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TILL LÄSAREN

Förordningen on tekniskvetenskapliga examina (528/78) samt den 
på basen av denna utfärdade examensstadgan för Tekniska hög
skolan trädde i kraft 1.8.1979. Fr.o.m. hösten 1979 studerar 
de nyintagna eleverna enligt den nya examensstadgan. Elever 
som inlett sina studier innan den nya examensstadgan trädde i 
kraft, får t.o.m. slutet av år 1985 studera enligt den gamla, 
år 1971 stadfästa examensstadgan.
Under läsåret 1981-1982 anordnades undervisningen för den 
första, andra och tredje årskursen i form av studieperioder. 
Till studieperiodundervisning har man övergått en årskurs i 
sänder sålunda, att undervisningen i.sin helhet för första 
gången har givits som studieperioder läsåret 1982-1983.
I denna bok ingår förutom allmänna uppgifter angående högsko
lan även utbildningsprogrammen samt deras inriktningsalterna- 
tiv uppräknade. Vidare anges de för utbildningsprogrammen pla
nerade fördjupningsområdena. Det bör observeras, att utbild
ningsprogrammens undervisningsplaner kan komma att undergå 
förändringar speciellt beträffande de fördjupande studierna, 
varför fördjupningsområdena ej ännu kan betraktas som defini
tiva. Boken innehåller vidare de centrala uppgifterna om de 
studieperioder, som föreläses 1985-1986.
Avdelningarna är numrerade 0-9 enligt följande: allmänna av
delningen 0, elektrotekniska avdelningen 1, avdelningen för 
teknisk fysik 2, maskiningenjörsavdelningen 3, träförädlings- 
avdelningen 4, kemiska avdelningen 5, bergsindustriavdelningen 
6* byggnadsingenjörsavdelningen 7» lantmäteriavdelningen 8 och 
arkitektavdelningen 9. Professurerna är numrerade i den ord
ning de grundats 01-84. Denna princip har frångåtts i följande 
fall;
- matematikprofessurerna 01 och 68 har sammanslagits till pro

fessuren 01
- beträffande ekoteknik och språk används koderna 97 och 98 

Studieperiodernas kod uppstår på följande sätt:
- avdelningens signum
- professurens signum
- tresiffrigt studieperiodsignum
I läroprogrammet använda förkortningar finns i bilaga 8.
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Den undervisning som hänför sig till den gamla examensstadgan 
(1971) har presenterats i läsårets 1978-1979 undervisnings
program, som kan erhållas i studiebyrån. Avdelningarna pub
licerar studie-guider, som innehåller uppgifter om grund- och 
fackämnen, till sist år I98O-I98I. De studieguider, som hän
för sig till den nya examensstadgan, kommer ut varje läsår.
Med begreppet undervisningsplan avses planer, som rör utbild
ningens och undervisningens organisering. Utbildningsprogram
mens undervisningsplaner är presenterade i avdelningarnas stu
die-guider.

Studiebyrån
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Telefonnumren är angivna i detta läroprogram enligt följande:
C-tel 2xxx Internt nummer för växeln 460 144. Växeln är

öppen från måndag till fredag kl. 8.00-16.15, 
sommartid kl. 8.00-15.00.
Direktnumret är 451 + internt nummer, som kan 
användas dygnet runt. Samtalet förenas inte 
automatiskt till växeln, varför den andra 
kontakten måste väljas via densamma.

V-tel XXX Internt nummer för växeln 455 4122 för bergs
industriavdelningen och lågtemperaturlabora
toriet. Växeln är öppen som ovan, men direkt
numret kan inte väljas, varför alla samtal 
måste förenas via växeln.

Ev. övriga tjänstenummer har skrivits ut.
Helsingfors, Maskintekniska laboratoriernas telefonväxel
Eriksgatan 32-36 är 649 411. Växeln är handdriven och svarar 

"oppilaitos" (HT0L).
Kyrkslätt Skogstorp Radioforskningsstationens telefon

växel är 264 831•
Huvudbiblioteket Direkta numret för huvudbibliotekets låneex

pedition är 460 646 och numret för interurban 
service 462 496.
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I HÖGSKOLANS LÄSÅR

Läsåret börjar den 1 augusti och slutar den 31 juli.
Läsåret 1985-1986 är föreläsnings- och tentamensperioderna 
följande :
1. Tentamensperiod 

Föreläsningsperiod
2. Tentamensperiod

01.09.1985-10.09.1985 (ej 6.9.)
11.09.1985-13.12.1985
14.12.1985-20.12.1985

3. Tentamensperiod 
Föreläsningsperiod

4. Tentamensperiod
Påsklov

13.01.1986-22.01.1986 
23.01.1986-10.05.1986 
i2.O5.i986-3i.O5.i986
27.03.1986-02.04.1986

Högskolans läsår 1985-1986 inleds i huvudbyggnaden, sal A, med 
en öppningshögtidlighet den 6.9. kl 14.00, som är öppen för 
studerande och personal.
Läsårets öppningsgudstjänst hålles i Otnäs kapell söndagen den 
8.9. kl 10.00.
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II HÖGSKOLANS FÖRVALTNING

Högskolans förvaltning tillkommer lärarrådet, förvaltningskol 
legiet, rektorn och rektorsämbetet enligt den år 1953 givna 
förordningen och till denna senare gjorda ändringar. Avdel
ningens förvaltning handhas av avdelningskollegiet och avdel
nings för estándar en .
Lärarrådet är högskolans högsta beslutande organ. Medlemmar av 
rådet är alla hägskolans till tjänster tillsatta professorer 
(cirka 70). Lärarrådet skall ta initiativ och göra förslag 
till utvecklande av högskolans verksamhet, göra tjänsteförslag 
om besättande av professors och biträdande professorstjänster, 
välja rektor, prorektorer och avdelningsföreståndare oa.
Forvaltningskollegiet handhar högskolans allmänna förvaltning 
samt fungerar som lärarrådets förberedande organ. Forvalt
ningskollegiet godkänner undervisningsplanerna, uppgör förslag 
till verksamhets— och budgetplaner, fastställer reglementen 
och förordningar, fattar beslut om anslag samt fördelning av 
stipendier o dyl. Forvaltningskollegiet utnämner bl a assis
tenterna och laboratorieingenjörerna. Medlemmar av förvalt- 
ningskollegiet är rektor, prorektorerna, avdelningsförestan- 
darna samt förvaltningsdirektören.
Rektor är en av lärarrådet för en treårsperiod vald professor. 
Rektor är ordförande i lärarrådet och forvaltningskollegiet. 
På honom ankommer också att ta initiativ i ärenden rörande 
högskolan, att övervaka undervisningen, lärarna, personalen 
och studerande vid högskolan, representera högskolan samt god
känna nya studerande till högskolan.
Rektorsämbetet ombesörjer beredningen och verkställandet av 
förvaltningsorganens beslut och andra administrativa funktio
ner. Ledningen av rektorsämbetet ankommer på rektor och pa 
hans närmaste biträde, förvaltningsdirektören. Rektorsämbetet 
är indelat i tre delar. Förvaltningsbyrån handlägger de juri
diska ärendena samt ärendena rörande den allmänna förvaltnin
gen och personaiförvaltningen och dessutom ärenden vilkas 
handläggning inte åligger annan byrå. Ekonomibyrån handhar 
högskolans räkenskaper och handlägger ärenden rörande högsko
lans ekonomi och förvaltningen av dess medel. Studiebyrån 
handlägger ärenden rörande urval av elever, studierådgivning, 
undervisning och registrering av studieresultat och den all
männa organisationen av examina samt ärenden rörande studie
stöd .
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Avdelningens förvaltning handhas av avdelningsföreståndaren, 
och avdelningskollegiet. Avdelningskollegiet består av avdel
ningens professorer och biträdande professorer samt andra lä
rare som förordnats till medlemmar av kollegiet. På avdel
ningskollegiet ankommer att bereda ärenden rörande avdelningen 
som skall behandlas i centralforvaltningen, att fatta beslut 
om användningen av de till avdelningen tilldelade resurserna 
samt godkänna vid avdelningen avlagda examina.

Rektor
Hyyppä, Jussi, professor. Träffas på ämbetsrum må, on, fre kl
10-11. C-2200. BetygsutdeIning endast onsdagar och fredagar 
under mottagningstiden.

Prorektor
Jokinen, Tapani, professor, C-2001 
Saarialho, Antti, professor, C-2001

Lärarrådet
Lärarrådets medlemmar är uppräknade efter tjänsteålder.
Rektor Hyyppä ordförande och ledamöter professorerna Kivinen, 
Jaskani, Tiuri, M. Sulonen, Kohonen, Lehti, Jääskeläinen, Sjö
ström, Jaatinen, Lappo, Kostilainen, Norden, Lundsten, Niemi, 
Kajosaari, Rahko, Ranta, Mikkola, Virkola, Sistonen, S. Halme, 
Nuori, Ojala, Byckling, Jahkola, Jokinen, Lindroos, Lyly, Pie
tikäinen, Pitkänen, Laapotti, A. Korhonen, Olkkonen, Routti, 
Juvonen, Kilpelä, Kaila, Mörsky, Virtanen, Linko, Martikainen, 
Sundholm, Niinistö, Hollo, Laine, Kanerva, Ebeling, Breden- 
berg, Holappa, Lounasmaa, К-H Korhonen, Matikainen, Kleimola, 
Nevanlinna, R. Sulonen, Veijo Kauppinen, Hautojärvi, Hämäläi
nen, Lilius, Kiiras, Niini, Seppänen, Valtonen, Saarelma, Saa
rialho, Penttala, Vuorinen, Mård, Vakkilainen, Varsta, Sinkko
nen, Fagerholm, Yläsaari och A. Halme. Sekreterare byråchef 
Luomala.

Forvaltningskollegiet
Rektor ordförande, övriga ledamöter prorektor, de till avdel
nings föreståndare valda medlemmarna av lärarrådet och förvalt
ningsdirektören; sekreterare högskolans biträdande sekreterare 
Marjanen. Som sakkunniga två representanter för personalorga
nisationer och två representanter för studentkåren.

Avdelningskollegierna

Allmänna avdelningen
Ordförande : avdelningsföreståndare, professor Matti A. Ranta 
Sekreterare : notarie Marjatta Friman, C-2324
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Medlemmar av avdelningskollegiet: professorer PekkaHautojär
vi, Raimo P. Hämäläinen, Osmo V. Jaskari, Martti M. Kaila, 
Olli Kivinen, Raimo Lehti, Olavi Nevanlinna; biträdande pro
fessorer Martti Bister, vk Juhani von Boehm, Pekka Häätänen, 
Stig-Olof Londèn, Erkki Pennala, Juhani Pitkäranta, Harri Rik
konen, Sampo Ruuth, Eero-Matti Salonen, Jerry Segercrantz, 
Turkka Tuomi, Teijo Åberg, NN och lektor Marja Renkonen; tva 
assistenter, och tre representanter för personalen.

Elektrotekniska avdelningen
Ordförande : avdelningsföreståndare, professor Tapani Jokinen 
Sekreterares notarie Anita Rautamäki, C-2233
Medlemmar av avdelningskollegiet: professorer Seppo Halme, 
Aarne Halme, Paavo Jääskeläinen, Matti Mård, Jorma Mörsky, 
Antti Niemi, Leo Ojala, Kauko Rahko, Antti Räisänen, Juha 
Sinkkonen, Martti Valtonen; biträrande professorer: vk Liisa 
Halonen, Matti Karjalainen, vk Ritva Hirvonen, Ismo Lindell, 
tf Jorma Luomi, Veikko Porra, Pekka Wallin, Jouko Virkkunen, 
två assistenter och tre representanter för personalen och tva 
elevrepresentanter.

Avdelningen för teknisk fysik
Ordförande: avdelningsföreståndare, professor Eero Byckling 
Sekreterare : notarie Anna-Kaarina Hakala, С-2471 
Medlemmar av avdelningskollegiet: professorer vk Iiro Harti- 
mo, Pekka Hautojärvi, Olavi Nevanlinna, vk Rainer Salomaa ; bi
trädande professorer Toivo Katila, Juhani Kurkijärvi, Jorma 
Sandberg, vk Olli Simula samt två assistenter, två represent
anter för personalen, två elevrepresentanter och som sakkun
nig studiesekreteraren.
Maskiningenjörsavdelningen
Ordförande : avdelningsföreståndare, professor Tauno Olkkonen 
Sekreterare: notarie Eira Ahman, С-2657
Medlemmar av avdelningskollegiet: professorer Antero Jahkola, 
Nils-Erik Fagerholm, Veijo Kauppinen, Matti Kleimola, Valter 
Kostilainen, Seppo Laine, Juha Pietikäinen, Jorma Pitkänen, 
Antti Saarialho, Olli Seppänen, Reijo Sulonen, vk Veikko Tel
kani, vk Reijo Karvinen, Petri Varsta, Jouko Vuorinen, NN; bi
trädande professorer : Mauri Airila, Erkki Ihalainen, Ulv Mai, 
Heikki Saikkonen, Markku Syrjänen, Erkki Uusi-Rauva, tf Erkki 
Rissanen, tf Seppo Kivioja, NN, två assistenter och tre repre
sentanter för personalen samt två elevrepresentanter.

Träförädlingsavdelningen
Ordförande : avdelningsföreståndare, professor Kari Ebeling 
Sekreterare : notarie Satu Otasalmi, C-2577
Medlemmar av avdelningskollegiet: professorer Eero Sjöström, 
Nils-Erik Virkola, Risto Juvonen, Hannu Saarelma, biträdande 
professorer Raimo Määttä, Hannu Koponen och Pirkko Oittinen, 
två assistenter och två representanter för personalen samt två 
elevrepresentanter.
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Kemiska avdelningen
Ordförande : avdelningsförestandare, professor Harry V Norden, 
Sekreterare: notarie Eine Vuorinen, С-2786
Medlemmar av avdelningskollegiet: professorer Pekka Linko, 
Göran Sundholm, Lauri Niinistö, Johan B:son Bredenberg, Mauri 
Lounasmaa; biträdande professorer Viljo Tammela, Martti Jär
veläinen, Marja-Liisa Sihvonen, Simo Liukkonen, Pertti Markka
nen, Carl Enebäck och två assistenter. Sakkunniga: en labora
torieingenjör, studiesekreterare, studierådgivare, två elev
representanter och två representanter för personalen.

Bergsindustriavdelningen
Ordförande: avdelningsföreståndare, professor Lauri Holappa 
Sekreterare: notarie Satu Sarkola, V-230
Medlemmar av avdelningskollegiet: professorer Kaj Lilius, 
Veikko Lindroos, Raimo Matikainen, Heikki Niini, Martti Sulo
nen, Seppo Yläsaari och NN; biträdande professorer Heikki Jal
kanen, Jorma Kivilahti, Markku Peltoniemi, lektor Bengt Söder
holm (tjänstledig), vk Runar Blomqvist samt två assistenter. 
Sakkunniga: en representant för fortsättningsstuderande, stu- 
diesekretera, studierådgivare, två elevrepresentanter, och två 
representanter för personalen.

Byggnadsingenjörsavdelningen
Ordförande: avdelningsföreståndare, professor Sulevi Lyly 
Sekreterare: notarie Maaret Djupsjöbacka, C-2412 
Medlemmar av avdelningskollegiet: professorer Jussi Hyyppä, 
Eero Kajosaari, Pekka Kanerva, Juhani Kiiras, Kalle-Heikki 
Korhonen, Martti Mikkola, Vesa Penttala, Harri Sistonen, Pert
ti Vakkilainen, NN och NN; biträdande professorer Jouko Kan
kainen, Veijo Pelkonen, Pekka Rytilä, Eero Slunga, Pentti Mä
keläinen, NN samt två assistenter. Sakkunniga: två represent
anter för personalen, studiesekreterare och två elevrepresent
anter .

Lantmäteriavdelningen
Ordförande: avdelningsföreståndare, professor Matti Martikai
nen
Sekreterare: notarie Kaija Kalavainen, C-2349
Medlemmar av avdelningskollegiet: professorer Einari Kilpe- 
lä, Pekka V. Virtanen, Erkki I. Hollo (tjänstledig 1.1.-31-12. 
1985); biträdande professorer Ossi Heiskanen, Kari I. Leväi- 
nen (tjänstledig 1.2.-31.12.1985) vk Ensio Tommola, Martti 
Tikka, två assistenter och som sakkunniga två laboratoriein
genjörer och studiesekreteraren, två elevrepresentanter och 
två representanter för personalen.

Arkitektavdelningen
Ordförande: avdelningsföreståndare, professor Osmo Lappo 
Sekreterare: notarie Ritva Hämäläinen, С-2508
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Medlemmar av avdelningskollegiet: professorer Martti Jaatinen, 
Ahti Korhonen, Jaakko Laapotti, Bengt Lundsten, vk Tore Tall
qvist; biträdande professorer Esko Kahri, Risto Mäkitalo, Tom 
Simons, Pentti Vähäkallio och två assistenter, studiesekrete
rare, studierådgivare samt två representanter för personalen 
och två elevrepresentanter.

REKTORS ÄMBETE

Rektor: Hyyppä, Jussi, C-2200 
Rektorssekreterare: Alfthan, Saga, C-2201 
Prorektorer: Jokinen, Tapani, studieärenden, C-2001;
Saarialho, Antti, ekonomiärenden, C-2001
Byråsekreterare : Vaaranen, Ritva, prorektorernas sekreterare, 
C-2067Förvaltningsdirektör: NN, C-2202
Byråsekreterare: Kukkonen, Helka, förvaltningsdirektörens sek
reterare, C-2210
Planerare: Laine, Harri, medellångsiktsplanering, C-2173; Ni
sula, Ilkka, ADB-planering, C-2816; Pesola, Pentti, planering 
av byggande och utrymmen, C-2842
Studiesekreterare: Lahti, Kaarina, information, C-2995

FÖRVALTNINGSBYRA 

Byråchef : Luomala, Esa, С-2205
Avdelningssekreterare: Mähönen, Brita, byråchefens sekreterare, 
äranden av lärarrådet, C-2352
Bitr sekreterare: Marjanen, Milja, forvaltningskollegiets sek- 
г'бЪбГ'Э.Г'б C““2214
Byråstudieman: Pulkkinen, Marjatta, rationaliseringsfrågor, se
mesterärenden, С-2290
Planerare: Petänen, Marjukka, personalutbildning, С-2162 
Avdelningssekreterare: Klint, Sirkka, personal- och ämbetsre-
gister, С-2943Kanslister: Mäkelä, Tarja, sekreterare för planerarna, verksam
hetsberättelsen, C-2204; Sonninen, Maire, forvaltningskolle
giets kansiiarbeten, С-2134
Maskinskrivning: Harjunpää, Eija, C-2338; Salmelainen, Marja- 
Liisa, C-2338; Saunila, Martta, C-2346

Registrators expedition och arkiv
Registrator: Nummi, Toini, С-2203 
Bitr kanslist : Virolainen, Pia, С-2203 
Vaktmästare : Salminen, Maija, С-2170

Matrikel
Byråsekreterare : Vatanen, Marja, C-2240 
Kanslist: Lindeman, Toimi, C-2240
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Dupliceringsbyrå
Laboratorietekniker : Zborowski, Kyllikki, förman, С-2868 
Laboratoriemästare I: Kima, Aila, С-2868
Offsettryckare: Blomgren, Kaisu; Eriksson, Marja-Terttu; Kau-
ria, Pirkko; Lundström, Jarkko; Lundström, Mika, C-2868

Vaktmästare
Övervaktmästare; Simonen, Kauko, С-2215 
Chaufför: Lindfors, John, C-2215 
Stafett: Saarinen, Soile, C-2215 
Vaktmästare: Fagerström, Markku, C-2215

STÖDIEBYRÅ

Byråchef: Hilska, Urpo, C-2355
Avdelningssekreterare: Sarén, Ritva, byråchefens sekreterare, 
kundtjänst, anmälning, urvalsprov, C-2434
Bitr sekreterare: Jalasto, Riitta, forskarutbildning, utbild- 
ningsärenden, C-2731
Studiesekreterare: Anneli Ahvenniemi, information, forsknings- 
ärenden, C-2865; NN, studievägledning, utländska studerande, 
C-2867; Korpelainen, Mauri, information, läroprogram, C-2072

Kansli
Kanslister: Vihula, Gretel, elevmatrikel, C-2433; Viitala, 
Erika, kundtjänst, C-2433;
Bitr kanslist: Kauppinen, Eeva, kundtjänst, C-2433 
Bitr kanslist: Taivainen, Sirpa, kundtjänst, C-2433 
Kansiin (K 005) hålles öppen må, ti, on, fr kl 9-12, to kl
11-15

Motion
Idrottssekreterare: Miihkinen, Jouko, fysisk fostran för stu
derande och personal, C-2070

Studieunderstöd
Byråsekreterare: Ojala, Anneli, C-2218 
Kanslist: Reihe, Hannele, C-2218

EKONOMIBYRA
Byråchef: Lappalainen, Leena, С-2212
Byråsekreterare: Lavonen, Liisa, byråchefens sekreterare, 
С-2739Ekonomiesekreterare: Hoffren, Outi, С-2800 
Ekonom: Hurme, Markku, С-2255 
Kamrer: Laulaja, Fanni, С-2208
Planerare: Laitinen, Hannele, räkneverksamhet, C-2071



Kassa

Kassörs Rajala, Maija, C-2217
Vk bitr bokförare: Ahvenainen, Matti, C-2217

Löneräkning
Kamrer : Jakobsson, Helinä, C-2943 
Avdelningssekreterare : NN, С-2206 
Tf bokförare: Myllymäki, Kirsi, С-2254 .
Kanslist: Brommels, Riitta, C-2254, tjänstledig 
Vk bitr bokförare: Härkönen, Raija, C-2254 
Byråsekreterare: Jäppinen, Salme, С-2206 
Vk kanslist: Kotikoski, Markku, С-2982 
Vk bitr kanslist: Murto, Irja, С-2982
Byråsekreterare: Hauhio, Raili, C-2347, pensionsregister _
Byråsekreterare: Sahakangas, Sinikka, C-2347, pensionsregister,
tjänstledig . . ,Byråsekreterare: Murto, Irja, C-2347, pensionsregister

Bokföring och anslagens övervakning
Huvudbokförare: Leppänen, Iiris, С-2038 
Bokförare: Joenpolvi, Irja, С-2211 
Byråsekreterare : Kauppila, Kirsi-Marja, C-2216 
Byråsekreterare: Mäki, Kaija, С-2216;
Tf bitr kanslist: Napari, Minna 
Bokförare : Peltonen, Anneli, C-2211

TELEFONVÄXEL

Växel : 460 144 . .. . ,Telefonister: Herranen, Sirkka ; Räty, Mirja ooh Valtaka
ri, Irja
Växel: 455 4122 
Telefonist: Rokkanen, Ritva

TH:S KOMMITTÉER
Personalutbildningsnämnd 
Ordförande : professor Matti A Ranta 
Sekreterare: planerare Marjukka Petänen
Kommittén för forskarutbildning 
Ordförande: professor Eero Kajosaari 
Sekreterare: bitr sekreterare Riitta Jalasto
Kommittén för publikationsårenden 
Ordförande: bitr professor Harri Rikkonen 
Sekreterare : studiesekreterare Anneli Ahvenniemi
Kommittén för internationellt samarbete 
Ordförande : prorektor Antti Saarialho 
Sekreterare: studiesekreterare NN
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Kommittén för fysisk fostran 
Ordförande : professor Matti A Ranta 
Sekreterare: idrottssekreterare Jouko Miihkinen
Kommittén för pedagogisk service 
Ordförande: professor Veikko Porra 
Sekreterare: bitr sekreterare Riitta Jalasto
Studiekommission
Ordförande: prorektor Tapani Jokinen 
Sekreterare: studiesekreterare NN
Studieunderstödsnämnden
Ordförande: bitr professor Jerry Segercrantz 
Sekreterare: byråsekreterare Anneli Ojala
Byggnadskommittén
Ordförande: rektor Jussi Hyyppä
Sekreterare: planerare Pentti Pesola
Bespisningsnämnderna
Högskolan har fyra bespisningsnämnder (Tf-, S-, V- och huvud
byggnaden). Ordförande för alla är byråchef Esa Luomala
Språkexamensnämnden för examina i finska språket 
Ordförande: professor Sulevi Lyly
Språkexamensnämnden för examina i svenska språket 
Ordförande: professor Nils-Erik Fagerholm
Ekonomikommission
Ordförande: prorektor Antti Saarialho z
Sekreterare: ekonomiesekreterare Outi Hoffren
Redaktionen för Tekniska högskolans vetenskapliga publika
tionsserie
Ordförande: prorektor Antti Saarialho 
Sekreterare: diplomingenjör Anna-Liisa Toivonen
Urvalskommission för tekniska vetenskaper 
Ordförande: professor Matti A Ranta 
Sekreterare: byråchef Urpo Hilska
Kommittén för forskningsärenden 
Ordförande: professor Martti M Kaila 
Sekreterare: studiesekreterare Anneli Ahvenniemi

Urvalskommission
Ordförande: professor Matti A Ranta z 
Sekreterare: avd sekreterare Ritva Saren
Nämnden för doktorsavhandlingar 
Ordförande: professor Kauko Rahko
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III LÄRARKÅREN

PROFESSORER

Bredenberg, Johan В-son, TkD. Teknisk kemi. Värmobackavägen 15 
B 62, OO36O Hfors ; tel 557 972. 0-2780 

Byckling, Eero Arvi, TkD. Teknisk fysik (materialfysik). Glim- 
mervägen 13 A 12, 02110 Esbo; tel 463 246. 0-2454 

Ebeling, Kari Into, PhD. Pappersteknik. Regnvägen 7 B, 02100 
Esbo; tel 465 997. 0-2579Fagerholm, Nils-Erik, TkD. Maskinbyggnadslära. Rusthollarvägen 
9 E, 00910 Hfors; tel 335 258. 0-2738 

Halme, Aarne, TkD. Automationsteknik. Messeniusgatan 6 A 25, 
O625O Hfors ; tel 417 245, 0-2501 

Halme, Seppo Juhani, TkL (PhD). Telekommunikationsteknik. Tenn- 
gjutarvägen 41 B, 00620 Hfors ; tel 791 041. 0-2367 

Hautojärvi, Pekka Juhani, TkD. Fysik. Otsonkallio 4 A, 02110 
Esbo ; tel 466 347. 0-2623Holappa, Lauri Elias Kalevi, TkD. Metallurgi. (Teoretisk pro
cessmetallurgi). Mankans bäcken 7 A, 02180 Esbo; tel 523 941. 
455 4122/289Hollo, Erkki Johannes, JD. Ekonomisk rätt. Vinkelgatan 3 b 7, 
00170 Hfors; tel 639 141, 611 768. 0-2532. Tjänstledig 1.1.- 
31.12.1985. Tjänsten handhas av Vihervuori, Aimo Pekka, JD. 
Каирinmäenpolku 10 A 4, 00440 Hfors; tel 5¿2 5701. 0-2532 

Hyyppä, Jussi Matti Ilmari, TkD. Vägteknik. Långskanksvägen 
4 D, O213O Esbo; tel 462 977. 0-2740 

Hämäläinen, Raimo Pertti, TkD. Tillämpad matematik. Drumsövägen 
24-26 B, 00200 Hfors; tel 677 942. 0-2354 

Jaatinen, Martti Olavi, Arkit, Arkkitektur I. Kyttstigen 10, 
02100 Esbo; tel 462 642. 0-2520

Jahkola, Antero, DI. Energihushållning och kraftverkslära. Mel- 
1angårdsvägen 61 A, OO66O Hfors ; tel 7 49 144, 0-2689 

Jaskari, Osmo Veijo, PD. Nationalekonomi. Seppovägen 3 K 62, 
02130 Esbo; tel 465 328. 0-2309

Jokinen, Tapani, TkD. Elektronik (elektromekanik). Kavallvägen 
9 E, O27OO Grankulla; tel 505 0797. 0-2219 

Juvonen, Risto Juhani, TkD. Träets mekaniska teknologi. Bo- 
ställsbrinken 3 D 29, 00410 Hfors; tel 538 648. 0-2561 

Jääskeläinen, Paavo Mikko Pellervo, TkD. Tillämpad elektronik, 
Otberget 2 A 7, 02150 Esbo; tel 467 426, 0-2234 

Kaila, Martti Mikael, TkD. Hållfasthetslära. Srtholmsgatan 11 
B 46, 00150 Hfors ; tel 654 476, 0-2384 

Kajosaari, Eero Tapio, TkD. Vattenförsörjningsteknik. Eerovägen 
13, 02180 Esbo; tel 523 195. 0-2491 

Kanerva, Pekka Aimo Vilhelmi, TkD. Husbyggnadsteknik. Solgranden 
4 A 18, 02120 Esbo; tel 423 OIS, 0-2424 

Kauppinen, Veijo Antero, TkL. Verkstadsteknik. Eino Leinos gata 
7 В 21, 00250 Hfors; tel 497 Ю8



14

Kauppinen, Veli Sakari, FD. Biokemi. Ytterkurk, 02400 Kyrkslätt; 
tel 298 1561. C-2759

Kiiras, Matti Juhani, DI. Byggnadsekonomi. Nedergårdsvägen 2 C, 
02360 Esbo; tel 802 2120. C-2492 

Kilpelä, Olavi Einari, TkD. Fotogrammetri. Ärtholmsgatan 7 A 2, 
00150 Hfors; tel 662 178. C-2523 

Kivinen, Martti Olavi (Olli), Arkit, TkD. Samhällsplanering, 
fysisk planering. Kalkstensvägen 4, 00340 Hfors; tel 489 177. 
0-2534

Kleimola, Matti, TkL, Maskinkonstruktionslära. Tvillingsstens- 
vägen 40, 02760 Esbo; tel 805 7593- C-2806 

Kohonen, Teuvo Kalevi, TkD. Teknisk fysik (elektronik). Mell- 
stensvägen 9 C 2, 02170 Esbo; tel 428 273. C-2451 

Kojonen, Kari, FD. Ekonomisk geologi. Rodmansgatan 6 B 33, Es
bo 32; tel 801 7376 eller 971-164 678 

Korhonen, Ahti Aapo, Arkit. Samhällsplanering (planering). Ka
nalbacken 4, 00840 Hfors; tel 698 0899. С-2519 

Korhonen, Kalle-Heikki, TkD. Grundbyggnad och jordmekanik. Tuo
mas väg 10, 0218O Esbo; tel 522 561. С-2415 

Kostilainen, Valter, TkD. Skeppsbyggnadsteknik. Metsäpirttivägen 
2-6 D 16, O213O Esbo; tel 4552 093- C-2954 

Laapotti, Jaakko Veikko Johannes, Arkit. Arkitektur II. Skat- 
uddsstranden 19 D 49, OOI6O Hfors; tel 604 533- C-2510 

Laine, Seppo Kalevi, TkD. Flygteknik. Jääskisvägen 10, 02140 
Esbo; tel 518 231. C-2672

Lappo, Osmo Tapio, Arkit. Arkitektur III. Femgränsvägen 30,
00630 Hfors; tel 748 548. С-2522 

Lehti, Raimo Armas, FD. Matematik, Stenbackavägen 39, 00670 
Hfors; tel 749 945. C-2332

Lilius, Kaj, TkD. Metallurgi (tillämpad processmetallurgi).
Svänggränden 5, 02100 Esbo IO/O6; tel 463 952. 455 4122/270 

Lindroos, Veikko Kalervo, TkD. Metallära. livisnäsplan 4 А 17, 
02260 Esbo; tel 88I OSO, С-2610; 455 4122/213 

Linko, Eero Pekka Kristian, FD. Livsmedelsteknologi. Otberget 
2 B, 02150 Esbo; tel 464 469. C-2760 

Lounasmaa, Mauri, Viktor, TkD. Organisk kemi. Fabriksgatan 5 
А 1, 00140 Hfors; tel 664 743. С-2983 

Lukkarinen, Toimi, TkD. Mineralteknik. Ritobergsvägen 8-I6 C, 
ООЗЗО Hfors; tel 483 347. V-tel 455 4122 

Lundsten, Bengt Harald, Arkit. Byggnadslära. Kontiontie 3 A, 
02110 Esbo; tel 466 715. C-2502

Lyly, Sulevi, TkD. Trafikteknik. Ankarläggen 4 C 7, 02320 Esbo; 
tel 801 4314. С-2421

Martikainen, Matti, TkD. Geodesi. Veljestie 10, ОЗЮО Nummela; 
tel 913-22598. С-2511

Matikainen, Raimo, TkD. Brytningsteknik. Löjgränden 2 A 1, 02170 
Esbo; tel 425 150. V-tel 455 4122/206 

Mikkola, Martti, TkD. Byggnadsmekanik. Luthergatan 6 A 6, 00100 
Hfors; tel 443 851. C-2432

Mård, Matti, TkD. Elektroteknik. Karabackavägen 2 A 13, 02620 
Esbo; tel 598 222. C-2912

Mörsky, Jorma Niilo, TkL. Elektroteknik (elektriska anlägg
ningar). Westendvägen 12 b, 02160 Esbo; tel 424 121. С-2409 

Nevanlinna, Eero Olavi, TkD. Matematik. Kyrkvalla 1, 02400 Kyrk
slätt; tel 298 8409. С-2009

Niemi, Antti Johannes, TkD. Reglerteknik, Yrjö Liipolavägen 5, 
02700 Grankulla; tel 500 712, C-2486.

Niini, Heikki Ilmari, FD. Ekonomisk geologi. Stormastvägen 4 A, 
00980 Hfors; tel 314 436. C-2630, V-tel 455 4122/267
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Niinistö, Lauri, TkD. Oorganisk kemi. Stakgränden 12, 01640 
Vanda; tel 848 939• С-2750

Nordén, Harry, TkD. Kemisk apparatteknik. Brovägen 2 lok 10, 
02400 Kyrkslätt; tel 298 1020. С-2774 

Ojala, Leo, TkL. Elektroteknik (digitalteknik). Helsingegatan 
11 B 63, 00500 Hfors. C-2235Olkkonen, Tauno, TkD. Industriell ekonomi. Hoplaksvägen 16 A 
12, 00330 Hfors; tel 489 474. C-2665 

Penttala, Vesa, TkD. Betongteknik. Mankansbäoken 16, 02180 Es
bo; tel 522 381. C-2703 ,, „Pietikäinen, Juha, TkD. Metallteknologi. Rautusvägen 11 H,
02130 Esbo; tel 467 365Pitkänen, Jorma Antero, TkD. Maskinbyggnadslära (förbrännings
motorer). Riekontie 14 G, 02700 Grankulla; tel 505 2563.
C-2697 _Rahko, Kauko Johan Samuel, TkD. Telekommunikationsteknik (te
lefonteknik) . Teuvo Pakkalasvägen 4 D 19, 00400 Hfors; tel 
582 233. C-2345Ranta, Matti Aarne, TkD. Mekanik. Tornplanet 7 bost 47, 02120 
Esbo ; tel 466 532. C-2303Routti, Jorma Tapio, Ph.D.. Teknisk fysik (kärnteknik). Luther- 
gatan 2 B 18, 00100 Hfors; tel 449 762. C-2450 

Saarelma, Hannu Jaakko, TkD. Grafisk teknik. Kalevagatan 40 A 
3, 00180 Hfors; tei 603 026. C-2970 

Saarialho, Antti, TkL. Automobil- och arbetsmaskinteknik. Väs
ter å k er s vägen 2-6, 00390 Hfors; tel 543 212. С-2681 

Seppänen, Olli Antero, TkL. VVS-teknik. Muolaantie 12, 02140 
Esbo. C-2684

Sinkkonen, Juha, TkD. Elektroteknik (elektronfysik). Gronbacka- 
gränden 1 C 24, 02710 Esbo; tel 595 346. C-2393 

Sistonen, Harri Mauri, DI. Vattenbyggnad. Topeliusgatan 1 A 6, 
00260 Hfors; tel 406 345. C-2490, 2847 

Sjöström, Eero Vilhelm, FD. Träkemi. Ulrikagatan 3, 00140 Hfors 
tel 604 121. C-2593Sulonen, Martti Seppo, TkD. Metallernas bearbetning och värme
behandling. Dyviksvägen 2 A 21, 00200 Hfors; tel 674 014. 
C-2605, V-tel 455 4122/247Sulonen, Reijo, TkD. Databehandlingslära. Mikkosvägen 7, 02300 
Esbo; tel 8019 413. C-2077Sundholm, Göran, TkD. Fysikalisk kemi. Kalevagatan 11 A 7-8, 
00100 Hfors; tel 647 568. C-2741 

Tiuri, Martti Eelis, TkD. Radioteknik. Smidarvägen 1 F, 02130 
Esbo; tel 466 466. C-2545. Tjänstledig. Tjänsten handhas av 
Räisänen, Antti, TkD. C-2553

Vakkilainen, Pertti, TkD. Vattenresurslära. Kuukausikuja 4, 
lok 5, 02200 Esbo; tel 883 709. C-2410, 2422 

Valtonen, Martti, TkD. Teoretisk elektroteknik. Storasvägen 11 
H 15, 02200 Esbo; tel 880 382. C-2366 

Varsta, Petri, TkD. Skeppbyggnadslära. Merisotilaankatu 3 B 17, 
00160 Hfors; tel 626 288. C-2701 

Virkola, Nils-Erik, FD. Cellulosateknik. Parkgatan 7a A 17, 
00140 Hfors; tel 650 418. C-2591 

Virtanen, Pekka Veikko, TkD. Fastighetslära. Louhivägen 8 F 
24, 02130 Esbo; tel 466 505. С-2505 

Wuori, Paul Adolf, TkD. Hydrauliska maskiner. Tallbackavägen 
12, 02700 Grankulla; tel 501 273, С-2695.

Vuorinen, Jouko, TkD. Gjuteriteknik. Ylistörmä 4 H 67, 02210 
Esbo; tel 885 106. C-2647
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Yläsaari, Seppo, TkL. Korrosionsskyddsteknik. Anfallsvägen, 
02920 Esbo; tel 841 260. V-tel 455 4122/294

Vakant : Arbetspsykologi och arbetsledningslära 
Arkitekturhistoria 
Brobyggnadsteknik 
Mineralteknik 
Stålkonstruktionsteknik 
Värmeteknik och maskinlära

BITRÄDANDE PROFESSORER

Airila, Mauri Johannes, TkD. Mask inkonstruktionslära. Hakalantie 
11 A, 04200 Kervå. 0-2385

Bister, Martti Johannes Antero, FD. Fysik. Mattviksgatan 3 B 10, 
02230 Esbo; tel 803 3429. C-2059 

Enebäck, Carl, TkD. Organisk kemi. Björneborgsvägen 5 R, 00350 
Hfors; tel 551 991. C-2765

Häätänen, Pekka, PD. Socialpolitik. Näshöjdsvägen 6 A 12, 00350 
Hfors; tel 488 246. C-2089

Hartimo, Iiro Olavi, TkL. Teknisk fysik (elektronik). Skatvägen 
27, 02600 Esbo; tel 516 992. C-2469 

Heiskanen, Ossi, TkD. Fastighetslära. Rautusvägen 11 F, 02130 
Esbo; tel 463 128. 0-2538

Ihalainen, Erkki, TkL. Verkstadsteknik. Aftonglödsvägen 4 A 4, 
02120 Esbo; tel 463 573- 0-2677 

Jalkanen, Heikki K., TkD. Puosurinne 3 B 41, 02320 Esbo; tel 
801 8431. V-tel 455 4122/285

Järveläinen, Martti, TkD. Kemisk apparatteknik. Forsgränden 7 
0 29, 01600 Vanda; tel 531 595. 0-2801 

Kahri, Esko Juhani, Arkit, TkL. Arkitektur II. Skatuddsstranden 
19 D 47, 00160 Hfors; tel 604 495. 0-2509 

Kankainen, Jouko Ilpo, TkL. Byggnadsekonomi. Skomakarvägen 9, 
00760 Hfors; tel 382 612. 0-2416 

Karjalainen, Matti Antero, TkD. Elektroteknik (akustik). Töyry- 
mäki 16, 02760 Esbo; tel 805 6635. 0-2794. Tjänstledig 

Katila, Toivo Ensio, TkD. Teknisk fysik (materialfysik). Maks- 
lahtivägen 22 D, 02140 Esbo ; tel 516 756. 0-2466 

Kivilahti, Jorma, TkD. Metallära. Gösvägen 2 lok 5, 02170 Esbo;
tel 424 171. V-tel 455 4122/215 

Koponen, Hannu Rauno, TkL. Träets mekaniska teknologi. Sjö
stranden 7 lok 9, 02320 Esbo; tel 801 7389. 0-2869 

Kurkijärvi, Martti Juhani, TkD. Teknisk fysik (kvantmekanik).
Muskötvägen 24, 02680 Esbo; tel 554 530. 0-2870 

Leväinen, Kari I., DI. Stadens fastighetsteknik. Olvonvägen 5 A 
01390 Vanda; tel 823 658. 0-2140. Tjänstledig 1.2.-31.12.85 

Lindell, Ismo Veikko, TkD. Elektroteknik (radioteknik). Norr
svängen 25 B, 00200 Hfors; tel 692 6981. 0-2793 

Liukkonen, Simo, TkD. Fysikalisk kemi (termodynamik). Svedje- 
bergsgränden 6 B 4, 02360 Esbo ; tel 801 7508. 0-2770 

Londen, Stig-Olof, TkD. Tillämpad matematik. Petersgatan 4 B 
55, 00150 Hfors; tel 634 189. 0-2339 

Mai, Ulv, TkD. Flygteknik, österporten 1 D 24, 02210 Esbo; tel 
803 7635. 0-2673

Markkanen, Pertti, FD. Biokemi (mikrobiologi). Klubbvägen 4 0 
25, 01650 Vanda; tel 845 088. 0-2937
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Mäkeläinen, Pentti, TkD. Byggnadsmekanik. Jukolabranten 6 E 18, 
02180 Esbo; tel 520 227. C-2H96 

Mäkitalo, Risto Pekka, Arkit, TkL. Samhällsplanering (plane
ring). Asbysket 20-22 A, 02100 Esbo; tel 463 286. C-2527 

Määttä, Raimo, TkL. Miljövårdsteknologi. Näverlursvägen 52, 
00420 Hfors; tel 563 0512. C-2602 

Oittinen, Pirkko Tuulikki, TkD. Grafisk teknik. Tölögatan 8 E, 
00100 Hfors; tel 449 023- C-2983 

Pelkonen, Veijo August, TkD. Vägteknik. Hirbölebågen 11 P,
02160 Esbo; tel 424 416. C-2430

Peltoniemi, Markku Pellervo, TkD. Geofysik. Päiväkilontie 4 B, 
02210 Esbo; tel 880 538, V-tel 455 4122/258 

Pennala, Erkki Johannes, TkL. Hållfasthetslära. Yhdyskunnantie 
52 A, 00680 Hfors; tel 723 625. C-2312 

Pitkäranta, Markku Juhani, TkD. Matematik. Banvaktsgatan 4 C 
52, 00520 Hfors; tel 140 495. C-2334 

Porra, Veikko Tapio, TkL. Elektroteknik. Abelsgatan 5 K 96, 
02230 Esbo; tel 889 422. C-2547 

Rikkonen, Harri Vilho Kalevi, FD. Matematik. Metsäpirttivägen 
9, 02130 Esbo; tel 466 488. C-2382 

Ruuth, Sampo Edvard Ilmari, TkD, FK. Matematik. Blåkärsvägen 
2, 02160 Esbo; tel 428 417. C-2343 

Rytilä, Pekka Väinö Ilmari, TkL. Trafikteknik. Medagränden 5, 
00750 Hfors; tel 361 316. C-2425 

Saikkonen, Heikki, TkL. Databehandlingslära. Nobacksvägen 7 
C 12, 02710 Esbo; tel 595 402. C-2358 

Salomaa, Rainer, TkD. Teknisk fysik (kärn- och energiteknik).
Kalendervägen 18-20 A 1, 02200 Esbo ; tel 803 8751. C-2464 

Salonen, Eero-Matti, TkD. Mekanik. Sibeliusgatan 3 B 25, 00250 
Hfors; tel 492 930. C-2086

Segercrantz, Jerry Werner, FD. Matematik. Louhivägen 11 C 37, 
02130 Esbo; tel 467 572. C-2380 

Sihvonen, Marja-Liisa, TkD. Analytisk kemi. Rilaxvägen 43,
02260 Esbo; tel 801 1453- C-2751 

Simons, Tom, Arkit, TkL. Landskapsplanering. Kaptensgatan 12 
A 6, 00140 Hfors; tel 634 488. C-2898 

Slunga, Eero, TkL. Grundbyggnad och jordmekanik. Toppelundvägen 
3 F 79, 02170 Esbo; tel 428 074. С-2854 

Syrjänen, Markku, TkD. Databehandlingslära. Oppibrinken 5 F 
111, 02210 Esbo; tel 889 378. C-2076.

Tammela, Viljo, TkL. Teknisk kemi (polymerteknologi). Fjäll- 
dalsgatan 10 lok 23, 00100 Hfors; tel 497 885. C-2781 

Tikka, Martti, TkL. Geodesi. Ljusalfstigen 8, 02100 Esbo; tel 
461 794. C-2535

Tommola, Ensio, DI. Stadens fastighetsteknik. Ruskela 72 A, 
04400 Träskända; tel. 251 293- C-2140. (Vk bitr prof 1.2.- 
31.12.85)Tuomi, Turkka, TkD. Fysik. Storsvängen 38 D, 00200 Hfors; tel 
671 679. С-2145Uusi-Rauva, Erkki, TkD. Ekonom. Industriell ekonomi. Hamngatan 
6 G 68, 33200 Tammerfors ; tel 931-37293• С-2663 

Virkkunen, Jouko Matti, TkD. Regleringsteknik. Sökö strandvägen 
16 A, 02360 Esbo; tel 801 2097. C-2922.

Vähäkallio, Bror Pentti Carl, DI. Konstruktionsteknik. Dykands- 
vägen 8 A 2, 00200 Hfors; tel 675 967, 604 200. C-2514 

Wallin, Pekka Tapio, TkL. Elektroteknik. Oppibrinken 5 G 38, 
02210 Esbo; tel 880 224. C-2911 

Åberg, Teijo Erik Vilhelm, FD. Fysik. Hagbacken 4 F 83, 02120 
Esbo; tel 423 371. С-2321



18

Vakant : Fysik
Metallurgi
Elektroteknik
Energihushållning och kraftverkslära 
Maskinkonstruktionlära (Spee. maskinelementer) 
Stadens fastighetsteknik 
Husbyggnadsteknik 
Värmeteknik och maskinlära

DOCENTER

Aho, Pekka, TkD. Databehandlingslära. Femgrändsvägen 18, OO63O 
Hfors; tel 745 348

Ahonen, Antti, TkD. Tillämpad fysik. Topeliusgatan 10 B 40, 
00250 Hfors; tel 492 368. V-tel 455 4122/311 

Alvesalo, Tapio, TkD. Kvantvätskefysik. Vinkelgränden 3, 02160 
Esbo; tel 427 158. Tel arb 4501-4209 

Andersin, Hans, TkD. Databehandlingslära. Fältskärsgatan 5, 
00260 Hfors; tel 442 492

Apiola, Heikki Kalervo, FD. Matematik. Orapihlajantie 10 A 4, 
ОО32О Hfors; tel 577 836 

Arjas, Eija, FD. Tillämpad matematik
Arponen, Jouko, TkD. Kvantmekanik. Fornfyndsvägen 1 C 31, 01600 

Vanda; tel 563 2710. Tel arb 650 211 
Berglund, Peter, TkD. Kryogenik. Nyckelpigsvägen 2 E, 02120 Es

bo; tel 466 120. Arb 455 4122/ЗЮ 
Bergström, Matti, MDK. Bioelektronik. Långbergsvägen 15 A 13, 

02170 Esbo
von Boehm, Eero Matti Juhani, TkD. Elektronfysik. Mekanik. Bu

levarden 17 D, 00120 Hfors; tel 604 993 
Carlson, Carl Erik, TkD. Industriell ekonomi. Havsgatan 3 B, 

00140 Hfors; tel 631 274. Tel arb 641 877 
Collan, Heikki, TkD. Lågtemperaturfysik. Ellipsgränden 4 E, 

02210 Esbo; tel 803 8707. Tel arb 455 4122/301 
Ehnholm, Gösta, TkD. Fysikalisk elektronik. Petersgatan 1 C 40, 

00140 Hfors; tel 664 321. Tel arb 711 211 
Ekberg, Jan Gunnar K., TkD. Telekommunikationsteknik. Stormyr- 

vägen 37 A 8, 00320 Hfors
Eklund, Dan Ernst, TkD. Grafisk teknik (pappersförädlingstek- 

nik). Gröndalsvägen 9, 02700 Grankulla; tel 593 426 
Eloranta, Eero, TkD. Databehandlingslära. Björneborgsvägen 9 

E 49, ОО35О Hfors. С-2073
Eriksson, Jarl-Thure, TkD. Elektromekanik. Muinaishaudantie 10 

B 7, 33710 Tammerfors
Forsten, Jarl, TkD. Metallära. Strömfåragatan 5 C, OI6OO Vanda; 

tel 531 661. Arb 456 5340
Friberg, Ari, Ph.D.. Teoretisk optik. Luftgränden 5 E 41, 02210 

Esbo; tel 803 6071. C-2013
Godenhielm, Bertil Sigurd, TkD. Akustik. Fabriksgatan 21 B 46, 

00150 Hfors
Golemanov, Ljudmil Alekov, TkD. Regler- och systemteknik. Pat- 

riarh Eutiimi 1 A, Sofia C, Bulgaria 
Graeffe; Ralf, TkD. Elektronfysik. Andersbergsgatan 17, O6IOO 

Borgå; tel 915-140 655
Granlund, Seppo. FD. Matematik. Lönnrotsgatan 19 A 17, 00120 

Hfors; tel 602 659
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Gripenberg, Gustaf, TkD. Matematisk analys. Rönnvägen 43 A 10, 
00270 Hfors; tel 483 709. С-2003 

Hakkarainen, Juhani, TkD. Fotogrammetri. Hukantaival 1 as 2,
80230 Joensuu; tel 973-31130, arbete 973-28311 

Haltsonen, Seppo, TkD. Mönsterigenkänningsteknik. Västeråkers- 
vägen 11-13 A 1, 00390 Hfors; tel 542 969. С-2470 

Hase, Anneli, TkD. Teknisk kemi. Rönnvägen 25 A 5, 00270 Hfors; 
tel 416 846. C-2782

Heikkilä, Sakari, TkD. Tillämpad matematik (optimering).
Mechelinsgatan 10 A 6, 00100 Hfors; tel 495 043 

Heiskanen, Kari, TkD. Mineralteknik. Fabriksgatan 21 A 19, 00150 
Hfors; tel 658 364. V-tel 455 4122/297 

Heiskanen, Sakari, TkD. Metallernas bearbetning och värmebehand
ling. Korssjög, 4 A 27, 02320 Esbo; tel 801 3864, VTT 456 4130 

Heleskivi, Jouni, TkD. Elektronfysik. Johtokivenkuja 4 А, 007Ю 
Hfors ; tel 378 536

Hemilä, Simo, TkD. Biofysik. Norrsvängen 35 A 4, 00200 Hfors; 
tel 676 350. C-2055Hentinen, Viljo, TkD. Telekommunikationsteknik. Nöykisvägen,
02320 Esbo; tel 801 5025

Hertzberg, Stefan Gustaf Fredrik, TkD. Telefonteknik. Fjälldals- 
gatan 13 A, 00100 Hfors

Hiismäki, Pekka, TkD. Neutronfysik. Sjöstranden 3-5 C, 02360 Es
bo; tel 801 6469. VTT-6362

Hjelt, Sven-Erik, TkD. Tillämpad geofysik. Uistintie 4 A 5,
90550 Oulu; tel 981-347 374. Uleåborgs Universitet; tel 981- 
353 611Holma, Kyösti, JD, DI. Fastighetsrätt. Klippvägen 5, 02730 Esbo; 
tel 845 175Holmberg, Andrea, TkD. Systemteori. Gustav Vasasvägen 25, 00560 
Hfors; tel 799 160

Hyvärinen, Lassi, TkL. Tillämpad matematik. Lövängsvängen 3 G 
109, 00340 Hfors; VTT-4100

Hyvönen, Veikko 0, TkD, JD. Fastighetsrätt. Westendgränden 19, 
02160 Esbo; tel 462 925

Hämeen-Anttila, Risto, TkD. Telefonteknik. Folkvägen 21, 00680 
Hfors; tel 726 008

Härkki, Jouko, TkD. Teoretisk processmetallurgi. Dyningsvägen 
9 E 59, 02320 Esbo; tel 801 5220. V-tel 455 4122/273 

Ihantola, Heikki, TkD. Elektronfysik. Keskuskuja 17, 24910 Ha
likko as.

Ilmonen, Kari Robert, TkD. Telekommunikationsteknik. Smedje- 
viksvägen 11 A 1, 00200 Hfors ; tel 678 374 

Islander, Seppo, FD. Materialfysik. Rapparvägen 2 B, 00660 
Hfors; tel 747 813- Tel arb 642 206 

Isomäki, Heikki Mikael, TkD. Mekanik. Granbackagränden 4 C 25, 
02210 Esbo; tel 803 0573. C-2301 

Jauho, Pekka, FD. Kärnfysik. Rådarevägen 6 L, 02100 Esbo; tel 
461 437. VTT-4100

Johansson, Allan, TkD. Fysikalisk kemi. VTT, laboratoriet för 
kemi ; tel 456 5312

Jäppinen, Harri, Ph.D. Digitalteknik. Kristiansgatan 1 A 4, 00170 
Hfors. C-2291

Rajamaa, Jaakko, TkD. Industriell ekonomi. Maununnevantie 38 A, 
00430 Hfors; tel 539 433

Kalli, Heikki, TkD. Kärnteknik. Parksvängen 17 C, 00200 Hfors ; 
tel 676 231

Kallio, Markku, Ph.D. Tillämpad matematik (operationsanalys). To- 
peliusgatan 7 B 33, 00250 Hfors; tel 444 525
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Kalliomäki, Kalevi, TkD. Mätningsteknik. Mellstensvägen 11 A 7, 
02170 Esbo, tel 442 375. Uleåborgs Universitet; tel 981-353 6l1 

Kantee, Lauri, TkD. Fastighetslära. Professorvägen 6 A, ООЗЗО 
Hfors ; tel 485 756

Kantola, Jorma, TkD. Fastighetslära. Larsviksvägen 6 В 5, 02320 
Esbo; tel 802 1129

Karp, Pekka, TkD. El- ooh magnetismlära. Marinkaserngatan 12 
G 66, 00160 Hfors; tel 628 679. Tel arb 6167 382 

Karppi, Risto, TkD. Svetsteknik. Kruununkuja 4 D 8, 02180 Esbo 
Karttunen, Matti, TkD. Elektriska anläggningar. Uleåborgsgränden 

2 lok 5, 65350 Vasa; tel 961-252 555 
Karttunen, Simo, TkD. Grafisk teknik. Regnvägen 6, 02100 Esbo; 

tel 462 231. VTT-5230
Kauppinen, Jyrki, FD. Optisk mätningsteknik. Rajatie 6, 90440 

Kempele; tel 981-555 628. Uleåborgs Universitets växel 
981-353 611Kekäläinen, Reijo, Ark, TkD. Planering av hälso- och sjukvårds- 
byggnader. Karlavägen 5 C, 00200 Hfors; tel 674 514 

Kelhä, Väinö, TkD. Fysik. Abelsgatan 10 F 36, 02230 Esbo; tel 
803 2014. VTT-456 4340

Keski-Rahkonen, Olavi, TkD. Fysik. Drakeldsvägen 10 E, 02100 
Esbo; tel 467 476. C-2330

Kleemola, Heikki, TkD. Metallernas bearbetning och värmebehand
ling. Regnbågen 3 I 146, 02100 Esbo ; tel 463 007; VTT 
456 5400

Klemola, Aarno, TkD. Träkemi. Lempääläntie 43 as 3, 37620 Val
keakoski; tel 937-430 93. Tel arb 937-410 00 

Koivo, Heikki, PhD. Systemteori. Parkanonkatu 11 В 13, 33720 
Tammerfors; tel 931-171 667

Kojonen, Kari, FD. Ekonomisk geologi. Geologisk forskningscent- 
trum, Rodmansgatan 6 В 33, 02320 Esbo ; tel 801 7376, tel 
971-164 678

Korhonen, Antti, TkD. Metallernas bearbetning och värmebehand
ling. Strandgårdsvägen 8 C 269, 00910 Hfors; tel 335 611.
V-tel 455 4122/250

Korhonen, Matti Antero, TkD. Metallära. Stenviksgatan 3 F 63, 
02320 Esbo; tel 801 4533. V-tel 455 4122 

Kortela, Urpo, TkD. Reglerteknik. Kvisgatan 5 C 9, 02210 Esbo; 
tel 803 8909. C-2922

Krusius, Peter, TkD. Elektronfysik. Oppibranten 6 C 11, 02210 
Esbo ; tel 880 825

Kuittinen, Antero, Arkit, TkD. Byggnadslära. Såtvägen 8 D, 00750 
Hfors; tel 385 681

Kuivalainen, Pekka, TkD. Elektronfysik. Mörtnäsvägen 9 A 4,
00210 Hfors; tel 6925 378

Kuusi, Juhani, TkD. Isotopteknikens tillämpningar. Rönnvägen
12-14 C 20, 00270 Hfors; tel 415 663. Tel arb 643 228 

Laapas, Heikki, TkD. Mineralteknik (partikelteknik). Kyösti Kal- 
liosvägen 8 B 34, 00570 Hfors. V-tel 455 4122/296 

Laine, Jaakko Einari, Ph.D. Pappersteknik (papperskemi). Rauma- 
Repolantie 3, 26100 Rauma; tel 938-220 664. Arb tel 938-12 800 

Laine, Jouko Ilmari, TkD. Kemisk apparatteknik. Jukolankatu 14 
S 78, 33560 Tammerfors ; tel 931-631 280. C-2719 

Lampio, Eero, TkD. Akustik. Seunalavägen 30 B 3, 04200 Kervå; 
tel 245 437

Lautala, Pentti Antero, TkD. Reglerteknik. Skruvgångsvägen 31, 
01650 Vanda; tel 846 618

Lehtipuu, Eero, TkD. Vägteknik. 05250 Kiljava; tel 275 407
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Leppihalme, Matti, FD. Elektronfysik. Norrsvängen 25 C, 00200 
Hfors; tel 674 398

Leskelä, Markku, TkD. Oorganisk kemi. Björkliden 25 I, 02130 
Esbo; tel 428 775. C-2757Lietoila, Arto, Ph.D. Elektronik. Mechelingatan 16 A 2b, 00100 
Hfors; tel 491 322, tel arb 558 922 

Lindholm, Carl-Anders, TkD. Cellulosateknik. Tornplanen 7 lok 
Ib, 02120 Esbo; tel 460 562. C-2031 

Lindqvist, Ulf, TkD. Grafisk teknik. Kuggränden 4 E, 01620 
Vanda; tel arb 456 5240

Linko, Matti, TkD. Bioteknik. Nykyrkovägen 8 A, 02130 Esbo; tel 
463 021Lounesto, Pertti Olavi, TkD. Matematisk fysik. Drumsövägen 
24-26 В 37, 00200 Hfors; tel 679 204. С-2270 

Luoma, Juha, TkD. Arbetspsykologi ooh arbetsledningslära.
Uudenkaupungintie 5 D 33, 00350 Hfors; tel 554 627. C-2664 

Luukkala, Mauri, FD. Teknisk fysik. Gäddviksstranden 23 В 5,
02170 Esbo; tel 427 182. Tel arb 650 211 

Malinen, Pekka, TkD. Fotogrammetri. Kvarndammsvägen 16 D, 00920 
Hfors; tel 339 244

Malmström, Ben, TkD. Industriell ekonomi
Manninen, Matti, TkD. Fasta tillståndets fysik. Bredängsgränden 

3 D 24, 01620 Vanda; tel 878 2625. С-2060 
Miettinen, Asko Tuomo Tapio, FD. Arbetspsykologi ooh arbetsled

ningslära. Terijokivägen 14, 02130 Esbo 
Mäkelä, Matti, TkD. Numerisk analys. Brontsvägen 3 lok 5,

02400 Kyrkslätt; tel 298 7620
Mäkipirtti, Simo, TkD. Teoretisk processmetallurgi. 29250 Nakki

la; tel 939-73741Mälkki, Yrjö, TkD. Livsmedelsteknologi. Löknäset 2H, 02160 Esbo; 
tel 424 912Nieminen, Risto, TkD. Teknisk fysik. Auvilankuja 1 as 12, 40740 
Jyväskylä; tel 941-292 508. Arb tel 941-292 500 

Nihtilä, Markku Tapio, TkD. Reglerteknik. Nedergårdsvägen 4 A 20, 
02360 Esbo; tel 862 135

Nikkilä, Olavi, FD, AFD. Biokemi. Grundvägen 13 A, 00330 Hfors; 
tel 486 393Niskanen, Pentti, TkD. Ekonomisk geologi. Hannusgränden 13 B, 
02260 Esbo; tel 881 570. Outokumpu Ab; tel 421 2390 

Nummelin, Esa, TkD. Tillämpad matematik (stokastik). Nederporten 
5, 02210 Esbo; tel 803 1514. C-2096 

Oja, Erkki, TkD. Matematiska metoder i informationsteknik. Nii- 
ralankatu 16 A 7, 70600 Kuopio; tel 971-344 886. Tel arb 
971-162 430

Oksala, Tarkko, Ark, TkD. Arkitekturteori, speciellt planerings
metodik och datorunderstödd planering. Topeliusgatan 3 A,
00260 Hfors; tel 444 871. C-2536 

Orava, Pentti Jussi, TkD. Regler- och systemteknik. Franzens- 
gatan 20 A 15, 00500 Hfors; tel 753 3665 

Oura, Erkki, FD. Biokemi. Voudintie 4 C 43, 00600 Hfors; tel 
797 132Pakkanen, Tapani, Ph.D.. Fysikalisk kemi. Koulukatu 34 A 12,
80120 Joensuu; Tel arb 973-28311 

Paloniemi, Paavo, TkD. Elektromekanik. Riistavuorenkuja 8 B, 
00320 Hfors; tel 581 313. Arb 5641 

Parland, Herman Nicolai Victor, TkD. Byggnadsmekanik. Hagalid 2 
A, 02120 Esbo 12; tel 428 377

Parm, Teuvo, FD. Geodesi. Skogsdungsvägen 7 B, 01620 Vanda; tel 
898 560. Tel arb 410 433/27
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Paulapuro, Hannu, TkD. Pappersteknik. Virvelgränden 4 D 54,
01600 Vanda; tel 563 1749. Tel arb 460 411/213 

Pennanen, Seppo, TkD. Organisk kemi. Regissörsvägen 32 G, 00400 
Hfors; tel 573 707

Penttilä, Aneri, TkD. Läkemedelskemi. Munksnäs allen 20 A 10, 
00330 Hfors; tel 485 48l

Perilä, Olavi, TkD. Grafisk teknik. Svedjefällarvägen 9 C 14, 
02100 Esbo; tel 465 355. Tel arb 539 011 

Pesonen, Lauri, Ph.D.. Tillämpad geofysik. Fullmånen 10 A 10, 
02210 Esbo; tel 8031 781. Tel arb 4693 272 

Pihiäjavaara, Sven, FD. Betongteknik. Sjöallen 3 A, 00200 Hfors ; 
tel 672 741

Pirilä, Pekka, TkD. Teoretisk fysik. Notlagsvägen 3 B 6, 02230 
Esbo; tel 881 382. Tel arb 648 931/31 

Pohjola, Veikko, TkD. Kemisk apparatteknik. Kurkisto, 02880 
Veikkola; tel 264 895. C-2719

Poijärvi, Heikki, TkD. Husbyggnadsteknik. Silversundsst 3, 00570 
Hfors; tel 688 892

Framila, Antti, TkD. Mekanik. Järnvägsvägen 18 A 6, 90100 Uleå- 
borg; tel 981-12 321

Rahkila, Pekka, TkD. Geodesi. Kukostensyrjä, 13210 Tavastehus; 
tel 917-613 44

Rastas, Jussi, TkD. Fysikalisk kemi. Bredavägen 8 D 19, 02700 
Grankulla; tel 505 3223. C-2773

Riihimäki, Esko, Ph.D.. Teknisk fysik (medicinsk fysik). Bergås
vägen 23 B, 02340 Esbo; tel 801 5091. Tel arb 471 2477 

Riska, Dan Olof, TkD. Teoretisk kärnfysik. Rådmansgatan 2 b, 
00140 Hfors; tel 635 738. Tel arb 650 211/249 

Räisänen, Antti, TkD. Radioteknik (millimetervågsteknik). Starr- 
backavägen 39 B 1 1 , 00670 Hfors ; tel 745 759 

Salo, Seppo, TkD. Matematisk optimeringsteori. Savgränden 3 A, 
02130 Esbo; tel 426 437. C-2069

Salomaa, Martti, TkD. Kondenserade ämnens fysik. Makslahtivägen 
L, 02140 Esbo; tel 513 120. Tel arb 455 4122/315 

Salonen, Eeva-Marjatta, TkD. Biokemi. Institutionen för Virologi 
vid HU, Haartmansgatan 3, 00290 Hfors ; tel 418 511 

Sarja, Asko Erkki, prof. Betongteknik. Pilvägen 49, 02240 Esbo ; 
tel 8031 015. VTT 456 4600

Seppänen, Harri Tapio, AFD. Vattenresurslära. Pörtstigen 90, 
00630 Hfors; tel 746 514

Silvennoinen, Pekka, Ph.D.. Reaktorfysik. Trutvägen 1, 00200 
Hfors; tel 6925 505. Tel arb 648 931/54 

Simula, Olli, TkD. Signalbehandlingsteknik. Jukolabranten 2 F 
29, 02180 Esbo; tel 523 531. C-2468 

Sintonen, Leo, TkD. Telekommunikationsteknik. Jukolankatu 14 
A 52, 33560 Tammerfors

Somervuo, Pekka, TkD. Radioteknik (mikrovågsteknik). Stockholms
gatan 7 A 7, 00270 Hfors; tel 411 693 

Staffans, Olof, Ph.D.. Matematik. Sököbacken 7 F 107, 02360 Es
bo; tel 8018 484. С-2066

Stenholm, Stig, Ph.D.. Teknisk fysik. Ekvägen 7, 02270 Esbo; 
tel 883 237. Tel arb 650 211

Sukselainen, Juhani, TkD. Skeppshydrodynamik. Mörtgränden 3 В, 
02260 Esbo; tel 886 780

Sundholm, Franciska, FD. Organisk kemi. Kalevagatan 11 A 7-8, 
00100 Hfors; tel 647 568

Suomalainen, Heikki, AFD. Biokemi. Norra Järnvägsgränden 11 Al, 
00100 Hfors; tel 496 414
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Särkkä, Pekka Sakari, TkD. Brytningsteknik. Kasabergsvägen 12 
D 14, 02700 Grankulla ; tel 5053 475. V-tel 455 4122/207 

Talonen, Pentti, TkD. Industriell ekonomi. Iltapäivänköja 36, 
02210 Esbo; tel 883 821. Tel arb 644 706 

Talvitie, Antti, Ph.D. Trafikteknik. Irisviksvägen 42 C 8,
00230 Esbo; tel 803 6075Tarvainen, Kyösti Olavi, Ph.D.. Systemanalys. Lappviksgatan 24 
D 53, 00180 Hfors; tel 644 2824. C-2887 

Taskinen, Anja, TkD. Teoretisk processmetallurgi. Mandelgränden 
3 c 53, 01710 Vanda; tel 844 445. V-tel 455 4122/276 

Taskinen, Pekka, TkD. Teoretisk processmetallurgi. Hustomte- 
vägen 36 C, 02200 Esbo; tel 424 529. V-tel 455 4122/276 

Tollet, Ingmar, Ph.D.. Reglerteknik. Grönbackagränden 3 S 128, 
02710 Esbo; tel 597 278

Tuominen, Markku Pentti Tapani, TkD. Systemanalys och opera-
tionsforskning. Långkanksvägen 6 D 21, 02130 Esbo; tel 461 827. 
C-2890Tunkelo, Eino, TkD. Teknisk fysik. Klappbrinken 14 C, 02720 Es
bo; tel 599 362Turunen, Markus, TkD. Metallära. Pättiniemenkatu 11 A3, 33250 
Tammerfors ; V-tel 455 4122/21 1 

Törrönen, Kari, TkD. Metallteknologi. Fridhem, 02440 Luoma 
Uronen, Paavo, TkD. Reglerteknik. Solkitie 7, 90250 öleåborg 
Urpo, Seppo, TkD. Radioteknik. Råtallgränden 5 A 6, 02710 Esbo; 

tel 595 313Wahlgren, Otto, TkD. Trafikteknik. Björnvägen 32-34, OO8OO 
Hfors ; tel 4564 950Varpasuo, Pentti, TkD. Byggnadsmekanik. Tempelgatan 3-5, 00100 
Hfors; tel 498 540Vartiainen, Karri, TkD. Svetningsteknik. Fiskgjusvagen 4 G 42, 
02620 EsboVauramo, Erkki, FD. Sjukhusteknik. Jägaregatan 6 b A 8, 00150 
Hfors; tel 653 318. Tel arb 7099 529 

Weckström, Lasse Olof, TkD. Vägteknik. Nordvästpassagen 11 A, 
00200 Hfors; tel 673 670. Tel arb 641 311 

Vehanen, Asko, TkD. Metallernas fysik. Masurbjörksgranden 12 G
44, O213O Esbo; tel 423 973- C-2019 

Vihervuori, Aimo Pekka, JD. Jord- och vattenrätt. Kaupinmäen- 
polku 10 A 4, 00440 Hfors; tel 562 5701. C-2532 

Vuorio, Matti, TkD. Teoretisk materialfysik. Mörtnäsvägen 15 A 
9, 00210 Hfors; tel 678 612. Tel arb 648 931/44 

Ylinen, Raimo, TkD. Systemteori. Sökögränden 2 B 13, 02360 Esbo; 
tel 801 8713Zitting, Antti, TkD. Biokemi. Tavastvägen 12 B 53, 00530 Hfors

LABORATORIEINGENJÖRER

Med grundlön:
Aaltonen, Pertti, FM. Pappersteknik. Kånalavägen 2 A 5, 00370 
Hfors; tel 565 II6I. C-2575Aarnio, Hannu, DI. Fastighetslära. 25450 Kurkela. С-2504 

Aarnio, Pertti, TkL. Kärnteknik. Granbackagränden 3 В 23, 02210 
Esbo; tel 803 0097Anttila, Jaakko Ilmari, TkL. Metallära. Otgränden 2 В 28, 02150 
Esbo; tel 4552 113- V-tel 455 4122/221 

Aro, Martti Mikael, DI. Elektriska anläggningar. Kuohugränden 6 
E 70, OI6OO Vanda ; tel 535 836. C-2411
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Erke, Tapio, DI. Telefonteknik. Ekändavägen 1 б А, 02730 Esbo; 
tel 847 855. С-2304

Fagerström, Bo, DI. Flygteknik. Skogstorpsgränden 4, 02940 Esbo; 
tel 841 415. С-2261

Forssen, Jaakko Sigurd, DI. Teoretisk elektroteknik och elektrisk 
mätteknik. Hannusstigen 3 В, 02360 Esbo 36; tel 801 8848. 
C-2860. Tjänstledig; vk DI Timo Veijola, Kaivokselantie 4 C 56, 
01610 Vanda; tel 533 804

Friberg, Ari, Ph.D.. Laserteknik och optik. Luftgränden 5 E 4l, 
02210 Esbo; tel 803 6071. С-2013 

Hepojoki, Antti, DI. Vattenbyggnad. Knutsvägen 5, 00370 Hfors; 
tel 556 830. С-2846

Hervala, Pertti, DI. Skeppsteknik. Krassitie 7 D 14, 01350 Vanda. 
C-2958

Hiltunen, Lassi, DI. Oorganisk och analytisk kemi. Stenbergs- 
gränden 4 E 73, 01620 Vanda; tel 893 534. С-2755 

Hirsi, Hannu, DI. Husbyggnadsteknik. Mörskomvägen 19 В 10, 00650 
Hfors; tel 722 728. С-2716

Holkko, Jussi, DI. Grundbyggnad och jordmekanik. Skogstomtens- 
gränden 3 E 20, 02200 Esbo; tel 425 915. C-2855 

Holmström, Marja, FL. Lågtemperaturlab. Ellipsgränden 9 C 21, 
02210 Esbo; tel 88l 848. V-tel 312 

Juhala, Matti, DI. Automobilteknik. Dyningsvägen 16 A 6, 02320 
Esbo; tel 8017 659. C-2862

Jutila, Aarne, TkL. Brobyggnadsteknik. Svedjefällarvägen 22 A 
6, 02100 Esbo; tel 467 720. С-2707 

Järvenpää, Iikka, DI. Hållfasthetslära. Mårtensbyvägen 52, 01660 
Vanda; tel 845 237. С-2733

Järvinen, Ari, DI. Vattenförsörjnings- och avloppsteknik. Kante- 
levägen 6 C 27, 00420 Hfors; tel 533 249 

Kanko, Ilkka, DI. Teknisk kemi. Ågränsbr 4 D 55, 01600 Vanda; 
tel 538 161. С-2783

Kautto, Hannu, TkL. Grafisk teknik. Uppbyvägen 4 D 28, 00840 
Hfors; tel 6982 131. C-2972

Kerkkänen, Esko, DI. Byggnadsekonomi. Svensksundsgränden 3 B, 
00950 Hfors; tel 322 355. C-2184 

Kivioja, Seppo, DI. Maskinbyggnadslära (maskinelement). Maist- 
raatinkatu 2 G 58, 00240 Hfors. C-2714. Tjänstledig. Tjänsten 
handhas av Ylöstalo, Olli, DI, 01900 Nurmijärvi; tel 204 028. 
С-2714

Koskenniemi, Jouko, FL. Matematik och tillämpad matematik. Apol- 
logatan 15 A 22, 00100 Hfors; tel 494 866. C-2377 

Kuivalainen, Pekka, TkD. Elektronfysik. Mörtnäsvägen 9 A 4,
00210 Hfors; tel 692 5378. C-2398 

Kuoppamäki-Kalkkinen, Riitta, Arkit, TkD. Samhällsplanering 
(planering). Karlavägen 5 A 15, 00200 Hfors; tel 671 193.
C-2283

Lindgren, Pentti, TkL. Vägteknik. Latvatie 3 B, 02710 Esbo; tel 
598 623. C-2737

Lindroos, Markku, DI. Datacentralen. Visamäki 5 E 43, 02130 Es
bo; tel 428 884. C-2634

Luomi, Jorma, TkD. Elektromekanik. Albertsgatan 9 A 2, 00150 
Hfors; tel 626 872. C-2298. Tjänstledig 

Palosuo, Pekka, DI. Verkstadsteknik. Heinämiehentie 16, 00660 
Hfors; tel 409 909. C-2644

Palmu, Jussi, DI. Fastighetslära. Slåttermossvägen 22 A, 00660 
Hfors; tel 747 243. C-2504

Pursula, Matti, TkL. Trafikteknik. Rorsmansgatan 5 C 19, 02320 
Esbo; tel 8012 699. C-2488
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Salminen, Raimo, TkL. Tillämpad elektronik. Petersgatan 1б А 19, 
00140 Hfors. С-2947

Salo, Ilpo, DI. Byggnadsmekanik. Regnbågen 3 C 57, 02210 Esbo;
tel 462 559. С-2495 ,Sarkio, Pertti, DI. Organisk kemi. Melkögatan 1 A 24, 00210 
Hfors; tel 670 968. C-2787

Saukkonen, Tapio, DI. Materialteknik. Palkkatilankatu б В 13, 
00240 Hfors. C-2651

Savolainen, Aino, DI. Fotogrammetri. Holländarvägen 22 A 11, 
00340 Hfors; tel 486 665. C-2524 

Seppälä, Eino, TkL. Träkemi. Adolf Lindforsvägen 5 A 19, 00400 
Hfors; tel 5621 521. C-2589

Simula, Olli, TkD. Teknisk fysik (elektronik). Jukolabranten 2 
F 29, 02180 Esbo; tel 523 531. C-2468. Tjänstledig 

Siren, Kai, DI. VVS-teknik. Rovsved 6 E 10, 02340 Esbo. C-2259 
Suvanen, Markku, TkL. Teknisk databehandling. Rormansgatan 1 

D 41, 02320 Esbo; tel 801 2003. C-tel 2611 
Teikari, Veikko, SD. Industriell ekonomi ooh arbetspsykologi.
Mörtnäsvägen 10 C 16, 00210 Hfors; tel 675 006. C-2670 

Tuononen, Erkki, DI. Vattenresurslära. Lahnusvägen 11, 01800 
Klövskog; tel 879 8393. C-2404

Turunen, Raimo, DI. Förbränningsmotorer. Åskpilen 2 D 94, 02130 
Esbo; tel 464 798. С-2723

Urpo, Seppo, TkD. Radioteknik. Råtallgränden 5 А 6, 02710 Esbo; 
tel 595 313. С-2548Westerlund, Lasse, DI. Kemisk apparatteknik. Glimmervägen 2b C 
21, 02110 Esbo; tel 455 2794. C-2776 

Vuorio, Väinö, DI. Fysikalisk kemi. Fornfyndsvägen 4 E 70,
01600 Vanda; tel 538 315. С-2788

Vakant: Flygteknik

Extraordinarie:
Collan, Heikki, TkD. Lågtemperaturlaboratoriet. Ellipsgränden 

4 E, 02210 Esbo; tel 803 8707. V-tel 301 
Henriksson, Jukka Allan, TkL. Telekommunikationsteknik. Leilas- 

gränden 1 В 18, 02230 Esbo. C-2368. Tjänstledig 
Härkki, Jouko, TkD. Metallurgi. Dyningsvägen 9 E 59, 02320 Esbo;

tel 801 6911. V-tel 455 4122/273 Laapas, Heikki, TkD. Mineralteknik. Kyösti Kalliosvägen 8 В 34, 
00570 Hfors; V-tel 455 4122

Lautala, Pentti, TkD. Regleringsteknik. Vihdintie 15 A 2, 00300 
Hfors; tel 573 959. C-2922

Nieminen, Tapani, DI. Telekommunikationsteknik. Maria Jotunis- 
vägen 6 C 13, 00400 Hfors; tel 582 025. C.2096 

Paloposki, Tuomas, DI. Strömningslaboratoriet. C-2260 
Rissanen, Erkki, TkL. Energihushållning och kraftverkslära. Lönn- 
rotsgatan 38 A 12, 00180 Hfors. C-2459.

Ristolainen, Eero, DI. Elektronmikroskopi. Storsvägen 8 I, 02200 
Esbo; tel 880 918. V-tel 455 4122/298 

Tammenmaa, Jalle, DI. Geologi och tillämpad geofysik. Lindalvägen 
2 C 24, 02400 Kyrkslätt; tel 2987 714. V-tel 455 4122/256 

Tuompo, Erkki, DI. Träets mekaniska teknologi. Otgränden 4 A 9, 
02150 Esbo; tel 462 564. C-2562
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LEKTORER

Aalto, Marja-Leena, FM. Svenska språket. Stallgränd 2 F 71,
00330 Hfors; tel И88 851. С-2079

Blomqvist, Runar, TkL, FM. Geologi (vk). Skrapbergsgränden 10 
C 36, 01620 Vanda; tel 893 701. V-tel 455 4122

Ekman, Aarne, TkL. Fysikalisk kemi. Maringatan 14 В 15, 00160 
Hfors; tel 628 923. С-2449

Eloranta, Eero, TkD. Industriell ekonomi. Вjörneborgsvägen 9 C 
49, 00350 Hfors. Tjänstledig 1985. Tjänsten handhas av Takala, 
Tapio, TkL. Ulfsbyvägen 29-1 F 48, 00350 Hfors. C-2362

Hulkkonen, Kimi, FK. Ryska språket. Maria Jotunisvägen 7 M 120, 
00400 Hfors; tel 581 451. C-2079

Ilkka, Seppo Ilmari, FL. Matematik. Ulfsbyvägen 16 C, 00350 
Hfors; tel 552 287. C-2889

Kivelä, Simo, FL. Matematik. Fiskgjusvägen 8 C 13, 02620 Esbo ; 
tel 597 369. C-2391

Kultalahti, Tenho, FM. Tyska språket. Asbysket 4 lok 19, 02110 
Esbo; tel 464 676. C-2082

Laininen, Pertti, FL. Matematik. Klintbacken 30, 02760 Esbo ; 
tel 8055 776. C-2376

Lasanen, Lasse, TkL. Arbetarskydd. Вjörnviksvägen 15 A 4, 02100 
Esbo; tel 466 722. C-2328

Mannersalo, Kari, TkL. Elektroteknik (grundundervisning). Unto- 
lantie 18, 11120 Riihimäki ; tel 912-34866. C-2364

Renkonen, Marja, FM. Engelska språket. Gäddnätet 13 C 11, 02170 
Esbo; tel 424 282. С-2085

Rönn, Stefan, DI. Databehandlingslära. Granvägen 1 A 12, 00270 
Hfors

Sutinen, Soili, FM. Franska språket. Oikokatu 2 А 13, 00170 
Hfors; tel 637 710. С-2383

Söderholm, Bengt, FL. Geologi. Skrapbergsbr 4 F 90, 01620 Vanda ; 
tel 893 853- V-tel 455 4122; tjänstledig

Takala, Tapio, TkL. Databehandlingslära. Granvägen 11 A 10,
00270 Hfors

Utriainen, Juha, FD. Fysik. Älvängsvägen 2 А 6, 02130 Esbo; tel 
4552 591. С-2054

Virkkunen, Juhani, FD. Matematik. Laduvägen 5, 02240 Esbo; tel 
882 441. С-2005

Yliruokanen, Inkeri, TkD. Analytisk kemi. Kadettvägen 10 В 27, 
00330 Hfors; tel 486 403. С-2756

OVERASSISTENTER

von Boehm, Eero Matti Juhani, TkD. Elektronfysik. Bulevarden 17 
D 21, 00120 Hfors; tel 604 993- C-2080 

Forsén, Olof, TkL. Korrosionsskyddsteknik. Masurbacken 3 E 26, 
02130 Esbo; tel 425 331. V-tel 455 4122/282 

Forssell, Pirkko, TkL. Fysikalisk kemi. Smedjeviksvägen 12 В 22, 
00200 Hfors. C-2772

Hallikainen, Martti, TkD. Elektroteknik. Pilvägen 48, 02240 Es
bo; tel 881 943. C-2553- Tjänstledig 

Hemilä, Simo, TkD. Norrsvängen 35 A 4, 00200 Hfors; tel 676 350. 
C-2055

Huovinen, Pekka, DI. Byggnadsekonomi. Idrottsgatan 30 lok 21, 
00250 Hfors. C-2945
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Häggman, Sven-Gustav, TkL. Telekommunikationsteknik. Jorvaksen- 
puisto В 11, 02420 Jorvas; tel 298 8004 

Jäppinen, Harri, Ph.D. Elektroteknik. Kristiansgatan 1 A 4,
00170 Hfors. C-2291Karttunen, Raimo, SL. Arbetspsykologi ooh arbetsledningslära.
Nordostpassagen 9A 9, 00200 Hfors. C-2669 

Kojo, Ilkka, TkL. Tillämpad processmetallurgi. V-tel 455 4122 
Korhonen, Matti, TkL. Metallära. Stensviksgatan 3 F 63, 02320 

Esbo; tel 8014 533. V-tel 210
Kortela, Urpo, TkD. Reglerteknik. Kvisgatan 5 C 9, 02210 Esbo. 

C-2922. Tjänstledig
Laitinen, Risto, TkD. Oorganisk kerni. Masurbjörksgranden 7 D, 

02130 Esbo ; tel 426 109. C-2792 
Lindholm, Carl-Anders, TkD. Cellulosateknik. Tornplanen 7 lok 

16, 02120 Esbo ; tel 460 562. С-2031 
Linko, Yu-Yen, Ph.D.. Teknisk biokemi. Otberget 2 В, 02150 Esbo;

tel 464 469. С-2447 „Linnavuo, Matti, TkL. Tillämpad elektronik. Tjänstledig. Overs- 
tegränden 5 C 71, 02600 Esbo. C-2090 

Lumme, Pentti, TkL. Husbyggnadsteknik. Skidbacksvägen 38 A ö, 
00800 Hfors; tel 755 3267. C-2281 

Lund, Peter, TkD. Kärnteknik. Tunnelvägen 6 A 6, 00320 Hfors 
Makkonen, Kirsi, TkL. Geodesi. Björnberget 2 A 4, 02110 Esbo; 

tel 455 4015. С-2150Mäntylä, Martti, TkD. Databehandlingslära. Hallonnäsgatan Ib В 
a 9, 00210 Hfors. С-2052 пплппNiemi, Antti, TkL. Teoretisk fysik. Mikaelsgatan 25 C 32, 00100 
Hfors. Tjänstledig

Oksala, Tarkko, ark, TkD. Samhällsplanering (planering). Tope- 
1iusgatan 3 А, 00260 Hfors; tel 444 871 - С-2536 

Rantala, Maili, DI. Grafisk teknik. Söilibacka 5 В 4, 02180 Es
bo; tel 522 467. С-2042Riittinen, Heikki, TkL. Teknisk fysik. Norrsvängen 21 A 3, 00200 
Hfors; tel 692 5873- C-2473. Tjänstledig 

Saarnivaara, Veli-Pekka, TkL. Vägteknik. Basunvägen 2 B, 00420 
Hfors; tel 531 232. Tjänstledig 

Sivukari, Markku, TkD. VVS-teknik. O836O Kisakallio. C-26Ö3 
Staffans, Olof, Ph.D.. Matematik. Sököbacken 7 F 107, 02360 Es

bo; tel 8018 484. C-2066Särkkä, Pekka, TkD. Brytningsteknik. Kasabergsvägen 12 D 14, 
02700 Grankulla; tel 505 3475. V-tel 455 4122/207 

Taskinen, Pekka, TkD. Tillämpad processmetallurgi. Hustomte- 
vägen 36 C, 02200 Esbo; tel 424 529. С-455 4122/277 

Tuomala, Markku, TkL. Byggnadsmekanik. Packmästargatan 3 C 43, 
00520 Hfors. С-2276

Tuovinen, Pekka, DI. Skeppsteori. Pienenvillasaarentie 6 G 64, 
OO96O HforsVehanen, Asko, TkD. Fasta tillståndets fysik. Masurbjörksgran
den 12 G 144, 02130 Esbo; tel 423 973. C-2019. Tjänstledig 

Viitaniemi, Pertti, TkL. Träets mekaniska teknologi. Månstrålet 
6 C 36, 02210 Esbo; tel 803 0271. C-2565 

Vuori, Antti, TkL. Teknisk kemi. Östanvindsgränden 1 C 56,
02100 Esbo; tel 455 0524. C-2784

Vakant : Kärn- och energiteknik 
Skeppbyggnadsteknik
Energihushållning och kraftverklära 
Telefonteknik 
Telekommunikationsteknik 
Teoretisk metallurgi
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IV AVDELNINGAR, INSTITUTIONER 
OCH LABORATORIER

ALLMÄNNA AVDELNINGEN 
Otsvängen 1 M
Avdelningsföreståndare : Matti A Ranta, C-2303 
Notarie : Marjatta Friman, C-2324 
Kansliet är öppet kl 8.00-15.45, C-2322

Laboratorier och institutioner
Institutionen för matematik, C-2316 
Föreståndare : professor Olavi Nevanlinna, C-2319
Laboratoriet för systemanalys, C-2316 
Föreståndare : professor Raimo Hämäläinen, С-2354
Laboratoriet för fysik, С-2360, С-2057 
Föreståndare : professor Pekka Hautojärvi, C-2623
Institutionen för mekanik, C-2480 
Föreståndare : professor Matti A Ranta, C-2303
Institutionen för nationalekonomi ; C-2388 
Föreståndare : professor Osmo V Jaskari, C-2309
Laboratoriet för teoretisk hållfasthetslära, C-2199 
Föreståndare : professor Martti M Kaila, C-2384
Laboratoriet för tillämpad hållfasthetslära, C-2199 
Föreståndare : bitr professor Erkki Pennala, C-2312
Institutionen för ekoteknik
Föreståndare : bitr professor Pekka Häätänen, C-2089 
Språklaboratoriet, C-2383
Föreståndare: lektor Marja Renkonen, C-2085

ELEKTROTEKNISKA AVDELNINGEN
Avdelningsföreståndare : professor Tapani Jokinen, С-2219 
Notarie: Anita Rautamäki, С-2233
Kansliet är öppet kl 8.00-12.00; Otsvängen 5 A, C-2556
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Laboratorier
Akustiska laboratoriet; Otsvängen 5 А, С-2795 
Föreståndare: bitr professor Matti Karjalainen, С-279^.
Laboratoriet för automatteknik: Otsvängen 5 A, C-2494 
Föreståndare : professor Aarne Halme, С-2501
Laboratoriet för digitalteknik ; Otsvängen 5 A, C-2878 
Föreståndare : professor Leo Ojala, C-2235
Laboratoriet för elektronfysik ; Otsvängen 5 A, C-2399 
Föreståndare : professor Juha Sinkkonen, C-2393
Skogstorp radioforskningsstation; 02540 Kylmälä, tel 90-264 831 
Föreståndare: docent, TkD Seppo Urpo, С-2548
Laboratoriet för telefon- och datateknik; Otsvängen 5 A, C-2305 
Föreståndare: professor Kauko Rahko, С-2345
Radiolaboratoriet ; Otsvängen 5 А, С-2546 
Föreståndare: vk professor Antti Räisänen, С-2553
Laboratoriet för tillämpad elektronik ;
Otsvängen 5 A, C-2238
Föreståndare : professor Paavo Jääskeläinen, C-2234
Laboratoriet för systemteori; Otsvängen 5 A, C-2494 
Föreståndare : professori NN, C-2500
Laboratoriet för elverk ; Otsvängen 5 A, C-2423 
Föreståndare : professor Jorma Mörsky, С-2409
Laboratoriet för elektromagnetik; Otsvängen 5 А, С-2546 
Föreståndare : bitr professor Ismo V. Lindell, С-2793
Laboratoriet för elektromekanik; Otsvängen 5 А, С-2248 
Föreståndare : professor Tapani Jokinen, С-2219
Laboratoriet för elektrisk mätteknik; Otsvängen 5 A, C-2946 
Föreståndare : bitr professor Pekka Wallin, C-2911
Laboratoriet för teoretisk elektroteknik ; Otsvängen 5 A,
C-2946
Föreståndare : professor Martti Valtonen, C-2366
Laboratoriet för eldrift- och kraftelektronik; Otsvängen 5 A, 
C-2560
Föreståndare : professor Matti Mård, C-2912
Laboratoriet för regleringsteknik; Otsvängen 5 A, C-2929 
Föreståndare : professor Antti Niemi, C-2486
Telekommunikationslaboratoriet ; Otsvängen 5 A, C-2044 
Föreståndare : professor Seppo Halme, С-2367
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AVDELNINGEN FÖR TEKNISK FYSIK 
Byggarplatsen 2
AvdeIningsföreståndare : professor Jorma Routti, С-2450 
Notarie: Anna-Kaarina Hakala, С-2471
Kansliet är öppet kl 8.30-11.00 och 13.00-15.30; Byggarplatsen 2 C

Laboratorier
Laboratoriet för materialfysik, C-2458 ; Byggarplatsen 2 C 
Föreståndare : professor Eero Byckling, C-2454
Laboratoriet för kärnteknik, C-2452; Byggarplatsen 2 C 
Föreståndare: professor Jorma Routti, С-2450
Laboratoriet för informationsteknik, С-2472 ; Byggarplatsen 2 C 
Föreståndare : professor Teuvo Kohonen, С-2451

MASKININGENJÖRSAVDELNINGEN
Avdelningensföreståndare: professor Tauno Olkkonen 
Notarie : Eira Ahman, С-2657
Kansliet är öppet kl 8.00-12.00 och 12.30-15.45; Otsvängen 4

Laboratorier
Maskintekniska laboratorier i Helsingfors 
Eriksgatan 36, 00180 Helsingfors 18, tel 649 411 
Prefekt : professor Nils-Erik Fagerholm

Laboratoriet för hydrauliska maskiner 
Föreståndare : vk professor Matti Vilenius, C-2695
Laboratoriet för värmeteknik och maskinlära 
Föreståndare : NN, C-2686
Laboratoriet för energihushållning och kraftverkslära 
Föreståndare : professor Antero Jahkola, C-2689

Maskintekniska laboratorier i Otnäs
TräkarIsgränden 3, 02150 Esbo 15
Prefekt : professor Veijo Kauppinen, С-2640, 2677

Verkstasdstekniska laboratoriet, С-2644 
Föreståndare: professor Veijo Kauppinen, C-2640 eller 
С-2677
Materialtekniska laboratoriet, C-2651 
Föreståndare : professor Juha Pietikäinen, C-2645
Gjuteritekniska laboratoriet
Föreståndare : professor Jouko Vuorinen, С-2647
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Strömningslaboratorierna; Strömkarlsvägen 4, C-2256 
Prefekt: professor Seppo Laine

Laboratoriet för ång- och gasdynamik, C-2260 
Föreståndare: professor Nils-Erik Fagerholm, 0-273°
Laboratoriet för aerodynamik, 0-2261 
Föreståndare: professor Seppo Laine, С-2672

VVS-laboratoriet, С-2259
Föreståndare: professor Olli Seppänen, С-2684

Maskinlaboratorierna; Träkarlsgränden 5 А, С-2721 
Prefekt: professor Jorma Pitkänen, С-2697

Automobiltekniska laboratoriet, C-2862 
Föreståndare: professor Antti Saarialho; C-2681
Laboratoriet för maskinbyggnadslära, C-2714 
Föreståndare: professor Matti Kleimola, C-2806
Lättkonstruktionstekniska laboratoriet, C-2709 
Föreståndare: bitr professor Ulv Mai, C-2672
Laboratoriet för hållfasthetslära, C-2733 
Föreståndare: bitr professor Erkki Pennala, C-2312
Laboratoriet för förbränningsmotorer, C-2723 
Föreståndare: professor Jorma Pitkänen, С-2697
Laboratoriet för kraftverkslära, С-2459 
Föreståndare: professor Antero Jahkola, C-2689

Skeppslaboratorierna; Datavägen 1, C-2955 
Prefekt : professor Valter Kostilainen, C-2954

Laboratoriet för skeppshydrodynamik, C-2958 
Föreståndare: professor Valter Kostilainen, C-2954
Laboratoriet för skeppsbyggnadsteknik 
Föreståndare: professor Petri Varsta, С-2701

Laboratoriet för databehandlingslära; Otsvängen 1, C-2679 
Föreståndare: professor Reijo Sulonen, С-2077
Laboratoriet för industriell ekonomi; Otsvängen 4, C-2670 
Föreståndare: professor Tauno Olkkonen, C-2665
Laboratoriet för arbetspsykologi och arbetsledningslära; Ot
svängen 4, C-2670
Föreståndare : professor NN, C-2668

Institutioner
Institution för maskinteknik
Föreståndare: professor Veijo Kauppinen, С-2677, 2640 
Professurer : 3-14, 3.15, 3•16, 3 * ^1> 3.64, 3.67, 3 - 80
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Institution för energiteknik
Föreståndare: professor Antero Jahkola, C-2689 
Professurer: 3.39, 3-47, 3-58, 3.59
Institution för skepps- och flygteknik 
Föreståndare: professor Seppo Laine, С-2672 
Professurer: 0.05, 0.49, 3-24, 3-34, 3-62
Institution för industriell ekonomi 
Föreståndare: professor Reijo Sulonen, С-2077 
Professurer: 0.07, 3.22, 3.53, 3«7б

TRÄFÖRÄDLINGSAVDELNINGEN
Avdelningsföreståndare: professor Kari Ebeling, C-2579 
Notarie: Satu Otasalmi, C-2577
Kansliet är öppet kl 8.00-15.45; Bergmannavägen 1

Laboratorier
Laboratoriet för grafisk teknik; Teknikvägen 3 
Föreståndare: professor Hannu Saarelma, С-2970
Laboratoriet för pappersteknik; Bergmannavägen 1 
Föreståndare: professor Kari Ebeling, C-2579
Laboratoriet för träkemi; Bergmannavägen 1 
Föreståndare: professor Eero Sjöström, C-2593
Laboratoriet för träets mekaniska teknologi; Träkarlsgränden 
2 B
Föreståndare: professor Risto Juvonen, C-2561
Laboratoriet för cellulosateknik; Bergmannavägen 1 
Föreståndare: professor Nils-Erik Virkola, C-2591

KEMISKA AVDELNINGEN 
Kemistvägen 1
Avdelningsföreståndare: professor Harry V Norden, C-2774 
Notarie: Eine Vuorinen, С-2786
Kansliet är öppet kl 9.00-11.00 och 12.00-13.00

Laboratorier
Laboratoriet för organisk kemi
Föreståndare: professor Mauri Lounasmaa, С-2983
Laboratoriet för oorganisk och analytisk kemi 
Föreståndare: professor Lauri Niinistö, C-2750
Laboratoriet för teknisk kemi
Föreståndare: professor Johan Bredenberg, C-2780
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Laboratoriet för kemisk apparatteknik 
Föreståndare : professor Harry V Norden, C-2774
Laboratoriet för biokemi och mikrobiologi 
Föreståndare: professor Veli Kauppinen, С-2759
Laboratoriet för bioteknik och livsmedelsteknologi 
Föreståndare: professor Pekka Linko, C-2760

BERGSINDOSTRIAVDELNINGEN 
Bergmansvägen 2
Avdelningsföreståndare : professor Lauri Holappa, V-tel 
455 4122/289
Notarie: Satu Sarkola, V-tel 455 4122/230
Kansliet är öppet kl 9.00-11.00 och 13.00-15.00, V-tel
455 4122/231

Laboratorier
Laboratoriet för ekonomisk geologi
Föreståndare: professor Heikki Niini, C-2630, V-tel 455 4122/ 
267
Laboratoriet för brytningsteknik
Föreståndare: professor Raimo Matikainen, V-tel 455 4122/206
Laboratoriet för mineralteknik
Föreståndare: professor NN, V-tel 455 4122/299
Laboratoriet för teoretisk processmetallurgi 
Föreståndare: professor Lauri Holappa, V-tel 455 4122/289
Laboratoriet för tillämpad processmetallurgi 
Föreståndare: professor Kaj Lilius, V-tel 455 4122/270
Laboratoriet för korrosionsskyddsteknik och tillämpad elkemi 
Föreståndare: professor Seppo Yläsaari, V-tel 455 4122/294
Laboratoriet för metallära
Föreståndare: professor Veikko Lindroos, V-tel 455 4122/213
Laboratoriet för metallernas bearbetning och värmebehandling 
Föreståndare: professor Martti Sulonen, V-tel 455 4122/247

BYGGNADSINGENJÖRSAVDELNINGEN
Avdelningsföreståndare : professor Sulevi Lyly, С-2421
Notarie: Maaret Djupsjöbacka, C-2412
Kansliet är öppet kl 9.00-12.00; Byggarplatsen 4
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Laboratorier
Laboratoriet för grundbyggnad och jordmekanik ; Byggarplatsen 4 
С-2718
Föreståndare : professor Kalle-Heikki Korhonen, C-2415
Laboratoriet för byggnadsekonomi ; Byggarplatsen 4, C-2857 
Föreståndare : professor Juhani Kiiras, C-2492
Väglaboratoriet; Byggarplatsen 4, C-2730 
Föreståndare : professor Jussi Hyyppä, C-2740
Laboratoriet för trafikteknik; Byggarplatsen 4, C-2730 
Föreståndare: professor Sulevi Lyly, С-2421
Laboratoriet för vattenbyggnad ; Datavägen 1, C-2848 
Föreståndare : professor Harri Sistonen, С-2847
Laboratoriet för va11enresurslärа ; Maskinbyggarvägen 2, C-2405 
Föreståndare : professor Pertti Vakkilainen, С-2422
Laboratoriet för vattenförsörjnings- och avloppsteknik ; Byggar 
platsen 4, C-2405
Föreståndare : professor Eero Kajosaari, C-2491
Laboratoriet för brobyggnadsteknik ; Byggarplatsen 4, C-2498 
Föreståndare : tf professor Aarne Jutila, С-2708
Laboratoriet för husbyggnadsteknik ; Byggarplatsen 4, C-2498 
Föreståndare : professor Pekka Kanerva, C-2424
Laboratoriet för byggnadsmekanik; Byggarplatsen 4, C-2498 
Föreståndare : professor Martti Mikkola, C-2432
Laboratoriet för betongteknik: Byggarplatsen 4, C-2498 
Föreståndare : professor Vesa Penttala, C-2703
Laboratoriet för stålkonstruktionsteknik: Byggarplatsen 4, 
C-2498
Föreståndare : tf professor Jouko Pellosniemi, C-2427

LANTMÄTERIAVDELNINGEN 
Otsvängen 1
Avdelningsföreståndare : professor Matti Martikainen, C-2511 
Notarie : Kaija Kalavainen, C-2349 
Kansliet är öppet kl 8.00-15.45

Institutioner och laboratorier
Institutionen för mätnings- och karteringsteknik 

Laboratoriet för fotogrammetri
Föreståndare: professor Einari Kilpelä, C-2523 
Laboratoriet för geodesi
Föreståndare : professor Matti Martikainen, C-2511
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Institutionen för fastighets- och samhällsteknik 
Laboratoriet för fastighetslära
Föreståndare : professor Pekka V Virtanen, C-2505
Laboratoriet för ekonomisk rätt 
Föreståndares professor Erkki J. Hollo, C-2532

ARKITEKTAVDELNINGEN 
Otsvängen 1
Avdelningsföreståndare : professor Osmo Lappo, С-2522 
Notaries Ritva Hämäläinen, С-2508 
Kansliet är öppet 8.00-15.45

Institutioner och laboratorier
Institutionen för arkitekturhistoria

Laboratoriet för arkitekturhistoria 
Föreståndares vk professor Tore Tallqvist, C-2518

Institutionen för byggnadsplanering
Laboratoriet för arkitektur
Föreståndares professor Martti Jaatinen, C-2520 
Laboratoriet för byggnadslära
Föreståndares professor Bengt Lundsten, C-2502 
Laboratoriet för byggnadsteknik
Föreståndares bitr professor Pentti Vähäkallio, C-2514

Institutionen för samhällsplanering
Laboratoriet för samhällsplanering 
Föreståndares professor Ahti Korhonen, С-2519
Laboratoriet för landskapsplanering 
Föreståndares bitr professor Tom Simons, C-2898

Institutet för byggnads- och miljöforskning
Anordningslaboratoriet för miljöforskning 
Föreståndares professor Ahti Korhonen, С-2519

Forskningsinstitutet för hälsovårdsbyggnader
Föreståndares docent Reijo Kekäläinen, С-2519
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V SÄRSKILDA INSTITUTIONER

1 . BIBLIOTEKET

Tekniska högskolans bibliotek fungerar som Finlands tekniska 
centralbibliotek. Dess uppgift är att tillhandahålla littera
tur och andra informationsmedia inom teknik och inom härmed 
sammanhängande naturvetenskaper och att erbjuda vetenskaplig 
informationstjänst till alla, som behöver teknisk information.
Bibliotekets tjänstformer omfattar hemlån, fjärrlån, kopie
ringst jänst , förstoringar av mikrokopior, tidskriftscirkula- 
tion, referenstjänst, litteratursökning med eller utan dator 
och selektiv delgivning av information med ADB-metoder.
Speciellt för studerande anordnas undervisning i användning av 
biblioteket och rådgivning samt kurser i användning av infor
mationsmedia och informationstjänster.

1.1 Huvudbiblioteket
Otnäsvägen 9, 02150 Esbo 15, tel 460 646, C-2811 (låneexpedi
tion), C-2824 (teknisk information), C-2823 (kopierings- 
tjänst).
Telefax tel 451 2832 och telex 12-1591.
Huvudbiblioteket är öppet vardagar kl 8-20 och lördagar samt 
dagar före helg kl 8-15, under sommarmånaderna måndag kl 8-18, 
tisdag-fredag kl 8-15 och lördag stängt.

1.1.1 Förvaltning
Överbibliotekarie: Elin Törnudd, DI, MS, prof, C-2812 
Avdelningssekreterare: Eeva Asikainen, HSI-sekr, C-2814 ; per
sonalfrågor.

1.1.2 Accessionsavdelning
Avdelningschef: Asta Pekonen, FM, C-2831; överbibliotekariens 
vikarie och inköp.

1.1.2.1 Inköpsbyrå
Biblioteksamanuens : Sirkka-Liisa Känsälä, FK, C-2820; bokrek
visitioner och räkningar.
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1 Л.2.2 Periodika
Bibliotekarie: Anneli Manner, SK, C-2830; prenumerationer och 
gåvorBiblioteksamanuens: Auli Asikainen, FK, C-2818; förvärvskont- 
roll
Biblioteksbiträde: Kerttu Ahokainen, C-2818: tidskriftscirku
lation
Biblioteksamanuens: Riitta Kymäläinen, C-2818 
Biblioteksbiträde: Ylva Macovei, HuK, Soc., С-2836, gåvor

1.1.2.3 Slavica
Biblioteksamanuens: Riitta Kampara, HuK, C-2821; Slavica,

1.1.3 Avdelning för katalogisering och avdelningstjänst
Avdelningschef: Virpi Vainio, FK, C-2834; avdelningstjänst 
Biblioteksamanuens: Maire Puttonen, soc, C-2839; bokkatalogi- 
sering för huvudbiblioteket
Biblioteksamanuens: Helvi Rautalahti, HuK, C-2827; avdelnings- 
tjänst
Biblioteksbiträde: Sinikka Ristiluoma, FK, C-2835; katalogise
ring av böcker
Biblioteksbiträde: Brita Simontschuk, C-2167 ; nyförvärvslistan 
och mikrokataloger

1.1.4 Avdelning för bibliotekstjänst och underhåll
Avdelningschef: Leena-Kaarina Uuttu, FM, C-2811 ; låneexpedi
tionen

1.1.4.1 Låneexpeditionen och läsesalarna
Biblioteksbiträde: NN, C-2811
Biblioteksamanuens: Outi Järvineva, FK, C-2811 
Biblioteksbevakare: Anssi Neuvonen, C-2811 ; afton- och lör- 
dagsdejour
Biblioteksbiträde: Riitta Roos, C-2811

1.1.4.2 Fjärrlån
Bibliotekarie: Eeva-Inkeri Sierla, SM, C-2837; kopior och lån 
från utlandet
Biblioteksamanuens: Anni Hakuni, st-merk, C-2815 
Biblioteksbiträde: Paula Hartikainen, st-merk, C-2815 
Biblioteksbiträde: Merja Heiskanen, C-2815 
Biblioteksbiträde: Nina Lehtonen, C-2815 
Bibliotekarie: Harriet Lönnqvist, FL, C-2815 
Biblioteksbiträde: Anu Ronkainen, PK, C-2815
Byråsekreterare: Riitta Saranka, st-merk, C-2813; debitering 
Biblioteksamanuens: Kaisa Wolski, PK, C-2815
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1.1.4.3 Kopieringstjänst
Laboratoriemästare: Valto Pusa, ing, C-2823; mikroförstoringar 
och kopior
Byråbiträde: Timo Nevala, FK, C-2823

1.1 Л.4 Underhåll
Vaktmästare: NN, C-2819
Biblioteksbiträde: Kyösti Kaihovaara, soc, C-2817 
Biblioteksbiträde: Irma Linnainmaa, HuK, С-2811

1.1.5 Avdelningen för teknisk information,
klassifikation och undervisning

Avdelningschef: Sinikka Koskiala, Ph.D., C-2825; datorbaserad 
informationstjänst

1.1.5.1 Litteratursökningar, referenstjänst,
klassifikation och undervisning

Byråsekreterare: Päivi Elison, st-merk, C-2841 
Forskningstekniker: Irma Kallamäki, teknolog, C-2822; kemi, 
processteknik
Planerare: Leena Katajapuro, FM, C-2826; fysik, atomområdet 
och energi
Planerare: Anneli Koistinen, DI, C-2822 
Kanslist: Linnea Lindman-Sharma, bibi.merk., C-2841 
Timassistent: Leena Tanskanen, C-2841
Planerare: Anna-Liisa Toivonen, DI, C-2829; maskinteknik 
Bibliotekarie: Aino Varhimo, DI, C-2840; träförädling

1.1.5.2 ADB-planering
Planerare: Jouko Ylälahti, C-2838

1.1.6 NORDINFO
Generalsekreterare: Teodora Oker-Blom, FM, tel 455 2633 
Planerare: Maria Schröder, FK, tel 455 2633 
Avdelningssekreterare: Katarina Beijar, soc, tel 455 2633

1.2 Avdelningsbibliotek
Allmänna avdelningens bibliotek, Otsvängen 1 M, 02150 Esbo 
Biblioteksbiträde: Seija Airas, FK, С-2325
Elektrotekniska avdelningens bibliotek, Otsvängen 5 A, 02150 
Esbo
Biblioteksbiträde: Raine Wilen, FK, C-2340 
Byråsekreterare: Carl-Eric Westman, C-2340
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Avdelningens för teknisk fysik bibliotek, Byggarplatsen 2 C, 
02150 EsboByråsekreterare: Silja Rummukainen, FM, С-2474
Maskiningenjörsavdelningens bibliotek, Otsvängen 45, 02150 
Esbo
Kanslist: Terhi Käyhty, С-2658
Träförädlingsavdelningens bibliotek, Bergmannavägen 1, 02150 
EsboBiblioteksamanuens: Kaarina Mäenpää, NatK, С-2596
Kemiska avdelningens bibliotek, Kemistvägen 1 A, 02150 Esbo 
Biblioteksamanuens: Marjukka Patrakka, FK, С-ВТ^З
Bergsindustriavdelningens bibliotek, Bergmannavägen 2, 02150 
EsboLaboratoriesekreterare: Anna-Marja Lampi-Dmitriev, FK, V-tel 
455 4122
Byggnadsingenjörsavdelningens bibliotek, Byggarplatsen 4 A, 
02150 EsboBitr kanslist: Eeva-Liisa Parkkonen, C-2414
Lantmäteriavdelningens bibliotek, Otsvängen 1 Y, 02150 Esbo 
Bitr kanslist: Berit Liukkonen, C-2521
Arkitektavdelningens bibliotek, Otsvängen 1 X, 02150 Esbo 
Biblioteksbiträde: Rauni Oksanen, С-2506 
Biblioteksbiträde: Maija Haapalainen, С-2506

1.3 Institutionsbibliotek
Förbränningsmotorlaboratoriets handbibliotek, Träkarlsgränden 
5, 02150 Esbo
Byråsekreterare: Kirsi Grönholm, С-2721
Laboratoriets för verkstadsteknik och materialteknik biblio
tek, Träkarlsgränden 3, 02150 Esbo 
Laboratoriemekaniker: Leena Länsikorpi, C-2649
Maskinkonstruktionslärans handbibliotek, Otsvängen 1, Y 422, 
02150 EsboBiblioteksbiträde: Maija-Liisa Lappalainen, C-2342
VVS-tekniska handbiblioteket, Otsvängen 4, 02150 Esbo 
Byråsekreterare: Airi Varis, С-2685
Skeppslaboratoriernas bibliotek, Datavägen 1, 02150 Esbo 
Bitr kanslist: Irma Lauksio, C-2955
Laboratoriet för aerodynamik bibliotek, Otsvängen 4, 02150 Esbo 
Kanslist: Mervi Partio, С-2674
Biblioteket för industriell ekonomi och arbetspsykologi, Ot
svängen 4 A, 02150 Esbo
Laboratoriemästare: Taina Liukkonen, С-2666
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Laboratoriets för träets mekaniska teknologi bibliotek, Trä-
karlsgränden 2 B, 02150 Esbo
Lab sekreterare : Eeva Alho, С-2568
Datacentralens bibliotek, Otsvängen 1, rum 250 D, 02150 Esbo 
Byråsekreterares Marjatta Takala, C-2603

2. DATACENTRALEN 
Huvudbyggnaden (trappa M)

2.1 Serviceformer
Datacentralen är en separat institution direkt underställd 
forvaltningskollegiet. Den har till uppgift att ställa till 
förfogande, underhålla och utveckla datoranläggningar och 
programbibliotek, som svarar mot undervisningens, forsknin
gens , och administrationens databehandlingsbehov i högskolan. 
Datacentralen erbjuder sina kunder
- ADB-service genom att utföra datorkörningar samt lagring av 
program och data

- expertrådgivning ifråga om val och användning av beräknings
metoder , programmeringsspråk, biblioteksprogram och datorer

- skolning och information angående de till buds stående appa
raterna , operativsystemen, programmeringsspråken och biblio
teksprogrammen samt deras användning

- bibliotekstjänst i sitt fack.
- datakommunikationstjänster
Ett villkor för användning av datacentralens service är att 
vederbörande har ett giltigt datortillstånd, som kan utfärdas 
av högskolans rektor, professorer, biträdande professorer, 
rektorskansliets byråchefer och adb-planeraren, cheferna för 
institutioner underställda förvatlningskollegiet, laboratorie
ingenjörer och datacentralens sektionschefer.

2.2 Datorer
Via datacentralen är det möjligt att använda följande datorer
och terminaler:
- DEC System-20-dator för tidsdelning och satsvis bearbetning,
- AS/8000 för teknisk matematiska tillämpningar och för admi
nistrativa tillämpningar

- IBM 4341 för CAE tillämpningar
- SM-4-dator speciellt för datamediumomvandlingar
- tiddelningstermina1er, hålkortsstansar, kurvskrivare och

grafiska skärmbiIdsterminaler i kundutrymmena vid datacent
ralen ,

- av datacentralen underhållet datanät med 400 linjer och fle
ra datorer

Telefonnumren till datorerna:
DEC System-20: 4552266: 300 bds 4 linjer, 4552244: 300 bds 3
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linjer, 461651 : 300 bds klinik, 466251 : 75: 1200 bds 4552066: 
1200 bds V22 5 linjer, 462321: 1200 bds Vadic.
UNIVAC 1100/61: 4550233: 1Ю bds 2 linjer, 4550322: 300 bds 4 
linier, 4550422: 300 bds 10 linjer, 4552133: 1200 bds Vadic 4 
linjer, 4550144: 1200 bds V22 2 linjer, 4552044: 1200 bds V22 
MÖX 6 linjer.
De på avdelningarna placerade terminalerna och handböckerna 
sköts av datacentralens kontaktpersoner på avdelningarna, som 
också instruerar i deras användning.

2.3 Programvara
Applikations- och systemprogrammen jämte datorutrustningarna 
utgör grunden för räknecentralens serviceverksamhet. Operativ
systemet för DEC-20 är T0PS-20 och de viktigaste programme
ringsspråken är FORTRAN och Pascal. Den nya AS-datorns opera
tivsystem är IBM's VM/SP CMS och som programmeringsspråk an
vänds likaså FORTRAN och Pascal. I SM-4 kanantingen RSX-11 
eller UNIX fungera som operativsystem.
I DEC-20 finns ett brett urval av matematiska, statistiska och 
tekniska applikationsprogram och subrutinbibliotek. De vikti
gaste av de matamatiska subrutinbiblioteken är IMSL och NAG. 
Av de statistiska programpaketen är SPSS det mest användbara. 
Den grafiska utrustningen kan lättast utnyttjas med hjälp av 
GPGS.
I AS-datorn finns bl a IMSL, NAG och PAFEC samt de grafiska 
programpaketen DISSPLA och TELL-A-GRAF tillgängliga.

2.4 Organisation
Datacentralens verksamhet styrs och övervakas av en styrelse 
som förvaltningskollegiet tillsätter för tre år i sänder. 
Styrelsens nuvarande ordförande är prof Seppo Laine. Datacent
ralens chef är TkL Ahti Planman.
För ordnande, styrande, och utvecklande av verksamheten samt 
för förberedande av beslut är datacentralen indelar i sektio
ner.
Personalen tillhör sektionerna på följande sätt:

1. Kansliet U 256
Ahti Planman, datacentralens chef, C-2600 
Riitta Kukkonen, avdelningssekreterare, C-2603 
Marjatta Takala, byråsekreterare, C-2625 
Information: C-2675 
Biblioteket: ö 261
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2. Driftssektionen
Markku Suvanen, driftschef, C-2611
Martti Anttila, äldre planerare, C-2627
Jari Hyvärinen, planerare, C-2627
Marjatta Jerkku, huvudoperatris, C-2622
Pirkko Kahilahti, huvudoperatris, C-2615
Eila Koivisto, byråsekreterare, C-2296
Kimmo Laaksonen, tillämpningsplanerare, C-2601
Leena Mustajärvi, äldre driftsprogrammerare, C-2622
Kari Muuranto, maskinchef, C-2615
Olavi Tiirikainen, specialforskare, C-2627
Jukka Virtanen, äldre planerare, C-2624
Vuokko Voutilainen, huvudoperatris, C-2622

3. Programsystemsektionen
Markku Lindroos, programsystemchef, C-2634 
Lauri Malmi, planerare, C-2621 
Jan-Erik Mannfors, äldre planerare, C-2619 
Malla Virkkala, planerare, C-2604

4. Tillämpningssektion
Timo Kuronen, tillämpningschef, C-2628 
Aarno Hauru, tillämpningsplanerare, C-2621 
Sinikka Sassi, planerare, C-2604 
Pirjo Solin, äldre planerare, C-2606 
Timo Tuhkanen, tillämpningsplanerare, C-2606 
Vesa Ylä-Jääski, äldre planerare, C-2624 
Jouko Ylälahti, tillämpningsplanerare, C-2607

5. Planeringssektionen
Nisse Husberg, huvudplanerare, C-2617 
Jukka Korpela, specialforskare, С-2609 
Timo Larmela, tillämpningsplanerare, С-2612 
Kai Leppämäki, tillämpningsplanerare, C-2612 
Jouko Seppänen, huvudplanerare, C-2607

6. CAE-projekt
Veikko Holvio, huvudplanerare, C-2632 
Petri Autio, tillämpningsplanerare, C-2616

/



3. CENTRUM FÖR VIDAREUTBILDNING I SAMHÄLLSPLANERING (CVS) 
OCH CENTRUM FÖR FORTBILDNING

Centrum för vidareutbildning i samhällsplanering

Centrum för vidareutbildning i samhällsplanering är förlagt 
till Tekniska högskolan. Institutet har grundats av Tekniska 
högskolan tillsammans med landets övriga universitet och hög
skolor, och ger en tvärvetenskaplig vidare- och kompletterande 
utbildning inom samhällsplaneringens område.
Som CVS' föreståndare fungerar professor Olli Kivinen. CVS 
undervisning planeras och verkställs av ett särskilt vidareut- 
biIdningskollegium bestående av föreståndaren, speciallärarna, 
laboratorieingenjören och vidareutbildningssekreteraren.

CVS uppgifts . . ... _- att ge vidare- och kompletterande utbildning mom samhälls
planeringens olika sektorer och nivåer åt inom samhällspla
neringens område eller för detta orarade relevant forskning 
verksamma personer med teknisk eller någon annan grund
utbildning,- att utöva forskning samt skapa kontakt mellan olika yrkeska
tegorier och forskningsinstitutioner inom samhällsplanering
ens område,- att ombesörja att forskningsresultat inom olika vetenskaps
grenar beaktas i den tvärvetenskapliga utbildningen och 
forskningsverksamheten,

- att skapa och utveckla ett gemensamt språk för samhällspla
neringens olika sektorer,

- att uppfölja och klarlägga samhällsplaneringens utveckling,
- att tillse att ett handbibliotek och specialsamlingar inför

skaffas till CVS.- att ge experthjälp inom samhällsplaneringens omrade at for
skare, institutioner och myndigheter.

Undervisningen i CVS är både fortbildning och vidareutbild
ning .
Läsåret för vidareutbildning i samhällsplanering är indelat i 
perioder för självständiga studier samt föreläsnings- och se
minar ieperioder . Under läsåret 1985-86 ordnas, föreläsnings- 
och seminarieundervisning sammanlagt 10 veckor, i 5 perioder 
(arbetsveckan ca 40 timmar). Föreläsnings- och seminarieperio- 
der: I (orienteringsperiod) 2.-6.9. och 10.-13.9.1985, II 14.- 
18.10. och 22.-25.10.1985, III25.-29.il. och 2.-5.12.1985,
IV 3.-7.2. och 11.14.2.1986 och V 14.-18.4. och 22.-25.4.1986, 
Därtill kommer en exkursionsvecka i maj. Måndagarna andra 
veckan under perioderna II-V tillägnas at forskarseminarierna.
Utöver det ovannämnda kan under läsåret ordnas seminarier och 
symposier. Under perioderna för individuella studier, - dvs 
mellan föreläsnings- och seminarieperioderna - gör studerande
na grupparbeten och avfattar individuellt litteraturreferat, 
avhandlingar och andra utredningar.



Undervisningen i samhällsplanering har numera indelats i sek
torer. Professorn, speciallärarna och vidareutbildningsekrete
raren svarar för undervisningens planering och uppläggning. 
Undervisningens nivå fastställs av CVS-kollegiet som även god
känner sekroternas läroplaner och inpassar dem i helheten. 
CVS :s närmare program och krav utges i form av separat kompen
dium.

CVS :s sektorer år 1985

FY Fysisk planering ; AR Arkitektur och byggande; AV Bostadspo
litik och kommunikation; K Kart- och fastighetsteknik; LH Lag
stiftning och administration; M Planeringsgeografi ; S Socio
logi; SM Tillämpad matematik; T Ekonomi; YT Samhällsteknik.
Undervisningen vid CVS sker i huvudsak på finska; de utländska 
föreläsarna håller givetvis sina föredrag t ex på engelska och 
studielitteraturen och -materialet består av både inhemskt och 
utländskt material.
Då målet med undervisningen i CVS är fortbildning och vida
reutbildning, ställes som krav att studerande har vid högskola 
eller universitet avlagt en examen som ger färdighet för pla
ner i ngsuppg if ter eller att vederbörande har någon annan för 
facket lämplig examen. Vidare krävs att studerande har teore
tisk färdighet och erfarenhet av praktiskt arbete för att kun
na följa med undervisningen och tillgodogöra sig den. Stude
rande måste även ha den teoretiska grund som grupparbetena och 
övningarna förutsätter.
Förutsättning för studier vid CVS är en för facket lämplig 
grundexamen samt praktik. CVS ger således inte någon egentlig 
grundutbildning. CVS :s primära uppgift är att ge fortbildning 
och vidareutbildning och att bedriva forskningsverksamhet som 
stödjer detta.
I sin ansökan till CVS bör studerande klargöra att han/hon har 
möjlighet att deltaga i undervisning på heltid.
Ansökningstiden är på våren då ansökningsanmälan publiceras _i 
de viktigaste dagstidningarna. Ansökningsanmälan kan även fås 
på CVS :s kansli.
Studerande väljs till utbildningen så att hälften av= kursdel
tagare har teknisk examen och den andra hälften någon annan 
examen.
Vid intagningen av studerande beaktas följande:
- studierna, längden och kvaliteten på praktisk verksamhet, 

kurser samt annan litterär eller yrkesmässig verksamhet
- att representanter för så många planeringsområden som möj

ligt kan delta i utbildningen
- att personer som är verksamma på olika nivåer inom planering 

och administration blir så mångsidigt som möjligt represen
terade i fortbildningen

- att det uppstår funktionsdugliga och ur undervisningens syn
punkt ändamålsenliga arbetsgrupper.
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Föreståndare för vidareutbildning: professor i samhällsplane
ring Kivinen, Olli, professor, 0-2534 

Sekreterare för vidareutbildning (också speciallärare i bo
stadspolitik): Sumu, Ilkka, PK, С-2871 

Laboratorieingenjör : Vuorela, Pertti, PT, 0-28? 6 
Samverkanssekreterare för CVS och Nordplan : Granlund, Marja, 

PL, C-2874
Assistenter: Kirjakka, Marjut, arkit, TkL, C-2872; Wossilus,
Marja, arkit, Muorinkuja 1 В 13, 04300 Hyrylä; tel 259 257

Kansli : C-2533

Speciallärare :
Markdisposition och kartering: Kettunen, Mauri, DI, Talkov 1 б 
D, 00660 Hfors; tel 740 570

Ekonomi: Leppänen, Seppo, PL, Tanhumäentie 7, 04400 Järvenpää; 
tel 288 586

Geografi: Kosonen, Mauno, FD, Sahatie 7 C, 01650 Vanda ; tel
847 237Arkitektur och stadsplanering: Panzar, Pentti, arkitekt, Lou- 
hiv 11 D 76, 02130 Esbo; tel 466 419

Sociologi: Niemi, lippo, PD, Prästbackav 17-19, 00630 Hfors; 
tel 747 037Juridik och samhällsplanering: Virkkunen, Leo, PD, Yrjö Liipo- 
lav 4, 02700 Grankulla ; tel 5051 320

Samhällsteknik: Himanen, Veli, TkD, Risviksv 19 E, 00200
Hfors ; tel 673 872

Samhällsteknik: Kaila, Juha, DI, Abborrv 9 B 16, 02170 Esbo;
tel 424 334

Tillämpad matematik: Nevalainen, Risto, TkL, Mutkatie 4, 02300 
Espoo ; tel 801 4359

Närmare uppgifter om vidareutbildningen i samhällsplanering
publiceras i ett skilt programhäfte, som kan erhållas från
Centrum för vidareutbildning i samhällsplanering.

Centrum för fortbildning

Centrum för fortbildning grundades hösten 1981 . Centret är en 
självständig enhet direkt underställd forvaltningskollegiet 
och dess uppgift är att utveckla, styra och koordinera organi
serandet av fortbildningen.
Utbildningens målsättning är att hålla grundutbildningens 
kunskaper up to date, att fördjupa och utvidga dem även till 
nya områden. Ävenom kurserna är främst avsedda för dem som 
avlagt teknisk högskoleexamen har det för samarbetets och 
informationsspridningens utvecklings skull ansetts befogat att 
möjliggöra också andras deltagande.
Centrum för fortbildning har en av högskolans forvaltningskol
legium utnämnd direktion vars ordförande är högskolans prorek
tor. Föreståndare för centrum för fortbildning är professor 
Olli Kivinen, С-2534 och direktör är dipi ing Markku Markkula, 
C-2078.
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Årligen återkommande kurser

Kurs i informationsservice (INFO)
Kursens målsättning är att utbilda informatiker inom olika 
vetenskapsgrenar för näringslivets och den offentliga förvalt
ningens informationsadministration. Kursen är avsedd som spe
cial iser ingss koin ing för personer som avlagt akademisk examen 
och som tjänstgör eller kommer att tjänstgöra i uppgifter inom 
informationsservice.
Kursen hålles under tiden september-maj och är indelad i tio 
studieperioder av 3-4 dagars längd. Under mellanperioderna 
utförs självständigt arbete.
Ansökningstiden till kursen är i maj.
Kursledare, FL Merja Karivalo, С-2654 
Kurssekreterare, Helena Vuoti, С-2879

Kurs i byggnads- och planeringsexport (RSV-kursen)
Målet för fortbildningen för export av byggande och planering 
är att komplettera de färdigheter inom exportverksamhet, som 
innehas av personer som redan har tekniska yrkeskunskaper och 
-erfarenhet inom byggnadsbranschen eller någon planerings- 
bransch. Kursen är närmast avsedd för export- och projektled
ning .
Kursen räcker sex veckor mellan november - april. Kursen är 
indelad i fyra perioder på en vecka.
Ansökningstiden till kursen är i september-oktober. 
Kursledare, TkL Kari Lautso, tel 692 2462 
Kurssekreterare, Pirjo Honkaniemi, С-2462.

Byggherrekursen (R-kursen)
Byggherreutbildningen är avsedd för byggherrar och beslutsfat
tare inom den statliga, kommunala och privata sektorn. Per
sonerna skall ha tidigare praktisk erfarenhet av branschen. 
Målet för utbildningen är att ge färdigheter för effektivt och 
ekonomiskt byggande.
Kursen består av fyra perioder på fyra dagar.
Kursledare : Juhani Siikala, tel 450 4125 
Kurssekreterare : NN, C-2879

Kurs i reparationsbyggnad (KOR-kursen)
Målsättningen för fortbildningen i planering och verkställande 
av saneringsverksamhet är att ge ytterligare färdigheter åt 
personer, som redan har tekniska fackkunskaper och erfarenhet 
av planering och byggande av nya byggnader. Kursen är avsedd 
både för den offentliga sektorns och den privata sektorns pla
nerare, byggherrar, byggare och beslutsfattare, som i sina
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uppgifter måste ta ställning till verksamhet som berör 
grundförbättring av bebyggd miljö.
Kursen indelas i tre undervisningsperioder på två veckor. 
Kursen börjar i mars.Kursledare: arkitekt Antti-Pekka Miettinen, tel 609 3396 
Kurssekreterare: Pirjo Honkaniemi, С-2462

Internationalisering-teknologi (KATE-kursen)
Kursen är avsedd främst för ledning och ansvariga personer 
inom metallindustrins produktion och produktutveckling eller 
för personer som siktar på dessa uppgifter.
Målsättningen är att ge färdigheter åt personer som ansvarar 
för internationaliseringen av företag och utvecklingen av en 
internationellt konkurrenskraftig teknologi.
Kursen ordnas i januari-maj 1985 och är indelad i fyra peri
oder på en vecka.
Ansökningstiden är oktober-november.
Kursledare : professor Martti M. Kaila, C-2384 
Planerare : NN, C-2873 
Kurssekreterare : Pirjo Öhman, С-2462

Preparationskurs för små och medelstora företag (PKT)
Målsättningen för utbildningen är att åt företagsledningen 
(små och medelstora företag) ge färdigheter att ytterligare 
öka lönsamheten för sitt företag med hjälp av de nyaste hjälp
medlen inom företagsledningen.
Undervisningen är indelad i tio undervisningsperioder pa tva 
dagar. Ansökningstiden är i början av hösten.
Kursledare : NN
Kurssekreterare: Pirjo Öhman, С-2462

Kurs i utveckling av byggnadstillsyn (RVK)
Kursen är avsedd som fortbildning för byggnadsinspektörer, som 
redan har yrkeserfarenhet. Kursen strävar till att ge bättre 
färdigheter att klara sina uppgifter, att utveckla den kvali
tativa nivån för byggnadstillsyn och ersätta den brist som för 
närvarande existerar i utbildningen för byggnadsinspektörer ; 
ingen läroanstalt utbildar nämligen främst byggnadsinspek
törer.
Kursen består av tre perioder på en vecka.
Kursledare : arkitekt Klaus Pelkonen, tel. 953-518 851 
Kurssekreterare : NN

Utnyttjande av ADB i produktionsverksamhet
Centrum för fortbildning arrangerar en 7 månader lång ADB-kurs 
som sysselsättningsutbildning. Kursen är avsedd för personer,
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som redan har valt eller tanker välja att vara med i den 
tekniska branschens moderna produktionsverksamhet. En typisk 
kursdeltagare är sålunda en diplomingenjör som nyss avlagt 
examen eller annars fått en lämplig utbildning och som har 
några års praktisk erfarenhet t.ex. i ett företags produk
tionsplaneringverksamhet .
Kursen är indelad i en teoriperiod och en övningsperiod på 16 
veckor, då kursdeltagarna i grupper utför de fordrade byggupp- 
gifterna av ADB-verktyg i företag belägna inom Helsingfors om
råde .
Kursledare: dipi ing Lea Liesiö, C-2630 
Kurssekreterare: Ilkka Haapa, С-2462

Sysselsättningskurs i reparationsbyggnad
Den snabba ökningen av reparationsbyggnad har förorsakat en 
stor brist på yrkeskunniga. Den på sysselsättningsutbildnings- 
medel anordnade 7 månader långa kursen är avsedd för personer 
med grundexamen inom byggnadsbranschen.
Kursen är uppbyggd av teori och praktik så att praktiken upp
tar 4 månader av kursen. Kursen börjar i oktober 1985.

