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UTDRAG UR EXAMENSSTADGAN.
I högskolan meddelas undervisning i form av föreläsningar och 

övningar. Därutöver föranstaltas studieexkursioner.
Studerande äro skyldiga att deltaga i de föreläsningar och 

övningar, som hänföra sig till deras examensämnen, därest ieke 
avdelningskollegium på grund av särskilda skäl medgiver undantag 
därifrån.

Studerandes insikter i examensämne bedömas vid examensför- 
hör, som av vederbörande lärare anställes antingen i form av 
skriftliga prov eller muntligt förhör.

Godkännande vitsord för ådagalagda insikter äro: nöjaktiga, 
goda och berömliga.

För olika vitsord kunna även till omfånget olika fordringar 
fastställas.

I det ämne, i vilket studerande utfört sitt diplomarbete, bör han 
innehava vitsordet goda eller berömliga.

I examensbetyget bör antecknas det vitsord, med vilket kun
skapsprov godkänts, därest icke lärarrådet med hänsyn till ämnets 
beskaffenhet annorlunda bestämmer.

Godkännande vitsord över undergånget förhör är gällande i två 
år, räknat från och med utgången av den termin, under vilken för
höret anställts. Denna tid förlänges med den tid, som åtgått till full
görande av värnplikt. Avdelningskollegium äger rätt att jämväl av 
annan giltig orsak bevilja studerande förlängning av giltighetstiden.

Den, som i examensförhör blivit underkänd, är berättigad att 
i sitt ämne avlägga nytt kunskapsprov. Även godkänt prov kan 
förnyas för vinnande av högre vitsord, men blott en gång.

Där examinator eller examinand sådant yrkar, skall förhöret 
förutom av examinator bedömas av ytterligare två personer, vilka av- 
delningsföreståndaren därtill förordnar.



AVDELNINGEN FÖR ALLMÄNNA VETEN
SKAPER.

001. Matematik I. Lektor Lokki och bitr. prof. Paatero på finska 
samt fil. lic. Qvist på svenska.

a) Föreläsningar 2 t.i) under höstterminen.

Plantrigonometri. Grunderna för analytiska plan- och rymd
geometrin.

Räkneövningar 1 t. under höstterminen.
b) Föreläsningar 3 t. under höst- och vårterminen.

Differential- och integralkalkyl för funktioner av en variabel. 
Total differential. De viktigaste differentialekvationerna. Tillämp
ningar.

Räkneövningar 2 t. under höst- och vårterminen.

Matematik la. Professor Väisälä.
Föreläsningar 2 t. under vårterminen på finska.

Grunderna av differential- och integralkalkylen.
övningar 1 t. under vårterminen.

Lärobok: K. Väisälä, Differentiaali- ja integraalilaskennan alkeet. 
Till 'kursen hör dessutom moment a) ur matem. I.

002. Matematik II. Lektor Lokki och bitr. prof. Paatero på 
finska samt fil. lic. Qvist på svenska.

Föreläsningar 3 t. under vårterminen.

Determinantteori jämte tillämpningar. De komplexa talen.

i) t. betyder timmar i veckan. — Där lästerminen icke angives, fortgå 
föreläsningarna hela läsåret.
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Potensserier. Hyperboliska funktioner. Sfärisk trigonometri (för 
byggnadsingeniörs- och lantmäteriavdelningarna).

Övningar 2 t. under vårterminen.

Lärobok i mat. I och II. P. J. Myrberg: Lärobok för diffe
rential- och integralkalkyl samt kompendierna N:o 10, 26 och 87.

003. Matematik III. Professor Väisälä.
Föreläsningar 4 t. under höstterminen på finska.
Förkunskaper: Matematik I och II.

Differential- och integralkalkyl för funktioner av flere variabler. 
Vekt or analys.

övningar 2 t. under höstterminen.

