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Teknillisen korkeakoulun lukuvuosi alkoi maanantaina 
syyskuun 2 p:nä sääntöjen määräämällä ilmoittautumis- ja 
tenttikaudella. Kuitenkin ilmeni jo alussa, kuten odotetta
vissa olikin, että korkeakoulunkin elämään tulisivat vaikut
tamaan ne järkytykset, joittenka alaisena yhteiskunta oli 
ollut edellisen kevään kapinan aikana ja jotka tulevat tun
tumaan vielä pitkiä aikoja eteenpäin. Niinpä oli oppilaiksi 
pyrkijäin lukumäärä tavattoman vähäinen. Kun syksyllä 
1917 188 uutta tulokasta haki sisäänpääsyä opistoomme, il
moittautui viime syksynä ainoastaan 124, jotka kaikki otet
tiin vastaan. Opetuksen järjestäminen niillä niukoilla, 
opettajavoimilla, jotka korkeakoululla on käytettävissä, 
näytti alussa tarjoavan voittamattomia vaikeuksia. Koska 
edellinen kevätlukukausi oli mennyt hukkaan, oli työ jär
jestettävä siten, että entiset oppilaat saisivat jatkaa siitä, 
mihin opetus ennen joulua 1917 oli päättynyt, t. s. syys
lukukaudella oli kevätlukukautta varten aijotut kurssit 
läpikäytävät. Uusille tulokkaille taas piti järjestää luen
toja ja harjoituksia kuten normaaleina syyslukukausina 
oli ollut tavallista. Opettajakollegin mielipiteeni mukaan 
olisivat vaikeudet paraiten tulleet voitetuiksi, jos vanhat 
oppilaat olisivat saaneet yhtäjaksoisesti jatkaa opintojaan, 
kun taas uusien tulokkaiden opetus tällä keltaa ja myöskin 
vastedes alkaisi vasta kevätlukukauden alussa. Lukuvuosi 
tulisi niin ollen liittymään kalenterivuoteen, ja sellaisen 
järjestelyn tarjoamat edut olisivat varsin huomattavia. 
Keväällä ylioppilastutkintonsa suorittaneiden pyrkijäin 
kärsimä ajanhukka olisi aivan merkityksetön, koska tulok-
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kaat sopivasti voisivat käyttää syksyn sellaisen käytännöl
lisen harjoittelun hankkimiseen, joka jo muutamilla am
mattiosastoilla ehdottomasti vaaditaan, ennenkuin lopulli
nen diplomitutkinto voidaan suorittaa, ja joka muillakin 
osastoilla olisi erittäin tärkeä. Mainittuihin näkökohtiin 
perustuva opettajakollegin esitys ei kuitenkaan saavutta
nut valtioneuvoston hyväksymistä. Jäi siis neuvoksi vain 
koettaa tilapäisten opettajavoimien avulla järjestää opetus 
siten, että tarvittavat luennot ja harjoitukset saataisiin ai
kaan. Lukuvuoden kuluessa osoittautuikin että opettaja
kunnan ponnistukset olivat johtaneet tyydyttävään tulok
seen. Tähän vaikutti osaltaan sekin seikka että läsnäole
vien entisten oppilaiden lukumäärä sotapalveluksen takia 
oli suhteellisesti pieni. Moni oppilas oli tilaisuudessa il
moittautumaan vasta kun lukukausi jo oli pitkälle kulu
nut, ja moni saattoi ilmoittauduttuaan käyttää ainoastaan 
osan ajastaan korkeakoulussa opiskelemiseen, koska vielä 
oli kiinni sotilaallisissa toimissa.

Laboratoriokysymys, joka jo monta vuotta on ollut vi
reillä, on kuluneena lukuvuonna joutunut uuteen vaihee
seen. Hallituksen teettämät piirustukset Uuden osakepand- 
mon entiselle tontille aijotuille rakennuksille sekä nykyi
sen kemiallisen laboratorion lisärakennukselle tulivat opet- 
tajakollegissa syyslukukauden kuluessa tarkastetuiksi, jol
loin kollegi päätti ehdottaa että kemiallisen laboratorion 
lisärakennukseen viipymättä ryhdyttäisiin yleisten raken
nusten ylihallituksen tekemien piirustusten mukaisesti, 
jotavastoin muiden laboratorioitten rakentaminen saisi 
jäädä toistaiseksi, kunnes kysymys korkeakoulun siirtämi
sestä toiseen paikkaan tulisi ratkaistuksi. Samalla pyysi 
opettajakollegi hallitusta antamaan erityiselle komitealle 
toimeksi yllämainitun kysymyksen kaikinpuolisen selvit
telyn. Komitea tuli sitteimnin asetetuksi, mutta sen työ ei 
ole vielä päättynyt.

Jo kauran on korkeakoulun sääntöjen tai ainakin sen 
tutkintosäännön uudistaminen tuntunut välttämättömältä. 
Parannuksia on ehdotettu sekä teknikkopiireissä että opet-



taja kunnassa. Lukuvuoden aikana valmistivat eri ammat
tiosastot ehdotuksensa, jotka sittemmin lähetettiin opet
ta jakollegille, ja tämä asetti valiokunnan asian kaikinpuo
lista valaisemista varten. Kun valiokunta ensi lukukautena 
on saanut työnsä valmiiksi, tulee kysymys uudelleen esille 
kollegissa.

