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Teknillisen korkeakoulun 
VUOSIKERTOMUS

Työvuosi 1916—1917.

Rehtorin avajaispuhe n/gl6.

Arvoisat läsnäolijat!
Suomen Teknillinen Korkeakoulu alot- 

taa yhdeksännen työvuotensa edellytyk
sillä, joihin vallitsevat olosuhteet yhä va
kavammin painavat leimansa. Suurim
massa osassa Eurooppaa riehuu edelleen
kin sodan kauhut, jopa vielä suuremmalla 
vimmalla kuin koskaan ennen, ja joskin 
maamme toistaiseksi on säästynyt varsi
naiseksi sotatantereeksi joutumasta, niin 
olemme kuitenkin monella tavalla saa
neet sodasta kärsiä. Tervettä kehitystä 
haittaa se ääretön paine, jonka alaisena 
koko taloudellinen elämämme on. Ajatel
kaamme vain kuinka peräti oudoissa olo
suhteissa pääelinkeinojamme nykyään täy
tyy harjoittaa. Mitä suunnattomia vaati
muksia asetetaan esim. nykyään Suomen 
maanviljelykselle, kun muualta saatavan 

viljan tuonti on tullut epävarmaksi. Kuinka luonnottomas
sa tilassa onkaan kauppamme ja kuinka epänormaaleissa 
oloissa työskentelee teollisuutemme, kun esim. puuvillaa 
on tehtaitamme varten täytynyt hevosilla kuljettaa Jää
meren rannoilta, halki koko Lapinmaan, rautatieasemalle, 
josta sen lähetystä määräpaikkaan vielä vaunujen puute
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on vaikeuttanut. Kaikista hankaluuksista huolimatta on 
teolhsuus monessa tapauksessa kyllä saavuttanut menes
tystäkin, mikä kuitenkin melkeen poikkeuksetta on tila
päistä laatua.

Yleensä voi sanoa että maailmansodan vaikutukset sekä 
sotia käyvissä että neutraaleissakin maissa mitä voimak
kaimmin ilmaantuvat teollisuudessa. Kun tulokset meidän 
aikamme taisteluissa etupäässä riippuvat siitä paljoko tehoisia 
ampuma varo ja ja muita teknillisiä apukeinoja on saatavissa, 
ja tämä taas on riippuvainen tehtaiden kvalitatiivisesta ja 
kvanttitatiivisesta valmistuskyvystä, niin siis toisen mahti- 
ryhmän tekniikka käy sotaa toisen mahtiryhmän tekniik
kaa vastaan. Teollisuus on niinmuodoin nykyään välikappa
leena kansainvälisen vihan käsissä suuremmassa määrässä kuin 
koskaan ja teknillisillä apukeinoilla tuhotaan ihmisiä enem
män kuin milloinkaan ennen. Tämän mieltä masentavan tosi
asian edessä tulee houkutelluksi luomaan silmät hetkeksi taak
sepäin ja palauttamaan muistiin kahta teollisuuden merkkita
pausta, jotka osittain suoranaisesti osittain välillisesti ovat vai
kuttaneet ihmishenkien 'pelastukseen, ja joittenka siunausta- 
tuottavat vaikutukset tulevat ulottumaan läpi kaikkien aiko
jen. Toisella tarkoitan turvalampun eli kaivoslampun keksi
mistä, mikä tapahtui sata vuotta sitten, toisella taas ensimäi- 
sen valtamerenalaisen sähkökaapelin laskemista, tasan viisi
kymmentä vuotta takaperin. Molemmat ovat merkityksel
tään koko ihmiskunnalle niin suuria, että jos ajat muuten 
olisivat juhlimiseen sopivia, näiden kahden tapauksen joh
dosta todella kannattaisi panna toimeen riemujuhlia kai
kissa maissa.

Ajatelkaamme ensiksi mikä merkitys nykyään kivihiil
ten käyttämisellä on. Suurissa sivistysmaissa ovat metsät 
siksi harvinaisia, että polttopuut eivät kauvan riittäisi edes 
ruuan laittoon ja huoneitten lämmitykseen, vielä vähem
män teollisuuteen. Ainoastaan niin yleisesti tarjolla oleva 
ja tehoisa polttoaine kuin kivihiili on tehnyt nykyisen 
teollisen elämän mahdolliseksi. Meidänkin metsärikkaassa 
maassamme ovat tehtaat, rautatiet ja höyrylaivat sodan
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sytyttyä saaneet tuntea kuinka suuria hankaluuksia syn
tyy kun kivihiilten tuonti lyhemmäksikin aikaa tulee este
tyksi, Mutta kivihiilten saanti maaemon povesta ei suin
kaan ole mikään helppo tehtävä. Jos kaivostyö yleensä 
kuuluu kaikkein raskaimpiin sekä mieltä että ruumista 
rasittaviin työmuotoihin, niin koskee tämä mitä suurim
massa määrässä kivihiilten nostamista. Satoja metriä 
maan alla saa kivihiilityömies viettää päivänsä kuu
massa, tukehduttavassa ilmassa, huonossa valaistuksessa, 
ruumis vielä monasti likomärkänä katosta vuotavasta vesi
sateesta. Tämän lisäksi tulee vielä se että työmiestä useis
sa kaivoksissa uhkaa alituinen hengenvaara jos suo- 
kaasua eli metaania hiilistä vapautuu ja sekoittuu ilmaan 
räjähtäväksi kaasuseokseksi. Metaanikaasua löytyy etenkin 
lihavissa kivihiilissä suurempiin tai pienempiin onteloihin 
sulkeutuneena, mahdollisesti myöskin itse hiiliaineeseen liuen
neena, ja kun hiiliä louhii, tulvii kaasu esiin. Koska se on 
aivan hajuton, saattaa sen määrä helposti työmiehen huo
maamatta nousta niin suureksi että seos kipinän tai liekin 
vaikutuksesta räjähtää. Seuraukset kaivosräjähdyksistä 
ovat, kuten kaikki tiedämme, kerrassaan hirmuisia, osittain 
sen vuoksi että kaasupaineen äkkinäinen kasvaminen len
nättää kaikki irtonaiset esineet pitkien matkojen päähän murs
katen ihmiset ja eläimet, osittain siitä syystä että palamis- 
tuotteiden joukossa aina on suuret määrät hiilioksiidia, joka 
pääasiassa on syntynyt kaivoksissa löytyvästä hiilitomusta, 
ja joka ollen erittäin myrkyllinen, tappaa lyhyessä ajassa 
vielä nekin työmiehet, jotka räjähdyksen mekaaninen tuho- 
työ oh säästänyt. Arvaamattoman suuren palveluksen ih
miskunnalle teki siis Sir Humphrey Davy, kun hän v. 1816 
rakensi tunnetun kaivos- eli turvalamppunsa, jonka kaikki 
muistamme ensimäisiltä kemiatunneiltamme, ja joka ai
kojen kuluessa on pelastanut tuhansia, jopa kymmeniätu
hansia ihmisiä varmasta kuolemasta. Turvalampun muo
dostaa sylinterimäinen, metallista tehty öljysäiliö, jonka 
päällä on lyhyestä metalliputkesta tehty poltin sydämineen. 
Öljysäiliön jatkona polttimen ympärillä on heikosti
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kartiomainen metallilankaverkko ja tämän päällä on vih
doin joko metallilevystä tai verkosta tehty kansi eli katto. 
Kun nyt työmies tällaisella lampulla tulee 5—6% tahi 
enemmän metaania sisältävään ilmaan, niin syttyy tosin 
metalliverkon sisällä oleva kaasuseos, mutta räjähdys ei 
etene ulommaksi, koska metalliverkko estää lämpöasteen 
nousemasta syttymistemperatuuriin saakka. Myöhempinä 
aikoina on turvalamppua monella tavalla parannettu. Niinpä 
metalliverkko nykyään tavallisesti tehdään kaksinkertaiseksi, 
niin että sen vaikutus on varmempi, verkon alapuolella on 
lasinen sylinteri, jotenka valo paremmin tulee hyväksi käy
tetyksi, lampun avaamista kaivoksessa estää nerokkaasti 
rakennettu lukko, sammunut lamppu voidaan sytyttää 
laitoksella, joka sijaitsee itse lampun sisässä, niin että työ
mies ei tule viekotelluksi ottamaan tulitikkuja mukaansa 
j. n. e. Erityistä huomiota ansaitsee se seikka että uuden
aikaisissa turvalampuissa liekin muodosta voi päättää kuinka 
paljon metaania kaasussa on. Turvalamppu toimii siis myös
kin kaasuseoksen analysaattorina, ja tämän se tekee niin oi
vallisesti, että varmuudella voi todeta jo 0,1—0,2 %:n 
metaanimäärän kaivosilmassa.

