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Päättyneen lukuvuoden aikana sattuneet tapahtumat, 
historiamme kohtalokkaimmat, ovat luonnollisestikin vai

kuttaneet Teknillisen Korkeakoulun toimintaan ja aiheutta
neet monessa suhteessa säännöttömyyksiä sen työssä. Jo 
keväällä 1917 uhkaava elintarvepula vaikutti opettajakolle- 
gin päätökseen anoa Senaatilta lukuvuoden alkamisen lyk
käystä syyskuun puoliväliin, johon anomukseen myös suos
tuttiin. Elintarpeiden saanti kaupungissa oli kuitenkin syys
kuussa siksi niukka ja työvoimain puute maaseuduilla siksi 
tuntuva, että opettajakollegi jälleen kääntyi Senaatin puoleen 
ehdottaen että työn alkaminen edelleen lykkäytyisi siitäkin 
syystä että opiskelevat, jotka eivät voisi ryhtyä maatöihin, 
kuitenkin olisivat tilaisuudessa hankkimaan harjoitusta teolli
suus-alalla, joten lykkäys lukuihin nähden, opettajakollegin 
arvelun mukaan, ei sanottavaa haittaa tuottaisi. Ehdotuk
seen ei kuitenkaan suostuttu, ja syyslukukausi alkoi siis 17 
p:nä syyskuuta. Työ sujui säännöllisesti koko syyslukukau
den. Ei edes n. k. suurlakon aikana, marraskuun lopulla, 
jolloin punaisten pakottamina useimmat oppilaitokset kau- 
pungissa keskeyttivät työnsä, meidän Korkeakoulumme toi
mintaa lopetettu. Sisäinen valtiollinen tilanne kävi kui
tenkin lukukauden lopulla yhä uhkaa vammaksi. Maamme 
isänmaallinen lainkuuliainen nuoriso liittoutui ja muodosti 
kaikkialla suojeluskuntia, ja tämä liike, kuten olettaa sopi, 
sai lämpimän kannatuksen Teknillisen Korkeakoulunkin 
opiskelijain riveissä. Kävi siis niin että opinnoiden rinnalla 
pidettiin salaisia aseharjoituksia, jotka myöhemmin, tosi 
taistelun alettua, varmaankin osottautuivat olleen erittäin 
tarpeellisia. Tammikuun jälkipuoliskolle järjestetty tentti- 
kausi kului vielä jotakuinkin tasaisesti, lukuunottamatta 
tavattoman pientä tenttijämäärää. Opiskelijoiden aseharjoi- 
tukset jatkuivat yhä. Jonkun pienen ajan täytyi Korkea
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koulunkin huoneustoja käyttää suurenlaisen asevaraston ja 
ampumatarpeiden kätköinä, jotka varastot kuitenkin kapi
nan puhjetessa onnellisesti olivat poistetut. Tammikuun 27 
p:nä, osaksi aikaisemminkin, hajaantuivat suojeluskuntiin 
kuuluvat eri suuntiin ja pian Korkeakoulun koko toiminta 
keskeytyi virkamiesyhdistyksen päätöksen mukaisesti, jonka 
Senaatin puheenjohtaja oli hyväksynyt. Kanslia yksin toimi 
kaikessa hiljaisuudessa saadakseen tilanteen vaatimat toimen
piteet mukavimmin järjestetyiksi. Kapinan puhjetessa olivat 
Korkeakoulun arvopaperit sattumalta poistetut Yhdyspankin 
tresorilokeroista, joissa niitä tavallisesti säilytetään. Ne 
kätkettiin varmaan paikkaan, ja kassa jaettiin pienissä erissä 
muutamien yksityisten liuostaan, koska Korkeakoulun kassa
kaappi milloin tahansa saattoi joutua punaisten ryöstölle 
alttiiksi. Koska kassa aluksi oli melkoisen suuri ja kanslian 
taloudenhoitajan tarmokkaasta toimesta onnistui saamaan 
lainoja yksityisiltä, voitiin palkat maksaa kuukausittain, 
joskin vähennettyinä. Palvelijakuilta sai palkkansa vähentä
mättä, pienempipalkkaiset opettajat perivät suurimman osan 
palkastaan ja professorit hiukan alle puolen tuloistaan.

Ainoastaan kaksi kertaa joutui Korkeakoulu suoranaiseen 
kosketukseen vallankumouksellisiin. Toisella kertaa tuli 
punakaartilaispatrulli erittäin kiihtyneessä mielentilassa etsi
mään eräitä aselaatikoita, joita ajurilla olisi kaupungilta 
tuotu ja Korkeakoulun huoneustoihin kätketty. He väittivät 
erään talossa asuvan henkilön tehneen tästä ilmiannon. Myö
hemmin sanoivat ajurin antaneen tiedon. Rehtori, talouden
hoitaja ja muuan professori, jotka sattumalta olivat Korkea
koulussa, julistettiin pidätetyiksi ja ryhdyttiin tarkastamaan 
kemiallista laboratoriota sekä päärakennuksen alakertaa. 
Tarkastus oli tulokseton ja pidätetyt vapautettiin. Joku 
aika tämän jälkeen ilmestyi kaksi punaisten toimihenkilöä, 
viilari Martti Lainio sekä piirustaja Emil Virenius mukanaan 
joukko punakaartilaisia vaatimaan maanmittausosaston kone
kokoelmasta luovuttamaan pantografia, jolla aikoivat val
mistaa suurennettujasotakarttoja. He vaativrat myös Korkea
koulun päärakennuksesta muutamia isompia saleja, joihin



