




Kertomus
Suomen Poly teknillisen Opiston toiminnasta 

lukuvuonna 1906—1907.

Polyteknillisen Opiston uudestajärjestäminen.

Kysymyksistä, jotka tänä lukuvuonna ovat olleet 
opettajakollegion käsiteltävinä, on se joka koskee 
Opiston uudestajärjestämistä erittäin tärkeä. Tämä 
reorganisationiehdotus, jota jo viime sekä tänä luku
vuonna on käsitelty opettajakollegiossa, lähetettiin 
kevätlukukauden alussa teollisuushallitukseen, jonka 
puoltamana se nyt Senaatissa odottaa ratkaisua.

Jo aikaisemmin on toisessa tilaisuudessa eräs 
opettajakunnan jäsen*), jolla on suuri ansio tä
män ehdotuksen suhteen, esittänyt sen pääpiirteet. 
Pyydän saada tähän lainata kyseessä olevan esi
tyksen.

Polyteknillisen opiston olemassaolon aikana toi
meenpannut uudistukset ovat etupäässä koskeneet 
ainoastaan sen hallintoa ja opettajavoimia ja opetus

*) Tarkoitan Insinööri A. L. Hjelmman’vi, joka on suorit
tanut suurimman osan opettajakunnan ehdotuksen valmistamista 
varten asettaman komitean työstä.
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aineita kuin myös pääsyvaatimuksia, jota vastoin 
opinto- ja tutkintotavat ovat pysyneet miltei koske
mattomina. Niinpä on opistossa ennallaan hyvin täs
mällisesti rajoitetut vuosikurssit ja vuosittain tapahtu
vat siirrot alemmalta vuosikurssilta ylemmälle. Poly- 
teknillisen opiston uudestajärjestäminen on sen tähden 
käynyt vuosi vuodelta yhä tarpeellisemmaksi.

Opettajakunta ehdottaa uudesta muodostetun 
polyteknillisen opiston nimeksi »Suomen teknillinen 
korkeakoulu», ja on korkeakoulun säännöissä pää
kohtina se, että sen oppilailla on opintovapaus, jota 
rajoittaa vain oppiaineiden laatu. Tämän mukaisesti 
voi oppilas oman valintansa mukaan seurata opetusta 
korkeakoulussa, kunhan hän vain ottaa huomioon ne 
määräykset, jotka opettajaneuvosto on oikeutettu 
antamaan siinä suhteessa, että muutamien määrätty
jen aineiden opetuksessa edellytetään ennakkotietoja 
muissa aineissa. Tämän vaatimuksen aiheuttavat 
etupäässä harjoitukset, jottei opettajaa liiaksi rasitet
taisi ilman mainittavampaa hyötyä oppilaille itsel
leen. Opintojen tarkoituksenmukaisen järjestämisen 
ohjeeksi korkeakoulun eri tutkintoja varten järjestetään 
samalla erityisiä opintosuunnitelmia. Nämä tutkinnot, 
joita kutsutaan diploomitutkinnoiksi, ovat: arkki- 
tehdintutkinto — arkkitehtiosastolla; insinöörintut- 
kinto — insinööriosastolla, koneinsinööriosastolla ja 
kemiallisella osastolla, sekä maanmittarintutkinto — 
maanmittausosastolla. Insinööriosastolla voidaan tut
kinto suorittaa kahteen opintosuuntaan: tie- ja vesi
rakennuksessa ja maanviljelyksessä, ja koneinsinööri- 
osastolla kolmeen opintosuuntaan : konerakennuksessa, 
sähkötekniikassa ja tehdasteollisuudessa. Viimemai
nittu ammattisuunta tarkoittaa insinöörien valmista-
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mista tärkeimpiä suurteollisuushaaro ja : kutomo-, pa
peri- ja puuteollisuutta varten; insinöörintutkinto 
maanviljelyksessä taas on otettu ehdotukseen senaa
tin viime elokuun 17 p:nä antaman päätöksen nojalla, 
joka koskee tutkinnon toimeenpanemista kelpoisuu
den osoittamiseksi maanviljelysinsinöörinvirkaan; 
muut ammattisuunnat ovat jo nyt opistossa olemassa.

