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Suomen Teknillinen Korkeakoulu 

VUOSIKERTOMUS
työvuodelta 1913—1914.

Korkeakoulun toiminta sen kuudentena 
työvuotena alotettiin tavanmukaisella juhlal
lisella toimituksella syyskuun 10 p:nä 1913 
klo 2 i. p., jossa tilaisuudessa rehtori piti 

yj seuraa van avajaispuheen.

H. H.
Syyskuun 10 päivänä 1908 julistettiin 

Teknillinen korkeakoulu juhlallisella toimi
tuksella avatuksi, ja samalla myös lakkasi 
Polyteknillinen opisto, joka siihen asti oli 
ollut maamme korkein teknillinen oppilai
tos, olemasta, kasvatettuaan useat vuodet 
miehiä, jotka ovat menestyksellä työsken
nelleet teollisuuden ja tekniikan alalla.

Mainitusta päivästä lähtien kuluneina 
viitenä vuonna on Teknillinen korkeakoulu 

„ sille vahvistettujen sääntöjen mukaisesti an-
I ;• „ tanut tieteellistä ja taiteellista teknillistä

sivistystä kaikille korkeakouluun kirjoite
tuille ylioppilaille sekä pyrkinyt edistämään 

tieteiden kehitystä teknillisillä aloilla. On kuitenkin selvä, 
että uuden korkeakoulun vaikutus maamme teknilliseen ja 
teollisuustoimintaan ei ole voinut osottautua huomattavaksi
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niin lyhyen ajanjakson kuluessa, kuin tässä on puheena, 
sillä tähän vaaditaan useamman vuoden tarmokasta työtä, 
ei ainoastaan korkeakoulun, vaan niidenkin puolelta, jotka 
siinä ovat saaneet teknillisen kasvatuksensa. Ja vasta vuo
sien kuluttua, kun korkeakoulusta päässeet insinöörit ja 
arkkitehdit jo ovat huomattavissa ja johtavissa toimissa 
teknikan eri aloilla, on Teknillisen korkeakoulun toimin
taa tässä kohden arvosteltava.

Sitä vastoin on kulunut ajanjakso kyllin pitkä salliakseen 
jo nyt tutkia korkeakoulun opinto-oloja ja niihin nähden 
saatuja kokemuksia. Siihen on myös sitä suurempaa syytä, 
kun nyttemmin n. s. siirtymiskausi Polyteknillisen opiston 
oloista Teknillisen korkeakoulun oloihin on virallisesti päät
tynyt, sittenkun syyskuun 30 päivästä 1912 lähtien kaikki 
opiskelevat ovat olleet korkeakoulussa opintojen harjoitta
miseen nähden voimassa olevain määräysten alaiset, siinäkin 
tapauksessa että he olivat jonkin aikaa olleet kirjoitettuina 
Polyteknilliseen opistoon. Rohkenenkin tässä tilaisuudessa 
käydä toimittamaan tuollaista tutkimusta, mutta tahdon 
heti alussa mainita, ettei aikomukseni suinkaan ole tässä 
antaa tyhjentävää kuvaa opinnoista yleensä, vaan rajoitun 
tarkastelemaan eräitä harvalukuisia seikkoja, joilla kuitenkin 
mielestäni on suurta merkitystä. Se seikka, että tässä näen 
olevan aihetta huomauttaa eräitä opetukseen nähden val
litsevia haittoja sekä eräitten opetusta koske vain määräysten 
epätarkoituksenmukaisuutta, ei johdu moittimishalusta, vaan 
on tarkoitukseni siten ainoastaan esittää joitakin näkökohtia, 
jotka osottavat, mihin suuntaan käypiä muutoksia lähim
mässä tulevaisuudessa aivan varmaan on tarpeen.

Jos ensiksi otamme käsiteltäväksi opintoajan, s. o. 
sen ajan, mikä nykyisten opinto-olojen vallitessa korkea
kouluun kirjoitetulta oppilaalta vaaditaan täydellisen oppi
jakson suorittamiseen jossakin korkeakoulun ammattiosas
tossa, täytyy meidän lähteä sen tosiasian pohjalta, että 
useista, eikä vähimmin taloudellisista syistä, olisi toivottava, 
että nuori teknikko mahdollisimman pian voisi päästä kor
keakoulusta ryhtyäkseen käytännölliseen työhön. Mutta
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tämä on saavutettavissa ainoastaan siten, että korkeakoulun 
opintokausi käytetään tarkoituksenmukaisella tavalla sekä 
supistetaan siihen mahdollisimman vähään, mikä vaaditaan 
tarpeellisten tietojen hankkimiseen, siten kuitenkaan muut
tamatta opintojen tieteellistä luonnetta.

Korkeakouluun tullessaan huomaa nuori ylioppilas, että 
hänen opintonsa siellä ovat kutakuinkin vapaat, koska hän 
voi laajalta alalta valita ne luennot, joita hän haluaa kuulla, 
ja ne harjoitustunnit, joihin hän haluaa ottaa osaa, kuiten
kin vaarinottamalla tarpeellisia esitietoja koskevia mää
räyksiä. Tarpeettoman ajanhukan välttämiseksi, mutta 
opinto vapautta rajoittamatta, on opettajakollegi kuitenkin 
laatinut säännölhset opintosuunnitelmat, erilaiset eri am
mattiosastoille, jotka opintosuunnitelmat korkeakoululle 
vahvistettujen opintoja ja tutkintoja koske vain lähempäin 
määräysten mukaisesti perustuvat nelivuotiseen säännölliseen 
opintoaikaan, lukuun ottamatta maanmittausosastoa, jonka 
säännöllinen opintoaika on edelletetty kolmeksi vuodeksi. 
Näiden määräysten kautta on siis säännöllisen opintoajan 
pituus virallisesti määrätty, ja lähimpänä tehtävänämme on 
nyt oleva tutkia, käykö opintoja nykyään suorittaminen tä
män ajan kuluessa, ja selvyyden vuoksi rajoitumme tässä 
tutkimaan ammattiosastoja, joiden säännöllinen opintoaika 
on nelivuotinen. Mutta sen ohessa toteamme myös sen keski
määräisen opintoajan, mikä kuluneina vuosina on todella 
tarvittu. Jos sitten osottautuu, että tämä keskimääräinen 
opintoaika kyllin läheisesti käy yhteen säännöllisen opinto
ajan kanssa, voimme pitää asiasta annettuja määräyksiä 
tarkoituksenmukaisina; päinvastaisessa tapauksessa on syy 
ilmaantuneisiin ajanerotuksiin etsittävä ja ehken poistettava.

Teknillisen korkeakoulun viitenä toimintavuonna on sen 
eri ammattiosastoilta päässyt kaikkiaan 196 insinööriä ja 
arkkitehtiä. Jos nämä jaetaan eri lukuvuosien kesken, 
näemme, että korkeakoulun ensimäisen toimintavuoden ku
luessa ainoastaan 20 opiskelevaa eli 5.8 % kaikista korkea
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kouluun kirjoitetuista oppilaista on suorittanut täydellisen 
tutkinnon. Tämä luku lisääntyi seuraa vina vuosina sangen 
tasaisesti, niin että korkeakoulusta päässeitä oppilaita lu
kuvuonna 1909—1910 oli 28 eli 7.6 % korkeakouluun kirjoi
tetuista ylioppilaista, jota vastoin seuraavina vuosina kor
keakoulusta päässeitä oli, toisena 39 ja toisena 49, eli 9.5 % 
ja 11.2 % koko oppilasluvusta. Viimeksi kuluneena vuonna 
pääsi korkeakoulusta täydelliset opinnot suoritettuaan ko
konaista 60 insinööriä ja arkkitehtiä, mutta vaikka päässei
den oppilaiden luku tuona vuonna oli kokonaista kolme 
kertaa suurempi kuin ensimäisenä lukuvuonna, oli se kui
tenkin ylioppilaskunnan kasvamisen johdosta ainoastaan 14 
% samana vuonna korkeakouluun kirjoitettujen ylioppilai
den koko luvusta. Lukuunottamatta oppilasluvussa alin
omaa tapahtuvia vähäisiä muutoksia, vastaisi kuitenkin 
14 % vuosittain korkeakoulusta päässeitä kokonaisen 7 
vuoden opintoaikaa, sen sijaan että säännöllinen opintoaika 
on oletettu 4 vuodeksi. Huomattava on kuitenkin, että 
paitsi korkeakoulusta päässeitä vuosittain suuri joukko 
opiskelevia eroaa korkeakoulusta suorittamatta diplomitut- 
kintoa, eikä näiden luku siis sisälly noihin 14 %:iin, ja tämä 
seikka tuntuvassa määrässä tasoittaa tuota suurta erotusta. 
On kuitenkin varma, että tästä huolimatta suuri aj anero tus 
on olemassa, ja seuraa vassa tämä ajanerotuskin osotetaan.

Kun vuosien kuluessa on osottautunut, että kulutettu 
opintoaika on sangen erilainen eri ammattiosastoilla, ja sitä 
paitsi siinä on tapahtunut tuntuvia muutoksia eri vuosina, 
on täysin selvän kuvan saamiseksi näistä oloista välttämä
töntä määrätä tämä aika eri ammattiosastoihin nähden erik
seen. Jos tässä suhteessa ensiksi otamme arkkitehtuuri- 
osaston, huomaamme, että korkeakoulusta tähän asti pääs
seiden 21 arkkitehdin keskimääräinen opintoaika on 9 Vj 
lukukautta. Kaikista näistä arkkitehdeistä on ainoastaan 
kaksi suorittanut opintonsa 4 vuodessa, ja tämän lisäksi 
on vielä huomattava, että toinen näistä enimmän osan 
opintoaikaansa on ollut kirjoitettuna Polyteknilliseen opis
toon, jota vastoin toinen on saanut kaiken teknillisen ope
tuksensa korkeakoulussa.
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Samaan aikaan korkeakoulusta päässeiden 17 kemistin 
keskimääräinen opintoaika on 10 lukukautta, mutta näiden
kin joukossa tapaamme henkilöitä, jotka ovat opintoihinsa 
tarvinneet ainoastaan 4 lukuvuotta. On nimittäin koko
naista 6, jotka ovat osottaneet omaavansa tähän tarpeellisen 
tarmon, mutta näistä on ainoastaan yksi ollut kirjoitettuna 
yksinomaan Teknilliseen korkeakouluun, jota vastoin muut 
viisi ovat 6 lukukautta opiskelleet Polyteknillisessä opis
tossa ja vain päättäneet opintonsa korkeakoulussa.

Insinööriosastolla tapaamme 29 korkeakoulusta pääs
syttä, joiden keskimääräinen opintoaika on 10 lukukautta, 
ja näistä 29 insinööristä on kaksi suorittanut tutkintonsa 4 
vuodessa. Kun nämä kuitenkin ovat ainoastaan päättäneet 
opintonsa korkeakoulussa, mutta muutoin opiskelleet Poly
teknillisessä opistossa, käy heitä tuskin esittäminen todis
tukseksi siitä, että tällä ammattiosastolla kävisi suorittaminen 
täydellisen oppijakson säännöllisen opintoajan kuluessa. Ja 
todella ei yksikään niistä insinööreistä, jotka tällä osastolla 
ovat saaneet kaiken opetuksensa korkeakoulussa, voi näyt
tää tasaluvuin 9 lukukautta lyhempää opintoaikaa.

Korkeakoulun suurimmalta osastolta, koneinsinööri- 
osastolta, on puheenalaisen ajan kuluessa päästetty koko
naista 97 insinööriä eli enemmän kuin molemmilta muilta 
ammattiosastoilta yhteensä, ja näiden insinöörien keski
määräinen opintoaika oli kokonaista 11 lukukautta. Mutta 
tässäkin ryhmässä tapaa henkilöitä, jotka ovat päättäneet 
opintonsa n. s. säännöllisen opintokauden kuluessa, ja näitä 
on kaikkiaan 14. Jos kuitenkin otamme huomioon, että kaikki 
nämä 14 ovat olleet kirjoitettuina Polyteknilliseen opistoon 
ja, yhtä ainoaa poikkeusta lukuunottamatta, vain lyhyen 
aikaa harjoittaneet opinnoita korkeakoulussa, eivät ne anna 
ensinkään varmaa kuvaa opintoajan nykyisestä pituudesta 
puheenalaisella osastolla. Oikeampaa sentähden on määrätä 
tämä aika yksinomaan korkeakoulussa opiskelleita koneen
rakentajia silmällä pitäen, ja 13 tähän ryhmään kuuluvan 
insinöörin keskimääräinen opintoaika on 9% lukukautta, 
lyhimmän opintoajan ollessa 9 lukukautta.
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Edellä olevasta selvityksestä näkyy, että todellinen opin- 
toaika nykyään on tuntuvasti pitempi sitä aikaa, joka tut
kinto] ärjestystä laadittaessa edellytettiin säännölliseksi, ja 
joka siihen aikaan, jolloin Poly teknillinen opisto muunnet
tiin Teknilliseksi korkeakouluksi, osottausikin täysin riit
täväksi. Opintojen päättäminen nykyoloissa ainakin muu
tamilla korkeakoulun ammattiosastoilla 4 vuodessa on tosin, 
niinkuin jo mainittiin, osottautunut mahdolliseksi, mutta 
nämä tapaukset ovat kuitenkin niin harvalukuiset, että niitä 
toistaiseksi täytyy katsoa ilmeisiksi poikkeustapauksiksi, 
eikä niiden missään tapauksessa voi katsoa todistavan sään
nöllisen opintoajan riittäväisyyttä.