004. Matematik IV. Professor Väisälä.
Föreläsningar 4 t. under vårterminen på finska.
Förkunskaper : Matematik I—Hl.

Fourier’s serier. Partiella differentialekvationer. Komplexa 
funktioner. Grundkurs i operatorkalkyl, 

övningar 2 t. under vårterminen.

Matematik V. Professor Väisälä.
Föreläsningar 2 t. under höstterminen på finska, 
övningar 1 t. under höstterminen.
Förkunskaper : Matematik I—IV.

Föreläses vartannat år:
005. Operatorkalkyl (1951).

006. Gammafunktionen, Besselska och Legendreska funktioner (1952).
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009. Statistisk matematik. Lektor Lokki.
Föreläsningar 2 t. pâ finska.
Förkunskaper : Matematik I—II.

Sannolikhetsbegreppet och -fördelningarna. Korrelation. Det 
statistiska materialets behandling. Signifikativitetskriterier. Va
riansanalys. Särskild vikt fästes vid tekniska tillämpningar.

011. Deskriptiv geometri. Professor Nyström och dipi. ing. Halonen.
Föreläsningar 3 t. under höstterminen på finska.

Teknisk ritning, dess olika ändamål och fordringar. Ritmatemi. 
Standardbestämmelser. Reproduktion av ritningar. — Ortogonal
projektion på ett samt på två plan. Terrängkonstruktioner. Genom
skärning av kroppar. Axonometrisk avbildning. Sned parallellprojek
tion. Rotations-, skruv- och andra ytor. Developpabla ytor. Central
projektion. — Lärobok : Graf—Nyström : Deskriptiv geometri.

övningar 4 t. under höstterminen, arkitektavdelningen 5 t.

012. Perspektivlära. Professor Nyström.
Föreläsningar 2 t. under vårterminen på finska.

Perspektivritning utgående från två projektioner eller efter givna 
mått. Nätmetoden. Fågelperspektiv. Skuggkonstruktioner. Rekon
struktion. Stereobilder.

Övningar 5 t. under vårterminen.

013. Tillämpad matematik. Professor Nyström.
Föreläsningar 2 t. under vårterminen på finska.

Uppgörande och användning av tabeller. Interpolation. Sta
tistiska diagram. Observationsseriers medelfel. Minsta kvadratmeto
den. — Skalor. Logaritmiska och andra funktionsnät. Nät-, linjal-, 
passar- och andra nomogram. Konstruktion av nomogram och trans
formation av sådana. Specialräknelinjaler. — Lärobok : Nyström, 
Graafinen esitys ja nomografia samt kompendium. — Planimetrar, 
integrafer, harmoniska analysatorer och några andra matematiska 
instrument. Grafisk integration. Numerisk integration.

Övningar 2 t. under vårterminen.
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014. Fótogrammetrins grunder. Professor Nyström.
Föreläsningar 1 t. under höstterminen på finska.

Perspektivlära. Rekonstruktion på grund av fotografi tagen 
på vertikalt eller snett plan. Projektiva transformationer. Stereo
bilder.

Övningar 1 t. under höstterminen.

021. Fysik I. Doktor Jauho.
Föreläsningar 4 t. under höst- och 2 t. under vårterminen på finska.

Kortare grundkurs i allmän fysik. Lösning av fysikaliska 
räkneuppgifter. Som lärobok rekommenderas : Simons, Fysiikka.

Övningar: Eepetitioner 1 t. och under vårterminen fysikaliska labora- 
tioner (i grupper) 2 t.

Praktiska övningsarbeten från mekaniken och värmeläran.

022. Fysik II. Professor Brotherus på finska och doktor Fedosow
på svenska.

Föreläsningar 4 t. under höst- och vårterminen.

Längre grundkurs i allmän fysik. Lösning av fysikaliska räkne
uppgifter. Som läroböcker rekommenderas: Simons, Fysiikka samt 
kompendierna N :o 32 och 35.