aikoivat perustaa piirustustoimiston. Pitkien neuvottelujen 
jälkeen he vihdoin luopuivat huoneista. Mutta pantografia 
he jatkuvasti vaativat uhaten kotitarkastuksella ellei panto- 
grafia lainattaisi. Kun kotitarkastus olisi voinut johtaa ikä
viin seurauksiin niille palveluskuntaan kuuluville, jotka 
osottaen suurta rohkeutta sekä melkoiselle vaaralle alttiina 
olivat olleet yhteistyössä suojeluskuntalaisten kanssa, pää
tettiin uhrata pantografi, joka kuittia vastaan vietiin. Muu
taman viikon kuluttua saatiin se vahingoittumattomana 
takaisin.

Kuten useat kaupungin asukkaista olivat muutamat Kor
keakoulun opettajat punaisten rettelöimisien alaisina. Niin 
vangittiin prof. K. A. Ahljors syytä ilmoittamatta ja pidettiin 
useita päiviä vankina. Kysyttäessä mistä tällainen toimen
pide aiheutui, vastattiin ensin sen johtuvan hänen asemastaan 
opiston rehtorina, mutta kun ilmoitettiin ettei hän siinä 
virassa enään ollut, tunnustivat punakaartilaiset sen raha- 
kysymykseksi. Jos kyllin suuret lunnaat suoritettaisiin 
pääsisi hän heti vapaaksi. Kun kuitenkin prof. Ahlfors itse 
ja hänen vaimonsa kieltäytyivät suorittamasta lunnaita, 
uhattiin hänen henkeänsä, mutta kun ei sekään tehonnut, 
pääsi hän vihdoin vapaaksi.

Kuten on tunnettua oli suuri luku opiskelijoita vapaus
taistelussa mukana osottaen ihmeteltävää sankariutta. Min
kä tiedonannoista selviää on ainakin 29 uhrannut henkensä 
isänmaan asian hyväksi, nimittäin: C. M. Ahlman, L. S. Ai
nia, V. Asehan, B. Backberg, M. B. V. Björkenheim, V. S. K. 
Blåfidd, T. Boldt, R. Boxström, O. Brofelt, M. Gadolin, E. 
W. Grandell, W. R. Heikel, A. Jaakkola, I. Ketonen, R. V- 
Koskinen, H. F. Lindberg, V. U. Länkelä, L. R. Nieminen, 
F. W. Olin, E. J. Pitkänen, L. A. Prytz, L. I. Puhakka, T. 
0. Rehnberg, A. Salin, A. E. I. Savonius, J. I. Soini, Y. S. 
Suutelu, K. A. Turja ja G. J. Wasenius. Muutamia nuorempia 
opettajiakin asettui riveihin. Eräs assisteiiteistämme, nuori 
lupaava arkkitehti V. A. Hollo sattui joutumaan aseetonna 
punaisten vangiksi ja ammuttiin kuoliaaksi. V. t. lehtori Hj. 
Brotherus kuului Kirkkonummen osastoon ja joutui monien
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muiden kera vankeuteen. Oltuaan useita viikkoja vankina 
ruotsalaisessa realilyseossa pääsi hän vapaaksi vasta kau
pungin vallotuksessa 13 p:nä huhtikuuta.

Kun punainen valta vihdoin oli murrettu, heräsi ajatus 
Korkeakoulun toiminnan jatkamisesta. Ensimäinen opettaja- 
kollegi oli huhtik. 22 p:nä. Siinä päätettiin Senaattiin ehdot
taa ettei tänä lukuvuonna enään opetustyö alkaisi, mutta 
että opiskelijat, jotka olivat jättäneet diplomityönsä, saisivat 
ne tarkastetuiksi ja heille annettaisiin diplominsa, siinä ta
pauksessa että tentit ennen kapinan alkua olivat suoritetut. 
Senaatti hyväksyi ehdotuksen kuitenkin muuttaen niin, että 
ne oppilaat, jotka ennen kapinaa olivat saaneet diplomityönsä 
hyväksytyiksi, myöskin saisivat tenttiä, sekä että sellaisiakin 
diplomitöitä, jotka ennen kapinaa olivat valmiit konseptissa, 
saisi jättää tarkastettaviksi. Tenttijöiden luku jäi kuitenkin 
sangen pieneksi. Useimmat opiskelijoista olivat sitoutuneet 
sotapalvelukseen 6 kuukauden ajaksi ja siis estetyt opintoja 
jatkamasta.

Useimmat opettajat ovat \7apauden voiton jälkeen työs
kennelleet jäseninä eri sotilas- ja sivilitoimikunnissa. Korkea
koulun päärakennusta on käytetty kasarmina joko maan 
omille joukoille tahi lyhyemmän ajan saksalaiselle opetus- 
kunnalle.