Syyt tähän ajanerotukseen voivat olla kahta päälaatua: 
joko johtuvat ne siitä, että korkeakoulun opinnot eivät vielä 
ole päässeet suuren uudesti]ärjestämisen jälkeen säännöllisiin 
oloihin, tai myös ovat opinnot nykyään niin järjestetyt, että 
täydellisiä oppijaksoja yleensä ei voida suorittaa tutkinto
säännössä säännölliseksi edellytetyn nelivuotisen opintoajan 
kuluessa. Ensimäisen vaihtoehdon puolesta puhuu se seikka, 
että korkeakoulusta päässeiden luku on kuluneina vuosina 
osottanut tasaista ja pysyvää lisääntymistä koko oppilas- 
lukuun verraten, onpa tämä lisäännys viime vuonna tapah
tunut jonkin verran entistä nopeamminkin, mikä siis selvästi 
osottaa, ettei tasapainotilaa tässä kohden vielä ole saavutettu. 
Asian luonnossa niinikään on, että niin perinpohjaisen uudesti- 
muodostamisen johdosta kuin PolyteknilUsen opiston jär
jestäminen Teknilliseksi korkeakouluksi oli, opinnot jossain 
määrin häiriintyivät, ja erittäinkin täytyi opintoajan muu
toksen jälkeisenä lähiaikana pidetä, ei ainoastaan uusien 
oppiaineiden lisäksitulon johdosta, vaan ehken pikemmin 
sentähden, että opintotapa yhtäkkiä muuttui vapaammaksi.

Niinkuin tunnettu, olivat opinnot Polyteknillisessä opis
tossa jaetut yhden lukuvuoden kuluessa suoritettaviin kurs
seihin sekä järjestetyt kutakin vuosikurssia varten tarkoin 
laadittujen, ehdottomasti noudatettavien opintosuunnitel- 
main mukaan. Vuoden varrella saavutettu tietomäärä ar
vosteltiin sitten vuositodistuksissa, jotka oikeuttivat tahi
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kielsivät opiskelevia seuraa vana lukuvuonna seuraamasta 
opetusta ylemmällä vuosikurssilla. Kun sitten nämä ankarat 
määräykset yhtäkkiä vaihdettiin vapaampiin ja kun vuosi
kurssien poistamisen johdosta ulkonainen pakottava voima 
on poissa, vaaditaan opiskelevalta entistä suurempaa si
säistä tarmoa ja kykyä päättämään opinnot edellytetyn ajan 
kuluessa. Ne joilta tätä kykyä puuttuu, jäävät tietenkin 
jälelle, joten ei ainoastaan heidän oma opintoaikansa pitene, 
vaan aikaansaa tämä sitä paitsi opiskelevien koko lukumäärän 
keskimääräisen opintoajan pitenemisen.

Mutta siinäkin tapauksessa että nämä asianhaarat ovat 
aikaansaaneet eräiden opiskelevien opintoajan pitenemisen, 
emme kuitenkaan voi tässä nähdä pääsyytä siihen, että 
verrattomasti useimmat opiskelevat opintoihinsa kulutta
vat, niinkuin näyttää, tarpeettoman pitkän ajan. Syy tähän 
on meidän aivan varmaan etsittävä opintojen säätelemistä 
tarkoittavista uusista määräyksistä, ja varsinkin luulen dip
lomitöitä ja niiden valmistamista koskevain määräysten 
enimmin vaikuttaneen ajan pitenemiseen. Diplomityötä 
saatettaessa käytäntöön puuttui nimittäin aluksi tarpeellista 
kokemusta sekä vaatimusten suuruudesta että ennen kaik
kea siitä ajasta, mikä olisi varattava työn suoritukseen. 
Aluksi sent äh den jätettiin ylioppilaiden ehdon valtaan käyttää 
diplomityön valmistamiseen mielenmääräinen aika, ja tätä 
oikeutta käytettiinkin hyväksi runsain määrin. Eipä ollut 
ensinkään tavatonta, että opiskeleva, joka jo oli suorittanut 
kaikki suulliset tutkinnot, vastaanotti viran ja joutoaikoi- 
naan valmisti diplomityönsä, usein käsitellen tätä sivuseik
kana, joka oli tarpeellinen ainoastaan insinööridiplomin 
saamiseksi. Ei sentähden olekaan kummastuttavaa, että 
opiskelevat ovat tällä tavoin diplomityön suorittamiseen 
käyttäneet 3 ja 4, jopa useampiakin lukukausia. Opettaja- 
kollegi sai tästä kuitenkin aihetta panna diplomityön suori
tukselle määräajan, ja tämä olikin aivan tarpeelhsta, jotta 
diplomityötä kävisi pitäminen tutkintotyönä, näytteenä 
opiskelevan kyvystä tyydyttävällä tavalla omintakeisesti 
käsitellä laajempaa ja tärkeämpää työtä kuin tavalliset har-

2
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joitustyöt ovat. Aika määrättiin nyt enintään kahdeksi lu
kukaudeksi ja tämän määräyksen sekä töiden valinnasta 
ja suorituksesta saadun runsaamman kokemuksen johdosta on 
voitu aikaansaada tuntuva opintoajan lyheneminen.

Edellä olevista opintoajan todellista pituutta koskevista 
tiedoista kuitenkin käy selville, että opintoaika, voimaan 
saatetusta aj anraj oituksesta huolimatta, edelleen noin 1 tai 
2 lukukaudella ylittää edellytetyn säännöllisen opintoajan, 
ja tämän lyhentäminen on aikaansaatavissa ainoastaan yhä
kin rajoittamalla diplomityön suoritusaikaa. Tähän tosin 
käy väittäminen, ettei opettaj akollegin edellä mainittu päätös 
suinkaan estä opiskelevia suorittamasta diplomitöitä kuinka 
lyhyessä ajassa tahansa, koska ainoastaan pisin aika on 
määrätty. Mutta pysynee ainiaan tosiasiana että, kun 
työn lyhintä suoritusaikaa ei tarkoin määrätä, työ vaatii 
tuntuvasti pitemmän ajan kuin todella on tarpeellista. Varma 
vakaumukseni onkin, että moni niistä töistä, jotka nykyään, 
ainakin sillä ammattiosastolla, jonka opettajana minä olen 
on vaatinut kaksi lukukautta, olisi sanottavitta vaikeuksitta 
käynyt valmistaminen yhden ainoan lukukauden kuluessa. 
Nykyään voimassa olevan ajan lyhentämistä esim. yhdeksi 
lukukaudeksi puoltaa sekin seikka, että diplomityön pitää 
tutkintotyönä, ja semmoisenahan sitä insinööridiplomissäkin 
arvostellaan, olla todistuksena oppilaan kyvystä ei ainoastaan 
suorittaa se omintakeisesti, vaan siitäkin, että hän voi sen 
tehdä verraten lyhyen ajan kuluessa. Täten kävisi diplomi
työtä myös paremmin vertaaminen niihin töihin, jotka nuorta 
teknikkoa kohtaavat käytännössä, sillä tässä jos missään 
hänen täytyy näyttää kykynsä käyttää aikaa säästeliäästi. 
Saksan teknillisissä korkeakouluissa on jo aikoja takaperin 
oivallettu tämän seikan tarpeellisuus, minkätähden niissä 
onkin aika tavallisesti määrätty kolmeksi kuukaudeksi; vain 
poikkeustapauksissa, kun työ on osottautunut erittäin aikaa 
vaativaksi, voidaan ylimääräistä pitennystä myöntää.

Aivan varmaan olisi edullista meilläkin rajoittaa tämä 
aika tavallisesti yhdeksi lukukaudeksi. Voipi tosin sattua, 
että samalla täytyisi jonkin verran vähentää diplomityön
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laajuutta, mutta sen laatu omintakeisena työnä pysyisi 
tietysti ennallaan. Tuollaisen määräyksen johdosta kävisi 
keskimääräistä opintoaikaa vähentäminen noin 1 lukukau
della, ja sen siis lyhentäminen nykyisistä 10 lukukaudesta 9 
lukukaudeksi, mikä aikamäärä tosin edelleen ylittää n. s. 
säännöllisen opintoajan, mutta kuitenkin pysyttäytyy ra
joissa, joita käy katsominen luvallisiksi. Tämä opintoajan 
lyhennys varmastikin myös sangen hyvin vastaisi sitä vai
kutusta, mikä ehdollisella vähäisellä tinkimisellä diplomi
työn vaatimuksiin nähden olisi nuoren insinöörin teknilliseen 
ja tieteelliseen valmistukseen.

Teknillisen korkeakoulun tarkoitus ei kuitenkaan ra
joitu ainoastaan sen laatuisen teknillis-tieteellisen sivistyksen 
antamiseen, että se muodostaa tarpeellisen pohjan ominta
keiselle ja tieteellisten näkökohtain johtamalle teknilliselle 
toiminnalle, vaan sen tulee myös edistää tieteen kehitystä 
teknillisillä aloilla. Eikä käykään kieltäminen, että korkea
koulu on edistänyt tätäkin tarkoitusta, sillä todellisuudessa 
on halu tieteelliseen työhön nyt osottautunut entistä huo
mattavammaksi. Tosin on meillä toistaiseksi ainoastaan yksi 
Polyteknillisestä opistosta päässyt insinööri, joka on hank
kinut itselleen teknillisen tohtoriarvon korkeakoulussamme, 
ja tämän kemian alalla, mutta sitä paitsi on moniaita sekä 
Polyteknillisestä opistosta että korkeakoulusta päässeitä 
insinöörejä ja arkkitehtejä jo ilmoittanut aikovansa suo
rittaa mainitun tutkinnon. Se tosiasia että vain yksi ainoa 
tohtoritutkinto on suoritettu niiden viiden vuoden kulu
essa, mitkä korkeakoulu on ollut toiminnassa, aiheuttaa mi
ni’a kuitenkin tässä esittämään eräitä tietoja siitä koke
muksesta, mitä tässä kohden on saavutettu Saksan teknilli
sissä korkeakouluissa.

Niissä kymmenessä Saksan teknillisessä korkeakoulussa, 
joissa voi suorittaa meidän teknillistä tohtoriarvoa vastaa
van tohtori-insinööritutkinnon, on yksitoista vuotiskautena 
1900—1909 kokonaista 1,274 henkilöä eli 10 % samaan ai-
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kaan valmistuneista diplomi-insinööreistä suorittanut mai
nitun tutkinnon, ja näistä 587 eli noin 43 %koko luvusta ke
miallisella alalla. Mutta vaikka nämä numerotiedot todis
tavat, että tieteellistä työtä Saksan korkeakouluissa harjoi
tetaan tuntuvasti suuremmalla innolla ja menestyksellä kuin 
meidän korkeakoulussamme, huomaa perinpohjaisemmin 
tutkiessa kuitenkin, ettei asia osottaudu meidän korkea
koulullemme niin epäedulliseksi, kuin ensi silmäyksellä olisi 
halukas luulemaan. Tohtoritutkintojen luku on nimittäin 
vasta edellämainitun ajanjakson jälkipuoliskolla äkkiä li
sääntynyt ja esim. ensimäisenä vuonna, jona tohtori-insi
nööritutkinnon sai suorittaa, käytti ainoastaan 5 diplomi- 
insinööriä tätä oikeutta hyväkseen. Mutta vaikkakin Sak
sassa tässä kohden saavutetun kokemuksen nojalla on edel
lytettävissä, että tutkintoja teknillisen tohtoriarvon saavut
tamiseksi vuosien kuluessa tulee suoritettavaksi huomatta
vasti lukuisammin, emme kuitenkaan ainakaan näkyvissä 
olevan tulevaisuuden kuluessa pääse samaan valmistuneiden 
insinöörien prosenttilukuun, minkä Saksan korkeakoulut 
ovat saavuttaneet. Jo tarpeellisten laboratoorien puute, 
joissa kävisi kokeileminen, on hankalana esteenä tämän 
tutkinnon suorittamiselle. Sitä paitsi pelottanevat meidän 
korkeakoulussamme tohtorikokelaille asetetut suuret vaa
timukset melko määrässä näitä tutkintoja yrittämästä, eikä 
myöskään ole kiellettävissä, että on tuntuvasti työläämpää 
suorittaa suullinen kuulustelu kolmessa aineessa, kuin, niin
kuin Saksan korkeakouluissa on laita, suoriutua kuuluste
lusta ainoastaan yhdessä aineessa.

