
SANOJA  A4:lle  

Selailen kirjaa  THE QS TOP Universities Guide 2009.  TKK 

löytyy kahdelta sivulta siinä kun  Helsingin yliopisto, MIT ja  

Cambridge  saavat 9 osumaa, ETH 7 ja KTH, Chalmers  sekä 

Technion 5.   Matkaa maailmanluokkaan on. 

Kun viimeksi tällä palstalla kirjoitin,  ei innovaatioyliopistosta 

saati Aallosta ollut vielä puhetta.  Pohdin syitä, joiden vuoksi 

TKK:n täytyi muuttua: 

http://legacy.tkk.fi/nyt/paakirjoitus/2005/20/index.html .  Liikkeelle lähtö 

tuli nopeasti, mutta  eri suuntaan kuin odottelin.    

Olin mukana Aallon nimeä valitsemassa ja siitä  sitouduimme 

vaikenemaan. Mutta muita kuvioita voin Aallon avoimuuden 

hengessä kommentoida. 

Miltä tilanne nyt näyttää?  Kyllä me jo  matkalla olemme  ja 

suuntakin on lupaava.  Sitä mukaa kun johto on saanut kasvoja,  

ensin hallitus, sitten rehtori ja nyt vararehtorit, on valinnoista 

näkynyt todellinen tahto onnistua. Pientä kompurointia on 

nähty, mutta ihan nappiin ei kaiken tarvitsekaan mennä, kunhan 

täysillä yrittäminen välittyy.    

Aikataulu on ollut miltei tolkuton, mutta kiire annettiin muualta. 

Aallon kohdalla säätiö ja yliopisto haluttiin puristaa samaksi 

olioksi, mikä teki lain kirjoittamisen vaikeaksi. Yliopistolaki 

kokonaisuudessaan meni kuitenkin lähes aikataulussa läpi, 

yhteiskunnan erilaisten tahojen epätavallisen laajasti yhdessä 

avittaen. 

Ja nyt meillä on siis laki, Aallossa kasvot,  uusi kysymään 

kutsuva ilme ja nimien tarkempi ohjeistus. Kansakoulua 1950-

luvulla käyneelle ilmeen muotoilussa on jotain hellyyttävän 

tuttua.  Hesarin kuiskaaja  tarjosi kysymysmerkille numeroarvoa 

3. Minusta A4 olisi mainio alusta esitellä maailmanluokan 

saavutuksia. 

Englanniksi kirjoitamme siis Aalto University School of Science 

and Technology.  On hienoa että kaikki neljä sanaa,  science, 

http://legacy.tkk.fi/nyt/paakirjoitus/2005/20/index.html


art, technology  ja economics,  löytyvät koulujen nimistä:  tiede 

ja taide kohtaavat tekniikan ja talouden.     

Säätiötä perustettaessa on kirjattu, että Aalto aloittaa kolmen 

koulun rakenteella.  Kauppiksen ja TaiKin kohdalla tässä ei 

juuri ole ongelmia, mutta TKKn kohdalla kyllä.  TKKhan on 

Aallon sisällä niin iso, ettei sillä voi olla pysyvää erillistä 

identiteettiä.   

TKKn koko asettaa myös arjen käskytykselle haasteita.  Aallon 

johdon ja laitostason välissä ei saisi olla yhtä väliporrasta 

enempää. Meidän täytynee pikaisesti löytää jaottelu niihin 

asioihin, jotka Aallon johdosta jalkautetaan kolmeen  kouluun, 

ja niihin, jotka jalkautetaan TKKssa suoraan tiedekuntiin.  

Kolmen korin ja kuuden korin jaottelu.   Siis yhtä aikaa A3 ja 

A6.  Se tuskin on pitkän päälle kuitenkaan käytännöllistä. 

Viime vuoden alusta TKK yhdisti laboratorioita ja sijoitti 

laitokset neljään suurosastoon.  Perinteisestihän tiedekunta on 

tarkoittanut sellaista  tieteiden kokonaisuutta, joka itsellisesti 

vaalii tonttiaaan. Tässä mielessä TKKssa on edelleen vain yksi 

tekninen tiedekunta.  Aallon  puitteissa meistä olisi kyllä jo 

kahteen tiedekuntaan.  Saataisiin vihdoin filosofian tohtorin 

tittelillekin mielekästä käyttöä ja raotettaisiin ovea  kovien 

tieden ulkopuolellekin. 

Lopuksi toivotan uudelle johdolle kärsivällisyyttä muotoilla 

avaukset valmiiksi asti ja riittävän väljiksi, jotta niitä on helppo 

innolla ruohonjuuritasolla soveltaa. 

  

Olavi Nevanlinna 

  

 

 

 

 

  