Yllä olevasta selviää että Teknillinen Korkeakoulukin, 
vaikka sen varsinainen toiminta puoli lukuvuotta on ollut 
keskeytyneenä, kuitenkin osaltaan on ollut mukana työssä 
isänmaan vapauden ja sen vastaisen onnen saavuttamiseksi.



Korkeakoulun vuosityö.

Neuvonantokomitea.

Entisen Senaattorin Erik Ossian Vuorenheimon ja yli- 
tirehtöörin Otto Sarven kuoltua, jotka Suomen Senaatti 21 
p:nä marraskuuta 1916 oli kutsunut yhdessä todellisen valtio
neuvoksen August Ramsayn, vapaaherra Sebastian Gripen-, 
bergin, filosof ianm aist eri Anton AI f ihanin ja, yh-insinööri Otto 
Fridolf Nybergin kanssa olemaan jäseninä Korkeakoulun 
neuvonantokomiteassa, määräsi Senaatti mainittuun komi
teaan ajanjaksoksi 1 p:ään marraskuuta 1919 insinööri Mag
nus Lavoniuksen Tampereelta ja Maanmittaushallituksen v. t. 
ylitirehtööri Albin Hannikaisen.

Opettajakollegi.

Kollegi on kokoontunut lukuvuoden aikana 20 kertaa 
käsittelemään opetusta ja opiston hoitoa koskevia asioita. 
Jäsenien luku on ollut korkeintaan 19, koska erään profes
sorin nauttiman virkavapauden aikana ei ole voitu hänelle 
sijaista hankkia. Samasta syystä on toinenkin professorin 
virka suurimman osan vuotta ollut opettaj akollegissa edus
tamatta. Muista professorinviroista oli syyslukukaudella 15 
sekä kevätlukukaudella 14 vakinaisten professorien edusta* 
mina. Käsiteltyjen asioiden luku on 108.

Rehtori ja vararehtori.

Kuten edellisenä lukuvuonna hoiti rehtorinvirkaa prof. 
T. Hirn. Prof. A. Juselius toimi vararehtorina.
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Osastokollegit.

Umpeenkuluneena vuonna kokoontui arkkitehturiosasto 
5 kertaa, insinööriosasto 3 kertaa, koneinsinööriosasto 13 
kertaa, kemiallinen osasto 5 kertaa, maanmittausosasto 4 
kertaa sekä yleinen osasto 5 kertaa.

Osastonjohtajia olivat:
Nyström, Carl Gustaf, sekä tämän sairauden aikana ja 

hänen kuolemansa jälkeen
Nyström, Usko Sakris, arkki teli turiosastolla,
Holmberg, Carl Emil, insinööriosastolla,
Albrecht, Uno Anton, koneinsinööriosastolla,
Komppa, Gustaf, kemiallisella osastolla,
Petrelius, Alfred Gustaf, maanmittausosastolla,
Hjelmman, Alexander Leonard, yleisellä osastolla. 
Notarioina ovat toimineet:
Lindberg, C., arkkitehti, arkkiteh turiosastolla,
Tollander, A., varatuomari, insinööriosastolla,
Saroja, G. E., lehtori, koneinsinööriosastolla,
Roschier, H., insinööri, kemiallisella osastolla,
Laukkanen, ./., assistentti, maanmittausosastolla,
Karsten, H., f il. toht., yleisellä osastolla.

Professorinvirkojen täyttäminen.

Manalle menneen professori K. F. Slotten jälkeen avoi
meksi jäänyt virka on tänäkin vuonna ollut täyttämättä 
syystä että kaikki asiantuntijat, joiden tuli antaa lausunto 
hakijoiden kelpoisuudesta, eivät saaneet lausuntojansa opet- 
tajakollegin käsiteltäviksi ennenkuin vasta kevätlukukau
den loppuun.

Huonerakenneopin virka prof. 0. Tarjanteen jälkeen, 
joka määrättiin rakennusylihallituksen ylitirehtööriksi sekä 
arkkitehturin professuri, avoinna professori Gustaf Ny- 
siröm-vainajan jälkeen, tulevat senaatin päätöksen mukai
sesti sijaisten hoidettaviksi kunnes arkkitehturiosaston ope
tuksen uudestaan järjestämiskysymys on ratkaistu.
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Nimityksiä ja määräyksiä.

Senaatti nimitti :
insinööri H. O. H anneliuksen graf illisen statikan ja insi

nööritieteiden ensyklopedian lehtoriksi 23 p:nä elokuuta ja 
insinööri A. Wesénin siltarakennuksen ja huonerakentei- 

den statikan v. t. professoriksi 6 p:nä lokakuuta, 
Kauppa- ja Teollisuustoimituskunta määräsi: 
vapaaherra, tohtori O. von Hellensin hygienian ylimää

räiseksi opettajaksi 6 p:nä joulukuuta,
ylitirehtööri O. Tarjanteen 3 p:nä joulukuuta hoitamaan 

hu onerakenneopin luento velvollisuuksia syyslukukauden lop
puun,

tohtori O. Okkosen 5 p:nä tammikuuta taidehistorian yli
määräistä opettaja virkaa hoitamaan kevätlukukaudella ja 

lehtori U. Nyströmin arkkitehtiini! v. t. professoriksi 
syy slu kukau dei i loppuun.