Tutkinnot on aiottu suoritettaviksi kahdessa 
osassa, jolloin ensimäiseen eli yleiseen osaan kuulu
vat etupäässä matemaattiset ja luonnontieteelliset 
tieteet, joihin ammattiopinnot perustuvat, ja toiseen 
eli erikoisosaan etupäässä erikoisaminattitieteet kuin 
myös erityinen diploomityö, jonka tulee osottaa tut
kittavan kypsyyttä käsitellä ammattialansa tehtäviä.

Korkeakoulun pääsyvaatimuksiin ehdotetaan se 
muutos, että ainoastaan ylioppilastutkinnon suoritta
neet pääsevät korkeakoulun oppilaiksi ja saavat oi
keuden suorittaa diploomitutkintoja. Korkeakoulun 
kaikki luennot olisivat sitä vastoin julkisia, niin että 
jokainen hyvämaineinen kansalainen on oikeutettu 
olemaan kuulijana, jos vain luentosaleissa oppilailta 
tilaa riittää. Kuulijain on kuitenkin suoritettava sama 
maksu kuin oppilasten.

Korkeakoulun opettajavirkojen kelpoisuusehtoja 
on nykyisestään korotettu ja samalla on ne tarkem
min määritelty. Niinpä vaaditaan matemaattisten ja 
luonnontieteellisten aineiden vakinaisten opettajan
virkojen saamiseen, että hakija on suorittanut lisent- 
siaatintutkinnon yliopistossa tahi saanut vastaavan 
tohtorin arvon muussa korkeakoulussa — ulkomaan 
yliopistossa tahi teknillisessä korkeakoulussa — ja 
sitä paitsi julkaisemillaan teoksilla osottanut etevää 
tieteellistä toimintaa sillä opetusalalla, jota hän tulee
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edustamaan. Samallaiseen teknillisten aineiden opet
tajanvirkaan pääsemiseksi vaaditaan, että hakija 
hyvillä arvolauseilla on suorittanut diploomitutkin- 
non korkeakoulussa ja julkaisemillaan teoksilla osot- 
tanut sittemmin harjoittaneensa tarkkoja erikois
tutkimuksia aineessa sekä että hän kyseessä olevalla 
ammattialalla on etevästi ja itsenäisesti toiminut 
käytännössä. Vakinaisten opettajain virkoja täytet
täessä voi myös kutsumus määrätyissä tapauksissa 
tulla kysymykseen, jonka ohella on otettu se mah
dollisuus huomioon, että kutsutulle taataan lisäksi 
määrättyjä mieskohtaisia etuja.

Myöskin dosenttijärjestelmä, joka ulkomaan tek
nillisissä kouluissa jo kauan on ollut olemassa, on 
ehdotettu otettavaksi käytäntöön myös meillä.

Jotta opetus voitaisiin tarkoituksenmukaisesti 
järjestää ja opetuksen mahdollisimman suuri erikois- 
tuttaminen kävisi mahdolliseksi, on ehdotettu perus
tettavaksi erinäisiä uusia opettajanvirkoja. Niinpä 
on korkeakoulun menosääntöön otettu uusi vakinai
nen opettajanvirka konerakennuksessa ja samoin myös 
sähkötekniikassa. Nykyinen apulaisopettajanvirka 
maanmittaustehtävissä ehdotetaan lakkautettavaksi 
ja sijaan perustettavaksi uusi vakinainen opettajan
virka jako- ja katastertekniikassa. Myöskin ehdote
taan taloudellisille tieteille huomattavaa sijaa korkea
koulussa. Menosääntöön on sen tähden otettu vaki
nainen opettajanvirka kansantaloudessa ja ylimääräi
nen opettajanvirka teollistaloudessa.

Korkeakoulu ehdotetaan välittömästi, ilman teolli- 
suushallituksen välitystä, senaatin talousosaston 
kauppa- ja teollisuustoimituskunnan alaiseksi, Myös 
sisäisessä hallinnossa ehdotetaan tehtäväksi sellainen
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muutos, että eri osastoja varten muodostetaan osasto
neuvostot omine valtuuksineen erityisesti opetusta ja 
opintoja korkeakoulussa koskevissa kysymyksissä.

Opettajat.