Suuria vaikeuksia on avonaisten opettajatoimien täyt
täminen aiheuttanut. Koska nämä, huolimatta myönne
tyistä kalliinajanlisäyksistä ovat edelleenkin hyvin huo
nosti palkattuja, voi korkeakoulu vaivoin kilpailla teolli
suuden kanssa, kun on kysymys ansiokkaiden henkilöjen 
kiinnittämisestä oppilaitokseen. Tähän • katsoen ja kun 
opettajat ja muut virkailijat yleensä eivät ole voineet elät
tää itseään ja perheitään velkaantumatta tai hankkimatta 
tuloja virkansa ulkopuolelta, teki opetta jakollegi ehdotuk
sen uudeksi korotetuksi menosäännöksi korkeakoulua var
ten. Valitettavasti ei tämä kuitenkaan tullut hyväksy
tyksi. Sen sijaan myönnettiin uusia korotettuja kalliin- 
ajanlisäyksiä, jotka ovat voimassa tämän vuoden loppuun. 
— Yhdessä suhteessa tuli professorien asema kuitenkin pa
rannetuksi. Korkeakoulun sääntöjen 73 §:n mukaan sai 
professori kuudenkymmenen vuoden ikäisenä sekä kahden
kymmenenviiden virkavuoden jälkeen eläkkeenä virasta 
nauttimansa palkan ynnä palkankorotuksen, ilman palk
kiota tai muita etuja, sekä jouduttuaan kykenemättömäksi 
ennen mainittua ikää virkaansa edelleen hoitamaan, mää
rätyn alemman eläkkeen, jonka suuruus oli riippuvainen 
hänen täyttämistään ikävuosista ja palvelemistaan virka
vuosista. Korkein eläke, joka siten saattoi tulla professo
rin osaksi, oli 8,000 markkaa. Valtioneuvoston päätöksen 
mukaan 27 p :ltä toukokuuta tulevat nykyään Teknillisen 
korkeakoulun ja Yliopiston professorit rinnastetuiksi siinä 
suhteessa että eläkettä maksetaan 12,000 markkaa, minkä 
ohessa määrättiin että täysi eläke on suoritettava siinäkin 
tapauksessa, että kysymyksessä oleva henkilö ei vielä ole 
saavuttanut määrättyä ikää, jos hän on parantumattoman 
sairauden vaivaama, niin että hän sen kautta on estetty
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virkaansa edelleen, hoitamasta. Missä määrin tämä varsin 
huomattava parannus eläkkeessä vastedes tekee profes
sorin virat enemmän halutuiksi, sen on tulevaisuus osoit
tava.

Mitä korkeakoulun toimintaan muutoin tulee viitatta
koon seuraavaan yksityiskohtaiseen vuosityön selostuk
seen.



Korkeakoulun vuosityö.
N eu vouant o k o m iteaa n

on kuten edellisenäkin vuonna kuulunut todellinen valtio
neuvos August Ramsay puheenjohtajana sekä vapaaherra 
Sebastian Gripenberg, filosofian maisteri Anton Alfthan, 
yli-insinööri Otto Fridolf Nyberg ynnä insinöörit Magnus 
Lavonius ja Albin Hannikainen jäseninä.

Opettajakollegi
kokoontui lukuvuoden aikana 31 kertaa käsittelemään ope
tusta ja hallintoa koskevia kysymyksiä. Vakinaisten jäse
nien luku oli syyslukukaudella 14 ja kevätlukukaudella, 
sittekun prof. Castren oli jättänyt senaattorin toimensa ja 
palannut professorin virkaansa, 15. Virkaa tekevät kolle- 
gin jäsenet olivat luvultaan syyslukukaudella 5, nim. sijai
set matematiikassa, fysiikassa, arkkitehtuurissa, rakennus- 
konstruktionissa ja sillanrakennuksessa. Kevätlukukau
della oli ainoastaan neljä ensimäistä ammattia sijaisten 
edustamia. Kun sopivaa opettajaa tekstiiliteollisuudessa 
ei ollut saatavissa korkeakoulun idkopuolelta, on mainit
tua professorin virkaa valtioneuvoston päätöksen mukai
sesti hoitanut prof. Albrecht. Seurauksena tästä on kor
kein jäsenluku kollegissa ollut 19 20 :n sijasta, mikä määrä 
säännöissä on edellytettynä. Käsiteltyjen asiain luku oli 
218.

Rehtori ja vararehtori.
Kuten kahtena edellisenäkin lukuvuonna on rehtorin 

virkaa hoitanut prof. T. Hirn, vararehtorina on toiminut 
prof. A. Juselius. Koska se kolmivuotiskausi, joksi nämä
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olivat valitut, kului umpeen tämän lukuvuoden päättyessä, 
toimitettiin uudet vaalit, jolloin opettajakollegi ehdotti 
prof. A. L. Hjélmman’m rehtoriksi ja prof. J. Castren’in 
vararehtoriksi kolmivuotiskaudeksi 1919—1922. Vaalin 
hyväksyi valtioneuvosto.

Osastokollegit.
Kuluneena lukuvuonna kokoontui arkkitehtuuriosasto 

8 kert., insinööriosasto 9 ke rt., koneinsinööriosasto 33 kert, 
kemiallinen osasto 8 kert., maanmittausosasto 16 kert. ja 
yleinen osasto 9 kert.

Osaston johtajina toimi:
Nyström, Usko, lehtori, joulukuun 30 :n päivään ja

tämän jälkeen
Lindgren, Armas, arkkitehti, arkkitehtuuriosastolla, 
Holmberg, Emil, professori, insinööriosastolla, 
Albrecht, Uno, professori, koneinsinööriosastolla, 
Komppa, Gustaf, professori, kemian osastolla, 
Petrelius, Alfred, professori, maanmittausosastolla, 
Hjelmman, Leonard, professori, yleisellä osastolla.
Notarioita olivat :
Lindberg, C\, arkkitehti, arkkitehtuuriosastolla, 
Tollander, A., varatuomari, insinööriosastolla,
Saraoja, G. E., lehtori, koneinsinööriosastolla,
Isotalo, P. A., maisteri, kemian osastolla,
Piponius, E. A., professori, maanmittausosastolla, 
Karsten, H., f il. t:ri, yleisellä osastolla.

Professorinvirkain täyttäminen.
Professori Slotte’n kuoleman jälkeen vapaana ollut 

fysiikan professorin virka tuli viime syyslukukaudella täy
tetyksi, kun insinööri fil. t:ri Gunnar Nordström lokakuun 
29 p :nä nimitettiin kysymyksessä olevaan toimeen. Mutta 
koska, hän opintojensa jatkamista varten on nauttinut 
virkavapautta kevätlukukauden loppuun, tulee hän vasta 
tulevana syyslukukautena opetuksensa aloittamaan.
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Arkkitehtuurin ja rakennuskonstruktionin professorin 
virat ovat lukuvuoden aikana olleet vapaina, koska kysy
mys opetuksen uudestaan järjestämisestä edelleenkin on 
ratkaisematta. Professori Gardberg’in eroamisen jälkeen 
avonaiseksi tullutta tekstiiliteollisuuden professorin virkaa 
hoiti prof. Albrecht. Aivan lukuvuoden lopussa ehdotti 
opettajakollegi virkaan ainoan hakijan insinööri E. J. 
Simolan. Hänen nimityksensä ei kuitenkaan ole vielä 
päätetty.