Op ett aj akollegi määräsi:
20 p:nä syyskuuta tohtori O- Okkosen taidehistorian v. t. 

ylimääräiseksi opettajaksi korkeintaan 4 kuukauden ajaksi, 
samana päivänä insinööri Trygve Svensenin laivarakennus- 

opin tilapäiseksi opettajaksi 1 p:ään syyskuuta 1918, sekä 
insinööri I. Laukkasen geodesian assistentiksi 1 p:ään 

syyskuuta 1919,
29 p:nä syyskuuta insinööri A. Wesénin siltarakennuksen 

ja huonerakenneopin statikan v. t. professoriksi korkeintaan 
6 viikon ajaksi,

4 p:nä lokakuuta ylitirehtööri 0. Tarjanteen luennoimaan 
huonerakenneoppia korkeintaan 6 viikon aikana,

samana päivänä tohtori F. Iversenin matematiikan v. t. 
opettajaksi syyslukukauden loppuun,

tohtori S. Kilven analyyttisen kemian v. t. ylimääräiseksi 
opettajaksi syyslukukaudeksi,

insinööri Echv. Flinckin konerakennuksen assistentiksi 
1 p:ään syyskuuta 1919,

insinööri T. Neoviuksen konepiirustuksen assistentiksi 
1 p:ään syyskuuta 1919 sekä

8
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insinööri X. Slotten konerakennuksen assistentiksi 1 p:ään 
syyskuuta 1919,

18 p:nä lokakuuta maisteri P. Wäyrysen kemistien mine- 
ralogisen m ikroskopioim isku rssien assistentiksi syysluku
kaudella,

samana päivänä lehtori U. Nyströmin arkkitehturin v. t. 
professoriksi korkeintaan 6 viikon ajaksi ja

insinööri X. Slotten mekanikan assistentiksi 1 p:ään syys
kuuta 1919,

25 p:nä lokakuuta vapaaherra tohtori O. von Hellensin 
hygienian ylimääräiseksi opettajaksi kunnes virka vakinaisesti 
täytettäisiin, ei kuitenkaan 4 kuukautta pitemmäksi ajaksi ja 

samana päivänä ylioppilaat T. A. Elon ja T. Liuksialan 
deskriptivisen geometrian assistenteiksi 1 p:ään syyskuuta 
1919,

8 p:nä marraskuuta arkkitehti U. Abergin hoitamaan 
huonerakenteen harjoituksia syyslukukauden loppuun ja 

arkkitehti V. A. Hollon huonerakenteen assistentiksi 1 
p:ään syyskuuta 1919,

22 p:nä marraskuuta lehtori U. Nyströmin arkkitehturin 
v. t. professoriksi syyslukukauden loppuun,

29 p:nä marraskuuta v. t. professori H. Karstenin ja pro
fessori M. Heikinheimon tarkastamaan lahjoitusrahastoja ja 
koulukassan tilejä vuodelta 1917 sekä

professori E. Holmbergin ja E. Piponiuksen hoito valio
kunnan jäseniksi kalenterivuodeksi 1918,

13 p:nä joulukuuta tohtori K. Väisälän matematiikan 
assistentiksi 1 p:ään tammikuuta 1920,

24 p:nä tammikuuta insinööri Helge Törmän geodesian 
v. t. assistentiksi tulevia insinöörejä ja maanmittareita var
ten kevätlukukautena ja

insinööri K. J. Karlsonin paperiteollisuuden tilapäiseksi 
opettajaksi lukukauden loppuun,

2 p:nä toukokuuta varatuomari Ivar Palmgrenin v. t. 
sihteeriksi 15 p:stä toukokuuta 1 p:ään syyskuuta,

14 p:nä toukokuuta lehtori U. Nyströmin arkkitehturin 
v. t. professoriksi lukukauden loppuun ja
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tohtori R. H. Roschierin kemian assistentiksi 1 p:ään 
tammikuuta 1920,

30 p:nä toukokuuta arkkitehti Torsten Montellin kirjaston 
v. t. amanuensiksi 15 p:stä kesäkuuta 1 p:ään syyskuuta.

Eronneita opettajia ja assistentteja.
31 p:nä joulukuuta kuoli pitkäaikaisen sairauden jälkeen 

arkkitehturin professori Carl Gustaf Nyström. Hänessä ka
dotti Korkeakoulu yhden etevimmistä sekä koti- että ulko
maalla arvossa pidetyistä kyvyistään. Hän oli virassa olevista 
opettajista vanhin ja oli tehokkaasti vaikuttanut teknikan 
ja teknillisen opetuksen kehitykseen maassamme viimeisten 
neljän vuosikymmenen aikana.