Mutta kun suoritettujen tohtoritutkintojen luku aina 
on oleva todistuksena siitä harrastusmäärästä, jota nuoret 
teknikkomme osottavat tieteelliseen tutkimukseen, olisi jo 
tästäkin syystä suotava, että tähänastista useammat heistä 
käyttäisivät tätä oikeutta hyväkseen. Mutta sitäpaitsi kä
visi täten entistä helpommaksi teknillisten oppilaitostemme 
opettajanvirkoja täyttäessä saada ehdokkaita, jotka suorit
tamillaan tieteellisillä töillä ja ammattiaineiden perinpoh
jaisella opiskelulla ovat valmistuneet sopiviksi puheenalaisiin
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virkoihin. Ja että hallituskin on tahtonut osaltaan vaikuttaa 
tähän suuntaan, käy selville siitä, että korkeakoulun vuosi- 
rahasääntöön on pantu melko suuri rahamäärä annettavaksi 
apurahoiksi nuorille teknikoille, jotka haluavat suorittaa 
tieteellisiä töitä teknillisten ammattien tai yleisten tieteiden 
alalla, ja on apurahoja jaettaessa etusija annettava niille, 
jotka haluavat saada toimen opettajana Teknillisessä kor
keakoulussa.

Voipi kuitenkin syyllä kysyä, olisiko tarpeellista tahi 
suotavaakaan, että tohtoritutkinnon suorittaminen meillä 
tulisi niin yleiseksi kuin esim. Saksan korkeakouluissa, eli 
toisin sanoin, että joka kymmenes korkeakoulusta päässyt 
insinööri tahi arkkitehti suorittaisi tohtoritutkinnon. En 
epäile tähän vastata kieltävästi! Tällä en suinkaan tahdo 
kieltää, että hankittu tohtoriarvo tietää melko suurta tie
teellisen opin lisäännystä, mutta tämän opin saavuttamiseen 
vaaditaan monivuotista tarmokasta työtä, jota ei varmaan
kaan aina käy suorittaminen sivutyönä varsinaisen työn 
ohessa, vaan joka yleensä vaatii miehensä kokonaan. Tästä 
johtuvat suuret kustannukset yhäkin lisäävät aikaisemmalta 
opintoajalta olevaa velkataakkaa ja ovat vuosikausia es
teenä sen taloudellisen tasapainon saavuttamiselle, mikä on 
tarpeellinen menestykselliselle työlle. Ja valitettavasti ei 
teknillisen tohtoriarvon hankkiminen ilman muuta ole 
sama kuin taloudellisen aseman paraneminen, sillä ei ole en
sinkään varma, että vastaiset tohtori-insinöörimme kilpail
lessaan paikoista teollisuuden alalla, missä usein pannaan 
suurempaa painoa käytännölliseen kokemukseen kuin tie
teellisiin töihin, voivat sivuuttaa tavallisella diplomilla 
korkeakoulusta päässeet insinöörit. Tällä ei suinkaan ole 
sanottu, ettei tohtori-insinööri samalla voi olla hyvin pereh
tynyt käytännölliseen työhön, ja aivan varmaan olisi täl
laisen 'pätevyyden omaavalla teknikolla suurimmat toiveet 
onnistua työssään.

Tässä yhteydessä en voi olla kajoomatta erääseen seik
kaan, joka ainakin jossain määrin vaikuttaisi teknillisen toh
toriarvon vastaiseen merkitykseen ja jolla seikalla myös
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on jonkinlaista yhteyttä nykyään voimassa olevain sääntö
jen kanssa. Tarkoitan tässä sitä mahdollisuutta, mikä ny
kyään on olemassa tohtori-insinööritutkinnon suorittamiseen 
yksinomaisesti teknillisissä ammateissa, jota tutkintoa varten 
ei vaadita muuta käytännöllistä kokemusta, kuin tutkinto- 
järjestyksessä määrätty kuusikuukautinen harjoittelu kone
pajassa tahi myös muu vahttuun opintosuuntaan soveltuva 
käytännöllinen toiminta. Ja tämä lyhytaikainen harjoittelu, 
joka vaaditaan ainoastaan diplomityön saamiseen, ei edes 
koske kaikkia korkeakoulun ammattiosastoja. Kuinka nu
rinkurisiin oloihin tämä voi johtaa, huomaa helposti, jos 
ajattelee esimerkiksi hiljattain korkeakoulusta päässyttä 
koneinsinööriä, joka tohtori väitöskirjaansa varten vahtsee 
puhtaasti teoreettisen aineen, jolla ei ole mitään tekemistä 
konerakennuksen tahi minkään lähisukuisen ammatin kanssa. 
Jos hänen väitöskirjansa hyväksytään ja hän sitä paitsi 
suorittaa suulliset kokeet, saa hän tohtoridiplominsa ja tek
nillisen tohtorin arvon konerakennusalalla, olematta itse 
tarkoin katsoen koneenrakentaja. Siihen vaaditaan nimittäin 
muutakin kuin yksinomaan teoreettisia opinnoita, sillä täytyy 
olla oikeus teknilliseltä tohtorilta vaatia esim. juuri konera
kennusalalla, että hän on käytänn öllisestikin niin valmistunut, 
että se vastaa hänen uutta arvoaan, ja ettei hän siinä ole 
jälessä kenestäkään koneenrakentajasta. Ei sentähden var
maankaan olisi kohtuutonta niiltä insinööreiltä, jotka halua
vat suorittaa tohtoritutkinnon jollakin yksinomaisesti tek
nillisellä ammattialalla, aina vaatia muutaman vuoden käy
tännöllistä kokemusta. Tämän johdosta tosin moni insi
nööri olisi tätä tutkintoa suorittamatta, mutta toiselta puolen 
pitää tohtori-insinöörien ei lukumäärän, vaan laadun olla 
korkea, ja tuollainen määräys aivan varmaan voimakkaasti 
edistäisi uuden teknikkoryhmän syntymistä, jonka jäsenet 
todella vastaisivat »tohtori-insinöörin» tahi »teknillisen toh
torin» nimitystä.
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Puhuessani korkeakoulumme tieteellisistä opinnoista 
olen ohimennen maininnut, että meillä vallitsee puutetta 
tarkoituksenmukaisista kokeilulaboratooreista, ja vaikka 
korkeakoulun rehtorit jo monasti ovat tätä seikkaa huo
mauttaneet, en kuitenkaan voi olla tälläkään kertaa tähän 
asiaan kajoamatta. Laboratoorikysymyksemme on nimit
täin korkeakoululle niin tärkeä, että ennen sen lopullista 
järjestämistä ei käy katsominen korkeakoulun opintojen 
vastaavan teknikan nykyaikaisia vaatimuksia teknilliseen 
korkeakoulusivistykseen nähden.

Nykyään on Teknillisellä korkeakoululla todellisuudessa 
ainoastaan yksi laboratoori, jonka voi katsoa täyttävän 
nykyaikaiset vaatimukset, nimittäin kemiallinen labora
toori. Sen lisäksi on fysikallinen laboratoori sekä sähkötek- 
nikan opetusta varten tärkeimmät mittauskoneet ja joita
kin pienenlaisia koneita, mutta sähköteknillistä laboratoo- 
ria, jommoisen on tottunut tapaamaan jokaisessa ulko
maisessa teknillisessä korkeakoulussa, meillä ei ole. Samaten 
puuttuu meiltä yhä vielä tarpeelhsia laboratooreja muita 
koneinsinööriosaston opintosuuntia varten, sillä ne harva
lukuiset koneet, joita esim. kutomateollisuuden opetusta 
varten on saatu osin pienenlaisilla senaatin käyttövaroista 
ja koulukassasta myönnetyillä määrärahoilla ja osin yksityi
siltä toiminimiltä, eivät voi mitenkään korvata ajanmukaista 
laboratooria.

Ei ole ensinkään aikomukseni tässä tilaisuudessa osot- 
taa tuollaisten laboratoorien tarpeellisuutta välttämättö
minä apukeinoina teknilUs-tieteellisessä opetuksessa, sillä 
tämä tarpeellisuushan on jo niin tunnustettu, ettei liene 
ainoatakaan teknilliseen opetukseen perehtynyttä henki
löä, joka epäilisi tätä. Ja tosiasia on niinikään, ettei nykyään 
ole ulkomailla ainoatakaan huomattavampaa teknillistä kor
keakoulua, joka ei olisi varustettu tahi jota ei ainakaan nyt 
varustettaisi laboratooreilla, ei ainoastaan kemian ja sähkö- 
teknikan, vaan myös muiden ammattitieteiden opetusta 
varten. Vah tetta vasti on vain meidän korkeakoulumme 
suotu tässä kohden muodostaa loistava poikkeus.
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En myöskään tahdo kieltää, että teknillistä opetusta 
käy antaminen laboratoorien avutta, ja kaksi vuosikymmentä 
takaperin oli tämä opetusmenettely ulkomaillakin yleinen, 
mutta mitä enemmän teknilliset tieteet ovat kehittyneet, 
sitä suurempia vaatimuksia on asetettu korkeakoulusivis
tyksen saaneelle teknikolle, sitä tuntuvammaksi on tuol
laisten laboratoorien puute käynyt. Meilläkin on tämä la
boratoorien puute jo kauan ollut tunnettu, ja pyrkiessään 
parantamaan korkeakoulumme opetusta, on opettajakollegi 
sentähden katsonut velvollisuudekseen hallitukselle tehdä 
esityksen tämän korkeakoululle niin tärkeän tarpeen täyt
tämisestä. Niinpä on opettaj akollegi m. m. jo lukuvuonna 
1909—1910 hallitukselle lähettänyt seikkaperäisen esityk
sen tarkoitukseen tarpeellisista tonteista, rakennuksista, 
koneista y. m. ja, niinkuin tunnettu, onkin asia kehittynyt 
sikäli, että valtio on antanut tarpeellisen tonttipaikan kor
keakoulun käytettäväksi. Koneiden ostoon ja laboratoori- 
rakennusten teettämiseen tarpeellisia varoja ei sitä vastoin 
vielä ole myönnetty, ja laboratoorikysymyksemme on een- 
tähden yhä vielä ratkaisematta. Jos kuitenkin on tarkoitus 
kehittää korkeakoulumme siihen suuntaan, että se kykenee 
valmistamaan teknikkoja, jotka eivät ainoastaan pysty 
omintakeiseen työhön teollisuuden ja teknikan eri aloilla, 
vaan sitä paitsi kykenevät kohottamaan teollisuutta ja tek- 
nikkaa maassamme, ei ole jätettävä käyttämättä ainoa
takaan tätä työtä helpottavaa keinoa, ja tehokkaampina 
apukeinoina tässä kohden täytyy pitää itsenäisen tutki
mustyön avustamista korkeakoulussa, suoritti vatpa sitä 
opettajat tieteellisillä tutkimuksilla, tohtorikokelaat kokei
luillaan tahi opiskelevat laboratooriharj oituksillaan; mutta 
juuri tähän tarvitaan laboratooreja.

Kun kuitenkin opettajakollegin ponnistelut tässä koh
den eivät ole vieneet toivotuille perille, mutta itse asiaa ei 
siitä huolimatta saa jättää epätietoisen tulevaisuuden varaan, 
on ajateltavissa esimerkiksi, että korkeakoulun »neuvoa- 
antava komitea» auktoriteetillaan puoltaisi asian edelleen 
kehittämistä. Ja tämän, teollisuutemme huomattavimmista
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merkkimiehistä kokoonpannun komitean antama jyrkkä 
lausunto aivan varmaan tehokkaasti edistäisi laboratoori- 
kysymyksen nopeaa ratkaisua.

Toivottavaa olisi niinikään, että teknikkokuntamme 
tahi sen keskuudessa toimivat teknilliset yhdistykset jon
kin verran tähänastista tehokkaammin osottaisivat har
rastustaan tähän asiaan. Kaikkialla ulkomailla ovat nimit
täin teknilliset yhdistykset suuressa määrin harrastaneet 
teknillisten oppilaitosten ja varsinkin teknillisten korkea- 
koulujen kehitystä, ja valaisevana esimerkkinä tästä pyydän 
ainoastaan mainita, että »Verein deutscher Ingeneure» aika
naan teki Saksan eri valtioiden hallituksille välittömän esi
tyksen konelaboratoorien perustamisesta Saksan teknillisiin 
korkeakouluihin, ja yleisesti tunnettuahan on, että nämä 
pyrinnöt myös loistavasti menestyivät. Eiköhän olisi aja
teltavissa, että Suomessa toimivat teknilliset yhdistykset
kin, joille korkeakoulun opetus ei voi olla aivan samanteke- 
vää, jollain tavoin tahtoisivat vaikuttaa asian onnelliseen 
ratkaisuun.

Voipi näyttää siltä, kuin olisin tässä tilaisuudessa tar
peettoman suuressa määrässä kohdistanut puheeni vastai
siin laboratooreihimme, mutta nämä ovat korkeakoululle 
niin tärkeät, jopa sen elinehtoja, että olisi väärin vaieten 
katsella, kuinka vuosi toisensa jälkeen kuluu asian toteutu
matta.