Muita nimityksiä ja määräyksiä.

Kauppa- ja teollisuusministeriö nimitti:
elok 26 p mä dosentti O. Okkosen v. t. ylimääräiseksi 

taidehistorian opettajaksi kunnes virka tulee vakinaisesti 
täytetyksi,

lokak. 4 p mä arkkitehti H. R. IIelin’in rakennuskonst- 
ruktionin v. t. professoriksi kunnes virka vakinaisesti 
täytetään,

e marrask. 7 pmä prof. Uno Albrecht’in oman virkansa 
ohella antamaan opetusta tekstiiliteollisuudessa, kuluvan 
lukuvuoden aikana,

marrask. 25 pmä yliopiston apulaisen t:ri J. W. Lin- 
deberg’in hoitamaan prof. Hj. Hellin’in opetusvelvolli
suutta matematiikassa syyslukukauden loppuun,

joulut. 28 pmä arkkitehti Armas Lindgrén’in v. t. ark
kitehtuurin professoriksi kunnes kysymys viran uudestaan 
järjestämisestä on ratkaistu,

joulut. 30 pmä t:ri Hugo Karstenein v. t. professoriksi 
fysiikassa kevätlukukauden loppuun,

helmik. 17 pmä t:ri K. Väisälän v. t. ylim. analyyttisen 
geometrian opettajaksi kevätlukukauden loppuun,

samana päivänä t:ri J. W. Lindeberg’in matematiikan 
v. t. professoriksi kevätlukukaudeksi,

huhtik. 12 pmä oikeusraatimies J. A. Sjöblom’in kor
keakoulun sihteeriksi ja

2
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kesäik. 20 p mä lehtori G. A. Aartovaaran analyyttisen 
kemian lehtoriksi.

Opettajukolleyi määräsi :

syysk. 26 p mä t:ri 7/j. Brotheruksen fysiikan apuopet- 
tajaksi ja t:ri J. Lindeberg’in matematiikan apuopetta- 
jaksi niitä ylimääräisiä kursseja varten, jotka järjestet
tiin syystä että opetus kevätlukukaudella v. 1918 oli lak
kautettu,

samana päivänä yliopp. Einar Albrechtin koneen
rakennuksen assistentiksi sekä

insin. E. Mustakallion laivarakennuksen opettajaksi 
syysk. 1 p:än 1919,

lokak. 3 p:nä t :ii S. Kilven v. t. ylim. analyyttisen 
kemian opettajaksi korkeintaan lukukauden loppuun, 

insin. Helge Törmän geodesian assistentiksi syyskuun 
1 p :än 1920,

insin. Edw. Flinck’m sähkötekniikan assistentiksi syys
kuun 1 p :än 1920,

insin. F. G. A. Strömberg’in kone-elinten ylirn. kurs- # 
sin assistentiksi syyslukukaudeksi 1918,

insin. Väinö Veijolan yleisen sähkötekniikan tilapäi
seksi opettajaksi syyslukukaudeksi 1918 sekä

insin. Helge Törmän kenttämittauksen tilapäiseksi 
opettajaksi arkkitehtuuriosastolla syyslukukaudeksi 1918, 

lokak. 10 p:nä t:ri B. Aarnion ja maisteri E. Väyrysen 
mineralogian assistentiksi kuluvaa lukuvuotta varten, 

t:ri J. W. Lindeberg’in v. t. matematiikan professo
riksi 6 :ksi viikoksi laskettuna lokak. 14 -sta p :stä, 

insin. X. Slotte’n mekaniikan assistentiksi, 
lokak. 24 pmä prof. 17. Albrechtin 6:n viikon aikana 

hoitamaan tekstiiliteollisuuden professorinvirkaa ja
t:ri K. Väisälän analyyttisen geometrian ylimääräi

seksi opettajaksi syyslukukauden loppuun,
marrask. 7 p :nä lehtori H. O. Hanneliuksen siltaraken- 

nuksen v. t. professoriksi 6:n viikon ajaksi,



11

yliopp. Yrjö Karlssonin deskriptiivisen geometrian
assistentiksi toistaiseksi sekä

t:ri Hugo Karstenin fysiikan v. t, professoriksi 6:ksi
\iikoksi,

marra sk. 14 pmä raatimies J. A. Sjöblomin toistai
seksi, kuitenkaan ei pitemmäksi aikaa kuin 4 kuukaudeksi, 
hoitamaan korkeakoulun sihteerin virkaa ja

t:ri Hj. Brotheruksen toimimaan v. t. ylimääräisenä 
fysiikan lehtorina syyslukukauden loppuun,

marrask. 21 p:nä yliopp. J. Y. Ojanderin deskriptii
visen geometrian assistentiksi lukuvuoden loppuun,

jouluk. 12 pmä insin, A. E. Janssonin mekaniikan 
assistentiksi jouluk. 1 p:stä 1918 syysk. 1 p:än 1920,

tanunik. 23 p mä t:ri J. W. Lindebergin matematiikan 
v. t. professoriksi 6 :ksi viikoksi,

t:ri S. Kilven analyyttisen kemian ylim. opettajaksi 
korkeintaan 4 kuukaudeksi, helmik. .1 p :stä lukien, sekä 

tai K. Väisälän analyyttisen geometrian v. t, ylim. 
opettajaksi korkeintaan kevätlukukauden loppuun,

tammik. 30 pmä tai K. Väisälän matematiikan v. t. 
ylim. lehtoriksi kevätlukukauden loppuun ja

v. t. professori Annas Lindgrenin jäseneksi kirjasto- 
valiokuntaan sekä arkkitehtuuriosaston johtajaksi,

helmik. 13 p mä yliopp. T. Liuksialan koneenrakennuk
sen assistentiksi kevätlukukaudeksi,