Vaikka turvalamppu jen käyttäminen kaikissa kaivok
sissa, joissa metaania kehittyy, on pakolliseksi määrätty 
ainakin jokaisessa sivistysmaassa ja vaikka muitakin varo
keinoja mitä huolellisimmin noudatetaan, ei kuitenkaan 
vielä ole voitu kaivosräjähdyksiä aivan välttää. Vaarallisen 
kaasuseoksen voi kaivoksessa sytyttää kipinä, jonka työ
kalut aikaansaavat vuoreen iskiessään, tahi sähkökipinä, 
taikka saattaa onnettomuus johtua työmiesten omasta 
kevytmielisyydestä, kun he ankarista kielloista huolimatta, 
esim. sytyttävät tulitikun. Vuosittain tuhoutuu kaivos- 
räjähdyksien kautta keskimäärin 3—4 työmiestä tuhan
nesta, ja jokaista 500,000 tonnia hiiltä kohti täytyy yhden 
ihmiselämän tulla uhratuksi. Tästä voi aavistaa kuinka 
vaarallista kivihiilten louhinta olisi, jos turvalamppu jen 
käyttäminen vielä olisi tuntematon. Työväen suojelu sta 
tarkoittavien laitosten joukossa ei ole yhtään ainoata,
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joka ihmishenkien pelastajana olisi turvalamppuun ver
rattava.

Toinen mainitsemani teknillinen merkkitapahtuma, en- 
simäisen onnistuneen at lan tina laisen sähkökaapelin laske
minen Euroopan ja Ameriikan välille, on uljaimpia todis
tuksia siitä kaikkia esteitä voittavasta uutteruudesta, ra
jattomasta uhraa vaisuudesta ja horjumattomasta uskosta 
suunnitelmain onnistumiseen, joka ilmaantuu niin monessa 
tekniikan suurtyössä. Muistettakoon että ennenkuin vuo
den 1866 kaapeli onnellisesti saatiin toimimaan, oh tämän 
jättiläisprobleemin ratkaisemiseksi työskennelty jo 9 vuotta, 
ja turhaan menneistä yrityksistä oli täytynyt maksaa oppi
rahoja noin 70 milj. markkaa. Mutta kun vaikeudet kerran 
oli voitettu, olivat työn hedelmätkin suuremmoiset. Huoli
matta siitä että alussa sähköttäminen Ameriikkaan oli kovin 
kallista, jokainen sana maksoi näet yli 20 Sm., käytettiin 
kaapelia niin ahkeraan, että jo seuraa vana vuonna täytyi 
rakentaa toinen kaapeliyhteys Euroopan ja Pohjois-Ameriikan 
välille. Nykyään näitä maanosia yhdistää toisiinsa koko
naista 15 eri kaapelia, jotka kaikki kulkevat Pohjois Atlantin 
alitse. Muissakin valtamerissä kulkee noita uuden ajan tek
niikan luomia hermosäikeitä ristin rastin, niin että koko 
maapallo nyt on kaapeliverkon ympäröimä. Yaltameri- 
kaapelien yhteenlaskettu pituus lienee yli V2 miljoonaa 
kilometriä. Tästä määrästä on suurin osa Englannin hal
lussa, ja laajalti haarautuneeseen kaapeliverkkoon perustuu 
juuri etupäässä Englannin herruus maailmankaupassa, sa
moinkuin osittain sen poliittinenkin mahti. Itsestään on 
selvä että merentakaiset telegraafiyhteydet myöskin koko 
ihmiskunnalle ovat tuottaneet suunnatonta hyötyä.

Teknilliseltä kannalta katsottuna ovat kaapelitele- 
graafit kuitenkin verrattain epätäydellisiä laitoksia. Kaa
pelit vahingoittuvat sangen helposti, ja siitä syystä täy
tyy niitten ylläpitoon pitää varalla kokonainen pieni 
korjauslaivasto. Sodan aikana 'on tietysti erittäin vaikeata 
estää vihollista kaapeleita vahingoittamasta, ja kaikki yri
tykset saada aikaan kansainvälinen sopimus kaapeleitten
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rauhoittamiseksi sodan kestäessä ovat toisteiseksi rauenneet 
tyhjiin. Kun edelleen vedenalaisten telegraafien työsken ely 
on verrattain hidasta ja niitten perustaminen vaatii äärettö
miä kustannuksia, niin uusia valtamerenalaisia kaapeleita 
tuskin enää tulevaisuudessa lasketaan. Kaapelisähkötys on 
jo pääasiassa tehnyt tehtävänsä.

Mutta kun tämä vanha uskollinen palvelija toimensa 
päättää, niin sen merkitystä arvosteltaessa ei saa jättää mai
nitsematta yhtä sen pääansiota, nim. että se mitä suurim
massa määrässä on kehittänyt tarvetta kansainvähseen 
ajatustenvaihtoon. • Tätä tarvetta se ei enää itse ole voinut 
täydellisesti tyydyttää, mutta juuri sen kautta se on raivan
nut tien langattomalle telegraafille, jota edeltäjän pahimmat 
epäkohdat ei enää haittaa, ja jolle tulevaisuus kuuluu. 
Kipinäsäh köty ksen tärkeimpiä käytäntöjä on valtam eren- 
laivoissa, jotka enimmäkseen nykyään ovatkin tällä uudella 
keksinnöllä varustettuja. Sen kautta ne voivat olla yhtey
dessä muitten kaukana näköpiirin ulkopuolella olevien lai
vani kanssa ja niiltä pyytää apua vaarojen uhatessa. Monet 
onnettomuudet ovatkin jo sen kautta tulleet estetyiksi tai 
ainakin rajoitetuiksi. Niin tekniikka sähkölennättimistäkin 
siis kuten turvalampuista on luonut mitä tärkeimpiä apukei
noja ihmishenkien pelastukseen, ja tätä on lohdullista muis
tella juuri nyt, kun tekniikan avulla ihmisiä niin suunnatto
masti tulee tuhotuiksi.

Siirtykäämme nyt korkeakoulumme oloihin tarkasta
maan erästä opetuksen yhteydessä olevaa tärkeää kysy
mystä. Kun Polyteknillinen Opisto kahdeksan vuotta sitten 
muutettiin Teknilliseksi Korkeakouluksi, oli suurin opetusta 
koskeva uudistus verrattain laajan opintovapauden järjestä
minen. Ennen tapahtui opetus kurssittain eli luokittain 
kuten oppikouluissa, ja joka kevätlukukauden lopussa ta
pahtuvassa arvostelussa oppilas joko siirrettiin seuraa valle 
kurssille tai jäi toiseksi vuodeksi kurssillensa. Useimmat 
suorittivat insinööri- tai arkkitehtitutkintonsa neljässä vuo
dessa, maamittarien opintoaika oli normaalisti edistyville 
kaksivuotinen. Nykyään suorittavat ylioppilaat tutkintonsa
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vapaammin. Johtona on heillä tosin normaaliopintosuuni- 
telmansa, mutta sen orjallinen noudattaminen ei kaikille ole 
mahdollinen eikä edes aina suotavakaan. Se vain määrät
tiin opintosäännöissämme että opintojen laajuus piti pysyä 
samana kuin Polyteknillisessä Opistossa, paitsi maanmittaus- 
osastolla, jossa opinnot tulivat kolmivuotisiksi. Muilla 
osastoilla jäi normaaliopintoaika siis nelivuotiseksi. Kun 
meillä nyt on jo verrattain pitkä-aikainen kokemus opinto- 
vapaudesta,' niin on mieltä kiinnittävää tarkastaa missä 
määrin tutkintosäännöissä mainitun normaaliopintoajan 
ylläpitäminen on ollut mahdollista. Jo kolme vuotta sitten 
kosketteli arvoisa edeltäjäni samaa asiaa, mutta silloin ei 
kysymyksen lopullinen ratkaisu vielä ollut mahdollinen, 
koska niin moni ennen syksyä 1913 Korkeakoulusta päässyt 
oppilas oh harjoittanut opintoja jo Polyteknillisessä Opis
tossa, joten opinto vapauden vaikutus opiskeluaikaan ei 
voinut täydellisesti tulla näkyviin. Toisin on asian laita 
nykyään. Jos otamme lukuun kaikki ne monet miehet ja 
naiset, jotka viimeisenä kolmena vuonna ovat saaneet päästö
todistuksen Korkeakoulusta, niin saamme tilastollisen ai
neiston, joka sangen hyvin kelpaa kysymyksessä olevan 
asian selvittämiseksi. Tällä ajalla on nim. valmistunut 
kaikkiaan 153 insinööriä ja arkkitehtia, ja joskin näistäkin 
vielä osa, luvultaan 22, oli Polytekmllisen Opiston kir
joissa, niin tällä seikalla on vain alaarvoinen merkitys, sillä 
alkuopinnot olivat silloin jotakuinkin samallaiset kuin nytkin.