övningar: Eepetitioner, hörande till föreläsningarna 1 t. och under 
vårterminen samt därpåföljande hösttermin laborationer (i grupper) 2 t., 
kemisterna och studieriktningen för teknisk fysik 2 t. under vår- och 4 t. under 
höstterminen.

Praktiska övningsarbeten från olika delar av fysiken.

023. Fysik III. Professor Brotherus.
Förkunskaper: Teknisk värmelära (211).
Föreläsningar vartannat år (1951—52, 1953—54 o. s. v.) 2 t. på finska.
För Ш och IV årskurserna inom avdelningen för allmänna vetenskaper 

(teknisk fysik).
Termodynamikens grunder. Som lärobok rekommenderas: Fon

tell, Termodynamiikka,
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024. Fysikalisk mätteknik. Doktor Jauho.
Föreläsningar 1 t. på finska (inom byggnadsingeniörs- och lantmäteriav- 

delningarna blott under höstterminen).

Utförande av fysikaliska mätningar. Uträkning av observations
resultat. Grunderna för utjämningskalkylen.

025. Grundkurs i oorganisk kemi. Speciallärare N. N.
Föreläsningar 4 t. under höstterminen på finska.

Kursen är avsedd för byggnadsingeniörs-, maskinbyggnads-, 
elektrotekniska- samt arkitektavdelningen.

Grundkurs i oorganisk kemi.
Kursen motsvarar läroboken: A. Talvitie, Epäorgaaninen kemia 

ja orgaanisen kemian alkeet.
övningar: Eepetitioner i grupper 1 t. under höstterminen.

026. Grundkurs i organisk kemi. Lektor Gripenberg.
Föreläsningar 2 t. under vårterminen på finska.

Kursen är avsedd för maskinbyggnads-, elektrotekniska-, bergs- 
industri- oeh lantmäteriavdelningen.

Den organiska kemins viktigaste teorier och undersökningsmeto
der. Behandling av de viktigaste organiska ämnesklasserna. Kursen 
motsvarar delar av läroboken : Toivonen, Orgaaninen kemia, 

övningar: Eepetitioner i grupper 1 t. under vårterminen.

027. Byggnadsmaterialkemi. Dipi, ingenjör Karttunen.
Föreläsningar 2 t. under vårterminen på finska.

Kalk, cement och gips. Tegel och kalksandstegel. Asfalt.
övningar : Eepetitioner 1 t. under vårterminen.

Meteorologi. Doktor Franssila.
028. Kursen avsedd för lantmäteriavdelningen och studieriktningen för lant
brukets vattenbyggnad.

Föreläsningar 2 t. under höstterminen på finska.
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Kort översikt av den allmänna meteorologin. Mikroklimatolo- 
gins grunder.
029. Kursen avsedd för studieriktningen för flygmaskinsbyggnad.

Föreläsningar 2 t. under höstterminen på finska.

Kort översikt av den allmänna meteorologin. Grunderna av 
flygarens meteorologi.

031. Mekanik I. Dipi, ingenjör Wikström.
Föreläsningar 3 t. under vår- och 3 t. under följande hösttermin.

Kortare grundkurs i mekanik.
Övningar 2 t.

032. Mekanik II. Professor Stenij.
Längre grundkurs i mekanik.
Föreläsningar 3 t. under vårterminen på finska.

Statik.
Föreläsningar 3 t. under följande höst- och vårtermin på finska. 

Dynamik.
För tentamen i dynamik fordras godkänd tentamen i matematik I 

och П.
övningar i anslutning till föreläsningarna 2 t.

033. Hydro- och aeromekanik. Fil. doktor Niskanen.
Föreläsningar 3 t. på finska.

Egenskaper hos vätskor och gaser. Tryck. Jämviktsekvationer. 
Tryckfördelning vid jämvikt. Stabilitet.