Kurs för informat lonsingenjörer
Centrum för fortbildning har som avsikt att arrangera en 7 
månader lång kurs på sysselsättningsutbildningsmedel för in
formationsingen jörer .
Kursens målsättning att ge kursdeltagarna sådana grundkun
skaper att de kan fungera i olika informationsuppgifter inom 
industrin. Kursen är uppbyggd av teori, informationsbesök och 
arbetspraktik i företagens informationsavdelningar och yrkes- 
tidningar.
Kursledare : Lauri Lehtinen 
Kurssekreterare : Pirjo Öhman, С-2462

övriga fortbildningskurser
Under läsåret 1985-1986 anordnas även andra fortbildnings
kurser i Tekniska högskolan. Kurserna annonseras i facktid
ningarna. Förfrågningar : C-2078, C-2879 eller C-2462.

4. LÂGTEMPERATURLABORATORIET 
Byggarplatsen 2 C

Lågtemperaturlaboratoriet är ett forskningsinstitut underord
nat förvaltningskollegiet. Uppgifterna är att :
- bedriva forskning i lågtemperaturfysik och kryogenik samt
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inom angränsande områden inom fysiken och tekniken,
- ge fackutbildning bl a genom att erbjuda forskningsradjlig- 

heter och ge vägledning i forskningsuppgifter avsedda som 
lärdomsprov,

- främja forskningen inom sitt område och dess tillämpningar i 
vårt land genom att erbjuda experthjälp och forskningsradj- 
ligheter,

- upprätthålla och utveckla vårt lands internationella kontak
ter inom området.

Till lågtemperaturlaboratoriet här vidare en fdrvätsknings- 
central, vars uppgift är:
- att leverera kryogeniska vätskor, så som flytluft och fly

tande helium,
- att i mån av mdjlighet vägleda i handskandet med använd
ningen av kryogeniska vätskor,

- att i den mån ovannämnda uppgifter tillåter mot ersättning 
betjäna även utomstående.

Lågtemperaturlaboratoriets magnetiskt skärmade rum är avsett 
också fdr utomstående.
Fdreståndare: Lounasmaa, Olli, forskningsprofessor vid Fin

lands Akademi, tel 48l 541 och 215 178, C-2453 och V-307
Laboratorieingenjdr: Holmström, Marja, FL, tel 881 848, V-312 
Avdelningssekreterare: Jauho, Kyllikki, agron; tel 461 437, 

V-308
Centralen för kryogeniska vätskor: Berglund, Peter, TkD, doc, 

tel 466 120, V-310
Isomäki, Arvi, laboratorietekniker: tel 517 990, V-204 
Det magnetiskt skärmade rummet: Berglund, Peter, TkD
Forskningsprojekter :
Kärnornas ko-operativa fenomen: Lounasmaa, Olli V 
^He i rotation: Bygg. av den nya kryostaten: Berglund, Peter, 

TkD doc, tel 466 120, V-310
3He i rotation: Mätningar med den gamla kryostaten: Simola, 

Juha, TkD, tel 747 487, V-319
Hjärnforskning: Hari, Riitta, MKD, tel 797 135, V-300
Invers-problemet i hjärnforskning: Sarvas, Jukka, FD, doc, 
tel 422 792, V-302
Mångkanal - SQUID: Ahonen, Antti, TkD, doc, tel 492 368 
Fosfor-NMR: Collan, Heikki, TkD, doc, tel 8038 707, V-301
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VI UTBILDNINGSPROGRAM

Denna presentation av högskoleexamina gäller endast examina 
enligt 1979 års examensstadga. Den strukturella uppbyggnaden 
av examen enligt 1971 års examensstadga är presenterad i läro- 
programmet för läsåret 1978-79 som finns att få studiebyrån.

1. EXAMINA

Enligt examensstadgan för Tekniska högskolan kan som grund
examen avläggas diplomingenjörsexamen och arkitektexamen samt 
som påbyggnadsexamen teknologie licentiats- och teknologia 
doktorsexamen. Utbildningen som leder till diplomingenjörs- 
och arkitektexamen är planerad och ordnad som utbildningsprog
ram för en yrkessektor som förutsätter teknisk-vetenskaplig 
sakkunskap och för utcecklandet av denna yrkessektor.

2. GRUNDBEGREPP OCH STUDIETYPERNA

Utbildningsprogram
Utbildningen som leder till en teknisk-vetenskaplig grund
examen planeras och ordnas i form av utbildningsprogram. 
Utbildningsprogrammet är planerat och ordnat i samarbete med 
högskolans olika enheter till en målinriktad, tvärvetenskaplig 
studiehelhet som är inriktad på någon yrkessektor som förut
sätter tekniskvetenskapiig sakkunskap samt på utvecklandet av 
denna yrkessektor. Utbildningsprogrammen består av allmänna 
studier, ämnesstudier, fördjupade studier och praktik. Nämnda 
studietyper består av studieperioder.

Allmänna studier
De allmänna studierna utgör en inledning till studier i tek
nikens matematisk-naturvetenskapliga grunder och ger andra för 
ämnesstudierna nödvändiga allmänna förkunskaper samt kunskaper 
om teknikens ekonomiska och övriga samhälleliga betydelse och 
inverkan. De ger också en allmän uppfattning om grunderna för 
skapande planering och skapar grundförutsättningarna för den 
för diplomingenjören och arkitekten behövliga kommunikationen 
och för förvärvning och användning av kunskaper.
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Smnesstudier
I ämnesstudierna gör sig studeranden förtrogen med yrkessek
torns teknisk-vetenskapliga teorier, metoder och problemkomp
lex. Ämnesstudierna utvecklar färdigheter att tillämpa den 
kunskap som förvärvats vid teoristudierna för att utveckla 
yrkessektorn och för att lösa praktiska problem.

Fördjupade studier
I de fördjupade studierna måste studeranden utföra studier i 
minst två ungefär 10 studieveckor omfattande fördjupnings- 
områden. Fördjupningsområdet baserar sig på till sitt innehåll 
ändamålsenligt inriktade fackstudier och utjörs av en eller 
flera studieperioder, som tillhör de fördjupade^ studierna. 
Fördjupningsområdet ger djupare kunskaper om något problem 
komplex inom utbildningsprogrammets eller inriktningsalterna- 
tivets yrkessektor och om i anslutning därtill viktiga teorier 
samt om forsknings- och planeringsmetoder.
I de fördjupade studierna ingår ett diplomarbete och ett .mo- 
genhetsprov i anslutning därtill. Diplomarbetet görs om något 
ämne, som läraren och studeranden kommer överens om.

Praktik
I examen ingår en 2—10 studieveckor lang praktik. Tre veckors 
praktik motsvarar en studievecka i utbildningsprogrammet.
Målet med arbetsmiljöpraktiken är att göra studeranden förtro
gen med sitt blivande yrkesområdes fysiska och sociala miljö, 
dess traditioner, språk, problem och deras lösning. Målet med 
yrkespraktiken är att ge studeranden den i yrkeslivet behövli
ga färdigheten vid tillämpningen av teoretiska grundkunskaper 
vid praktiska lösningar.

Språkstudier
I studierna i de inhemska språken bör studeranden ådagalägga 
sådana kunskaper i finska och svenska som motsvarar de språk
kunskaper (149/22) som krävs av en statstjänsteman^med akade
misk slutexamen som är verksam på ett tvåspråkigt tjäns
teområde och som är behövliga för yrkesutövningen och den yr
kesmässiga utvecklingen.
Studeranden visar att han/hon har fullständiga kunskaper i det 
inhemska språket genom att avlägga mognadsprovet i anslutning 
till diplomarbetet på det av de inhemska språken som han/hon 
har fått sin skolutbildning på i Finland. Kunskaperna i det 
andra inhemska språket visas genom att avlägga språkprov.
Förutom kunskaper i de inhemska språken bör studeranden ådaga
lägga för yrkesutövningen nödvändig färdighet i textförståelse 
och förmåga att uttrycka sig i tal på ett eller två främmande 
språk. I språkstudierna lägges särskild vikt vid yrkessektorns 
tekniska ordförråd.
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Inriktningsalternativ
I utbildningsprogrammet kan ingå inriktningsalternativ, enligt 
vilka en del av studierna riktas på något delområde inom 
utbildningsprogrammets yrkessektor.

Fördjupningsområde
Fördjupningsområdet är ett delområde inom ett utbildningsprog
rams yrkessektor eller inom en vetenskapsgren. Studeranden 
beredes möjlighet att inom ramen för utbildningsprogrammets 
inriktningsalternativ bestämma tyngdpunkten av studierna genom 
att förvärva grundliga kunskaper inom två eller flera fördjup- 
ningsområden.

Studieperiod
Grundenheten vid uppläggningen av studierna och studiearbetet 
är en studieperiod. Den är en självständig helhet vars mål är 
definierade. I studieperioden kan ingå olika slag av undervis
ning och studier såsom självstudier, föreläsningar, övningar, 
grupparbeten under ledning, självständigt forskningsarbete och 
kombinationer av dessa undervisningsformer. Studieperioderna 
är obligatoriska, alternativt valbara eller fritt valbara.

Studievecka
Som mått på studieperioden omfattning används begreppet stu
dievecka. Med en studievecka avses en genomsnittlig arbetsin
sats på 40 timmar av studeranden för att uppnå de uppställda 
målen. Den motsvarar en veckas heltidsstudier.

Undervisningsplan
Undervisningsplanen är en helhetsframställning av utbildnings
programmets mål och de åtgärder med hjälp av vilka utbild
ningsprogrammet genomförs.

Modellprogram
Modellprogrammet är en mall till studieprogram som gjorts för 
att underlätta studerandens val mellan olika möjligheter och 
planeringen av undervisningen. Begreppet modellprogram har 
skapats för att bistå studievägledningen att avlägsna de 
missförhållanden som kan uppstå vid omfattande valfrihet om 
studievägledningen är bristfällig.

Studieprogram
Studieprogrammet är en studiehelhet som studeranden väljer åt 
sig inom ramen för examensstadgan. I utbildningsprogrammet 
ingår en ändamålsenlig mängd alternativt valbart eller fritt 
valbart undervisningsstoff. Det är sålunda möjligt för stude-
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randen att lägga studiernas tyngdpunkt på att den stämmer med 
de inviduella målen.

3. DEN STRUKTURELLA UPPBYGGNADEN AV EXAMEN

Grundexamen för diplomingenjörer och arkitekter omfattar 180 
studieveckor.
Utbildningsprogrammet omfattar allmänna studier, ämnesstudier, 
fördjupade studier och praktik, vilka är ordnade tidsmässigt 
så, att de står i erforderlig växelverkan med varandra. De 
allmänna studierna, ämnesstudierna, de fördjupade studierna 
och praktiken består av studieperioder. Studieperioderna är 
obligatoriska eller alternativt valbara. Dessutom ingår i äm
nesstudierna och de fördjupade studierna fritt valbara studie
perioder sammanlagt minst 5 och högst 15 studieveckor.
Varje utbildningsprogram omfattar beroende på utbildningsprog
rammet i fråga 30-40 studieveckor för alla gemensamma allmänna 
studier.
Ämnesstudierna omfattar minst 70 studieveckor. Av dessa är 40 
studieveckor för utbildningsprogrammets alla studerande gemen
samma ämnesstudier. De gemensamma studierna kan utöver de 
obligatoriska studieperioderna omfatta sinsemellan alternativt 
valbara studieperioder om dessa med hänsyn till utbildnings
programmets målsättningar har samma mål. Om utbildningsprog
rammet har inriktningsalternativ så kan även i de olika in- 
riktningsalternativen ingå gemensamma ämnesstudier.
De fördjupade studierna omfattar cirka 40 studieveckor, dock 
minst 35 till antalet. I de fördjupade studierna ingår två 
fördjupningsområden som tar cirka tio studieveckor i ansprak, 
ett diplomarbete som kräver en tid på 20 studieveckor och ett 
mogenhetsprov.
I examen ingår cirka 2-10 studieveckor praktik beroende på ut
bildningsprogrammet i fråga.

4. UTBILDNINGSPROGRAM, INRIKTNINGSALTERNATIV 
OCH FÖRDJUPNINGSOMRÅDEN

De yrkesmässiga och vetenskapliga målen för utbildningsprog
rammen är presenterade i examenstadgan, som är bifogad till 
läroprogrammet. Utbildningsprogrammens fullständiga undervis
ningsplaner samt målen för inriktningsalternativen är presen
terade i respektive avdelnings studieguide.
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DEN STRUKTURELLA UPPBYGGNADEN AV EXAMEN
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Utbildningsprogrammet för elektroteknik
Utbildningsprogramskommitten 
ordförande : professor Juha Sinkkonen 
sekreterares studiesekreterare Olli Nurminen
Elektrotekniska avdelningen svarar för utbildningsprogrammet 
för elektroteknik. Utbildningsprogrammet har fem inriktnings- 
alternativ.
Inriktningsalternativet för elektronik 
Fördjupningsområden:
radioteknik (1.26), elektromagnetik och kretsteori (1.55), 
tillämpad elektronik (1.66), bioelektronik (1.66), mätteknik 
(1.66), halvledarkomponenter (1.69) och halvledarmaterialer
(1.69).
Inriktningsalternativet för elkraftteknik 
Fördjupningsområden;
Elektromekanik (1.17), eldrifter (1.17), elektriska anlägg
ningar (1.18), belysningsteknik och elplanering (1.18), ef
fektelektronik (1.81), digitalteknik (1.81), eldrift (1.81), 
tillämpad elektronik (1.66), mätteknik (1.66), reglerteknik 
(1.74), energiverk (3-59) och VVS-teknik (3•58).
Inriktningsalternativet för regler- och systemteknik 
Fördjupningsområden:
system- och reglerteori (1.48) (man tar inga nya studerandena 
under läsåret 1985-86), reglerteknik och automation (1.74 och 
1.84) och processdynamik och styrning (1.74).
Inriktningsalternativet för databehandlingsteknik 
Fördjupningsområden:
digitalteknik (1.79), programvaruteknik (3-76), databehand
lingsteori (1.79), informationsvetenskap (2.61) och datatrans
mission mellan datamaskiner (1.38 och 1.72).
Inriktningsalternativet för telekommunikationsteknik 
Fördjupningsområden:
teleteknik (1.38), teleförmedlingsteknik (1.38), akustik 
(1.38), teletransmissionssystem (1.72), transmissionsteknik 
(1.72 och 1.26) och informationsteknik (1.72).

Utbildningsprogrammet för teknisk fysik
Utbildningsprogramkommitten 
ordförande : professor Jorma Routti 
sekreterare: notarie Anna-Kaarina Hakala
Avdelningen för teknisk fysik och allmänna avdelningen svarar 
för utbildningsprogrammet. Utbildningsprogrammet har fyra in
ri ktn i ngsalternativ.
Inriktningsalternativet för teknisk fysik 
Fördjupningsområden:
materialfysik (2.44), kärn- och energiteknik (2.56), tillämpad 
fysik (0.03) och biofysik och sjukhusteknik (2.44).
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Inriktningsalternativet för informationsteknik 
Fördjupningsområden:
informationsvetenskaper (2.6l), datateknik (2.61), programtek
nik (3.76).
Inriktningsalternativet för teknisk matematik 
Fördjupningsområden:
matematik (0.01), numerisk analys (0.01), system- och opera- 
tionsanalys (0.02), stokastik (0.02), hållfasthetslära (0.49), 
mekanik (0.05) och system- och reglerteknik (1.48 och 0.02).
Inriktningsalternativet för teknisk ekonomi 
Fördjupningsområden:
internationell ekonomi (0.07), företagets ekonomi (3-22) och 
informationssystem (3-99).

Utbildningsprogrammet för maskinteknik
Utbildningsprogramskommitten 
ordförande : professor Antti Saarialho 
sekreterare : studiesekreterare Juha Saari
Maskiningenjörsavdelningen ansvarar för utbildningsprogram för 
maskinteknik. Utbildningsprogrammet har åtta inriktningsalter- 
nativ.
Inriktningsalternativet för tillverkningsteknik
Fördjupningsområde:
mekanisk tillverkning (3.15).
Inriktningsalternativet för materialteknik 
Fördjupningsområden:
konstruktionsmaterialteknik (3.67), gruteriteknik (3.8O) och 
svetsteknik (3-67, 1.17 och 1.18).
Inriktningsalternativet för maskinbyggnadsteknik 
Fördjupningsområden:
konstruktion av kolvmotorer (3-14), konstruktion av bilar och 
arbetsmaskiner (3.14), hydraulteknik (3.64), maskinkonstruk- 
tionslära (3.41), hållfasthetslära (0.49), transportteknik 
(3.14 och 3.62) och maskinautomation (3.41).
Inriktningsalternativet för energiteknik 
Fördjupningsområden:
ångpannor (3.13), värmeteknik och maskinlära (3.39), termiska 
turbomaskiner (3.47), energihushållning (3.59 och 3.22), ener
gianläggningar (3.59), industrins energiteknik (3-59) och 
kärnkraftteknik (2.56).
Inriktningsalternativet för VVS-teknik 
Fördjupningsområden:
VVS-teknik (3.59) och värmeteknik och maskinlära (3.39).
Inriktningsalternativet för flygteknik 
Fördjupningsområden:
flygplanets aerodynamik (3-34) och flygplanets strukturella 
konstruktion (3.34) samt elektronik i flyg- och skeppsteknik 
(3.34).
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Inriktningsalternativet för skeppsteknik 
Fördjupningsområden:
skeppshydrodynamik (3.24), fartygsprojektering (3.62), far- 
tygsmaskiner (3.62), fartygsproduktion (3.62 och 3.22), prog
ramteknik vid skeppshydrodynamik (3.24), reglerteknik vid 
skeppsbyggnad (3.24), svetsteknik vid skeppsbyggnad (3.62), 
skeppskonstruktionens hydrodynamik (3.24), dieselmotorer vid 
skeppet (3.62).
Inriktningsalternativet för verkstadsekonomi 
Fördjupningsområden:
arbetsplanering vid maskinindustrin (3.22, 3.53) och produk
tionsstyrning vid maskinindustrin (3.22, 3.76).

Utbildningsprogrammet för produktionsekonomi
Utbildningsprogramskommitten
ordförande: bitr professor Erkki Uusi-Rauva
sekreterare: studiesekreterare Pertti Nupponen
Maskiningenjörsavdelningen svarar för utbildningsprogremmet 
för produktionsekonomi. Utbildningsprogrammet har inga inrikt
ningsal ternati v .
Fördjupningsområden:
planering för företagetsproduktions verksamhet (3.22), mark
nadsföring (3.22) för studerande inom andra utbildningsprog
ram, innovationsverksamhet och marknadsföring (3.22), pla
nering for företagets verksamhet (3.22), transportekonomi 
(3.22), arbetspsykologi (3.53), system- och operationsanalys 
(3.22, 3.73 och 0.02) och industriell ekonomi (3.22).

Utbildningsprogrammet för träförädlingsteknik
Utbildningsprogramskommitten 
ordförande: professor Hannu Saarelma 
sekreterare: studiesekreterare Aija Korhonen
Träförädlingsavdelningen svarar för utbildningsprogrammet för 
träförädlingsteknik. Utbildningsprogrammet har tre inrikt
ningsal ternati v .
Inriktningsalternativet för kemisk träförädling och pappers- 
teknik
Fördjupningsområden:
träkemi (4.19), pappersteknik (4.21), cellulosateknik (4.23), 
miljövårdsteknik (4.23) och pappersförädlingsteknik (4.75).
Inriktningsalternativet för träets mekaniska teknik 
Fördjupningsområden:
vidareförädling inom den mekaniska träindustrin (4.28) och 
produktionsplanering inom den mekaniska träindustrin (4.28).
Inriktningsalternativet för grafisk teknik 
Fördjupningsområden:
grafisk teknik (4.75) och pappersförädlingsteknik (4.75).
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Utbildningsprogram för kemisk teknik
Utbildningsprogramkommitten
ordförande : biträdande professor Mauri Lounasmaa 
sekreterare : studiesekreterare Pasi Järvinen
Kemiska avdelningen svarar för utbildningsprogrammet för ke
misk teknik. Utbildningsprogrammet har fyra inriktningsalter- 
nativ.
Inriktningsalternativet för tillämpad kemi 
Fördjupningsområden:
organisk kemi (5.04), fysikalisk kemi (5.31), kemisk termody
namik (5.31), oorganisk kemi (5.35) och analytisk kemi (5.35).
Inriktningsalternativet för kemisk fabriksteknik 
Fördjupningsområden:
teknisk kemi (5.40), polymerteknologi (5.40), kemisk apparat
teknik (5.42) och fabriksplanering (5.42).
Inriktningsalternativet för teknisk biokemi 
Fördjupningsområden:
tillämpad biokemi (5.30), tillämpad mikrobiologi (5.30), livs
medelsteknologi (5.70) och bioteknik (5.70).
Inriktningsalternativet för processregleringsteknik
Fördjupningsområden:
processreglerteknik (1.74 och 5.42)

Utbildningsprogrammet för gruvteknik och metallurgi
Utbildningsprogramskommitten 
ordförande : professor Raimo Matikainen 
sekreterare : studiesekreterare Pekka Soininen
Bergsindustriavdelningen svarar för utbildningsprogrammet för 
gruvteknik och metallurgi. Utbildningsprogrammet har tre in
ri ktn i ngsalternativ .
Inriktningsalternativet för gruvteknik:
Fördjupningsområden:
ekonomisk geologi (6.33), tillämpad geofysik (6.33), bryt- 
ningsteknik (6.32) och mineralteknik (6.46).
Inriktningsalternativet för processmetallurgi 
Fördjupningsområden:
metallurgiska processernas teori (6.37), metallurgisk process
teknik (6.77) och korrosionsskydsteknik (6.85).
Inriktningsalternativet för fysikalisk och mekanisk metallurgi 
Fördjupningsområden:
metallegeringarsteori (6.45), materialvetenskap (6.45) och me
tallernas bearbetning och värmebehandling (6.65).
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Utbildningsprogrammet för byggnadsteknik
Utbildningsprogramskommitten
ordförande : professor Pertti Vakkilainen
sekreterare: studiesekreterare Tuija Räty
Byggnadsingenjörsavdelningen svarar för utbildningsprogrammet 
för byggnadsteknik. Utbildningsprogrammet har fyra inrikt- 
ningsalternativ.
Inriktningsalternativet för konstruktionsteknik 
Fördjupningsområden:
bärande konstruktioner (7.11), husbyggnadsteknik (7.43), bygg
nadsmekanik (7.54), betongteknik (7.82), stålkonstruktionstek
nik (7.83) samt grundbyggnad och jordmekanik (7.50).
Inriktningsalternativet för byggnadsproduktion 
Fördjupningsområden:
byggnadsekonomi (7.63), vägteknik (7.10), vattenbyggnad (7.12), 
husbyggnadsteknik (7.43), betongteknik (7.82) samt ledning i 
byggnadsproduktion (7.63, det andra fördjupningsområdet).
Inriktningsalternativet för samhällsteknik 
Fördjupningsområden:
vägteknik (7.Ю), trafikteknik (7.71), vattenresurslära (7.25), 
vattenförsörjningsteknik (7.73, samhällelig miljövård (7-73), 
transport- och materialekonomi (7.71, det andra fördjupnings
området), samhällsplanering (9.36, det andra fördjupningsom
rådet) och limnologi (det andra fördjupningsområdet utarbetat 
av Helsingfors universitet).
Inriktningsalternativet för jord- och vattenteknik 
Fördjupningsområden:
grundbyggnad och jordmekanik (7.50), vägteknik (7.10), vatten
byggnad (7.12), vattenresurslära (7.25), betongteknik (7.82) 
samt limnologi (det andra fördjupningsområdet utarbetat av 
Helsingfors universitet).

Utbildningsprogrammet för lantmäteri
Utbildningsprogramskommitten 
ordförande: bitr professor Ossi Heiskanen 
sekreterare: studiesekreteraren
Lantmäteriavdelningen svarar för utbildningsprogrammet för 
lantmäteri. Utbildningsprogrammet har inga inriktningsalterna- 
tiv.
Fördjupningsområden:
geodesi (8.06), kartografi (8.06), databehandling för lant
mäteri (8.06), värdering (8.20), fastighetsteknik (8.20), 
stadens fastighetsteknik (8.20), juridik (8.29) och fotogram
metri och bildtolkning (8.57).
Utbildningsprogrammet för datateknik
Utbildningsprogramskommitten 
ordförande: professor Reijo Sulonen 
sekreterare: studiesekreterare Jouko Nieminen



60

Allmänna avdelningen svarar för utbildningsprogrammet data
teknik de första två studieår. Därefter placeras studenter i 
elektrotekniska avdelningen, i avdelning för teknisk fysik och 
i maskiningenjörsavdelningen. Inriktningsalternativ för ut
bildningsprogrammet har inte blivit beslutat definitivt, mer 
information finns i utbildningsprogrammets eget studieprogram.
Utbildningsprogrammet för arkitektur
Utbildningsprogramskommitten 
ordförandes professor Martti Jaatinen 
sekreterare ; studiesekreterare Liisa Sarakontu
Arkitektavdelningen svarar för utbildningsprogrammet för arki
tektur. Utbildningsprogrammets inriktningsalternativ är bygg
nads- och samhällsplanering samt landskapsplanering.
Inriktningsalternativet för byggnads- och samhällsplanering 
Fördjupningsområden:
offentliga byggnader 2, skolbyggnader (9.08), offentliga bygg
nader 3, en offentlig byggnad i stadsmiljön (9.08), renovering 
av byggnader (9.09), bygge (9.09), byggnadsvård (9.27), arki
tekturhistoria (9.27) samhällsplanering planering av närmiljö 
(9.36), samhällsplanering/generalplanering (9.36), markbyggan
de och grönområdesskötsel (9.36), landskapsplanering (9.36), 
bostadsplanering (9.52) och specialboende (9.52).
Inriktningsalternativet för landskapsplanering 
Fördjupningsområden:
markbyggande och grönområdesskötsel (9.36) och landskapsplane
ring (9.36).
Avdelningen är även ansvarig för anordnande av i utbildnings
programmet för lantmäteri omnämnda fördjupningsområde i Jord
disposition/generalplanering.
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VII PRAKTISKA FRAGOR
SOM RÖR STUDIER

1. TERMINSANMÄLNING

Var och en som önskar vara inskriven vid högskolan skall lämna 
in en närvaro- eller frånvaroanmälan under anmälningstiden i 
början av läsåret. Om studerande följer med undervisningen 
eller deltager i tentamina eller övningar bör han/hon lämna in 
en närvaroanmälan.
Studerande som anmäler närvaro skall uppvisa verifikat om 
inbetalning av avgifterna till studentkåren.
Alla studerande som är inskrivna vid högskolan och studerar 
för grundexamen är medlemmar av Tekniska Högskolans Studentkår 
och erlägger avgifterna till studentkåren. De som bedriver 
fortsatta studier samt de utländska åhörarstuderandena kan, om 
de så önskar, vara medlemmar av studentkåren om de erlägger 
avgifterna till studentkåren. Inbetalningskvitton utgör inte 
intyg om närvaro vid högskolan utan studieboken bör vara för
sedd med studiebyråns närvarostämpel.
Terminsanmälningen sker i högskolans studiebyrå en gång i läs
året. Studeranden bör anmäla sig personligen eller genom om
bud enligt följande:
- 26.8.-4.9. (nya studerande)
- 26.8.-10.9. (vid högskolan inskrivna studerande)
Studiebyrån tar emot anmälningar på ovan angivna tider varda
gar (må-fre) kl 9-12 samt dessutom torsdagar kl 16-18.
Studerande som inte anmält sig under ovannämnda tid blir ut
skriven ur högskolans matrikel och förlorar sin rätt att stu
dera vid högskolan. För att bli återinförd i matrikeln bör 
studeranden lämna in ansökan till högskolans rektor. I ansökan 
skall skäl till förseningen av anmälningen anges. Ansökningar 
om efteranmälning för läsåret 1985-86 tas till behandling till 
den 3i.i2.i985. Efter denna tidpunkt upptas en ansökan till 
behandling endast av synnerligen vägande skäl.
Ovannämnda bestämmelser gäller även personer som bedriver 
fortsatta studier. Frånvaroanmälan för vårterminen kan ändras 
till närvaroanmälan före den 31.12.1985.
Studeranden är skyldig att deltaga i tuberkulosundersökningen 
som ordnas av studenternas hälsovårdsstifteisen i början av 
studier.
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Alla är skyldiga att deltaga i hälsokontroll på uppmaning av 
stiftelsen.

2. NAMN- OCH ADRESSÄNDRINGAR

Eventuella namn- och adressändringar skall ofördröjligen med
delas till högskolans studiebyrå. Studeranden skall lämna in 
ämbetsbevis eller länsstyrelsebeslut om namnändringen för an
teckning i studieboken och matrikeln.

3. STUDIEVÄGLEDNING

Studievägledningens syfte är att ge studerande upplysning om 
praktiska frågor i samband med studierna samt att förbättra 
studerandenas förutsättningar att planera och bedriva studier 
på bästa möjliga sätt.
Med beskedet om att studeranden blivit godkänd som elev vid 
högskolan följer skriftlig information som utarbetats av högs
kolan och studentorganisationerna. Dessutom ordnas för de nya 
studerandena i början av höstterminen en studieperiod vid namn 
"Att studera och planera sina studier", som syftar till att 
göra studerandena förtrogna med studiemiljön, uppläggningen av 
studierna och metoderna hur biblioteket skall anlitas samt med 
studieteknik. Studieperioden omfattar föreläsningar, arbete i 
smågrupper samt självstudier.
Studievägledning för alla utbildningsprogram under själva stu
dierna handhas av avdelningarnas lärare samt studierådgivare 
och -sekreterare under deras mottagningstider samt vid infor
mationstillfällena som ordnas för att upplysa om valmöjlighe
ter .
Studiesekreterarna och -rådgivarna är i allmänhet äldre stude
rande. Deras uppgifter är fastställda i forvaltningskollegiet 
enligt följande :
Studiesekreterarens uppgifters
- att planera, koordinera, bereda och verkställa avdelningens 

interna studieärenden
- att redigera studieguider, utarbeta läsordning och föra sta

tistik
- informationsverksamhet
- möten och förberedelserna för dem
- att upprätthålla kontakter och samarbete
- övriga uppgifter
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Studierådgivarens uppgifter:
- personlig rådgivning
- att ordna informationstillfällen
- skriftlig informationsverksamhet
- möten och förberedelserna för dem
- att upprätthålla kontakter och samarbete

- övriga uppgifter
Studierådgivarnas och studiesekreterarnas mottagningstider an
ges på anslagstavlan i september.
Studiebyråns uppgifter som begränsar sig till studierådgivning 
är följande:
- frågor gällande elevinval och terminsanmälning
- studieintyg och frågor om avgifter
- lån och stipendier
- frågor gällande den allmänna examensordningen
- utbildning av personal inom studierådgivningen
- elevstatistik
- redigeringen av läroprogrammet och koordinering av studie

guiderna

4. STUDIESAMVERKAN MELLAN HÖGSKOLORNA

Tekniska högskolan har ingått studiesamarbetsavtal med Helsing
fors universitets agroforstvetenskapliga fakultet och mate- 
matisk-naturvetenskapliga sektion samt med konstindustriella 
högskolan. Studiesamarbetsavtalen ingår i denna bok som^ bila
gor. De nämnda högskolornas studie-guider finns till påseende 
bl a i studiebyrån och hos avdelningarnas studierådgivare.
Enligt examensstadgan är det möjligt att ersätta vissa i ut
bildningsprogrammets ämnesstudier ingående studieperioder med 
studier vid andra högskolor. För ersättande krävs tillstånd av 
avdelningen.

5. BYTE AV UTBILDNINGSPROGRAM / HÖGSKOLA

Anvisningarna om byte av utbildningsprogram / högskola står 
att läsa i § 37 i den år 1979 godkända examensstadgan samt i



64

tillämpningsanvisningarna till ovannämnda paragraf (se bila
gan) .
Ansökningsblanketter för byte av avdelning eller högskola står 
att få i studiebyrån. Ansökningarna skall lämnas till högsko
lans studiebyrå årligen under loppet av februari.

6. SOCIALSERVICE OCH STUDIESTÖD

Studerandena i HeIsingforsnejden får årligen en socialguide, i 
vilken de centralaste och oftaste efterfrågade uppgifterna om 
social service speciellt för studerande är samlade, såsom upp
gifter som gäller studiestöd (bl a ansökningstid, maximibe
lopp , förutsättningarna för beviljandet) bostad och hälsovård. 
Guiden finns att få i studiebyråns kansli. Statens studiestöd- 
central publicerar årligen guiden, som finns att få i stu
diecentralen och som innehåller gällande uppgifter om studie
stöden. Guiden utkommer till hösten.
Studiestödkansliet, som är beläget i nedre aulan i huvudbygg
naden (rum Y 115), tillhandahåller också blanketter för ansök
ning om studiestöd. Kansliet är öppet vardagar (må-fre) kl 
9-12.

7. FYSISK FOSTRAN

Fysisk fostran ingår som en del av Tekniska högskolans verk
samhet. Målsättningen är att bibehålla och vidareutvekla in
genjörernas fysisk kondition under studieåren samt att skapa 
för kommande ingenjörer nödvändiga motionsvanor. För detta 
samt för personalens motion sörjer idrottssekreteraren samt 
fyra timlärare underställda studiebyrån. Därtill kommer som 
rådgivande samarbetsorgan THs, TKYs och PVSs motionskommit- 
teer. Det egentliga motionsprogrammet är uppgjort på följande 
sätt :
1) Konditionsgymnastik, till vilken hör ledda övningar ca 8 t/ 

vecka under terminerna omfattande jytäjumppa, modern dans 
och löpningsövningar.

2) Bollspel, till vilket hör ledda övningar ca 10 t/vecka, 
vår- och hösttiden volleyboll, fotboll och korgboll, och 
vintertid isspel.
Bordtennis ingår i programmet hela året. I samtliga spel 
anordnads serier av bolagstyp.

3) Kraftsport, till vilket hör ledda övningar 10 t/vecka. Kon
ditionssalen är reserverad för fri användning kl 8-15 och 
19-21.

Också andra motionsti11fällen anordnas under terminerna. Om 
fysisk fostran meddelas till studeranden och personalen varje 
höst i motionsprogrammet och om aktuella motionssaker i tekno-
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logbyns och THs informationstidning och på avdelningarnas ans
lagstavlor.
För motionsverksamheten används främst Otnäshallens utrymmen 
samt Otnäs uteplaner. Exaktare uppgifter om träningstider ger 
idrottssekreteraren.

8. FÖRMEDLING AV PRAKTIKANTPLATSER

Den som önskar praktikantplats bör på vårterminen vända sig 
till högskolans praktikantsekreterare och de praktikantsekre
terare, som finns på de större avdelningarna. De förmedlar 
platser anvisade av tekniska branschens praktikantförmedling, 
vilken står under yrkesutbildningsstyrelsen. De handhar även 
den internationella förmedlingen av teknikerpraktikanter och 
skaffas själva praktikantplatser.

9. STUDERANDES RÄTTSSKYDD

Ansökan om ändring
För behandling av frågor som hänför sig till bedömning av stu
dieprestationer finns vid TH ett inre system för ändringsansö- 
kande. Därom är fastslaget i TH:s examensstadga, kapitel 7. 
Enligt denna består ändringsansökandet av tre skeden. Dessa är 
självrättelse, överordnads rättelse samt ändringsansökande hos 
examensnämnden. Det bör noteras, att detta ändringsansökande 
förfarande inte gäller bedömning av diplomarbete, licentiat
arbete eller doktorsavhandling, för vilka ingår bestämmelser 
i examensstadgans 66, 67 och 49-51 paragrafer.

1. Självrättelse
I första skedet av ändringsansökan, självrättelseförfarandet, 
anhåller studeranden om rättelse av bedömningen av studiepres
tationen hos den lärare som bedömt studieprestationen. Anhål
lan om självrättelse kan göras både muntligt och skriftligt. 
Studeranden kan inlämna skriftlig anhållan till kansliet, som 
vidarebefordrar den till ifrågavarande lärare. Anhållan bör 
göras senast på den fjortonde dagen efter det att studeranden 
haft möjlighet att ta del av bedömningen av studieprestatio
nen.

2. Överordnads rättelse
Ifall studeranden är missnöjd med det resultat som erhållits 
genom självrättelse kan han be om rättelse av professorn i 
ämnet. Anhållan bör göras senast sjunde dagen efter det att 
den lärare som gjort bedömningen har avgett sitt beslut. Ifall 
professorns beslut är nekande, bör det vid anhållan ges 
skriftligt och motiverat.
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3. Sndringsansökan hos examensnämnden
I det tredje skedet kan studeranden göra ändringsansökan hos 
examensnämnden. Ändringsansökan är begränsad endast till såda
na fall, där underkännande vid bedömningen av skriftligt för
hör skulle ske för andra gången. Även vid bedömning som under
känts för första gången kan studeranden ansöka om ändring hos 
examensnämnden, ifall han anför speciella skäl.
En förutsättning för ändringsansökan är, att studeranden först 
har begärt rättelse enligt punkterna 1 och 2. Ändring ansökes 
medels brev som inlämnas på avdelningens kansli senast sjunde 
dagen efter det professorn i ämnet avgett ett nekande beslut.
Examensnämnden kan inte ändra bedömningen till skada för den 
som ansökt om ändring. Beslutet tillkännagives skriftligt.

Grunderna för ändringsansökan
Som grund för ändringsansökan gäller först och främst att 
offentliggjorda bedömningsgrunder inte iakttagits. För det 
andra kan ändring ansökas på den grund att sådana principer 
som opartiskhet och ändamålsbundenhet har kränkts vid bedöm
ningen. För det tredje kan man vädga till rent tekniska om
ständigheter såsom att en viss fråga av förbiseende blivit 
obedömd eller att fel begåtts vid sammanräkningen av poäng som 
getts för olika frågor.

Andra bestämmelser
Läraren är förpliktad att vid anmodan meddela bedömningsgrun
derna för varje förhörs del uppgiftsvis.
Studeranden hör ges tillfälle att ta del av bedömningen av sin 
studieprestation inom loppet av en vecka efter offentliggöran
det av resultaten. Denna tidpunkt bör meddelas i samband med 
offentliggörandet av förhörsresultaten.
Svarspapperen från förhören bevaras ett år. Studeranden har 
rätt att på begäran erhålla kopia av sitt svarspapper på egen 
bekostnad.
Den som underkänts vid muntligt förhör kan anhålla om skrift
ligt förhör. Anhållan härom bör göras till respektive lärare 
inom sju dagar efter underkännandet.

10. ERSÄTTNING AV STUDIEOLYCKSFALL

I enlighet med förordningen om ersättning av studieolycksfall 
(10.12.1948/851) ersätts ett olycksfall som arbetsolycksfall 
förutsatt att det inträffat under laboratorie- eller fält
arbete eller under annat praktiskt övningsarbete och att det 
orsakats av för ifrågavarande studieform karakteristiska 
förhållanden, ifall studierna idkats vid i förordningen nämnd
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skola eller inrättning.
Förordningen gäller Tekniska högskolan samt övriga högskolor 
På högskolan tillämpas vad som stadgats om arbetsgivaren 
olycksfallsförsäkringslagen.
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VIII A V D E L N I N G A R N A S
U N D E R V I S N I N G

O ALLMÄNNA AVDELNINGEN

Inom allmänna avdelningen koordineras de olika fackavdel
ningarnas undervisning. Allmänna avdelningen bär tillsammans 
med avdelningen för teknisk fysik ansvaret för undervisningen 
inom utbildningsprogrammet teknisk fysik.

PROFESSORER
0.01 Matematik
0.02 Tillämpad matematik 
0.03 Fysik 
0.05 Mekanik 
0.07 Nationalekonomi 
0.49 Hållfasthetslära

professor
professor
professor
professor
professor
professor
professor

Lehti och
Nevanlinna
Hämäläinen
Hautojärvi
Ranta
Jaskani
Kaila

Allmänna avdelningen har dessutom en biträdande professur i 
ekoteknik med ett tillhörande lektorat i arbetarskyddsteknolo
gi.
Allmänna avdelningen arrangerar också undervisning i informa
tik och kommunikation. Språkcentret meddelar språkundervisning 
för alla högskolans studerande.

STUDIERÅDGIVNING
På allmänna avdelningen finns det såväl en finsk som en svensk 
studierådgivare. Till dem kan man vända sig i alla frågor som 
berör studier eller studiemiljö. Studierådgivarna är anträff
bara i Tekniska högskolans huvudbyggnads första våning, rum 
Y 1бЗ, tel 4512250. Mottagningstiderna finns angivna på an
slagstavlan bredvid rum Y 163.

UNDERVISNING
0.00 SEPARATA STUDIEPERIODER SOM INGÅR I DE ALLMÄNNA STUDIERNA

Studieperioder
0.00.101 Studieplanering (0,5 sv)

16 + 12 ht börjar 3.9.1984
Studieperioden produceras av studiebyrån, avdelningarnas stu-
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dierådgivningspersonal och lärare, biblioteket, studentkåren 
och gillena.
Innehåll : Studierådgivningsservice, uppläggning av studierna, 
studiemetoder, utbildningsprogrammens innehåll och struktur, 
användning av biblioteket, studentorganisationerna. (Studiepe
rioden motsvarar kurserna 0.00.01 och 0.00.15)
Litteratur: Läroprogrammet, studieguiderna, studieinforma
tion, guide i användningen av biblioteket.

Bibliotekets informatik
spec lär: FM Leena Katajapuro, Bi 216, C-2826; FD Sinikka Kos
kiala, Bi 217, С-2825 ; DI Anna-Liisa Toivonen, Bi 219, С-2829 ; 
DI Aino Varhimo, Bi 215, C-2840
0.00.102 Informatik inom fysik och matematik (0,5 sv)

12 + 8 vt 2 hvt
Innehåll : En kompakt översikt i användningen av bibliotek och 
informationskällor, i utarbetandet av litteraturöversikt samt 
i datorbaserade informationssystem.
Litteratur: Otakustantamos kompendium 461, 1980; Teknisen kir
joituksen laatiminen, Hfors 1978, 62 s.
Förkunskaper: 0.00.101
0.00.103 Informatik inom maskinteknik (0,5 sv)

12 + 8 vt 1 hvt 
Annars lika som 0.00.102
0.00.104 Informatik inom kemi (0,5 sv)

12 + 8 ht 1 hvt 
Annars lika som 0.00.102
0.00.105 Informatik inom samhällsplanering (0,5 sv) 

12 + 8 vt 2 hvt 
Annars lika som 0.00.102
0.00.106 Informatik inom elektroteknik (0,5 sv)

12 + 8 ht 2 hvt 
Annars lika som 0.00.102
0.00.107 Informatik inom träförädling (0,5 sv)

12 + 8 vt 1 hvt 
Annars lika som 0.00.102
0.00.108 Informatik inom gruvteknik, metallurgi och geologi 

(0,5 sv)
12 + 8 ht 2 hvt 

Annars lika som 0.00.102
0.00.109 Informatik inom produktionsekonomi (0,5 sv)

12 + 8 ht 1 hvt 
Annars lika som 0.00.102
0.00.150 Fysisk fostran (0,5 sv)

5 + 15 ht 5 + 20 vt 
Lärare : Idrottssekreterare Miihkinen
Innehåll : Konditionsidrot, omfattande övning i konditionssal, 
träningsrundor, jytäjumppa och modern dans. Bollspel, omfat-
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tande fot-, korg- och volleyboll.
Föreläsningar: 1) Varför studeranden bör idka motion. 
Konditionsövningarnas grunder, 2) Till budsstående motions- 
tjänster, 3) Fysisk kondition, dess del faktorer och mätning 
av fysisk kondition, 4) Möjliga riskfaktorer vid motionsutöv- 
ning, 5) Alkohol, studier och arbetslivet.

0.01 MATEMATIK OCH 0.02 TILLÄMPAD MATEMATIK
prof: TkD Raimo P Hämäläinen, ö 232, C-2354; FD Raimo Lehti, 
ö 337А, С-2332, TkD Olavi Nevanlinna, U 302 А, С-2009
bitr prof: TkD Stig-Olof Londen, ö 301, C-2339; TkD Juhani 
Pitkäranta, ö 305, С-233^; FD Harri Rikkonen, U 336, С-2382;
TkD Sampo Ruuth, U 242, C-2343; FD Jerry Segercrantz, U 307, 
C-2380
doc: FD Heikki Apiola; FD Eija Arjas; TkD Gustaf Gripenberg;
TkD Sakari Heikkilä; TkD Lassi Hyvärinen; PhD Markku Kallio;
TkD Pertti Lounesto; FD Olli Martikainen; TkD Matti Mäkelä;
TkD Esa Nummelin; TkD Seppo Salo; PhD Olof Staffans; PhD Kyös
ti Tarvainen; TkD Markku Tuominen
lab ing: FL Jouko Koskenniemi, U 308, C-2377
lekt: FL Seppo Ilkka, U 306, C-2889; FL Simo Kivelä ö 303,
C-2391 ; FL Pertti Laininen, U 240, C-2376; FD Juhani Virkkunen, 
U 233 A, C-2005,
överass: PhD Olof Staffans, ö 302, C-2066, tjänstledig
ass: FL Harri Ehtamo; TkD Jarmo Harju; DI Jari Hämäläinen; TkD 
Veijo Kaitala; DI Maija Kuusela; FD Aulis Pirinen; DI Jukka 
Ruusunen; DI Ismo Sedig; TkD Rolf Stenberg NN; NN; NN
spec lär: TkL Timo Eirola; FD Peter Lindqvist; DI Pertti Lou- 
namaa; DI Tuomas Mankamo
kansli: ö 259, C-2316
Med beteckningen L försedda studieperioder kan enligt överens
kommelse medtas bland fordringarna för licentiat- eller dok
torsexamina. Studieperioder som inte föreläses kan tenteras 
enligt överenskommelse. Närmare uppgifter ges av vederbörande 
lärare.

Studieperioder
0.01.040 Vetenskapshistoria och -filosofi för forskarstude

rande (2-3 sv) L 
48 + 0 ht

Lärare: prof Lehti
Innehåll: Studieperioden behandlar vetenskapsfilosofi och val
da delar av nya tidens vetenskapshistoria med tonvikt på be
tydelsen för den metodiska utvecklingen av vetenskapen och för 
de teorier som framställts beträffande vetenskapliga metoder.
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0.01.005 Differential och integralkalkyl B I (4 sv)
48 + 48 ht

Lärare: bitr prof Pitkäranta, spec lär Lindqvist på svenska 
Innehåll: Reella tal, talföljder och serier, kontinuitet, deri
vata, Taylor's sats och Taylor-serier, elementära funktioner, 
integraler med tillämpningar, komplexa tal.
Litteratur: S.I. Grossman, Calculus, Third (international) 
edition. Academic Press 1984.
0.01.080 Logikens grunder (1 sv) L 

16 + 0 vt 1-8 v 
Lärare : lekt IlkkaInnehåll : Propositions- och predikatlogik, sanningstabeller, 
slutledningsreg1er, logiska grunder för vissa teorier inom ma
tematiken och dess tillämpningar, Gödels teorem.
0.01.000 Analytisk geometri A (2 sv)

32 + 22 ht
Lärare: bitr prof Rikkonen
Innehåll : Vektoralgebra, lineära rum, matriser, determinanter, 
euklidiska rum, räta linjer och plan, lineär avbildning, andra 
gradens kurvor och ytor, egenvärden och egenvektorer för en
lineär avbildning. .Litteratur: H Rikkonen: Matematiikan pitkä peruskurssi I, Vek
torialgebra ja analyyttinen geometria, Otakustantamo 263, 475.
0.01.001 Analytisk geometri В (2 sv)

32 + 22 ht
Lärare : bitr prof Segercrantz, spec lär Lindqvist på svenska. 
Innehåll : Vektoralgebra, lineära rum, matriser, determinanter, 
räta linjer och plan, lineär avbildning, andra gradens kurvor 
och ytor.Litteratur: T Salenius: Matematiikan lyhyen peruskurssin ana
lyyttinen geometria, Otakustantamo 303•
0.01.002 Reell differentialkalkyl A (2 sv)

30 + 24 ht 1 hvt 
Lärare : bitr prof Rikkonen
Innehåll: Reella talkroppen, funktionsbegreppet, kontinuitet, 
deriverbarhet, elementära funktionsegenskaper, talföljder, 
komplexa tal.Litteratur: H Rikkonen: Matematiikan pitkä peruskurssi II,
Reaalimuuttujan funktioiden differentiaalilasku, Otakustanta
mo 282, 475.
0.01.004 Reell integralkalkyl A (2 sv)

30 + 24 ht 2 hvt 
Lärare : bitr prof Rikkonen
Innehåll: Integralfunktioner, integrering av elementära funk
tioner, topologiska grundbegrepp, måtteorins grunder, bestäm
da integraler med tillämpningar, Taylors formel.
Litteratur: H Rikkonen: Matematiikan pitkä peruskurssi III, 
Reaalimuuttujan funktioiden integraalilasku, Otakustantamo
286, 475.
Förkunskaper: 0.01.002
0.01.006 Vektordifferentialkalkyl A (1,5 sv)

26 + 15 vt 1 hvt 
Lärare : bitr prof Rikkonen
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Innehåll: Kontinuitet och deriverbarhet hos funktioner med 
vektorargument, kedjeregeln, ytteori, implicita funktioner, 
extrema värden, nabla, kurvkoordinater.
Litteratur: H Rikkonen: Matematiikan pitkä peruskurssi V, Vek
torimuuttujan funktioiden di fferentiaalilasku, Otakustamo 315, 
475.
Förkunskaper: 0.01.000,002,004
0.01.008 Integralkalkyl för vektorer A (2 sv)

32 + 21 vt 2 hvt 
Lärare : bitr prof Rikkonen
Innehåll : Linje-, plan- och ytintegraler, Stokes' sats, rymd
integraler, Gauss' sats, rotor- och källfria vektorfält. 
Litteratur : H Rikkonen: Matematiikan pitkä peruskurssi VI, 
Vektorimuuttujan funktioiden integraalilasku, Otakustantamo 
333, 475.
Förkunskaper : 0.01.000,002,004,006
0.01.009 Differential och integralkalkyl В II (6 sv)

72 + 84 vt
Lärare : bitr prof Londen, spec lär Lindqvist på svenska 
Innehåll : Kontinuitet och deriverbarhet hos funktioner med 
vektorargument, extrema värden, plan-, yt- och rymdintegraler, 
nabla, Gauss' och Green's formler, grunderna för vanliga dif
ferentialekvationer, grunderna för serier med konstanta och 
funkt ionstermer.
Litteratur: S.I. Grossman, Calculus, Third (international) 
edition. Academic Press, 1984 och W.R. Derrick S.I. Grossman : 
Elementary differential equations with applications. Second ■ 
edition. Addison-Wesley, 1981.
Förkunskaper: 0.01.005
0.01.110 Differentialekvationer A (1 sv)

15 + 10 vt 1-5 v 
Lärare : lekt Ilkka
Innehåll : Ordinära differentialekvationer av första och andra 
ordningen samt analytisk lösning av lineara normalsystem, li- 
neära ekvationer av högre ordning.
Litteratur: H Rikkonen : Matematiikan pitkä peruskurssi IV, Ta
valliset differentiaaliyhtälöt, Otakustantamo 297, 475. 
Förkunskaper : 0.01.000,002,004
0.01.112 Serielära A (1,5 sv)

23 + 16 vt 6-13 v 
Lärare : bitr prof Segercrantz
Innehåll : Reella och komplexa serier med konstanta och funk
tionstermer, potensserier, Taylor serier, introduktion till 
Fourier serier.
Förkunskaper: 0.01.002,004,010
0.01.115 Matrisräkning (2,5 sv)

36 + 24 vt 
Lärare : lekt Kivelä
Innehåll : n-dimensionella reella och komplexa vektorer, mat
riser, lineära ekvationssystem, bestämning av inversa mat
riser, ortogonalitet, determinanter, egenvärden och -vektorer, 
iterativa metoder för lösning av ekvationssystem samt för be
stämning av egenvärden.
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Litteratur: Kivelä: Matriisilasku ja lineaarialgebra, Otakus- 
tantamo, 1981.
Förkunskaper: 0.01.000 eller 001, 0.01.002 eller 005 och
3.76.100

0.01.116 Numerisk analys A (3,5 sv)
48 + 36 vt

Lärare: prof Nevanlinna
Innehåll: Glidtalsaritmerik och felkällor i numeriska algorit
mer, interpolation och approximering av funktioner, numerisk 
derivering och integrering, lösning av icke-lineära ekva
tioner, lösning av differentialekvationer, numerisk lineär 
algebra.
Litteratur: M Mäkelä, 0 Nevanlinna, J Virkkunen: Numeerinen 
matematiikka, Gaudeamus 1982.
Förkunskaper: 1. årets matematik, 0.01.115 och 3.76.100
0.01.117 Numerisk analys B (2 sv)

26 + 26 vt
Lärare: lekt Virkkunen
Innehåll: Iterativ lösning av icke-lineära ekvationer,^inter
polation och approximering av funktioner, numerisk derivering 
och integrering, vanliga differentialekvationer.
Litteratur: M Mäkelä, 0 Nevanlinna, J Virkkunen: Numeerinen 
matematiikka, Gaudeamus 1982.
Förkunskaper: 1. årets matematik
O.OI.II8 Funktionsteori A (2 sv)

26 + 19 ht 1 hvt 
Lärare: bitr prof Segercrantz
Innehåll: Funktioner med komplex variabel, konform avbildning, 
derivering och integrering av komplexa funktioner; Cauchys in— 
tegralformel, residykalkyl, Laurent serier.
Förkunskaper: 1. årets matematik
O.OI.II9 Funktionsteori B (1,5 sv)

20 + 14 ht 1 hvt 
Lärare: lekt Ilkka
Innehåll: Funktioner med komplex variabel, konform avbildning, 
komplexa integraler, tillämpningar på Dirichlet's problem. 
Förkunskaper: 1. årets matematik
0.01.120 Integraltransformationer (2 sv)

28 + 14 ht 2 hvt 
Lärare: bitr prof Segercrantz
Innehåll: Grunderna för Laplace- och Fourier-transformationer
med tillämpningar
Förkunskaper: O.OI.II8 eller 119
0.01.122 Partiella differentialekvationer (3 sv)

39 + 26 vt
Lärare: bitr prof Londen
Innehåll: Sturm-Liouville randvärdesproblem, grundtyperna av 
partiella differentialekvationer och integraltransformations-, 
serie-, variations- och karakteristika-metoder för dessa.
0.01.124 Geometri (2,5 sv)
Föreläses ej detta läsår 
Lärare: lekt Kivelä
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Innehåll : Elementär geometri, geometriska avbildningar, pro
jektioner, projektiv geometri, homogena koordinater, axiom för 
geometrin, euklidisk och icke-euklidisk geometri.
Förkunskaper: 0.01.000 eller 001
0.01.127 Projektionslära (3 sv)

26 + 26 ht 
Lärare: lekt Kivelä
Innehåll: Parallell- och centralprojektion, aksonometri, pers
pektivbilder, geometriska bilder, uppgörande av bilder genom 
beräkningar, stereopar, datorgrafik, rekonstruktioner från 
bilder, projektioner på kurvor och ytor.
0.01.128 Nomografi (1 sv)
Föreläses ej detta läsår 
Lärare: lekt Ilkka
Innehåll: Skalor och funktionspapper, de vanligaste linje- och 
nätnomogrammen med tre variabler, vissa kombinerade nomogram 
och användningen av graderade nät i nomogram med fyra eller 
flere variabler.
Litteratur: T Salenius: Nomografia, Otakustantamo 337, 1974 
Förkunskaper: 1. årets höstermins matematik
0.01.130 Arkitektmatematik (4 sv)

52 + 52 ht + vt 
Lärare: vk överass NN
Innehåll: Grunderna för följande områden: differential- och 
integralkalkyl med en och flere variabler, differentialekva
tioner, lineär algebra, lineär programmering, matematisk sta
tistik, stokastiska prosesser.
0.01.131 Matematiska metoder i kemisk teknik (3 sv)

39 + 26 ht
Lärare: lekt Virkkunen
Innehåll: Matrisalgebra, ordinära differential- och partiella 
differentialekvationer, Laplace- och Fourier-transformationer, 
numeriska metoder, datorprogrampaket.
Förkunskaper: 1. årets matematik
0.01.132 Matematiska metoder i fysiken (2,5 sv)

26 + 26 ht
Lärare: bitr prof Segercrantz
Innehåll: Integralekvationernas och variationskalkylens grun
der, specialfunktioner.
Förkunskaper: 0.01.120
O.OI.133 Maskinteknikens matematiska metoder (3 sv)

39 + 26 vt
Lärare: bitr prof Segercrantz
Innehåll: Partiella differentialekvationer (speciellt några 
med tekniska tillämpningar) Laplace-transformationer och 
Fourier-integralrepresentationer och tillämpningar av dessa 
och Fourier-serier på lösningar av partiella differentialek
vationer, datordemonstration för numerik.
Förkunskaper: 1. årets matematik
O.OI.134 Matematik för databehandling 

42 + 28 vt 
Lärare: lekt Ilkka
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Innehålls Diskreta strukturer, kombinatorik, algebra, tal
teori, funktions teori och 2-transformation.
Förkunskaper : 1. årets matematik
0.01.137 Differentialekvationssystem (2,5 sv)

30 + 20 vt 1- 10 v 
Lärare : bitr prof Pitkäranta
Innehåll: Lösning av vanliga differentialekvationssysten och 
lösningarnas kvalitativa egenskaper. Stabilitet och styrbarhet 
för systemen.
Litteratur: Lukes: Differential Equations: Classical to Con
trolled, Academic Press 1982.
Förkunskaper : 0.01.010 eller 009, 0.01.115
0.01.140 Funktionalanalysens grunder (4 sv) L 

48 > 24 ht föreläses nästa gång 1986 
Lärare : prof Lehti
Innehåll : Grundbegreppen i den moderna analysens topologiska 
och algebraiska metoder, speciellt teorin för Banach- och 
Hilbert rum.
Förkunskaper: 0.01.004,008,012
0.01.141 Teorin för funktionsrum (4 sv) L 
Lärare : prof Nevanlinna
Innehåll: Lebesques mått- och integrationsteori samt egen
skaperna hos de i tillämpningar oftast förekommande Hilbert- 
och Banach rummen av reella och komplexa funktioner. 
Litteratur: Rudin: Real and Complex Analysis, kap. 1-8
0.01.142 Seminarium i matematik (1,5 sv per termin) L 

52 + 0 ht + vt 
Lärare : prof Lehti 
Innehåll : Meddelas senare
0.01.144 Spektralteori i Hilbert rum (4 sv) L 
Föreläses ej detta läsår 
Lärare : prof Lehti
Innehåll: Teorin för lineära operatorer i Hilbert rum, spe
ciellt dessas spektralframställning.
Litteratur: G Helmberg: Introduction to Spectral Theory in 
Hilbert Spaces.
0.01.145 Teorin för Banach-algebror (4 sv) L 

48 + 24 vt 
Lärare : prof Lehti
Innehåll: Grundbegreppen inom teorin för Banach-algebror samt 
tillämpningar på teorin för lineära operatorer i Hilbert rum. 
Litteratur: R G Douglas: Banach Algebra Techniques in Operator 
Theory
Förkunskaper: 0.01.141
0.01.146 Grunderna av algebra (4 sv) L 
Föreläses ej detta läsår 
Lärare : prof Lehti
Innehåll: Grundstrukturer i modern algebra. Grupper och grupp- 
liknande strukturer, ringar, algebror, kroppar och moduler. 
Konkreta specialfall och tillämpningar.
Inga förkunskaper.
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0.01.147 Operatoralgebra (4 sv) L 
Föreläses ej detta läsår 
Lärare : prof Lehti
Innehåll : Konvolutionsalgebra för funktioner med diskret och 
kontinuerlig variabel samt på denna baserad Mikusinskis ope
ratoralgebra med tillämpningar.
0.01.148 Operatoranalys (4 sv) L 
Föreläses ej detta läsår 
Lärare : prof Lehti
Innehåll : Teorin för konvergerande följder och serier i Mi
kusinskis operatorkropp inklusive tillämpningar.
0.01.151 Komplex analys (4 sv) L 

48 + 24 vt
Lärare : bitr prof Londen
Innehåll: Analytiska funktioners egenskaper, harmoniska funk
tioner, maximumprincipen, konform avbildning, analytisk fort
sättning, Hp-rum.
Litteratur: Rudin: Real and Complex Analysis, kap 10-20.
0.01.152 Distributionsteori (4 sv) L 
Föreläses ej detta läsår 
Lärare : prof Lehti
Innehåll : Grunderna av teorin för topologiska vektorrum. Test
funktions- och distributionsrum. Algebraiska och analytiska 
operationer på distributioner. Tillämpningar.
0.01.153 Banach-algebror och semigrupper (4 sv) L 
Föreläses ej detta läsår 
Lärare : bitr prof Londen
Innehåll : Rudin: Functional Analysis, kap 4, 5, 10, 11, 12, 13.
0.01.154 Teorin för ordinära differentialekvationer (3 sv) L 
Lärare : bitr prof Rikkonen
Innehåll: Existenssatser, lösningarnas asymptotiska egenskaper 
Sturm-teorin, egenvärdesproblem.
Litteratur: Eastham: Theory of Ordinary Differential Equations
0.01.155 Teorin för partiella differentialekvationer (4 sv) L 
Föreläses nästa gång läsåret 1986-87 
Lärare : prof Nevanlinna
Innehåll: Hyperboliska och elliptiska ekvationer, svaga deri
vator, Sobolev-olikheter, Gårdings olikheter, Dirichlets's 
problem, semigrupper, evoluìionsekvationer.
0.01.156 Integralekvationer (3 sv) L 
Föreläses ej detta läsår 
Lärare : bitr prof Londen
Innehåll: Fredholm teori, lineära Volterra ekvationer, symmet
riska kärnor, användning av integraltransformationer. 
Litteratur: Hochstadt: Integral Equations.
0.01.157 Fortsättningskurs i differentialekvationer (2-4 sv) L 
Föreläses ej detta läsår 
Lärare : bitr prof Londen
Innehåll : Studieperioden varierar vad beträffar innehåll och 
omfattning.
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0.01.158 Grunderna för Fourier transformationer (3 sv) L 
Föreläses nästa gång läsåret 1986-87 
Lärare: bitr prof Londen
Innehåll: Fourier serier, Fourier transformationer av L - och 
L -funktioner, snabb Fourier transformation, tillämpningar. 
Litteratur: Dym-McKean: Fourier Series and integrals.
0.01.159 Harmonisk analys (4 sv) L 
Föreläses ej detta läsår 
Lärare : bitr prof Londen
Innehåll: Kap I-VI ur boken Katznelson: An Introduction to 
Harmonic Analysis.
0.01.160 Ickelineär analys (3,5 sv) L 
Föreläses ej detta läsår
Lärare: Fixpunkts- och implicitteorem, iterationer, förgre- 
ningsteori
Förkunskaper: 0.01.140
0.01.161 Vektoralgebra och geometri (2,5 sv) L 

28 + 14 ht 
Lärare : doc Lounesto
Innehåll: Symmetri, vektorer och versorer, inner- och ytter- 
produkt, riktade mått, rotationer och speglingar, fyrdimen- 
sionella rum, spingrupper, periodicitetssatsen.
0.01.164 Vektorfält och komplexa potential (2,5 sv) L 

28 + 14 ht 
Lärare : doc Lounesto
Innehåll: Hamilton's operator, riktade integraler, rotorer och 
källor i vektorfält, skalar- och versorpotential, axialsym- 
metriska fält, strömningsfunktioner, reguljära och harmoniska 
polynom med jämn grad, Laplace ekvationer, Stokes' sats, 
Laurent serieexpansionen.
0.01.165 Gruppteori (3 sv) L 
Föreläses ej detta läsår 
Lärare : lekt Ilkka
Innehåll: Grunderna för teorin för algebraiska grupper, inklu
sive bl.a. produktframställning av grupper, Sylows satser, 
permutations- och fria grupper, lösbara och nilpotenta grup
per samt lineära framställningar och gruppkaraktärer.
0.01.166 Variationskalkyl (3 sv) L 
Föreläses ej detta läsår 
Lärare: bitr prof Segercrantz
Innehåll : Eulers ekvation, brytningsvillkor, Legendres och 
Weierstrass' nödvändiga villkor för extremvärden, Hilberts in
tegral, tillräckliga villkor för extremvärden, rörliga änd
punkter, isoperimetriska problem, parameterform, Hamilton 
funktionen och Euler-ekvationens kanoniska form, Eulers ekva
tion för dubbelintegraler, direkta metoder.
0.01.167 Matematiska metoder i den speciella relativitetsteo- 

rin
Föreläses ej detta läsår 
Lärare: prof Lehti
Innehåll : Lorentz-transformationer, Minkowski-rum. Vektor- och 
tensormetoder samt övriga algebraiska och analytiska hjälpme
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del som behövs för rum med indefinit metrik. Tillämpningar. 
Förkunskaper : Grunderna av teorin för lineär algebra och rek
torfält.
0.01.168 Greens funktioner (4 sv) L 
Föreläses ej detta läsår 
Lärare : bitr prof Rikkonen
Innehåll : Användningen av Greens funktioner vid lösningen av 
randvärdesproblem.
0.01.170 Approx imationsteori (3 sv) L 
Föreläses ej detta läsår 
Lärare : bitr prof Rikkonen
Innehåll : Approximering av funktioner på intervall och på änd 
liga punktmängder med användande av olika normer, numeriska 
algoritmer.
Litteratur: Rice: The Approximation of Functions I (Addison- 
Wesley).
Förkunskaper : 0.01.115, 0.01.116 eller 117
0.01.172 Elementmetodens grunder (3,5 sv) L 

39 + 26 ht
Lärare : bitr prof Pitkäranta
Innehåll : Elementmetodens matematiska bakgrund, de vanligaste 
elementtyperna och deras användning i fysikaliska randvärdes- 
problem, formfunktionernas egenskaper, konvergensproblem. 
Förkunskaper: 1. årets matematik
0.01.173 Numeriska metoder för partiella differentialekva

tioner (3,5 sv) L 
39 + 26 vt

Lärare : bitr prof Pitkäranta
Innehåll : De numeriska metoder som närmast lämpar sig för lös 
ning av paraboliska och hyperboliska ekvationer.
Förkunskaper: 0.01.172
0.01.174 Numeriska metoder för integralekvationer (2 sv) L 
Föreläses ej detta läsår 
Lärare : bitr prof Pitkäranta
Innehåll : Numerisk lösning av svagt singulära Fredholm-ekva- 
tioner. Tillämpningar inom strömnings- och el-mekanik. 
Förkunskaper : 1. årets matematik
0.01.175 Numerisk matrisräkning (2-4 sv) L 

36 + 24 ht
Lärare : lekt Virkkunen
Innehåll : Numeriska algoritmer lämpliga för datorer och ut
nyttjande av biblioteksprogram. Tyngdpunkten bland delom
rådena i numerisk lineär algebra varierar årligen kursen in
nehåller ett övningsarbete, 3 sv.
Litteratur: Golub, van Loan: Matrix Computations, och doku
mentation av datorprogram.
Förkunskaper : 0.01.115, 0.01.116 eller 117 och 3.76.100
0.01.176 Seminarium i numerisk analys (1,5 sv per termin) L 

52 + 0 ht + vt
Lärare : prof Nevanlinna och bitr prof Pitkäranta 
Innehåll : Varierar årligen och meddelas senare
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0.01.177 Numeriska metoder för initial värdes problem (3 sv) L 
Föreläses ej detta läsår 
Lärare: prof Nevanlinna
0.01.178 Sommarskola i numerisk analys
Fortsättnings- och kompletteringskurs som anordnas tidvis och 
hålles närmast av utomstående experter och som behandlar ak
tuella problem i numerisk analys. Innehåll och tidpunkt med
delas senare.
0.01.180 Fortsättningskurs i funktionsteori (3,5 sv) L 
Föreläses ej detta läsår 
Lärare: prof Nevanlinna
Innehåll: Kursen behandlar de delar av funktionsteorin som 
har direkta tillämpningar på problem i praktiska beräkningar. 
Litteratur: Gaier: Konstruktive Methoden de konformen Abbil
dung; Henrici: Applied and Computational Complex Analysis. 
Förkunskaper : O.OI.II8 eller 0.01.119
0.01.182 Grunderna för distributionsteorin (2,5 sv) L 
Föreläses ej detta läsår 
Lärare : bitr prof Londen
Innehåll: Distributionber och deras användning vid lösandet av 
partiella differentialekvationer.
0.01.184 Katastrofteori (2 sv) L 
Föreläses ej detta läsår 
Lärare : lekt IlkkaInnehåll: Klassificeringsteorier för och egenskaper hos glatta 
avbildningars singulariteter. Tillämpningsexempel.
O.OI.19O Kravanalys för kalkylering (2 sv) L 
Föreläses ej detta läsår 
Lärare : doc Gripenberg
Innehåll: Kalkylerbarhet. Kravanalys för numeriska algoritmer 
och symbolräkning. Tillämpningar.
O.OI.I92 Numerisk och symbolisk räkning (2.5 sv) L 

26 + 26 vt 
Lärare : doc Apiola
Innehåll: Metoder inom numerisk matematik behandlas med hjälp 
av bl.a. APL-språket och lämpliga programpaket (MATLAB, NAG, 
REDUCE). Studieperioden inleds med en kort introduktion till 
APL-språket.
Förkunskaper: O.OI.II6 eller 117
O.OI.193 Geometriska grunder för CAD (2,5 sv) L 

24 + 24 ht 
Lärare : lekt Kivelä
Innehåll: Grunderna i kalkylerings-geometri för utnyttjande av 
CAD-system. Övningsarbeten med CADAM och CATIA programpaket.
0.02.100 Sannolikhetskalkyl A (1,5 sv)

24 + 12 ht 1 hvt 
Lärare : FK Koljonen
Innehåll : Matematisk modell för ett stokastiskt försök, sann
olikhetskalkylens axiom och ur dessa härledda egenskaper hos 
sannolikheten, stokastisk variabel och fördelning, analytisk 
behandling av fördelningen, fördelningsmodeller, gemensam för
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delning för flera variabler, beskrivning av fördelningar med 
karakteristiska tal, korrelationsteori för två variabler, kon
vergens samt viktiga gränsvärdeteorem, de centrala teoremen 
bevisas och tekniska tillämpningar genomgås.
Förkunskaper: 0.01.000,002,004
0.02.101 Sannolikhetskalkyl B (1,5 sv)

24 + 12 ht 1 hvt 
Lärare: bitr prof Pitkäranta
Innehåll: Matematisk modell för ett stokastiskt försök, sann
olikhetskalkylens axiom och sannolikhetens egenskaper, sto
kastisk variabel och fördelning, analytisk behandling av för
delningen, fördelningsmodeller, gemensam fördelning för flera 
variabler, beskrivning av fördelningar med karakteristiska 
tal, korrelationsteori för två variabler, de stora talens lag, 
och det centrala gränsvärdesteoremet, exakta matematiska bevis 
genomförs inte, talrika tekniska tillämpningar genomgås. 
Förkunskaper: 0.01.005
0.02.102 Statistik (1,5 sv)

24 + 12 ht 2 hvt 
Lärare: lekt Laininen
Innehåll: Beskrivning av observationsmaterial. Estimering och 
testning tillämpningar på normalfördelade stokastiska variab
ler. Icke-parametriska tester, lineära modellers teori, tal
rika tillämpningar genomgås.
Förkunskaper: 0.02.100 eller 101
0.02.103 Försöksplanering (2,5 sv)

30 + 30 vt
Lärare: lekt Laininen
Innehåll: Stickprovets storlek, sampling, felhierarki, försöks
planering baserad på variansanalys, 2 -försöksscheman och del- 
försöksscheman, sökande efter icke-lineära beroenden, experi
mentellt sökande efter optimum.
Förkunskaper: 0.02.100 eller 101 och 0.02.102
0.02.104 Grunderna för statistisk analys (2,5 sv)

28 + 30 vt
Lärare: lekt Laininen
Innehåll: Tester, som är lämpliga för behandling av icke-nor- 
malfördelade data. Utförande av regressions och variansanalys, 
försöksplanering och tolkning av resultaten. Undervisningen 
består av datorbaserad analys av exempel-problem med SAS-prog- 
rampaketet.
Förkunskaper 0.02.100 eller 101, och 0.02.102
0.02.105 Grundkurs i optimering (2 sv)

30 + 24 vt
Lärare: bitr prof Ruuth
Innehåll: Studieperioden introducerar system- och operations
forskning genom exempel; modelltänkande, lineär programmering, 
transportproblem, nätproblem, dynamisk programmering, besluts 
och spelmodeller, verksamhetsnät lagermodeller, grunderna för 
köteori, simulering, gradientmetoden.
Litteratur: H A Taha: Operations Research: An Introduction, 3 
rd ed. Macmillan 1982 
Förkunskaper: 0.01.115
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0.02.106 Grundkurs i systemanalys (2 sv)
26 + 26 ht

Lärare : NN
Innehåll : Modeller och analysmetoder, styrbarhet, stabilitet, 
identifikation, estimering. Strukturell analys av system, prog
noser och beslutsfattande.
Litteratur: D. Luenberger: Introduction to dynamic systems.
A.P. Sage Methodology for large scale systems.
0.02.10? Övningsarbeten i matematik (1 sv)

0 + 0 ht + vt
Lärare: lekt Laininen (matematisk statistik) och lekt Virkku
nen (numerisk analys)
Innehåll: Individuella övningsarbeten i numerisk analys och/ 
eller matematisk statistik.
Förkunskaper : 0.01.116 eller 117 och/eller 0.02.102
0.02.108 Specialarbeten i matematik (6 sv)

0 + 0 ht + vt 
Lärare : prof Hämäläinen
Innehåll : Två individuella självständiga forskningsuppgifter 
som ansluter sig till i praktiken förekommande matematiska 
problem. Närmare uppgifter fås av laboratorieingenjören.
0.02.109 Matematisk statistik (4 sv) L 
Föreläses ej detta läsår 
Lärare : doc Nummelin
Innehåll : Estimering, testning av en hypotes, sekventiella 
procedurer, giltighetsområde, variansanalys, regressionsana
lys, den multinormala fördelningen, icke-parametriska metoder. 
Litteratur: G G Roussas: A First Course in Mathematicat Stat-
Förkunskaper : 0.02.100 eller 101 och 0.02.102
0.02.111 Stokastiska processer (3 sv)

30 + 30 ht
Lärare : lekt Laininen
Innehåll : Markov kedjor och processer, processer av andra ord
ningen, Wienerprocesser, stokastiska differentialekvationer. 
Tidsserieanalys. Tillämpningar.
Litteratur: R.G. Hoel, S.C. Port, C.S. Stone Introduction to 
stochastic processes, Houghton Mifflin Company, 1972. 
Förkunskaper : 0.02.100 eller 101 och 0.02.102
0.02.113 Köteori (2 sv) L 
Föreläses ej detta läsår.
Lärare : doc Hyvärinen
Innehåll : Köfenomen betraktade som stokastiska processer, 
oändligt eller ändligt många kunder, en eller flere service
enheter, ködisciplin, prioriteter, inre köer, behandling av 
köer som Markov-processer. Tillämpningar inom servicesystem 
och dataförmedlingsteknik.
Litteratur: R B Cooper: Introduction to Queving Theory. 2. 
uppl.
0.02.115 Seminarium i stokastiska metoder (1,5 sv/läsår) L 
Anordnas ej detta läsår 
Lärare : prof Hämäläinen 
Innehåll : Varierar årligen.
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0.02.118 Tillförlitlighetsteknik (2,5 sv) L 
30 + 15 vt 

Lärare : TkL Mankamo
Innehåll : Grunderna för tillförlitlighetsanalys av system, me
toder för analys av komplicerade system, optimering av drifts
säkerhet, riskbestämning.
Litteratur: Ervamaa, Mankamo, Suokas : Luotettavuustekniikka, 
Insinööritieto, 1979.
Förkunskaper : 0.02.100 eller 101 och 0.02.102
0.02.119 Tillförlitlighetsanalysens stokastiska grunder 

(2 sv) L
Föreläses ej detta läsår 
Lärare : doc Nummelin
Innehåll : Punkt-, speciellt förnyelseprocessens teori, livs
längdens fördelningar och uppmätningar av dessa. De matema
tiska grunderna för tillförlitlighet, användbarhet och service 
av system samt härtill hörande ekonomiska aspekter. 
Förkunskaper: 0.02.100 eller 101 och 0.02.102
0.02.120 Statistiska modeller (4 sv) L 
Föreläses ej detta läsår 
Lärare : lekt Laininen
Innehåll : Regressions- och variationsanalys, separationsana- 
lys, faktoranalys, icke-parametriska metoder. Övningsarbete. 
Litteratur: Afifi-Azen: Statistical Analysis.
Förkunskaper : 0.02.102
0.02.125 Specialkurs i stokastik (2-4 sv) L 

40 + 15 ht + vt 
Lärare : doc Nummelin
Innehåll : Studieperioden behandlar en årligen varierande del 
av stokastiken (tidsserie-analys, tillförlitlighetsanalys, kö
teori, informationsteori, matematisk sannolikhetskalkyl och 
statistik, estimeringsteori, stokastisk reglering). Detta år 
behandlas informationsteori 3 sv.
0.02.130 Matematisk modelltänkande (2 sv) L 
Föreläses ej detta läsår 
Lärare : doc Tarvainen
Innehåll : Inledning till systemtänkande och användning av mate 
matiska modeller inom tillämpningar på olika områden. Konstruk 
tion av modellen och estimering, dimensionsanalys, optimering, 
dynamik, stokastik, hierarki, katastrof.
Litteratur: T.L. Saaty, S.M. Alexander: Thinking with Models, 
Pergamon Press, I98I.
O.O2.132 Systemanalyslaboratorium (2 sv)

0 + 48 ht
Lärare : prof Hämäläinen
Innehåll : Implementering och analys med dator av matematiska 
modeller, (datorstött beslutsfattande, regleringsmodelier, si
mulering och anpassning av modellen, prognosmodeller, numeris
ka lösningsmetoder).
0.02.140 Lineär programmering (3 sv)

30 + 24 ht
Lärare : bitr prof Ruuth
Innehåll : Simplex-metoden, den reviderade simplex-algoritmen,
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dual-simplex-metoden, dekompositionsalgoritmen, parametrisk 
programmering, separerbar programmering, transportalgoritmen, 
problem vilka kan återföras på linear programmering, reinver- 
sion, LU-dekomposition. övningsarbete.
Litteratur: H A Taha: Operations Research: An Introduction 
3 rd ed. Macmillan 1982; H A Taha: Integer Programming, Aca
demic Press, 1975, В A Murtagh: Advanced Linear Programming, 
McGraw-Hill, 1981; A Hauru, T Pystynen: MPSP:n Käyttäjän Käsi
kirja, TKK:n laskentakeskus, 1982.
Förkunskaper: 0.01.115
0.02.141 Optimeringslära (4 sv) L 

45 + 30 vt
Lärare : spec lär Eirola
Innehåll : Nödvändiga villkor för bundna och fria extremvärdes- 
problem, Kuh-Tucker teori, metoder för att hitta extremvärden 
samt konvergensproblem, hierarkiska metoder.
Litteratur: M.S. Bazarac, C.M. Shetty: Nonlinear Programming. 
Theory and algorithms. Wiley 1979.
Förkunskaper : 0.01.116 eller 117
0.02.142 Seminarium i optimeringslära (1,5 sv per termin) L 

54 + 0 ht + vt 
Lärare: prof Hämäläinen
Innehåll: Varier årligen, möjligt att flere gånger delta i se
minariet.
Förkunskaper: 1. årets matematik
0.02.143 Optimering av nätproblem (2,5 sv) L 
Föreläses ej detta läsår 
Lärare: doc Salo
Innehåll : Teorin för transportproblem och algoritmer som 
grundar sig på nätteorier. Transportproblemet och dess gene
ralisering, transiteringsproblemet, kapacitetsbegränsat tran
siteringsproblem, maximi flöde i ett nät, arbetsfördelnings- 
problem. Studieperioden innehåller ett övningsarbete.
0.02.144 Matematisk optimeringsteori (3 sv) L 
Föreläses ej detta läsår 
Lärare : spec lär Eirola
Innehåll : På funktionalanalysen baserad enhetlig teori för 
extremproblem. Täcker bl.a. den klassiska Lagrange metoden, 
teorin för lineär och ickelineär programmering, teorin för 
variationskalkyl, teorin för Pontryagin maximumprincip, och 
teorin för bästa approximation av en funktion.
Förkunskaper: 1. årets matematik
0.02.146 Diskret optimering (3 sv) L 
Föreläses ej detta läsår 
Lärare : bitr prof Ruuth
Innehåll: De viktigaste algoritmerna i heltalsprogrammering 
inklusive tillämpningar, enumerations-metoder, branch and 
bound metoden, snittplanemetoden metoder som baseras sig på 
problemets specialnatur, nätalgoritmer, övningsarbete. 
Litteratur: H A Taha: Integer Programming, Academic Press 1975; 
P A Sensen, S W Barnes: Network Flow Programming, J Wiley,
1980.
Förkunskaper : 0.02.140
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0.02.148 Dynamisk optimering och maximumprincipen (3 sv) L 
45 + 26 vt

Lärare : prof Hämäläinen
Innehåll: Optimeringsmetoder för systemanalytiska matematiska 
modeller: Dynamisk programmering, variationsräkning, maximum
princip, differentialspel. Exempel på tillämpningar inom tek
nik, ekonomi och biologi.
Litteratur: D E Kirk: Optimal Control Theory; M I Ramien,
N L Schwarz : Dynamic Optimization- the Calculus of Variations 
and Optimal Control in Economics and Management ; duplicerat 
material.
Förkunskaper : 1. årets matematik
0.02.149 Lineär programmering av stora system (2,5 sv) L 
Föreläses ej detta läsår 
Lärare : doc Salo
Innehåll : Lösningsmetoder för vissa lineära programmer ings- 
uppgifter av specialtyp vilka kan lösas genom uppdelning av 
den ursprungliga uppgiften i mindre deluppgifter.
0.02.150 Ekonomiska tillämpningar av operations forskning 

(2 sv) L
Föreläses ej detta läsår 
Lärare : doc Kallio
Innehåll : Studieperioder behandlar vissa OR-tillämpningar inom 
näringslivet och den senaste tidens metodutveckling. Tillämp
ningsområden är bl.a. finansieringsplanering på kort och lång 
sikt, bedömning av investeringsalternativ och analys av stra
tegialternativ för skogsindustrin. På metodsidan behandlas 
bl.a. programutvecklingen för optimering och beaktandet av 
flere målsättningar och osäkerhetsfaktorer i management-ti11- 
lämpningar av OR.
Förkunskaper : 0.02.140
0.02.151 Artificiell intelligens och systemanalys (2-4 sv) L 

26 + 26 vt
Lärare : spec lär Lounamaa
Innehåll : Metodik för artificiell intelligens samt expertsys
tem i beslutsfattande och simulering, 2 sv.
0.02.152 Spelteori (4 sv) L 
Föreläses ej detta läsår 
Lärare : prof Nummelin
Innehåll: Spel med nollsumma för två deltagare, användning av 
lineär programmering vid bestämning av lösningen, spel med 
oändligt antal stragegier, flerfasspel, nyttoteori, spel med 
ickenollsumma för två deltagare, spel med n deltagare, Shap- 
ley-värde, avtalsuppgörande. Samband med programmering med ett 
flertal mål samt med beslutsteori.
0.02.153 Optimering med flere målsättningar (2,5 sv) L 
Föreläses ej detta läsår 
Lärare : doc Tarviainen
Innehåll : Beslutsfattande med en eller flere målsättningar,
Pareto-optimalitet. Kuhn- Tucker villkoren för optimering med 
flere målsättningar. Bestämning av den Pareto-optimal mängden. 
Metoder som baseras sig på aprion givna preferenser. Iterativa 
metoder. Tillämpningar. Studieperioden innehåller ett övnings
arbete .
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Litteratur: lared L Cohen: Multiobjective Programming, AP 1978 
Förkunskaper: 0.02.141 (eller motsvarande kunskaper)
0.02.158 Matematiska grunder för automatteori (1-4 sv) L 
Föreläses ej detta läsår 
Lärare: lekt Ilkka
Innehåll: Input - output - automaternas matematiska struktur. 
Automaternas algebraiska egenskaper samt konstruktions och mi
nimer i ngsuppg if ter .
Förkunskaper: 1. årets matematik och 0.01.115
O.O2.159 Kombinatorik (4 sv) L 
Föreläses ej detta läsår 
Lärare: lekt Ilkka
Innehåll: Antal- och existensproblem i ändliga mängder, graf- 
teori, ändliga incidensstrukturer.
O.O2.I6O Diskreta system (2-4 sv) L 

21 + 21 vt
Lärare: bitr prof Ruuth
Innehåll: Den matematiska strukturen samt formella avbildnings 
och planeringsmetoder för diskreta realtidssystem. Tillämp
ningsexempel är readtids program och operationssystem, program- 
merbara logiksystem, kommunikationsprotokoll, parallella mikro
processorsystem i övningsarbeten studeras ingående hur man an
vänder fördiga program för planering av system och som hjälp
medel vid Implementationen, 2 sv.
Förkunskaper: 0.02.158 eller motsvarande
0.02.164 Modeller för informationssystem (2-4 sv) L 

30 + 30 vt
Lärare: doc Martikainen
Innehåll: Modellerring och simulering av datorsystem, 2,5 sv.
O.O2.I7O Simulering (2 sv) L 

20 + 20 vt
Lärare: bitr prof Ruuth
Innehåll: Matematiska modeller och simulering av system som in
nehåller aktions- och köfenomen. Studieperioden innehåller öv
ningsarbeten.
O.O2.I72 Informationsmatematik (2 sv) L 
Föreläses ej detta läsår 
Lärare: doc Hyvärinen
Innehåll: Matematiska egenskaper hos information av olika form. 
Tillämpningar t.ex. koncentration av information, naturliga 
språk, automatisk översättning av språk, kryptografi, kodnings
metoder, automatisk detektering och rättelse av fel, gestalt
identifiering, filtrering av signaler.
O.O2.174 Programmering av matematiska algoritmer 

30 + 20 ht
Lärare: bitr prof Ruuth
Innehåll: Implementering av matematiska algoritmer på små- och 
mikrodatorer. Programmering av glidtal- och vektorprocessor. 
Faktorer som påverkar arbetstiden och mätning av denna. Plane
ring av datastrukturer. Strukturerad programmering. Förberedel
se för avbrottssituationer. I studieperioden ingår laboratorie-
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övningar.
Förkunskaper : 3-76.127 eller motsvarande kunskaper
0.02.175 Teknisk-matematisk databehandling (2 sv) L 
Föreläses ej detta läsår 
Lärare : lekt Virkkunen
Innehåll : Lösning av matematiska problem på datorer. Genomgång 
av färdiga programpaket. Studieperioden innehåller övningsar
beten.
0.02.177 Projektarbetesseminarium i operationsanalys (3 sv) L 

55 + 0 ht + vt
Lärare : bitr prof Ruuth och doc Heikkilä
Innehåll: Konstruktion och tillämpning av modeller. Gruppar
bete praktiseras inom ramen för teknisk-ekonomiska projekt. 
Studieexkursioner till industrianläggningar.
Förkunskaper : 0.02.140
0.02.179 APL-språket och dess matematiska tillämpningar (2 sv 
Föreläses ej detta läsår 
Lärare: spec lär Kunnas
Innehåll : APL-programmeringsspråket och några av dess mate
mat i sk-tekniska tillämpningar. Övningsarbete.
0.02.190 Licentiatseminarium i tillämpad matematik (3 sv) L 

41 + 0 ht
Lärare : prof Hämäläinen
Innehåll : Seminariet är främst avsett för fortsättningsstu
derande och behandlar aktuella problem i system- och opera
tions forskning.
Ämnesområdet varierar från år till år. Det är möjligt att del
ta i seminariet flere gånger.
0.02.192 Seminarium i systemforskning (0.5-6 sv) L 
Hålles ej detta läsår 
Lärare : prof Hämäläinen
Innehåll : Licentiat- och forskarseminarium. Föredrag av del
tagare och besäkare om aktuella problem inom systemforskning.
0.02.194 Sommarskola för systemvetenskap L 
Lärare : prof Hämäläinen
Innehåll : Fortsättnings- och kompletteringskurs som närmast 
hålles av utomstående experter och som behandlar aktuella prob 
lem inom systemvetenskaperna. Innehåll och tidpunkt meddelas 
senare.

0.03 FYSIK
prof: TkD Pekka Hautojärvi, U 211, C-2623
bitr prof: FD Martti Bister, U 201, C-2059; TkD Turkka Tuomi, 
U 107, C-2145; NN; FD Teijo Åberg, U 207, С-2321
doc : TkD Antti Ahonen; TkD Simo Hemilä; TkD Väinö Kelhä; TkD 
Olavi Keski-Rahkonen; TkD Matti Manninen; TkD Risto Nieminen 
TkD Asko Vehanen
lab ing : TkD Klaus Rytsölä, U 208, C-2062
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lekt: FD Juha Utriainen, U 205, C-2054
överass: TkD Simo Hemilä, U 216 В, C-2055; TkD Asko Vehanen, 
U 202, C-2019, tjänstledig
ass* DI Veli-Matti Airaksinen, tjänstledig; TkD Juha Javanai
nen, tjänstledig; TkL Jari Laakkonen, U 216 A, C-2060; TkL 
Jukka Lahtinen, U 105, C-2935; DI Esko Mikkola, Y 132, C-2882, 
DI Markku Olkkonen, U 104, C-2315; TkL Martti Puska, U 204,. 
C-2883; DI Jukka Tulkki, U 206, C-2056; DI Maarit Tuomisaan,
U 002, C-2065; FK Jukka Valjakka, Y 131> C-2331 ; assistenter
na är anträffbara under laboratoriearbetena i fysiklabora
torierna A, B och E, С-2326
spec lär: TkD Väinö Kelhä, Y 134, VTT 4561-4340 
Vidberg, Y 134, C-2302; DI Martti Puska, U 204,

TkL Henrik
C-2883

kansli: U 209^-210, C-2360 och U 102, C-2057

Studieperioder

0.03.110 Fysik (А) (2 sv)
27 + 0 vt

Lärare: doc Antti Ahonen
Innehåll: Fysikens utveckling och världsbild, mekanik, energi 
och värme, vågrörelse, optik.Litteratur: Sears-Zemansky: University Physics; Kurki-Suonio, 
Kervinen, Korpela: Kvantti 1.
0.03.114 Fysik I (KM) (4,5 sv)

81 -f- 27 ht
Lärare: bitr prof BisterInnehåll: Statik. Kinematik. Relativitetsteorins grunder. Dy
namik. Gravitation. Statistik mekanik. Transportfenomen. Ter
modynamikens grunder. (Motsvarar - I-delen av studieperioden
0*03.118) . , — Litteratur: Alonso, Finn: Fundamental University Physics.!, 
Korhonen, Vihinen: Lämpöoppi (Otakust. nr 206); Föreläsnings- 
kompendier.
Förkunskaper: Gymnasiets långa fysik.
0.03.115 Fysik II (KM) (4,5 sv)

81 + 27 vt
Lärare: bitr prof Bister
Innehåll: Vibration. Statiska elektromagnetiska fält. Lik
strömkretsar. På tid beroende elektromagnetisk fält. Växel
strömkretsar. Vågrörelse. Elektromagnetisk vagrörelse. Polari 
sation. Interferens. Stående vågrörelse. Diffraktion. Geomet
risk optik. (Motsvarar - Il-delen av studieperioden 0.03-118 
Litteratur: Alonso, Finn: Fundamental University Physics II; 
Föreläsningskompendier.
0.03.116 Fysik I (Ko) (3,5 sv)

68 + 13 ht
Innehåll: Svängningar. Vågrörelse. Akustik. Värmets spridning 
Inre energi. Entalpi. Entropi. Kinetisk gasteori. Reala gaser 
Vätskors och gasers strömning. (Motsvarar första delen av stu
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dieperioden 0.03.126)
Litteratur: Korhonen, Vihinen: Aaltoliikeoppi (Otakustantamo 
214), Lämpöoppi (Otakustantamo 206).
Förkunskaper : Gymnasiets långa fysik.
0.03.117 Fysik II (Ko) (3,5 sv)

68 + 14 vt
Lärare : NN
Innehålls Elektrostatik. Stationära strömmar. Permanent mag
netfält. Varierande magnetfält och elektromagnetisk induktion. 
Växelströmmar. Elektromagnetiska vågor. Fotometri. Dispersion, 
interferens och diffraktion. Ljusets polarisation. Några atom- 
och kärnfysikaliska frågor. (Motsvarar andra delen av studie
perioden 0.03.126)
Litteratur: Korhonen, Vihinen: Sähköoppi I ja II (Otakust. 240 
och 241); Linkoaho, Valjakka: Valo-oppi (Otakust. 454).
0.03.120 Fysik II (Tf) (5 sv)

81 + 54 vt 
Lärare : doc Kelhä
Innehåll : Elektrisk och magnetisk växelverkan, elektromag
netiska fält, strömkretsar, elektromagnetiska vågor, optik. 
(Motsvarar den tidigare kursen 0.03.21)
Litteratur: Alonso, Finn: Fundamental University Physics II.
0.03.122 Fysik I (S) (4,5 sv)

81 + 41 ht
Lärare : bitr prof Tuomi
Innehåll: Grunderna för statik och hållfasthetslära. En mass- 
punkts kinematik. Relativ rörelse : Lorentz transformationen, 
rörelse i förhållande till jorden. En masspunkts dynamik: rö
relsemängd, impulsmoment, Newtons lagar. Arbete och energi, 
konservativa krafter. Masspunktssystems dynamik : tyngdpunktens 
rörelse. Hög energidynamik. Vibrationsrörelsen: dämpade vibra
tioner, tvångsvibrationer, kopplade oskillatorer. Gravita
tions växel ver kan . Statistisk mekanik. Gasers tillståndsekva- 
tion. Termodynamikens huvudregler. Transportfenomen. (Motsvarar 
närmast den tidigare kursen 0.03.22)
Litteratur: Alonso, Finn: Fundamental University Physics I (2. 
upplagan). M. Sergelius, E. Niskanen: Teknillinen mekaniikka,
I del, Statiikka 61.-64.
Förkunskaper : Gumnasiets långa fysik.
0.03.123 Fysik II (S) (4,5 sv)

81 + 27 vt
Lärare : bitr prof Tuomi
Innehåll : Elektrisk växelverkan och statiska elektriska fält. 
Magnetisk växelverkan, statiska magnetfält och elektrisk 
ström. Ett ämnes makroskopiska elektriska och magnetiska egen
skaper. Tidsberoende elektromagnetiska fält. Maxwells ekva
tioner. Vågrörelsen : elastiska och elektromagnetiska vågor. 
Växelverkan mellan elektromagnetisk strålning och materie. 
Reflektion, brytning, polarisation, interferens och diffrak
tion av vågor. Kvantmekanik. (Motsvarar närmast den tidigare 
kursen О.ОЗ.23)
Litteratur: Alonso, Finn: Fundamental University Physics II.
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0.03.124 Fysik I (Ke, P) (4 sv)
68 + 27 ht

Lärare ; bitr prof Åberg
Innehåll: Kinematik. Tröghets- och impulslagen. Newtons meka
nik. Arbete och energi. Rotation och vibration. Vågrörelse. 
Kinetisk teori och termodynamikens grunder. Fasta ämnens och 
vätskors termiska egenskaper. Värmetransport. (Motsvarar när
mast 0.03.24)
Litteratur: Alonso, Finn: Fundamental University Physics I 
(Second Edition), valda avsnitt.Förkunskaper: Gymnasiets långa fysik.
0.03.125 Fysik II (Ke, P) (4 sv)

68 + 27 vt
Lärare: bitr prof Åberg
Innehåll : Elektrostatik. Laddningstransport. Magnetfält. Äm
nens dielektriska och magnetiska egenskaper. Induktion, Max- 
vells ekvationer. Elektromagnetiska vågor: utbredning, super
position och polarisation. Geometrisk optik. Optiska och 
elektroniska tillämpningar. (Motsvarar närmast 0.03.25) 
Litteratur: Alonso, Finn: Fundamental University Physics II 
(Second Edition), valda avsnitt.
0.03.128 Fysik I (R) (3,5 sv)

54 + 27 vt
Lärare: lekt Utriainen
Innehåll : Elektrostatik. Strömkretsar. Magnetfält. Elektromag
netisk induktion. Växelströmmar. Maxwells ekvationer. Elektro
magnetiska vågor. Optik. (Motsvarar närmast kursen 0.03.28) 
Litteratur: Weidner and sells: Elementary Classical Physics II; 
Linkoaho-Valjakka: Valo-oppi ; Föreläsningskompendier. 
Förkunskper: Gymnasiets långa fysik.
0.03.129 Fysik II (R) (3,5 sv)

54 + 27 ht Lärare: lekt Utriainen 
Innehåll: Svängningar och vågor. Akustik. Termodynamikens 
första och andra huvudsats. Värmetransport. Fasändringar. 
Fuktighet. (Motsvarar närmast kursen 0.03.29)
Litteratur: Zemansky, Abbot and Van Ness: Basic Engineering 
Thermodynamics; simonson: Engineering Heat Transfer; Föreläs
ningskompendier .
0.03.130 Fysik I (M) (2,5 sv)

41 + 13 ht
Lärare : NN
Innehåll: Grundlagarna för translatorisk rörelse, rotation 
och svängningar. Gravitation. Vågor. Elektrostatik. Likström
mar. Magnetfält. Elektromagnetisk induktion. Tillämpningar. 
(Motsvarar närmast kursen 0.03.30)
Litteratur: Weidner, Sells: Elementary Classical Physics I, II 
Förkunskaper : Gymnasiets långa fysik.
0.03.131 Fysik II (M) (2,5 sv)

41 + 14 vt
Lärare : NN
Innehåll : Elektromagnetiska vågor. Optik. Kvantfysikens 
grunder. Optiska och elektroniska tillämpningar. Färglära. 
Motsvarar närmast kursen 0.03.31.
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Litteratur: Weidner, Sells: Elementary Classical Physics II 
och Elementary Modern Physics.
0.03.134 Fysik I (3,5 sv)

68 + 13 ht 
Lärare: TkL Vidberg
Innehåll : Geometrisk optik, fysikalisk optik, fotometri, op
tiska instrument, färglära. Värmelära. Termodynamikens huvud
satser. Kinetisk gasteori. Värmeledning. Studieperioden före
läses på svenska och är lämplig för alla utom Tf och S. 
Förkunskaper : Gymnasiets långa fysik.
О.ОЗ.135 Fysik II (3,5 sv)

68 + 14 vt 
Lärare : TkL Vidberg
Innehåll : Vågrörelse-ekvationen. Vågutbredning. Doppler ef
fekt. Akustik. Elektrostatik. Magnetism. Elektrodynamik. 
Studieperioden föreläses på svenska och är lämplig för alla 
utom Tf och S.
0.03.142 Atom- och kärnfysik (Ke, KM) (4 sv)

54 + 26 ht
Lärare : bitr prof Åberg
Innehåll : Kvantfysikaliska fenomen, kvantmekanik, grunderna 
för atom- och molekylfysik samt fasta tillståndets fysik, 
kärnfysik. (Motsvarar den tidigare kursen 0.03.42)
Litteratur: Alonso, Finn: Fundamental University Physics III 
och Atkins, Molecular Quantum Mechanics (Second Edition), val
da avsnitt.
Förkunskaper: 0.03.114-115 eller 0.03.124-125.
0.03.145 Fysik III (S) (3 sv)

41 + 27 ht
Lärare : prof Hautojärvi
Innehåll : Kvantfysikali ska fenomen, kvantmekanikens grunder, 
atom- och molekylfysik. (Motsvarar den första hälften av den 
tidigare studieperioden 0.03-140)
Litteratur: Alonso, Finn: Fundamental University Physics III, 
kapitel 1-5.
Förkunskaper: 0.03.122-123 eller 0.03.114-115.
0.03.146 Fysik IV (S) (3 sv)

41 + 27 vt 
Lärare : doc Vehanen
Innehåll : Fasta tillståndets fysik, kärnfysik : kärnans struk
tur och kärnprocesser, statistisk fysik: klassisk statistisk 
mekanik, termodynamik och kvantstatistik. (Motsvarar den sena
re hälften av den tidigare studieperioden 0.03.140)
Litteratur: Alonso, Finn: Fundamental University Physics III, 
kapitel 6-13.
Förkunskaper : 0.03*145
0.03.147 Strålningsfysik (Ko, R) (2 s v)

27 + 14 vt, föreläses ej våren 1985 
Lärare: överass Hemilä
Innehåll : Grunderna för atom- och molekylfysik, bl a atommo
deller, röntgenspektra, kemiska bindningar. Kärnfysik, bl a 
ekvivalensen mellan massa och energi, radioaktivitet, kärn
reaktioner, fission och produktion av kärnenergi. Växelverkan
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mellan strålning och materia, den joniserande strålningens 
biologiska verkan, strålskydd. Tekniska tillämpningar av 
elektromagnetisk- och partikelstrålning, t ex materialforsk
ning med röntgendiffraktion, genomlysning av föremål och mat
ning av godstjocklek, användning av spårämnen, aktiveringsana- 
lys, fuktmätning. (Motsvarar närmast kursen 0.03.46)
Litteratur: Marttila, Isola, Spring, Vuorinen: Säteily, sen 
käyttö ja valvonta; Fysiikan työt B, valda avsnitt; Weidner, 
Sells: Elementary modern physics, valda avsnitt;
0.03.150 Laboratoriearbeten i fysik (Tf) (3 sv)

0 + 54 ht + vt
Lärare: överass Hemilä ... ....Innehåll: Aderton övningsarbeten: mekanik, värme- och vagrorel- 
selära, ellära samt atom- och kärnfysik. Kursen kompletterar 
föreläsningskurserna i fysik genom att studerande genom egna 
mätningar får fördjupa sig i viktiga fysikaliska fenomen. I ar
betena lär man sig att använda mätinstrument samt att analysera 
mätresultat matematiskt. Vitsorden: godkänd/underkänd. (Mot
svarar närmast 0.03-50)
Litteratur: Kompendierna Fysiikan työt A och В.
0.03.151 Fysiikan laboratoriotyöt (S) (2 sv)

0 + 36 kl + sl 
Lärare: överass HemiläInnehåll: Tolv övningsarbeten: mekanik, värmelära, optik, atom- 
och kärnfysik. I studieperioden studeras givda system med mät
ningar och lärs att analysera mätningsresultat analytiskt. 
Vitsorden: godkänd/underkänd.
Litteratur: Kompendierna Fysiikan työt A och В.
O.O3.I54 Laboratoriearbeten i fysik, allmän studieperiod (Ko, 

Ke, KM, P, R, Ti) (2 sv)
0 + 36 ht + vt 

Lärare: överass Hemilä
Innehåll: Tolv övningsarbeten från mekanikens, värme- och vag- 
rörelselärans och ellärans områden. Kursen kompletterar före- 
läsningskurserna i fysik genom att studerande genom egna mät
ningar får sätta sig in i vissa fysikaliska fenomen. Vits
orden: godkänd/underkänd.
Litteratur: Kompendium Fysiikan työt А.
0.03.155 Laboratoriearbeten i fysik, tilläggsstudieperiod 

(1 sv)
0 + 18 vt

Lärare: överass Hemilä
Innehåll: Sex laboratoriearbeten från atom- och kärnfysiken. 
Studieperioden 0.03-154 kompletterad med denna tilläggsstudie
period bildar perioden 0.03-150. Vitsorden: godkänd/underkänd. 
Litteratur: Kompendium Fysiikan työt В.
Förkunskaper: 0.03-154
0-03-162 Fasta tillståndets fysik I (3 sv)

41 + 27 vt 
Lärare: TkT Puska
Innehåll: Kristallina ämnens fysik, elektronstruktur, tran
sportegenskaper, kohesion, gittervibrationer.
Litteratur: Aschroft, Mermin: Solid State Physics, valda av
snitt .
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0.03-164 Fasta tillståndets fysik II (4 sv)
41 + 27 ht 

Lärare : doc Vehanen
Innehåll : Metallernas elektrongas, halvledare, gitterfel, oord 
nade system.
Litteratur: Aschroft, Mermin: Solid State Physics, valda av
snitt .
Förkunskaper: 0.03.162
O.O3.I67 Synkrotronstrålningens bruk (4 sv)

41 + 27 vt (turvis varje år, föreläses ickevt 1986) 
Lärare: bitr prof Tuomi och bitr prof Åberg 
Innehåll: Bildande av strålning, fotonernas spridning och 
diffraktion, tillämpningar för materialforskning.
O.O3.I68 Ytfysik (4 sv)

41 + 27 vt
Lärare: NN
Innehåll: Ytornas kristallstruktur, elektronstruktur, kemi- 
sorption, katalys, elektronspektroskopin från ytor.
O.03.172 Halvledarfysik (4 sv)

41 + 27 vt (turvis varje år, föreläses icke vt 1986) 
Lärare: bitr prof Tuomi
Innehåll: Halvledarnas energiband. Elektriska och magnetiska 
egenskaper. Optiska egenskaper. Kristallfel. Halvledarkompo- 
nenternas fysik. Seminarieföredrag om aktuella ämnen. 
Litteratur: R.A. Smith: Semiconductors, 2. upplagan. A. Bar- 
Lev: Semiconductors and electronic devices, 2. upplagan.
О.ОЗ.17З Positronfysik (2 sv)

27 + 14 vt
Lärare: prof Hautojärvi
Innehåll: Positronens växelverkan med materia, undersökning av 
elektronstrukturen, gitterfel och ytor med positroner. 
Litteratur: P. Hautojärvi (red.): Positrons in solids.
O.O3.179 Seminarium i tillämpad fysik (2 sv)

27 + 0 vt
Lärare: prof Hautojärvi
Innehåll: Föredrag av studerande om aktuella problem i fy
siken. Området varierar årligen.
O.O3.I8O Specialkurs i tillämpad fysik 

27+0
Lärare: NN
Innehåll: Föreläsningsserie om årligen varierande olika ämnes
områden av egna eller gästande forskare.
O.03.I8I Licentiatkurs i fysik (5 sv)

54 + 27 vt
Lärare: bitr pro Åberg
Innehåll: Kursen ansluter sig till TH:s och Helsingfors univer 
sitets gemensamma licentiatundervisning i fysik. Ämnesområdet 
är atom- och molekylfysik samt fasta tillståndets fysik.
O.O3.I85 Licentiat- och forskarseminarium i fysik (2 sv)

54 + 0 ht + vt 
Lärare: prof Hautojärvi
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Innehåll: Seminarieföredrag av egna och gästande forskare samt 
om aktuella problem i fysik och dess tillämpningar.
O.03.I9I Individuell studieperiod 
Lärare : NN
Innehåll : Innehållet och omfattningen av individuella studier 
overenskommes på förhand med den ansvarige läraren.
O.03.I95 Sommarskola i fysik 

30 + 0 vt
Lärare prof Hautojärvi
Innehåll: Fortbildning i seminarieform som varar en vecka^och 
gäller aktuella problem inom fysikforskningen. Föredragshål
larna är både utländska och inhemska forskare.
О.ОЗ.199 Specialarbeten i tillämpad fysik (10 sv)

0 + 400 ht + vt
Lärare: prof Hautojärvi, bitr prof Tuomi
Innehåll : Specialarbetena utgörs av självständiga laboratorie
arbeten, planeringsuppgifter, litteraturundersökningar osv 
från 0.03 professurens område. De tillhör den helhet på 10 
studieveckor som bildas av studieperioderna 0.03.199, 2.44.199,
2.56.199 och 2.61.199. Om utförandet av arbetena finns be
styrkta anvisningar.

0.05 MEKANIK
prof : Matti A Ranta, Y 317, C-2303
bitr prof : Eero-Matti Salonen, Y 334, С-2086
doc: TkD Antti Framila; TkD Juhani von Boehm; TkD Heikki Iso- 
mäki
spec lär: DI Ulf Holmlund, Y 321, С-2323 
överass: NN
ass: DI Jukka Aalto, Y 326, C-2083; DI Mats Gyllenberg, tjänst
ledig, tf TS Marko Jorkama, Y 320, C-2081, TkD Heikki Isomäki,
Y 329, С-2301, tjänstledig, tf TS Juhani Hanka, Y 328, C-2371; 
DI Juha Pohjanpelto, tjänstledig, tf TS Jouni Freund, Y 336, 
C-2335; TS Raimo Räty, Y 325, C-2880; TS Timo Teinonen, Y 335, 
C-2335
kansliet: Tuula Aalto, Y 333, C-2480

Studieperioder
0.05.106 Statik (2 sv)

26 + 26 ht & vt
Lärare : prof Ranta ht; bitr prof Salonen vt
Innehåll: Studieperiodens avsikt är att ge insikter i Newtons 
mekanik. Partiklars och stela kroppars (i vila) jämvikt samt 
andra besläktade problem behandlas.
Litteratur: Huang: Engineering Mechanics.
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0.05.111 Dynamik (4 sv)
52 + 39 vt

Lärare : bitr prof Salonen
Innehåll : Studieperioden strävar att ge tillräckliga kunskaper 
för att förklara förbindelsen mellan rörelse och krafter som 
verkar på en partikel, på ett partikelsystem och på en stel 
kropp.
Litteratur: E-M Salonen: Dynamiikka, Otakustantamo 434, 1980. 
Förkunskaper: Studieperioden 0.05.106 Statik
0.05.116 Dynamikens grunder (2,5 sv)

39 + 26 ht
Lärare : bitr prof Salonen
Innehåll : Studieperioden behandlar partikelns, partikelsys
temets och den stela kroppens rörelse - i huvudsak i ett plan. 
Litteratur : E-M Salonen: Dynamiikka, Otakustantamo 434, 1980. 
Förkunskaper : Studieperioden 0.05.106 Statik
0.05.121 Teknisk mekanik (6 sv)

91 + 52 ht + vt
Förra delen hålls på våren, den senare på hösten 
Lärare : spec lär Holmlund
Innehåll : Studieperioden är närmast avsedd som en kurs i meka
nik för studerande som utbildar sig för process- och system
forskning. Den omfattar grunderna i statik, dynamik och konti
nuummekanik. Speciellt behandlas modeller, jämvikt och rörel
se, systems jämviktsvillkor, en partikels och partikelmängders 
kinematik och kinetik, systems tidsmässiga beteende och stabi
litet, grunderna i vätskestatik, vätskedynamik och hållfast- 
hetslära.
Litteratur : U Holmlund : Statiikka, studiekompendium; E Penna
la: Lujuusopin perusteet (valda delar); E-M Salonen : Dynamiik
ka (valda delar).
Strömningsläradelen: Kompendium
0.05.125 Fortsättningstudieperiod i mekanik (Ц sv)

52 + 26 ht eller vt 
Lärare: prof Ranta
Innehåll : Studieperioden är en fortsättning till studieperi
oderna 0.05.106, 0.05.111, 0.05.141 och 0.05.142. Studieperi
odens huvudvikt ligger på kontinuummekaniken som behandlas med 
hjälp av dyad- och tensorformalismen.
Litteratur: Fox : Mechanics, Harper & Kow.
0.05.130 Fysik I (Tf); mekanik (6 sv)

78 + 52 ht
Lärare : doc von Boehm
Innehåll : Den klassiska mekanikens och den speciella relativi
tetsteorins grunder. Studieperioden är samtidigt en inledning 
till studieperioden 0.05.132.
Litteratur: Alonso, Finn: Fundamental University Physics I-II, 
kapitel 1.13 och 18.
О.О5.132 Mekanik och hydrodynamik (3,5 sv)

36 + 26 vt
Lärare : doc von Boehm
Innehåll: Lagranges och Hamiltons dynamik, stela kroppars rö
relse, teorin för små oscillationer, hydrodynamikens grunder. 
Litteratur: Fetter Walecka: Theoretical Mechanics of Particles
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and Continua.
Förkunskaper : 0.05.130
0.05.141 Strömningsmekanik I (2 sv)

26 + 26 ht
Lärare : spec lär HolmlundInnehåll: Studieperiodens avsikt är att ge grundinsikter i 
strömningslära samt införa några viktiga problem i tekniken. 
Litteratur: U Holmlund: Johdatus virtausmekaniikkaan; L.D.
Landau - E.H. Lifshiz: Fluid Mechanics tillämpade delar.
0.05.142 Strömningsmekanik II (3 sv)

26 + 26 vt
Lärare : spec lär Holmlund
Innehåll: Studieperioden är en fortsättning till den ovan
stående och dess avsikt är att grundligare införa i ämnet och 
dess speciella problem.
Litteratur: R.D. Blevins: Flow induced Vibrations.
Förkunskaper: 0.05.141
0.05.146 Vätskebelastningar (3 sv)

26 + 13 ht
Lärare: prof Ranta _Inneholl: Studieperioden behandlar de belastningar^som flytan
de medier, närmast luft och vatten, åstadkommer på olika 
konstruktioner.
Litteratur: R.D. Blevins: Flow induced Vibrations.
Föreläses ej 85-86.
0.05.152 Analytisk mekanik (4 sv)

52 + 26 ht + vt
Lärare: prof Ranta . . . ,Innehåll : Studieperioden är på sitt sätt en fortsättning pa stu
dieperioderna 0.05.106 och 0.05.111. Avsikten är att ge grund
kunskaper i Lagranges och Hamiltons formalism och dess använd
ning vid lösning av olika problem.
Litteratur: L. Meirowitch: Methods of Analytical Dynamics, 
McGraw-Hill.
Föreläses ej 85-86
0.05.155 Analytisk dynamik (3 sv)

39 + 26 ht 
Lärare : prof RantaInnehåll : Studieperioden består av valda delar ur studiepe
rioderna 0.05.132 och 0.05.152. Den innehåller variationsprin
ciper i mekanik, Lagranges och Hamiltons formalism samt stör- 
ningskalkyl vid lösningen av olika problem.
Litteratur: L.D. Landau och E.M. Lifshiz: Mechanics, Pergamon
Förkunskaper: 0.05.106 och 0.05.111 eller motsvarande 
Föreläses ej 85-86.
0.05.162 Elementmetoden i mekanik (6 sv)

78 + 52 ht + vt 
Lärare : bitr prof Salonen
Innehåll : Studieperioden strävar att ge grundkunskaper i ele
mentmetodens matematiska bakgrund och dess tillämpningar pa 
mekanikens problem. Programarbete.
Litteratur: Kompendium
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0.05.165 Dimensionsanalys (2 sv)
2б + 26 vt

Lärare: bitr prof Salonen
Innehåll: Studieperioden behandlar dimensionsanalysens teori 
och modellteori. Tillämpningarna ansluter sig till vätskemeka- 
nik, strukturmekanik och hållfasthetslära samt till värmeöver
föring.
Litteratur: H.L. Langhaar: Dimensional analysis and the theory 
of models, R.E. Krieger Pub. Со., 1980.
0.05.172 Rymdflygningens mekanik (5 sv)

52 + 52 ht + vt
Lärare: NN
Innehåll: Studieperioden ger grundkunskaper i himlakropparnas 
klassiska mekanik, i satelliters banor inom och utanför atmos
fären samt i rymdfarkosters retur in i atmosfären.
Förkunskaper: 0.05.111 eller 0.05.130 
Föreläses ej 85-86
0.05.175 Rymdteknikens dynamik (3 sv)

26 + 13 vt 
Lärare: doc Isomäki
Innehåll Mekaniken för enkla och sammankopplade rymdfarkoster. 
Gravitationskraften. Dynamiken för öppna (föränderlig massa) 
system. Olineär dynamik och tillämpningar i rymdteknik. 
Litteratur: Kane T.R., Likins P.W., Levinson D.A.: Spacecraft 
Dynamics, McGraw-Hill 1983; Pardoe G.K.C., The Future for Space 
Technology, Frances Pinter 1984; teknisk-vetenskapliga publika
tioner.
Föreläses ej 85-86
0.05.177 Relativitetsteorin i rymdteknik 

26 + 13 ht 
Lärare: doc Isomäki
Innehåll: Grunderna för den speciella och allmänna relativi
tetsteorin. Gravitationsteorin. Tillämpningar i rymdteknik. 
Litteratur: Weinberg S.: Gravitation and Cosmology, Wiley 1972; 
Misner C.W., Thorne K.S., Wheeler J.A.: Gravitation, Freeman 
1973; Sard R.D.: Relativistic Mechanics, Benjamin 1970. 
Föreläses ej 85-86
0.05.182 Termomekanik (3 sv)

39 + 26 ht 
Lärare: prof Ranta
Innehåll: Studieperioden behandlar kontinuummekaniken med hän
syn till effekten av varierande temperatur.
Litteratur: H. Ziegler: An Introduction to Thermomechanics, 
North-Holland.
Föreläses ej 85-86
0.05.193 Svängningsmekanik (4 sv)

52 + 26 vt 
Lärare: prof Ranta
Innehåll: Studieperiodens avsikt är att ge grundkunskaper i 
svängningarnas teori och färdighet att lösa olika problem. 
Litteratur: W.T. Thomson: Theory and Vibration with Appli
cations, Prentice Hall.
Förkunskaper: 0.05.111
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0.05.194 Stokastiska svängningar (4 sv)
52 + 26 ht 

Lärare: prof RantaInnehåll: Studieperiodens avsikt är att ge grundkunskaper i 
stokastiska svängningars teori samt i dess praktiska tillämp
ningar. Studieperioden innehåller närmast: De stokastiska 
svängningarnas sannolikhetsmatemati ska grunder. Stationära 
lineara processer och användningen av effektspektrum som lös
ningsmetod. Till studieperioden hör ett handlett, personligt 
övningsarbete.Litteratur: D.E. Newland: An Introduction to random Vibrations 
and Spectral analysis, Longman.
Föreläses ej 85-86
0.05.196 Ickelinjär mekanik 

26 + 13 vt
Lärare : doc von BoehmInnehåll : Den ickelinjära mekanikens grundbegrepp och rakne- 
metoder, tillämpningar (bl.a. ickeharmoniska oskillatorer), 
kaotisk rörelse.
Föreläses ej 85-86
O.05.I98 Seminarium i mekanik (2 sv)

39 + 0 vt
Lärare : bitr prof SalonenInnehåll : Föredrag av studerande om skilda omraden inom meka
niken.
Området varierar årligen.

0.07 NATIONALEKONOMI
prof: Osmo V Jaskari, Y 409, C-2309
ass: NN, Y 410, C-2392
spec lär: ekonom L Mustonen; EM Mika Pantsar; ekonom E Toivet- 
tula; EK J Leskelä; ekonom H Syvänen; ED A Korpela; EK M Kuja
la; PK Jarmo Nurminen; JK Jukka Luostarinen; PK T Kauppinen;
ED Markku Lahdenpää; PL Pekka Turunen; ekonom Eero Tamminen; 
ekonom Mikko Mattila
kansli: Y 419, 0-2388

Studieperioder

0.07.105 Ekonomi I; grundstudieperiod (2 s v)
22 + 0 ht

Lärare : prof JaskariInnehåll : Inledning till ekonomisk tanketeknik med flera va
riablerLitteratur: A.G. Anderton: Economics: A New Approach; Asko 
Korpela: Kansantaloutemme osat ja kokonaisuus; Ilkka Kananen: 
Taloustiede
0.07.110 Ekonomi II; fortsättningsstudieperiod (2 sv)

24 + 0 vt
Lärare : prof Jaskari
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Innehåll : PrIsbildningslära, den ekonomiska koncentrationens 
för- och nackdelar, samt konjunkturerna.
Litteratur: Watson D: Price Theory and Its Uses; Brennan M: 
Preface to Econometrics.
Förkunskaper: 0.07.105
0.07.115 Ekonomi III; valutaproblem (2 sv)

22 + 0 ht
Lärare: prof Jaskari
Innehåll: Lösningsmodeller i valutaproblematik i industriell 
verksamhet, kapitalrörelserna samt kapitalets marginaleffek
tivitets kalkyleringar.
Litteratur: Norgren, Uggla: Företagens internationella finan
siering; van Meerhaeghe M: International Economic Institu
tions .
0.07.120 Ekonomi IV; internationell ekonomi I (2 sv)

22 + 0 vt
Lärare: prof Jaskari
Innehåll: Bl a analys och lokalisering av tillvägagångsätt och 
risker inom internationella ekonomiska relationer med beaktan
de av i synnerhet utrikeshandeln och exporten.
Litteratur: Hjelmvik S: Internationell distribution; Hyre- 
nius H, Lagnevik C-M: Internationalisering; van Meerhaeghe M: 
International Economics.
0.07.126 Ekonomi V; finansieringsseminarium (3 sv)

24 + 12 ht 
Ansvarig lär: ass NN
Innehåll: Förberedande av beslutsfattande med beaktande av i 
synnerhet finansieringsåtgärderna och den ekonomiska funk
tionsenhetens tolerans. Budgetering och budgeteringssystem 
samt andra åtgärder inom finansiering i vid bemärkelse. Under
visningen bygger på arbete i smågrupper och casework. Vid eko
nomi V är det till fördel om föreläsningarna för ekonomi III 
samtidigt kan åhöras.
Litteratur: Philippatos G C: Financial management, Theory and 
Techniques; Weston, Brigham: Managerial Finance; Financial 
Research and Management Decisions (ed by Robichek A A); Robin
son R I, Johnson R W: Selfcorrecting Problems in Finance; Saa
rio S: Pörssiosakkeet sijoituskohteena; Saviaho A: Julkisen 
talouden budjetti järjestelmät ; Kock G T: Pörssitieto; Niemi R: 
Osakesijoittajan tulostulkki; Ruuhela R: Yrityksen kasvu ja 
rahoitus.
0.07.130 Ekonomi VI; jordpolitik (1 sv)

16 + 0 ht
Lärare: prof Jaskari
Innehåll: Bl a samhällsplanering och byggnadsverksamhet beak- 
tansvärda synpunkter.
Litteratur: Wiiala A: Maankäyttö ja yhteiskunta; Nourse H. 
Regional Economics.
0.07.135 Ekonomi VII a; lokaliseringsekonomi (2 sv)

16 + 0 ht
Lärare: prof Jaskari
Innehåll: Problematiken inom lokalisering av industri och an
nan ekonomisk aktivitet. Gemensamma föreläsningar med Ekonomi 
VI (se 0.07.130).
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Litteratur: Alvstam C G; Lundin 0: Världshandelns geografi ; 
Smith D: Industrial Location ; Dean R, Leahy W, McKee D:
Spatial Economic Theory; Lösch S: The Economics of Location.
O.O7.I36 Ekonomi VII b; etableringsseminarium (3 sv)

24 + 12 ht 
Ansvarig lär : ass NN
Innehåll : Problematiken kring grundandet av olika slags fore
tag, Ekonomiska lagar vid bildandet av inhemska och utländska 
verksamhetsenheter, marknadsområdeanalyser och lönsamhetens 
gafflering ur hela det ekonomiska spektret.
Litteratur: Liander B & al: Comparative Analysis for Interna
tional Marketing; Haak H, Hedman B: Exporträtt 1, Etablering 
utomlands; Bille S: Att göra affärer i Mellersta Östern; 
Hjelmvik S: Gränslösa Affärer; Åkerman L: Marknads- och ex- 
portplanering/Exporthandbok I; Aharoni Y: The Foreign Invest
ment Decision Process; Kindleberger C: Economic Response.
0.07.140 Ekonomi VIII ; prognosseminarium (3 sv)

30 + 12 vt 
Ansvarig lär: ass NN
Innehåll: Ekonomiska omvandlingar (konjunkturer, kriser och 
strukturomvandlingar), deras prognostiserings och analyse
rings metoder och allmänna problematik.
Seminarielitteratur: The il H: Applied Economic Forecasting; 
Gross C W, Peterson R T: Business Forecasting; Flamant M, 
Singer-Kerel J: Modern Economic Crises and Recessions ; Robin
son C: Business Forecasting ; Evans M K: Macroeconomic Ac
tivity; Jedamus P, Frame R, Taylor R: Statistical Analysis for 
Business Decisions; Pindyck R S, Rubinfeld D L: Econometric 
Models and Econometric Forecasting; Wheelwright S, Makridakis 
S: Forecasting Methods for Management.
0.07.145 Ekonomi IX; exportseminarium (3 sv)

30 + 12 vt
Lärare: prof Jaskari och ass NN
Innehåll: Exportfrågor och utveckling av internationell eko
nomi. Seminariet bygger på arbete i smågrupper och casework. 
Seminarielitteratur: Jonnard C M: Exporter's Financial and 
Marketing Handbook; Physical Distribution for Export (ed by 
Douglas Tookey); Harjula J, Aaltola K: Ulkomaankaupan käsikir
ja; Aaltola K, Chydenius L: Vientitieto; Vilppula T: Vienti
kauppa; Unitas: Esite ulkomaankaupasta; Luostarinen R: Vienti
projektin suunnittelu.
0.07.147 Specialarbete i nationalekonomi (3 sv)
Lärare : ass NN
Innehåll : Innehåll och utförande bestäms av det individuellt 
avtalade ämnet.
Anknytning till övriga studieperioder i nationalekonomi: 
Specialarbetet hör till fördjupningsområdets alternativt val
bara studieperioder och kan inte ersätta övriga studieperioder 
i nationalekonomi.
0.07.150 Ekonomi X: utrikeshandels teknik (cl) (5 sv)
Inga föreläsningar, men det förutsättes, att ekonomi I-IV och 
ekonomi IX har tidigare avlagts.
Litteratur: Friedrich Klaus: International Economics; Sten 
Söderman (Red): Export-handboken; Bernitz Ulf, Tiili Virpi :
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Suomalainen ja kansainvälinen markkinaoikeus; Luostarinen R: 
Ulkomaisen tytäryrityksen perustaminen; Fenova L A, Postolen- 
ko M L, Nikitin S P: Neuvostoliiton ulkomaankaupan organisaa
tio ja tekniikka; L.E. Rockley: The Meaning of Balance Sheets 
Company Reports McRae T W, Walker D P: Foreign Exchange Man
agement .
0.07.155 Ekonomi XI; internationell ekonomi II (1) (8 sv)
Inga föreläsningar, men det förutsättes, att ekonomi X har 
tidigare avlagts.
Litteratur: Richard E. Caves, Ronald W. Jones : World Trade 
and Payments ; Majaro S: International Marketing. A Strategie 
Approach to World Markets; Schmitthoff C: Export Trade. The 
Law and Practice of International Trade (7. ed); David P. 
Rutenberg : Multinational Management ; P.J. Kaufman : Commodity 
Trading Systems and Methods; Charles W. Gross & Robin T. 
Peterson: Business Forecasting; Pentti J. Laurila: Kansainvä
listymisen riskit; H. Igor Ansoff: Strategisen johtamisen kä
sikirja.
0.07.160 Ekonomi XII cl-gruppens förhör i ekonomi (5 sv)
Inga föreläsningar, men det förutsättes, att ekonomi I-IV och 
ekonomi V har tidigare avlagts.
Litteratur: Brighan E, Pappas J L : Managerial Economies; Jo- 
hanes L: Julkisen sektorin talous; Kogiku K C: An Introduction 
to Macroeconomic Models ; Griffin K, Enos J: Planning Develop
ment ; Vaivio F L: Yrityksen suunnitelmat ja käyttäytyminen ; 
Lloyd P E, Dicken P: Location in Space : Theoretical Approach 
to Economic Geography ; Pitkänen E: Kustannus-hyötyanalyysi.
0.07.165 Ekonomi XIII 1-gruppens förhör i ekonomi (8 sv)
Inga föreläsningar, men det förutsättes, att ekonomi VII och 
ekonomi XII har tidigare avlagts.
Litteratur: Baumol V J: Economic Theory and Operations Ana
lysis; Darby M R: Macroeconomics; Gandemo B: Företagens fi
nansiering; Ansoff H I, Declerck R P, Hayes R L: From Stra
tegic Planning to Strategic Management ; Argenti J: Corporate 
Collapse ; Ausch Sandor: Theory and Practice of CMEA Cooper
ation ; Gross C W, Peterson R T: Business Forecasting.
Obs ! Studieperioderna X-XIII i ekonomi består av två delar : 
först måste man klara den skriftliga delen (anmälan på vanligt 
sätt), varefter man kommer överens om tidpunkten för den munt
liga delen.