Jos siis ensin kiinnitämme huomiomme arkitehtuuriosas- 
ton tutkintoihin, niin voimme todeta että viimeisen kolmen 
vuoden kuluessa kaikkiaan 30 nuorta arkkitehtiä on täällä 
saanut päästötodistuksensa. Keskimääräinen opiskeluaika 
on ollut noin IIV2 lukukautta, jota vastoin opintoaika 
Korkeakoulun perustamisesta vuoden 1913 kevätluku
kauden loppuun oli keskimäärin ollut vaan 9 У2 lukukautta. 
Viimeisten vuosien kuluessa olisi siis opintoaika pidentynyt 
kokonaisen vuoden verran. Tähän tulokseen voi löytyä monta 
syytä. Ei ole suinkaan sanottu että opintojen harjoittelu 
nykyään tapahtuisi vähemmän intensiivisti kuin ennen,
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sitävastoin on todennäköistä että vaatimuksia eri aineissa 
tällä kuten muutamalla muullakin ammattiosastolla on 
vähitellen lisätty. Edelleen on arkkitehtuuriosastolla nykyään 
käynyt taveksi työskennellä piirustuskonttoreissa ja ra
kennuksilla enemmän kuin ennen, ja tämä on tietysti osal
taan suuressa määrin viivyttänyt loppututkintojen suoritta
mista. Mutta toiselta puolen on valmistuneelle arkkitehdille 
tietysti ollut eduksi, jos hän lukujen ohessa ansaitsemalla on 
voinut opintovelkojaan pitää kohtuullisten rajojen sisällä, 
ja jos työ sitäpaitsi on ollut tarpeeksi monipuolista ja opet
tavaista, niin se suuressakin määrin on voinut edistää Korkea
koulussa saatujen tietojen sulattamista. Nykyään vaadi
taankin arkkitehtuurioppilailta puolen vuoden käy
tännöllinen harjoittelu, ennenkuin he saavat päästö
todistuksensa Korkeakoulusta. Mitä arkkitehtien opintoihin 
muuten tulee, niin lyhyin aika päästötutkinnon suorittami
seen on ollut kahdeksan lukukautta, ja 30:stä oppilaasta on 
vain 6 päässeet näin vähällä, jota vast öin yhdeltä on ku
lunut kokonaista 17 lukukautta kunnes toivottu päämäärä 
oli saavutettu.

Insinöörejä on viimeisenä kolmena vuotena valmistunut 
lähes yhtä monta kuin arkkitehtejä, nim. 28. Näistä tulivat 
enimmät, 23, tie- ja vesirakentajiksi ja ainoastaan 5 maan- 
viljelysinsinööreiksi. Edellisten opintoaika Korkeakoulussa 
oli keskimäärin 11 lukukautta, jota vastoin maan vilj elysinsi- 
nöörit suoriutuivat 9:ssä. Kuitenkin täytyy muistaa että 
viimemainituilta vaaditaan melkoinen määrä yliopistoluku
jakin, niin että heidän opintonsa varmaan yleensä tulevat 
ainakin yhtä pitkäaikaisiksi kuin tie- ja vesirakennusinsinöö- 
rien.

Kolme vuotta sitten oli insinöörien opiskeluaika keski
määrin 10 lukukautta, ja tähän verrattain alhaiseen keski
arvoon vaikutti varmaan suureksi osaksi se, että muutamat 
nim. ne jotka olivat etupäässä Polyteknillisessä Opistossa 
käyneet, olivat suorittaneet lukunsa jotenkin lyhyessä ajassa. 
Jo silloin näyttivät vapaat opinnot vaikuttaneen pidentä
väsi i lukuihin ja nyt ei ole enää epäilemistäkään siitä että
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neljässä vuodessa insinööriksi valmistuminen vain ani har
vassa tapauksessa on mahdollista. Näin lyhyessä ajassa suo
riutuivat vain kaksi noista 23:sta äskenmainitusta tie- ja 
vesirakennusalalle antautuvista oppilaistamme. Koska tällä 
ammattiosastolla, mikäli asiaa tuntevilta henkilöiltä olen 
kuullut, vain harvoissa tapauksissa lukukausien aikana sivu
töitä ansion vuoksi harjoitetaan, niin opintoajan pitenemi
nen etupäässä johtunee siitä, että vapaassa opiskelussa on 
vaikeampi käyttää aikaa yhtä tarkkaan hyväksi kuin entisen 
yksityiskohtia myöten suunnitellun opintojärjestyksen valli
tessa. Sitäpaitsi pyrkivät vaatimukset pakostakin lisäänty
mään, koska niitten kohtuullista määrää ei enää yhtä hel
posti voi silmälläpitää kuin ennen.

Tulemme sitte suurimpaan ammattiosastoomme koneen
rakennusosastoon, josta vuosina 1908—13 valmistui keski
määrin 50 % kaikist a päästöt ut kinnon suorittaneista oppi
laistamme. Nykyäänkin koneenrakennusosasto on kaikista 
suurin, vaikka se edellisiin vuosiin verraten on hieman vä
hentynyt. Viimeisenä kolmena vuonna oli nimittäin koneen
rakentajia, sähköteknikot ja tehdasinsinööritkin mukaan luet
tuina, 47 % kaikista valmistuneista. Väheneminen oli siis 
aivan mitätön. Mitä opintoaikaan tulee, niin varsinaiset ko
neenrakentajat samoinkuin tehdasinsinöörit ovat tarvinneet 
11 lukukautta valmistuakseen. Sähköteknikoilta kului vielä 
noin puoli lukukautta enemmän. Kaikki koneenrakentajat 
yhteensä opiskelivat siis keskimäärin runsaasti 11 lukukautta. 
Saman tuloksen antoivat laskelmat jo kolme vuotta sitten. 
Silloinen rehtori, joka itse oli koneenrakennusosaston opet
tajia, arveli tuon pitkän opintoajan etupäässä johtuneen 
Korkeakoulun aikana vaadituista diplomitöistä. Kun Kor
keakoulun ensiaikoina nämä työt järjestettiin, niin ei ollut 
vielä mitään kokemusta niitten vaikeudesta, vielä vähem
män siitä ajasta, jonka normaalisilla edellytyksillä työsken
televä oppilas tuommoiseen työhön tarvitsisi. Enimmäkseen 
kulutettiin diplomityöhön suunnaton aika, 3—4 lukukautta 
jopa enemmänkin. Toisinaan taisi sattua että diplomityön 
tekijä hankki itselleen toimen kaupungissa ja valmisteli
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diplomityötään vain sivuasiana, jonka ainoa merkitys oli 
siinä, että se oli välttämätön päästötodistuksen saamiseksi. 
Myöhemmin rajoitettiin se aika, jonka kuluessa mainittu 
opinnäyte oli suoritettava, kahdeksi lukukaudeksi. Mutta 
jos me nyt otaksumme että diplomityöhön todella kuluu 
nuo sallitut kaksi lukukautta aivan täydelleen, niin ettei 
sillä ajalla mitään muita opintoja ehtisi harjoittaa, niin ku
luisi muihin lukuihin ja harjoituksiin kuitenkin kokonaista 
9 lukukautta, aika joka ainakin syrjäiseltä tuntuu pitkänlai- 
selta. Missä määrin parannukset tässä suhteessa olisivat 
mahdolliset on asia, jota en ota ratkaistukseni.

Kemiallinen ammattiosasto on aina kuulunut opistomme 
pienimpiin osastoihin. Viimeisenäkin kolmena vuonna on 
kemistejä valmistunut kaikkiaan vain 11. Opintoaika on 
keskimäärin ollut 9 lukukautta, siis lyhyempi kuin millään 
muulla osastolla. Maanmittaritkin ovat nim. tarvinneet 11 
lukukautta, vaikka heidän normaaliopintoaikansa olisi 6- 
lukukautta. Mitä kemisteihin tulee, niin voimme tehdä sen 
mieltä kiinnittävän huomion, että heidän opintoaikansa on 
hieman lyhentynyt. Vuosina 1908—13 sé nim. oli 10 luku
kautta. Nyt kemistiosaston opintoaika, vaikka sekin vielä 
on vähän liian pitkä, paraiten vastaa normaaliopintoaikaa. 
Syynä tähän lienee etupäässä se, että muutokset opetuksessa 
Polyteknillisen Opiston tullessa Teknilliseksi Korkeakouluksi 
tällä osastolla olivat vähäisemmät kuin muilla. Diplomitöitä, 
osittain hyvinkin laajaperäisiä, oli jo pitkiä aikoja suoritettu, 
ja joskin muutamassa pääaineessa vaatimukset suurenivat, 
niin toimeenpantiin taas helpoituksia muilla tahoilla.

Korkeakoulusta päästötodistuksen saaneiden joukossa ovat 
maanmittarit kemistejä lähinnä mitä lukumäärään tulee. 
Maanmittareja on nim. valmistunut kolmena viime vuonna 
12. Opintojaan ovat nämä harjoitelleet nähtävästi perin- 
pohjaisemmin kuin mitkään muut, sillä heillä on, kuten jo 
mainitsin, keskimäärin kulunut 11 lukukautta päästötutkin- 
toon, vaikka normaaliopintoaika käsittää vaan 6 lukukauden 
ajan. Olisiko tämä nyt seuraus sivutoimista, joihin taloudel
liset olot ovat oppilaitamme johdattaneet, vai siitä että
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maanmittareiksi aikovat katsovat edukseen olla lukujen ai
kana ammattiaan käytännössä harjoittelemassa enemmän 
kuin ennen, siitä on vaikea päättää. Luultavasti vaatimuk
sienkin lisääminen on osaltaan vaikuttanut tähän tavatto
man suureen opintoajan pidennykseen.