Samalla kannalla kuin laboratoorikysymys on kysymys 
korkeakouluun yhdistetyn aineenkoetuslaitoksen edelleen ke
hittämisestä. Samoinkuin ensinmainitun tulee tämänkin lai
toksen palvella korkeakoulun opetusta, ja saanemme katsoa 
sen tässä kohden hyvin täyttäneen tarkoituksensa. Mutta sen 
ohessa on aineenkoetuslaitoksella toinen, ehkäpä tärkeämpi 
tehtävä suoritettavanaan, sen kun tulee sekä tieteellisessä 
tarkoituksessa että myös viranomaisten ja yksityisten toimen- 
annosta toimittaa eri aineiden ja rakenteiden tutkimuksia sekä 
niistä antaa puolueettomia ja luotettavia lausunnoita. Sii
hen aikaan, jolloin aineenkoetuslaitos perustettiin, oli myös 
toivottu, että sekä viranomaiset että yksityiset sitä runsain

3
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määrin käyttäisivät, ja tämä toive olisikin täysin oikeutettu 
sen kokemuksen perusteella, mikä tässä kohden oli saavu
tettu ulkomaisissa koetuslaitoksissa.

Valitettavasti eivät nämä toiveet kuitenkaan ole täyt
tyneet, vaan päin vastoin täytyy myöntää, että laitoksen 
ei ole toimintakautenaan onnistunut saavuttaa yleisön suo
siota, vaan on se pysynyt miltei huomaamattomana. Tar
peellisen muutoksen aikaansaamiseksi tähän on opettaja- 
kollegi noin puolitoista vuotta takaperin tehnyt hallitukselle 
seikkaperäisen selvityksen niistä syistä, mitkä tähän asti 
ovat estäneet laitoksen kehitystä. Etusijassa on opettaja- 
kollegi tässä tahtonut huomauttaa, että on tarpeellista lisätä 
työvoimia, osastonjohtajain apulaisia, jotta ensinmainitut 
voisivat käyttää enemmän aikaa teknillis-tieteellisten ko
keilujen tekemiseen ja julkaisujen laatimiseen niistä, joten 
yleisö myös saisi tietoonsa, kuinka suuressa määrin erilaisia 
samanlaatuiset aineet voivat kelvollisuuteen nähden olla, 
sekä johtuisi tästä tähänastista suuremmassa määrässä 
käyttämään laitosta. Sen ohessa on opettajako!legi anonut 
uuden ohjesäännön ja uuden taksan vahvistamista lai
tokselle.

Tätä opettajakollegin ehdotusta ei kuitenkaan ole vah
vistettu eikä aineenkoetuslaitoksessa sentähden ole voitu 
mitään muutosta toimeenpanna. Toivottava kuitenkin on, 
että tämäkin asia piammiten ratkaistaan, ja kun aineen- 
koetuslaitos sitten uudessa muodossa alottaa toimintansa, 
on se varmaankin tähänastista suuremmassa määrässä saa
vuttava yleisön ja teollisuuden suosion sekä vihdoin pääsevä 
siihen asemaan, mikä sillä suuren tärkeytensä johdosta jo 
kauan olisi pitänyt olla.

Tässä esittämässäni katsauksessa korkeakoulun ny
kyisiin oloihin olen erittäin tahtonut huomauttaa, sitä mie
lestäni tarpeettoman pitkää aikaa, mikä nykyään vaaditaan 
täydellisen kurssin suorittamiseen jollakin korkeakoulun 
ammattiosastolla, ja olen myös rohjennut ehdottaa toimen-
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piteitä muutoksen aikaansaamiseksi tähän. Mutta sen ohessa 
olen myös huomauttanut opinnoiden tieteellisen laadun tar
peellisuutta sekä lausunut toivottavaksi, että suotaisiin ti
laisuutta- teknilhs-tieteellisen tutkimuksen harjoittamiseen 
korkeaköidussa, koska se on tehokas keino niiden luo vain ja 
johtavain voimain valmistamiseksi, joita meillä tarvitaan 
teollisuuden ja teknikan kohottamiseksi. Eihän käy kieltä
minen, että nämä toivomukset ovat jossain määrin ristirii
taiset, mutta eihän ole välttämätöntä, että jok’ainoa opis
keleva käyttää hyväkseen kaikkia korkeakoulussa tarjona 
olevia opintomahdollisuuksia. Sitävastoin täytyy niille, jotka 
sitä haluavat, suoda tilaisuus niemiä eräissä erikoisaineissa 
pitemmälle kuin tavallinen oppijakso vaatii. Lopuksi on 
niinikään muistettava, ettei korkeakouluopintojen suinkaan 
ole sovittauduttava sen työn mukaan, mitä opiskelevan! 
heikompi osa kykenee suorittamaan; päinvastoin olisi tär
keämpää tässä kohden ottaa enemmän huomioon lahjak
kaiden työkyky, joten kävisi opinnoiden harjoitusta enem
män jouduttaminen.

Ne, jotka eivät kykene tällaista opetusta seuraamaan, 
jäisivät tietenkin jälelle, mutta tämän ei tule olla esteenä 
pyrkimyksille korkeakoulun työtarmon kohottamiseen, sillä 
Tampereen uuden teknillisen oppilaitoksen nyttemmin alo- 
tettua toimintansa on siellä tarjona tilaa opiskeleville, 
jotka tosin luontaisten ominaisuuksiensa puolesta soveltu
vat teknilliseen työhön, mutta joilla ei ole korkeakoulussa 
tarpeellista tarmoa ja sitkeyttä. Ja suotava niinikään olisi, 
että nuoret ylioppilaat jo ennen korkeakouluun tuloaan 
tarkoin harkitsisivat, onko heillä todella varoja ja kykyä 
opiskella korkeakoulussa, vai eikö olisi oikeampaa, että he 
heti valitsisivat lyhemmän ja helpomman tien käyttämällä 
hyväkseen edellä mainittua teknillistä oppilaitosta. Täten 
heiltä ei ainoastaan säästyisi paljon ikävyyksiä, vaan he 
saisivat myös nopeammin tilaisuuden oman toimeentulon 
hankkimiseen, ja aivan varmaan on monessa tapauksessa 
sanotusta oppilaitoksesta annetusta hyvästä päästötodis
tuksesta omistajalleen suurempaa hyötyä kuin korkeakou
lusta saadusta huonosta diplomista.



Ei liene epäilemistä, että korkeakoulun oppilasluku 
tämän johdosta jonkin verran vähenisi, mutta pääasia ei 
suinkaan ole, että me täältä päästämme mahdolUsimman 
monta insinööriä ja arkkitehtiä, vaan suurin paino on pan
tava siihen, että korkeakoulusta päässeet todella ovat saa
neet sellaisen opin, että he soveltuvat hoitamaan tärkeim
piä toimia teollisuuden alalla ja teknillisissä laitoksissa, sillä 
näitä paikkoja tulee korkeakoulusivistyksen saaneiden tek- 
nikkojemme pyrkiä täyttämään.
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KORKEAKOULUN VUOSJTYÖ.

OPETTAJAKOLLEGI.

Kuluneena työ vu orina on Opetta j akollegi kokoontunut 
21 kertaa ja silloin käsitellyt 248 asiaa. Kollegin työhön 
on ottanut osaa 17 vakinaista ja 2 virkaatoimittavaa pro
fessoria, jota vastoin professori Johannes Sohlmanin vuonna 
1912 sattuneen kuoleman jälkeen avonaiseksi tullutta pro
fessorinvirkaa ei ole vielä täytetty. Yhteen kokoukseen on 
sitä paitsi korkeakoulun vanhin lehtori kutsuttu lisäjäse
neksi päätösvaltaisen jäsenluvun saamiseksi.

Rehtorina on vuoden varrella toiminut professori Ahl
fors, joka sen johdosta myös on toiminut Opettajakollegin 
puheenjohtajana. Vararehtorina on ollut professori Hirn.

VIRKAVAPAUS.

Syyskuun 4 päivänä 1913 myönsi Opettaj akollegi pro
fessori Mikael Strukelille virkavapauden, kunnes hänen Kei
sarilliseen Suomen Senaattiin antamaansa hakemukseen 
saada ero professorinvirastaan myönnyttäisiin, ei kuitenkaan 
kuutta viikkoa pitemmäksi ajaksi.

Syyskuun 11 päivänä 1913 myönsi Opettaj akollegi 
käsivarais- ja ammattipiirustuksen ylimääräiselle opetta
jalle Emil Fahr Hiukselle virkavapautta syyslukukauden 1913 
loppuun.
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Kauppa- ja Teollisuustoimituskunnan kirjelmän mu
kaan marraskuun 15 päivältä 1913 on kemian lehtorille kor
keakoulussa, f il. tohtori Gustaf Mattssonille myönnetty sel
lainen virkavapaus kemian lehtorin ja sähkökemian ylimää
räisen opettajan virasta, että hänet on vapautettu lukuvuo
den loppuun velvollisuudestaan luennoida organisessa, epä- 
organisessa, fysikallisessa ja sähkökemiassa.

Tammikuun 22 päivänä 1914 myönsi Opettajakollegi 
kirjastonhoitajalle, professori Mikael Strukelille virkavapautta 
helmikuun 1 päivästä huhtikuun 15 päivään 1914.

Helmikuun 26 päivänä 1914 myönsi Opettajakollegi 
ylimääräiselle opettajalle, professori Karl Enckelille virka
vapautta huhti- ja toukokuun ajaksi vuonna 1914.

Samana päivänä myönsi Opettajakollegi taidehistorian 
ylimääräiselle opettajalle, professori ,/. J. Tikkaselle kolmen 
viikon virkavapauden huhtikuussa 1914.

Maaliskuun 12 päivänä 1914 myönsi Opettajakollegi 
viikon virkavapauden, saman vuoden huhtikuun 1 päivästä 
lukien, professori Axel Juséliukselle Saksaan tehtävää opin
tomatkaa varten.

Samana päivänä myönsi Opettajakollegi virkavapautta 
graafisen statikan ja insinööritieteiden ensyklopedian leh
torille, insinööri Jalmar Castrenille enintään kuuden viikon 
ajaksi, edellä mainitusta päivästä lukien.

Kauppa- ja Teollisuustoimituskunnan kirjelmän mu
kaan toukokuun 11 päivältä 1914 on Kauppa- ja Teollisuus- 
toimituskunta myöntänyt graafisen statikan ja insinööritie
teiden ensyklopedian lehtorille, insinööri Jalmar Castrenille 
virkavapautta hänen lehtorinvirastaan syyskuun 1 päivästä 
1914 siihen asti, kunnes siltarakennuksen ja rakennusraken- 
teiden statikan professorinvirka korkeakoulussa on tullut 
vakinaisesti täytetyksi.

VIRKAERO.

Kauppa- ja Teollisuustoimituskunnan kirjelmän mu
kaan syyskuun 18 päivältä 1913 myönnettiin laivarakennuk-
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sen ylimäär. lehtorille, insinööri Henrik Schwartzbergille 
hakemansa ero virastaan.

Samana päivänä myönsi Kauppa- ja Teollisuustoimi- 
tuskunta Aineenkoetuslaitoksen ensimäisen osaston v. t. 
johtajalle, insinööri Paavo Per olle hakemansa eron maini
tusta toimesta.

Syyskuun 25 päivänä 1913 myönsi Opettajakollegi geo
desian assistentille, insinööri M. Muoniovaaralle hakemansa 
eron mainitusta virasta.

Kauppa- ja Teollisuustoimituskunnan kirjelmän mu
kaan lokakuun 8 päivältä 1913 myönsi Keisarillinen Senaatti 
siltarakennuksen ja ra kennu srakentei den stati kan professorille 
Mikael Strukelille hakemansa eron mainitusta professorin
virasta, minkä ohessa hänelle suotiin 8,000 markan elinkau- 
tiseläke.

Kauppa- ja Teollisuustoimituskunnan kirjelmän mukaan 
helmikuun 28 päivältä 1914 on haettu ero myönnetty am
matti- ja käsivaraispiirustuksen ylimääräiselle opettajalle, 
arkkitehti Emil Fabritiukselle opettajatoimestaan, maalis
kuun 1 päivästä 1914 lukien.

PROFESSORINVIRAN TÄYTTÄMINEN.

Professori Johannes Sohlmanin kuoleman johdosta avo
naiseksi tullutta sähköteknikan professorinvirkaa hakivat 
ennen asianmukaisesti kuulutetun hakuajan umpeen mene
mistä insinöörit Karl Magnus Alfons Alfthan, Georg Fredrik 
Janson, Karl Esaias Strömberg ja August Mikael Heikin
heimo, minkä ohessa Kauppa- ja Teollisuustoimituskunnan 
kirjelmän mukaan maaliskuun 4 päivältä 1913 hakijoille on 
myönnetty valmistusaikaa huhtikuun 30 päivään 1914, 
saadakseen sinä aikana tilaisuuden osottaa ja lisätä virka
kelpoisuuttaan. Erikoisessa, Opettajakollegille osotetussa 
kirjelmässä on insinööri Janson kuitenkin myöhemmin ano
nut, ettei häntä otettaisi huomioon virkaa täytettäessä. 
Opettajakollegin toukokuun 22 päivänä 1914 tekemän pää
töksen johdosta on muille puheenalaisen professorinviran
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hakijoille annettu tilaisuus julkisen näyteluennon pitämisellä 
osottaa luennoimiskykynsä, minkä jälkeen Opettajakollegi 
ottaa asian uudestaan käsiteltäväksi.

