
 

 
Opetusneuvos, tekniikan lisensiaatti 
 

Osmo Moilanen 
 
Syntyi Kuhmoisissa 2.12.1920. Puusepän pojan ura alkoi isän verstaassa Orivedellä. Perhe muutti 
Helsinkiin 1938 ja hän aloitti opinnot Helsingin Teollisuuskoulussa. Tarmokkaalle miehelle 
teollisuuskoulu ei riittänyt vaan hän kirjoittautui myös oppikouluun yksityisoppilaaksi. 
Maaliskuussa 1943 oli hallussa teknikon paperit Helsingin teollisuuskoulun puutekniseltä 
oppijaksolta ja seitsemän luokkaa oppikoulua, kun hänet kutsuttiin jatkosotaan. 
Sodan päätyttyä hän suoritti oppikoulun loppuun ja pääsi ylioppilaaksi Helsingin Suomalaisesta 
Lyseosta 1945. 
 
Lahjakasta nuorta teknikkoa kannustettiin monelta taholta jatkamaan opintoja. Syksyllä 1945 hän 
kirjoittautui Teknilliseen korkeakouluun. Osmo Moilanen valmistui Teknillisestä Korkeakoulusta 
diplomi-insinööriksi 1948. Hän toimi Lahden teknillisen oppilaitoksen tuntiopettajana 1948 – 1949 
ja 1984 – 1986, puuteknologian lehtorina 1949 – 1960, puuteknologian yliopettajana 1960 – 1984 ja 
vararehtorina 1952. Oppilaitoksen rehtorina Moilanen toimi 1953 – 1984. Moilasen valtava pyrkimys 
itsensä kehittämiseen ilmeni esimerkiksi siinä, että hän suoritti lisensiaatin tutkinnon rehtorina 
olonsa aikana 1962.  
 
Osmo Moilanen oli erittäin ammattitaitoinen puun tuntija ja hän osasi opetuksessaan siirtää sen 
myös oppilaille. Omalla korkean tason auktoriteetillaan hän sai myös opiskelijat pitämään huolen 
siitä, että opetetut asiat jäivät mieleen. Moilanen toi ammattiaineiden opetuksessa esille uusia 
muualla maailmassa jo käytössä olleita menetelmiä, jotka oppilaat havaitsivat rantautuvan 
Suomeen vasta muutaman vuoden kuluttua. 
  
Lahden teknillisen oppilaitoksen rehtorina hän kehitti Lahteen Suomen johtavan puualan koulutus- 
keskuksen joka laajeni teknillisestä koulusta Suomen ensimmäiseksi puualan insinöörikoulutusta 
tarjoavaksi opistoksi vuonna 1960.  
 
Moilanen vaikutti vahvasti oppilaitoksen yhteistyöhön Päijät-Hämeen teollisuuden kanssa. Siitä oli 
hyötyä molemmille osapuolille; laajan innovaatiotoiminnan lisäksi oppilaitoksesta valmistuneet 
teknikot, insinöörit ja arkkitehdit työllistyivät usein alueen yrityksissä. Hänen ammattitaitonsa 
näkyi koko Suomen mekaanisessa puuteollisuudessa sekä ammatillisessa koulutuksessa. Valtaosa 
puuosastojen ammatillisista opettajista oli Moilasen kouluttamia puuteknikoita. 
 
Vaikka rehtori Moilanen teki valtavan työn Lahden teknillisen oppilaitoksen ja koko tekniikan 
opetuksen kehittämisessä, silti häneltä riitti vielä tarmoa yhteiskunnallisten asioiden hoitamiseen. 
Moilanen toimi Ristinkirkon rakennustoimikunnan puheenjohtajana ja osallistui aktiivisesti 
hengelliseen järjestötoimintaan ja lähetystyöhön. 
  
 
 

 

Rehtori Osmo Moilasen stipendirahasto on perustettu osaksi Lahden ammattikorkeakoulun stipendirahastoa 
Osmo Moilasen 90-vuotispäivän kunniaksi vuonna 2010. Tästä rahaston osasta jaetaan varoja 
insinööriopiskelijoille rahaston erillisen hoitokunnan hyväksynnän perusteella.   
Lisätietoa http://www.lamk.fi/tekniikka/esittely/osmo-moilasen-stipendirahasto/Sivut/default.aspx 
 

  