Niinkuin edellisestä käynee selville saattaa opintoaikaa 
koskevia laskelmia tukea vain verrattain epätäydellisellä ti
lastolla. Olemme tilaisuudessa ottamaan selvän siitä brutto- 
ajasta, joka kuluu, korkeakouluun ilmoittautumisesta päästö
todistuksen saantiin, mutta kuinka paljon aikaa itse opinnot 
vaativat, sitä ei täsmälleen voi sanoa. Kaikissa tapauk
sissa käy tällaisista epätarkoistakin laskuista ilmi että luvut 
ja harjoitukset nykyään yleensä vaativat pitemmän ajan 
kuin säädetyt neljä vuotta. Vaatimukset ovat vapaammin 
päässeet lisääntymään määrään, joka paremmin on sopu
soinnussa ulkomaitten korkeakoulujen ennätysten kanssa ja 
harjoittelu lukujen ohessa on käynyt yleisemmäksi. Mutta 
jos vapaat opinnot itsessäänkin kysyisivät enemmän aikaa 
kuin entiset vuosikurssij ärj estelmään kytketyt, niin on edel
lisillä kuitenkin niin suuri kasvattava merkitys, että palaa
mista aikaisempaan opetusmuotoon ei voida pitää suota
vana. ' '



Korkeakoulun vuosityö.
N euvonantokcrmitea.

Korkeakoulun 4 § mukaan tulee Kauppa- ja Teollisuus- 
toimituskunnan valmistellessa Korkeakoulua ja varsinkin sen 
suhtautumista käytännölliseen tekniikkaan koskevissa tär
keimmissä asioissa vaatia kolmivuotiskaudeksi valitun neu- 
vonantokomitean lausunto. Tämän Senaatin valitseman ko
mitean muodostavat pidieenj olita ja ja viisi jäsentä. Sel
laista komiteaa ei kuitenkaan ole ollut olemassa syyskuun 
1 p:stä 1914 lähtien. Vasta marraskuun 21 p:nä 1916 ilmotti 
Kauppa- ja Teollisuustoimituskunta että neuvonantokomitea 
uudelleen oli asetettu. Tähän komiteaan, jonka toiminta- 
valta alkoi marraskuun 1 p:nä, määrättiin puheenjohtajaksi 
entinen senaattori, todellinen valtioneuvos August Ramsay 
sekä jäseniksi entiset senaattorit, vapaaherra Sebastian Gri
penberg ja Erik Ossian Wuorenheimo sekä maanmittausyli- 
hallituksen entinen ylitirehtööri Otto Sarvi, filosofian maisteri 
Anton Alfthan ja tie- ja vesirakennusten ylihallituksen yli- 
insinööri Otto Fridolf Nyberg.

Opettajakollegi.

Kuluneena lukuvuonna on opettajakollegi kokoontunut 
23 kertaa korkeakoulun sääntöjen mukaisesti opetusta ja 
opiston hoitoa koskevia kysymyksiä käsittelemään. Kolle-
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gin jäsenten luku on enimmän aikaa vuotta ollut 20, joista 
18 vakinaista ja 2 virkaatekevää professoria.

Käsiteltyjen asiain luku oli 191.

Rehtori ja vararehtori.

Korkeakoulun rehtorina heinäkuun 1 p:stä 1916 on toi
minut professori T. Hirn, joka sääntöjen mukaisesti myöskin 
on ollut opettajakollegin puheenjohtajana. Vararehtorina 
on ollut professori A. Juselius.

Osastokollegit.

Osastokollegit ovat kuluneena lukuvuonna kokoontuneet: 
arkkitehtuuriosasto 14 kertaa, insinööriosasto 5 kertaa, kone
insinööriosasto 15 kertaa, kemiallinen osasto 12 kertaa, maan
mittausosasto 11 kertaa, sekä yleinen osasto 8 kertaa. Täl
löin on valmisteltu paitsi useita opetusta koskevia kysymyk
siä myöskin sellaisia asioita, joista erinäiset virastot ja lai
tokset ovat Korkeakoulun lausuntoa vaatineet.

Eri osastojen puheenjohtajina ovat toimineet seuraavat 
opettaj akollegin kolmivuotiskaudeksi 1916—1919 valitsemat 
professorit:

Nyström, Carl Gustaf, arkkitehtuuriosaston;
Holmberg, Carl Emil, insinööriosaston;
Albrecht, Uno Anton, koneinsinööriosaston;
Komppa, Gustaf, kemiallisen osaston;
Petrelius, Alfred Gustaf, maanmittausosaston;
Hjelmman, Alexander Leonard, yleisen osaston.
Notarioina ovat toimineet:
Lindberg, C., arkkitehti, arkkitehtuuriosaston;
Tollander, A., varatuomari, insinööriosaston;
Gardberg, A., professori, koneinsinööriosaston;
Roschier, H., insinööri, kemiallisen osaston;
Tötterman, A., metsähoitaja, sekä helmikuun 1 p:stä
Laukkanen, J., assistentti maanmittausosaston;
Karsten, H., fil. tohtori, yleisen osaston.
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Professorinvirkojen täyttäminen.

Siltarakennuksen professorinviran, joka professori M. 
Strukelin erottua syyslukukaudella 1913, on ollut avoinna, 
täytti Senaatti syyskuun 28 p:nä opettajakollegin enemmistön 
tekemän ehdotuksen mukaan siten että lehtori, insinööri 
Jalmar Castren nimitettiin yllämainittuun virkaan. Loka
kuun 14 p:nä astui professori Castren virkaansa kor
keakoulussa pitämällä julkisen esitelmän aineesta: »Lämpö
tilan vaihtelujen vaikutuksesta holvisiltoihin».

Professori K. F. Slotten kuoleman johdosta avoin fysi- 
kan professorinvirka on edelleen täyttämättä. Hakijain an
sioiden arvostelemista varten opettajakollegi kääntyi asiain
tuntijoiden puoleen, joiksi valittiin professorit A. F. Sundellia 
Gustaf Melander Helsingistä, Per af Bjerkén Tukholmasta 
sekä K. Birkeland Kristianiasta. Koska professorit Sundell 
ja Birkeland ovat ilmoittaneet, ettei heillä ole tilaisuutta suo
rittaa uskottua tehtävää, valittiin kolmanneksi asiaintunti
jaksi professori Th. H omén Helsingistä. Mainittujen asiain
tuntijoiden lausuntoa kuluneena vuonna ei vielä oltu saatu.

Koska viiden vuoden väliaikaisuus, jolloin toista konera- 
kennuksen professorinvirkaa oli hoitanut ensiksi Saksan 
alamainen tohtori E. Tuckermann ja sittemmin insinööri 
Harald Kyrklund, oli päättynyt, julistettiin mainittu virka 
laillisessa järjestyksessä avonaiseksi ja hakivat sitä insinööri 
Harald Kyrklund sekä insinööri T. W. Salonen. Sittenkun 
jälkimäisen anomus hakuajanpidentämisestä hakukelpoisuu
den täydentämiseksi oli evätty, päätti opettajakollegi touko
kuun 24 p:nä ehdottaa insinööri Kyrklundia viransaantiin ja 
nimittikin Senaatti heinäkuun 11 p. hänet kyseessä ole
vaan virkaan.

Nimityksiä ja määräyksiä.
Syyskuun 15 p:nä 1916 määräsi opettajakollegi insinööri 

Edvard Flinckin sähköteknikan assistentiksi syyskuun 1 p:ään 
1918. Samana päivänä otti opettajakollegi insinööri Johan 
Roihan geodesian assistentiksi syyskuun 1 p:ään 1918.
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Syyskuun 28 p:nä määräsi opettajakollegi arkkitehti Ca
rolus Lindbergin arkkitehtuurin assistentiksi syyskuun 1 
p:ään 1918.

Samana päivänä otettiin fil. tohtori Sulo Kilpi sekä insi
nööri C. H. Michelsson analyyttisen kemian assistenteiksi 
kuukauden ajaksi sekä siitä edelleen, jos Senaatilta voitaisiin 
saada tarvittavat määrärahat. Kuten seuraavasta ilmenee 
myönsikin Senaatti tarvittavat varat.

Samana päivänä määrättiin ylioppilaat O. H. Juselius ja 
E. Härkönen mekanikan assistenteiksi syyskuun 1 p:ään 1918.

Samana päivänä määräsi opettajakollegi lehtori S. V. 
Hintikan oman virkansa ohessa hoitamaan osan rehtorin 
opetusvelvollisuuksista korkeintaan 6 viikon aikana.

Samana päivänä määrättiin insinööri K. T. T. Neovius 
edelleen toimimaan konepiirustuksen assistenttina syys
kuun 1 p:ään 1918.

Samana päivänä valittiin insinööri A. Stauffer sekä yli
oppilaat 0. H. Juselius ja V. A. Hollo deskriptivisen mittaus- 
opin assistenteiksi syyskuun 1 p:ään 1918.

Samana päivänä otettiin arkkitehti H. Smedberg rakennus- 
konstruktionin assistentiksi syyskuun 1 p:ään 1918.

Syyskuun 27 p:nä määräsi Kauppa- ja Teollisuustoimitus- 
kunta lehtori S. W. Hintikan hoitamaan kemiallisen tekno
logian opetusta kahtena luentotuntina viikossa sekä johta
maan saman aineen harjoitustöitä siksi aikaa, jolloin reh
tori, professori T. Hirn on rehtorin tehtävien vuoksi tästä 
estetty.

Lokakuun 19 p:nä valitsi opettajakollegi insinööri John 
L. W. Lilljan grafillisen statikan ja insinööritieteiden encyklo- 
pedian v. t. lehtoriksi korkeintaan 6 viikon ajaksi.