0.49 HÅLLFASTHETSLÄRA
prof: Martti M Kaila, U 504, C-2384
bitr prof : Erkki Pennala, U 515, C-2312
ass: NN, U 501, C-2196; Erkki Ovaskainen, U 512, C-2310 ; Heik
ki Keinänen, Sami Saarinen, U 522, C-2197
spec lär: Matti Hakala, U 513, C-2311; Kari Ikonen, U 514,
C-2198 ; Aarno Ranta, U 513, C-2311; Kari Santaoja, U 513, 
C-2311
kansliet : Irina Forsman, U 517, C-2199
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laboratoriet: lab ing Iikka Järvenpää, Ko 210, C-2733, lab 
mäst I Seppo Meriläinen, Ко 205, 0-273*1 > lab mäst I Kai 
Riihinen, Ко 205, 0-2734, lab mäst II Keijo Koivisto, Ко 205, 
0-2734

Studieperioder

0.49.105 Hållfasthetslära I A, hållfasthetslärans grunder 
(Ko) (3 sv)
27 + 27 vt

Lärare : bitr prof Pennala
Innehåll : Definiering och beräkning av storheter för spän
ningar och deformationer under olika belastningstillstånd, 
böjning av balkar, begreppet statisk obestämdhet, vridning av 
stavar med cirkulärt tvärsnitt, det allmänna spännings- och 
deformationstiIlståndet, hållfasthetshypoteser.
Litteratur: E Pennala, Lujuusopin perusteet, Otakustantamos 
kompendium 407
Förkunskaper : 0.01.100/101, 0.01.102/103, 0.01.104/105, 
0.03.122/0.05.106
0.49.115 Hållfasthetslära I B, hållfasthetslärans grunder 

(Tf) (3 sv)
27 + 27 vt 

Lärare: prof Kaila
Innehåll: Såsom 0.49.105, därtill hållfasthet vid växlande be
lastning, grunderna för stavars stabilitet, grunderna i brott
mekanik.
Litteratur: E Pennala, Lujuusopin perusteet, Otakustantamos 
kompendium 407
Förkunskaper : 0.01.100/101 , 0.01.102/103, 0.01.104/105, 
0.03.122/0.05.106
0.49.116 Hållfasthetslära I C, hållfasthetslärans grunder (V) 

(3 sv)
27 + 27 vt

Lärare : spec lär Ranta 
Innehåll: Såsom 0.49.115
Litteratur: E Pennala, Lujuusopin perusteet, Otakustantamos 
kompendium 407
Förkunskaper : 0.01.100/101, 0.01.102/103» 0.01.104/105, 
0.03.122/0.05.106
0.49.120 Hållfasthetslära II, hållfasthetslärans grunder 

(3 sv)
40,5 + 27 ht 

Lärare : prof Kaila
Innehåll: Hållfasthet vid växlande belastning, bestämning av 
spänningar och deformationer genom experiment, stabilitet hos 
stavar och balkar, böjning av krökta stavar, de Saint Venant 's 
teori om fri ostyrd torsion, hindrad ostyrd torsion, vridcent
rum, brottmekanik .
Litteratur: E Pennala, Lujuusopin perusteet, Otakustantamos 
kompendium 407
Förkunskaper : 0.01.106/107, 0.01.108/109, 0.49-105/115/116 el
ler motsvarande studieperioder i byggnadsmekanik
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0.49.130 Hå11fasthetslära III, stavkonstruktioner (4 sv)
40,5 + 27 vt

Lärare : bitr prof Pennala
Innehåll: Av yttre belastning eller temperaturskillnader för
orsakade spänningar och deformationer i stavkonstruktioner, 
såsom exempelvis i kontinuerliga balkar, krökta stavar, ramar 
eller fackverk; grunderna i elementmetoden ; programarbete. 
Litteratur: E Niskanen, Lujuusoppi, Sauvarakenteet, Otakustan 
tamos kompendium 332
Förkunskaper : 0.49.105/1 15/1 16, 0.49.120 eller motsvarande 
studieperioder i byggnadsmekanik
0.49.142 Hållfasthetslära IV, skivor, plattor, skal (4 sv); 

föreläsningar och övningar
40,5 + 27 ht

Lärare : bitr prof Pennala
Innehåll: Av yttre belastning förorsakade spänningar och de
formationer i skivor, plattor och skal
Litteratur: E Niskanen, Lujuusoppi IV, Otakustantamos kompen
dium 247
Förkunskaper: 0.49.105/115/116, 0.49.120, 0.49.130 eller mot
svarande studieperioder i byggnadsmekanik
0.49.143 Hållfasthetslära IV, skivor, plattor, skal (2 sv); 

programarbeten 
0 + 27 vt

Lärare : prof Kaila
Innehåll : Till studieperioden 0.49.142 anslutna program- och 
laboratoriearbeten.
0.49.152 Hå11fasthetslära V, elementmetoden (4 sv); föreläs 

ningar och övningar
40,5 + 27 vt 

Lärare : spec lär Hakala
Innehåll : Elementmetodens grunder, stav-, skiv- 
ment, tredimensionella element och skalelement, 
ka element, dynamisk analys, stabilitetsanalys, 
fall, elementmetodens generalisering.
Litteratur : M Hakala: Lujuusopin elementtimenetelmä, Otakus
tantamos kompendium, 457
Förkunskaper: 0.49.105/115/116, 0.49.120, 0.49.130, 0.49.142 
eller motsvarande studieperioder i byggnadsmekanik

och plattele- 
isoparametris 
icke-linjära

О.49.15З Hållfasthetslära V, elementmetoden (2 sv); program
arbeten 
0 + 27 ht

Lärare : spec lär Hakala
O.49.I62 Brottmekanik

40,5 + 27 ht 
Lärare : spec lär Ikonen
Innehåll : Brottmekanismer, effekten av materialegenskaper, 
linjär brottmekanik, icke-linjär brottmekanik, energiprin
ciper, numeriska metoder för bestämning av spänningsintensi- 
tetsfaktorn, spricktillväxt, experimentella metoder. 
Litteratur: spec lär Ikonens föreläsningsmaterial samt litte
ratur som anges i början av föreläsningarna.
Förkunskaper: 0.49.105/115/116, 0.49.120, 0.49.130, 0.49.142,
O.49.152
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0.49.170 Hållfasthetslära VII, mekaniska svängningar (4 sv); 
föreläsningar och övningar
40,5 + 27 ht

Lärare: bitr prof PennalaInnehåll: De mekaniska svängningarnas teori, exakta och app
roximativa lösningar för kontinuerliga system, svängningar i 
konstruktioner, maskiner och apparater, modalanalys, egenfrek
vensernas och -formernas bestämning genom experiment; labora
toriearbeten. ..Litteratur: bitr prof Pennalas föreläsningsmaterial samt lit
teratur som anges i början av föreläsningarna.
Förkunskaper: 0.49-105/115/116, 0.49.120, 0.49.130, 0.49*1 2 
eller motsvarande studieperioder i byggnadsmekanik. 
Studieperioden föreläses ej läsåret 1985-86. Föreläses 1986-07.
0.49.171 Hållfasthetslära VII, mekaniska svängningar (2 sv); 

programarbeten 
0 + 27 vt

Lärare: bitr prof Pennala
Innehåll: Till studieperioden 0.49*170 anslutna program- och 
laboratoriearbeten.
0.49.180 Specialarbeten i hållfasthetslära (2 sv)

20 + 0 vt
Lärare : bitr prof PennalaInnehåll : Teoretiska och/eller experimentella avhandlingar av 
varierande ämnen inom hållfasthetslära.Förkunskaper: Varierande antal av studieperioder i hållfast
hetslära beroende på specielarbetets ämne.
Anmärkningar: Studerande för göra högst två specialarbeten, 
till exempel, om ämnet är tillräckligt omfattande, skilt en 
teoretisk del och en experimentell del som laboratoriearbete 
(2 sv + 2 sv = 4 sv). Från vardera arbetena skrives forsknings
rapport.
0.49.185 Tensorerna i hållfasthetslära (4 sv)

40,5 + 27 vt Lärare : prof KailaInnehåll: Studieperioden omfattar grunderna i tensoranalys 
och användning av tensorer för framställning av mekanikens mo
deller för fast deformerande material.Litteratur: W Flügge: Tensor Analysis and Continuum Mechanics 
Förkunskaper: Goda kunskaper i matematik, grundkunskaper i 
hållfasthetslära. ..Studieperioden föreläses ej läsåret 1985-86. Föreläses 19öb-ö7.
0.49.190 Seminarium i hållfasthetslära (1 sv)

4 + 0 ht & vt 
Lärare : prof KailaInnehåll : Varierande hållfasthetstekniska ämnen; studieprov 
som motsvarar en studievecka antecknas endast för sadana semi- 
narföredrag som inte har hållits tidigare.
Ifall någon av studieperioderna 0.49.142, 0.49.152 eller 
0.49.170 är obligatorisk, så förutsätts för godkänt resultat 
även att studieperioden 0.49.143, 0.49.153 eller 0.49.171 av
klaras.
Ifall studieperioden är frivillig, är programarbetet ej obli
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gatoriskt, men dess genomförande rekommenderas. Programarbetet 
kan ej avläggas som skild studieperiod.

0.97 EKOTEKNIK
bitr prof: Pekka Häätänen (socialpolitik), Y 411, C-2089 
lekt : Lasse Lasanen (arbetarskyddsteknologi), Y 413, C-2328 
ass: Pirkko Hagström (arbetarskyddsteknologi), Y 414, C-2289 
spec lär: NN

Studieperioder
0.97.032 Teknikens och naturvetenskapens historia (2 sv)

26 + 0 ht
Lärare : NN
Innehåll: Kursens ändamål är att ge de studerande en allmän
uppfattning om förändrade förhållanden mellan vetenskap, tek
nologi och samhälle samt väcka intresse för en djupare gransk
ning av teknologins utveckling.
0.97.101 Arbetsmarknadspolitikens grunder (2 sv)

30 + 0 ht & vt 
Lärare : bitr prof Häätänen
Innehåll : Grunduppgifter om våra arbetsmarknadsorganisationer 
och deras relationer.
Litteratur: Meddelas i samband med föreläsningarna.
O.97.I02- Seminarier i arbetsmarknadspolitik och socialpoli- 
104 tik (2 sv)

30 + 0 ht & vt 
Lärare : bitr prof Häätänen
Innehåll : Med hjälp av smågruppsarbete ges en djupare insikt i 
något av socialpolitikens sektorer, närmast från arbetspoli- 
tiken.
Övningar : Var och en uppgår i tur och ordning ett till ämnet 
anslutande föredrag som bas för diskussion.
0.97.105 Arbetslivets socialpolitik (1 sv)

ЗО + 0 ht & vt 
Lärare: bitr prof Häätänen
Innehåll : En orientering i arbetslivets aktuella problem som 
företagsdemokrati. Beaktande med aktuell forskning täckande 
arbetslivet.
O.97.IO6 Det finska samhället i förändring (1 sv)

14 + 0 ht & vt 
Lärare : bitr prof Häätänen
Innehåll : En kurs om finsk samhällsstruktur och -förändring 
från industrialiseringens början till nutid. Kursen behandlar 
också socialpolitikens utveckling i Finland.
0.97.121 Arbetarskyddets grunder (2 sv)

30 + 18 ht & vt 
Lärare : lekt Lasanen
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Innehåll : översikt av arbetarskyddets delområden, lagstift- 
ningsbakgrunden, delområdena av arbetarskyddsteknologi, brand
skydd. övningar: Räkneövningar 2 t/v samt personliga special
uppgifter.
Litteratur: Työterveyslaitos: Työturvallisuuslaki selityksi
neen, Työsuojeluhallitus: Yleiset koneohjeet, Studiekompendier.
0.97.123 Grunder i byggnadsindustrins arbetarskydd (1 sv)

10 + 20 vt 2 hvt vartannat (udda) år 
Lärare: lekt Lasanen
Innehåll: Speciella problem i byggnadsindustrins arbetarskydd 
granskas. Övningar: Seminarföredrag och personliga specialupp
gifter.
Litteratur: Meddelas på föreläsningarna 
Förkunskaper: 0.97.121 eller 0.97.124 obligatorisk
0.97.124 Arbetarskyddets grunder för byggnadsingenjörer 

(1 sv)30 + 0 ht & vt 
Lärare: lekt Lasanen
Innehåll: Parallell studieperiod med 0.97.121, för byggnadsin- 
geniörsavdelningens studenter. Inga övningar, andra uppgifter: 
se 0.97.121.

0.98 SPRÅK
lekt: Marja Renkonen, Y 332, C-2085; Tenho Kultalahti, Y 322, 
C-2082; Kimi Hulkkonen, Y 316, C-2079; Marja-Leena Aalto,
Y 318, C-2079; Soili Sutinen, Y 330, С-2383
spec lär: Harvey Benson, BA, Y 345, C-2087; Sergio Comet,
Y 344, C-2087; FK Eila García, Y 344, C-2087; Elizabeth Heap, 
BA, Y 345, C-2087; FM Kaarina Heiska, Y 346, C-2088; FM Laila 
Kultalahti, Y 346, C-2088; FM Kristina Manner, Y 346, C-2088; 
FK Maria Nikiforow, Y 348, C-2079; FK Tuuli Renkonen, Y 345, 
C-2383; HuK Klaas Ruppel, Y 346, C-2088; Elvira Sirkiä, Y 348, 
C-2079; Dorothea Simojoki, Mag. phil. Y 346, C-2088; FM Soili 
Sutinen, Y ЗЗО, C-2383; Dip.EFL Ruth Vilmi, Y 345, C-2087; 
Alain Thibault, Y 344, C-2087, FK Ilmari Vesterinen, Y 344, 
C-2087
kansli: Y 342, С-2382

Studieperioder
O.98.OOI Det obligatoriska provet i det andra inhemska 

språket (svenska/finska) (0 sv) 
ht & vt

Det andra inhemska språket är obligatoriskt (Examensstadga 
1979, 12 och 13 §)
Det obligatoriska provet i svenska kan avläggas på följande 
sätt :
1. Genom att delta i undervisning i svenska vid Tekniska 

högskolan och därefter avlägga provet. (0.98.165, 
0.98.168, 0.98.169,0.98.173)
Genom att avlägga provet i det andra inhemska språket 
vid Tekniska högskolan.

2.
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3. Genom att avlägga motsvarande prov vid någon annan hög
skola.

Se närmare Kielten opinto-opas.

Engelska språket
0.98.101 Grundstudieperiod i engelska 2 (2 sv)

54 + 0 ht & vt
Ansvarig lärare: spec lär Benson
Innehåll: övning i språkets centralaste konstruktioner olika 
uttryck och ordförrådet både muntligt och skriftligt. (Mot
svarar kursen O.98.OI)
Litteratur: 0 Neill: Kernel Lessons Plus, Longman. 
Förkunskaper: 0.98.100. Gymnasieengelskan där man inte fästat 
uppmärksamhet vid det talade språket.
O.98.IO2 Läsekurs i teknisk engelska (2 sv)

54 + 0 ht & vt
Ansvarig lärare: spec lär Lehtisalo
Innehåll: Studerandena orienterar sig i allmänna tekniska tex
ter och övar sig i centrala konstruktioner och termer i tek
nisk engelska. Målet är att ge studerandena färdighet att läsa 
engelska kursböcker och facklitteratur tillräckligt snabbt. 
Vitsordet godkänt/underkänt. (Motsvarar kursen 0.98.02) 
Litteratur: English Reading Comprehension Technical Sciences, 
Otakustantamo, 198I.
Förkunskaper: Utmärkta kunskaper i den långa gymnasieengels
kan.
O.98.IO3 Praktisk engelska 1 (2 sv)

54 + 0 ht & v t
Ansvarig lärare: lekt Renkonen
Innehåll: Användning av engelska i vardagssituationer såsom 
presentation av sig själv, sin högskola, firma och sitt land 
för utlänningar, resandet och uträttandet av olika ärenden i 
utlandet. Texter och övningar, ord och uttryck och konstruk
tionar som underlag för diskussion. (Motsvarar kursen 0.98.08) 
Litteratur: At Ease in English, Otakustantamo 428 ja 429. 
Förkunskaper: 0.98.101, 0.98.102 eller motsvarande kunskaper i 
engelska.
0.98.104 Teknisk engelska 1 (2 sv)

54 + 0 ht & vt
Ansvarig lärare: lekt Renkonen
Innehåll: Med hjälp av filmserien (BBC), läroboken och ljud
banden gör studerandena bekantskap med olika industrier i Eng
land bl a plast- och ståltillverkning, brobyggnad, oljeraffi
nering och telekommunikation, övningar i tekniska termer och 
konstruktioner, hörförståelse samt övningar i att göra anteck
ningar under föreläsningar. (Motsvarar kursen 0.98.09) 
Litteratur: Kompendium
Förkunskaper: 0.98.101 eller motsvarande kunskaper i engelska.
O.98.IO5 Affärengelska 1 (2 sv)

54 + 0 ht & vt
Ansvarig lärare: lekt Renkonen
Innehåll: Med hjälp av filmserien (BBC), läroboken och ljud
banden gör studerandena bekant-skap med en engelsk firmas or-



107

ganisation och verksamhetsformer genom att följa ett produkt
utvecklingsprojekt. Genom mångsidiga förståelse- och diskus- 
sionsövningar samt uttalsdriller gör studerandena bekantskap 
med mötesteknik och andra situationer som kräver förhandlings- 
färdighet. Olika skriftliga övningar, översättning och upp
görande an mötesprotokoll, reporter, telegram och reklam. 
(Motsvarar kursen 0.98.03)
Litteratur: Kompendium
Förkunskaper: 0.98.101, 0.98.102 eller motsvarande kunskaper 
i engelska.

Engelska 2-studieperioderna hålls vid behov
O.98.IO6 Praktisk engelska 2 (1 sv)

27 + 0 ht & vt 
Lärare : spec lär Heap
Innehåll: Tidningsartiklar och olika diskussionsövningar, 
hörförståelseövningar. (Motsvarar kursen 0.98.10)
Litteratur: Kompendium
Förkunskaper: Någon av första nivåns studieperioder eller 
motsvarande kunskaper i engelska.
O.98.IO7 Teknisk engelska 2 (1 sv)

27 + 0 ht & vt 
Lärare : spec lär Benson
Innehåll : Tekniska tidningsartiklar, ljudband, olika muntliga 
och skriftliga övningar. (Motsvarar kursen 0.98.11)
Litteratur : Kompendium
Förkunskaper: 0.98.104 eller motsvarande kunskaper i engelska.
O.98.IO8 Affärsengelska 2 (1 sv)

27 + 0 ht & vt 
Lärare : spec lär Heap
Innehåll: Språkkonstruktioner och ordförråd från de centralaste 
affärsområdena övas med hjälp av rollspel, videoövningar, filmer 
och kasetter. (Motsvarar kursen 0.98.16)
Litteratur: Kompendium
Förkunskaper: 0.98.105 eller motsvarande kunskaper i engelska.

O.98.IO9 VVS-engelska (1 sv)
27 + 0 ht & vt 

Lärare : spec lär Benson
Innehåll: Artiklar ur VVS-branschen och ljudband med tillhöran
de muntliga och skriftliga övningar. (Motsvarar kursen 0.98.12) 
Litteratur: Skilda övningar
Förkunskaper : Någon av första nivåns studieperioder eller mot
svarande kunskaper i engelska.
O.98.IIO Engelska för kemister (1 sv)

27 + 0 ht & vt 
Lärare : spec lär Benson
Innehåll : Olika artiklar ur kemiska tidskrifter och ljudband 
med tillhörande muntliga och skriftliga övningar. (Motsvarar 
kursen 0.98.13)
Litteratur: Skilda övningar
Förkunskaper : Någon av första nivåns studieperioder eller mot
svarande kunskaper i engelska.
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0.98.111 Engelska för konstruktörer (1 sv)
27 + 0 ht & vt 

Lärare : spec lär Benson
Innehåll : Texter om byggnadsplanering och ljudband mer till
hörande muntliga och skriftliga övningar. (Motsvarar kursen 
0.98.14)
Litteratur : Kompendium
Förkunskaper : Någon av första nivåns studieperioder eller mot
svarande kunskaper i engelska.
0.98.112 Engelska för arkitekter (1 sv)

27 + 0 ht & vt 
Lärare : spec lär Vilmi
Innehåll: Texter om arkitektur, samhällsplanering och ljudband 
och filmer med tillhörande muntliga och skriftliga övningar. 
(Motsvarar kursen 0.98.15)
Litteratur: Skilda övningar
Förkunskaper: Någon av första nivåns studieperioder eller mot
svarande kunskaper i engelska.
O.98.II3 Elektronik på engelska (1 sv)

27 + 0 ht & vt 
Lärare : spec lär Vilmi
Innehåll : Artiklar från elektronikens område, ljudband och vi
deoövningar. (Motsvarar kursen 0.98.05)
Litteratur: Anges senare
Förkunskaper: Någon av första nivåns studieperioder eller mot
svarande kunskaper i engelska.
O.98.II4 Träförädling på engelska (1 sv)

27 + 0 ht & vt 
Lärare : spec lär Vilmi
Innehåll : Artiklar, filmer och diabilder om mekaniska och ke
miska processer inom träförädlingsindustrin och ljudband samt 
muntliga och skriftliga övningar.
Litteratur: Skilda övningar
Förkunskaper : Någon av första nivåns studieperioder eller mot
svarande kunskaper i engelska.
O.98.II5 Teknisk engelska 3• Kopplingar (1 sv)

27+ 0 ht & vt 
Lärare : lekt Renkonen
Innehåll : James Burke "Connections" bok och videoband serie. 
Studerandena håller turvis ett inledande anförande till diskus
sioner som baserar sig på ovannämnda material. Videoövningar 
och skriftligt prov.
Förkunskaper : Någon av första nivåns studieperioder eller mot
svarande kunskaper i engelska.
O.98.II6 Teknisk-affärsengelska (1 sv)

1 + 40 ht & vt
Ansvarig lärare : lekt Renkonen
Innehåll: Hörförståelsekurs i teknisk affärsengelska. Stu
derandena lyssnar på ljudband och utför de till programmet hö
rande övningarna i självservicestudio. Provet består av hör
förståelse och översättning.
Litteratur: English Listening Comprehension Economic Science, 
by Kokkonen Korkeakoulujen kielikeskus, Jyväskylä.
Förkunskaper: 0.98.105 eller motsvarande kunskaper i engelska.
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0.98.117 Engelsk litteratur (för intresserade) (1 sv)
1 + 40 ht & vt

Ansvarig lärare : lekt Renkonen
Innehåll: Läsekurs i skön- och facklitteratur, som tenteras pa 
engelska. Ingen undervisning. Inget vitsord. (Motsvarar kursen 
0.98.17)Litteratur: Fyra böcker ur boklistan.
0.98.300 Engelska för projektexportörer (1 sv)

1 + 40 ht & vt 
Lärare : lekt Renkonen
Innehåll: Engelska som behövs vid olika situationer inom pro
jektexport. Ingen undervisning. Inget vitsord.
Förkunskaper: 0.98.105 eller motsvarande kunskaper i engelska.
O.98.3OI Engelska för samhällsplanerare (1 sv)

27 + 0 ht & vt 
Lärare : spec lär VilmiInnehåll: Artiklar om samhällsplaneringen, ljudband, filmer, 
diabilder med tillhörande övningar.
Litteratur: Skilda övningar
Förkunsskaper: Någon av första nivåns studieperioder eller mot
svarande kunskaper i engelska
О.98.302 Företagsengelska (1 sv)

27 + 0 ht & vt 
Lärare : spec lär Heap
Innehåll: Övning i special terminologi, affärsbrev, blanketter 
och handlingar.Förkunskaper: Någon av första nivåns studieperioder eller mots- 
svarande kunskaper i engelska.
О.98.303 Översättningskurs i engelska (1 sv)

27 + 0 ht & vt 
Lärare: lekt Renkonen
Innehåll : Översättningens teori och skriftliga översättningar. 
Vitsordet godkänt/underkänt.
Litteratur: Skilda övningar
Förkunskaper: Någon av första nivåns studieperioder eller mot
svarande kunskaper i engelska.
О.98.304 Extempore diskussioner (1 sv)

27 + 0 ht & vt 
Lärare: spec lär Lehtisalo
Innehåll: Diskussionsövningar och improvisationer för utveck
landet av studerandenas uttrycksförmåga.
Litteratur: Skilda övningar
Förkunskaper: Någon av första nivåns studieperioder eller mot
svarande kunskaper i engelska.
О.98.305 Ingenjörer - Engineers (2 sv)

54 + 0 ht & vt
Ansvarig lärare : lekt Renkonen
Innehåll: Med hjälp av en videoserie gör man bekant med brit
tiska ingenjörer från olika områden. Diskussions- och simule- 
ringsövningar av många slag.
Litteratur: Skilda övningar
Förkunskaper: 0.98.104 eller motsvarande kunskaper.
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Tyska språket
O.98.II8 Elementartyska (2 sv). Suggestopedisk studieperiod 

54 + 0 ht & vt 
Lärare : spec lär Manner
Innehåll : Språkets grundkonstruktioner och c 1200 ord. 
Litteratur: Kompendium
Förkunskaper: Studieperioden är avsedd för nybörjare.
O.98.120 Grundstudieperiod i tyska 1 (1 sv)

27 + 0 ht & vt
Lärare: spec lär L Kultalahti
Innehåll: Repetition av språkets grundkonstruktioner och 
-vokabulär. (Motsvarar kursen 0.98.20)
Litteratur: Kultalahti-Kultalahti-Lautsila-Luukkainen: Viel 
Erfolg! Saksan kielioppi- ja harjoituskirja, Weilin & Göös 
1983.
Förkunskaper: Studieperioden är avsedd för dem, som vill repe
tera den korta gymnasiekursens grammatik.
O.98.I2I Grundstudieperiod i tyska 2 (2 sv)

54 + 0 ht & vt
Ansvarig lärare: lekt Kultalahti
Innehåll: Fördjupning i språkets centralaste konstruktioner 
och höjning av den praktiska språkfärdigheten. (Motsvarar 
kursen 0.98.21)
Litteratur: Anges senare
Förkunskaper: Läroverkets korta kurs eller 0.98.120
O.98.122 Grundstudieperiod i tyska 3 (2 sv)

54 + 0 ht & vt
Ansvarig lärare: lekt Kultalahti
Innehåll: Höjning av den muntliga kommunikationsfärdigheten 
och effektiv utvigdning av det allmänna ordförrådet. (Mot
svarar kursen O.98.25)
Litteratur: Kultalahti-Kultalahti-Lautsila-Luukkainen: Viel 
Erfolg! Saksan kielioppi- ja harjoituskirja, Heilin & Göös 
1983.
Förkunskaper: 0.98.121
O.98.I23 Läsekurs i teknisk tyska (2 sv)

54 + 0 ht & vt
Ansvarig lärare: spec lär L Kultalahti
Innehåll: Studerandena orienterar sig i allmänna tekniska tex
ter och övar sig i centrala konstruktioner och termer. Målet 
är att ge studerandena färdighet att läsa tyska kursböcker och 
facklitteratur tillräckligt snabbt. (Motsvarar kursen 0.98.23) 
Litteratur: Kultalahti-Kultalahti-Kääntee-Lautsila-Liukko: 
Leser und verstehen, Technische Wisserschaften, Kielikeskusma
teriaalia 113-
Förkunskaper: Särskilt begynnelseprov.
O.98.I24 Tyska för praktikanter (1 sv)

27 + 0 vt
Lärare spec lär Ruppel
Innehåll: Höjning av den muntliga kommunikationsfärdigheten. 
Litteratur: Anges senare.
Förkunskaper: 0.98.121
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0.98.125 Praktisk tyska 1 (2 sv)
54 + 0 ht & vt

Ansvarig lärare: spec lär Simojoki
Innehåll: Användning av tyska i vardagssituationer. (Motsvarar 
kursen O.98.28).
Litteratur : Kompendium 0.98.125
Förkunskaper: 0.98.122 eller läroverkets långa kurs.

О.98.133 Teknisk tyska 1 (2 sv)
54 + 0 ht & vt 

Lärare : lekt Kultalahti
Innehåll: Tekniska filmer, ljudband, artiklar och olika öv
ningar.
Litteratur: Kompendium 0.98.133 
Förkunskaper : 0.98.123 eller 0.98.125
O.98.I27 Affärstyska 1 (1 sv)

27 + 0, (hålls vid behov)
Lärare : spec lär Simojoki
Innehåll : Övning i det ekonomiska livets olika situationer. 
(Motsvarar kursen 0.98.27)
Litteratur: Anges senare 
Förkunskaper : 0.98.125
O.98.129 Praktisk tyska 2 (1 sv)

27 + 0 ht & vt 
Lärare : spec lär Simojoki
Innehåll: Diskussion med aktuella texter som grundmaterial. 
(Motsvarar kursen 0.98.29)
Litteratur : Anges senare 
Förkunskaper : 0.98.125
O.98.I3O Teknisk tyska 2 (1 sv)

27 + 0 ht & vt (hålls vid behov)
Ansvarig lärare : lekt Kultalahti
Innehåll: Diskussion på basen av tekniska texter och video
band. (Motsvarar kursen O.98.3O)
Litteratur: Anges senare 
Förkunskaper: 0.98.133
O.98.131 Affärstyska 2 (1 sv)

27 + 0, (hålls vid behov)
Lärare : spec lär Simojoki
Innehåll: Affärstyska. (Motsvarar kursen 0.98.31)
Litteratur: Skilda övningar 
Förkunskaper : 0.98.127
O.98.132 Tysk litteratur (1 sv)

1 + 40 ht & vt 
Lärare: lekt Kultalahti
Innehåll : Studieperiod i skön- och facklitteratur, som ten
teras på tyska. Ingen undervisning. Inget vitsord. (Motsvarar 
kursen 0.98.32)
Litteratur: Anges senare
О.98.134 Teknisk-affärstyska (1 sv)

1 + 40 ht & vt 
Lärare : lekt Kultalahti
Innehåll : Kurs i tyskt forhandlingsspråk. Studerandena lyss-
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nar på ljudband och utför de till programmet hörande övningar
na i självservicestudio. Provet består av en hörförståelsedel 
och en skriftlig del.
Litteratur: Wolff: Geschäfts- und Verhandlungssparche Deutsch, 
Max Hueber Verlag, München.
Förkunskaper : 0.98.127 eller motsvarande kunskaper i tyska
О.98.32О Energiteknikens/Е1kraftteknikens tyska (1 sv)

27 + 0 ht & vt 
Lärare : lekt Kultalahti
Innehåll: Diskussion på basen av facktexter och referat. 
Litteratur: Skilda övningar 
Förkunskaper : 0.98.133
O.98.321 Träförädlingens tyska (1 sv)

27 + 0 ht & vt (hålls vid behov)
Lärare : lekt Kultalahti
Innehåll : Diskussion på basen av facktexter och referat. 
Litteratur: Skilda övningar 
Förkunskaper: 0.98.133
О.98.322 Tyska för byggnadsingenjörer (1 sv)

27 + 0 ht & vt (hålls vid behov)
Lärare: lekt Kultalahti
Innehåll : Diskussion på basen av facktexter och referat. 
Litteratur: Wallin-Evered; Deutsh Für Bau Fachleute, Bauerlag, 
1978, Wiesbaden, Berlin.
Förkunskaper : 0.98.133
О.98.323 Tyska för kemister (1 sv)

27 + 0 ht & vt (hålls vid behov)
Lärare : lekt Kultalahti
Innehåll : Diskussion på basen av facktexter och referat. 
Litteratur: Skilda övningar 
Förkunskaper: 0.98.133

Ryska språket
0.98.135 Ryska 1 (2 sv)

54 + 0 ht
Lärare : lekt Hulkkonen
Innehåll : Uttalsövningar, bokstäverna och grundvokabulär (c 
ЗОО ord). Elementär grammatik. (Motsvarar kursen 0.98.35) 
Litteratur: Anges senare
Förkunskaper : Kursen är avsedd för nybörjare.
O.98.I36 Ryska 2 (2 sv)

54 + 0 vt
Lärare : lekt Hulkkonen
Innehåll : Grundvokabulär (c 300 ord) och elementär grammatik. 
(Motsvarar kursen 0.98.36)
Litteratur: Anges senare 
Förkunskaper: 0.98.135
O.98.138 Ryska 3 (2 sv)

54 + 0 ht
Lärare : lekt Hulkkonen
Innehåll : Utvidgning av grundvokabulären (c 300 nya ord) och
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fördjupning i grammatikens grunder. (Motsvarar kursen 0.98.38) 
Litteratur: V Kostomorov: Russian For everybody.
Förkunskaper: 0.98.136
0.98.139 Ryska 4 (2 sv)

54+0 vt
Lärare: lekt Hulkkonen
Innehåll: Inlärning av elementärgrammatiken i sin helhet. Man 
strävar till att nå en nivå, där den korta skolkursens inne
håll behärskas. (Motsvarar kursen 0.98.39)
Litteratur: Hörförståelseprov som ingått i den korta ryskans 
studerexamen.
Förkunskaper: 0.98.I38
0.98.140 Rysk suggestopedisk studieperiod (2 sv)

54 + 0 htLärare: spec lär Nikiforow
Innehåll: Under studieperioden behandlas 6-8 teman och dess 
ändamål är att öva sig i vardagsfraseologi.
Litteratur: Kompendium 
Förkunskaper: 0.98.138
0.98.141 Ryska 5 (2 sv)

54 + 0 ht
Lärare: spec lär Nikiforow
Innehåll: Repetition och fördjupning av de centralaste avsnit
ten i grammatiken samt utvidgning av grundvokabulären (c 300 
nya ord). (Motsvarar kursen 0.98.41)
Litteratur: Anges senare 
Förkunskaper: 0.98.139
0.98.142 Ryska 6 (2 sv)

54 + 0 vt
Lärare: spec lär Nikiforow
Innehåll: Repetition och fördjupning av de centralaste avsnit
ten i grammatiken samt utvidgning av vokabulären (inalles c 
I8OO ord) Man strävar till att behärska innehållet i den längre 
skolkursen. (Motsvarar kursen 0.98.42)
Litteratur: Anges senare 
Förkunskaper: 0.98.141
O.98.143 Studieperiod i rysk grammatik (1 sv)

27 + 0 vt
Lärare: spec lär Nikiforow
Innehåll: Under studieperioden försöker man ge en helhetbild 
av rysk grammatik och speciellt betonas de svåraste ställena. 
Litteratur: Kompendium 
Förkunskaper: 0.98.139
0.98.144 Ryska 7 (2 sv)

54 + 0 ht
Lärare: lekt Hulkkonen
Innehåll: Inlärning av teknisk-ekonomiska facktermer och kon
struktioner. Under denna studieperiod är målet att studeran
dena skall förstå teknisk-ekonomiska texter, så att de själva 
relativt lätt kan läsa till branschen hörande texter. (Mot
svarar kursen 0.98.44)
Litteratur: K Hulkkonen - T Vishnjakova: Venäjän kielen luku- 
kurssi; Tekstejä Suomen taloudesta, kielikeskusmateriaalia
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N : o 18/81.
Förkunskaper : 0.98.142
0.98.145 Ryska 8 (2 sv)

54 + 0 vt
Lärare : lekt Hulkkonen
Innehåll : En fördjupad behärskning av de teknisk-ekonomiska 
facktermerna och konstruktionerna samt en förbättring av de 
praktiska språkkunskaperna. (Motsvarar kursen 0.98.45) 
Litteratur: K Hulkkonen - T Vishnjakova: Venäjän kielen luku- 
kurssi ; Tekstejä Suomen taloudesta.
Förkunskaper : 0.98.144
0.98.146 Ryska 9 (2 sv) Praktisk ryska 1 

54 + 0 ht
Lärare : spec lär Sirkiä 
(Motsvarar kursen 0.98.46)
Litteratur: Kompendium 
Förkunskaper : 0.98.139
0.98.147 Ryska 10 (2 sv) Praktisk ryska 2 

54 + 0 vt
Lärare : spec lär Sirkiä
Innehåll : övningar i användning av ryska i vardagssituationer. 
(Motsvarar kursen 0.98.4?)
Litteratur: Kompendium 
Förkunskaper: 0.98.146
0.98.148 Ryska 11 (1 sv) Praktisk ryska 3 

27 + 0 ht eller vt 
Lärare : spec lär Sirkiä
Innehåll : Övningar i användning av ryska i vardagssituationer. 
Litteratur: Kompendium 
Förkunskaper: 0.98.14?
0.98.149 Rysk litteratur (för intresserade) (1 sv)

1 + 40 ht & vt 
Lärare : lekt Hulkkonen
Innehåll : Läsekurs i skönlitteratur som tenteras på ryska. 
Ingen undervisning. Inget vitsord.

Franska språket
O.98.I5O Franska 1 (2 sv)

81 + 0 ht
Ansvarig lärare : lekt Sutinen
Innehåll : Målet med den muntliga undervisningen är att ori
entera studerandena i de viktigaste uttrycken i vardagsspråket 
och uppmuntra dem att tala. Studieperioden innehåller mycket 
uttals- och hörförståelseövningar både i klassrum och i inlär- 
ningsstudio. I grammatiken lär man räkneord, artiklar, posses
siva och demonstrativa pronomen, ortnamn och indikativformer 
av regelbundna verb. (Motsvarar kursen 0.98.50)
Litteratur : VerdeIhan-Bourgade-VerdeIhan-Dominique ; San Fron
tiers 1 + övningsbok.
Förkunskaper : Studieperioden är avsedd för nybörjare.
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0.98.151 Franska 2 (2 sv)
8l + 0 vt

Ansvarig lärare : lekt SutinenInnehåll: Mera skriftliga övningar än 0.98.150. Grammatik: 
Partitiv artikel, adjektivens komparation, reflexiva verb, 
perfekt (le passe compose), futur, personpronomens objekt- och 
dativformer. (Motsvarar kursen 0.98.51)Litteratur: Verdelhan-Bourgade-Verdelhan-Dominique; San Fron
tiers 1 + övningsbok.
Förkunskaper : 0.98.150
0.98.152 Franska 3 (2 sv)

81 + 0 ht
Ansvarig lärare : lekt Sutinen . . .Innehåll : AV-program. Studerandena övar sig också i textforsta 
else och i uppsatsskrivning. Grammatik: Indefinita pronomen, 
imperfekt, konditionalis. (Motsvarar kursen 0.98.52)
Litteratur: Verdelhan-Bourgade-Verdelhan-Dominique; San Fron
tiers II + övningsbok.
Förkunskaper: 0.98.151
O.98.I53 Franska 4 (2 sv)

81 + 0 vt
Ansvarig lärare: lekt Sutinen .Innehåll : AV-program, korts uppsatser, sammandrag av det lyss
nade programmet. Bakgrundkunskaper om både Frankrike 1 dag och 
om andra franskatalande länder. Grammatik: participer, indire 
framställning i pretetum, relativa pronomen, konjunktiv. (Mot
svarar kursen О.98.5З) , . _ „Litteratur: Verdelhan-Bourgade-Verdelhan-Dominique; San Fron
tiers II + övningsbok.
Förkunskaper : 0.98.152
O.98.I54 Franska 5 (2 sv)

54 + 0 ht
Ansvarig lärare: lekt Sutinen ... .Innehåll: Upprepning av grammatik, uppsatser. Grammatik. An
vändning av passivformer, än mera ingående orientering 1 an
vändningen av infinitivformer, hjälpverb och olika konjunk
tioner. (Motsvarar kursen 0.98.56)
Litteratur: Korström-Alanko: Voici la France 
Förkunskaper: 0.98.153
O.98.I55 Franska 6 (2 sv)

54+0 vt
Ansvarig lärare: lekt Sutinen . . , . . „Innehåll : Se 0.98.154. Studerandena gör i viss man bekantskap 
med de viktigaste händelserna i Frankrikes historia, franska 
författare och konstriktningar. Grammatik: Le passe simple, 
imperfekt konjunktiv och andra verbformer som används i skrift. 
(Motsvarar kursen 0.98.59)
Litteratur: Korström-Alanko: Voici la France 
Förkunskaper: 0.98.154
O.98.I58 Kurs i fransk grammatik 1 (1 sv)

27 + 0 ht
Lärare: lekt Sutinen
Litteratur: Utges på föreläsningarna
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0.98.159 Kurs i fransk grammatik 2 (1 sv)
27 + 0 vt

Lärare : lekt Sutinen
Litteratur : Utges på föreläsningarna
0.98.160 Franska 7 (2 sv)

54 + 0 ht
Ansvarig lärare : lekt Sutinen
Innehålls Vetenskaps- och teknisk franska. En lättare studie
period vars mål är att orientera studerande i det tekniska 
grundordförrådet. Ämnesområden: 1'aerotrain, l'automobile, 
l'avion, le batyscaphe, l'optique, enligt gruppdeltagarnas 
val. Studerandenas framställningar och inledningar. (Motsvarar 
kursen O.98.6I)
Annat Material : filmer, diaserier, ljudband.
Litteratur : Kompendium Bonjour technique, Otapaino. 
Förkunskaper: 0.98.155
O.98.I6I Franska 8 (2 sv)

54 + 0 ht
Ansvarig lärare: lekt Sutinen
Innehåll: Vetenskap- och teknisk franska. Ämnesområden : le 
verre, le petrole, le'electricte, la radioactivité, l'informa
tique , eller om gruppen väljer annorlunda, andra områden.
(Motsvarar kursen 0.98.62)
Litteratur: Kompendium Bonjour technique, Otapaino. 
Förkunskaper: 0.98.I6O
O.98.I62 Franska 9 (2 sv)

54 + 0 ht
Lärare : spec lär Thibault
Innehåll : Affärsfranska. Målet är att orientera studerandena 
i olika talsituationer inom affärslivet och vid sidan av det 
kommersiella ordförrådet. Ytterligare göra bekantskap med 
franskatalande länders etiketter, presentationer, mötesteknik 
osv. (Motsvarar kursen О.98.6З)
Litteratur: Cresson: Introduction av Français Economique. 
Förkunskaper : 0.98.154, 0.98.155
О.98.16З Franska 10 (2 sv)

54 + 0 vt
Lärare : spec lär Thibault
Innehåll : Se 0.98.162. Ytterligare inleder studerandena korta 
framställningar. (Motsvarar kursen 0-98.64)
Förkunskaper : 0.98.162
0.98.164 Fransk litteratur (1 sv)

1 + 40 ht & vt
Ansvarig lärare : lekt Sutinen
Innehåll : Läsekurs i skön- och facklitteratur som tenteras på 
franska. Ingen undervisning. Inget vitsord.

Svenska språket

Genom att godkänt avlägga någon av studieperioderna 0.98.165/ 
O.98.I68/O.98.I69/O.98.173 får man förutom studieveckan anteck
ningen om det obligatoriska provet i det andra inhemska språket 
(svenska).
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0.98.165 Teknisk svenska (1 sv)
27 + 0 ht & vt 

Ansvarig lärare: lekt Aalto
Innehåll: Behandling av tekniska texter från olika områden. 
Fackterminologi- och konstruktionsövningar. (Motsvarar kursen 
0.98.65)Litteratur: Studiekompendium 0.98.165. Tekniikan ruotsi. 
Förkunskaper: Studentexamen eller motsvarande kunskaper i 
svenska.
O.98.I68 Praktisk svenska (1 sv)

27 + 0 ht & vt 
Ansvarig lärare: lekt Aalto
Innehåll: Behandling av aktuella tidningsartiklar grupparbeten, 
diskussion i små gruppen hörförståelseövningar. Fraseologi- och 
konstruktionsövningar. (Motsvarar kursen 0.98.68)
Litteratur: Studiekompendium 0.98.168 Käytännön ruotsi. 
Förkunskaper: Se ovan.
O.98.I69 Intensiv konversationskurs i svenska (1 sv)

27 + 0 ht & vt 
Lärare: spec lär Aalto
Innehåll: Studieperioden omfattar enbart övning i talat språk. 
Studerandena väljer ämnet som utgör basen för diskussionen och 
fungerar i tur och ordning som ordförande. (Motsvarar kursen 
0.98.69)
Förkunskaper: Se 0.98.165
O.98.I73 Affärssvenska (Exportkunskap) (1 sv)

27 + 0 ht & vt 
Lärare: spec lär Aalto
Innehåll: Orientering i de centralaste frågorna och bestäm
melserna inom exporten samt affärskorrespondens. (Motsvarar 
kursen О.98.7З)
Litteratur: Utdelas på föreläsningar 
Förkunskaper: Se 0.98.165
O.98.I74 Svensk litteratur (1 sv)

1 + 40 ht & vt 
Ansvarig lärare: lekt Aalto
Innehåll: Läsekurs i svensk litteratur, som tenteras på 
svenska. Ingen undervisning. Inget vitsord.

Spanska språket
O.98.I75 Spanska 1 (2 sv)

54 + 0 ht
Lärare: spec lär Garcia
Innehåll: öttalsövningar. Lärobokens stycken med tillhörande 
uppgifter behandlas. Diktamen. (Motsvarar kursen 0.98.75) 
Litteratur: Ealing Course in Spanish, Part 1.
Förkunskaper: Studieperioden är avsedd för nybörjare.
O.98.I76 Spanska 2 (2 sv)

54 + 0 vt /
Lärare: spec lär Garcia
Innehåll: Lärobokens stycken med tillhörande uppgifter behand
las. Konversationsövningar. (Motsvarar kursen 0.98.76)
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Litteratur: Ealing Course in Spanish, Part 1.
Förkunskaper : 0.98.175
0.98.177 Spanska 3 (2 sv)

54 + 0 ht
Lärare : spec lär García
Innehåll : Lärobokens stycken med tillhörande uppgifter behand
las. Diktamen och uppsatsskrivning. Hörförståelse- och konver- 
sationsövningar. (Motsvarar kursen 0.98.77)
Litteratur: Ealing Course in Spanish, Part 2.
Förkunskaper : 0.98.176
0.98.178 Spanska 4 (2 sv)

54 + 0 vt
Lärare : spec lär García
Innehåll : Lärobokens stycken med tillhörande uppgifter behand
las. Uppsatsskrivning. Konversationsövningar. (Motsvarar kursen 
0.98.78)
Litteratur : Ealing Course in Spanish, Part 2.
Förkunskaper: 0.98.177
0.98.179 Spanska 5 (2 sv)

54 + 0 ht
Lärare : spec lär García
Innehåll : Konversationsövningar. Repetion av grammatik. Exten
siv läsning. Hörförståelseövningar. (Motsvarar kursen 0.98.79) 
Litteratur: Sanchez-Cabre-Matilla; Esponol en Directo 2 A 
Förkunskaper : 0.98.178
O.98.I8O Spanska 6 (2 sv)

54 + 0 vt
Lärare: spec lär García
Innehåll : Konversationsövningar. Repetion av grammatik. Exten
siv läsning. Hörförståelseövningar. (Motsvarar kursen 0.98.80) 
Litteratur : Sanchez-Cabre-Matilla; Esponol en Directo 2 A 
Förkunskaper: 0.98.179
O.98.I8I Spanska 7 (1 sv)

27 + 0 ht
Lärare : Valericio Leppe
Innehåll : Konversation under ledningav en infödd lärare. Stu
derandenas korta framställningar och inledningar.
Förkunskaper: 0.98.ISO
O.98.I82 Spanska 8 (1 sv)

27 + 0 vt
Lärare : Valericio Leppe 
Innehåll : Se ovan.
Förkunskaper: O.98.I8I

Italienska språket
O.98.I85 Italienska 1 (1 sv)

27 + 0 ht
Lärare : spec lär Comet
Innehåll : Behandling av läseboken samt övningar, lätta diskus
sions- och dikteringsövningar. (Motsvarar kursen 0.98.85)
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Litteratur: P Palazzi - H Arjava; Parli Italiano st 1-20. 
Förkunskaper: Studieperioden är avsedd för nybörjade.
O.98.I86 Italienska 2 (1 sv)

27 + 0 vt
Lärare : spec lär Comet
Innehåll : Se ovan. (Motsvarar kursen 0.98.86)
Litteratur: P Palazzi - M Åkerman - H Arjava; Parli Italiano 
st 21-32.
Förkunskaper: 0.98.185
O.98.I87 Italienska 3 (1 sv)

27 + 0 ht
Lärare : spec lär Comet
Innehåll: Behandling av läseboken samt övningar, lätta diskus- 
sionsövningar. (Motsvarar kursen 0.98.98)
Litteratur: A Battaglia - G Varsi : Parole e immagini st 10-13 
G Boccacio; Andreuccio da Pengia (Easy Readers).
Förkunskaper : 0.98.186
O.98.I88 Italienska 4 (1 sv)

27 + 0 vt
Lärare : spec lär Comet
Innehåll: Se ovan. (Motsvarar kursen 0.98.88)
Litteratur: A Battaglia - G Varsi: Parole e immagini st 14-16 
C Cassola: La Ragazza.
Förkunskaper : 0.98.187
O.98.I89 Italienska 5 (1 sv)

27 + 0 ht
Lärare : spec lär Comet
Innehåll : Tidningsartiklar och textbehandling.
Litteratur: Tidningsartiklar 
Förkunskaper: 0.98.188
O.98.19O Italienska 6 (1 sv)

27 + 0 vt
Lärare : spec lär Comet
Innehåll: Orientering i Italiens livsförhållanden, kultur, his
toria och geografi.
Litteratur: Tidningsartiklar 
Förkunskaper: 0.98.189

Japanska språket
O.98.19I Japanska 1 (1 sv)

27 + 0 ht
Lärare : spec lär DI Seppänen
Innehåll: Inledning till japanska, dess skriftsystem och 
kultur. Inlärning av de japanska stavelsetecknen (100 st) och 
ordtecken (omkring 300 st). Grammatik, användning av ordboken 
och teknisk terminologi.
Litteratur: Seppänen J; Japanin kieli ja merkillinen kirjoi
tusjärjestelmä .
Förkunskaper: Inga
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0.98.192 Japanska 2 (1 sv)
27 + 0 vt

Lärare : spec lär Okura
Innehåll: Ca 15 kapitel ur läroboken, ordtecken ca 300 st, 
grammatik.
Litteratur: Kawata T; Japanin kieli 
Förkunskaper: 0.98.191 eller motsvarande kunskaper.
0.98.193 Japanska 3 (1 sv)

27 + 0 ht
Lärare: spec lär Okura
Innehåll: Kapitlen 15-25 ur läroboken, ordtecken ca 500 st 
(sammanlagt), grammatik.
Litteratur: Kawata T; Japanin kieli 
Förkunskaper: 0.98.192
0.98.194 Japanska 4 (1 sv)

27 + 0 vt
Lärare: spec lär Okura
Innehåll: Kapitlen 26-35 ur läroboken, ordtecken ca 700, gram
matik.
Litteratur: Kawata T; Japanin kieli 
Förkunskaper: 0.98.193

Arabiska språket
O.98.21O Arabiska 1 (1 sv)

27 + 0 ht
Lärare: spec lär Hämeen-Anttila
Innehåll: Målet är att lära kännä huvuddragen i grammatik att 
kunna läsa med hjälp av ordbokens lätta texter med inskjutna 
vokaler och använda arabiska alfabet samt uttala arabiska ord 
nöjaktigt.
0.98.211 Arabiska 2 (1 sv)

27 + 0 vt
Lärare: Målet är en god behärskning avhuvuddragen i grammatik, 
kännedom om det centrala ordförrådet, förmåga att läsa stan
dard texter med hjälp av ordboken och hjälpligt tala arabiska. 
Litteratur: H Hallenberg - I Perho: Arabiaa vasta-alkajille - 
sesam aukene. Gaudeamus.
Förkunskaper: 0.98.210

Finska språket
0.98.195 Finska för utlänningar 1.

135 + 0 ht
Lärare: spec lär Vesterinen
Innehåll: Finskans grundstrukturer och -ordförråd. (Motsvarar
kursen O.98.95
Litteratur: Olli Nuutinen: Suomea suomeksi 1, SKS, språklabora
tor ieövningar ; Eila Hämäläinen: Suomen kielen harjoituksia 1. 
Förkunskaper: Studieperioden är avsedd för nybörjare.
O.98.196 Finska för utlänningar 2.

135 + 0 vt
Lärare: spec lär Vesterinen
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Innehålls Finska för utlänningar 1 och 2 ger grundkunskaper i 
finska. (Motsvarar kursen 0.98.96)
Litteratur: Olli Nuutinen: Suomea suomeksi 2, SKS.
Förkunskaper: 0.98.195
0.98.201 Finska och Finlands kultur för utlänningar 1 (2 sv)

54 + 0 ht
Lärare: spec lär Vesterinen
Innehåll: A) Fördjupad språkkunskap och utökat ordförråd. B) 
Inblick i det finska samhällets grunddrag och Finlands historia. 
Studiebesök.
Litteratur: Skilda övningar 
Förkunskaper: 0.98.196
Studieperioden är obligatorisk för dem som började studera år 
1981 eller senare; frivillig för övriga.
O.98.202 Finska och Finlands kultur för utlänningar 2 (2 sv)

54 + 0 vt
Lärare: spec lär Vesterinen
Innehåll: A) Olika slags texter studeras, fördjupad kunskap 
om finsk ortografi. B) Att få inblick i Finlands litteratur
historia och grunddragen i Finlands folkkultur. Studiebesök. 
Litteratur: Anges senare.
Litteratur: Skilda övningar 
Förkunskaper: 0.98.201
Studieperioden är oblikatorisk för dem som började studera år 
1981 eller senare; frivillig för övriga.

Kinesiska språket
O.98.216 Kinesiska 1 (1 sv)

27 + 0 ht
Ansvarig lärare: Wang, Sheng Young, B Sc.
Innehåll: En allmän bild av kinesiska språket, skriftsystem, 
kultur och historia, ord tecken (100-200 st) Grammatik, an
vändning av ordbok vardagliga fraser, hälsningar.
Litteratur: Material utdelas på föreläsningar.
0.98.217 Kinesiska 2 (1 sv)

27 + 0 vt
Ansvarig lärare: Vang, Sheng Young, B Sc.
Innehåll: Talspråk och grammatik, ordtecken (200 handelns och 
teknikens vokabulär.
Litteratur: Material utdelas på föreläsningar.
Förkunskaper: 0.98.216 eller motsvarande kunskaper.

Talkommunikation
O.98.22O Talkommunikationen (2 sv)

54 + 0 ht & vt 
Lärare: spec lär Heiska
Innehåll: Kommunikationens grunder, muntlig framställningsför
måga, mötesteknik och förhandlingsförmåga. (Motsvarar kursen 
0.00.125)
Litteratur: Kaarina Heiska, Puheviestintä W & G 1984.
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1 ELEKTROTEKNISKA AVDELNINGEN

PROFESSURER
1.17 Elektromekanik
1.18 Elektriska anläggnings

teknik
1.26 Radioteknik
I.38 Telefonteknik 
1.48 Systemteori 
1.55 Teoretisk elektroteknik 
1.66 Tillämpad elektronik 
1.69 Elektronfysik 
1.72 Telekommunikationsteknik 
1.74 Reglerteknik 
1.79 Digitalteknik 
I.8I Eldrifter och kraft

elektroner
1.84 Automatlonsteknik

professor Jokinen
professor Mörsky 
professor Tiuri (tjänstledig) 
vk professor Räisänen 
professor Rahko 
NN
professor
professor
professor
professor
professor
professor

Valtonen
Jääskeläinen
Sinkkonen 
Seppo J. 
Niemi 
Ojala

Halme

professor Mård 
professor Aarne Halme

STUDIERADGIVNING
Elektrotekniska avdelningen har som studierådgivare anställt 
en studerande som under terminen är anträffbar under sina 
mottagningstider i rum SH 301 B, C-2558. Man kan vända sig 
till studierådgivaren i samtliga frågor som berör studierna. 
Rådgivaren ger besked i andäkningsfrågor, ger upplysningar om 
examensfordringar och väl av inriktningsalternativ, hjälper 
till att uppställa en personlig studieplan osv. Dessutom för
söker studierådgivaren ge råd i frågor angående praktisk stu
dieteknik, rättskydd osv.

UNDERVISNING
1.17 ELEKTROMEKANIK
prof : Tapani Jokinen, SI 246, С-2219
bitr prof: Jorma Luomi, SI 249, C-2209
doc: Jarl-Thure Eriksson, Tammerfors tekniska högskola,
93I-I62 38I, Paavo Paloniemi, Kymi-Strömberg Oy, 5641
lab ing: tf lab ing Antero Arkkio, SI 244, C-2298
ass: TkL Ritva Hirvonen, SI 242, C-2902, DI Alpo Hauru (tjänst
ledig), SI 251, C-2025
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spec lär: DI Kyösti Vähäjärvi, Kymi-Strömberg Oy, 5641 

kansli : Marika Schröder, SI 24?, C-2248

Studieperioder

1.17.100 Elektromekanik (5 sv)
54 + 70 ht + vt 1 hvt 

Lärare : bitr prof LuomiInnehåll: De elektromagnetiska grunderna för elmaskiner. 
Transformatorer och drosslar. Teorierna för roterande mas
kiner. Likströmsmaskiner. Asynkronmaskiner. Synkronmaskiner. 
Specialmaskiner. Transientfenomen. Elmaskinen som bruksmas-
Förkunskaper : 1.55.1 12, 1.55.1 13» 1.55.121 och 1.55.126 eller 
motsvarande kunskaper.
1.17.110 Produktutveckling (3 sv)

47 + 0 ht 1 hvt 
Lärare: prof JokinenInnehåll : Arbetsskeden av produktutveckling, igångsättning av 
ett produktutvecklingsprojekt, utkast, utvecklande och full
bordande. Metoder för ideskapande, bedömning och gallring. 
Projektövervakning. Ergonomi. Tillförlitlighet. Patentering. 
Finansiering.Litteratur: Jokinen T, Tuotekehityksen perusteet, Otakustanta- 
mo 402, 1981.
Förkunskaper: Inga förkunskaper présumeras.
Obs. Den studerande kan utföra endast en av studieperioderna 
1.17.110, 1.66.186 och 1.72.123.
1.17.120 Planering av elapparatur (5 sv)

80 + 40 ht 2 hvt + vt 
Lärare: prof Jokinen, bitr prof Luomi
Innehåll: Faktorer som påverkar planering av elapparatur, 
standarder, kylning, kapsling och driftart. Elmaterial. Grun
der för optimering. Dimensionering av magnetkrets och Und
oing. Planering av transformator och roterande elmaskin.
Buller hos elapparatur.
Förkunskaper: 1.17.100
1.17.130 Planering med hjälp av dator (2 sv)

27 +13 vt 2 hvt 
Lärare: DI Vähäjärvi
Innehåll : Begrepp, metoder och tillämpningar av datorstödd 
planering (CAD); apparat- och programmteknik förderlar av CAD, 
anskaffandet och upprätthållandet av CAD - system, anknyt
ningar till datorstödd produktion. Utvecklingsinriktningar. 
Förkunskaper: Inga förkunskaper présumeras.
1.17.140 Elkraftteknik (2,5 sv)

27 + 40 ht
Lärare: bitr prof Luomi
Innehåll: Under studieperioden behandlas de vanligaste elmas
kinernas och elkraftanläggningarnas uppbyggnad och funktions
princip i kontinuerliga drifttillstånd samt grunder för belys
ningsteknik .
Förkunskaper : 1.55.112 och 1.55.113 eller motsvarande kun
skaper.
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1.17.150 Licentiatseminarium i elektromekanik (6 sv)
40 + 0 vt

Lärare : prof Jokinen, bitr prof Luomi
Innehåll ; Seminarium med årligen varierande innehåll. Under 
läsåret 1985-86 behandlas planering av roterande elmaskiner. 
Struktur och planering av lindning, beräkning av magnetkretsar 
samt induktans, strömförträngning och förlust. Exempel på pla
nering av elmaskiner.
Litteratur: Vogt, K., Elektrische Maschinen. Berechnung rotier
ender elektrischer Maschinen. VEB Verlag Technik, Berlin 1983.
1.17.155 Forskarseminarium i elektromekanik (0,5 sv)

27 + 0 ht + vt
Lärare : prof Jokinen, bitr prof Luomi
Innehåll : Forskningsarbetets genomförande, raportens utar
betande och givandet av information, kring forskningen. Före
drag över aktuella forskningsproblem inom elkrafttekniken.
1.17.161 Elmaskinernas transientfenomen (3 sv)

27 + 27 ht
Lärare : bitr prof Luomi
Innehåll : Matematisk behandling av elmaskinernas transientfe- 
nomen, tvåaxelmodellen och vektormodellen. Tillämpningar, 
translentfenomen i likströmsmaskiner, synkronmaskiner och 
asynkronmaskiner.
Litteratur: Luomi J.: Sähkökoneiden muutosilmiöt, Otakustanta- 
mo 816 B, 1982.
Förkunskaper: 1.17.100

1.18 ELEKTRISK ANLÄGGNINGSTEKNIK
prof: Jorma Mörsky, SI 333, С-2409
tf bitr prof: Liisa Halonen, SI 330, C-2418
doc: TkD Matti Karttunen, Oy Strömberg Ab, Vasa, 961-259 222 
lab ing: Martti Aro, SI 336, C-2411
ass: DI Ilpo Lehtinen, SI 331, C-2419; DI Juha Takala, SI 337, 
C-2413; DI Esko Mustonen, SI 345, C-2098
spec lär : TkL Tapio Keränen ; DI Esa Hagman; DI Heikki Kosonen; 
DI Juhani Seppälä ; DI Jarmo Naumanen, Imatran Voima Oy, tel. 
694 2211
kansli: Solveig Hurtta, SI 334, C-2423

Studieperioder
1.18.100 Elektrisk anläggningsteknik (5 sv)

54 + 64 ht + vt
Lärare : bitr prof Halonen, spec lär NN
Innehåll : Elverksfunktion. Elenergi som produkt. Elnätets hu
vudkomponenter. Grunderna for elenergins överförings- och dist
ributionsteknik. Elnätets effektfördelnings- och felströmskal- 
kyl. Felströmmens inverkan. Ekonomiska kalkyler. Eltarifferna.
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Elektriska anläggningars skydds- och mätningsteknik. Högspän- 
ningsteknik. Elsäkerhet.
Litteratur: Kompendier; Sähköturvallisuusmääräykset; Ilpo Leh
tinen: Sähkölaitostekniikan harjoitustehtäviä 900 C, Otakus- 
tantamo.
Förkunskaper : 1.55.1 12, 1.55.121
1.18.110 Kraftverkens samdrift (2 sv)

27 + 27 vtLärare : TkL Keränen, DI Hagman, DI Kosonen, DI Seppälä 
Innehåll: Samdriftssystem. Kraftverkens egenskaper. Produk
tion och konsumption. Nätets kalkyler. Stabilitet. Nätets 
effekt- och spänningsreglering. Driftsövervakning.
Litteratur: Kompendier 
Förkunskaper: 1.18.100
1.18.120 Elektrisk anläggningstekniks licentiatseminarium (6 sv) 

H0 + 0 ht + vt 
Lärare : prof Mörsky
Innehåll: Seminarium med årligen varierande innehåll.
Litteratur: Seminariematerial.
1.18.125 Elektrisk anläggaingstekniks forskarseminarium (1 sv)

27 + 0 ht + vt 
Lärare : prof Mörsky
Innehåll : Rapporter framställde av forskare och diskussioner om 
forskningar inom elektrisk anläggningsteknik.
Litteratur: Rapporter och inledningsföredrag.
1.18.140 Planering av ställverk och elektriska ledningar (2 sv) 

27 + 27 ht + vt 
Lärare : DI Naumanen
Innehåll: Faktorer som inverkar på planeringen av ställverk 
och elektriska ledningar samt iakttagandet av dessa faktorer. 
Litteratur: Kompendier; Sähköturvallisuusmääräykset; Vahvavir- 
tailmajohtomääräykset.
Förkunskaper: 1.18.100
1.18.145 Högspänningsteknik (2 sv)

27 + 27 ht 
Lärare : DI AroInnehåll : Överspänningar och överspänningsskydd. Isoleringskon
struktion. Elhållfasthetslära. Högspänningslaboratorieteknik. 
Isoleringskoordination.
Litteratur: Kompendier.
Förkunskaper: 1.18.100
1.18.150 Eldistribution (2 sv)

27 + 27 ht 
Lärare: prof Mörsky
Innehåll: Eldistributionssystem. Valet av plats för transfor
matorstationen. Dimensionering av transformatorkapasiteten. 
Effektbrytar- och skensystem. Kopplingsapparater. Hjälpström- 
system. Luftledningar och kablar. Dimensionering av distribu
tionsnätet. Kompensering. Eltarifferna. Mätning av effekt och 
energi. Elverkens telekommunikation. Mätning av jordningar.
Störningsfrågor. Tillförlitlighetskalkyl.
Litteratur: Kompendier.
Förkunskaper: 1.18.100
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1.18.155 Elektrisk anläggningstekniks seminarium (2 sv)
27 + 13 vt 

Lärare : prof Mörsky
Innehåll : Seminariearbeten. Inledningsföredrag.
Litteratur: Seminarie- och inledningsföredragmaterial 
Förkunskaper: 1.18.100, 1.18.145, 1.18.150
1.18.160 Elektricitetens användning (2 sv)

27 + 27 ht 
Lärare : prof Mörsky
Innehåll: Eljärnvägar och annan trafik som fungerar med elek
tricitet. Fartyg. Hissar och lyftkranar. Elugnar. Svetsning. 
Elvärme. Belysningsbelastning. Fastighetsbelastning. Industri
belastning. Nya elenergilösningar inom industriprosesserna. 
Litteratur: Kompendier.
Förkunskaper : 1.18.100
1.18.171 Belysningsteknikens grunder (2 sv)

27 + 27 ht
Lärare : tf bitr prof Halonen
Innehåll : Sebarhet. Grundfaktorer och grundlagar. Ljuskällor. 
Armaturer. Belysningens grunder. Ljustekniska mätningar. 
Litteratur: Kompendier ; Valaistustekniikan käsikirja I.
I.I8.173 Belysningsteknikens tillämpningar (2 sv)

27 + 27 vt
Lärare : tf bitr prof Halonen
Innehåll: Belysningsplaneringens gång. Bestämmelser och rekom
mendationer. Mätnings-, kalkylerings- och bedömningsmetoder.
Belysningskostnader. Planering av inomhus- och utomhusbelys- 
ning. Samanvändning av dagsljus och konstljus.
Litteratur: Kompendier ; Valaistustekniikan käsikirja II. 
Förkunskaper: 1.18.171
I.18.175 Byggnadens elplanering (2 sv)

27 + 40 vt
Lärare : tf bitr prof Halonen
Innehåll : Faktorer som inverkar på elplaneringen. Mätnings- 
instruktioner. Planeringsgrunder. Ritningar och arbetsförkla- 
ringar.
Litteratur: Kompendier; Rakennusten sähköasennukset.
Förkunskaper: 1.18.171
I.I8.I77 Belysningsteknikens och elplaneringens seminarium (2 sv) 

27 + 13 vt
Lärare : tf bitr prof Halonen
Innehåll : Seminariearbeten. Inledningsföredrag.
Litteratur: Seminarle- och inledningsföredragmaterial. 
Förkunskaper: I.I8.I6O, 1.18.171
I.I8.I8O El- och belysningsteknikens grunder (2 sv)

27 + 13 vt
Lärare : tf bitr prof Halonen
Innehåll : El- och belysningsteknikens grunder. Elplaneringens 
gång och samarbete mellan olika planerare. Planering av inom
hus- och utomhusbelysning. Ljusets och färgernas inverkan på 
belysningsresultatet. Elplaneringens inverkan på konstruk
tionen. Biutrymmens placering och dimensionering.
Litteratur: Kompendier.
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1.26 RADIOTEKNIK
prof: Martti Tiuri, SC 309, C-2545 (tjänstledig); vk prof 
Antti Räisänen, SC 316« С-2553
bitr prof: Ismo V Lindell, SC 315, C-2793; Veikko Porra,
SC 312, С-2547
doc: TkD Antti Räisänen, SC 316, C-2553; TkD Pekka Somervuo, 
Oy Nokia Ab Elektroniikka, 569 2299; TkD Seppo Urpo, SC 31°, 
C-2548
lab ing: vk DI Ebbe Nyfors, SC ЗЮ, C-2546
lab ing: TkD Seppo Urpo, Föreståndare för Skogstorp radio
forskningsstation, SC 318, C-2548
överass: TkD Martti Hallikainen, SC 317, C-2553 (tjänst
ledig)
ass: DI Arto Lehto, SC 316, C-2553; TkD Antti Räisänen 
(tjänstledig); vk DI Esko Alanen, SC 322, C-2544
spec lär: TkL Touko Hahkio, PTH Radioavdelningen, 69611; prof 
Esko Heikkilä, VTT Teletekniska laboratoriet, 456 4115; DI 
Ebbe Nyfors, SC 310, C-2546; TkL Juhani K Peltonen, SC 329b, 
C-2092
kansli: Katriina Sippola, SC 325, C-2546
Skogstorp radioforskningsstation, Kyrkslätt, tel 264 83I

Studieperioder

1.26.100 Radioteknik (3 sv)
40 + 13 ht

Lärare: vk prof Räisänen
Innehåll: Högfrekvensteknikens grunder: mikrovågskomponenter, 
antenner, radiovågornas utbredning, radiosändare och -mottaga
re, radioteknikens tillämpningar. (Motsvarar kurserna 1.26.24 
och 1.26.12, delvis).
Litteratur : Föreläsningskompendier

1.26.101 Elektromagnetik (2 sv)
27 + 13 vt

Lärare: bitr prof Lindell
Innehåll: Fria, styrda och inneslutna elektromagnetiska vagor. 
Analys av olika slag av vågledare och resonatorer. (Motsvarar 
kursen I.26.OI)
Litteratur: Föreläsningskompendium 
Förkunskaper: 1.55.126 Fältteori
1.26.102 Elektromagnetikens matematiska metoder (2 sv)

27 + 13 ht
Lärare: bitr prof Lindell
Innehåll: Matematisk formulering av problem inom elektromagne- 
tiken: dualtransformation, affintransformation, Huygens prin
cip, Lorentz-transformation, ekvivalensteorem, Greens dyad samt



128

exempel på tillämpningar. Vågors utbredning : inhomogena eller 
anisotropa media. (Motsvarar kursen 1.26.02)
Litteratur : Föreläsningskompendium 
Förkunskaper: 1.26.101 Elektromagnetik
1.26.103 Approximativa metoder inom elektromagnetiken (3 sv)

27 + 13 vt
Lärare : bitr prof Lindell
Innehåll : Lösning av problem inom elektromagnetiken approxi
mativt : perturbationsmetoden, asymptotmetoden, variationsme
toden, momentmetoden samt tillämpning av dessa på olika prob
lem från elektromagnetikens område. (Motsvarar kursen 1.26.03) 
Litteratur: Föreläsningskompendium 
Förkunskaper : 1.26.101 Elektromagnetik
1.26.111 Mikrovågsteknik (2 sv)

27 + 13 ht 
Lärare : TkL Peltonen
Innehåll : Mikro- och delvis millimetervågsteknik. Anpassare 
(koaxiala, vågrörs- och mikrostripkretsar) nonreciproka kompo
nenter, riktkopplare, filter, andra passiva mikrovågskompo- 
nenter. Aktiva kretsar : Varaktordioden, varaktortillämpningar 
(frekvensmultiplikatorer, effektblandare, bipolära- och MESFET- 
transistorer, lavindioder, Gunn-dioder, andra halvledarkompo
nenter (pin-dioder). Oscillator- och förstärkarkretsar. (Mot
svarar kurserna 1.26.14 och 1.26.12 delvis).
Litteratur: Howes, Morgan : Microwave Devices, Device Circuit 
Interactions.
Förkunskaper: 1.26.100 Radioteknik samt 1.26.101 Elektromagne
tik
1.26.116 Millimetervågsteknik (2 sv)

27 + 13 ht 
Lärare : doc Räisänen
Innehåll: Millimetervågor, röroscillatorer, halvledaroscil- 
latorer, blandare, detektorer, vågledare, passiva komponenter, 
utbredning i fria rummet, antenner, mottagare, mätteknik, till- 
lämpningar.
Litteratur: Föreläsningskompendium
Förkunskaper : 1.26.100 Radioteknik samt 1.26.111 Mikrovågsteknik
1.26.125 Radarteknik (2 sv)

27 + 13 vt 1 hvt 
Lärare : prof Heikkilä
Innehåll: Radarns funktionsprincip, observationsförmåga, sig
nalens modulering och tolkning av informationen, hastighets- 
mätning och detektering av mål i rörelse, radarns konstruktion 
och dimensionering samt systemanalys och -syntes. (Motsvarar 
kursen 1.26.25)
Litteratur: Förelåsningskompendier 
Förkunskaper: 1.26.100 Radioteknik
1.26.127 Rad ionavigationsteknik (2 sv)

27 + 13 ht 
Lärare : TkL Hahkio
Innehåll : Funktionsprineipen för olika radionavigationssystem, 
jämförelse av olika system, fel förorsakade av flervägsutbred- 
ning, bestämning av positionen för reflekterande hinder. (Mot
svarar kursen 1.26.27)
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Litteratur: Föreläsningskompendier 
Förkunskaper : 1.26.101 Elektromagnetik 
Föreläses ej under läsåret 1985-86.
1.26.129" Satellitsystem (2 sv)

27 + 13 vt 2 hvt
Lärare : doc Somervuo _
Innehåll : Satellitkommunikationsbegrepp, olika satellitkommuni
kationssystem, TV-satelliter, markstationernas uppbyggnad och 
funktion, små markstationer och deras tillämpningar.
Litteratur: Föreläsningskompendier
Förkunskaper: 1.26.100 Radioteknik och 1.26.101 Elektromagnetik 
Föreläses ej under läsåret 1985-86.
1.26.130 Radiovetenskap (3 sv)

27 + 13 + laborationer 13 ht 
Lärare : doc UrpoInnehåll: Astronomins och radioastronomins grunder. Antenner, 
mottagare (radiometrar), spektrometrar och observationsmetoder 
som används inom radioastronomin. Radioastronomins senaste re
sultat. 2 laboratoriearbeten. (Motsvarar kursen 1.26.30) 
Litteratur: Föreläsningskompendier
Förkunskaper: 1,26.100 Radioteknik samt 1.26.101 Elektromagne— 
tik.
Föreläses ej under läsåret 1985-86
1.26.141 Radiovågornas utbredning (2 sv)

27 + 13 ht
Lärare : bitr prof LindellInnehåll: Utbredning och spridning av radiovågor i olika media 
samt i samband med hinder och gränsytor. Som exempel_på till- 
lämpningar problem från telekommunikationstekniken pa jorden 
och i rymden, fjärranalysen (remote sensing) och radiovågornas 
effekttillämpningar. (Motsvarar kursen 1.26.41)
Litteratur: Föreläsningskompendium 
Förkunskaper: 1.26.101 Elektromagnetik
1.26.149 Forskarseminarium i radioteknik (1 sv)

54 + 0 ht & vt 
Lärare: vk prof Räisänen
Innehåll : Rapporter framförda av olika forskare samt diskus
sion om forskningen inom radiotekniken och elektroniken. 
(Motsvarar kursen 1.26.49)
Förkunskaper: 1.26.100 Radioteknik samt 1.26.101 Elektromagne— 
tik.
1.26.151 Licentiatkurs i elektromagnetik (5 sv)

28 + 14 ht
Lärare : doc Sarvas och bitr prof Lindell
Innehåll : Integralekvationsmetoder vid lösning av spridnings
problem.Litteratur: Colton-Kress: Integral equation methods in scat
tering theory. Wiley 1983, 267 s.
1.26.152 Licentiatkurs i radioteknik (5 sv)

27 + 13 ht
Lärare : spec lär NN
Innehållet fastställs i början av hösttermin 1985.
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1.26.153 Licentiatkurs i elektromagnetik (5 sv)
27 + 13 vt

Lärare : bitr prof Lindell
Innehålls Innehållet fastställs i slutet av år 1985.
1.26.154 Licentiatkurs i radioteknik (5 sv)

27+13 vt
Lärares spec lär NN
Innehållet fastställs i slutet av år 1985.
I.26.I6I Antennteori (2 sv)

27 + 13 vt
Lärares bitr prof Lindell
Innehålls Analys- och syntesmetoder för olika strålarkonstruk
tioners allmänna principer, antennmottagning, aperturstrålare, 
antenngrupper, vandringsvågsantenner, trådantenner, slits- och 
hornantenner, spegel- och linsantenner, bredbandiga antenner. 
(Motsvarar kursen 1.26.61)
Litteraturs Föreläsningskompendium 
Förkunskapers 1.26.101 Elektromagnetik
I.26.17I Miljöelektronik (2 sv)

27 + 13 vt 
Lärares doc Urpo
Innehålls Fjärranalysens (remote sensing) grunder och speciellt 
användningen av mikrovågor inom fjärranalysen. Fjärranalysme
toder, - apparater och -tillämpningar. Användningen och före
komsten av radiovågor på jorden och i människans närmiljö. 
(Motsvarar kursen 1.26.71)
Litteraturs Läroboks W. Flocks Electromagnetics and the envi
ronment, Prentice-Hall, 1979, 325 s.
Rekommenderas inte för dem som valt kursen 1.26.174. 
Förkunskapers Förkunskaper från elektromagnetiken är att re
kommendera .
1.26.174 Fjärranalys (3 sv)

27 + 13 + laborationer 13 vt 
Lärares TkD Hallikainen
Innehålls Grunderna för fjärranalys med hjälp av radiovågor, 
passiva och aktiva fjärranalysmetoder, fjärranalyssatelliter. 
Exempel på fjärranalystillämpningar (mätning av markens, hav
sytans och atmosfärens egenskaper). 2 laboratoriearbeten. 
Litteraturs Föreläsningskompendier
Förkunskapers 1.26.100 radioteknik och 1.26.101 elektromagne
tik
I.26.I8I Tillämpad mikrovågsteknik (2 sv)

27 + 13 ht 
Lärares DI Nyfors
Innehålls Medicinska tillämpningar av mikrovågors diagnostiska 
och terapeutiska tillämpningar, absorption av högfrekvent ef
fekt och expositionsgränserna. Tillämpningar av radiovågor inom 
industrins givare samt deras tillämpningar, materials dielek
triska egenskaper och användning av högfrekvent effekt fär upp
värmning och torkning.
Litteraturs Föreläsningskompendium
Förkunskapers 1.26.100 Radioteknik och 1.26.101 Elektromagnetik
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1.26.190 Laborationer i radioteknik (3 sv)
IH + 0 ht 1 hvt, laboratorieövningar ht + vt samman
lagt HO h

Lärares TkD Hallikainen föreläser, vk prof NN och assistenter
na leder laboratorieövningarna.
Innehåll: Föreläsningskurs i mikrovågsteknik och 9 _labora
toriearbeten. På föreläsningarna behandlas olika mikrovågsmät- 
ningsinstrument och -metoder såsom signalgenerering, detek- 
tion, impedansmätning, mätning av frekvens, effekt och spekt
rum, mätning av dämpning och brus samt kalibrering av mottaga
re. Av laboratoriearbetena anknyter sex till mikrovågstekniken 
och tre till radiovågors utbredning och antenner. (Motsvarar 
kursen 1.26.90)
Litteratur: Föreläsningskompendier
Förkunskaper : 1.26.100 Radioteknik samt 1.26.101 Elektromagne— 
tik.
I.26.I92 Specialarbete i radioteknik (2 sv) 

vt + ht sammanlagt 80
Lärare: vk prof Räisänen samt assistenterna
Innehåll: Ett aktuellt specialarbete som anknyter till under
visnings- och forskningsverksamheten inom radiotekniken. I ar
betet ingår teoretiska och empiriska utredningar samt en 
skriftlig rapport. (Motsvarar kursen 1.26.92)
Förkunskaper : 1.26.100 Radioteknik samt 1.26.190 Laborationer 
i radioteknik, höstterminens laboratoriearbeten.

I.26.I97 Planeringsövning (2 sv)
0+80 vt

Lärare : bitr prof Lindell, prof Valtonen
Innehåll : Ett teoretiskt eller numeriskt arbete från elektro- 
magnetikens eller kretsteorins område.
Förkunskaper: 1.26.103 Approximativa metoder inom elektromag- 
netiken eller 1.55.160 Fortsättningskurs i kretssyntes.
1.26.199 Laborationer i elektronik (3 sv)

0 + H0 + H0 vt
Lärare: vk prof NN, radioteknikens assistenter, inriktnings- 
alternativets övriga assistenter
Innehåll: Sammanlagt 10 laboratoriearbeten och ett specialar
bete från elektronfysikens, radioteknikens, tillämpade elekt
ronikens och teoretiska elektroteknikens områden.

I.38 TELEFONTEKNIK
prof : Kauko Rahko, SG 215, C-23H5
bitr prof : Matti Karjalainen, SE 211, C-279H
doc: TkD Risto Hämeen-Anttila, SG 22H, C-29H0; TkD Bertil 
Godenhielm, 1603738; TkD Eero Lampio, SG 22H, C-29H0, 790522; 
TkD Stefan Hertzberg, SG 212, С-2308
överass: NN, SG 212, С-2308
lab ing : DI Tapio Erke, SG 218, C-230H
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ass: DI Reijo Juvonen, SG 210, C-2941; DI Kalevi Kilkki, SG 
227, C-2314
spec lär: TkL Pauli Lallo, DI Reijo Svensson, DI Seppo Toivo
nen, TkL Matti Tossavainen, TkL Jorma Hirvensalo, DI Reijo Ju
vonen, DI Raimo Kolkki, TkL Mikael Roos, SG 224, C-2918
kansli: Arja Hänninen, SG 213, C-2305

Studieperioder
1.38.100 Kommunikationens och forskningsarbetets grunder (2 sv) 

27 +27 vt
Ansvarig lärare: prof Rahko
Innehåll: Utnyttjning av bibliotek och datakällor, datorba- 
serade informationssystem. Konferensteknik och förhandlings
förmåga. Muntlig och skriftlig framställning. Utarbetning av 
litteraturutredning. Forskningsarbetets grunder.
I.38.IIO Informationsförmedlingsteknik I (3 sv)

40 + 14 vt
Lärare: DI Erke, DI Harjula
Innehåll: Teleförmedlingssystem, teorin för kopplingsfält. Te
lenät. Optiska nät. Trafik- och köteori.
Förkunskaper: 1.72.114
1.38.115 Byråteknikens grunder (3 sv)

27 + 27 ht
Lärare: prof Rahko
Innehåll: Byråns informationssystem. Byråsplanering. Nya tele
tjänster.
1.38.116 Teleinformationsteknik (2 sv)

27 + 0 vt
Lärare: prof Rahko
Innehåll: Informationsteknikens grunder. System, som gäller 
informatik och automatik. Decentraliserad databehandling.
1.38.117 Teleinformationsteknikens lab arbeten (2 sv) 

vt
Lärare: prof Rahko
Innehåll: Lab arbeten för fördjupningsområde teleinformations- 
tekniken.
Förkunskaper: Utbldningprogrammets gemensamma ämnestudier.
1.38.122 Teleinformationsförmedlingsteknik II (2 sv)

27 + 14 ht
Lärare: prof Rahko
Innehåll: Teleförmedlingssystem, datamaskinstyrning. Telenät. 
Trafik- och köteori, trafikmätning. Dimensionering av upptaget- 
och kösystem. Terminaler.
1.38.123 Informationsförmedlingsteknikens lab arbeten (2 sv) 

ht
Lärare: prof Rahko
Innehåll: Studieperiodens 1.38.122 lab arbeten
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1.38.124 Informationsförmedlingsteknikens specialarbete (2 sv) 
О + 80 vt

Lärare : prof Rahko
I.38.132 Licentiatkurs i telefonteknik 

54 + 34 ht + vt 
Lärare: prof Rahko
Innehåll: Innehållet väljs i början av terminerna.
föredrag. Exkursioner. 
Förkunskaper: 1.38.20 eller I.38.12O och 1.38.121

Seminarie-

1.З8.1ЗЗ Licentiatkurs i programmering av teleförmedlings- 
system 
27 + 27 ht

Lärare: TkL Hirvensalo
Innehåll: Programmering och standardisering av teleförmed- 
lingssystem. Specialproblem i programmering av teleförmed- 
1ingssystem. Programmering som gäller signalering. Underhall- 
nings- och ansvarighetsfrågor. Situationen i Finland.
1.38.141 Teletrafikteori (3 sv)

27 + 27 vt 
Lärare: DI KilkkiInnehåll: Planering och dimensionering av allmänna telenät. 
Spärrningsformell. Trafikkällor. Trafikmätning, övningsarbete. 
Förkunskaper: Utbildningprogrammets gemensamma ämnestudier.

I.38.155 Telekablar (2 sv)
27 + 14 vt 

Lärare: TkL HalmeInnehåll: Telenätets kablar, olika kabelkonstruktioner. Kab
larnas egenskaper och användning.
Förkunskaper: Utbildningsprogrammets gemensamma ämnesstudier.

1.38.162 Telefonverkteknik (2 sv)
27 + 0 ht

Lärare: spec lär DI Svensson, DI Toivonen, TkL Tossavainen 
Innehåll: Telefoninrättningarnas tekniska, ekonomiska, admi
nistrativa och organisatoriska frågor samt frågor i anslutning 
till planering, funktion och personal- och arbetsförhållanden. 
Förkunskaper: Utbildningsprogrammets gemensamma ämnestudier.

1.38.163 Teleanordningsteknik (2 sv)
27 + 14 ht

Lärare: DI KolkkiInnehåll: Telefonnätets terminaler, såsom telefoner jämte 
tilläggsutrustning, och datatransmissionsanordningar för tele
fonanslutningar. Specialtelefoner. Telefonväxlar och byråtele- 
anordningar. Allmänna och slutna specialnät, bilradiotelefon
näten, SJ :s och kraftbolagens nät.
Förkunskaper: Utbildningsprogrammets gemensamma ämnesstudier.

I.38.I65 Optisk informationsförmedling (2 sv)
27 + 14 ht 

Lärare: spec lär NN
Innehåll: Optiska förmedlingssystem, deras komponenter, kopp- 
lingsfält och användning i telefonnätet.
Förkunskaper: Utbildningsprogrammets gemensamma ämnestudier.
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1.38.166 Programmering av telesystem (2 sv)
27 + 14 ht

Lärare : TkL Hirvensalo
Innehåll; Grunderna för programmering av teleförmedlingssystem 
Förkunskaper : Utbildningsprogrammets ämnestudier.
1.38.167 Teleautomatik (2 sv)

27 + 14 ht
Lärares TkL Lallo
Innehåll : Teleförmedlingssystem (centraler). Datorstyrning av 
förmedlingssystem.
Förkunskaper: Studieperiod 1.38.110
1.38.168 Kommunikationsteknik för styrning och kontroll (2 sv)

27 + 14 ht
Lärare : NN
Innehålls Olika styr- och kontrollanordningars principer, egen
skaper och användningsmetoder. Kommunikationsteknik för slutna 
styr- och kontrollsystem. Exempel.
Förkunskaper: Utbildninprogrammets gemensamma ämnestudier.
1.38.170 Teleteknikens byggdelar (2 sv)

28 + 0 vt
Lärares NN
Innehåll : Minidatorer och mikroprocessorer i telekommunika
tionssystem. Funktion, tilläggskomponenter, minnen. Program
vara. Mångprocessorsystem. Integrerade kretsar som byggdelar i 
telekommunikationsnät. Optiska byggdelar. Industrins produk- 
tionella frågor.
Förkunskapers Utbildningsprogrammets gemensamma ämnesstudier.
1.38.171 Mångprocessorsystem (2,5 sv)

40 + 13 ht
Lärare: TkL Aspelund och TkD Pulkkis
Innehålls Mångprocessorns definition och inre organisation. 
Datastyrda, behovsstyrda och dynamiska mångprocessorstruk
turer . Matrisprocessorer, "löpande band" -processorer och 
äkta mångprocessorer. Minnets organisation.Mångprocessor- 
datorns operativsystem, systemprogram och tillämpningsprogram. 
Grunderna i programmering av mångprocessorsystem. Exempel på 
förverkligade mångprocessorsystem.
Förkunskaper: 1.79.118 eller motsvarande
1.38.172 Datorsystemens prestationsförmåga och tillförlitlig

het (2 sv)
27 + 13 vt

Lärare : DI Lehtinen och TkD Pulkkis
Innehålls Mätning, analys, simulering och planering av till
förlitliga och effektiva datorsystem.
Förkunskaper : 3.76.105
1.38.173 Laboratoriearbeten i datorsystem (2 sv)

0 + 54 ht + vt
Innehålls Olika laboratoriearbeten angående datorsystem. 
Förkunskaper: 1.79.118, 2.61.157 eller motsvarande
1.38.174 Specialarbete i datorsystem (3 sv)

0 + 120 ht + vt
Innehåll : Ett självständigt laboratoriearbete under handledning 
Förkunskapers 1.79.118, 1.38.173 eller motsvarande
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1.38.181 Lokala nät (2 sv)
27 + 14 ht

Lärare: DI Juvonen
Innehåll: Nätens struktur, hierarki och styrningsprinciper. 
Normer och standard. Dataförmedlingsanordningar. ISDN -väx
lar. LAN.Förkunskaper: Utbildningsprogrammets gemensamma ämnesstudier.
1.38.182 Informationsteknikens specialarbete (2 sv)

0 + 80 vt
Lärare: prof Rahko
Specialarbete inom informationsteknikens motivkrets
1.38.183 Byråteknik (2 sv)

27 + 14 vt
Lärare: TkL RoosInnehåll: Byråautomationens målsättning, realisationsmodeller. 
Textbehandlings- och transmissionsapparater.
1.38.184 Datornäten (2 sv)

27 + 14 ht
Lärare: DI Juvonen
Innehåll: ISO-referensmodell, lokala nät, allmänna datanät, 
protokoll och deras definering och verifiering, decentraliserad 
databehandling, byrånät.
Förkunskaper: Utbildningprogrammets gemensamma ämnestudier.

1.38.190 Teknisk akustik (4 sv)
48 + 24 ht, 0+9 vt

Lärare: bitr prof Karjalainen
Innehåll: De fysikaliskt-materiella grunderna för akustiken, 
elektroakustik, grundbegrepp av buller-, byggnads- och rum
akustik.
1.38.191 Kommunikationsakustik (2 sv)

30 + 15 ht
Lärare: bitr prof Karjalainen
Innehåll: Ljudets frambringande, hörseln, psykoakustik, tek
nisk audiologi.
1.38.192 Talbehandling (3 sv)

32 + 32 vt
Lärare: bitr prof Karjalainen
Innehåll: Koding och digital representation av talsignaler, 
talsyntes, taligenkänning och talsignalanalys, tillämpningar.
1.38.193 Seminarium i akustik och ljudbehandling (2 sv)

27 + 13 vt
Lärare: bitr prof Karjalainen 
Innehåll: Årligen varierande innehåll.
1.38.195 Signalprocessorer och digital behandling av Ijudfrek- 

venssignaler (3 sv)
28 + 48 ht

Lärare: bitr prof Karjalainen
Innehåll: Grunderna för digital behandling av signaler, signal
processorer och programmering, signalprocessorer som kretskom
ponenter, tillämpningar.
Litteratur: Meddelas vid början av terminen
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1.38.196 Akustisk mätteknik (3 sv)
32 + 24 ht 

Lärare : doc Lampio
Innehåll : Testing av mätmikrofoner, mätning av akustisk impe
dans, audiologiska forskningar, mätningar i byggnadsakustik, 
mätning av buller och vibration, forskning av hydrodynamiska 
vibrationer, planering av ekofritt rum, datortillämpningar. 
Förkunskapers 1.38.190
1.38.198 Akustisk fältteori (4 sv)

48 + 32 vt
Lärare : NN
Innehåll : Kinetisk gasteori, vågekvationen, akustisk ljud
strålning, akustiska kretselement och kretsar, horn, geomet
risk akustik, statistisk akustik, numeriska metoder, Ijuddif- 
raktion, ljudutbredning i fasta kroppar.
1.38.199 Licentiatkurs i akustik (6 sv)

30 + 15 ht, 30 + 15 vt
Lärare : bitr prof Karjalainen
Innehåll : Kurs med årligen varierande innehåll.

1.48 SYSTEMTEORI 
prof: NN
doc: prof Heikki Koivo, Tammerfors tekniska högskola, 931-162332; 
TkD Andrea Holmberg, 4698329; TkD Jussi Orava, C-2291 ; TkD Raimo 
Ylinen, 456646?
lab ing : TkD Timo Eirola, SG 407, C-2507
ass: TkL Kim Pingoud, SG 420, C-2297; DI Pauli Sipari, SG 420, 
C-2297; DI Panu Harmo, C-2921
spec lär: doc Markku Nihtilä, SG 424, C-2095; TkD Grazyna Pa
junen, SG 416, C-2499; DI Kaj Juslin, SI 241-E, C-4561
kansli: Pirkko Mähönen, SG 411, C-2494

Studieperioder
1.48.105 System och deras modeller (4 sv)

54 + 54 ht + vt 
Lärare : doc Ylinen
Innehåll : Teorin för dynamiska system, differential- och dif
ferenssystem. Styrbarhet, observerbarhet, stabilitet. Till
st åndsregulatorn, tillståndsestimatorn. Optimal reglerteknik. 
Teorin för automater.
Litteratur: Hakkala-Ylinen: Johdatus moderniin systeemi- ja 
säätöteoriaan, Otakustantamo 442, 1980.
1.48.110 Systemmetodologi (6 sv)

78 + 54 ht + vt 1 hvt
Lärare : NN
Innehåll : Optimal reglering (Pontryagins princip, dynamisk 
programmering, Hamilton-Jacob is teori). Stokastik (grunder,
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estimering, identifiering, stokastisk reglerteknik). System
algebra. Grundteorin för stora hierarkiska system. Praktiska 
tillämpningar.
Förkunskaper: 1.48.105
1.48.122 Laborationer i systemteknik (2 sv)

0 + 35 ht
Lärare : NN
Innehåll : Simulering av systemmodeller med analogiräknare och 
digital dator.
1.48.125 Identifierings- och estimeringsmetoder (2 sv)

28 + 28 ht 
Lärare : doc Nihtilä
Innehåll : Introduktion av några estimerings- och identifie- 
ringsmetoder. Teoretiska grunder. Parameterestimering. Till- 
ståndsestimering. Stokastiska (Bayesian, maximum likelihood) 
och deterministiska (kvadratfelsminimering) metoder. Algorit
mer och justering av dessa. Praktiska synpunkter på esti
mering.
Förkunskaper : 1.48.105 eller 1.74.111
1.48.127 Adaptiva system (2 sv)

28 + 28 vt 
Lärare : TkD Pajunen
Innehåll: Teorier och metoder för självinställande, adaptiva 
och lärande system.
Förkunskaper: 1.48.105 eller 1.74.111 eller motsvarande.
1.48.150 Simulering av kontinuerliga system (2,5 sv)

28 + 28 vt 
Lärare: DI Juslin
Innehåll: Allmänna principer för simulering. Användning av 
analogiräknare, digitala datorer samt hybridräknare vid simu
lering. Realisering av simuleringsspråk, färdigprogram. Lös
ningsmetoder för partiella differentialekvationer och rand- 
värdesproblem. Tillämpningar.

1.55 TEORETISK ELEKTROTEKNIK
prof : Martti Valtonen, SC 123, C-2366
bitr prof : Veikko Porra, SC 311, С-2547
lab ing: DI Jaakko Forssen, SC 119, C-2860 (tjänstledig); vk 
DI Timo Veijola, SC 119, C-2860
lekt: TkL Kari Mannersalo, SC 112, C-2364
ass: Ebbe Nyfors, SC 110, С-29Ю (tjänstledig), vk DI Kimmo 
Silvonen, SC 110, C-2910; tf Tauno Nykänen, SC 122, C-2927
spec lär: TkD Jaakko Malmivuo, 931-32941; DI Jan Holmberg, 
VTT-6514
kansli: SC 113, C-2946, Raijaliisa Karhu
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Studieperioder
I.55.IO3 Elektroteknik (2,5 sv)

40 + 39 ht & vt 
Lärare: lekt Mannersalo
Innehåll: 1. Analys av lik- och växelströmskretsar. 2. Elekt
ronik: dioder, transistorer, transistor- och operationsför- 
stärkare, digitalkretsar. 3. Elmätteknik: mätmetoder och inst
rument för mätning av de elektriska grundstorheterna. 4. El
maskiner: transformatorer, lik- och växelströmsmaskiner. 
Litteratur: Föreläsningskompendium
1.55.112 Strömkretsar och nät (3 sv)

27 + 27 ht
Lärare: prof Valtonen
Innehåll: Egenskaper hos spolar, kondensatorer och motstånd 
samt ström- och spänningskällors egenskaper. Kirchhoffs 
ström- och spänningslag. Kretsarnas olika lösningsmetoder: 
länk-, knut- och lagringsmetoden, samt metoder av Thevenin och 
Norton. Analys av växelströmkretsar med fasvektorer. Resonans
kretsar, stegkretsar, bryggkopplingar. Analys av symmetriska 
trefassystem.
Litteratur: Voipio: Virtapiirit ja verkot. Voipio: Virtapiirien 
ja verkkojen harjoitustehtäviä, föreläsningskompendium.
1.55.113 Elektriska och magnetiska fält (3 sv)

27 + 27 vt
Lärare: prof Valtonen
Innehåll: Grundgrepp av elektriska och magnetiska fält, fält
kraft, potential, flöde och flödestäthet samt strömtäthet. 
Lagarna av Coulomb, Gauss, Ampere och Biot-Savart. Klot-, cylin
der- och plansymmetriska fält. Räkning av resistans, kapaci- 
tans och induktans. Brytning i gränsyta och spegelbildprincip. 
Permanenta magneter. De elektriska och magnetiska fältens 
kraftverkningar. Induktion.
Litteratur: Voipio: Sähkö- ja magneettikentät, föreläsningskom
pendium.
1.55.116 Licentiatkurs i teoretisk elektroteknik (10 sv)

54 + 27 ht + vt 
Lärare: prof Valtonen 
Innehåll: Ärligen varierande
1.55.118 Klassisk fältteori (4 sv)

40 + 27 vt
Föreläses ej under läsåret 1985-86
1.55.121 Kretsanalys (2 sv)

27 + 27 ht
Lärare: prof Valtonen
Innehåll: Kretsarnas lösning med matrisräkning. Ström- och 
spänningsstyrda ström- och spänningskällor samt transforma
torers inflytan på kretsekvationer. Tvåportarnas framstäl- 
lingssätt: öppenport-impedans-, kortslutningsadmittans-, ked- 
jematris. Ingångs- och transmissionsfunktioner samt kretsars 
naturliga frekvens och stabilitet. Transientfenomenens behand
ling med Laplace-transformation.
Litteratur: Voipio: Piirianalyysi osa I ja II. Föreläsningskom
pendium.
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1.55.126 Fältteori och radioteknikens grunder (3 sv)
27 + 27 vt

Lärare: prof ValtonenInnehåll: Transmissionsledningens kretsekvationer na tid- och 
frekvensnivå. Smiths diagram och impedansernas anpassning. Vek
torpotential. Lösning av tvådimensionerade statiska fält. Max
wells ekvationer i integral- och differentialform. Poyntings 
vektor. Homogena elektromagnetiska planvågor i förlustfri media 
och media med förluster. Styrda TEM-, TM-och TE-vågor och räkt- 
angulära vågrör. Dipolantenner.
Litteratur: Voipio: Siirtojohtojen teoria. Keränen: kenttäteo
rian harjoitustehtäviä. Föreläsningskompendium.
1.55.151 Kretssyntes (2 sv)

27 + 27 vt, 1 hvt 
Lärare: bitr prof Porra
Innehåll: Syntes av passiva kretsar: Systemfunktioner. Posi
tiva realfunktioner. Approximationer för olika önskefunk- 
tioner. Realisering av LC-, RC- och RL-kretsar. Syntes av ak
tiva RC-filter: Aktiva element. Realiseringsmetoder. Känslig- 
hetsfunktion. Tidsdiskreta filter, digitalfilter.
Litteratur: Scanlan: Circuit theory, vol 2, s 306-521; Huels- 
man. L.S. & Allen, P.C., Theory and design of active filters. 
Föreläsningskompendium.
1.55.155 Kretsplaneringens numerära metoder (2 sv)

27 + 24 vt, 2 hvt 
Lärare: bitr prof Porra
Innehåll: Numeriska kretsanalys- och -planeringsuppgifter. 
Lösning av ett lineärt ekvationssystem med LU-metoden. Analys 
i frekvensområdet. Icke lineära kretsar i tidsområdet. Beräk
ning av känsligheten med Tellegens teorem. Optimeringsmetoder. 
Optimering i parameterrymden, s-planet och frekvensområdet. 
Litteratur: Chua, Lin: Computer-aided analysis of electronic 
circuits.
1.55.160 Fortsättningskurs i kretssyntes (2 sv)

27 + 13 ht 2 hvt
Lärare; prof Valtonen
Innehåll: Tvåportars syntes. Planering av passiva Butterworth-, 
Tshebyshev-, Bessel- och elliptiska filter. Planering av 
transmissionsledningfilter.
Litteratur: Zvevev, A.I.: Handbook of Filter Synthesis. Teknii
kan käsikirja 4. Föreläsningskompendium.
1.55.161 Aktiva filter (2 sv)

27 + 13 vt
Lärare: DI Jan Holmberg
Innehåll: Planering av lågpass-, högpass- och bandpassfilter 
samt faslineära filter med hjälp av operations förstärkare, 
resistanser och kapacitanser eller operationsförstärkare 
och kopplade kapacitanser.
Litteratur: Ghausi & Laker: Modern Filter Design - Active RC 
and Switched Capacitor.
I.55.I63 Forskareseminarium i elektromagnetism och krets

teori (0,5 sv)
13 + 0 ht & vt

Lärare: bitr prof Lindell, bitr prof Porra, prof Valtonen
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I.55.I67 Elektrotekniska laborationer (3,0 sv)
0 + 42 vt + ht 

Lärare : bitr prof Porra
Innehåll: Teman: Specifikt motstånd och Hall-fenomen. Tran
sistorernas specifika kurvor och parametrar. Transistorför
stärkarens egenskaper. Operationsförstärkarens grundkopp
lingar. Oskillatorer. A/D- och D/A-konvertrar. Logiska port
kretsar. Integrerade digitalkretsar (MSI). Microprosessorer 
och deras användning i automatik. VHF-områdets impedansmät
ningar. Mätning av stående vågor. Radioförbindelse med horn
antenner.
Litteratur : Föreläsningskompendium.
1.55.184 Biolektriska fenomen (2,5 sv)

27 + 13 vt 
Lärare: TkD Malmivuo
Innehåll: Karaktär av bioelektriska fenomen. EKG, EMG och MKG 
som bioelektriska fenomen och deras användning i klinisk diag
nostik. Volymkällornas och volymledarnas teori, kopplingfält
teori, rak- och invertproblem och diplohypotes i elektrokar
diografi .
Litteratur: Plansey, R: Bioelectric phenomena.
1.55.186 Allmän information (0,5 sv)

27 + 0 ht
Lärare: NN
Innehåll: Presentation av elavdelningen för första årkursens 
studenter. Inriktningsalternativens och fördjupningsområdenas 
kortfattade presentation och besök i laboratorierna. Skol- 
ningsprogrammets examensfordringar och dessa utveckling, jäm
förelse med utländska högskolor. Statistik som hänför sig 
till studierna. Examensstadgan, speciellt frågor angående 
rättsskyddet. Arbetsmarknadsinformation. Exempel på elingen- 
jörens uppgifter inom arbetslivet. TH:s och elavdelningens ad
ministration .

1.66 TILLÄMPAD ELEKTRONIK
prof: TkD Paavo Jääskeläinen, SG 309, C-2234
bitr prof: TkL Veikko Porra, SC 311, С-2547
doc: prof Matti Bergström, Helsingfors Universitet, 650 211
lab ing: Raimo Salminen, SE 308, С-2947
överass: Matti Linnavuo (tjänstledig), SG 311, C-2090
ass: Veli Kontra, SG 311, C-2090; DI Erkki Siivola, SE 311, 
C-2165; DI Timo Veijola, С-2145
spec lär: PhD Pentti Uuspää, VTT-4561; TkL Pentti Haikonen, 
VTT-6485; TkL Tapio Lahti, VTT-4872; TkL Raimo Sepponen, SG 315, 
711 211; TkL Seppo Nevalainen, VTT-6530
kansli: Lea Söderman, SG 310, C-2238
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Studieperioder

1.66.100 Grunderna i tillämpad elektronik (3 sv)
27 + 27 ht

Lärare: bitr prof PorraInnehåll: Komplement till kretsteorin ooh de aktiva kretsar
nas teknik. Operationsförstärkartillämpningar. Mikroprocessor- 
tillämplingar. _
Litteratur: J. Hillman: Microelectronics, McGraw-Hill 1979. 
Förkunskaper : 1.66.111
1.66.111 Elektronik (3,5 sv)

54 + 54 ht + vt 
Lärare : bitr prof PorraInnehåll: Komponenter och kopplingar för elektroniska system. 
Förstärkare. Oskillatorer. Puls- och digitalkretsar. Konstruk
tion av enkla elektroniska kretsar.
Litteratur: J. Millman: Microelectronics, McGraw-Hill 1979. 
Kurskompendium.
Förkunskaper: 1.55.112, 1.55.113 och 1.55.121
1.66.114 Audiofrekvensteknik (2 sv)

27 + 14 vt på jämna år 
Lärare : TkL LahtiInnehåll: Behandling av lågfrekvenssignaler. Tal-, musik- och 
andra tillämpningar.
Litteratur: Kurskompendium.
Förkunskaper : 1.66.111
1.66.115 Videoteknik (2 sv)

27 + 14 vt på udda år 
Lärare: TkL HaikonenInnehåll: Behandling av videosignaler. Kommunikationstillamp- 
ningar, speciellt televisionsteknik. Andra tillämpningar. 
Litteratur: Kurskompendium.
Förkunskaper : 1.66.100, 1.26.100
1.66.121 Laboratoriearbeten i tillämpad elektronik (4 sv)

0 + 96 ht + vt
Lärare: prof Jääskeläinen och assistenter
Innehåll: Laboratorieövningar och specialarbeten till
1.66.124. Analogiteknik och 1.66.128 Pulsteknik.
Litteratur: Kurskompendium.
Förkunskaper: 1.55.167, 1.66.100 och 1.26.199
1.66.124 Analogiteknik (3 sv)

54 + 13 ht
Lärare : prof JääskeläinenInnehåll: Analogielektronik; metodik av forskning och utveck
ling. . „ , . .Litteratur: Gray, Meyer: Analysis and design of analog integ
rated eircvits, II painos, Wiley. Kurskompendium.
Förkunskaper : 1.66.100
1.66.128 Pulsteknik (3 sv)

27 + 14 föreläsningar vt 1 hvt, räkneövningar vt
2 hvt

Lärare : prof Jääskeläinen
Innehåll: Linjär och olinjär pulsteknik.
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Litteratur: Kurskompend ium. Jääskeläinen, Neuvo: Sovellettu 
elektroniikka II, osa 2. Otakustantamo 285.
Förkunskaper: 1.66.100, 1.66.124
1.66.130 Användning av systemkomponenter (2 sv)

27 + 13 ht 
Lärare: TkL Linnavuo
Innehåll: Planering av beställmikrokretsar.
Litteratur: INSKO: Integroitujen piirien suunnittelu 106- 83; 
INSKO: Logiikkasuunnittelun virheettömyys 41- 84; Kurskompen- 
dium.
Förkunskaper: 1.66.100
1.66.143 Licentiatkurs i tillämpad elektronik I (6 sv)

27 + 13 ht
Lärare: prof Jääskeläinen 
Innehåll: Kanaltransistorkretsar 
Litteratur: Kurskompendium.
Förkunskaper: Tillämpad elektr. eller dyl. fördjupningsom- 
råde.

1.66.144 Licentiatkurs i tillämpad elektronik II (6 sv)
27 + 14 vt

Lärare: prof Jääskeläinen 
Innehåll: Kanaltransistorkretsar 
Litteratur: Kurskompendium.
Förkunskaper: 1.66.143
1.66.150 Anslutning av processdator (2 sv)

27 +14 vt 1 hvt 
Lärare: PhD öuspää
Innehåll: Dator och faciliteter. Anslutningsstandarder. Al
goritmer. Mjukvara.
Litteratur: Kurskompendium. Bjarland, Visti: Automaattinen 
prosessinohjaus. Otakustantamo 468, 1981.
Förkunskaper: Någon grundkurs av området

1.66.160 Bioelektronik (2 sv)
27 + 14 vt 2 hvt

Lärare: prof Bergström
Innehåll: Cellular bioelektronik. Information i biologiska 
systemer.
Litteratur: Kurskompendium.

1.66.161 Laboratoriearbeten i bioteknik (4 sv)
0 + 96 ht + vt

Lärare: prof Jääskeläinen och assistenter
Innehåll: Laboratorieövningar och specialarbeten i bioelekt
ronik.
Litteratur: Kurskompendium.
Förkunskaper: 1.55.167, 1.66.100 och 1.26.199
1.66.165 Bioteknisk instrumentering (2 sv)

27 + 14 vt 
Lärare: TkL Sepponen
Innehåll: Mätningar, apparater och system närmast i sjukhus- 
och omgivningsteknik.
Litteratur: Kurskompendium.
Förkunskaper: 1.66.111
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1.66.170 Elektronikens tillförlitlighet (2 sv)
27 + 14 vt

Lärare: TkL Nevalainen .
Innehåll: Tillförlitlighetsteori och tillämpningar speciellt 
med avseende på elektronik.
Litteratur: Pentti Jääskeläinen: Elektroniikan luotettavuus,
TKY 405.Förkunskaper : 1.66.111 och 0.02.100
1.66.171 Planering av elektronikapparater (2 sv)

27 + 13 ht 2 hvt
Lärare: TkL SalminenInnehåll: Organisering av planering. Val av komponenter. Funk
tions-, ergonomiska, service- mm frågor. Dokumentering. 
Litteratur: Kurskompendium.
Förkunskaper: 1.66.111

ELEKTRISK MÄTTEKNIK
bitr prof : Pekka Wallin, SC 114, C-2911
doc: prof Kalevi Kalliomäki, Uleåborgs Universitet, 981-345 411 
FD Jyrki Kauppinen, Uleåborgs Universitet, 981-345 411
lab ing: DI Jaakko Forssen (tjänstledig), SC 119, C-2860; tf 
lab ing, DI Timo Veijola
ass: TkL Marja-Leena Junttila, SI 426, C-2156
spec lär: TkL Esa Häkkinen, 648 727 : TkL Heikki Seppä, SI 429, 
STF-6419
kansli: Liisa Karhu, SC 113, C-2946

Studieperioder

1.66.180 Elektrisk mätteknik (3 sv)
27 + 30 ht, 0 + 15 vt

Lärare : bitr prof WallinInnehåll: Mätningars terminologi, mätteori och felanalys, 
mätmetoder och grunder för mätapparatur (digital- och analog
mätare, mätbryggor och kompensationsmätningar, oskilloskop, 
mätgivare, mättransformatorer, apparatur för insamling av 
mätresultat, beaktande av mätarens belastningsfel). I labora
toriet utförs praktiska grundmätningar.
Litteratur: Kurskompendier
1.66.181 Elektronik och mätteknik (2 sv)

27 + 11 ht
Lärare : bitr prof Wallin
Innehåll: Elektronikkomponenter, genomgång av elektroniska 
mätinstrument och mätmetoder.
OBS ! Bara en av kurserna 1.66.181, 1.66.180 och 1.55.103 kan 
ingå i studerandes läroprogram.
Litteratur: Kurskompendier
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1.66.182 Elektronisk mätteknik (2 sv)
20 + 25 vt

Lärare : ass, TkL Marja-Leena Junttila
Innehåll : Elstorheternas elektroniska mätmetoder ooh mätappa- 
rater samt elektroniska mätsystem: t ex mätning av impedans, 
mätning av spänning, spektralanalys, instrumentbandspelare, 
mätelektronik och mätautomation.
Litteratur: Aumala-Kalliomäki-Wallin: Mittaustekniikka II, 
Otakustantamo 421 ; Kurskompendier.
Förkunskaper : 1.66.180
1.66.183 Elektroniska mätningar inom industrin (2 sv)

27 + 13 ht
Lärare : bitr prof Wallin
Innehåll : Mätning av de allmännaste icke elektriska storheter 
na med elektroniska metoder (givarteknik). Kursen innehåller 
bl a processindustrins mätningar och miljöskyddsmätningar. 
Litteratur: Kurskompendier
1.66.184 Störningsfrågor beträffande elektronikapparatur 

( 1 sv)
14 + 12 vt

Lärare: spec lär Häkkinen
Innehåll : Källor för elektromagnetiska störningar, störningar 
nas bekämpning, störningar från apparat till apparat, och syn 
punkter på den interna planeringen.
Litteratur: Aumala-Kalliomäki-Wallin: Mittaustekniikka II, 
Otakustantamo 421 ; Kurskompendier.
Förkunskaper : I.66.I8O
1.66.185 Mätningarnas begränsningar (2 sv)

27 + 6 ht
Lärare : bitr prof Wallin
Innehåll : Mätningarnas teoretiska grunder, matematisk och fy
sikalisk felanalys, begränsningar vid noggranna mätningar, 
precisions mätmetoder.
Litteratur: Kurskompendier
Förkunskaper : I.66.I8O, 1.66.182, 1.66.184
I.66.I87 Produktutveckling av elektronikapparatur (4 sv)

24 + 10 ht, 0 + 30 vt 
Lärare: prof Jokinen och bitr prof Wallin
Innehåll: Se 1.17.110 samt planering och konstruktion av mät- 
apparatur.
Litteratur: Jokinen, T: Tuotekehityksen perusteet. Otakustan
tamo 402.
Förkunskaper: 1.66.180, 1.66.182
Obs ! Bara en av kurserna 1.17.1 10, 1.66.186 och 1.72.123 kan 
ingå i studerandes läroprogram.
I.66.I91 Licentiatkurs i mätteknik (7,5 sv)

54 + 14 ht + vt
Lärare : bitr prof Wallin, doc Kalliomäki, doc Kauppinen,
TkL Seppä
Innehåll: Ärligen varierande. Detaljerna anmäls på an
slagstavlan.
Litteratur : Kurskompendier
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1.69 ELEKTRONFYSIK 
(ST = Sähkötalo 1)
prof: prof Juha Sinkkonen, ST 226, C-2393
doo: TkD Juhani von Boehm, Y 327, C-2084; TkD Ralf Graeffe,
42001 s TkD Heikki Ihantola, 562 3977 ; prof Jouni Heleskivi,
ST 230, 4-6300; prof Peter Krusius, TTKK, 931-16111; TkD Pekka 
Kuivalainen, ST 227, C-2398; FD Matti Leppihalme, ST 415,
4-6301 ; Ph.D. Arto Lietoila, 558 922
lab ing: doc Pekka Kuivalainen, ST 227, C-2398
överass: doc Juhani von Boehm, ST 217, C-2397
ass: DI Hannu Tenhunen, ST 414, 4-6306; DI Kari Halonen, ST 314, 
4-6315
spec lär: TkL Simo Eränen, ST 245, 4-4773; TkL Ulrika Gyllen- 
berg-Gästrin, ST 414, 4-6306; DI Markku Orpana, ST 147, 4-6647; 
TkL Helena Pohjonen, ST 315, 4-63Ю; DI Markku Ranta, ST 4-4770; 
FT Henrik Stubb, ST 248, 4-6317; DI Markku Ylilammi, ST 213, 
4-4765
kanslist Raija Antila, ST 224, C-2399

Studieperioder

1.69.100 Elektromaterialfysik (3 sv)
42 + 14 ht 

Lärare: DI YlilammiInnehåll: Termodynamikens grunder, materians elektronstruktur, 
bandteori, modeler, halvledare, isolatorer, halvledarkompo- 
nenter och deras framställning, materians optiska och magnetiska 
egenskaper.
Litteratur: Förelåsningskompendium 
Förkunskaper : 0.03« 146, 1.66.1 12
1.69.105 Elektroniska komponenter (1 sv)

28+0 vt
Lärare: DI Orpana „ . . .Innehåll: Elektroniska komponenters egenskaper, användning och
handel.
Förkunskaper : 1.69.100
1.69.110 Diskreta halvledarkomponenter (2 sv)

28 + 14 vt
Lärare: prof Sinkkonen
Innehåll: Diskreta komponenters fysikaliska och elektriska 
egenskaper.
Förkunskaper: 1.69.100
1.69.116 Materialfysik (2 sv)

28 + 14 vt
Lärare : prof Sinkkonen
Innehåll : Inledning till fasta tillståndets fysik. Kristall- 
strukturer, gittersvängningar, elektriska och magnetiska egen-
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skaper hos metaller, halvledare och isolatorer.
Förkunskaper: Smnesstudier i fysik samt 1.69.100
1.69.120 Transportteorin med tillämpningar (3 sv)

42 + 14 ht
Lärare : prof Sinkkonen
Innehåll: Elektrisk transportteori, spridningsmekanismer, gal- 
vanomagnetiska samt termo- och fotoelektriska fenomen, heta 
laddningsbärare, icke-linjära fenomen, transportfenomen i MOS- 
transistorns kanal.
Förkunskaper: 1.69.116
1.69.125 Kvantelektronik (2 sv)

28 + 14 ht 
Lärare : TkL Eränen
Innehåll : Halvledares optiska egenskaper, ljusets absorption, 
optiska konstanter, emissionsövergångar, stimulerad emission. 
Litteratur: J.I. Pankove, Optical Processes in Semiconductors, 
Dover (1975), förelåsningskompendium.
Förkunskaper: 1.69*116
1.69.130 Tillverkning av integrerade kretsar (2 sv)

28 + 14 ht, 2 hvt 
Lärare: DI Ranta
Innehåll : Apparatur och metoder vid tillverkning av integre
rade kretsar.
Litteratur: Förelåsningskompendium 
Förkunskaper : 1.69.110
I.69.136 Planering av integrerade kretsar (3 sv)

28 + 28 ht 1 hvt 
Lärare : TkL Pohjonen
Innehåll : Uppbyggnad och planering av analoga och digitala in
tegrerade kretsar.
Förkunskaper: 1.69.110
1.69.141 Tunnfilmsteknik (2 sv)

28 + 14 vt
Lärare : TkL Gyllenberg-Gästrin
Innehåll : Tunn- och tjockfilmsteknikens tillverknings- och ana
lysmetoder samt komponenter.
Litteratur: Förelåsningskompendium
1.69.146 Laborationer i halvledarkomponenter (3 sv)

0 + 120 ht + vt
Ansvarig lärare : prof Sinkkonen 
Innehåll : Program och specialarbeten
Förkunskaper: De obligatoriska studieperioderna i fördjup- 
ni ngsområ de t halvledarkomponenter.
1.69.150 Elektroniska komponenters tillförlitlighet (2 sv)

28 + 14 vt 
Lärare : TkL Palmen
Innehåll : Diskreta komponenters, integrerade kretsars och hyb
ridkretsars tillförlitlighet, felmekanismer samt testningsme
toder .
Litteratur: Föreläsningskompendium
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1.69.155 Elektroniska givare (2 sv)
28 + 14 vt

Lärare: doc Kuivalainen .
Innehåll: Kursen behandlar elektroniska givare, speciellt 
givare framställda med hjälp av halvledarteknik, givarnas fy- 
sikaliska egenskaper, deras framställning samt användning. 
Litteratur: Föreläsningskompendium 
Förkunskaper: 1.69.100
Kursen föreläses vart annat år alternerande med 1.b9.1b5.
Kursen föreläses ej under läsåret 1985-86.
1.69.161 Laborationer i halvledarmaterial (3 sv)

0 + 120 ht + vt
Ansvarig lärare : prof Sinkkonen 
Innehåll: Program- och specialarbeten
Förkunskaper: De obligatoriska studieperioderna i fördjupnxngs- 
området halvledarmaterial.
1.69.165 Optoelektronik och integrerad optik (2 sv)

28 + 14 vt
Lärare : doc Leppihalrae _
Innehåll: Ljusvågors utbrädning i materia, optiska fibrer ocn 
fibergivare, optoelektronikens och integrerade optikens kompo
nenter, tillämpningar.
Litteratur: Förelsäningskompendium och valda partier av böcker 
i ämnet.
Förkunskaper: 1.69.100
Kursen föreläses vart annat år alternerande med 1.69.155. Före
läses under läsåret 1985-86.
1.69.175 Licentiatkurs i elektronfysik I L (5 sv)

28 + 14 ht
Lärare: prof Sinkkonen
Innehåll: Analys och simulering av halvledarkomponenter. 
Förkunskaper: 1.69.110 och 1.69.116
1.69.176 Licentiatkurs i elektronfysik II L (5 sv)

28 + 14 ht
Lärare : doc Leppihalme
Innehåll: Fotonik omfattande de nyaste komponenterna inom Opto
elektroniken och integrerade optiken och framställningstekno
logi samt tillämpningar.
1.69.177 Licentiatkurs i elektronfysik III L (5 sv)

28 + 14 vt
Lärare : prof Sinkkonen
Innehåll: Brus i halvledarkomponenter 
Förkunskaper : 1.69.110 och 1.69.116
1.69.178 Licentiatkurs i elektronfysik IV L (5 sv)
Lärare : FT StubbInnehåll: Elektriskt aktiva plaster, fysikaliska och elektriska 
egenskaper samt elektrotekniska tillämpningar.
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1.72 TELEKOMMUNIKATIONSTEKNIK 
prof: Seppo J Halme, SE 216, С-2367
doc: TkD Viljo Hentinen, Oy Nokia Ab Elektronik; TkD Jan Ek
berg, STF telelaboratoriet; TkD Kari Ilmonen, Oy Yleisradio Ab 
TkD Leo Sintonen, TTKK
lab ing: DI Tapani Nieminen, SE 219, C-2368
överass: TkL Sven-Gustav Häggman (tjänstledig); vk tekn Paavo 
Alku, SE 209, C-2026
ass: DI Michael Hall (tjänstledig); vk tekn Jouni Väänänen,
SE 118, C-2919
spec lär: TkL Lauri Halme, DI Sulo Leisio, SE 118, C-2919; DI 
Pentti Lindfors, DI Markku Kurki, Sanoma Oy; TkD А В Sharma,
SE 117, C-2363; DI Seppo Kuusisto, PTV; DI Ulla Karjalainen,
SE 219, C-2368
kanslisekreterare: stud merk Sari Kiveliö, SE-218, С-2044

Studieperioder
I.72.IO6 Förmedling av grafisk information (2 sv)

24 + 14 ht
Avsedel för studerande vid elektrotekniska avdelning och trä- 
förädlingsavdelningens inriktningsalternativ för grafisk tek
nik.
Lärare: DI Kurki
Innehåll: Nya telegrafmetoder: telefax, teletex, telset, 
teletext m m, transformation av grafisk och alfanumerisk in
formation för överföring, digitalisering och kodning, över
föring, I/O-tekniker.
Förkunskaper: Fordras inte
1.72.114 Telekommunikationsteknikens grunder (3 sv)

27 + 14 + 18 vt
Lärare: prof Halme, prof Rahko
Innehåll: Datatransmissionens grunder, informationsförmed- 
lingsteknikens grunder.
Förkunskaper: Studieperioder i matematik och fysik samt elav- 
delningens 1. studieårets studieperioder.
I.72.I22 Informationsöverföringsteknik I (4 sv)

54 + 54 ht 
Lärare: prof Halme
Innehåll: Numeriska och analoga signaler, sampling, digitala 
och analoga system i tidområdet och frekvensområdet, brus och 
störningar, numeriska överföringssystem, överföring av en kon
tinuerlig våg och kontunuerliga modulationssystem, smalban- 
diga signaler.
Litteratur: Halme-Rahko: Tietoliikennetekniikan perusteet. 
Förkunskaper: 1.72.114
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1.72.123 Produktutveckling inom telekommunikationssystem 
24 + 29 ht 1 hvt

Lärare : prof Halme och prof Jokinen
Innehåll: Produktions utvecklingsarbete, planering av produk
ternas utvecklingsverksamhet, innovationer. Värdeanalys. Pro
duktpolitik. Bevakning av projektet. Anskaffning av resurser. 
Innovationsseminaren inom telekommunikationssystem.
Obs. Endast en av studieperioderna 1.17.110, 1.66.186 och
1.72.123 kan genomföras.
Litteratur: Jokinen: Tuotekehityksen perusteet.
1.72.127 Numerisk overforingsteknik (4 sv)

54 + 27 ht + vt
Lärare prof HalmeInnehåll: Planering av numeriska överföringssystem, som exempel 
1juskabelsystem, datamoden och radiosystem. Tillämpningstek- 
niska begränsningar, inverkan av störningar och intersymbol 
interferens, linjekudning och synkronisering. Optimumtjämnare. 
Felskydd. Moduleringmetoder i radiosystem, transmissionsegen-

Förkunskaper : 1.72.120 eller 1.72.122
1.72.128 Telekommunikationssignalernas behandlingsteknik (2 sv)

27 + 14 ht 
Lärare : DI Nieminen
1.72.130 Ledningstransmission och elektromagnetiskt skydd 

(4 sv)
27 + 27 ht

Lärare: DI Peurala, DI Väisänen
Innehåll: Ledda elektromagnetiska vågor och teorin för trans- 
missionsledningar, några vanliga ledningstrukturer och kablar, 
ledningars och kablars samt andra konstruktioners överförning 
och skärmning. Jordning. Laboratoriearbeten.
Litteratur: Halme: Johtotransmissio ja sähkömagneettinen suo
jaus .
Förkunskaper: 1.72.114, 1.26.100
1.72.131 Radiotelefoner (2 sv)

27 + 13 vt
Lärare : DI NNInnehåll: Internationella avtal inom radioområde, nationella 
bestämmelser och samarbete. Beroende av radiovågornas utbred
ning av frekvens och terräng. Snabbfädning. Radiostörningar. 
Tekniska egenskaper av radiotelefonapparatur. Olineara feno
men i sändare och mottagare. Tekniska krav och mätmetoder. 
Principer för planering med beaktande för trafikmängder, frek
vensindelning och interferensstörningar. Exempel. Inspektion 
och lisensärenden av radioapparater.
Förkunskaper: 1.71.122
1.72.132 Rundradioverksamhet (2 sv)
Lärare : doc Ilmonen
Innehåll : Rundradioverksamhetens begrepp och organisationens 
grunder. Studioverksamhet, programöverföring och mottagning. 
Normer. Programverksamhet. Planeringsövning och studering av 
Rundradions olika avdelningar.
Föreläses ej under läsåret 1985-86
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1.72.133 Radiotelefoner II (2 sv)
27+13 vt 

Lärare : DI NN
Innehåll : Studieavsnittet är en fortsättning på kursen 
I.72.131 Radiotelefoner. Kursen behandlar speciellt praktiska 
frågor rörande radiotelefonernas förverkligande.
Föreläses ej under läsåret 1985-86
1.72.13^ Digitala radiolinkVar (2 sv)

27 + 13 ht 
Lärare : TkL Laine
Innehåll : Digitala radiolinksystem, modulationssä11 och an
vändningsalt ernati v. Frekvensområden. Användbarhets krav. De- 
finiering av förbättringsfaktorerna förande avbrott och säk- 
ringsdon. Planeringsteknik.
Föreläses ej under läsåret 1985-86
I.72.I36 Ljuskabelteknik (2 sv)

30 + 30 kl 
Lärare : TkD Sharma
Innehålls Teorin för ljusets spridning i en optisk fiber.
Ljuskoblarnas tillverkningsmetoder. Digitala och analoga ljus 
kabelsystem. Mätteknik. Tillämpningsområden.
Föreläses ej under läsåret 1985-86
I.72.I37 Eloptik och laser (2 sv)

27 + 14 vt 
Lärare TkD Paunonen
Innehåll: Grunder för optik och radiometrik, fotografi, laser 
och holografi
Förkunskap: Allmänna studier inom utbildningsprogrammet
1.72.140 Informationsteori och kodningsmetoder (3 sv)

40 + 20 vt
Lärare : doc Ekberg
Innehåll : Informat ionsbegrepp och kodningssatser. Käll- och 
kanalkodning. Inom telekommunikationen använda kodnings- och 
avkodningsmetoder och dessas realisering programmässigt. Kont 
roll av transmissionsfei i transmiss ionsprotokoll och informa 
tionsskydd i datanät.
Litteratur: Ekberg-Halme: Koodausteoria; Ekberg-Halme: Infor
maatioteoria.
Förkunskap: 1.72.120 eller 1.72.122
1.72.141 Laboratoriearbeten i överföringsteknik (2 sv)

0 + 20 ht + vt
Lärare : prof Halme
Innehåll : Mätningar av överföringssystem 
Förkunskap : 1.72.120 eller 1.72.122
I.72.15O Telematik (2 sv)

27 + 3 vt
Lärare : doc Hentinen, DI Kuusinen
Innehåll : Nättjänster, Terminaltjänster : teletex, videotex, 
telefax/datafax. Tillämpningar: kontorsautomation, telekonfe- 
rens, förmedling av meddelanden.
Förkunskap : 1.72.114
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1.72.153 Datatransmission (3 sv)
40 + 20 vt

Lärares DI Lei s io _ 1.Innehåll: Basbandstransmission. Modulationsmetoder for taiKa- 
naler. Möjligheter för informationsöverföring i telefon- ooh 
datanät. Allmänna datanätet. Datornät och transmissionsproto- 
koll.Förkunskap : 1.72.120 eller 1.72.122
1.72.154 Programmeringsteknik inom informationsöverföringen 

(2 sv)
15 + 40 ht

Lärare : doc Sintonen, DI Karjalainen
Innehåll: Specificering av telekommunikationsprogramvara. Pro
ducer ing av programvara. Introduktion av en övningsprocessor 
och uppgörande av ett telekommunikationsprogram med den. 
Förkunskap : 1.72.120 eller 1.72.122
1.72.155 Processorer i överföringsteknik (1 sv)

1 + 0 vt
Lärare : prof Halme . .. .Innehåll : Specialarbete som handlar processor 1 overfonngstek
nikFörkunskap : 1.72.120 eller 1.72.122
1.72.156 Forskarseminarium i telekommunikationsteknik (0,5 sv 

27 + 0 ht + vt
Lärare ; prof Halme . . ..Innehåll: Varierande ternata från telekommunikationsteknikens 
område. Presentation av diplomarbeten, licentiatarbeten och 
doktorsavhandlingar samt gästföreläsningar. Studieveckornas 
antal gäller för ett föredrag som inte ansluter sig till 
examensarbete.
I.72.160 Licentiatseminarium i telekommunikationsteknik 

(5 sv/termin)
54 + 27 ht + vt

Lärare : prof Halme _ _ .Innehåll : Licentiatseminariums subjekt varieras ärligen, un
der läsåret 1984-85 behandlas den digitala dataöverföringens 
räknemetoder under namnet "Den digitala dataöverföringens 
teoretiska grunder". Den digitala dataöverföringens och 
block—kodningens grunder. Konvolutionskodning och digital 
dataöverföring. Sändarkodning vid digital dataöverföring.
1.72.171 Specialarbete i överföringsteknik I (1 sv)

0 + 0 ht + vt
Lärare : prof HalmeInnehåll: Studerande kan välja ett av olika slags specialar
beten i överföringsteknik.
Förkunskaper : 1.72.120 eller 1.72.122
1.72.172 Specialarbete i overforingsteknik II (2 sv)

0 + 0 ht + vt
Lärare : prof HalmeInnehåll: Studerande kan välja ett av olika slags specialar
beten i överföringsteknik.
Förkunskaper : 1.72.120 eller 1.72.122
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1.72.173 Specialarbete i överföringsteknik III (3 sv)
О + 0 ht + vt 

Lärare : prof Halme
Innehåll : Studerande kan välja ett av o"1 ikä slags specialar
beten i överföringsteknik.
Förkunskaper : 1.72.120 eller 1.72.122
1.72.17*1 Specialarbete i informationsteknik (3 , sv)

0 + O ht + vt 
Lärare : prof Halme
Innehåll: Studerande kan välja ett av olika slags specialar
beten i informationsteknik.
Förkunskaper : 1.72.120 eller 1.72.122
1.72.175 Specialarbete i programmeringsteknik inom informa

tionsöverföring (1 sv)
0 + 0 ht + vt 

Lärare : doc Sintonen
Innehåll : Studerande kan välja ett av olika slags specialar
beten i programmeringsteknik inom informationsöverföring.