10 p:nä lokakuuta erosi kuolemalla hygienian ylimääräinen 
opettaja Yliopiston professori Max Oker-Blom, joka erittäin 
ansiokkaasti oli hoitanut hygienian opetusta aina siitä läh
tien kuin Polyteknillisen opiston muodostettua Teknilliseksi 
Korkeakouluksi mainitun aineen opettajatoimi perustettiin.

Kapinan aikana kaatui murhaajan kädestä assistentti 
arkkitehti V. A. Hollo, nuori lupaava teknikko, joka jo opinto- 
aikanaan oli toiminut deskriptivisen geometrian assistenttina 
Korkeakoulussa ja viimeksi assistenttina paitsi edellämai- 
tussa opetusaineessa myöskin huonerakenneopissa.

Opettaj akollegi myönsi pyynnöstä eron matematikan assis
tentille maisteri A. J. Kuuselle 1 p:stä tammikuuta.

V irkavapauksia.
4 p:nä heinäkuuta 1917 Kauppa- ja Teollisuustoimikunta 

myönsi virkavapautta professori A. W. Gardbergille 1 pistä 
syyskuuta 1917 aina 31 piään elokuuta 1918,

6 pina syyskuuta professori Gustaf N y Strömille syysluku
kauden loppuun ja

15 p:nä tammikuuta professori R. Hj. Mellinille kevät
lukukaudeksi.

Opettaj akollegi myönsi virka vapautta 4 p:nä lokakuuta 
ylimääräiselle opettajalle tohtori J. W. Lindebergille syys
lukukauden loppuun.
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ylimääräiselle opettajalle lehtori Gust. Aartovaaralle sa
maksi ajaksi,

18 p:nä lokakuuta professori Gustaf Nyströmille korkein
taan 6 viikoksi,

8 p:nä marraskuuta myönsi opettajakollegi osittaisen 
virkavapauden ylimääräiselle lehtorille B. Ingmannille syys
lukukaudeksi.

24 p:nä tammikuuta sai insinööri Johan Roiha opettaja- 
kollegilta pyytämänsä osittaisen virkavapauden kevätluku
kaudeksi,

2 p:nä toukokuuta sihteri Herman Lihr virkavapautta 
15 p:stä toukokuuta 1 p:ään syyskuuta sekä

30 p:nä toukokuuta kirjaston amanuenssi rouva Blenda, 
von Essen 15 p:stä kesäkuuta 1 p:ään syyskuuta.

Hallinto- ja valiokuntatyöt.
Samoin kuin edellisenä vuonna kuului Korkeakoulun hoito- 

valiokuntaan, joka huoltaa lahjoitusrahastoja ja koulu kassaa, 
rehtori ja vararehtori sekä professorit Holmberg ja Piponius, 
molemmat viimemainitut opettajakollegin uudestaan valit
semat 29 p:nä marraskuuta kalenterivuodeksi 1918. Samana 
päivänä valittiin samoin uudelleen mainituksi vuodeksi pro
fessori Heikinheimo ja v. t. professori Karsten koulu kassan 
ja rahastojen hallinnon revisoreiksi.

20 p:nä syyskuuta asetettiin valiokunta, johon kuuluivat 
professorit Hjelmman, Nyström, Albrecht, Komppa ja Petre- 
lius valmistamaan kysymystä ylimääräisten opettajien ja 
assistenttien palkkaetujen parantamisesta.

Samana päivänä määrättiin valiokuntaan uusien opis
kelijoiden ottamista varten arkkitehti Y. Sadeniemi professori 
Nyströmin sijalle sekä lehtori S. V. Hintikka professori Rom
pan tilalle.

18 p:nä lokakuuta saivat professorit Petrelius ja Malm
ström tehtäväkseen valmistaa ylimääräisen lehtorin B. Ing
manin virka vapauskysymystä.

Samana päivänä jätettiin valiokunnalle, johon kuuluivat 
rehtori, professori Hjelmman ja v. t. professori Karsten harkita
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eri opiskelijoiden hakemuksia, jotka koskivat lukukausi
maksujen vapautusta. 25 p:nä lokakuuta määräsi opettaja- 
kollegi professori Hjelmmanin tilalle prof. Jahnssonin.

25 p:nä lokakuuta kehoitettiin rehtori, vararehtori ja profes
sori Piponius antamaan lausunto Kauppa- ja Teollisuustoimi- 
tuskunnalta saapuneen kirjeen johdosta koskeva valtion 
virkamiesten ja palveluskunnan kalliinajan lisää.

13 p:nä joulukuuta asetettiin valiokunta, johon kuuluivat 
rehtori sekä professorit Holmberg, Hjelmman ja Piponius 
valmistamaan kysymystä professorien ja lehtorien palkka
etujen koroittamisesta.

24 p:nä tammikuuta saivat rehtori sekä professorit Al
brecht, Hjelmman, Petrelius, Ahlfors, Juselius, Kolster, Heikin
heimo ja Kyrklund sekä lehtori Saraoja tehtäväkseen antaa 
lausunto professori Ahlforsin tekemästä ehdotuksesta Korkea
koulun siirtämisestä toiseen paikkaan.