Samana päivänä otti opettajakollegi v. t. lehtori V. Smir
noff in venäjänkielen v. t. ylimääräiseksi opettajaksi marras
kuun 1 p:stä syyslukukauden loppuun.

Sittenkun Kauppa- ja Teollisuustoimituskunta opettaja- 
kollegin esityksestä oh suostunut siihen, että laivanrakennuk
sen ylimääräiseen lehtorinvirkäan yhdistetyn palkkion saisi

3
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käyttää insinööri T. Svenssenin palkkaamiseen, ei kuiten
kaan vuotta pitemmäksi aikaa, päätti opettajakollegi mar
raskuun 16 p:nä, asettaa insinööri Svenssenin kyseessä olevaan 
opettaj a toimeen.

Kauppa- ja Teollisuustoimituskunnan kirjelmän mukaan 
marraskuun 14 p:ltä nimitettiin fil. tohtori 0. Okkonen taide
historian v. t. opettajaksi lukuvuodeksi 1916—1917, joksi 
ajaksi professori J. J. Tikkaselle on myönnetty virkavapautta.

Marraskuun 23 p:nä otti opettajakollegi taiteilija J. Haa
pasalon vesivärimaalauksen v. t. opettajaksi 6 viikon ajaksi 
alkanen marraskuun 24 p:stä, jona aikana taiteilija B. La
gerstam sairauden vuoksi oli virasta vapaa.

Kauppa- ja Teollisuustoimituskunnan kirjelmän mukaan 
joulukuun 6 p:ltä nimitettiin fil. tohtori Alvar Palmgren 
kasviopin ylimääräiseksi opettajaksi.

Joulukuun 5 p:nä määräsi Kauppa- ja Teollisuustoimitus- 
kunta insinööri John L. IV. Lilljan hoitamaan grafillisen 
statikan ja insinööritieteiden ensyklopedian viransijaisuutta 
lukuvuoden loppuun.

Maaliskuun 1 p:nä määräsi opettajakollegi taiteilija J. Haa
pasalon vesivärimaalauksen v. t. ylimääräiseksi opettajaksi 
6 viikon ajaksi.

Maaliskuun 1 p:nä määräsi opettajakollegi insinööri Hj. 
Petterssonin toistaiseksi ei kuitenkaan 4 kuukautta kauem
maksi, hoitamaan ylimääräistä teollisuustalousopetuksen 
lehtorin virkaa.

Maaliskuun 6 p:nä määräsi Kauppa- ja Teollisuustoimi- 
tuskunta insinööri Hj. Petterssonin v. t. ylimääräiseksi 
teollisuus-talousopetuksen lehtoriksi kevätlukukauden lop
puun virkavapautta nauttivan insinööri Ingmanin sijaisena.

Sittenkun Kauppa- ja Teollisuustoimituskunta oli myöntä
nyt tarvittavan määrärahan arkkitehtuuri Hirn assistentin 
palkkaamiseksi kevätlukukauden aikana, määräsi Opettaja
kollegi maaliskuun 22 p:nä arkkitehti K. N. Borgin mainit
tuun toimeen.

Maaliskuun 29 p:nä määräsi opettajakollegi insinööri 
H. Roschierin kemian assistentiksi eronneen insinööri C. H. 
Michelssonin tilalle.



— 19 —

Kun graf illisen statikan ja insinööritieteiden ensyk
lopedian lehtori Jalmar Castren oli nimitetty siltarakennuksen 
professoriksi, julistettiin ensinmainittu virka laillisessa jär
jestyksessä avonaiseksi ja hakivat sitä silloin insinöörit 
John L. W. Lillja, J. Gummerus, IF. Ingman sekä II. 0. 
Hannelius. Näistä kuitenkin kaksi ensinmainittua peruutti 
hakemuksensa. Valinnassa insinöörien Ingmanin ja Hanne- 
liuksen välillä, piti Opettajakollegi jälkimäistä ansiokkaam
pana, joten insinööri Hannelius huhtikuun 19 p:nä ehdotettiin 
kyseessä olevaan virkaan.

Helmikuun 8 p:nä määräsi opettajakollegi insinööri 
Xavier Slotte’n koneerakennuksen assistentiksi syyskuun 1 
p:ään 1917.

Eronneita opettajia ja assistentteja.

Syyskuun 7 p:nä suostui opettajakollegi assistentti
Viljo Ylöstalon eronpyyntöön sähkötekniikan assistentin
toimesta.

Syyskuun 15 p:nä myönsi opettajakollegi assistentti
T. R. VähäkallioUe pyytämänsä eron geodesian assistentin 
toimesta.

Syyskuun 28 p:nä myönnettiin lehtori, insinööri 31 ax 
Sergeliukselle anomansa ero mekanikan assistentin toimesta.

Helmikuun 8 p:nä sai insinööri A. Strömmer pyytämänsä 
eron koneerakennusassistentin toimesta.

Maaliskuun 15 p:nä opettajakollegi suostui arkkitehti 
H. Smedbergin erohakemukseen huonerakenteiden assis
tentin toimesta.

Maaliskuun 22 p:nä vapautettiin insinööri C. H. 3H- 
chelsson kemian assistentin toimesta.

Kesäkuun 2 p:nä myönsi Kauppa- ja Teollisuustoimitus- 
kunta professori J. J. Tikkaselle hakemansa eron ylimääräi
sestä taidehistorianopettajan toimesta.

Väliaikaisen hallituksen kirjelmän mukaan. kesäkuun 
18 (5) p:ltä nimitettiin professoriksi Onni Älcides Tarjanne 
Yleisten rakennusten ylihallituksen ylitirehtööriksi.
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V irkavapauksia.

Professori T. Hirn, joka rehtorinviran tehtävien vuoksi 
on ollut estetty täyttämästä kaikkia hänelle opettajana 
kuuluvia opetusvelvollisuuksia, vapautettiin Kauppa- ja 
Teollisuustoimituskunnan kirjelmällä syyskuun 27 p:ltä ke
miallisen teknologian I luennoista sekä kemiallisen teknolo
gian harjoitustöiden johtamisesta.

Ylimääräisen lehtorin B. L. Ingmanin vapautti opettaja- 
kollegi syyskuun 15 p:nä teollisuustalousopetuksen velvolli
suudesta kolmen kuukauden aikana lokakuun 1 p:stä lukien.

Syyskuun 28 p:nä vapautti opettajakollegi lakitiedetten 
kandidaatin Herman Lihrin sihteerintoimesta syyslukukau
den loppuun.

Marraskuun 14 p:nä myönsi Kauppa- ja Teollisuustoimitus- 
kunta marraskuun 1 p:stä lukuvuoden loppuun professori 
J. J. Tikkaselle virkavapauden ylimääräisestä taidehistorian 
opettajan toimesta.

Lokakuun 19 p:nä myönsi opettajakollegi yliopettaja 
V. Zilliacuksen virkavapauden venäjänkielen ylimääräisestä 
opettajantoimesta marraskuun 1 p:stä syyslukukauden lop
puun.

Marraskuun 23 p:nä opettajakollegi myönsi virkavapau
den 6 viikoksi alkaen marraskuun 24 p:stä vesivärimaalauk- 
sen ylimääräiselle opettajalle, taiteilija B. Lagerstamille,

Kauppa- ja Teollisuustoimituskunnan kirjelmän mukaan 
maaliskuun 6 p:ltä vapautettiin ylimääräinen lehtori B. 
Ingman teollisuus-talousopetuksen velvollisuudesta kevät
lukukautena.

Maaliskuun 1 p:nä opettajakollegi myönsi taiteilija B. 
Lagerstamille 6 viikon virkavapauden vesivärimaalauksen 
ylimääräisen opettajan toimesta.

Toukokuun 30 p:nä p:nä Senaatti myönsi siltarakennuk- 
sen professorille Jalmar Castrenille virkavapauden maini
tusta professorin virasta Teollisuushallituksen yli-intenden- 
tintoimen hoitamista varten.
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Hoito- ja valiohuntatyöt.

Korkeakoulun hoito valiokuntaan, joka hoitaa korkeakou
lulle lahjoitettuja rahastoja sekä n. s. koulukassaa, 
ovat kuluneena vuonna kuuluneet rehtori, professori Hirn, 
puheenjohtajana, vararehtori, professori Juselius sekä pro
fessorit Holmberg ja Piponius. Koulukassan ja rahastojen 
tilien tarkastajina kalenterivuonna 1916 ovat toimineet pro
fessori M. Heikinheimo ja v. t. professori H. Karsten.

Syyskuun 7 p:nä opettajakollegi asetti uusia ylioppilaita 
hyväksymään tutkijalautakunnan, johon valittiin rehtori, 
professorit Holmberg, Albrecht, Petrelius ja Hjelmman sekä 
arkkitehti Sadeniemi.

Syyskuun 28 p:nä antoi opettajakollegi rehtorin, vara
rehtorin sekä v. t. professori Karstenin tehtäväksi valmis
tella kysymystä erinäisten opiskelijain hakemuksista saada 
vapautusta lukukausimaksujen suorittamisesta.

Lokakuun 5 p:nä saivat professorit Nyström ja Komppa 
toimekseen laatia ehdotus vuosirahasääntöön merkittyjen 
stipendien jakamisesta.