1.74 REGLERTEKNIK
prof: Antti Niemi, SG 412, C-2486
bitr prof: Jouko Virkkunen, SG 413, С-2922
doc : Urpo Kortela, SG 413, C-2922; Markku Nihtilä, C-2929; 
Ingmar Tollet, C-2929; Paavo Uronen, Uleåborgs Universitet, 
981-44049
lab ing: doc Pentti Lautala, SG 414, С-2094
överass: TkD Urpo Kortela, SG 413, C-2922 (tjänstledig)
ass: TkD Grazyna Pajunen, SG 416, C-2499; DI Heikki Välisuo, 
SG 415, C-2499
spec lär: TkD Aaro Wiio; DI Tapani Savolainen 
kansli : Riitta Uotinen, SG 422, C-2929

Studieperioder

1.74.100 Dynamiska system (2 sv)
28 +28 vt 1 hvt 

Lärare: bitr prof Virkkunen
Innehåll: Mekaniska, strömnings- och blandningsprocesser, ke 
miska reaktionernas dynamik, exempel på industriprocesser. 
(Motsvarar kursen 1.74.00)
Litteratur: Kortela, Virkkunen: Dynaamiset järjestelmät. Ota 
kustantamo, 1979.
Förkunskaper: Grundkurserna i fysik och matematik, 1.74.102 
eller motsvarande.
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1.74.102 Matematiska hjälpmedel i reglerteknik (1 sv)
12 + 12 vt 1 hvt 

Lärare: bitr prof Virkkunen
Innehåll: Laplacetransformen, Fouriertransformen, z-transformen. 
Överföringsfunktioner, impulser och svar. Tillståndsekvationer. 
Förkunskaper: Grundkurserna i matematik

1.74.104 Instrumenteringsteknik (2 sv)
28 + 28 ht

Lärare: bitr prof Virkkunen
Innehåll: En allmän översikt av processindustrins mätteknik 
och överföring av mätinformation samt apparater för reglertek
nik. (Motsvarar kursen 1.74.04)
Litteratur: Kortela, Virkkunen: Instrumentointitekniikka. Ota-
kustantamo, 1984. .Förkunskaper: Grundkurserna i fysik och matematik, i.í4.iu¿ 
eller motsvarande.
1.74.107 Reglerteknikens grunder I (2 sv)

28 + 28 vt 2 hvt 
Lärare: bitr prof Virkkunen
Innehåll: Kursen innehåller grundteorin för den klassiska 
återkopplade regleringen och den skapar en grund för förståel
se av industriprocessernas reglering med exempel på typiska 
regleringsmetoder. (Motsvarar kursen 1.74.07)
Litteratur: Kortela, Virkkunen: Säätötekniikan perusteet. Ota- 
kustantamo, 1982. Glad, Ljung: Reglerteknik. Studentlitteratur,
Förkunskaper: Grundkurserna i fysik och matematik, 1.74.102 
eller motsvarande.
1.74.108 Laboratoriearbeten i reglerteknik B (2 sv)

0 + 40 ht
Lärare: bitr prof Virkkunen
Innehåll: Reglering av processmodeller med olika metoder. 
(Motsvarar kursen 1.74.08)
Studieperioden är avsedd för studerande från övriga avdel
ningar än S och Tf.
Förkunskaper: 1.74.115 eller motsvarande
1.74.110 Grunder i regler- och systemteknik (2 sv)

28 + 28 vt 
Lärare: prof NiemiInnehåll: Beskrivning, konstruktion och inställning av kompo
nenter och dynamiska system och deras tids- och frekvensbe
teende: överföringsfunktioner, blockshemat, tillståndsekva
tioner. Frekvenssvar. Karakteristiska egenskaper av system, 
analogier och de olika representationsformernas samband. Åter
kopplade system.Litteratur: Glad, Ljung: Reglerteknik. Studentlitteratur, Lund, 
1981.Förkunskaper: Studierna i det elektrotekniska uppskolnings- 
programmets matematik eller motsvarande.
1.74.111 Reglerteknik (2 sv)

28 + 28 ht
Lärare: bitr prof Virkkunen
Innehåll: Diskreta former av tidskontinuerliga system. Disk
reta regelalgoritmer. Kompensering av störningar. Modellering 
av system.
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Litteratur: Ljung : Reglerteori ; Moderna analys- och syntesme
toder. Studentlitteratur, Lund, 1981.
Förkunskaper: 1.74.110
1.74.115 Reglerteknikens grunder II (3 sv)

42 + 28 ht
Lärare: bitr prof Virkkunen
Innehåll: Analys av lineariska system i tidsplanet. Optimal 
reglering, bestämning av systemets tillstånd, parameteresti
mering. (Motsvarar kursen 1.74.15)
Litteratur: Ljung: Reglerteori; Moderna analys- och syntesme
toder. Studentlitteratur, Lund, I98I.
Förkunskaper: 1.74.107 eller motsvarande.
1.74.120 Grunder i processdynamik (2 sv)

28 + 28 ht
Lärare: prof Niemi
Innehåll: Beskrivning av industriella material- och energie- 
processer för reglertekniska ändamål. Konstruktion och be
handling av dynamiska modeller och syntes till systemmodel
ler.
Litteratur: Niemi: Prosessidynamiikka. INSKO 85-73. 
Förkunskaper: 1.74.110 eller motsvarande
1.74.121 Optimal reglering (2 sv)

28 + 28 vt
Lärare: doc Lautala
Innehåll: Optimeringsmetoder baserade på dynamisk program
mering och variationsanalys. Optimal prediktion, reglering och 
styrning.
Litteratur: Jacobs: Introduction to Control Theory. Oxford Uni 
versity Press, 1974.
Förkunskaper: 1.74.111 eller motsvarande.
1.74.122 Laboratoriearbeten i reglerteknik A (2 sv)

0 + 40 vt
Lärare: prof Niemi
Innehåll: Reglering av processmodeller med olika metoder. 
Förkunskaper: 1.74.111 eller motsvarande.
I.74.I25 Reglertekniska processtillämpningar (5 sv) L 

41 + 28 vt
Lärare: prof Niemi och bitr prof Virkkunen
Innehåll: Årligen varierande subjekt om industriella processer 
Seminarier.
Förkunskaper: 1.74.107, 1.74.115 eller motsvarande.
1.74.135 Servoteknik (2 sv)

28 + 28 ht 
Lärare: TkD Wiio
Innehåll: DC- och АС-servosystem och deras kombinationer. 
Elektrohydrauliska servosystem. Användning av datorer och mät
instrument i servoteknik. I övningarna ingår ett laboratorie
arbete. (Motsvarar kursen 1.74.35)
Förkunskaper: 1.74.110 eller 1.74.107 eller motsvarande.
1.74.141 Inledning till språk för processtyrning (1 sv)

14 + 14 ht
Lärare: DI Savolainen
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Innehåll: Programmering i styrning av realtida systemer. 
Grunder i MCL-50 processtyrningsspråket.
1.7^.151 Seminarium i forsknings- och diplomarbete (1 sv) 

40 ht + vt
Lärare : prof Niemi, prof Halme, bitr prof Virkkunen 
Innehåll: Granskning av aktuella forsknings- och diplomar
bete .
1.74.165 Licentiatkurs i reglerteknik (6 sv) L 

28 + 14 ht
Lärare : prof Niemi
Innehåll: Årligen varierande subjekt.
Litteratur: Goodwin, Sin: Adaptive Filtering, Prediction and 
Control. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, 1984.
1.74.166 Licentiatkurs i reglerteknik (6 sv) L 

28 + 14 vt
Lärare : prof Niemi
Innehåll: Årligen varierande subjekt.

1.79 DIGITALTEKNIK
prof : Leo Ojala, SE 309, C-2235
doc: Ph.D Harri Jäppinen, SITRA, 641 877
överass: Ph.D Harri Jäppinen (tjänstledig), tf TkD Jussi Orava,
SG 120, С-2291
ass: DI Heikki Tuominen, SG 120, C-2291 (tjänstledig), tf TkL 
Nisse Husberg, SG 119, С-2176
spec lär: DI Heikki Bayr, Nokia, 567 2876; TkL Rauno Heinonen, 
VTT-Ellab, 456 6558; doc Harri Jäppinen, SITRA, 641 877 ; DI 
Torsten Lehtinen, Softman, 722 655; DI Markus Lindqvist, SG 111, 
C-2179; DI Markku Nuutinen, Fintronic, 692 6022 ; DI Esko T. Hau- 
tanen, Nokia Informationssystem, 567 2885; FK Henry Tirri, HY,
410 566; DI Heikki Tuominen, SG 120, C-2291; DI Ilkka Veuro, HPY,
606 3633
kansli: korrespondent Brita Roos (tjänstledig), tf Tellervo Ke
to, SG 114, C-2292

Studieperioder

1.79.110 Grunderna i digitalteknik (2 sv)
27 + 27 ht 

Lärare : DI Rautanen
Innehåll: Representation av digital information. Digital arit
metik och digitala koder. ASM-scheman. Kombinations- och sek
venskretsar. Logiska funktioner och hur de förenklas. Använd
ning av MSI-kretsar. Minnen och deras uppbyggnad. Problem med 
fördröjning i digitala apparater. Inledning till digitala sys
tem.
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1.79.112 Övningsarbeten i digitalteknik (3 sv)
О + 8l ht + vt

Innehålls Laboratoriearbeten kring hur mikrodatorer ooh data
maskinssystem fungerar, hur de används och testas.
Förkunskaper : 1.79.119 och 1.38.171
1.79.114 Specialarbete i digitalteknik (3 sv)

0 + 120 ht + vt
Innehåll : Planering av digitala tillämpningar på system-, ap
parat- och programnivå samt testning och dokumentering av det 
förverkligade systemet. Arbetet utföres i grupper på 1-3 stu
derande under handledning.
Förkunskaper : 1.79.112
1.79.118 Grunderna i mikrodatorteknik (2 sv)

27 + 13 ht 1 hvt
Lärare : DI Veuro
Innehåll : Introduktion till mikroprocessortekniken. Mikropro
cessorns uppbyggnad och arkitektur. Grunderna i programmering 
av mikroprocessorer. Exempel på tillämpningar.
Förkunskaper : 1.66.111 eller motsvarande
1.79.119 Mikrodatorer : maskin- och programvara (4 sv)

54 + 27 vt
Lärare : DI Bayr och DI Nuutinen
Innehåll : Grundkurs i planering av mikrodatorsystem. Växel
verkan mellan program och maskinvara i förverkligade system. 
Förkunskaper: 1.79.118 eller motsvarande
1.79.123 Övningsarbeten i mikrodatorteknik (2 sv)

0 + 54 ht + vt
Innehåll: Laboratorie- och programarbeten i användning av mik
roprocessorer, programmering, styrning och testning av appa
rater .
Förkunskaper: 1.79.118 eller motsvarande
1.79.124 Mikrodatorsystem: planering och konstruktion (2,5 sv 

40 + 13 vt
Lärare : DI Lindqvist, DI Mattila och DI Toivonen 
Innehåll : Mikroprocessorteknologins nuläge och framtid. Mikro
datorernas inverkan på elektronikplaneringen. Speciella krav 
som bruksomgivning, tillverkning och service ställer på plane
ringen. Mikrodatorsystemens tillförlitlighet och testning. 
Exemple på mikrodatorbaserade planeringsprojekt. Seminarieföre 
drag.
Förkunskaper : 1.79.119
1.79.125 Specialarbete i mikrodatorteknik (3 sv)

0 + 120 ht + vt
Innehåll : Planering av mikroprocessortillämpningar på system-, 
apparat- och programnivå samt konstruktion och testning av pro 
totyp. Arbetet utföres i grupper på 1-3 studerande under hand
ledning.
Förkunskaper : 1.79.119 och 1.79.123
1.79.143 Logik och dess tillämpningar i informationstekniken 

(3 sv)
40 + 27 ht 

Lärare : DI Tuominen
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Innehåll: Sats- och predikatkalkyl: syntax, semantik och bevis
teori. Översikt över andra logiska kalkyler. Tillämpningar av 
logik inom informationstekniken, bl.a. mekanisk teorembevisning, 
verifiering av program och logisk programmering.
Förkunskaper: Utbildningsprogrammets ämnesstudier i matematik 
eller motsvarande.
1.79.147 Grunderna i databehandlingsteori (3 sv)

40 + 27 vt
Lärare: TkL Heinonen och DI Lehtinen
Innehåll: Diskreta strukturer. Grunderna i automatteori och 
formella språk. Riktighet och tillförlitlighet för datamaskins
program. Datamaskinernas principiella begränsningar.
Förkunskaper: Utbildningsprogrammets ämnesstudier i matematik 
eller motsvarande
1.79.151 Automater och formella språk (2 sv)

27 + 13 vt 
Lärare: TkL Heinonen
Innehåll: Temat varierar från år till år.
Förkunskaper: 1.79.147
1.79.153 Algoritmer och beräkningsbarhet (2 sv)

27 + 13 ht 
Lärare: TkL HeinonenInnehåll : Modeller för beräkningar. Mått på komplexitet. Prin
ciper för konstruktion av algoritmer. Klassificering och redu
cering av problem. Problemens lösbarhet.
Förkunskaper : 1.79*147
1.79.159 Hemlighållande och skydd av information (3 sv)

40 + 27 ht 
Lärare : DI Lindqvist
Innehåll: Behovet av skydd för information. Olika metoder och 
koder. Dechiffering av kodad information.
Förkunskaper : 1.79.147
1.79.179 Parallella och decentraliserade digitala system (3 sv) 

27 + 40 ht 
Lärare : prof OjalaInnehåll: Modeller av digitala system. Parallella system och 
deras beskrivning med hjälp av nätformalismer. Användning av 
datorstödda metoder. Opligatoriska övningsarbeten. Seminarie
övningar.Förkunskaper: Utbildningsprogrammets ämnesstudier i matematik 
eller motsvarande
1.79.183 Decentraliserad databehandling (2 sv)

27 + 13 vt 
Lärare : DI Tuominen
Innehåll: Användning av tidslogik i modeller för decentralisera
de system. Specifiering och verifiering av system.
Förkunskaper: 1.79.147
1.79.186 Parallell databehandling (2 sv)

27 + 13 vt 
Lärare : FK Tirri
Innehåll: Inledning till modeller för parallell databehandling.
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Exakt definiering, verifiering och bibehållande av parallell
behandlingens egenskaper.
Förkunskaper: 1.79.147
1.79.187 Grunderna i artificiell intelligens (2 sv)

27 + 27 ht
Lärare : doc Jäppinen
Innehåll : Principerna för problemlösning inom artificiell in
telligens. Problemlösning i form av heuristisk sökning i till- 
ståndsrymd. System av produktioner. Spel. Uppgörande av robot- 
plan.
Förkunskaper : 1.79.147
1.79.188 Speciella problem i artificiell intelligens (2 sv)

27 vt
Lärare : doc Jäppinen
Innehåll : Grundligare behandling av ett specialområde. Temat 
varierar från år till år.
Förkunskaper: 1.79.187
1.79.189 Specialarbete i databehandlingsteori (3 sv)

0 + 120 ht + vt
Innehåll : Självständigt utrednings- eller planeringsarbete 
som ansluter sig till ämnen presenterade i databehandlings- 
teorin. Arbetet görs i grupper på 1-3.
Förkunskaper: 1.79.151, 1.79.153, 1.79.179, 1.79.187 samt des
sutom I.79.159 eller 1.79.183 eller 1.79.186
I.79.194 Seminarium i databehandlingsteori (2 sv)

27 + 13 vt 
Lärare : prof Ojala
Innehåll: Presentation av aktuell forskningsproblematik inom 
databehandlingsteorin. Temat varierar från år till år. 
Förkunskaper: 1.79.147
I.79.198 Licentiatkurs i digitalteknik (10 sv)

86 + 27 ht + vt 
Lärare: prof Ojala
Innehåll : Aktuella forskningsproblem inom databehandlingstek
niken. Temat varierar årligen.
Förkunskaper: Grundexamens yrkesämne, inriktningsalternativ el
ker motsvarande i databehandlingsteori

I.8I ELDRIFTER OCH KRAFTELEKTRONIK
prof: Matti Mård, SI 408, C-2912
ass: TkL Vesa Vauhkonen, SI 411, С-2560
spec lär : DI Jouko Niiranen, Oy Kymi-Strömberg Ab, 5641

Studieperioder
I.8I.IOO Grunderna för strömriktarteknik (4 sv)

40 + 40 vt 
Lärare : prof Mård
Innehåll : Tyristorernas funktion. De viktigaste egenskaperna
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beträffande tyristordimensionering. Fodringar beträffande ström- 
riktarna. Reaktiv effekt och överströmmar. Inverkan pa nätet. 
Grunder för tvångskommutering. Vissa tvångskommuterande strom-
t3 k fc э. v» 6
Förkunskaper: 1.55.112, 1.55.113, 1.55.121 och 1.55.126 eller 
motsvarande kunskaper.
1.81.110 Fortsättningsstudieperiod i strömriktarteknik (3 sv)

27 + 40 ht
Lärare: prof Mård ..Innehåll: De allmänna principerna för strömriktarteknik. 
Tvångskommuterande strömriktare. Strömriktarnas statiska och 
dynamiska egenskaper. Användning av strömriktarna for effekt
reglering.
Förkunskap: 1.81.100
1.81.120 Kraftelektronikens komponenter (2 sv)

27 + 27 ht
Lärare: DI Niiranen .Innehåll: Dimensionering av tyristorernas och transistorernas 
kylning. Skydd mot överspänningar och överströmmar. Kommute- 
ringskretsarnas komponenter. Apparater använda för överföring 
av styrsignaler.
Förkunskaper: 1.81.100
1.81.150 Digital styrning av eldrifter (2 sv)

27 + 27 vt
Lärare: spec lär NN .Innehåll: Digital signal behandling vid eldrifters, elmas
kiners och kraftelektroniks styrning. Grunden för val av appa
ratur och program. Tillämpningsexempel från industri och sam- 
färdelse.
1.81.180 Eldrifter (3 sv)

27 + 36 ht
Lärare: prof Mård , . . .Innehåll: Klassifikation av eldrifter. Rörelse-ekvationer och 
lösningsmetoder. Lik- och växelströmmotordriftens tekniska lös
ningar. Styrning och reglering av drift. Driftval.
Förkunskaper: 1.17.100
1.81.185 Planering av eldrifter (5 sv)

54 + 54 ht + vt
Lärare: prof Mård ...Innehåll: De allmänna grunderna för planering och dimensio
nering av eldrifter. Elmaskiner som regleringsobjekt. El
driftens tillämpning för produktiva och ekonomiska ändamal. 
Optimering av teknisk, termisk, dynamisk och ekonomisk dimen
sionering. Vibrationsfenomen och skyddsteknik.
Förkunskaper: 1.17.100

1.84 AUTOMATIONSTEKNIK
prof: Aarne Halme, SG 408, С-2501
spec lär: DI Jaakko Temmes, VTT Säh-308, 456 6469

kansli: Pirkko Mähönen, SG 411, C-2494
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Studieperioder
1.84.122 Laboratoriearbeten i automationsteknik (2 sv)

0 + 40 ht
Lärare : prof Halme
Innehåll : Realisering av automations- och reglersystem för mo
dellsystem. Simulering av digitaliska algoritmer med datorer. 
Förkunskaper : 1.74.111 och 1.84.131 eller motsvarande.
1.84.131 Grunder i automationsteknik (2 sv)

28 + 28 ht
Lärare : prof Halme
Innehåll : Automation som begrepp och system. Instrumentering. 
Logik- och regelfunktioner. Hierarkiska system. Tillämpningar. 
Förkunskaper: -
1.84.132 Tillämpningar av automation för materialhandling (2 sv) 

28 + 28 vt
Lärare : NN
Innehåll : Automatiska produktionsceller. Flexibla produktions
system. Tillämpning av robotar. Digitalteknik i maskinstyrning. 
Mekatronik.
Förkunskaper : 1.84.137 eller motsvarande.
1.84.133 Kraftverksautomation (2 sv)

27 + 14 ht 
Lärare : doc Kortela
Innehåll : Specialegenskaper av kraftverksinstrumentering och 
-reglering. Modellering av mataren och ångpannan. Digitaliska 
kompensationsenheter. (Motsvarar studieperioden 1.74.133) 
Förkunskaper: 1.74.107 eller 1.74.110 eller motsvarande.
1.84.134 Automation för biotekniska processer (2 sv)

28 + 28 ht
Lärare : NN
Innehåll : Modellering och reglering av industriella biotekniska 
processer. Styrning av kontinuerliga och satsprocesser. Krav 
för automatisation och dess realisering. Sensorteknik för fer
mentationsprocesser.
1.84.136 Digitaliska automationssystem (2 sv)

28 + 28 vt
Lärare : prof Halme
Innehåll: Automatisering och instrumentering av industriella 
processer. Digitaliska automationssystem. (Motsvarar studie
perioden 1.74.136)
Förkunskaper : 1.74.104 eller motsvarande.
1.84.137 Robotik (2 sv)

28 + 28 vt
Lärare : DI Temmes
Innehåll : Konstruktions- och styrprinciper av robotar, exempel 
på olika robottillämpningar. Specialarbete. (Motsvarar studie
perioden 1.74.137)
Litteratur: Salmelin, Temmes : Robottiautomaatio. INSTO, 1984. 
Förkunskaper: 1.74.135 och 1.74.110 eller motsvarande.
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1.84.140 Digitaliska styrnings- och signalbehandlingsmetoder 
(3 sv)
28 + 28 ht 

Lärare: prof HalmeInnehåll: Digitaliska filtering av signaler. Algoritmer for 
filter och utjämnare. Digitaliska styrningsalgoritmer. Adaptiv 
tet i algoritmer.
Förkunskaper: 1.74.110 eller motsvarande.
1.84.142 Specialarbete i automationsteknik (2 sv)

0 + 80 ht + vt 
Lärare: prof HalmeInnehåll: Planering och/eller realisering av automationssystem 
för undervisning eller forskningsverksamhet.
Förkunskaper: 1.74.111 och 1.84.110 eller motsvarande.
1.84.150 Licentiatkurs i automationsteknik (5 sv)

28 + 14 ht
Lärare: prof HalmeInnehåll: Tillämpning av artificiell intelligens och expertsys 
tem i processautomation.
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2 AVDELNINGEN FÖR TEKNISK FYSIK

PROFESSURER
2.44 Teknisk fysik (materialfysik) 
2.56 Teknisk fysik (kärnteknik) 
2.61 Teknisk fysik (elektronik)

professor Byckling 
professor Routti 
professor Kohonen

STUDIERÂDGIVNING
Studievägledning för studieperiod
Alla lärare och övningsassistenter ger råd för studieperioder 
på sitt undervisningsområde. Då man söker rådgivning är det 
skäl att följa de av lärarna angivna mottagningstiderna, vilka 
vanligen återfinns på studieperiodens eller lärarens anslags
tavla.

Ämnesmässig studievägledning
De ansvariga lärarna samt de övriga ordinarie lärarna inom 
resp undervisningsämne ger ämnesmässig studievägledning.

Allmän studievägledning
Allmän studievägledning kan fås av avdelningens studierådgiva
re och på studiebyrån. Studierådgivaren för avdelningen för 
teknisk fysik är speciellt insatt i sitt utbildningsprograms 
regler och examenskrav. Ifall studerande har frågor som hänför 
sig till undervisningen, valet av inriktnings- eller fördjup- 
ningsalternativ, ansökningar före avläggandet av examen eller 
motsvarande omständigheter, är avdelningens _studierådgivare 
den rätta personen att besvara dem. Studierådgivaren är an
träffbar i sitt mottagningsrum H 257, tel 451 2108.

UNDERVISNING
2.44 TEKNISK FYSIK (materialfysik) 
prof: Eero Byckling, H 203, C-2454
bitr prof: Toivo Katila, H 262, С-2466; Juhani Kurkijärvi, H 
206, С-2870



163

doc: TkD Tapio Alvesalo, 4501/4209; TkD Jouko Arponen, 650 211 
TkD Peter Berglund, 455 4302; TkD Heikki Collan, 4554 325; Ari 
Friberg, Ph.D., C-2013; FD Seppo Islander, 642 206; TkD Pekka 
Karp, 6167 382; FD Mauri Luukkala, 650 211 
Ph.D., 650 211 ; TkD Eino Tunkelo, 599 362; TkD 
648 931

642 206; - -
: Stig Stenholm 

~ Matti Vuorio,

lab ing: Ari Friberg Ph.D., H 201, C-2013
överass: TkL Antti Niemi (tjänstledig)
ass: TkD Carl Gustaf Aminoff (tjänstledig); TkL Matti Kaivola 
(tjänstledig)
spec lär: doc Simo Hemilä, C—2055; doc Kai 
Martti Kaila, C-2384; bitr prof Erkki Oja, 
Seppo Uusitalo, 421-3132

Kaila, 40 271 ; prof 
971-162 430; TkL

kansli: Riitta Ahmala, H 205, C-2458 (tjänstledig), vk Eeva 
Parkkinen, H 205, C-2458

Studieperioder
2.44.100 Exkursion (0 sv)
I samband med 2.44.157, 2.56.123, 2.56.125 och 2.56.148

2.44.101 Modern fysik I (4 sv)
54 + 54 ht

Ansv lärare : bitr prof KatilaInnehåll: Experimentella och teoretiska grunder, for kvantfy
sik, Schrödingers ekvation med några lösningar, transitions- 
sannolikheter, atomer med en och flera elektroner, molekylers 
energitillstånd. (Motsvarar kursen 2.44.03) .
Litteratur: Alonso-Finn: Fundamental University Physics III. 
Förkunskaper: 0.03-120 och 0.05.130
2.44.119 Laboratoriearbeten inom teknisk fysik (2 sv)

0 + 90 vt
Ansv lärare : bitr prof Katila ...Innehåll: Valda fenomen inom fysiken samt sjalvstandiga mat
ningar angående dessa. Övning i att skriva rapport om utfort 
forskningsarbete. (Motsvarar kursen 2.44.19)
2.44.120 Klassisk fältteori (3,5 sv)

40 + 27 ht
Ansv lärare : bitr prof Katila ... ,Innehåll : Statiska elektriska och magnetiska fält, energi ocn 
kraft i fälten, Maxwells ekvationer, vågrörelselösningar, 
elektromagnetiska strålningsfält, och inledning till övriga 
klassiska fält. (Motsvarar kursen 2.44.05)
Litteratur: Panofsky-Phillips: Classical Electricity and Mag
netism.
Förkunskaper : 0.03-120
2.44.121 Kvantmekanik I (3 sv)

40 + 27 ht
Ansv lärare: bitr prof Kurkijärvi
Innehåll: En fördjupad kurs där man gör sig förtrogen med be



164

traktelsesätt och räknemetoder inom kvantmekaniken. Schrö
dingers ekvation och dess tillämpningar, impulsmoment, pertur- 
bationsteori, mångpartikelkvantmekanik. (Motsvarar kursen 
2.44.51 )
Litteratur: S. Gasiorowicz: Quantum Physics; E. Merzbacher: 
Quantum Mechanics.
Förkunskaper: 2.44.101
2.44.123 Statistisk fysik och termodynamik (3 sv)

40 + 27 vt
Ansv lärare: bitr prof Kurkijärvi
Innehåll: En fördjupad kurs i statistisk fysik. Jämviktstill
ståndets termodynamik och dess statistiska grunder, ideal
gaser, fastransformationer och grunder för teorin om ojämvikts
tillstånd. (Motsvarar kursen 2.44.08)
Litteratur: Lifshitz, Pitaevskii: Statistical Physics, 3rd 
Edition 1980.
Förkunskaper: 2.44.101, 2.44.121, 2.56.102
2.44.13З Kvantmekanik II (3 sv)

27 + 27 vt
Ansv lärare: bitr prof Kurkijärvi
Innehåll: Impulsmoment, perturbations- och spridningsteori, 
mångpartikelsystem, Diracs ekvation. (Motsvarar kursen 2.44.56) 
Litteratur: E. Merzacher: Quantum Mechanics; A. Messian: Quan
tum Mechanics.
Förkunskaper: 2.44.121
2.44.135 Kvantmekanik III (4 sv)

40 + 27 vt
Ansv lärare: prof Byckling
Innehåll: Gruppteorins grunder, gruppers representationer, den 
symmetriska gruppen, kontinuerliga grupper. Tillämpningar inom 
kvantmekanik, tid- och rymdsymmetrier, SU(2), SU(3), gittersym
metrier.
Förkunskaper: 2.44.121
2.44.136 Kvantmekanik IV (3 sv)

27 + 27 vt
Ansv lärare: NN
Innehåll: Allmänna metoder i fältteorier med tillämpningar. 
Klassiska fältteorier, mesonfält, elektromagnetiska fält,
Diracs teori, kvantisering av fält, kvantelektrodynamik. (Mot
svarar kursen 2.44.58)
Förkunskaper: 2.44.120, 2.44.121
2.44.144 Fasta ämnens magnetism (4 sv)

40 + 27 vt
Ansv lärare: bitr prof Katila
Innehåll: Om supraledning, Josephsons effekt, SQUID, det fasta 
ämnets magnetism och tillämpningar, Hall-effekten, Mössbauer- 
effekten, den magnetiska resonansen och dess visuella till- 
lämpning.
Litteratur: Föreläsningsmaterial
2.44.145 Lågtemperaturfysik och -teknik (3 sv)

27 + 27 ht
Ansv lärare: doc Berglund
Innehåll: Kylapparatur, teori och praktik i temperaturer under 
1K.
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Litteratur: P.V.E. McClintock, D.J. Meredith, J.K. Wigmore: 
Matter at Low Temperature.
2.44.147 Specialkurs i materialfysik I (3 sv)

27 + 27 ht 
Ansv lärare : NN
Innehåll: Ämnet varierar årligen.
2.44.152 Laserteknik och optik (4 sv)

40 + 27 ht
Ansv lärare: prof Byckling
Innehåll: Grunder för laser och koherent optik, användning av 
laser vid mätningar och bearbetning, laserfusion, holografi, 
optisk databehandling och datatransport, säkerhetssynpunkter. 
(Motsvarar kursen 2.44.37)
2.44.155 Innovationer, produktpolitik, produktutveckling; fö

reläsningar (2 sv)
32 + 0 ht

Ansv lärare: prof KailaInnehåll : Exempel på delteman av studieperioden: Innovationer. 
Produktpolitik. Planering av produkternas utvecklingsverksam
het. Produktens egentliga utvecklingsarbete. Planering av in
vesteringar, som den utvecklade produktens produktion och mark- 
nasföring förutsätter. Organisering av patenteringsverksam- 
heten. Gästföreläsningar av experter (motsvarar studieperiod 
3.22.138)
Förkunskaper: 3-22.105Med undantag av fortsättningsstuderanden kan studieperioden 
fullgöras endast tillsammans med studieperioden 2.44.156. Ut
bildningsprogrammet kan ändå godkänna efter eget beslut ful- 
göring av enbart studieperioden 2.44.155.
2.44.156 Innovationer, produktpolitik, produktutveckling; öv

ningar (1 sv)
0 + 16 ht

Ansv lärare : prof Kaila .Innehåll : Övningsarbeten, som ansluter sig till studieperiod 
2.44.155; någon av de följande kan väljas : 1. speciella ar
beten, 2. standard övning, 3- grundläggning av eget företag pa 
bas av en fiktiv ide, 4. inblick i en utvald industrieanlägg- 
nings problem, 5. eget tema.Studieperioden kan fullgöras endast tillsammans med studiepe- 
rioden 2.44.155. (Motsvarar studieperioden 3.22.139)
2.44.157 Fysikalisk instrumentering (3 sv)

27 + 54 vt
Ansv lärare: TkL Uusitalo
Innehåll: Allmänna principer för instrument och mätningsindi- 
katorer samt deras användning i olika uppgifter. Om optiska 
mätsystem. Röntgenmetoder, elektrokemiska mätningsmetoder, sig
nalbehandling. (Motsvarar kursen 2.44.70)

2.44.158 Industrifysik (3 sv)
27 + 27 vt

Ansv lärare : doc Tunkelo
Innehåll: Tillämpning av fysikalisk-matematiska metoder med 
hjälp av konkreta exempel från industrin. Grunder för konstruk
tion av fysikaliska modeller, processanalys, insatsfaktor -



(bl a energi)analys, utförande av ändamålsenliga approxima
tioner . (Motsvarar kursen 2.44.16)
2.44.159 Metrologi (3 sv)

27 + 27 ht (varannat år, föreläses ej ht 85)
Ansv lärare : doc Karp
Innehåll : Internationella enhetsstandarden, SI och dess bak
grund, SI-enheternas metrologi. Enhetslära. Mätningsteknikens 
grundprinciper. Om mätningsfel.
Litteratur: German-Drath: Hand buch SI-Einheiten och föreläs
ningsmaterial .
2.44.166 Biofysik (3 sv)

40 + 27 vt (vartannat år, föreläses vt 86)
Ansv lärare : doc Hemilä
Innehåll : Bioelektriska och biomagnetiska signaler, om fysio
logiska reglersystem, fysiokemisk biofysik, om nervcellens och 
muskelfiberns samt sinnenas funktionsmekanismer.
Litteratur : Ackerman et al: Biophysical Science och föreläs
ningsmaterial.
2.44.167 Fortsättningsstudieperiod i biofysik (2 sv)

27 + 14 vt (vartannat år, föreläses ej vt 86)
Lärare : doc Hemilä (ansv), doc Kaila, bitr prof Oja 
Innehåll: Nervsystemets och beteendets biologi: neurobiologi 
på cellplanet, primitiva djur som forskningsmodeller för neu
robiologi, behandling av sinnesinformation, däggdjurens nerv
systems funktionella organisation, om matematiska modeller för 
nervnät.
Litteratur : Kuffler-Nicholls: From Neuron to Brain.
2.44.172 Seminarium i materialfysik (2 sv)

27 + 0 vt
Ansv lärare : bitr prof Katila
Innehåll : Övning i att avfatta, presentera och kritisera ett 
vetenskapligt föredrag. I seminariet behandlas ämnen ur experi
mentell och teknisk fysik samt biofysik. (Motsvarar kursen 
2.44.90)
2.44.174 Seminarium i teoretisk fysik (2 sv)

27 + 0 vt
Ansv lärare : prof Byckling
Innehåll : Aktuell forskningsproblematik inom teoretisk fysik. 
Ämnet varierar årligen. (Motsvarar kursen 2.44.96)
2.44.I82 Licentiatseminarium i materialfysik (2 sv)

27 + 0 ht
Ansv lärare: prof Byckling
Innehåll: Aktuella forskningsproblem inom teoretisk och mate
rialfysik. Ämnet varierar årligen. (Motsvarar kursen 2.44.95)
2.44.184 Forskarseminarium i fasta tillståndets fysik (2 sv)

27 + 0 ht
Ansv lärare : bitr prof Kurkijärvi
Innehåll: Aktuella forskningsproblem inom fasta tillståndets 
fysik. (Motsvarar kursen 2.44.97)
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2.44.186 Experimentella metoder inom materialfysik (2 sv)
27 + 0 ht

Ansv lärare: bitr prof Katila
Innehåll: Ett forskarseminarium, där man behandla" frågor an
gående forskningsarbete inom biofysiken och materialfysiken. 
(Motsvarar kursen 2.44.90)
2.44.189 Licentiatkurs i materialfysik (4 sv)

40 + 27 ht
Ansv lärare: bitr prof Kurkijärvi
Innehåll: Teoretiska metoder inom fasta tillståndets fysik.
2.44.191 Individuell studieperiod 
Ansv lärare: NN
Innehåll: Innehåll och omfattning av individuella studier av
talas på förhand med respektive lärare.
2.44.199 Specialarbeten i teknisk fysik (10 sv)

0 + 400 ht + vt
Lärare: prof Byckling (ansv), bitr prof Katila, bitr prof Kur 
ki järvi
Innehåll: Specialarbetena är självständiga laboratoriearbeten 
planeringsuppgifter, litteraturöversikter mm ur motivkretsen 
för professuren 2.44. Tillsammans utgör studieperioderna 
0.03.199, 2.44.199, 2.56.199 och 2.61.199 en helhet vars stu
dieveckotal är 10. Det finns fastställda anvisningar om ut
förandet av arbetena. (Motsvarar kursen 2.44.99)

2.56 TEKNISK FYSIK (kärnteknik) 
prof: Jorma Routti, С-2450 
bitr prof: Rainer Salomaa, С-2464
doc: TkD Pekka Hiismäki, 456 6320; prof Pekka Jauho, 456 4100 
TkD Heikki Kalli, (953) 275 70; prof Juhani Kuusi, 694 9011; 
TkD Pekka Pirilä, C-2965, 648 931/207; prof Dan-Olof Riska, 
650 211; prof Pekka Silvennoinen, 648 931/54; TkD Erkki Vaura 
mo, 709 9529
lab ing: TkL Pertti Aarnio, C-2464 
överass: TkD Peter Lund, C-2122
ass: DI Marke Hôngisto, C-2461; DI Markku Kangas, C-2114; DI 
Seppo Peltola, C-2124; TkD Jorma Sandberg, C-2121 ; TkD Seppo 
Karttunen, 648 931/235
spec lär: TkD Lasse Mattila, 648 931/231; TkD Markku Rajamäki 
648 931/25
kansli: Auli Kajatie, C-2452 
lab mek Seppo Wulff, С-2485
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Studieperioder
2.56.IO2 Grunderna i modern fysik II (4 sv)

54 + 54 vt
Ansv lärare; bitr prof Salomaa
Innehåll; Grunderna i det fasta tillståndets fysik, kärnfysik, 
statistisk fysik och termodynamik. (Motsvarar kursen 2.56.04) 
Litteratur; Alonso, Finn; Fundamental University Physics III.
2.56.III Strålningsskydd (1 sv)

13 + 13 ht
Ansv lärare; bitr prof Salomaa
Innehåll; Introduktion till ionicerande strålningens risker 
och praktiska metoder att minska dessa. Obs!; I studiepe
rioden ingår i början obligatoriska demonstrationer. En full
gjord studieperiod förutsätter deltagande i dessa.
2.56.121 Grunderna i kärnenergiteknik (3 sv)

40 + 27 ht
Ansv lärare; prof Routti
Innehåll; Grunderna för kärnreaktorernas fysik och teknik, 
bränslekretsloppet och kärnenergins speciella frågor. (Mot
svarar kursen 2.56.23)
Litteratur; Lamarsh; Introduction to Nuclear Engineering.
2.56.122 Laboratoriearbeten i kärnteknik (2 sv)

0 + 40 vt
Ansv lärare; bitr prof Salomaa
Innehåll: Laboratoriearbeten i anknytning till kärnfysik och 
kärnreaktorns funktion. (Motsvarar kursen 2.56.06)
Förkunskaper; 2.56.111
2.56.123 Reaktorteknikens grunder (3 sv)

40 + 27 ht
Ansv lärare: prof Routti
Innehåll: Grundstudieperiod i kärnreaktorernas fysik och tek
nik, inriktad mot studenter vid maskiningenjörs- och elektro
tekniska samt övriga avdelningar. (Motsvarar kursen 2.56.34) 
Litteratur: Saastamoinen: Reaktoritekniikan perusteet.
2.56.124 Arbeten i reaktorteknik (2 sv)

0 + 50 vt
Ansv lärare: bitr prof Salomaa
Innehåll: Laboratoriearbeten vidrörande radioaktiv strålning 
och kärnreaktorers funktion. För studenter vid maskiningen- 
görs- och elektrotekniska samt övriga avdelningar.
Obs!: I studieperioden ingår i början obligatoriska strål- 
ningsskyddsföreläsningar och demonstrationer. En fullgjord 
studieperiod förutsätter deltagande i dessa. (Motsvarar kursen 
2.56.33).
Förkunskaper; 2.56.123
2.56.125 Kärnenergiteknikens fortsättningsstudieperiod (4 sv) 

40 + 27 ht
Lärare: prof Routti (ansvarig), TkD Mattila, TkD Rajamäki 
Innehåll: Fördjupande studieperiod som omhandlar kärnreaktorer
nas fysik, teknik, bränslekretslopp samt kärnenergins generel
la problem. (Motsvarar kursen 2.56.31)
Förkunskaper: 2.56.121
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2.56.134 Energifysik (2 sv) .27 + 13 vt (vartannat ar, forelases ej vt oo;
Lärares doc Pirilä (ansv)
Innehåll : Fysikaliska grunder för energiproduktion, konversion 
och lagring med tekniska tillämpningar.
2.56.136 Plasmafysik och fusionsreaktorer (3 sv)

27 + 27 vt (vartannat år, föreläses ej vt 00)
Ansv lärare: TkD Karttunen ^
Innehåll: Plasmafysikens teoretiska grunder och tillämpningar 
särskilt vidrörande frågor om fusionsreaktorer. (Motsvarar 
kursen 2.56.67)
2.56.138 Solenergiteknik (3 sv)27 + 27 vt (vartannat år, föreläses vt 00)
Lärare: prof Routti (ansv), spec lär Lund
Innehåll: Solenergins fysikaliska grunder och praktiska till- 
lämpningar. Solstrålning, solfångare, energilagring, fotoelekt
ronisk effekt, soluppvärmning.
2.56.142 Arbeten i kärn- och reaktorfysik (2 sv)

0 + 40 ht
Ansv lärare: bitr prof Salomaa _ „
Innehåll: Krävande laboratoriearbeten från området kärnfysik 
och reaktorfysik. (Motsvarar kursen 2.56.25)
Förkunskaper : 2.56.122
2.56.144 Optisk mätningsteknik (3 sv)

27 + 27 vt
Ansv lärare: bitr prof Salomaa
Innehåll: Användning av optiska mätningsmetoder vid rökgas- 
och förbränningsanalyser. Lasermätningar, föroreningskontroll, 
spårelementbestämningar.
2.56.146 Kärn- och neutronfysik (3 sv) _ . .

27 + 27 vt (vartannat år, föreläses ej varen 19°b) 
Lärare : bitr prof Salomaa (ansv), doc Hiismäki 
Innehåll: Kärnornas uppbyggnad, teori för radioaktivitet, 
spridningsprocesser, bruk av neutroner inom material forskning. 
(Motsvarar kurserna 2.56.07 och 2.56.11)
Förkunskaper : 2.56.102
2.56.148 Isotopteknik (3 sv)

40 + 13 vt (vartannat år, föreläses vt 06)
Ansv lärare : doc Hiismäki -
Innehåll: Tillämpningar av isotop- och strålningsteknik mom 
industri och miljöforskning. (Motsvarar kursen 2.56.40)

2.56.I66 Medicinsk fysik I (2 sv)
27 + 27 ht (vartannat år, föreläses ht 85)

Ansv lärare : doc Vauramo
Innehåll : Växelverkan mellan ioniserande strålning och vävnader, 
docimetri, strålningsterapi, röntgendiagnostik, mätningsteknik 
i fråga om patienterna, informationstekniska tillämpningar inom 
hälsovården.
Litteratur : Jacobsons Medicin och teknik, Johns and Cunninghams 
The Physics of Radiology.
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2.56.I67 Seminarium i sjukhusteknik (2 sv)
27 + 0 ht (vartannat år, föreläses ej ht 85)

Ansv lärare: doc Vauramo
Innehåll: En serie seminarier i sjukhusteknik.
2.56.170 Seminarium i kärn- och energiteknik (2 sv)

27 + 0 vt
Ansv lärare : prof Routti
Innehåll : Kännedom om kärn- och energiteknikens specialfrågor 
och tillämpningar i form av seminarier. (Motsvarar kursen 
2.56.95)
2.56.171 Specialkurs i kärn- och energiteknik I (2 sv)

27 + 0 ht
Ansv lärare : bitr prof Salomaa
Innehåll: Syftat som årligt växlande ämne eller som special
kurs med besökande föreläsare. (Motsvarar kursen 2.56.81)
2.56.172 Specialkurs i kärn- och energiteknik II (2 sv)

27 + 0 vt
Ansv lärare: bitr prof Salomaa
Innehåll : Syftat som årligt växlande ämne eller som special
kurs med besökande föreläsare. (Motsvarar kursen 2.56.82) 
Förkunskaper: 2.44.101
2.56.177 Seminarium i teknisk fysik (1 sv)

54 + 0 ht + vt (föreläses ej 1985-86)
Ansv lärare : prof Routti
Innehåll : Seminarieföredrag av experter om aktuella frågor och 
tillämpningar inom teknisk fysik. Seminariet är gemensamt för 
inriktningsalternativet för teknisk fysik.
2.56.181 Licentiatseminarium i kärn- och energiteknik 

27 + 0 vt
Ansv lärare : prof Routti
Innehåll : Fortsatt och kompletterande utbildning i special
frågor inom kärn- och energitekniken. (Motsvarar kursen 
2.56.97)
2.56.182 Forskarseminarium (2 sv)

27 + 0 vt
Ansv lärare : bitr prof Salomaa
Innehåll: Föredrag om både egna och besökande forskares aktuel
la arbeten. (Motsvarar kursen 2.56.95)
2.56.I85 Licentiatkurs i kärnteknik 

27 + 0 ht
Ansv lärare : prof Routti
Innehåll : Fortsatt och kompletterande utbildning i aktuella 
frågor inom kärnteknik.
2.56.191 Individuell studieperiod 
Ansv lärare : prof Routti
Innehåll: På förhand avtals med ansvarig lärare om innehåll 
och bredd i individuella studier.
2.56.199 Specialarbeten i teknisk fysik (10 sv)

0 + 400 ht + vt
Lärare : prof Routti (ansv), bitr prof Salomaa
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Innehåll : Specialarbeten är självständiga laboratoriearbeten, 
planeringsuppgifter, litteraturöversikter etc inom professur
2.56 ämnekrets. De hör som en del till helheten som utgörs av 
studieperioderna 0.03.199, 2.44.199, 2.56.199 och 2.61.199 där 
studieveckoantalet är 10. Om utförandet av arbetena finns det 
fastställda anvisningar. (Motsvarar kursen 2.56.99)

2.61 TEKNISK FYSIK (elektronik)
prof: Teuvo Kohonen, H 408, C-2451 (tjänstledig); vk Iiro Har- 
timo, H 407, C-2469
bitr prof: vk Olli Simula, H 406, C-2468
doc TkD Gösta Ehnholm, 711 211; TkD Seppo Haltsonen, H 403, 
C-2470; TkD Erkki Oja, 971-162 430; Ph.D. Esko Riihimäki,
471 2477; TkD Olli Simula, H 406, C-2468
lab ing: vk TkL Heikki Riittinen, H 402, C-2473
överass: vk TkD Juha Karhunen, H 403, 2481
ass: DI Kai Mäkisara, H 411, C-2476; DI Olli Ventä, H 412, 
C-2478; vk NN
spec lär: TkD Juha Karhunen, H 403, C-2481; DI Olli Hyvärinen, 
H 415, C-2482; DI Kai Mäkisara, H 411, C-2476; TkL Jorma Skyt
tä, H 415, C-2467; DI Olli Ventä, H 412, C-2478
kansli: Paula Sampola, H 409, C-2472

Studieperioder

2.61.106 Grunderna i elektronik (3 sv)
40 + 27 vt

Ansv lärare: vk bitr prof Simula
Innehåll: Elektronikens komponenter och deras funktionsprin
cip. Processering av analoga signaler. Tillbakakoppling. Ope- 
rationsförstärkare och deras användning i praktiken. Grunderna 
i logiksystem och komponenternas funktion. Givare och kopp- 
lingselektronik. (Motsvarar kursen 2.61.05)
2.61.107 Laboratoriearbeten i elektronik (2 sv)

0 + 20 ht + vt
Ansv lärare: vk bitr prof Simula
Innehåll: Består av fyra arbeten som görs i grupper på två 
personer. I tre av dessa arbeten bekantar man sig med ström
kretsar byggda på tryckkopplingsskivor genom att utreda deras 
egenskaper och funktion teoretiskt och också genom mätningar.
I det fjärde arbetet bygger man enligt färdiga instruktioner 
någon strömkrets, vars funktion och egenskaper man utreder. 
(Motsvarar kursen 2.61.07)
2.61.111 Elektroniska konstruktioner (2,5 sv)

27 + 27 vt
Ansv lärare: spec lär Hyvärinen
Innehåll: Inom studieperioden behandlas funktion och system-
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planering av analogiska kretsar för signalbehandling och di- 
gitisering. Till kretstyper hörs operationsförstärkare, aktiva 
filter, A/D- och D/A-transformatorer samt samplingkretsar.
2.61.114 Elektroniska komponenter och apparater (2 sv)

27 + 0 ht
Ansv lärare: spec lär Skyttä
Innehåll : Elektronisk information, elektroniska mätningar, 
halvledare, logiska organ, mikrodatorkretsarna och -apparater, 
minnesförverkliganden, memoriseringsmetoder.
2.61.122 Logikplaneringens grunder (3 sv)

40 + 27 ht
Ansv lärare: vk prof Hartimo
Innehåll : Beskrivningsmetoder för digitala automater. Presen
tation av information med hjälp av digitala koder. Planering 
av automater med hjälp av fasta minnen. Booles funktioner och 
grindlogik. Karnaugh's kartmetod för förenkling av funktioner. 
Användning av MSI-strömkretsar, speciellt multiplexers vid 
realiseringen av kombinationskretsar. Tävlingssituationer och 
hasarder. Tecken för logiksymboler. (Motsvarar kursen 2.61.22)
2.61.126 Datamaskinens arkitektur (3 sv)

27 + 27 ht
Ansv lärare: spec lär Mäkisara
Innehåll : Grundkunskaper om datamask inssystems olika delar, 
funktion och strukturprinciper; två obligatoriska övningsar
beten. (Motsvarar studieperioden 3-76.126)
2.61.128 Logikplaneringens fortsättningskurs (2,5 sv)

27 + 27 vt
Ansv lärare : vk prof Hartimo
Innehåll : Booles algebra, strukturer av sekvenskretsar, me
toder för felanalyser, lineärmaskiner, teorier för ändliga 
automater.

2.6I.131 Grunderna för mönsterigenkänning (2,5 sv)
27 + 27 ht

Ansv lärare : spec lär Karhunen
Innehåll : Grundbegrepp, statistisk mönsterigenkänning, ut
nyttjande av estimationsmetoder, formande av diskriminantfunk
tioner , stokastisk approksimering, förval av drag syntaktiska 
metoder. (Motsvarar kursen 2.61.42)
2.61.134 Fortsättningskurs i mönsterigenkänning (2,5 sv)

27 + 27 vt
Ansv lärare : spec lär Mäkisara
Innehåll : Ämnet varierar årligen. Ämnen som behandlas är bl a 
bilderkännande och strukturella metoder mönsterigenkänningen 
inom samt tillämpningar av mönsterigenkänning.
2.61.137 Grunderna i estimationsteori (2,5 sv)

27 + 27 vt 
Ansv lärare : doc O ja
Innehåll : För estimationsteori nödvändiga grunder av matris
algebra, teorin om stokastiska processer och egenskaper hos 
lineära system. Grundbegrepp inom estimation. Lineära esti- 
matorer och Kalman-filter. Estimation enligt största sannolik
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het och minsta kvadratsumma. Identifiering av system och an
passade filter. (Motsvarar kursen 2.61.37)
2.61.142 Signalprocessorer och deras användning 

13 + 27 ht
Ansv lärare : spec lär Hyvärinen
Innehåll : Inom studieperioden behandlas arkitektur, användning 
och tillämpningsområden av digitala signalprocessorer samt ana
lyseras egenskaper av de nyaste VLSI-kretsarna. Till studiepe
rioden hörs ett övningsarbete med någon signalprocessor.
2.61.145 Grunderna för digital signalbehandling (3 sv)

40 + 27 vt
Ansv lärare : vk bitr prof Simula
Innehåll : Grunder för diskreta tidssignaler och deras system, 
Z-transformationer, diskreta Four1er-transformat ioner (DFT), 
presentation av digitala signalbehandlingsalgoritmer i form av 
strömningsscheman och matriser, planering av digitalfilter, 
kalkyl av DFT med hjälp av snabb Fourier-transformation (FFT), 
inverkan av ändlig räkneprecision inom digital signalbehand
ling. (Motsvarar kursen 2.61.45)
2.61.147 Digital bildbehandling (2,5 sv)

27 + 27 ht
Ansv lärares vk bitr prof Simula
Innehåll : Grunder för digital bildbehandling, transformation 
och förbättring av bilder, retuschering och restaurering, kod
ning av bilder, bildsegmentering och -analys.
2.61.149 Specialkurs i digital signalbehandling (4 sv)

27 + 27 vt
Ansv lärare : vk bitr prof Simula
Innehåll: Fortbildningskurs i digital signalbehandling med är
ligen varierande ämnen. (Motsvarar kursen 2.61.49)
2.61.151 Seminarium i datamaskinsteknik (2 sv)

27 + 0 vt
Ansv lärare : vk prof Hartimo
Innehåll: Övning i att avfatta, presentera och kritisera ett 
vetenskapligt föredrag. I seminariet behandlas aktuella fragor 
inom elektronik, datamaskinsteknik och informationsbehandling. 
(Motsvarar kursen 2.61.95)
2.61.157 Laboratoriearbeten i datamask insteknik (2 sv)

0 + 30 ht + vt
Ansv lärare: vk bitr prof Simula
Innehåll: Laboratoriearbeten som anknyter sig till motivkret
sen för studieperioderna i datorteknik och görs enligt färdiga 
instruktioner. Man gör ungefär sex arbeten. I en del av dem be
kantar man sig med digitalkretsar och i dessa förekommande fe
nomen med hjälp av elektroniska mätningar och teoretiska un
dersökningar. En del av arbetena är till sin karaktär logiska 
planeringsuppgifter. Första delen utgörs av planeringen, sedan 
byggs den resulterande kretsen genom att man kopplar ihop fär
diga komponenter. Därefter kontrolleras kretsens funktion och 
man rättar till funna felaktigheter och brister. (Motsvarar 
kursen 2.61.57)
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2.61.166 Medicinsk fysik II (2 sv)
27 + 27 ht (vartannat år, föreläses ej ht 85)

Ansv lärare : doc Riihimäki
Innehåll : Isotopdiagnostik, ultraljusdiagnostik och tomografi, 
gamma- och positronavbildningsapparatur, modeller för hjärn
funktionerna.
Litteratur: föreläsningsmaterial.
2.61.175 Människohjärnans byggnad och funktion (4 sv)

40 +■27 vt
Ansv lärare : prof 0 Lounasmaa
Innehåll : Hjärnans anatomi, neuroner, aktionspotential och 
synapsförmedling, hjärnans biokemi, primitiva hjärnor, syn-, 
känsel- och motoriska hjärnbarken, elektriska och magnetiska 
hjärnsignaler, informationsbehandling, minnet, hjärnundersök
ningar i magnetiskt isolerat rum.
2.61.181 Specialkurs i informationsteknik I (4 sv)

27 + 27 ht
Ansv lärare : vk prof Hartimo
Innehåll : En studieperiod på licentiatnivå med årligen varie
rande ämne, som behandlar något delområde inom informations
tekniken (elektronik, datamask insteknik, informationsbehand
ling). (Motsvarar kursen 2.61.85)
2.61.182 Specialkurs i informationsteknik II (4 sv)

27 + 27 ht
Ansv lärare : vk bitr prof Simula
Innehåll : En studieperiod på licentiatnivå med årligen varie
rande ämne, som behandlar något delområdet inom informations
tekniken (elektronik, datamaskinsteknik, informationsbehand
ling). (Motsvarar kursen 2.61.86)
2.61.183 Specialkurs i informationsteknik III (4 sv)

27 + 27 ht
Ansv lärare : doc O ja
Innehåll : En studieperiod på licentiatnivå med årligen varie
rande ämne, som behandlar något delområde inom informations
tekniken (elektronik, datamaskinsteknik, informationsbehand
ling). (Motsvarar kursen 2.61.88)
2.61.184 Specialkurs i informationsteknik IV (4 sv)

27 + 27 vt
Ansv lärare : doc Haltsonen
Innehåll : En studieperiod på licentiatnivå med årligen varie
rande ämne, som behandlar något delområde inom informationstek
niken (elektronik, datamaskinsteknik, informationsbehandling). 
(Motsvarar kursen 2.61.87)
2.6I.I99 Specialarbeten i teknisk fysik (10 sv)

0 + 400 ht + vt
Lärare : vk prof Hartimo (ansv) och vk bitr prof Simula 
Innehåll : Specialarbetena är självständiga laboratoriearbeten, 
planeringsuppgifter, litteraturöversikter mm ur motivkretsen 
för professuren 2.61. Tillsammans utgör studieperioderna 
O.03.199, 2.44.199, 2.56.199 och 2.61.199 en helhet, vars stu- 
dieveckoantal är 10. Det finns fastställda anvisningar om ut
förandet av arbetena. (Motsvarar kursen 2.61.99)



175

3 MASKININGENJÖRSAVDELNING

PROFESSURER
3.14

3.15
3.16 
3.22 
3.24 
3.34 
3.39 
3.41 
3-47
3.53
3.58
3.59
3.62
3.64
3.67
3.76
3.80

Maskinbyggnadslära (förbrän
ningsmotorer)
Verkstadsteknik
Automobil- ooh arbetsmaskinteknik 
Industriell ekonomi 
Skeppsbyggnadslära (skeppsteori) 
Flygteknik
Värmeteknik och maskinlära 
Maskinkonstruktionslära 
Maskinbyggnadslära (värmekraft
verkens maskiner)
Arbetspsykologi och arbetsled-
ningslära
VVS-teknik
Energihushållning och kraft- 
verkslära
Skeppsbyggnadsteknik 
Hydrauliska maskiner
Metallteknologi 
Databehandlingslära 
Gjuteriteknik

professor
professor
professor
professor
professor
professor
professor
professor

Pitkänen
Kauppinen
Saarialho
Olkkonen
Kostilainen
Laine
NN
Kleimola

professor Fagerholm
professor NN 
professor Seppänen
professor Jahkola 
professor Varsta 
tf professor Karvinen 
ooh Vilenius 
professor Pietikäinen 
professor Sulonen 
professor Vuorinen

STUDIERÅDGIVNING
På maskiningenjörsavdelningen ges det både ämnerörande och 
allmänt studierådgivning. Ämnerörande rådgivning ges av alla 
yrkesämnelärare samt assistenter och personalen inom institu
tioner. För allmänt studierådgivning har det avlönats två stu
dierådgivare till avdelningen. Maskiningenjörsgillet väljer 
studierådgivarna till sitt uppgift och de är studenter av övre 
årskurser med kännedom om studiefrågor. Studierådgivarna ut
nämnas av avdelningskollegiet. Studierådgivarna är anträffbara 
i mask iningenjörsavdelningens huvudbyggnads rum Ko 105 (tel 
4512659) på anslagstavlan antecknade tider.

UNDERVISNING
3.14 MASKINBYGGNADSLÄRA (förbränningsmotorer) 
prof: Jorma Pitkänen, Mask inlab 212, С-2697
lab ing: TkL Raimo Turunen (förbränningsmotorer), Maskinlab 215, 
C-2723
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ass: DI Hannu Laitinen (förbränningsmotorer), Maskinlab 151, 
C-2724; DI Pekka Hjon (förbränningsmotorer), Maskinlab 220 
C-2724

spec lär: DI Jukka Ahokas Ko 337, C-2699; TkL Raimo Turunen, 
Maskinlab 215, C-2723
byråsekr: Kirsi Grönholm, Maskinlab 233, C-2721

Studieperioder
3.14.101 Kolvmotorernas grunder och maskindynamik (4 sv)

50 + 24 ht
Lärare : prof Pitkänen
Innehåll : Kolvmotorernas allmänna grunder, bestämning av moto
rernas huvudmått, torsionsvängningar, masskrafter och deras 
utbalansering, motorbränslen och förbränning, laboratorio- och 
räkneövningar. (Motsvarar kursen 3.14.06)
Litteratur: Studiekompendier
3.14.102 Fartygsd ieseImotorer (2 sv)

28 + 4 ht
Lärare : prof Pitkänen
Innehåll : Fartygsdieselmotortyper, deras teoretiska grunder, 
konstruktion, egenskaper av motor, bränsle- och smörjmedel, 
laboratoriearbete. (Motsvarar kursen 3.62.25)
Litteratur: Studiekompendier
3.14.103 Experimentell förbränningsmotorteknik (3 sv)

24 + 24 ht + vt
Lärare : spec lär TkL Turunen
Innehåll : Mätningsmetoder och apparater för bestämning av moto
rernas prestationsdata och egenskaper, laboratoriearbeten. 
Litteratur : Studiekompendier 
Förkunskaper: 3-14.101 eller 3.1^.102
3.14.104 Kolvmotorernas konstruktion (8 sv)

64 + 84 vt + ht
Lärare : prof Pitkänen
Innehåll : Erforderliga räkningar för konstruktion av kolvmoto
rer, dimensionering och konstruktion av motorns olika element, 
på konstruktionsövningarna dieselmotorns grundkonstruktion. 
(Motsvarar kursen 3.1^•11)
Litteratur: Studiekompendier 
Förkunskaper : 3-1*1.101
3.14.125 Lantbruksmaskiner (4 sv)

54 + 54 ht + vt 
Lärare : spec lär DI Ahokas
Innehåll : Fordringarna som ställs på lantbruksmaskiner, kon
struktiva metoder och lösningar använda i konstruktion av des
sa maskiner, övningar vid Statens forskningsanstalt för lant
bruksmaskiner och konstruktionsövningsarbete.
Litteratur: Studiekompendier
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3.15 VERKSTADSTEKNIK
prof: Veijo Kauppinen, Ko 223, C-2677 och Verkstadstekn lab 
202, С-2640
bir prof: Erkki Ihalainen, Ко 223, C-2677 och Verkstadstekn 
lab 209, С-2641
lab ing: DI Pekka Palosuo, Verkstadstekn lab 201, C-2644
ass: DI Esko Niemi, Verkstadstekn lab 206, C-2648; DI NN, 
Verkstadstekn lab 206, C-2648; DI Raimo Takkunen (Anstalten
för Yrkenas Främjande)
spec lär: TkL Kalevi Aaltonen, STF-5395; TkD Olavi Keski-Rahko- 
nen

Studieperioder
3.15.105 Mekanisk teknologi (2 sv)

54 + 0 vt
Lärare: spec lär NN ^ г , n ц-,-,Innehåll: Metalliska konstruktionsmaterialer, metallers till- 
verkningsteknologi, vid maskinbyggnad använda tillverknings- 
och mätningsmetoder, översikt över plastteknologi. n p
Litteratur: Huhtamo, Ihalainen: Metallialan aineoppi och 0 E 
Huhtamo: Mekaaninen teknologia.
Förkunskaper: Inga förkunskaper

3.15.106 sv)Maskinteknik II (1 
27 + 0 vt 

Lärare: bitr prof Erkki IhalainenInnehåll: Metalliska konstruktionsmaterialer, metallers till- 
verkningsteknologi, vid maskinbyggnad använda tillverkningsme-
Litteratur: Huvudsakerna från böckerna, Huhtamo, Ihalainen: Me
tallialan aineoppi och 0 E Huhtamo: Mekaaninen teknologia. 
Förkunskaper: Inga förkunskaper
3.15.110 Tillverkningsteknik I (1 sv)

27 + 0 ht
Lärare: bitr prof Erkki IhalainenInnehåll: Olika modeller för verkstäder; beredning av bytbara 
maskindelar; grunder och tillämpningar av toleranslaran; matt-, 
form- och tillåtna måttavvikelser för olika beredningsatt, to
leranser samt topografi av spånade ytor.
Litteratur: Meddelas under föreläsningarna.
Förkunskaper: 3-15.105 och 3-41.150
3.15.II2 Tillverkningsteknik II (2 sv)

27 + 27 ht 1 hvt periodiskt 
Lärare: bitr prof Erkki Ihalainen _Innehåll: Formgivning av arbetsstycket i industriell tillverk
ning och dess betydelse; olika möjligheter att tillverka 
maskindelar och dess inverkan på kostnaderna. Seminarieöv- 
ningarna innehåller olika tillverkningsmetoder som case handel- 
ser.Litteratur: SFS-standarder för olika tillverkningsmetoder.
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Förkunskaper: Studieperioder 3-15.105 och 3.41.150 utförda och 
utföra samtidigt eller tidigare studieperioden 3.15.110.
3.15.114 Verkstadsteknik, kort studieperiod (6 sv)

27 + 27 + 124 vt + ht
Lärare : prof Kauppinen
Innehåll : Allmänna drag i verkstadsindustrin. Standardisering. 
Verktygssystem. Spånskärande verktyg. Skärmaterial. Fastspän
ning av arbetsstycket. Konstruering och tillverkning av verktyg. 
Planering av verkstaden. (Motsvarar kursen 3.15.14)
Litteratur: Meddelas under föreläsningarna.
Förkunskaper : 3.15.105 och 3-15.110
Tentamen förutsätter, att studieperioderna 3.15.142 och 3.15.120 
har tenterats och de korta studieperioderna 3.15.116 och
3.15.154 genomförts.
3.15.115 Verkstadsteknik (1,5 sv)

27 + 0 vt
Lärare : prof Kauppinen
Innehåll : Allmänna drag i verkstadsindustrin. Standardisering. 
Verktygssystem. Spånskärande verktyg. Skärmaterial. Fastspän
ning av arbetsstycket. Konstruering och tillverkning av verk
tyg. Planering av verkstaden. (En del av kursen 3.15.15) 
Litteratur: Meddelas under föreläsningarna.
Förkunskaper : 3-15.105 och 3.15.110
Tentamen förutsätter, att studieperioderna 3.15.142 och 3-15.120 
har tenterats och korta studieperioderna 3.15.151, 3-15.116, 
3.15.152, 3.15.153 och 3.15.154 genomförts.
3.15.116 Seminarium i verkstadsteknik (1,5 sv)

0 + 27 vt
Lärare : ass NN
Innehåll : I gruppen av 10-15 personer behandlas centrala me
toder och riktningar av verkstadstekniken. (En del av kursen 
3.15.15)
Litteratur: Seminarieföredrag 
Förkunskaper: -
3.15.117 Verkstadens verksamhet (2 sv)

32 + 0 ht 1 hvt + vt 2 hvt periodiskt 
Lärare : prof Kauppinen
Innehåll : Verkstad-ADB, NS, CAD/CAM. Samarbete mellan avdel
ningarna i verkstaden, alternativa produktionsmetoder. Hante- 
ringsmekanismer och robotar. Sammansättning. (Motsvarar kurser
na 3.15.19 och 3.15.41)
Litteratur : Meddelas under föreläsningarna.
Förkunskaper : -
3.15.120 Verkstadstekniska mätningar (2 sv)

14 + 45 vt 1 hvt periodiskt 
Lärare : bitr prof Ihalainen
Innehåll : Metrologins grundprinciper tillämpade på verkstäder
nas behov, tolkar och visande mätare samt mätningsmaskiner; 
några exempel på mätning av maskindelar, övningarna innehåller 
raätningsarbeten.
Litteratur: E K Ihalainen: Konepajan mittaukset 
Förkunskaper : 3-15.105 och 3-15.110
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3.15.121 Mekaniska storheters elektriska mätningsmetoder 
(2 sv)
27 + 15 vt

Lärare : spec lär Keski-Rahkonen _ .
Innehåll: Elektriska mätningsmetoder, planering av matnmgs- 
system, olika givare, deras egenskaper ooh förbrukning, re
gistrerings- och analyseringsanordningar, undersökningsmat- 
ningar i praktiken. Föreläsningarna kompletteras med övningar. 
Litteratur: Meddelas under föreläsningarna.
Förkunskaper: 3.15.20
3.15.126 Verkstadsteknisk studieperiod med föränderligt inne

håll (2 sv)30 + 0 vt periodiskt
Lärare: bitr prof Ihalainen .
Innehåll : Studieperiodens innehåll förändras ärligen. Under 
studieperioden fördjupas kunskaper om specialområden inom 
verkstadstekniken. (Motsvarar kursen 3.15.26)
Litteratur: Meddelas under föreläsningarna.
Förkunskaper: -
3.15.130 Stansteknik (4 sv)

27 + 27 vt 1 hvt periodiskt 
Lärare : bitr prof Ihalainen
Innehåll: Allmän indelning och gemensamma drag hos pressverk
tygen. Verktyg för stansning och dragning. Funktion. Tillverk
ning och konstruktionsmaterial. Arbetsskyddssynpunkter. Press
typer och deras egenskaper. (Motsvarar kursen 3-15.30) 
Litteratur: Meddelas under föreläsningarna.
Förkunskaper: 3-15.105 och 3-15.110
3.15.131 Smideriteknik (2 sv)

27 + 27 ht 1 hvt periodiskt
Lärare: bitr prof Ihalainen _ , . ...Innehåll : Plasticitetens grunder, teknologi och maskiner 1 or 
smidesarbeten. Särdrag hos smidesarbeten. (Motsvarar kursen
3.15.3I) . ...Litteratur: Meddelas under föreläsningarna.
Förkunskaper: 3-15-105
3.15.135 Plåtarbeten (2 sv)

27 + 10 vt
Lärare: prof Kauppinen
Innehåll : Material som används vid plåtarbeten. Arbeten, 
maskiner och lay-out i plåtavdelningen. Arbetsmetoder, produk- 
tionsvänlig konstruktion och ytbehandling. Arbetsskydd. (Mot
svarar kursen 3-15.35)
Litteratur: Meddelas under föreläsningarna.
Förkunskaper: 3-15.105 och 3-15.110
3.15.142 Verktygsmaskiner (2 sv)

54 + 0 ht
Lärare: prof Kauppinen
Innehåll: Spånskärningens teori, verktygsmaskinernas konstruk
tion, prestanda, anskaffning och effektiv drift. Allmänna ut
vecklingstendenser.
Litteratur: Meddelas under föreläsningarna.
Förkunskaper : 3*15.105 och 3-41.150
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3.15.150 Licentiatseminarium i verkstadsteknik 
0 + 27 + 27 ht + vt

Lärare : bitr prof Ihalainen
Innehåll: Seminariets innehåll baserar sig på under respektive 
år tillgängligt litteraturmaterial. Fackämnen för seminarierna 
framtas utgående från aktuella tyngdpunktsområden inom till
verkningstekniken och övningarna utväljs från dessa sektorer, 
vanligen med användning av industriföretagens apparatur för 
ifrågavarande övningar.
3.15.151 Användning av verktygsmaskiner (1 sv)

0 + itO ht
Lärare: ass NN
Innehåll: Studerandena gör sig bekanta med de viktigaste verk
tygsmaskinerna genom att tillverka arbetsstycken enligt rit
ningar. (En del av kursen 3.15.15)
Litteratur: Gerling: Työstötekniikan perusteet, Bartsch: Ko
neistajan kirja I & II.
Förkunskaper: -
3.15.152 Laboratoriearbeten i verkstadsteknik I (2 sv)

0 + 60 ht
Lärare: ass NN
Innehåll: Assistenterna ger ämnen åt arbetsparen som gör 5-6 
laboratoriearbeten med laboratoriets maskiner och apparater. 
(En del av kursen 3-15.15)
Förkunskaper: 3-15.151
3.15.153 Laboratoriearbeten i verkstadsteknik II (2 sv)

0 + 60 vt
Lärare: ass NN
Innehåll: Två studeranden gör tillsammans ett studium om ämnet 
som man fördjupar sig i genom en litteraturundersökning och 
prov i praktiken. (En del av kursen 3-15.15)
Förkunskaper: 3.15.152
3.15.154 Arbeten i verkstadsteknik III (8 sv)

0 + 248 ht + vt
Lärare: ass DI Takkunen
Innehåll: Konstruktionsövningar. Produktionvänlig konstruering 
av produkten, konstruering av verktyg och verktygssatser. (En 
del av kursen 3.15.15)
Förkunskaper: 3.15.142

3.16 AUTOMOBIL- OCH ARBETSMASKINTEKNIK 
prof: Antti Saarialho, Ko 335, C-2681 eller C-2708 
lab: ing DI Matti Juhala, Maskinlab 173, C-2862 
ass: NN, Maskinlab 219, C-2726
spec lärare: DI Mikko Haapanen, Ko 337, C-2699; DI Matti Juha
la, DI Jorma Parhankangas, ht Ko 105, C-2659 ; DI Kari Saari, vt 
Ko 337, C-2659; DI Ismo Mäkinen, ht Ko 337, C-2699
byråsekr: NN (studieärenden), Ko 334, C-2696; Kirsi 
Grönholm, Maskinlab 233, C-2721 (laboratorieärenden)
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3.16.100 Automob ilteknikens grunder (5 sv)
60 + 60 vt

Innehåil^rRörelsemekanikens teoretiska grunder för fordon (kor
mekanik, däckfrågor, styrningsteorier, stabilitets- och svang- 
ningsfrågor, bromsteori) samt konstruktionslära, beten och konstruktionsanalyser. (Motsvarar kursen 3.14.16 och 
studieperioden 3.14.116)
Litteratur: Instruktionsmaterial
3.I6.IO5 Elektriska utrustningen i bilar och arbetsmaskiner 

(2,5 sv)
30 + 30 ht

Innehåll: Konstruktions- och planeringsgrunder for bilarnas 
och arbetsmaskinernas elektriska utrustning, laboratorlemat- 
ningar. (Motsvarar kursen 3-14.17 och studieperioden 3-14.117) 
Litteratur: Instruktionsmaterial
3.I6.IIO Fordonstekniska mätningar (1,5 sv)

0 + 24 ht
Innehåll: Fordonstekniska mätningar med labora^°^®^1 ¡^tio^- 
ning, bl.a. vibrationsanalyser, användning av datakollektions 
systemet, väg- och avgasprov. (Motsvarar kursen 3.14.18 och 
studieperioden 3-14.118)
Litteratur: Instruktionsmaterial 
Förkunskaper : 3.16.100
3.I6.II5 Planering av bilarnas och arbetsmaskinernas konstruk- 

tionssystemen (7,5 sv)
70 + 0 ht, 0 + 90 vt, 0 + 12 ht

Lärare: prof Saarialho #4.Innehåll: Planeringsgrunder för konstruktionsgruppen, lagst 
ning, allmänna konstruktionsprinciper, detaljerade konstruk
tionsunderlag för olika undergruppen. Konstruktionsövning : 
grundplanering av bil eller arbetsmaskin. Förbränningsmotorns lüpâüsnîüg fS? användning i Ml eller arbetsmaskin. (Motsvarar 
kursen 3.14.21 och studieperioden 3.14.121)
Litteratur: Instruktionsmaterial 
Förkunskaper : 3-14.101, 3-16.100
3.I6.12O Bil- och arbetsmaskinteknikens seminarium (2 sv)

40 + 0 ht + vt 
Lärare: prof SaarialhoFöreläsningar över specialfrågor, bl.a. skadanalyser. Seminariearbete : Preparation av ett 'state-of-the-art'-rapport 
över ett specialområde inom motorbranschen. , ni-
Förkunskaper: 3-14.105 och 3-16.100, 3.I6.IIO och 3.16.105 sam
tidig deltagande
3.I6.I25 Transportseminarium

36 + 0 ht 
Lärare: DI HaapanenInnehåll: Specialfrågor närmast inom externa transporter. 
Seminariearbete: 'state-of-the-art' rapport över ett special
område inom transportbranschen.
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3.16.130 Planering av interna transporter (2 sv)
Зб + 36 ht

Lärare : DI Parhankangas
Innehåll : Grunder för planering av industrins och handelns in
terna transporter: tekniska lösningar för produktionsprocessens 
närtransporter samt deras ekonomiska jämförelser.
Litteratur: Instruktionsmaterial
3.16.135 Planering av externa transporter (2 sv)

40 + 0 ht
Lärare : DI Mäkinen
Innehåll : Grunder för planering av handelns och industrins ex
terna transporter: tekniska lösningar för olika transportsys
temen samt deras ekonomiska jämförelser.
Litteratur: Instruktionsmaterial samt Rinne-Haapanen: Kuljetus- 
toiminnot , Timmerbacka-Saarialho: Biltransportteknik. 
Förkunskaper: 3.I6.I3O och 7.71.160
3.16.140 Specialarbete i transportteknik (5 sv)

0 + 80 vt 
Lärare : DI Saari
Innehåll : Teknisk-ekonomisk planering av ett transportsystem: 
valet av systemets form, tekniska granskningar av delsystemen 
och valet av komponenter med ekonomiska kalkulationer. 
Förkunskaper: 3.16.130, 7.71.160 och 3.16.135

3.22 INDUSTRIELL EKONOMI
prof: Tauno Olkkonen, Ko 142, C-2665
bitr prof: Erkki Uusi-Rauva, Ko 140, C-2663
doc: prof Carl-Erik Carlson, tel 641877; prof Martti M Kaila,
U 504, C-2384; TkD Jaakko Rajamaa, tel 539 433; TkD Pentti 
Talonen, tel 644706
lab ing: SD Veikko Teikari, Ko 137, C-2670 
lekt: NN
ass: DI Marja Huovilainen, Ko 151, C-2808; DI Riitta Smeds,
Ko 152, C-2443
spec lär : TkD, doc Jaakko Rajamaa, tel 539 433 ; DI Ilkka Niso
nen, tel 1631 ; DI Risto Pelin, tel 5671 ; DI Juhani Stivasti, 
tel 616 01; TkD, doc Markku Tuominen, tel 461 827: DI Urpo Wal
lin, tel. 917 271
kansli : Irene Huurtama, Ko 141, C-2440

Studieperioder
3.22.IO5 Grundstudieperiod i industriell ekonomi (3 sv)

54 + 27 ht & vt 
Lärare : lekt NN
Innehåll : Faktorer och deras inbördes beroendeförhållande inom 
administration, anskaffningar, produktion och marknadsföring,
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vilka inverkar på industriföretagets ekonomi. Uträkning av de 
tekniska lösningarnas ekonomiska inverkan.
Litteratur: Carlson, Olkkonen, Kallio: Teollisuustalous; Honko: 
Liiketaloustiede; Koskimäki, Salimäki, Uusi-Rauva: Teollisuus
talouden harjoituksia.

3.22.111 Produktionstyrningsteknik (2 sv)
24 + 24 ht 2 hvt 

Lärare: prof OlkkonenInnehåll : Produktions processernas styrbarhet, styrningsprin- 
ciper och deras tillämpning på styrning av leveranstider, be
lastning och material i industri som maskinverkstäder, snicke
ri industri , elektrotekniskindustri osv. (Motsvarar kursen 
3.22.11)Litteratur: Anges vid början av föreläsningarna.
Förkunskaper: 3*22.105 samt 3•22.123 eller 3 - 22.128
3.22.120 Projektplanering och styrning (2 sv)

27 + 27 vt
Lärare: spec lär Stivasti och Pelin
Innehåll: Egenskaperna av olika projekt. Målsättning och val 
av projekt. Hur projektorganisationen bildas. Behärskning av 
projektets tidtabell och beroendeförhållanden. Projektets bud
jet och finansiering. Anskaffning av resurser. Bevakning av 
projektet. Projektstyrning.
Litteratur: Anges vid början av föreläsningarna.
Förkunskaper : 3-22.105 eller 3•22.128
3.22.123 Produktionsplanering och styrning B (2,5 sv)

40 + 0 ht 1 hvt 
Lärare: prof OlkkonenInnehåll: Planering av produktionsprocess. Fabrik- och layout
planering. Underhåll. Kvalitetskontroll. Standardisering. Vär
deanalys. Produktionsstyrning och bevakning av lager, inköps
verksamhet. (Dels motsvarar kursen 3.22.28)
Litteratur: Buffa, E S: Modern Production Management; Aaltio, 
Olkkonen: Tuotanto ja sen ohjaus samt material som anges vid 
början av föreläsningarna.
Förkunskaper: 3*22.105
Studieperioden är parallell med studieperioden 3.22.128.
3.22.126 Företagsplanering (2 sv)

40 + 0 vt 2 hvt
Lärare : NNInnehåll: Hur företagsplaneringen anknyts till hela företags
verksamheten. Företagsplaneringens definitioner, egenskaper 
och delområden. Delområdens innehåll. Planeringssystem, för
verkligandet av planeringen. (Motsvarar kursen 3-22.26) 
Litteratur: Anges vid början av föreläsningarna.
Förkunskaper : 3.22.105
3.22.127 Kvalitetsstyrning (2 sv)

27 + 27 ht
Lärare : spec lär Kajamaa
Innehåll: De tekniskt ekonomiska möjligheterna och riskerna 
inom företagsverksamheten som har att göra med kvaliteten och 
dess styrning. Kvalitet och konkurensförmåga. Styrsystem. Kva
litet inom den internationella handeln. (Motsvarar kursen 
3.22.27)
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Litteratur: J Rajamaa, T Sairanen : Yrityksen laatujärjestelmä 
ja sen kehittäminen, Metalliteollisuuden keskusliitton julkaisu 
5/I98O; Yleiset sopimusehdot. SFS-standardi 4010 samt material 
som anges vid början av föreläsningarna.
Förkunskaper: 3.22.105
З.22.128 Produktionsplanering och styrning A (4 sv)

40 + 10 ht 1 hvt 
Lärare: prof Olkkonen
Studieperioden är för studerande av maskiningenjörsavdelningen. 
Innehåll: Planering av produktionsprocess. Fabrik- och layout
planering. Underhåll. Kvalitetskontroll. Standardisering. Vär
deanalys. Produktionsstyrning och bevakning av lager, inköps
verksamhet. (Motsvarar kursen 3.22.28)
Litteratur: Buffa, E S: Modern Production Management, Aaltio, 
Olkkonen: Tuotanto ja sen ohjaus samt material som anges vid 
början av föreläsningarna.
Förkunskaper: 3.22.105
3.22.136 Marknadsföring (3 sv)

81 + 0 vt 
Lärare: spec lär NN
Innehåll: Grunderna av marknadsföring. Internationell handel. 
Verksamhetsområdets inverkan på marknadsföring. Marknadsföring 
av producenvaror. (Motsvarar kursen 3.22.36)
Litteratur: Kotler P: Marketing Management samt material som 
anges vid början av föreläsningarna.
Förkunskaper: 3.22.105
3.22.138 Innovationer, produktpolitik, produktutveckling; fö

reläsningar (2 sv)
32 -i- 0 vt

Lärare: prof Kalla
Innehåll: Exempel på delteman av studieperioden: Innovationer. 
Produktpolitik. Planering av produkternas utvecklingsverksam
het. Produktens egentliga utvecklingsarbete. Planering av in
vesteringar, som den utvecklade produktens produktion och 
marknadsföring förutsätter. Organisering av patenteringsverk- 
samheten. Visitföreläsningar av experter. (Motsvarar studiepe
rioden 2.44.155)
Förkunskaper: 3-22.105
Med undantag av forskarstuderanden kan studieperioden fullgöras 
endast tillsammans med studieperioden 3.22.139. Utbildnings
programmet kan ändå godkänna efter eget beslut fulgöring av 
enbart studieperioden 3-22.138. Tillsammans med studieperioden
3.22.139 motsvarar kursen 3.22.33.
3.22.139 Innovationer, produktpolitik, produktutveckling; öv

ningar (1 sv)
16 + 0 vt

Lärare: prof Kaila
Innehåll: Övningsarbeten, som ansluter sig till studieperiod 
3.22.138; Någon av de följande kan väljas: 1. speciella ar
beten, 2. standard övning, 3- grundläggning av eget företag 
på bas av en fiktiv ide, 4. informationsbesök och analysering 
av problem i ett viss industrieföretag, 5. eget tema. 
Studieperioden kan fullgöras endast tillsammans med studiepe
rioden 3.22.138. (Motsvarar studieperioden 2.44.156)
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3.22.141 Bokföring och beskattning (2 sv)
30 + 26 ht

Lärare : bitr prof Uusi-Rauva
Innehåll : Företagsbokföringens uppgifter, vilka parametrar som 
skall kontrolleras, företagsbokföring som modell, grundproblem 
- speciellt periodisering, den optimala beskattningsbara av
kastningen och dess anordning, kassaströmningsanalys, beskatt
ning av näringsinkomster och omsättningsskattning. (Motsvarar
kursen 3-22.41)
Litteratur: Anges vid början av föreläsningarna.
Förkunskaper: 3.22.105
3.22.143 Kostnadsberäkning (2 sv)

30 + 26 vt
Lärare : bitr prof Uusi-Rauva
Innehåll: Grundproblem i redovisning. Grundbegrepp och deras 
användningsområden. Marginalanalys. Produktkaikulerna. Pris
sättning. Val av produkter. Avkastningsplanering. Budgetering. 
Standardkostnadskalkylering. Tillverkningsbokföring i huvud
drag. (Motsvarar kursen 3.22.141)
Litteratur: Anges vid början av föreläsningarna.
Förkunskaper: 3.22.141
3.22.144 Investeringsplanering och företagsstudier (2 sv)

36 + 10 vt 2 hvt
Lärare : spec lär Nisonen _
Innehåll: Betydelse av investeringar i den ekonomiska till
växten. Företagsundersökning. Balansanalys. Investeringskalky
ler. Finansiering. Långsiktsplanering. Värde av ett företag. 
Studieperioden innehåller obligatoriskt övningsarbete. (Mot
svarar kursen 3.22.44) ..... /■inPiiLitteratur: Teemu Aho: Yrityksen tilinpäätösanalyysi (19Ö1) 
samt material som anges vid början av föreläsningarna. 
Förkunskaper : 3-22.105 och 3*22.141
3.22.154 Specialarbete i företagets ekonomi (3 sv)

2 + 13 ht & vt
Lärare: prof Olkkonen och bitr prof Uusi-Rauva
Innehåll: Innehåll och arbetsmetoder är beroende på själva ar
betet, som väljas för var och en skilt specialarbete fram
ställs i diplomarbetsseminarium 3.22.180. Detta specialarbete 
är bara för studerande i fördjupningsområden av företagets
Förkunskaper : 3.22.105, 3-22.126, 3.22.141 , 3*22.143, 3.22.144,
3.22.160 eller 161
3.22.155 Specialarbete i planering av produktionsverksamhet 

(3 sv)
2 + 13 ht & vt 

Lärare: prof Olkkonen
Innehåll: Innehåll och arbetsmetoder är beroende pa själva ar
betet, som väljas för var och en skilt. Specialarbete fram
ställs i diplomarbetsseminarium 3-22.180. (Motsvarar kursen
Förkunskaper : 3-22.105, 3-22.111, 3.22.127» 3*22.128, 3*22.130,
3.22.141, 3-22.143, 3.22.160, 3.22.165.
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3.22.156 Specialarbete i planering av marknadsföring (3 sv)
2 + 13 ht & vt

Lärares bitr prof (Jusi-Rauva
Innehåll: Innehåll och arbetsmetoder är beroende på själva ar
betet , som väljas för var och en skilt. Specialarbete fram
ställs i diplomarbetsseminarium 3.22.180. (Motsvarar kursen
3.22.56)
Förkunskaper: 3.22.105, 3.22.128, 3.22.136, 3.22.138, 3-22.139,
3.22.141, 3.22.143, 3.22.160 eller 161.
3.22.157 Specialarbete i planering av företagsverksamhet 

(3 sv)
2 + 13 ht & vt

Lärare : bitr prof Uusi-Rauva
Innehåll : Innehåll och arbetsmetoder är beroende på själva ar
betet, som väljas för var och en skilt. Specialarbete fram
ställs i diplomarbetsseminarium 3.22.180. (Motsvarar kursen
3.22.57)Förkunskaper : 3.22.105, 3.22.126, 3-22.128, 3-22.136, 3-22.141, 
3.22.143, 3.22.144, 3-22.160 eller 161, 3-22.167.
3.22.158 Specialarbete i logistiksekonomi (3 sv)

2 + 13 ht & vt
Lärare : prof Olkkonen
Innehåll: Innehåll och arbetsmetoder är beroende på själva ar
betet, som väljas för var och en skilt. Specialarbete fram
ställs i diplomarbetsseminarium 3-22.180.
Förkunskaper: 3.22.171, 3.22.172, 7.71.160, 7.71,132, 3-14.122.
3.22.160 Industrispel A (2,5 sv)

6 + 27 ht
Lärare : ass Smeds
Innehåll: Industrispel baserar sig på ett datorprogram, som 
skildrar verksamhet av industriella bolag i gemensam produkt
marknad. Deltagarna gör skriftliga start- och slutrapporter 
enligt instruktioner som ges vid spelets gång.
Förkunskaper: 3.22.105, 3.22.128, 3-22.141, 3.22.143
3.22.161 Industrispel B (2 sv)

4 + 18 ht
Lärare : ass Smeds
Innehåll : Industrispel baserar sig på ett datorprogram, som 
skildrar verksamhet av industriella bolag i gemensamma pro
duktmarknad. Deltagarna gör skriftliga start- och slutrap
porter enligt instruktioner som ges vid spelets gång. (Mot
svarar kursen 3.22.61)
Förkunskaper: 3.22.105 och minst två av följande studieperi
oder: 3.22.128 eller 3.22.123, З.22.136, 3.22.141, 3.22.143,
3.22.144
3.22.165 Seminarieövningar i planering av produktionsverksam- 

het (3 sv)
42 + 0 ht + vt

Lärarna: prof Olkkonen, ass Huovilainen
Innehåll : Innehåll av seminarieövningar väljs bland aktuella 
ting som gäller planering av produktionsverksamhet ; innehåll 
skall väljas så, att rapporter som skrivs skall ha praktisk 
betydelse. (Motsvarar kursen 3*22.65)
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Förkunskaper: 3-22.105, 3-22.111, 3-22.127, 3.22.128, 3.22.130,
3.22.141, 3-22.143
3.22.166 Seminarieövningar i planering av marknadsföring 

(3 sv)
42 + 0 ht + vt 

Lärare• ass SmedsInnehåll: Innehåll av seminarieövningar väljs bland aktuella 
ting som gäller planering av marknadsföring; innehåll skall 
väljas så, att rapporter skrivs skall ha praktisk betydelse. 
(Motsvarar kursen 3-22.66)Förkunskaper : 3-22.105, 3-22.128, 3-22.138 och 139, 3-22.136,
3.22.141, 3-22.143
3.22.167 Seminarieövningar i planering av företagsverksamhet 

(3 sv)42 + 0 ht + vt
Lärare: bitr prof Uusi-Rauva
Innehåll: Innehåll av seminarieövningar väljs bland aktuella 
ting som gäller planering av företagsverksamhet ; innehall 
skall väljas så, att rapporter som skrivs skall ha praktisk 
betydelse. (Motsvarar kursen 3-22.67) ^Förkunskaper : 3-22.105, 3-22.144, 3-22.126, 3-22.128, 3-22.136, 
3-22.141, 3-22.143
3.22.171 Operationsanalysens industriella tillämpningar I 

(2 sv)
26 + 0 ht

Lärare: doc TuominenInnehåll: Studieperioden ger inblick i utnyttjande av opera- 
tionsanalys, systemanalys och kvantitativ planering i upp
gifter i produktion, finansiering och marknadsföring. Huvudsak
ligen behandlas planering med optimering. Det behandlas också: 
mönster och företagsekonomisk beslutsgörande med utnyttjande av 
automatisk databehandling. Studieperioden fullgörs med under
sökning och övningsarbeten. (Motsvarar kursen 3-22.71) 
Litteratur: Jääskeläinen: Liikkeenjohto ja kvantitatiivinen 
suunnittelu, Weilin & Göös, 1974; Alter : Decision Support Sys
tems, Addison-Wesley, 1980 och material som anges vid början av 
föreläsningarna.
Förkunskaper: 3-22.105, 0.01.115, 3-22.141
3.22.172 Operationsanalysens industriella tillämpningar II 

(2 sv)
30 + 0 vt

Lärare: doc Tuominen
Innehåll: Studieperioden ger inblick i utnyttjande av opera- 
tionsanalys, systemanalys och kvantitativ planerin i uppgifter 
i produktion, finansiering och marknadsföring. Det behandlas 
speciellt uppgifter om finansieringsplanering med hjälp av eko
nomiska planeringsspråk och simulering. Studieperioden full
görs med undersökning och övningsarbeten. (Motsvarar kursen 
3-22.72)Litteratur: Naylor: Corporate planning models, Addison-Wesley, 
1978 och material som anges vid början av föreläsningarna. 
Förkunskaper: 3-22.171
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3.22.180 Diplomartetsseminarium i industriell ekonomi (1 sv) 
20 + 0 ht och vt

Lärarna: prof Olkkonen, bitr prof Uusi-Rauva
Innehåll: I seminarium behandlas det med hjälp av styrt grupp
arbete teknik att göra diplomarbete, närmast att forma upp
gift, välja och använda lösningsmetoder och utarbeta redogö
relse. Studerande hjälpas i problematiska situationer i dip
lomarbete. När man blir bekant med diplomarbeten av andra del
tagarna, blir kännedom av tillämpningsområdena i fackämnet 
bättre. (Motsvarar kursen 3-22.80)
3.22.190- Licentiatseminarium i industriell ekonomi (7 sv)

191 81 + 0 ht + vt
Lärarna: prof Olkkonen, bitr prof Uusi-Rauva 
Innehåll: Enligt avtal. (Motsvarar kursen 3.22.90-91)

3.211 SKEPPSBYGGNADSLÄRA (Skeppsteori)
prof: Valter Kostilainen, L 122, C-2954
doc: prof Juhani Sukselainen, L 116, tel 4565320
lab ing: DI Pertti Hervala, L 208, C-2958
ass: NN, L 119, C-2953; DI Martti Jalkanen, WHT, 1941 ; TkS Kei 
jo Hanhirova, L 118, C-2964; TkS Timo Talvio, L 213, С-2964
spec lär : TkD Max Honkanen, 487112; DI Antti Joensuu, DI Harri 
Eskola, L 208, C-2958;
kansli : Irma Lauksio, L 121, C-2955

Studieperioder
3.24.101 Skeppsteori (6 sv)

81 + 47 ht + vt 
Lärare : prof Kostilainen
Innehåll : Stabilitet. Säkerhet och skottavdelning. Mostånd och 
bestämning av effektbehov. Fartygspropulsion. Hydromekanik av 
specialfartygen. Manövrering. Samverkan mellan skrov och pro
peller. Prestationsförmågan i drift.
Litteratur: K J Rawson, E C Tupper: Basic Ship Theory; Föreläs 
ningsmaterial.
3.24.105 Hydromekanik I (2 sv)

26 + 26 ht
Lärare : NN
Innehåll : Hydrostatik. Grundteorin för friktionsfri och viskös 
strömning. Strömningstekniska mätningar.
Litteratur: Föreläsningskompendier
3.24.111 Hydromekanik II (2 sv)

26 + 26 vt
Lärare : NN
Innehåll: Viskös strömning. Bärande ytor. Singular i tetsmetoder 
Fri vätskeyta.
Litteratur : Föreläsningskompendier
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3.24.112 Skeppshydrodynamik (7 sv)
54 + 87 ht + vt

Lärare: prof Kostilainen ... v, ^Innehåll: Om skeppshydromekanikens matematiska modeller och de
ras numeriska lösningsmetoder. Fysikaliska modeller och deras 
tillämplighet för fartygen i full skala. Experimentell teamwork 
(60 t) och personlig litteraturöversikt (40 t) är obligatoriska. 
Litteratur: J N Newman: Marine Hydrodynamics och föreläsnings
material. , „ „Förkunskaper: 3-24.101, 0.05.141 och 0.05.142
3.24.115 Skeppsmodellteknik (3 sv)

27 + 27 vt 
Lärare: DI EskolaInnehåll: Användningen av mätningar, modellprov och system
simulering i skeppstekniken. Laboratoriearbeten obligatoriska. 
Litteratur: Föreläsningskompendier
3.24.131 Sjövärdighet (2 sv)

20 + 20 vt, periodundervisning
Lärare: TkT Honkanen „Innehåll: Lineariserad vågteori. Fartygets roreiser i sjogäng. 
Litteratur: Falkemo: Fartygets sjöegenskaper och manovrerning; 
Söderberg: Vågor och fartygsrörelser.
3.24.135 Marintekniska konstruktioner (2 sv)

27 + 0 ht
Lärare: DI JoensuuInnehåll: Exploatering av havets naturtillgångar, 
konstruktioner.
Litteratur: Föreläsningskompendier

Marintekniska

3.24.140 Båtarnas strömningsmekanik (2 sv)
20 + 20 semin vt 

Lärare: prof KostilainenInnehåll: Hydromekaniska grunder av motorbåtar. Hydro- och aero 
mekanik av segelbåtar.
Litteratur: Föreläsningskompendier 
Förkunskaper: 0.05.141 och 0.05.142

3.34 FLYGTEKNIK
prof: Seppo Laine, Ko 210, С-2672, С-2257 
bitr prof: Ulv Mai, Ko 209, С-2673
lab ing: Bo Fagerström, strömn lab 304, C-2261; Erkki Ahopelto, 
maskinlab 139, C-2709
ass: vk Juha Salminen, Ко 201, C-2706; vk Matti Rahikainen, 
Ко 201, C-2746
spec lär: DI Bo Fagerström, strömn lab 304, C-2261, DI Martti 
Jukola, Ко 211, C-2674; DI Taisto Lehtinen, Ко 211’ ^-2674 ; DI 
Jussi Leiviskä, Ко 211, C-2674; DI Jouko Malen, Ко 211, C-2674; 
DI Jukka Vanhatalo, Ko-211, C-2674
handbibliotek: kanslist Mervi Partio, Ко 211, C-2674
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Studieperioder
3.34.105 Grundstudieperiod i flygteknik (1 sv)

27 + 0 ht
Lärare : spec lär Vanhatalo
Innehåll : Presentation av grunderna i flygplansaerodynamik, 
flygplanskonstruktion och flygplansdrift. (Motsvarar kursen 
3.34.05 Grundkurs i flygteknik)
Litteratur : Stintons Anatomy of the Aeroplane
3.34.IIO Flygmotorer (5 sv)

81 +81 ht + vt 
Lärare : spec lär Jukola
Innehåll : Fordringar, som ställs på flygmotorer. Kolvmotorer. 
Turbomotorer. Tre konstruktionsarbeten. (Motsvarar kursen
3.34.IO)
Litteratur: Förelåsningskompendier 
Förkunskaper: 3.39.116
3.34.121 Flygplansaerodynamik (6 sv)

64 + 122 ht + vt
Lärare : prof Laine
Innehåll : Gasdynamikens grunder, gränsskiktsteorins tillämp
ningar, vingprofilteori, vingteori, aerodynamik hos vinge- 
kropp-kombinationer samt propellerteori. Räkneövningar samt 
tre programarbeten. (Motsvarar kursen 3.34.20)
Litteratur: Föreläsningskompendier
Förkunskaper : 0.05.141 , 0.05.142, 0.01.133, 3.39.1 16
3.34.122 Vindtunnelteknik 

10 + 14 vt 1 hvt
Lärare : spec lär Fagerström
Innehåll : Vindtunnlar, mätmetoder, visualisering av ström
ning, räkneövningar.
Litteratur: Föreläsningskompendier
Förkunskaper: 0.05.141, 0.05.142 samt delar av studieperiod
3.34.121 : gasdynamik samt gränsskitsteorins tillämpningar.
3.34.126 Lättkonstruktionsteknik (5 sv)

54 + 74 ht + vt 
Lärare : bitr prof Mai
Innehåll : Lä11konstruktionernas hållfasthetslära, stabilitets
teori och optimering. Armerade plasters och sandwichplattors 
hållfasthetsteori. Räkneövningar, programarbete. (Motsvarar 
kursen 3.34.26)
Litteratur: Mai: Kevytrakennetekniikka, Otakustantamo 
Förkunskaper : 0.49.120
З.34.131 Flygplanssystem samt underhåll (5 sv)

69 + 54 ht + vt
Föreläses vartannat år. Föreläses ej 1985-86.
Ansvarig lärare : spec lär Malen
Innehåll: Parameter i flygplansservice. Trafikflygplans meka
niska system. Räkneövningar, seminarieövning. (Motsvarar kursen
3.34.3DLitteratur: Föreläsningskompendier
Förkunskaper : 0.01.133 eller 0.01.120, 0.05.141 samt 0.05.142
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3.34.140 Flygplanselektronik (3 sv)
54 + 30 ht + vt

Föreläses vartannat år. Föreläses 1985-86.
Lärare : spec lär LeiviskäInnehåll : Flygplanets analoga och digitala mät- och rakneut- 
rustning. Radio- och navigationsutrustning. Räkneövningar. 
(Motsvarar kursen 3*34.40 Flygplans elektronik)
Litteratur: Bose : Aviation Electronics
3.34.145 Flygmekanik (5 sv)

60 + 60 ht + vt 
Ansvarig lärare : prof Laine
Innehåll: Bestämning av flygplansprestanda, statisk och dyna
misk stabilitet hos flygplan, styrning av flygplan. Rakneov- 
ningar, programarbete. (Motsvarar kurserna 3-34.17 samt 3.34.501 
Litteratur: Föreläsningskompendier samt en del av boken Etkin: 
Dynamnics of Flight.
Förkunskaper : 0.05.106 samt 0.05.111
3.34.165 Aerodynamisk projektering av flygplan (4 sv)

25 + 71 ht 
Lärare : prof LaineInnehåll : Formgivning av flygplansvinge och stabilisatorer, 
konstruktion av roderytor. Luftintagning för turbomotorer. 
(Motsvarar kursen 3.34.60)
Litteratur: Föreläsningskompendier samt kapitlen 7 och 9 av 
boken Torenbeek: Synthesis of Subsonic Airplane Design. 
Förkunskaper : 3.34.120, 3-34.145
3.34.170 Strukturell konstruktion av flygplan (6 sv)

54 + 138 ht + vt
Lärare: bitr prof MaiInnehåll : Flygplanets förprojektering, luftvärdighetsbestäm
melser, belastningsanalys, konstruktionsprinciper samt typiska 
konstruktioner. Strukturella prov. Aeroelastik. De industriel
la tillverkningsmetodernas inflytande på den strukturella kon
struktionen. Tre programarbeten. (Motsvarar kursen 3*34.38) 
Litteratur: Torenbeek: Synthesis of Subsonic Airplane Design; 
Bruhn : Analysis and Design of Fligh Vehicles ; föreläsningskom-
Förkunskaper: 3-34.105, 3-34.126, 3.34.145, 3.34.171
3.34.171 Konstruktionsmaterial för flygplan (3 sv)

81 + 6 vt
Ansvarig lärare : spec lär Lehtinen
Innehåll: Metaller vid flygplansbyggnad. Armerade plaster och 
deras tillverkningsteknik. Materialstandarder, provningsmetoder. 
(Motsvarar kursen 3-34.37 samt delvis kursen 3.34.38)
Litteratur: Föreläsningskompendier 
Förkunskaper: 3-67.105

З.39 VÄRMETEKNIK OCH MASKINLÄRA 
prof: NN, Ko 314, C-2688, lab 649 411/41
vk bitr prof: Markku Raiko och Kari Saviharju, Ko 312, C-2686,
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ass : TkS Ismo Karppinen, Markku Sievänen, Ko 301, C-2692; DI 
Kari Saari, lab 649 411/87
kansli: Aila Asikainen, Ко 313, C-2687

Studieperioder
3.39.106 Termodynamik (4 sv)

54 + 54 ht
Lärare: NN
Innehåll: Teknisk termodynamik, strömningslära, värmeöver- 
föringslära. Studieperioden syftar till att klarlägga termody
namikens tillämpningsmöjligheter i tekniken.
Litteratur: Föreläsningskompendier: Tekniikan käsikirja 2. osa, 
s 541-760, 1. osa, s 216-254, 358, 359, 383-401, stödlitteratur 
t ex. Sonntag, Wylen: Introduction to Thermodynamics: Classical 
and Statistical; Wark: Thermodynamics; Braun, Wait: Programmed 
Problems in Thermodynamics.
3.39.107 övningsarbeten i termodynamnik (1 sv)

0 + 0 ht + vt
Lärare: NN
Innehåll: Till studieperioden 3-39.106 hörande övningsarbeten.
3.39.110 Värmeöverföringslära (5 sv)

45 + 30 vt
Lärare: NN
Innehåll: Värmeöverföringens former, konduktion, ribbteori, 
konvektion, strålning, värmeväxlare, instationär värmeöver
föring.
Förkunskaper: 3-39.106 eller 3.39.116
3.39.111 Komplementstudieperiod i värmeteknik I (3 sv)

24 + 12 ht
Lärare: vk bitr prof Saviharju
Innehåll: Integraltransformationers och numeriska metoders 
användning i instationära värmeöverföringsproblemer. 
Förkunskaper: 3.39-110
3.39.112 Komplementstudieperiod i värmeteknik II (3 sv)

24 + 24 vt
Lärare: NN
Innehåll: Termodynamikens tillämpningar 
Förkunskaper: 3-39.106
3.39.116 Termodynamik, kort studieperiod (2,5 sv)

30 + 30 vt 1 hvt
Lärare: vk bitr prof Raiko
Innehåll: Såsom 3-39.106, men förkortad
Litteratur: Föreläsningskompendier

3.39.117 Maskinlära, koPt studieperiod (1,5 sv)
15 + 15 vt 2 hvt

Lärare: vk bitr prof Raiko 
Innehåll: Såsom 3.39.121, men förkortad 
Litteratur : Föreläsningskompendier 
Förkunskaper: 3-39.106 eller 3*39.116
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3.39.118 Övningsarbeten i värmeteknik och mask inlära (1 sv)
0 + 0 ht + vt

lärare: vk bitr prof RaikoInnehåll: Till studieperioderna 3-39.116 och 3-39.117 hörande 
övningsarbeten.

termodynamiska teori,

3.39.121 Maskinlära (4 sv)
36 + 36 ht

Lärare: vk bitr prof Raiko 
Innehåll: De viktigaste kraftmaskinernas 
konstruktionslösningar och egenskaper.
Litteratur: Ryti: Koneoppi, Osa 1. Staattiset koneet, TKY. 
kompendium 379 samt föreläsningskompendier.
Förkunskaper : 3-39.Ю6 eller 3 • 39 • 116
3*39.122 Övningsarbeten i maskinlära (1 sv)

0 + 0 ht + vt
Lärare: vk bitr prof RaikoInnehåll: Till studieperioden 3.39.121 hörande övningsarbeten

3.39.123 Förbränningsteori (3 sv)
30 + 30 vt

Föreläses turvis med 3•39.127. Ej föreläses 1985-ob.
Lärare: vk bitr prof SaviharjuInnehåll : Förbränningens värme- och strömningstekniska grunder. 
Förkunskaper: 3•39•110
3.39.124 Övningsarbete i förbränningsteori (1 sv)

0 + 0 ht + vt .Innehåll: Till studieperioden 3•39•123 hörande övningsarbete.
3.39.125 Övningsarbeten i värmeöverföringslära (1 sv)

0 + 0 ht + vt
Innehåll : Till studieperioden 3-39.110 hörande övningsarbeten.

3.39.126 Specialarbete i värmeteknik (3-6 sv)
0 + 0 ht + vt

Innehåll: Litteraturundersökning, planering eller laboratorie
arbete, som ansluter sig till värmeteknik.
3.39.127 Komplementstudleperiod i värmeteknik III (3 sv)

30 + 30 vt.Föreläses turvis med 3-39.123. Föreläses 1985-86.
Innehåll : Tvåfasströmning och -värmeöverföringslära. 
Litteratur: Föreläsningskompendier 
Förkunskaper : 3-39.110

3.41 MASKINKONSTRUKTIONSLÄRA 
prof: Matti Kleimola, Ko 224, C-2806
bitr prof: Mauri Airila, Y 420, 0-2385; tf Seppo Kivioja, 
Y 418, С-2387
lab ing: vk Olli Ylöstalo, maskinlab 148, C-2714
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ass: DI Kalevi Ekman, Ko 227, C-2729, Tks Timo Tynnilä, Y 417 
A, C-2193; DI Reijo Tolonen, Y 417 В, C-2948, DI Hannu Vuori- 
kari, Ко 226, C-2680
spec lär: ing Ilpo Lindell, Ко 228, DI Aimo Pere, Y 417 C, 
С-2189
byrå: Y 419, С-2388 
bibliotek: Y 430, С-2342

Studieperioder
3.41.110 Maskinritning, Ко (5 sv)

41 + 135 ht + vt 
Ansvarig lärare: DI Aimo Pere
Innehåll : Ritmaterial och -tillbehör, tillämpning av deskriptiv 
geometri i maskinritning, maskinritningens avbildningsmetoder, 
skisseringsteknik, axonometri, snitt, måttsättning, gängor, 
svetsbeteckningar, ytjämnhet och ytbeteckningar, måttoleransser 
och passningar, gängtoleransser och geometriska toleransser. 
Datorbaserad framställning av ritningar. Ritningsövningar i 
ovannämnda ämnen.
Inga förkunskapskrav
3.41.125 Maskinritning, P, V, Ke (2 sv)

16 + 54 ht (föreläsningar 1 hvt)
Ansvarig lärare: DI Aimo Pere
Innehåll : Ritmaterial och -tillbehör, maskinritningens avbild- 
ningsmetoder, skisseringsteknik, axonometri, snitt, måttsätt
ning, gängor, svetsbeteckningar, ytjämnhet och ytbeteckningar, 
måtto1eranser, passningar och geometriska toleranser. Rörled- 
ningsritningar, process-scheman och instrumenteringens rit- 
ningsbeteckningar. Ritningsövningar i ovannämnda ämnen.
Inga förkunskapskrav
3.41.131 Maskinritning, S och F (2 sv)

16 +54 vt (föreläsningar 1 hvt)
Ansvarig lärare : DI Aimo Pere
Innehåll: Ritmaterial och -tillbehör, maskinritningens avbild- 
ningsmetoder, skisseringsteknik, axonometri, snitt, måttsätt
ning, gängor, svetsbeteckningar, måttoleranser, passningar och 
geometriska toleranser. Instrumenteringens ritningsbeteck- 
ningar. Elritningar. Ritningsövningar i ovannämnda ämnen.
Inga förkunskapskrav
3.41.141 Inledning till maskinelementläran, S och Ke (2 sv)

28 + 27 vt
Ansvarig lärare: tf bitr prof Seppo Kivioja
Innehåll : Maskinelementlärans grunder, fasta förband, fjädrar, 
axlar, axelkopplingar, lager, smörjmedel, friktionstransmis
sioner, kugghjul, transmissionskedjor, behållare, rör, ven
tiler, tätningar och kort översikt över pumpar, kompressorer 
och hydraultekniska komponenter. Obligatoriska räkneövningar. 
Litteratur : Förelåsningskompendier
Obligatoriska förkunskaper: 0.03.122 eller 0.03.124 och
3.41.125 eller 3.41.131 övningsarbeten godkända
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3.41.145 Maskinelementlärans grunder, P och V (3 sv)
42 + 41 ht

Ansvarig lärares tf bitr prof Seppo Kivioja
Innehåll : Maskinelementlärans grunder, fasta förband, axlar, 
lager, friktionstransmissioner, kugghjul, transmis^ionskedjor, 
rör, ventiler och tätningar. Obligatoriska räkneövningar och 
konstruktionsarbeten.
Litteratur: Föreläsningskompendier
Obligatoriska förkunskaper ; 0.05.121 eller 0.49.116 och
3.41.125 övningsarbeten godkända
3.41.150 Maskinelementlära, Ko (8 sv)

80 + 137 ht + vt
Ansvarig lärare : bitr prof Mauri Airila .
Innehåll : Vanligaste maskindelarna i maskinbyggnaden. Allman
na konstruktionssynpunkter, hållfasthetsberäkning och mate
rialval. Dimensionering och val av maskindelar. Räkneövningar 
(42 h) och konstruktionsövningar (95 h).
Obligatoriska förkunskaper: 0.49.Ю5 och 3.41.110
3.41.161 Mekanismlära (2,5 sv)

27 + 27 ht
Ansvarig lärare : prof Matti Kleimola
Innehåll: Mekanismlärans begrepp och bestämmelser samt klassi
ficeringssystemet. Grunderna av rörelsegeometri och deras kom
binationer. Viktigaste mekanismtyperna och inledning i synteser 
av mekanismer. Rekulatorerna. Balanceringen. Mekanismkonstruk
tionsövningar och obligatoriska räkneövningar.
Litteratur: Föreläsningskompendier 
Förkunskaper : 3.^1.1^5 eller 3.41-150
3.41.162 Maskinkonstruktionslära (8 sv)

81 + 96 ht + vt
Ansvarig lärare : prof Matti Kleimola .
Innehåll: Kreativität. Upptäckande-, bedömande- och valjande 
av ideer. Konstruktionsmetoder. Produktutvecklingsprosessen. 
Optimering i maskinkonstruktion. Industriell formgivning. Till
förlitlighet- och livstid av maskinkonstruktioner. Modelförsok. 
Produktens kostnadsanalys. Materialval. Räkne- och maskinkonst
ruktionsövningar, seminariearbete och två studiebesök. 
Litteratur: Föreläsningskompendier 
Förkunskaper : 3.41.145 eller 3.41.150
3.41.163 Specialfrågor i maskinkonstruktion (2 sv)

16 + 32 vt
Ansvarig lärare : tf bitr prof Seppo Kivioja ^ _
Innehåll : Studieperioden behandlar specialf ragor i maskmkon- 
struktion såsom transmissionelement, vibrationer, och maskin- 
konstruktions systematik. Studieperiodens innehåll förändras 
årligen. Obligatoriska konstruktions- eller laboratoriearbeten 
och seminariearbete.
Litteratur: Anges vid början av föreläsningarna.
Obligatoriska förkunskaper: 3.41.150
3.41.175 Verkstadsindustrins värdeanalys (2,5 sv)

27 + 41 vt
Ansvarig lärare : ing Ilpo Lindell
Innehåll: Värdeanalysens (VA) grunddrag-värde, funktionellt 
betraktelsesätt. Arbetsplan för VA. Kreativitet och metoder
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för idesökning. Grupparbete och VA. Val av projekt. VA 's ins
tallering till företaget. Individuella och grupparbetsövningar 
för att tillämpa VA till konkreta produkter.
Litteratur: Tekniikan käsikirja del 7, 8. uppl.
Förkunskaper: 3.15.110 och 3.22.105
3Л1. 180 Tribologins grunder, Ko (P) och (Ke) (3 sv)

48 + 27 ht
Ansvarig lärare: tf bitr prof Seppo Kivioja
Innehåll : Fasta kroppars beröringsmekanismer. Friktion. Nöt
ning. Rullningsrörelsens mekanism. Smörjnings-teorier och 
-teknik. Hydrodynamiska och hydrostatiska lager. Tillämpningar 
vid maskinbyggnad. Obligatoriska konstruktions- och räkneöv
ningar samt laboratoriearbete.
Litteratur: Föreläsningskompendier, Halling J., Principles of 
Tribology, The MacMillan Press Ltd, London.
Obligatoriska förkunskaper : 3.41.145 eller 3.41.150
3.41.192 CAD/САМ-teknikens grunder (1 sv)

15 + 9 ht 1. hvt
Ansvarig lärare : bitr prof Mauri Airila
Innehåll : Bruk av interaktiv datorgrafik i maskintekniken. 
CAD/CAM-systemernas struktur. Lönsamhetsvärdering. Urval och 
ingångkörning. Tillämpningar från industrin. Utvecklingstrender. 
Demonstrationer och terminalövningar.
Inga förkunskapskrav
3.41.193 Konstruktionsautomation (2 sv)

12 + 32 ht 2. hvt
Ansvarig lärare: bitr prof Mauri Airila
Innehåll : Bruk av datorstödd teknik vid konstruktionsuppgifter 
i maskintekniken. Tillämpningar från företagsområdet. Semina
riearbete och terminalarbete.
Obligatoriska förkunskaper : 3-41.192
3.41.194 Maskinautomation (2 sv)

24 + 24 vt
Ansvarig lärare : bitr prof Mauri Airila
Innehåll : Konstruktionsgrunder av automatiskt fungerande 
maskiner. Tillverkningsautomatisering och dess inverkan på 
produktkonstruktion. Konstruktion av periferimaskiner för 
flexibla tillverkningssystem. Tillämpningar från industrin. 
Seminariearbete.
3.41.195 Maskinautomations specialarbete (3 sv)

6 + 120
Ansvarig lärare: bitr prof Mauri Airila
Innehåll : Målsättningen för arbetet är att utföra ett faktiskt 
automatiseringsobjekt inom maskintekniken. Ämnet kan komma ur 
t.ex. materialbehandlingens, produktionsteknikens eller dator
stödda teknikens (CAE) område. Arbetet föreställs vid semi
nariet.
Obligatoriska förkunskaper : 3-41.1ö93 eller 3-41.194 på grund 
av ämnet.
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3.47 MASKINBYGGNADSLÄRA (värmekraftverkens maskiner)
(Svenskspråkig professur, även möjligt att följa med på 
finska)

prof: Nils-Erik Fagerholm, Strömningslab 309, C-2738 
lab ing: DI Tuomas Paloposki, Strömningslab 302, C-2260 
ass: DI J Petäjä, Strömningslab 202, C-2266 
kansli: kanslisekr Helinä Lindy, Strömningslab 308, C-2256

Studieperioder
3.47.105 Grundstudieperiod i värmekraftverkens maskiner (3 sv)

48 + 24 ht
Lärare: prof Fagerholm _ ...
Innehåll: De olika komponenternas funktion, teori och teknologi 
hos ett värmekraftverk.
Litteratur: Föreläsningsmaterial.

3.47.106 Ång- och gasdynamik (3 sv)
48 + 24 ht Turvis vartannat år med 3.47.130. Före
läses 1985-86.

Lärare: prof Fagerholm
Innehåll: Gasströmningens grunder. Adiabatisk gasströmning.
Sub-, trans- och supersonisk ströming. Kompressionsstöten. 
Friktionens och värmeöverföringens inverkan på strömningen. 
Ångans tvåfasströmning.
Litteratur: Föreläsningsmaterial.

3.47.120 Termiska turbomaskiner (3 sv)
60 + 10 vt Turvis vartannat år med 3.47.125. Före
läses 1985-86.

Lärare: prof FagerholmInnehåll: Ang- och gasturbiners, kompressorens och andra ter
miska turbomaskiners arbetssätt, teori och konstruktion. 
Litteratur: Föreläsningsmaterial, Traupel: Thermische Turbo- 
maschinen (delar), Harman: Gasturbine Engineering (delar). 
Förkunskaper: 3.47.105 eller 3.59.106
3.47.122 övningsarbeten i termiska turbomaskiner (5 sv)

15 + 135 vt Turvis vartannat år med 3.47.126. Före
läses 1985-86.

Lärare: prof FagerholmInnehåll: Studieperioden innehåller ett personligt övningsar
bete och seminarium samt exkursioner.
Förkunskaper: Hör till studieperioden 3.47.120
3.47.125 Ångpannor (3 sv) _

60 + 10 vt Turvis med 3.47.120. Föreläses ej 1985-bb.
Lärare: prof FagerholmInnehåll: Vanliga ångpannatyper, för kraftverk, dessutom spe
cialpannor, kärnreaktorer och andra ånggeneratorer. Värmetek
nisk analys, teknologi, hållfasthetsberäkning enligt tryckkärls- 
normer, materialfågor och driftsegenskaper. Matarvattnets be
handling. Rökgasutsläpp.
Litteratur: Föreläsningsmaterial, Combustion fossil power sys-
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tems (delar), Ledinegg: Dampferzeugung (delar).
Förkunskaper : 3-47.105 eller 3.59.106
3.47.I26 Konstruktionsövningar av ångpannor (5 sv)

15 + 135 vt Turvis med 3.47.122. Föreläses ej 1985.86. 
Lärare: prof Fagerholm
Innehåll: Studieperioden innehåller ett personligt övningsarbete 
(planering av en ångpanna), seminarium samt exkursioner. 
Förkunskaper: Hör till studieperioden 3.47.125.
З.47.130 Förbränningsteknik (3 sv)

48 + 24 ht Turvis med 3.47.106. Föreläses ej 1985-86. 
Lärare: prof Fagerholm
Innehåll: Bränslen och förbränning. Tekniskt viktiga förbrän
ningsprocesser. Apparatur för förbränningsteknik och fordningar 
på dem. Mätningsteknik för förbränningsprocesser.
Litteratur: Föreläsningsmaterial

З.5З ARBETSPSYKOLOGI OCH ARBETSLEDNINGSLÄRA
tf prof: SD Veikko Teikari, Ko 137, C-2670
doc: TkD Juha Luoma, C-2664; FD Asko Miettinen, 43131
lab ing: tf TkD Juha Luoma, Ko 139, C-2664
överass: SL Raimo Karttunen, Ko 144, С-2669
ass: FM Matti Pöyhönen, Ко 153, C-2442
spec lär: DI Paul Buhanist, C-2442; PD Pauli Juuti, 192 8l; DI 
Jari Lahtela, 195 4871; DI Jouni Lehtelä, 89O 022; DI Pentti 
Lehtinen, 558 961; FM Anneli Nikula, 172 8l; DI Osmo Ranta,
171 636
kansli: Ко 141, С-2440

Studieperioder
3.53.IO6 Grundstudieperiod i arbetspsykologi (2 sv)

8 + 0 ht & vt
Ansv lärare: tf prof Teikari
Innehåll: Efter fullgjord studieperiod kan den studerande defi
niera de viktigaste tillämpningsområdena inom arbets- och or
ganisationspsykologi samt inom ergonomi med hänsyn till tanke
sätt med människan som medelpunkt i produktionslivet. 
Litteratur: Hersey & Blanchardt: Organisaatiokäyttäytymisen pe
rusteet; Juuti: Ihmiset organisaation menestystekijänä; Multi
mäki & Venna: Psykologia, 3-upl.; Saari: Ergonomian perusteet.
3.53.III Ergonomi (2 sv)

27 + 14 ht
Ansv lärare: DI Jouni Lehtelä
Innehåll: Studieperioden anger hur biologisk, fysiologisk och 
psykologisk kunskap tillämpas i planeringen av arbetsredskap, 
-förhållanden och -metoder för att avskaffa de nackdelar tek-
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niken förosakar. Studieexkursioner. 
Litteraturs Saari : Ergonomian perusteet.
З.53.11З Föränderlig ergonomi (2 sv)

27 + 14 vt, föreläses ej 1985-86
Lärare; NN
Innehåll: Förändras läsårligen.
Litteratur: Anges i föreläsningen.
3.53.II6 Trafikpsykologi (2 sv)

27 + 14 vt
Lärare: prof Häkkinen och doc Luoma
Innehåll: Som mål är att ge kunskap om människas beteende och 
verkningskapacitet i trafiken för dem som planerar fordon, väg 
och trafik.
Litteratur: Föreläsningskompendier
З.53.123 Fortsättningsstudieperiod i arbetspsykologi (4 sv)

40 + 0 ht
Ansv lärare: tf prof TeikariInnehåll: Under studieperioden ges mera omfattande grunder som 
bygger på grundstudieperioden för tillämpling av psykologin i 
arbetslivet. Med hjälp av tillägnade kunskaper kan man panetre- 
ra arbetspsykologis fördjupta studier. _ .
Litteratur: Nummenmaa, Takala & von Wright: Yleinen psykologia; 
Eskola: Sosiaalipsykologia; Uusi tehdas; och enligt överenskom
melse .
Förkunskaper: 3-53.Ю6
3.53.124 Övningsarbeten i arbetspsykologi (2 sv)

10 + 30 vt
Ansv lärare: överass KarttunenInnehåll: Efter fullgjord studieperiod kan den studerande _ 
självständigt eller i små grupper utföra begränsad psykologisk 
undersökning och kritiskt granska forskningsraporter. 
Förkunskaper: 3.53.146 (åtminstone åhörd)
З.53.125 Skolningsverksamhet (2 sv)

14 + 27 vt
Ansv lärare: tf prof Teikari ^л л..Innehåll: Efter studieperioden kan den studerande tillampa di
daktiska principer för att planera och utföra arbetslivets 
skolning, känner till de olika undervisningsmetoderna och kan 
fastställa och beskriva undervisningsmål. Studieexkursioner. 
Litteratur: Föreläsningskompendier; Pöyhönen: Taitava työhön- 
opastus; och enligt överenskommelse.
З.53.1ЗО Personaladministration (2 sv)

27 + 27 vt
Lärare: PD Juuti och FM Nikula
Innehåll: Studieperioden orienterar den studerande i olika om
råden inom personaladministration samt de finska särdragen som 
verkar på personaladministration. Studieexkursioner och semi- 
narövningar.
Litteratur: Anges i föreläsningen.
З.53.135 Kreativa verksamhet (1 

27 + 0 ht 
Lärare: DI Ranta

sv)
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Innehåll : Studieperioden orienterar i grunder av kreativa 
verksamhet, i olika skiften i den praktiska kreativa problem
losningsprocessen, i vanligaste problemlösningsmetoder och i 
medel att främja både egen och gruppens kreativitet. Studiepe
rioden bedöms : acceptabel/underkänd.
Litteratur: Anges i föreläsningen.
S.53.137 Kreativa utveckling av affärsverksamhet (2 sv)

27 +■ 0 vt
Lärare : NN
Innehåll: Studieperioden orienterar i riktning av affärsverk
samhet på nytt och i kreativning av ny affärsverksamhet i obe
ständig miljö och betraktar lärnings-, växnings-, och krismo
deller, företagaranda samt andra metoder att rikta och för
klara kreativa humana resurser. Studieexkursioner.
Litteratur: Anges i föreläsningen.
Förkunskaper: 3.53.135 eller motsvarande kunskaper.
3.53.140 Ledarskap i organisationer (2 sv)

27 + 0 ht
Lärare : tf prof Teikari
Innehåll: Studieperioden orienterar i mål- och situationsac- 
centuerad ledarskap på grund av organisationspsykologiska prin
ciper och ledarskapets utvecklingsgranskning. Organisationen 
är hållen som öppet delsystem med hänsyn till sin miljö. Case- 
övningar.
Litteratur: Anges i föreläsningen.
3.53.142 Utveckling av organisation och ledarskap (2 sv)

27 + 0 vt 
Lärare: DI Buhanist
Innehåll : Studieperioden orienterar i kontrollerad styrning av 
förändringar, som är eftersträvade i organisationens struktur, 
mål och systemer samt i ledarskapsbeteendet på grund av pro- 
cesskoncentrerad granskning. Studieexkursioner och specialar
beten.
Litteratur: Anges i föreläsningen.
Förkunskaper : 3-53.140
3.53.146 Beteendevetenskapernas forskningsmetoder (3 sv)

40 + 27 ht
Lärare : överass Karttunen
Innehåll : Studieperioden skapar färdighet att kritiskt granska 
beteendevetenskapliga undersökningarna ur metodologiska syn
punkt samt planera och utföra undersökningar.
Litteratur: Föreläsningskompendier ; Jyrinki: Kysely ja haastat
telu tutkimuksessa; Malinen: Kasvatustieteen metodologia. 
Förkunskaper : 3.53.106
3.53.151 Industrihygien (2 sv)

45 + 0 vt
Ansv lärare : DI Lehtinen
Innehåll : Efter studieperioden kan den studerande planera ar
betsmiljö och arbetsprocess och förbättra dem så att varken ar
betsmiljöns allmänna, kemiska eller fysikaliska faktorer ris
kerar människans hälsa. Studieexkursioner.
Litteratur: Anges i föreläsningen.
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3.53.156 Arbetsskydd (2 sv)
27 + 27 ht

Ansv lärare : DI Lahtela ,Innehåll: Studieperioden gör studenterna bekanta med olycks
fallens uppkomst, teorier, analysering och kostnader samt med 
organisering av arbetsskydd i företaget. Studieexkursioner. 
Litteratur: Föreläsningskompendier och enligt överenskommelse.
3.53.I6O Arbetsmetodning och arbetstrukturer ing (4 sv)

40 + 15 vt
Ansv lärare: FM Pöyhönen M . ,or.Innehåll: Principer för planering av arbetsmetoder. Metodspla
nering av olika arbeten. Metodsteknik. Tidskalkyler och kalky- 
leringsprinciper. Planering av rationaliseringsverksamheten. 
Psykologisk arbetsbeskrivning och analys. Metoder av arbet-. 
strukturering: arbetsutvidning och arbetsgrupper. Studieperi
oden innehåller fabriksvisit. , . .Litteratur: Föreläsningskompendier och enligt överenskommelse,
3.53.170 Specialarbeten i arbetspsykologi (2-4 sv) 

ht & vt enligt överenskommelse
Ansv lärare: tf prof Teikari
3.53.180 Diplomarbetsseminarium i arbetspsykologi (1 sv)

14 + 0 ht & vt seminarieövningar enligt överenskom
melse

Ansv lärare: tf prof Teikari
З.5З.19О Licentiatseminarium i arbetspsykologi (5 sv)

48 + 0 ht + vt
Ansv lärare : tf prof Teikari
3.53.2ОО Högskoleundervisningens studieperiod (3 sv)

80 ht + vt. Föreläses ej på höstterminen.
Lärare: speciallärare NNInnehåll : Begreppssystemet av den kognitiva mlarningssyn- punkten och didaktiken. Högskoleundervisningens _ särdrag och 
problem. Övningar som anknytas till egna undervisningsupp
gifter.
Litteratur: Anges i föreläsningen.
3.53.210 Kommunikation och interaktion i undervisning och 

inlärning (2 sv)
40 vt

Lärare: speciallärare NNInnehåll: Grundprinciperna av kommunikation och interaktion 1 
undervisning och inlärning. Övningar som anknytas till egna 
undervisningsuppgifter.
Litteratur : Anges i föreläsningen.

