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PRO TEEKKARIN TARINA

Petri Janhunen, diplomi-insinööri

Otaniemessä Dipolin parkkialueen edessä seisoo
kolmimetrinen betoninen monumentti, jonka ohi-
kulkija helposti mieltää tekniikkaan liittyväksi, ku-
vaahan se suurta hammaspyörää. Se on 30-kertai-
nen suurennos messinkisestä Teknillisen korkea-
koulun ylioppilaskunnan Pro Teekkari -ansiomerkis-
tä. Tämän ansiomerkin suunnitteli 1950-luvun puo-
livälissä kilpailuvoiton perusteella silloinen
arkkit.yo Pekka Ojonen.

Otaniemen muistomerkki on samanlainen kuin Hel-
singissä, vähemmän näkyvällä paikalla Hietanie-
men torin varrella, entisen Teknillisen korkeakoulun
päärakennuksen edustalla olevassa aidatussa puis-
tikossa sijaitseva kaksoiskappaleensa.

Molemmat Pro Teekkarit liittyvät Teknillisen kor-
keakoulun ylioppilaskunnan (TKY) uuden ylioppilas-
kuntatalon Dipolin valmistumiseen vuonna 1966 ja
TKY:n muuttoon Helsingistä Otaniemeen. Kun
TKY:n piirissä mietittiin vuoden 1966 keväällä
muuttoon liittyviä juhlallisuuksia, päätettiin muut-
topäivästä tehdä ikimuistoinen projektinimellä
”Temppu -66”. Kaupungilla suunniteltiin tehtäväksi
lukematon määrä jäyniä samassa yhteydessä kuin
Senaatintorilla järjestettäisiin TKY:n virallinen ylei-
nen kokous, jossa ylioppilaskunnan kotipaikan
muutos Helsingistä Espooseen päätettäisiin.

Olin TKY:n hallituksen puheenjohtajana yhtenä
suunnittelemassa muuttopäivän tapahtumia. Kun
jäynien ideoinnin yhteydessä mietittiin Helsingin
kaupungille sopivaa ja arvokasta läksiäislahjaa eh-
dotin, että teettäisimme Pro Teekkarista betonisen
suurennoksen ja ehdotukseni saikin kannatusta.
Veljeni Henri, joka työskenteli konstruktöörinä isäni
firmassa Rakennuselementti Oy:ssä teki kolmesta
osasta koostuvan yhdistelmän rakennepiirustukset
ja Rakennuselementti valmisti 3,5 tonnia painavan
teoksen.

Muuttopäivänä 30.9.1966 kulki teekkareiden yli
parituhatpäinen kulkue Aleksia pitkin Senaatintoril-
le. Mukana kulki Pro Teekkari lavetilla pressulla pei-
tettynä perässään Sjömanin nosturi. Senaatintorilla
pidettiin kokous ylioppilaskunnan puheenjohtajan
dipl.ins. Väinö J. Nurmimaan johdolla. Puheenjoh-
tajistoa varten oli torille rakennettu viitisen metriä
korkea, Dipolin uutuuttaan hohtavan kuparin väri-
sellä paperilla päällystetty  koroke, jonka päälle
henkilöt nostettiin pienellä trukilla.

Muuttopäätöksen tultua tehdyksi luovutettiin
lahjat Helsingin poliisimestari Veikko Hietalahdelle
sekä Helsingin kaupungille, jota edusti ylipormes-
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TKY:n edustajat ja Pro Teekkari Senaatintorilla vuonna
1966: (vasemmalta) diplomi-insinöörit Antero Salmenkivi,
Harri Hintikka, Väinö J. Nurmimaa ja Petri Janhunen.

2
Teekareiden kulkue Aleksilla. Turvallisuusnäkökohdat tai-
sivat jäädä huomiotta.
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PRO TEEKKARI

A 3 metres tall concrete monument that depicts a giant
gearwheel stands in front of the Dipoli parking lot in
Otaniemi. It is a 30-fold magnification of the Pro
Teekkari (Pro Technology Student) sign of merit, which
was designed for the Student Union of Helsinki
University of Technology in mid-1950s by the then
student of architecture Pekka Ojonen on the basis of a
winning entry in a competition.

The Otaniemi monument has an identical twin in
Helsinki, in the enclosed park in front of the main
building of the former University of Technology on

Hietaniemi market place.
The Pro Teekkari monument in Helsinki dates back to

the year 1966. It was presented to the City of Helsinki
by the Student Union of the University of Technology as
a farewell gift, when the Union moved to Union House
Dipoli in the Otaniemi campus area in Espoo. The Pro
Teekkari monument in Espoo was produced on the basis
of the same drawings in 2006 in celebration of the 40th
anniversary of the Student Union in Espoo, and
presented to the City of Espoo.

tari Lauri Aho. Pro Teekkarin luovutuspuheessani
kiitin kaupunkia vuosikymmenten hyvästä rinnak-
kainelosta ja totesin, että lahjaa valitessamme pi-
dimme tärkeänä että lahja olisi sellainen, että se ei
unohtuisi – kuten usein saattoi tapahtua – lahjan
saajan kirjahyllyyn, vaan olisi laajemminkin kau-
punkilaisten ihailtavana.

Tilaisuuden päätyttyä jäi Pro Teekkari Senaatin-
torille useamman päivän ajaksi, kaupungin mietti-
essä sille sijoituspaikkaa. Sitten se päätyi Hietalah-
den torin kupeeseen entisen Teknillisen korkea-
koulun edustalla olevaan puistikkoon. Nyttemmin
rakennuksessa toimii Helsingin ammattikorkea-
koulu Metropolia.

Kun TKY vuonna 2006 halusi juhlistaa 40-vuotis-
ta Otaniemessä toimimistaan, heitin silloisille
teekkarijohtajille ehdotuksen, että annettakoon Es-
poolle samanlainen Pro Teekkari, onhan Espoo jo
40 vuoden ajan joutunut kadehtimaan Helsinkiä
sen aikaisemmin saaman ansiomerkin vuoksi. Van-
hat piirustukset olivat minulla tallessa ja Parma Oy
lupautui tekemään toisinnon. Sille todettiin luonte-
vaksi sijoituspaikaksi Dipolin edusta, liittyihän se
juuri Dipolin 40-vuotiseen olemassaoloon. Ja niin
saivat Espoon edustajat valtuuston puheenjohtaja
Eero Akaan-Penttilän johdolla vastaanottaa
2.10.2006 oman, TKY:n hallituksen puheenjohtaja
Aleksi Päiväläisen luovuttaman Pro Teekkarinsa.
Sittemmin se on liitetty osaksi Espoon kaupungin
taidemuseon kokoelmia.
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3, 4
Espoon kaupungille luovutettu Pro Teekkari näyttävällä
paikallaan Dipolin ja liikekeskuksen välissä.
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