Samana päikänä asetettiin valiokunta, jonka muodostivat 
koneinsinööriosasto sekä kirjastonhoitaja, ottamaan hal
tuunsa pankinjohtaja von Pfalerin lahjoittaman kirjakokoel
man.

Marraskuun 16 p:nä saivat professorit Holmberg ja Tar
janne toimekseen tehdä ehdotus Polytekmkkojen voimistelu
ja urheiluseuran avustusanomuksen johdosta.

Samana päivänä asetettiin vahokunta, johon kuuluivat 
professorit Nyström, Albrecht, Hjelmman ja Castren, val
mistamaan kysymystä korkeakoulun opettajien ja mui
den toimihenkilöiden palkankorotuksista.

Marraskuun 23 p:nä annettiin inaanmittariosastolle, jo
ta täydentämään valittiin professori Hjelmman ja insinööri 
S- Hallakorpi, tehtäväksi laatia ehdotus niistä toimenpiteistä, 
joita kasviopin opetuksen sovelluttaminen lukusuunnitel
maan vaatii.
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Hoitovaliokunnan jäseniksi kalenterivuodeksi 1917 va
littiin uudelleen professorit Holmberg ja Piponius joulukuun 
7 p:nä.

Samana päivänä valittiin valmistamaan kemiallisen labo
ratorion laaj entamiskysymystä professorit Komppa, Tar
janne ja Albrecht.

Helmikuun 1 p:nä uskottiin rehtorille, vararehtorille sekä 
v. t. professorille Karstenille toimeksi tehdä ehdotus erinäis
ten opiskelijain hakemuksista saada vapautus lukukausi
maksujen suorittamisesta.

Helmikuun 8 p:nä annettiin valiokunnalle, johon kuului
vat professorit Holmberg ja Castren, tehtäväksi valmistaa 
kysymys grafisen statikan lehtorin viran uudelleen täyttä
misestä.

Samana päivänä valittiin korkeakoulun kirjaston ja ko
koelmani inventtauslautakunnan jäseniksi professorit 
Komppa, Juselius ja Castren.

Samana päivänä saivat rehtori ja professori Albrecht 
Kauppa- ja Teollisuustoimituskunnan kirjelmän johdosta toi- 
mekseen tehdä ehdotus Korkeakoulun saksankielen opetuk
sesta.

Maaliskuun 15 p:nä asetti opettajakollegi valiokunnan, 
johon tulivat osastojen johtajat, valmistamaan kysymystä 
oppilasluvun raj ottamisen poistamisesta.

Huhtikuun 19 p:nä määrättiin professorit Malhiström ja 
Juselius antamaan lausuntoa Teknillisen korkeakoulun yli- 
oppilasyhdistyksen hakemuksesta saada vahvistus Tek
nillisen Korkeakoulun orkesterin säännöille.

Lausuntoa antamaan konerakennusprofessorin viran ha
kijoiden ansioista valittiin professorit Albrecht ja Ahlfors 
toukokuun 3 p:nä.

Samana päivänä saivat professorit Holmberg, Tarjanne, 
Petrelius, Albrecht, Komppa ja Hjelmman toimekseen laatia 
ehdotus lahjoitusrahastoista jaettavista stipendioista 
lukuunottamatta teknillisten tieteiden stipendiota.

Toukokuun 24 p:nä annettiin professoreille Petrelius ja 
Piponi us tehtäväksi laatia kirjelmäehdotus koskeva maan
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mittausosaston opiskelijain luvun arveluttavaa vähene
mistä.

Samana päivänä asetettiin valiokunta, johon kuuluvat 
osastonjohtajat ynnä vararehtori sekä fil. tohtorit Johans
son ja Lindeberg, valmistamaan uusien opiskelijoiden ottoa 
ensi syyslukukautena.

Teknilliselle korkeakoululle myönnetyt määrärahat.

Kauppa- ja Teollisuustoimikunnan kirjelmän mukaan
lokakuun 17 p:ltä ylennettiin kahden talonmiehen ja kahden 
lämmittäjän palkat 100 markaksi kuukaudelta lukien touko
kuun 1 p:stä 1916.

Kauppa- ja Teollisuustoimikunnan kirjelmän mukaan
lokakuun 24 p:ltä myönnettiin kemiallisen laboratorion ana
lyyttisen osaston kahden assistentin palkkaamiseksi toistai
seksi yhteensä vuotuinen 1800 markan palkkio.

Kauppa- ja Teollisuustoimituskunnan kirjelmän mukaan 
marraskuun 14 p:ltä myönnettiin grafisen statikan viransi
jaisuuden ylläpitämistä varten 1666 mk 60 p:niä.

Kauppa- ja Teollisuustoimikunnan kirjelmän mukaan
joulukuun 5 p;ltä myännettiin 800 mk. avustus vesiväri- 
maalauksen rinnakkaiskurssia varten tammikuun 1 p:stä
1917 samaan päivään 1918.

Kauppa- ja Teollisuustoimituskunnan kirjelmän mukaan 
joulukuun 28 pdtä sovellutettiin uusi palkkaussääntö korkea
koulun vahtimestareille, joten vuotuinen määräraha yleni 
2700 markalla.

Kauppa- ja Teollisuustoimituskunnan kirjelmän mukaan 
lokakuun 31 pdtä myönnettiin uusien pulpettien hankkimi
seksi 990 markan määräraha.

Kauppa- ja Teollisuustoimituskunnan kirjelmän mukaan 
marraskuun 28 pdtä myönnettiin professoreille Holmberg, 
Tarjanne ja Petrelius 2000 mk. henkilökohtainen palkkionlisä.

Kauppa- ja Teollisuustoimikunnan kirjelmän mukaan 
helmikuun 6 pdtä myönsi Senaatti kemiallisen laboratorion 
sähkö- ja kaasuarmatuuriin 564 mk. 15 pen.
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Kauppa- ja Teollisuustoimituskunnan kirjelmän mukaan 
maaliskuun 13 p:ltä myönnettiin arkkitehtuuri III assisten
tin palkkaamiseksi 750 mk. ja 400 mk. sähköteknillisen labo
ratorion amanuensin palkkaamiseen kevätlukukautena.

Kauppa- ja Teollisuustoimituskunnan kirjelmän mukaan 
huhtikuun 21 p:ltä myönnettiin kemiallisen laboratorion 
kahden ylimääräisen assistentin palkkaamiseksi kevätluku
kautena 600 mk.

Kauppa- ja Teollisuustoimituskunnan kirjelmän mukaan 
huhtikuun 27 p:ltä myönnettiin samaa laboratoriota varten 
erinäisiin tarkotuksiin edelleen 3000 mk.

Lopuksi on mainittava, että Teknillisen korkeakoulun 
opettajalle ja muille toimihenkilöille Kauppa- ja Teollisuus- 
toimituskunnan kirjelmän mukaan myönnettiin kalliin ajan 
lisä Senaatin vahvistamien yleisten periaatteiden mukaisesti, 
josta johtuu korkeakoulun vuosimäärärahaan 2090 mar
kan lisäys kuukaudessa.

Korkeakoulun koulukassasta myönnetyt määrärahat.

Lokakuun 26 p:nä myönsi opettajakollegi koulukas
sasta 150 mk. palkinnoksi kemiallisen osaston opiskelijoille.

Marraskuun 23 p:nä määräsi opettajakollegi 3000 mk. 
suuruisen erän lahj apalkkioiksi vahtimestareille sekä kans
lian puhtaaksikirj ottaj attarelle.

Joulukuun 7 p:nä päätti opettajakollegi myöntää 600 mk. 
mineralogian ja geologian opetukseen.

Korvaukseksi lisääntyneestä työstä koneinsinööriosaston 
opiskelijain kemiallisten töiden johtamisesta myönnettiin 
joulukuun 14 p:nä 500 mk.

Tammikuun 18 p:nä annettiin koulukassasta 320 mk. 
voimistelusalin vuokraan syyslukukaudelta 1916 sekä 296 
mk. 30 pen. arkkitehtuuriosaston omistaman projektioni- 
koneen korjaamiseen.

Toukokuun 31 p:nä päätti opettajakollegi myöntää 750 
mk. suuruisen erän jaettavaksi palkinnoksi arkkitehtuuri- 
osaston opiskelijoille ansiokkaasti suoritetuista mittauksista.



— 25 —

Tutkintosääntöjen muutos.

Opettajakollegin ehdotuksesta määräsi Senaatti että vuo
den 1909 helmikuun 25 p:n sääntöjen 30 §, joka koskee Suo
men Teknillisen Korkeakoulun tutkintoja muutettuna on 
näin kuuluva:

§ 30.
Maanmittaritutkinnon ensimäisen osan opinalat ovat: 

matematikka; deskriptivinen geometria; yleinen fysikka ja 
meteorologia; kasvitiede; epäorganisen kemian alkeet; mi
neralogia ja geologia; huonerakenneoppi; sekä lisäksi har
joituksia käsivarais- ja karttapiirustuksessa.

Tutkintosäännön edellämainittua pykälää on, muutettuna 
noudatettava 1 päivästä tammikuuta 1918.

Viisien opiskelijain ottaminen.