Kohta umpeen kuluneen kolme vuotiskauden aikana 
on allekirjoittanut ollut tirehtorina ja professori Ny
ström varatirehtorina. Tulevan heinäkuun ensimäi- 
sestä päivästä alkaen siirtyy ensimainittu toimi pro
fessori Nyströmille ja jälkimäinen insinööri Albrecht’¡Ile.

Armollinen asetus 15 p:ltä helmik. 1903 jakaa 
opiston opettajat vakinaisiin, apulais- ja ylimääräi
siin opettajiin. Opiston 15 vakinaisesta opettaja- 
virasta on tätä nykyä 3 täyttämättä, nimittäin vesi
rakennuksen, kemiallisen teknologian ja teoretisen 
mekanikan opettajavirat. Vesirakennuksen opettaja- 
virka perustettiin vasta äsken mainitun asetuksen 
kautta eikä tähän saakka ole ollut vakinaisesti täy
tetty, vaan on sitä hoitanut määräyksestä t:ri A. E. 
Blomqvist. Kemiallisen teknologian opettajavirkaa, 
joka on ollut avoinna 29 päivästä lokak. 1903 saakka, 
ovat hoitaneet tri O. Mattsson ja maisteri T. Hirn 
yhteisesti. Teoretisen mekanikan opettajavirka on 
entisen omistajan professori Hj. TallqvisVin nimityk
sen kautta yliopiston fysikan professoriksi joutunut 
avonaiseksi 27 p. maalisk. 1907. Professori Tallqvist, 
jolla 4 p:stä kesäk. 1891 saakka on ollut teoretisen 
mekanikan opettajavirka, on opettaja- ja tieteellisen 
toimensa ohessa innolla myöskin ottanut osaa opet
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tajakunnan töihin. Professori Tallqvistia seuraa nyt 
hänen uuteen toimintapiiriinsä hänen entisten työ- 
toveriensa onnentoivotukset.

Kun ketään hakukelpoista hakijaa vesirakennuk
sen opettajatoimeen ei ole ilmestynyt, vaikka toimi 
kaksi eri kertaa on ollut avoimeksi julistettu, jätti 
opettajakunta 30 p. huhtik. 1906 Teollisuushallituk- 
seen esityksen, että 5,000 markan suuruinen matka- 
raha myönnettäisi vähintäin 10 kuukautta kestäviä 
vesirakennusta käsittäviä opintoja varten ulkomailla, 
sekä julistettaisi sellaisten insinöörien haettavaksi, 
joilla on vesirakennuksen opettajatoimeen vaadittu 
käytännöllinen valmistuminen, ollen matkarahan saaja 
velvollinen hakemaan mainittua virkaa kun se haetta
vaksi julistetaan; ja olisi matkaraha, jos joku tahi 
joitakuita sopivia hakijoita ilmaantuu,. annettava 
opettajakunnan ehdotuksen mukaan. Kirjeellään 15 
p:ltä kesäk. 1906 Keisarillinen Senaatti antoi Teolli- 
suushallitukselle, joka oli puoltanut opettajakunnan 
esitystä, luvan julistaa yleisistä varoista 5,000 mar
kan suuruisen matkarahan opettajakunnan ehdotta
milla määräyksillä haettavaksi vähintäin vuoden ajan 
kestäviä teoretisiä vesirakennuksen opinnoita varten 
ulkomailla. Määräajan kuluessa ilmaantui kaksi ha
kijaa, joista vanhempi insinööri tie- ja vesirakennuk
sen ylihallituksessa, fil. maisteri A. W. Juselius, opet
tajakunnan annettua lausuntonsa, sai matkarahan. 
Toiveita lienee siis nyttemmin että mainittua, meidän 
maallemme niin tärkeää opettajavirkaa voidaan ver
rattain läheisessä tulevaisuudessa täyttää.

Mitä kemiallisen teknologian virkaan tulee, niin 
on tätä virkaa hakeneet insinöörit T. Hirn ja A. Lani-
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pén, jotka molemmat opettajakunta on julistanut 
hakukelpoisiksi antaen puoltolauseensa edelliselle.

Teoretisen mekanikan opettajaviran on opettaja
kunta päättänyt julistaa haettavaksi kesän kuluessa 
siten että hakuaika menee umpeen syyskuun alussa.