insin. L. K. Bailón mekaniikan assistentiksi helmik.
1 p :stä 1919—syysk. 1 p :än 1920,

helmik. 20 pmä insin. Rolf Ge f vert’in geodesian assis
tentiksi helmik. 1 p :stä 1919—syysk. 1 p :än 1920,

maisteri P. A. Isotalon kemian assistentiksi syys. 1 
p:än 1919,

yliopp. V. Teräväisen paperiteollisuuden assistentiksi 
kevätlukukaudeksi ja

yliopp. T. Liuksialan konepiirustuksen assistentiksi 
syysk. 1 p :än 1920,

maalisk. 20 p mä maisteri E. Väyrysen mineralogian 
v. t. ylimääräiseksi opettajaksi lukukauden loppuun,
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liuhtiik. 24 р :nä arkkitehti H. Ekelundin muoto-piirus
tuksen ja akvarellimaalauksen v. t. ylimääräiseksi opetta
jaksi huhtik. 25 p :stä toukok. 15 p :än.

Toukok. 15 p mä tapahtui osaston johtajain vaali seu- 
raavaa kolmivuotiskautta varten, jolloin entiset johtajat 
kaikki tulivat uudelleen valituiksi.

Toukok. 27 pmä otettiin insin. E. Mustakallio laivan
rakennuksen tilapäiseksi opettajaksi, kunnes virka vaki
naisesti täytetään, ei kuitenkaan pitemmäksi aikaa kuin 
vuodeksi eteenpäin.

Eronneita opettajia ja virkamiehiä.
Kauppa- ja teolUsuustoimituskunnan kirjeen mukai

sesti elok. 19 p :ltä sai prof. A. H. Gardberg anomansa eron 
tekstiiliteollisuuden professorin virasta.

Syy sk. 13 p mä myönsi opetta jakollegi pyynnöstä eron 
insin. I. Laukkaselle geodesiian assistentinvirasta sekä 
maanmittausosaston notarion toimesta syysk. Iästä päi
västä lukien.

Syysk. 21 pmä antoi opettajakollegi pyynnöstä eron 
insin. ,/. Roihulle geodesiian assistentin toimesta lokak. 
1 p :stä.

Syysk. 24 p mä antoi Kauppa- ja teollisuustoimitus- 
kunta pyynnöstä eron ylimäär. leht. B. J. Ingmaneille teol
lisuustalouden opettajan virasta.

Syysk. 26 pmä sai insin. Thorsten Neovius opettaja- 
kollegilta hakemansa eron koneenrakennuksen assistentin
virasta.

Marrask. 11 p mä vapautti Kauppa- ja teollisuustoimi- 
tuskunta lehtori G. A. Aartovaaran analyyttisen kemian 
ylimääräisen opettajan virasta.

marrask. 23 pmä insin. A. Wesén’in sillanrakennuksen 
v. t. professorinvirasta sekä

tammik. 14 pmä varatuomari Herman Lihr’in sihtee
rin toimesta.

Helmik. 13 pmä sai insin. A. E. Jansson opettajakolle- 
gilta anotun eron mekaniikan assistentin toimesta ja
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beimi к. 20 p :nä tohtori-insinööri Jí. 77. Roschier kemian 
osaston assistentin ja notarion toimesta.

Helmik. 21 p mä sai valtiongeologi t :ri Ben}. Froster uh 
Kauppa- ja teollisuusministeriöltä anomansa eron minera
logian ja geologian ylim. opettajanvirasta ja

kesäk. 11 p mä t:ri J. W. Lindeberg analyyttisen geo
metrian ylim. opettajan virasta.

Virkavapauden 
myönsi valtioneuvosto :

lokak. 9 pmä lehtori V. Zilliacus’eñe ylim. Venäjän kie
len opettajanvirasta lukuvuoden loppuun,

prof. 11}. Mellin’iñe matematiikan professorin virasta 
syyslukukauden loppuun,

jouluk. 30 pmä prof. Gunnar Nordströmeille fysiikan 
professorin virasta kevätlukukauden loppuun,

helmik. 17 pmä t:ri J. W. Lindeberg’ille analyyttisen 
geometrian ylimääräisen opettajan virasta kevätlukukau
den loppuun ja

prof. 77.;. Mellin'ille matematiikan professorin virasta 
kevätlukukauden loppuun.

Opettajakollegi myönsi virkavapautta :
lokak. 24 pmä t:ii J. W. Lindeberg’ille analyyttisen 

geometrian ylim. opettajan virasta syyslukukauden lop
puun,

lokak. 31 p mä sihteerille Herman Lihr’ille korkeintaan 
4 kuukaudeksi,

marrask. 7 pmä prof. Gunnar Nordströmeille 6 viikoksi 
sekä

v. t. prof. A. Wesén’üle samaksi ajaksi, 
marrask. 14 pmä tai litigo Karsten’ille fysiikan ylim. 

lehtorin virasta syyslukukauden loppuun,
tammik. 23 pmä prof. H}. M elimille matematiikan pro

fessorin virasta 6 viikoksi ja
tai J. ТГ. Lindebergille analyyttisen geometrian ylim. 

opettajanvirasta kevätlukukauden loppuun,
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tammik. 30 p:nä tai Severin J o hans s on’ill e matematii
kan ylim. lehtorin virasta kevätlukukauden loppuun,

helmik. 13 p:nä tai Benj. Frosterukselle mineralogian 
ja geologian ylim. opettajan virasta kunnes hänen erohake
mukseensa olisi suostuttu, ei kuitenkaan pitemmäksi aikaa 
kuin lukukauden loppuun.

Helmik. 20 p mä vapautettiin prof. Hjelmman velvolli
suudesta luennoida projektiivisen geometrian vapaaehtois
ta kurssia kevätlukukauden aikana.

Huhtik. 24 p mä sai arkkitehti B. Lagerstam virkava
pauden muotopiirustuksen ja akvarellimaalauksen ylim. 
opettajan virasta huhtik. 25 p:stä toukok. 15 p:än ja

toukok. 8 p mä prof. M. Heikinheimo sähkötekniikan 
professorin virasta toukok. 13 p:stä lukukauden loppuun.