Kun syksyllä 1916 ensi kerran toteutettiin rajoitus uusien 
opiskehjain ottamisesta tapahtui tämä valinta Senaatin mää
räyksen mukaisesti niin, että etusijassa kiinnitettiin huomio 
hankittuun työkokemukseen sekä sen jälkeen yleisiin pohja
tietoihin eritoten matemaattisissa aineissa ynnä mitä arkki- 
tehtiopiskehjoihin tulee piirustustaitoon. Tämän mukaan 
otettiin 169 hakijasta opistoon 125 oppilasta.

Opettajakollegin ehdotuksesta myönsi Senaatti kesäkuun 
15 pmä 1917 opettajakollegille oikeuden toistaiseksi ja kun
nes siitä toisin määrätään, jos pyrkijöitä ilmoittautuu suu
rempi määrä kuin 125, niiden todistusten nojalla, joita 
pyrkijät saattavat näyttää, hyväksyä otettavaksi ne, jotka 
yleisiin pohjatietoihin nähden, varsinkin matemaattisissa 
aineissa, olisivat sopivimmat teknillisiin opintoihin ja että 
sen jälkeen on kiinnitettävä huomio mahdollisesti hankit
tuun työkokemukseen sekä mitä arkkitehtiopiskelijoihin 

. tulee piirustustaitoon.
4
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Opintoretkeilyt.

Kuluneena vuonna on tehty seuraavat opintoretkeilyt:
maanmittausosaston oppilaiden kanssa syyskuun 17—25 

päivänä opintoretkeily Kuopioon, Punkaharjulle ja Elisen- 
vaaraan, professori Piponiuksen ja metsänhoitaja Tötter- 
manin johdolla;

koneinsinööriosastonoppilaiden kanssa marraskuun 27— 
jouluun 3 päivänä opintoretkeily Kyrönkoskelle ja Tampe
reelle professorien U. Albrechtin ja A. Gardbergin johdolla 
sekä maaliskuun 21—25 päivänä Tampereelle ja Nokialle 
professori M. Heikinheimon johdolla;

kemiaosaston opintoretkeily Jyväskylään maaliskuun 25 
—28 päivänä professori T. Hirnin johdolla sekä huhtikuun 
19—25 päivänä Värtsilään ylimäär. lehtori J. Aschanin 
johdolla;

arkkitehtuuriosaston oppiilaiden retkeily Turkuun huh
tikuun 10—22 päivänä professori Gustaf Nyströmin ja arkki
tehti C. Lindbergin johdolla.

Lahjoitukset.

Kuluneena vuonna on korkeakoululla ollut onni vastaan
ottaa seuraavat lahjoitukset:
Pankinjohtaja Leon v. Pfalerilta kirjakokoelma teknillistä 

kirjallisuutta, jonka oli omistanut lahjoittajan poika- 
vainaja Carl Robert v. Pf oler;

insinööri, vapaaherra K. E. Paimenilta kuusikymmenvuotis
päivällään 5,000 markan suuruinen summa liitettäväksi 
lahjoittajan isän perustamaan ./. Ph. Paimenin stipen- 
diorahastoon;

insinööri B. Musteliniltä, Varkaudelta, rahamalminäyte Jo
roisista, sekä Outokummun kaivosyhtiöltä pienoisko- 
koinen katodilevy elektrolyyttikupariken oksineen.

Valiakosken osakeyhtiöltä joukko kemiallisia tuotteita sekä 
metsänhoitaja L. Sandman’’ilta, kokoelma vuolukivinäyt- 
teitä Sotkamosta.
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SUORITETUT TUTKINNOT.

Arkkitehtitutkinnon suorittamisesta ovat diplomin
saaneet :

Eriksson, Erik Arnold.
Välikangas, Martti.
Wahlroos, Gunnar Akilles.
Segerstråle, Ellen Elisabet.
Setälä, Salme.
Hollo, Väinö Arvid.
Sutinen, Eero Ilmari.
Winqvist, Hilding Eleonora.

Insinööritutkinnon suorittamisesta ovat diplomin saaneet: 

Insinööriosastolla:

a) tie- ja vesirakentajina :
Taivainen, Robert Waldemar. 
von Schantz, Yngve Fjaiar.
Öberg, Hermes Viking.
Ilmoni emi, Lauli.

b) maanviljelysinsinööreinä :
Polvinen, Väinö Ilmari.
Paappa, Matti Uljas.

Koneinsinööriosastolla:

a) koneenrakentajina :
Andelin, Matias Gustaf.
Andersson, Runar Karl Georg.
Frank, Harry.
Frilund, Axel Edvin.
Grönholm, Kaarlo Fredrik.
Jansson, August Evert.
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Lagerqvist, Arthur Edvard.
Lahtinen, Yrjö Mauri.
Lundberg, Gustaf Wilhelm Ragnar. 
Lönnberg, Ruben Ronald.
Melander, Harald Emil.
Nieminen, Kosti Fredrik.
Nordman, Eric Johan, mainelauseella. 
Railo, Yrjö Kosti.
Salonen, Toivo Vilho.
Schauman, Carl Gustaf.
Slotte, Xavier.

b) sähköteknikkoina:
Liljestrand, Hugo Emil.
Numminen, Heikki Juhana.
Paatsama, Hugo Mauri.
Rahkonen, Jaakko Kaarlo Severi. 
Sarén, Uno Edvard.
Vuorinen, Elias Anton Veikko.

c) tehdasinsinööreinä :

Berg, Einar Edvard.
Hagman, Gunnar Alexander. 
Lindström, Richard Albin Osvald.

Kemiallisella osastolla

Erickson, Ernst Valdemar.
Gebhard, Oras.
Granlund, Georg Anders Valdemar. 
Kyykoski, Olli Eino.
Nordström, Harald Valdemar.
Segerström, Gunnar Vilhelm.
Skog ström, Bertel Johannes.
Rajalin, Eric Nikolai.
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maanmittausosastolla:

Hoikka, Eliel Johannes.
Lang, Lauri Johannes.

Todistuksen diplomitutkinnon edellisen eli yleisen osan suo
rittamisesta ovat saaneet seuraavat opiskelijat:

Bruun, Th. H. arkkitehtuuriosastolla..
Granholm, Toini Inkeri, »
Gustafsson, R. »
Hanstén, L. E. »
Hellner, Elsmay, »
Hyhkö, E. V. »
Kruskopf, O. R. »
Kyander, W. K. E. »
Lindeqvist, Gurli, »
Mur én, A. J. »
Nordstrom, E. A. »
Nyberg, Kirstin Elisabeth, »
Laine, Thyra Ingeborg, »
Thesleff, T. W. »
Thule, B. A. R. ' »
Wesstnan, R. A. »
Virtanen, A. A. »
Austi, R. J. insinööriosastolla.
Elo, K. »
Fagerlund, P. V. »
Forsten, R. »
Hyvärinen, V. »
Kajander, R. I. »
Koponen, P. E. »
Nyberg, E. E. »
Pitkänen, E. »
Relander, H. A. N. »
Rundgren, L. »
Suominen, R. M. »
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Tammivaara, А. В. 
Timgren, F. 
Toivonen, О. А. 
Torvinen, О. Н. 
Tubisela, H. J. 
Tuominen, Т. 
Heimonen, V. Т. 
Ahlholm, T. Р. 
Bergroth, E. Е. А. 
Blom, L.
Bäckström, R. F. 
Dahl, E. E.
Edgren, E. H. 
Enebäck, N. A. 
Ekqvist, R. W. 
Granqvist, O. G. 
Grüner, S. G. S. 
Hartman, J. G. 
Hedström, I. A. 
Holmberg, S. V. 
Holmström, S. O. 
Huida, V. R. 
Hägerström, B. J. 
Höijer, H. 
Iivanainen, T. I. 
Jaakkola, A. 
Jacobson, O. J. F. 
Kari, V. L.
Karlsson, Y. A. 
Kierimo, A. A. 
Koskinen, R. V. 
Kärnä, O. A.
Kärnä, V. N. 
Lindström, K. A. 
Louekari, S. A. 
Länsivaara, K. V. S. 
Matikainen, T.

i mi nööri osastolla.
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»
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M eriä, A. A. koneinsinööriosasto
Muller, M. A. »
Mäkelä, V. A. »
Nordgren, P. J. »
Nyberg, B. A. »
Ollikainen, M. J. * »
Palmgren, E. A. V. »
Piispanen, V. »
Puronen, J. E. »
Salin, 0. A. »
Salminen, L. »
Selander, A. M. »
Seppälä, T. K. »
Sipilä, I. »
Sjöholm, H. V. »
Stenij, E. 0. »
Teräskallio, E. 0. L. »
Thauvon, E. E. »
Timgrén, E. O. »
Tiukka, M. M. »
Tranchant, G. »
Tähtinen, Y. A. »
Waldstedt, K. M. »
Walden, R. R. »
Ward, C. E. D. »
Wasenius, G. J. »
Wänttinen, Y. E. »
Åberg, K. A. »
Aaltonen, A. A. kemiallinen osasto.
Ahopelto, 0. E. »
Hasselström, T. K. H. A. »
Helso, J. L. »
Hildén, K. Hj. »
Ingman, A. »
Lahdelmista, J. E. »
Malmberg, M. »
Nederström, N. J. »



— 32 —

Pajanen, V. M, 
Rautio, V. J. 
Tennberg, C. I. 
von Wright, S. 
Ilo, H. R 
Kerola, H. L. 
Viberg, R. H.

kemiallinen osas, o
»

»

»

maanmittausosasto.