Kaikki 7 apulaisopettajavirkaa ovat nykyään 
täytetyt, mutta 29:stä ylimääräisestä opettajavirasta 
on 3 täyttämättä, nimittäin lämmityksen ja ilman
vaihdon opettajavirka, yksi neljästä vapaakäsi- ja 
viivasinpiirustuksen opettajavirasta sekä toinen kah
desta ylimääräisestä deskriptivisen geometrian opettaja- 
virasta. Viimeksi mainittua virkaa varten opiston 
menosääntöön otettu palkkio on tänä lukuvuonna 
teollisuushallituksen suostumuksella käytetty kahden 
assistentin palkkaamiseksi samassa aineessa. Kun ei 
kukaan hakukelpoinen hakija määrätyn ilmoitusajan 
kuluessa ilmoittautunut lämmityksen ja ilmanvaihdon 
opettajavirkaan, on Keisarillinen Senaatti opettaja- 
kunnnn esityksestä määrännyt, että virka saa jäädä 
täyttämättä tulevan vuoden loppuun saakka.

Anotun eron on teollisuushallitus 18 p. syysk. 
1906 myöntänyt sähkökemian ylimääräiselle opetta
jalle, t:ri li. Malmström’ille ja konerakennusosaston 
apulaiselle, insinööri Hj. Petterssonille heidän maini
tuista toimistaan.

Virkavapautta pitemmäksi tahi lyhyemmäksi aikaa 
lukuvuotta on myönnetty erinäisille opiston opettajille 
kuten seuraavasta lähemmin käy ilmi:

Teollisuushallitus on 6 p. kesäk. 1906 myöntänyt 
analyyttisen kemian ylimääräiselle opettajalle, insi
nööri T. Hirn’ille teknillisten opintojen harjoittamista 
varten vapauden syyslukukauden ajaksi 1906 sekä 
mainitusta ylimääräisestä opettajatoimesta että hänen



8

hoitamastaan kemiallisen teknologian vakinaisen opet
tajan opetusvelvollisuudesta, jonka ohessa teollisuus- 
hallitus on määrännyt fil. lie. O. Mattsson’in ja fil. 
kand. G. K. Bergmanin tällä ajalla hoitamaan, lie. 
Mattsson kemiallisen teknologian opetusvelvollisuutta 
sekä laborationiharjoituksia, ja kand. Bergman ana
lyyttisen kemian opetusvelvollisuutta.

Teollisuushallitus on 2 p. lokak. 1906 myöntänyt 
kemiallis-teknologisen osaston apulaisopettaja G. 
Mattssonille vapautuksen niinhyvin 1 p:stä syysk. 
1906 1 p:ään kesäk. 1907 siitä osasta hänen opetus
velvollisuudestaan, mikä koskee epäorganisen kemian 
kertauksia ensimäisellä vuosikurssilla, kuin 1 p:stä 
lok. 15 p:ään jouluk. 1906 hänen kaikista muista 
opetusvelvollisuuksistaan ; ja on teollisuushallitus sa
malla määrännyt fil. kand. K. G. Bergmanin, fil. lie. 
W. Bonsdorffin ja insinööri I. Alanteen mainitulla 
ajalla hoitamaan, kand. Bergman epäorganisen kemian 
kertauksia ensimäisellä vuosikurssilla, lie. Bonsdorff 
teoreettisen kemian opetusta ja organisia harjoitus
töitä sekä insinööri Alanne kemiallisen teknologian 
opetusta.

Teollisuushallitus on 9 p. lokak. 1906 myöntänyt 
deskriptiivisen geometrian ylimääräiselle opettajalle, 
insinööri M. Sergelius’elle pyydetyn virkavapauden 
toimestaan 5 p:stä lokak. 1906 1 p:ään toukok. 1907, 
jonka ohessa teollisuushallitus on määrännyt insinöö
rit T. Palmgren ja H. Kyrklund tällä ajalla hoita
maan virkaa, edellinen syys- ja jälkimäinen kevät
lukukaudella.