Hallinto- ja valiokuntat yöt.

Kuten edellisenäkin vuonna kuului korkeakoulun hoito- 
valiokuntaan rehtori ja vararehtori sekä professorit Holm
berg ja Pipon ius, molemmat viimemainitut valitut kalen
terivuodeksi 1919 jouluk. 5 p mä. Samana päivänä valit
tiin professorit Jahnsson ja Kyrklund lahjoitettu jen 
rahastojen ja koulukassan tilintarkastajiksi vuodelle 1918.

Syysk. 5 p mä asetti opettajakollegi valiokunnan uusien 
oppilaiden ottoa varten ja määrättiin tähän proff. Juselius, 
Hjelmman, Albrecht, Komppa ja Petrelius, v. t. proff. 
Lindeberg ja Karsten sekä ylim. opettaja arkit. Sadeniemi.

Syysk. 13 p mä annettiin proff. Albrecht ja Ahlfors toi
meksi valmistaa t:ri E. Tuckermann’in Suomen hallituk
selle tekemiä korvausvaatimuksia koskevaa kysymystä ja 

samana päivänä asetettiin valiokunta, johon kuuluivat 
rehtori sekä proff. Hjelmman ja Piponius, ja jonka tehtä
vänä oli ehdottaa toimenpiteitä ylimääräisten opettajain ja 
muutamien muiden virkamiesten palkkausetujen järjestä
miseksi, edelleen valittiin

samana päivänä lehtori U. Nyström jäseneksi kirjasto- 
valiokuntaan.
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Syysk. 26 p :nä saivat proff. H olmberg, Komppa, Hjelm- 
man ja Piponius tehtäväksi valmistaa korkeakoulun opet
tajain palkkausetujen parantamista koskevaa kysymystä
ja

lokak. 10 p mä rehtori, proff. Hjelmman ja Johansson 
sekä v. t. prof. Karsten toimeksi tehdä ehdotus oppilaiden 
lukukausimaksuista vapauttamisesta.

Marra sk. 28 p mä määrättiin proff. Holmberg, Kolster, 
ja Heikinheimo antamaan lausunto vuosirahasääntöön ote
tun stipendin jakamisesta.

Jouluk. 5 pmä saivat proff. Holmberg, Hjelmman ja 
Ahlfors tehtäväksi valmistaa ehdotus erään Teknologföre
ningen’in lähettämän kirjelmän johdosta.

Tammik. 23 p mä valittiin proff. Albrecht ja Ahlfors 
antamaan lausuntoa Ivoneinsinööriklubin uusien sääntöjen 
johdosta.

Samana päivänä asetettiin valiokunta, johon tulivat 
proff. Holmberg, Komppa ja Hjelmman, laatimaan val
tioneuvostolle korotettuja palkkaetuja koskeva kirjelmä.

Helmik. 13 pmä valittiin v. t. prof. Armas Lindgren 
jäseneksi komiteaan, joka muutamia vuosia sitte asetettiin 
tilapäisten ulkomaisten luennoitsijain kutsumista varten 
korkeakouluun ja

samana päivänä määrättiin rehtori sekä proff. Hjelm- 
man ja Jahnsson ynnä v. t. prof. Karsten valmistamaan 
kysymystä koskeva erinäisten oppilaitten lukukausimak
suista vapauttamista.

Maalisk. 20 p: nä valittiin proff. Petrelius ja Ahlfors 
antamaan lausunto Teknillisen korkeakoulun ylioppilas- 
yhdistyksen tekemän anomuksen johdosta saada 2,000 mm 
avustus matrikkelinsa painatukseen.

Hallituksen myöntämiä m äärärahoja.
Lokak. 23 pmä myönsi valtioneuvosto 11,900 mk. yli

määräisten opettajain ja assistenttien palkkaamiseksi 
syyslukukaudella toimeenpantavia rinnakkaiskurssej a 
varten.
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Marrask. 7 p :nä korotettiin teollisuustalouden ylimäär. 
lektorinviran viransijaisuuspalkkio 8,000 mk :ksi vuodessa.

Tammik. 11 p. myönnettiin 15,000 mk. lisämäärärahana 
sähköteknilliselle ja 12,000 mk. kemialliselle laboratoriolle 
ja

lisänä vuoden 1919 menoarvioon :

kirjastolle lisäystä vuodelle 1919....................
fysikaaliselle laboratoriolle lisäystä vdle 1919 
sähköteknilliselle „ „ „ „
kemialliselle - „ „ „ „
kemiall. teknoloogiselle museolle (rajaton siir

tomääräraha) .............................................
mineraalikokoelmalle lisäystä vuodeksi 1919 
maanlaatulaboratioriolle (rajaton siirtomää

räraha) ........ ................................................
Opetusvälineihin ja kokoelmiin;

koneinsinööriosastolle lisäystä v:ksi 1919
kemialliselle osastolle „ „ „
aineenkoetuslaitokselle „ „ „

lämpöön ja valaistukseen arviolta „ „
veteen ja ilmanvaihtoon „ „ „
sekalaisiin menoihin „ „ „
stipendeihin ja apurahoihin :

lisäystä v:n 1919 opintorahoihin.............
„ vuodeksi 1919 opettajain matka-

rahoihin .......................... _..........
valtioneuvoston käyttövaroiksi vuodelle 1919 

arviolta ......................................................

8,000 mk.
1,000 ??
6,500 V

1,500 ??

1,000 9?

250 ??

500 9?

1,500 »
1,000
1,000 »

60,000 »
3,000

23,000 ))

4,000 19

4,000 11

35,000 11

Tammik. 20 p mä myönnettiin 1,200 mk. palkkionlisäyk- 
seksi voimistelunopettajalle ja

2,000 mk. kanslianapulaisen palkkaamiseksi vuodeksi 
1919,

Helmik. 17 pmä korotettiin sihteerin toimeen kuuluva 
palkkio 5,000 niiksi vuodessa.

Maalisk. 13 pmä myönnettiin 4,800 mk. lisäksi kone- 
piirustuksen assistentin palkkioihin v:ksi 1919 sekä 4,500
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mk koneenrakennuksen ja paperiteollisuuden assistenttien 
palkkaukseen kevätlukukaudeksi 1919.