3.58 VVS-TEKNIK
prof: Olli Seppänen, Ко ЗЮ, С-2684
lab ing: DI Kai Siren, strömningslab 312, C-2259
ass: DI Markku Sivukari, Ко 309, C-2683; TkS Kari Rintamäki, 
strömningslab 103, C-2265



202

spec lär: DI Matti Niemi, 461 100 
tim ass: DI Ossi Rauno, 729 2736
kansli, bibliotek: byråsekr Airi Varis, Ko 311, С-2685

Studieperioder
3.58.110 Grundkurs i VVS-teknik A, R och S (2 sv)

26 + 13 ht
Lärare: DI Niemi
Innehåll: De vanligaste uppvärmnings-, vattenlednings-, venti
lations- och luftkonditioneringssystemen samt de vanligaste 
dimensioneringsgrunderna. VVS-ritningar och planeringsförhand- 
lingar. VVS-utrustningens utrymmesbehov. Faktorer som inverkar 
energiförbrukningen. På övningarna behandlas VVS-planeringsför 
handlingarna.
Litteratur: Meddelas i början av föreläsningarna.
3.58.111 Uppvärmningsteknik (4 sv)

26 + 39 ht
Lärare: prof Seppänen
Innehåll: Faktorer som påverkar byggnadernas värmebehov och 
beräkning av värmebehovet. Byggnadernas vanligaste uppvärm- 
ningssystem och dimensionering, injustering och reglering av 
systemen. Räkneövningar och ett planeringsarbete.
Litteratur: Meddelas i början av föreläsningarna.
3.58.112 Grundkurs i ventilation och luftkonditionering (4 sv 

42 + 28 v t
Lärare: prof Seppänen
Innehåll: Ventilationsbehov, ventilationssystemen och dimen
sionering av ventilationssystem. Lokalventilation inom indust
rin. Luftkonditioneringsprocesserna. Luftdistribution. Rening 
av luft. Vanligaste luftkonditioneringssystemen. Räkneövningar 
och övningsarbeten.
Litteratur: Meddelas i början av föreläsningarna.
3.58.120 Byggnadernas energihushållning (4 sv)

26 + 26 ht
Lärare: prof Seppänen
Innehåll: Beräkning av byggnadens värmebehov. Faktoren som på
verkar byggnadernas värmebehov. VVS-anordningarnas elanvänd
ning. Värmeanskaffningen och val av uppvärmningssystem. Vär
meproduktion. Räkneövningar.
Litteratur : Föreläsningskompendier 
Förkunskaper: 3.58.111
3.58.121 Luftkonditioneringsteknik (4 sv)

28 + 28 vt
Lärare: prof Seppänen
Innehåll: Dimensionering av luftkonditioneringssystemen och 
deras komponenter. Beräkning av kylbehovet. Luftkonditione
ringssystemen och deras val beroende på byggnaden och klima
tet. Värmefysiologi. Reglering av systemen. Bullerbekämpande. 
Luftfördelning. Räkneövningar.
Litteratur : Föreläsningskompendier 
Förkunskaper: 3.58.111, 3.58.112
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3.58.122 VVS-projektverksamhet (6 sv)
27 + 27 ht + vt

Ansvarig lärare : prof Seppänen
Innehåll : VVS-planeringprocessen. VVS-förändningarna, -bestäm
melserna och -normerna. VVS-installationsteknik. Inspektionen 
och nottagningarna. VVS-anlägningarnas drift och driftplan. 
Brandsäkerhet, kostnadsberäkningarna, acklordssystemen, pro
jektexporten.
Litteratur: Föreläsningskompendier
Förkunskaper: 3*58.111, 3.58.112, 7.63-105, 0.09.121
3.58.131 VVS-teknikens mätning- och regleringsteknik (3 sv)

10 + 20 ht + vt
Ansvarig lärare: DI Siren, DI Majanen
Innehåll: De viktigaste värme- och strömningstekniska mat
ningarna, mätutrustningarna och deras egenskaper. Mätningar
nas säkerhet och felkällor. Laboratorie- och fältmätningar. 
VVS-regleringssystemets komponenter och deras egenskaper samt 
mätningarna av regleringssystemen. Laboratoriearbeten. 
Litteratur: Föreläsningskompendier 
Förkunskaper: 3.58.111, 3.58.112
3.58.134 VVS-specialuppgift (1,5 sv)

4 + 40 vt
Lärare: lab ing Siren .Innehåll: Syftet med specieluppgiften är att ingiva studeran
den i någon av VVS-branchens arbets- och forskningsmetoden. 
Förkunskaper: 3.58.111, 3.58.112
3.58.135 VVS-teknikens seminarium (1,5 sv)

15 + 0 ht + vt
Motsvarande lärare: DI Sivukari _
Innehåll: I seminariet behandlas speciellfragor utanfor den 
övriga VVS-undervisningen. För att utföra studieperioden ma®~ 
te man skriva ett på litteraturbaserad seminarieföredrag och 
framställa det i seminariet.
Förkunskaper: 3.58.111, 3.58.112
3.58.140 Grundkurs i kylteknik (1 sv)

27 + 6 ht
Lärare: DI Rauno , , , v лInnehåll: De viktigaste kylprocesserna och kylaggregaten. Kyl- 
lager. Kylaggregatens utrymmesbehov. Kylteknikens tillämp
ningar. Excursioner. Ett övningsarbete.
Litteratur: Meddelas vid början av föreläsningarna.

3.58.141 Kylteknik (2 sv)
28 + 28 vt 

Lärare: DI Rauno
Innehåll: Kylprocesserna, kylaggregaten och dimensionering av 
kylaggregaten. Planering av kylutrymmen. Olika typer av komp
ressorer och deras egenskaper. Värmepumpar. Dimensionering av 
förångare och kondensor. Val av kylmedie och temperaturer. 
Kylutrustningens driftekonomi. Kylutrustningen i luftkonditio- 
neringsanläggningar. Räkneövningar och en planeringsuppgift. 
Litteratur: Meddelas vid början av föreläsningarna. 
Förkunskaper: 3.58.140
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3.58.170 VVS-licentiatstudieperiod (4 sv)
40 -t- 40 ht

Lärare : prof Seppänen
Innehåll : Studieperioden fördjupar kunskaperna i de aktuella 
specialfrågorna inom VVS-teknik. Årligen växlande innehåll. 
Litteratur: Meddelas vid början av föreläsningarna. 
Förkunskaper : Diplomingenjörsexamen i VVS-teknik eller motsva
rande kunskaper.
3.58.171 Licentiatseminarium (2 sv)

20 + 20 ht
Lärare : prof Seppänen
Innehåll: I seminariet föreställer man ett skriftligt semi- 
narieföredrag som är baserad på licentiatstudieperiodens 
(З.58.170) material.
Litteratur: Meddelas vid början av föreläsningarna. 
Förkunskaper: 3.58.170
3.58.I8O Datamaskinbaserad VVS-planering (2 sv)

20 + 20 ht 1. hvt 
Motsvarande lärare : NN
Innehåll : Möjligheterna att använda datamaskinen i VVS-plane- 
ringen. Dimensionerings-, effektivitets- och energiprogrammen. 
VVS-väderleksrapporterna, datorsystemen, grafiska databehand
lingen.
Litteratur : Meddelas senare 
Förkunskaper: 3.58.111, 3.58.112

3.59 ENERGIHUSHÅLLNING OCH KRAFTVERKSLÄRA 
prof: Antero Jahkola, Ko 315, C-2689 
bitr prof: NN
lab ing: Erkki Rissanen, rum 114, C-2459 
överass: DI Pirjo Mankki, Ko 344, t 455 0928 
ass: NN, Ko 316, C-2690
forskare: DI Seppo Hulkkonen Ko 344, t 455 0927
byrå, laboratoriebibliotek: Helena Eklund, Ko 330, C-2475

Studieperioder
3.59.IO6 Grundstudieperiod i energihushållning och kraftverks- 

lära (3 sv)
27 + 27 ht

Lärare : prof A Jahkola
Innehåll : Råenergikällor. Energiförsörjningsformernas betydelse, 
tillväxt och tidsvariation. Varaktighetskurvor och deras be
tydelse vid bestämning av energianskaffnings- och produktions
kostnader och deras betydelse vid val av kraftverkstyp. Karak
teristiker för olika kraftverkstyper. Grunder i processplane
ring och kraftverksdimensionering. De viktigaste kärnkraft- 
verkstyperna. överblick i ångpannors utveckling och konstruk
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tion. Omgivningsbelastning och dess avvärjan. (Motsvarar kursen 
3.59.06)
Litteratur: Föreläsningskopier

3.59.110 Fortsättningsstudieperiod i energihushållning (3 sv) 
40 + 27 vt 1 hvt

Lärare : prof A JahkolaInnehåll : Allmänna ekonomiematematiska grunder. Investerings- 
och årskostnadskalkyler, prognosmetodik. Växelverkan mellan 
energihushållning och det allmänna näringslivet. Raenergikal- 
lor. Energi konsumtions former, behov inom olika forbrukmngs- 
ändamål. Tidsvariation, energiförbrukning. Kostnadsstruktur 
och allmänna tekniska egenskaper hos olika energiproduktions
former. Elektricitetsproduktion, utveckling hos uppvarmnings- 
energi, olje- och gasraffinering. Energidistributions- och 
fördelningsanläggningar. Drift av energiproduktionssystem.
Energiförsörjningsorganisationer : uppgifter och verksamhets 
principer. Energihandel. (Motsvarar kursen 3-59.10)
Litteratur: Föreläsningskopier, rekommenderas: Pauer/Munser: 
Grundlagen der Kraft- und Wärmewirtschaft, Dryden, I. G.C.:
The Efficient Use of Energy.Förkunskaper: 3•59•10б eller 3*13*105 eller 3• 7• 5
3.59.111 Seminarium i energihushållning (1-2,5 sv)

18 + 0 vt 2 hvt
Lärare : prof A Jahkola . ...Innehåll : Ämnesval varierar. Bestäms i borjan av hostterminen. 
Fullständigt deltagande innebär preparation, presentation och 
opponering av ett föredrag samt deltagande i och tentamen av 
föredragen. Detta ger 2,5 sv. (Motsvarar kursen 3.59.11) 
Litteratur : Anmälas i början av studieperioden.
Förkunskaper: 3.59.106 och 3*59.110
3.59.112 Övningsarbeten i energihushållning (1-3 sv)

0 + 20-60 vt
Ansvarig lärare: överass P Mankki _
Innehåll : 2-3 programarbeten inom energiekonomins olika om
råden. Kalkylering av samhällets energibehov och utarbetning 
av prognoser. Jämförelse olika med energianskaffmngsalterna- 
tiv. Långsiktsplanering av produktionssystem. Planering av 
energiförsäljning och tariffer. Det fordras, att programar
betens är godkännande fullgjorda. Studieveckomangden beror pa 
antalet fullgjorda programarbeten. Vitsord beror pa vitsord av 
programarbeten. (Motsvarar kursen 3.59.12)
Litteratur: Direktiver övningsarbeteFörkunskaper: 3-59.IO6. Dessutom^förutsätt att studieperioden
3.59.IIO fullgöres senast samma år.
3.59.114 Planeringsarbetet och —seminarium i energianlägg

ningar
27 + 54 ht + vt

Ansvarig lärare: överass P Mankki .
Innehåll: Planeringsarbetet av värmekraftanläggning eller 
samt seminariet av specialfrågor över planering.
Litteratur : övningsarbetshetsdirektiv, standars, en annan möj
lig litteratur anmälas i början av studieperioden. 
Förkunskaper: Förutsatts, att studieperioder 3.59.106 och
3.59.II9 fullgöres senast samma år.
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3.59.115 Energianläggningarnas laboratoriearbeten 
0 + 40 ht + vt

Ansvarig lärare : överass P Mankki
Innehåll: Bränningsteknik, laboratoriearbeten handlande ång
kraftverken och deras delsystem samt kärnkraftverkens drift
egenskaper.
Litteratur: övningarbetshetsdirektiv, standarder.
Förkunskaper: Förutsatts, att kursen 3.59.106 fullgöres senast 
samma år.

3.59.119 Fortsättningsstudieperiod i kraftverkslära (4 sv)
54 + 8 ht + vt

Ansvarig lärare: prof A Jahkola
Innehåll: Olika kraftverkstyper (kondens-, mottrycks-, kärn-, 
gasturbin- och pumpkraftverk), deras uppbyggnad, driftsätt, 
driftsegenskaper och kostnader. Principkonstruktion av ett 
värmekraftverk (plats, blockstorlek, val av bränsle och proces- 
storheter). Kraftverksmaskiner och -apparater. Kraftverksreg- 
lering, driftsteknik och underhåll samt tillförlitlighet och 
framtidsutsikter. Demonstrationer och studiebesök till kraft
verk. (Motsvarar kursen 3-59.17)
Litteratur: Föreläsningskopier; rekommenderas: Tekniikan käsi
kirja 8 p. 4 del s 259-293 och 649-700, 5 del s 77-152. 
Schröder: Grosse Dampfkraftwerke Bd 2 och 3, F S Aschner: 
Planning Fundamentals of Thermal Power Plants, Klefenz: Die 
Regelund von Dampfkraftwerken, Glasstone, A Srsonske: Nuclear 
Reactor Engineering, H-J Thomas: Thermische Kraftanlagen. 
Förkunskaper: 3.59.106 eller 3.47.105.
3.59.120 Licentiatstudieperiod i energihushållning och kraft

verkslära
30 + 20 ht eller vt 

Ansvarig lärare: prof A Jahkola
Innehåll: Årligen ämnesval varierar, delvis föreläsningar, del
vis seminarföredrag. Studieperioden arrangeras om det erhålles 
tillräckligt anslag. (Motsvarar kursen 3.59.20)
Litteratur: Anmälas i början av studieperioden.
3-59.126 Fjärrvärmeteknik (3 sv)

24 + 27 ht Föreläses turvis med 3.59.130. Föreläses 
1985-86.

Lärare: spec lär NN
Innehåll: Kursen behandlar distribution av värme-energi från 
värme centraler eller värmekraftverk till konsumenter samt 
tekniska och ekonomiska problem inom området. Anläggningstek
nik inom värmekraftverk och fastigheter behandlas ur med tanke 
på fjärrvärmeteknikens specifika krav, innehåller programar
beten. (Motsvarar kursen 3.59.25)
Litteratur: Föreläsningskopier, rekommenderas: Huovilainen: 
Fjärrvärmeteknik, Münser: Fernwärmeversorgung.
З.59.130 Energihushållning och miljöskydd (2 sv)

27 + 27 ht Föreläses turvis med kursen 3-59.126. 
Lärare: spec lär NN
Innehåll: Rökgas, strålnings- och värmeutsläpp samt utsläppens 
ekologiska verkningar och skyddsmöjligheter. (Motsvarar kursen 
З.59.ЗО)
Litteratur: Föreläsningskopier 
Förkunskaper: 3.59.106 och 4.23.175
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3.59.135 Matematiska metoder i energihushållning (2 sv)
27 + 27 ht Föreläses 1985 (ht) inga föreläsningar 
1986 (ht)

Lärare: spec lär NN .,Innehåll: I studieperioden handlas om problem inom energihus
hållnings och beslutfattande förekommande matematiska metoders 
teoretiska grunder och tillämpningar.
Förkunskaper: 3-59.106 och 3.59.110 (senast samma ar)
3.59.160 Industrins energiteknik I (3 sv)

40 + 27 vt 
Lärare: bitr prof NNInnehåll : Studieperioden ger grundkunskaper om industrins ener
gianskaffning och -användning samt om de vanligaste processer 
med tillhörande utrustningsteknik, speciella drag hos industri
kraftverk och energiförsörjning, förbränningsfrågor och tek
niken i utnyttjande hos industri- och processavtall, optimering 
av verksamhet och kostnader inom energisektorn samt energibe
sparing.
Litteratur: Föreläsningskopier.

З.59.16З Industrins energihushållning (2 sv)
30+0 ht

Lärare : bitr prof NNInnehåll: I denna studieperioden orienteras i olika grund
frågor inom industrins energibeskaffning och användning, eko
nomi och några apparatkonstruktioner. Utnyttjandet av indust
riella och processavfall, energisparing och viktigaste frågor 
inom energikostnadsoptimering. Studieperioden har avsett för 
andra studentter än studerande i maskinavdelning.
Litteratur: Föreläsningskopier.

З.59.165 Industrins energiteknik II (4 sv)
66 + 27 ht + vt 

Lärare : bitr prof NNInnehåll: I denna fördjupande studieperioden handlas energi
balanser, optimering av ång- och elektrisitätsförbrukning hus 
några viktigaste delprocesser, process- och tillverkningsin
dustrins energibeskaffnings- och användningsteknik, industrins 
speciella pannor och ugnar mm, återvinning av processvärme-^ 
och utnyttjningsteknik, energibesparingsteknik, kostnadsberäk
nings- och dess följandemetoder inom energisektorn. Motivkret
sen betonas olikvis årligen. Övningar.
Litteratur: Föreläsningskopier 
Förkunskaper : 3-59.160
З.59.170 Seminarium i industrins energiteknik (1-2,5 sv)

14 + 0 vt
Lärare: bitr prof NN .
Innehåll : Det handlas som föredrag aktuella forskningsmotiv 
inom olika industriområden och industrins energiteknikens spe
ciella frågor.
Litteratur: Anmälas i början av studieperioden.
Förkunskaper: Utgörandet av studieperioden, 3.59.165 senast på 
samma år.
3.59.175 Övningsarbeten i industrins energiteknik (2-4 sv)

0 + 40 vt
Lärare : bitr prof NN
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Innehåll : Forskning-, redogörelse- och planeringsuppgifter 
inom studieperioden 3.59.165

3.62 SKEPPSBYGGNADSLÄRA (skeppsbyggnadsteknik) 
prof: Pétri Varsta, Ko 402, С-2701
överass: DI Matti Nallikari, Ко 401, C-2700, må, to 10-12 
ass: NN, Ко 403, С-2702
timass: DI Martti Suortti, 1941; ing Rauli Peltola, 317 300; 
DI Pentti Kujala, 4561
spec lär: DI Pekka Talminen, 1941; DI Jarmo Laakso, 1941; DI 
Matti Hakala, 455 2311; DI Tom Waselius, 649 811; DI Erkki 
Mikkola, 121 801; DI Gunnar Holm, 455 231 1 ; DI Saarilahti, 
1941 ; DI Jussila, 455 6109
kansli: L 121, C-2955
bibliotek: Ко 404

Studieperioder
3.62.107 Grundstudieperiod i skeppsbyggnadsteknik (4 sv)

54 + 105 ht 
Lärare : prof Varsta
Innehåll : Grundbegrepp och definitioner inom skeppsbyggnadstek- 
niken, skrovgeometri, linjeritning och hydrostatik. Fartygsar- 
rangemang, skrov, maskineri, utrustning och inredning. Projek
teringsmetoder, nationella och internationella regler. Fartygs
typer. Räkne- och konstruktionsövningar. (Motsvarar kursen 
3.62.07)
3.62.111 Fortsättningsstudieperiod i skeppsbyggnadsteknik 

(4 sv)
60 + 90 vt 

Lärare : prof Varsta
Innehåll : Förprojektering av fartyg, syntesmodeller, produkt
utveckling. Praxis vid förfrågan, offert och kontrakt. Fartygs- 
projektets tekniska huvudfrågor, för- och detaljerad projek
tering, garantifrågor. Fartygsskrov, skrovbelastningar, och 
produktionssynpunkter. Litterasystem, fartygsspecifikationer. 
Viktuppföljning, priskalkyl. (Motsvarar kursen 3-62.11)
Räkne- och seminarieövningar.
Förkunskaper: 3-62.107
3.62.112 Projektering av ett fartyg (9 sv)

0 + 105 ht
Lärare : prof Varsta
Innehåll : Konstruktionsövningar, vilka berör alla studeranden 
inom skeppsbyggnadsteknik och skeppsteori (för de sistnämnda är
3.62.III inte obligatorisk).
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3.62.113 Småbåtar (2 sv)30 + 0 vt Studieperioden föreläses jämna artal.
Lärare : DI HolmInnehåll : Båttyper, deras material och belastningar. Skrov
typer , deras motstånd och propulsion, samt övriga egenskaper. 
Segelbåtar. Nationella och internationella regler. En studie
resa till båtvarv företages. (Motsvarar kursen 3.62.14)

3.62.115 Varvsteknik (4 sv)
54 + 54 ht + vt

Lärare : DI TaiminenInnehålls Varvets planering, dimensionerings-, orgamsations- 
och produktionsmetoder. Stålproduktion, byggmetoder och 
-maskiner. Utrustning, verkstäder och utrustningsskeden. Pro
duktionsplanering. Materialrutiner. Kostnader och produktions
program. Konstruktionsövning som berör ett varv eller en del 
av produktionsanläggningen. (Motsvarar kursen 3.62.15)
3.62.116 Småbåtar, projektering (2 sv)

0 + 24 vt
Lärare : prof Varsta
Innehåll : Konstruktionsövningar som tillhör studieperioden 
3.62.II3. Antingen ett motorbåts- eller segelbåtsprojekt.

3.62.117 Vintersjöfartsteknik (3 sv)
27 + 13 vt Studieperioden föreläses udda artal.

Lärare: TkD Enkvist .......Innehåll: Isens mekaniska egenskaper, ismotstand i olika for
hållanden. Modell- och fullskaleförsök i is. Ismotstandredu- 
cerande system. Isbelastningar. Isbrytande fartyg. Isförstärk- 
ningsregler. Vintersjöfartsekonomi. En studieresa till en is
brytare i arbete göres. Räkneövningar. (Motsvarar kursen 
3.62.14)
3.62.120 Fartygsmaskiner1er (4 sv)

81 +81 ht + vt 
Lärare : DI LaaksoInnehåll: Val av propulsionsmaskineri, komponenternas sam
verkan och optimering. Huvudmaskinerier. Pannor. Kraftöverför- 
ning. Propellrar och deras dimensionering. Systemdimensio
nering och val av komponenter (pumpar, värmevexlare osv). Styr
ning och övervakning. VVS. Brandsläckning. Regler, konventioner 
och standarder. Konstruktionsövning omfattande ett maskinrums— 
arrangemang samt något delområde. Förverkligade mask inrumslös
ningar studeras på en exkursion till ett fartyg. (Motsvarar 
kursen 3.62.20)
3.62.131 Elektriska utrustning på fartyg (1 sv)

15 + 0 vt
Lärare : DI Mikkola
Innehåll: Elektriska propulsionsmaskinerier. Strömfördelnings- 
nät. Elmotordrift. Dimensioneringsprinciper av apparaturer. 
Hjälpeffektanläggningen. Fartygsautomation. Elektrisk naviga- 
tionsutrustning. (Motsvarar kursen 3.62.31)

3.62.140 Fartygsvibrationer (2 sv)
24 + 12 ht 

Lärare : DI Hakala
Innehåll: De matematiska grunderna för fartygsvibrationer,
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system av en och flera frihetsgrader, forcerade vibrationer för 
olika impulser. Impulser från propeller, maskinerier och sjö
gång. Maskiner ivibrâtioner. Vibrationer i is. Vibrationsmät- 
ningar. Bullerfrågor. Räkneövningar. (Motsvarar kursen 3.62.40)
3.62.145 Skeppshållfasthet och isbelastningar (3 sv)

45 + 15 ht 
Lärare : prof Varsta
Innehåll : De hållfasthetstekniska grunderna för fartygsskrovet. 
Vågbelastningar och deras stokastiska behandling. Dimensio
nering av skrovets huvudhållfasthetselement. Utmattnings- och 
sprödbrått i skeppstekniska konstruktioner. Den tekniska bak
grunden till finsk-svenska isreglerna. Räkneövningar. (Mot
svarar kursen 3-62.45)
Förkunskapers 3.62.111, 0.49.130, 0.49.140
3.62.150 Sjötransporter och logistik (1 sv)

15 + 0 vt 
Lärare: DI Waselius
Innehåll: Världshandel och sjötrafik. Världens handelsflåtta 
och dess utveckling. Olika former och verksamhetsmöjligheter 
för sjötrafik. Fartygstyper, fartygsskaffning, fartygsdrift 
och kostnader. Finlands export- och importtransporter. Rederi- 
och hamnverksamhet. (Motsvarar kursen 3.62.50)
3.62.155 CAD/CAM i skeppsbyggnadstekniken (2 sv)

26 + 0 ht
Lärare: DI Saarilahti
Innehåll : Förplanering, stålkonstruktion, allmän konstruktion, 
rörkonstruktion. Robotar i fartygsbyggandet. Kriterier vid val 
av CAD/CAM-system, lönsamhetsberäkningar. Ledning av ett varvs 
CAD/CAM-utvecklingsarbete.
Obligatoriska förkunskaper : 3.24.101 och 3*62.107

3.64 HYDRAULISKA MASKINER
prof: tf Reijo Karvinen och Matti Vilenius, Ko 333, C-2695 
ass: DI Matti Pietola, Ko 331, C-2698 
kansli: Silja Vuola, Ko 334, C-2696

Studieperioder

3.64.105 Teknisk hydromekanik (4 sv)
48 + 27 ht

Lärare: tf prof Reijo Karvinen
Innehåll : Hydrostatikens och hydrodynamikens grunder för hyd
rauliska maskiners konstruktörer. (Motsvarar kursen 3-64.05) 
Litteratur: Truckenbrodt: Strömungsmekanik; Streeter: Fluid 
Mechanics; Eck: Technische Strömungslehre.
3.64.110 Pumpar (4 sv)

24 + 100 ht
Lärare : tf prof Reijo Karvinen och Matti Vilenius 
Litteratur: Lozarkiewicz-Troskolanski: Impeller pumps
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3.64.111 Pumpar (6 sv)
24 + 180 ht

Lärare : tf prof Karvinen och Vilenius
Litteratur: Lozarkiewicz-Troskolanski: Impeller pumps 
Förkunskaper : 3.64.105
3.64.115 Hydraulteknik (7 sv)

42 + 150 vt
Lärare : tf prof Matti Vilenius
Innehåll: Konstruktion av hydrauliska system och servotek- 
nikens grunder. (Motsvarar kursen 3.64.15)
Litteratur: Quillón: Hydraulic Servo Systems; Zoebl: ölhydrau- 
lic; Merrit: Hydraulic Control Systems; Panz'er-Beitler: Ar
beitsbuch der ölhydraulic.
Förkunskaper : 3-64.105, 3-64.125
3.64.120 Pneumatik (2 sv)

26 + 13 ht 1. hvt

Innehåll : Grunder av komponenter och system i pneumatiken 
Litteratur: Föreläsningskompendier 
Förkunskaper: 3-64.125
3.64.125 Hydraulteknikens grunder 

26 + 13 vt

Innehåll: Grunder av komponenter och system i hydraultekniken. 
Litteratur: Förelåsningskompendier

3.67 METALLTEKNOLOGI
prof: Juha Pietikäinen, Materialtekniska laboratoriet 203, 
C-2645
doc: TkD Karri Vartiainen; TkD Risto Karppi, STF (svetsnings- 
teknik)
lab ing: DI Tapio Saukkonen, Materialtekniska laboratoriet 
211, C-2651
ass: DI Liisa Heikinheimo, Materialtekniska lab 208, С-2650 
(metallteknologi); NN, Materialtekniska lab 208, C-2650 (me
tallära) ; DI Martti Kajatkari, Materialtekn lab 210, C-2642 
(svetsningsteknik)

spec lär: TkL Pertti Auerkari, STF; TkD Risto Karppi, STF 
(svetsningsteknik)

kansli: Leena Länsikorpi, Materialtekn lab 224, C-2649

Studieperioder

3.67.101 Metallärans laboratoriearbeten (5 sv)
0 + 200 ht + vt 

Lärare : prof Pietikäinen
Innehåll: Arbeten hör ihop med studieperioderna 3.67-105 och 
3.67.106. I arbeten bekantar man sig med bl a rekristallisa-
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tion, fasförändringar och bruksmetallernas viktigaste värmebe
handlingar. (Studieperioden motsvarar kursen 3.67.01) 
Förkunskaper: 3.67.105, 3-67.106
3.67.105 Introduktion till metalläran (3 sv)

54 + 0 vt
Lärare: prof Pietikäinen
Innehåll: Materialens uppnående och pris; elastiska och plas
tiska egenskaper, hållfasthet och seghet; brott, korrosion och 
nötning.
Förkunskaper: Inga förkunskaper

3.67.106 Allmänna konstruktionsmaterial (4 sv)
54 + 0 ht

Lärare: prof Pietikäinen
Innehåll: Järn-kol-tillståndsdiagrammet, fasförändringar i stål 
och de centrala tekniska värmebehandlingarna, TTT-diagram och 
härdbarhet, olika ståltyper: konstruktions-, seghärdnings-, 
rostfria-, maskin- och varmhållfasta stål. (Studieperioden mot
svarar höstterminens del av kursen 3.67.05)
Litteratur: R W K Honeycombe: Steels, Microstructure and Proper
ties.
Förkunskaper: 3.67.105
3.67.107 Gjutjärnens metallära (1 sv)

18 +0 vt 1 hvt
Lärare: DI Johansson
Innehåll: Gjutjärnens mikrostruktur och egenskaper, legerings- 
ämnenas och avkylningens inverkan på mikrostrukturen, värmebe
handlingart av olika slags gjutjärn. (Studieperioden motsvarar 
kursen 3.67.07)
Förkunskaper: 3.67.105, 3.67.106
3.67.108 Metallära för koppar, zink, nickel och bly (1 sv)

18 + 0 vt 1 hvt
Lärare: DI Somerkoski
Innehåll: De olika färgmetallerna och deras viktigaste egen
skaper. Bearbetningens och värmebehandlingarnas inverkan på 
egenskaperna. Val av material. (Motsvarar kursen 3.67.08) 
Förkunskaper: 3.67.105
3.67.109 Lättmetallerna (1 sv)

18 + 0 vt 2 hvt
Lärare: TkL Pertti Auerkari
Innehåll: Lättmetallernas viktigaste metallurgiska egenskaper 
och användning. Inverkan av legeringsämnen, fasdiagram, fasför
ändringar, speciellt åldringshärdning. Materialval. (Studiepe
rioden motsvarar kursen 3.67.09)
Förkunskaper: 3.67.105
3.67.III Oförstörande provningsmetoder (3 sv)

42 + 16 vt 
Lärare: TkL Leiponen
Innehåll: Ultraljudteknik, penetranttest, radiografi, magnet
pulvertest, virvelströmmens metoder. Dessutom behandlas bl a 
täthetsprovning och andra elektriska och magnetiska metoder, 
infrarödsstrålning, akustisk emission, holografi och spännings- 
mätningar. (Studieperioden motsvarar kursen 3.67.10)
Litteratur: Föreläsningskompendier
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3.67.112 Hårdmetallerna (1 sv)
18 + O vt 2 hvt Föreläses ej 1985-86

Innehåll : Historisk bakgrund, materialprovningsmetoder, struk
turundersökningar , fas-diagram, framställningsmetoder,^kar
bidernas och hårdmetallernas egenskaper i allmänhet. Hardme- 
tallernas struktur och typer, hårdmetaller för specialändamal, 
framtidsutsikter. (Studieperioden motsvarar kursen 3.67.12) 
Förkunskaper: 3*67.105, 3.67.106
3.67.113 Keramiska material (1 sv)

18 + 0 vt 2 hvt
Innehåll: Struktur och egenskaper samt mekaniska egenskaper 
och materialprovningsmetoder. Framställningsmetoder av kera
miska material och kvalitetsprovning. Keramiska material som 
konstruktionmaterial. ^ „
Förkunskaper: 3.67.105 och 3-67.106 eller motsvarande kunskaper
3.67.115 Värmebehandlingsteknik (3 sv)

36 + 28 ht 
Lärare: TkD Blomster
Innehåll: Värmebehandlingsugnar, de vanligaste vårmebehand- 
lingsmetoderna och deras utförande.
Förkunskaper: 3.67.Ю5 och 3.67.106
3.67.118 Metaller under spänning (3 sv)

53 + 0 vt
Lärare: prof Pietikäinen ,
Innehåll: Deformationens och befästningens mekanismer, brottet, 
linearelastiska brottmekaniken, observations- och provningsme-
toder. „ .
Litteratur: R W Hertzberg: Deformation and Fracture Mechanics
of Engineering Materials.
Förkunskaper: 3*67.105 och 3.67.106
3.67.119 Metaller under spänning, fortsättningsstudieperiod 

(3 sv)30 + 27 ht
Lärare: TkD Törrönen .Innehåll: Grundläggande begrepp av materialets planering, elas
tiskplastisk brottmekanik, brottyta-analys, observations- och 
provningsmetoder.
Litteratur: Kompendium
Förkunskaper: 3*67.105, 3.67.106, 3*67.118
3.67.121 Val av konstruktionsmaterial (2 sv)

27 + 13,5 vt 1 hvt
Lärare: prof Pietikäinen
Innehåll: Materialvalets betydelse, informationskällor, me
toder och systematik; skadeanalys, speciella tekniska fragor 
vid materialvalet: hållfasthet, deformation, utmattning, kryp- 
ning, sprödbrott, korrosion, slitning, tillverkningsteknik. 
Litteratur: Kompendium
Förkunskaper: 3-67.105, 3-67.106, 3.67.118
3.67.122 Val av konstruktionsmaterial, övningar (6 sv)

0 + 200 vt
Lärare: prof Pietikäinen
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Innehåll : Varje studerande utför individuellt arbete, till 
vilket hör både planering och laboratoriearbete. Uppgifterna 
hänför sig till behov och problemställning som förekommer i in 
dustrin.
Förkunskaper: 3.67.101, 3.67.119, 3.67.121
3.67.135 Plasterna i maskinbyggnad (3 sv)

36 + 28 ht
Lärare: TkL Pääkkönen
Innehåll: Plasternas bindnings-, gitter- och mikrostruktur och 
metoderna att påverka dem. Finstrukturens inverkan på egen
skaper. Plasters armering. I tillämpningsdelen granskas av- 
lämpningen av plaster som konstruktionsmaterial i maskin- och 
skeppbyggnad ur praktisk synvinkel.
Litteratur: Kompendium 
Förkunskaper: -
3.67.153 Svetsningens grunder (2,5 sv)

41 + 0 ht
Lärare: TkD Karppi
Innehåll: Grundbegrepp, terminologi. Begreppet svetsbarhet. 
Fogtyper. Smält- och trycksvetsning. Specialsvetsmetoder. Löd
ning. Svetsbarhetsprov. Termisk skärning. Svetsbarhet hos 
olika material. Svetsningens mekanisering. Svetsningsekonomi. 
Hälsorisker vid svetsning.
Litteratur: Eero Grönlund. Hitsaustekniikka, Otakustantamo 413 
Förkunskaper: 3.67.105, 3.67.106 eller motsvarande kunskaper 
(3.67.IO6 kan avläggas samtidigt).
3.67.154 Svetsningens grunder, övningar (1,5 sv)

14 + 18 ht
Lärare: TkD Karppi
Innehåll: Praktiska övningar med gassvetsning och svetsning 
med belagd elektrod. Svetsapparater, deras användning och un
derhåll. Arbetsskydd, skyddsutrustning. Tolkning av röntgen
bilder. Vid seminarieövningar handlas val av svetsmetoder, ut
forming av svetsade konstruktioner, svetsfel, svetsföljden etc 
litteraturarbete.
Litteratur: Material som utdelas vid seminarierna. 
Förkunskaper: 3.67.153 (kan avläggas samtidigt)
3.67.156 Fortsättningsstudieperiod i svetsning (2 sv)

27 + 0 vt
Lärare: TkD Karppi
Innehåll: Svetsförbindningens mikrostrukturer och egenskaper. 
Termisk skärning. Specialsvetsningsmetoder. Svetsfel. Svetsbar 
hetsprov. Svetsning av gjudjärn, aluminium och rostfrittstål. 
Hårdsvetsning. Värmebehandling. Svetsspänningar. Formföränd
ringen. Svetsekonomi.
Litteratur: Meddelas senare 
Förkunskaper: 3.67.153 tenterad
3.67.157 Fortsättningsstudieperiod i svetsning, övningar 

(1,5 sv)
16 + 12 vt 

Lärare: TkD Karppi
Innehåll: MIG-, TIG- pulverbåg och plasmasvetsning. Brännskär
ning. Hårdlödning. Övningsarbete samt seminarieföredrag. Ex
kursion.
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Förkunskapers 3•67•153» 3«6?•154, 3-67.156 (3-67-156 kan av
läggas samtidigt).
3-67-158 Svetsningens studieperiod med förenderligt inne

håll (1 sv)
12 + 6 vt 2. hvt 

Lärare: TkL KarppiInnehåll : Studieperiodens innehåll förändras ärligen.
Är 1986: Svetsningens mekanisering.
Förkunskaper : 3-67-153 och 3-67-156
3-67-159 Svetsningmetallurgi (3 sv)

41 + 0 vt
Lärare: DI Liisa Heikinheimo
Innehåll: Stelnande av metaller, värmesyklernas inverkan pa. 
grundmaterial, väteförsprödning, varmsprickor, sprickning vid 
avspänningsglödning och elementer av sprödbrott, utmattning 
och korrosion i svetsen. Huvudsakliga principer av nagra me
tallurgiska forskningsmetoder.
Litteratur: Meddelas senare
Förkunskaper : 3-67- 105, 3-67- 106 samt 3-67-153

3.76 DATABEHANDLINGSLÄRA
prof: TkD Reijo Sulonen, Y 217, С-2077
bitr prof: TkD Markku Syrjänen, Y 214, С-2076 ; TkL Heikki 
Saikkonen, Y 240, C-2358
doc: TkD Pekka Aho, Kone Oy; TkD Hans Andersin, Valmet Oy; 
TkD Eero Eloranta; TkD Markku Tamminen; prof Matti Tienari, 
Helsingfors Universitet
lekt: TkL Tapio Takala, Y 236, C-2372; TkL Stefan Rönn 
överass: TkD Martti Mäntylä 
kanslist: Elli Boman, Y 220, C-2679

Studieperioder
3.76.100 Introduktion till programmering (2 sv)

27 + 27 ht 1 hvt
Innehåll : Grunderna i programmering, begreppet algoritm, struk
turerad programmering, datatyper, underprogram, utförandet av 
ett program, enkla datastrukturer. Obligatoriskt övningsarbete. 
Litteratur: Saikkonen, Voipio: Johdatus ohjelmointiin Pascalin 
avulla, OtaData ry 1981, Studiekompendier.
3-76.105 Introduktion till databehandling (3 sv)

54 + 27 vt
Innehåll: Databehandlingssystem samt deras uppbyggnad och funk
tion, informationssystem, användning av datorer i olika tillämp
ningar. Obligatoriskt övningsarbete.
Litteratur: Kompendier 
Förkunskaper: 3-76.100
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3.76.111 Programmeringsteknik (3 sv)
40 + 40 ht

Lärare : NN
Innehålls Fortsättningskurs i programmering, datatyper, re
kursion, viktiga datastrukturer och algoritmer, programmerins- 
språket Pascal, stegvis förfining, objektorienterad prog
rammering.
Litteratur : Wirth : Algorithms + Data Structures = Programs 
Förkunskaper : 3.76.100
3.76.II3 Programmeringsteori (3 sv)

54 + 54 ht
Lärare : bitr prof Heikki Saikkonen
Innehåll : Predikatkalkyl, predikattransformerare, ett program
meringsspråks axiomatiska semantik, programkonstruktion jäm
sides med beviset. Räkneövningar.
Litteraturs Griess The Science of Programming.
Förkunskapers 3.76.122
3.76.115 Programarbete (5 sv)

50 + 60 ht + vt
Lärares NN
Innehålls Deltagarna i studieperioden bygger i grupper om 3-4 
personer ett fungerande datasystem, operativsystem eller dyl. 
Förkunskapers De övriga till fördjupningsområdet hörande ämnes- 
studierna.
3.76.116 Funktionell programmering (3 sv)

54 + 54 ht
Lärares NN
Innehålls Grunderna i funktionell programmering, sambandet med 
programmeringsspråkens sematik. Ett exempel på funktionella 
programmeringsspråk. Obligatoriskt övningsarbete.
Litteraturs Kompendier 
Förkunskapers 3.76.122
3.76.122 Datastrukturer och algoritmer (3 sv)

40 + 40 vt
Lärares NN
Innehålls De viktigaste datastrukturerna och till dem hörande 
algoritmer, algoritmisk komplexitet. Obligatoriskt övningsar
bete .
Litteraturs Aho, Hopcroft, Ullmans Data Structures and Algo
rithms.
Förkunskapers 3.76.111
3.76.127 Systemprogrammering I (2 sv)

30 + 40 ht
Lärares NN
Innehålls Orientering i datamaskinens symboliska maskinspråk 
och operativsystemens användning, övningsarbete.
Litteraturs Kerningshan, Ritchies The C Programming language ; 
Bournes The UNIX System.
Förkunskapers 2.61.126
3.76.128 Systemprogrammering II (2 sv)

30 + 45 vt
Lärares bitr prof Heikki Saikkonen
Innehålls Parallella processer, minnesallokering, filhante-
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ringssystem, operativsystemets uppbyggnad.
Litteratur: Peterson, Silberschatz: Operating System Concepts. 
Förkunskaper: 3*76.122, 3*76.127
З.76.13О Informationssystem (3 sv)

60 + 60 vt
Innehåll: Informationssystem byggande av datasystem, styrning 
av adb-projekt. Obligatoriskt övningsarbete.
Litteratur: Kompendier 
Förkunskaper : 3*76.111
З.76.135 Produktionsledningens ADB-metoder (3 sv)

30 + 30 vt
Innehåll : Styrbarhetsanalys. Funktions- och datainnehåll hos 
produktionsledningens adb-system samt färdiga programbiblio
tek. Obligatoriskt övningsarbete.
Litteratur: Kompendier 
Förkunskaper: 3*76.130
3.76.140 Databashanteringssystem (2 sv)

30 + 30 vt 1 hvt
Innehåll : De viktigaste databashanteringssystemen, datamodel
ler, planering av databaser för informationssystem. Obliga
toriskt övningsarbete.
Litteratur: Date: An Introduction to Database Systems, 3 rd 
ed; M. Mäntylä: Tietokannan suunnittelusta, raportti HTKK-TKO- 
C2 •
Förkunskaper : 3*76.122, 3*76.130
3.76.145 Grundkurs i kunskapsteknik (3 sv)

54 + 54 vt
Lärare: bitr prof Markku Syrjänen _
Innehåll : Expertsystemens ändamål, innehåll, tekniska utföran
de och konstruktionsmetoder. Kunskapsframställning. Obliga
toriskt övningsarbete.
Litteratur: Kompendier 
Förkunskaper : 3*76.122
3.76.151 Kompilatorer (3 sv)54 + 54 ht, föreläses vartannat år, nästa gang

1986-87
Innehåll: Teorin för automatisk kompilering av språk, syntax
analys, kompilering från högnivåspråk till maskinspråk. Gene
rering och optimering av kod.
Förkunskaper : 3.76.122
3.76.152 Datorsystems arkitektur (2 sv)

30 + 30 vt
Innehåll : I studieperioden genomgås ett specialproblem i an
slutning till datorsystemens arkitektur.
Litteratur: Kompendier 
Förkunskaper: 2.61.126
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3.76.154 Grafisk databehandling I (2 sv)
30 + O vt 1 hvt

Lärare : lekt Tapio Takala
Innehåll: Apparatur för datagrafik, linje- och rastergrafik, 
GKS-standarden, interaktionsteknik. Obligatoriskt övningsar
bete.
Litteratur: Studiekompendier; Newman, Sproull: Principles of 
Interactive Computer Graphics, second edition, McGraw-Hill 
1979.
Förkunskaper : 3-76.122, 2.61.126
3.76.155 Grafisk databehandling II (2 sv)

ЗО+О ht, föreläses vartannat år, nästa gång 
1986-87

Lärare : lekt Tapio Takala
Innehåll : 3-dim. grafik och geometrisk modellering.
Litteratur: Newman, Sproull: Principles of Interactive Computer 
Graphics, McGraw-Hill 1979 (2 ed.): Part Five (chapters 20-25). 
Förkunskaper: 3.76.154
3.76.156 Parallell programmering (2 sv)

30 + 40 ht, föreläses vartannat år, nästa gång 
1986-87

Lärare : bitr prof Heikki Saikkonen
Innehåll: Principerna för parallell programming, definiering 
och implementering av sykroniserings- och kommunikationsmeka
nismer, parallella och distribuerade algoritmer. Räkneövningar. 
Litteratur: Kompendier 
Förkunskaper : 3.76.113
3.76.I58 Specialarbete i programvaruteknik (3 sv)

20 + 54 ht & vt
Lärare : bitr prof Heikki Saikkonen
Innehåll: Självständigt studium av speciella problem inom 
programvarutekniken.
Förkunskaper: De övriga till fördjupningsområdet hörande ämnes- 
studierna.
3.76.I6O Stödsystem för beslutsfattning och byråautomation 

(2 sv)
30 + 30 ht

Lärare : NN
Innehåll : Informationssystem i industrin. Stödsystem för be
slutsfattning. Byråautomation.
Litteratur: Kompendier 
Förkunskaper: 3.76.130
3.76.I62 Laboratoriearbeten i programvaruteknik (2 sv)

20 + 50 ht
Lärare: NN föreläser enligt avtal, ej 1985-86.
Innehåll : Deltagarna i studieperioden löser med befintliga 
hjälpmedel ett större programvarutekniskt problem i anslutning 
till kompilatorer, operativsystem, instruktionsinterpreterare 
och dyl.
Förkunskaper: 3-76.127
3.76.I68 Specialarbete i administrativ databehandling (3 sv)

20 + 54 ht & vt
Lärare : NN
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Innehåll: Självständigt studium av speciella problem inom admi 
nistrativ databehandling. „
Förkunskaper: De övriga till fördjupningsomradet horande amnes 
studierna.
3.76.170 Seminarium i programvaruteknik (2 sv)

30 + övningar om möjligt
Lärare: NN föreläser enligt avtalInnehåll: Aktuella specialfrågor med varierande innehall inom 
programvaruteknik.
3.76.171 Seminarium i administrativ databehandling (2 sv)

30 + övningar om möjligt
Lärare: NN föreläser enligt avtal .
Innehåll: Aktuella specialfrågor med varierande innehall inom 
administrativ databehandling och systemarbete.
3.76.172 Seminarium i parallell räkning (2 sv)

30 + 0
Lärare: NN föreläser enligt avtal 
Innehåll : Varierar årligen.
3.76.173 Seminarium i databasteknik (2 sv)

30 + 0
Lärare: NN föreläser enligt avtal 
Innehåll : Varierar årligen.
3.76.174 Seminarium i interaktiv databehandling (2 sv)

30+0
Lärare : NN föreläser enligt avtal 
Innehåll: Varierar årligen.
3.76.175 Seminarium i kunskapsteknik (2 sv)

30+0
Lärare: NN föreläser enligt avtal 
Innehåll: Varierar årligen.
3.76.176 Seminarium i komputationeil geometri (2 sv)

ЗО + О
Lärare : NN föreläser enligt avtal 
Innehåll : Varierar årligen.
3.76.178 Seminarium i grafisk databehandling (2 sv)

30+0
Lärare: NN föreläser enligt avtal 
Innehåll: Varierar årligen.
3.76.179 Seminarium i distribuerad databehandling (2 sv)

30 + 0
Lärare : NN föreläser enligt avtal 
Innehåll : Varierar årligen.
3.76.180 Seminarium i systemprogrammering (2 sv)

30 + 0
Lärare: NN föreläser enligt avtal 
Innehåll: Varierar årligen.
3.76.I8I-I98 Databehandlingsseminarier
Seminarier som omfattar både teoretiska och praktiska special
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frågor. Seminarierna kan även anslutas till licentiatstudier. 
Seminarieämnena presenteras i början av terminerna på laborato
riets anslagstavla. Se även 3.76.170 och 3.76.171 i läroprog- 
rammet.

3.80 GJUTERITEKNIK
prof: Jouko Vuorinen, laboratoriet för gjuteriteknik 205, 
C-2647
ass: DI Timo Sole, laboratoriet för gjuteriteknik 222, C-2046 
kansliet: Leena Länsikorpi, Verkstadstekn lab 221, C-2649

Studieperioder
3.80.106 Gjuteriteknik I (4 sv)

49 + 16 ht
Lärare : prof Vuorinen
Innehåll : Gjutmetallerna, användning av gjutgods, översikt 
över gjutmetoder, konstruktion och dimensionering av gjutgods, 
anskaffning av gjutgods.
Litteratur: Föreläsnings- och övningskompendier ; Tekninen tie
dote 5/81, Suomen Metalliteollisuuden Keskusliitto 1981.
3.80.111 Gjuteriteknik II (5 sv)

53 + 20 vt
Lärare : prof Vuorinen
Innehåll : Gjutmetallernas smältning och metallurgi, formnings- 
och gjutmetoder, gjutgodsets rensning, efterbehandling och 
kontroll.
Litteratur: Föreläsnings- och övningskompendier, tillämpliga 
delar av Autere, Ingman, Tennilä: Valimotekniikka, Metalliteol
lisuuden Kustannus Oy, 1969.
Förkunskaper: 3•80.106
3.80.115 Seminarier i gjuteriteknik (1 sv)

20 + 0 vt
Lärare: prof Vuorinen
Innehåll : Vid seminarierna behandlas aktuella gjuteritekniska 
frågor.
Litteratur: Meddelas senare
Förkunskaper : 3.80.106 Gjuteriteknik I, 3.80.111 Gjuteritek
nik II
3.8О.13О Marknadsföring av gjutgods och gjuter iers utveckling 

(3 sv)
46 + 0 ht

Lärare : prof Vuorinen
Innehåll : Produktutveckling för gjutgods, samarbete mellan 
gjuteri och gjutgodsinköpare, prisbildningen för gjutgods, 
möjligheter att påverka inköpsbeslut, gjuteriets layout-plane
ring, genomgångstiderna i gjuteriet och deras förkortning, le
veransberedskap och dess effektivisering.
Litteraturs Studiekompendier och material som meddelas vid fö
reläsningar.
Förkunskaper : 3-80. 106 Gjuteriteknik I, 3-22. 105 Grundstudie
period i industriell ekonomi
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Ц TRÄFÖRÄDLINGSAVDELNINGEN

PROFESSORER
4.19 Träkemi
4.21 Pappersteknik
4.23 Cellulosateknik
4.28 Träets mekaniska teknologi
4.75 Grafisk teknik

professor Sjöström 
professor Ebeling 
professor Virkola 
professor Juvonen 
professor Saarelma

STUDIERÅDGIVNING
Allmän studierådgivning ges av studiesekreteraren Anu Råmark 
som är anträffbar i rum P 211 de tider som star angivna pa 
rummets dörr. Inriktningsalternativen för träets mekaniska tek
nik och för grafisk teknik har sina egna studieradgivare, som 
är anträffbara de tiderna som angivs i början av semester.

SKILLNAD UNDERVISNING
4.23.100 Studieperiod över arbetsrelationerna inom träföräd

lingsindustrin och den grafiska industrin (1,5 sv)
28 + 0 vt

Innehåll: Allmän översikt över gällande avtal och lagar mellan 
arbetsgivar- och arbetstagarparterna.
4.XX.201 Miljöpraktiken (3-4 sv)
Innehåll: Målet för miljöpraktiken är att göra studeranden som 
arbetare förtrogen med sitt yrkesområdes fysiska och sociala 
miliö, traditioner, språk, problem och problemlosningar. Som 
millöpraktiken anses arbetet bl.a. i träförädlingsfabriker, i 
tryggerier, i maskinverkstäder, i ångkraftverk och i miljö
vårds forskningsuppgifter.
4.XX.203 Yrkespraktiken (4-6 sv)
Innehåll: Målet för yrkespraktiken är att ge studeranden de 
färdigheter som behövs i arbetslivet vid tillämpning av teo
retiska grundkunskaper för praktiska lösningar. Minst tre sv 
av yrkespraktiken bör motsvara studerandes första fördjup- 
ningsområde.
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4.XX.205 Praktikboken (0,5-1 sv)
Lärare : NN
Innehåll: Genom att sammanställa en praktikbok lär studeranden 
sig att observera och raportera om intresanta detaljer och en
heter av en produktions- eller en forskningsanstalt.
4.XX = studerandes första fördjupningsområde. Om det första 
fördjupningsområdet är inte av utbildningsprogrammet för trä- 
förädlingsteknik, 4.XX = studerandes andra fördjupningsområde.

UNDERVISNING
4.19 TRÄKEMI
prof: Eero Sjöström, P 307, C-2593 
doc: TkD Aarno Klemola, P 308, С-2136 
lab ing: TkL Eino Seppälä, P 304, C-2589
ass: DI Tapani Vuorinen, P 303, C-2570; Christine Hagström- 
Näsi, P 337, C-2595
spec lär: TkD Raimo Alen, P 314, C-2599 
byråsekr: Kristiina Holm, P 306, C-2592

Studieperioder
4.19.102 Träkemins grunder (3 sv)
36 + 30 ht 1 hvt + vt 
Lärare: prof Sjöström
Innehåll: Vedens och vedfibrernas viktigaste strukturella egen
skaper samt vedbeståndsdelarnas (cellulosa, hemicellulosor, 
lignin och extraktivämnen) och träförädlingsprocessernas (kok
ning och blekning) kemi. Därtill behandlas framställningen av 
cellulosaderivat och biprodukter i korthet. Övningsarbeten. 
(Motsvarar kursen 4.19.02).
Litteratur: Sjöström: Puukemia, teoreettiset perusteet ja so
vellutukset; Jensen (red): Puukemia; Rydholm: Pulping Pro
cesses, alla i tillämpade delar.
4.19.104 Träkemi II (4 sv)

48 + 0 vt
Lärare: prof Sjöström
Innehåll: Föreläsningarna kompletterar studieperioden 4.19.102 
och behandlar vedsbeståndsdelarnas egenskaper och reaktioner. 
Speciellt behandlas kemiska träförädlingsprocesser och deras 
fiber- och andra produkter. (Motsvarar kursen 4.19.04). 
Litteratur: Sjöström: Wood Chemistry, Fundamentals and Applic
ations, artiklar dom utdelas på föreläsningarna; Guthrie, Ryd
holm: Pulping Processes (i tillämpade delar).
Obligatoriska förkunskaper: 4.19.102
4.19.106 Träkemins forskningsmetoder (6 sv)

30 + 160 vt + ht
Lärare: prof Sjöström och doc Klemola
Innehåll: Preparativa, kromatografiska och spektroskopiska me-
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toder tillämpade inom träkemin. Övningsarbete. (Motsvarar 
kursen 4.I9.O6 och delvis kursen 4.19.09).
Litteratur: Browning: Methods of Wood Chemistry I-II, Williams, 
Fleming: Spectroscopic Methods in Organic Chemistry; Ettre 
Zlatkis: The Practise of Gas Chromatography (alla i tillämpade 
delar); material utdelas på föreläsningarna.
Obligatoriska förkunskaper: 4.19.102, 4.21.150
4.19.108 Diplomarbeteserainarium i träkemi (1 sv)

30 + 0 ht
Lärare : prof Sjöström
Innehåll: Aktuella forskning inom träkemi. Seminarieföredrag. 
(Motsvarar kursen 4.19.08)
Obligatoriska förkunskaper: 4.19.104
4.19.109 övningsarbeten i träkemi (10 sv)

20 + 340 ht + vt
Lärare : prof Sjöström
Innehåll: Individuella övningsarbeten, i vilka träkemins spe
cialfrågor bearbetas med hjälp av litteratur och laboratorie- 
försök. (Motsvarar delvis kursen 4.19.09)
Obligatoriska förkunskaper: 4.19.106
4.19.110 Korta övningsarbeten i träkemi (4 sv)

0 + 140 ht & vt
Lärare: prof Sjöström
Innehåll : Individuella övningsarbeten, i vilka träkemins spe
cialfrågor bearbetas med hjälp av litteratur och laboratorie- 
försök. (Motsvarar kursen 4.19.10)
Obligatoriska förkunskaper: 4.19.106
4.19.120 Kolhydratkemins grunder (2 sv)

20 + 0 ht
Lärare : spec lärare Alen
Innehåll: Kolhydraternas stereokemi, allmänna reaktioner och 
forskningsmetoder. Tekniskt utnyttjande av kolhydrathaltiga rå
varor .
Litteratur: Anges i samband föreläsningar 
Obligatoriska förkunskaper: 5.04.101

4.21 PAPPERSTEKNIK
prof: Kari Ebeling, P 209, C-2579
doc: Ph D Jaakko Laine, Kemira Oy, Säteri, 937-42000 
lab ing: FM Pertti Aaltonen, P 203» C-2575 
överass: NN, P 235, C-2582
ass: DI Esa Lehtinen, P 236, C-2024; DI Elias Retulainen,
P 202, C-2574
spec lär: FM Jouko Laamanen, Centrallaboratorium Ab, 460 411; 
TkD h.c. Niilo Ryti
lab sekr: Ilona Uusikivi, P 208, C-2578
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Studieperioder
4.21.102 Pappersteknikens grunder (3 sv)

36 + 30 ht 2 hvt + vt 
Lärare; prof Ebeling
Innehåll : Pappersmassafibrernas struktur, vattensorption och 
uppkomsten av bindningar mellan fibrerna, fibrernas flockning 
i suspension och fibersuspensionens flödesegenskaper. Pappers- 
framställningsprocessens och papprets struktur och viktigaste 
egenskaper. Övningsarbete. (Motsvarar kursen 4.21.01) 
Litteratur; N. Ryti ; Paperitekniikan perusteet
4.21.104 Pappersteknik II (4 sv)

64 + 0 vt 2 hvt + ht 1 hvt 
Lärare ; prof Ebeling
Innehåll ; Pappersframställningsprocessen och framställning av 
mekanisk massa. 1-2 seminarier skall hållas i smågrupper, prov 
körning av en pappersmaskin och närvaroplikt i 2/3 av semi
narierna i studieperioden 4.21.114. (Motsvarar kursen 4.21.04) 
Litteratur; Arjas (red.): Paperin valmistus,; tillämpade delar 
annat material meddelas på föreläsningarna (närmast journalar
tiklar) .
Obligatoriska förkunskaper: 4.21.102, 4.21.150
4.21.105 Papperskemi (3 sv)

30 + 40 ht
Lärare : spec lärare, doc Jaakko Laine
Innehåll: Grunder i yt- och kolloidkemi, fibermaterialets och 
tillsatskemikaliernas ytkemi, fyllnadsmedel och tillsatskemi
kalier för pappersfrämställning. Studieperioden innehåller ett 
övningsarbete i smågrupper samt dess framförande i seminarie
form.
Litteratur: Meddelas i samband med föreläsningarna. 
Obligatoriska förkunskaper : 4.21.102
4.21.106 Bestrykningsteknologi (2 sv)

22 + 8 vt 1 hvt
Lärare : prof Ebeling
Innehåll: Smetens komponenter, smetberedning, bestrykning, in
verkan av smetpålägget på papprets/kartongens egenskaper. Stu
dieperioden innehåller laboratoriedemonstrationer. För IV års
kurs .
Litteratur: Kurskompendium (Insko's motsvarandekurs) 
Obligatoriska förkunskaper : 4.21.102
4.21.108 Laboratoriearbeten i pappersteknik (5 sv)

0 + 120-180 ht + vt 
Lärare : prof Ebeling
Innehåll: Två individuella laboratoriearbeten och/eller litte
raturstudier inom pappersteknikens olika områden.
Obligatoriska förkunskaper : 4.21.104
4.21.110 Fördjupade laboratoriearbeten i pappersteknik (7 sv) 

0 + 220-250 ht + vt 
Lärare : prof Ebeling
Innehåll : Två individuella laboratoriearbeten och litteratur
studier i pappersteknik, papperskemi och bestrykningsteknologi 
samt ett (till diplomarbetet ledande) specialarbete. 
Obligatoriska förkunskaper : 4.21.105, 4.21.106, 4.21.108
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4.21.114 Pappersteknik; diplomarbetsseminarium 
12-18 + 0 ht + vt

Innehålls Studieperioden är i huvudsak lämpad för teknologer 
som utför diplomarbete och andra teknologer, som läser pappers- 
teknik som fördjupningsämne. Åhörandet av seminarierna gör det 
lättare att sätta sig in i fackämnen och diskutera vetenskap
liga föredrag. I seminarieföredragen behandlas pågående diplom
arbeten. Varje person som gör sitt diplomarbete inom pappers- 
teknikens område måste hålla ett föredrag om sitt arbete. Semi
narier hålls ungefär 2 gånger i månaden under terminerna.
IVsde och Nste årskursister borde åhöra ca. 10 föredrag under 
ifrågavarande studieskede.
4.21.115 Pappersteknik; fortsättningsstudieseminarium 

5-8 + 0 vt + ht
Lärare: prof EbelingInnehåll: I seminarieföredraget behandlas aktuella forsknings
projekt och pågående fortsättningsstudiearbeten inom pappers- 
teknikens område. Varje fortsättningsstuderande rapporterar med 
1-2 års mellanrum i seminarieform om sina framsteg. (Motsvarar 
delvis kursen 4.21.15)
Obligatoriska förkunskaper: 4.21.110
4.21.150 Fibermikroskopi (1 sv)

10 + 20 vt
Lärare: FM Jouko LaamanenInnehåll: De olika tillämpningsområdena inom mikroskopin. Genom 
praktiska övningar sätter man sig in i användandet av mikro
skop, fiberanalys och mikrofotografering.
Litteratur: Meddelas i samband med föreläsningarna.
4.21.190 Träförädlingsekonomi (1 sv)

10-12 + 0 vt
Lärare: TkD h.c. Ryti _Innehåll: Ändamålet med denna studieperiod ar att ge studeran
dena färdigheter att bedöma de ekonomiska återverkningar, som 
åstadkoms av driftingenjörens och fabrikschefens åtgärder samt 
jämföra den finska skogsindustrins konkurrensförmåga med ut
ländsk industri. Man bör även kunna bedöma skogsindustrins in- 
vesteringsprojekt beträffande lönsamhet, betalningsförmåga för 
träråvara samt priskonkurrensförmåga. Studieperioden är främst 
avsedd för studeranden i pappers- och cellulosateknik vid IV-N 
årskursen samt fortsättningsstuderande.
Obligatoriska förkunskaper: 4.21.102, 4.23.102; 4.21.104 eller 
4.23.104 och 4.23.105

4.23 CELLULOSATEKNIK OCH MILJÖVÅRDSTEKNIK 
prof: Nils-Erik Virkola, P 305, C-2591
bitr prof: Raimo Määttä, P 26?, C-2602, miljövårdsteknik
doc och överass: TkD Carl-Anders Lindholm, P 142, C-2031
ass: DI Erkki Janhonen, P 103, C-2594; DI Kristiina Honkanen,
P 102, С-2590

lär: TkD Erkki Kiiskilä, A Ahlström Oy, 952-63Ю0; DI Mat-spec
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ti Nieminen, Jaakko Pöyry Oy, 5011; DI Pentti Väänänen; M.Eng. 
AFK Marjukka Dyer; DI Kari Pesonen; TkL Lorant Nyari; TkL Olof 
Forsen, miljövårdsteknik
byråsekr; Kristiina Holm, P 30б, С-2592, cellulosateknik 
lab sekr: NN, C-2135, miljövårdsteknik

Studieperioder
4.23.102 Cellulosateknik I (3 sv)

36 + 30 ht 1 hvt + vt 
Lärare: prof Virkola
Innehåll: Grundkunskaper i cellulosaframställning. Skogstill
gångar, trädslag, vedanskaffning och -hantering samt deligni- 
fierings- och blekningsprocesser behandlas i huvuddrag. (Mot
svarar kursen 4.23.02) Övningsarbete.
Litteratur: Puumassan valmistus (red. N-E Virkola) i valda de
lar.
4.23.104 Cellulosateknik II (3 sv)

30 + 0 vt
Lärare: prof Virkola
Innehåll: Blekning av cellulosa och mekanisk massa, framställ
ning av blekningskemikalier och derivatmassa. Olika kokmetoder 
och karakterisering av massaegenskaper. (Motsvarar kursen 
4.23.04)
Litteratur: Valda delar av: Puumassan valmistus (red. N-E Vir
kola), Pulp and Paper Chemistry and Chemical Technology (J.P. 
Casey, 1981), utdelas på föreläsningarna.
Obligatoriska förkunskaper: 4.23.102
4.23.105 Cellulosateknik III (3 sv)

24 + 0 ht
Lärare: prof Virkola
Innehåll: Tvättning av massa, indunstning och förbränning av 
avlut. Cellulosafabrikernas kemikalieåtervinning. Tillvaratag
ning och förädling av organiskkemiska biprodukter. (Motsvarar 
kursen 4.23.05)
Litteratur: Puumassan valmistus (red. N-E Virkola) i valda de
lar; Recovery of Pulping Chemicals (Symposium, Helsinki 1969); 
Recovery of Chemicals in the Wood Pulp Industry (CPPA & TAPPI, 
Vancouver 198I); Pulp and Paper Chemistry and Chemical Tech
nology (J.P. Casey 1981) i valda delar samt tilläggsmaterial 
som utdelas på föreläsningarna.
Obligatoriska förkunskaper: 4.23.102, 4.23-104
4.23.107 Diplomarbetesseminarium i cellulosateknik (1 sv)

30 + 0 vt
Lärare: prof Virkola
Innehåll: Processnyheter inom cellulosateknik. Presentation av 
pågående diplomarbeten i form av seminarieföredrag. (Motsvarar 
kursen 4.23.О7)
Obligatoriska förkunskaper: 4.23.Ю2, 4.23.104, 4.23.105
4.23.108 Fabriksplanering inom träförädlingsindustrin (3 sv) 

24 + 40 ht + vt
Lärare: spec lär Matti Nieminen
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Innehåll: Grundkunskaper i fabriksplanering, såsom råvaru-_och 
marknadsanalys, för-, grund- och förverklingsplanering, igång- 
körning och garantiprov. Innehåller en excursion och ett semi
nariearbete. (Motsvarar kursen 4.23.08)
Litteratur: Guide for planning pulp and paper enterprises, FAO, 
Rooma 1973 samt övrig litteratur som meddelas på föreläsningar
na.
Obligatoriska förkunskaper: 4.23-105
4.23.109 Övningsarbeten i cellulosateknik (8,5 sv)

0 + 170 ht & vt 
Lärare : prof VirkolaInnehåll : Fördjupning av kunskaper från föreläsningsperioderna 
i form av laboratorie- och litteraturarbeten samt bekantgörning 
med betydelsen av laboratorieexperiment vid fabriksforskning. 
Studieperioden innehåller ett specialarbete (2 sv) ur diplomar
betets motivkrets. (Motsvarar kursen 4.23.09)
Obligatoriska förkunskaper: 4.23.102, 4.23.110 utförd.
4.23.110 Korta övningsarbeten i cellulosateknik (4 sv)

0 + 80 ht + vt 
Lärare : prof Virkola
Innehåll: Lär studeranden lösa till cellulosateknik hörande 
problem med hjälp av laboratorieexperiment och litteraturupp
gifter. (Motsvarar kursen 4.23-10)
Obligatoriska förkunskaper: 4.23.102 utförd, 4.23.104, 4.23.105
4.23.112 Grunder i tvättning av massa, indunstning och för

bränning av avlut (2 sv)
24 + 0 vt

Lärare : spec lär Erkki Kiiskilä
Innehåll : Fysikaliska och kemiska grunder i svartlutåtervin
ri ing , -indunstning och -förbränning. Olika enhetsoperationers 
teori och apparatur. Helhetsbetonad behandling av process- och 
kostnadsparametrar i sulfatmassafabrikens svartlutsystem. 
(Motsvarar kursen 4.23-12)
Litteratur: Utdelas på föreläsningarna.
Obligatoriska förkunskaper : 4.23.102 utförd, 4.23.104, 4.23.105

4.23.113 Kemimekaniska massor (1 sv)
15 + 0 vt 1 hvt 

Lärare : överass Lindholm
Innehåll: Framställning av kemimekaniska massor, blekning av 
mekaniska och kemimekaniska massor.
Litteratur: Puumassan valmistus (red. N-E Virkola) i valda 
delar.
Obligatoriska förkunskaper: 4.23.102
4.23.II5 Vidareutbildningsseminarium i cellulosateknik (2 sv) 

24+0 ht, 30 + 0 vt 
Lärare : prof Virkola
Innehåll : Aktuella forskningsobjekt inom cellulosateknik be
handlas i form av seminarieföredrag. (Motsvarar kursen 4.23.15) 
Obligatoriska förkunskaper: Di-examen
4.23.171 Grundstudieperiod i miljövård (1 sv)

27 + 0 ht & vt
Lärare : spec lär Väänänen, spec lär Dyer
Innehåll : Studieperioden omfattar både miljövård och vård av
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människans produktions- och livsmiljö. Föreläsningsdel förverk 
ligas i två skilda föreläsningsserier för utbildningsgrupperna 
enligt följande 1) P, Ko, S, Tf, 2) R, M, A 
Litteratur: Meddelas senare
4.23.175 Miljövårdsteknikens grunder (2 sv)

27 + 12 ht
Lärare: bitr prof Määttä
Innehåll: En överblick över miljövården och dess lagstiftning. 
Människan som en del av naturen. Samverkan mellan tekniken och 
naturen. Miljöproblem och möjligheterna att minska dem. Av- 
fallsbehandlingsprocesser. (Motsvarar kursen 4.23.94) 
Litteratur: Utdelas till studeranden för kopiering.
4.23.177 Luftvård I (2 sv)

27 + 27 ht
Lärare: bitr prof Määttä
Innehåll: Luftföroreningarnas inverkan på människan, naturen 
och byggnader. Metereologis grunder. Lagstiftning. (Motsvarar 
kursen 4.23.90)
Litteratur: Utdelas föreläsningarna.
Obligatoriska förkunskaper: 4.23.175
4.23.178 Luftvård II (2 sv)

27 + 27 vt
Lärare: bitr prof Määttä
Innehåll: Fortsättning till studieperioden 4.23.177. Tekniska 
åtgärder för luftvård. Dimensionering av apparatur och värk. 
Litteratur: Utdelas under föreläsningarna.
Obligatoriska förkunskaper: 4.23.175 och 4.23.177
4.23.179 Processindustrins larmbekämpning (2 sv)

27 + 27 ht
Lärare: spec lär Pesonen
Innehåll: Larmbekämpning i kemi-, i träförädlings- och i berg
industrin.
Anges i samband med föreläsningarna.
Obligatoriska förkunskaper: 4.23.175
4.23.180 Övningsarbeten i luftvård (2,5 sv)

0 + 40 vt
Lärare: bitr prof Määttä
Innehåll: Laboratoriearbeten och demonstrationer inom luftvård 
Förkunskaper: 4.23.175, 4.23.177 och 4.23.178 
övningsarbeten kan börjas samtidigt med studieperiodens 
4.23.178 föreläsningar.
4.23.181 Vattenskydd I (2 sv)

27 + 27 vt
Lärare: bitr prof Määttä
Innehåll: Vattenförvaltningen, grunderna i limnologi och vatt
nets ekologi, grunderna i vattnets kemi, mikrobiologi och bio
kemi, grunderna i vattenhygieni, vatten- och avloppsvattenana- 
lytik, hydrologi samt vattnets användning. (Motsvarar kursen 
4.23.92)
Litteratur: Otakustantamos kompendium 376 och 377 i tillämpade 
delar.
Obligatoriska förkunskaper: 4.23.175
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4.23.182 övningsarbeten i vattenvård (2,5 sv)
О + 40 ht

Lärare: bitr prof Määttä
Innehåll: Laboratoriearbeten och demonstrationer inom vatten-
Obligatoriska förkunskaper: 4.23.175, 4.23-181 och 4.23.183 
Övningsarbeten kan börjas samtidigt med studieperiodens
4.23.183 föreläsningar.
4.23.183 Vattenskydd II (2 sv)

27 + 27 ht
Lärare: bitr prof Määttä ^ „Innehåll: Fortsättning på studieperioden 4.23.182. Bekampnings- 
metoderna mot vattenförorening och hanteringen av vatten och 
avfallsvatten. (Motsvarar kursen 4.23.93)
Litteratur: Otakustantamos kompendium 376 och 377 i tillämpade 
delar.Obligatoriska förkunskaper: 4.23.175 och 4.23.löi
4.23.185 Process- och apparatteknik inom miljövård (1 sv)

12 + 0 vt
Lärare: bitr prof MäättäInnehåll: I miljövården använda apparater och fysikokemiska 
processer. Dimensionering av apparatur. (Motsvarar kursen 
4.23.95)Litteratur: Utdelas på föreläsningarna for kopiering. 
Obligatoriska förkunskaper: 4.23.175
4.23.186 Miljövårdsteknik för kemi-industrin (1 sv)

12 + 0 vt
Lärare: spec lär NN ,Innehåll: De av kemi-industrin förorsakade miljöskadorna och 
deras bekämpningsmöjligheter samt avfallshantering och till
var atagning sprocess er . Studieperioden är syftad för studeran
den av kemiska avdelningen.
Litteratur: Meddelas senare 
Obligatoriska förkunskaper: 4.23.175
4.23.187 Miljövårdsteknik för skogsindustrin (1 sv)

12 + 0 vt
Lärare: bitr prof Määttä _Innehåll: De av skogsindustrin förorsakade miljöskadorna och 
deras bekämpningsmöjligheter samt avfallshantering och till- 
varatagningsprocesser. (Motsvarar kursen 4.23.96)
Litteratur: Utdelas på föreläsningarna för kopiering. 
Obligatoriska förkunskaper: 4.23.175
4.23.188 Miljövårdsteknik för bergindustrin (1 sv)

12 + 0 ht
Lärare : spec lär Olof ForsenInnehåll: De av bergindustrin och gruvorna förorsakade miljö
skadorna och deras bekämpningsmöjligheter samt avfallshantering 
och tillvaratagningsprocesser. Studieperioden är syftad för 
studeranden av bergavdelningen.
Litteratur: Meddelas senare 
Obligatoriska förkunskaper: 4.23.175



230

4.23.189 Miljövårdsbioteknik (1 sv)
12 + 0 vt

Lärare: bitr prof Määttä
Innehåll: I miljövården ingående biotekniska processer, deras 
bioteknik, biokemi och mikrobiologi. (Motsvarar kursen 
4.23.97)
Litteratur: Meddelas senare 
Obligatoriska förkunskaper: 4.23.175
4.23.I91 Miljövårdens mät- och instrumentalteknik (2 sv)

27 + 27 vt
Lärare : spec lär Nyari
Innehåll : Viktigaste mätningsinstrument och -metoder inom mil 
jövård. Studieperioden är syftad för studeranden av process
avdelningarna.
Litteratur : Utdelas på föreläsningarna för kopiering. 
Obligatoriska förkunskaper : 4.23.175
4.23.193 Specialstudieperiod i miljövårdsteknik (5 sv)

15 + 80 ht
Lärare : bitr prof Määttä
Innehåll : Föreläsningar och seminarinledningar berörande spe
cialfrågor inom miljövårdsteknik. Ett specialarbete av 2 sv. 
(Motsvarar kursen 4.23.98)
Obligatoriska förkunskaper: 4.23.175, 4.23.177, 4.23.181, 
4.23.178 eller 4.23.183 samt minst en av följande 4.23.185, 
4.23.187, 4.23.189.
4.23.I95 Vidareutbildningsseminar ium i miljövårdsteknik 
Lärare : bitr prof Määttä
Innehåll: I form av seminarstudier behandlas aktuella forsk
ningsämnen berörande miljövårdsteknik. (Motsvarar kursen 
4.23.99)Obligatoriska förkunskaper: Di-examen.

4.28 TRÄETS MEKANISKA TEKNOLOGI
prof : Risto Juvonen, Pm 2, С-2561
bitr prof : Hannu Koponen, Pm 5, C-2869
lab ing: DI Erkki Tuompo, Pm 8, C-2562
överass: TkL Pertti Viitaniemi, Pm 13, C-2565
ass: DI Jouko Pennanen, Pm 7, C-2564; DI Marketta Sipi, Pm 9, 
C-2566
spec lär: AFD Sven-Erik Appelroth, 661401 ; DI Lauri Puroranta 
5671; DI Panu Tikka, C-2572; AFM Raija-Riitta Enroth, 19241
lab sekr: Eeva Alho, Pm 1, C-2568

Studieperioder
4.28.IOI Träet som råmaterial (3 sv) 

26 + 38 ht
Lärare: spec lär Tuompo



231

Innehåll : Grundbegreppen i trämaterialens fysikaliska och meka
niska egenskaper. Övningsarbeten. (Motsvarar kursen 4.28.01) 
Litteratur: Kärkkäinen: Puun rakenteesta ja ominaisuuksista, 
valda delar samt Kollman, Cole Jr: Principles of Wood Science 
and Technology I, s 1-52, 72-95, 160-285.
4.28.106 Den mekaniska skogsindustrins grunder (2 sv)

24 + 0 vt 2 hvt 
Lärare : prof Juvonen
Innehåll: Den mekaniska skogsindustrins ställning och struktur 
samt konkurrensförmåga. Den mekaniska industrins viktigaste 
produkter samt deras tillverkningsmetoder, egenskaper och an
vändning. (Motsvarar kursen 4.28.06)
Litteratur: Litteraturanvisningar utdelas på föreläsningarna. 
Obligatoriska förkunskaper: -

4.28.110 Skogsbruk (2 sv)
32 + 12 vt

Lärare : spec lär Appelroth
Innehåll: Finlands skogstillgångar samt deras kvantitet, kva
litet , skötsel och användning, speciellt med tanke på träför
ädlingsindustrin. Fältövningar. (Motsvarar kursen 4.28.10) 
Litteratur: Studiekompendier
4.28.111 Träets limning och ytbehandling (3 sv)

26 +40 ht + vt
Lärare : bitr prof Koponen
Innehåll: Träets limning och ytbehandling, dess teori och ar
betsmetoder. Övningsarbeten. Exkursion. (Motsvarar kursen
4.28.11) , „Litteratur: Koponen: Puun liimaus; Sorsa: Puun liimauskasikir- 
ja; Baumann : Leime und Kontaktkleber.
Obligatoriska förkunskaper: 4.28.106
4.28.113 Snickeri-industri (3 sv)

28 + 32 vt
Lärare : bitr prof Koponen
Innehåll : Möbel- och byggnadsniekeri-industrins ställning och 
struktur, material, huvuddragen av tillverkningsmetoderna och 
produktionsmedlen samt frågor beträffande produkternas pla
nering och marknadsföring. Övningsarbeten. Exkursion (Mot
svarar kursen 4.28.13)
Litteratur: Mekaaninen puuteollisuus, s 710-810 och 1257-1325 
samt Torgersen, Antonsen: Treindustriens håndbok 2, valda delar. 
Obligatoriska förkunskaper: 4.28.106
4.28.114 Produktionsmedel och fabriksplanering (4 sv)

24 + 100 ht + vt
Lärare: bitr prof Koponen
Innehåll: Allmänna grunder för en fabriksplanering och special
frågor beträffande planeringen av de mekaniska skogsindustri
anläggningarna. övningsarbeten. (Motsvarar delvis kursen 
4.28.14)
Litteratur: Dolezalek: Planung von Fabrikanlagen samt Muther: 
Systematic Layout Planning, valda delar, andra källor meddelas 
på föreläsningarna.
Obligatoriska förkunskaper: 4.28.116, 4.28.123



232

4.28.115 ADB-tillämpningar inom den mekaniska skogsindustrin 
(3 sv)
26 + 36 ht

Lärare: spec lär Puroranta
Innehåll: ADB:s tillämpning i affärsföretagen och vid produk
tionsstyrning inom den mekaniska träindustrin. Exemplen från 
såg, fanerfabrik, träfiberskiveindustri och skogsavdelning. 
Övningsarbeten. (Motsvarar kursen 4.28.15)
Obligatoriska förkunskaper: 4.28.106
4.28.116 Sågverksindustrin (4 sv)

30 + 96 ht
Lärare: prof Juvonen
Innehåll: Timmerhantering, olika sågningsprocesser samt sor
tering, torkning och försäljning av sågade trävaror. Såg
verkets kostnadsstruktur, övningsarbeten. Exkursion. (Mot
svarar kursen 4.28.16)
Litteratur: Mekaaninen puuteollisuus, valda delar, andra käl
lor meddelas på föreläsningarna.
Obligatoriska förkunskaper: 4.28.106
4.28.117 Vidareförädling av sågade trävaror (3 sv)

24 + 75 vt 1 hvt
Lärare: prof Juvonen
Innehåll: Hyvling, impregnering, sammanfogning och hållfast- 
hetsklassificiering av sågade trävaror. Träkonstruktions- och 
trähusindustrin. Övningsarbeten.
Litteratur: Mekaaninen puuteollisuus, s 240-300, andra källor 
meddelas på föreläsningarna.
Obligatoriska förkunskaper: 4.28.101, 4.28.106, 4.28.116
4.28.118 Träets bearbetning (1 sv)

8 + 12 ht 1 hvt
Lärare: prof Juvonen
Innehåll: Grunder för träets bearbetning, bearbetningsmetoder, 
träbearbetningsverktyg. övningsarbeten. (Motsvarar delvis 
kursen 4.28.18)
Litteratur: Mekaaninen puuteollisuus, s 1360-1413*
Obligatoriska förkunskaper: 4.28.101, 4.28.106
4.28.119 Seminarium i träets mekaniska teknologi (4 sv)

28 + 100 vt
Lärare: prof Juvonen
Innehåll: Den mekaniska skogsindustrins specialfrågor på basen 
av seminarieföredrag, diplom- och licentiatarbeten samt aktuel
la forskningsprojekt. Seminarieövning och specialarbete. Ex
kursion. (Motsvarar kursen 4.28.19)
Litteratur: Meddelas i samband med föreläsningarna. 
Obligatoriska förkunskaper: 4.28.116, 4.28.113, 4.28.123
4.28.120 Grunder i cellulosa- och pappersteknik (2 sv)

20 + 8 ht
Lärare: spec lär Panu Tikka
Innehåll: En överblick över cellulosa- och pappersindustrins 
råvaror, produktionsprocesser, samt varornas egenskaper. De
monstationer. (Motsvarar kursen 4.28.20). överlappar studiepe
rioder 4.21.102 och 4.23*102.
Litteratur: Meddelas på föreläsningarna.
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4.28.123 Träskiveindustri (4 sv)
28 + 96 vt

Lärares bitr prof Koponen .Innehålls Faner-, spånskive- och wallboardskiveindustrins ra- 
varor, tillverkningsmetoder och maskiner. Träskivornas använd
ning och egenskaper. Övningsarbeten. Exkursion. (Motsvarar
kursen 4.28.23) , „ „Litteratur: Maloney : Modern particleboard manu f ас turing. Koll — 
man, Kuenzi, Stamms Principles of Wood Science and Technology 
II Wood Based Materials, s 237-279, 456-537, 610-667; Mekaa
ninen puuteollisuus, s 388-644, 837-1256.
Obligatoriska förkunskapers 4.28.106
4.28.130 Vidareförädling av träskiveprodukter (3 sv)

28 + 56 ht
Lärares bitr prof Koponen
Innehålls Tillverkning av och egenskaper hos de vidareförädla- 
de träskiveprodukterna. Övningsarbeten. (Motsvarar delvis
kursen 4.28.23) . L]Litteraturs Insko 1-77, levyjen ja sahatavaran jatkojalostus 
mekaanisessa metsäteollisuudessa samt andra källor efter an-
Obligatoriska förkunskapers 4.28.101, 4.28.106, 4.28.123

4.28.135 Marknadsföring av träprodukter 
24 + 0 vt

Lärares spec lär Enroth
Innehålls Marknadsföring och företagets totalverksamhet, mark
nadsföringplanering, de mekaniska skogsindustriprodukternas 
marknader och marknadsföringpolitik.
Obligatoriska förkunskapers 4.28.116, 4.28.123

4.75 GRAFISK TEKNIK
profs Hannu Saarelma, Pg 108, С-2970
bitr profs Pirkko Oittinen, Pg 106, С-2973
docs TkT Simo Karttunen, Pg 210, 4-5230 STF; TkT Ulf Lindqvist, 
Pg 208, 4-5240, STF; TkT Olavi Perilä, 539 001 ; prof Dan Ek
lund, AA, 921-335 133
lab ings TkL Hannu Kautto, Pg 006, C-2972 
överasss DI Maili Rantala, Pg 005, C-2042 
asss DI Pekka Laihanen, Pg 105, C-2975
spec lärs DI Eira Haasiosalo, 460 41 1 ; prof Dan Eklund; TkT 
Leila Pohjola
byråsekrs Seija Hahkala, Pg 107, C-2971

Studieperioder
4.75.100 Grafisk tekniks grunder (3 sv)

36 + 30 ht 1 hvt 
Lärares prof Saarelma
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Innehåll : Grundkunskaper av grafisk industri, i de av grafiska 
industrin använda produktionstekniker och processer samt grund
kunskaper i enhetsoperationer i text- och bildframställning, 
övningsarbeten i form av demonstrationer.
Litteratur: Anges i samband föreläsningarna.
4.75.105 Fotograferings- och bildlagringsteknik (1,5 sv)

18 + 12 ht
Lärare: TkL Hannu Kautto
Innehåll: Fotograferings- och framkallningsprocesserna. Lagring 
av bild- och textinformation samt material som används för det
ta. (Motsvarar kursen 4.75.11)
4.75.110 Grafisk processteknik I (3 sv)

30 + 0 vt
Lärare: bitr prof Oittinen
Innehåll: Trycknings- och efterbehandlingsprocesser, enhetsope
rationer i dessa samt deras mekanismer och modellering. Proces
styrning samt processernas utrustning.
Litteratur: Anges i samband av föreläsningarna.
Obligatoriska förkunskaper: 4.75.100
4.75.115 övningsarbeten i grafisk teknik (6 sv)

0 + 240 ht + vt 
Lärare: bitr prof Oittinen
Innehåll: Personligt och/eller i grupp utförda planerings- och 
forskningsarbeten om processer i grafisk teknik.
Obligatoriska förkunskaper: 4.75.100 och 4.75.110
4.75.120 Grafisk kemi I (3 sv)

36 + 0 vt 1 hvt
Lärare: bitr prof Oittinen
Innehåll: Tryckfärgerna, limmen och fotograferingsmaterialens 
kemi.
Innehåll: Tryckfärgernas, limmens och fotograferingsmaterialens 
kemi; kolloidkemins, reologins och fotokemins betydelse i upp
byggnad av materialegenskaper samt processbeteende.
Litteratur: Anges i samband av föreläsningarna.
Obligatoriska förkunskaper: 4.75.100
4.75.121 Grafisk kemi II (2 sv)

20 + 0 ht
Lärare: Bitr prof Oittinen
Innehåll: Grafiska papperens tryckbarhet, körbarhet och infor
mationskapacitet samt egenskaper som förutspår dessa. Papperets 
användning i tryckprocesser.
Obligatoriska förkunskaper: 4.75.120
4.75.126 Reproduktionsteknik (3,5 sv)

36 + 0 vt
Lärare: prof Saarelma
Innehåll: Bildformationenes och bildbehandlingens teoretiska 
och fysikaliska grundprincipler innefattande allmän modellering 
av bildbehandling, systemteori, informationsteori, bildbehand
lingens optiska, elektro-optiska och fysikaliska fenomen, bild- 
framställningsprocesser (ljuskänsliga system, non-impact and 
impact tryckning) samt synförnimmelsens grundmekanismer. 
Litteratur: Saarelma, H, Oittinen, P, Kuvatekniikan perusteet
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samt litteratur som anges i samband av föreläsningarna. 
Obligatoriska förkunskaper: 4.75.100
4.75.128 Dupliceringsteknik (2 sv)

20 + 0 ht
Lärare : bitr prof Oittinen
Innehåll : Elektroniska tryckningens metoder, mekanismer i des
sa samt bildformation. Elektronisk tryckning som en del i in
formationssystem och elektroniska tryckprocesser.
Litteratur: Anges i samband av föreläsningarna.
Obligatoriska förkunskaper: 4.75.100 och 4.75.110
4.75.131 Grafisk processteknik II (3 sv)

30 + 0 vt
Lärare : prof SaarelmaInnehåll: Text- och bildframställningsprocesser innefattande en 
översikt om informationsteknikens allmänna utveckling och niva 
processernas komponenter, funktionsprinciper och prestation 
samt processplanering, konstruktion, ibruktagande och styrning. 
Litteratur: Anges i samband av föreläsningarna.
Obligatoriska förkunskaper: 4.75.100 och 4.75.110
4.75.1ЗЗ Specialstudieperiod i bildinformation med varieran

de innehåll (2 sv)
20 + 0 vt

Lärare: prof SaarelmaInnehåll: Aktuella frågor i bildteknik behandlas utgående fran 
forskningens och utvecklingens synpunkter. Syftad för studeran
den av DI-, licentiat- samt doktorexamen.
4.75.135 Fördjupade övningsarbeten i grafisk teknisk (5 sv)

0 + 200 vt
Lärare : prof SaarelmaInnehåll : Personliga forskningsarbeten vid fördjupade studier 
i grafisk teknik.
Obligatoriska förkunskaper: 4.75.126 och 4.75.131
4.75.145 Vidareutbildningsseminarium i grafisk teknik 

20 + 0 vt
Lärare: prof Saarelma och bitr prof Oittinen 
Innehåll: Seminarier om aktuella forskningsprojekt inom 
grafisk teknik. (Motsvarar kursen 4.75.17)
Obligatoriska förkunskaper: Di-examen med inriktningsalterna
tiv och/eller fördjupningsområde i grafisk teknik.
4.75.151 Pappersförädlingstekniks grundkurs (3 sv)

30 + 0 vt
Lärare: TkT Leila PohjolaInnehåll: Grundkunskaper i de av pappersförädlingsindustrin 
använda processerna och deras enhetsoperationer. Produkternas 
teknologiska särdrag.
Obligatoriska förkunskaper: 4.21.102 och 4.75.100
4.75.156 Fördjupade övningsarbeten i pappersförädlingsteknik 

(5 sv)
0 + 200 vt

Lärare: bitr prof Oittinen
Innehåll: Personliga forskningsarbeten vid fördjupade studier 
i pappersförädlingsteknik.
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Obligatoriska förkunskaper: 4.75.151 och 4.21.108 eller
4.75.115
4.75.165 Special pappersförädlingsteknik (2 sv)

20 + 0 vt
Lärare : doc Eklund
Innehåll: Teoretiska och teknologiska grunder för de i pap
pers förädlings tekniken använda enhetsoperationerna. Planering 
av produktionslinjer.
Obligatoriska förkunskaper : 4.75.151
4.75.170 Specialstudieperiod i pappersföräd1ingsteknik med 

varierande innehåll (2 sv)
20 + 0 vt

Lärare: bitr prof Oittinen 
Innehåll : Enligt överenskommelse 
Obligatoriska förkunskaper: 4.75.151
4.75.175 Förpackningsteknik (2 sv)

20 + 0 ht
Lärare : spec lär Haasiosalo
Innehåll : Förpackningarnas funktioner. Förpackningsprocessens 
enhetsoperat ioner. Uppkomsten av förpackningens hållfasthet- 
och skyddegenskaper. Förpackningsprocessernas produktionslin
jer.
Obligatoriska förkunskaper: 4.75.151
4.75.180 Diplomarbetsseminarium i grafisk teknik (1 sv)

20 + 0 ht & vt
Lärare : prof Saarelma och bitr prof Oittinen
Innehåll : Pågående diplomarbeten behandlas vid seminarietill- 
fällen. (Motsvarar kursen 4.75.18)
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5 KEMISKA AVDELNINGEN

PROFESSURER

Kemiska avdelningen, som fungerar som en institution, har sju 
professurer

professor Lounasmaa 
professor Kauppinen 
professor Sundholm 
professor Niinistö 
professor Bredenberg 
professor Norden

5.04 Organisk kemi
5.30 Biokemi
5.31 Fysikalisk kemi
5.35 Oorganisk kemi
5.40 Teknisk kemi
5.42 Kemisk apparatteknik
5.7O Livsmedelsteknologi professor Linko

STUDIERADGIVNING

Kemiska avdelningen har studierådgivare samt studiesekretera
re, som är anträffbara under sina mottagningstider i rum 
Ke C 209, tel С-2969. Mottagnigstiderna meddelas på anslags
tavlan och dörren till ovannämnda rum. Studierådgivarens och 
-sekreterarens uppgifter är presenterade i kapitlet VII. Också 
lärarna ger råd angående studierna under sina mottagnings
tider, som är angivna på anslagstavlor och dörren till respek
tive lärares rum. Allmänna rådgivningstillfällen ordnas åt
minstone före valet av inriktningsalternativ.

UNDERVISNING 
5.04 ORGANISK KEMI
prof: Mauri Lounasmaa, Ke D 309, С-2983 
bitr prof: Carl Enebäck, Ke D 307, С-2765
doc: TD Franciska Sundholm, Helsingfors universitets kemiska 
institution, 410566, anträffbar i samband med föreläsningarna; 
TkD Seppo Pennanen, Kuopio universitets kemiska institution, 
971-162211

lab ing: Pertti Sarkio, Ke D 322, C-2787
ass: DI Raimo Uusvuori, Ke C 303, C-2981; TkL Reija Jokela, Ke 
D 304, С-2768; TkD Ari Koskinen, Ke C 312, C-2767; DI Tarja 
Tamminen, Ke D 324, C-2050
byråsekr: Rea Isokoski, Ke D 308, C-2791
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Studieperioder
5.04.101 Organisk kemi I (3,5 sv)

60 + 26 ht
Ansvarig lärare : bitr prof Enebäck
Innehåll : Allmänna kunskaper rörande den organiska kemins vik
tigaste teorier, reaktioner, ämnesklasser och nomenklatur, 
praktiska arbetsmetoder och apparatur samt användandet av or- 
ganisk-kemisk litteratur. (Motsvarar kursen 5.04.01)
Litteratur : W.H. Brown: Introduction to Organic Chemistry,
3.p., Willard Grant Press, U.K. 1981; Suokas : Orgaanisen kemian 
harjoituksia, Otakustantamo 388.
Obligatoriska förkunskaper: 5.35.102
5.04.102 Laboratoriearbeten i organisk kemi (4,5 sv)

0 + 150 vt
Ansvarig lärare: bitr prof Enebäck
Innehåll : Syntetiska och analytiska övningsarbeten, littera
turarbeten. (Motsvarar delvis kursen 5.04.08)
Litteratur: Vogel : A textbook of Practical Organic Chemistry; 
Sundholm, F: Orgaanisen kemian työmenetelmiä.
Obligatoriska förkunskaper: 5.04.101
5.04.103 Korta laboratoriearbeten i organisk kemi; P (2,5 sv)

0 + 100 ht
Ansvarig lärare : bitr prof Enebäck
Innehåll : Enkla syntetiska och analytiska övningsarbeten. 
(Motsvarar delvis kursen 5.04.06)
Litteratur: Vogel: A textbook of Practical Organic Chemistry ; 
Sundholm, F: Orgaanisen kemian työmenetelmiä.
Obligatoriska förkunskaper : 5.04.101
5.04.113 Organisk kemi II (3,5 sv)

39 + 0 ht
Ansvarig lärare : bitr prof Enebäck
Innehåll : Organiska reaktionsmekanismer. Organiska föreningars 
egenskaper och strukturanalys. Syntetisk metodologi. (Mot
svarar kursen 5.04.12)
Litteratur : R.J. Fessenden and J.S. Fessenden : Organic Chem
istry, William Grant Press, U.K. 1982.
Obligatoriska förkunskaper: 5.04.101 och 5.04.102
5.04.124 Organisk kemi III a (3,5 sv)

72 + 0 vt
Ansvarig lärare : prof Lounasmaa
Innehåll : Inom studieperioden behandlas ur litteraturen tagna 
organisk-syntetiska frågor.
Obligatoriska förkunskaper: 5.04.113 och 5.04.141
5.04.126 Organisk kemi III b (6,5 sv)

72 + 90 ht + vt
Ansvarig lärare : prof Lounasmaa
Innehåll: Studieperioden består av en teoretisk del (3,5 sv) 
och en experimentell del (3 sv). Teoridelen motsvarar studie
perioden Organisk kemi III a, där ur litteraturen tagna orga
nisksyntetiska frågor behandlas. Den experimentella delen ut
förs under lärares handledning och är intimt förknippad med 
den inom laboratoriet för organisk kemi bedrivna forskningen. 
Obligatoriska förkunskaper : 5.04.113 och 5.04.141
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5.04.141 Organisk instrumentalanalys (4,5 sv)
52 + 13 vt

Ansvarig lärare: bitr prof Enebäck
Innehåll: Användning av ultraviolett-, infraröd-, H- och C-.
NMR- och masspektrometri vid organisk strukturanalys, identi
fiering och kvantitativ analys. (Motsvarar kursen 5.04.40 och 
delvis kurserna 5.04.43 och 5.04.44)
Litteratur: Williams, Fleming: Spectroscopic Methods in Or
ganic Chemistry, 3•P•î Hase: Spektrometriset taulukot, 3•P•> 
Otakustantamo 416; McLafferty: Interpretation of Mass Spectra,
3.p.; Wehrli, Wirtlin: Interpretation of Carbon-13 NMR Spectra. 
Obligatoriska förkunskaper: 5.04.101
5.04.160 Läkemedelskemi (2 sv)

52 + 0 ht
Ansvarig lärare : bitr prof Enebäck
Innehåll: Indelning av läkemedlen på basen av deras biologiska 
verkan. Läkemedlens struktur och industriella produktions me
toder. (Motsvarar kursen 5.04.60)
Litteratur: Kompendium
Obligatoriska förkunskaper: 5.04.113 och 5.30.102
5.04.162 Metallorganisk kemi (1 sv)

12 + 0 vt koncentrerad kurs enligt överenskommen tid, 
endast under jämna år 

Ansvarig lärare : doc Pennanen
Innehåll: Metallorganiska föreningars användning inom organisk 
syntetik. (Motsvarar kursen 5.04.62)
Litteratur: Kompendium 
Obligatoriska förkunskaper: 5.04.113
5.04.164 Organiska radikalers kemi (1 sv)

12 + 0 vt koncentrerad kurs enligt överenskommen tid, 
endast under udda år 

Ansvarig lärare : doc F Sundholm
Innehåll: Framställning, användning och undersökning av stabi
la radikaler. Användning av radikalinitiering, radikalsonder 
och radikaluppfångning inom organisk och polymerkemi, samt i 
vätskekristallsystem. (Motsvarar kursen 5.04.64)
Litteratur : Kompendium 
Obligatoriska förkunskaper: 5.04.113
5.04.171 Naturprodukternas kemi (2 sv)

40 + 0 ht + vt
Ansvarig lärare: prof Lounasmaa
Innehåll : Under föreläsningarna och seminarierna behandlas 
ternata med anknytning till de inom laboratoriet bedrivna 
forskningsprojekten, närmast alkaloider. Utförandet av studie
perioden förutsätter aktivt deltagande i föreläsningarna. 
Studieperioden innehåller inte tentamen.
Obligatoriska förkunskaper: 5.04.126
5.04.172 Naturprodukternas kemi (4 sv)

40+0 ht+vt
Ansvarig lärare: prof Lounasmaa
Innehåll: Som 5.04.171, men ytterligare bör deltagaren utarbeta 
ett seminarie, som ansluter sig till temat, (studieperioderna 
5.04.171 och 5.04.172 arrangeras jämsides.)
Obligatoriska förkunskaper: 5.04.126



240

5.30 BIOKEMI
prof : Veli Kauppinen, Ke C 324, С-2759
bitr prof: Pertti Markkanen, Ke C 320, C-2937
doc : prof Olavi Nikkilä, Grundvägen 13 A, 486393; FD Martti 
Nummi, STF: s biotekniska laboratorium, 4565120 ; FD Erkki Oura 
ooh prof Heikki Suomalainen, Oy Alko Ab, 6091 1 ; TkD Eeva-Mar- 
jatta Salonen, institutionen för Virolog i vid HU, 418511
överass: PhD Yu-Yen Linko, Ke C 323, C-2447
ass: DI Leena Toivonen, Ke C 314, C-2938; DI Riitta Hannus,
Ke C 315, C-2762
spec lär: TkD Antti Zitting, Institutet för Arbetshygien 
tel. 47471
byråsekr: Kirsti Pitkänen, Ke C 325, C-2761

Studieperioder
5.30.102 Grundkurs i teknisk biokemi (2 sv)

26 + 0 vt
Ansvarig lärare : bitr prof Markkanen
Innehåll : En allmän översikt av biokemins och mikrobiologins 
grunder och tillämpningar. Speciella egenskaper hos levande 
materie. En översikt över den biotekniska industrin. (Motsva
rar delvis kursen 5.30.01)
Litteratur: Kompendium
5.30.114 Biokemi I (7 sv)

48 + 116 ht + vt 
Ansvarig lärare: prof Kauppinen
Innehåll : Kemiska egenskaper och reaktioner hos levande mate
rie, cellens molekulärkomponenter, ämnesomsättningens och 
energitillförselns grundmekanismer samt huvudprinciperna för 
biosyntetiska reaktioner. De vanligaste metoderna inom bioke
miskt arbete. I studieperioden ingår laboratoriearbeten. (Mot
svarar delvis kurserna 5.30.12 och 5.30.13).
Litteratur: Amstrong, Bennet: Biochemistry.
Obligatoriska förkunskaper : 5.30.102, för att kunna påbörja 
laboratoriearbetena förutsattes att studieperioderna 5.04.102 
och 5.35.145 är avlagda.
5.ЗО.123 Biokemi II (4,5 sv)

26 + 0 vt 1 hvt
Ansvarig lärare : prof Kauppinen 
Innehåll : Biosyntetiska reaktioner i 
regleringsmekanism. I perioden ingår 
svarar kursen 5.30.23)
Litteratur: Lehninger: Biochemistry, 
U Whitaker: Principles of Enzymology 
sidor 123-427 eller 21 litteratur c. 
kommelse.
Obligatoriska förkunskaper : 5.30.114

cellen, enzymer och deras 
fabriksexkursioner. (Mot-
del 3 och 4, antingen 
for the Food Sciences 
ЗОО sidor enligt överens-



5.30.125 Livsmedelsbiokemi (2 sv)
32 + 0 vt 2 hvt

Ansvarig lärare : prof Kauppinen
Innehåll : Människans näring och därtill hörande biokemiska 
reaktioner. Inverkan av behandlingen av livsmedel på närings
innehållet. I perioden ingår exkursioner. (Motsvarar kursen
5.30.25) ,Litteratur : Berg : Braveman's Introduction to the Biochemistry
of Foods, 1979; Eskil Wikberg: Näringslära.
Obligatoriska förkunskaper: 5*30.114
5.ЗО.13О Laboratoriearbeten i biokemi och mikrobiologi II 

(3 sv)
15 + 100 vt + ht

Ansvariga lärare: prof Kauppinen, bitr prof Markkanen 
Innehåll : Till diplomarbetet ledande omfattande övningsarbeten 
med skriftlig redogörelse i anslutning till ämnen för studie
perioderna 5.ЗО.123, 5.30.143 och 5.ЗО.154. (Motsvarar kurser
na 5.30.24 och 5.30.44)
Obligatoriska förkunskaper: 5.30.123 eller 5.30.143
5.30.140 Mikrobiologi I (5 sv)

44 > 48 ht
Ansvarig lärare: bitr prof Markkanen
Innehåll : Mikro-organismernas egenskaper, mikrobiologiska ar
betsmetoder, industriell hygien, industriell användning av mik
rober. Till studieperioden hör laboratoriearbeten och en fab- 
riksexkursion. (Motsvarar kurserna 5.30.41 och 5.30.42). 
Förkunskaper : 5.30.102, för att kunna pabörja laboratoriear
betena förutsättes att studieperioderna 5.04.102 och 5.35.145 
är avlagda.Litteratur: Sclegel: Allgemeine Mikrobiologie eller Carpenter : 
Microbiology eller Stanier, Adelberg, Ingraham: General Micro
biology och Jay: Modern Food Microbiology.
5.ЗО.143 Mikrobiologi II (4,5 sv)

24 + 0 vt 2 hvt
Ansvarig lärare: bitr prof Markkanen
Innehåll: Frågor inom mikrobiologin som ansluter sig till in
dustriella processer och miljövardsaspekter. Ett seminariefö
redrag med karaktären av en inledning. En fabriksexkursion in
går i perioden. (Motsvarar kursen 5.30.43)
Litteratur: Stanier, Doudoroff, Ingraham: General Mikrobio- 
logy, kapitel 6.10-29 eller Hawker, Linton: Micro-organisms, 
Funktion, Form and Environment.
Obligatoriska förkunskaper: 5.30.140
5.ЗО.154 Avfallsbehandlingens biokemi och mikrobiologi 

(4,5 sv)
24 + 0 vt

Ansvarig lärare: bitr prof Markkanen
Innehåll: Avfallsvattnens och avfallens mikrobiologi^och hy
gien samt deras behandlingsbioteknik. I perioden ingår fab- 
riksexkursioner och ett seminarieföredrag. (Motsvarar kursen
5.ЗО.53)
Litteratur: Enligt överenskommelse 
Obligatoriska förkunskaper: 5.30.140
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5.30.166 Arbetshygien och industritoxikolog1 (1,5 sv)
30 + 0 vt

Ansvarig lärares spec lär Zitting
Innehåll : Grunderna för arbetshygien och industritoxikologi.
I arbetsomgivningen förekommande fysikaliska och kemiska 
miljöfaktorer. Skadliga ämnens inverkan på människan, arbets- 
hygieniska metoder och normer samt deras tillämpning. 
(Motsvarar kursen 5.30.66)
Litteratur: J.B. Ollsshifski, F.E. McElroy: Fundamentals in 
Industrial Hygiens, National Safety Council, Chicago; Kemial
liset haittatekijät, Työturvallisuuskeskus, Helsinki 1979; 
Ammattitaudit, Työterveyslaitos, Helsinki 1979; Altistumismit- 
taukset ja kliiniskemialliset analyysit, Työterveyslaitos, 
Biokemian laboratorio, Helsinki 1979; Sosiaali- ja terveysmi
nisteriön vahvistamat turvallisuusohjeet n:rot 31, 34, 35, 37, 
38, 39; Kompendium.
5.ЗО.168 Mikrobgenetik (1 sv)

16 + 0 ht föreläses koncentrerat udda år 
Ansvarig lärare : bitr prof Markkanen
Innehåll : Genetikens grunder och tillämpning på industriella 
mikrober. (Motsvarar kursen 5.30.68).
Litteratur: Enligt överenskommelse 
Obligatoriska förkunskaper : 5.30.140
5.30.171 Licentiat- och forskarseminarium i teknisk biokemi 

(2 sv)
30 + 0 vt udda år

Ansvariga lärare : prof Linko (12), bitr prof Markkanen (10) 
och prof NN
Innehåll : Specialfrågor i teknisk biokemi som ansluter sig 
till examensfordningarna för fortsättningsstuderanden. Semi
nariernas ämnen och omfattning varierar årligen.
Litteratur: Enligt överenskommelse 
Obligatoriska förkunskaper : Di-examen
5.30.172 Licentiat- och forskarseminarium i teknisk biokemi 

(7 sv)
ЗО + 0 vt udda år

Ansvariga lärare : prof NN, prof Linko (12) och bitr prof Mark
kanen (10)
Innehåll : Som 5.30.171, men därtill en tentamen, vars ford
ringar är denna studieperiod och litteratur enligt avtal med 
professorerna.
Obligatoriska förkunskaper : Di-examen eller motsvarande
Vidareutbildnings- och kompletterande utbildningskurs, se
5.70.173 och 5.70.174

5.31 FYSIKALISK KEMI
prof: Göran Sundholm, Ke D 420, C-2741 
bitr prof: Simo Liukkonen, Ke D 418, V-2770
doc: prof Allan Johansson; TkD Jussi Rastas, Ke D 428, С-2773; 
PhD Tapani Pakkanen, 973-28311
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lab ing: DI Väinö Vuorio, Ke D 416, C-2788
lekt: TkL Aarne Ekman, Ke D 416, C-2449
överass: TkL Pirkko Forssell, Ke D 410, C-2772
ass: TkL Gunilla Fabricius, Ke D 405, C-2771; TkL Anna-Kaisa 
Kontturi, Ke D 415, C-2181; TkL Pertti Koukkari, Ke D 439, 
C-2790; TkL Jorma Laitinen, Ke D 408, C-2771
spec lär: TkL Robert Uhlenius, Tf-avdel 204, STF/6367

byråsekr: Margit Hagberg, Ke D 419, C-2477

Studieperioder

5.31.102 Fysikalisk kerni; KM (4,5 sv)
54 + 26 ht

Ansvarig lärare: bitr prof Liukkonen
Innehåll: Grunderna i kemisk termodynamik samt statistisk ter
modynamik, reaktionskinetik, ytkemi och elektrokemi. Studiepe
rioden innefattar obligatoriska hemuppgifter. (Endast den ena 
av studieperioderna 5.31-102 och 5.31-104 kan tenteras). Denna 
studieperiod är nära förknippad med den korta laboratoriekursen 
i fysikalisk kemi 5-31-108. (Denna studieperiod ersätter, men 
motsvarar inte till innehållet kursen 5-31-02).
Litteratur: Laidler, K.J. och Meiser, J.H1, Physical Chemistry, 
The Benjamin/Cummings Pubi. Co., Menlo Park, Ca, 1982 Ekman, A., 
Liukkonen, S. och Sundholm G., Fysikaalisen kemian taulukoita, 
Otakustantamo 401.
Obligatoriska förkunskaper: 5-35.104
5.31.104 Den fysikaliska kemins grunder; P (4 sv)

54 + 27 vt
Ansvarig lärare: lekt Ekman
Innehåll: Kortfattad studieperiod i fysikalisk kemi, i vilken 
följande ämnen behandlas: kemisk termodynamik, reaktionskine
tik, transportprocesser, elektrokemi samt yt- och kolloidkemi. 
(Endast den ena av studieperioderna 5-31-102 och 5-31-104 kan 
tenteras). Denna studieperiod är nära förknippad med den korta 
laboratoriekursen i fysikalisk kemi 5.31-108. (Motsvarar 
kursen 5-31-04)
Litteratur: Alberty: Physical Chemistry, б.р.
Obligatoriska förkunskaper: 5-35.105 eller motsvarande
5.31.107 Laboratoriekurs i fysikalisk kemi; Ke (3,5 sv)

10 + 65 ht & vt 
Ansvarig lärare: lekt Ekman
Innehåll: Studieperiodens syfte är att ge dem, som tenterar 
studieperioden 5-31-113 och 5-31-114, möjlighet att utföra fy- 
sikalisk-kemiska mätningar, som ansluter sig till de nämnda 
studieperiodernas ämnesområde. 10 timmar föreläsningar i bör
jan av studieperioden. Bedömningsskala: godkänd/underkänd. 
(Motsvarar kursen 5.31-07)
Obligatoriska förkunskaper: 0.01.103/105/107/111; 0.03-124/125; 
5-35.145; 5-31-113 (1- delen tenterad).
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5.31.108 Kort laboratoriekurs i fysikalisk kemi ; P, KM (3 sv) 
10 + 50 vt

Ansvarig lärare: lekt Ekman
Innehåll: Laboratorieövningar inom den fysikaliska kemins om
råde, vilka ansluter sig till studieperioderna 5.31.102 och
5.31.104 inom P- och KM-utbildningsprogrammet. (Motsvarar 
kurserna 5.31.08-09)
Obligatoriska förkunskaper: 5.31-102 eller 5.31-104
5.31.113 Fysikalisk kemi - termodynamik (4 sv)

65 + 26 ht
Ansvarig lärare: bitr prof Liukkonen
Innehåll: Tillståndsekvationer för gaser, den kinetiska gas
teorin, termodynamikens huvudsatser, kemisk jämvikt, lös
ningar, fasjämvikter, elektrokemiska celler.
Litteratur: Laidler, K.J. och Meiser, J.H1, Physical Chemis
try, The Benjamin/Cummings Pubi. Co., Menlo Park, Ca, 1982 
Ekman, A., Liukkonen, S. och Sundholm G., Fysikaalisen ke
mian taulukoita, Otakustantamo 401.
Obligatoriska förkunskaper: 0.01.103/105/107/111; 0.03.124
5.31.114 Fysikalisk kemi - dynamik (2,5 sv)

28 + 14 vt 1 hvt
Ansvarig lärare: prof Sundholm
Innehåll: Reaktionskinetikens grunder, reaktionsmekanismer, 
yt- och kolloidkemi, transportprocesser (diffusion, viskosi
tet, sedimentation), makromolekyler.
Litteratur: Laidler, Meiser, Physical Chemistry, The Ben
jamin/Cummings Pubi.Co., Menlo Park, Ca, 1982.
Obligatoriska förkunskaper: 5.31.113 (första delen tenterad), 
0.03.125.
5.31.115 Fysikalisk kemi - struktur av material (3 sv)

28 + 14 ht 2 hvt
Ansvarig lärare: prof Sundholm
Innehåll: Kvantmekanik och atomstruktur, kemisk bindning (sym
metri), kemisk spektroskopi, statistisk termodynamik, det 
fasta och vätskeformiga tillståndet.
Litteratur: Laidler, Meiser, Physical Chemistry, The Ben
jamin/Cummings Pubi.Co., Menlo Park, Ca, 1982.
Obligatoriska förkunskaper: 5.31.113
5.З1.122 Elektrokemi a (4 sv)

54 + 0 vt
Ansvarig lärare: prof Sundholm
Innehåll: Grundkurs i elektrokemi: elektrokemi och dess till- 
lämpningar. Kursen innefattar seminarier. (Motsvarar kursen 
5.31.22)
Litteratur: G. Sundholm, Sähkökemia I-II, TKK 1984. 
Obligatoriska förkunskaper: 5.31.113-114 eller 5.31.112
5.31.124 Elektrokemi b (6,5 sv)

54 + 90 vt
Ansvarig lärare: prof Sundholm
Innehåll: Föreläsningarna är desamma som i 5.31.122. Inom fö
religgande studieperiod kompletteras dock föreläsningskursen 
av övningsarbeten, som bildar större problemkomplex än arbetena 
i studieperioden 5.31.107 och som kan innefatta ett specialar
bete som leder till diplomarbete. (Motsvarar kurserna 5.31.22 
och 5.31.23)
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Litteratur: G. Sundholm, Sähkökemia I-II
Obligatoriska förkunskaper: Såsom 5.31*122 samt 5.31•107
5.31.141 Blandningars termodynamik (3 sv)

54 + 0 vt
Ansvarig lärare : bitr prof Liukkonen
Innehåll: Villkoren för heterogen jämvikt, reella vätske- och 
gasfaser, tillämpningar för jämvikterna vätska/gas, vätska/ 
vätska, vätska/fast fas. Uträkningsmetoder för jämviktslägets 
modell. Seminarier. (Motsvarar kursen 5.31.41)
Litteratur: Kompendium
Obligatoriska förkunskaper: 5.31•103 (eller 5.31•102)
5.31.150 Licentiatseminarium i fysikalisk kemi (2 sv) L 

27 + 0 ht
Ansvarig lärare : prof Sundholm
Innehåll : Vid seminariet behandlas främst de specialomraden 
inom den fysikaliska kemin, som ingår i fortsättningsstuderan
denas examensfordringar samt till området hörande forsknings
metodik. I samband med seminarierna kan även exkursioner ord
nas. (Motsvarar kursen 5.31.50)
Obligatoriska förkunskaper: 5.31.124
5.31.I6O Radiokemi (2 sv)

26 + 13 ht
Ansvarig lärare: spec lär Uhlenius
Innehåll: Den radioaktiva strålningens natur och växelverkan 
med materien, metoderna för strålningsmätning, strålningsskydd, 
användning av radioaktiva isotoper. (Motsvarar kursen 5.31.60) 
Litteratur: Saukkonen, Uhlenius, Radiokemia, Otakustantamo 409• 
Obligatoriska förkunskaper: 5.35.102 eller 5-35.104 (tenterade)

5.31.I65 Teoretisk kemi (3 sv)
40 + 16 vt udda år 

Ansvarig lärare: doc Pakkanen
Innehåll: Inledning till mångelektronatomernas teori, mole- 
kylorbitalteorins grunder, ab initio- och semlempiriska räkne- 
metoder. (Motsvarar kursen 5.31.65)
Obligatoriska förkunskaper: 5.31.112
5.31.168 Tillämpningar i fysikalisk kemi (2 sv)

20 + 0 ht udda år 
Ansvarig lärare : doc Rastas
Innehåll: Tillämpning av termodynamik inom processkemi och 
processmetallurgi. Kursen föreläses delvis i seminarieform. 
(Motsvarar kursen 5.31.68)
Litteratur: Enligt överenskommelse
Obligatoriska förkunskaper : 5.31.102 eller 5.31.103
5.31.170 Specialstudieperiod i fysikalisk kemi 

(2 sv)
20 + 10 ht jämna år 

Ansvarig lärare : lekt Ekman
Innehåll: Meddelas i avdelningens läroprogram. (Motsvarar 
kursen 5.31.70)
Litteratur: Enligt överenskommelse
Obligatoriska förkunskaper: 5.31-102 eller 5.31•104 eller
5.31.114 (5.31.112)
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5.35 OORGANISK KEMI
prof: Lauri Niinistö, Ke C 224, C-2750
bitr prof: Marja-Liisa Sihvonen, Ke В 210, C-2751
doc: TkD Markku Leskelä, Ke C 215, C-2757
lab ing : DI Lassi Hiltunen, Ke C 217, C-2755
lekt: TkD Inkeri Yliruokanen, Ke C 211, C-2756
överass: TkD Risto Laitinen, Ke В 206, C-2792
ass: DI Päivi Aarnio, Ke C 214, 0-2174; DI Jorma Hölsä, Ke В 
205, C-2182; DI Tarja Koskentalo, Ke C 212, C-2756; DI Tuula 
Leskelä, Ke C 213, C-2757; DI Jukka Toivonen, Ke В 203,
C-2752
spec lär: FM Sulo Piepponen, STF, 456 5172; DI Jukka Toivonen, 
Ke В 203, C-2752
byråsekr: Marja-Leena Aitalaakso, Ke C 221, C-2445

Studieperioder
5.35.102 Oorganisk kemi I; Ke (3 sv)

54 + 27 ht
Ansvarig lärare : överass Laitinen
Innehåll : Grunderna i teoretisk och deskriptiv oorganisk kemi. 
Litteratur : Kivinen, Mäkitie: Kemia.
5.35.103 Laboratoriearbeten i oorganisk kemi; P, KM (3 sv)

6 + 108 vt
Ansvarig lärare : lekt Yliruokanen
Innehåll : De vanligaste jonernas reaktioner och de vanligaste 
kvantitativa metoderna. (Motsvarar kursen 5.35.03)
Obligatoriska förkunskaper : Ht och vt under tentamensperioden 
föreläses en kurs i arbetsskydd i laboratoriet 6 h. Kursen är 
en förutsättning för påbörjandet av laboratoriearbetena.
5.35.104 Oorganisk kemi och den organiska kemins grunder; KM 

(4 sv)
70 + 27 ht + vt 1 hvt 

Ansvarig lärare : bitr prof Sihvonen
Innehåll : Översikt av den allmänna kemins grunder samt av ^ 
grundämnenas och oorganiska föreningars egenskaper. Innehåller 
även en kortfattad översikt av den organiska kemins grunder 
och de viktigaste tillämpningarna. (Motsvarar föreläsningar 
och räkneövningar vid kursen 5.35.08)
Litteratur: Kivinen, Mäkitie: Kemia eller Laitinen, Toivonen: 
Yleinen ja epäorgaaninen kemia, Otakustantamo 477, 2.p. Niinis
tö: Orgaaninen kemia, Otakustantamo 369, 3.p.
5.35.105 Oorganisk kemi; P (3 sv)

54 + 27 ht
Ansvarig lärare : bitr prof Sihvonen
Innehåll : Grunderna i kemi, grundämnenas och de viktigaste
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oorganiska föreningarnas kemi. (Föreläses i samband med den del 
av studieperioden 5.35.104 som behandlar oorganisk och allmänn
kemi.) . .Litteratur : Kivinen, Mäkitie ; Kemia eller Laitinen, Toivonen ! 
Yleinen ja epäorgaaninen kemia, Otakustantamo 477, 2.p.
5.35.107 Grunder i kerni; Tf (3 sv)

40 + 27 + 16 (laboratoriearbeten) vt 
Ansvarig lärare: överass Laitinen
Innehåll: Kursens ändamål är att ge grundkunskaper i fysika
lisk, oorganisk och organisk kemi samt tekniska tillämpningar. 
Litteratur: Laitinen, Toivonen: Yleinen ja epäorgaaninen ke
mia, Otakustantamo 477, 2.p.; Niinistö: Orgaaninen kemia, Ota
kustantamo 369, 3•P•
5.35.108 Grunder i kerni; Ko, Ktu (3 sv)

54 + 27 vt
Ansvarig lärare: spec lärare Toivonen
Innehåll: Kursens ändamål är att ge grundkunskaper i allmän, 
oorganisk och organisk kemi samt tekniska tillämpningar. 
Litteratur: Laitinen, Toivonen: Yleinen ja epäorgaaninen ke
mia, Otakustantamo 477, 2.p.; Niinistö: Orgaaninen kemia, Ota
kustantamo 369, 3-p.
5.35.109 Grunder i kemi; R (3 sv)

54 + 27 ht
Ansvarig lärare : bitr prof Sihvonen
Innehåll: Kursens ändamål är att ge grundkunskaper i allmän, 
oorganisk och organisk kemi samt tekniska tillämpningar. 
Litteratur: Laitinen, Toivonen: Yleinen ja epäorgaaninen ke
mia, Otakustantamo 477, 2.p.; Niinistö: Orgaaninen kemia, Ota
kustantamo 369, 3-P-
5.35.110 Laboratoriearbeten i kemi; R (2 sv)

6 + 8 52 vt
Ansvarig lärare: lekt Yliruokanen
Innehåll : De vanligaste jonernas reaktioner och de vanligaste 
kvantitativa metoderna.
Obligatoriska förkunskaper : Kursen i arbetsskydd i labora
toriet som föreläses i början av terminen.
5.35.112 Oorganisk kemi II (4 sv)

54 + 0 ht
Ansvarig lärare : prof Niinistö
Innehåll : Teoretiska grunder i oorganisk kemi, i synnerhet 
elektronstruktur och kemisk bindning. Grundämnenas periodiska 
system och deskriptiv kemi. Samband mellan föreningars kemiska 
egenskaper och elektronstruktur. (Motsvarar kursen 5.35.11) 
Litteratur: Douglas, McDaniel, Alexander: Concepts and Models 
of Inorganic Chemistry, 2.p.
Obligatoriska förkunskaper: 5.35.102, 5.35.144 och 5.35.145
5.35.II5 Laboratoriearbeten i oorganisk kemi II (2 sv)

0 + 60 vt 1 hvt
Ansvarig lärare: prof Niinistö
Innehåll: Oorganiska synteser och reaktioner i vattenlösningar 
och i fast fas. Utnyttjande av förhöjt tryck och temperaturer 
samt vakuum. Karakterisering av syntesprodukter. (Motsvarar
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kursen 5.35.15)
Obligatoriska förkunskaper: 5.35.112
5.35.121 Oorganisk kemi III (6 sv)

54 + 80 vt
Ansvarig lärare: prof Niinistö
Innehåll: De viktigaste spektroskopiska forskningsmetoderna, 
såsom IR-, Raman-, UV- och Mössbauer-spektroskopi samt elekt- 
ronspektroskopi (ESCA). Grunder i röntgendiffraktion och rönt
genkristallografi. Termoanalytiska metoder. I laboratoriear
betena tillämpas forskningsmetoder för karakterisering av syn
tetiserade föreningar. (Motsvarar kursen 5.35.21)
Litteratur: Kompendium
Obligatoriska förkunskaper: 5.35.112, 5.35.115 och 5.35.146
5.35.143 Grunder i oorganisk instrumentalanalys; KM (3 sv)

27 + 27 vt
Ansvarig lärare: bitr prof Sihvonen
Innehåll: Grunderna i analytisk kemi och de viktigaste instru
mentella metoderna. (Motsvarar kursen 5.35.43)
Litteratur: Fritz, Schenk: Quantitative Analytical Chemistry; 
Williard, Merrit, Dean, Settle: Instrumental Methods of Analy
sis, б.р.
Obligatoriska förkunskaper: 5.35.104
5.35.144 Analytisk kemi; Ke, P (2 sv)

27 + 14 vt
Ansvarig lärare: lekt Yliruokanen
Innehåll: De teoretiska grunderna för praktiska analysmetoder 
samt noggrannhet och felkällor. (Motsvarar föreläsningar och 
räkneövningar vid kursen 5.35.41)
Litteratur: Fritz, Schenk: Quantitative Analytical Chemistry 
Obligatoriska förkunskaper: 5.35.102
5.35.145 Laboratoriearbeten i analytisk kemi; Ke, P (6,5 sv)

6 + 216 ht + vt & vt + ht
Ansvarig lärare: lekt Yliruokanen
Innehåll: Oorganiska joners kemiska reaktioner och kvalitativ 
analys samt de vanligaste kvantitativa analysmetoderna. (Mot
svarar laboratoriearbeten i kursen 5.35.41)
Obligatoriska förkunskaper: Ht och vt under tentamentsperioden 
föreläses en kurs i arbetsskydd i laboratoriet 6 h. Kursen är 
en förutsättning för påbörjandet av laboratoriearbeten.
5.35.146 Oorganisk instrumentalanalys; Ke (3,5 sv)

27 + 27 vt 1 hvt
Ansvarig lärare: lekt Yliruokanen
Innehåll: De viktigaste instrumentella metoderna i oorganisk 
analytik, instrumentens konstruktion och metodernas teoretis
ka grunder. (Motsvarar kursen 5.35.46)
Obligatoriska förkunskaper: 5.35.144, 5.35.145
5.35.147 Kemiska analysmetoder inom miljövården; Ke (3,5 sv) 

27 + 27 ht 1 hvt
Ansvarig lärare: lekt Yliruokanen
Innehåll: Översikt av de viktigaste analysmetoderna för skad
liga metalljoner, anjoner och gaser inom miljövården. (Mot
svarar kursen 5.35.47)
Obligatoriska förkunskaper: 5.35.146
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5.35.148 Specialstudieperiod i atomabsorptionspektrometri 
(1,5 sv)
12 + 12 ht 2 hvt udda år 

Ansvarig lärare : spec lär Piepponen
Innehåll: Teori och tillämpningar i atomabsorptionspektromet- 
ri. (Motsvarar kursen 5.35.48)
Litteratur: Lindsjö, Riekkola: Atomiabsorptiospektrofotometra, 
TTA 1976.
Obligatoriska förkunskaper: 5.35.146 tenterad
5.35.149 Fortbildningskurs i analytisk kemi (2 sv)

16 + 14 vt 2 hvt
Ansvarig lärare: bitr prof Sihvonen
Innehåll : Provtagning, provresultatens statistiska behandling, 
kvalitetskontroll av analysresultaten, optimering av analys
metoder och fortfarande processkontroll.
Litteratur: Kompendium
Obligatoriska förkunskaper: 5.35.144, 5.35.146
5.35.161 Fasta tillståndets kemi (2,5 sv)

27 + 13 vt udda år 
Ansvarig lärare : doc Leskelä
Innehåll: Det fasta tillståndets uppbyggnad och egenskaper, 
kemiska reaktioner i fast fas, forskningsmetoder och tillämp
ningar i det fasta tillståndets kemi. (Motsvarar kursen 
5.35.61)
Litteratur: Kompendium 
Obligatoriska förkunskaper: 5.35.112
5.35.172 Forskarseminarium i oorganisk och analytisk kemi 

(1 sv) L
13 + 0 ht

Ansvarig lärare : prof Niinistö
Innehåll : Ärligen varierande seminarieserie, som behandlar ak
tuella frågor inom oorganisk och analytisk kemi. Rekommenderas 
i synnerhet för fortsättningsstuderanden och diplomarbetare. 
Till kursen hör ett slutförhör. En exkursion.
Obligatoriska förkunskaper: 5.35.121
5.35.174 Forskarseminarium i oorganisk och analytisk kemi 

(2,5 sv) L
13 + 0 ht

Ansvarig lärare : prof Niinistö
Innehåll : Som studieperioden 5.35.172, men ytterligare ett se
ra i nar i ef öredrag. (Studieperioden 5.35.174 hålles med 5.35.172.) 
Obligatoriska förkunskaper: 5.35.121
5.35.175 Termoanalytiska metoder och tillämpningar (2,5 sv) L 

16 + 14 ht 2 hvt jämna år
Ansvarig lärare : prof Niinistö
Innehåll: De termoanalytiska metodernas (bs a TG, DTA, DSC) 
principer och instrument samt behandling av resultat.^Tillämp
ningar inom kemins och materialvetenskapets olika områden, 
särskilt inom oorganisk kemi.
Obligatoriska förkunskaper: 5.35.146, 5.35.121 eller motsvaran
de kunskaper.
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5.35.176 Licentiatseminarium i oorganisk kemi (8 sv) L 
40 vt 1. hvt jämna år 

Ansvarig lärare : prof Niinistö
Innehåll: Fördjupad behandling av väsentliga frågor inom grund- 
ämneskemin och den oorganiska kemin med hjälp av föreläsningar 
och seminarier. Rekommenderas för fortsättningsstuderande i 
oorganisk kemi.