Keisarillinen Senaatti on 12 p. lokak. 1906 myön
tänyt arkitehtuurin vakinaiselle opettajalle prof. G. 
Nyströmille, joka Suomen Säätyjen pankkivaltuus-
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tolta sai toimeksi laatia ehdotuksen sellaiseksi sääty
taloon tehtäväksi muutokseksi ja lisärakennukseksi, 
joka aiheutuu Suomen kansan Eduskunnan muute
tusta kokoonpanosta, anotun vapautuksen hänen vel
vollisuudestaan johtaa oppilaiden harjoitustöitä arkki
tehtuuri-osaston kolmannella ja neljännellä vuosi
kurssilla 8 p:stä lokak. 1906 1 p:ään huhtik. 1907. 
Mainittuja harjoitustöitä on tällä ajalla johtanut arki- 
tehti Usko Nyström.

Teollisuushallitus on 6 p. marrask. 1906 myöntä
nyt fysikan ylimääräiselle opettajalle R. Malmström’Uh 
kivuloisuuden takia anotun virkavapauden marras
kuun ajaksi 1906 sekä hänen mainitusta toimestaan 
että hänen mekanikan assistentti toi mestaan, jonka 
ohessa teollisuushallitus on määrännyt fil. kand. O. V. 
Johanssonin tällä ajalla hoitamaan fysikan ylimää
räistä opettajatointa.

Teollisuushallitus on 12 p. helmik. 1907 myöntä
nyt mineralogian ja geognosian ylimääräiselle opetta
jalle, filos, tohtori B. Frosterus’elle valtiostipendillä 
tehtävän ulkomaamatkan takia anotun vapautuksen 
mainitusta virastaan puolentoista kuukauden ajaksi 
luettuna kevätlukukauden alusta, jonka ohessa teolli
suushallitus on määrännyt insinööri V. Tannerin hoi
tamaan virkaa mainittuna aikana.

Teollisuushallitus on 2 p. huhtik. 1907 myöntä
nyt ylimääräiselle opettajalle, arkitehti E. Fabri tins’elle 
virkavapauden 1 p:vään toukok. 1907 sekä määrän
nyt arkitehti V. von Essen’in sillä aikaa hoitamaan 
edellisen virkaa.
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Nimityksiä ja määräyksiä.

Lukuvuonna 1906—1907 on teollisuushallitus 
määrännyt:

Insinööri K. Strömherg’in, 25 p. syysk. 1906. 
lukuvuoden 1907—1908 loppuun saakka olemaan 
sähköteknikan assistenttina.

Insinööri K. E. Piponius'en, 25 p. syysk. 1906, 
lukuvuoden 1907—1908 loppuun saakka olemaan 
geodesian assistenttina.

Filosofian tohtori R. Malmström’in, 25 p. syysk. 
1906, olemaan teknillisen mekanikan assistenttina.

Filosofian licensiaatti G. Mattssonein, 16 p. lokak. 
1906, olemaan sähkökemian ylimääräisenä opettajana; 
jonka ohessa teollisuushallitus, koska licensiaatti 
Mattsson sairaudelta oh estetty syyslukukaudella 
alottamasta opetustaan, on määrännyt filosofian licen
siaatti W. BonsdorffHn sillä aikaa hoitamaan virkaa.

Arkitehti G. StrengelVin, 17 p. lokak. 1906, luku
vuoden 1907—1908 loppuun saakka olemaan arki- 
tehtuurin assistenttina.

Insinööri H. Kyrklund’in, 23 p. lokak. 1906, tä
män lukuvuoden loppuun saakka hoitamaan tieteelli
sen koneopin assistentti toin ta.

Insinööri H. Kyrklund’in, 12 p. helmik. 1907, 
kevätlukukauden aikana 1 p:vään toukok. saakka 1907 
hoitamaan yhtä deskriptivisen geometrian ylimääräistä 
opettajatointa.

Professori Hj. Tallqvisfin, joka 27 p. maalisk. 
1907 oli tullut nimitetyksi fysikan professoriksi yli
opistossa, yhden kuukauden aikana, lukien 9 p:stä 
huhtik. 1907, hoitamaan mekanikan vakinaista opet
tajatointa opistossa.
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Keisarillinen Senaatti on 11 p. toukok. 1907 mää
rännyt professori Hj. Tallqvist'in toukokuun loppuun 
saakka 1907 hoitamaan hänen nimittämisensä kautta 
yliopiston professoriksi avonaiseksi joutunutta meka- 
nikan opettajavirkaa opistossa.