22 p:nä huhtikuuta valittiin rehtori, vararehtori, ynnä 
professorit Strukel ja Albrecht viemään kiitoskirjelmä saksa
laisten sotajoukkojen yhkomentajalle kreivi von der Ooltzille 
kiitollisuuden osotuksena siitä verrattomasta avusta, jonka 
saksalaiset joukot olivat lailliselle armeijallemme antaneet 
kapinan kukistamisessa.

2 p:nä toukokuuta asetettiin komitea valmistamaan arkki- 
tehturiopetuksen uudelleen jäjestämiskysymystä. Opettaja
kunnasta valittiin tähän lehtori U. Nyström sekä arkkitehti Y. 
Sadeniemi, joiden avuksi opettajakollegi päätti kutsua 
lisäksi ylitirehtööri O. Tarjanteen sekä arkkitehdit Eliel Saa
risen ja Armas Lindgrenin komitean jäseniksi.

Hallituksen myöntämät määrärahat.

Suomen Senatti myönsi kirjeessä 10 p:ltä lokakuuta 
palkkionkorotuksena kullekin professorille 4,000 mk sekä 
lehtorille 2,500 mk,

kirjeessä 10 p:ltä lokakuuta kalliinajanlisäyksenä virka-
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miehille ja palveluskunnalle, ei kuitenkaan professoreille, 
lehtoreille eikä vahtimestareille, 110 mk kuukaudessa ynnä 
sen lisäksi 30 mk kuukaudessa kutakin 18 vuotta nuorempaa 
lasta kohti.

kirjeessä 25 p:ltä lokakuuta kemiallisen laboratorion tar
peisiin 12,000 mk määrän,

kirjeessä 7 p:ltä marraskuuta 2,000 mk rinnakkaiskurssia 
varten paperiteollisuudessa,

kirjeessä 5 p:ltä tammikuuta uudelleen 2,000 mk sa
maan tarkoitukseen,

kirjeessä 21 p:ltä joulukuuta 1,000 mk lisäyksenä kahden 
talonmiehen apulaisen palkkaamiseksi,

kirjeessä tammik. 12 p:ltä 7,700 mk kahden sähkötekni- 
kan assistentin palkkaamiseen,

kirjeessä 15 p:ltä tammikuuta 4,500 mk sijaisen palkkaa
miseksi professori Mellinille kevätlukukaudella,

kirjeessä 16 p:ltä tammikuuta 2,000 mk Korkeakoulun 
kanslia-apulaisen palkkaamiseksi,

kirjeessä 12 p:ltä tammikuuta 3,000 mk palkkionkoro- 
tuksena assistentti H. R. Roschierille.

kirjeessä 12 p:ltä tammikuuta palkkionkorotuksena kul
lekin professorille ja vakinaiselle lehtorille 2,000 mk.

Koulu kassatta myönsi opetta jakollegi

18 p:nä lokakuuta 600 mk mineralogian assistentin palk
kaamiseksi, 300 mk lahjapalkkiona eronneelle talonmies 
Ståhlbergille, 197 mk muistolahjaksi eronneelle yli vahti
mestari Teiskoselle, 240 mk korvauksena yövahdeille, 835 mk 
20 penniä erilaisten kaavakkeiden painattamiseen sekä 
100 mk manalle menneen professori Max Oker-Blomin muis
toksi tuberkoloottisten kansakoululasten pohjarahastoon,

8 p:nä marraskuuta 200 mk arkkitehturiopiskelijalle Niilo 
Niemelle hyvästä ahkeruudesta ja edistyksestä,

29 p:nä marraskuuta yhteensä 3,000 mk joululahjapalk- 
kiona kansliaapulaiselle ja palveluskunnalle.
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Uusien opiskelijain sisäänotto.

Uusia opiskelijoita otettaessa seurattiin Senaatin kirjettä 
15 p:ltä kesäkuuta 1917, jonka mukaan opettajakollegilla on 
oikeus toistaiseksi ja kunnes siitä toisin määrätään, jos suu
rempi määrä kuin 125 ilmoittautuu, pyrkijäin esittämäin 
todistuksien perusteella, hyväksyä ne, joilla pohjatietoihin 
nähden, varsinkin matematisissa aineissa, parhaiten ovat val
mistuneet teknillisiä opintoja harjoittamaan, jonka jälkeen 
kiinnitetään huomio mahdollisesti saavutettuun työkoke
mukseen sekä arkkitehti opiskelijoihin nähden heidän pii
rustustaitoonsa.

Pyrkijöiden luku oli 188. Näistä hyväksyttiin siis edellä
mainittua periaatetta noudattamalla 125.

Opinloretkiä.

Maassa vallitseviin poikkeus-oloihin katsoen ei opinto- 
retkiä voitu tehdä.

Lahjoituksia.

Palovakuutus-osakeyhtiö »Pohjola» on lahjoittanut 10,000 
mk suuruisen summan stipendeiksi lämpöteknikoille,

arkkitehti Th. Höijer vainajan kuolinpesä arvokkaan 
kokoelman aikakauskirjoja ja arkkitehturi-kuvateoksia, 

kuninkaallinen Teknillinen Korkeakoulu Tukholmassa 
1 kappaleen I osaa professori Henriques’in teosta »Skildringar 
ur Kungl. Tekniska Högskolans historia».