Vätskors och gasers kinematik. Deformation och tryck. Ideella 
vätskors och gasers rörelseekvationer. Bernoullis ekvation med till- 
lämpningar. Mätning av tryck och hastighet. Impulssatserna. Po
tentialrörelse. Virvelrörelse. Tvådimensionell rörelse. Komplex po
tential och konform avbildning. Kutta-Joukowskys sats.

Rörelse hos verkliga vätskor och gaser. Navier-Stokes’ ekvatio-
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ner. Laminar och turbulent strömning. Gränsskiktsteorin. Meka
nisk likformighet. Motstånd. Teori för bärvingar.

Övningar 1 t.

041. Hållfasthetslära I. Tekn. doktor Angervo.
Föreläsningar 2 t. på finska.

Spänningar och formförändringar. Enkla belastningsfall : drag
ning, tryck, skjuvning, böjning, vridning och knäckning. Samman
satt hållfasthet. Balkens elastiska linje.

övningar 2 t.

042. Elementarkurs i hållfasthetslära. Professor Laasonen.
Föreläsningar 2 t. under vårterminen.

Kort framställning av hållfasthetslärans elementer, speciellt som 
förberedelse för undervisningen i maskinelement.

Övningar 1 t. under vårterminen.

043. Hållfasthetslära II. Professor Laasonen.
Föreläsningar 3 t. under höstterminen.

Plant spännings- och deformationstill stånd. Deformationsarbete. 
Spänningarna i en rak eller krökt stav. Statiskt bestämda och obe
stämda problem.

Övningar 2 t. under höstterminen.

044. Föreläsningar 2 t. under vårterminen.

Högre elasticitetsteori. Elementär skalteori. Svängningsdynamik. 
Plasticitets- och brotteori.

Övningar 3 t. under vårterminen.

045. Hållfasthetslära III. Professor Laasonen.
Föreläsningar 2 t. under höstterminen.

Specialkurs i hållfasthetslära omfattande årligen alternerande 
ämnen.

Övningar 1 t. under höstterminen.



Tillämpad geologi. Magister Pääkkönen.
046. För byggnadsingeniörs- och lantmäteriavdelningarna avsedd 
kurs i geologi och mineralogi.

Föreläsningar 2 t. under vårterminen på finska.
Förkunskaper: höstterminens repetitioner i kemi.

Mineral-, bergarts- och jordartslära samt de viktigaste geolo
giska processerna. , . .

Läroböcker: P. Eskola—A. Laitakari, Yleisimpien mineraalien
tuntomerkit; P. Eskola, Kidetieteen, mineralogian ja geologian alkeet; 
M. Sauramo, Jääkaudesta nykyaikaan (sid. 1 99).

övningar 2 t. under vårterminen.

Bestämning av de vanligaste mineralen, berg- och jordarterna. 
Exkursioner.

047. För arkitektavdelningen avsedd kurs i geologi och mineralogi.
Föreläsningar 1 t. under vårterminen på finska.
Förkunskaper: höstterminens repetitioner i kemi.

Mineral- och bergartslära samt för arkitektavdelningens behov 
lämpliga delar av allmän geologi.

övningar 1 t. under vårterminen.

Bestämning av tekniskt användbara bergarter och i desamma 
ingående mineral. Exkursioner.

Ogi Fackritning. Speciallärare N. N.
övningar 4 t. under höst- och 2 t. under vårterminen.

Utvecklandet av färdighet i fackritning med beaktande av
byggnadsingeniörsavdelningens behov.

052. Maskinritning. Professor Pero.
Föreläsningar 2 t. under höst- och 1 t. under vårterminen på finska.
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Maskinritningarnas betydelse och ritningsteknik samt maskin- 
projekteringslära.

övningar 3 t. under höst- och 4 t. under vårterminen.

Maskmntning. Dipi, ingenjör Pere. 
Parallellkurs till föregående.
For stud. mom kemiska avdelningen endast höstterminens kurs.

