuoden 
syyslukukauden alusta. ATK –oppilaitos, joka käsittäisi ammattik-
oulun, teknillisen koulun ja teknillisen opiston, sijoitetaan Raa-
hen seminaarin tiloihin. 
Seminaarin rakennuksiin on tarkoitus sijoittaa tietokonealan 
huoltohenkilöstöä kouluttava ammattikasvatushallituksen alainen 
oppilaitos, jonka toiminnan valmistelua varten tarvitaan jo 
1.8.1971 lukien määräraha aluksi työsopimussuhteeseen otetta-
van rehtorin palkkaukseen ja valmisteluista aiheutuviin menoihin.  
Lisäbudjetissa ehdotetaan myös, että työsuhdepalkkoihin osoitet-
tua määrärahaa saadaan käyttää seminaarin rakennusten huolto-
henkilökunnan palkkaamiseen 1.8.1971 jälkeenkin ja vastaavasti 
rakennusten käyttöön osoitettua määrärahaa rakennusten lämmi-
tykseen ja muihin huoltokuluihin.” 

Raahen tietokonealan oppilaitoksen perustaminen oli erittäin te-
hokkaan ryhmätyön tulos. Siihen tarvittiin kolmen perättäisen 
opetusministerin (Virolaisen, Itälän ja Kalavaisen) myötämieli-
syys, edustajien sitkeys sekä Oulun yliopiston, Valtion tietokone-
keskuksen ja Rautaruukin antama asiantuntija-apu. 

Ja lohdutusta raahelaisille saatiin seminaarin viimeisessä kevät-
juhlassa - opetusministeri Jaakko Itälä (juhlapuhuja 16.5.1971, 
seminaari 75 v): 

” … uudentyyppinen oppilaitos: ammattikoulu, teknillinen koulu 
ja teknillinen opisto… 
Oppilaitos kouluttaa mekaanikkoja, teknikkoja ja insinöörejä 
nopeasti laajenevan tietokonealan palvelukseen. Kun laitos on 
suunniteltu toimivaksi yhteistoiminnassa Oulun yliopiston kanssa 



ja kun muuta vastaavaa erityisoppilaitosta ei maahan tarvittane, 
sillä tulee olemaan huomattavaa valtakunnallista merkitystä.” 

OPISKELUSTA 

Yhteistyö monien korkeakoulujen sekä alan teollisuusyritysten 
kanssa auttoi opetussisällön muovaamista tarkemmaksi tulevia töi-
tä varten, kuitenkaan opettajillakaan ei ollut selvää käsitystä 
opiskelijoiden tulevista työtehtävistä. Usein valmistuvat opiskeli-
jat menivätkin työtehtäviin, joita ei vielä ollut olemassakaan hei-
dän aloittaessa opiskelunsa. Teknologian nopea kehitys vaati opet-
tajilta jatkuvaa ajan hermolla pysymistä, minkä mahdollisti oppi-
laitoksen varsin suuri vapaus opetuksen suhteen - sekä tietenkin 
opettajien ahkera työnteko.  
Koulun johto ja opettajakunta olivatkin sangen innovatiivisia ja 
toiminta oli monin tavoin edelläkävijää. Esimerkiksi opinnäytetöi-
tä tehtiin alusta alkaen ja maamme insinöörikoulutukseen nämä 
tulivat yleisesti vasta parikymmentä vuotta myöhemmin - ammat-
tikorkeakoulu-uudistuksen myötä. Yritysten ja opiskelijoiden vuo-
rovaikutus oli luonteva osa opiskelua. Laboratoriotilat ja -laitteet 
olivat käytettävissä malliin 24/7, mikä lisäsi opiskelijoiden moti-
vaatiota, itsenäistä oppimista ja ryhmätyötaitoja. 

Raahen tekun ensimmäisen vuosikurssin opiskelija FT, TkL (toimi-
nut mm. Nokian organisaation senior managerina) Kaisa Kautto-
Koivula muisteli:   

”Opiskeluaikana  opiskelijat ja opettajat tekivät yhdessä jotain 
todella uutta. Myös opetussuunnitelmia ja oppisisältöjä tarkastel-
tiin yhdessä opettajien toimiessa ryhmän leadereinä. Yhteishenki 
ja tiimityö helpottivat opiskelua ja antoivat valmiuksia sekä työ-
elämään että jatko-opintoihin. Vaikka tiedot ja kansiot ovat siirty-
neet kaatopaikalle, saatu taito ja asenne ovat säilyneet. Asian voi-
si jopa määritellä sanoin the Raahe way of studying”.   