Opiston vuosirahasäännössä löytyvän määrärahan 
herrojen opettajien opintomatkoja varten on Teolli- 
suushallitus Opettajakunnan tekemän ehdotuksen 
mukaan jakanut siten että:

Arkitehti Usko Nyström on saanut . . . 1200 mk.
Professori M. Strukel » » ... 1000 »
Tohtori R. Malmström » » ... 1000 »
Insinööri U. Albrecht » » ... 750 »

Oppilaat.

Opiston oppilaiksi päästäkseen ilmoittautui viime 
syksynä 138 hakijaa. Näistä oli 89 suorittanut yli
oppilastutkinnon, 22 täydellisen lyseokurssin, mutta 
ei ylioppilastutkintoa, 27 oli joko suorittanut viimeistä 
edellisen luokan lyseokurssin sekä sitä paitsi täydel
lisen lyseokurssin matematiikassa ja fysiikassa, taikka 
esittänyt todistuksia vastaavista tiedoista. Pyrki
jöistä hyljättiin 12 ja toiset 126 sisäänkirjoitettiin 
vakinaisiksi oppilaiksi.

Koko oppilasmäärä syyslukukaudella oli 383,



niistä 8 naista, sekä kevätlukukaudella 350, joista 7 
naista. Ylimääräisten oppilaitten lukumäärä oli syys
lukukaudella 11 ja kevätlukukaudella 8. Kaikki nais- 
oppilaat olivat vakinaisia.

Seuraavat vakinaiset oppilaat ovat, suoritettuaan 
täydellisen oppikurssin, saaneet päästötodistuksen 
opistosta :

Insinööriosastolta :

Björn Aleksander Aminoff, 
Anders Harald Andersén, 
Harald Otto Backman,
Allan Rafael Borg,
Harald Tynnö Dahlberg, 
Gunnar Wilhelm Fabritius, 
Otto Johannes v. Fiandt,
Max Rafael Franzeil,
Arne Gripenberg,
Arthur Adolf Gröumark, 
Herman Ossian Hannelius, 
Kaarle Jalmari Harteva, 
Torsten Bogislaus Hornborg, 
Aatu Hänninen,
Antti Kiikka,
Johan Roiha,
Karl Johannes Willandt, 
Jalmari Vuolle-Apiala.

Konerakennusosastolta :

Johan Petter Back 
Eino Antero Bergius,



Arthur Anders Donner, 
Viljo Ahingas Durchman, 
Gustaf Björn Florström, 
Juho Jaakko Granberg, 
Bertel Gripenberg,
Erik Adolf Gummerus,
John Magnus Gylphe, 
Ragnar Felix Heikel,
Heikki Huttunen,
Georg Fredrik Janson,
Emil Anton Kuusamo, 
Wäinö Johannes Laurinen, 
Eino Henrik Liljeroos,
Karl Wilhelm Lystinen, 
Kaarle Eetu Niemi,
Carl August Pettersson, 
Väinö Hermanni Pohjonen, 
Vilho Sigfrid Ruso,
Albert Stenström,
Eino Eemil Söderman, 
Antero Villehad Tolvi, 
Väinö Valkola.

Arkkitehtuuriosastolta :

Hilja Ilma Kainulainen,
Karl Viktor Kellberg,
Tyyne Loviisa Kolinen,
Albert Richard Lindström, 
Signe Emilia Mähönen,
Vietti Brynolf Nykänen,
Eino Schroderus,



Anna Cecilia Schröder, 
Harald Smedberg,
Ivar Alfred Thomé, 
Väinö Toivio.

Kemiallisen Teknologian Osastolta

Lennart Amandus Achander,
Yrjö Anton Bauer,
Nils Oskar Björnberg,
Johan Rudolf Dillström,
Sulo Viljo Hintikka,
Gunnar Torsten Hornborg,
Walter Matti Moring,
Onni Runar Sahlstein.