Stipendit ja palkinnot.

Teknillisen korkeakoulun vuosirahasääntöön merki
tystä määrärahasta tieteellisten töiden suorituksen avustami
seksi myönsi Opettajakollegi lokakuun 26 päivänä insinööri 
C. H. Michelsonille 3,000 markkaa ehdolla että hän vähin
täin vuoden ajan työskentelee korkeakoulun laboratoriossa 
professori Kompan johdolla.

Toukokuun 10 p:nä myönsi Opettajakollegi insinööri 
T. V. Saloselle teknillisten tieteiden stipendion tutkimisia 
varten teollisuustalouden alalla.

Toukokuun 24 päivänä myönnettiin seuraa ville opiske
lijoille stipendioita lahjoitusrahastojen korkovaroista:

Rahasto Ylioppilaiden nimet Markkaa
Sanmark’in Gustafsson, В.......................... 600: —

» Prytz, L....................   600: —
Hallonbland’in Niemi, N................................. 500: —

» Korhonen, J............................ 500: —
» Rautio, V. J........................... 500: —

Palmén’in Leinonen, J............................. 300: —
» Schalin, S................................ 300: —
» Karttunen, V.......................... 300: —

Brehmer’in Sutinen, E. J.......................... 300: —
» Koljonen, V. E......................  300: —
» Teräväinen, V......................... 300: —
» Stenij, E.................................. 300: —
» Harju, V.................................. 300: —
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Brehmer’in Rajalin, E................................ 300: —
Lundgren’in Setälä, Salme ........................ 300: —

» Numminen, H......................... 200: —
» Peltonen, U............................. 200: —

Lindelöfin Huttunen, E........................... 150: —
Cygnaeuksen Suhonen, L. J......................... 125: —

» Paatsama, H........................... 125: —

Sitäpaitsi on opettajakollegi kehoitukseksi hyvin suorite
tuista töistä, etenkin diplomitöistä, sekä palkintoina arkki
tehtuuriosaston oppilaille vanhojen suomalaisten rakennus
ten mittauksista antanut koulukassasta seuraavat määrät:

Arkkiteh tuuriosasto :
Bryggman, E.................... ........ 50 markkaa
Ungern, J.......................... ........ 50 »
Vaskinen, Y. A................ ........ 50 »

Kemian osasto:
Forsström, H.................... ........ 100 »
Ståhlberg, K..................... ........ 100 »

M aanmittausosasto :
Appelberg, Th. S............. ........ 150 »

Vapautus opintomaksujen suorittamisesta.

Armollisessa asetuksessa maahsk. 26 (huhtik. 8) p:ltä 
1916 koskeva Suomen Teknillisen koreakoulun sääntöjen 
42 §m muuttamista ja 69 §:n kumoamista määrättiin että 
koko yliappilasmäärä, joka tulee opintomksujen suorittami
sesta vapautetuksi, ei saa nousta yli 10 %:n Korkeakoulun 
lukukaudeksi Sisäänkirjoitettu jen ylioppilaiden koko mää
rästä. Tämän mukaan vapautettiin syyslukukaudella 596 
sisäänkirjohetusta 59 sekä kevätlukukaudella 571 sisään-
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kirjoitetusta 57 oppilasta lukukausimaksujen suorittami
sesta.

Opettajien tieteelliset julkaisut.

Professori Hj. Mellin on jättänyt aikakauskirjaan »An
nales Academiae Scientiarum Fennicae» julkaistavaksi:

»Uber die Nullstellen der Zetafunktion»;
»Ein Satz über Direchletsche Reihen» ;
»Bemerkungen im Anschluss an den Beweis des Hardyschen 

Satzes über die Zetafunktion».
Samassa aikakauskirjassa on Prof. G. Komppa julaissut
»Die Identität des Isocamphenilons und des Santenons» 

(yhdessä T:ri insinööri Hintikan kanssa);
»Ueber die Nomenklatur der Fenchene und eine neue Me

thode zur Darstellung des ß-Fenchens» (yhdessä insinööri 
Roschier’in kanssa);

»Ueber die Totalsynthese des a-Fenchens» (yhdessä insi
nööri Roschier’in kanssa);

»Ueber die partielle Synthese des ß- und y-Fenchens» 
(yhdessä insinööri Roschier’in kanssa);

»Die Totalsynthese der a-Fenchenylansäure resp. allo- 
Apocamphancarbonsäure unde eine neue Zersetzungsart der 
Ozonide» (yhdessä insinööri Roschier’in kanssa);

sekä aikakauskirjassa »Bulletin de la Société chimique 
de France»:

»Synthese totale du santéne» (yhdessä T:ri insinööri Hinti
kan kanssa).

Vielä on Prof. Komppa Suomalaisen tiedeakatemian sih
teerinä toimittanut painosta mainitun akatemian esitelmät 
ja pöytäkirjat vuosilta 1915 ja 1916.

T:ri insinnöri Hintikka on julaissut aikakauskirjassa »An
nales Academiae Scientiarum Fennicae»:

»Eräistä p-nitro- ja p-aminobenzoehapon estereistä» ja
»p-cymolin munittaminen p-nitrotoluoli-o-sulfohapoksi».
Tämä menttely on luovutettu »Väriteollisuus O. Y:lle» 

Tampereella ja käytetään nykyään muutamia stilbenivä- 
rejä valmistettaessa sellulosatehtaiden cymolista.
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Insinööri S-Ilallakorpi on julaissut »Maan kuivatus» ni
misen teoksen.

Kirjasto.

Vuoden kuluessa on 465 uutta kirjaa sekä 181 uutta aika- 
kauskirjanidosta tullut lisää. Kirjalainain luku oli n. 2,700, 
lukuunottamatta uudistettuja lainoja.

A ineenkoetuslaitos.

Kesäk. 1 pistä 1916 toukok. 31 p:ään 1917 on seuraava 
määrä tutkimuksia suoritettu:

Ensimäisella osastolla.

Tilauksia Kokeita

Yksinkertaisia vetokokeita rauta-, teräs-, takki
rauta-, pronssi ja messinkisauvoilla....... 60 354

Vetokokeita hihnoilla..................................... 2 5
» teräsköysillä .................................. 15 17
» rautalangalla............................. 3 3

Veto-, taivutus- ja kierto ko kelta rautalangoilla 1 3
Veto- ja taivutuslujuuden tutkiminen aksehte-

räksessä....................................................... 1 1
Puristuslujuuden määräyksiä ruuvinostimissa . 2 3
Raudan kovuuden tutkiminen..................... 1 1
Raudan kovuuden ja kemiallisen kokoonpanon

tutkimuksia .................................................. 2 2
Fysikalisten ominaisuuksien ja kemiallisen ko

koonpanon tutkiminen erityisteräksessä . . 1 3
Malmien, metallien je legeerinkien kemiallisia

tutkimuksia................................................ 42 61
Sähkönjohtokyvyn määräys kaapelissa .......... 1 1

Summa 131 454
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Toisellaosastolla.
Tilauksia

Sementti tutkimuksia  ................................................ 31
Betonia .............................................................................. 19
Soraa.........................................................................  1
Tiiliä .................................................................................. 5
Muita keinotekoisia rakennusaineita ...................... .. . 3
Marmoria .......................................................................... ]
Asfalttia ............................................................................ 1
Maalarin värejä................ ................................................. 2'
Parkitusekstraktej a.......................................................... 2
Öljyjä ................................................................................ 5
Polttoaineita .................................................................... 49
Erilaisia kemiallisia tutkimuksia.. .................................. 20

Summa 139

Kolmannella osastolla:

Tervakosken paperitehtaan virallisen paperin täydelli
nen tutkiminen:

Tilauksia

leimapaperia................................................................ 1
virallista paperia N:o 1 ........................................... 5

» » N:o 2 ........................................... 27
» » N:o 3 .......................................... 20

Yksityisten henkilöitten tilaamia tutkimuksia:
lujuusominaisuuksien y. m. tutkiminen eri paperi- 

lajeissa .................................................................... 32
Summa 85

Lahjoitettujen rahastojen suuruus jouluk. 31 p :nä 1916.

Polyteknillisen opiston rahasto .............. Smk. 8,124: 64
G. L. Lundgrén’in »   ». 10,545: 56
A. O. Saelan’in »   » 664: 87
F. A. Sjöström’in »    » 28,984: 78
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G. Cygnaeuksen rahasto   Smk. 4,493: 41
E. Lekven »   » 4,561: 15
J. Ph. Paimen’in »   » 23,400: 17
C. G. Sanmark’in »   » 53,967: 28
Teknillisten tieteiden »   » 38,936: 03
A. Wreden »   » 11,311: 63
Aleksanteri II:n »   » 11,135: 34
Suomen sotaväen upseerikirj aston ra

hasto ...................................................... » 3,113: 63
Töölön sokeritehdas O. Y:n rahasto .... » 24,681: 62
Hallonblandi’n puolisojen » .... » 56,244: 71
Leo Lindelöfin » .... » 3,231: 24
Joseph Bremer’in » .... » 32,178: 46
Aug. Palmberg’in » .... » 54,069: 77

Summa Smk. 369,644: 29 

Helsingissä heinäkuussa 1917.

T. Hirn.
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