054. Maskinelement I. Tekn. doktor Wuolijold.
Föreläsningar 3 t. på finska under höst- och vårterminen. För stud. inom 

kemiska avdelningen samt teknisk fysik endast höstterminens kurs.
For deltagande i övningarna erfordras att maskinritnmg (052 eller 053) 

fullgjorts. ’

Grunderna för hållfasthetsläran med särskild hänsyn till fall, 
som förekomma vid maskinbyggnaden; värden på hållfastheten och 
tillåtna spänningen för olika material; nit-, svets-, skruv- och kilför
bindningar; tappar, axlar, kopplingar, lager; kugghjul, friktionshjul, 
remmar och linor, remskivor; maskinelement för lasters lyftande; 
vevrörelsen, vevstake, vev, excenter, cylinder, kolv, tvärstycke; rör
ventiler.

övningar 3- t. under höst- och 5 t. under vårterminen.

Konstruktion av maskinelement.

Mekanisk teknologi. Dipi, ingenjör Kilpi.
066. I. Föreläsningar 2 t. under vårterminen.

Förkunskaper: Maskin- eller fackritning.

Vanligen förekommande metallers och metallegeringars till
verkning, egenskaper och värmebehandling. Grunderna för material
provning. Ytbehandlingsmetoder. Sammanfogning. Mätnings-, märk
nings- och fästningsverktyg.

067. П. Föreläsningar 2 t. under höstterminen.

Gjutnmg av metaller. Plastisk bearbetning. Spånavskiljande 
bearbetning.
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Kursbok finnes icke. Som lärobok rekommenderas: Pero, Mekaa
ninen teknologia.

Teknisk fysik. Professor Laurila.
Föreläses vartannat år, 1952—53 o. s. v.

071. Mätningsteknik.
Föreläsningar 2 t. under höstterminen på finska.

Den fysikaliska mätningsteknikens och mätmetodernas teore
tiska grunder. Industrins och den tekniska forskningens mätmetoder.

072. Regleringsteknik.
Föreläsningar 3 t. under höstterminen på finska.

Begleringsteknikens och servomaskinernas teori. Industriens 
kontroll- och regleringsapparater.

073. Tekniska forskningar.
Föreläsningar 2 t. under vårterminen.

Valda exempel på tekniska undersökningsmetoder. Det tekniska 
forskningsarbetets systematik.

074. Atomfysik.
Föreläsningar 3 t. under vårterminen.

Atom- och kärnfysikens grunder.
Övningar 6 t. under höet- och vårterminen.

Övningarna för de olika delkurserna i teknisk fysik äro ge
mensamma och utföras huvudsakligen i laboratorierna.

075. Elektronik. Professor Laurila.
Föreläses vartannat år, 1951—52, 1953—54 o. s. v.
Föreläsningar 4 t. under höst- och vårterminen på finska.

Om de elektroniska apparaternas (elektronrör, gasurladdnings- 
rör, ljusbågar m. fl.) fysikaliska grunder och konstruktionsprinciper. 
Elektronikens tillämpningar inom mätnings- och värmetekniken m. m.

övningar hörande .till föreläsningarna 1 t. under höst- och vårterminen 
samt 6 t. laborationer.
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077. Finmekanik. Dipl, ingenjör Arvola.
Föreläses vartannat år, 1951—52, 1953—54 o. s. v.
Föreläsningar 3 t. under höst- och vårterminen på finska.

De finmekaniska, speciellt mät- och regleringsapparaternas 
konstruktionsprinciper och element.

Övningar 3 t.

078. Optik. Dipi, ingenjör Arvola.
Föreläses vartannat år, 1953—56 o. s. v.
Föreläsningar 3 t. under höst- och vårterminen på finska.

Beräkning av optiska system enligt olika analytiska metoder. 
Tillämpning på olika optiska instrument. Grunddragen ur den optiska 
teknologin.