Osakeyhtiö »Tornator» lahjoitti Korkeakoulun aineenkoe- 
tuslaitokselle kojeen kuituaineiden lujuuden määräämiseen 
käytettävien paperinäytteiden valmistamista varten.
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SUORITETUT TUTKINNOT.

Diplomeja suoritettujen tutkintojen nojalla on annettu 
seuraaville opiskelijoille:

Arkkitehtitutkinnossa :

Aspelin, Agda Adele ja 
Niemi, Niilo Antero.

/ nsinööritutkinnossa : 

Insinööriosastolla:

a) tie- ja vesirakennuksessa:
Ojala, Martti Johannes.
Autio, Eino Albin ja 
Koljonen, Väinö Elias.

b) maanviljelysteknikassa:
Mikkeli, Jalmari.

Koneinsinööriosastolla:

a) Konerakennuksessa:
Ahlman, Martin Gustaf.
Nieminen, Urpo Arvid.
Revell, Ilmari, ja 
Skogström, Anders Evert.

b) sähköteknikassa:
Heikel, Kaarlo Olavi.
Hiltula, Eino Armas.
Johansson, Teodor Edvin.
Juselius, Otto Harald.
Lindholm, Ragnar Fredrik Werner ja 
Schalin, Sigmund Rafael.
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c) tehdasteollisuudessa:
Donner, Väinö Otto Johannes.

Kemiallisella osastolla:

Hjelt, Paul Otto Immanuel (oivallisesti). 
Pajanen, Walter Mikael.
Peltonen, Urho Pellervo.
Rautio, Kaarlo ja 
Salminen, Yrjö Johannes.

maanmittausosastolla: 

Appelberg, Th. Sigfrid.

Diplomin suoritetun tohtori-insinööritutkinnon nojalla 
on saanut insinööri Rolf Helmer Roschier.

Todistus diplomitutkinnon ensimäisessä eli yleisessä osassa 
on annettu seuraaville opiskelijoille:

Arkkitehturiosastolla:

Ojala, Toini Margareta.
Peltonen, Kustaa Jalmari. <•
Sjöblom, Frans Ernst.

Insinööriosastolla:

Haataja, Johan Petter.
Heikkilä, Veikko Vihtori.
Helin, Tykö William.
Häyrinen, Sulo Wilho.
Juusela, Niilo Verner.
Kuittila, Nils Verner.

3
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Kuokkanen, Heikki Veikko. 
Kurkijärvi, Eino Johannes. 
Laitinen, Yrjö.
Lindgren, Karl Johan Erkki. 
Mustonen, Kaarlo Väinö Valdemar. 
Nordström, Torsten Edvin.
Nyström, Gunnar Mikael.
Reinholm, Johan Fredrik.
Roos, Gustaf Rafael.
Saarivirta, Niilo Rafael.
Salminen, Kalle Lauri.

Koneinsinööriosastolla

Aho, Kustaa Jalmari.
Borg, Hugo Ilmari.
Bucheri, Birger Jarl Maximilian.
Colliander, Nils Benjamin.
Fleischer, Fredrik Wilhelm.
Chdin, Karl Johannes.
Hakala,, Kauko Ilmari.
Harju, Väinö Aukusti.
Helén, Pauli Ilmari.
Höglund, Artur Gustaf.
Häggman, Ruben Vilho.
Kakpa, Sulo Armas.
Kirjalainen, Vilho.
Lagus, Gunnar Wilhelm.
Laurin, Olof.
Lindén, Johan Collet Dedecam.
Linden, Erik Gabriel.
Lindgren, Juho Toivo.
Luukkonen, Lauri Johannes.
Löfgren, Gustaf Einar.
Möytyri, Toivo.
Nikiforow, Boris.
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Oj ander, Juho Yrjö. 
Parkkinen, Aari.
Pellinen, Heikki Tapio. 
Pitkänen, Matti Raimund. 
Salovaara, Johan Ilmari. 
Skyttä, Yrjö.
Sohiman, Torsten Rafael. 
Strömberg, Frans Birger. 
Tammisto, Lenni Albert. 
WesÜin, Fritiof Reinhold. 
Zilliacus, Anders Bertel. 
Östman, Karl Max.

Kemiallisella osastolla:
Berggren, Martti Emil Edvard.
Boxström, Rafael.
Forss, Herman.
Halonen, Yrjö.
Talanterä, 1 h anto Villehad.

Maanmittausosastolla: 
Kronholm, Akseli Hugo.

Stipendit ja palkinnot.

Korkeakoulun vuosirahasääntöön merkitystä määrärahasta 
tieteellisten töiden avustamiseksi ei ole jaettu mitään stipen
dejä. Vallitsevien olojen vuoksi ovat myöskin lahjarahastojen 
korot, joita säännöllisesti kevätlukukaudella stipendeinä on 
jaettu, tällä kertaa jääneet käyttämättä. Kaksi opiskelijaa 
arkkitehturiosastolla ovat saaneet pienet palkinnot hyvin 
suoritetusta mittaustyöstä nini. N. A. Niemi ja V. A. Hollo. 
joille kummallekin jaettiin 50 mk.