Kauppa- ja teollisuusministeriön kirjeen mukaisesti 
toukok. 27 p :ltä otettiin vuosirahasääntöön 5,000 mk. maan
mittausosaston stipendeiksi.

Koulukassasta myönsi opettajakollegi
syysk. 19 p:nä palvelijoille, palkkiona lisääntyneestä 

työstä, 200 mk kullekin syyslukukaudelta ja saman sum
man kevätlukukaudelta,

samana päivänä korkeintaan 3,500 mk erinäisten kartto
jen ostoon,

lokak. 10 p:nä rehtorille prof. T. Шгп’Ше korvausta 
laskun mukaan matkasta Riigaan Baltilaisen teknillisen 
korkeakoulun vihkiäisiin,

lokak. 24 p :nä 500 mk kieltenopettaja G. Fredriksson’- 
ille puhtaaksi kirjoitettujen pöytäkirjain vertailusta, 

lokak. 31 p:nä kaikkiaan 200 mk deskriptiivisen geo
metrian assistenteille,

marrask. 7 p:nä 1,130 mk lomakkeiden ja opintokir
jojen painatukseen,

jouluk. 5 p:nä vuotuisen 1,500 mk:n määrärahan, las
kettuna vuoden 1919 alusta toistaiseksi, voimistelusalin 
vuokraksi Uuden ruotsalaisen yhteiskoulun huoneustossa, 

jouluk. 12 p:nä 1,500 mk lehtori S. Y. Hintikalle tekijä- 
palkkiona orgaanisen kemian oppikirjasta,

korkeintaan 600 mk paperinvalmistuksen opetukseen 
käytettävien lomakkeiden painatukseen, jos niitä ei ilmai
seksi saisi painetuksi valtioneuvoston kirjapainossa, sekä 

kuukautisen 200 mk:n lisäpalkkion v. t. sihteerille ja 
taloudenhoitajalle kunnes opettajakollegin ehdottama uusi 
palkkaussääntö tulisi vahvistetuksi ollen mainittu lisä
palkkio maksettava taloudenhoitajalle heinäk. 1 p:stä ja 
v. t. sihteerille marraskuun 1 p:stä lukien,

helmik. 13 p:nä 2,000 mk v. t. professori Armas Lind- 
дгепЧЛе opintomatkaa varten Ruotsiin,

huhtik. 3 p:nä 1,200 mk avustuksena juhlalle, jonka
3
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ylioppilaeyhdistys toimeenpani vapaussodassa kaatuneiden 
ylioppilaiden muistoksi,

toukok. 8 p:nä 4,000 mk painatusavuksi lehtori O. Han- 
nelmksen väitöskirjaa varten,

500 mk insinööri V. Veijolalle palkkiona prof. Heikin
heimon viran hoitamisesta toukokuun loppupuoliskolla,

1,165 mk karttalaitoksen säilyttämiseen tarvittavaa 
kaappia varten,

100 mk ent. ylim. lehtori B. Ingmanille diplomityön 
tarkastuksesta,

toukok. 22 p:nä 2,000 mk. Teknillisen korkeakoulun yli
oppii asyhdistykselle avustukseksi matrikkelin painatuk
seen,

1,450 mk. komitealle, jonka tehtävänä on valmistaa ky
symystä korkeakoulun muuttamisesta toiseen paikkaan ja

2,500 mk. arkkitehtuuriosastolle vanhojen suomalaisten 
rakennuksien tutkimista varten.

Uusien oppilaiden otto
tapahtui syyslukukauden alussa Senaatin kirjeen mukai
sesti kesäk. 15 piitä 1917. Tässä sai opettajakollegi oikeu
den toistaiseksi ja kunnes siitä toisin määrätään, jos enem
män kuin 125 ilmoittautuu, pyrkijäin todistuksien perus
talla hyväksyä ne, jotka tietoihin nähden, varsinkin mate
maattisissa aineissa, parhaiten ovat valmistuneet opintoja 
harjoittamaan, jonka jälkeen huomio kiinnitetään mah
dollisesti saavutettuun työkokemukseen sekä arkkitehti
opiskelijoihin nähden heidän piirustustaitoonsa.

Opintoretkiä.
Syyslukukaudella toimeenpani prof. Holmberg opinto- 

retken yhdessä useitten insinööriosaston oppilaitten kanssa 
Porin radalle ja kevätlukukauden loputtua tekivät prof. 
Hirn ja lehtori Hintikka, mukanaan suuri määrä kemian 
osaston oppilaita, retken Kymi in, Tainionkoskelle, Savon
linnaan, Jyväskylään, Keuruulle, Tampereelle ja Nokialle.
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Lahjoituksia
on vastaanotettu :

saksalaiselta sotaväeltä: rikas, osittain teknillisessäkin 
suhteessa mielenkiintoinen valokuvakokoelma,

arkkitehti Nils Wasast jemältä : muutamia Giuseppe 
Vasi'n Rooman rakennuksia esittäviä kuparipiirroksia, 

neiti Manny Lundgren 'ilta: kokoelma mineraaleja, 
insinööri Harald Frilund'ilta: muutamia kappaleita 

hänen tekemästään kirjasta: „Kurs i elektroteknik för 
montörer”.

Suonien taideyhdistyksen kokoelmasta : arkkitehti F. A. 
Sjöström’in tekemiä piirustuksia.

SUORITETUT TUTKINNOT.
Diploomeja suoritettujen loppututkintojen nojalla on 

annettu seuraaville opiskelijoille :
Ark kit elit it ut kin nassa :

Arokallio, Elsa,
Borg, Elsi Na emi,
Elenius, Lauri Pietari Johannes,
Elo, Taavetti Artturi,
Elovaara, Torsten Erik,
Kalliola, Hanna-Liisa,
Könönen, Kaarlo Mathias,
Majantie, Katri,
Tollet, Väinö Carl Arvid,
Vaskinen, Yrjö Armas Veikko,
Väänänen, Erkki Arthur.