5.40 TEKNISK KEMI
prof: J В-son Bredenberg, Ke E 403, C-2780 
bitr prof: Viljo Tammela, Ke D 403, C-2781 
doc: TkD Anneli Hase, Ke E 404, С-2782; 
lab ing: DI Ilkka Kanko, Ke E 412, C-2783 
överass: Antti Vuori, Ke E 430, C-2784
ass: TkL Matti Huuska, Ke E 419, C-2782; NN Ke E 421, C-2277, 
DI Tuula Viljava, Ke E 427, C-2784
spec lär: TkD Juhani Aittamaa, Rintekno Oy, tel. 597 144; DI 
Kari Keskinen, Ke E 313, C-2779; Dr. L.M. Rose, ETH, Schweitz; 
DI Kari Saviharju, Neste Oy, tel. 4501
byråsekr: Sirpa Aaltonen, Ke E 307, C-2241

Studieperioder
5.40.102 Teknisk kemi I (2 sv)

26 + 14 vt
Ansvarig lärare : doc Hase
Innehåll : Studieperioden ger en översikt av Finlands kemiska 
industri. På stökiömetri och materiebalans baserade räkneöv
ningar. Industriexkursioner. (Motsvarar kursen 5.40.02) 
Litteratur : Hase, Haapaniemi, Komppa, Lokio, Riistämä: Suomen 
kemian teollisuus.
Obligatoriska förkunskaper: 5.04.101 och 5.35.102
5.40.112 Teknisk kemi II (5 sv)

35 + 14 vt
Ansvarig lärare : prof Bredenberg
Innehåll : Den kemiska industrins enhetsprocesser och industri
brancher. Processernas termodynamiska jämvikt, konversion och 
optimi förhållanden. Överblick av katalysatorernas egenskaper 
och framställning. Räkneövningar baserade på materiebalanser 
och teknisk termodynamik. 6-8 hemuppgifter. (Motsvarar kursen
5.40.12)
Litteratur: van der Berg, de Jong: Introduction to Chemical 
Process Technology ; Bond : Heterogenous Catalysis; Kompendium. 
Obligatoriska förkunskaper: 5.40.102
5.40.125 Idealreaktorer (5 sv)

50 + 14 ht
Ansvarig lärare : prof Bredenberg
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Innehåll : Studieperiodens ändamål är att ge allmänna kunskaper 
i den tekniska reaktionskinetlkens grunder och utnyttjande vid 
dimensioneringen av reaktorer i kemiska processer. 6-8 hemupp
gifter. (Motsvarar kursen 5.^0.25) _ _
Litteratur: Levenspiel: Chemical Reaction Engineering, kapitel 
1-8,11 och 14-15, Kompendium.
Obligatoriska förkunskaper: 5.40.102
5.40.127 Laboratoriekurs i teknisk kemi (2 sv)

0 + 50 vt & ht
Ansvarig lärare: prof Bredenberg
Innehåll: I studieperioden utförs några industriella analyser 
eller reaktionskinetiska övningsarbeten. Arbetsrapport. Betyg
sättning enligt principen godkänd/underkänd. (Motsvarar kursen
5.40.27)Obligatoriska förkunskaper: 5.31.Ю7
5.40.128 Lång laboratoriekurs i teknisk kemi (3 sv)

0 + 85 ht & vt
Ansvarig lärare: prof Bredenberg
Innehåll: Studieperiodens ändamål är att bli hemmastadd i nagot 
problem inom den tekniska kemins område. Arbetsrapport. Betyg
sättning enligt principen godkänd/underkänd. (Motsvarar kursen
5.40.28)
Obligatoriska förkunskaper: 5.40.127
5.40.129 Heterogenreaktorer (3 sv)

27 + 14 vt
Ansvarig lärare: prof Bredenberg
Innehåll: Grunderna för dimensionering av reaktorer vid kata
lytiska och icke-katalytiska heterogena reaktioner. 2-3 hem
uppgifter. (Motsvarar kursen 5.40.29)
Litteratur: Levenspiel: Chemical Reaction Engineering, 2.p., 
kapitel 12-13; Smith: Chemical Engineering kinetics, 3-p., lu
vut 7-13; Kompendium.
Obligatoriska förkunskaper: 5.40.125
5.40.130 Reaktordimensionering (4 sv)

36 + 18 ht
Ansvarig lärare: spec lär Rose
Innehåll: Studieperiodens avsikt är att överföra till prak
tiken tidigare erhållna grundkunskaper i reaktordimensio
nering. Hemuppgifter. (Motsvarar kursen 5.40.30)
Litteratur: Rose: Chemical Reactor Design in Practice. 
Obligatoriska förkunskaper: 5.40.125
5.40.131 Optimeringsteknik (2 sv)

12 + 12 ht
Ansvarig lärare: spec lär Aittamaa
Innehåll: Tillämpning av optimeringsteknik i kemisk fabriks
teknik. (Motsvarar kursen 5.40.31)
Litteratur: Kompendium

5.40.134 Förbränningsteknik (2,5 sv)
27 + 14 vt

Ansvarig lärare: spec lär Saviharju
Innehåll: Studieperiodens ändamål är att ge grundkunskaper i 
förbränningsteknik och dess tillämpningsområden. (Motsvarar 
kursen 5.40.34)
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Litteratur: Spolding: Combustion and Mass Transfer ; Tekniikan 
käsikirja, 2.del ; Kompendium.
5.40.141 Polymerteknologi I (3 sv)

40 + 0 ht
Ansvarig lärare: bitr prof Tammela
Innehåll: Polymerers och plasters egenskaper, de mest använda 
plasterna och elastomererna och deras formningsteknik. 
Litteratur: Miles, Briston: Polymer Technology ; Kompendium.
5.40.143 Polymerteknologi II (7 sv)

40 + 104 vt
Ansvarig lärare: bitr prof Tammela
Innehåll : Polymerernas framställning, mätningsmetoder, reolo
gi, mekaniska och kemiska egenskaper, additiver och formnings
teknik. I laboratoriekursen i polymerteknologi behandlas po
lymerers framställning och egenskaper. (Motsvarar kursen 
5.40.43)
Litteratur : Odian : Principles of Polymerization, 2.p.; Kompen
dium.
Obligatoriska förkunskaper: 5.40.141
5.40.145 Polymerteknologi; P (2 sv)

36 + 0 ht
Ansvarig lärare : bitr prof Tammela
Innehåll : Studieperioden strävar till att ge en översikt av 
polymerernas och plasternas egenskaper, teknologi och använd
ning i träförädlingsindustrin. (Motsvarar kursen 5.40.45) 
Litteratur: Kompendium
5.40.147 Polymerteknologi ; R (2 sv)

36 + 0 ht
Ansvarig lärare : bitr prof Tammela
Innehåll : Studieperiodens ändamål är att ge grundkunskaper i 
plaster och deras användning i byggnadsbranchen. (Motsvarar 
kursen 5.40.47)
Litteratur: Kompendium
5.40.148 Polymerteknologi ; Ko (3 sv)

36 + 24 ht
Ansvarig lärare : bitr prof Tammela
Innehåll : Studieperioden strävar till att ge allmänna kun
skaper i plasternas egenskaper och användning i maskinbygg
naden samt i formningsmetoder och -maskiner. (Motsvarar kursen 
5.40.48)
Litteratur : Kompendium
5.40.150 Reaktionsteknik I (2 sv)

14 + 14 vt
Ansvarig lärare : överass Vuori
Innehåll : Grunderna i kemisk reaktionsteknik. Hemuppgifter.

5.42 KEMISK APPARATTEKNIK
prof: Harry V Norden, Ke E 306, C-2774
bitr prof: Martti Järveläinen, Ke E 312, С-2801
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doc: TkD Jouko Laine, 931-631280, C-2719; TkD Veikko Pohjola, 
Ke E 321, C-2719
lab ing: DI Lasse Westerlund, Ke E 311» C-2776
ass: DI Kari Keskinen, Ke E 313, C-2779; DI Antti Pyhälahti, 
Ke E 303, С-2803 ; TkL Pirjo Vaija, Ke E 313, C-2779; DI Ilkka 
Turunen, Ke E 319, С-28Ю ; DI Juha Nurmi, Ke E 303, C-2803
spec lär: prof Seppo Palosaari, LTKK 953-27570/2103; DI Tomi 
Heiskanen, Ke E 330, C-2777
byråsekr: Sirpa Aaltonen, Ke E 307, C-2241

Studieperioder

5.42.101 Kemisk apparatteknik I (4 sv)
36 + 24 ht

Ansvarig lärare: bitr prof Järveläinen
Innehåll: Studieperiodens syfte är att ge grundkunskaper i 
processindustrins strömnings- och värmeteknik. 3 st hemupp
gifter. (Motsvarar kursen 5.42.01)
Litteratur: McCabe, Smith: Unit Operations of Chemical Engin
eering, З.р., kapitel 2-8 och 10-15; Simonson: Engineering 
Heat Transfer.Obligatoriska förkunskaper: 0.03-124 eller liknande
5.42.111 Kemisk apparatteknik II (6,5 sv)

62 + 30 vt
Ansvarig lärare: prof Norden
Innehåll: Syftet med studieperioden är att ge grundkunskaper 
för användning av balanser, dimensionanalys och diagram inom 
kemisk apparatteknik. Vidare behandlas grunderna för teknisk 
termodynamik vid främst materieöverföring men även vid ström
ning och värmeöverföring. Teorin för allmän materiöverföring 
och diffusion ges samt följande enhetsoperationer behandlas: 
indunstning, absorption, teknik för fuktiga gaser och tork
ning. 4 st hemuppgifter. (Motsvarar kursen 5-42.11)
Litteratur: McCabe, Smith: Unit Operations of Chemical Engin
eering, З-Р-Obligatoriska förkunskaper: 5.42.101
5.42.121 Kemisk apparatteknik III (6 sv)

50 + 24 ht
Ansvarig lärare: prof Norden
Innehåll: Studieperioden innehåller följande till processin
dustrins område hörade enhetsoperationer: destillation, läk
ning, tvätt och extraktion. Ytterligare behandlas i studiepe
rioden värmelednings— och diffusionsteori, i dessa ingående 
räknemetoder, räntabilitetsberäkningar samt rörelsemängd- och 
kraftbalanser inklusive deras tillämpningar. 4 st hemuppgifter. 
(Motsvarar kursen 5-42.21)
Obligatoriska förkunskaper: 5.42.111
5.42.122 Laboratoriearbeten i kemisk apparatteknik (2,5 sv)

0 + 22 vt z
Ansvarig lärare: prof Norden
Innehåll: Vid laboratoriearbetena görs experiment med appa-
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rater, som hör till den kemiska apparatteknikens område: rap
porter avges om laboratoriearbetena. Med litteraturarbetet 
strävar man till att utvidga kunskaperna om tidskrifter, som 
behandlar apparatteknik. Bedömningskala: godkänt/underkänt. 
(Motsvarar kursen 5.42.22)
Obligatoriska förkunskaper: 5.42.101
5.42.125 Fortsättningsarbeten i kemisk apparatteknik (2,5 sv)

0 + 38 ht 
Lärare: prof Norden
Innehåll: Vid fortsättningsarbetena gör man experiment med ap
parater som hör till den kemiska apparatteknikens område samt 
sätter sig in i deras verksamhetsprinciper. Till studieperioden 
hör ett specialarbete, vid vilket man försöker befrämja aktivt 
tänkande och tillämpningsförmåga. Bedömningskala: godkänt/un
derkänt. (Motsvarar kursen 5.42.24)
Obligatoriska förkunskaper: 5.42.111 och 5.42.122
5.42.140 Fabriksplanering I (3,5 sv)

36 + 27 ht
Ansvarig lärare: bitr prof Järveläinen
Innehåll: Studieperiodens syfte är att ge grundkunskaper i 
processindustrins fabriksplanering. Under räkneövningarna be
handlas vid fabriksplanering förekommande kalkyler och allmän
na principer. (Motsvarar kursen 5.42.40)
Litteratur: Kompendium 
Obligatoriska förkunskaper: 5.42.101
5.42.143 Licentiatseminarium i fabriksplanering (7 sv) L 

36 + 60 vt omkring vart fjärde år
Ansvarig lärare: bitr prof Järveläinen
Innehåll: Syftet med studieperioden är att ge grundlig kunskap 
om fabriksplaneringens fristående frågor;till exempel pro
cessplanering, kostnadsberäkning, räntabilitetsberäkning och 
användning av datamaskiner i processplanering. Studieperioden 
innehåller ett seminarieföredrag, övningar och ett slutförhör. 
Obligatoriska förkunskaper: 5.42.140
5.42.144 Vidareutbildningskurs i fabriksplanering (2 sv)

36 + 0 vt
Ansvarig lärare: bitr prof Järveläinen
Innehåll: Studieperioden hålles med studieperioden 5.42.143 
men den innehåller inte ett seminarieföredrag. Däremot hör ett 
slutförhör till studieperioden.
Obligatoriska förkunskaper: 5.42.140
5.42.146 Fabriksplanering II (7 sv)

10 + 50 vt
Ansvarig lärare: bitr prof Järveläinen
Innehåll: Med planeringsuppgiften sträver man till att för
djupa grundkursens undervisning samt att ge en uppfattning om 
olika skeden i fabriksplanering. Planeringsuppgiften utförs i 
grupper, som består av ca 5 personer. Varje grupp gör en fab- 
riksexkursion. (Motsvarar kursen 5.42.46)
Obligatoriska förkunskaper: 5.42.140 (tenterad), 5.42.101 
(tenterad), 5.42.122 (tenterad)
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5.42.148 Simuleringsteknik (3 sv)
24 + 24 vt

Ansvarig lärare: bitr prof Järveläinen
Innehåll: Studieperiodens syfte är att ge de nödvändiga fär
digheterna för att utföra och undersöka processplanering. Inom 
ramen för studieperioden genomgås ett fullständigt simulerings
program och utförs övningar därmed. (Motsvarar kursen 5.42.48) 
Litteratur : Kompendium
5.42.150 Mekanisk processteknik (2,5 sv)

36 + 24 ht
Ansvarig lärare : spec lär Laine
Innehåll: Studieperiodens syfte är att ge grundkunskaper i me
kaniska enhetsoperationer, såsom krossning, malning, sållning, 
klassificering, blandning av vätskor samt blandning av pulver.
3 st hemuppgifter. (Motsvarar kursen 5.42.50)
Litteratur: McCabe, Smith: Unit Operations of Chemical Engin
eering, 3-p.Obligatoriska förkunskaper: 5.42.101
5.42.160 Processdynamik (3 sv)

30 + 15 vt
Ansvarig lärare : doc Pohjola
Innehåll : Syftet med studieperioden är att ge grundläggande 
insikter för uppställning och lösning av matematiska modeller, 
som behövs vid reglering av processer. Till sitt innehåll hör 
studieperioden nära samman med reglerteknik. (Motsvarar kursen 
5.42.60)
Obligatoriska förkunskaper: 5.42.111
5.42.172 Specialkurs i enhetsoperationer (3 sv)

36 + 18 ht jämna år 
Ansvarig lärare: doc Palosaari
Innehåll : Studieperioden behandlar teori och praktik vid 
kristallisering och absorption samt membranteknik. (Motsvarar 
kursen 5.42.72)Litteratur: Randolph, Larson: Theory of Particulate Processes; 
McCabe Smith: Unit Operations of Chemical Engineering, 3-p.? 
Coulson, Richardson: Chemical Engineering, Voi III; Perry, 
Chilton: Chemical Engineers Handbook.
Obligatoriska förkunskaper: 5.42.111
5.42.176 Specialkurs i kemisk apparatteknik (3 sv)

30 + 30 ht
Ansvarig lärare : spec lär Laine
Innehåll: Studieperioden behandlar detaljerad apparatplanering 
med hjälp av exempel och övningsuppgifter. (Motsvarar kursen 
5.42.76)
Obligatoriska förkunskaper: 5.42.111
5.42.182 Processindustrins arbetsskydd (1,5 sv)

30 + 15 vt
Ansvarig lärare : spec lär Laine
Innehåll: Studieperiodens syfte är att ge tekniska insikter i 
processindustrins arbetsskydd. (Motsvarar kursen 5.42.82) 
Litteratur: Muukka: Prosessiteollisuuden työsuojelu, Otakus- 
tantamo 422.
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5.70 LIVSMEDELSTEKNOLOGI
prof: Pekka Linko, Ke C 318, С-2760
doc; prof Matti Linko, STFts biotekniska laboratorium, 4565150; 
prof Yrjö Maikki, STF:s livsmedelslaboratorium, 4565160; prof 
Olavi Nikkilä, Grundvägen 13 A, 486393
överass: PhD Yu-Yen Linko, Ke C 328, С-2447
ass: TkL Helena Kautola, Ke C 317, C-2762; DI Dan Haglund, Ke C 
319, C-2252
spec lär: PhD Juhani Oikku, Orion Yhtymä Oy, 429 2912 
byråsekr: Kirsti Pitkänen, Ke C 325, C-2761

Studieperioder
5.70.110 Livsmedelsteknologi I (7 sv)

48 + 72 ht
Ansvarig lärare: prof P Linko
Innehåll: Centrala operationer och processer inom livsmedels
industrin såsom sterilisering, pastörisering, djupfrysning, 
torkning, frystorkning, kemiska konserveringmetoder, bestrål
ning. Till studieperioden hör fabriksexkursioner och labora
toriearbeten. (Motsvarar kursen 5.70.10)
Litteratur: M. Linko: Teknillinen biokemia II; Brennan Butters, 
Cowell, Lilly, Food Engineering Operations; Stiftelsen Svensk 
Livsmedelteknik, Livsmedel på löpande band.
Obligatoriska förkunskaper: 5.30.114 och 5.30.140
5.70.121 Livsmedelsteknologi II (4,5 sv)

26 + 0 vt 1 hvt 
Ansvarig lärare: prof P Linko
Innehåll: Aktuella specialfrågor inom livsmedelsteknologin så
som tillämpningar av enzymteknik, användning av tillsatsämnen, 
processautomation osv. Till studieperioden hör ett seminarie- 
föredrag och fabriksexkursioner. (Motsvarar kursen 5.70.21) 
Litteratur: Leninger, Beverloo: Food Process Engineering; Reed: 
Enzymes in Food Precessing.
Obligatoriska förkunskaper: 5.70.110
5.70.130 Laboratoriearbeten: livsmedelsteknologi och biotek

nik II (3 sv)
15 + 100 vt & ht

Ansvarig lärare: överass Y-Y Linko
Innehåll: Ett till diplomarbetet (i fördjupningsområden livs
medelsteknologi eller bioteknik) ledande omfattande övnings
arbete med skriftlig redogörelse i anslutning till ämnen som 
behandlas i studieperioderna 5.70.110, 5.70.121, 5.70.140 samt 
5.7O.I5O. (Motsvarar kurserna 5.70.22 och 5.70.51)
Obligatoriska förkunskaper: 5.70.121 eller 5.70.150
5.70.140 Bioteknik I (5 sv)

26 + 60 vt
Ansvarig lärare: doc M Linko
Innehåll: Kursen informerar om den processteknik som grundar
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sig på utnyttjandet av mikro-organismer, etanoljäsning, pro
duktion av biomassa samt av vissa vitaminer, aminosyror, en
zymer och antibioter. Introduktion till biotekniska processer 
i laboratorie- och pilot-skala. I perioden ingår 2-3 fabriks- 
exkursioner och laboratoriearbeten. (Motsvarar kursen 5.70.40) 
Litteratur: Peppier, Perlman: Microbial Technology.
Obligatoriska förkunskaper: 5.30.114, 5.30.140
5.70.150 Bioteknik II (4,5 sv)

26 + 0 ht
Ansvarig lärare : doc M Linko
Innehåll: Aktuell information om bioteknikens tillämpning och 
specialfrågor. I perioden ingår ett seminarieföredrag. (Mot
svarar kursen 5.70.50)
Litteratur: Peppier, Perlman: Microbial Technology; Wang,
Cooney, Demain, Dunhill, Humphrey, Lilly: Fermentation and 
Enzyme Technology.
Obligatoriska förkunskaper: 5.70.140
5.70.160 Livsmedelslagsti ftning (1 sv)

20 + 0 ht udda år 
Ansvarig lärare : prof NikkiläInnehåll: Livsmedelslagstiftningen och dess betydelse för in
dustrin, konsumenten och den internationella handeln, övervak
ning och utveckling av lagstiftningen. (Motsvarar kursen 
5.70.60)
Litteratur: Elintarvikelakikokoelma.

5.70.163 Kvalitetskontroll av livsmedel (1,5 sv)
26 + 0 vt 2 hvt 

Ansvarig lärare: prof P Linko
Innehåll: Begreppet kvalitet hos livsmedel. Allmänna principer 
för kvalitetskontroll. Kemiska, fysikaliska och mikrobiologis
ka kvalitetskriterier och normer för livsmedel. Grunderna för 
bestämning av olika kvalitetsfaktorer, organoleptisk bedömning 
samt organisering av kvalitetskontroll. (Motsvarar kursen 
5.7О.6З)Litteratur: Elintarvikkeiden laadunvalvonta ja laatukriteerit 
I-IV, INSKO.
Obligatoriska förkunskaper: 5.30.114, 5.30.140
5.70.167 Processplanering inom livsmedelsindustrin (2 sv)

30 + 10 vt 2 hvt udda år
Ansvarig lärare: spec lär Oikku
Innehåll: Användningen av processystem, försöksplanering, livs- 
medelsfysik, matematiska modeller, automation och instrumenta
tion, operationsanalys och systemanalys vid planering av pro
cesser i livsmedelsindustrin. (Motsvarar kursen 5.70.67) 
Litteratur: Enligt överenskommelse
Obligatoriska förkunskaper: 5.70.110 eller 5.70.140
5.70.168 Livsmedelsfysik (2 sv)

30 + 10 vt 2 hvt jämna år 
Ansvarig lärare : spec lär NN
Innehåll: Livsmedelsmaterialets fysikaliska beteende samt livs
medels fysikaliska egenskaper och deras mätning, närmast ur 
livsmedelsprocessystemens synpunkt. (Motsvarar kursen 5.70.68) 
Litteratur: Enligt överenskommelse 
Obligatoriska förkunskaper: 5.70.110
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5.70.173 Fortbildning och kompletterande utbildningskurs i
bioteknik (2 sv) L
26 + 10 vt jämna år

Ansvariga lärare : prof Linko (12), prof NN och bitr prof Mark 
kanen (10)
Innehåll : Studieperiodens innehåll och utsträckning varierar 
år för år. Utförandet av studieperioden, som innefatta semi
nar ieföredrag , förutsätter aktivt deltagande i föreläsningar. 
Obligatoriska förkunskaper : Di-examen eller motsvarande
5.70.174 Fortbildning och kompletterande utbildningskurs i

bioteknik (5 sv) L
26 + 10 jämna år

Ansvariga lärare: prof Linko (12), prof NN och bitr prof Mark 
kanen (10)
Innehåll: Som studieperioden 5.70.173, men ytterligare tenta
men.
Litteratur: Enligt överenskommelse
Obligatoriska förkunskaper: Di-examen eller motsvarande 
Licentiat- och forskarseminarium, se 5-30.171 och 5.30.172.
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6 BERGSINDUSTRIAVDELNINGEN

PROFESSORER
6.32 Brytningsteknik
6.33 Ekonomisk geologi6.37 Teoretisk processmetallurgi
6.45 Fysikalisk metallurgi
6.46 Mineralteknik
6.65 Metallernas bearbetning och 

värmebehandling
6.77 Tillämpad processmetallurgi 
6.85 Korrosionsskyddsteknik och 

tillämpad elkemi

professor
professor
professor
professor
professor

Matikainen
Niini
Holappa
Lindroos
NN

professor Sulonen 
professor Lilius
professor NN

STUDIERÅDGIVNING
Studierådgivning ges på bergsindustriavdelning både av stu
dierådgivaren och -sekreteraren. Mottagningstiderna finns an
givna på avdelningens anslagstavlor. Båda personerna anträffas 
i rum nummer V 1631 tel V-tel 234.

UNDERVISNING
6.32 BRYTNINGSTEKNIK
prof : Raimo Matikainen, V 283, V-tel 206 
doc : TkD Pekka Särkkä, V 280, V-tel 207 
överass: TkD Pekka Särkkä, V 280, V-tel 207
spec lär: TkL Raimo Vuolio, Oy Finnrook Ab, 6941 899 ; DI Juk
ka Järvinen, Outokumpu Oy, 4031 ; TkL Seppo Orivuori, Imatran 
Voima Oy, 6944 Sil
kansli: V 282, V-tel 205

Studieperioder
6.32.105 Sprängningsteknik (2 sv)

20 + 20 ht, 20 obligatoriska fältövningar 
Lärare : TkL Vuoilo
Innehåll: Sprängningsteknikens teori samt tillämpningar i prak-
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tiska brytningsårbeten.
Litteratur: Vuoilo: Louhintaräjäytysten suunnittelu ja suorit
taminen ; Gustafsson: Swedish blasting technique ; Langefors, 
Kilström: The Modern Technique of Rock Blasting.
6.32.IIO Brytningsteknik (6 sv)

54 + 60 ht + vt, arbetsplatsbesök 
Lärare : prof Matikainen
Innehåll : Brytningsarbetets och arbetsskedens grunder, mas
kineri samt kostnader. Ortdrivning, brytning i dagbrott samt 
huvudprinciper vid underjordiska brytningmetoder.
Litteratur: Vuorimiesyhdistys: Kaivos- ja louhintatekniikan 
käsikirja ; Tamrock : Handbook on Surface Drilling and Blasting ; 
Tamrock : Handbook of Underground Drilling ; Atlas Copco : Manual.
6.32.120 Gruvteknik (6 sv)

8l + 40 ht + vt, 40 obligatoriska fältövningar, 
gruvbesök

Lärare : prof Matikainen
Innehåll : Ibruktagande av malmförekomsten, till- och förbe
redande arbeten och produktion, brytningsmetoder och tillämp
ningar av dem, transport och uppfordringssystem samt förstärk
ning och stödjande av berget.
Litteratur: AIME/SME: Underground Mining Methods Handbook. 
Obligatoriska förkunskaper: 6.32.105, 6.32.110, 6.32.131
6.32.125 Gruvplanering (4 sv)

0 + 59 ht + vt 
Lärare : prof Matikainen
Innehåll: Uppgörandet av en teknisk-ekonomisk plan över gruv- 
och/eller bergsbyggandsprojekt, detaljerad brytningsplan, val 
av uppfordrings- och transportsystem, val av utrustning, kost
nads- och lönsamhetsberäkningar.
Litteratur: UN: Manual for the Preparation of Industrial 
Feasibility Studies.
Obligatoriska förkunskaper: 6.32.105, 6.32.110, 6.32.131
6.32.131 Grundkurs i bergmekanik (2 sv)

28 + 38 ht 
Lärare : doc Särkkä
Innehåll: Berg som material. Spänning-töjning-samband. Friktion 
Krypning. Bergets elasticitet och hållfasthet. Laboratorieprov. 
Brottmekanismer. Effekt av storlek och spänningst illstånd. Spän 
ningstillstånd i berget. Dynamiska fenomen. Sprucket berg; ob
ligatoriska räkneövningar samt laboratoriearbeten.
Litteratur: Jaeger, Cook : Fundamentals of Rock Mechanics.
6.32.13З Bergmekanisk planering В (2 sv)

42 + 0 vt
Lärare : doc Särkkä
Innehåll : Bergets struktur samt mekaniska egenskaper. Spännings 
tillstånd. Grundvatten. Undersökningsmetoder. Beräkningsmetoder 
Bergslänter. Underjordiska bergsutrymmen. Förstärkning. Tätning 
Instrumentering. Kostnader.
Litteratur: Hoek, Brown: Underground Excavations in Rock ; Hoek, 
Bray: Rock Slope Engineering; Vuorimiesyhdistys: Kaivos- ja lou 
hintatekniikan käsikirja.
Obligatoriska förkunskaper : 6.32.131 eller 7.50.116
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6.32.134 Bergmekanisk planering A (3,5 sv)
42 + 68 vt

Lärare : doc Särkkä ...
Innehåll: Som i studieperiod 6.32.133 samt obligatoriska räkne
övningar och planeringsuppgift.
Litteratur: Samma som för studieperioden 6.32.133.Obligatoriska förkunskaper: 6.32.131 eller 7.50.116
6.32.135 Seminarium i bergmekanik (3 sv)

14 + 40 ht, 40 obligatoriska fältövningar under fore
gående sommar 

Lärare : doc Särkkä 
Innehåll: Varierar årligen.
Litteratur: Varierar årligen.
Obligatoriska förkunskaper: 6.32.134
6.32.140 Gruvindustriekonomi (3 sv)

30 + 30 vt
Lärare: DI Jukka Järvinen ..Innehåll : Ekonomiska och matematiska grundkunskaper som kravs 
för gruvplanering ; obligatoriska räkneövningar.
Litteratur: Stetmole : Economic Evaluation and Investment 
Decision Methods; Aho: Investointilaskelmat.
Obligatoriska förkunskaper : 6.32.110, 3.22.105
6.32.161 Elementmetoderna i planeringen av gruvutrymmen 

(3 sv) L24 + 36 ht (endast jämna ar)
Lärare: TkL Seppo Orivuori ......Innehåll : Grundteori om elementmetoder och tillämpningar som 
behövs för planering av gruvutrymmen speciellt och bergsutrym
men överhuvudtaget. Dessutom elementprogram för tillämpning 
inom bergmekanik: uppbyggnad och specialdrag. Obligatoriska 
räkneövningar.
Litteratur: Föreläsningskompendium

6.33 EKONOMISK GEOLOGI
prof: Heikki Niini, V 157, V-tel 267
bitr prof : Markku Peltoniemi, V 240, V-tel 258
doc: bitr prof Sven-Erik Hjelt, V 239, Uleåborgs Universitet 
981 -345411 ; TkD Pentti Niskanen, V 148, Outokumpu Oy, 4212390; 
PhD Lauri Pesonen, V 239, Geologiska forskningscentralen,
4693 269; FD Kari Kojonen, V 149, Geologiska forskningscent
ralen, 971 -164678
lab ing: DI Jalle Tammenmaa, V 236, V-tel 256
lekt: FL Bengt Söderholm, tjänstledig, vk TkL Runar Blomqvist,
V 149, V-tel 263
ass: TkL Runar Blomqvist, tjänstledig, vk DI Jukka Brusila,
V 151, V-tel 265; TkL Esko Eloranta, V 234, V-tel 254; DI Eero 
Lampio, V 148, V-tel 262
spec lär: DI Seppo Elo, V 239, Geologiska forskningscentralen
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4693 280; DI Ilmo Kukkonen, V 239, Geologiska forskningscent
ralen 803 7988 ; TkL Matti Oksama, V 239, Geologiska forsknings
centralen 469 3283; Doc Kauko Puustinen, V 148, Geologiska 
forskningscentralen 4693 214
lab sekreterare : Tuija Mäkinen, V 157, V-tel 275

Studieperioder
6.ЗЗ.1ОО Grundkurs i tillämpad geofysik (3 sv)

27 + 24 + 10 fältövn vt 
Lärare : bitr prof Peltoniemi
Innehålls Bergarternas petrofysikaliska egenskaper, mätnings- 
metodernas fysikaliska grunder, mätningsteknik och tolknings
metoder ; magnetiska, elektriska, gravimetriska, seismiska, ra
diometriska, aerogeofysikaliska samt borrkärnsmetoder.
6.ЗЗ.103 Fasta jordens geofysik (3 sv)

27 + 27 + 10 ht (endast udda årtal)
Lärare: spec lär NN
Innehåll : Jordklotets byggnad enligt resultat av regionala och 
globala forskningar (jordens magnetiska, seismiska och gravi
metriska fält samt jordens inre värme); geofysikaliska obser
vationer och modeller inom geodynamik och plattektonik. 
Förkunskaper : 6.33.ЮО
6.ЗЗ.105 Fältteorins grunder (5 sv)

54 + 74 ht + vt 
Lärare : TkL Oksama
Innehåll : Elektrostatik, harmoniska funktioner, gravitations
fältet, elektricitet, magnetostatik, elektromagnetisk induk
tion, tillämpning av Maxwells ekvationer, elektromagnetisk 
energi, teoretiska grunder för modellexpériment.
Förkunskaper : 0.01.114, 0.01.119, 6.33-100
6.33.111 Elektriska metoder (3 sv)

27 + 27 + 10 fältövn ht 
Lärare : bitr prof Peltoniemi
Innehåll : Presentation av elektriska metoder med beaktande av 
de teoretiska grundernas praktiska tillämpningar och tolk
ningsteknik.
Förkunskapers 6.33.100
6.ЗЗ.11З Aerogeofysikaliska metoder (3 sv)

27 + 27 + 30 vt 
Lärare : bitr prof Peltoniemi
Innehåll : Presentation av de aerogeofysikaliska metodernas 
grunder och särdrag. Instrumentering, resultatbehandling och 
tolkning. (Motsvarar studieperioden 6.33-112)
Förkunskaper : 6.33- 1 1 1 , 6.33- 1 15, 6.33- 123
6.33.II5 Magnetiska metoder (4 sv)

27 + 54 + 10 fältövn ht + vt (endast jämna årtal) 
Lärare: bitr prof Peltoniemi
Innehåll: Det magnetiska fältet. Bergarternas magnetiska egen
skaper. Instrument och arbetsmetoder i fält. Geologisk tolk
ning av magnetiska mätningsresultat.
Förkunskaper: 6.33-100
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6.33.120 Gravimetriska metoder (2 sv)
27 + 36 ht (endast udda årtal)

Lärare: DI EloInnehåll: Principerna för gravimetriska metoder, mätnings- 
instrument, fältarbete, analysering och tolkning av mätnings- 
resultat.
Förkunskaper: 6.33.100
6.33.123 Radiometriska metoder (2 sv)

14 + 27 + 10 vt (endast udda årtal)
Ansvarig lärare: DI Tammenmaa
Innehåll: Naturlig radioaktivitet, radiometri; radiometriska 
mätningsinstrument, databehandling och tolkning inom geofysik. 
Geokronologi och isotopgeologi samt metodernas geologisk- 
geofysikaliska tillämpningar.
Förkunskaper: 6.33.100
6.33.126 Seismiska metoder (4 sv)

27 + 40 + 25 vt 
Lärare: bitr prof Peltoniemi
Innehåll: Framskridande av vågrörelse i ett ohomogent medium. 
Refraktions- och reflektionsmetoderna: instrumentering, fält
arbete, databehandling och tolkningsmetoder. (Motsvarar stu
dieperioden 6.33-125)
Förkunskaper: 6.33.100
6.ЗЗ.128 Tillämpningar av potentialmetoder (2 sv)

13 + 10 + ЗО vt (endast jämna årtal)
Ansvarig lärare: spec lär NN
Innehåll: Kombinerad utnyttjande av olika potentialmetoder 
(Fourieranalys, filtrering, olika fältransformationer) inom 
geofysikaliska och geologiska tolkningar. Utnyttjandet av 
geofysikalisk data från Finland.
Förkunskaper: 6.33*105, 6.33.115, 6.33.120
6.33.130 Seminarium i tillämpad geofysik (3,5 sv)

27 + 40 + fältövn vt
Lärare: bitr prof PeltoniemiInnehåll: Olika skeden i prospekteringsarbetet: teknisk-eko
nomisk planering, undersökningar i regional-, lokal- och fö
rekomstskala. Kombinerad tolkning, raportering av resultat.
På våren en övervakad obligatorisk fältpraktikperiod under 
en veckas tid.Förkunskaper: förkunskaper i fördjupningsområdet tillämpad 
geofysik
6.33.131 Tolkningsteori (3 sv)

20 + 27 vt
Lärare: doc HjeltInnehåll: Genomgång av de allmänna behandlings- och tolknings- 
principerna för geofysikaliska mätningsresultat.
Förkunskaper: förkunskaper i fördjupningsområdet tillämpad 
geofysik
6.ЗЗ.135 Fortsättningsstudieperiod i tillämpad geofysik (3 sv) 

27 + 27 ht + vt
Ansvarig lärare: bitr prof Peltoniemi; spec lär NN 
Innehåll: Kursen strävar till att vidga studerandens geofy-
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Förkunskaper : studieperioder inom det valda specialområdet
6.ЗЗ.15О Geologins grunder (6 sv)

80 + 88 ht + vt 
Lärare : vk lekt Blomqvist
Innehåll : De geologiska processerna och bergarternas inre 
byggnad. Obligatorisk fältövning (1 dag).
6.ЗЗ.155 Strukturgeologi (3 sv)

27 + 62 ht
Lärare : vk lekt Blomqvist
Innehåll : Jordskorpans rörelser och bergarternas deformation 
samt analys av deformationsprocessen. Obligatorisk fältövning 
(1 dag).
Förkunskaper: 6.33.150
6.ЗЗ.162 Malmgeologi (7 sv)

54 + 104 ht + vt 
Lärare : prof Niini
Innehåll : Malmernas systematik och malmförekomster. På våren 
en veckas övervakad obligatorisk gruvpraktikperiod. 
Förkunskaper : 6.33.150
6.33.164 Malmletningsgeologi (2 sv)

27 + 13 vt
Lärare : doc Puustinen
Innehåll : Geologiska faktorer i malmletningens olika skeden. 
Geologiska forskningsmetoder, speciellt provtagning, provbe
handling och analysering samt tolkning med beaktande av geofy 
sikaliska undersökningar. Värdering av en ny förekomst. 
Förkunskaper : 6.33.155 och 6.33.162
6.33.166 Gruvgeologi (6 sv)

54 + 54 ht + vt
Lärare : prof Niini
Innehåll : Geologiska exploateringsundersökningar av mineral
förekomster med beaktande av brytning och anrikning av malm 
samt skötsel av gruvmiljön. Ett på övningsarbeten byggande 
specialarbete. Under vårterminen håller deltagarna ett semi
nar ieföredrag samt opponerar vid två andra.
Förkunskaper: 6.33.155 och 6.33-162
6.33.167 Berggrundens ingenjörs- och hydrogeologi (2 sv)

27 + 13 vt
Lärare : prof Niini
Innehåll: Berggrundens användning som underjordisk platsre
surs, byggnadsmaterial, byggnadsgrund, grundvattens- och ener 
gilager samt som uppbevaringsplats för avfall.

6.ЗЗ.170 Fortsättningsstudieperiod i geologi (3 sv)
27 + 27 vt

Ansvarig lärare : prof Niini; lärare spec lär NN 
Innehåll : Perioden strävar till att vidga studerandens geo
logiska insikter inom ett av honom valt specialområde. 
Förkunskaper: 6.33.150, 6.33.155, 6.33.162
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6.33.176 Fortsättningsstudieperiod i mineralogi (3 sv)
27 + 27 htAnsvarig lärare : prof Niini; lärare: spec lär NN 

Innehåll: Perioden strävar till att vidga studerandens mine
ralogiska insikter inom ett av honom valt specialområde. 
Förkunskaper : 6.33.150 eller 6.33.180
6.33.180 Mineralkemi (2 sv)

27 + 31 ht
Lärare : doc Kojonen . ... . . „ .Innehåll : Mineralernas struktur, sammansättning, forekomst samt 
viktigaste identifierings- och forskningsmetoder; malmmineral 
och Finlands gruvindustri.
6.33.185 Malmvärderingsteknik (4 sv)

27 + 27 ht 
Lärare: DI KukkonenInnehåll: Värdering av malmmängder och -halter med olika me
toder. „ , „Förkunskaper : 6.33.150, 6.33- 155, 6.33.162

6.37 TEORETISK PROCESSMETALLURGI (metallurgi)

prof : Lauri Holappa, V 261, 4554 122
bitr prof: Heikki Jalkanen, V 257, 455 4122
doc: TkD Jouko Härkki, V 318, V-tel 273; TkD Simo Mäkipirtti, 
29250 Nakkila, 939-73471 ; TkD Anja Taskinen, V 320, V-tel 276; 
TkD Pekka Taskinen, V 321, V-tel 277
lab ing: TkD Jouko Härkki, V 318, V-tel 273
ass: TkL Olof Forsen, V 251, V-tel 282; TkL Erkki Heikinheimo, 
V 263, V-tel 291 ; DI Kosti Jylhä, V 320, V-tel 276
spec lär: TkL Olof Forsen, V 251, V-tel 282
byråsekr: Sirkka-Liisa Leino, V 318, V-tel 274

Studieperioder
6.37.102 Metallurgiska processer, grundstudieperiod (5 sv)

54 + 54 vt
Lärare : bitr prof Heikki Jalkanen
Innehåll: Inledning i processmetallurgin. Metallurgiska en- 
hetsprocesser samt framställningsmetoderna för de viktigaste 
metallerna och metallprodukter. Obligatoriska laboratoriear
beten.
Förkunskaper : 5.31*102 och 6.33-180
6.37.103 Processmetallurgins elementärstudleperiod (4 sv)

54 + 27 vt
Lärare : bitr prof Heikki Jalkanen
Innehåll: De väsentligaste enhetsprocesserna inom metallurgin 
och deras fysikokemiska grunder. Framställningsmetoderna för 
de viktigaste metallerna (huvudvikten på de inhemska processer
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na). Metallurgiska processers fysikokemiska och termodynamiska 
grunder.
6.37.105 Metallurgisk termodynamik (5 sv)

40 + 40 ht
Lärare : bitr prof Heikki Jalkanen
Innehåll : Tillämpning av kemisk termodynamik och termokemi i 
högtemperaturprocesser och -systemer.
Förkunskaper : 5.31-102
6.37.112 Pyrometallurgiska processers teori (5 sv)

54 + 54 vt
Lärare : prof Holappa
Innehåll : Metallurgiska smältors struktur och reaktioner. He
terogena reaktioners kinetik vid höga temperaturer. Teorins 
tillämpning på de väsentligaste pyrometallurgiska processerna. 
Obligatoriska laboratoriearbeten.
Förkunskaper : 6.37.102 eller 6.37.103» 6.37.105
6.37.113 Ny teknologi i metallurgiska processer (5 sv)

54 + 54 ht
Lärare : prof Holappa
Innehåll : Nya metallurgiska processerna. Specialprocesser. 
Forskningsmetoderna inom processmetallurgin. Obligatoriska se
minariearbeten och laboratoriearbeten.
Förkunskapers 6.37.112
6.37.116 Fortsättningsseminarium i teoretisk processmetal

lurgi (2-3 sv)
64 + 27 ht + vt 

Ansvarig lärare : prof Holappa
Innehåll : specialister från högskolor och industrin håller 
föreläsningsseminarier om specialfrågor och tillämpningar i 
processmetallurgin. Innehållet varierar årligen.
6.37.117 Forskarseminarium i processmetallurgin (2 sv)

27 + 27 ht + vt
Ansvarig lärare : prof Holappa
Innehåll : I studieperioden redogörs för aktuella forsknings
ämnen inom processmetallurgin. Innehållet varierar årligen. 
Seminariearbeten, laboratoriedemonstrationer och industribe
sök ingår i studieperioden.
6.37.118 Teorin om eldfasta keramiska fodringsmaterial i me

tallurgiska industrin; teorin (1 sv)
25 + 0 vt

Lärare : doc Härkki
Innehåll : Eldfasta keramiska materialers beteende i metallur
giska processer. Reaktionerna med metallurgiska smältor. Fy- 
siko-kemiska grunder, typiska förstöringsmekanismer. De vik
tigaste materialen och deras egenskaper klarläggs. Grunderna 
för materialval.
6.37.120 Tillämpad elektrokemi (2 sv)

15 + 30 ht 
Lärare : TkL Forsen
Innehåll: Elektrokemins grunder och tillämpningar av elektro
kemi i korrosionsf enomen samt i hydrometallurgi ska enhetspro- 
cesser.
Förkunskaper: 5.31 - Ю2
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6.37.122 Hydrometallurgi (1 sv)
10 + 20 vt 1 hl

Lärare: TkL Forsen , , . ,Innehåll: Hydrometallurgina grunder, mineralers lakningsmeka- 
nism, rening av lakgodset (solvent extraktion, jonutbyte, 
falIningsmekanismerna, kristallisering, jonfällning, sementa- 
tion, gasreducering).
Förkunskaper : 6.37.120
6.37.125 Allmän information (KM) (0,5 sv)

18 + 0 ht
Lärare: Industrins och avdelningens representanter 
Innehåll : Presentation av bergsindustriavdelningen för första 
årskursens studenter. Inriktningsalternativens och fördjupnings- 
områdenas kortfattade presentation och visning av laboratorier
na. Skolningsprogrammets kursfordringar och deras utveckling. 
Examensstadgan, speciellt frågor angående rättsskyddet. Arbets- 
marknadsinformation. Exempel på bergsingengörens uppgifter inom 
arbetslivet. TH:s och bergsindustriavdelningens administration.

6.45 FYSIKALISK METALLURGI
prof: Veikko Lindroos, V 221, V-tel 213
bitr prof: Jorma Kivilahti, V 223, V-tel 215
doc: prof Jarl Forsten, STF/MET/4565340: TkD Matti Korhonen,
V 218, V-tel 210
lab ing: TkL Jaakko Anttila, V 135, V-tel 221; TkL Eero Risto- 
lainen, V 224, V-tel 216
överass: TkD Matti Korhonen, V 218, V-tel 210
ass: DI Hannu Martikainen, V 138, V-tel 223; DI Markku Tilli,
V 219, V-tel 211 (tjänstledig 1984) ; DI Mauri Veistinen, V 21ö, 
V-tel 212
spec lär: NN; TkD Markus Turunen, V 219, V-tel 211 
kansli: V 222, V-tel 214

Studieperioder
6.45.102 Legeringsteorins grundstudieperiod (5 sv)

84 + 54 ht + vt
Lärare : bitr prof Kivilahti
Innehåll: Metalltillstånd, metallegeringar och deras struktur. 
Metallegeringarnas termodynamiska och kinetiska grunder. Fas
jämvikt i binära, ternära och hyperternära system. Jämvikts- 
diagrammens beräkning och fasdiagrammens tolkning.

6.45.103 Dislokationsteori (5 sv)
54 + 27 ht

Lärare : prof Lindroos
Innehåll: Kristallmaterialens (viktigaste) felstrukturer och 
deras inverkan på materialens fysikaliska egenskaper. Plastiska
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deformationens grundmekanismer. Felstrukturer och deras åter
hämtning vid termomekaniska behandlingar.
6.45.104 Fastransformationsteori (5 sv)

54 + 27 vt
Lärare: prof Lindroos
Innehåll: Fasjämvikt i mångkomponentsystem, stelning, trans
formationer i fast tillstånd och utskiljning i metallegeringar.
6.45.108 Kvantitativa metallografins studieperiod (3 sv)

14 + 106 ht + vt
Ansvarig lärare: NN
Innehåll: Metallernas viktigaste struktursundersökningsmetoder 
och -apparatur. Karakteriseringsundersökning av mikrostruk
turer. (Innehåller kursen 6.45.08)
6.45.109 Metallärans laboratoriearbetens studieperiod (1 sv)

0 + 40 vt
Lärare: NN
Innehåll: övnings- och laboratoriearbeten för att lära känna 
metallernas undersökningsmetoder och -apparatur.
Förkunskaper: 6.45.102
6.45.110 Metalliska material (4 sv)

54 + 27 vt
Lärare: bitr prof Kivilahti
Innehåll: Legeringens och termomekaniska behandlingars in
verkan på materialens - närmast stålen; gjutjärnen, aluminium- 
och kopparlegeringar - fysikaliska egenskaper samt presta
tionsförmåga i olika tillämpningar. Centrala synpunkter röran
de forsknings- och utvecklingsarbete samt bruk av metalliska 
material.
Förkunskaper: 6.45.102
6.45.115 Seminarium i vidareutbildning L 

27 + 0 vt
Lärare: NN
Innehåll: Studieperiodens innehåll bestäms för en termin åt 
gången.
6.45.120 Röntgenmetallografins studieperiod (5 sv)

54 + 81 ht
Lärare: bitr prof Kivilahti
Innehåll: Röntgenstrålarnas egenskaper. Röntgendiffraktion: 
Diffraktionsvillkor, diffraktionsintensitet. Diffraktionsme
toder: kamera- och diffraktionsmetoder. Röntgenmetallografi : 
tillämpning av diffraktionsmetoder vid lösning av metallo- 
grafiska problem.
6.45.125 Metallfysik (4 sv)

42 + 27 vt 
Lärare: doc Turunen
Innehåll: Kvantmekaniska grunder för att förstå metallernas 
fysikaliska egenskaper och kunna följa med nya resultat inom 
materialfysiken. De viktigaste teorierna angående metallernas 
elektriska, magnetiska och termiska egenskaper och en över
blick av materialfysikens viktigaste undersökningsmetoder.
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6.45.130 Elektronmikroskopins studieperiod (3 sv)
24 + 40 ht

Innehåll : Grunderna i den elektronoptiska ooh elektriska bild
formationen. Elektrondiffraktion i gittret. Grunderna i den 
kinematiska och dynamiska kontrastteorin samt deras viktigaste 
tillämpningar. Undersökningsmetoder i transmission- och svep
elek t ronmikroskop i .

6.45.140 Material under spänning och bestrålning (5 sv)
54 + 54 ht

Innehåll: Material i olika tillämpningar: sprött/segt brott, 
utmattning, krypning, spänningskorrosion, strålingsskador osv. 
Centrala synpunkter rörande forsknings- och utvecklingsarbete 
av nya material.

6.45.150 Kiselteknologi: halvledarmetallurgiska tillämp
ningar 
24 + 0 ht

Innehåll: Tillverkning av halvledarkisel, grunderna för en- 
kristallproduktion, produktion av kiselskivor, fenomen under 
värmebehandling av kiselskivor.

6.45.155 Nya matetial (2 sv)
24 + 0

Innehåll: Senaste utvecklingen inom materialteknologi, nya ma
terial och produktionsmetoder. Bl.a. följande material betrak
tas: nya metalliska material, plaster, kompositer, keramiska 
material, amorfiska material och nya material i elektronikin
dustrin.

6.45.160 Grunderna för resurssnål teknologi (1 sv)
Lärare : NN
Innehåll : Principerna för resurssnål teknologi, sparsam an
vändning av råvaror, energi och miljö, inhemsk och utländsk 
bakgrund samt pågående utvecklingsprojekt, tillämpningar, spe
ciellt inom bergsindustrin, av resurssnål teknologi.

6.46 MINERALTEKNIK 

prof: NN, V 343, V-tel 299
lab ing: TkD Heikki Laapas, V 340, V-tel 296
ass: DI Olla-Riitta Lahtinen, V 350, V-tel 336
doc: TkD Kari Heiskanen, V 341, V-tel 297; TkD Heikki Laapas, 
V 340, V-tel 296
Kansli: Kaija Pehkonen, V 342, V-tel 298
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Studieperioder
6.46.105 Mineralteknik I A (8 sv)

54 + 48 ht + vt, 40 obligatoriska fältövningar
Lärares NN
Innehåll : Studieperiodens mål är att ge en översikt av mineral
teknikens olika delområden samt de enhetsprocesser, som hänför 
sig till dem, såsom krossning, malning, siktning, klassering, 
flotation, tyngdkraftsanrikning, magnetisk separation, 
elektrostatisk separation, skrädning, förtjockning, filtrering 
och torkning samt avfallsbehandling, provtagning, pumpning och 
allmänna funktioner i anrikningsverk.
6.46.106 Mineralteknik I B (3 sv)

54 + 12 ht + vt
Lärare : NN
Innehåll : Se studieperiod 6.46.105
6.46.107 Matematiska modeller och reglering inom mineraltek

niken (1,5 sv)
28 + 0 ht

Lärare : doc Kari Heiskanen
Innehåll : I studieperioden behandlas matematiska modeller som 
hänför sig till processer inom mineraltekniken, deras tillämp
ning samt reglering och optimering av ovannämnda processer. 
Förekunskaper: 6.46.105
6.46.108 Partikelteknik (1,5 sv)

14 + 12 ht
Lärare : doc Laapas
Innehåll : Provtagning. Beskrivning av olika kornstorleksför
delningar. Mätning av kornstorleksfördeining och härtill an
vänd apparatur. Definition och mätning av specifikt yta. Till 
kursen hör dessutom 3 laboratoriearbeten med arbetsbeskriv
ningar.
6.46.110 Mineralteknik II (5,5 sv)

54 + 0 ht + vt
Lärare : NN
Innehåll : Studieperiodens mål är att ge färdighet för ingen- 
jörsuppgifter vid anrikningsverk eller motsvarande anläggning.
I studieperioden behandlas specialfrågor inom krossning, mal
ning och anrikning samt utvecklingen under den senaste tiden.
6.46.111 Studieperioden för mineralteknisk planering (5 sv)

54 + 0 ht + vt
Lärare : NN
Innehåll: Under studieperioden klarläggs först i seminarieform 
de faktoren, som inverkar på planeringen av ett anrikningsverk 
för en specifik malm, varefter anläggningen planeras i grova 
drag.

6.65 METALLERNAS BEARBETNING OCH VÄRMEBEHANDLING
prof: Martti Sulonen, V 010, C-2605, V-tel 247
doc: TkD Sakari Heiskanen, STF 4564130; TkD Heikki Kleemola, 
STF 4565400; TkD Antti Korhonen, V 030, V-tel 250
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ass: DI Leif Eriksson, V 208, V-tel 241; DI Seppo Kivivuori,
V 031, V-tel 251 ; DI Aulis Silvonen, V 008, V-tel 333
spec lär: prof Heikki Kleemola; TkD Antti Korhonen; TkD Heikki 
Sundquist, 42001
kansli: sekr Aivi Fogelholm, V 009, V-tel 248

Studieperioder
6.65.102 Bearbetningens plasticitetsteoretiska grunder (5 sv) 

54 + 80 ht 
Lärare : doc Korhonen
Innehåll : Mekanisk materialprovning, plasticitetsteoretiska 
beräkningsmetoder, introduktion i spänningstöjningsanalys. 
Litteratur: Föreläsningskompendium; Kleemola, H., Korhone, A.: 
Plastisuusteorian perusteet, Otapaino 1978.
6.65.105 Metallernas bearbetning och formgivning (7 sv)

54 + 95 vt 
Lärare : prof Sulonen
Innehåll : Faktorer som påverkar metallernas bearbetning. Vals- 
ning, extrudering, smidning och pressning, högeffektiva bear- 
betningsmetoder, tråd-, stång- och rördragning. Plåtformning. 
Kriterier för formbarhet. Plasticitetsteoretiska betraktelser. 
Struktur, egenskaper och bruk av bearbetade produkter. Intro
duktion i bearbetningstekniska forskningsmetoder.
Litteratur: Föreläsningskompendium; Dieter: Mechanical Metal
lurgy; Alexander, Brewer: Manufacturing Properties of Metals; 
Lange : Lehrbuch der Umformtechnik.
6.65.115 Tillämpad plasticitetsteori och speciella bearbet- 

ningsmetoder (L)
30 + 30 vt

Lärare : NN
Innehåll: Kursens innehåll varierar årligen och bestar av val
da delar från ovannämnda områden.
Obligatoriska förkunskaper : 6.65.102 och 6.65.105; kursen är 
avsedd för licentiatstuderande.
6.65.121 Ugns- och skyddsgasteknik (3 sv)

27 + 36 ht 1 hvt
Lärare: prof Sulonen
Innehåll: Värmebehandlingsugnar: olika typer och deras använd
ning. Uppvärmning och kylning: matematiska modeller och till- 
lämpning på olika värmebehandlingar. Växelverkan mellan detalj 
och ugnsatmosfär, skyddsgasteknik. Värmebehandlingsbad. 
Litteratur : Föreläsningskompendium; Brunklaus, J.H.: Industrie- 
ofenbau; ASM: Metals Handbook, 9 uppl., del 4; Davies, C.: 
Calculations in Furnace Technology.
6.65.122 Värmebehandlingsmetoder (3 sv)

27 + 36 ht 2 hvt
Lärare: prof Sulonen
Innehåll: Genomträngande värmebehandlingsmetoder: härdning, 
normalisering, seghärdning osv. Härdbarhetsanalys, måttför- 
ändringar. Ythärdningsmetoder: Sätt-, nitrer-, flamm- och 
induktionshärdning. Termomekaniska metoder. Planering och val
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av material för värmebehandling.
Litteratur: Föreläsningskompendium; Novikov: Theory of Heat 
Treatment of Metals; ASM: Metals Handbook, 9 uppl., del 4; 
Krauss: Principles of Heat Treatment of Steels; Doane,
Kirkaldy (red): Hardenability Consepts with Applications to 
Steel; Thelning: Steel and its Heat Treatment.
6.65.123 Materialteknik (3 sv)

30 + 45 vt 1 hvt 
Lärare: doc Kleemola
Innehåll: Syftet är att lära metallval utgående från de krav 
som ställes på produkten. Inom studieperioden behandlar man 
valmetoder, källitteratur, faktorer som inverkar på material
kostnader, inverkan av krav, bruksförhållanden och tillverk
ningsmetoder på materialval, plaster som konstruktionsmate
rial .
Litteratur: Kleemola, H.: Materiaalisuunnittelu, Otakustanta- 
mo, Esbo 1977, 232 s; Farag, M.: Materials and Process Selec
tion in Engineering, Applied Science Publishers Ltd., London 
1979, 320 s; Sharp, H.: Engineering Materials, Greywood Books, 
London 1966; ASM: Metals Handbook 8 och 9 uppl; Materiaalinva- 
linta - Yleisohjeet, Suomen Metalliteollisuuden Keskusliitto 
1981 ; Materiaalinvalinta - Jousimateriaalit, Suomen Metalli
teollisuuden Keskusliitto, 1982; Materiaalinvalinta - Työkalut, 
Suomen Metalliteollisuuden Keskusliitto, 1982.
6.65.130 Tribologins grunder (3 sv)

36 + 30 vt
Lärare: TkD Sundquist
Innehåll: Tribologin är läran om växelverkan mellan ytor i re
lativ rörelse. Fysikaliska grunder i tribologiska företeelser. 
Problem som hänför sig till friktion, nötning och smörjning. 
Litteratur: Föreläsningskompendium; Sarkar, A.: Wear of Metals; 
Halling, J.: Principles of Tribology.
6.65.131 Metallurgiska ytbeläggningar, tunnfilmer och ytbe- 

handlingsprocesser (1 sv)
14 + 0 ht (endast jämna årtal)

Lärare: TkD Korhonen
Innehåll: I kursen behandlas de s.k. högteknologiska ytbelägg
ningar och tunnfilmer och deras användning i tribologi, optik, 
mikroelektronik o.s.v. (ytbeläggningsprocesserna samt resul
terande tunnfilmstrukturer, deras egenskaper och forskningsme
toder presenteras).
Litteratur: Föreläsningskompendium; Bunshah, R.F. et.al.: 
Deposition Technologies for Films and Coatings; Chopra, K.L., 
Kaur, I.: Thin Film Device Applications; Bell, T. : Surface 
Heat Treatment Processes.
6.65.132 Vakumteknikens grunder (1 sv)

14 + 0 ht (endast udda årtal)
Lärare: NN
Innehåll: Vakumteknikens fysikaliska grunder, ytfenomen, va- 
kumpumpar, vakummätare, restgasanalysatorer, vakumapparaturens 
uppbyggnad, planering och ihopsättning, exempel på tillämp
ningar.
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6.77 TILLÄMPAD PROCESSMETALLURGI 
prof : Kaj Lilius, V 309, V-tel 270 
överass: tf NN 
spec lär: NN

Studieperioder

6.77.103 Användning av eldfasta keramiska fodringsmaterial i 
metallurgisk industri; praktik (1 sv)
25 + 0 vt

Lärare: doc HärkkiInnehåll: Eldfasta keramiska materials framställning, klassifi
cering, uppbyggnad och testning. Karakteristiska användningsom
råden och fodringsmetoder. Val av fodringsmaterial, användnings 
teknologi samt ekonomiska och metallurgiska aspekter. 
Förkunskaper: 6.37.118
6.77.105 Strömningslära och värmeöverföring i metallurgisk 

industri (4,5 sv)
54 + 102 vt 

Lärare: spec lär NN
Innehåll: Grundfenomenen i strömningslära och värmeöverföring 
i metallurgisk industri. Bränslen samt producering och upptag
ning av värme. Mätning av strömning och temperatur samt prak
tiska tillämpningar av dem.
Fordningar inom studieperioden: Föreläsningar, matematiska och 
laboratorieövningar, tentamen i teori och matematiska uppgifter 
laboratoriearbeten och godkända matematiska hemuppgifter.
6.77.110 Tillämpad hydrometallurgi (1 sv)

10 + 30 vt 2 ht 
Lärare: TkL Forsen
Innehåll: Hydrometallurgiska och elektrolytiska enhetsproces- 
ser, deras termodynamik och kinetik jämte tillämpningar. 
Förkunskaper: 6.37.120, 6.37.122
6.77.116 Metallurgiska processteknikens gsp. (6 sv)

90 + 130 ht 
Lärare: prof Lilius
Innehåll: Pyrometallurgiska enhetsprocesser, deras termodyna
mik och kinetik jämte tillämpningar, planeringsuppgift. 
Fordningar inom studieperioden: Föreläsningar, övningar, semi
narium, tentamen i teori och matematiska uppgifter.
6.77.121 Metallurgisk processteknik (6 sv)

90 + 130 vt 
Lärare: prof Lilius
Innehåll: Pyrometallurgiska enhetsprocesser, deras termodyna
mik och kinetik jämte praktiska tillämpningar. Metallurgiska 
extraktionsprocessers enhetsprocesser samt enhetsoperationer. 
Ekonomiska aspekter. Planeringsuppgift.
6.77.131 Pulvermetallurgi (2 sv)

28 + 52 vt
Lärare: doc A Taskinen
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Innehåll : Framställningsmetoder och karakterisering av olika 
metall-, oxid-, karbid- mm. pulver. Pressning av pulverkom
pakter, sintringsteori och -praktik, avslipning av sintrade 
stycken.

6.77.145 Fortsättningsutbildningsseminarium i tillämpad pro
cessmetallurgi 
64 + 27 ht + vt 

Ansvarig lärare: prof Lilius
Innehåll: Specialproblem i processmetallurgi. Olika behand
lingsområden årligen.

6.77.150 Fortsättningsutbildningsseminarium i tillämpad pro
ces smet al lur g i 
27 + 27 ht + vt 

Ansvarig lärare : prof Lilius
Innehåll : Tillämpningar i processmetallurgi, teknisk och eko
nomisk granskning av dem. Olika behandlingsområden årligen.

6.85 KORROSIONSSKYDDSTEKNIK OCH TILLÄMPAD ELKEMI 

prof: Seppo Yläsaari, V 266, V-tel 294 
överass: TkL Olof Forsen, V 251, V-tel 282

Studieperioder
6.85.120 Elektrokemiska fenomen inom korrosion (2 sv)

15 + 24 vt 
Lärare : TkL Forsen
Innehåll : En betraktelse av de centralaste elektrokemiska fe
nomen inom korrosionen. Elektrokemiska mätningsmetoder. Till- 
lämpning av teorin för olika korrosionsskyddsmetoder.
6.85.130 Korrosionsskyddsteknik, teoretiska grunder (2,5 sv)

24 + 20 ht
Lärare : prof Yläsaari
Innehåll : Korrosionsfenomen, speciellt för metaller, utgående 
från den elektrokemiska teorin. Metallers upplösning; grunder 
och kinetik. Faktorer i metallen och dess omgivning som reg
lerar och förhindrar korrosion. Till studieperioden hör även 
obligatoriska laboratorieseminarier. (Motsvarar kursen 6.37.30) 
Litteratur: West, J.M: Basic Corrosion and Oxidation.
6.85.131 Forskarseminarium i korrosionsskyddsteknik 

81 + 0 ht + vt
Lärare : prof Yläsaari
Innehåll: Skärskadning av aktuella forskningsämnen, kritik av 
forskningsmetoderna och resultaten ; litteraturarbete.
6.85.136 Korrosionsskyddsteknik; för V-, Ke- och P-avdel- 

ningarna (4 sv)
30 + 60 vt

Lärare : prof Yläsaari
Innehåll : Korrosionsfenomen ; grunder, förekomst och former. 
Materialen, deras korrosionsegenskaper, användning och håll
barhet i olika miljöer. Ytbehandlingsteknik. Förhindrande av
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korrosion. Korrosionsfenomen ur praktiken. Till studieperioden 
hör ett litteraturarbete och laboratorieseminarier. (Motsvarar 
kursen 6.37.36)
6.85.137 Korrosionskyddsteknik; för Ko-avdelningen (2,5 sv)

30 + 30 vt
Lärare: prof Yläsaari
Innehåll: Korrosionsfenomen: grunder, förekomst och former. 
Materialen; korrosionsegenskaper, användning och hållbarhet i 
olika miljöer. Ytbehandlingsteknik. Förhindrande av korrosion. 
Korrosionsfenomen ur praktiken. Till studieperioder hör ett 
litteraturarbete och ett laboratorieseminarium. (Motsvarar 
kursen 6.37.З7)
6.85.140 Ytbehandlingsteknik (2 sv)

30 + 30 vt
Ansvarig lärare: TkL ForsenInnehåll: Ytrengöringsteknik, ytbeläggningsteknik, forskning 
av ytbeläggningar samt miljöförstöringsfrågor och lagar som 
gäller för ytbeläggningsanläggningar. (Motsvarar kursen 
6.37.40)
6.85.141 Korrosionsskydd i planering (1,5 sv)

15 + 20 vt
Ansvarig lärare: TkL ForsenInnehåll: Grunderna för korrosionsfenomen. Studieperioden ger 
en inblick i val av byggnadsmaterial och ytbehandlingsteknik. 
Tillämpning av korrosionsskyddsförfaranden och beaktandet av 
underhåll i planering på teknikens olika områden. Ekonomiska 
aspekter. Arbetsövervakning (ersätter kurserna 6.37.138 och 
6.37.139).
6.85.143 Vattenbehandlingsteknik (1 sv)

15 + 0 ht
Lärare: NNInnehåll: Korrosionsskydd av kylvatten- och bruksvattensystem 
samt av ångpannor medelst vattenbehandling.
6.85.145 Galvanoteknik (1,5 sv)

15 + 15 ht
Ansvarig lärare: TkL Forsen
Innehåll: Grunderna i strömutfällning. Kemiska utfällningsme- 
toder. Elektrokemisk polering. Elektrokemisk formgivning. Ano- 
disering. Apparatteknik. Ett litteraturarbete och ett labora
toriearbete .
6.85.I5O Högtemperaturkorrosion 

15 + 15 ht
Innehåll: Tillämpning av termodynamiken och kinetiken på hög
temperaturkorrosion av olika materialer. Praktiska exempel.
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7 BYGGNADSINGENJÖRSAVDELNINGEN

PROFESSORER
7.10 Vägteknik professor Hyyppä
7.11 Brobyggnadsteknik professor NN
7.12 Vattenbyggnad professor Sistonen
7.25 Vattenresurslära professor Vakkilainen
7.43 Husbyggnadsteknik professor Kanerva
7.50 Grundbyggnad och jordmekanik professor Korhonen
7.54 Byggnadsmekanik professor Mikkola
7.63 Byggnadsekonomi professor Kiiras
7.71 Trafikteknik professor Lyly
7.73 Vattenförsörjningsteknik professor Kajosaari
7.82 Betongteknik professor Penttala
7.83 Stålkonstruktionsteknik professor NN

STUDIERADGIVNING

Avdelningens studierådgivare, som är ansvarig för allmän stu
dierådgivning, är anträffbar i rum 352 under mottagningstider
na, tel 4512856. Studierådgivaren hjälper i praktiska frågor 
angående studierna.
Studierådgivning i olika ämnen och studieperioder ges av 
professorerna och assistenterna i respektiva ämnen.
Informationstillfällena ordnas bl a före valet av inriktnings- 
alternativ och fördjupningsområden.

UNDERVISNING
SPECIELL UNDERVISNING
7.IO.205 Byggnadsritning (1 sv)

8 + 32 vt
Lärare : NN
Innehåll: Teckningarnas standarder och märkningar i byggnads- 
branchen. Grafiska framställningar, belysning. (Motsvarar 
kursen 7.OO.I5)
7.10.210 Forskningsarbetets planering, metodik och utförande 

(1,5 sv) L 
30 + 12 vt

Ansvarig lärare : prof Hyyppä
Innehåll : Forskningsomgivning; organisering, planering och
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ledning av forskningsverksamhet ; anskaffning och utnyttjning 
av data; planering och metodik av forskningsarbete; marknads
föring av forskningsresultat. (Motsvarar kursen 7.00.10)
7.10.225 Forskningsarbetets och kommunikationens grunder 

(2 sv)
50 + 30 ht

Ansvarig lärare: prof Lyly , tInnehåll : Utnyttjning av bibliotek och datakallor, datorba- 
serade informationssystem. Konferensteknik och förhandlings
förmåga. Muntlig och skriftlig framställning. Utarbetning av 
litteraturutredning. Forskningsarbetets grunder.
7.10.240 Kommunalteknikens grunder, M-avd (1 sv)

10 + 10 vt
Ansvarig lärare: tf överass Valtonen 1Innehåll: Samhällets vattenförsörjning och -avlopp, trafikpla
nering, kartläggning av grundförhållandena, grundläggnmgsme- 
toder gator i stadsplan och byggnadsplan, näten av teknisk 
service, byggande av kommunalteknik i egen regi och entrepre
nad .
7.10.200 CAD i byggnadsteknik (2 sv)

12 + 36 ht
Ansvarig lärare : TkL JutilaInnehåll : CAD/CAM-systemens användning vid byggnadsprocessens 
planering och ledning. Lämplighet, möjligheter och begräns
ningar. Program och utrustning. Grunder för uppgörande av pro
gram och val av utrustning. Skapandet av datagrunder och an
vändning. Praktiska exempel och användningserfarenhet av LAD-
system. ,Obligatoriska förkunskaper: 3.76.100, 3.fb.iup

7.XX.100 Praktiken (2-6 sv)
их = fördjupningsområdets kod

Miljöpraktiken (2 sv) är obligatorisk och yrkespraktiken (1-4 
sv) valbar.

7.10 VÄGTEKNIK
prof: Jussi Hyyppä, R 336, C-2740 
bitr prof: Veijo Pelkonen, R 335, С-2430
doc: TkD Eero Lehtipuu, 05250 Kiljava, 275407; TkD Lasse Weck
ström, Suomen Rakennuttajaliitto, 6940530
lab ing: TkL Pentti Lindgren, R 318, C-2737
överass: TkL Veli-Pekka Saarnivaara, (tjänstledig); tf DI 
Jarkko Valtonen, R 316, C-2735
ass: tf DI Tapani Toivanen, R 317, C-2736
spec lär: DI Pentti Hautala, TVH, 1542376

byråsekr: Anneli Fågel, R 339, C-2730
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Studieperioder
7.10.105 Jordbyggnad (1 sv)

27 + 0 ht
Lärare : bitr prof Pelkonen
Innehålls Jord som byggnadsmaterial, jordtransport, packnings- 
arbeten, muddringsarbeten, beklädnad av jordkonstruktioner, 
grunderna i bergsprängning, planering av jordbyggnadsarbeten, 
planering av maskinernas bruk, arbetsplatsvägar, beläggningar, 
gårdkonstruktioner, spec ialfrågor.
Litteratur: Hartikainen, Tietekniikan perusteet, Otakustantamo 
435 ; Asfalttinormit 1979, RIL 134, s. 35-76; Hartikainen, Tie
tekniikan perusteet, Otakustantamo 467, s. 151-160.
7.10.106 Vägteknikens grunder, M-avd (1 sv)

0 + 0 ht & vt
Lärare : bitr prof Pelkonen
Innehåll : Grunderna i vägars, gators och byggnadsplanervägars 
planering och byggande.
Litteratur: Hartikainen, Tietekniikan perusteet, Otakustantamo 
467, avsnitt 1-5; Kaavateiden suunnittelu, yleisohje, Kunnal- 
lispaino.
Föreläses ej, tenteras på basen av litteratur.
7.10.110 Vägplanering (3 sv)

40 + 40 ht
Lärare : bitr prof Pelkonen
Innehåll : Väglagst iftningen, vägens geometriska planering. 
Litteratur: Pelkonen, Tien geometrinen suunnittelu, Tietek
niikka T20; Valtonen, Suomen teiden historia, Tietekniikka 
Tl9; Terho, Suomen tielainsäädännön pääpiirteet, Tietekniik
ka T10.
7.10.115 Anslutnings- och gatuplanering (2 sv)

30 + 30 vt
Lärare : tf överass Valtonen
Innehåll : Gatulagstiftningen, planering av gator och byggnads- 
planevägar, planering av plankorsningar och planskilda anslut
ningar .
Litteratur: Hautala & Westlin, Tasoliittymien suunnittelu, 
Tietekniikka T27; Förelåsningsduplikat.
7.10.120 Vägbyggnads- och underhållsarbeten (2 sv)

30 + 20 ht
Lärare : bitr prof Pelkonen
Innehåll : Vägbyggnadsarbeten och vägunderhåll 
Litteratur : Föreläsningsduplikat.
7.10.125 Jord- och bergbyggnadsarbeten (3 sv)

30 + 60 vt
Lärare : bitr prof Pelkonen
Innehåll : Genomförande av jordbyggnadsprojekt, bergsprängning, 
krossning.
Litteratur : Föreläsningsduplikat; Maa- ja kalliorakennus, RIL 
98, avsnitt 4-5; Hartikainen, Kalliorakennustekniikka, Otakus
tantamo 445.
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7.10.130 Vagkonstruktioner (4 sv)
40 + 80 vt 

Lärare: prof Hyyppä
Innehåll: Vägkonstruktionens dimensionering, beläggningar. 
Litteratur: Föreläsningsduplikat; Parantainen, Tien rakenteel
linen mitoitus, Tietekniikka T22; Lehtipuu, Teiden kuivatus; 
Lindgren, Tierakenteiden stabilointi sementillä, Tietekniikka 
Tl8 ; Saarnivaara, Tie- ja katuvalaistus, Tietekniikka T2; Lam
pinen, Betoni päällysteiset tiet, Tietekniikka T12; Valtonen, 
Öljysora tiepäällysteenä, Tietekniikka T26; Asfalttinormit 
1979, RIL 134.
7.10.140 Järnvägsteknik (2 sv)

24 + 30 ht 
Lärare: prof Hyyppä
Innehåll: Järnvägens planering, byggnad och underhåll. 
Litteratur: Simanainen, Ratapihat, Tietekniikka Tl 1 ; Hyllynen, 
Radan suunnittelu ja rakentaminen, Tietekniikka T21; Saarni- 
vaara & Nummelin, Radan turvalaitteet, Tietekniikka T23; Kal
me, Radan sähköistys, Tietekniikka T25.
7.10.150 Planering och byggande i specialförhållanden (2 sv) 

10 + 50 vt 
Lärare: prof Hyyppä
Innehåll: Vägplanering och -byggnad i varma länder och i om
råden med evig tjäle.
7.10.160 Seminarium i vägteknik (2 sv)

50 + 0 ht + vt 
Lärare: prof Hyyppä
Innehåll: Hållande av föredrag, exkursioner
7.10.170 Specialarbeten i vägteknik (4 sv)

0 + 160 ht + vt 
Lärare : prof Hyyppä
Innehåll: Två övningsarbeten a 2 sv
7.10.180 Vägplan (2 sv)

2 + 78 ht + vt 
Lärare : DI Hautala
Innehåll : Utarbetande av vägbyggnadsplan
7.10.190 CAD i vägteknik (2 sv)

10 + 50 vt
Lärare : NN
Innehåll : CAE-systemens användning i vägteknik.
Litteratur: Jaakonaho, Integroitu tietokoneavusteinen tien
suunnittelu, Tietekniikka T28.
Föreläses turvis med 7.Ю.150. Föreläses ej under läsåret 
1985-1986.

7.11 BROBYGGNADSTEKNIK 
prof: NN, R 247, C-2431
lab ing: TkL Aarne Jutila, R 208, С-2707 
ass : DI Lauri Salokangas, R 209, С-2280
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spec lär : TkD Tor-Ulf Week ; TkL Aarne Jutila; DI Lauri Salo- 
kangas; DI Hannu Utti
kansli: R 248, C-2498

Studieperioder
7.11.106 Grundkonstruktioner (2 sv)

28 + 28 vt
Lärare: NN
Innehåll: Jord som byggnadsgrund. Vanliga grundkonstruktioner 
för hus, broar och andra byggnader. Dimensionering samt håll- 
fasthetsberäkning av grundkonstruktioner. Hemuppgifter 2 st. 
(Motsvarar kursen 7.11.06)
Litteratur: Meddelas på föreläsningarna.
Obligatoriska förkunskaper: 7.54.110, 7.54.120
7.11.115 Konstruktioners säkerhet (2 sv)

28 + 28 vt 2 hvt 
Lärare: TkD Week
Innehåll: Konstruktionsskador, skadefunktion. Dimensionerings
parameters spridning. Dimensioneringsprinciperna och säker
hetens uppskattning. (Motsvarar kursen 7.11.15)
Litteratur: Meddelas på föreläsningarna.
Obligatoriska förkunskaper: 7.83.110, 7.43.122 och 7.54.110
7.11.120 Brobyggnadsteknikens grunder (1 sv)

28 + 0 ht
Lärare: NN
Innehåll: Brobegrepp, -definitioner och -benämningar. Statis
tik. Åtgärder och dokument i broplanering, översikt på broars 
konstruktioner och byggnadsmetoder.
Litteratur: Meddelas på föreläsningarna.

7.11.125 Allmän studieperiod i brobyggnadsteknik (2 sv)
28 + 34 ht 1 hvt

Lärare: NN
Innehåll: Generalplanering av broar. Dimensionering av grund- 
och stödkonstruktioner. Överbyggnader för enkla trä-, betong- 
och stålbroar. Utförande av byggnadsarbeten. Byggställningar. 
Planeringsövningar 3 st. (Motsvarar kursen 7.11.25)
Litteratur: Meddelas på föreläsningarna.
Obligatoriska förkunskaper: 7.11.106, 7.43.109, 7.43.122,
7.54.110 och 7.11.120, 7.43.140
7.II.I32 Planering av bärande konstruktioner (4 sv)

56 + 56 ht 2 hvt + vt
Lärare : NN
Innehåll: Bärande konstruktionssystem vid broar, mastar, torn, 
bryggor o.a. dyl. samt deras
egenskaper. Beräkningsmodeller och hållfasthetsberäkning med 
olika approksimationer. Analysering av konstruktionsdelarnas 
funktion. Beräkningsuppgifter 6 st. (Motsvarar huvudsak kursen 
7.11.31)
Litteratur: Meddelas på föreläsningarna.
Obligatoriska förkunskaper: 7.83.110, 7.43.122 och 7.54.115
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7.11.141 Broplanering (4 sv)
28 + 28 vt 

Lärare : TkL Jutila
Innehåll: Planeringsgrunder och planeringens innehåll. Valda 
punkter av konstruktionsplanering av olika brotyper. Utföran
det av en broprojektering. (Motsvarar kursen 7.11.41). 
Litteratur: Meddelas på föreläsningarna.
Obligatoriska förkunskaper: 7.11.125 och 7.43.122
7.11.145 Seminariet i brobyggnadsteknik (2 sv)

28 + 0 vt
Lärare : NN
Innehåll: Valda detaljer av broars hållfasthetsberäkning och 
dimensionering. (Motsvarar kursen 7.11.45)
7.11.150 Specialarbeten i brobyggnadsteknik (2 sv) 

ht + vt
Lärare : lab ing Jutila och NN
Innehåll: Litteraturundersökning eller experimentel undersök
ningsuppgift i valt ämne.
7.11.160 Licentiatseminarium i brobyggnadsteknik (3 sv)

28 + 0 vt
Lärare : NN
Innehåll : Brobyggnadsteknikens specialfrågor som ingår i 
examensfordringarna för fortsättningsstuderanden.

7.12 VATTENBYGGNAD
prof : Harri Sistonen, R 346, Vattenl 138, С-2847, С-2490
lab ing: DI Antti Hepojoki, Vattenl 135, C-2846
ass: DI Pirjo Kouhia, Vattenl 235, C-2849
spec lär: DI Lasse K Kivekäs, R 345; DI Tapio Kovanen; NN
kansli: Kerttu Peltola, Vattenl 137, C-2848

Studieperioder

7.12.105 Vattenbyggnadens grunder (1 sv)
28 + 0 ht

Lärare : prof Sistonen
Innehåll: I huvuddrag: hydraulik, dammar och vattenkraftverk, 
vattenvägar och hamnar, regleringsteknik. (Motsvarar kursen 
7.12.05)
Litteratur: Meddelas på föreläsningarna.
7.12.111 Hydraulik I (2 sv)

26 + 14 ht
Lärare : NN
Innehåll: Hydrostatik, grundbegreppen av hydromekanik, sta
tionär rörströmning, stationär öppen strömning i en kanal och 
fri utströmning genom en öppning; obligatoriska hemuppgifter, 
laboratoriearbet.



282

Litteratur: Meddelas på föreläsningarna.
Obligatoriska förkunskaper : 7.12.105, 0.05.116
7.12.115 Dammar och vattenkraftverk (2,5 sv)

24 + 0 ht
Lärare : prof Sistonen
Innehåll : Belastningar av vattenbyggnader och fastställning av 
dimensionerna, jorddammar, andra typer av dammar, vattenkraft
verk, vattenkraftresurser, planering och byggning av vatten
kraftverk, vågningutrymmen, grunder av kraftekonomi ; planlägg- 
ningsövning kraftverkplan som lagarbete. (Motsvarar kursen 
7.12.15)
Litteratur: Meddelas på föreläsningarna.
Obligatoriska förkunskaper : 7.12.105
7.12.120 Vattenvägar och hamnar (2,5 sv)

27 + 0 vt
Lärare : prof Sistonen
Innehåll: Vattenvägar och deras uppväckling, trafikenheter, 
generalplanering av leder, kanaler och slussar, modellförsök, 
flottning, hamnkonstruktioner, vågbrytare, fyrar och dockor; 
planläggningsövningar led-, kanal- och hamnplan. (Motsvarar 
kursen 7.12.20)
Litteratur: Meddelas på föreläsningarna.
Obligatoriska förkunskaper : 7.12.105
7.12.125 Regleringsteknik (2 sv)

24 + 0 ht
Lärare : DI Kivekäs
Innehåll: Vattenrättslig plan och behandling av vattendragets 
reglering, planeringsteknik, regleringsföretagets byggningsar- 
bete; 2 planläggningsövningar. (Motsvarar kursen 7.12.25) 
Litteratur: Meddelas på föreläsningarna.
7.12.130 Specialfrågor i hydraulik (2,5 sv) L 

30 + 24 ht
Lärare : prof Sistonen
Innehåll : Utbrytande genom rör, tryckimpuls, vågingutrymmen, 
ostationär öppen strömning i en kanal, stående vågor, vagning, 
isets inverkan på strömning ; 1-2 laboratoriearbeten ensam el
ler som lagarbete. (Motsvarar kursen 7.12.30)
Obligatoriska förkunskaper: 7.12.110 
Litteratur: Meddelas på föreläsningarna.
7.12.136 Specialfrågor i vattenbyggnad (3 sv) L 

54 + 0 vt
Ansvarig lärare : prof Sistonen
Innehåll: Vattenbyggnadernas byggnadsmaterial, specialvatten
kraftverk, flottningsbyggnader och -anläggningar, fyrar och 
dockor, vattenrättslig tillståndbehandling.
Litteratur: Meddelas på föreläsningarna.
Obligatoriska förkunskaper: 7.12.115, 7.12.120 
Föreläses läsår 1985-86
7.12.140 Seminarium i vattenbyggnad (2 sv) 

ht + vt
Lärare: prof Sistonen
Innehåll: Föredrag över vattenbyggnadens olika branscher.
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(Motsvarar kursen 7-12.40)
Obligatoriska förkunskaper : 7.12.110, 7.12.115, 7.12.120
7.12.145 Specialarbeten i vattenbyggnad (2-6 sv) 

ht & vt
Lärare : prof SistonenInnehåll : Till vattenbyggnadsområdets experimentalforskning 
anslutande mätnings-, forsknings- och utarbetningsuppgifter 
och teoriutredningar, av vilka görs en forskningsrapport. 
(Motsvarar kursen 7.12.45)
Obligatoriska förkunskaper: 7.12.110, 7.12.115, 7.12.120
7.12.150 Modellförsök i vattenbyggnad (1,5 sv) L 

24 + 0 ht 
Lärare : DI HepojokiInnehåll: Utveckling av modellförsök, dimensionsanalys, simu
leringsmetoder, skalafaktoren, planering och byggning av mo
dell, forskningsanordningar, tolkningsfäl. (Motsvarar kursen
7.12.50)
Litteratur: Meddelas på föreläsningarna.
7.12.155 Licentiatseminarium i vattenbyggnad L 

ht + vt
Lärare : prof Sistonen
7.12.160 Muddringsarbeten (2 sv) L 

30 + 0 vt
Ansvarig lärare: DI Vuoristo
Innehåll: Sjö- och inlandsfarledernas samt allmänt vatten
dragens muddringarnas planering och genomförande ; planlägg- 
ningsövningar. (Motsvarar kursen 7.12.60)
Litteratur: Meddelas på föreläsningarna.
Obligatoriska förkunskaper: 7.12.115, 7.12.120 
Föreläses ej läsår 1985-86.
7.12.165 Visuella undersökningar under vatten (1 sv)

32 + 25 ht
Ansvarig lärare : prof Sistonen
Innehåll : Visuel undersökning av olika vattenbyggnader under 
vatten.
7.12.170 Hydraulik II (3 sv)

40 + 60 ht + vt
Ansvarig lärare: prof Sistonen
Innehåll: Ostationär strömning, dimensionanalys och planering 
och byggning av modellförsök ; obligatoriska hemuppgifter, la
borator i earbe t.
Litteratur: Meddelas på föreläsningarna.
Obligatoriska förkunskaper: 7.12.111

7.25 VATTENRESURSLKRA
prof: Pertti Vakkilainen, R 260, С-2422
doc : AFD Harri Seppänen, R 259
lab ing: DI Erkki Tuononen, lab 6, C-2404
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ass: DI Juhani Kettunen, R 261, C-2436 ; DI Maija Paasonen- 
Kivekäs, R 263, C-2410;
spec lär: FD Pentti Alhonen, R 259 ; DI Marja Hiitiö, R 259 ; 
DI Markku Kukkamäki, R 259, DI Heikki Laukala, R 259
byräsekr: Kristiina Rousu, R 262, C-2168

Studieperioder
7.25.105 Grunderna i vattenresurslära (1 sv)

26 + 0 vt
Lärare : prof Vakkilainen
Innehåll: Uppgifterna i vattenresursteknik. Grunderna i hyd
rologi och limnologi. En översikt över vattenresursers an
vändning och planering.
Litteratur : Meddelas på föreläsningarna.
7.25.111 Tillämpad hydrologi (2,5 sv)

30 + 30 ht
Lärare : prof Vakkilainen
Innehåll : Hydrologins historia. Mätning av nederbörd, av- 
dunstring, avrinning och markfuktighet. Statistiska metoder i 
hydrologi. Simulering av hydrologiska processer. Hydrologisk 
dimensionering. Värdering av vattenresursernas tillräcklig
het .
Litteratur: Meddelas på föreläsningarna.
Obligatoriska förkunskaper: 7.25.105
7.25.112 Tillämpad limnologi (2,5 sv)

30 + 30 vt
Lärare : doc Seppänen
Innehåll : Vattnet som levnadsomgivning. Sjöarnas skiktning. 
Vattendragens gashushållning. Provtagning i vattenforskning. 
Kretsloppet av ämnen i vattenekosystemet. Forskning av vat
tenekosystemets fysikaliska och kemiska egenskaper. Vatten
ekosystemets populationer. Produktion. Konsumtion. Upplös
ning. Vattenekosystemets biologiska parametrar. Grundvatt
nens biologi. Vattenhygieni.
Litteratur: Meddelas på föreläsningarna.
Obligatoriska förkunskaper: 7.25.105
7.25.120 Dispositionsplanering av vattenresurser (2 sv)

26 + 26 vt
Lärare : FD Alhonen, DI Kukkamäki och DI Laukala 
Innehåll : Anknytningar mellan disposi t ionsplanering av vatten 
resurser och markdispositionsplanering. Utgångsdata för plane 
ringen. Hydrologiska utredningar rörande enskilda projekt. 
Teknisk-ekonomisk planering: Vattenkonstruktioner, kostnader 
och nytta. Vattenvård och restaureringsåtgärder.
Litteratur: Meddelas på föreläsningarna.
Obligatoriska förkunskaper: 7.25.105
7.25.130 Genomförandet av en vattendragsplan 

26 + 26 vt 
Lärare : DI Hiitiö
Innehåll : Organisationer i anslutning till vattendragsplane- 
ring. Förutsättningarna för planernas genomförande. Frågor i
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anslutning till resursplanering.Litteratur: Föreläsningskompendium. 
Obligatoriska förkunskaper : 7.25.105, 7.25. 120, 8.29.150

7.25.141 Vattenresursprojektekonomi (2 sv)
26 + 0 ht

Lärare: prof Vakkilainen ooh spec lär _ _ v -i i i
Innehåll: Grunderna i skade- oeh båtnadsvärdering. Kalkyler 
rörande olika användningssätt. Verkningarnas jämförelse.
Litteratur: Föreläsningskompendium. 
Obligatoriska förkunskaper: 7.25.105
7.25.151 Vattendragsplanering (3-9 sv)

20 + 60-300 ht
Lärare: prof Vakkilainen .. J . v, ^Innehåll: Metoder i vattendragsplanering. Användning av hyd
rologisk och limnologisk data samt av skade- och båtnadsvar- 
dering. Dimensionering av magasiner. Utarbetande av en regle- 
ringsplan.
Litteratur: Meddelas på föreläsningarna.
Obligatoriska förkunskaper: 7.25.105, 7.25.1 11, 7.¿b.n¿,
7.25.141
7.25.161 Torrläggning och bevattning (2-6 sv)

20 + 40-200 vt
Lärare: prof Vakkilainen . „Innehåll: Markens vattenhushållning. Markforbattringsatgar- 
dernas syfte och behov. Planering av täckdikning, torrlägg
ning och invallningstorrläggning. Värdering av vattenbehovet 
i bevattning och bevattningsmetoderna. Specialdrag i bevatt
ning av aridiska områden. Kostnaderna och båtnaderna i torr
läggning och bevattning. Kostnadsfördelning. Dikningsforratt- 
ning.
Litteratur: Meddelas på föreläsningarna.
Obligatoriska förkunskaper: 7.25.105, 7.25.110
7.25.165 Specialstudieperiod i vattenresurslära (2 sv) L 

26 + 30 vt
Lärare: prof Vakkilainen och spec lär NN 
Innehåll: Innehållet varierar årligen.
Litteratur: Meddelas på föreläsningarna.
Obligatoriska förkunskaper: 7.25.105, 7.25.112
7.25.165 Seminarium i vattenresurslära (2 sv) 

ht + vt
Lärare: prof Vakkilainen och assistenterna
7.25.180 Specialarbete i vattenresurslära (2-6 sv) 

ht + vt
Lärare: prof Vakkilainen och assistenterna
7.25.19O Licentiatseminarium i vattenresurslära L 

ht + vt
Lärare: prof Vakkilainen
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7.43 HUSBYGGNADSTEKNIK
prof: Pekka Kanerva, R 246, С-2424
tf bitr prof: Viljanen, R 119, С-2715
doc: prof Heikki Poijärvi, R 268; prof Asko Sarja, R 268 
lab ing: Hannu Hirsi, R 120, C-2716
ass: tf ass Pekka Iivonen, R 248, C-2498; tf ass Jorma Jantu
nen, R 118, C-2715
spec lär: arkit Alpo Halme, R 269; bitr prof Pentti Vähäkal- 
1io, A 110, C-2514; DI Hannu Hirsi, R 120, C-2716; TkL Erkki 
K M Leppävuori, TEKES
kansli: R 248, C-2498

Studieperioder
7.43.109 Grundstudieperiod i konstruktionsteknik (2.5 sv)

40 + 26 vt 
Lärare: spec lär NN
Innehåll: Byggnaders och broars bärande konstruktioner. Be
lastning. Uppskattningen av vikter av konstruktioner. Delar
belastningar dimensionering av enkla trä-, betong- och stål
konstruktioner .
Litteratur: Meddelas på föreläsningarna.
Obligatoriska förkunskaper: 7.54.101
7.43.II2 Allmän studieperiod i byggnadsfysik och byggnads

materiallära (3 sv)
40 + 26 ht

Lärare: bitr prof Viljanen
Innehåll: Byggnadsklimatologi. Grunder i byggnadsfysik. Vär
me- och fukt överflytning i byggnadsdelar. Grunder av akus
tik. Luftgenomsläpplighet. Byggnadsdelarnas korrosion. Brand
tekniska klassifiseringen av byggnasmaterial och byggnadsde
lar.
Litteratur: Meddelas på föreläsningarna.
Obligatoriska förkunskaper: 7.82.105
7.43.122 Allmän studieperiod i dimensioneringen av betong

konstruktioner (3 sv)
26 + 26 vt 

Lärare: prof Kanerva
Innehåll: Dimensioneringen av vanliga betongkonstruktioner. 
Balkar, pelare, plattor, skivor. Grunder i spända konstruk
tioner .
Litteratur: Meddelas på föreläsningarna.
Obligatoriska förkunskaper: 7.43.109, 7.54.110
7.43.123 Murverkskonstruktioner (2 sv)

27 + 18 vt
Lärare: bitr prof Vähäkallio
Innehåll: Murverksmaterialets och murverkets hållfasthetsegen- 
skaper, projektering och dimensionering. Beräkningsmetoder för
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pelare, väggar och valv i oarmerat och armerat murverk. Mur- 
verksbjälklag. (Motsvarar kursen 7.43.23)
Litteratur: Meddelas på föreläsningarna.
Obligatoriska förkunskaper: 7.43.122
7.43.125 Specialstudieperiod i dimensionering av betongkon

struktion (4 sv)
28 + 82 ht

Lärare: prof Kanerva .Innehåll: Spända konstruktioner. Elementkonstruktioner och för
bindningar. Specialfrågor i stålbetongkonstruktioner. Skal och 
behållare.
Litteratur: Meddelas på föreläsningarna.
Obligatoriska förkunskaper: 7.43.122, 7.54.115
7.43.131 Husbyggnadsteknik (4 sv)

48 + 40 vt
Lärare : DI HirsiInnehåll : Byggnad ss t ommens funktion som en helhet. Avstyvnmg, 
Isolerande byggdelar. Stagning av byggnad under arbete. Ställ
ningar. Förbands och monteringsteknik vid elementbygge. Kvali
tetskontroll.
Produktionsteknik vid husbyggnad.
Litteratur: Meddelas på föreläsningarna.
Obligatoriska förkunskaper : 7-43.109, 7.54.110, 7.43.1 12
7.43.132 Husbyggnadsteknik för VVS-studerande (2.5 sv)

32 + 24 vt
Lärare : DI HirsiInnehåll: Byggnaders planering. Grundkonstruktioners och stom
byggnaders produktionteknik i elementbyggande och byggande pa 
plats. Kompletterade byggdelar, maskiner, hissar. Byggnadernas 
ytbehandling.
Litteratur: Meddelas på föreläsningarna.
Obligatoriska förkunskaper: 7-54.110, 7.43.112 eller motsvarande 
kunskaperna.
7.43.133 Spec ialstudieperiod i byggnadsfysik (4 sv)

54 + 37 ht
Ansvarig lärare: spec lär NN och spec lär ark Halme 
Innehåll : Byggnadsakustik. Icke-stationär värme- och fuktöver
föring. Värmestömning genom byggnadens hölje. Byggdelars korro
sions- och väderleksbeständighet. Byggnadsfysikaliska problem 
vid sanering.
Litteratur : Meddelas på föreläsningarna.
Obligatoriska förkunskaper : 7.43.112 eller 7.43.135
7.43.140 Allmän studieperiod i träkonstruktioner (3 sv)

27 + 43 ht 
Lärare : prof Kanerva
Innehåll: Trä som byggnadsmaterial ; träskivor; dimensionering 
av förband; limträ; olika bärverk av trä; ställningar. 
Litteratur: Meddelas på föreläsningarna.
Obligatoriska förkunskaper : 7.54.105
7.43.141 Specialstudieperiod i trä- och plastkonstruktioner 

(4 sv)
36 + 64 ht

Lärare : TkL Leppävuori
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Innehåll : Fodral, skal och sk1vkonstruktioner av trä. Sandwich
konstruktioner, förstärkta plastkonstruktioner.
Litteratur: Meddelas på föreläsningarna.
Obligatoriska förkunskaper: 7.43.140, 7.54.115
7.43.145 Specialstudieperiod i husbyggnadsteknik (4 sv)

40 + 10 vt 
Ansvarig lärare: NN
Innehåll: Brandtekniska dimensioneringen. Planeringsmetodik. 
Optimering. Höga byggnader. Stora hall- och industriebyggnader. 
Undvikande av fortskridande ras. Underhåll och reparatör av 
reparatur av byggnader. Ytmaterial. Väderbeständighet av bygg
nadsdelar.
Litteratur: Meddelas på föreläsningarna.
Obligatoriska förkunskaper: 7.43.135 och 7.43.130
7.43.155 Seminarium i husbyggnadsteknik (2 sv)

50 ht + vt
Lärarna: prof Kanerva, NN
Innehåll: Studerandenas föredrag över ämnen inom husbyggnads
teknik.
Obligatoriska förkunskaper: 7.43.122, 7.43.135, 7.43.140
7.43.156 Specialarbete i husbyggnadsteknik 
Ansvarig lärare: prof Kanerva, NN, lab ing Hirsi
Innehåll: Små fristående på litteratur eller experiment base
rade forskningsuppdrag. Små planeringsuppdrag eller littera
turöversikter .
7.43.I65 Licentiatseminarium i husbyggnadsteknik (3 sv)

50 vt + ht
Lärarna: prof Kanerva, NN
Innehåll: Deltagarnas föredrag över årligen förändrade ämnen 
inom husbyggmadsteknik.
7.43.175 Fortsättningstudieperiod i husbyggnadsteknik (3 sv)

50 ht + vt
Lärarna: prof Kanerva, NN 
Innehåll: Temat varierar årligen.

7.50 GRUNDBYGGNAD OCH JORDMEKANIK 
prof: К-H Korhonen, R 147, C-2415 
bitr prof: E Slunga, R 133, C-2854 
lab ing: DI J Holkko, R 125, C-2855 
ass: DI M Lojander, R 132, C-2720
spec lär: TkL P Eklund, R 131 B; DI M Pyy, R 131 B; TkL J Aal
to, Y 326, C-2083; FL M Eerola, R 130, C-2720
kanslisekr: В Hakomaa, R 131, C-2718
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Studieperioder

7.50.106 Byggnadsgeologins och geoteknikens grunder (2 sv)
40 + 20 ht

Lärare : bitr prof SlungaInnehåll : Jord- och bergmånens utveckling. Jord- och stenarter- 
na samt deras klassificering och geotekniska egenskaper. Jord 
och berg som byggnadsgrund.
Studieperioden ersätter 7.50.106 och 7.50.115.
Litteratur: Meddelas på föreläsningarna.
7.50.111 Allmän studieperiod i byggnadsgeologi (3 sv)

24 + 24 + 12 fältövningar vt 
Lärare : FL EerolaInnehåll : Grunderna i ingenjörsgeologi. Grundundersökningsme
toder .Litteratur: Meddelas på föreläsningarna.
Obligatoriska förkunskaper: 7.50.106
7.50.116 Bergmekanik och bergkonstruktioner (2,5 sv)

24 + 24 vt
Lärare: bitr prof Slunga
Innehåll: Stenarternas och bergets byggnadstekniska egen
skaper. Spänningst illstånd i berg. Allmänna principer vid pla
nering av bergkonstruktioner.
Litteratur: Meddelas på föreläsningarna.
Obligatoriska förkunskaper: 7.50.106
7.50.118 Specialstudieperiod i bergmekanik och bergkonstruk

tioner (2 sv)
24 + 40 vt 

Lärare : doc SärkkäInnehåll : Studieperioden föreläses vid bergindustriavdelningen 
(6.32.133)Litteratur: Meddelas på föreläsningarna.
Obligatoriska förkunskaper: 7.50.116
7.50.120 Allmän studieperiod i jordmekanik (2 sv)

24 + 50 ht
Lärare : bitr prof Slunga
Innehåll : Jordarternas klassificering och geotekniska egen
skaper, olika typer av jordlager, utarbetandet av jordmeka
nikens teorier, vatten i jord, grundtrycksfördelningen, spän- 
ningsfördelningen i jorden, sättningar, jordtryck, bärighet 
och stabilitet.
Litteratur: Meddelas på föreläsningarna.
Obligatoriska förkunskaper : 7.50.106, 7.54.101
7.50.122 Jordarbeten och grundbyggnad i husbyggnadsteknik 

(2 sv)
24 + 60 vt

Lärare : prof KorhonenInnehåll: Grundläggningsmetoder för bostads- och industribygg
nader, jordarbeten i husbyggnadsteknik, dränering och fuktiso
lering, tjäle och tjälskydd, geoteknisk dimensionering av 
platt- och fundamentgrundläggning.
Litteratur: Meddelas på föreläsningarna.
Obligatoriska förkunskaper: 7.50.120, 7.50.130
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7.50.125 Spec ialstudieperiod i jordmekanik (4 sv)
30 + 100 ht 

Lärare : prof Korhonen
Innehåll : Dräneringsströmning. Tillämpningen av plasticitets- 
teorin i jordmekaniken. Jordbyggnadsdynamik.
Litteratur: Meddelas på föreläsningarna.
Obligatoriska förkunskaper : 7.50.120, 7.50.130
7.50.130 Allmän studieperiod i grundbyggnad (3 sv)

30 + 25 ht
Lärare : prof Korhonen
Innehåll : Grundläggningsmetoder, tillåtet grundtryck, dimen
sioneringsgrunder. Grundläggning med pålar, pålgrupper, spe
cialpålar. Länshållning och grundvattensänkning. Jordförstärk
ning .
Litteratur: Meddelas på föreläsningarna.
Obligatoriska förkunskaper: 7.50.106, 7.50.120
7.50.135 Specialstudieperiod i grundbyggnad och geoteknisk 

projektering (4 sv)
30 + 100 + 16 vt 

Lärare : bitr prof Slunga
Innehåll : Specialfrågor i grundbyggnad, kontrollmätningar, 
specialmetoder, geoteknisk projektering.
Litteratur: Meddelas på föreläsningarna.
Obligatoriska förkunskaper : 7.50.120, 7.50.130
7.50.140 Kommunal geoteknik, M (2,5 sv)

26 + 24 vt
Lärare : bitr prof Slunga
Innehåll : Jordarternas klassificering och jordarternas geotek- 
niska egenskaper. Grundundersökningsmetoder och deras utnytt
jande vid planering av jorddisposition. Grundläggningsmetoder 
och grundförhållandenas inverkan på anläggningskostnaderna. 
Litteratur : Meddelas på föreläsningarna.
7.50.145 Seminarium i grundbyggnad och jordmekanik 

(2 sv)
30 + 0 vt

Lärare : prof Korhonen
Innehåll: Seminarieföredrag om grundbyggnad eller om ämnen be
träffande jord- eller bergmekanik eller byggnadsgeologi. 
Obligatoriska förkunskaper : 7.50.1 10, 7.50.1 16, 7.50.120,
7.50.130
7.50.147 Geoteknikens numeriska metoder (2,5 sv)

30 + 30 vt 
Lärare : TkL Aalto
Innehåll : Grunderna av differensmetoden och elementmetoden.
Deras tillämpning i geoteknik. Dräneringsströmning, spännings- 
förändringsanalys, konsolidat ion.
Litteratur: Meddelas på föreläsningarna.
7.5O.I5O Specialarbeten i grundbyggnad och jordmekanik (2-6 sv) 
Lärarna : prof Korhonen och bitr prof Slunga
7.50.155 Licentiatseminarium i geoteknik (3 sv)

27 + 0 ht + vt 
Lärare : prof Korhonen
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7.54 BYGGNADSMEKANIK
prof: Martti Mikkola, R 250, С-2432
bitr prof: Pentti Mäkeläinen, R 227, С-2496
doc: Herman Parland, Hagalid 2 A, 02120 Esbo, 428 377; Pentti 
Varpasuo, IVO, 6090 497
lab ing: DI Ilpo Salo, R 228, С-2495
överass: TkL Markku Tuomala, R 234, С-2276
ass: DI Petri Pilla, R 226, С-2428
spec lär: TkL Seppo Orivuori, R 229, C-2276; DI Iikka Järven
pää, Y, C-2733; DI Seppo Huovinen, VTT, 456 4861

kansli: R 248, C-2498

Studieperioder

7.54.101 Grundstudieperiod I i byggnadsmekanik (3 sv)
40 + 40 ht 

Lärare: prof MikkolaInnehåll: Beräkning av isostatiska balkar, fackverk, ramar 
och bågar, Hookes lag och mekaniska materialegenskaper, analys 
av rak stång under belastning av drag och tryck, böjning samt 
skjuvning och vridning, elastiska linjen av balken, areamo- 
mentmetoden, böjning av balkar av plastiskt och viskoelastiskt 
material, sned böjning, böjning av sammansatta balkar. 
Litteratur: Jumppanen, P: Rakenteiden mekaniikka, Lujuusopin 
perusteet, Otava 1978; Loikkanen, P: Rakenteiden statiikka I, 
Staattisesti määrätyt sauvarakenteet, Otava 1973- 
Obligatoriska förkunskaper: 0.05.106.
7.54.105 Grundstudieperiod II i byggnadsmekanik (3 sv)

40 + 40 vt 
Lärare: prof MikkolaInnehåll: Virtuella arbetets princip och energiprinciper och 
deras tillämpning på analys av enkla stångbärverk, influens
linjer, knäckning av strävor. Fleraxliga spännings- och defor- 
mationstillstånd, Hookes generaliserade lag, brottmekanismer, 
brotthypoteser.
Obligatoriska förkunskaper: 7.54.101
7.54.110 Byggnadsmekanik I (4 sv)

40 + 54 ht
Lärare: bitr prof Mäkeläinen
Innehåll: Analys av stång - och ramkonstruktioner enligt elas
ticitetsteori och plasticitetsteori, balkar på fjädrande un
derlag, plattor enligt elasticitets - och plasticitetsteori. 
Obligatoriska förkunskaper: 7.54.101, 7.54.105
7.54.II5 Byggnadsmekanik II (4 sv)

40 + 54 vt
Lärare: bitr prof Mäkeläinen
Innehåll: Saint Venants och Vlasovs vridningsteori, analy-
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sering av skivor, plattor, skivskal och enkla skal enligt elas
ticitetsteori .
Obligatoriska förkunskaper : 7.54.110
7.54.125 Plasticitets- och viskoelasticitetsteori (3 sv)

40 + 40 vt
Lärare: spec lär DI Huovinen
Innehåll : Plastiska egenskaper av material. Flytvillkor. Flyt- 
lag. Dissipation. Gränslastmetodens huvudsatser. Plasticitets- 
teorins tillämpningar på analys av bärverk : böjning, vridning, 
ramar, glidyteteori. Tidsberoende egenskaper av material. Reo- 
logiska modeller. Krypning. Spänningsrelaxat ion. Superposi
tionsprincip. Viskoelasticitetsteori och dess tillämpningar på 
analys av bärverk.
Litteratur: Föreläsningskompendier 
Obligatoriska förkunskaper : 7.54.105
7.54.130 Konstruktioners stabilitet (3 sv)

40 + 40 ht
Lärare : bitr prof Mäkeläinen
Innehåll : Knäckning och vridknäckning av pelare, tryckt och 
böjd balk, vippning av balkar, instabilitet av fack verk och 
ranar, buckling av skivor.
Obligatoriska förkunskaper: 7.54.110
7.54.135 Byggnadsdynamik (4 sv)

40 + 54 vt
Innehåll : Kursen föreläses ej under läsåret 1984-85. I dess 
ställe kan man välja studieperiod 0.05.193- Vibrationsdynamik 
(4 sv), 52 + 26 ht.
Obligatoriska förkunskaper : 7.54.110
7.54.140 Numeriska metoder i byggnadsmekanik (2 sv)

27 + 27 vt
Lärare: TkL Seppo Orivuori
Innehåll : Virtuella arbetets princip, metoder av Ritz och 
Galerkin, inledning till finit elementmetod, tillämpningar av 
finit elementmetod inom strukturmekanik.
Litteratur : Föreläsningskompendier 
Obligatoriska förkunskaper: 7.54.110
7.54.145 Experimentella metoder (2 sv)

40 + 14 ht 
Lärare : DI Järvenpää
Innehåll : Fotoelasticitet, moire-metoden, mekaniska och elek
troniska mätningsmetoder, resistansgivare, belastningsappa
ratur.
Obligatoriska förkunskaper: 7.54.105
7.54.150 Byggnadsmekanikens seminarium (2 sv)

28 + 0 vt
Lärarna: prof Mikkola och bitr prof Mäkeläinen 
Innehåll : Årligt växlande ämnen inom byggnadsmekanik.
7.54.155 Specialarbeten i byggnadsmekanik (2 sv) 

ht & vt
Lärarna : prof Mikkola, bitr prof och överass Tuomala, ass 
Pilla
Innehåll : Specialarbetet är en litteratur översikt, ett be
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gränsat teoretiskt eller experimentellt arbete eller en del av 
mera omfattande undersökning, utarbetandet av ett datorprogram 
etc.Litteratur: Föreläsningskompendier 
Förkunskaper : 7.54.110, 7.54.115
7.54.180 Licentiatseminarium i byggnadsmekanik (3 sv)

28 + 0 v t
Lärare : doc Varpasuo . .Innehåll: I seminariet behandlas byggnadsmekanikens special
frågor.
7.54.191 Specialproblem inom hållfasthetsanalys av bärverk 

(3 sv)
28 + 0 ht

Lärare : bitr prof Mäkeläinen
Innehåll: Global stabilitet hos stommen av flervaningsbygg- 
nader; principer i analys av mast-, ram- och skivförstyv- 
ningens statiska beteende och stabilitet; bestämning av e- 
lastningsfördelning till förstyvande byggnadsdel och bedöm
ning av styvheten av förstyvande byggnadsdelar; analys av 
förskjutningarna i sidoriktningen hos stommen med teorin av 
andra ordning; grundprinciper i analys av förstyvande mast
väggar och ramar med skivförstyvningar. _
Obligatoriska förkunskaper : Lång lärokurs i byggnadsmekanik 
eller motsvarande kunskaper.

7.63 BYGGNADSEKONOMI
prof: Juhani Kiiras, R 149, C- 2492

bitr prof: Jouko Kankainen, R 146, C-2416

lab ing: DI Esko Kerkkänen, R 148, C-2184

överass: DI Pekka Huovinen, R 150, С-2945

ass: TkS NN, R I66, C-2408
spec lär: se studieperioderna 
kanslisekr: Virpi Laitinen, R 165, С-2408

Studieperioder
7.63.IO5 Grunderna i byggnadsekonomin (2 sv)

44 + 0 vt
Lärare: bitr prof Kankainen . . ,Innehåll : Byggnadsinvesteringarna och -produktionen 1 ^inlands 
nationalekonomi, administrationen inom byggbranchen, byggnads- 
produktion, byggnadsföretagsekonomi och byggexport. (Motsvarar 
kursen 7.63.03)Litteratur: Föreläsningskompendium
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7.63.110 Planeringsekonomi (2 sv)
36 + 0 vt 

Lärare : prof Kiiras
Innehåll : Kostnadsbegrepp och -hierarki, styrning och värdering 
av byggnads- och underhålIningskostnader, index, regionala 
kostnadskillnader.
Litteratur: Haahtela & Kiiras, Rakennuttajan ja suunnittelijan 
kustannustieto ; Björkholtz, Säästö- ja kannattavuuslaskelmat ; 
Kahri, Rakennusosien tuotekehittely; Riihelä, Asuinkerrostalon 
rakennuskustannusindeksin laskentaperusteet; föreläsningskom- 
pendium.
Obligatoriska förkunskaper : 7.63•150/152
7.63.112 Metoder av planerings- och fastighetsekonomi (2 sv)

24 + 32 ht 
Lärare : prof Kiiras
Innehåll : Ekonomisk styrning av byggprojekt, normala kostnader 
och arbetsbruk ekonomiskt val av byggmodul, värderingsanalys. 
(Motsvarar stud.per 7.63-111 och 7.63.113)
Litteratur: Haahtela & Kiiras, Pientalorakentamisen taloudel
lisuuden kehittäminen ; Haahtela & Kiiras, Rakennuttajan ja 
suunnittelijan kustannustieto ; Kiiras & Kemppinen, Asuntolai
noitetun kerrostalotuotannon rakennuskustannukset pääkaupunki
seudulla v. I978-I98O; övningskompendium.
Obligatoriska förkunskaper : 7.63- 1 10, 7.63.150/152
7.63.II6 Bebyggelseprocessen (2,5 sv)

32 + 32 ht 
Lärare : prof Kiiras
Innehåll : Styrningsgrupper av byggprojekt, ledning av bebyg
gelseprocessen, handlingsprocess, juridiska teknik med avtal, 
kontroll av byggprocessen, styrning av planerings innehåll, 
bostadsproduktionen; obligatoriska övningar. (Motsvarar 
kurserna 7.63.07 och 7.63.75 och studieperiod 7.63.115) 
Litteratur: Liuksiala, Rakennusalan sopimustekniikka; KSE 83 ; 
YSE 83 ; Rakennusalan urakkakilpailun periaatteet, RT 16-10183; 
KVR-kehitystyöryhmä, publikationer; TALO-80 ryhmä, publika
tioner; TVH : n rakennuttamisohje; Asuntohallitus, publikationer; 
föreläsningskompendium.
Obligatoriska förkunskaper: 7.63-Ю5
7.63.120 Ekonomisk fastighetsunderhållning (1,5 sv)

24 + 20 ht
Lärare : DI Vainiotalo
Innehåll: Underhållning och -kostnader, disponentskap, beroen
det av planeringen och byggandet ; obligatoriska övningar. 
(Motsvarar kursen 7.63-91)
Litteratur: Föreläsningskompendium 
Obligatoriska förkunskaper : 7.63*110
7.63.125 Grupparbetet av bebyggelse (3 sv)

0 + 120 vt
Begränsat deltagande.
Lärare : TkL Haahtela
Innehåll : Planering av byggherrens aktivitet vid olika hand
lingsfaser av bebyggelseprocessen. (Motsvarar kursen 7.63.13) 
Litteratur : övningskompendium; INSKO's publikationer; RT 106.10 
Obligatoriska förkunskaper : 7.63.116
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7.63.135 Byggproduktionen (3 sv)
40 + 36 ht

Lärare : bitr prof Kankainen
Innehåll : Planering av byggproduktion och byggarbeten, val av 
metoder, tidsplanering, kostnadskalkylering, materialförvalt
ning, anbudskalkylering, kontroll av byggproduktion, verkliga 
kostnader, avlöningssystem; obligatoriska övningar. (Mot
svarar kurserna 7.63.15 och 7.63.30)
Litteratur: Eramo, Hynynen & Kiiras, Rakennustyö ; TALO-80 ryh
mä, Hankintatoimi; Rakentajain Kustannus, Rakennustöiden jär- 
jestelyohjeet selityksineen; TVH publikationer; föreläsnings- 
kompendium.
Obligatoriska förkunskaper : 7.63.105
7.63.140 Utveckling av byggproduktionen (3 sv)

55 + 20 vt
Lärare: bitr prof Kankainen
Innehåll: Produktivitet, arbetsanalys, skapande vid arbetet, 
värderingsanalys, produktionsinformation, styrningsmetoder, 
produktutveckling; obligatoriska övningar. (Motsvarar 
kurserna 7.63.12 och 7.63.36)
Litteratur: Kangasluoma, Tutkimus- ja tuotekehityskäsikirja ; 
Voutilainen, Tuottavuutta yrityshallintoon; föreläsningskom- 
pendium.
Obligatoriska förkunskaper: 7.63.135
7.63.145 Ledning och organisering av byggprojekt (2 sv)

20 + 60 ht 
Begränsat deltagande 
Lärare : bitr prof Kankainen
Innehåll : Ledning och ledningsstil, kommunikation, motivering, 
arbetsförhållanden, lönefrågor, planering och beredning av 
byggnadsarbeten, leveranser, kontroll, organisering. 
Litteratur: VKK, Perustietoja johtamisesta; Heiskanen, Tulos
johtaminen; Heiskanen, Johtamistyyli, Rastor Ab, Eramo, Hyny
nen & Kiiras, Rakennustyö, delar, Rakentajain Kustannus Ab; 
TALO-80-gruppen, Hankintatoimi, Rakentajain Kustannus Ab. 
Obligatoriska förkunskaper: 7.63.135, 7.63.150/152
7.63.150 Grupparbetet av husbyggnadsproduktionen (3 sv)

0 + 120 ht & vt 
Begränsat deltagande.
Lärare : bitr prof Kankainen
Innehåll: Planering av referensobjekt, kontroll vid byggandets 
olika faser. (Motsvarar kursen 7.63.08)
Litteratur: övningskompendium
Obligatoriska förkunskaper: förexamen; 7.63.135, 7.43.131
7.63.152 Grupparbetet av väg- och vattensbyggnad (3 sv)

0 + 120 vt
Begränsat deltagande.
Lärare : bitr prof Kankainen
Innehåll : Planering av referensobjekt, kontroll vid byggandets 
olika faser. (Motsvarar kursen 7.63•08)
Litteratur: övningskompendium
Obligatoriska förkunskaper: förexamen; 7.63.135, 7.10.120 och
7.10.125
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7.63.160 Byggföretagsekonorai (3 sv)
40 + 40 vt

Begränsat deltagande.
Lärare: DI Ahti
Innehåll: Byggföretagsplanering, bokföring och beskattning, in
vesteringsplanering, budgetering och finansiering, obligatoriska 
övningar. (Motsvarar kurserna 7.63.40, 7.63.45 och 7.63.52) 
Litteratur: Tuokko, Yrityksen suunnittelutoimi; Tuokko, Raken
nusliikkeen budjettitoimi; Lehtovuori & Virtanen, Kirjanpidon 
esikurssi ; föreläsningskompendium.
Obligatoriska förkunskaper: 3.22.105
7.63.165 Grupparbetet av byggföretagsplanering (3 sv)

10 + 110 ht + vt 
Begränsat deltagande.
Lärare: prof Kiiras
Innehåll: Företagsplanering av case-företag under tre år, fö
retags- och omgivningsanalys, konkurrensanalys, anbuds- och 
investeringsaktiviteter. (Motsvarar kursen 7.63.52)
Litteratur: Spelinstruktioner, övningskompendium 
Obligatoriska förkunskaper: 7.63.160
7.63.170 Utlandsverksamhet av företag inom byggbranschen 

(2 sv)
20 + 0 ht

Lärare: överass Huovinen
Innehåll: Export av byggnadsbranschen inom Finlands ekonomin, 
utlandsverksamhet av finländska företag i Mellersta östern, 
Sovjet Unionen, andra områden, internationalisering och ut
ländska operationer, företagsplanering, marknadsföring och 
produktion av utländska projekt. (Motsvarar kursen 7.63.66) 
Litteratur: RIL, Rakennusvienti -käsikirja, delar; Keravuori, 
Rakennusyritysten kansainvälinen markkinointi; Rytkönen, Ra
kennusyrityksen kohdemaan valinta; föreläsningskompendium.
7.63.175 Grupparbetet av byggexporten (2 sv)

10 + 70 vt 
Begränsat deltagande.
Lärare: överass Huovinen
Innehåll: Planering av konkurrensfördelar, anbuds-, mobili
sation- och byggandefaser av referensprojekt.
Litteratur: RIL, Rakennusvienti -käsikirja, delar; TKK: Ra
kennus- ja suunnitteluviennin täydennyskoulutuskurssi, före
läsningar.
Obligatoriska förkunskaper: 7.63.170
7.63.180 Juridik av utlandsverksamhet inom byggnadsbranschen 

(1 sv)
16 + 0 vt 

Lärare: JK Torvinen
Innehåll: Ekonomisk-juridiska frågor inom utlandsverksamheten, 
utnyttjandet av juridisk expert, anbuds- och avtalshandling, 
avtalstyper; obligatoriska föreläsningar. (Motsvarar kursen 
7.63.67)Litteratur: RIL, Rakennusvienti -käsikirja, delar; FIDIC, So
pimusehtoja; Stokes, International Construction Contracts;
Suomen Lakimiesliiton Kustannus, Ulkomaankaupan sopimusmallit. 
delar; föreläsningskompendium.
Obligatoriska förkunskaper: 7.63.170
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7.63.185 Seminarium i byggnadsekonomi (2 sv)
30 + 0 ht + vt 

Begränsat deltagande.
Lärare: prof Kiiras, bitr prof Kankainen
Innehåll: Seminarieövning, seminariemöten, föreläsningar. 
Litteratur: Seminarleinstruktioner
Obligatoriska förkunskaper : Obligatoriska studieperioder i 1. 
fördjupningsområden.
7.63.187 Licentiatseminarium i byggnadsekonomi (2-4 sv)

30 + 0 ht + vt 
Begränsat deltagande.
Lärare: prof Kiiras, bitr prof Kankainen
Innehåll: Licentiatarbete, seminariemöten, föreläsningar. 
Litteratur: Exempel på byggnadsekonomiska forskningsarbeten 
Obligatoriska förkunskaper: Di-examen, byggnadsekonomi huvud- 
eller biämnet, 1. eller 2. fördjupningsområdet.
7.6З.19О Specialarbetet i byggnadsekonomi (4-6 sv)

12 + 160-240 ht + vt 
Begränsat deltagande.
Lärare: prof Kiiras, bitr prof Kankainen 
Innehåll : Specialarbete, seminariemöten, föreläsningar. 
Litteratur: Exempel på byggnadsekonomiska forskningsarbeten 
Obligatoriska förkunskaper: obligatoriska studieperioder 1 1. 
fördjupningsområdet.
7.63.195 Byggnadsekonomisk forskning (2 sv)

20 + 12 ht + vt, 48 övning 
Lärare: prof Kiiras, bitr prof Kankainen
Innehåll: Byggnadsekonomins forskningsområden, olika metoders 
utnyttjande för lösning av byggnadsekonomiska forskningsprob
lem, analys av resultat; obligatoriska föreläsningar och öv
ningar. , . ,Litteratur: Exempel på byggnadsekonomiska forskningsarbeten 
Obligatoriska förkunskaper : 7.63.185 och 7.63.190

7.71 TRAFIKTEKNIK
prof: TkD Sulevi Lyly, R 337, С-2421 
bitr prof: TkL Pekka Rytilä, R 338, C-2425
doc: Ph.D. Antti Talvitie, Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen, 
154 2455, TkD Otto Wahlgren, STF väg- och trafiklaboratorium
456I/495O
lab ing: TkL Matti Pursula, R 220, С-2488
ass: DI Leena Silfverberg, R 340, C-2853; NN R 218, C-2429
spec lär : DI Risto Hyppönen, R 340, C-2853; TkL Juhani Junni
la, R 340, C-2853; Ekon Markku Kallama, R 340, C-2853; DI 
Markku Laune, R 340, C-2853; DI Risto Lehvonen, R 340, C-2853; 
DI Mauri Pyymäki, R 340, C-2853; DI Kari Sane, R 340, C-2853 ; 
DI Jussi Sauna-aho, R 340, C-2853
byråsekr: Anneli Fågel, R 339, C-2730
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Studieperioder
7.71.105 Trafikteknikens grunder (1 sv)

24 + 0 vt
Lärare : bitr prof Rytilä
Innehåll : Trafikens historia, trafiksystemen, trafikadminist
ration och -ekonomi, trafikens efterfråga, trafikundersök
ningar, trafikplanering, trafikreglering, trafikens nackdelar. 
(Motsvarar kursen 7.71.05)
Litteratur: Meddelas på föreläsningarna.
7.71.110 Trafikundersökningar och -prognoser (2 sv)

20 + 15 ht 
Lärare: prof Lyly
Innehåll: Trafikräkningar, destinations-, parkerings- och has- 
tighetsundersökningar. Trafikens tidsvariationer. Trafikprog- 
nosprocessen. Trafikalstring-, områdesfördelning-, färdmedels- 
val- och vägvalmodeller. (Motsvarar kursen 7.71.16)
Litteratur: Meddelas på föreläsningarna.
Förkunskaper: 7.71.105
7.71.115 Trafiksystem (3 sv)

30 + 40 ht
Lärare: bitr prof Rytilä
Innehåll: Trafiksystem och samhällsstruktur. Planering av bil- 
kollektiv-, gång- och cykeltrafiksystem. Parkering. Terminaler 
Litteratur: Meddelas på föreläsningarna.
(Motsvarar kursen 7.71.27)
7.71.120 Trafiksäkerhet och omgivning (1,5 sv)

20 + 30 vt 
Lärare: prof Lyly
Innehåll: Statistisk översikt i trafiksäkerhetens nuläge och i 
olyckstyper. Trafiksäkerheten i stadsplanering, trafikplane
ring, vägprojektering och i trafikreglering. Trafikbuller och 
-avgas. (Motsvarar kursen 7.71.36)
Litteratur: Meddelas på föreläsningarna.
7.71.130 Trafikekonomi (2 sv)

20 + 25 vt 
Lärare: DI Sauna-aho
Innehåll: Trafiken i offentlig och privat ekonomi. Kostnads
struktur av olika färdsätt. Beräkning av trafikinvesteringars 
lönsamhet. (Motsvarar kursen 7.71.32)
Litteratur: Meddelas på föreläsningarna.
7.71.140 Trafikplanering (1,5 sv)

15 + 20 vt
Lärare: bitr prof Rytilä
Innehåll: Trafikplaneringens mål och trafikpolitik. Trafik
planeringsprocess. Värderingsmetoder av planeringsalternativ. 
(Motsvarar kursen 7.71.22)
Litteratur: Meddelas på föreläsningarna.

7.71.145 Trafikflödeskarakteristiska (2 sv)
20 + 15 ht 

Lärare: prof Lyly
Innehåll: Trafikflödesmodeller. Fördelning av tidsavstånd.
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Köteorins grunder. Kapacitetberäkningsmetoder. (Motsvarar 
kursen 7.71.11)
Litteratur: Meddelas på föreläsningarna.
7.71.150 Trafikreglering (2 sv)

24 + 18 ht
Lärare : bitr prof Rytilä, DI Sane
Innehåll: Väglagstiftning. Trafikmärken. Vägvisning. Signal
reglering. (Motsvarar kursen 7.71.42)
Litteratur: Meddelas på föreläsningarna.
Obligatoriska förkunskaper : 7-71.105
7.71.155 Trafikteknikens fältövningar (1 sv)

3 + 25 ht
Lärare : TkLPursula
Innehåll: Trafikräkningar, hastighet-, tidsavstånd-, turinter
vall-, fördröjning- och trafikbullerundersökningar. (Motsvarar 
kursen 7.71.13)Litteratur: Meddelas på föreläsningarna.
7.71.160 Allmän studieperiod i transport- och materialekonomi 

(2 sv)
20 + 20 ht 

Lärare : ekon Kallama
Innehåll: Transport- och materialekonomins roll och anknytning 
till företagets verksamhet.
Litteratur: Meddelas på föreläsningarna.
7.7I.I63 Styrning av materialfunktioner (2 sv)

20 + 20 vt
Lärare: bitr prof Rytilä, DI Hyppönen
Innehåll: Materialfunktioners mål, standard och kostnader. Ma
terialhantering och transportsystem. Organisering och ledning 
av materialfunktioner. Ledning av transportföretag. Styrning 
av transporter och lager.
Litteratur: Meddelas på föreläsningarna.
7.7I.I65 Vägtransporter (2 sv)

20 + 20 vt 
Lärare: DI Pyymäki
Innehåll: Vägtransporters egenskaper och driftprinciper. Väg
trafikens beskattning och tillståndspolitik. (Motsvarar kurser
na 7.71.49 och 3-14.22)
Litteratur: Meddelas på föreläsningarna.
Obligatoriska förkunskaper : 7.71.105
7.71.170 Järnvägs-, sjö- och lufttrafik (3 sv)

30 + 40 ht
Lärare : spec lär TkL Junnila, DI Laune DI Lehvonen,
Innehåll:*Järnvägs-, sjö- och lufttrafikens administration, 
prognoser, fordon och fartyg, kostnader, drift och ställning i 
transportkedjan. (Motsvarar kurserna 7.71.50 och 7.71.57) 
Litteratur: Meddelas på föreläsningarna.
Obligatoriska förkunskaper : 7.71.160
7.71.175 Trafikteknikens specialfrågor (3 sv)

25 + 30 vt 
Lärare : prof Lyly
Innehåll : Fördjupning i trafikteknikens delområden i synnerhet
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systemanalys oeh ADB-tillämpningar. (Motsvarar kurserna 
7.71.46 och 7.71.61)
Litteratur: Meddelas på föreläsningarna.
Förkunskaper: Obligatoriska och alternativa studieperioder av 
samhällstekniska inriktninghsalternativen i trafikteknik.
7.71.180 Trafikteknikens föränderlig studieperiod (1 sv)

15 + 0 vt 
Lärare: spec lär NN
Innehåll: Behandlas aktuellt ämne som förändras årligen. (Mot
svarar kursen 7.71.65)
Litteratur: Meddelas på föreläsningarna.
7.71.185 Specialarbetena i trafikteknik (4 sv)

0 + 160 ht + vt
Lärare: prof Lyly, bitr prof Rytilä, lab ing Pursula 
Innehåll: Forsknings-, planerings- och utredningsuppgifter. 
(Motsvarar kursen 7.71.76)
7.7I.I9O Seminarium i trafikteknik (2 sv)

10 + 30 ht + vt
Lärare: bitr prof Rytilä, prof Lyly
Innehåll: Föredrag av studenter över givna ämnen. (Motsvarar 
kursen 7.71.70)
7.71.195 Licentiatseminarium i trafikteknik (1,5-4 sv)

30 + 30 ht + vt
Lärare: prof Lyly, spec lär NN
Innehåll: Behandling av ämnen angående fortsättningsstudier, 
föredrag av studenter, gästföreläsningar. (Motsvarar kursen 
7.71.91)

7.73 VATTENFÖRSÖRJNINGS- OCH AVLOPPSTEKNIK
prof: TkD Eero Kajosaari, R 347, C-2491
lab ing: DI Ari Järvinen, R 349, C-2852
ass: tf, DI Markku Pelkonen, R 348, C-2851
spec lär: MKD Erkki Vuori, DI Juha Kaila, TkL Matti Valve, 
R 348, C-2851
byråsekr: Kristiina Rousu, R 262, C-2168

Studieperioder
7.73.105 VA-teknikens grunder (1 sv)

26 + 0 ht
Lärare: prof Kajosaari
Innehåll: VA-teknikens innehåll och historia. Vattenförsörj
ningens miljöhygieniska betydelse. Arrangemang vid vattenför
sörjningen. Principerna för vattenbehandling och -distribu
tion. Avloppsnätets funktion och anläggningar i huvuddrag. 
Principerna för avloppsvatthets behandling, avloppsvattnets 
miljöinverkan.
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7.73.111 VA-tekniska ledningsnät (3,5 sv)
20 + 40 ht

Lärare: prof Kajosaari ^ J . ,Innehåll: Dimensionering ooh planering av vattenledning ocn 
avloppsnät inom samhället samt därtill hörande pumpnings- 
ooh reservoiranläggningar.
Litteratur: Meddelas på föreläsningarna.
Obligatoriska förkunskaper: 7.73«Ю5
7.73.112 Generalplanering av VA-system (1,5 sv)

16 + 20 vt
Lärare: prof KajosaariInnehåll: Regionala lösningen vid VA-teknik for samhallen och 
därtill hörande tekniska arrangemang och anläggningar. Admi
nistration, ekonomi och lagstiftning av VA-system.
Litteratur: Meddelas på föreläsningarna.
Obligatoriska förkunskaper: 7.73.111
7.73.113 Vattenkemi (2,5 sv)

10 + 80 ht
Lärare: TkL ValveInnehåll: Vattenkemi i huvuddrag, utförandet av de viktigaste 
analyserna för vatten och avloppsvatten, uppföljning av vat
tenkvaliteten i vattendrag och vid behandlingsverk. 
Litteratur: Meddelas på föreläsningarna.
Obligatoriska förkunskaper: 5.35.109, 5.35.110
7.73.120 Miljöhygien (1,5 sv)

20 + 0 ht 
Lärare: MKD VuoriInnehåll: Människan som del av naturen, miljöfaktorernas^in
verkan på människans välbefinnande. Hälsoeffekterna av mil
jöns kvalitativa försämring (jordmån, vattenmiljö, luft, 
buller, visuell miljö). Dricksvattnets hälsoeffekter. 
Litteratur: Meddelas på föreläsningarna.
7.73.1ЗО Vattenbehandlingsprocesser och -anläggningar (3 sv) 

20 + 60
Lärare: prof KajosaariInnehåll: Vattenbehandlingens mål, kvalitetsnormer for vat
ten. De viktigaste delprocesserna vid vattenbehandling. Be
handlingsverk för yt- och grundvatten, deras skötsel och 
driftsekonomi.
Litteratur: Meddelas på föreläsningarna.
Obligatoriska förkunskaper: 7.73.105, 7.73.113, 7.73.120
7.7З.1З5 Specialfrågor vid vattenbehandling (3 sv).