Opintojen moderni toteutus vahvisti opiskelijoiden osaamista ja 
Raahesta valmistuneiden arvostusta. 

Koulutuksella oli merkittävä vaikutus maamme tietotekniikan ke-
hitykseen ja kansantalouden nousuun; pari esimerkkiä: 

- 1) Japanilainen tutkija (Takashi Sasano) selvitteli 2000 -luvun 
alkuvuosin suomalaisen tietotekniikan, Nokian kasvun ja ”Oulun 
ihmeen” taustoja. Hän kiinnitti huomiota siihen, että Raaheen 
oli perustettu tietokonealan laboratorio jo paljon ennen kuin 
yliopistoissa ja päätteli Raahen tietokonealan oppilaitoksen ol-
leen ratkaisevassa roolissa Oulun ja koko Suomen tietotekniikan 
kehityksessä. Hän esitti ihmetyksensä, miksi tämä alkoi juuri 
Raahessa. 

- 2) ”Ammattikorkeakoulujen insinöörikoulutus ja yritysyhteis-
työ” -seminaarissa 25.1.2006 Nokian teknologiajohtaja TKT 
Yrjö Neuvo nosti esimerkilliseksi toimijaksi Raahen koulutuksen 
ja kertoi, että Nokian alkuvaiheen suunnittelijoista yli 20 % oli 
saanut peruskoulutuksensa Raahen tietokonealan oppilaitokses-
sa. 

Alkuvuosina Raahen tietokonealan oppilaitoksen opiskelijat olivat 
laajalti ympäri Suomea, mutta alan koulutuksen yleistyessä alu-
eellinen merkitys kasvoi. Muutos oli hyvin voimakas 1990 -luvun 
loppupuolella: eräänä keväänä valmistuvan luokan opiskelijoiden 
kotipaikan etäisyys oli keskimäärin noin 300 km ja seuraavana syk-
synä aloittavat tulivat lähes poikkeuksetta 100 km: n säteeltä. 
Samoin alkuvuosina valmistuneiden työpaikat olivat Kehä 3: n si-
säpuolella - ajan myötä ne siirtyivät Oulun seudulle.  
Alkuvuosina valmistuvat opiskelijat saivat valita työpaikkansa 
useista vaihtoehdoista - monet vedettiin työelämään jo ennen 
valmistumistaan. 

Kuvaavaa on erään tuoreen insinöörin seuraavanlainen vastauskirje 
saatuaan tiedon valinnasta hakemaansa Nokia Oy: n työpaikkaan: 
”Kiitän yritystänne lämpimästi minua kohtaan osoittamastanne 



mielenkiinnosta. Valitettavasti valintani ei tällä kertaa osunut 
yritykseenne ja tarjoamaanne työtehtävään. Toivotan teille hyvää 
jatkoa ja menestystä valitsemallanne uralla. Toivottavasti jatkos-
sa ja kokemuksenne karttuessa voitte olla taas yhteydessä mi-
nuun.  Kunnioittavasti xx”. 

Raahen kansainvälisyys alkoi kasvaa voimakkaasti syksystä 1999 al-
kaen, jolloin englanninkielinen koulutus aloitettiin. Monelle opis-
kelijalle Raahe ja Suomi oli eksoottinen paikka, esimerkiksi lumi 
oli ennennäkemätöntä ja pyöräily ennen kokematonta.  Opiskeli-
joita oli kaikkiaan yli 30 valtiosta. Vuodesta 1995 alkaen toteutet-
tiin useita kansainvälisiä projekteja ja myös solmittiin partneriso-
pimuksia ulkomaalaisten korkeakoulujen kanssa. 

SAUNA 

”Raahen tekun sauna” on maankuulu käsite. 
Sauna/pesula -rakennus valmistui seminaarin rakennusten ensi 
vaiheessa. Se palveli ”semskoja” viikoittaisena hygienia-apuna - 
eihän alkuaikoina pihakamareissa ja nurkkahuoneissa ollut pesey-
tymismahdollisuuksia. Samoin henkilökunta sai teetättää siellä vii-
koittaiset pesulapalvelunsa. 
Sota-aikoina sauna toimi lähtevien ja palaavien sotilaiden sauna- 
ja puhdistuspaikkana - kuten myös alueelle koottujen heimopatal-
joonalaisten tapauksessa. 
Seminaariluokat saivat kokoontua saunalle hyvin harkiten, mutta 
tekun aikaan sauna oli hyvin suosittu ja varattu luokkien iltakoh-
de. Vielä vuosikymmeniä valmistumisensa jälkeen entisillä opiske-
lijaryhmillä on ollut tapana kokoontua saunailtaan. Viestit ”Tekun 
saunasta” ovat kiirineet monille tahoille. 
Tekun saunassa kokoontuivat luokat usein kokonaisina - erilaisista 
vakaumuksista ja periaatteista huolimatta. Näin yhteiset hetket 
erottuivat esimerkiksi ravintolailloista. Monet ajatukset ja jutut 
heitettiin ilmaan. Kyseessä oli siis todellinen ideahautomo ja 
”brain storm”. Iltoihin liittyi tietysti monenlaista ilonpitoa, esi-
merkiksi kirmaisut uintiretkelle Pikkulahdelle tai rakennusten ym-