Insinööritutkinnossa:
Insinööriosastolia:

a) tie- ja vesirakennuksessa:
Nykänen, Matti,
Savolainen, Juhana Aleksanteri,
Vangel, Reinhold.

b) maanviljely st ekniikassa :
Nuutila, Paavo Walfrid.
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Koneinsinööriosastolla

a) koneenrakennuksessa :
Gustafsson, Bruno Mikael,
Hallamaa, Rafael,
Heinonen, Niilo Antero,
Herckman, Ivar Alarik,
Kinnunen, Väinö Viljo,
Karmi, Oiva Armas,
Lahtinen, Ivar Jeremias,
Leppänen, Onni Arvo,
Liuksiala, Tauno,
Nordgren, Paul Justus,
Nordlund, Yrjö Kosti,
Nylund, Karl Bertel,
Rainesalo, Kaarlo Ilmari,
Räbergh, Olof Harald,
Schauman, Karl Gustaf,
Stengrund, Väinö Oskar,
Toijala, Uno Edvard,
Tornberg, John,
Westerlund, Jarl Viktor.

b) sähkötekniikassa:
Aho, Johan August,
Höckerstedt, Gösta Ludvig,
Levanto, Kaarlo Ilmari,
Niemistö, Väinö Julius,
Nylund, Ossian Rudolf,
Wallgren, Henry,
Wathén, Aarne Fredrik.

c) tehdasteollisuudessa:
Albrecht, Uno Einar,
Hartman, Jarl Gustav,
Oksala, Kosti Mathias.
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K e m i a n o s a s t о 11 a :
Laurent, Sigurd August,
Vanamo, (Siren) Emi] Artturi.

Maan m ittau sosas t и Ila:
Lio, Heikki Rafael,
Iteróla, Heikki Leonard.

Todistus diploomitutkinnon ensimäisestä eli yleisestä 
osasta on annettu seuraaville opiskelijoille :

Arkkitehtuuriosastolla:

Aalto, H. A. H.
Holmberg, H. H.
Laine, Y. W.
Lankinen, J. A.

I n s i n ö ö r i o s a s t o 11 a :
Ahomaa, P. A.
Castren, L. E.
Haita, T. H.
Hämäläinen, A.
Kuusisto, F. A.
Kärkkäinen, K. J.
Laurila, K. A.
Ottelin, K. V.
Simola, E. J.
Sirola, S. F. V.
Starck, V. A.
Tennberg, A. H.
Tolonen, K. J.

Koneinsinööriosastolla:
Auranen, P.
Blomfelt, M. tY.
Broman, L. J.



Doktar, В. V. 
Fyrqvist, H. V. 
Grönberg, H. 
tl alinen, K. A. 
Heinonen, E. M. 
Heinonen, E. V. 
Hjerpe, K. J. 
Hongisto, Y. E. 
Holmström, A. A. 
Holmström, C. B. 
Hyvönen, О. I. 
Hyytiäinen, T. H. E. 
Ihalainen, K. H. 
Jokinen, A. A. 
Karlsson, S. A. 
Katajavuori, A. 
Kokkola, E. R. L. 
Korpi, H. M. 
Kärkkäinen, K. O. 
Könönen, A. K. K. 
Könönen, Y. J. 
Lappalainen, A. Y. 
Lager, R. j.
Lehto, E. V.
Leitzing er, E. J. 
Lindberg, A.
Linna, A. Hj.
Lång, K. A. J. 
Lönngren, B. L. 
Marjota, O. H. 
Nyman, S. K. A. 
Poikanen, К. I. 
Periäinen, Y. E. 
Pesonen, A. P. I. 
Relander, K. H. 
Riihimäki, V. E. 
Ristimäki, L.
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Ruotzi, Gr. A. 
Salliman, E. J. 
Saukkonen, L. F. 
Sellman, Y. P. 
Seppänen, H. J. 
Siivola, P. A. 
Siukola, K. M. S. 
Skogster, T. J. 
Snabb, T. E. Gr. 
Söderqvist, Gr. V. 
Törnblom, G. O. 
Wahlhelm, B. H. 
Wahlroos, В. S. 
Valavaara, А. V. 
Wallinheimo, P. J. 
Weckman, В. А. О. 
Vesa, Y. V. 
Westerling, G. T. 
Wklund, T. Z. 
Vuoristo, I.

Kemi anos astolla:
Andersin, L.
Blomqvist, G.
Cajander, E. L.
Enckell, J. R.
Kanto, N".
Paasivirta, H. H.
Rosten, P. Y.
Stand inger, M. TT. K.
Takoi ander, R. A.

Maanmittausosastolla:
Swan, V. T. T.

Stipendit ja palkinnot.
Vuosirahasääntöön merkitystä määrärahasta tieteellis

ten töiden avustamiseksi sai insinööri Väinö Veijola jou-
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luk. 12 p :nä 3,000 mk. tutkiakseen vaihesiirron merkitystä 
vaihtovirtaverkoissa ja -koneissa.

Lahjoitettujen rahastojen korkovaroista jaettiin sa
mana päivänä opiskelijoille seuraavat stipendit:

Nimi. Rahasto. Määrä.

Lahdelmisto, d. E. Lundgren’in........  300: —
Ilo, H. Sanmark’in .... 600: —
Laine, Y. V. Hallonblad’in . . 500: —
Korhonen, J. Brehmer’in .... 300: —
Järvilehto, E. » ......... 300: —
Ekström, J. H. » ......... 300: —
Länsivaara, A. Alexanderi II:n. . 500: —
Hurme, V. S. Palmén’in..........  300: —
Lappalainen, Y. A. » ........... 300: —
Meriö, A. A. » ........... 300: —
Nylund, O. R. » ........... 300: —
Sipilä, I. Brehmer’in .... 300: —
Stenij, E. O. Sanmark’in .... 600: —
Teräväinen, V. Brehmer’in .... 300:
Virtanen, N. Hallonblad’in .. 500: —

Smk 5,700: —

Toukok. 22 pmä jaettiin vielä seuraavat stipendit :

Nimi. Rahasto. Määrä.