10 + 50 ht + vt (börjar läsåret 1986-87, årligen 
alternerande med 7.73.145)

Innehåll: Specialfrågor i anslutning till förorenat råvatten 
och vatten av dålig kvalitet, användningsmöjligheter och be
handlingsmetoder för exceptionella ravatten (regn-, havs- 
och spillvatten).
Litteratur: Meddelas på föreläsningarna.
Obligatoriska förkunskaper: 7.73.130
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7.73-140 Avloppsvattnets behandlingsprocesser och -verk (3 sv) 
20 + 60 vt

Lärare : prof Kajosaari
Innehåll: Uppskattning av behandlingsbehovet för avloppsvat
ten. De vanligaste delprocesserna vid behandlingen. Dimensio
nering , planering, skötsel och driftsekonomi för de vanligas
te typerna av avloppsreningsverk.
Litteratur: Meddelas på föreläsningarna.
Obligatoriska förkunskaper : 7.73.105, 7.73.1 13, 7.73- 120
7.73.145 Specialfrågor vid avloppsvattenbehandling (3 sv)

10 + 50 ht + vt (börjar läsåret 1987-88, årligen 
alternerande med 7.73.135)

Lärare : NN
Innehåll : Effektiverade behandlingsmetoder av avloppsvatten, 
behandling och nyttobruk av slam från spi11vattenverk. 
Litteratur: Meddelas på föreläsningarna.
Obligatoriska förkunskaper : 7.73.140
7.73.150 Industrins vattenförsörjning (2 sv)

16 + 0 ht (börjar läsåret 1986-87)
Lärare : prof Kajosaari
Innehåll : Vattenbehov och kvali tetsförändringar för de vik
tigaste produktionsbrancherna. Spillvattnets kvalitet och 
möjligheterna att minska recipientbelastningen, exempel på 
förverkligade lösningar. Lagstiftningen för industrins vat
tenförsörjning och dess tillämpning.
Litteratur: Meddelas på föreläsningarna.
Obligatoriska förkunskaper: 7.73.130, 7.73.140, 8.29.115
7.73.I6O Vattenförsörjningens grundvattensteknik (3 sv)

28 + 10 vt (börjar läsåret 1986-87)
Lärare : NN
Innehåll : Jordmånens och berggrundens grundvatten: förekomst 
och kvalitet, teknik för artificiellt grundvatten, brunnarnas 
hydraulik och anläggningsplanering, skyddsteknik för grund
vatten.
Litteratur: Meddelas på föreläsningarna.
Obligatoriska förkunskaper: 7.73-105, 7.73-113, 7.73.120
7.73.170 Allmän studieperiod i kommunal avfallshantering 

(2 sv)
30 + 0 ht 

Lärare : DI Kaila
Innehåll: Mängd och koncistens av fast avfall, allmän plane
ring av avfallshantering, organisation och ekonomi, renhåll
nings v er k samhet en. Lagstiftningen för avfallshantering och 
dess tillämpning.
Litteratur : Meddelas på föreläsningarna.
Obligatoriska förkunskaper: 7.73.120
7.73.171 Insamlings- och transportsystem vid avfallshante

ring (2 sv)
10 + 10 vt (årligen alternerande med 7.73-172)

Lärare : DI Kaila
Innehåll: Utrustning vid insamling och transport av avfall. 
Optimering av insamlings- och transportrutter samt tidta
beller.



303

Litteratur : Meddelas på föreläsningarna.
Obligatoriska förkunskaper : 0.02. 105, 7.73.170
7.73.172 Avfallets hantering och placering (2 sv)

10 + 10 vt (årligen alternerande med 7.73.171, på 
läroplanen 1986-87)

Lärare; DI Kaila
Innehåll; Avfalssortering, -hantering och slutgiltig place
ring, avfall som energikälla och råmaterial.
Litteratur: Meddelas på föreläsningarna.
Obligatoriska förkunskaper: 7.73.170
7.73.180 Datamaskinens användning inom vattenförsörjnings- 

tekniken (2 sv)
20 + 10 vt (börjar läsåret 1986-87)

Lärare: NN
Innehåll: Simulering och dimensionering av vattenförsörj- 
ningsnät. Användningen av matematiska metoder inom VA-tek- 
niken.
Litteratur: Meddelas på föreläsningarna.
Obligatoriska förkunskaper: 0.02.104, 0.02.105, 7.73.111
7.73.182 Specialarbete i vattenförsörjningsteknik (2-4 sv)

0 + 80... 160 ht + vt 
Ansvarig lärare: prof Kajosaari
Innehåll: Självständigt utfört projekterings- eller labo- 
ratotiearbete eller annat utredningsarbete, som hänför sig 
till VA-tekniken eller avfallshanteringen.
7.73.I85 VA-teknikens seminarium (2 sv)

27 + 0 vt (börjar läsåret I986-87)
Lärare: prof Kajosaari
Innehåll: Föredrag över givna ämnen av de studerande. 
Obligatoriska förkunskaper: Obligatoriska studieperioder 
inom fördjupad studieinriktning för VA-teknik.
7.73.190 VA-teknikens licentiatseminarium 

27 + 0 ht & vt 
Lärare: prof Kajosaari
Innehåll: Behandling av frågor i anslutning till fortutbild- 
ningen, föredrag av de studerande, gästföreläsningar. 
Obligatoriska förkunskaper: Di-examen, huvudämne eller första 
fördjupningsobjekt: VA-teknik.
7.7З.195 Specialfrågor för u-ländernas vattenförsörjning 

(2,5 sv)
30 + 10 vt (börjar läsåret 1986-87)

Lärare: NN
Innehåll: U-ländernas särdrags inverkan på vattenförsörjnings- 
teknisk planering och val av tekniska lösningar, exempel på 
förverkligade anläggningar.
Litteratur: Meddelas på föreläsningarna.
Obligatoriska förkunskaper: 7.73.112, 7.73.130, 7.73.140,
7.73.160
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7.82 BETONGTEKNIK
prof: Vesa Penttala, R 251, C-2703
forsk: DI Ari Ipatti, R 218, C-2727
spec lär: DI Tarja Häkkinen, R 204, C-2710
kansli: R 248, C-2498

Studieperioder
7.82.105 Byggnadsmaterialer (2 sv)

27 + 16 vt
Lärare: prof Penttala och DI Häkkinen
Innehåll: Hållfasthets- och fysikaliska egenskaper av de van
ligaste byggnadsmaterialer; tillverkning, kvalitetskontroll, 
användning och utvecklingstendenser; metaller; trä och träba- 
serade material; silikatbaserade material; tegel, bruk, natur
sten och kalksandsten; organiska material; plaster, värmeiso- 
leringsmedel, bitumen.
Litteratur: Meddelas på föreläsningarna.
7.82.110 Grunder i betongteknik (3 sv)

40 + 47 vt
Lärare: prof Penttala
Innehåll: Strukturen och mekaniska-, värme- och fukttekniska 
egenskaper av betong; betongteknologi, proportionering av be
tong och gjutningmetoder av betong; betongtillsatsmedel; frost
beständighet av poröst material och egenskaper av betong i 
gränstemperaturer; korrosion i betong och armerade betongkon
struktioner; statistisk behandling av provresultat och kvali
tetskontroll; betongens användning; grunder i armeringstek- 
nik.
Litteratur: Meddelas på föreläsningarna.
7.82.120 Betongkonstruktioners tillverkningsteknik 

27 + 0 ht
Lärare: prof Penttala
Innehåll: Betongkonstruktioners historia, betongens använd
ning; betongkonstruktionernas tillverkning i byggnadsplats, 
betongelementer, tillverkning i fabrik och monteringsteknik; 
betonggjutning på vintertid; specialmetoder i betonggjutning; 
cement- och betongindustri; betongens arkitektoniska möjlig
heter; form- och armeringsteknik.
Litteratur: Meddelas på föreläsningarna.
Obligatoriska förkunskaper: 7.82.110
7.82.130 Specialstudieperiod i betongteknik (4 sv)

27 + 47 ht
Lärare: prof Penttala
Innehåll: Betongteknologi; kemi av cement och delmaterial, 
tillsatsmedel, fiberbetong, polymerbetong, betong av hög håll
fasthet, lättballastbetong (tillverkning, proportionering, an
vändning); betongkonstruktioners beständighet och armerings
korrosion; lättbetong- och specialbetongprodukter; betongtek
nik av spännarmerade konstruktioner; betongkonstruktioners pro
duktutveckling.
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Litteratur: Meddelas på föreläsningarna.
Obligatoriska förkunskaper: 7.82.120
7.82.140 Seminarium i betongteknik (2 sv)

25 ht + vt
Lärare: prof Penttala och DI Ipatti _
Innehåll: Studerandenas föredrag över ämnen inom betongteknik. 
Förkunskaper: 7.82.120
7.82.151 Specialarbete i betongteknik (4-8 sv) 

ht + vt
Lärare: prof Penttala _Innehåll: Litteraturundersökning eller experimente! undersök
ningar av vilka görs en forskningsrapport.
Förkunskaper: 7.82.130
7.82.160 Licentiatseminarium i betongteknik (3 sv)

20 vt
Lärare: prof Penttala . ,Innehåll: Studerandes föredrag över ämnen inom betongteknik.

7.83 STÅLKONSTRUKTIONSTEKNIK 

prof NN, R 207, C-2427 
ass: NN, R 206, C-2272 
spec lär: se studieperioder 
kansli: R 248, 0-2498

Studieperioder

7.83.110 Allmän studieperiod i metallkonstruktioner (4 sv)
54 + 54 ht

Ansvarig lärare: prof NN ...Innehåll: Konstruktionsstål och stålprodukter. Dimensionering 
av stålkonstruktionselement och skarvar. Dimensionering av 
byggnader med stålstomme och deras konstruktionsdelar. Alumi
niumkonstruktioner. Ekskursioner. Projekteringsövning. (Mot
svarar närmast kursen 7.11.10)
Litteratur: RIL 113 eller NJA, Stålbyggnadshandboken; RIL 90; 
SFS 2373; ByggBS B7.
Obligatoriska förkunskaper: 7.82.105 och 7.54.110
7.83.120 Specialstudieperiod i metallkonstruktioner (4 sv)

54 + 54 vt
Ansvarig lärare: prof NN
Innehåll: Projektdokument. Plåtfält med avstyvningar och bal
kar med tunt liv. Kranbanor. Tunnplåtskonstruktioner. Special
problem i byggnader med stålstomme: stagning, komplettering 
av stomme, brandisolering och brandteknisk dimensionering. 
Fackverk av stål. Utmattningsbelastade konstruktioner. Spe
cialkonstruktioner. Sanering. Projekteringsövning. (Motsvarar 
delvis kurser 7.11.10 och 7.11-13) •
Litteratur: ByggBS B6; SFS 2378; Rautaruukki Oy, Putkipalkki-
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käsikirja.
Obligatoriska förkunskaper: 7.83.110
7.83.130 Tillverkningsteknik av stålkonstruktioner (2 sv)

27 + 27 vt
Ansvarig lärare: prof NN, flera spec lärare 
Innehåll: Arbeten, maskiner och anordningar i verkstaden. 
Tillverkning av tunnplåtskonstruktioner. Transporteringar. 
Monteringsarbete och därvid använda anordningar. Planering 
ur tillverkningsteknisk synpunkt. Toleranser. Tillverknings- 
kontroll i verkstaden och på arbetsplatsen. Arbetarskydd. 
Ekskursioner.
Obligatoriska förkunskaper: 7.83.110
7.83.140 Seminariet i stålkonstruktionsteknik (2 sv)

27 + 0 vt
Ansvarig lärare: prof NN
Innehåll: Föredrag över problem i stålkonstruktionsteknik.
7.83.150 Specialarbeten i stålkonstruktionsteknik (2-4 sv) 

ht + vt
Ansvarig lärare: prof NN
Innehåll: Litteraturundersökning eller experimentell undersök
ningsarbete i valt ämne.
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8 LANTMÄTERIAVDELNINGEN

PROFESSURER

8.20 Fastighetslära
8.29 Ekonomisk rätt
8.57 Fotogrammetri

8.06 Geodesi professor Martikainen 
professor Virtanen 
professor Hollo 
professor Kilpelä

STUDIERADGIVNING
På lantmäteriavdelningen ges studierådgivning i fackliga och 
allmänna frågor. Facklig rådgivning ges av alla yrkesämnesla- 
rare samt assistenter. Studierådgivaren och studiesekretera
ren, som är anträffbara under sina mottagningstider i rum M 
111 (tel 4512892), ger allmän rådgivning. Mottagningstiderna 
meddelas på anlagstavlan bredvid rummets dörr.

UNDERVISNING 
8.06 GEODESI
prof: TkD Matti Martikainen, M 211, C-2511
bitr prof: TkL Martti Tikka, M 135, C-2535
doc: FD Teuvo Parm, TkD Pekka Rahkila
överass: TkL Kirsi Makkonen, M 213, С-2150
ass: TkL Jaakko Santala, M 204, C-2942; NN, M 214, C-2513
spec lär: DI Risto Nuuros, M 202; DI Hannu Sauliala, M 202; 
DI Timo Tuhkanen, M 202 ; DI Pertti Heikkilä, M 202 ; DI Jukka 
Varonen, M 202 ; FM Jaakko Mäkinen, M 202 ; FM Matti Ollikai
nen, M 202
byråsekr: Sirkka-Liisa Lahtinen, M 215, C-2891

Studieperioder

8.06.100 Utjämningskalkyl (3 sv) 
27 + 27 ht

Lärare: prof Martikainen
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Innehålls Fel, fördelningar, testning av observationer, fel- 
och villkorsekvationer, allmän utjämningsuppgift, specialfall, 
tillämpningar. Obligatoriska övningsarbeten. (Motsvarar kursen 
8.06.00)
Litteratur: Hirvonen: Tasoituslasku; Mikhail: Observations and 
Least Squares.
Förkunskaper: 0.01.115, 0.02.101, 0.02.102
8.06.101 Praktisk geodesi III (3 sv)

27 + 13 ht, 0+13 vt, 5 d fältövningar 
Lärare : doc Parm, spec lär M Ollikainen och J Mäkinen 
Innehåll : Astronomiska, fysikaliska och satellitbaserade meto
der inom geodesin. Obligatoriskt seminarium och fältövningar. 
(Motsvarar delvis kurserna 8.06.04, 8.06.05, 8.06.06) 
Litteratur: Hirvonen: Matemaattinen geodesia (delvis); Torge: 
Geodesy.
Förkunskaper : 8.06.102, 8.06.140
8.06.102 Matematisk geodesi (2 sv)

27 + 27 vt
Lärare : prof Martikainen
Innehåll : Sfärisk trigonometri, koordinatsystem och kartpro
jektioner. Obligatoriska övningsarbeten. (Motsvarar delvis 
kursen 8.06.01)
Litteratur: Hirvonen: Matemaattinen geodesia (delvis); Torge: 
Geodesy, Richards, Adler: Map Projections.
Förkunskaper : 8.06.115
8.06.110 Grundstudieperiod i geodesi (3 sv)

40 + 27 vt, 5 d fältövningar 
Lärare : bitr prof Tikka
Innehåll : Allmän bild av den praktiska geodesins grunder och 
uppgifter. De enklaste mätningsmetoderna. Generell presentation 
av mätningsinstrument och deras hantering i enklare mätnings- 
och kartläggningsuppgifter. Obligatoriska instrument- och räk
neövningar, övningsarbete samt fältövningar. (Motsvarar kursen 
8.06.10)
Litteratur: Tikka: Käytännön geodesia. Mittauskojeet (delvis); 
Tikka: Käytännön geodesia. Mittausmenetelmät (delvis).
8.06.115 Praktisk geodesi I (7 sv)

54 + 27 ht, 27 + 54 vt, 0+12 ht, 12 d fältövningar 
Lärare : bitr prof Tikka
Innehåll : De vanligaste mätningsinstrumentena och deras kon
struktionsprinciper. De mest allmänna mätnings- och beräknings
metoderna samt tillämpningar. Detalj- och stommätning. Triangu
lering och polygonmätning, precisionsavvägning. Kartläggnings- 
mätningar och tekniska specialmätningar. Obligatoriska övnings
arbeten och fältövningar. (Motsvarar kursen 8.06.15)
Litteratur : Tikka: Käytännön geodesia. Mittauskojeet; Tikka: 
Käytännön geodesia. Mittausmenetelmät ; Förordning om planlägg- 
ningsmätning (493/82) ; Anvisningar för planläggningsmätning, 
Lantmäteristyrelsens publikation 1985.
Förkunskaper : 8.06.110
8.06.120 Praktisk geodesi II (5 sv)

27 + 13 ht, 27 + 13 vt 
Lärare : prof Martikainen
Innehåll : Planering av plan- och höjdstomnät, testning av
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planen, tredimensionell utjämning. Obligatoriska övningsarbeten.
(Motsvarar delvis kursen 8.06.20) TT . qiir.v_v
Litteratur: Blaohut, Chrzanowski, Saastamoinen: Urban Survey
ing and Mapping.
Förkunskaper : 8.06.100, 8.06.102
8.06.125 Ingenjörsgeodesi (2 sv)

27 + 0 ht
Lärare : soec lär J Varonen
Innehåll: Mätningar inom ingenjörsgeodesm: fel, toleranser, 
standarder, specialutrustning, byggnads-, maskinbyggnads-,
skeppsbyggnadsmätningar, tillämpningar vidjnstallationsmät^
ningar, deformations- mm matningar. 
i form av seminarie-/övningsarbeten.
Litteratur: Föreläsningskompendium

Studieperioden absolverás

8.06.130 Geodesi, R- och V-avd (2 sv)
27 + 27 ht

Lärare : spec lär Heikkilä . .Innehåll: Geodetiska instrument och metoder, felteorins grunder, 
toleranser. Obligatoriska instrument- och räkneövningar. (Mot
svarar kursen 8.О6.3О) _Litteratur: Uotila: Tietekniikan geodeettiset mittaukset; Heino
nen, Kuparinen, Lindholm: Mittamiehen käsikirja; mm.

8.O6.131 Gruvmätning (1 sv)
27 + 0

Lärare: spec lär Heikkilä eInnehåll:*Geodetiska tillämpningar inom gruvmätningen. Räkneöv
ningar. Studieperioden är avsedd för studeranden vid bergsin
dustriavdelningen. (Motsvarar delvis kursen 8.06.30)
Litteratur: Stigzelius: Kaivosmittaus; Tikka: Käytännön geode
sia. Mittausmenetelmät ; mm.
Förkunskaper : 8.Об.130
8.06.140 Geodetiska instrument (3 sv)

40 + 13 ht
Lärare : bitr prof Tikka . K.Innehåll: De nyaste mätinstrumenten och deras användningsmöj
ligheter. Utvecklingstendenser och -möjligheter inom instru
menttillverkningstekniken. Inverkan på mätningsmetoder. (Mo
svarar kursen 8.06.40) . ...Litteratur: Tikka: Käytännön geodesia. Mittauskojeet; föreläs
nings kompendium.
Förkunskaper : 8.06.115, del mätningsinstrument
8.06.141 Kalibrering av geodetiska instrument (2 sv)

27 + 27 vt
Lärare : spec lär NN 4Innehåll : Fel, standarder, kalibreringsmetoder, praktisk kali
brering som obligatoriskt övningsarbete samt statistisk test
ning av observationsmaterialet. .Litteratur: Laboratorio- ja kenttäkalibrointimenetelmista mit
taustekniikassa, pubi. av Laboratoriet för Geodesi, 5:1979; 
föreläsningskompendium; mm.
Förkunskaper : 8.06.140
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8.06.152 Kartografi I a (4,5 sv)

27 + 40 vt, 27 + 27 ht 
Ansvarig lärare: spec lär Sauliala
Innehåll: Introduktion i kartografi, kartframställningsteknik, 
avbildningstekniska grunder. Obligatoriska övningsarbeten. (Mot 
svarar delvis kurser 8.06.50, 8.06.55, 8.06.60)
Litteratur: Keates: Cartographic Design and Production; mm.
8.06.153 Kartografi I b (1,5 sv)

13 + 27 vt
Ansvarig lärare: spec lär Artimo
Innehåll : Kartframställningens historia, utländsk kartfram
ställning, kartframställningsorganisat ioner, kartframställning 
som process, grunder i projectionslära. Obligatoriska övnings
arbeten.
Litteratur : Kartläggningen av Finland i Atlas över Finland 
(Suomen kartaston vihko 112).
Förkunskaper : 8.06.152
8.06.151 Kartografi II (2 sv)

27 + 27 ht 
Lärare : TkL Makkonen
Innehåll: Utvecklingen inom kartografiautomat ionen, kartre
gister och deras planering, geodata och -baser, tillämpnings
exempel om datorbaserad kartografi. Obligatoriska övningsar
beten. (Motsvarar delvis kursen 8.06.65)
Litteratur: Taylor (ed.): The Computer in Contemporary Carto
graphy; Monmonier: Computer-Assisted Cartography: Principles 
and Prospects ; mm.
Förkunskaper: 8.06.152, 3.76.105
8.06.161 Kartografi III a (2 sv)

27 + 27 ht
Lärare : spec lär Tuhkanen
Innehåll: Topografisk och hydrografisk kartografi, framföran
det av form- och höjdrelationer, generalisation, adb-tillämp- 
ningar, kartläggningsprocessens funktions- och informationsin
nehåll. Obligatoriskt seminariearbete. (Motsvarar delvis 
kursen 8.06.60)
Litteratur: Föreläsningskompendium 
Förkunskaper : 8.06.151 , 8.06.152, 8.06.153
8.06.162 Kartografi III b (2 sv)

27 + 27 vt
Ansvarig lärare : TkL Makkonen
Innehåll : Om traditionell och numerisk temakartering: infor
mationskällor, produktion som process utnyttjandet. Obliga
toriska övningsarbeten. (Motsvarar delvis kursen 8.06.65) 
Litteratur: Föreläsningskompendium 
Förkunskaper : 8.06.152, 8.06.153
8.06.165 Apparatur inom kartografiautomation (1 sv)

20 + 6 ht 
Lärare : spec lär NN
Innehåll: Apparatur för insamling, behandling och grafisk ut
matning av data ; kartografiska uppgifter vid adb-baserade 
system. Obligatoriskt övningsarbete.
Litteratur: Föreläsningskompendium 
Förkunskaper: 8.06.151
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8.06.166 Algoritmer i kartografi (2 sv)
27 + 27 vt

Ansvarig lärare: TkL Makkonen
Innehåll: Tillämpningar av geometriska algoritmer i dator- 
stydd kartografi. Obligatorisk programmeringsovning. _
Litteratur: Monmonier: Computer-Assisted Cartography : Prin
ciples and Prospects (delvis); Pavlidis: Algorithms for 
Graphics and Image Processing (delvis); föreläsningsKompen- 
dium.
Förkunskaper : 8.06.151
8.06.171 Lantmäteriets databehandling I (3 sv)

27 + 27 vt
Lärare: spec lär NN л .Innehåll: Grundkunskaper i programmeringsteknik, data- осп 
datasystems uppbyggnad samt datakontroll för studerande pa 
1antmäteriavdelningen. Obligatorisk programmeringsovning. 
Litteratur: Kernighan, Pianger: The Elements of Programming 
Style; Sulonen, Syrjänen: Ohjelmointitekniikka; Syrjänen,
Sarlin: Tiedostorakenteet; Mäntylä : Tietokannan suunnittelus
ta; Känsälä: Teknismatemaattisten tietokoneohjelmien valmis
taminen; Känsälä: Teknismatemaattisten tietokoneohjelmien mo
dulien ohjelmointi.
Förkunskaper: 3.76.105
8.06.172 Lantmäteriets databehandling II (2 sv)

27 + 27 ht
Lärare: spec lär NN ., , . ПInnehåll : Om adb-tillämpningar vid lantmäteri fackets olika 
sektorer (fastighets- och mätningsuppgifter), numeriska data
baser och deras utnyttjande, exempel av genomförda tillam- 
ningar. Obligatorisk systemanalysövning.
Litteratur: Föreläsningskompendium
3.06.174 Lantmäteriets databehandling III (2 sv)

27 + 27 vt
Lärare : spec lär NN _ .Innehåll : Grundkunskaper om datorsystemets struktur och funk
tion. Obligatoriskt övningsarbete.
Litteratur: Zaks, Lesea: Theory and Practice of Microproces
sors; Lorin: Introduction to Computer Architecture and Organi
zation; föreläsningskompendium.
Förkunskaper: 8.06.172
8.06.175 Programarbete i landmäterlets databehandling (5 sv)

13 + 54 ht + vt
Lärare : spec lär NN ,Innehåll : Planering och förverkligande av ett problemorienterat
informationssystem.
Förkunskaper : 8.06.171 , 8.06.172.
8.O6.I8O Licentiatseminarium i geodesi och kartografi (1-4 sv) 

27 + 0 ht
Lärare : prof Martikainen
8.O6.19O Specialarbete ; geodesi, kartografi, adb (5 sv)
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8.20 FASTIGHETSLÄRA
prof: TkD Pekka V Virtanen, M 105, C-2505
bitr prof: TkD Ossi Heiskanen, M 103, 0-2538; TkL Kari I Le- 
väinen, M 325, С-211Ю (ht tjänstledig); vk DI Ensio Tommola
doc: TkD Lauri Kantee; TkD Jorma Kantola
lab ing: DI Hannu Aarnio, M 104, C-2504 (tjänstledig); vk 
DI Outi Torkkeli
ass: DI Veikko Niemelä, M 118, 0-2542 (tjänstledig); vk DI Ta
ru Järvinen; Pirjo Saksa, M 307, C-2141; DI Outi Torkkeli,
M 114, C-2540 (tjänstledig); vk Kim Westberg
spec lär: FtM Simo Hannelius, M 116, C-2540; agr Tuomo Heik
kilä, M 116, C-2540; FD Erkki Jauhiainen, M 116, C-2540; TkL 
Timo Linkola, M 116, C-2540; DI Jukka Noponen, M 116, C-2540;
PL Harri Rosberg, M 116, C-2540, TkD Aulis Tenkanen, M 116, 
C-2540; DI Hannu Hirsi, M 116, C-2540; AFD Mäntylahti, M 116, 
C-2540; DI Ari Kosonen, M 116, C-2540; DI Kaarle Klemola, M 116, 
C-2540

Studieperioder
8.20.100 Fastighetslärans grunder (1 sv)

20 + 0 vt
Lärare: prof Virtanen och bitr prof Heiskanen 
Innehåll: De viktigaste begreppen vad beträffar fastigheter, 
fastigheternas egendomsdelar, fastighetsuppgifter: fastig- 
hetsförrättningar och -förvaltning, organisationer som an
svarar för fastighetsuppdrag, fastighetsregistersystemen och 
deras utvecklingsmål, jordskiftets och fastighetsregleringens 
historia, kolonisationsverksamhetens historia i Finland, öv
rig fastighetsväsenutveckling i Finland, lägenheternas del
ning och delningsbegränsningar, fastighetsindelningens ut
veckling, vägförrättningar, förfarandet vid fastighetsför- 
rättningar.
8.20.101 Fastighetsplanering (2 sv)

16 + 26 ht
Lärare: TkD Tenkanen
Innehåll: Den officiella fastighetsplaneringens allmänna mål, 
byarnas struktur, fastighetsstrukturens betydelse inom jord- 
och skogsbruket, fastighetsplanering på jord- och skogsbruks- 
områden. övrig fastighetsplanering, fastighetsplanering och 
omgivningskultur, modern ägoregleringsverksamhet. 
Förkunskaper: 8.20.100
8.20.102 Värderingsteknik I (1 sv)

26 + 0 vt
Lärare: prof Virtanen
Innehåll: Värderingssituationen, värderingsobjekt, värde
ringens grundbegrepp, ägoslagsvärdering, skiftesvärdering, 
värdering i samband med vägförrättningar, beskattningsvär- 
dering.
Förkunskaper: 8.20.100
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8.20.104 Byggnads- och strandplanering (4 sv)
26+0 vt, 0 + 51 ht 

Lärare : TkL LinkolaInnehåll: Detaljplanering, speciellt byggnads- och strandpla
nering av kommuncentrum, planering av trafik och samhällstek- 
nik, värdering av uppgjorda planer. Tre övningsarbeten:^Bygg- 
nadsplan för småhusområde, byggnadsplan för bebyggt område, 
strandplan.
Förkunskaper : 9*36.150, 8.29.120
8.20.106 Värderingsteknik II (2 sv)

24 + 26 vt
Lärare : prof Virtanen
Innehåll: Värderingsmetoder fördjupande (behandling), köpe- 
prisets uppkomst, teorin om fastställande av ersättning, pla
neringens inverkan på markvärdet, stadens markpolitik, spe
cialfrågor som ansluter sig till värderingen (strandområden 
mm. ).
Förkunskaper: 8.20.102
8.20.107 Värderingsteknik III (5 sv)34 + 15 + seminarieövningar + exkursioner ht 
Lärare : prof Virtanen
Innehåll: Teori och praktik för fastighetsmarknader, jordränte
teorier, ekonomiska utvecklingens inverkan på fastigheters 
värde, speciella värderingsproblem. Referat av utländsk lit
teratur vid seminarieövningarna.
Förkunskaper: 8.20.106
8.20.108 Värderingsteknik IV (2 sv)

26 + 26 vt
Lärare : NN
Innehåll: Statistiskmatematiska metoder inom fastighetsvär
deringen och deras tillämpning.
8.20.109 Landsbyggdens planering (4 sv)

26 + 15 ht, 0+30 vt, exkursion
Lärare : prof Virtanen
Innehåll : Generell planering av■landsbyggdsområden inom olika 
sektorer samt helhetsinriktad planering, byplanering, plane
ring av stränders användning, planering av jordmaterialanvänd
ning , planering av rekreationsområden och stråk, markpolitik. 
Som övningsarbete görs en markdispositionsplan för en viss 
kommun.
8.20.110 Information om lantmäteri facket (1 sv)

24 + 0 ht
Lärare : studierådgivaren
Innehåll: 1) Om studerandet vid lantmäteriavdelningen: examens 
uppbyggnad och TH:s examensstadga, fördjupningsområdenas an
knytning till olika uppgifter inom lantmäteri facket, presenta
tion av studieperioderna och studieplanering ; 2) olika upp
gifter inom lantmäterifacket och deras anknytning till övriga 
samhälleliga aktiviteter: uppgiftshelheter och behövliga upp
gifter, central fackterminologi ; 3) lantmäteri fackets historia, 
nuläge och framtid.
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8.20.115 Fastighetsteknik I (7 sv)
26+0 ht, 12 + 26 vt, 24 + 26 ht, 26 + 26 vt, exkur
sioner 4 h

Lärare : bitr prof Heiskanen
Innehåll : Utförande av fastighetsförrättningar som faller 
inom ramen för jordregistersystemet med juridiska och fastig- 
hetsläreuppgifter samt planeringsproblem som är förknippade 
med förrättningar.
Förkunskaper: 8.20.100
8.20.120 Fastighetsteknik II (5 sv)

26 + 39 ht, 26 + 39 vt 
Lärare : bitr prof Heiskanen
Innehåll: Utförandet av krävande fastighetsförrättningar inom 
ramen för jordregistersystemet med därtill hörande rättsliga 
och fastighetslärouppgifter samt markdispositionsproblem. 
Specialfrågor vid fastighetsförrättningar.
Förkunskaper: 8.20.115, 8.20.139
8.20.129 Jordartslära (2 sv)

26+8 vt, exkursion
Lärare : AFD Mäntylahti
Innehåll : 1) Tillväxtfaktorerna och deras arter samt växternas 
krav på underlaget. 2) Uppkomsten av mineraljordarter och 
torvmarker. 3) Faktorer som inverkar på jordens produktivitet. 
4) Jordens struktur och näringsekonomi.
8.20.130 Lantbruk (3 sv)

26 + 26 vt + exkursioner
Lärare : NN
Innehåll: De allmänna förutsättningarna för att bedriva jord
bruk i Finland. Grunderna för gårdsbrukets produktionsverksam
het och lantbrukets beskattning. Lantbrukspolitiken och dess 
målsättningar. Strukturpolitiken inom lantbruket.
8.20.138 Skogsbruk (1 sv)

26 + 0 ht
Lärare : FtM Hannelius
Innehåll: 1) Finlands skogstillgångar och deras användning.
2) Vårt lands skogspolitiska målsättningar och medlen att för
verkliga dem. 3) Skogsbranschens organisationer och deras 
verksamhet. 4) Skogsbeskattningen.
8.20.139 Skogsvärdering (4 sv)

28 + 28 vt, 0+13 ht, fältövningar 1 vecka 
Lärare : FtM Hannelius
Innehåll : 1) Skogarnas ståndortsklassificering. 2) Skogssköt- 
selns centrala principer. 3) Trädbeståendets inventeringsme
toder. 4) Mångsidigt utnyttjande av skogsbeståndet. 5) Skogs- 
värderingens metoder. 6) Skogsvärdekalkyl. 7) Skogsbrukets 
planering i huvuddrag.
Förkunskaper : 8.20.138
8.20.143 Husbyggnadslära (2 sv)

24 + 24 ht 
Lärare : DI Hirsi
Innehåll : 1) Olika byggnader. 2) Konstruktioner. 3) Byggnads- 
processen. Byggnads- och underhållskostnader för byggnader.
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8.20.144 Byggnadsvärdering (2 sv)
26 + 26 ht

Innehåll : Byggnaden som ekonomisk nyttighet, teknisk produkt 
och i juridisk betydelse, byggnadernas kostnads- och värdebe
grepp. Värderingsmetoder för olika byggnader.
Förkunskaper : 8.20.143, 8.20.102
8.20.150 Arkivlära (2 sv)

24 + 24 ht
Innehåll: 1) Arkivbranschens allmänna begrepp och arkivbestäm
melserna i huvuddrag. 2) Arkiv med anknytning till lantmä- 
teriet. 3) Dokumentens offentlighet, sållning och mikrofilm
ning. 4) Arkivrum och inventarier. 5) Skötseln av dokument.
6) Användningen av dokument, i synnerhet från 1700- och 1800- 
talen.
8.20.155 Miljövårdsplanering (1 sv)

26+0 vt, exkursion 
Lärare: FD Jauhiainen
Innehåll: 1) Förmedling av ekologisk kunskap om de grundförut
sättningar i naturen som måste beaktas för att växelverkan 
mellan individen och naturen skall kunna vila på en^hållbar 
grund ur naturekonomisk synvinkel. 2) Skötsel och^vård av kul
turhistoriskt och landskapsmässigt värdefulla områden. 3) Pla
neringen och vården av natur som tas i bruk för regional fri- 
tidsaktivitet. 4) Planering och vård av livsomgivningen. Vid 
behandlingen av olika teman är den genomgående principen an
knytning till planläggning och regionplanering.
8.20.161 Markdispositionens planeringsmetodik (2,5 sv)

36 + 0 ht
Lärare : DI NoponenInnehåll: Planeringens och planerarens ställning i beslutspro
cessen, programmering och övervakning av planeringsarbetet, 
överblick av planeringsprocessen i de viktigaste planlägg- 
ningsformerna, projektarbetsteknik, grundforskningsteknik, 
profeteringsmetoder, dataregister samt utnyttjande av adb, 
utnyttjningsmöj1ighet av matematisk samhällsplanering.
8.20.172 Kommunens mät- och fastighetsväsen (2 sv)

36 + 21 vt, exkursion 5 h
Lärare: bitr prof Leväinen
Innehåll: Grundkunskaper om kommunernas tekniska sektors funk
tioner och uppgifter genomförda av lantmäteringenjörer, an
ställda i förestånde kommuner.
Förkunskaper: 8.20.100 Studieperiodens fortsättning: 7.00.142
8.20.173 Kommunens fastighetsteknik (3 sv)

34 + 27 ht, 0+24 vt, exkursion 5 h 
Lärare: bitr prof Leväinen
Innehåll: Till planens genomförande sammanhörande fastighets- 
tekniska, speciellt fastighetsingenjörens, uppgifter i kom
muner.
Förkunskaper : 8.20.172
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8.20.175 Kommunens fastighetsförvaltning- och ekonomi (3 sv)
38 + 27 vt, exkursion 8 h 

Lärares bitr prof Leväinen
Innehåll: Uppgifter, problem och ekonomiska frågor i kommunens 
fastighetsväsen och -förvaltning 
Förkunskaper : 9.36.207, 8.20.106
8.20.185 Planens realiseringsekonomi (2,5 sv)

24 + 40 ht
Lärare: bitr prof Leväinen
Innehåll : Ekonomiska påverkningar av markdispositionsplaners 
realisering.
Förkunskaper : 8.20.172, 9.36.207
8.20.190 Alternerande studieperiod i fastighetslära (1 sv)

24 + 0 vt
Lärare : prof Virtanen, spec lär NN
Innehåll : Temat varierar årligen. Innehållet meddelas i början 
av vårterminen.
8.20.192 Fältövningar i fastighetslära (2 sv)

10 d vt
Lärare : prof Virtanen
Innehåll: Fördjupning i utförandet av centrala värderingsupp- 
gifter och vissa planeringsuppgifter i praktiken.
8.20.193 Praktisk studieperiod i fastighetsteknik (1 sv)
Lärare : bitr prof Heiskanen
Innehåll : Studieperioden omfattar närvaro vid lantmäteriför- 
rättningsmöten och jordrättens sessioner i minst 25 h samt 
upprättandet av redogörelse över frågor som behandlats vid 
dessa möten och sessioner.
8.20.194 Licentiatseminarium i fastighetslära 

15 + 0 ht
Lärare : prof Virtanen
8.20.195 Specialarbete i fastighetslära (5 sv)
Lärare: prof Virtanen, bitr prof Heiskanen, bitr prof Leväinen 
Innehåll : Betraktelse i ett ämne efter separat överenskommelse.

8.29 EKONOMISK RÄTT
prof: JD Erkki J Hollo, M 132, C-2532
doc: JD, DI Kyösti Holma; JD, TkD Veikko 0 Hyvönen; JD, AFK 
Pekka Vihervuori
ass: NN, M 131, C-2895
spec lär: JD Hannu von Hertzen ; VH Markku Hietala; JK Jorma 
Immonen; JL Matti Metsäranta; VH Tapani Mikkeli; JK, DI Pertti 
Raittinen; VH Paul Stranden; VH Jorma Tuloisela, VH Helena 
Tuuri ; VH Kyösti Virtanen ; VH Marina Äimä
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Studieperioder
8.29.100 Grunderna i ekonomisk rätt (1 sv)

24 + 0 ht
Lärare : VH Stranden .Innehåll : Centrala stadganden om rättshandlingar, juridiska 
personer, affärsverksamhet, företagsförvaltning, familje- och 
arvsförhållanden samt fast egendom. Rekommenderas som inled
ning till alla övriga studier i ekonomisk rätt.
8.29.101 Miljörätt (2 sv)

46 + 0 vt
Lärare : prof Hollo
Innehåll: De rättsliga grunderna för naturskydd, miljöskydd 
och landskapsvård. Dels rättsfallsföreläsningar. (Motsvarar
kursen 8.29.OI) .Litteratur: Föreläsningar; Rytkölä: Ympäristönsuojelu ja lain
säädäntö ; Aurejärvi (red): Yksilö, yritys ja yhteiskunta 1981, 
s 335-388.
8.29.104 Grunderna i fastighetsrätt (1,5 sv)

36 + 0 ht
Lärare: prof HolloInnehåll: Grunderna i fastighetsbildningsrätt, rättsförhål
landen av fast egendom, fastighetsöverlåtelse och fastig
hetsförvaltning. Dels rättsfallsföreläsningar.
Litteratur: Zitting, Rautiala: Lärobok i sakrätt samt övrig 
litteratur som meddelas på föreläsningarna.
Förkunskaper : Rekommenderas 8.29.100
8.29.105 Fastighetsbildningsrätt (3 sv)

26 + 26 vt
Lärare : JK, DI Raittinen
Innehåll : På föreläsningarna behandlas olika fastighetsför
rättningar, förutsättningarna för dem, förhållandet till sam
hällsplaneringen, sakägarfrågor, registeringssystem samt andra 
fastigheträttsliga frågor som hänför sig till förrättningar. I 
övningar gör man sig förtrogen med dokument vid fastighetsre— 
gistrering, fastighetsöverlåtelse och fastighetsförrättningar 
samt uppför självständigt vissa dokument. Deltagandet i ett 
tillräckligt antal övningar är obligatoriskt. (Motsvarar 
kursen 8.29.05)
Förkunskaper : 8.29.104
8.29.111 Speciell fastighetsrätt (1,5 sv)

24 + 24 vt 
Lärare : prof HolloInnehåll : Studieperiodens innehåll är föränderligt och omfattar 
till markanskaffning, inlösning, ersättningsfrågor, specialdrag 
vid fastighetsförrättningar samt användning av vägar, natur
tillgångar medmera hörande rättsliga områden med tyngdpunkten 
vid speciellt aktuella problem. Gemensamt seminarium med 
8.29.131. Ett tillräckligt deltagande i seminarieövningarna är 
obligatoriskt. (Motsvarar kursen 8.29.11)
Förkunskaper: 8.29.Ю4 och 8.29.Ю5 (om ej annat överenskom- 
mits).
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8.29.115 Vattenrätt (2 sv)
48 + 0 ht

Lärare : prof Hollo
Innehåll: Grunderna 1 lagstiftningen om vattnen, ägandet och 
användningen av dem; vattnens klassificering, ägoförhållanden 
samt övriga grundbegrepp; vattnens bruksprioritet enligt vat
tenlagens allmänna förbudssystem; allmän bruksrätt; vatten
rättsliga byggnads- och andra åtgärder; vattenförsörjning; 
vattenskydd; generalplanering av vattenanvändning; vattenför
valtning; tillståndsförfarande i vattenrätt osv. Dels rätts- 
fallsföreläsningar. (Motsvarar kursen 8.29.15)
Litteratur: Föreläsningar; Pietilä: Vattenrätt; samt material, 
som meddelas på föreläsningarna.
8.29.120 Planerings- och byggnadsrätt (2 sv)

50 + 0 ht
Lärare: prof Hollo
Innehåll: Regleringssystem, användningsbegränsningar, till-
ståndssystem, ersättningsfrågor, strukturen i myndigheters 
beslut osv som berör samhällsplanering, byggande samt övrig 
markdisposition. Dels rättsfallsföreläsningar. Möjlighet att 
inom ramen för kvoten avlägga också 8.29.126. (Motsvarar 
kursen 8.29.20)
Förkunskaper: 8.23.104
8.29.121 Byggnadslagstiftning, R (2 sv)

38 + 0 vt
Lärare: VH Virtanen
Innehåll: Huvuddragen av lagstiftningen som berör nybygge, 
mark- och vattenbyggnad och annan markanvändning. Dels rätts
fallsföreläsningar .
8.29.125 Byggnads- och kommunallagstiftning, A (3 sv)

54 + 0 ht + vt
Lärare: VH Mikkeli
Innehåll: De juridiska grundkunskaperna i samhällsplanering, 
planläggning och byggande samt kommunalförvaltning. Hänför sig 
till studieperiod 8.29.126. (Motsvarar kursens 8.29.25 före
läsningar)
8.29.126 Praktisk studieperiod i byggnads- och kommunallag

stiftning (2 sv)
0 + 54 ht + vt 

Lärare: VH Mikkeli
Innehåll: Göra åhörare förtrogen med rättspraxis vid samhälls
planering och planläggning. Ansluter sig till studieperioden
8.29.125 på arkitektavdelningen och studieperioden 8.29.120 på 
lantmäteriavdelningen.
8.29.131 Speciell planeringsrätt (1,5 sv)

24 + 24 vt 
Lärare: prof Hollo
Innehåll: Under studieperioden behandlas material för tillämp- 
ningssituationer av lagen, som baserar sig på högsta domstolens 
och övriga myndigheters senaste rättspraxis. Främst betraktas 
förutsättningar och lagenligheten av planläggning, planens 
realisering och rättsverkningar generellt. Gemensamt semi
narium med 8.29.III. Tillräckligt deltagande i seminariet är 
obligatoriskt. (Motsvarar kursen 8.29.3D
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Förkunskaper: 8.29.120 eller 8.29.121 eller 8.29.125; rekommen
deras 8.29.126
8.29.135 Offentlig rätt (1,5 sv)

36 + 0 ht
Lärare: JL Metsäranta
Innehåll: Juridiska grundkunskaper om strukturen i den offent
liga förvaltningen, olika sektorers verksamhet, individens 
rättsskydd och tjänstemannens ansvar belyst med praktiska 
exempel. (Motsvarar kursen 8.29.35)
8.29.136 Kommunalrätt och -förvaltning (1 sv)

26 + 0 vt
Lärare: JK Immonen
Innehåll: En helhetsbild av kommunalförvaltningens organisa
tionsform, dess uppgifter och verksamhet. (Motsvarar kursen 
8.29.36)
Förkunskaper: Rekommenderas 8.29.135
8.29.137 Beskattningslagstiftning (1,5 sv)

26 + 0 ht
Lärare: VH Äimä
Innehåll: Grunderna av viktigaste beskattningsformer, beskatt- 
ningsförfarande och rättsskyddssystem, som tillämpas vid be
skattning. Huvudvikt på beskattning, som gäller fast egendom 
men även näringslivets skattefrågor behandlas.
Förkunskaper: Rekommenderas 8.29.135
8.29.140 Avtals- och handelsrätt (1,5 sv)

36 + 0 ht
Lärare: VH Hietala
Innehåll: Huvudsakligt innehåll och praktisk betydelse av 
stadganden som berör avtalsrätten, skuldebrevrätten, bolag, 
patent, varumärken, firmor, marknader, konsumentskydd osv. 
Fastighetsförmedlingens rättsliga grunder. (Motsvarar kursen 
8.29.40)
Litteratur: Hoppu: Kauppa- ja varallisuusoikeuden pääpiir
teet; övrig litteratur meddelas på föreläsningarna. 
Förkunskaper: Rekommenderas 8.29.100
8.29.141 Internationell avtalsrätt (1 sv)

20 + 0 vt
Lärare: JD von Hertzen
Innehåll: Internationella avtalsförhållandenas speciella prob
lem: tillämplig lag, avgörande av tvister, säkerhet, betal
ningar, skattefrågor. Ingående av avtal: anbud - accept, av
talsförhandlingar, forhandlingsdokument, överenskommen skrift
lig form, allmänna avtalsvillkor. Några specialfrågor: avtals- 
tolkning, redbarhets- och lojalitetsprinciper, jämkning. All
männa avtalsformer: leverans-, återförsäljnings-, agent-, li
cens-, expertserviceavtal.
Förkunskaper: Rekommenderas 8.29.143
8.29.145 Arbetsrätt (1 sv)

20 + 0 vt 
Lärare: VH Stranden
Innehåll: Studieperioden omfattar tre stadganden, som anslutar 
sig nära till varandra, nämligen arbetsavtalslagen och därtill 
hörande lagar, kollektivavtalslagen och stadganden som beträf-
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far arbetsskydd. I samband med kollektivavtalsbestämmelserna 
är syftet att göra studerandena förtrogna med arbetsmarknads
organisationer, arbetstvister och med de stadgar som berör de
ras verkställande och utredning. Av lagar som berör arbets- 
skyddet behandlas bl a arbetstidslagar, årssemesterlagen samt 
arbetsskydd- och olycksfallslagstiftningen. Lagar som berör 
produktionskommitteer, arbetsdomstolen och arbetsråd behandlas 
likaså. (Motsvarar kursen 8.29.45)
8.29.I5O Gruvlagstiftning (1 sv)

15 + 0 vt
Lärare: VH Tuloisela
Innehåll: Studieperioden består av en allmän del där gruvlags
tiftningens historia, system och sakrättsliga grundbegrepp ut
reds samt en speciell del där man gör sig förtrogen med gällan
de gruvlag och -förordning samt med bestämmelser i andra lagar, 
som berör gruvlagstiftningen. (Motsvarar kursen 8.29.50) 
Litteratur: Gruvlagen och -förordningen; Gruvlagskommittens 
betänkande 1957:14, s 16-44.
8.29.161 Rättslära (2-8 sv)
Lärare: prof Hollo
Innehåll: Studieperioden hänför sig till de fördjupande stu
dierna. Avsikten är att ge fördjupade kunskaper från något om
råde inom rättsläran, närmast om fastighetsbildningsrätt, pla
nerings- och byggnadsrätt, vattenrätt, övrig miljörätt, offent
lig förvaltningsrätt samt rätten om ekonomiska relationer. Om 
tyngdpunktsförflyttning till företags- och andra ekonomiska 
frågor, för olika avdelningars läroprogram, överenskommes se
parat .
Litteratur: Enligt överenskommelse
8.29.194 Licentiatseminarium i ekonomisk rätt 

24 + 0 ht + vt
Lärare: prof NN
Innehåll: Göra sig förtrogen med specialfrågor inom fastig
hetsrätt, planerings- och byggnadsrätt samt miljö- och vatten
rätt. (Motsvarar kursen 8.29.94)
8.29.195 Specialarbete; ekonomisk rätt (5 sv)
Lärare: prof NN

8.57 FOTOGRAMMETRI
prof: TkD Einari Kilpelä, M 223, C-2523
doc: TkD Pekka Malinen; TkD Juhani Hakkarainen
lab ing: DI Aino Savolainen, M 226, C-2524
ass: Lassi Lehto, M 224, C-2539; Jarmo Karvinen, M 225, C-2896; 
Matti Rantanen, M 217, C-2893
spec lär: TkD Juhani Hakkarainen, M 217; DI Jukka Artimo, M 217 
DI Keijo Inkilä, M 3IO; TkL Juha Jaakkola, M 217; DI Risto Kult 
tinen, M 217; DI Keijo Rainesalo, M 217; DI Mauri Laakso, M 217
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Studieperioder
8.57.106 Grundstudieperiod i fotogrammetri ooh bildtolkning 

(3,5 sv)26 + 40, 2d fältövningar, vt + ht
Innehåll: Fotogrammetrins och bildtolkningens grunder och an
vändningsmöjligheter i olika uppgifter, som närmast ansluter 
sig till kartläggning.
Förkunskaper : -
8.57.110 Fotogrammetri I (4,5 sv)

27 + 27 vt, 26 + 40 ht, fältövningar 
Lärare : prof Kilpelä
Innehåll :
1. Flygfotografering
2. EnkeIb ildmätning
3. DubbeIbildmätning
4. Fotogrammetrisk punktförtätning
5. Flygbildmätningens tillämpningar
6. Markfotogrammetri
7. Fotogrammetrins nyaste metoder 
Förkunskaper : 8.57.105 eller 8.57.106
8.57.111 Fotogrammetri II (3,5 sv)

40 + 40 vt
Lärare : prof Kilpelä, NN 
Innehåll:1. Fotogrammetriska punktförtätningsmetoder och deras mate

matiska grunder
- analoga metoder
- metoder med oberoende modeller
- strålkärvemetoder

2. Punktförtätningsmetodernas felteori och noggrannhet
3. Trianguleringsutrustning
4. Planering av punktförtätning
5. Tillämpningar 
(Motsvarar kursen 8.57.11)
Förkunskaper: 8.06.100, 8.57.100 eller 8.57.110
8.57.112 Ingenjörsfotogrammetri (2 sv)

27 + 27 vt
Lärare: TkL Jaakkola 
Innehåll:
1. Fotogrammetriska metoders tillämpbarhet i ingenjörstekniska 

mätningsuppgifter
2. Instrument
3. Vanliga analoga metoder
4. Analytiska metoder
5. Specialmetoder
6. Felteori och bedömning av noggrannheten
7. Planering av fotografering
8. Tillämpningar
(Motsvarar närmast kursen 8.57.12)
Förkunskaper : 8.57.100 eller 8.57.110
8.57.117 Bildtolkning II (2 sv)

27 + 27 vt
Lärare : NN
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Innehåll:
1. Den elektromagnetiska strålningen som utgångspunkt för 

bildens uppkomst
2. Fördjupning av kunskaperna i visuell bildtolkning

- kartering av terrängen
- inventering av naturresurser
- uppsikt över miljön

(Motsvarar delvis kursen 8.57.16)
Förkunskaper : 8.57.100 eller 8.57.1 10, 8.57.1 16 eller 8.57.106
8.57.118 Bildtolkning III (2,5 sv)

27 + 27 ht 
Lärare : DI Kuittinen
Innehåll : Numerisk bildtolkning: I studieperioden behandlas de 
matematiska grunderna för numerisk bildtolkning, utrustning 
för anskaffning, behandling och utskrivning av numeriska bilder 
samt tillämpningar på olika områden. (Motsvarar delvis kursen 
8.57.16)
Förkunskaper : 8.57.1 17, 8.06.100
8.57.120 Fotogrammetriska instrument och deras kalibrering 

(2 sv)
27 + 27 vt

Lärare : DI Savolainen
Innehåll : Fotogrammetriska mätningsinstruments konstruktion. 
Kalibrering av fotograferings- och mätningsutrustning. (Mot
svarar närmast kursen 8.57.20)
Förkunskaper : 8.57.100 eller 8.57.110, 8.06.100
8.57.126 Fotogrammetrisk fotografering (1 sv)

13 + 15 vt, föreläses vartannat läsår, härnäst 
1985-86

Lärare : DI Mauri Laakso
Innehåll: Inledningsvis behandlas fotografering från teo
retisk synpunkt, t ex den latenta bildens uppkomst, den ke
miska framkalIningens teori samt olika fotografiska effekter. 
Därefter fördjupar man sig i det praktiska utförandet av fo
tograferingen och speciellt av laboratoriearbetsskedena. Äm
net behandlas närmast ur flygfotograferingens synvinkel. 
Speciell vikt lägges vid det fotografiska materialets upp
byggnad, vid sensitometrin samt vid faktorer som inverkar 
på bildkvaliteten. (Motsvarar kursen 8.57.26)
Förkunskaper: 8.57.100 eller 8.57.110
8.57.130 Den fotogrammetriska karteringens processteknik 

(1,5 sv)
27 + 10 vt

Lärare : NN
Innehåll : I studieperioden läggs huvudvikten vid den fotogram
metriska karteringsprocessen. Huvudpunkter :
- begrepp, som ansluter sig till kartor, kartframställning och 

till framställningsprocessen
- allmän organisering av karteringen
- den fotogrammetriska karteringsprocessens allmänna struktur, 

processexempel
- kartans noggrannhet
- kartans framställningskostnader och uppskattning av dessa
- utländska karteringsprojekts särdrag
- framtidsperspektiv för karteringen
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(Motsvarar kursen 8.57.30)
Förkunskaper : 8.57.100 eller 8.57.110, 
8.06.115, 8.06.152 oeh 8.06.153

8.57.116 eller 8.57.106,

8.57.140 Fotogrammetri, R-avd (2 sv)
27 + 27 ht

Lärare: DI Rainesalo .Innehåll: Grundläggande kunskaper om bade flygbildsmatnmgens 
och markbildsmätningens teknik och användningsmöjligheter i 
olika planerings- och karteringsuppgifter inom byggnads- 
branschen. (Motsvarande kurs finns inte)
Förkunskaper: Inga
8.57.150 Fotogrammetri, A-avd (1 sv) . ......

13 + 13 ht, föreläses vartannat lasar, narnast
1985-86

Lärare: TkL Jaakkola, NN . JInnehåll: Studieperioden ger grundläggande kunskaper om flyg 
fotogrammetrins och markfotogrammetrins samt bildtolkningens 
teknik och användningsmöjligheter i karterings-, dokumente
rings- och planeringsuppgifter, som ansluter sig till ar i- 
tekternas verksamhetsområde. (Motsvarande kurs finns inte; 
Förkunskaper: Inga
8.57.160 Seminarium för fotogrammetri (2 sv)

27 + 27 vt
Lärare: prof Kilpelä . , .Innehåll: Seminariets målsättning är att fördjupa insikterna i 
både fotogrammetri och bildtolkning. Var och en studerande 
håller ett inledningsanförande om något ämne, som ansluter sig 
till aktuell forskning. Därefter följer diskussion. Pa detta 
sätt fördjupar man sig i användning av facklitteratur och far 
man erfarenhet av att framföra och diskutera fackfragor.
Förkunskaper: 8.57.111, 8.57.118
8.57.190 Specialarbete; fotogrammetri, bildtolkning (5 sv) 
Lärare: prof Kilpelä
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9 ARKITEKTAVDELNINGEN

PROFESSURERNA
Arkitektavdelningens professurer är 
terande enligt följande ordning :

i läroprogrammet presen-

9.60 Arkitektur I professor Jaatinen
9.09 Byggnadslära professor Lundsten
9.36 Samhällsplanering professor Korhonen
9.27 Arkitekturhistoria vk professor Tallqvist
9.52 Arkitektur II professor Laapotti
9.08 Arkitektur III professor Lappo

STUDIERADGIVNING
Förutom ämnesgruppernas professorer och lärare ger även avdel
ningens studierådgivare studierådgivning. Studierådgivaren har 
mottagning några gånger i veckan, tel C-2531•

UNDERVISNING 
9.60 ARKITEKTUR I
prof: Martti Jaatinen, A 114, C-2520
ass: Lauri Tuokko, A 126/1, C-2161 ; Mauri Tommila, A 113» C-2520
spec lär: keramiker Paul Enwalds, A 310, C-2163 » konstnär Erk
ki Hienonen, A 303, C-2163; FM Liisa Horelli, A 113, C-2520; 
konstnär Raimo Heino, A 303, C-2163, konstnär Kauko Hämäläinen,
А ЗОЗ, C-2163; inr ark Anita Karhunen, A 113, C-2520; ark Timo 
Lepistö, С-2897 ; TkL Jyrki Paasi, A 113, C-2520; skulptör Mart
ti Peitso, A 310, C-2163 ; konstnär Olavi Suomela, A 303, C-2163

Studieperioder
9.6O.OOO Arkitekturforskning (2-6 sv)
9.60.101 Arkitekturens grunder I (5 sv)

70 + 80 ht + vt 
Lärare : prof Jaatinen
Innehåll : Den arkitektoniska kompositionens grunder. (Mot-
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svarar kursen 9.60.00)
Enbart för arкitektstuderande.
9.60.102 Arkitekturens grunder 2 (5 sv)

70 + 80 ht + vt 
Lärare: prof Jaatinen
Innehåll: Planeringens grunder ur arkitektonisk synvinkel, 
exkursion i Norden. (Motsvarar kursen 9.60.01)
Enbart för arkitektstuderande
9.60.104 Miljöpsykologi (2+2 sv)

27 + 27 vt 
Lärare: FM Horelli
Innehåll: Människans och miljöns växelverkan, forskningsme
toder. (Motsvarar kursen 9.60.04)
9.60.124 Informationsstudieperiod (6 sv)

108 + 108 ht + vt 
Ansvarig lärare: ark Tommila
Innehåll: Studieteknik, visuell kommunikation, yrkesritning 
och introduktion till modern arkitektur. (Motsvarar kursen 
9.60.23)Enbart för arkitektstuderande.
9.60.131 Modellering (4 sv)

0 + 216 ht + vt
Lärare: skulptör Peitso och keramiker Enwalds
Innehåll: Skulpterings uppgifter, modellering, gjutning, mate
rial. (Motsvarar kursen 9.60.31)
Enbart för arkitektstuderande.
9.6O.136 Teckning, målning 1 (4 sv)

54 + 108 ht + vt
Ansvarig lärare: konstnär Hienonen och konstnär Heino 
Innehåll: Bildkompositionens grunder, teckning och målning 
efter levande modell och stilleben. (Motsvarar kursen 9.60.36) 
Enbart för arkitektstuderande.
9.60.140 Fotografering (2+2 sv)

27 + 108 ht + vt 
Lärare: ark Lepistö
Innehåll: Praktisk svart-vit fotograferingsteknik, arkitektur
fotografering. (Motsvarar kursen 9.60.40)
Enbart för arkitektstuderande.
9.6O.215 Inredningsplanering 1 (3 sv)

27 + 40 ht
Lärare: inr ark Karhunen
Innehåll: Detaljerad planering och dimensionering av inomhus- 
funktioner. (Motsvarar kursen 9.60.15)
9.6О.237 Teckning, målning 2 (5 sv)

54 + 108 ht + vt
Ansvarig lärare: konstnär Hienonen och konstnär Heino 
Innehåll: Fortsättningskurs till teckning, målning 1. (Mot
svarar kursen 9.6О.38)
Enbart för arkitektstuderande.
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9.60.250 Rumslig komposition (1-6 sv)
27 + 54 vt

Ansvarig lärare : arkit Siitonen
Innehåll : Undersökning av i det arkitektoniska rummet och fas
ad kompositionen ingående element medelst teckningsuppgifter mm. 
Enbart för arkitektstuderande.
9.6O.315 Inredningsplanering 2 (3 sv)

27 + 54 vt
Lärare : inr ark Karhunen
Innehåll : Råmaterial och tillverkningsmetoder i ansi. till in- 
redningsplanering. (Motsvarar kursen 9.60.16)
Enbart för arkitektstuderande.
9.6O.5OI Grunder i datorassisöterad arkitekturplanering 

(2+3 sv)
27 + 67 vt + ht

Lärare : NN
Innehåll : En allmän inblick i adb-teknikens samhälleliga och 
sociala verkningar. Dess inflytande på arkitektur, byggnads- 
formgivning och yrkesteknik. Arkitekturplaneringssystem med 
hjälp av data (CAAD), deras uppbyggnad och funktion. Teorier 
om tillämpningsområde och situationen inom forskningen.
9.6O.999 Projekt (0,5-6 sv)

9.O9 BYGGNADSLÄRA
prof: Bengt Lundsten, A 112, C-2502 
doc: TkD Antero Kuittinen, A 111, C-2502 
ass: ark Jarmo Tiirikainen, A 131 b, C-2036

Studieperioder
9.09.II8 Byggnadslärans grunder 1 (5 sv)

54 + 8l ht + vt 
Lärare : prof Lundsten
Innehåll : Precision av belastningsformer. Konstruktionsgrund
typer och deras funktion. De vanligaste byggnadsmaterialens 
huvudegenskaper. Byggnadsteknikens utveckling sedan 1800-talet 
samt konstruktionernas och byggnadsteknikens förändringspro
cess .
övningsarbetena enbart för arkitektstuderande.
9.O9.II9 Byggnadslärans grunder 2 (5 sv)

54 + 81 ht + vt 
Lärare : prof Lundsten
Innehåll : Byggnadskonstruktionernas bakgrund och utveckling 
under 1900-talet, speciellt i Finland. 
övningsarbetena enbart för arkitektstuderande.
9.09.121 Byggnadsplanering för maskin- och elavd (1,5 sv)

13 + 9 ht
Lärare : prof Lundsten
Innehåll: Arkitektplanering ur VVS- och elplanerarens syn
punkt.
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9.09.120 Byggpraktik (2 sv)
Innehåll : Introduktion till byggnadsskedet ooh de praktiska 
möjligheterna till förverkligande av byggnader; praktik på 
byggplats. (Motsvarar kursen 9.66.120)
9.09.201 Sammanställning av byggnadsarbetshandlingar (8 sv)

40 + 57 ht + vt
Lärare: prof Lundsten, doo Kuittinen och NN
Innehåll: Planering av ett bostadshus eller annan byggnad med 
arbetsritnings noggrannhet. Uppgörande av arbetsbeskrivning. 
Tillämpning av CAD.
Enbart för arkitektstuderande.
9.09.210 Byggnadslärans varierande studieperiod I (2-6 sv)

27 + 27 ht
Lärare: NN
(Motsvarar kursen 9.09.1^)
9.09.2II Byggnadslärans varierande studieperiod II (2-6 sv)

54 + 54 ht + vt
Lärare: NN
(Motsvarar kursen 9.09.15)
9.O9.212 Ekologisk planering (2-6 sv)

54 + 54 ht + vt 
Lärare: ark Erat
9.O9.29O Byråpraktik (2 sv)
(Motsvarar kursen 9.09.20)
9.09.292 Praktikbok (0,5 sv)
9.О9.ЗО1 Bygget och byggande (10 sv)

54 + 54 ht + vt
9.О9.ЗО9 Renovering av byggnader (10 sv)

27 + 54 ht -t- vt 
Lärare: prof Lundsten
Innehåll: Introduktion till renovering av nyare byggnadsbe
stånd samt därtill anslutande problem ooh deras olika lös
ningsmetoder. Uppgörande av planer för förändring och förbättring 
av någon byggnad med arbetsritnings noggrannhet.
Enbart för arkitektstuderande..
9.09.331 El- och belysningsteknik planeringsstudieperiod 

(3 sv)
27 +54 ht + vt

Lärare: NN
Innehåll: Planeringsdelen av el- och belysningsteknik, föreläs- 
ningsstudieperiod I.I8.I8O.
9.09.999 Projekt (0,5-6 sv)
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9.09 BYGGNADSTEKNIK
bitr prof: Pentti Vähäkallio, A 110, C-2514

Studieperioder
9.09.117 Byggnadsteknikens grunder (3 sv)

54 + 54 ht + vt 
Lärare : bitr prof Vähäkallio
Innehåll : Byggnadsmaterial, deras egenskaper, framställning 
oeh användning. Den grundläggande mekaniken inom fastighets- 
läran och byggnadskonstruktioner. Enkla bärande konstruk
tioner.
9.O9.25O Husbyggnadsteknik (4 sv)

54 + 27 ht + vt 
Lärare : bitr prof Vähäkallio
Innehåll : Byggnaders stomsystem, de bärande konstruktionerna, 
fukt- och värmeisolering, brandteknisk planering.
9.09.251 Fortsättningsstudieperiod i byggnadsteknik (3 sv)

27 + 27 vt
Lärare : bitr prof Vähäkallio
Innehåll : Inverkan av byggnadsmaterialernas egenskaper på de
ras användning i byggnader speciellt ur beständighetens och 
kompabilitetens synvinkel. Specialfrågor i byggnadsfysik och 
energikonsumtion.
9.O9.26I Byggnadsekonomi (2 + 1 sv)

27 + 27 ht + vt
Lärare : NN
Innehåll: Byggnadsekonomin som en del av nationalekonomin, 
planerings-, produktions- och driftsekonomi samt olika kost
nads och värdebestämningsmetoder som används. (Motsvarar kursen 
9.09.35)
9.О9.З51 Specialarbete i byggnadsteknik (1-3 sv)
Lärare : bitr prof Vähäkallio
Innehåll: En studie inom området för byggnadsteknik eller en 
planeringsuppgift.

9.36 SAMHÄLLSPLANERING
prof : Ahti Korhonen, A 224, С-2519
bitr prof: Risto Mäkitalo, A 223» С-2527
lab ark : TkD Riitta Kuoppamäki-Kalkkinen, C-2899
överass: doc Tarkko Oksala
heltids ass: ark Kari Ristola, C-2536; ark Harri Halsti
spec lär: TkL Torsti Kivistö, C-2528 ; ark Heikki Kukkonen, TkL 
Esko Lehti, C-2528; ark Staffan Lodenius; ark Heikki Miettinen, 
C-2528; ark Pekka Pakkala, C-2528; poi doc Pertti Vuorela, YJK, 
C-2876; ark Matti Vuorio, C-2528
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kansli: kanslist Sinikka Juuti, A 226, C-2528; ritare Eila Me 
riläinen, A 227» С-2529

Studieperioder

9.36.135 Sociologins grunder (2 sv)
27 + 0 ht

Lärare: pol doc Vuorela . . . 1Innehåll : Samhällets struktur ur sociologins synvinkel, socio 
logins begrepp och forskningsmetodik. (Motsvarar kursen 
9.36.35)
9.36.149 Lokalplanering (3 sv)

13,5 + 54 ht
Lärare : ark Pakkala „Innehåll: Planering av ett mindre nybyggnadsomrade. Utarbetan
de av planen enligt given tidtabell. Föreläsningarna anknyter 
till övningsarbetet. (Motsvarar kursen 9-36.49)
Enbart för arkitektstuderande.
Förkunskaper: 9-36.150 Samhällsplaneringens grunder, 9.60.100 
Arkitekturens grunder 1, 9.36.181 Landskapsplaneringens 
grunder.

9.36.150 Samhällsplaneringens grunder (3+3 sv)
54 + 108 ht + vt

Lärare: prof Korhonen . .Innehåll: Samhällsplaneringens bakgrund, former och nivåer, 
planeringens administration, organisation och ställning 1 sam- 
hällspolitisk beslutsfattning; detaljplanering i städer och 
landsbygdens tätorter, planering av närmiljö. Exkursioner.

9.36.206 Detaljplanering 1 (7 sv)
54 + IOS ht + vt, fältövningar 

Lärare: bitr prof Mäkitalo och prof KorhonenInnehåll: Planering av ett nytt bostadsomrade med tillhörande 
formgivning och val av lösningar. Utarbetende av sadana prak
tiska och lagstadgade dokument som uppgiftshelheten kraver. 
Enbart för arkitektstuderande (ingenjör studerande parallell
studieperiod, se 9-36.204). T , , - „Förkunskaper: 9.36.135 Sociologins grunder, 9.36.149 Lokalpla
nering, 9.З6.207 Kommunalplaneringens grunder, 8.29.125 Bygg
nads- och kommunallagstiftning.
9.36.204 Planeringsteknik 1 (3 sv)54 + 54 ht + vt, fältövningar 
Lärare: bitr prof Mäkitalo och prof Korhonen
Innehåll: Kommunaltekniska lösningar i samband med planeringen 
av ett nytt bostadsområde. Lagstadgade planeringsdokument. Pa
rallell prestation till Studieperioden Detaljplanering 1 av
sedd för studerande på ingenjöravdelningarna.
Förkunskaper: 8.29.125 Byggnads- och kommunallagstiftning, el
ler motsvarande prestation, 9.36.150 samhällsplaneringens 
grunder (ht + vt), 9.36.207 Kommunalplaneringens grunder, 
9.36.46 Planering av obebyggda områden (3 sv) eller dylika 
kurser.
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9.36.207 Kommunalplaneringens grunder (3 sv)
27 + 54 vt, fältövningar 

Lärare : bitr prof Mäkitalo
Innehåll : Grunder för helhetsorienterad kommunalplanering. För
hållandet mellan å ena sidan planering av markdisposition och 
å andra sidan planering av funktioner och ekonomi i kommunen. 
(Motsvarar kursen 9.36.07)
Förkunskaper : 9.36.150 Samhällsplaneringens grunder och
8.29.125 Byggnads- och kommunallagstiftning som förkunskap el
ler samtidig studieprestation.
9.36.211 Planering av del- och specialområden (YKS-projekt)

(3-6 sv)
41 + IOS ht + vt

Lärare : prof Korhonen och bitr prof Mäkitalo
Innehåll: Till studieperioden hör övningsarbetsprojekt vilka 
är valda ur områden för delgeneralplanering, planering av fri
tids- och rekreationsområden samt andra specialobjekt, till 
vilka hör föreläsningar. Öppen för A-, M- och R-avd studerande 
beroende på ämne och studieperiodens program. (Motsvarar kursen 
9.36.56)
Förkunskaper : 9.36.135 Sociologins grunder, 9.36.149 Lokalpla
nering (arkitektstuderande), 9.36.207 Kommunalplaneringens 
grunder, 8.29.125 Byggnads- och kommunallagstiftning, 9.36.347 
Planeringsteknik 2. (Motsvarar kursen 9.36.46 bara för stude
rande på ingenjöravdelningar, 3 sv)
9.36.212 Landsbygdsplanering (3-6 sv)

27 + IO8 ht + vt, fältövningar
Lärare : ark Kukkonen
Innehåll: Orientering i planeringen av sådana fysiska omgiv
ningar på landsbygden, där byggandet är naturligt inpassat i 
naturen och kulturmiljön, såväl estetiskt och ekologiskt som 
funktionellt. Kontroll över de metoder som numera är i använd
ning inom planeringen och utnyttjande av de möjligheter som 
nya utredningar har fört fram i planeringens olika nivåer och 
fack. (Motsvarar studieperioden 9.36.210)
Förkunskaper : 9.36.149 Lokalplanering, 9.36.207 Kommunalplane
ringens grunder, 8.29.125 Byggnads- och kommunallagstiftning, 
8.20.100 Fastighetslärans grunder, 7.71.105 Trafikteknikens 
grunder.
Enbart för arkitektstuderande.
9.36.214 Specialarbete i samhällsplanering (YKS-undersökning) 

(2-9 sv)
27 + IOS ht + vt, fältövningar 

Lärare : bitr prof Mäkitalo
Innehåll : Forskningsuppgifter valda ur samhällsplaneringens 
fördjupade studieperioder och andra ämnen.
Enbart för arkitektstuderande. (Motsvarar kursen 9.36.14) 
Förkunskaper : Se studiehandboken
9.36.240 Tillämpad sociologi (2+3 sv)

27 + 108 vt + ht 
Lärare : pol doc Vuorela
Innehåll : Ändamålsenlig tillämpning av sociologisk och sam
hällsvetenskaplig information och metodik i olika slags plane- 
ringsuppgifter. (Motsvarar kursen 9.36.40)
Förkunskaper : 9*36.135 Sociologins grunder
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9.36.255 Regional- och områdesplanering, seminarie- och före
lä sn i ngsstudieperi od (3 sv)
54 + 0 ht + vt 

Lärare : ark MiettinenInnehåll: Allmänna företeelser i samhällsutvecklingen som in
verkar på omfattande planering, fysisk områdesplanering i Fin
land och exempel från andra länder, områdespolitisk planering. 
Regionalplaneringens utveckling, organisationer, metodik och 
innehåll i Finland. (Motsvarar kursen 9.36.54 tillsammans med
9.36.256) . Q OO 19=Förkunskaper : 9*36.207 КошшипаIplaneringens grunder, ti•29• •
Byggnads- och kommunallagstiftning, 9.36.149 Lokalplanering
(enbart ark stud).
9.36.256 Regional- och områdesplanering (3 sv)

0 + IOS ht + vt
Lärare, ark MiettinenInnehåll: övningsarbete anknutet till seminarle- och föreläs- 
ningsstudieperioden i Regional- och områdesplanering. Under 
studieperioden utarbetas till olika motivområden anknutna 
jorddispositionsplaner på regionalnivå eller ett utkast till 
en regional helhetsplan. (Motsvarar tillsammans med studiepe
rioden 9.З6.255 kursen 9.З6.54)
Förkunskaper: 9.36.255 seminarle- och föreläsningsstudieperiod 
i regional- och områdesplanering (parallell prestation).

9.36.26О Planekonomi (2+3 sv)
27 + 2? ht + vt 

Lärare: TkL KivistöInnehåll: Uppskattning av de ekonomiska verkningar ett pla
neringsprojekt har, samt kostnader för_förverkligande och drift. 
De planekonomiska utredningarnas innehåll, uppgörande och ut
nyttjande inom samhällsplanering och beslutsfattande. (Mot
svarar kursen 9.З6.51) _Förkunskaper: 9.36.150 Samhällsplaneringens grunder, 9.3b.20 i 
Kommunalplaneringens grunder.
9.36.ЗО8 Generalplanering i utbildningsprogrammet arkitektur 

(8 sv)
54 + 108 ht + vt, fältövningar 

Lärare: bitr prof Mäkitalo och prof Korhonen
Innehåll: Planering av jorddisposition på kommunnivå och där
till hörande specialfrågor. Generalplanering och delgeneral- 
planering. Föreläsningar och ett övningsarbete som anknyter 
till generalplanering och deIgeneraIplanering. (Motsvarar
kursen 9.З6.О8)Enbart för arkitektstuderande. (Parallell studieperiod for 
ingenjör studerande, se 9.36.309).
Förkunskaper : 9*36.149 Lokalplanering, 9*36.207 Kommunalpla
ner ingens grunder.
9.З6.310 Generalplanering i utbildningsprogrammet lantmäteri 

(8 sv)
54 + 108 ht + vt, fältövningar 

Lärare: bitr prof Mäkitalo, prof Korhonen och spec lär NN 
Innehåll: Se studiehandboken
Förkunskaper: 9-36.260 Planekonomi, 9-36.204 Planeringsteknik 
1, 9.36.207 Kommunalplaneringens grunder, 8.29.220 Plan- och 
byggnadsrätt.
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9.36.311 Planeringsteknik 3 ^ sv)
54 + 108 ht + vt, fältövningar

Lärare : bitr prof Mäkitalo, prof Korhonen, och spec lär NN 
Innehåll : Se studiehandboken. Kurs för studerande vid byggnads 
ingenjörsavdelningen.
Förkunskaper: 9-36.207 Kommunalplaneringens grunder, 7.71.105 
Trafiktekn grunder, 7.73.105 AV-tekn grunder.
9.36.312 Planeringsmetodik (2 sv)

27 + 0 vt
Lärare : ark Ristola och TkL Lehti
Innehåll : Planeringen som en skapande och kunskapsmässig pro
cess. Introduktion i planeringens produktions- och program
meringsteknik. Den praktiska planeringen och dess utveckling i 
Finland, exempel från andra länder. Seminarieföredrag inom 
föreläsningarnas ämnesram. (Motsvarar kursen 9.36.12) 
Förkunskaper: 9-36.203 Detaljplanering 1 (ark stud), 9.36.204 
Planeringsteknik 1 (ingenjör studerande).
9.36.346 Detaljplanering 2 (8 sv)

54 + 108 ht + vt, fältövningar 
Lärare : ark Lodenius och bitr prof Mäkitalo 
Innehåll : Bebyggda områdens planeringsformer och innehåll.
Som övningsarbete en bevarande och kompletterande plan för be
byggda områden av olika typer, på ramplan- och detaljplane
ringsnivå. Enbart för ark stud. (För ing stud parallell studie 
period, se 9.36.347) (Motsvarar kursen 9.36.46)
Förkunskaper: 9.36.207 Kommunalplaneringens grunder, 9.36.149 
Lokalplanering, 8.39.125 Byggnads- och kommunallagstiftning, 
9.36.2ОЗ Detaljplanering 1. samt som förkunskaper eller paral
lell prestation 9.36.260 Planekonomi och 8.20.100 Fastighets- 
lärans grunder.
9.36.347 Planeringsteknik 2 (4 sv)

27 + 54 vt
Lärare: ark Lodenius och bitr prof Mäkitalo
Innehåll : Samhällstekniska lösningar och lagstadgade plane
ringsdokument vid planering av bebyggda områden. Parallell 
prestation till för ingenjör studerande avsedda Detaljplane
ring 2.
Förkunskaper: 9-36.207 Kommunalplaneringens grunder, 8.29.125 
Byggnads- och kommunallagstiftning eller motsvarande presta
tion, 9.36.260 Planekonomi 8.20.115 Fastighetsteknik 1 (M- avd 
studerande), 7.71.105 Trafiktekn grunder, 7.73.105 AV-tekn 
grunder, 7.10.100 Vägtekn grunder (tre sistnämnda: R-avd stu
derande) .
9.З6.353 Samhällsplaneringens teori (2 sv)

27 + 0 ht
Lärare: TkD Kuoppamäki-Kalkkinen
Innehåll: Den teoretiska bakgrunden till samhällsplanering 
som en del av samhällets och arkitekturens utveckling. Städer
nas och stadsplaneringens praktiska och teoretiska utvecklings 
drag i Finland samt på internationell nivå.
Förkunskaper: Samhällsplanering eller annat ämnesområde
9.36.29О Byråpraktik (2 sv)
Praktiken bokförs enligt ämnesområdet i fördjupade ämnesstu- 
dier.
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9.36.292 Praktikbok (0,5 sv) 
9.36.999 Projekt (0,5-6 sv)

9.36 LANDSKAPSPLANERING
bitr prof: Tom Simons, A 235/2, C-2898

ass: NN, A 235/1, C-2898
spec lär: DI Pentti Peurasuo, A 235/1, C-2898; NatK Sauvo 
Henttonen, A 235/1, C-2898

Studieperioder

9.36.124 Praktik i landskapsplanering (2 sv)
Lärare: bitr prof Simons
Innehåll: Sex veokor fältarbete i anläggning och skötsel av 
grönområden.
9.36.177 Landskapslaboratorium (2-6 sv)
Lärare: TkL Merivuori
Innehåll: Två valbara kurser eller övningsarbeten.
9.36.182 Växtklassifleering (4 sv)

27 + 40 vt
Lärare: TkL Merivuori
Innehåll: Prydnadsväxters och vilda växters egenskaper i od- 
lingsbruk.
9.36.183 Tillämpad växtekologi (2 sv)
Lärare: FK Vuokko och FK Kokko
Innehåll: Ekologisk reglering, energi- och näringsekonomi, 
ståndortsfaktorer och -typer samt tillämpning av ekologisk 
kunskap i planering. Natur- och miljöskydd.
9.36.181 Landskapsplaneringens grunder (4 sv)

54 + 54 ht + vt 
Lärare: bitr prof Simons
Innehåll: Grundläggande kunskaper om landskapets uppbyggnad, 
samt landskaps- och trädgårdsarkitektur.
9.36.264 Grönområdesplanering (4+6 sv)

54 + 80 ht + vt 
Lärare: bitr prof Simons
Innehåll: Städers och samhällens fri- och grönområden, grön
områdenas klassificering samt ställning i den kommunala för
valtningen. Planeringens, förverkligandets och skötsels prin
ciper.
Föreläses ej under läsåret 1985-86.
9.36.274 Planering av närmiljö (4+4 sv)

54 + 81 ht + vt 
Lärare: bitr prof Simons
Innehåll: Detaljerad planering av bostadsområdenas närmiljö. 
Invånarnas medverkan vid utformningen av närmiljön.
Föreläses ej under läsåret 1985-86.
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9.36.28? Sommarstudleperiod (2-4 sv)
14 + 27 vt

Lärare: NatK Henttonen
Innehåll: Fältarbete i landskapsskötsel.
9.36.289 Markbyggandets teknik (4-10 sv)

54 + 54 ht + vt 
Lärare: DI Peurasuo
Innehåll: Planering av grönområdenas anläggande och skötsel, 
materiallära, arbetsmetoder, skötselns förverkligande, kost
nadsberäkningar. Uppgörande av entreprenadhandlingar.
9.36.362 Fördjupningsprojekt i markbyggande och grönområdes- 

skötsel (10 sv)
54 + 81 ht + vt 

Lärare: bitr prof Simons
Innehåll: Projektknutet arbete med en krävande planerings- 
uppgift, uppgörande av plandokument.
9.З6.364 Fördjupningsprojekt i landskapsplanering (10 sv)

54 + 8l ht + vt 
Lärare: bitr prof Simons
Innehåll: Projektknutet arbete med en krävande landskapsplan.
9.З6.372 Parkplanering (4+6 sv)
Lärare: bitr prof Simons
Innehåll: Stadsparkens uppgift. Behandling av växtlighet, 
markyta och vattenelement. Parkens inventarier. Trädgårds- 
arkitektonisk komposition. Kursens utgångspunkt är Finlands 
gamla stadsparker.

9.27 ARKITEKTURHISTORIA
vk prof: Tore Tallqvist, A 210, C-2518
vk ass: ark Aino Niskanen, A 208, C-2518
spec lär: ark Maire Mattinen, A 208, C-2518; NN, A 208, 
C-2518; ark Kai Wartiainen, A 208, C-2518

Studieperioder
9.27.IOO Arkitekturhistoriens grunder (6 sv)

54 + 90 ht + vt 
Lärare: ark Niskanen
Innehåll: Allmän arkitekturhistoria fram till början av I8OO- 
talet innefattande stadskulturens historia. Den existerande 
miljön som resultat av historisk utveckling. Seminarium och 
planeringsuppgift, exkursioner. (Motsvarar kursen 9.27.00) 
Övningsarbetena enbart för arkitektstuderande
9.27.2OO Finlands och Nordens byggnadskonst (4+6 sv)

62 + 54 ht + vt 
Lärare: vk prof Tallqvist
Innehåll: Grunderna i arkitekturhistorisk forskning, utveck
lingen av byggnadskonsten i Finland från medeltiden till I8OO- 
talets mitt. Ett mindre uppmätningsarbete och en planeringsupp-
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gift som berör byggnadsvård. (Motsvarar kursen 9.27.10) 
Övningsarbetena endast för ark itektstuderande.
9.27.210 Den moderna arkitekturens historia (3+3 sv)

54 + 0 ht + vt
Lärare : ark Herler
Innehåll: Den internationella arkitekturens utveckling under 
1800- och 1900-talen, den finländska samt byggnadskonstens 
förhållande till denna. (Motsvarar kursen 9.27.04)
Enbart för arkitektstuderande.
9.27.211 Specialarbete i arkitekturhistoria (2-9 sv)
Lärare: vk prof Tallqvist
Innehåll: Orientering i arkitekturhistoriens särfrågor, an
tingen genom en studie eller ett övningsarbete. (Motsvarar 
kursen 9.27.07)
Enbart för arkitektstuderande.
9.27.231 Konsthistoria (3 sv)

54 + 0 ht + vt 
Lärare : FM Kuusisto
Innehåll: De viktigaste perioderna inom bildkonsterna och konst
hantverket. (Motsvarar kursen 9.27.31)
Enbart för arkitektstuderande.
9.27.241 Traditionella byggnadskonstruktioner och reparation 

av dem (3 sv)
27 + 0 ht

Lärare: vk prof Tallqvist
Innehåll : Reparationsteknik för gammalt trä- och stenbyggnads- 
bestånd. (Motsvarar kursen 9.27.36)
9.27.29O Praktik i arkitekturhistoria (2 sv)
Innehåll: Orientering i sådant praktiskt planeringsarbete som 
berör arkitekturhistorien. (Motsvarar kursen 9.27.09)
9.27.301 Forskning inom arkitekturhistorien (4+4 sv)

62 + 54 ht + vt
Lärare: vk prof Tore Tallqvist
Innehåll: Fördjupning i arkitekturhistorisk forskning genom fö
reläsningar och seminariearbete. (Motsvarar kursen 9.27.11)
9.27.302 Byggnadsvård (10 sv)

28 + 90 ht + vt 
Lärare : ark Mattinen
Innehåll: Fördjupning i problem inom byggnadsvård och restaure
ring med tillhjälp av ett övningsarbete. (Motsvarar kursen
9.27.12)
Enbart för arkitektstuderande.
9.27.340 Trädgårdskonstens historia (3 sv)

54+0 ht4 + vt
Lärare : landskapsark Rosengren
Innehåll: Huvuddragen i trädgårdskonstens historia. (Motsvarar 
kursen 9.27.40)
Enbart för arkitektstuderande.
9.27.999 Projekt (0,5-6 sv)
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9.52 ARKITEKTUR II
prof: Jaakko Laapotti, A 110, С-2509
bitr prof : Esko Kahri, A 126/2, C-2509
ass: TkL Ilkka Niukkanen, A 131, C-2160; ark Matti Liukkonen,
A 131, C-2160
spec lär : ark Eero Valjakka, A 109, C-2510; TkD Reijo Kekäläi
nen, A 109, C-2510

Studieperioder
9.52.000 Arkitekturforskning (2-6 sv)

12 + 12 vt
Lärare : prof Laapotti, bitr prof Kahri 
(Motsvarar kursen 9.52.21/22)
9.52.201 Bostadsplanering 1, föreläsningar och seminarier 

54 + 0 ht + vt
Lärare : bitr prof Kahri
Innehåll: Bostadsplaneringens grunder och metoder, seminarium; 
bostadsarkitekturen i dag. (Motsvarar kurserna 9.52.10 och 
9.52.11)
9.52.202 Bostadsplanering 1, studieperiod i planering (6 sv) 

20 + 108 ht + vt
Lärare : bitr prof Kahri och ark Valjakka
Innehåll : Bostäders och -gruppers planering som en del av ett 
större bostadsprojekt samt områdets analys. (Motsvarar kursen 
9.52.02)
Enbart för arkitektstuderande.
9.52.210 Arkitektur II, fortsättningsstudieperiod (3-5 sv) 

27+0 vt, undervisning periodvis
Lärare: prof Laapotti
Innehåll : Den senaste tidens forskning och annan utveckling 
inom bostadsbranschen, varierande särfrågor. (Motsvarar kursen 
9.52.24)
9.52.211 Planering av vårdanstalter (2+6 sv)

27 + 62 ht + vt .
Lärare : TkD Kekäläinen
Innehåll: Vårdanstalternas funktion och specialfrågor i deras 
planering. Planering av åldringsvård och -boende.
9.52.212 Bostadssanering (6 sv)

12 + 13 ht, 0 + 13 vt
Lärare: bitr prof Kahri
Innehåll : Kompletterings- och/eller renoveringsplan för ett 
bostadsprojekt, stöd- och kritikföreläsningar.
9.52.213 Bostads CAD (2-4 sv)
Lärare : prof Laapotti, bitr prof Kahri
Innehåll: Dataassisterad planering som fortsättningsdel till 
ett övningsarbete i bostadsplanering eller specialboende.



337

9.52.290 Byråpraktik (2 sv)
(Motsvarar kursen 9.52.08)
9.52.292 Praktikbok (0,5 sv)
9.52.3ОО Arkitektur II, varierande studieperiod (2 sv)

12 + 0 vt
Lärare : prof Laapotti, bitr prof Kahri
Innehåll : Tävling, självständig mindre arbetsuppgift eller pe
riodkurs inom ett särområde. (Motsvarar kursen 9-52.20)

9.52.303 Bostadsplanering 2 (8 sv)
27 + 54 ht + vt

Lärare: prof Laapotti, ark Valjakka
Innehåll: Krävande planeringsuppgift av ett tämligen stort bo
stadsprojekt, stöd- och kritikföreläsningar.
Enbart för arkitektstuderande.
9.52.313 Specialboende (8 sv)

27 + 54 ht + vt 
Lärare : prof Laapotti
Innehåll: Övningsarbete i planering av specialboendeformer, 
stöd- och kritikföreläsningar.
Enbart för arkitektstuderande.
9.52.999 Projekt (0,5-6 sv)

9.08 ARKITEKTUR III (planering av offentliga byggnader)

prof: Osmo Lappo, A 212, С-2522
ass : ark Fred Wegelius, A 211, С-2522
spec lär: ark Matti Tiula, A 211, C-2522; ark Markku Annila, 
A 211, C-2522; ark Heikki Suvitie, A 211, C-2522; ark Alpo 
Halme, A 211, C-2522

Studieperioder

9.O8.OOO Arkitekturforskning (2-6 sv)
9.08.201 Offentliga byggnader, föreläsningsstudieperiod (4 sv) 

54 + 0 ht + vt 
Lärare : prof Lappo 
(Motsvarar kursen 9-08.01)
Enbart för arkitektstuderande.
9.08.202 Offentliga byggnader 1, planeringsstudieperiod (6 sv) 

24 + 162 ht + vt 
Lärare : prof Lappo 
(Motsvarar kursen 9.08.02)
Enbart för arkitektstuderande.
9.08.210 Offentliga byggnader, specialarbete (2 sv)

54 + 0 ht + vt 
Lärare : prof Lappo 
(Motsvarar kursen 9.08.03)
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9.08.211 Produktionsbyggnader, föreläsningsstudieperiod (2 sv) 
27 + 0 ht

Lärare : ark Annila 
(Motsvarar kursen 9.08.15)
9.08.212 Produktionsbyggnader, planeringsstudleperiod (7 sv)

0 + 82 ht + vt 
Lärare: ark Annila 
(Motsvarar kursen 9.08.16)
Enbart för arkitektstuderande.
9.O8.29O Byråpraktik (2 sv)
(Motsvarar kursen 9.08.06)
9.08.292 Praktikbok (0,5 sv)
9.О8.304 Offentliga byggnader 2, planeringsstudieperiod 

(8+2 sv)
24 + 162 ht + vt 

Lärare : prof Lappo 
(Motsvarar kursen 9.08.04)
Enbart för arkitektstuderande.
9.08.305 Offentliga byggnader 3, planeringsstudieperiod 

(8+2 sv)
24 + 162 ht + vt 

Lärare : prof Lappo 
(Motsvarar kursen 9.08.05)
Enbart för arkitektstuderande.
9.О8.ЗЗО Akustik (2+3 sv)

27 + 54 ht + vt 
Lärare : ark Halme
Innehåll : Akustikens grunder, isolering och dämpning av ljud 
i luften och byggnadsstommen, rumsakustik, bekämpning av buller 
på arbetsplatser och i omgivning. (Motsvarar kursen 9.O8.3O)
9.08.999 Projekt (0,5-6 sv)
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Bilaga 1

N : o t|44.

LAG

om Tekniska högskolan (444/52)
Given i Helsingfors den 23 december 1952.

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas:

1 §■
Tekniska högskolan har till uppgift att meddela den högsta 
tekniska undervisningen samt att utföra vetenskapligt forsk
ningsarbete .

2 §.
Högskolan underlyder omedelbart handels- och industriministe
riet .

3 §.
Vid högskolan må inrättas följande tjänster och befattningar 
med grundlön:
professurer, biträdande professor-, lektors-, överbiblioteka
rie-, bibliotekarie-, ekonom- och sekreterartjänster samt bib- 
1ioteksamanuens-, kamrers-, kassörs-, bokförar-, registra
tors-, kanslist-, kanslibiträdes-, laboratoriemästar-, labo
rator iemekaniker- , laboratoriepreparators-, övervaktmästar-, 
vaktmästar-, eldar- och gårdskarIsbefattningar.
Ovan i denna paragraf nämnda tjänster och befattningar må vara 
av olika klass.
Vidare må vid högskolan anställas extraordinarie befattnings
havare och tillfälliga funktionärer.

4 §.
Professurerna äro fasta eller föränderliga.
Vid inrättandet av föränderlig professur må förordnas, att 
tjänsteinnehavarens undervisningsskyldighet skall omfatta med
delande av svenskspråkig undervisning i ämne, som vid Tekniska 
högskolan är företrätt såsom undervisningsämne för innehavare 
av fast professur.
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Har föränderlig professur blivit ledig, skall högskolan göra 
framställning om det undervisningsområde tjänsten skall föret
räda under den nya tjänsteinnehavarens tid. Sedan statsrådet 
avgjort ärendet, forfares vid tjänstens besättande såsom i 
denna lag och annorstädes är stadgat.

5 §.
Till professur eller biträdande professorstjänst, som skall 
inrättas, må, då den besättes förstagången, utan att tjänsten 
anslås ledig, utnämnas sådan professor, biträdande professor, 
lektor eller docent vid Tekniska högskolan, som anses kompe
tent.
Genom förordning må stadgas, att utnämning till befattning vid 
högskolan må ske, utan att befattningen anslås ledig.

6 §.

Finnes vid besättandet av ledig professur möjlighet att till 
densamma erhålla en synnerligen kompetent och lämplig person, 
vars utnämning till tjänsten ur högskolans synpunkt bör anses 
särskilt önskvärd, äger högskolan rätt att hos statsrådet göra 
framställning om hans kallande tilltjänsten utan ansökan.

7 §.
Högskolans undervisningsspråk äro finska och svenska.
Professor, biträdande professor och lektor åligger, med nedan 
nämnda undantag, att hålla till deras undervisningsskyldighet 
hörande föreläsningar antingen på finska språket eller dels på 
finska och dels på svenska språket, dock minst hälften av 
föreläsningarna på finska.
Professor, vilken såsom innehavare av föränderlig professur 
åligger att meddela i 4 § 2 mom. avsedd svenskspråkig under
visning, skall hålla alla till hans undervisningsskyldighet 
hörande föreläsningar på svenska språket.
Docent må själv välja föreläsningsspråk.
Om sådan persons föreläsningsspråk, som förordnats till 
speciellärare eller tillfällig lärare, besluter den myndighet, 
som utfärdar förordnandet.
Andra språk än finska eller svenska må efter behov användas 
såsom undervisningsspråk vid undervisning i främmande språk.
Utländsk lärare, som förordnats till antingen tillfällig el
ler, i enlighet med 84 § regeringsformen, ordinarie lärare vid 
högskolan, må även såsom enda undervisningsspråk använda främ
mande språk.
Vid personlig undervisning, förhör och prov må inhemsk lärare 
och studerande använda antingen finska eller svenska språket.
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8 §.

Angående inrättande av professur eller annan lärartjänst vid 
högskolan med gåvomedel stadgas i varje enskilt fall genom 
förordning.
Innehavare av sådan tjänst har samma rättigheter och i till
lämpliga delar likadana skyldigheter som annan motsvarande 
lärare vid Tekniska högskolan.

9 §•
Angående ändringssökande i beslut av högskolans förvaltnings
myndighet är gällande, vad om ändringssökande i förvaltnings
ärenden är särskilt stadgat.
Besvär vare likväl ej tillåtet i ärende, som angar :
1) lärdomsprov, examen eller utdelande av lärd grad eller 
vitsord ;
2) utnämning till befattning eller befattningshavares entledi
gande från befattningen;
3) förordnande angående handhavande av tjänst eller befattning 
eller förordnande till uppdrag inom högskolan;
4) grunderna för godkännande av studerande till inträde i 
högskolan eller tillämpningen av dessa; eller
5) bidrag, understöd, stipendium eller lättnad i erläggande av 
avgift till Tekniska högskolan.

10 §.

Närmare bestämmelser angående Tekniska högskolan utfördas ge
nom förordning.

11 §.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1953.

Helsingfors den 23 december 1952.

I anseende till förfall för Republikens President 
Statsminister Urho Kekkonen.

Handels- och industriminister Penna Tervo.
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Bilaga 2

1)
FÖRORDNING OM TEKNISKA HÖGSKOLAN 

Given i Helsingfors den 6 februari 1953

På föredragning av handels- och industriministern stadgas med 
stöd av 10 § lagen den 23 december 1952 om Tekniska högskolan 
(444/52) :

1 kap.
Allmänna bestämmelser

1 §.

Tekniska högskolan har till uppgift att meddela den högsta 
tekniska undervisningen samt att utföra vetenskapligt forsk
ningsarbete.

2 §.

Vid Tekniska högskolan finnas professurer, biträdande profes
sors- , överbibliotekarie, byråchefs-, bibliotekarie-, lek
tors-, laboratorieingenjörs-, driftsingenjörs- och laborato
ri esekre terar tjänster med grundlön, av vilka professorstjäns- 
terna äro fasta eller föränderliga, samt en förvaltningsdirek
törs-, en biträdande sekreterar-, en ekonom- och en hu
vudbok f örar tjänst ävensom kassörs-, registrators-, kanslist-, 
biträdande kanslist-, övervakar-, kanslibiträdes-, byråbiträ
des-, laboratoriemästar-, laboratoriemekanikers-, laborato- 
riepreparators-, övervaktmästar-, vaktmästar-, eldar- och 
gårdskarIsbefattningar med grundlön (381/72).
Vid högskolan må även finnas kamrers- och bokförarbefattningar 
med grundlön (381/72).
Ytterligare må vid högskolan anställas docenter, speciallära
re, tillfälliga lärare samt andra extraordinarie befattnings
havare och tillfälliga funktionärer.
Se 3 kap.

3 §.
Lärarna och studerandena vid Tekniska högskolan äro fördelade

1) Angående följande ändringar 310/61, 114/63, 157/69, 658/71, 
104/72, 381/72, 576/72, 721/73, 268/76 och 116/80.
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på följande avdelningar i enlighet med de områden, inom vilka 
undervisning meddelas:
avdelningen för teknisk fysik, byggnadsingenjörsavdelningen, 
maskiningenjörsavdelningen, elektrotekniska avdelningen, trä- 
förädlingsavdeIningen, kemiska avdelningen, bergsindustriav
delningen, lantmäteriavdelningen och arkitektavdelningen, var
jämte vid högskolan finnes en allmän avdelning.
Lärare vid allmänna avdelningen kan förordnas att samtidigt 
tillhöra annan avdelning.

4 §.

Högskolan lyder omedelbart under (handels- och industriminis
teriet). 1)
Högskolans förvaltning håndhaves närmast av rektor, lärarrådet 
och forvaltningskollegiet.
Avdelningsförvaltning håndhaves av ett avdelningsko11egium och 
en avdelningsföreståndare.

Se 3-5 kap.

5 §•
(116/80)) För samarbete mellan högskolan och den omgivning där 
den verkar kan högskolan ha en delegation, som tillsättes av 
förvaltningskollegiet. Delegationen har till uppgift att av
giva utlåtanden och att taga initiativ i ärenden rörande hög
skolan vilka äro av principiell vikt. Närmare bestämmelser om 
delegationen meddelas i instruktion.

2 kap.
Rektor och prorektorer

6 §.

(268/76) Lärarrådet väljer bland högskolans professorer rektor 
samt första och andra prorektor för en treårsperiod som börjar 
den 1 juli.
Val av rektor förrättas med slutna sedlar. Erhåller ingen vid 
den första omröstningen absolut majoritet,^ förrättas ome
delbart en ny omröstning mellan de två som erhållit de flesta 
rösterna. Falla rösterna lika, avgör lotten.
Första och andra prorektor väljes genom en omröstning så, att

1) De saker som handlar Tekniska högskolan har överlåtits till 
undervisningsministeriet 1.7.1971.
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varje professor röstar på två personer, varvid den som ställts 
i första rummet erhåller två röster ooh den som ställts i and
ra rummet erhåller en röst. Första prorektor blir den som 
erhållit de flesta rösterna och andra prorektor den som näst 
honom erhållit de flesta rösterna. Falla rösterna lika, avgör 
lotten.
Den som varit rektor eller prorektor under tre år äger rätt 
att vägra emottaga rektors eller prorektors uppdrag. Vägrar 
professor på annan grund mottaga uppdraget, beror befrielse av 
lärarrådets prövning.
Blir rektors- eller prorektorsämbete vakant tidigare än tre 
månader före treårsperiodens utgång, väljes ny rektor eller 
prorektor för den återstående tiden.
Rektor är befriad från de uppgifter som hör till hans egentli
ga tjänst, likaså prorektor när han sköter rektors uppgifter.

7 §.

(268/76) Vid förfall för rektor håndhaves hans uppgifter av 
första prorektor och vid förfall även för denne av andra pro
rektor.

8 §.
Rektor är ordförande i lärarrådet och forvaltningskollegiet, 
och alla angelägenheter, som angå högskolan, underligga hans 
skötsel och övervakning.
På rektor ankommer särskilt:
1) att taga initiativ till reformer vid högskolan;
2) att tillse, att undervisningen skötes på ett riktigt sätt, 
att högskolans lärare och övriga personal fullgöra sina ålig
ganden och att ordning och disciplin råder bland studerandena;
3) att ansvara för att till högskolan hörande inrättningar och 
egendom vårdas med omsorg, att för högskolan anvisade anslag 
användas för avsedda ändamål och att räkenskaperna föras;
4) att företräda högskolans samt draga försorg om verkställig
heten av lärarrådets och forvaltningskollegiets beslut;
5) att godkänna studerande för intagning i högskolan såsom i 
43 § stadgas (116/80);
6) att fungera som disciplinär myndighet vid högskolan 
(116/80);
7) att omhänderha jämväl övriga ärenden rörande högskolan, 
såsom annorstädes i denna förordning eller särskilt stadgas 
(116/80); samt
8) att årligen utgiva högskolans undervisningsplaner och en
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berättelse över högskolans verksamhet och förvaltning under 
det föregående läsåret (116/80).
3. mom. upphävd med förordning 15.2.1980/116.

Se 33 §■

3 kap.
Lärarråd och forvaltningskollegium

9 §•
Lärarrådet består av högskolans professorer. Forvaltningskol
legiet bildas av rektor, prorektorerna, avdelningsförestandar
na och förvaltningsdirektören (268/76).
Då som ställföreträdare för avdelningsföreståndare tjänstgör 
annan professor vid samma avdelning, är denne hans ställföre
trädare även i forvaltningskollegiet.
Då forvaltningskollegiet behandlar disciplinärt ärende angåen
de studerande, skall till adjungerad ledamot vid sammantradet 
kallas inspektor för den avdelning, till vilken studeranden 
hör.
Se 32 § 2 mom.

10 §.

Lärarrådet utövar högsta beslutanderätt i högskolan och på 
detsamma ankommer :
1) att taga initiativ till utvecklande av högskolans verksam
het och att utarbete förslag till lagar och förordningar om 
högskolan ( 116/80);
2) att godkänna examensstadgan såsom därom särskilt stadgas 
(116/80) ;
3) att göra framställning om inrättande av nyta ordinarie lä
rartjänster och om undervisningsområdet för innehavare av för
änderlig professur (116/80) ;
4) att avgiva utlåtanden rörande under lärarrådets kompetens 
fallande angelägenheter, beträffande vilka (handels- och in
dustriministeriet), högsta förvaltningsdomstolen eller annan 
myndighet anhållit om utlatande;
5) att välja revisorer till att granska de olika^inrättningar
nas och fondernas räkenskaper samt besluta om åtgärder, till 
vilka berättelsen över granskningen giver anledning;
6) upphäves genom förordning 268/76 ;
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7) att enligt 3 § 2 mom. vid behov besluta, till vilken avdel
ning innehavare av professur eller biträdande professorstjänst 
skall höra, samt att i speciella fall förordna annan lärare 
vid avdelning än professor eller biträdande professor till 
ledamot av avdelningskollegium;
8) att handlägga ärenden rörande examina och studieprestatio
ner, såsom därom särskilt stadgas eller bestämmes (116/80);
9) att handlägga ärenden, som enligt nedan i denna förordning 
ingående stadganden eller till följd av ärendets beskaffenhet 
ankomma på lärarrådet eller som rektor på grund av ärendets 
vikt förelägger rådet.

11 §.

(157/69) Forvaltningskollegiet handhar högskolans allmänna 
förvaltning, och på detsamma ankommer:
1) att efter anmälan av rektor förbedelsevis behandla ärende, 
som skall behandlas vid lärarrådets sammanträde eller som rek
tor ensam skall avgöra;
2) att uppgöra förslag till budget för högskolan samt insända 
detsamma till handels- och industriministeriet;
3) att framlägga förslag till examensstadga och godkänna un- 
dervisningsplanerna och att besluta för vilka undervisnings
områden speciallärare skola anställas samt att godkänna inst
ruktioner, reglementen och ordningsstadgor (116/80);
4) att avgiva utlåtanden angående under forvaltningskollegiets 
kompetens fallande angelägenheter, i vilka (handels- och in
dustriministeriet), högsta förvaltningsdomstolen eller annan 
myndighet anhållit om utlåtande;
5) att fatta beslut om antalet studerande som årligen intages 
i högskolan och grunderna för valet av dem, sedan statsrådet 
fastställt en plan rörande antalet nybörjarplatser och under
visningsministeriet givit sin rekommendation om grunderna för 
valet, samt att för fortsatta studier godkänna annan än den 
som i Finland avlagt teknisk-vetenskaplig grundexamen, på 
sätt i förordningen om teknisk-vetenskapliga examina (528/78) 
stadgas (116/80) ;
6) att verkställa fördelningen av högskolan i inkomst- och ut- 
giftsstaten beviljade anslag för olika behov samt att fördela 
docentstipendier och -arvoden, arvoden ur det samfällda ansla
get åt speciallärare och assistenter, så ock övriga arvoden, 
pris, stipendier, bidrag och understöd, såvida ej annorlunda 
är stadgat;
7) att förordna föreståndare för laboratorier och med dem 
jämförbara inrättningar;
8) att på anmälan av rektor fungera som disciplinär myndighet; 
samt
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9) att handlägga ärenden, som jämlikt nedan i denna förordning 
ingående stadganden ankomma på forvaltningskollegiet, samt öv
riga ärenden angående högskolan, dess studerande, inrättnin
gar, ekonomi oeh finansförvaltning, för såvitt de ej falla 
under lärarrådets eller annan myndighets kompetens.

4 kap.
Avdelningskollegium och avdelningsföreståndare

12 §.

Avdelningsföreståndare utses av lärarrådet bland avdelningens 
professorer för tre år i sänder. Valet verkställes med slutna 
sedlar. Vid lika röstetal avgör lotten.
Valet försiggår i maj månad året efter det rektors treåriga 
mandattid börjat, och de valda skola tillträda sina befattnin
gar den 1 därpåföljande juli.
Avgår avdelningsföreståndare före utgången av den treårspe
riod, för vilken han utsetts, eller förordnas han till rektor 
eller prorektor, väljes i hans ställe ny avdelningsförestan- 
dare för den återstående tiden.
Vid förfall för avdelningsföreståndare förordnar rektor en 
ställföreträdare bland professorerna inom samma avdelning.

13 §.
Avdelningskollegium består av avdelningens professorer och bi
trädande professorer samt personer, som förordnats att sköta 
dessa tjänster, ävensom övriga lärare vid avdelningen, som 
eventuellt förordnats till ledamöter av kollegiet.
Skötes samma professur eller biträdande professorstjänst av 
flera personer, skall rektor förordna en av dem till medlem av 
avdelningskollegiet.
Vid handläggning i avdelningskollegium av fråga om besättande 
av professur deltaga i handläggningen endast avdelningens 
professorer.
Handlägges vid avdelningskollegium ärende, vilket direkte 
berör undervisningsskyldighet för lärare, som icke tillhör 
kollegiet, bör denne kallas till kollegiets sammanträde, ifall 
han är professor eller biträdande professor, till adjungerad 
ledamot, men i annat fall att utöva yttrande- men ej rösträtt.

14 §.

På avdelningskollegium ankommer:
1) att för forvaltningskollegiet framlägga förslag till under-



348

visningsplaner samt inkomst- och utgiftsstat ( 116/80) ;

2) att handlägga ärenden rörande undervisningen, studiepresta
tioner och examina, såsom därom särskilt stadgas eller bestäm
mes ( 116/80);
3) att förberedelsevis behandla även andra ärenden angående 
avdelningen, vilka skola handläggas i lärarrådet eller for
valtningskollegiet eller vilka rektor ensam avgör ;
4) att till rektor giva uppgifter och utlåtanden, om vilka han 
anhållit ;
5) att till myndigheterna avgiva av dem begärda utlåtanden i 
fackliga frågor rörande det område inom tekniken, som avdel
ningen representerar (268/76);
6) att fatta noggrannare beslut om användningen av de medel, 
som forvaltningskollegium anvisat avdelningen; samt
7) att handlägga jämväl övriga ärenden, som falla under avdel- 
ningskollegiets kompetens, såsom därom i denna förordning el
ler annorstädes stadgat.

15 §.
Avdelningsföreståndare är ordförande i avdelningskollegiet. På 
honom ankommer även :
1) att leda avdelningen och taga initiativ rörande densamma ;
2) att övervaka undervisningen vid avdelningen ;
3) att draga försorg om verkställigheten av avdelningskolle- 
giets beslut; samt
4) att meddela avdelningens studerande upplysningar och råd 
rörande deras studier.

5 kap.
Lärarrådets och kollegiernas sammanträden

16 §.

Lärarrådet, forvaltningskollegiet och avdelningskollegierna 
sammanträda på kallelse av ordföranden.
Lärarrådet och kollegierna äro beslutföra, då minst hälften av 
medlemmarna äro närvarande.
Erfordras för uppnående av beslutförhet vid sammanträde avjun
gerande ledamöter, skall ordföranden tillkalla högskolans lä
rare efter tjänsteställning. Till adjungerad ledamot vid av- 
delningskollegium må kallas blott lärare vid samma avdelning.



Vid lärarrådets och forvaltningskollegiets sammanträden föres 
protokollet av högskolans sekreterare eller biträdande sekre
terare och vid avdelningskollegiums sammanträde av avdelnings- 
notarie ( 114/63) •

17 §.
Ärendenas handläggning vid lärarrådets och kollegiernas sam
manträden försiggår på samma sätt som angående behandling av
ärenden vid kollegialt sammansatta domstolar är stadgat, med 
beaktande därjämte av nedan ingående stadganden.
Har vid sammanträde förrättats omröstning, är däri deltagande 
medlem berättigad att till protokollet foga skriftligt 
utlåtande, som innehåller hans under diskussionen i ärendet 
uttalade åsikt jämte kortfattad motivering.
Då i lärarrådet uppgjorts förslag om besättande av professur, 
är jämväl sådan medlem, som ej varit närvarande vid sammanträ
det, berättigad att inom loppet av två dagar, dagen för sam
manträdet icke medräknad, i ärendet avgiva skriftligt utlåtan
de att antecknas i protokollet och att beaktas vid rösträknin
gen.
Framställning omn kallande av person till professor skall gö
ras genom beslut av lärarrådet omfattat av minst tre fjärdede
lar av de avgivna rösterna. Detta gäller även lärarrådets be
slut, varigenom högskolan utdelar hedersdoktorsgrad.
Beträffande röstning vid val av kandidater till rektoratet och 
avdelningsföreståndare samt vid uppgörande av tjänsteförslag 
är stadgat i 2, 4 och 6 kap.
Se RB 23: 3-5, Pr 1.

18 §.

Yppas ovisshet om huruvida ärende bör handläggas vid lä
rarrådets eller forvaltningskollegiets sammanträde eller annan 
myndighet äger därom besluta, skall rektor hänskjuta frågan om 
behandlingsordningen till lärarrådets avgörande.
Kan någon fråga på grund av sin brådskande natur ej understäl
las vederbörlig handläggning vid lärarrådets eller forvalt
ningskollegiets sammanträde, äger rektor rätt att på eget 
ansvar vidtaga erforderliga åtgärder, men dessa böra snarast 
möjligt underställas lärarrådets eller, beroende av ärendets 
natur, forvaltningskollegiets godkännande. Samma rätt tillkom
mer på motsvarande sätt avdelningsföreståndare i fråga om an
gelägenhet, som faller under avdelningskollegiums kompetens.
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6 кар.
Besättande av tjänster och befattningar

19 §.
(658/71) Av innehavare av professur fordras för ett framgångs
rikt handhavande av tjänsten nödig skicklighet och förmåga, 
vid bedömningen varav skola beaktas av honom publicerade ve
tenskapliga undersökningar på det med tjänsten förbundna un
dervisningsområdet, utfört skapande arbete, examina, lä- 
rarförmåga samt praktiskförtrogenhet med området för tjänsten, 
såvitt det är av vikt för handhavandet av tjänsten, ävensom 
annan utredning som tillförlitligt bestyrker hans skicklighet 
för tjänsten.
Biträdande professorstjänst besättes enligt enahanda grunder.
Av lektor i avlöningsklassen A 29 fordras licentiat examen i 
något till undervisningsområdet hörande eller närliggande ämne 
eller med denna examen jämförlig utländsk högskoleexamen.
Av lektor i avlöningsklassen A 27 fordras diplomingenjörs-, 
arkitekt- eller filosofie kandidatexamen eller motsvarande in
hemsk eller utländsk högskoleexamen, som utvisar god förtro
genhet med området för undervisningsämnet.
Av den som skall utnämnas till innehavare av lektorstjänst 
fordras dessutom, att han på sätt avdelningen föreskrivit har 
ådagalagt god undervisningsförmåga.
Av innehavare av lektorstjänst i utländskt språk fordras ut
över de allmänna kompetensvillkoren att han såväl skriftligen 
som muntligen behärskar undervisningsspråket såsom en infödd.
Utan hinder av vad ovan är stadgat, må, då synnerliga skäl 
därtill föreligga, till innehavare av lektorstjänst i avlö- 
ningsklassen A 29 utnämnas person, som utöver diplomingenjörs
examen eller motsvarande examen äger vetenskapliga, tekniska 
eller pedagogiska meriter eller på annat av avdelningen kons
taterat sätt ådagalagt förtrogenhet med det med tjänsten 
förbundna undervisningsämnet.
Av speciallärare fordras vid högskola eller universitet avlagd 
slutexamen samt grundliga insikter på det med befattningen 
förbundna undervisningsområdet och, beroende av läroämnet, 
tillräcklig praktisk erfarenhet. I särskilda fall må forvalt
ningskollegiet bevilja speciallärare eftergift beträffande här 
nämnd examen, om på honom ankommer att meddela undervisning i 
ämne, vari avsevärd kompetens i allmänhet förvärvas oberoende 
av vid högskola eller universitet vunnen lärd grad.
Av laboratorieingenjör fordras vid högskola eller universitet 
avlagd slutexamen samt god förtrogenhet med området för tjäns
ten. Av driftsingenjör fordras slutexamen vid tekniskt insti
tut samt praktisk förtrogenhet med området för tjänsten. Av 
laboratoriesekreterare fordras merkonom- eller motsvarande 
annan examen.
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Till docent må förordnas person, som vid teknisk högskola, 
universitet eller handelshögskola vunnit doktorsgrad samt har 
erforderlig kompetens för sådan befattning och vars fästande 
vid högskolan med hänsyn till forskningsarbetet eller annars 
är önskvärt.
Kompetensvillkor för övriga tjänster och befattningar vid 
högskolan är, att vederbörande genom sin tidigare verksamhet 
har ådagalagt sådan skicklighet och förmåga, som ett 
framgångsrikt handhavande av tjänsten eller befattningen för
utsätter. Därutöver fordras :
av förvaltningsdirektören juris kandidatexamen eller annan för 
tjänsten lämplig högre examen vid högskola samt god förtrogen
het med förvaltningsuppgifter;
av överbibliotekarien för tjänsten lämplig doktors- eller 
licentiatexamen, facklig examen inom biblioteksväsendet, för
trogenhet med vetenskaplig biblioteks förvaltning, publice
ringsverksamhet på området samt kunskap i tre främmande sprak ;
av bibliotekarie för tjänsten lämplig högre examen vid högsko
la, facklig examen inom biblioteksväsendet och kunskap i två 
främmande språk samt av den övriga personalen vid biblioteket 
den kompetens som är föreskriven instruktionen för bibliote
ket ;
av chefen för förvaltningsbyrån juris kandidatexamen och för
trogenhet med domar- eller förvaltningsuppgifter;
av chefen för ekonomibyrån för tjänsten lämplig högre examen 
vid högskola och god förtrogenhet med ekonomiförvaltning och 
räkenskapsföring ;
av chefen för studiebyrån för tjänsten lämplig högre examen 
vid högskola samt förtrogenhet med förvaltningsuppgifter;
av ekonomen för tjänsten lämplig högre examen vid högskola el
ler ekonomexamen och förtrogenhet med ekonomiförvaltning och 
räkenskapsföring;
av biträdande sekreterare för tjänsten lämplig högre examen 
vid högskola; samt
av kamreren för tjänsten lämplig högskoleexamen och förtrogen
het med ekonomiförvaltning och räkenskapsföring (381/72).

20 §.
Av professor, biträdande professor, laboratorieingenjör, lek
tor och speciallärare fordras, med nedannämnda undantag, 
fullständig kunskap i finska språket.samt nöjaktig förmåga att 

-i tal och skrift använda svenska språket (658/71).
Av professor och speciallärare, vilka skola hålla sina till 
undervisningsskyldigheten hörande föreläsningar på svenska 
språket, fordras fullständig kunskap i svenska språket samt 
nöjaktig muntlig och skriftlig kunskap i finska språket.
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Av docent fordras fullständig kunskap antingen i finska eller 
svenska språket och därutöver nöjaktig muntlig kunskap i det 
andra inhemska språket.
I denna paragraf stadgad språkkunskap fordras ej av lärare i 
främmande språk (310/61).
Förvaltningsdirektören, byråchefen, sekreteraren och biträdan
de sekreteraren skola äga fullständig kunskap i finska språket 
och nöjaktig förmåga att i tal och skrift använda svenska 
språket (658/71).
överbibliotekarien, bibliotekarien och ekonomen skola äga 
fullständig kunskap i finska språket samt nöjaktig muntlig och 
skriftlig kunskap i svenska språket.
Av annan än här nämnd innehavare av tjänst eller befattning
fordras sådan språkkunskap, som den utnämnande eller förord
nande myndigheten i varje enskilt fall prövar tillfyllest.
Lärarrådet bestämmer det sätt, på vilket lärarnas språkkunskap 
skall ådagaläggas. Därom, huru de i 5 och 6 mom. nämnda inne
havarnas av tjänst eller befattning språkkunskap ådagalägges, 
är gällande, vad i förordningen den 29 december 1922 angående 
de examina, som skola avläggas för ådagaläggande av kunskap i 
finska och svenska språken (313/22) är särskilt stadgat.

21 §.

(268/76) Professor och förvaltningsdirektör utnämnes av re
publikens president, överbibliotekarien och biträdande profes
sor av statsrådet samt byråchef av undervisningsministeriet. 
Docent utnämnes av lärarrådet.
Sådana innehavare av andra än i 1 mom. nämnda tjänster eller 
befattningar eller extraordinarie befattningar samt tillfälli
ga funktionärer, av vilka fordras högskoleexamen, ävensom 
motsvarande personal i arbetsavtalsförhållande utnämnes, 
förordnas eller antages av forvaltningskollegiet. Forvalt
ningskollegiet utfärdar även förordnande åt speciallärare och 
timlärare.
Avdelningsnotarie antages av avdelningskollegium.

22 §.
Såframt ej annat följer av det nedan anförda, besättas tjäns
ter och befattningar vid högskolan på ansökan.
Speciallärare och tillfällig lärare må erhålla förordnande och 
till befattning, som besättes av förvaltningsdirektören, må 
utnämning ske utan att befattningen anslagits ledig att ansö
kas. Assistenter och avdelningsnotarier antagas utan ansökan 
(157/69).
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Angående utnämning eller kallande till tjänst vid Tekniska 
högskolan i speciella fall, utan att tjänsten anslagits ledig 
att ansökas, är i lag särskilt stadgat.
Till ansökan, som i 1 mom. nämnes, skola fogas intyg över kom
petens och språkkunskap samt, beroende av tjänsten eller 
befattningens natur, publikationer, så ock annan utredning, 
varmed sökanden önskar styrka sin skicklighet och förmåga för 
den ansökta tjänsten eller befattningen. Ansökan skall ställas 
till den i kungörelsen angivna myndigheten och inlämnas till 
högskolans kansli.

23 §.
(381/72) Lärarrådet äger rätt att åt sökande till professors 
eller biträdande professors- eller överbibliotekarietjänst, 
som därom i samband med sin ansökan anhållit, för komplette
ring av hans kompetens, utom beträffande erforderliga språk
kunskaper, bevilja respit högst ett år, räknat fran ansök
ningstidens utgång. Sro sökandena flere och beviljas sådan 
respittid, skall envar sökande beviljas lika lång tid.

24 §.
Sedan ansökningstid för professur eller respittid, som bevil
jas sökande av sådan tjänst för fullbordande av hans kompe
tens, utgått, utser lärarrådet minst två sakkunniga att avgiva 
skriftliga utlåtanden angående sökandes kompetens och meriter 
för den ansökta tjänsten samt, då sökandena äro flere, för att 
jämföra dem med varandra.
Förrän lärarrådet i fall, som avses i 22 § 3 mom., gör fram
ställning om kallande eller utnämnande till professur, utan 
att tjänsten anslagits ledig att ansökas, skall av en eller 
flere sakkunniga utlåtande införskaffas däröver, huruvida 
tillräckliga grunder finnas för sådan framställning.
Även i andra fall än ovannämnda må sakkunnigutredning inför
skaffas vid besättande av lärartjänst eller -befattning.

25 §.
Förrän tjänsteförslag till besättande av professur eller ^ bit
rädande professorstjänst upprättas, skall sökande för ådaga
läggande av sin undervisningsförmåga hålla provföreläsning, 
därest ej lärarrådet i något särskilt fall finner detta obe
hövligt. Detta gäller även beträffande den, som söker docen
tur .
Jämväl i övriga fall må provföreläsning åläggas vid besättande 
av lärartjänst eller -befattning.
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Ansökningar till professur, förvaltningsdirektörs-, biträdande 
professor- och överbibliotekarietjänst vid högskolan handläg
gas vid lärarrådets sammanträde för uppgörande av tjänsteför- 
slag. Vid handläggningen skall sökandes kompetens först avgö
ras, och därefter bland dem, som förklarats kompetenta, de tre 
mest meriterade uppföras på förslag i den ordning de befinnas 
skickliga och kompetenta till tjänsten. Angående varje för
slagsrum skall skild omröstning verkställas (187/69).
På lärarrådet ankommer även att i fall, som nämnas i 22 § 3 
mom., göra framställning om besättande av lärartjänst.
Ansökan om docentur skall likaså handläggas vid lärarrådet. 
Besluter lärarrådet förordna ansökningen, skall det göra fram
ställning därom.
Vid besättande av annan befattning, vars innehavare utnämnes 
av (handels- och industriministeriet), skall lärarrådet avgiva 
utlåtande över sökandena.

26 §.

27 §.
Den som blivit utnämnd till professor skall utan dröjsmål 
tillträda sin tjänst och därvid hålla en offentlig föreläsning 
vid högskolan.

28 §.

Finner lärarrådet, att besättandet av någon tjänst eller fast 
befattning tillsvidare bör uppskjutas, skall det därom göra 
framställning hos (handels- och industriministeriet).
Med statsrådets tillstånd må åtgärder, vilka åsyfta besättande 
av professur eller biträdande professorstjänst, vidtagas ett 
år före den till, då tjänstens innehavare uppnår avgångsålder.

29 §.
Speciallärare och assistenter förordnas på vederbörande avdel- 
ningskollegiums förslag.
2. mom. upphäves genom förordning 116/80.
Vid besättande av befattningar vid biblioteket och vid anta
gande av personal till övriga inrättningar skall vederbörande 
inrättnings chef eller föreståndare höras.

30 §.
(658/71) Då tjänst eller befattning är ledig, förordnas inte
rimistisk handhavare:
av professur, förvaltningsdirektörs-, biträdande professors-, 
överbibliotekarie- och lektorstjänst av lärarrådet;
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av bibliotekarie-, byråchefs-, sekreterar-, ekonom- och labo
ratorieingenjörst jänst ävensom kamrersbefattning, som myndig
het vid högskolan besätter, av den utnämnande myndigheten.

7 kap.
Innehavares av tjänst eller befattning skyldigheter

31 §.
(310/61) Lärarna vid högskolan äro skyldiga att föreläsa i 
sina läroämnen såsom nedan stadgas samt att i enlighet med lä
rarrådets eller, beroende av deras tjänsteställning, forvalt
ningskollegiets beslut leda till ämnet hörande övningar, så 
ock att utföra övriga till lärarverksamheten hörande åliggan
den, såsom därom är särskilt förordnat.
1) Professor är skyldig att under terminen föreläsa sex och 
biträdande professor tolv timmar i veckan. Omfattar undervis
ningen ledande eller övervakande av laboratorie— eller andra 
övningsarbeten, må föreläsningsskyldigheten enligt lärarrådets 
prövning vara mindre. Om undervisningen måste koncentreras 
till den ena terminen, äger lärarrådet rätt att minska den 
under den andra terminen. Därest en ändamålsenlig anordning 
av undervisningen det kräver, må (handels- och industriminis
teriet) på framställning av lärarrådet förordna, att professor 
eller biträdande professor mot särskilt arvode skall meddela 
undervisning utöver vad som bör betraktas som hans egentliga 
undervisningsskyldighet.
Såvitt nedan icke annorlunda stadgas, skall lektor i avlö- 
ningsklassen A 29 under läsåret meddela undervisning samman
lagt 392 timmar och lektor i avlöningsklassen A 27 sammanlagt 
448 timmar. Av lektors (A 29) undervisningsskyldighet utgör 
minst 56 och högst 112 timmar föreläsningsundervisning eller 
undervisning på därmed jämförlig niva. Utöver undervisnings- 
skyldigheten ankommer på lektor andra till undervisningen an
slutna uppgifter på sätt som närmare foreskrives i ett av for
valtningskollegiet fastställt reglemante. När på lektor ankom
mer osedvanligt mycket förvaltnings-, planerings-, förhörs- 
eller andra motsvarande uppgifter, må forvaltningskollegiet på 
framställning av avdelningen minska hans undervisningsskyldig
het med högst 56 timmar i läsåret. Såvida en stor del av^ lek
tors åligganden utgörs av annat än gruppundervisning, må for
valtningskollegiet på framställning av avdelningen förordna, 
att han skall utföra de till tjänsten hörande åliggandena inom 
ramen för den allmänna totala veckoarbetstiden vid statens 
ämbetsverk (658/71).
Angående speciallärares och tillfällig lärares undervisnings
skyldighet beslutar forvaltningskollegiet.