Sittenkun siltarakennuksen ja rakennusrakenteiden sta- 
tikan professori Mikael Strukel oli saanut hakemansa eron, 
on puheenalainen professorinvirka asianmukaisessa järjes
tyksessä julistettu avonaiseksi ja ovat sitä ennen hakuajan 
umpeen menemistä hakeneet graafisen sta tikan ja insinööri- 
tieteiden ensyklopedian lehtori korkeakoulussa, insinööri 
Jalmar Castren ja vanhempi insinööri Tie- ja vesirakennusten 
ylihallituksessa, Otto Arne Wesen, joka jälkimäinen samalla 
on anonut, että viran täyttäminen lykättäisiin puolentoista 
vuoden päähän, jotta hakijalla tuona aikana olisi tilaisuus 
lisätä kelpoisuuttaan edellä mainittuun professorinvirkaan. 
Kauppa- ja Teollisuustoimituskunnan kirjelmän mukaan 
helmikuun 25 päivältä 1914 onkin tähän hakemukseen myön
nytty.

NIMITYKSIÄ JA MÄÄRÄYKSIÄ.

Syyskuun 4 päivänä 1913 määräsi Opettajakollegi leh
tori Jalmar Castrenin professori Mikael Strukelin viransi
jaiseksi, kunnes Keisarillinen Senaatti ehtisi myöntyä vii
meksi mainitun tekemään erohakemukseen, ei kuitenkaan 
kuutta viikkoa pitemmäksi ajaksi.

Samana päivänä määräsi Opettajakollegi insinöörit V. 
V. Kolhon ja Arne Strömmein konerakennusopin assisten
teiksi kahden vuoden ajaksi.

Syyskuun 11 päivänä 1913 määräsi Opettajakollegi ark
kitehti Werner von Essenin lukukauden loppuun hoitamaan 
ammatti- ja käsivaraispiimstuksen ylimääräisen opettajan 
virkaa.

Kauppa- ja Teollisuustoimituskunnan kirjelmän mu
kaan syyskuun 6 päivältä 1913 on konerakennusopin lehtori, 
insinööri Emil Saraoja määrätty syyslukukaudella hoita
maan nostokoneisiin kohdistuvaa Rehtorin opetusvelvolli
suuden osaa.



— 25 —

Syyskuun 25 päivänä 1913 määräsi Opettajakollegi fi
losofian maisteri K. H. Mannermaan geodesian assistentiksi 
kahden vuoden ajaksi, velvollisuudella myös hoitaa kenttä- 
mittauksen ja punnituksen opetusta arkkitehtuuriosastolla.

Samana päivänä määräsi Opettajakollegi insinööri M. 
Vahervuoren ja ylioppilas Otto Meurmanin selittävän mittaus- 
opin assistenteiksi lukuvuoden loppuun.

Opettajakollegin syyskuun 25 päivänä 1913 tekemän 
päätöksen mukaan asetettiin insinööri Hjalmar Hylander 
laivarakennuksen tilapäiseksi opettajaksi lokakuun 1 päi
västä 1913 siihen asti, kunnes mainitun aineen ylimääräinen 
lehtorin virka tulisi vakinaisesti täytetyksi, ei kuitenkaan 
vuotta kauemmaksi.

Kauppa- ja Teollisuustoimituskunnan kirjelmän mukaan 
lokakuun 8 päivältä 1913 määrättiin professori Herman 
Holster oman virkansa ohessa hoitamaan sähköteknikan toista 
avonaista professorinvirkaa, kunnes se tulee vakinaisesti 
täytetyksi, ei kuitenkaan vuotta pitemmäksi ajaksi.

Lokakuun 9 päivänä 1913 määräsi Opettajakollegi insi
nööri T. R. Vähäkallion geodesian assistentiksi kahdeksi 
vuodeksi, lokakuun 1 päivästä lukien.

Samana päivänä määräsi Opettajakollegi lehtori Emil 
Saraojan kuluvan vuoden loppuun hoitamaan Aineenkoetus- 
laitoksen ensimäisen osaston johtajan virkaa, kuitenkin 
vapauttaen hänet johtajan toimeen liittyvästä luennoimis- 
velvollisuudesta.

Kauppa- ja Teollisuustoimituskunnan kirjelmän mu
kaan marraskuun 5 päivältä 1913 määrättiin lehtori Jalmari 
Castren hoitamaan silcarakennuksen ja rakennusrakenteiden 
statikan professorinvirkaa kalenterivuoden loppuun.

Kauppa- ja Teollisuustoimituskunnan kirjelmän mukaan 
marraskuun 15 päivältä 1913 määrättiin teknillinen tohtori 
S. V. Hintikka ja filosofiantohtori Sulo Kilpi lehtori G. 
Mattssonille myönnetyn osittaisen virkavapauden aikana hoi
tamaan hänen luennoimisvelvollisuuttaan, Hintikka organi- 
sessa, epäorganisessa ja fysikallisessa kemiassa sekä Kilpi 
sähkökemiassa.

4
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Kauppa- ja Teollisuustoiniituskunnan kirjelmän mukaan 
joulukuun 22 päivältä 1913 määrättiin metallurgian yli
määräinen lehtori, vuori-insinööri Johannes Asehan hoita
maan Teknillisen korkeakoulun Aineenkoetuslaitoksen ensi- 
mäisen osaston johtajanvirkaa, kunnes käsiteltävänä oleva 
kysymys Aineenkoetuslaitoksen uudestijärjestämisestä eh
ditään ratkaista, ei kuitenkaan kauemmaksi kuin lukuvuoden 
1914—1915 loppuun.

Tammikuun 22 päivänä 1914 määräsi Opettajakollegi 
professori A. W. Gardbergin helmikuun 1 päivästä 1914 huh
tikuun 15 päivään samaa vuotta hoitamaan korkeakoulun 
kirjastonhoitajan virkaa.

Samana päivänä määräsi Opettajakollegi tohtori Eero 
Mäkisen ja insinööri Valter Qvistin mineralogian ja geologian 
assistenteiksi kevätlukukaudeksi 1914.

Helmikuun 4 päivänä 1914 määräsi Opettajakollegi ark
kitehti IFerøer von Essenin hoitamaan käsivarais- ja ammatti- 
piirustuksen opetusta, kunnes Keisarillisen Senaatin Kauppa- 
ja Teollisuustoimituskunta ehtii myöntyä mainitun aineen 
ylimääräisen opettajan tekemään erohakemukseen.

Maaliskuun 12 päivänä 1914 määräsi Opettajakollegi 
insinööri John L. W. Lilljan viransijaisena hoitamaan graa
fisen statikan ja insinööritieteiden ensyklopedian lehtorin- 
virkaa enintään kuuden viikon aikana, mainitusta päivästä 
lukien.

Kauppa- ja Teollisuustoimituskunnan kirjelmän mu
kaan maaliskuun 19 päivältä 1914 on graafisen statikan ja 
insinööritieteiden ensyklopedian lehtori, insinööri Jalmar 
Castren mainittuna päivänä määrätty hoitamaan siltaraken- 
nuksen ja rakennusrakenteiden statikan professorinvirkaa.

Kauppa- ja Teollisuustoimituskunnan kirjelmän mu
kaan maaliskuun 19 päivältä 1914 myöntyi Keisarillinen Se
naatti samana päivänä Opettajakollegin helmikuun 4 päi
vänä 1914 tekemään esitykseen että insinööri Schwartzbergin 
eron johdosta avonaiseksi tullut laivarakennuksen ylimäär. 
lehtorin virka korkeakoulussa saisi toistaiseksi jäädä täyttä
mättä sekä että vuosirahasääntöön mainittua virkaa varten
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pantu palkkio saataisiin toistaiseksi, ei kuitenkaan kauempaa 
kuin lukuvuoden 1915—1916 loppuun, käyttää insinööri 
Hjalmar Hylanderin palkkaamiseen, jonka Opettajakollegi oli 
tammikuun 22 päivänä 1914 asettanut tilapäisenä opettajana 
hoitamaan edellä mainitun aineen opetusta.

Kauppa- ja Teollisuustoimituskunnan kirjelmän mu
kaan toukokuun 22 päivältä 1914 on arkkitehti Werner von 
Essen määrätty olemaan vii vääntö- ja käsivaraispiirustuksen 
ylimääräisenä opettajana korkeakoulussa.

Toukokuun 22 päivänä 1914 määräsi Opettajakollegi 
filosofianmaisteri A. J. Kuusen matematikan assistentiksi, 
lehtorin, insinööri M. Sergeliuksen mekanikan assistentiksi, 
teknillisen tohtorin, insinööri S. V. Hintikan kemian assisten
tiksi sekä arkkitehti H. Smedbergin rakennusrakenneopin 
assistentiksi, kaikki kahdeksi vuodeksi syyskuun 1 päivästä 
1914 lukien.

OSASTONJOHTAJAT.

Syyskuun 4 päivänä 1914 määräsi Opettajakollegi pro
fessori C. E. Holmbergin olemaan insinööriosaston johtajana, 
kunnes vakinaisen johtajan, professori Strukelin Keisarilli
seen Senaattiin antamaan hakemukseen saada ero professorin
virastaan oli myönnytty.

Lokakuun 23 päivänä 1914 määräsi Opettajakollegi 
professori C. E. Holmbergin olemaan insinööriosaston joh
tajana kesäkuun loppuun 1916.

Lukuvuoden varrella ovat muiden osastojen johtajina 
toimineet seuraavat professorit:

Nyström, Carl Gustaf, arkkitehtuuriosaston;
Albrecht, Uno, koneinsinööriosaston;
Komppa, Gustaf, kemiallisen osaston;
Petrelius, Alfred Gustaf, maanmittausosaston;
Hjelmman, Alexander Leonard, yleisen osaston.

OSASTOKOLLEGIT.
Osastokollegit ovat lukuvuonna 1913—1914 kokoontu

neet: arkkitehtuuriosasto 17 kertaa, insinööriosasto 12
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kertaa, koneinsinööriosasto 17 kertaa, kemiallinen osasto 4 
kertaa, maanmittausosasto 6 kertaa ja yleinen osasto 9 
kertaa, jolloin, paitsi opetusta koskevia kysymyksiä, myös 
on käsitelty lukuisia Opettajakollegilta saapuneita asioita.

Opettajakollegin ehdotuksesta on Kauppa- ja Teollisuus- 
toimituskunta kirjelmässään toukokuun 22 päivältä 1914 
määrännyt arkkitehtuurin ja käsivaraispiimstuksen ylimää
räisen opettajan korkeakoulussa, arkkitehti Yrjö Jakob Sade- 
niemen arkkitehtuuriosaston osastokollegin jäseneksi.

HOITO- JA VALIOKUNTAT YÖT.

Korkeakoulun Hoitovaliokuntaan ovat syyslukukaudella 
1913 kuuluneet Rehtori prof. Ahlfors puheenjohtajana, 
Vararehtori professori Hirn sekä professorit Albrecht ja 
Piponius. Kevätlukukaudella 1914 tuli professori Holm
berg Hoito valiokunnan jäseneksi professori Albrechtin si
jaan, joka oli pyytänyt vapautusta tästä tehtävästä.

Koulukassan ja lahjoitusrahastojen hoitoa kalenteri
vuonna 1913 tarkastamaan valitsi Opettaj akollegi marras
kuun 20 päivänä 1913 professori Gardhergin ja v. t. profes
sorin Castrenin.

Samana päivänä valitsi Opettaj akollegi professorit M el
imin, Kompan ja Juseliuksen toimittamaan korkeakoulun 
kirjaston, kokoelmain ja muiden laitosten katsastuksen, ja 
annettiin prof. Mellinin toimeksi olla katsastuslautakunnan 
puheenjohtajana.

Syyskuun 11 päivänä 1913 valitsi Opettaj akollegi profes
sorit Mellinin ja Hjelmmanin asiantuntijoiksi tarkastamaan 
insinööri Maximilian Sergeliuksen antamaa väitöskirjaa tek
nillisen tohtoriarvon saavuttamiseksi korkeakoulussa.

Samana päivänä asetettiin valiokunta, johon valittiin 
Rehtori sekä professorit Nyström, Holmberg ja Piponius, 
valmistelemaan kysymystä oppilastöiden näytteillepanemi- 
sesta syyslukukaudella 1913.

Laatimaan ehdotusta Aineenkoetuslaitoksen uudestijär- 
jestämiseksi asetettiin samana päivänä valiokunta, johon
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tulivat professorit Albrecht puheenjohtajaksi, Nyström, Holm
berg ja Hirn sekä ylimääräinen opettaja Aartovaara.

Syyskuun 25 päivänä 1913 asetti Opettajakollegi valio
kunnan, johon tulivat professorit Petrelius puheenjohtajaksi. 
Komppa, Kolster ja Gardberg, antamaan lausuntoa korkea
koulun vuosirahasäännössä olevasta Teknillisten tieteiden sti
pendirahastosta sekä aviopuolisoiden Hallonbladien stipendi
rahastosta haettaviksi julistettuja stipendejä tarkoittavista 
hakemuksista.

Samana päivänä asetettiin valiokunta, johon tulivat 
Rehtori sekä professorit Tarjanne ja Hjelmman, valmistele
maan kysymystä, joka koski erinäisten ylioppilaiden ha
kemuksia saada vapautus lukukausimaksujen suorittami
sesta syyslukukaudelta.