pärijuoksukisat - tietysti vaatteitta. Sauna ei ollut liian steriili. 
Aito -kiukaan löylyt olivat makoisat (myös vielä aamusella) ja jo-
kaiseen ryhmään koulutettiin vastuulliset ”saunamajurit”. Tätä 
saunaperinnettä on syytä jatkaa myös vuosijuhliin kokoontuvia in-
sinöörejä varten. 

LIPPUTANKO 

Pihalla on alueemme komein lippusalko. Oululaiset kiinteistönhoi-
tajat kertoivat, ettei samanmittaista salkoa löydy Oulustakaan.  
Salkoon on joskus vedetty myös polkupyörä. Se onkin ollut taitoa 
ja tahtoa vaativa suoritus.  
Toivottavasti jatkossa liputuspäivinä salossa lippu hulmuaa ja nä-
kyy kauas kaupungille! 

KAUPUNKILAISTEN JA KOULULAISTEN NÄKEMYKSIÄ 

Hyvin pitkään kaupunkilaiset kokivat Raahen tietokonealan oppi-
laitoksen hieman mystisenä ja suljettuna opinahjona. Alueella ei 
juuri liikuttu eivätkä opiskelijat enää seminaarilaisten tapaan jär-
jestäneet toimintaa kaupunkilaisille.  
Myös koulutuksen sisältö oli vierasta. Vuosikymmeniä yleisessä kie-
lenkäytössä paikkakunnalla puhuttiinkin  ATK: sta tai ATK -oppilai-
toksesta. Tätä kuvastavat seuraavat peruskoululaisten aineet (ai-
heeksi opettaja oli antanut ”Naapurimme ATK -oppilaitos”) ja 
nämä aineet valittiin ja julkaistiin Raahen tietokonealan oppilai-
toksen matrikkelissa vuonna 1985.  
Koululaisten näkemyksissä korostuvat kauniit rakennukset, aikuiset 
ja ahkerat opiskelijat salkkuineen sekä ennen kaikkea se, ettei 
tämä naapuri häiritse lainkaan koulunkäyntiä! 



  



  

Tunnettuja raahelaisia uusimman rakennuksen (Brain Centerin) 
edustalla 



KUVIA ALUEESTA JA RAKENNUKSISTA 

https://finna.fi/Search/Results?
lookfor=Raahen%20seminaari&type=AllFields&filter%5B%5D=on-
line_boolean:%221%22&filter%5B%5D=usage_rights_str_mv:%22usa-
ge_E%22&filter%5B%5D=format:%220/Image/%22 

Pitkäkarin silta, kuvaaja Liljeqvist, Ina (1890-1899) 

(Finna.fi) 

 

Seminaarin rakennus 

(Finna.fi) 

 

Seminaarin rakennuksia ja naisia pihalla (1890-1899) 

(Finna.fi) 



Raahen seminaari, Robert Rossanderin Paperi-
kauppa, kustantaja (1900-1999) 

(finna.fi) 

 

Raahen seminaarin rakennuksia, kuva (1890-1899) 

(Finna.fi) 

 

Raahen seminaarin rakennus ja naisia sen portailla ja 
pihalla, kuva (1890-1899) 

(Finna.fi) 

 

Raahen seminaari, kuva Tirilä, Soile 2009 

(Finna.fi) 



 



  



  

HISTORIAN HAVINAA 

Ammattikasvatusneuvos Lauri Korte piti juhlapuheen ensimmäis-
ten tietokonetekniikan tutkinnon suorittaneiden insinöörien ja te-
knikkojen valmistujaisjuhlassa Raahessa 30.4.1975.  
Hän kuvaili toiminnan alkuvaiheita ja onnitteli seuraavasti uuden 
alan uusia osaajia: 



  



 