Maanmittausosastolta :

Kaarlo Viljo Attila,
Armas Mauno Erander,
Lauri Paavo Erander,
Lauri Fransi! a,
Urho Ilmari Kainuvaara,
Sulo Toivo Ilmari Lohi,
Matti Aleksis Nisula,
Viljo Bernhard Palmqvist, 
Valter Martti Puustinen, 
Teodor Poijärvi,
Wilho Railo,
Sulo Johannes Teittinen, 
Väinö Hjalmar Thuring,



Niilo Vilho Varmanen, 
Aarne Henrik Zinck.
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Opiston päästö diplom in ovat saaneet:

Hilja Ilma Kainulainen,
Harald Smedberg,
Max Rafael Franzell,
Herman Ossian Hannelius,
Eino Antero Bergius,
Johan Rudolf Dillström,
Sulo Viljo Hintikka.

Oppilaat

Harald Otto Backman,
John Magnus Gylphe,
Nils Oskar Björnberg

ovat oikeutetut, parannettuaan arvolauseensa muuta
missa aineissa, vastaisuudessa saada opiston päästö- 
diplomi.

Seuraaville oppilaille, jotka eivät vielä ole ennät
täneet täydellisesti suorittaa oppimääräänsä, on opet- 
tajakollegio myöntänyt oikeuden ensi syyslukukauden 
alussa hyvyksytyn tutkinnon jälkeen saada opiston 
päästötodistus :

Aarne Sakari Avela,
Johan Petter Back,
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Antti Aaro Beitholtz,
Aarne Herman Elias Calonius, 
Johan Hugo Eklund,
Lennart Karl Oskar Erenius, 
Henry Julius Fincke,
Gustaf Adolf Finne,
Karl Walter Flander,
Erik Adolf Gummerus,
Erik Julius Heikel,
Santeri Helve,
Evert Emil Holm,
Valter Andreas Jakobsson, 
Hugo Jarl Johansson,
Fredrik Karl Lampén,
Hjalmar Edvard Nyman,
Einar Oskar Anton Planting, 
Nils Einar Rosenbröijer,
Johan Gustaf Savela,
Yrjö Mauno Wilhelm Starck, 
Karl Einar Ström,
Allan Wickström,
Veikko Armas Vitali,
Armas Engelbert Way ry nen

Stipendioita ja avustuksia.

Opistolle annettujen lahjoituksien yhteenlaskettn 
määrä nousi tammik. 1 p. 1907 156,934 markkaan 99 
p:iin. Näistä rahastoista on lukuvuoden aikana stipen
dinä ja avustuksina jaettu yhteensä 3,550 mk. seu- 
raavaan tapaan :
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G. G. Sanmarlcin stipendirahastosta.

Oppilas J. M. Gylphe'lle.... 600 mk. 
» J. R. Dillstrôm’ille. . . 600 »

J. Ph. Paimenin stipendirahastosta:

Oppilas E. W. Paalaselle .
» N. 0. Björnberg'ille
$ T. W. Saloselle . .
$ H. 0. Backmanille

300 mk 
300 » 
150 » 
15C »

C. Cygnceus’en stipendirahastosta:

Oppilas A. K. Kehvelalle . . . 100 mk. 
» H. E. Larsson’ille . . . 100 »

G. L. Lundgrenin avustusrahastosta:

Oppilas R. H. Hulfille .... 100 mk. 
» H. I. Kainulaiselle ... 100 »
$ S. Helvelle......................... 50 »

Teknillisten tieteiden stipendirahastosta: 

Insinööri Th. Palmgren‘ille. . . 1000 mk.

2
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Opintoretkeilyjä.