Marraskuun 20 päivänä 1913 asetettiin valiokunta, jo
hon tulivat Rehtori, professorit Holmberg ja Albrecht sekä 
v. t. professori Castren, antamaan lausuntoa Aineenkoetus- 
laitoksen I osaston v. t. johtajan virkaa koskevista hakemuk
sista.

Samana päivänä antoi Opettajakollegi toimeksi valio
kunnalle, johon valittiin Rehtori sekä professorit Albrecht 
ja Kolster, Opettajakollegin päätöksen mukaisesti laatia 
ehdotuksen Kauppa- ja Teollisuustoimituskuntaan lähetettä
väksi korkeakoulun vastaisia laboratooreja koskevaksi kir
jelmäksi.

Joulukuun 11 päivänä 1913 antoi Opettajakollegi Reh
torin, professori Malmströmin ja v. t. professorin Castrenin 
toimeksi, Rehtorin tekemän esityksen johdosta että jokin 
ulkomaalainen tiedemies kutsuttaisiin pitämään sarja jul
kisia luennolta aineenkoetuksesta ja laboratooreista, ehdot
taa sopivan henkilön sekä luentojen pitoajan.

Helmikuun 4 päivänä 1914 asetettiin valiokunta, johon 
valittiin professorit Holmberg, Tarjanne ja Piponius, laati
maan Opettajakollegille ehdotusta puheena olleesta ammatti- 
ja käsivaraispiimstuksen opetuksen muuttamista koskevasta 
asiasta.
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Samana päivänä antoi Opettajakollegi Rehtorin sekä pro
fessorien Tarjanteen ja Hjelmmanin toimeksi esittää ehdotuk
sen erinäisten ylioppilasten hakemusten johdosta, jotka kos
kivat vapautusta lukukausimaksujen suorituksesta kevät
lukukaudelta.

Helmikuun 26 päivänä 1914 antoi Opettajakollegi pro
fessori Tarjanteen toimeksi koneinsinööriosaston osastokol- 
legin kera laatia ehdotuksen valtiolle kuuluvain Vladimirin-, 
Albertin- ja Eerikinkadun tonttien käyttämiseksi korkeakou
lun vastaisten konelaboratoorien hyväksi.

Huhtikuun 16 päivänä 1914 antoi Opettajakollegi pro
fessorien Holmbergin ja Tarjanteen toimeksi laatia ehdotuk
sen korkeakoulun vuosirahasääntöön otetun opintomäärä- 
rahan jakamiseksi opettajain kesken.

Samana päivänä asetti Opettajakollegi komitean, johon 
valittiin Rehtori sekä professorit Nyström, Holmberg, 
Petrelius, Komppa ja Hjelmman, antamaan lausuntoa eri
näisten opiskelevain tekemistä hakemuksista, jotka koski
vat korkeakoulun lahjoitusrahastoista haettaviksi julis
tettuja stipendejä.

Niinikään samana päivänä antoi Opettajakollegi profes
sori Albrechtin toimeksi yksissä neuvoin yleisen osaston 
osastokollegin kera antaa Opettajakollegille lausunnon pro
fessori MeUinin kirjelmästä, joka koski niiden differentiali- 
ja integrali kalkyyliä käsitteleväin luentojen suunnitelmaa ja 
laajuutta, joita professori paraikaa julkaisee painosta.

OPETTAJAIN JULKAISUT JA TOIMINTA KORKEA
KOULUN ULKOPUOLELLA.

Samoinkuin edellisinä lukuvuosina on suuri joukko 
korkeakoulun opettajia tänäkin vuonna saanut tilaisuuden 
käyttää tietojaan ja lahjojaan korkeakoulun ulkopuolella, 
osin kunnan luottamusmiehinä ja osin asiantuntijoina teknil
lisissä asioissa sekä mainittavampain teknillisten laitosten 
valmistamisessa. Sitä paitsi ovat useat opettajat toimit
tamalla oppikirjoja ja tieteellisiä julkaisuja rikastuttaneet
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teknillistä kirjallisuutta arvokkailla teoksilla. Useimmat 
opettajat eivät kuitenkaan ole antaneet tietoja korkeakou
lun ulkopuolella suorittamistaan töistä, minkätähden tässä 
mainitaan ainoastaan seuraavat:

Professori Gustaf Nyström on m. m. laatinut piirustukset 
Suomen Pankin Turussa olevaa uutisrakennusta varten sekä 
luonnos- ja pääpiirustukset Pietarin Naispuolisen lääke
tieteellisen laitoksen henkitorvi-, korva- ja nenätautien klinik
kaa varten.

Professori Gustaf Komppa on julkaissut seuraavat kir
joitukset:

Sarjassa »Berichte der deutschen Chemischen Gesell
schaft»: »lieber die Totalsynthese des Fenchocamphorons», 
»Oxydation des Fenchocamphorons mit Caroscher Säure», 
lieber Ozonisation der verschiedenen Fenchone sekä lieber 
die Totalsynthese des Camphenilons (kolme viimeksimainittua 
tekn. t:rin S. V. Hintikan kera).

Sita paitsi on professori antanut erinäisiä pienempiä 
tietoja sarjaan »Suomalaisen Tiedeakatemian Esitelmät ja 
Pöytäkirjat» sekä Suomalaisen Tiedeakatemian sihteerinä 
painosta julkaissut Suomalaisen Tiedeakatemian Esitelmät 
ja Pöytäkirjat 1912 II ja 1913 I, Sitzungsberichte, der finnischen 
Academie der Wissenschaften 1911 ja »Annales Academiae 
Scientiarum Fennicae» sarjaa A. niteet III ja IV.

Professori E. A. Piponius on Keisarillisen Suomen 
Senaatin määräyksestä ollut jäsenenä komiteassa, jonka 
on laadittava ehdotus hallinnollisiksi jakoasetuksiksi. Sen 
ohessa on professori laatinut moniaita kirjoituksia »Tieto
sanakirjaan» sekä ehdotuksen Viipurin läänin esikaupunkien 
rakennusj ärj estykseksi.

Assistentti, tekn. t:ri S. V. Hintikka on kuluneena lu
kuvuonna Suomalaisen Tiedeakatemian Esitelmät ja Pöy
täkirjat nimisessä sarjassa julkaissut »Ein weiterer Beweis 
für die Konstitution der Dihydrocamphoceensäure» ja »lieber 
Camphocamphersäure und Oxycamphenilonsäure» sekä sar
jassa »Berichte d. deutsch, ehern. Gesellschaft»: »lieber
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führung von Oxycamphenilonsäure in Camphencamphersäure», 
minkä ohessa tohtori on professori Kompan kera julkaissut 
erinäisiä kirjoituksia, jotka jo on mainittu toisessa paikassa.

OPINTORETKEILYT.

Lukuvuoden varrella on korkeakoulun oppilaiden kera 
tehty seuraavat opintoretkeilyt.

Lokakuun 27—28 päivänä 40 arkkitehtuuriosaston op
pilaan kera Turkuun professori Gustaf Nyströmin ja arkki
tehti J. Paatelan johdossa.

11 maanmittausosaston oppilaan kera Lapualle profes
sori Piponiuksen johdossa.

Marraskuun 9—12 päivänä kävi professori Holmberg, 
seurassaan 30 insinööriosaston oppilasta Savonlinnan—Pieksä
mäen rautatierakennuksella sekä Varkauden tehtaalla.

Helmikuun 9 päivänä kävi professori Taavi Hirn 25 
insinööriosaston oppilaan kera katselemassa Iittalan lasi- 
tehdasta.

Helmikuun 19 päivänä kävi professori Holmberg 25 
insinööriosaston oppilaan kera katselemassa rakenteilla ole
vaa Helsingin asemataloa ja ratapihalaitosta.

Professorien Albrechtin ja Tuckermannin johdossa teki 
25 koneinsinööriosaston oppilasta helmikuun 21 ja maalis
kuun 1 päivän välisenä aikana opintoretkeilyn Kotkaan ja 
Karhulaan, missä käytiin katsomassa sikäläisiä teollisuus
laitoksia.

Maaliskuun 25—29 päivänä kävi 15 koneinsinööriosaston 
oppilasta professori Gardbergin johdossa useimmissa Pietarin 
kutomatehtaissa.

Huhtikuun 9—13 päivänä teki professori Tuckermann 
16 koneinsinööriosaston oppilaan kera opintoretkeilyn Pie
tariin, missä m. m. käytiin Polyteknillisessä opistossa sekä 
moniaissa teollisuuslaitoksissa.

Huhtikuun 25—29 päivänä teki 16 kemiallisen osaston 
oppilasta professori Hirnin johdossa opintoretkeilyn Niko- 
lainkaupunkiin.
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Kesäkuun 2 päivänä teki 25 koneinsinööriosaston oppi
lasta professorien Kolsterin ja Gardbergin sekä lehtori Sara- 
ojan johdossa opintoretkeilyn Englantiin saadakseen siellä 
konepajoissa ja muissa teollisuuslaitoksissa käymällä ti
laisuuden tutustua Englannin koneteollisuuteen. Kullekin 
tähän opintoretkeilyyn osaaottavalle oppilaalle myönsi Kei
sarillinen Senaatti 100 markan matka-apurahan.

SUOMEN TEKNILLISESSÄ KORKEAKOULUSSA 
SUORITETUT DIPLOMITUTKINNOT.

Työvuonna 1913—1914.

Diplomin suorittamastaan Arkkitehtitutkinnosta ovat
saaneet:

Arkkitehtuuriosastolla:

Ylioppilaat:
Grönholm, Mildred Charlotta.
Kolho, Vilho.
Kalliola, Rafael Johannes.
Lindberg, Carolus.
Alemman, Otto Iivari.
Åberg, Urho August.

Diplomin suorittamastaan Insinööritutkinnosta ovat
saaneet:

Insinööriosastolla:

Tie-i ja vesirakennus:
Ylioppilaat:
Lehtinen, Arvo Kullervo.
Lehtinen, Frans Ludvig.
Leivo, Osmo Paavali.
Oksala, Arvid Adiel.

5
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Saxén, Hjalmar Ludvig.
Stenberg, Bruno John.
Törmä, Helge Johannes.
Öfverström, Dan Levi.

Maanviljelys :
Ylioppilaat:
J askar i, Aleksanteri.
Keso, Lauri Alexander.
Stoor, Ture Valdemar.

Koneinsinööriosastolla

Konerakennus :
Ylioppilaat:
Ahnger, Yrjö.
Carlström, Johannes.
Heiniö, Sulo.
Isotupa, Tuomo Valto.
Järvinen, Verner Gideon.
Lake, John Gustaf.
Michelsson, Karl August Frans. 
Palomäki, Väinö Iisakki.
Parviainen, Kaarlo Henrik.
Saxén, Helge Volter.
Sirowitsch, Josef.
Wikström, Bertel.

Sähköteknikka :
Ylioppilaat:
Blomqvist, Torsten Ossian.
Ekström, Ilmari.
Frilund, Alfred Harald.
Granholm, Torolf.
Kaimio, Veijo Kalervo.
Lindroos, Einar Valentin.
Vahervuori, Viktor Mikko.
Wäänänen, Akseli.
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Tehdasteollisuus : 
Ylioppilaat:
Simola, Wäinö Päiviö.

Kemiallisella osastolla: 

Ylioppilaat:
Roschier, Rolf Helmer (kunnostautumalla).
Yrjö-Koskinen, Jaakko Erland (kunnostautumalla).

Diplomin suorittamastaan Maanmittarituikinnosta ovat
saaneet:

Maanmittausosastolla:
Ylioppilaat:
Lavonen, Akseli.
Ohukainen, Anton.
Ruuskanen, Armas Ville.
Uotinen, Juho Pekka.
Witikka, J.

Todistuksen diplomitutkinnon edellisestä eli yleisestä osasta
ovat saaneet:

Arkkitehtuuriosastolla:
Ylioppilaat:
Ahde, Aili Salli.
Aspelin, Agda Adéle.
Eklund, Karl Aarne.
Finnilä, Runar Valfrid.
Hollo, Väinö Arvid.
Ruuth, Elli Maria.
Sarvela, Toivo Aarne.
Setälä, Salme.
Sutinen, Eero Ilmari.
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Tojkander, Bengt Oskar Fredrik. 
Wahlroos, Gunnar Achilles. 
Vinqvist, Hilding Eleonora. 
Välikangas, Martti.

Insinööriosastolla:

Ylioppilaat:
Autio, Eino Alpo.
Backberg, Boris Gustaf Oskar. 
Forsberg, Emil August.
Seppälä, Viljo Verner.
Stoor, Ture Voldemar.
Öberg, Hermes Viking.