Vuosirahasääntöön otetusta matkarahasta opettajille on 
Senaatti, ehdoilla että passeja ulkomaanmatkoja varten voi-
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täisiin saada, myöntänyt prof. G. Kompalle 2,500 mk, prof. 
R. Malmstromille 3,000 mk, prof. A. Juseliulcselle 2,500 mk 
sekä tohtori S. Kilvelle 2,500 mk.

Opettajien tieteelliset julkaisut.
Prof. R. Malmstræn on suomalaisen tiedeseuran » öfver- 

sikt»-sarjassa julkaissut seuraavat kirjoitukset:
»Zur Theorie der Elektrodynamik»;
»Zur Theorie der Versuche von Kaufmann und Bucherer 

über ß-Stahlen»;
»Versuch einer Erweiterung des Riemannschen Elementar- 

gesetzes» ;
»Bemerkung zu dem Axifsatz »Zur Theorie der Elektrodyna

mik» ;
Lehtori 8. V. Hintikka on julkaissut yhdessä Prof. G. 

Kompan kanssa Suomalaisen Tiedeakatemian julkaisuissa 
kirjoituksen nimeltä:

»Totalsynthese des Norkamphers» sekä sovelluttanut furfu- 
rolin erään rikkivärin raaka-aineeksi, joka menettelytapa on 
saanut patentin Suomessa sekä muutamissa muissa maissa. 
Sen lisäksi hän on toiminut Kotimaisen työnliiton aikakaus
lehden toisena toimittajana ja siinä julaissut useita teknillis
taloudellisia kirjoitelmia.

Arkkitehti Werner von Essen on painosta julaissut Taide
teollisuus keskikoulun vuosikertomuksen lukuvuosilta 1915 
—1918 sekä eri kirjotelmia sanomalehdistössä.

Kirjasto.
Lukuvuonna on kirjastoon tullut lisää 303 uutta kirjaa 

ja 170 aikakauskir j anidettä. Kirj alaino jen luku oli 1,783.

Aineenkoetuslaitos.
Kesäk. 1 p:stä 1917—31 p:ään toukok. 1918 on seuraava 

määrä tutkimuksia suoritettu:
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Ensimäisellä osastolla:
Tilauksia Kokeita

Yksinkertaisia vetokokeita rauta-, teräs-, takki
rauta-, pronssi-, messinki- ja aluminiumi-
sau voilla.................................................. 34 169

Vetokokeita hihnoilla ja mäkivöillä....... 3 6
Vetokokeita teräslankaköysillä .......................... 1 1
Taivutuskokeita takkirautakangilla......... 3 50
Raudan kovuuden ja kemiallisen kokoonpanon

tutkimuksia ...................................................... 1 1
Taivutuskokeita puusauvoilla.................. 3 33
Tutkimus, jonka tarkotus oli saada selville me

nettelytapa metallikuoren synnyttämiseksi 1 1
Malmien, metallien ja metalliseosten kemiallisia

tutkimuksia ...................................................... 41 67
Yhteensä 87 318

Ф
Toisella osastolla:

Tilauksia
Sementtitutkimuksia ...................................................... 33
Betonia ............................................................................... 12
Tiiliä ................................................................................... 1
Öljyjä .................................................................................. 6
Polttoaineita ...................................................................... 48
Muita tutkimuksia ............................................................ 30

Yhteensä 130

Kolmannella osastolla:

Tervakosken paperitehtaan virallisen paperin täydellisiä 
tutkimuksia:

Tilauksia
virallista paperia N:o 1 ............................................... 4

» » N:o 2 ...............................................  42
» » N:o 3 ................................................ 18



Yksityisten henkilöitten tilaamia tutkimuksia:

lujuusominaisuuksien y. m. tutkimuksia eri paperi- 
lajeissa ............................................ .........................  17
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Yhteensä 81

Lahjoitettujen rahastojen suuruus 31 p:nä jouluk. 1917.

Polyteknillisen opiston rahasto ............. Smk 8,414: 40
G. L. Lundgren’in »   » 10,292: 92
A. O. Saelan’in »   » 686: 25
F. A. Sjöström’in »   » 29,849: 01
G. Gygnaeuksen »   » 4,353: 56
E. Lek ve’n »   » 4,732: 72
J. Ph. Paimen’in »   » 28,537: 22
C. G. Sanmark’in »   » 55,025: 27
Teknillisten tieteiden »   » 38,981: 64
A. Wreden »   » 11,566: 68
Aleksanteri II:n »   » 11,397: 25
Suomen sotaväen upseerikirjaston ra

hasto ........................................................ » 3,186: 10
Töölön sokeritehdas O. Y:n rahasto ... » 25,629: 03
Hallonblad puolisojen » ... » 56,523: 60
Leo Lindelöf’in » ... » 3,149: 59
Joseph Bremer’in » ... » 31,090: 84
Aug. Palmberg’in » • • • »_____ 56,138: 12

Yhteensä Smk 379,554: 20

Helsingissä elokuussa 1918.

T. Hirn.
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