Tänäkin lukuvuonna on opiston oppilaille valmis
tettu tilaisuus asianomaisten opettajien johdolla tehdä 
tavanmukaisia retkeilyjä tehtaisiin, teollisuuslaitok
siin y. m. — Siten on toukokuun jälkimäisellä puolis
kolla 15 oppilaasta insinööriosaston kolmannella ja nel
jännellä vuosikurssilla professorien Strukel ja Holm
berg johdolla tehnyt retkeilyn rakenteella olevalle Sa
vonlinnan—Elisenvaaran radalle. — Toukokuussa teki 
17 maanmittausosaston oppilasta maisteri Petrelius’en 
ja varamaanmittari Piponius’en johdolla 3 päivää 
kestävän retkeilyn Rauman radan varrella olevalle 
sammal viljelykselle. — Insinöörien Albrecht, Sohiman ja 
Ahlfors johdolla lähti lukukauden loputtua 28 oppi
lasta konerakennusosaston neljänneltä vuosikurssilta 
Tukholmaan, Eskilstunaan ja sen ympäristöön ulottu
valle opintoretkeilylle. — Samaten on lukukauden lo
puttua 19 oppilasta arkkitehtuuriosaston kolmannelta 
ja neljänneltä vuosikurssilta professori G. Nyströmiin 
ja arkitehti U. Nyströmin johdolla saanut lähteä 
opintomatkalle Köpenhaminaan ja Liibeckiin. — Vih
doin tekivät 17 oppilasta konerakennus- ja kemiallis- 
teknologisen osastojen kolmannelta ja neljänneltä 
vuosikurssilta toukokuun alussa metallurgian apulais
opettajan, insinööri Aschanin johdolla 3 päivää kes
tävän retkeilyn Trollshofdan, Fiskarsin, Åminneforsln 
ja Pi n jäisten tehtaille.
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Kokoelmat.

Suuriarvoisen lisäyksen on Opiston karttakokoel
ma saanut sen kautta, että Suomen Maamittari- 
yhdistys on jättänyt viime vuoden Kuopion maan
viljely snäyttelyyn panemansa kartat opetusvälineiksi 
Opiston maanmittausosastolle. Karttojen arvo on noin 
2,000 markkaa.

Metallurgiset kokoelmat ovat tuntuvasti kasva
neet sen kautta, että teollisuushallitus hyväntahtoi
sesti on antanut niihin kolmessa kaapissa säilytetyn 
kokoelmansa sekä kotimaisia että venäläisiä malmeja 
ja sulattotuotteita. V uoden kuluessa on sitäpaitsi 
tullut lisää m. m. malminäytteitä noin 30 malmiapitä- 
västä Itä-Suomen järvestä.

Talous.

Kirjeellään 17 pdtä elok. 1906 on Keisarillisen 
Senaatin maanviljelystoimikunta ilmoittanut, että 
Hänen Keisarillinen Majesteettinsa 7 p:nä elok. 1906 
armossa on määrännyt, että Polyteknillisen opiston 
insinööriosastoon on perustettava erityinen oppijakso 
maanviljelysinsinöörejä varten, sekä että tähän tar
koitukseen opistoon on asetettava ylimääräinen maan- 
viljelysopin opettaja 3000 markan suuruisella vuosi
palkalla.

Armollisella käskykirjeellä 23 pdtä lokak. 1906 
on Hänen Keisarillinen Majesteettinsa sallinut, että 
yleisistä varoista määrätään aina 41500 mkaaa saakka
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tarvittavien uusien opetusneuvojen hankkimista var
ten polyteknilliseen opistoon.

Keisarillinen Senaatti on 15 p. marrask. 1906 
myöntänyt apulaisopettajalle, insinööri J. Castrén’ille 
1500 markan suuruisen lisäpalkkion tämän lukuvuo
den ajaksi.

Polyteknillisen Opiston kaikki menot (kokonaisissa 
markoissa) kuluneen kalenterivuoden aikana nähdään 
seuraavasta luettelosta:

Tammikuun 25 p. 1905 myönnetystä
118,200 markan suuruisesta määrä
rahasta Opiston päärakennuksen sisus
tukseen ja muihin tarkoituksiin on
vuonna 1906 kävtetty . . ................... 28,375 —

Palkkaukset........................ ................... 216,183 —
Opettajain opintomatkat. . ................... 4,000 —
Kirjasto................................. ................... 16,349 —
Laboratooriot........................ ................... 8,102 —
Geodeettiset konekalut . . ................... 1,249 —
Mallit ja kuvat................... ................... 4,013 —
Valaistus ja lämpö . . . ...................19,903 —
Vesi ja ilmanvaihto . . . ................... 701 —
Arvaamattomia tarpeita . . . . . , . 7,742 —
Sekalaisia menoja . . . . ...................3,699 —
Koulukassan menot . . . ................... 10,064 —

Yhteensä 320,380 —

Helsinki kesäkuussa 1907.

Hj. Mellin.

Helsingissä, J. Simeliuksen perillisten kirjapainoosakeyhtiö, 1907-
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