Koneinsinööriosastol

Ylioppilaat:
Backberg, Harry Aatto Edvard. 
Burmeister, Georg Heinrich Max. 
Ekman, Evert Edvin.
Granlund, Julius Leonard. 
Hagman, Gunnar Alexander. 
Handl, Edvard Frithiof.
Hietala, Antti Aleksanteri. 
Jansson, August Evert.
Johnsson, Johannes Harald. 
Juselius, Otto Harald. 
Jyrkänkoski, Tauno Fredrik. 
Kahina, Arvo Ilmari.
Lahtinen, Yrjö Mauri.
Liljestrand, Hugo Emil.
Lönnberg, Ruben Ronald. 
Nordman, Eric Johan. 
Numminen, Heikki Juhana. 
Nyholm, Ilmari Anian.
Paulig, Gustaf Bertel.
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Petäjä, Juho Mauno.
Pietiläinen, Toivo August.
Qveflander, Brynolf Lennart.
Railo, Yrjö Kosti.
Roos, Aale Michael.
Slotte, Xavier.
Stauffer, Artur.
Sten, Artur Vilhelm.
Wahlforss, Emil Vilhelm.
Winter, Johan Viktor.
Vuorinen, Weikko Eljas Anton.

Kemiallisella osastolla:
Ylioppilaat:
Andelin, Anton Erik.
Forsström, Karl Harald.
Franck, Kurt Harald.
Karttunen, Toivo.
Kyykoski, Olli Eino.
Nordström, Harald Waldemar.
Segerström, Gunnar Wilhelm.
Ståhlberg, Kaarlo.
Westerholm, Frans William.

Maanmittausosastolla:

Ylioppilas:
Tamminen, Tuomas.

LAHJOITUKSIA.

Kuluneena lukuvuonna on korkeakoulu saanut kokoel
miinsa vastaanottaa seuraavat lahjoitukset:

Professori Onni Tarjanteelta sekä arkkitehdeiltä V. Pentti- 
lältä, K. S. Kalliolta, U. Ullbergiltä, E. A. Kranckilta, 
G. Steniukselta, B. Brunilalta, L. Sonckilta, E. Sjö-
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strömiltä, W. G. Palmqvistilta, Karl Lindahlüta, A. 
Lindgreniltä ja S. A. Lindqvistiltä: moniaita maassamme 
teetettyjen rakennusten valokuvia.

A. B. Ferraria O. Y .itä, Helsingistä: kokoelman päätenau- 
loja ja nauloja.

A. B. G. F. Stockmannilta, Helsingistä: kokoelman Taalin- 
tehdas O. Y:n valmistamaa betonirautaa.

A. B. Värtsilä O. Y .itä, Värtsilästä: kokoelman betonirau
taa, vääntökankia, rautalankaa ja nauloja.

Suomen Kiviteollisuus O. Y .itä, Helsingistä: kokoelman kiil- 
loitettuja kivinäytteitä.

Kauppias Julius Tallbergilta, Helsingistä: kaksi juotoskoj että 
näytäntötarkoituksiin.

A. B. Rob. Huberilta, Helsingistä: kolme erilaista vesimit
taria.

Rokkalan Lasitehtaalta: tahkotun ja särmistetyn lasilevyn. 
Insinöörinrouva Hélène v. Rehausenilta, Argentinasta: koko

elman kirjoja ja aikakauslehtiä.
Allgemeine Elektricitets Gesellschaft yhtiöltä, Berlinistä: ko

koelman eristys- ja vapaajohtoaineita.
Geologiselta toimistolta, Helsingistä: elektrolyyttistä tietä 

valmistetun kuparilaatan Outokummun malmiken- 
tältä.

Helsingin Sähkö Valaistus O. Y .itä, Helsingistä: isohkon mää
rän kirjoja ja aikakauslehtiä.

Outokummun kuparikaivoksesta. Outokummulta: näyteko
koelman malminkappaleita sekä ruhjotun ja paahdetun 
malmin näytteitä.

Forssan O. Y .itä: telineen, jossa oli lanka- ja kangasnäytteitä 
ynnä tyyppejä, sukkuloita, niisiä sekä painoteloja ja 
kaide.

Sitä paitsi on Teknillisellä korkeakoululla ollut ilo vas
taanottaa luennoimisoh jel mia, vuosikertomuksia, yliopistol
lisia väitöskirjoja ja muita julkaisuja lukuisista korkeakou
luista, oppineilta seuroilta y. m. sekä koti- että ulkomaalta. 
Niinikään ovat erinäiset maamme hallitukset korkeakoululle 
lähettäneet julkaisujansa.
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LAHJOITUS.

Teknillinen korkeakoulu on lukuvuoden varrella insi
nööri August Palmbergilta hänen 71 syntymäpäivänään saa
nut vastaanottaa 30,000 markan suuruisen lahjoituksen Tek
nillisen korkeakoulun hoidettavaksi ja käytettäväksi sillä 
tavoin kuin alempana oleva lahjoituskirja osottaa.

»Helsingin Teknillisen korkeakoulun Opettajakollegille.
Täten lahjoitan Teknilliselle korkeakoululle kolmekym

mentätuhatta (30,000) Suomen markkaa Opettaj akollegm 
hoidettavaksi seuraavain määräysten mukaan:

1) Pääoman koroista on toistaiseksi joka toinen vuosi 
annettava kahdentuhannen markan suuruinen stipendi in
sinöörille, joka on opiskellut Suomen Teknillisessä korkea
koulussa tahi siihen verrattavassa ulkomaisessa teknillisessä 
oppilaitoksessa ja haluaa ulkomailla perehtyä johonkin 
Suomelle sopivaan teollisuuteen, mieluimmin semmoiseen, 
jota ei tässä maassa ennestään harjoiteta.

2) Stipendin, jota on opettajakollegilta kirjallisesti haet
tava, jakaa kollegi yksissä neuvoin kahden kutsumansa Suo
men teollisuuteen perehtyneen teknikon kanssa syntyperäi
selle suomalaiselle henkilölle.

3) Ellei täysin sopivaa hakijaa ilmoittaudu, ei stipendiä 
jaeta sinä vuonna, vaan lisätään se pääomaan. Pääoman 
kartuttua siihen määrään, että vuotuinen korko nousee 
kahteentuhanteen markkaan, on stipendin määrä korotet
tava koi meen tuhanteen markkaan, joka määrä on, kohta kun 
pääoman korko sen sallii, vuosittain annettava, ja voi silloin 
sama henkilö sen saada kahtena peräkkäisenäkin vuonna.

Helsingissä, kesäkuun 10 päivänä 1914.
Au g. Palmberg.»

TEKNILLISELLE KORKEAKOULULLE MYÖNNETYT
MÄÄRÄRAHAT.

Kauppa- ja Teollisuustoimituskunnan kirjelmän mu
kaan joulukuun 3 päivältä 1913 myönsi Keisarillinen Suomen
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Senaatti 800 markan määrärahan vuosittain akvarellimaa- 
lauksen ylimääräisen opettajan palkkaamiseen kolmeksi yli
tunniksi viikossa, maksettavaksi vuosina 1914—1916 tai 
siksi kunnes mainittujen ylituntien tarve ehkä sitä ennen 
lakkaa.

Helmikuun 3 päivänä 1914 myönsi Keisarillinen Se
naatti 6,350 markan määrärahan uuden akkumulaattori- 
patterin hankkimiseksi korkeakoulun sähköteknilliseen la- 
boratooriin.

Kauppa- ja Teollisuustoimituskunnan kirjelmän mu
kaan helmikuun 25 päivältä 1914 myönsi Keisarillinen Se
naatti 750 markan määrärahan lisäykseksi siltarakennu ksen 
ja rakennusrakenteiden statikan professorin viransijaisen 
palkkaamiseen 1% kuukauden aikana, helmikuun 1 päivästä 
1914 lukien.

Kauppa- ja Teollisuustoimituskunnan kirjelmän mukaan 
toukokuun 20 päivältä 1914 myönsi Keisarillinen Senaatti 
100 markan matka-apurahan kullekin ylioppilaalle, joka ot
taisi osaa kesäkuulla Englantiin tehtävään opintoretkeilyyn.

KORKEAKOULUN KOULUKASSASTA MYÖNNE
TYT MÄÄRÄRAHAT.

Syyskuun 4 päivänä 1913 myönsi Opettajakollegi 1,200 
markkaa, jolla rahamäärällä ostettaisiin 400 kappaletta prof. 
Mellinin luennoita, differentiali- ja integrafikalkyylistä II 
myytäväksi opiskeleville.

Lokakuun 23 päivänä 1914 myönsi Opettajakollegi 775 
markkaa 3 mikroskoopin ostoon kivennäiskabinettiin.

Joulukuun 11 päivänä 1913 myönsi Opettajakollegi 
800 markkaa avustukseksi Polyteknikkojen laulukunnalle sekä 
saman määrän ylioppilaiden voimistelu- ja urheiluliitolle.

Samana päivänä myönsi Opettajakollegi 1,200 markkaa, 
jolla rahamäärällä ostettaisiin 400 kappaletta prof. Mellinin 
luennoita differentiali- ja integralikalkyylistä III myytäväksi 
opiskeleville.
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Niinikään päätti Opettajakollegi samana päivänä kaik
kiaan 2,908 markalla lunastaa erinäisiä prof. S tm kelin jul
kaisemia teoksia jälleenmyytäviksi oppilaille.

Samana päivänä myönsi Opettajakollegi lisäksi 950 
markkaa mittauskoneiden ostoon sähköteknilliseen laboratoo- 
riin.

Tammikuun 22 päivänä 1914 myönsi Opettajakollegi 
1,200 markkaa, jolla rahamäärällä ostettaisiin 400 kappa
letta prof. Mellinin luennolta differentiali- ja integralikal- 
kyylistä IV myytäväksi opiskeleville.

Helmikuun 26 päivänä 1914 myönsi Opettajakollegi 
2,000 markkaa käytettäväksi rautatierakennuksen opetuk
sessa tarvittavain luonnospiimstuskokoelmain yhdistelemi
seen.

Toukokuun 28 päivänä 1914 myönsi Opettajakollegi 500 
markan lisämäärärahan »Sampo»-moottorin ostoon opetus
tarkoituksia varten.

Samana päivänä myönsi Opettajakollegi 830 markkaa 
fotometripenkin ostoon sähköteknilliseen laboratooriin.

Maaliskuun 12 päivänä 1914 myönsi Opettajakollegi pal
kinnoksi maamme vanhain raatihuoneiden mittaamisesta 
50 markkaa arkkitehtuuriosaston oppilaille Carolus Lind- 
bergille, Mildred Charlotta Grönholmille ja Otto Iivari M Bur
manille kullekin.

Samana päivänä päätti Opettajakollegi 900 markalla 
ostaa 400 kappaletta prof. Mellinin luennoitu differentiali- 
ja integralikalkyylistä V myytäväksi opiskeleville.

Huhtikuun 16 päivänä 1914 myönsi Opettajakollegi 
450 markkaa tieteellisten koneiden ostoon koneinsinööri- 
osaston käytettäväksi.

Samana päivänä myönsi Opettajakollegi 1,200 markkaa, 
jolla määrällä ostettaisiin 400 kappaletta prof. Mellinin luen
noitu differentiali- ja integralikyylistä VI myytäväksi opiskele
ville.

Toukokuun 22 päivänä 1914 päätti Opettajakollegi 1,300 
markalla ostaa 400 kappaletta prof. Mellinin luennoitu diffe
rentiali- ja integralikalkyylistä VII myytäväksi opiskeleville.

6
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Toukokuun 28 päivänä 1914 myönsi Opettajakollegi 
700 markkaa professori Petreliukselle Utöhön tehtävää tie
teellistä retkeilyä varten elokuussa tapahtuvan auringonpi
mennyksen tutkimiseksi, minkä päätöksen Kauppa- ja Teol- 
lisuustoimituskunta vahvisti kesäkuun 8 päivänä 1914.

STIPENDIT.

Teknillisen korkeakoulun rahasääntöön pannusta mää
rärahasta opintoavustuksen myöntämiseksi tieteellisiä töitä 
varten on Opettajakollegi lokakuun 23 päivänä 1913 jakanut 
seur aavat stipendit: maanmittarille, f il. maist. K. H. Man
nermaalle 2,000 markkaa alottamainsa geodeettisten tutki
musten loppuunsaattamista varten, insinööri J. Valmarille 
1,500 markkaa maa-analyysin tutkimista varten, maanmit
tari B. Aarniolle 1,500 markkaa maassa olevan raudan lii
kunnon ja erottumisen tutkimista varten, insinööri A. von 
Hertzenille 1,000 markkaa sähköteknillisten opintojen harjoit
tamista varten.

Korkeakoulun vuosirahasääntöön pannusta määrära
hasta korkeakoulun opettajain opintomatkoja varten on 
Kauppa- ja Teollisuustoimituskunta toukokuun 22 päivänä 
1914 Opettajakollegin ehdotuksen mukaisesti antanut pro
fessoreille Alfred Petreliukselle 1,400 markkaa, Herman 
Kolsterille 1,500 markkaa, Axel Gardbergille 400 markkaa, 
Yrjö Jahnsonille 1,000 markkaa, v. t. professorille Jalmar 
Castrenille 1,500 markkaa, ylimäär. lehtorille Hugo Kar
stenille 800 markkaa sekä ylimäär. opettajille Benjamin 
Frosternkselle 900 markkaa ja Gustaf Fredrikssonille 800 
markkaa.