Elovaara, T. Sanmark’in .... 600: —
Wahlforss, E. » ......... 600: —
Ahola, K. E. Hallonblad’in . . 500: —
Wessman, R. » .... 500: —
Sipilä, I » .... 500: —
Mikkola, M. G. Palmén’in ....... 300: —
Karlsson, Y. A. » ........... 300: —
Wahrman, E. » ........... 300: —
Ekström, H. » ........... 300: —

. Elo, T. A. Brehmer’in .... 300: —
Gustafsson, B. M. » ......... 300: —



Liimatainen, XV. J. I. Brehmer’in . . .. 300 —-
Teräväinen, V. » ......... 300 —
Järvilehto, E. J. » ............ 300 —
Kerola, H. L. Lundgren’in .... 300 —

Harju, W. A. Lindelöfin . ... 150 —
Laine, Y. W. Cygnaeuksen.... 125 —
Virtanen, N. » ......... 125 —

Smk 6,100 —

Opettajia varten menosääntöön otetuista matka-apu
rahoista saivat proff. Malmström ja Heikinheimo kukin 
4,500 mk. sekä proff. Juselius ja Holmberg kukin 3,500 mk.

Opettajien suorittamat gleiset tehtävät ja tieteelliset
julkaisut.

Prof. Komppa on Suomalaisen tiedeakatemian sihtee
rinä painosta toimittanut akatemian esitelmät ja pöytä
kirjat v :lta 1917 sekä „Annales academia e scientiarum 
fermicae” sarjan A nidokset 11 ja 12. Sitäpaitsi on hän 
kesällä ja syksyllä 1918 toiminut Kauppa- ja teollisuus- 
komisionin kemiallisen osaston sekä sodanaikaisen insi- 
nööriosaston räjähdysaine jaoston johtajana. Nimitetty 
jäseneksi valtion tieteelliseen keskuslautakuntaan ja 
valittu Alfred Kordelin ’in yleisen edistys- ja sivistysrahas
ton hallitukseen (varapuheenjohtaja) sekä tieteelliseen 
jaostoon.

Prof. Piponius on päättänyt asemakaavaehdotuksen 
valmistamisen taajaväkisille yhteiskunnille Viipurin kau
pungin lähimmässä ympäristössä sekä laatinut asema
kaavaehdotuksen eräälle osalle Lappeenrannan kaupun
kia. Sitäpaitsi julkaissut useita artikkeleita „Tietosana
kirjassa”.

Ylim. lehtori Asehan on ollut puheenjohtajana siinä 
komiteassa, joka sai toimeksi laatia ehdotus asetukseksi 
kulta- ja hopeata vara in valmistuksesta ja valvonnasta 
sekä niitten kaupasta ynnä ehdotus Kontrollilaitoksen 
ohjesäännöksi.



-se-
Kirjasto.

Lukuvuoden aikana on kirjastoon tullut lisää 275 uutta 
kirjaa ja 170 aikakauskirjanidettä. Kirjalainain luku oli

Aineenkoetuslaitos.
Kesä k. 1 pistä 1918 toukok. 31 p:än 1919 on seuraa va 

määrä töitä suoritettu :

Ensimäin en jaosto:
Ti lau k- Kokei-

Yksinkertaisia vetokokeita rauta-, teräs- ja sia. ta.
takkirautasauvoilla................................ 35 176

Vetokokeita hihnoilla ja hihnakankailla .... 3 9
„ kattohuovalla......................... 1 2
„ rautalankaköysillä .................... 1 3

Taivutuskokeita rautasauvoilla .................... 1 18
Veto- ja taivutuskokeita rautalangalla........  1 1
Vetokokeita rautalankayhdistelmillä........ 1 1

„ ja kemiall. tutkimuksia rauta
langasta ................................... 1 2

Kemiall. tutkimuksia malmeista, metalleista
ja legeeringeistä..............................  41____ ^8

S:a 85 270

Toinen jaosto:
Sementtitutkimuksia .................................................. 56
Betonia ........................................................................ 12
Tiiliä ............................................................................ 1
Öljyjä .......................................................................... 29
Polttoaineita ............................................................... 25
Muita tutkimuksia ................................................ 19

S :a 182

Kolmas jaosto:
Täydellisiä tutkimuksia Tervakosken virallisesta pape

rista :
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Virallista paperia
V »

N:o 1
„ 2
» 3

2
29
27

Sotaministeriön ja yksityisten henkilöiden teettäiniä 
tutkimuksia :

lujuuden y. m. ominaisuukisen määrääminen
papereissa....................................................

„ „ kankaissa ..............................
S :a

21
29

TÖ8

L&h joiteMujen rahasto jen suuruus jouluk. 31 p:nä 1918.

Polyteknillisen opiston rahasto.........
G. A. Lundgren ’in „ .........
A. O. Saelan’in „ .........
F. A. Sjöström’in „ .........
G. Cygnaeuksen „ .........
E. Lekven „ .........
J. Ph. Palmen’in „ .........
C. G. Sanmark’in „ .........
Teknillisten tieteiden „ .........
A. Wreden „ .........
Aleksanteri II :n „ .........
Suomen sotaväen upseerikirjaston ....
Töölön sokeritehdas O.Y :n rahasto........
Hallonbladin puolisojen „ .........
Leo Lindelöf’in „ .........
Joseph Bi-emer’in „ .........
Aug. Palmberg’in „ .........
Palovakuutusosakeyhtiö ,, Pohjolan”

raibasto..............................................
Helsingissä heinäkuussa 1919.

Smk 8,714:97 
„ 10,463:35

708:75 
„ 31,089:57

4,o3o: 8< 
„ 4,912:94
„ 28,109:82
„ 56,058:53
„ 40,548:31
„ 12,001:16 
„ 11,338:91
„ 3,295:46
„ 26,598:90
,, 57,714:12

3,271:39 
„ 30,775:38
„ 58,303:07

., 10,768:80

T. Hirn.
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Oppilaille annetut stipendit ja 
apurahat

Kertyneitä lukukausimaksuja Smk.

Kuuntelijoita

Теки, tohtorintutkinto

Lopullinen diplomi- 
tutkinto

Ensim. eli yleinen 
tutkinto

Vapautettuja

Muu kieli

Ruotsi

Suomi

Naisia^ o
cc A Miehiä

Oppilaita

Y h t e

Ylim. opettajia

Ylim. lehtoreja

Lehtoreja
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