1) I stället för detta avsnitt iakttages det 21.11.1974 in
gångna tjänstekollektivavtalet.
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Docent som åtnjuter docentstipendium är skyldig att föreläsa i 
enlighet med lärarrådets beslut, dock ej utöver fyra timmar i 
veckan. Jämväl docent, som ej åtnjuter docentstipendium, må 
genom beslut av lärarrådet åläggasatt mot särskilt arvode med
dela undervisning i sitt ämne. Docent, vare sig han åtnjuter 
docentstipendium eller ej, är jämväl skyldig att åtaga sig 
andra till undervisningsverksamheten hörande åligganden, för 
vilkas utförande han kan anses kompetent. Önskar docent, oak
tat det ej åligger honom, föreläsa eller meddela annan under
visning i sitt ämne, är detta med vederbörande avdelningskol- 
legiums samtycke tillåtet.
Laboratorieingenjör är skyldig att på vederbörande professors 
eller föreståndarens för inrättningen föreskrift biträda denna 
i åligganden som hänföra sig till laboratoriets ledning och 
skötsel samt vid behov taga del i undervisningsverksamheten.
Driftsingenjör är skyldig att på vederbörande professors eller 
föreståndarens för inrättningen föreskrift biträda denna vid 
skötseln av laboratoriet.
Assistent är skyldig att enligt anvisningar av vederbörande 
professor eller föreståndare för inrättning biträda vid under
visningen och annan lärarverksamhet samt vid inrättningarnas 
skötsel. Forskningsassistent skall biträda professor vid 
forskningsarbete.
Överbibliotekariens och bibliotekariens skyldigheter vid 
bibliotekets ledning och skötsel fastställas i instruktionen 
för biblioteket.
Förvaltningsdirektörens skyldighet att utöver vad i denna för
ordning är stadgat draga försorg om på rektorskansliet ankom
mande förvaltningsuppgifter samt sekreterarens, biträdande 
sekreterarens, ekonomens och den övriga personalens vid rek
torskansliet uppgifter fastställas i instruktionen för rek
torskansliet (658/71).
Andra befattningshavare än de ovan nämnda åligger att fullgö
ra, vad dem på grund av deras tjänsteställning förelägges.

31 a §.
(658/71) På förvaltningsdirektören ankommer:
1) att såsom rektors närmaste biträde leda och övervaka hög
skolans förvaltning samt rektorsämbetets verksamhet och till
se att högskolans förvaltningspersonal fulgör sina åligganden;
2) att planera och genomföra åtgärder för praktisk effektive- 
ring av rektorsämbetets eller högskolans förvaltning ;
3) att utnämna, förordna eller antaga annan än i 21 § avsedd
personal (268/76) ;
4) att bevilja ålderstilläga och andra motsvarande förmåner åt 
högskolans personal, såframt ej annorlunda är stadgat 
(268/76);
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5) att leda och övervaka förvaltningen av högskolans egendom 
och bokföring;
6) att draga försorg om beredningen av ärenden, som ankommer 
på rektor, forvaltningskollegiet och lärarrådet att avgöra, 
samt föredraga ärenden, vilkas avgörande ankommer på dessa, om 
icke föredragningen av ärendena i instruktionen för rektors
ämbetet uppdragits åt annan ;
7) att tillse att beslut som fattats av högskolans förvalt
ningsorgan verkställes till den del ärendet ankommer pa rek
torsämbetet .
Förvaltningsdirektören har rätt att närvara vid högskolans 
samtliga förvaltningsorgans möten och deltaga i där förda dis
kussioner.

32 §.
Sr innehavare av tjänst eller befattning förhindrad att hand
hava sina åligganden, skall han utan dröjsmål därom underrätta 
rektor.
Innehavare av tjänst eller befattning, som är medlem av lä
rarrådet eller kollegium, är ej berättigad att utebliva från 
dess sammanträde, såframt han icke har laga förfall eller av 
rektor godkänd orsak för uteblivandet, varom skall före sam
manträdets början anmälas till ordförande.

33 §•
I slutet av läsåret skall varje lärare till rektor inlämna re
dogörelse enligt fastställt formulär för sin undervisning och 
sina vetenskapliga arbeten samt angående sin verksamhet vid 
högskolan och i offentliga uppdrag.

8 kap.
Tjänstledighet och avsked

34 §.
Tjänstledighet och befrielse från handhavandet av undervis
ningsuppgifter beviljas åt tjänsteman, som utnämnts eller 
förordnats av republikens president, statsrådet eller under
visningsministeriet för en tid av högst sju månader av for
valtningskollegiet och för längre tid av undervisningsministe
riet (268/76).
Den som antagits till sin befattning genom beslut av myndighet 
vid högskolan, beviljas tjänstledighet av samma myndighet.
Då innehavare av tjänst eller befattning åtnjuter tjänstledig
het, förordnas vikarie av i 30 § nämnd myndighet.
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Då lärare vid högskolan för utförande av vetenskapligt eller 
annat betydande arbete inom hans område beviljats befrielse 
från meddelande av undervisning eller från annan tjänstgöring, 
må (handels- och industriministeriet) bestämma, att befrielsen 
ej skall anses såsom tjänstledighet.

35 §.

36 §.
Rektor äger rätt att med iakttagande av avlöningslagens be
stämmelser bevilja envar av högskolans innehavare av tjänst 
eller befattning befrielse från hans åligganden för en tid av 
högst två veckor samt vid behov förordna angående handhavandet 
av dessa åligganden under sagda tid.

37 §.
Avsked åt innehavare av tjänst eller befattning beviljar och
från befattninbg entledigar samma myndighet, som utnämnt ho
nom. Beslut som rektor eller avdelningskollegium fattat be
träffande entledigande av innehavare av befattning skall lik
väl underställas forvaltningskollegiets stadfästelse.
Har docent tre läsår i följd icke utfört på docent ankommande 
uppgifter vid högskolan, tillhör han ej längre denna som 
docent. (Handels- och industriministeriet) må dock på ansökan, 
som gjorts inom samma tid, bevilja undantag härifrån, ifall 
till grund för ansökan anföres giltig orsak, varvid handhavan- 
de av annan tjänst eller befattning likväl icke må beaktas.

9 kap.
Undervisning. Examina och lärda grader

38 §.
Upphävd med förordning 15.2.1980/116.

39 §.
(116/80) Högskolans läsår börjar den 1 augusti och avslutas 
den 31 juli.
Undervisning meddelas under de perioder som bestämts i under
visning splanerna.
Undervisning meddelas dock icke under tio dagar närmast före 
och efter nyårsdagen, ej heller under tre dagar närmast före 
och efter påskdagen.
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(116/80) Angående examina som avläggas vid högskolan gäller 
vad i förordningen om teknisk-vetenskapliga examina är stadgat 
och i examensstadgan eller undervisningsplanerna bestämt.
Om fastställande av examensstadgan gäller vad i förordningen 
om teknisk-vetenskapiiga examina är stadgat.

40 §.

41 §.
(116/80) Till den som avlagt teknologia doktorsexamen kan 
såsom tecken på denna examen vid promotion överlämnas de in
signier som forvaltningskollegiet fastställt. Insignierna kun
na även överlämnas utan solenn promovering.
Högskolan kan i samband med promotion eller även eljest förlä
na teknologie hedersdoktorsgrad samt därtill hörande insignier 
åt finsk medborgare eller utlänning som på grund av. förtjäns
ter inom de av högskolan företrädda vetenskapsområdena eller 
övriga förtjänster är värdig en dylik utmärkelse. Hedersdok
torsgrad beviljas av lärarrådet sedan det hört vederbörande 
avdelningskollegium.

10 kap. 

Studerande

42 §.
(116/80) Såsom studerande som ämnar avlägga andra än i 3 mom. 
nämnda examina kan vid högskolan antagas den, som har avlagt 
finländsk studentexamen eller som eljest har tillräckliga 
grundkunskaper för studierna.
Undervisningsministeriet bestämmer på framställning av högsko
lan de grunder, enligt vilka deri som icke har avlagt finländsk 
studentexamen kan antagas såsom studerande, såvida om dessa 
grunder icke har stadgats särskilt.
Angående de allmänna förutsättningarna för avläggande av 
licentiat- och doktorsexamen gäller vad i förordningen om tek
niskvetenskapliga examina är stadgat.

43 §.
(268/76) Den som önskar bedriva studier vid högskolan för av
läggande av examen skall skriftligen ansöka om studierätt hos 
högskolan.
Urvalet av studerande förrättas av högskolans rektor på fram
ställning av en av forvaltningskollegiet tillsätt urvalskom
mission. Urvalskommissionen ombesörjer de praktiska arrange
mangen för urvalsförfarandet.

Undervisningsministeriet kan utan hinder av vad i 2 mom. är
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stadgat bestämma, att urvalet av studerande skall förrättas på 
framställning av ett organ som har tillsatts av flera högsko
lor för gemensamt urval av studerande.

43 a §.
(268/76) Inträdessökande som ej nöjes med resultatet av hög
skolans urval av studerande må hos högskolans rektor skrift
ligen begära rättelse härav inom 14 dagar från det resultatet 
av urvalet offentliggjordes. När resultatet offentliggöres, 
skall meddelas på vilket sätt inträdessökande kan få kännedom 
om hur de vid urvalet iakttagna grunderna har tillämpats på 
honom samt på vilket sätt rättelse i urvalet kan begäras.
Urvalets resultat må icke med anledning av begäran om rättelse 
ändras till nackdel för någon som valts att bedriva studier 
vid högskolan.

44 §.
Till studerande antagen inskrives i högskolans böcker
( 116/80).

Studerande som inskrivits vid högskolan och som under något 
läsår ämnat studera vid densamma, skall anmäla sig i högsko
lans studiebyrå under en av högskolans meddelad tid, likväl 
senast den tionde september. Adressförändring bör omedelbart 
anmälas (576/72).
Ämnas studerande under något läsår icke studera vid högskolan, 
skall han inom i 2 mom. stadgad tid till studiebyrån inlämna 
absentieanmälan (576/72).
Studerande som icke anmält sig på i 2 eller 3 mom. nämnt sätt, 
avföres ur högskolans matrikel.
Önskar den som blivit avförd ur matrikeln senare fortsätta 
sina studier, skall han anmäla sig i studiebyrån för att ånyo 
inskrivas vid högskolan (576/72).
önskar absentieanmäld fortsätta sina studier, bör han anmäla 
sig såsom närvarande.
7 mom. upphäves genom förordning 116/80.

45 §.
Rektor har befogenhet att tillåta (välfrejdad) person att åhö
ra föreläsningar vid högskolan, oaktat han ej är inskriven vid 
denna. Sådant tillstånd medför icke rätt att deltaga i öv
ningar, därest ej rektor efter att ha hört vederbörande lärare 
finner gott därtill samtycka.
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Upphäves genom förordning 24.7.1981.
46 §.

47 §.
Studerande skall iakttaga stadgat uppförande inom högskolan 
och utom densamma och ställa sig till efterrättelse i hög
skolan gällande ordning. Bryter han häremot, må han bestraffas 
av forvaltningskollegiet och av rektor samt, såsom därom sär
skilt stadgas, av den avdelning, till vilken han hör.

Rektor må sedan han hört vederbörande straffa studerande genom 
att tilldela honom varning. Sr förseelsen sådan, att på den
samma kan följa strängare straff, skall rektor anmäla den till 
forvaltningskollegiet.

Forvaltningskollegiet må efter att ha hört den anklagade ådö- 
ma skyldig studerande varning, som tilldelas honom av rektor 
antingen enskilt eller inför forvaltningskollegiet, eller att 
skiljas från högskolan för viss tid, högst fyra månader, eller 
för alltid.

Har polismyndighet anhållit eller häktat studerande, skall 
rektor därom underrättas. Åtalas studerande inför domstol, 
skall denna därom underrätta rektor. Det vid ärendets hand
läggning tillkomna protokollet och beslutet skola tillsändas 
rektor, ifall denne därom anhåller.

Finner rektor, att studerande uppträtt klandervärt, må han 
oberoende av domstols frikännande utslag vidtaga åtgärder för 
den skyldiges bestraffande i disciplinär väg.

Därest den som rektor meddelat tillstånd att i egenskap av 
åhörare bevista föreläsningar vid högskolan stör ordningen vid 
denna eller genom sitt uppförande giver anledning^ till klan
der, äger rektor rätt att återkalla sådant tillstånd.

48 §.
Önska studerande bilda förening för främjande av goda och med 
högskolans uppgifter förenliga strävanden, skola sådan före
nings stadgar underställas rektors stadfästelse.

Beträffande Tekniska högskolans studentkår och avdelningar 
stadgas särskilt.

11 kap.

Inrättningar och kansli

49 §.
(381/72) Tekniska högskolans bibliotek utgör Finlands tekniska
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centralbibliotek. Dess uppgift är att upprätthålla och ställa 
till förfogande samlingar på teknikens olika områden och på de 
områden inom naturvetenskapen, vilka utgör bas för tekniken, 
samt att erbjuda teknisk informationsservice åt alla som är i 
behov av information på det teknika området.
Biblioteket har en direktion, som undervisningsministeriet 
tillsätter för tre år i sänder och som består av ordförande 
och åtta andra medlemmar. Ordförande och fem medlemmar förord
nas bland kandidater, som uppställts av Tekniska högskolan och 
av vilka en skall vara utsedd av bibliotekets personal inom 
sig. Övriga medlemmar förordnas av undervisningsministeriet 
efter det ministeriet hört (handels- och industriministeriet), 
de centrala organisationerna inom teknikens område, Tekniska 
högskolans studentkår samt de högskolor som meddelar teknisk 
undervisning.
Närmare bestämmelser om bibliotekets verksamhet och skötsel 
samt om bibliotekets direktion och innehavarnas av tjänst el
ler befattning åligganden meddelas i bibliotekets instruktion 
(116/80).

49 a §.
(721/73) Vid högskolan finns en räknecentral, en fortbild- 
ningscentral för samhällsplanering och ett lågtemperaturlabo
ratorium, vilka är direkt underställda forvaltningskollegiet.
Närmare bestämmelser om räknecentralens, fortbildningscent- 
ralens och lågtemperaturlaboratoriets verksamhet utfärdas i 
instruktion, som forvaltningskollegiet fastställer.

50 §.
Högskolans laboratorier samt med dem jämförliga inrättningar 
vårdas och förestås av deras föreståndare.
Till föreståndare förordnas den professor eller annan lärare, 
till vars läroämne inrättningen närmast ansluter sig.
Beträffande statens tekniska forskningsanstalts ställning i 
Tekniska högskolans undervisning, forskningsarbete och för
valtning är särskilt stadgat.

51 §.
(658/71) Ärenden rörande högskolans förvaltning, ekonomi och 
medeIsförvaltning handhas i rektorsämbetet.
Ledningen av rektorsämbetet ankommer på rektor. Rektorsämbetet 
förestås av förvaltningsdirektören, som är rektors närmaste 
biträde i ledningen av ämbetet.
Vid rektorsämbetet finnes en förvaltningsbyrå, en ekonomibyrå 
och en studiebyrå.
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Beträffande rektorsämbetets ämbetsspråk gäller i tillämpliga 
delar vad om statens myndighet, vars ämbetsdistrikt är 
tvåspråkigt, är stadgat.

51 a §.
(685/71) Förvaltningsbyrån handlägger av de på rektorsämbetet 
ankommande uppgifterna de juridiska och administrativa ärende
na , ärendena rörande utvecklandet av högskolan samt de ären
den, vilkas handläggning icke åligger annan byrå.
Ekonomibyrån är högskolans räkenskapsverk och handlägger ären
dena rörande högskolans ekonomi och medelsförvaltning.
Studiebyrån handlägger ärendena rörande val av elever samt un
dervisning, den allmänna organisationen av examina, registre
ring av studieresultat, studierådgivning, studieförhållanden, 
studiestöd och eventuella andra ärenden i anslutning till un
dervisning och studier.
Närmare bestämmelser om rektorsämbetets, dess byråers och in
nehavares av tjänst eller befattning uppgifter utfärdas i 
instruktionen för rektorsämbetet.

12 kap.
Fonder och medeIsförvaltning

52 §.
Högskolan har ett självständigt räkenskapsväsen.

53 §.
(104/72) Högskolans specialfonder är donationsfonderna.
Donationsfonderna är i högskolans vård stående, genom^donation 
eller testamente uppkomna fonder. Deras medel må hållas åt- 
skils från statens medel och placeras i bankdepositioner, ob
ligationer eller andra värdepapper.
Angående specialfondernas användning enligt förordnande i 
gåvobrev eller testamente besluter forvaltningskollegiet.

54 §.
Donationsfonderna skola användas för de ändamål donatorerna 
förordnat.
Skulle användandet av fond för det av donator förordnande än
damålet visa sig uppenbart onyttigt, skola fondens medel på av 
statsrådet godkänt sätt överlåtas till främjande av något än
damål, som ansluter sig till det donator eller testator 
förordnat.
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Upphävd med förordning 28.1.1972/104.
55 §.

56 §.
Resebidrag, stipendier, arvoden och andra understöd, som er
läggas ur i statsförslaget upptagna medel, beviljas enligt för 
dem gällande bestämmelser med beaktande jämväl av vad nedan 
stadgas.
Docentstipendium må beviljas för högst tre år i sänder.
Docent som ej innehar docentstipendium kan tilldelas docentar
vode som ersättning för den undervisning han meddelat.

13 kap.
Särskilda bestämmelser

57 §.
Rektor har, då skäl därtill föreligga, rätt att tilldela inne
havare av tjänst eller befattning varning för åsidosättande av 
tjänsteåligganden.
Låter den som erhållit varning sig ej därav rättas eller är 
försummelsen av svårare art eller gör sig innehavare av tjänst 
eller befattning skyldig till annan förseelse i tjänsten, må 
forvaltningskollegiet, därest ej felet eller försummelsen är 
av den art, att vederbörande bör åtalas vid domstol, straffa 
honom med varning.
Professor, förvaltningsdirektör och biträdande professor åta
las för tjänstefel vid Helsingfors hovrätt ( 157/69) •

58 §.
Angående sökande av ändring i beslut av förvaltningsmyndighet 
vid högskolan är särskilt stadgat.

59 §.
Närmare bestämmelser angående verkställigheten och tillämp
ningen av denna förordning utfärdas vid behov av (handels- 
och industriministeriet).

60 §.
Genom denna förordning upphäves, med undantag för de nedan i 2 
mom. avsedda stadgandena, förordningen av den 12 september 
1941 angående Tekniska högskolan (678/41) jämte alla därtill 
senare gjorda ändringar och tillägg.
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Sedan denna förordning trätt i kraft, tillkomma nuvarande lek
torer vid Tekniska högskolan samma rättigheter och skyldighe
ter såsom lärare och medlemmar i avdelningskollegium som en
ligt tidigare gällande stadganden. Likasa förbliva tillsvidare 
i kraft de i 49 § 2 mom. och 50 § 3 mom. i sagda förordning av 
den 12 september 1941 ingående stadgandena rörande studerandes 
och åhörares skyldighet att erlägga ersättning för materialier 
och förnödenheter, vilka de förbrukat i av högskolan använda 
laboratorier, samt stadgandena i 52 § i samma förordning 
angående Tekniska högskolans studentkår och avdelningar.
Helsingfors den 6 februari 1953

Republikens President 

J.K. PAASIKIVI

Handels- och industriminister Penna Tervo
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Bilaga 3

FÖRORDNING
om teknisk-vetenskapliga examina.
Given i Nådendal den 29 juni 1978.

På föredragning av undervisningsministern stadgas:

Allmänna stadganden

1 §.

Teknisk-vetenskapliga grundexamina är arkitektexamen och dip
lomingenjörsexamen.

Teknisk-vetenskapliga påbyggnadsexamina är teknologia licen
tiat- och teknologia doktorsexamen.

2 §.
Teknisk-vetenskapliga examina kan avläggas vid Villmanstrands 
tekniska högskola, Uleåborgs universitets tekniska fakultet, 
Tammerfors tekniska högskola och Tekniska högskolan, vilka i 
denna förordning benämnes utbildningsenheter.

Vid kemisk-tekniska fakulteten vid Åbo Akademi avlagda examina 
medför, under förutsättning att den utbildning som leder till 
dessa examina har organiserats enligt denna förordning, samma 
kompetens för statens tjänster som motsvarande examina vilka 
anordnas vid de i 1 mom. nämnda utbildningsenheterna.

Teknisk-vetenskaplig grundexamen

3 §.
Den utbildning som leder till teknisk-vetenskaplig grundexamen 
planeras och organiseras i form av utbildningsprogram.

Ett utbildningsprogram är en målinriktad tvärvetenskaplig stu
diehelhet, som planeras och utformas i samarbete mellan de 
olika enheterna vid en högskola och som inriktas på någon yr
kessektor vilken förutsätter teknisk-vetenskaplig sakkunskap 
och på utvecklandet av denna sektor.
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I exaraensstadgan bestämmes vilka utbildningsprogram som finns 
vid utbildningsenheten.

4 §.
Studerande antages till utbildningsprogram. I examensstadgan 
bestämmes, i vilket skede och på vilka grunder studerande an
tages till nedan i 8 § avsedda inriktningsalternativ.

Studerande kan medan studierna pågår byta inriktningsalterna
tiv eller utbildningsprogram på sätt i examensstadgan bestäm
mes.

5 §.
Målet för den utbildning som leder till teknisk-vetenskaplig 
grundexamen är att inom den yrkessektor, som utgör grunden för 
ifrågavarande utbildningsprogram, bibringa studeranden en all
män förmåga att handha uppgifter, vilka förutsätter tek
nisk-vetenskaplig sakkunskap. Samtidigt bibringas studeranden 
förutsättningar för vidareutbildning och fortlöpande studier.

Ett utbildningsprogram planeras och organiseras så, att kun
skaper på olika vetenskapsområden samt teori och praktik före
nas och olika vetenskapliga forskningsriktningar beaktas. Inom 
utbildningsprogrammet bör studeranden förvärva:

1) förmåga till teknisk-vetenskaplig verksamhet, särskilt till 
självständigt förvärv av vetenskaplig kunskap och bedömning av 
denna kunskap, samt förmåga att lösa problem;

2) förmåga till yrkesverksamhet, särskilt förmåga att lära 
känna tekniska problem, att träffa motiverade avgöranden i 
allmänna frågor vilka berör teknik, att fullgöra de vanligaste 
uppgifterna inom den yrkessektor, som utgör grunden för 
ifrågavarande utbildningsprogram, och att utveckla denna sek
tor ;

3) en helhetsbild av vetenskapens och teknologins samhälleliga 
uppgifter, ställning och inflytande, de samband som råder mel
lan samhället, den teknisk-vetenskapliga utvecklingen och ut
nyttjandet av naturresurserna samt de tekniska avgörandenas 
betydelse med hänsyn till arbetsförhållandena, miljön, de 
sociala strukturerna, den ekonomiska verksamheten och hela 
samhället; samt

4> förmåga till samarbete och kommunikation.

Vid utbildningen för uppgiftsområde som hör till arkitekturen 
bibringas studeranden dessutom en helhetsbild av konstens sam
hälleliga ställning och inflytande, och därvid utvecklas sär
skilt färdigheter i fråga om forsknings-, planerings- och för
valtningsuppgifter, vilka ansluter sig till användningen och 
utbyggnaden av miljön.

I utbildningsprogrammen betonas allmänna teoretiska och meto
dologiska innehåll samt vetenskaplig kunskap om samhällets ve-
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tenskapligt-tekniska utveckling. I synnerhet utvecklas stude
randens förmåga att skapa nytt vetande och att i yrkesverksam
heten och vid lösandet av samhällsproblem utnyttja vetenskap
lig kunskap. Vid utbildningen förenas undervisning och studier 
med vetenskaplig forskning.
Angående de yrkesmässiga och vetenskapliga målen för ettvart 
utbildningsprogram bestämmes i examensstadgan.

6 §.

Ett utbildningsprogram planeras och organiseras så, att det av 
den som studerar på heltid kan genomföras inom 180 studie
veckor.
Med studievecka avses en studerandes genomsnittliga arbetsin
sats under 40 timmar för uppnående av de uppställda målen.

7 §.
Ett utbildningsprogram består av allmänna studier, ämnesstu- 
dier, fördjupade studier och praktik ; vilka tidslägges så att 
de står i erforderlig växelverkan med varandra. De allmänna 
studierna omfattar 30-40 studieveckor och de fördjupade stu
dierna omkring 40 studieveckor.
I de allmänna studierna ingår språkstudier, vilkas omfattning 
bestämmes i examensstadgan.

8 §.

För ett utbildningsprogram kan planeras och anordnas i exa- 
mensstadgan bestämda inriktningsalternativ, inom vilka en del 
av ämnesstudierna och de fördjupade studierna inriktas på 
något delområde av den yrkessektor på vilken utbildningsprog
rammet baseras.
Inriktningsalternativ kan utformas under förutsättning:
1) att det inom den yrkessektor som utgör grunden för utbild
ningsprogrammet finns tillräckligt omfattande delområden inom 
vilka speciella yrkesmässiga och vetenskapliga ^grundfärdighe
ter förutsättes och inom vilka det även i förhållande till de 
resurser utbildningen kräver finns ett tillräckligt stort 
utbildningsbehov;
2) att inriktningsalternativets studier ur vetenskaplig syn
punkt bildar en tillräckligt omfattande och meningsfull hel
het; samt
3) att universitetet till sitt förfogande har de resurser som 
utbildningen kräver.
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9 §.
Målet för de allmänna studierna är:
1) att göra studeranden förtrogen med högskoleväsendet och 
planeringen av de egna studierna ;
2) att göra studeranden förtrogen med den vetenskapliga forsk
ningens grunder;
3) att ge studeranden en överblick över teknikens allmänna ma- 
tematisk-naturvetenskapliga grunder och grunderna för dess 
skapande planering samt över de metodologiska grunderna för 
vetenskapsområden som är centrala med hänsyn till examen ;
4) att ge studeranden en överblick över samhället, särskilt 
över teknikens samhälleliga och ekonomiska betydelse samt över 
växelverkan mellan människan, naturen, produktionen och sam
hället ävensom över kulturens utveckling; samt
5) att göra studeranden förtrogen med kommunikationens grunder 
och meddela honom i 10 § avsedd språkkunskap.

10 §.
I de språkstudier som ingår i de allmänna studierna bör stu
deranden uppnå :
1) sådan kunskap i finska och svenska språken, som motsvarar 
den språkkunskap, vilken med stöd av lagen angående den språk
kunskap, som skall av statstjänsteman fordras (149/22) kräves 
av sådan inom tvåspråkigt ämbetsdistrikt verksam statstjänste
man som avlagt högskoleexamen, och som är nödvändig med hänsyn 
till yrkesutövningen och utvecklingen på yrkesområdet; samt
2) sådan förmåga att förstå läst text på och i tal använda ett 
eller två främmande språk, som är nödvändig med hänsyn till 
yrkesutövningen och utvecklingen på yrkesområdet.
I examensstadgan meddelas närmare bestämmelser om den språk
kunskap som enligt 1 mom. kräves av studeranden.
Angående den språkkunskap som kräves av till utbildningsenhe
ten godkänd studerande som icke har erhållit sin skolbildning 
på finska eller svenska språket, bestämmer utbildningsenheten 
särskilt.

11 §.

Målet för ämnesstudierna är:
1) att göra studeranden förtrogen med tillämpningen av tekni
kens allmänna matematisk-naturvetenskapliga grunder;
2) att göra studeranden förtrogen med begreppen, det centrala 
teoretiska och metodologiska innehållet samt de viktigaste 
forskningsresultaten inom de vetenskapsområden som är nödvän-
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diga med hänsyn till utbildningsprogrammet ;
3) att göra studeranden förtrogen med de problemkomplex och 
teknologiska tillämpningar som är centrala med hänsyn till 
ifrågavarande yrkessektor ävensom de därtill anslutna ekono
miska synpunkterna ; samt
4) att meddela de övriga allmänna färdigheter, som utgör en 
förutsättning för kunskapens tillämpning och yrkesverksamheten 
samt för en skapande planering.

12 §.

I de fördjupade studierna koncentrerar studeranden sina stu
dier på något med hänsyn till ifrågavarande yrkessektor cent
ralt problemkomplex av vetenskaplig och samhällelig betydelse.
Målet för de fördjupade studierna är att giva studeranden:
1) förmåga att självständigt förvärva vetenskaplig kunskap 
samt att även i nya situationer varsebli, analysera och avgöra 
vetenskapliga och yrkesmässiga problem och att även i övrigt i 
praktiken tillämpa vetenskaplig kunskap;
2) tillräckliga kunskaper om vetenskapliga teorier vilka är 
centrala med hänsyn till studierna, i fråga om utbildning för 
uppgiftsområde som hör till arkitekturen även om konstteorier, 
samt om metoder för forskning, problemlösning och planering; 
ävensom
3) grundliga kunskaper om det problemkomplex som är föremål 
för studierna.
De fördjupade studierna består till väsentliga delar av 
problemkoncentrerade studier, vilka har forskningskaraktär el
ler inriktas på skapande planering och vilka omfattar utföran
det av ett diplomarbete, på sätt i examensstadgan bestämmes 
och till vilka kan anslutas praktik.

13 §.
Om den målsättning som gäller för praktiken och om organise
randet av denna samt om direktiven för och övervakandet av 
praktiken bestämmes i examensstadgan.
I examensstadgan bestämmes, hur många praktikveckor och veckor 
av övningsarbete, som motsvarar en studievecka.

14 §.
Studierna samt den till studierna anslutna undervisningen pla
neras och anordnas i form av studieperioder.
De allmänna studierna, ämnesstudierna, de fördjupade studierna 
och praktiken består av studieperioder. Studieperioderna är 
obligatoriska eller alternativt valbara. I ämnesstudierna och
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de fördjupade studierna ingår därjämte fritt valbara studiepe
rioder sammanlagt minst 5 och högst 15 studieveckor.

15 §.
I utbildningsprogrammets undervisningsplan, som läsårsvis god
kännes, anges för envar studieperiod dess namn och mål, det 
sakkomplex som behandlas, omfattningen i studieveckor, under
visnings- och arbetsformerna, undervisningens och praktikens 
omfattning, de prestationer som fordras, deras innehåll och 
sätten för deras bedömning, tidsläggningen samt den enhet el
ler de enheter som svarar för anordnandet av studieperioden.
I undervisningsplanen kan även ingå studier som genomförs vid 
annan högskola och vid yrkesläroanstalt.
Utbildningsprogrammets undervisningsplan godkännes av utbild
ningsenheten.

16 §.

För avläggande av teknisk-vetenskaplig grundexamen skall stu
deranden på sätt som bestämmes i examensstadgan:
1) deltaga i den undervisning och praktik som hör till utbild
ningsprogrammet ;
2) visa sig ha förvärvat i 5 och 9-13 §§ avsedda kunskaper och 
färdigheter samt där avsedd förmåga; ävensom
3) avlägga ett skriftligt mogenhetsprov, som utvisar att han 
har kunskap i finska eller svenska språket samt förtrogenhet 
med det problemkomplex som avses i 12 § 1 mom.
Studerande får räkna sig till godo studier som genomförts vid 
inhemsk högskola och yrkesläroanstalt på sätt som anges i 
utbildningsprogrammets undervisningsplan. Om de allmänna grun
derna för tillgodoräknandet av studier som genomförts vid yr
kesläroanstalt stadgas särskilt.
Utbildningsenheten kan bevilja studerande tillstånd att ersät
ta till utbildningsprogrammet hörande studieperioder i ämne
studier med sådana studieperioder, som icke ingår i utbild
ningsprogrammets undervisningsplan. Studeranden bör likväl 
förvärva i 1 mom. 2 punkten avsedda färdigheter.

Teknologia licentiat- och doktorsexamina

17 §.
Berättigad att avlägga teknologia licentiat- eller doktorsexa
men är den som har avlagt teknisk-vetenskaplig grundexamen el
ler den som har avlagt en inhemsk eller utländsk examen på 
motsvarande nivå och som av utbildningsenheten konstateras i 
övrigt inneha tillräckliga kunskaper och färdigheter.
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18 §.

I studierna för teknologia licentiatexamen bör studeranden 
uppnå :
1) god förtrogenhet med det egna forskningsaområdet och dess 
samhälleliga betydelse samt förmåga att på detta område själv
ständigt och kritiskt tillämpa vetenskapliga forskningsmeto
der;
2) förtrogenhet med den historiska utvecklingen, grundproble
men samt forsknings- och planeringsmetoderna inom de veten
skapsområden, som ansluter sig till det egna forskningsom
rådet ; ävensom
3) förtrogenhet med vetenskapsteori.
I studeranden förvärva grundlig förtrogenhet med de i 1 mom. 
nämnda omständigheterna samt förmåga att självständigt skapa 
ny vetenskaplig kunskap.

19 §.
För avläggande av teknologie licentiatexamen skall studeran
den:
1) på sätt som bestämmes i examensstadgan deltaga i den under
visning som anordnas för examen; samt
2) utföra ett licentiatarbete och fullgöra andra i examens
stadgan bestämda prestationer, vilka tillsammans utvisar, 
att han innehar i 18 § 1 mom. avsedda kunskaper och färdig
heter.

20 §.

För avläggande av teknologie doktorsexamen skall studeranden :
1) på sätt som bestämmes i examensstadgan deltaga i den un
dervisning som anordnas för examen ;
2) utarbeta en doktorsavhandling ; samt
3) fullgöra andra i examensstadgan bestämda prestationer, vil
ka tillsammans med doktorsavhandlingen utvisar, att han inne
har in 18 § 2 mom. avsedda kunskaper och färdigheter.

21 §.

Såsom licentiatarbete och doktorsavhandling kan även godkännas 
flera vetenskapliga publikationer som behandlar samma problem
komplex och ett sammandrag av dessa publikationer, i vilket 
forskningens mål, metoder och resultat framställes. Till pub
likationerna kan även höra sampublikat ioner, såframt författa
ren har självständig andel i dem.
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Särskilda stadganden

22 §.

I examensstadgan bestämmes om de grunder, enligt vilka det 
kontrolleras, huruvida studeranden har uppnått de mål som 
ställts för studieperioderna och examen.

23 §.
Utbildningsenheten utfärdar för studerande examensbetyg över 
avlagd examen.
I betyg som utfärdas över teknisk-vetenskaplig grundexamen an
ges utöver examen utbildningsprogrammet, inriktningsalterna- 
tiv, utbildningsprogrammets centrala innehåll, bedömningen av 
studieprestationerna och övriga omständigheter, vilka anses 
erforderliga.
Studerande äger rätt att under studiernas gång erhålla intyg 
över de studier han slutfört.

24 §.
Den som avlagt teknisk-vetenskaplig grundexamen äger rätt att 
för erhållande av fortbildning deltaga i utbildning enligt un
dervisningsplanerne för teknisk-vetenskapliga examina, på sätt 
utbildningsenheten bestämmer.

25 §.
Planeringen och organiserandet samt det fortgående utvecklan
det av examina, utbildningsprogram och studieperioder sker i 
nära samarbete mellan högskolans olika enheter samt läroämnen 
och forskningsområden.

26 §.
Närmare bestämmelser om tillämpningen av denna förordning 
utfärdas särskilt för envar utbildningsenhet i den examens- 
stadga, som godkännes av vederbörande högskola.
Examensstadgorna för Villmanstrands tekniska högskola, 
Uleåborgs universitets tekniska fakultet, Tammerfors tekniska 
högskola och tekniska högskolan fastställes av undervisnings
ministeriet till de delar angående examensstadga är stadgat i 
3 § 3 mom., 5 § 5 mom. och 13 § 2 mom. av denna förordning 
samt till övriga delar på högskolans framställning.

27 §.
Vad tidigare har stadgats om arkitekt, diplomingenjör, tekno
logis licentiat och teknologis doktor tillämpas även på den 
som avlagt motsvarande examen i enlighet med denna förordning.
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I denna förordning avsedda examina medför kompetens för alla 
de tjänster, för vilka motsvarande teknisk-vetenskaplig examen 
tidigare har krävts.

Ikraftträdandet

28 §.
Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1979.
Utan hinder av vad i 1 mom. stadgas kan undervisningsministe
riet på framställning av vederbörande högskola bevilja 
tillstånd att i försökssyfte tillämpa denna förordning redan 
från och med den 1 augusti 1978.

29 §.
Genom denna förordning upphäves undervisningsministeriets bes
lut av den 21 maj 1976 om fastställande av interimistisk exa- 
mensstadga för Uleåborgs universitets tekniska fakultet och 
statsrådets beslut av den 13 maj 1971 angående fast ställande 
av examensstadga för Tekniska högskolan (385/71).
Genom denna förordning upphäves även förordningen den 13 no
vember 1953 om kemisk-tekniska fakulteten vid Åbo Akademi 
beviljad rätt att utdela diplomingenjörs-, teknologie licen
tiats- och teknologie doktorsgrad (445/53).

30 §.
Av verkställigheten av denna förordning förutsatta åtgärder 
kan vidtagas innan förordningen träder i kraft.

31 §.
De som inlett sina studier före denna förordnings ikraftträ
dande får till utgången av år 1985, såframt ej utbildningsen
heten på begäran förlänger denna tid, studera:
1) vid Villmanstrands tekniska högskola i den ordning som är 
stadgad i 84 § 2 mom. förordningen om Villmanstrands tekniska 
högskolas interimistiska förvaltning (221/75);
2) vid Uleåborgs universitet i den ordning som är bestämd i 
undervisningsministeriets i 29 § 1 mom. nämnda beslut;
3) vid Tammerfors tekniska högskola i den ordning som är stad
gad i 53 § förordningen om Tammerfors tekniska högskolas inte- 
riministiska förvaltning (598/72); samt
4) vid Tekniska högskolan i den ordning som är bestämd i 
statsrådets i 29 § 1 mom. nämnda beslut.
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Den som inlett sina studier före denna förordnings ikraftträ
dande äger rätt att övergå till att studera i enlighet med 
denna förordning, på sätt i examensstadgan bestämmes.
På examina, vilka avlagts av dem som inlett sina studier vid 
Åbo Akademis kemisk-tekniska fakultet innan denna förordning 
har trätt i kraft, tillämpas i 29 § 2 mom. avsedda förordning, 
såvida vederbörande studerande icke på sätt kemisk-tekniska 
fakulteten bestämmer har övergått till att studera i den ord
ning som avses i 2 §■2 mom.

Nådendal den 29 'juni 1978.

Republikens President 
Urho Kekkonen

Undervisningsminister 
Jaakko Itälä
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Bilaga 4

Examensstadga för 
Tekniska högskolan

Antagen av Tekniska högskolans lärarråd den 20 februari 1979 
och fastställd i avseende på den senare meningen i 15 § 1 mom. 
samt 22 § och 25-34 § genom beslut av undervisningsministeriet 
den 9 april 1979 och den 15 november 1983.
Tillämpningsanvisningarna som är anförda efter resp. paragraf 
har blivit antagna av Tekniska högskolans forvaltningskolle
giet den 29 maj 1979 såvida ej datum för antagandet särskilt 
antecknats.

(1 kap.
Allmänna bestämmelser.

1 §.

Tekniska högskolan har som uppgift att meddela teknisk under
visning på högsta nivå och utföra tekniskt forskningsarbete.
Vid högskolan ges grund- och vidareutbildning samt komplette
rande utbildning.

2 §

Vid högskolan kan som grundexamina avläggas diplomingenjörs- 
och arkitektexamen samt som påbyggnadsexamina teknologia 
licentiat- och teknologia doktorsexamen, såsom i förordningen 
om teknisk-vetenskapliga examina av den 29 juni 1978 (528/78), 
vilken nedan benämns examensforordning, samt i denna examens
stadga stadgas och bestämmes.
Som kompletterande utbildning kan fristående studier genomfö
ras.

2 kap.
Allmänna bestämmelser angående diplomingenjörs- och arkitekt
examina.

3 §
Utbildning som leder till diplomingenjörs- eller arkitektexa
men planeras och anordnas i form av utbildningsprogram enligt 
3 § examensförordningen med inriktning på någon yrkessektor



377

som förutsätter tekniskvetenskaplig sakkunskap och på utveck
ling av denna.

4 §
Med beaktande av de i 5 § examensförordningen uppställda målen 
planeras och utformas utbildningsprogrammen sålunda att de 
strävar att ge studeranden:
1) teoretiska, praktiska och attitydmässiga grundfärdigheter 
att inhämta, bedöma och tillämpa kunskap ;
2) förmåga till skapande verksamhet, fortlöpande studier, 
medföljande av den* vetenskapliga och tekniska utvecklingen 
samt lösning av problem som förekommer på teknikens och de 
tekniska vetenskapernas områden eller inom arkitekturen och 
samhällsplaneringen;
3) förmåga att bedöma verkningarna på människans livsmiljö och 
samhället av åtgärder som ansluter sig till tekniken eller 
arkitekturen;
4) teoretiska och metodiska grundfärdigheter att inleda fort
satta studier inom sitt eget område;
5) förmåga till samarbete, grupparbete och kommunikation samt 
för detta erforderlig språkkunskap och muntliga och skriftliga 
färdigheter ;
6) färdigheter att inom ramen för nationella och internatio
nella uppgifter främja bildning och verka för individens 
grundrättigheter.
Ovan i 1 mom. avsedda mål preciseras och tillämpas separat för 
varje utbildningsprogram med beaktande av utbildningsprogram
mets yrkessektor och utvecklandet av denna. Differentierade 
mål framställs i utbildningsprogrammets undervisningsplan.
De för utbildningsprogrammet uppställda målen utgör en grund 
för planeringen och anordnandet av undervisning.

5 §
Diplomingenjörs- och arkitektexamina omfattar 180 studie
veckor .
Med en studievecka avses en genomsnittlig arbetsinsats om 40 
timmar av studeranden för att nå de uppställda målen.
Undervisningen arrangeras så att åtminstone 35 studieveckor 
kan utföras om året.

En studievecka motsvarar 40 timmars effektivt arbete. Däri 
medräknas av högskolan meddelad handledd undervisning samt 
annan arbetstid, inklusive förberedelse för prov, utgående 
från arbetstiden för en genomsnittlig studerande som 
eftersträvar vitsordet god (3/5).
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б §
Ett utbildningsprogram omfattar allmänna studier, ämnesstu- 
dier, fördjupade studier och praktik. I de allmänna studierna 
ingår språkstudier.
De allmänna studierna omfattar 30-40 studieveckor, ämnesstu- 
dierna minst 70 och de fördjupade studierna minst 35 studie
veckor. De allmänna studierna, ämnesstudierna, de fördjupade 
studierna och praktiken tidslägges så att de står i erforder
lig växelverkan med varandra. I examen ingår praktik omfattan
de 2-10 studieveckor.

I undervisningsplanerna bestämmes närmare om antalet stu
dieveckor för olika typer av studier.

7 §.
För utbildningsprogram kan planeras och anordnas under i 8 § 
examensförordningen nämnda förutsättningar inriktningsalterna- 
tiv, inom vilka en del av ämnesstudierna och de fördjupade 
studierna inriktas på något delområde av den yrkessektor som 
utbildningsprogrammet baseras på.

8 §.

De allmänna studierna utgör en introduktion till studier i de 
matematisk-naturvetenskapliga grunderna och ger andra allmänna 
förkunskaper som erfordras i ämnesstudierna samt kunskap om 
teknikens ekonomiska och övriga samhälleliga betydelse och 
verkan. De ger även en allmän överblick av grunderna för ska
pande planering och skapar grundförutsättningarna för den kom
munikation som en diplomingenjör eller arkitekt behöver samt 
för inhämtande och utnyttjande av kunskap.
De allmänna studierna kan förutom obligatoriska studieperioder 
även omfatta sinsemellan alternativt valbara studieperioder.

I undervisningsplanerne bestämmes närmare om de alterna
tivt valbara studieperioderna.

9 §
I ämnesstudierna gör sig studeranden förtrogen med tekniskve
tenskapliga teorier, metoder och problemkomplex i anslutning 
till sin yrkessektor. I ämnesstudierna utvecklas färdigheter 
att tillämpa de kunskaper som inhämtats under teoristudierna 
för utvecklande av yrkessektorn och lösning av praktiska 
problem inom denna.
I ämnesstudierna är åtminstone 40 studieveckor gemensamma för 
utbildningsprogrammets alla studerande. De gemensamma studier
na kan förutom obligatoriska studieperioder omfatta sinsemel
lan alternativt valbara studieperioder, om dessa har samma 
målsättning med hänsyn till utbildningsprogrammets mål.
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10 §.

I de fördjupade studierna enligt 12 § examensforordn ingen 
ingår diplomarbetet och ett mogenhetsprov i anslutning där
till.
I de fördjupade studierna skall studeranden förutom diplom
arbetet utföra studier i minst två fördjupningsområden omfat
tande cirka 10 studieveckor. Fördjupningsområdet baserar sig 
på till sitt innehåll ändamålsenligt inriktade ämnesstudier 
och består av en eller flera studieperioder som hör till de 
fördjupade studierna. Fördjupningsområdet ger fördjupade kun
skaper i något centralt problemkomplex inom utbildningsprog
rammets eller inriktningsalternativets yrkessektor och om för 
denna viktiga teorier samt om forsknings- och planeringsmeto
der .

Mogenhetsprovet skrivs äver ett ämne inom diplomarbetets 
område, vilket ges av den lärare som övervakar diplomarbe
tet. Mogenhetsprovet granskas både till sitt innehall och 
sin språkdräkt, och för provet ges vitsordet godkänd eller 
underkänd.
Mogenhetsprovets omfattning är cirka fyra sidor. Mogen- 
hetsprovet avläggs vid ett övervakat examensti11fälle.
Om utbildningsprogrammet har olika inriktningsalternativ, 
skall studierna i åtminstone det ena fördjupningsområdet 
utföras inom det inriktningsalternativ om vilket görs an
teckning i studerandens examensbetyg.
Det andra fördjupningsområdets studier kan studeranden, 
med beaktande av de begränsningar som fastslagits av av
delningen, välja bland de fördjupningsområden, som blivit 
fastställda för hans eget utbildningsprogram. Han kan även 
av sin avdelning ansöka om godkannände av annat i högsko
lans undervisningsprogram stadfäst fördjupningsområde, 
eller av vid annan högskola bedrivna motsvarande studier, 
som andra fördjupningsområde (personligt fördjupnings
område) (14.3.83).
I det utbildningsprogram, för vilket ett fördjupningsom
råde är fastställt, bestämmes om förutsättningarna för 
studier i fördjupningsområdet. (14.3.83)

11 §

Diplomarbetet utförs över ämne som ansluter sig till utbild
ningsprogrammets yrkessektor och om vilket läraren och stude
randen sinsemellan kommit överens. Smnet för diplomarbetet 
fastställs av den avdelning till vilken studeranden med stöd 
av 35 § hör. Samma avdelning beslutar även om godkännande av 
arbetet och ger för detta ett vitsord efter att ha tagit del 
av framställning av arbetets övervakare.
Studeranden skall visa mognad vid behandling av ämnet.
Diplomarbetet kan även utföras av två eller flera studeranden
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som ett grupparbete. Härvid måste det likväl vara möjligt att 
påvisa och bedöma studerandens självständiga andel.
Diplomarbetets omfattning är 20 studieveckor.
Diplomarbetet avfattas på finska eller svenska språket eller 
på anhållan av studeranden på annat av avdelningen godkänt 
språk.

1. Diplomarbetet utförs under övervakning av läraren (pro
fessor, biträdande professor) i det fördjupningsområde 
studeranden valt eller, på framställning av läraren, av 
vid Tekniska högskolan verksam professor eller från pro
fessors- eller biträdande professorstjänst tjänstledig 
längre hunnen vetenskapsidkare, eller, om särskilda skäl 
föreligger, docent.
Diplomarbetet kan vid behov handledas av en person, som är 
inkommen i ämnet för diplomarbetet, och som godkänts av 
arbetets övervakare.
I examensbetyget antecknas diplomarbetets övervakare och 
handledare.
2. Ämnet för diplomarbetet skall väljas sålunda att det 
ansluter sig till fördjupningsområdets yrkessektor.
Anhållan om diplomarbete kan göras, då de övriga studiepe
rioderna, vilka omfattar 160 studieveckor, som hör till 
examen har utförts eller då av dessa saknas högst 20 stu
dieveckor.
Diplomarbetet bör inte påbörjas innan anhållan om ämne 
gjorts, men det förberedande arbete som erfordras för val 
av ämne kan utföras före ansökan om diplomarbete.
övervakaren, handledaren och ämnet för diplomarbetet fast
ställs av den avdelning till vilken studeranden hör.
3. Diplomarbetet är ett kunskapsprov som även kan utföras 
utom högskolan. Även i detta fall skall ämnet avtalas och 
fastställas enligt punkterna 1 och 2.
Medan diplomarbetet utförs, skall studeranden i av läraren 
föreskriven omfattning avge utredning till denne om arbe
tets fortskridande.
4. Om diplomarbete utförts i form av grupparbete, skall 
deltagare däri påvisa sin del i arbetet som sitt diplom
arbete .
5. Bedömning och godkännande av diplomarbete skall skrift
ligen anhållas om av avdelningskollegiet. Anhållan och det 
arbete som skall granskas skall lämnas till avdelningens 
kansli i tillräckligt god tid före avdelningskollegiets 
det möte där arbetet bedömes. Läraren skall framlägga sin 
bedömning inom en månad från att arbetet inlämnats.
Om studeranden önskar begagna sig av den i 66 § examens-
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stadgan avsedda rätten, skall detta samtidigt anmälas 
skriftligen.
6. Diplomarbetet är ett offentligt kunskapsprov, som skall 
hållas till påseende på avdelningen.
Diplomarbetet skall i allmänhet överlämnas i tre exemplar. 
Ett exemplar av diplomarbetet placeras i avdelningens 
bibliotek, där det är till påseende. Vid behov kan arbeten 
placeras i institutionernas bibliotek, förutsatt att de är 
till påseende där.
7. I frågor rörande upphovsrätt till diplomarbete till- 
lämpas allmän lagstiftning om upphovsrätt.
I frågor rörande patentering av uppfinning som gjorts i 
samband med diplomarbete tillämpas bestämmelserna i den 
allmänna patentlagstiftningen.
8. Avdelningarna ger närmare anvisningar för utförandet av 
diplomarbete. Vid givandet av anvisningar uppmanas att 
beakta de synpunkter som framförts i den diplomarbetsguide 
som uppgjorts av kommissionen för undervisningsmetoder.

12 §.

I studierna i de inhemska språken skall studeranden ådagalägga 
sådan kunskap i finska och svenska språken som motsvarar den 
språkkunskap som med stöd av lagen angående den språkkunskap 
som skall av tjänsteman fordras (149/22) krävs av statens 
tjänsteman med högskoleexamen som tjänstgör inom ett 
tvåspråkigt ämbetsområde och som behövs för yrkesutövandet och 
för den yrkesmässiga utvecklingen.
I studierna utvecklas speciellt den skriftliga och muntliga 
framställningsförmågan.

13 §.
Ovan i 12 § avsett fullständigt behärskande av språk ådaga
läggs genom avläggande av det till diplomarbetet hörande mo- 
genhetsprovet på det inhemska språk på vilket studeranden 
erhållit sin skolbildning i Finland.
Sina kunskaper i det andra inhemska språket ådagalägger stude
randen genom att avlägga ett prov vars nivå bestämmes enligt 
den i 12 § nämnda lagen.
Forvaltningskollegiet ger bestämmelser om den språkkunskap som 
fordras av studerande som erhållit sin skolbildning på annat 
språk än finska eller svenska.

(9.3-81) Provet i det andra inhemska språket kan avläggas 
på följande alternativa sätt :
1. Tekniska högskolans prov i det andra inhemska språket
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a) ett muntligt prov, om studentexamensvitsordet i det 
andra inhemska språket är laudatur (1) eller magna cum 
laude approbatur (mcl)
b) ett skriftligt och muntligt prov, om studentexamens
vitsordet i det andra inhemska språket är cum laude app
robatur (cl) eller lägre.
2. Annan högskolas motsvarande prov i det andra inhemska 
språket.
3. Tekniska högskolans kurs i svenska (motsvarande kurs i 
finska existerar ej).
4. Statens språknämnds intyg över kunskap i det andra in
hemska språket.
Ifall studerandens skolspråk ej är finska eller svenska, 
fordras förmåga att följa med undervisning på finska samt 
förmåga till textförståelse och muntlig framställning i 
ett eller två i undervisningsplanen ingående främmande 
språk.

14 §.
I de allmänna studierna skall studeranden visa förmåga att 
förstå text och muntligt uttrycka sig på ett eller två främ
mande språk som ingår i undervisningsplanen och vilken förmåga 
behövs för yrkesutövandet.
Studiernas huvudvikt är lagd vid att tala det främmande 
språket och förstå talat språk. I studierna poängteras 
speciellt yrkessektorns tekniska terminologi.
Ovan i 1 mom. avsedd kunskap i främmande språk ådagaläggs ge
nom att genomföra den i undervisningsplanen förutsatta 2 
veckors studieperioden.

15 §.
I examen ingår enligt närmare bestämmelser i undervisningspla
nen för varje utbildningsprogram miljöpraktik och yrkespraktik 
sammanlagt 2-10 studieveckor. Tre veckors praktik motsvarar en 
studievecka i utbildningsprogrammet.
Målet för miljöpraktiken är att göra studeranden förtrogen med 
sitt yrkesområdes fysiska och sociala miljö, traditioner, 
språk, problem och problemlösningar.
Målet för yrkespraktiken är att ge studeranden de färdigheter 
som behövs i arbetslivet vid tillämpning av teoretiska grund
kunskaper för praktiska lösningar.

I utbildningsprogrammets undervisningsplan föreskrivs hur 
många studieveckor praktikens obligatoriska studieperiod 
omfattar. Likaså föreskrivs däri hur många studieveckor 
praktikens eventuellt alternativt valbara studieperiod
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högst omfattar samt med vilken studieperiod den ovannämnda 
studieperioden är alternativt valbar.
En praktikperiod får inte vara kortare än tre veckor.
För minst två månaders sammanhängande praktik kan stude
randen sammanställa en praktikbok, som av läraren bedöms 
motsvara en halv eller en studievecka. I examen kan inga 
högst en praktikbok. Prestationen adderas till de för 
praktiken erhållna studieveckorna förutsatt, att maximian- 
talet tio studieveckor för praktik ej overskrides. 
(1.11.82)
Praktiken omräknas till studieveckor sålunda, att de olika 
praktikperioderna sammanräknas och divideras med tre. 
(1.11.82)

16 §.

Högskolan deltar i den verksamhet praktikförmedlingen för de 
tekniska branscherna bedriver.
Avdelningarna uppgör direktiv angående praktiken för studeran
dena och branschens arbetsgivare. Under det första läsåret 
anordnas vägledning i praktikens mål för studerandena.
Praktiken godkänns av vederbörande avdelning. Samtidigt över
vakar avdelningen praktikens nivå.

I de av avdelningen uppgjorda direktiven är utgångspunkten 
utbildningsprogrammet mål. I direktiven klargörs även 
grunderna för uppgörandet av praktikbok.
Praktiken skall ledas av person insatt i de arbetsupp
gifter som utgör föremål för praktiken.
På prövning av avdelningen kan studieperiod omfattande 
praktik indelas i en studieperiod med miljöpraktik och en 
studieperiod med yrkespraktik. Studeranden skall i samband 
med godkännandet av praktiken förete arbetsintyg ur vilket 
arbetsuppgifterna framgår.
Avdelningen utser lärare vilka svarar för studieperioderna 
omfattande praktik.
I början av vårterminen under det första läsåret informe
rar avdelningen nya studerande om olika faktorer i samband 
med praktiken.

17 §
Grundenhet för studierna samt för planering och anordnande av 
undervisning är en studieperiod. Forvaltningskollegiet fast
ställer på framställning av avdelningen studieperiodens om
fattning i studieveckor.
De allmänna studierna, ämnesstudierna, de fördjupade studierna
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och praktiken består av studieperioder. Diplomarbetet utgör en 
egen studieperiod. Studieperioderna är obligatoriska eller al
ternativt valbara. I ämnesstudierna och de fördjupade studier
na ingår dessutom fritt valbara studieperioder om sammanlagt 
minst 5 och högst 15 studieveckor.

En studieperiod kan antingen vara en sammanhängande helhet 
eller bestå av en gemensam grunddel samt en alternativt 
valbar del, så att helhetsmålet och hela kravet på omfatt
ning uppfylls. Den alternativt valbara delen får utgöra 
högst två femtedelar av studieperiodens totala omfattning.
En studieperiod omfattar 0,5-10 studieveckor. Ett undantag 
utgörs av diplomarbetet, vars omfattning är 20 studie
veckor. Studieperiodens omfattning kan anges med 0,5 stu
dieveckors precision.
Avdelningen skall, då den gör framställningar om studiepe
rioder, kontrollera att deras mål och innehåll motsvarar 
de mål som preciserats i utbildningsprogrammet.
Undervisningens innehåll och omfattning kan uppföjas med 
hjälp av ett förfarande för bedömning av undervisningen.
Vid uppgörandet av undervisningsplan och modellprogram 
skall strävan vara att minst 10 fritt valbara studieveckor 
skall ingå i studierna.

18 §.

För avläggande av diplomingenjörs- och arkitektexamen bör stu
deranden :
1) deltaga i till utbildningsprogrammet hörande undervisning 
och praktiskt övningsarbete sålunda, att de i utbildningsprog
rammet ingående studieperiodernas mål uppnås;
2) genomföra de i utbildningsprogrammets undervisningsplan 
förutsatta studieperioderna och avlägga det i 13 § förutsatta 
provet i det andra inhemska språket; samt
3) avlägga ett sig till diplomarbetet anslutande skriftligt 
mogenhetsprov, vilket utvisar insikter i något problemkomplex 
i anslutning till vederbörande yrkessektor och kunskaper i 
finska eller svenska språket.

Ifall avläggandet av en studieperiod förutsätter en be
stämd deltagarplikt, bör detta fastställas av avdelnings- 
kollegiet i undervisningsprogrammet eller av läraren se
nast i början av studieperioden. Avdelningsföreståndaren 
bör tillse, att det obligatoriska deltagandet inte för 
någon årskurs del blir oskäligt stort.
Vid beslut om obligatoriskt deltagande i en studieperiods 
undervisnings- och arbetsformer bör beaktas, att stränga 
krav på deltagande kan utgöra ett hinder för studieperio
dernas avläggande, eftersom studieperiodernas undervisning 
ofta försiggår samtidigt. Vid läsordningens uppgörande bör
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man undvika lösningar, som innebär, att de för en given 
årskurs obligatoriska studieperiodernas väg ledda under
visning tidsmässigt sammanfaller.

19 §•
Studerande får på sätt som i utbildningsprogrammets undervis
ningsplan bestämmes räkna sig till godo vid inhemsk högskola 
och yrkesläroanstalt genomförda studier.
I utbildningsprogrammets undervisningsplan bestämmes om grun
derna för tillgodoräknandet av studier utförda vid yrkeslä
roanstalt. Dessutom kan i undervisningsplanen specificeras de 
studier vid yrkesläroanstalt vilka studerande får tillgodoräk
na sig utan skilt beslut. För andra studiers del fattar avdel
ningen beslut i saken på basis av ansökan.

För vid yrkesläroanstalt avlagd examen eller del därav ges 
i utbildningsprogrammets undervisningsplan fastställd 
gottgörelse i form av studieveckor. Gottgörelsen fast
ställs sålunda att i undervisningsplanen skilt nämnda stu
dieperioder eller delprestationer därav kan höra till de 
studieprestationer vilka kan gottgöras.
Vid yrkesläroanstalt avlagd praktik gottgöres, såsom i 
utbildningsprogrammets undervisningsplan bestämmes, i form 
av studieveckor inom ramen för det antal studieveckor som 
utbildningsprogrammets praktik omfattar.

20 §.

Avdelning kan på ansökan bevilja studerande tillstånd att er
sätta i utbildningsprogrammet ingående ämnesstudieperioder med 
sådana studieperioder som inte ingår i utbildningsprogrammets 
undervisningsplan.
Förutsättning för beviljande av tillstånd är att studeranden 
uppnår de i 5 och 9-13 § examensförordningen avsedda insikter
na.

Studerande kan ersätta i utbildningsprogrammet ingående 
ämnesstudieperioder även med studieperioder som avläggs 
vid annan högskola.
Studerande rekommenderas att göra ansökan om ersättning 
av studieperiod i allmänhet innan den som ersättning 
föreslagna studieperioden avläggs. Avlagd studieperiod kan 
inte anföras som motivation för godkännande av ansökan.
Avdelningen kan vid behov ge närmare bestämmelser angående 
tidpunkt för inlämnande av ansökan.

21 §.

Avdelning kan bestämma att i ämnesstudierna och de fördjupade 
studierna får prestation av vissa med avseende på fördjup- 
ningsområdena centrala studieperioder inte vara äldre än sex 
år.
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3 кар.

Utbildningsprogram som leder till diplomingenjörs- eller arki

tektexamen .

22 §.
Till diplomingenjörsexamen leder utbildningsprogrammen för 
elektroteknik, teknisk fysik, maskinteknik, träförädlingstek
nik, kemisk teknik, gruvteknik och metallurgi, byggnadsteknik, 
lantmäteri, produktionsekonomi samt datateknik.
Till arkitektexamen leder utbildningsprogrammet för arkitek
tur.

23 §.
Utbildningsprogrammet för elerktroteknik omfattar inriktnings- 
alternativen elektronik, telekommunikationsteknik, databe
handlingsteknik, regler- och systemteknik samt elkraftteknik.
Inom utbildningsprogrammet för teknisk fysik är inriktningsal- 
ternativen teknisk fysik, informationsteknik och teknisk mate
matik samt det tekniskt-ekonomiska inriktningsalternativet.
Inom utbildningsprogrammet för maskinteknik är inriktningsal- 
ternativen maskinbyggnadsteknik, materialteknik, tillverk
ningsteknik, energiteknik, VVS-teknik, skeppsteknik, flygtek
nik och verkstadsekonomi.
Inom utbildningsprogrammet för träförädlingsteknik är inrikt
ningsal ternati ven träets mekaniska teknik, kemisk träförädling 
och pappersteknik samt grafisk teknik.
Inom utbildningsprogrammet för kemisk teknik är inriktningsal- 
ternativen tillämpad kemi, kemisk fabriksteknik, teknisk bio
kemi och processregleringsteknik.
Inom utbildningsprogrammet för gruvteknik och metallurgi är 
inriktningsalternativen gruvteknik, processmetallurgi samt 
fysikalisk och mekanisk metallurgi.
Inom utbildningsprogrammet för byggnadsteknik är inriktnings- 
alternativen konstruktionsteknik, produktionsteknik, samhälls- 
teknik samt jord- och vattenteknik.
Inom utbildningsprogrammet för datateknik är inriktningsalter- 
nativen informationsteknik, databehandlingslära och databe
handlingsteknik. (15.11.83)
Inom utbildningsprogrammet för arkitektur är inriktningsalter- 
nativen byggnads- och samhällsplanering och landskapsplane
ring (14.12.1982).
Utbildningsprogrammen för lantmäteri och produktionsekonomi 
saknar inriktningsalternativ (14.12.1982).
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24 §.
Diplomingenjörens och arkitektens uppgiftsområde utgörs av 
uppgifter som kräver omfattande och djupgående teknisk sak
kunskap. Uppgifterna föruttsätter kännedom om vetenskapens och 
teknologins utveckling och betydelse i samhället, förmåga att 
tillämpa vetenskaplig metodik vid förvärvandet av kunskaper 
och lösandet av problem, förmåga att självständigt fatta be
slut och att samarbeta, kreativitet, den åskådning en växande 
erfarenhet ger samt en ansvarsfull inställning till teknikens 
verkningar i naturen och samhället.

Nedan har uppgiftsområdet för varje utbildningsprogram 
definierats i huvuddrag. En närmare beskrivning av upp- 
giftsområdet ingår i utbildningsprogrammets undervis
ningsplan.

25 §.
Utbildningsprogrammet för elektroteknik
Den yrkesmässiga grunden för utbildningsprogrammet utgörs av 
tekniska, kommersiella och administrativa uppgifter samt 
forsknings- och utbildningsuppgifter inom industrin, handeln 
och samhällets olika servicefunktioner som förutsätter eltek- 
nisk sakkunskap.
Utbildningsprogrammets yrkesmässiga mål är att ge studeranden 
förmåga att tillämpa och utveckla teknologin inom området för 
automation, elektronik, elkraftteknik, regler- och systemtek
nik, databehandlingsteknik eller telekommunikationsteknik samt 
förmåga till självständigt och ansvarsfyllt ekonomiskt och ad
ministrativt arbete.
Utbildningsprogrammets vetenskapliga mål är att meddela teore
tisk och metodisk kännedom om elektroteknikens specialområden 
samt om matematiken och naturvetenskaperna, som ligger till 
grund för dessa, förmåga att följa med den vetenskapliga ut
vecklingen på elektroteknikens specialområden samt förmåga 
till forskningsarbete, fortsatta studier och expertuppdrag.

26 §.
Utbildningsprogrammet för teknisk fysik
Den yrkesmässiga grunden för utbildningsprogrammet utgörs av 
planerings-, forsknings-, utbildnings- och ledaruppgifter inom 
den offentliga och privata sektorn som förutsätter teknisk- 
fysikalisk och teknisk-matematisk sakkunskap samt ekonomisk 
tillämpning därav.
Utbildningsprogrammets yrkesmässiga mål är att ge studeranden 
förmåga att inom ramen för tekniska projekt och produktionsli
vet utveckla och tillämpa metoder för forskning, planering och 
beslutsfattande vilka är baserade på de exakta vetenskaperna.
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Utbildningsprogrammets vetenskapliga mål är att ge studeranden 
insikter i fysik, matematik, informationsteknik och ekonomiska 
vetenskaper samt djupgående teoretiska och metodiska insikter 
i något specialområde ävensom förmåga att självständigt utvin
na vetenskaplig kunskap och förmåga till forskningsarbete, 
fortsatta studier och expertuppdrag.

27 §.
Urbildningsprogrammet för maskinteknik
Den yrkesmässiga grunden för utbildningsprogrammet utgörs av 
uppgifter som förutsätter sakkunskap i maskinbyggnadsteknik, 
energiteknik och verkstadsekonomi samt i maskinbyggnadsteknik 
inom specialområden.
Utbildningsprogrammets yrkesmässiga mål är att ge studeranden 
grundläggande färdigheter på maskinteknikens område samt 
förmåga att handha uppgifter som innebär planering av produk
ter och system inom något område som ligger till grund för 
utbildningsprogrammet, uppgifter inom produktionsplanering, 
tillverknings- och driftuppgifter samt utbildnings- och forsk
ningsuppgifter.
Utbildningsprogrammets vetenskapliga mål är att ge studeranden 
teoretiska och metodiska färdigheter inom området för maskin
byggnadsteknik, materialteknik, tillverkningsteknik, energi
teknik, VVS-teknik, skeppsteknik, flygteknik eller verkstads- 
ekonomi samt förmåga till forskningsarbete, fortsatta studier 
och expertuppdrag.

28 §.

Utbildningsprogrammet för träförädlingsteknik
Den yrkesmässiga grunden för utbildningsprogrammet utgörs av 
uppgifter som förutsätter teknisk-vetenskaplig sakkunskap inom 
den mekaniska och kemiska träförädlingsindustrin, pappersin
dustrin samt den grafiska industrin.
Utbildningsprogrammets yrkesmässiga mål är att ge studeranden 
förmåga att handha drifts-, fabriksplanerings-, produktions
planerings-, miljövårds-, forsknings-, utvecklings- och mark
nads för i ngsuppg if ter samt ledande uppgifter inom i 1 mom. 
nämnda industrigrenar.
Utbildningsprogrammets vetenskapliga mål är att ge studeranden 
teoretisk och metodisk förmåga att självständigt inhämta ve
tenskaplig information i synnerhet inom området för träets me
kaniska teknik, kemisk träförädling och pappersteknik eller 
grafisk teknik samt förmåga till forskningsarbete, fortsatta 
studier och expertuppdrag.
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29 §.
Utbildningsprogrammet för kemisk teknik
Den yrkesmässiga grunden för utbildningsprogrammet utgörs av 
uppgifter inom den tillämpade kemin ooh biokemin samt process
tekniken som förutsätter sakkunskap inom området fär kemi, 
biokemi, apparatteknik, fabriksplanering, reglerteknik, kemisk 
reaktorteknik eller livsmedelsteknik.
Utbildningsprogrammets yrkesmässiga mål är att ge studeranden 
förmåga att inom processindustrin och därtill anslutna 
branscher handha planerings-, forsknings- och utvecklings-, 
drifts-, utbildnings- och ledande uppgifter som förutsätter 
kemisk-teknisk sakkunskap.
Utbildningsprogrammets vetenskapliga mål är att ge studeranden 
kunskaper i kemi, kemisk teknik och teknisk biokemi, fördjupa
de teoretiska och tillämpade insikter i ett eller flera 
specialområden, en på dessa baserad teoretisk och metodisk 
förmåga att arbeta självständigt och följa med utvecklingen 
inom branschen samt förmåga till forskningsarbete, fortsatta 
studier och expertuppdrag.

30 §.
Utbildningsprogrammet för gruvteknik och metallurgi
Den yrkesmässiga grunden för utbildningsprogrammet utgörs av 
uppgifter som förutsätter sakkunskap i gruvteknik, processme
tallurgi samt fysikalisk och mekanisk metallurgi.
Utbildningsprogrammets yrkesmässiga mål är att ge studeranden 
förmåga att handha produktions-, forsknings-, kvalitetskont
roll-, planerings-, marknadsförings- och administrationsupp- 
gifter i anslutning till bergsindustrin vilka förutsätter en 
helhetssyn på området samt sakkunskap i gruvteknik eller me
tallurgi .
Utbildningsprogrammets vetenskapliga mål är att bibringa stu
deranden tillräckliga teoretiska och metodiska kunskaper i 
gruvteknik, processmetallurgi samt fysikalisk och mekanisk 
metallurgi för att självständigt inhämta och tillämpa veten
skaplig kunskap samt för forskningsarbete, fortsatta studier 
och expertuppdrag.

31 §.
Utbildningsprogrammet för byggnadsteknik
Den yrkesmässiga grunden för utbildningsprogrammet utgörs av 
uppgifter som förutsätter sakkunskap i forskning, planering, 
förverkligande, drift och övervakning av system och produkter 
inom jord- och vattentekniken, hus- och brobyggnadstekniken 
samt samhällstekniken.
Utbildningsprogrammets yrkesmässiga mål är att ge studeranden
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kunskaper om byggnadsteknikens huvudområden och de vetenskap
liga grunderna för dessa samt förmåga att inom byggnadsproduk- 
tionen och -industrin samt offentliga samfund handha uppgifter 
som förutsätter sakkunskap i byggnadsteknik.
Utbildningsprogrammets vetenskapliga mål är att ge studeranden 
förmåga att undersöka och analysera till jord- och vattentek
niken, hus- och brobyggnadstekniken samt till samhällstekniken 
hörande system, institutioner och produkter samt dessas för
verkligande, driftteknik och ekonomi ävensom förmåga till 
forskningsarbete, fortsatta studier och expertuppdrag.

32 §.
Utbildningsprogrammet för lantmäteri
Den yrkesmässiga grunden för utbildningsprogrammet utgörs av 
uppgifter inom den offentliga och privata sektorn vilka hör 
till området för lantmäteri.
Utbildningsprogrammets yrkesmässiga mål är att ge studeranden 
förmåga att handha uppgifter inom den offentliga och privata 
sektorn vilka förutsätter sakkunskap i lantmäteri. I denna av
sikt ges grundläggande förmåga för de vanligaste uppgifterna 
som hör till områdena för mätnings- och karteringsteknik, fas- 
tighetslära, markanvändningsplanering och fastighetsrätt samt 
förmåga att handha krävande uppgifter inom något ovannämnt 
område.
Utbildningsprogrammets vetenskapliga mål är att ge studeranden 
förmåga till kritisk granskning och lösning av tekniska, sam
hälleliga, ekonomiska och rättsliga problem inom lantmäteriets 
område samt till forskningsarbete, fortsatta studier och 
expertuppdrag.

33 §.
Utbildningsprogrammet för produktionsekonomi
Den yrkesmässiga grunden för utbildningsprogrammet utgörs av 
ingenjörsuppgifter inom olika branscher av den offentliga och 
privata sektorn vilka förutsätter särskild ekonomisk, admi
nistrativ och beteendevetenskaplig sakkunskap samt sakkunskap 
i administrativ databehandling.
Utbildningsprogrammets yrkesmässiga mål är att ge studeranden 
teoretisk färdighet och tillämpningsberedskap för uppgifter 
som förutsätter behandling och självständig lösning av mark
nadsförings-, produktions-, ekonomiplanerings-, personalför
valtnings-, organisations-, arbetsforsknings- och databehand- 
lingsroblem i anslutning till tekniken och produktlonsverksam
het samt ingående förmåga att utföra även mera krävande upp
gifter inom något ovannämnt område. Ett ytterligare yrkesmäs
sigt mål för utbildningsprogrammet är att möjliggöra ett 
ingående tvärvetenskapligt utnyttjande av teknik och produk
tionsekonomi inom andra utbildningsprogram.
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Utbildningsprogrammets vetenskapliga mål är att ge studeranden 
teoretisk och metodisk kunskap i de ekonomiska vetenskaperna, 
arbetsvetenskaperna, databehandling och planeringsmetoder i 
anslutning till dessa, i synnerhet i samband med problem 
angående tillämpning och utnyttjande av teknik, samt förmåga 
till forskningsarbete, fortsatta studier och expertuppdrag.

33 a §.
Utbildningsprogrammet för datateknik
Den yrkesmässiga grunden för utbildningsprogrammet utgörs av 
de ingenjörsuppgifter i olika branscher inom den statliga och 
privata sektorn, som förutsätter expertis i databehandling och 
därmed sammanhängande dataöverföring.
Utbildningsprogrammets yrkesmässiga mål är att ge teoretiska 
och praktiska färdigheter i fråga om uppgifter som förutsätter 
behandling och självständigt lösande av databehandlings-, 
dataöverförings- och informationstekniska problem inom tek
niken och produktionsverksamheten samt ingående förmåga att 
utföra även mera krävande uppgifter inom något ovannämnt om
råde. Ett ytterligare yrkesmässigt mål för utbildningsprogram
met är att möjliggöra ett ingående tvärvetenskapligt utnytt
jande av teknik och databehandling.
Utbildningsprogrammets vetenskapliga mål är att ge studeranden 
kunskaper i databehandling, dataöverföring och informations
teknik samt djup teoretisk och metodisk kunskap i något 
specialområde ävensom färdighet att självständigt iförskaffa 
vetenskaplig kunskap samt förmåga till forskningsarbete, fort
satta studier och sakkunniguppdrag. (15.11.83)

3H §.
Utbildningsprogrammet för arkitektur
Den yrkesmässiga grunden för utbildningsprogrammet utgörs av 
uppgifter inom byggnadsplanering, fysisk planering av samhäl
len och landskapsplanering, vilka sträcker sig från planering 
i stor skala av samhällen till produktplanering inom byggnads- 
branschen, samt olika uppgifter inom planeringsförvaltningen.
Utbildningsprogrammets yrkesmässiga mål är att ge färdigheter 
för självständig och skapande planering inom arkitekturens 
olika områden och till samarbete mellan de olika parter som 
deltar i planeringen och byggandet och som använder den plane
rade miljön. Utbildningsprogrammet har även som mål att ge en 
konstnärlig helhetssyn på miljöns visuella problem och förmåga 
till ett arkitektoniskt uttryckssätt.
Utbildningsprogrammets vetenskapliga mål är att ge studeranden 
teoretisk och metodisk färdighet att inhämta de kunskaper som 
planeringen erfordrar och att utnyttja dessa kritiskt ävensom 
förmåga till forskningsarbete, fortsatta studier och expert
uppdrag.
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4 кар.
Urval av studerande till utbildningsprogram.

35 §.
Studerande antages till något i 22 § nämnt utbildningsprogram 
med iakttagande av vad skilt är stadgat eller föreskrivet om 
urval av studerande.
Studerande registreras som studerande vid den avdelning som 
huvudsakligen svarar för utbildningsprogrammet.
Om speciella skäl föreligger, kan forvaltningskollegium be
sluta, att studerande registreras som studerande vid den av
delning, som huvudsakligen ansvarar för inriktningsalterna- 
tivet. (15.11.1983)

36 §.
Avdelningen beslutar om antagning till inriktningsalternativ 
på ansökan av studerandena senast vid utgången av det andra 
studieåret. Forvaltningskollegiet kan av särskilda skäl ge 
avdelningen rätt att verkställa antagning till inriktningsal
ternativ i samband med urvalet till utbildningsprogram.
Om till inriktningsalternativ flera studerande söker än som 
kan antagas, tillämpas som urvalsprincip av studeranden ådaga
lagd framgång.
Avdelningen beslutar om maximiantalet studerande som årligen 
antages till inriktningsalternativen och om urvalsprinciperna.

Genom studiehandledning och, då utbildningsbehovet så krä
ver, genom omdirigering av resurserna strävar man att kun
na antaga till inriktningsalternativen de studerande som 
söker till dessa.
Avdelningarna anordnar studiehandledning och informations
tillfällen angående val av inriktningsalternativ och stu
diernas inriktning.

37 §.
Studerande kan på ansökan byta utbildningsprogram. Förutsätt
ningarna för godkännande av ansökan är följande:
1) Antingen:
a) Studerandens urvalspoäng borde under inprövningsåret ha 
räckt för inträde till det utbildningsprogram han önskar byta 
till. I urvalspoängen beaktas inte tilläggspoäng som even
tuellt getts för första alternativ och inte heller eventuellt 
antagna reservers poäng. Om urvalsprovet delvis varit avvikan
de, skall avdelningen överväga betydelsen av detta för poäng
talen; eller
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b) om ej urvalspoängen under inprövningsåret hade räckt för 
inträde till det sökta utbildningsprogrammet, kan ansökan lik
väl godkännas med beaktande av studieframgången, studiernas 
inriktning och på prövning av avdelningsvisa grunder för god
kännande gällande i denna punkt avsedda fall.
?) Studeranden skall studera som närvarande åtminstone ett 
läsår vid det utbildningsprogram till vilket han först anta
gits.
Vidare förutsättning för godkännande av ansökan är att extra 
studerande kan antagas till det sökta utbildningsprogrammet.
För ansökningar om byte av högskola inom ramen för den gemen
samma antagningen tillämpas ovannämnda grunder med tillägget 
att vid behandlingen av ansökningarna kan även ytterst vägande 
sociala skäl beaktas.
Grunderna för och förfarandet vid byte av inriktningsalterna- 
tiv motsvarar i tillämpliga delar de bestämmelser som getts 
angående val av inriktningsalternativ. Bytesansökningarna be
handlas en gång per år i samband med att avdelningen beslutar 
om antagning till inriktningsalternativ.

Vid bedömning av antalet extra studerande skall avdel
ningarna beakta även de studerande inom den egna avdel
ningen som söker annorstädes och ansökningarna om byte 
inom ramen för hela högskolan.
Ansökningar om byte av utbildningsprogram eller högskola 
skall lämnas till registratorskontoret årligen före ut
gången av februari. Rektorsämbetet sänder därefter ansök
ningarna till avdelningarna för utlåtande, sålunda att 
rektor kan avge sitt beslut angående ansökningarna senast 
före utgången av april. Ansökningar om byte av högskola 
kan av synnerligen vägande skäl behandlas även vid annan 
tidpunkt.

38 §.
Vid behov beslutar avdelningen om maximiantal studerande som 
årligen antages till ovan i 10 § 2 mom. avsedda fördjupnings- 
områden, om urvalsgrunderna och om byte av fördjupningsområde.

Avdelningen besluter vid behov under det tredje stu
dieårets vårtermin om val av fördjupningsområde på basen 
av studerandes ansökan. Avdelningen kan även tidigare 
anordna ett preliminärt urval till fördjupningsområden.
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5 кар.
Teknologia licentiat- och teknologia doktorsexamina.

39 §.
Berättigad att avlägga teknologia licentiat- eller teknologia 
doktorsexamen är person som avlagt teknisk-vetenskaplig grund
examen samt person som avlagt inhemsk eller utländsk examen 
på motsvarande nivå och som förvaltningskollegiet, efter att 
ha erhållit avdelningens utlåtande, konstaterar äga eljest 
tillräckliga kunskaper och färdigheter.
Högskolan har rätt att på av förvaltningskollegiet närmare 
bestämt sätt uppställa krav på förkunskaper och minimikrav 
gällande vitsord.

Vid fastställandet av vilka kunskaper som krävs för att 
avlägga påbyggnadsexamen skall avdelningen gällande kraven 
på förkunskaper beakta följande :
1. I det nedan i 41 § avsedda huvudämnet fördras presta
tion i utbildningsprogrammets fördjupningsområde eller på 
annat sätt inhämtade motsvarande insikter.
2. I det nedan i 41 § avsedda biämnet fordras prestation i 
fördjupningsområde eller på annat sätt inhämtade motsva
rande insikter. Ifall studeranden ej för grundexamen av
lagt fördjupningsområdet i fråga i biämnet eller om som 
biämne godkännes vid annan på studentexamen baserad hög
skola avlagt kunskapsprov, beslutar avdelningen skilt för 
varje fall om eventuella krav på förkunskaper.
3. Både i huvud- och biämnet förutsätts insikterna i for
ti jupningsområdet motsvara åtminstone vitsordet goda (3). 
Ifall studeranden ej för grundexamen avlagt fördjupnings
området i fråga i biämnena eller om som biämne godkännes 
vid annan på studentexamen baserad högskola avlagt kun
skapsprov, beslutar avdelningen skilt för varje fall om de 
kvalitativa nivåkraven för eventuella krav på förkunska
per.
Om studeranden avlagt examen enligt äldre examensstadga, 
skall avdelningen kontrollera motsvarande prestationsnivå.

40 §.
För teknologie licentiatexamen skall studeranden i sina stu
dier
1) göra sig väl förtrogen med sitt forskningsområde samt vinna 
färdighet att självständigt och kritiskt tillämpa den veten
skapliga forskningens metodik inom sitt forskningsområde;
2) göra sig förtrogen med de vetenskapliga och tekniska 
områden som ansluter sig till sitt eget forskningsområde och 
med forsknings- och planeringsmetoder inom dessa; samt
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3) på sätt som förutsätts av forskningsområdets natur, göra 
sig förtrogen med den historiska utvecklingen och samhälleliga 
betydelsen av de vetenskapliga och tekniska områden som anslu
ter sig därtill samt med vetenskapsteori.
Studerande för teknologie doktorsexamen skall förutom i 1 mom. 
nämnda fordringar självständigt skapa nytt vetenskapligt ve
tande .

41 §.
För den fortsatta utbildningen anordnas sådan undervisning att 
studeranden
1) gör sig i större omfattning och djupare än inom grund
utbildningen förtrogen med något av utbildningsprogrammets 
forskningsområden, vilket benämns huvudämne;
2) gör sig i mindre omfattning än ovan förtrogen med åtminsto
ne ett annat forskningsområde som stöder huvudämnet, och vil
ket benämns biämne; samt
3) på sätt som förutsätts av forskningsområdets natur, gör sig 
förtrogen med vetenskapens och teknikens historiska utveckling 
och med vetenskapsteori.

Strävan skall vara att för fortsättningsstuderande anordna 
undervisning som stöder forskningsarbete och som åtminsto
ne delvis är i föreläsnings- eller seminarieform.

42 §.
För teknologie licentiatexamen skall studeranden avlägga hu
vudämne och minst ett biämne, utföra ett licentiatarbete i 
anslutning tillhuvudämnet och avlägga av avdelningen före
skrivna andra prestationer, vilka tillsammans utvisar att han 
vunnit i 40 § 1 mom. avsedda insikter och färdigheter.

43 §.
Ur licentiatarbetet skall framgå författarens förmåga att an
vända vetenskapliga forskningsmetoder. Som licentiatarbete kan 
även godkännas litteraturstudie som utvisar goda och kritiska 
insikter i något till huvudämnet hörande ämne.

Licentiatarbetet är ett offentligt kunskapsprov, som skall 
hållas till påseende på avdelningen.
I frågor rörande upphovsrätt till licentiatarbete tilläm
pas allmän lagstiftning om upphovsrätt.

44 §.
Ämneskombinationen för licentiatexamen och de insikter som 
erfordras för avläggande av examen fastställs av avdelningen
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på anhållan av studeranden skilt i vartdera fallet med stöd av 
framställning av den lärare i huvudämnet som övervakar stu
dierna.
Som delprestationer för licentiatexamen kan godkännas även 
studieperioder som studeranden avlagt före grundexamen och 
vilka inte ingår i de studieprestationer som minst förutsätts 
för grundexamen.
Som delprestationer för licentiatexamen kan godkännas studie
perioder som utförs vid andra högskolor. Dessa delprestationer 
kan bilda även i Ш § avsett biämne.
Avdelningen beslutar huruvida i licentiatexamen bör ingå prak
tiskt arbete som ansluter sig till studierna samt om detta 
arbetes omfattning.
Avdelningen godkänner i 42 § nämnt ämne för licentiatarbetet, 
utser vid behov handledare för arbetet och beslutar om gransk
ning och godkännande av arbetet.

Granskning av licentiatarbete skall verkställas inom fyra 
månader från att det inlämnats till avdelningen.

45 §.
Efter att ha avlagt de studieprestationer som hör till licen
tiatexamen, har examinand rätt att av avdelningen erhålla ett 
examensbetyg, ur vilket delprestationer, licentiatarbetets 
namn samt vitsord framgår. Betyget undertecknas av rektor och 
avdelningsföreståndaren.
Betyg över avlagd teknologia licentiatexamen berättigar till 
teknologia licentiatgrad.

46 §.
För att avlägga teknologia doktorsexamen skall studeranden:
1) avlägga licentiatexamen eller med undantag av licentiat
arbetet utföra de i 42 § föreskrivna prestationerna, vilka 
tillsammans med den i 2 mom. avsedda doktorsavhandlingen utvi
sar att han vunnit de i 40 § avsedda insikterna och färdighe
terna ; samt
2) utarbeta och publicera en doktorsavhandling, som avdel
ningen godkänner efter offentlig granskning vid en disputa- 
tionsakt.

47 §.
Doktorsavhandlingen skall vara en framställning med vetenskap
ligt värde över något ämne som hör till högskolans läroområde.
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48 §.
För dem som direkt efter diplomingenjörs- eller arkitektexamen 
studerar för teknologie doktorsexamen gäller i tillämpliga de
lar även stadgandena i 44 § 1-4 mom.

49 §.
Person som avlägger doktorsexamen skall för erhållande av 
publiceringstillstånd lämna manuskriptet till doktorsavhand
lingen till avdelningen för utlåtande. Efter att ha inhämtat 
expertutlåtande kan avdelningen bevilja rätt att publicera ma
nuskriptet i form av doktorsavhandling. Avhandlingen skall 
försvaras vid en offentlig disputationsakt. På samma sätt 
skall förfaras då doktorsexamen avläggs enligt 54 §. Avdel- 
ningsföreståndaren beslutar om tidpunkt för disputationsakt.
Avhandlingen, ävensom i det i 54 § avsedda fallet de skilda 
publikationer som ansluter sig till avhandlingen, skall hållas 
till påseende vid högskolan för granskning åtminstone tio da
gar före den offentliga granskningen.

Doktorsavhandlingarnas allmänna nivå övervakas av doktors- 
avhandlingsnämnden, vilken införskaffar och behandlar ex
pertutlåtanden. Då en till doktorsavhandling avsedd studie 
och i anslutning därtill en ansökan om tryckningstill- 
stånd har inkommit till avdelningen, beslutar avdelnings- 
kollegiet om vilka sakkunniga som ur avdelningens syn
punkt är nödvändiga samt översänder manuskriptet till dok
torsavhandlingen och ett protokollutdrag till doktorsav- 
handlingsnämnden för åtgärder och utlåtande. Efter att 
doktorsavhandlingsnämndens utlåtande har inkommit, beslu
tar avdelningskollegiet om beviljande av trycknings- 
tillstånd.
Behandlingen av anhållan om tryckningstillstånd får inte 
utan giltig orsak ta längre tid än fyra månader sedan 
anhållan inlämnats till avdelningen.
Doktorsavhandlingen är ett offentligt kunskapsprov, som 
skall hållas till påseende på avdelningen.
I frågor rörande upphovsrätt till doktorsavhandling till- 
lämpas allmän lagstiftning om upphovsrätt.

50 §.
Avdelningen utser en övervakare för disputationsakten samt en 
eller två opponenter att granska doktorsavhandlingen.
Disputationsakten inleds med ett kort anförande av författa
ren, varefter opponenten skall framföra sina anmärkningar. 
Därefter skall även andra personer beredas tillfälle att anfö
ra muntliga eller skriftliga anmärkningar med anledning av 
avhandlingen eller disputationen. Om skäl därtill föreligger, 
beaktas dessa vid bedömningen av doktorsavhandlingen.
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Vid disputationsakten skall brukas finska eller svenska eller 
annat av avdelningen godkänt språk.
Disputationsakten får inte ta mera än sex timmar i anspråk.

51 §.
Efter den offentliga granskningen skall den av avdelningen 
förordnade opponenten eller, om de är två, båda gemensamt el
ler var för sig, inom två veckor till avdelningen avge skrift
ligt utlåtande om avhandlingen och försvaret av densamma. De 
skriftliga anmärkningarna med anledning av doktorsavhandlingen 
och försvaret av densamma skall ävenledes tillställas avdel
ningen inom två veckor från disputationsakten.
Yrkande om underkännande av avhandling skall framställas 
skriftligen med motivering. Berättigade att framställa yrkan
de är opponent och medlem av avdelningskollegiet.
För godkännande och bedömning av avhandlingen skall avdel
ningen tillställas opponenternas skriftliga utlåtanden och 
andra skriftliga anmärkningar. Författaren skall beredas till
fälle att skriftligen bemöta utlåtandena och anmärkningarna 
inom av avdelningen fastställd tid.
Härefter beslutar avdelningen om godkännande av avhandlingen 
och om vitsordet för densamma. Vid ärendets handläggning äger 
de av avdelningen förordnade opponenterna talan och rösträtt. 
Avdelningen kan även inkalla till sammanträdet som adjungerad 
medlem, vilken äger talan, sakkunnig som inte tillhör avdel
ningskollegiet.

52 §.
Sedan doktorsavhandling eller i 54 § avsett sammandrag pub
licerats skall trehundratjugo exemplar därav överlämnas till 
till högskolan.
Om vid doktorsexamen det i 54 § föreskrivna förfarandet till- 
lämpats, skall av varje separat publikation överlämnas till 
högskolan åtminstone erforderliga exemplar.

53 §.
Person vars teknologia doktorsexamen godkänts av avdelnings
kollegiet är berättigad att erhålla ett examensbetyg varav 
framgår studieprestationerna, doktorsavhandlingens namn samt 
vitsorden. Betyget undertecknas av rektor och avdelningsfö- 
reståndaren. Betyg över teknologia doktorsexamen berättigar 
till teknologia doktorsgrad.
Person som vid högskolan vunnit teknologia doktorsgrad är 
berättigad att vid högtidlig promotion erhålla av forvalt
ningskollegiet fastställda insignier. Forvaltningskollegiet 
beslutar om anordnande av promotion. Förvaltningskollegiet kan 
på anhållan bevilja rätt till teknologia doktors insignier 
utan högtidlig promotion.
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Angående rätt för högskolan att tilldela hedersdoktorsgrad är 
särskilt stadgat.

54 §.
Som licentiatarbete och doktorsavhandling kan även godkännas 
flera vetenskapliga publikationer som behandlar samma problem
komplex och ett sammandrag av dessa i vilket framställs forsk
ningens mål, metoder och resultat. Till publikationerna kan 
även höra sampublikationer, om författaren har självständig 
andel i dessa.

Som licentiatarbete eller doktorsavhandling kan godkännas 
i vetenskapliga publikationsserier eller tidskrifter eller 
på annat motsvarande sätt publicerade separata skrifter 
samt ett av dessa sammanställt och publicerat kort sam
mandrag, vilket i formellt avseende betraktas som licen
tiatarbete eller doktorsavhandling.
Sagda separata publikationer skall behandla samma veten
skapliga fråga eller frågegrupp. Den sålunda sammanställda 
publikationen skall som helhet bedömd äga ett sådant ve
tenskapligt värde som erfordras av ett licentiatarbete el
ler en doktorsavhandling.
Sammandraget skall innefatta en_redogörelse för det be
handlade forskningsämnet, de viktigaste forskningsresul
taten författaren uppnått samt en förteckning över ovan
nämnda separatpublikationer, och det bör vid behov komp
lettera dessa publikationer för att det i föregående mo
ment framförda kravet skall uppfyllas.
Om som sagda separatpublikationer framlägges arbeten som 
författaren publicerat tillsammans^ med andra och om 
författarens andel i dessa inte framgår, skall detta utre
das i sammandraget eller i bilaga därtill.

55 §.
Avdelningen godkänner det språk på vilket licentiatarbete ut
förs och doktorsavhandling sammanställs.

6 kap.
Anordnande av undervisning och bedömning av studieprestatio

ner .
56 §.

Utbildningsprogrammets undervisningsplan är en^ helhetsfram
ställning av utbildningsprogrammets mål och de åtgärder genom 
vilka utbildningsprogrammet förverkligas.
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Utbildningsprogrammets undervisningsplan omfattar åtminstone:
1) utbildningsprogrammets vetenskapliga mål och de vetenskaps
områden programmet är baserat på;
2) utbildningsprogrammets yrkessektor och yrkesbild samt ut
märkande drag för deras omvandling;
3) eventuella inriktningsalternativ och deras uppgiftsområden;
4) fördjupningsområdena inom utbildningsprogrammet eller dess 
inriktningsalternativ; samt
5) varje studieperiods namn och mål, det sakkomplex som 
behandlas, omfattningen i studieveckor, undervisnings- och 
arbetsformerna samt omfattningen av dessa, erforderliga pres
tationer samt deras innehåll och bedömningssätt, tidslägg- 
ningen samt den enhet eller de enheter som svarar för anord
nandet av studieperioden.
I utbildningsprogrammets undervisningsplan föreskrivs även hu
ruvida studieperioden hör till något inriktningsaloternativ 
eller fördjupningsområde samt huruvida den är obligatorisk, 
alternativt valbar eller fritt valbar.
Studiebyrån publicerar läsårsvis utbildningsprogrammens under
visningsplaner i huvuddrag. Avdelningarna publicerar utgående 
från de anvisningar de fått av studiebyrån studieguider skilt 
för varje utbildningsprogram, i vilka redogörs närmare för un
dervisn i ngsplanerna.

Som vägledning för hur undervisningen och studierna ge
nomförs, uppgörs för utbildningsprogrammen modellprogram, 
vilka ger en bild av studiernas typiska gång.

57 §•
Vid högskolan meddelas undervisning i form av föreläsningar, 
genom anordnande av övningar och seminarier samt exkursioner 
och på andra ändamålsenliga sätt.
Då studerande ämnar deltaga i undervisning för studieperiod, 
skall han anmäla sig i denna avsikt vid studieperiodens bör
jan. Studieperiod föreläses endast om därtill anmäler sig av 
forvaltningskollegiet fastställt minimiantal studerande. Om 
studieperiod inte föreläses, kan därtillhörande övningar 
anordnas och studieperioden kan avläggas på grundvalen av exa
mensfordringarna.

Avdelningen kan ge närmare bestämmelser angående anmäl- 
ningsförfarandet.
För undervisningsarrangemangens skull kan förhandsanmälan 
ordnas under terminen närmast innan studieperioden skall 
hållas.
Studieperiod föreläses om åtminstone tre studerande anmä
ler sig därtill då kursen hålles av ordinarie lärare vid
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högskolan och fem studerande då den hålles av speciallära
re .

58 §.
Prov anordnas för studieperiod enligt då gällande examensford
ringar. För studieperiod som skall uteslutas ur undervis
ningsplanen anordnas prov åtminstone under det följande läs
året.
Om till examensfordringarna för studieperiod hör skriftligt 
eller muntligt prov, skall möjlighet att avlägga detta anord
nas åtminstone två gånger per år. Dessutom kan läraren ordna 
avläggningsti11fällen även vid andra tidpunkter. För prov kan 
forvaltningskollegiet även fastställa examensperioder.

Med för studieperioden ikraftvarande examensfordringar av
ses de examensfordringar som ingår i undervisningsplanen 
vilken utkommer varje läsår.
Anmälan till studieperiod eller till del därav berättigar 
studeranden att avlägga studieperioden enligt de exa
mensfordringar, som är i kraft vid tidpunkten för anmälan, 
under ett års tid efter att studieperioden eller del därav 
tagit slut. Om ifrågavarande examensfordringar inte är i 
kraft vid provtidpunkten, skall studeranden överenskomma 
med vederbörande lärare om prov. Rätten att avlägga mera 
omfattande övningsarbeten kan av praktiska skäl ändå inte 
begränsas till ett år efter studieperiodens slut.
Studerande skall anmäla sig till prov en vecka innan prov
tillfället ordnas, såvida läraren inte godkänner senare 
anmälan. Anmälan anses innebära deltagande i prov, såvida 
annullering inte gjorts före provets början.
Studerande, som tre gånger underkänts i prov, skall rådgö
ra med vederbörande lärare om avläggande av studieperio
den.
Avläggning av omfattande studieperioder kan även ordnas i 
två eller flera delar.
Vid fall av studieperiod, som ett stort antal studerande 
deltar i, skall prov anordnas åtminstone fyra gånger år
ligen. Avdelningen fattar på förhand för varje termin be
slut om dessa studieperioder, samt om tidpunkterna för de 
rov som hålles för dessa, och meddelar tidpunkterna för 

åtminstone en termin åt gången.
Extra prov kan anhållas om av tre studerande då kursen 
hålles av ordinarie lärare vid högskolan och av fem stude
rande då den hålles av speciallärare. Lärare är likväl 
inte skyldig att anordna flera än fyra tillfällen för 
provavläggning per år.

59 §.
Studieprestation bedömes av studieperiodens lärare. Om läraren
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är jävig eller har tillfälligt förfall, skall avdelningsföre
ståndaren utse en annan person att bedöma studieprestationen.
Lärare är förpliktad att inom en månad meddela organ utsett av 
forvaltningskollegiet om prov han hållit och vilka vitsord han 
gett. Avdelningsföreståndaren kan på särskilda grunder bevilja 
förlängning av denna tid.
De uppgifter som bör meddelas skall införas i examensförteck
ning, om vars förande forvaltningskollegiet särskilt bestäm
mer.
Studerande har rätt att få anteckning i studiebok om godkänt 
prov eller annan prestation.

Lärare skall inom en månad lämna uppgift om godkända stu
dieprestationer samt så vitt möjligt bedömningsgrunderna i 
huvuddrag på anslagstavla eller av motiverade skäl inom 
samma tid meddela dessa uppgifter på annat sätt.
Lärare skall dessutom inom en månad tillställa avdel
ningens kansli uppgifter om godkända prestationer av 
fullständiga studieperioder skriftligen med begagnande av 
blankett för anmälan av studieprestation.
Då studieprestation består av delprestationer anmäls re
sultatet dock till kansliet först då hela studieperioden 
avlagts. Resultaten av delprestationer meddelas studeran
dena på anslagstavla samt till den ansvarige läraren för 
studieperioden skriftligen inom två veckors tid. Delpres
tationerna antecknas endast inom studieperiodens interna 
bokföring, tills fullständig prestation är fullgjord, då 
de först anmäls till avdelningens kansli.
Av speciella orsaker kan avdelning besluta att delpresta
tionernas resultat skall anmälas direkt till kansliet. 
Därvid skall säkerställas att delprestationen i fråga an
mäls till kansliet och att kansliet känner till alla del
prestationer som erfordras för fullgörande av studieperio
derna i fråga. Då studieperiod fullgjorts i sin helhet, 
meddelar kansliet detta till den ansvarige läraren, vilken 
ger vitsord för studieperioden.
Studieperioden omfattar övningsarbeten vilka kan utföras 
efter provet, ges det slutliga vitsordet först då dessa 
arbeten utförts.
Som datum för studieprestation anges datum för den sista 
delprestationen.
Det är inte obligatoriskt att be om anteckning för presta
tion i studieboken, men det är att rekommendera med hänsyn 
till studerandens rättsskydd. Anteckning kan ges av stu
dieperiodens lärare eller av person befullmäktigad av av
delningen.
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60 §.
I grundexamen används för ådagalagda Insikter vitsorden beröm- 
lig (5), synnerligen god (4), god (3), synnerligen nöjaktig 
(2), nöjaktig (1) och underkänd (0) eller i fråga om studiepe
rioder för vilka omnämnande om detta gjorts i undervisnings
planen vitsorden godkänd och underkänd.
I påbyggnadsexamina används för ådagalagda insikter samt för 
licentiatarbetet och doktorsavhandlingen vitsorden med beröm 
godkänd, godkänd och underkänd.

Om studieperiod inom grundexamen består av självständiga 
delprestationer, räknas vitsordet för studieperioden som 
ett med det antal studieveckor som motsvarar delprestatio
nerna vägt medeltal av vitsorden för delprestationerna.

7 kap. 
Rättsskydd.

61 §.

Studerande, som är missnöjd med att han underkänts eller med 
det kvalitetsvitsord han tilldelats, kan anhålla om rättelse 
hos den lärare som gjort bedömningen. Anhållan skall göras se
nast den fjortonde dagen efter att studeranden haft möjlighet 
att ta del av bedömningen av sin studieprestation. Nämnda 
fatalietid upphör att löpa vid utgången av terminen och börjar 
ånyo löpa vid början av följande termin.
Svarspapperen skall bevaras ett år. Studerandena har rätt att 
på anhållan få kopia av sina provpapper på egen bekostnad.

Lärare är vid anmodan skyldig att för varje prov meddela 
bedömningsgrunderna i huvuddrag uppgiftsvis.
Studerande skall beredas tillfälle att ta del av bedöm
ningen av sin studieprestation inom en vecka efter att re
sultaten offentliggjorts. Tidpunkt för detta skall med
delas i samband med offentliggörandet av resultaten.

62 §.
Studerande, som är missnöjd med det beslut läraren avgett på 
basis av anhållan om rättelse, kan anhålla om rättelse hos 
professorn i ämnet. Anhållan skall göras senast den sjunde 
dagen efter att den lärare som bedömt prestationen har avgett 
sitt beslut. Nämnda fatalietid upphör att löpa vid utgången av 
terminen och börjar ånyo löpa vid början av följande termin.

Negativt beslut skall på anhållan ges skriftligen och det 
skall motiveras.
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63 §.
Studerande kan söka ändring hos examensnämnd i bedömning som 
innebär underkännande för andra gången av prov som skall hål
las skriftligen. I bedömning, som innebär underkännande för 
första gången av prov, kan studerande söka ändring, såvida han 
baserar sin anhållan på särskilda orsaker. Förutsättning för 
ändringssökande är att studeranden anhållit om rättelse enligt 
61 och 62 § inom utsatt tid. Ändring skall sökas med skrivelse 
som inlämnas till avdelningens kansli senast den sjunde dagen 
efter att professorn i ämnet avgett negativt beslut.

64 §.
Studerande, som underkänts i muntligt prov, kan be om skrift
ligt prov. Anhållan skall ställas till läraren senast den 
sjunde dagen efter underkännandet.

65 §.
Vid varje avdelning finns en eller flera examensnämnder i en
lighet med vad avdelningskollegiet beslutar. Om flera examens
nämnder tillsätts, fördelar avdelningskollegiet läroämnena 
mellan dessa. Till varje examensnämnd utses för två läsår i 
sänder, av avdelningskollegiet en till avdelningen hörande 
professor eller biträdande professor till ordförande och för 
varje ämne eller ämnesgrupp dessutom en lärare vid avdelningen 
samt suppleanter för dessa och av avdelningens studerande li
kaså för varje ämne eller ämnesgrupp en representant för stu
derandena samt suppleant för denne. Studerandenas representant 
utses av avdelningens studerande vid möte sammankallat av av- 
deIningsföreståndaren. Vid fråga gällande ansökan ställd av 
fortsättningsstuderande ersätts den av avdelningens studerande 
utsedda medlemmen av nämnden med av fortsättningsstuderandena 
utsedd representant. Fortsättningsstuderandenas representant 
utses av avdelningens fortsättningsstuderande vid möte samman
kallat av avdelningsföreståndaren.

Ansökan behandlas av ordföranden tillsammans med de repre
sentanter för lärarna och studerandena som valts för ämnet 
eller ämnesgruppen i fråga.

66 §.

Studerande som utför diplomarbete skall, om han så önskar, be
redas tillfälle att ta del av det utlåtande, som avges till 
avdelningskollegiet angående diplomarbetet, minst en vecka in
nan det föredrages samt att ge ett skriftligt bemötande,vilket 
skall bringas avdelningskollegiet till kännedom då det hand
lägger ärendet.

67 §.
Studerande som utför licentiatarbete skall, om han så önskar, 
beredas tillfälle att ta del av det utlåtande, som avges till
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avdelningsdkollegiet 
innan det föredrages 
vilket skall bringas 
handlägger ärendet.

angående lieentiatarbetet, minst en vecka 
samt att ge ett skriftligt bemötande, 
avdelningskollegiet till kännedom då det

68 §.

Ovan i 63 § avsedd skriftlig ändringsansökan skall tillräcklig 
grad individualiseras och motiveras.
Examensnämnd kan med enhälligt beslut lämna ändringsansökan 
obehandlad som inte har individualiserats och i vilken grunder 
inte anförts.
Samtliga av examensnämnd fattade beslut skall meddelas till 
högskolans rektor.

8 kap.
Erhållande av examensbetyg och lärd grad.

69 §.
Efter att ha avlagt diplomingenjörs- eller arkitektexamen på i 
18 § avsett sätt har studerande rätt att av avdelningen erhål
la ett examensbetyg i enlighet med 23 § examensförordningen,
vilket undertecknas av rektor och avdelningsföreståndaren.
Examensbetyg får utgivas till sökande endast under förutsätt
ning att han fullgjort de stadgade förpliktelserna gentemot 
högskolan och dess studentkår.
Om utgivande av examensbetyg görs anteckning i examensförteck
ningen.
Studerande har rätt att även vid annan tidpunkt erhålla intyg 
över sina prestationer, vilket undertecknas av avdelningens 
notarie.

Då studerande avlagt erforderliga studieprestationer och 
utfört diplomarbete, kan han av avdelningen anhålla om 
godkännande av diplomarbetet och om examensbetyg.
Att de stadgade förpliktelserna är uppfyllda bevisas med;
1) hinderlöshetsintyg av avdelningen och huvudbiblioteket 
beträffande överlåtande av böcker, nycklar etc.; samt
2) hinderlöshetsintyg av Tekniska högskolans studentkår.

70 §.
Om studeranden genom sina studieprestationer ådagalagt synner
ligen goda insikter och i sitt diplomarbete särskild mognad 
och bedömningsförmåga, omnämns i examensbetyget att examen 
avlagts "med utmärkelse".
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Omnämnandet med utmärkelse ges, om den med antalet studie
veckor vägda heltalsdelen av medeltalet för de till examen 
hörande studieperioderna är 4 eller större och vitsordet 
för diplomarbetet är 4 eller högre. Om vid bedömning av 
studieperiod skalan godkänd - underkänd använts, beaktas 
inte denna studieperiod vid uträkning av medeltalet.

71 §.
Betyg över avlagd diplomingenjörs- eller arkitektexamen berät
tigar till diplomingenjörs respektive arkitekts grad.

72 §.
Om rätt för person som avlagt teknologie licentiat- eller tek- 
nologie doktorsexamen till examensbetyg och lärd grad föresk
rivs i 45 och 53 §.

9 kap.
Särskilda bestämmelser.

73 §.
Person som i Finland avlagt diplomingenjörs- eller arkitekt
examen har rätt att komplettera sina studier vid högskolan 
genom att genomföra studieperioder som hör till undervis- 
ningsplanerna.
För godkänd studieprestation görs anteckning i examensförteck
ningen och ges ett betyg som undertecknas av vederbörande lä
rare och bestyrks av avdelningens notarie. Denna studiepresta
tion äger motsvarande giltighet som i grundexamensbetyg an
tecknad prestation.
Om de kompletterande studieprestationerna utvisar att personen 
avlagt någon examen som kan avläggs vid högskolan, ger ve
derbörande avdelning på begäran betyg över denna.

Förutsättning för genomförande av studieperiod är att stu
deranden äger insikter motsvarande de förkunskaper som 
föreskrivs i undervisningsplanen.

74 §.
Högskolan kan även anordna kompletterande utbildning utom ra
men för undervisningsplanerna.

75 §.
Formulär för examensbetygen fastställs av forvaltningskolle
giet.
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76 §.
Forvaltningskollegiet ger vid behov närmare bestämmelser an
gående verkställigheten och tillämpningen av denna examens- 
stadga.

10 kap.
Övergångs- och ikraftträdandebestämmelser.

77 §.
Denna examensstadga träder i kraft den 1 augusti 1979.
Den som påbörjat sina studier före ikraftträdandet av denna 
examensstadga får till utgången av år 1985, såvida forvalt
ningskollegiet inte på begäran förlänger denna frist, studera 
i den ordning som är föreskrivet i statsrådets beslut av den 
13 maj 1971 angående fastställande av examensstadga för Tek
niska högskolan (385/71).
Den som påbörjat sina studier före ikraftträdandet av denna 
examensstadga har rätt att på ansökan överflytta till studier 
enligt denna examensstadga. Ansökan behandlas av vederbörande 
avdelning, vilken även beslutar på vilket sätt studerandens 
tidigare studier skall räknas till godo i examen.
Forvaltningskollegiet kan under övergångsperioden bevilja un
dantag från bestämmelserna i denna examensstadga ävensom 
fastställa för övergångsperioden andra bestämmelser till vilka 
skillnaderna mellan examensstadgorna ger skäl.

Från och med hösten 1979 inleder de nya studerandena, 
ävensom tidigare antagna men först hösten 1979 eller sena
re som närvarande inskrivna studerande, sina studier en
ligt den nya examensstadgan i form av undervisning i stu
dieperioder .
Under läsåret 1979-1980 anordnas undervisningen helt i 
form av studieperioder för den första årsklassen och för 
den andra årsklassen i möjlig mån. I undervisningsplanerna 
för läsåret 1979-1980 presenteras av utbildninbgsprogram- 
mets resterande del examens uppbyggnad i huvuddrag samt 
planer för studieperiodernas innehåll och omfattning i 
huvuddrag.
Under de följande läsåren övergår en årsklass i sänder 
till studieperiodundervisning, sålunda att all undervis
ning ges i form av studieperioder för första gången läs
året 1982-1983.
Avdelningarna kan övergå till studieperiodundervisning 
även snabbare än enligt ovan framförda övergångsförfaran
de.
Medan övergången till studieperiodundervisning sker, ge
nomför de studerande som studerar enligt 1971 års exa-
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mensstadga vid behov i stället för kurser som indragits 
studieperioder eller delar därav som angivits närmast 
motsvara dessa kurser. Därvid skall angående anordnandet 
av prov beaktas 5 och 14 § i sagda examensstadga och till- 
lämpningsanvisningarna för dessa.
För de äldre studerande som övergår till att studera en
ligt den nya examensstadgan skall avdelningen fastställa 
hur genomförda kurser motsvarar de studieperioder som 
anordnas enligt utbildningsprogrammets undervisningsplan. 
Dessutom skall fastställas vilka kurser som närmast mot
svarar de i undervisningsplanen framställda studieperi
oderna som hör till utbildningsprogrammets resterande del.
Om studerande som studerar enligt den nya examensstadgan 
genomför sina studier snabbare än övergången till studie
periodundervisning sker, kan den fastställda motsvarighe
ten mellan kurser och studieperioder utnyttjas.
Då motsvarigheten mellan kurser och studieperioder fasts
tälls, skall hänsyn framför allt tagas till deras omfatt
ning och innehållsmässiga inriktning. Det är inte möjligt 
och inte heller ändamålsenligt att i varje fall efter
sträva fullständig motsvarighet.
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Åhörarelevens ställning

Med hänvisning till förordningens om Tekniska högskolan 45 § 
har forvaltningskollegiet 3-3.1975 beslutat godkänna följande 
bestämmelser beträffande åhörarelever:

1. Studerande som önskar bedriva kompletterande studier
Den sökande bör meddela de kurser, i vilka han/hon önskar del
taga. Efter att avdelningen avgett utlåtande om ansökan, av
görs ärendet av rektor. Såvida beslutet utfaller positivt, bör 
i detta antecknas de kurser, i vilka sökanden äger rätt att 
deltaga. Åhörareleven äger alltid rätt att deltaga i till kur
sen hörande förhör ävensom i övningar såvida ej rektors beslut 
innefattar avbörjande av rätt att deltaga i övningar.

2. Utlänningar som önskar bli antagna som åhörarelever
I fråga om utländska studerande, som önskar bli antagna som 
åhörarelever, bör vederbörande avdelning sträva att ordna ett 
lämpligt studieprogram vid sidan av den studerandes eventuella 
språkstudier. Åhörareleven äger rätt att inom ramen för 
ifrågavarande studieprogram deltaga i förhör samt rätt att 
enligt prövning av vederbörande avdelning/lärare deltaga i 
övningar. I rektors beslut är anteckning om antagande som åhö- 
rarelev tillräcklig.

3. Godkännandets giltighetstid
Studerande antages som åhörarelev för en tidsperiod av högst 
två terminer åt gången.

4. Utfärdande av betyg
Över godkänd studieprestation utfärdas av läraren undertecknat 
enskilt intyg, av vilket en kopia bör tillställas avdelningens 
kansli.
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Avtalen gällande studiesamverkan

Avtal

Tekniska högskolan och Helsingfors universitet överenskommer 
härmed om rätten för studerande vid Tekniska högskolan att 
studera vid universitetets agro-forstvetenskapliga fakultet 
samt om rätten för studerande vid universitetets agro-forstve- 
tenskapliga fakultet att studera vid Tekniska högskolan en
ligt följande :
1. Avtalet gäller studerande vid Tekniska högskolans olika av
delningar inklusive dem som avlägger teknologie licentiatexa
men och teknologie doktorsexamen samt studerande som erhållit 
rätt till studier vid universitetets agro-forstvetenskapliga 
fakultet inklusive den som avlägger licentiatexamen.
2. Enligt detta avtal kan en studerande vid den ena av de två 
högskolorna bedriva studier i högst två av de grund-, fack-, 
examens- eller läroämnen som ingår i högskolans undervis
ningsprogram samt genomgå separata stöd- o.a. kurser.
Tekniska högskolans avdelningar och universitetets agroforst- 
vetenskapliga fakultet kommer skilt överens om de ämnen i vil
ka betyg, och kurser godkänns som del av examen vid respektive 
högskola samt om det vilka prestationspoäng, kurser eller 
betyg de motsvarar.
3. Studierätt kan beviljas så många som den berörda skolan med 
hänsyn till lokaltillgång och andra resurser kan emottaga. Vid 
anhållande om studierätt skall den sökande visa intyg på att 
hans/hennes egen fakultet eller avdelning har godkänt att den 
tilltänkta studieprestationen skall ingå som del av hans/hen
nes examen. Studierätten beviljas utan urvalsprov. Beviljandet 
av studierätt övervakas vid Tekniska högskolan av respektive 
avdelning och vid universitetet av dess agro-forstvetenskap
liga fakultet.
4. Studerande som erhållit rätt att avlägga betyg, kurs eller 
examenshelhet får ett studiekort enligt formulär godkänt av 
högskolan och universitet. På kortet noteras vilket ämne, 
betyg eller vilken kurs studierätten gäller.
5. Studerande som avlagt betyg eller kurs om utgör en helhet 
får intyg om detta enligt formulär som är godkänt av båda 
högskolorna. Intyget är utskrivet i fyra exemplar, av vilka
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ett ges den studerande, ett stannar på avdelningen eller 
fakulteten vid den högskola som meddelat undervisningen, ett 
levereras till centralregistret för nämnda högskola och ett 
skickas till studerandes egen högskola.
För de separata kurser som den studerande avlägger ges anteck
ning på studiekortet, som kan uppvisas för den egna högskolan 
som intyg om att kursen blivit avlagd.
6. Studerande erlägger avgifter enligt samma grunder som övri
ga studerande vid vederbörande högskola. För intyg om avlagt 
betyg skall vid universitet samma avgift erläggas som för in
tyg om privat förhör.
7. Undervisningen sker i de lokaler som den högskola som med
delar undervisningen besitter och i samband med den övriga 
undervisningen. Om det blir fråga om att göra ett urval bland 
de sökande skall detta urval göras av den högskola, för vars 
examen studierna bedrivs. Om extraundervisning anses befogad, 
skall den studerandes egen högskola sörja för att anslag till 
denna erhålls.
Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, det ena 
för Tekniska högskolan och det andra för Helsingfors universi
tet.

Helsingfors den 5 september 1973

Tekniska högskolan 
Pentti Laasonen

Helsingfors universitet 
Mikko Juva

Martti Liesto Heikki Rauramo
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Avtal

Tekniska högskolan och Helsingfors universitet överenskommer 
härmed om rätt för studerande vid Tekniska högskolan att stu
dera vid universitetets matematisk-naturvetenskapliga sektio
nen samt om rätt för studerande vid universitetets matematisk
naturvetenskapliga sektionen att studera vid Tekniska hög
skolan enligt följande:
1. Avtalet gäller studerande vid Tekniska högskolans olika av
delningar inklusive dem som avlägger teknologie licentiatexa
men eller teknologie doktorsexamen samt de studerande som 
erhållit rätt till studier vid universitetets matematisk-na
turvetenskapliga sektionen inklusive de studerande som avläg
ger licentiatexamen.
2. Enligt detta avtal kan en studerande vid den ena av de två 
högskolorna studera vid den andra högskolan högst två av de 
grund-, fack-, examens- eller läroämnen som ingår i nämnda 
högskolas undervisningsprogram samt dessutom genomgå separata 
stöd- och andra kurser.
Avdelningarna vid Tekniska högskolan och universitetets mate
matisk-naturvetenskapliga sektionen överenskommer skilt om de 
ämnen och kurser som skall godkännas i examen vid studerandes 
egen högskola samt om vilka prestaiionspoäng eller kurser de 
eventuellt skall motsvara.
3. Studierätt kan beviljas så många studerande som den berörda 
skolan med hänsyn till lokaltillgång och andra resurser kan ta 
emot. Vid anhållande om studierätt skall den ansökande uppvisa 
intyg om att hans/hennes egen avdelning har godkänt att den 
tänkta studieprestationen skall ingå i hans/hennes examen. 
Studierätten beviljas utan urvalsprov.
Studierätten beviljas vid Tekniska högskolan av vederbörande 
avdelning och vid universitetet av matematisk-naturvetenskap
liga sektionen.
4. Studerande som erhållit rätt att avlägga examenshelhet, 
betyg eller kurs får ett studiekort enligt formulär som är 
godkänt av högskolan och universitetet på vilket ifrågavaran
de studierätt noteras.
5. Studerande som avlagt en kurs som utgör en helhet får intyg 
om detta enligt formulär godkänt av båda högskolorna. Intyget 
utskrivs i fyra exemplar, av vilka ett ges vederbörande stude
rande, ett stannar på ifrågavarande avdelning vid den högsko
la som meddelar undervisning, ett skickas till centralregist
ret för nämnda högskola och ett skickas till studerandes egen 
högskola.
För de separata kurser som den studerande avlagt ges notering 
på studiekortet, som den studerande kan visa upp i sin egen 
högskola som bevis på att kursen blivit avlagd.
6. Studerande erlägger avgifter enligt samma grunder som övri
ga studerande vid vederbörande högskola. För intyg om avlagt
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betyg skall universitetet uppbära samma avgift som gäller för 
intyg om privat förhör.
7. Undervisningen sker i de lokaler som den högskola som med
delar undervisningen besitter och i samband med den övriga 
undervisningen. Om det blir fråga om att göra ett urval bland 
de sökande, skall detta urval göras av den högskola för vars 
examen studierna bedrivs. Om verkställande av eventuell extra 
undervisning överenskommer högskolorna sinsemellan.
8. Anvisningarna om hur avtalet skall tillämpas på olika av
delningar skall vid Tekniska högskolan godkännas av rektors
ämbetet på framställning av respektive avdelning. Vid Hel
singfors universitet skall tillämpningsanvisningarna för res
pektive disciplin godkännas av avdelningen.

Avtalet träder i kraft den 1 september 1974 

Helsingfors den 30 oktober 1974

Helsingfors universitet 
Ernst Palmen 

Heikki Rauramo

Tekniska högskola 
Pentti Laasonen 
Martti Liesto
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Avtal

Tekniska högskolan och konstindustriella högskolan fastslår 
härmed rätten för studerande vid Tekniska högskolan att stude
ra vid konstindustriella högskolan samt rätten för studerande 
vid konstindustriella högskolan att studera vid Tekniska hög
skolan enligt följande ;
1. Avtalet gäller dem som studerar vid Tekniska högskolans 
olika avdelningar inklusive dem som avlägger teknologie licen
tiatexamen och teknologie doktorsexamen samt de ordinarie stu
derandena vid konstindustriella högskolan.
2. Enligt detta avtal kan en studerande vid den ena av de två 
högskolorna vid den andra högskolan studera högst två av de 
grund-, fack- eller huvudämnen som ingår i undervisningsprog
rammet i högskolan i fråga samt genomgå separata kurser eller 
studiemoduler.
Tekniska högskolans avdelningar och konstindustriella högsko
lan kommer skilt överens om de ämnen, kurser eller studiemodu
ler som skall godkännas som del av examen vid respektive hög
skola samt om vilka prestationspoäng, kurser eller studiemo
duler de eventuellt motsvarar.
3. Studierätt kan beviljas så många studerande som den berörda 
skolan med hänsyn till lokaltillgång och andra resurser kan 
emottaga. Vid anhållande om studierätt skall den ansökande 
visa intyg på att hans/hennes egen avdelning eller institution 
har godkänt att den tilltänkta studieprestationen skall ingå 
som del av hans/hennes examen. Studierätten beviljas utan ur
valsprov och ges vid Tekniska högskolan av vederbörande avdel
ning och vid konstindustriella högskolan av vederbörande ins
titution.
4. Studerande som erhållit rätt att kvalificera sig för exa- 
menshelhet, kurs eller studiemodul får ett av de båda högsko
lorna godkänt kort på vilket ifrågavarande studierätt anteck
nats.
5. Studerande som avlagt examenshelhet får intyg om detta 
efter formulär som är godkänt av båda högskolorna. Intyget är 
utskrivet i fyra enahanda och likalydande exemplar, av vilka 
ett ges den studerande, ett stannar på avdelningen eller ins
titutionen vid den högskola som meddelat undervisningen, ett 
sänds till centralregistret för nämnda högskola och ett 
skickas till den studerandes egen högskola.
För de separata kurser eller studiemoduler som den studerande 
avlagt ges anteckning på studiekortet, som den studerande kan 
visa upp i sin egen högskola som intyg på att kursen eller 
studiemodulen blivit avlagd.
6. Studerande erlägger avgifter enligt samma grunder som övri
ga studerande vid vederbörande högskola.
7. Undervisningen sker i de lokaler som den högskola som med
delar undervisningen besitter och i samband med den övriga
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undervisningen. Om det blir fråga om att göra ett urval bland 
sökande, skall detta urval göras av den högskola för vars exa
men studierna bedrivs. Om eventuell extra undervisning skall 
högskolorna komma överens om sinsemellan.
8. Anvisningarna om hur avtalet skall tillämpas på olika av
delningar och institutioner godkänns i Tekniska högskolan.av 
rektorsämbetet på framställning av avdelningen och i konstin
dustriella högskolan av förvaltningsbyrån.
Avtalet träder i kraft den 1 september 1974.
Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, det ena 
för Tekniska högskolan och det andra för konstindustriella 
högskolan.

Helsingfors den 27 augusti 1974

Tekniska högskolan 
Pentti Laasonen 

Urpo Hilska

Konstindustriella högskolan 
Jouko Koskinen
Arja Paajanen
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F ort s ä t t n i n g s u t b i 1 d n i n g s -
s ama r b e t e m e d H e 1 s i n g f*o r s

h a n d e 1 s h ö g s k o 1 a

Tekniska högskolan ooh Helsingfors handelshögskola har gjort 
ett studiesamarbetsavtal, enligt vilket fortsättn ingsstuderan
den kan deltaga i den andra högskolans fortsättningsutbild- 
ningsprograms kurser och studieperioder. Studeranden bör på 
förhand rådgöra med läraren, som handleder studierna, angående 
lämpligheten av de kurser ooh studieperioder som ingår i Hel
singin kauppakorkeakoulua utbildningsprogram för sina egna 
fortsättningsstudier vid Tekniska högskolan. Till kurser och 
studieperioder vid Helsingin kauppakorkeakoulu anmäler man sig 
genom att kontakta forskningssekreterare Maini Mannerkoski, 
tel WO 211/221. Exaktare uppgifter om avtalet erhålles av 
fortsättningsutbildningsnämndens sekreterare, Riitta Jalasto 
från studiebyrån tel 4512731.
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PRESENTATION AV STUDIEPERIODERNAS STRUKTUR

Om studieperioderna anges följande uppgifter

a) Studieperiodens kod, som bildas av
- avdelningens signum (första sifran)
- professurens signum (två följande siffror)
- studieperiodens signum (tre sista siffror)

b) Namn
c) Antalet studieveckor ; angivna inom parentes efter namnet.
d) Undervisnings- och arbetstid; anges med två siffror: första 

siffran betecknar antalet timmar av föreläsningar eller se
minarier och andra siffran betecknar antalet timmar av öv
ningar eller laborationer. I fall miljöpraktik krävs, är 
det angivet.

e) Föreläsningsterminen; anges efter ovannämnda siffror med 
bokstäver
ht = hösttermin 
vt = vårtermin
ht + vt = undervisningen pågår hela läsåret
ht & vt = samma studieperiod ges både under höstterminen 

och vårterminen
hvt (halvt) = undervisningen ges under halvtermin. Arabisk 

siffra före tecknet anger andel vilken hälft 
av terminen undervisningen ges

f) Lärarens namn
g) Innehåll
h) Litteratur ; presenteras bara om de är fråga om studiepe

rioder som utförs som litteraturtentamina
i) Förkunskaper; kod på studieperioder som krävs som förkun

skaper
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I LÄROPRAGRAMMET ANVÄNDA FÖRKORTNINGAR
AFK, AFM, AFL, AFD agronomie och forstkandidat, magister, 

licentiat, -doktor
DE diplomekonom
DI diplomingenjör
Doc docent
EK, EM, EL, ED ekonomie kandidat, magister, licentiat, 

doktor
EVK, EVM, EVL, EVT kandidat, magister, licentiat, doktor i 

ekonomiska vetenskaper
FK, FM, FL, FD filosofie kandidat, -magister, -licen

tiat, -doktor
FtM forstmästare
HuK kandidat i humanistiska vetenskaper
JK, JL, JD juris kandidat, -licentiat, -doktor
MK, ML, MKD medicine kandidat, -licentiat, medicine 

och kirurgiedoktor
NatK kandidat i natursvetenskaper
KeK, PeM, PeL, PeD pedagogie kandidat, -magister, -licen

tiat, -doktor
PK, PM, PL, PT politices kandidat, -magister, licentiat 

-doktor
SK, SM, SL, SD kandidat, magister, licentiat, doktor i 

samhällsvetenskaper
TkL, TkD teknologie licentiat, -doktor
VH vicehäradshövding
VN vicenotarie

Övriga förkortningar
prof
bitr prof 
lekt
spec lär
överass
ass
lab ing
vk
tf
ht
vt
ht + vt 
ht & vt
hvt (halvt)

sv
sp

professor
biträdande professor 
lektor
speciallärare
överassistent
assistent
laboratorieingenjör
vikariat
tjänsten förrättas av
hösttermin
vårtermin
undervisningen pågår hela läsåret 
samma studieperiod ges både under höst
terminen och vårterminen
undervisningen ges under halvtermin. Ara
bisk siffra före tecknet anger andel vil
ken hälft av terminen undervisningen ges
studievecka
studieperiod

Finska förkortningar har användts om avdelningar
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OTNÄS KARTA

Tekniska högskolan TH
1 Tekniska högskolan, huvudbyggnaden
2 Byggnadsingenjörsavdelningen
3 Avdelningen för teknisk fysik, lågtemperatur labora

toriet, se VTT
4 Elektrotekniska avdelningen, se VTT
7 Strömningslaboratoriet
8 Maskinlaboratoriet
9 Laboratorierna för verkstadsteknik

10 Maskiningenjörsavdelningen
11 Laboratoriet för träets mekaniska teknologi, se VTT
12 Laboratoriet för vattenekonomi
13 Kemiska avdelningen
14 Bergsindustriavdelningen
15 Träförädlingsavdelningen, huvudbyggnaden
16 Laboratoriet för grafisk teknik, se VTT
19 Biblioteket
20 Skeppslaboratorierna, vattenbyggnadslaboratoriet, se VTT 
Statens tekniska forskningscentral VTT
3 Reaktorlaboratoriet, se TH
4 Elektrotekniska laboratoriet, halvledarlaboratoriet, se 

TH
11 Trälaboratoriet, se TH
16 Grafiska laboratoriet, se TH
17 Brandtekniska laboratoriet
20 Skeppstekniska laboratoriet, se TH
22 Livsmedelslaboratoriet
23 Bränsle- och smörjmedelslaboratoriet
24)
25) Laboratoriet för metallurgi
26 Teletekniska laboratoriet
27 Metallaboratoriet
28 Instrumenttekniska laboratoriet
29 Väg- och trafiklaboratoriet, geotekniska laboratoriet
30 VVS-tekniska laboratoriet
31 Betong- och silikattekniska laboratoriet
32)
33) Konstruktionstekniska laboratoriet
34 Kemiska laboratoriet
35 Statens tekniska forskningscentral, huvudbyggnaden
52 Biotekniska laboratoriet
21 Statens datamaskinscentral VTKK
36 Geologiska forskningsanstalten GTL
37 Statens brandinstitut
38 Polisinstitutet
51 Tullaboratoriet
5 Otnäs förvaltningsnämnd
6 Kraftverket

41 Vattentornet
50 Centralgaraget
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Andra byggnader
18 Ridningsskolan
39 Centrallaboratoriet Ab
40 Ekono Ab
42 Studenternas hälsovårdscentral
43 Kapellet
44 Servis stuga
45 Teknologforeningen
46 Kongressoentrum Dipoli
47 Köpcentrum
48 Idrottshallen
49 Simhallen
53 Hotel Dipoli
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