Teknilliselle korkeakoululle lahjoitetuista rahastoista on 
Opettajakollegi lokakuun 23 päivänä 1913 antanut aviopuo
lisojen Hallonbladien stipendin 1,500 markkaa insinööri 
Arne Strömmerille avustukseksi hänen toimittaessaan eri
laatuisten polttomoottorien vertailevia tutkimuksia. Sa
mana päivänä päätti Opettajakollegi niinikään antaa insi-
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nööri A. von Hertzenüle Teknillisten tieteiden stipendira
hastosta 1,000 markkaa avustukseksi sähköteknikan alalla 
harjoitettavia opinnolta varten.

Toukokuun 22 päivänä 1914 päätti Opettajakollegi yk
sissä neuvoin asiaa käsittelemään kutsuttujen asiantuntijain, 
ensimäisen arkkitehdin M. Schjerfbeckin ja arkkitehti Armas 
Lindgrenin kanssa, antaa Frans Sjöströmin stipendin 3,000 
markkaa arkkitehti Oiva Kalliolle »pohjoismaisen arkkiteh
tuurin» tutkimista varten.

Huhtikuun 30 päivänä 1914 myönsi Opettajakollegi 
1,000 markan stipendin insinööri Arne Ström merille eri polt
tomoottorien vertailevan tutkimuksen jatkamista varten. 
Samana päivänä on lahjoitusrahastojen 1913 vuoden korko- 
varoista allamainituille oppilaille Opettajakollegin päätöksen 
mukaan annettu seuraavat stipendit:

Rahasto. Ylioppilaan niini. Markkaa.
Sanmarkin Mykkänen, K. P............. 600 —

» Eriksson, E. L.............. 600 —
Aleksanteri Il:n Lake, J. G...................... 500
Hallonbladin Carlström, J.................. 500 -

» Granberg, V. V.............. 500 -
Wreden Gefwert, H. R................. 450 —
Paimenin Paalanen, W. R............. 300 -

» Bryggman, E. V............. 300 -
» Paatela, S. T.................. 300 —-

Brehmerin Willberg, L. В................. 300 —
» Björk, L.......................... 300 —
» Eriksson, E. R............... 300 —
» Oksala, A. A................... 300 —
» Flinck, E. J. E............... 300 —

» Laaksonen, Y. G............. 300 —

Lundgrenin Andelin, A. E................. 200 —
» Laukkanen, Y. I............. 200 —

Lindelöfin Ekström, I...................... 150 —

Cygnaeuksen Pietiläinen, T. A............. 100 —

» Lyytinen, I..................... 100 -
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PAI.K INTOJA.

Palkinnoksi hyvin suoritetuista oppilastöistä, erittäinkin 
diplomitöistä, ovat osastokollegit Opettajakollegin marras
kuun 28 päivänä 1912 tekemän päätöksen mukaisesti koulu- 
kassasta myöntäneet seuraavat rahamäärät alla mainituille 
oppilaille:

Koneinsinööriosasto :

Blomqvist, T. 0......... .... 200 markkaa
Simola, V. P................. .... 100 »
Kaimio, V. K............... .... 100 »
Väänänen, A............... .... 100 »
Carls tr öm, J................. .... 75 »
Lake, J. G.................... .... 75 »
Veijola, V..................... 75 >>

Kemiallinen osasto :
Roschier, Rolf Helmer .... 300 markkaa

Diplomi arvosanalla kunnostautumalla on annettu kemi
allisen osaston oppilaille Rolf Helmer Roschierille ja vapaa- 
herra Jaakko Erland Yrj ö-Koskiselle.

OPPILASTÖIDEN NÄYTTELY.

Polyteknillisen opiston aikana toimeenpantiin aina vuo- 
situtkinnon yhteydessä kevätlukukauden päättyessä luku
vuoden varrella valmistuneiden oppilastöiden näyttely, mutta 
opiston muututtua Teknilliseksi korkeakouluksi poistettiin 
tämä vu ositu tkinto ja samalla myös piirustusnäyttelyt. Kun 
kuitenkin katsottiin suotavaksi, että yleisö ja erittäinkin 
korkeakoulua harrastavat henkilöt saisivat tilaisuuden ai
nakin jossain määrin seurata korkeakoulun työtä, nostettiin 
Opettaj akollegissa kysymys oppilastöiden, lähinnä viime 
vuosina korkeakoulussa valmistettujen diplomitöiden julkisen 
näyttelyn toimeenpanemisesta.

Kokouksessaan syyskuun 11 päivänä 1913 Opettajakol- 
legi päättikin toimeenpanna tuollaisen näyttelyn syyskuun
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27 ja lokakuun 5 päivän välisenä aikana samaa vuotta ja 
asetti samalla erikoisvaliokunnan, joka sai tehtäväkseen 
viipymättä ryhtyä tätä varten tarpeellisiin toimenpiteisiin.

Määräpäivänä näyttely avattiinkin ja sitä katsomassa 
kävi lukuisa yleisö, jonka joukossa myös huomattiin eräi
den teknillisten virastojen sekä kaupungin huomattavampain 
teollisuuslaitosten päälliköt. Suurta huomiota sai näyttely 
osakseen korkeakoulun alempien vuosikurssien oppilaiden 
puolelta, jotka ahkerasti näyttelyssä käymällä käyttivät 
hyväkseen tilaisuutta tutustuakseen eri ammattikouluissa 
olleiden vanhempien toveriensa valmistamiin diplomitöihin.

VAPAUTUS OPINTOMAKSUJEN SUORITTAMISESTA.

Teknillisen korkeakoulun voimassa olevain sääntöjen 
42 §:n mukaisesti on Opettajakollegi vapauttanut 58 oppi
lasta syyslukukaudella 1913 ja 75 oppilasta kevätlukukaudella 
1914 suorittamasta säädettyjä opintomaksuja. Kun oppi
laita samoina lukukausina oli, edellisenä 471 ja jälkimäisenä 
430, on siis 12.3 % edellisenä ja 17.4 % jälkimäisenä lu
kukautena korkeakouluun kirjoitetuista ylioppilaista ollut 
vapautettu suorittamasta sitä opintomaksun osaa, mikä 
ylittää kaikille oppilaille pakollisen 10 markan maksun.

AINEENKOETUSLAITOS.

Kesäkuun I päivän 1913 ja toukokuun 31 päivän 1914 
välisenä aikana on Aineenkoetuslaitoksessa toimitettu seu- 
raavat koetukset:

Ensimäinen osasto:
Tehtäviä. Kokeita.

Yksinkertaisia vetokokeita rauta-, teräs-,
pronssi- ja messinkisauvoilla..........  58 471

Vetokokeita hihnoiksi käytettävällä kumi-
kankaalla .......................... 5 14

» säkkikankaalla ....................... 1 1
» teräslankaköysillä ................. 4 4
» tervaköydellä ......................... 2 4
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Tehtäviä. Kokeita.
Painekoneita harkkorautakuutioilla........  1 2

» loka viemäriputkilla.............. 1 3
» kivellä .................................. 1 6

Kulutuskokeita kivellä .............................. 1 3
Taivutuskokeita teräs- ja valurautasau-

voilla .................................................. 5 12
Veto-, taivutus- ja vääntökokeita rihmalla 1 1
Metallien kemiallisia tutkimuksia .......... 2 4

Yhteensä 82 525

Toiyien osasto :
Tehtäviä.

Sementin tutkimuksia ............................................ 55
Kalkin » ................................................ 7
Tiilien, kalkkihiekkatiilien, betonitiilien tutkimuk

sia ...................................................................... 17
Betonikaakkuj en tutkimuksia .................................. 35
Kiinteiden polttoaineiden tutkimuksia .................... 2
Nestemäisten polttoaineiden ja koneöljyjen tutki

muksia .................................................................... 7
Muita tutkimuksia ...................................................... 13

Yhteensä 136

Kolmas osasto:
Täydellinen virallisen paperin tutkiminen: 

Tervakosken paperitehtaan: Tehtäviä.
leimapaperin.......................................................... 2
virallisen paperin N:o 1 ..................................... 7

» » N:o 2 ..................................... 34
» » N:o 3 ..................................... 7

J. C. Frenckellin & Pojan paperitehtaan:
virallisen paperin N:o 2 ..................................... 1

» » N:o 3 ..................................... 1
Kankaan paperitehtaan:

virallisen paperin N:o 2 ..................................... 2
» » N:o 3 ..................................... 2



Kymin paperitehtaan: Tehtäviä.
virallisen paperin N:o2................................. 1

» » N:o 3 ...................................... 1
Yksityishenkilöjen antamia tehtäviä:

erinäisten paperilajien lujuuden tutkimuksia . . 3
ompelulangan lujuuden tutkimuksia .......... 12

Yhteensä 73

LAHJOITUSRAHASTOJEN VARAT JOULUKUUN 31
PÄIVÄNÄ 1913.

Gustafva Lovisa Lundgrenin apurahasto Smk. 10,398: 57
Polyteknillisen opiston stipendirahasto . » 7,262: 32
Gustaf Cygnaeuksen stipendirahasto . . » 4,388: 87
Endre Lekven apurahasto.......................... » 3,950: 22
Frans Sjöströmin matkastipendirahasto » 26,134: 54
J. Ph. Paimenin stipendirahasto .............. » 23,018: 21
Rahasto A. O. Saelanin haudan kun

nossapitämiseksi .................................. » 644: 61
C. G. Sanmarkin stipendirahasto..........  » 50,341: 50
Teknillisten tieteiden stipendirahasto . . » 34,661: 63
Vapaaherra Alexander Wreden stipendi

rahasto .................................................. » 10,853: 21
Keisari Aleksanteri II:n rahasto .............. » 10,765: 42
Töölön Sokeritehdas Osakeyhtiön stipen

dirahasto ................................................ » 21,506: 78
Aviopuolisojen Herman ja Elisabeth

Hallonbladin stipendirahasto .... » 54,180: 20
Leo Lindelöfin stipendirahasto .............. » 3,139: 17
Kapteeni Joseph Brehmerin opintora

hasto vuosilta 1857—1862 .................. » 32,075: 00
Yhteensä Smk. 293,320: 25

Helsingissä heinäkuulla 1914.

— 47 -

K. Axel Ahlfors.



SU
O

M
EN

 TE
K

N
IL

LI
N

EN
 KO

RK
EA

K
O

U
LU

 LU
K

U
V

U
O

N
N

A
 191

3—
19

14

— 48 —

Kuuntelijoita O

Annetut stipendit ja apurahat
Matka-apur. opettajille 8,300 mk. 
Stipendejä ylioppilaille ja muille 

teknikoille 15,200 mk. 23
,5

00

Kertyneitä lukuk. make. Smk.

■ 2
8,

19
5 ■ O03

XOI

V
uo

de
n k

ul
ue

ss
a

su
or

ite
tu

t t
ut

ki
nn

ot Tutkinto toh- 
toriarvoa 

varten
1 M 1 1 1 1 1 1

Diplomitut- C£> 50 CC CH X ^ (Nf—1

40
9 ' 5

7 46
6 

51
 1 45Ensim. eli 

yleinen tut
kinto

CO CO —1 l> O ОЭ —

^ es Yhteensä
o'-DTtl

op
pi

la
Lv

uo
de

n a
lu

s

M
ak

sa
vi

a 
ta

i o
pi

nt
o-

 
m

ak
su

ist
a 

va
pa

ut
et


tu

ja

Vapautett.

Maksavia

r^lO

60t

Y
 1 i

 <

Ä
id

in
ki

el
i Muu kieli 1 II 1 ^ Il 1

O
03

©1^03

Ruotsi
L- CO OI OI Г** © X »—<CO OI xO CO OI 1—1

Suomi 47 40 8 43 64 26 25 23

Su
ku


pu

ol
i Naisp. 5 II II 1 - 1 X

“x

©©•sf

Miesp. 70 63 11 87 10
5 48 40 24

Oppilaita
t'- CO 1-1 l> Ю X -H -3-X © -h x e ^ ’’t oi

Yhteensä iO
12

 
54

Assistentteja OI

<»G-
O

Ylimäär. op. 03 ©

xO

'■'t

Ylimäftr. leht. IO

Lehtoreja

Professoreja
ОЭ ©vH

:s8
§
ФO

©3
¡X

O
pi

nt
o-

os
as

to

Ar
kk

ite
ht

uu
rio

sa
sto

 .......
...

...
...

Im
in

öö
rio

sa
sto

 :

a)
 

tie
- ja 

ve
sir

ak
en

nu
st

a
va

x-
te

n .......
...

...
...

...
...

...
...

...
..

b)
 m

aa
n v

il j
el

ys
te

kn
. va

rt
 en

 
Ko

ne
in

sin
öö

rio
sa

sto
 :

a)
 k

on
er

ak
en

nu
st

a v
ar

te
n.

.
b)

 s
äh

kö
te

kn
ik

ka
a v

ar
te

n .
.

c)
 t

eh
da

st
eo

ll.
 va

rt
en

...
...

....
.

Ke
m

ia
lli

ne
n o

sa
sto

 .....
...

...
...

...
...

M
aa

nm
itt

au
so

sa
sto

...
...

...
...

...
...

..

‘) K
ai

kk
i m

ie
sp

uo
lis

ia
; äi

di
nk

ie
li:

 su
om

i 3,
 ru

ot
si