Övningar 3 t.

Nationalekonomi. Professor Waris.
081. I. Nationalekonomi (grundkurs).

Föreläsningar 2 t. under höstterminen på finska.

Vår folkhushållningsstruktur. Produktionsfaktorerna. National
produkten och inkomstfördelningen. Konsumtionen och investeringen. 
Den offentliga ekonomin.

Kursbok : Hicks : Samhällsekonomins grundvalar (finsk övers. : 
Yhteiskunnan taloudellinen rakenne).

082. II. Nationalekonomi (fortsättningskurs ).
Föreläsningar 2 t. under höstterminen på finska.
Förkunskaper: Nationalekonomi I.

Prisbildningen. Räntan, kapitalbildningen och kreditväsendet. 
Lönerna och vinsterna. Betalningsbalansen, valutakurserna. Konjunk
turförändringarna.

För studier rekommenderas: Winding Pedersen : Kansantalous
tieteen pääpiirteet.

083. III. Allmän ekonomisk politik.
Föreläsningar 2 t. under höstterminen på finska.
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Förkunskaper: Nationalekonomi I.

Målsättningen i den ekonomiska politiken. Allmän ekonomisk 
politik och näringspolitik. Finans- och penningpolitik. Tullar och 
subventioner. Beglementering. Socialiseringsfrågan. Den ekonomiska 
jämvikten.

084. IV. Industripolitik.
Föreläsningar 2 t. under vårterminen på finska.
Förkunskaper : Nationalekonomi I och III.

Industrins utvecklingsskeden särskilt i Finland. Förutsättnin
garna för vårt lands fortsatta industrialisering. Industripolitikens 
mål och medel.

För studier rekommenderas : Kovero : Teollisuus ja teollisuuspoli
tiikka, Ailio: Suomen uudenaikaisen teollisuuden synty ja kehitys.

085. V. Socialpolitik.
Föreläsningar 2 t. under höstterminen på finska.
Förkunskaper : Nationalekonomi I och III.

Arbetarfrågans uppkomst. Arbetarskyddet. Arbetsmarknaderna 
och arbetslöshetspolitiken. Socialförsäkring. Den sociala vården. Be
folkningspolitik.

För studier rekommenderas : Den sociala lagstiftningen och verk
samheten i Finland.

086. VI. Agrarpolitik.
Föreläsningar 2 t. under vårterminen på finska.
Förkunskaper : Nationalekonomi I och III.

Jordens bebrukning. Ekonomiska faktorer, som påverkat utveck
lingen. Expansivt och intensivt jordbruk. Konkurrensen mellan åker- 
och skogsbruk. Jordägoförhållanden och lägenhetsbildningen samt 
politiken beträffande dessa.

091. Ryska språket. Fil. mag. Joensuu.
I. Elementarkurs.
3 t.

2 4826/51
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Lärobok : N. Åström—C. Gyllenbögel : Rysk elementarbok, 
I—XVI, st. 1—4 Grammatik. Skrivövningar.

II. Fortsättningskurs.
3 t.

Lärobok : samma som ovan, st. 81—121, C. Gyllenbögel : Rysk 
läsebok. Samtalsövningar och skriftliga övningar.

092. Tyska språket. Speciallärare N. N.

I. Lägre kurs.
2 t. i varje grupp. Samtalsspråket under lektionerna tyska.

Läsning och översättning av någon allmänfattlig teknisk text, 
förklaring av språkliga svårigheter, talövningar i anslutning till det 
lästa.

II. Högre kurs.
2 t. i varje grupp.

Samtalsövningar med någon för praktiska ändamål lämpad text 
såsom grund.

094. Franska språket. Fil. doktor Nyström.
I. Elementarkurs.
Inga förkunskaper.
Lektionstimmar : 2 t.

Lärobok: Sohlberg: Fransk elementarbok.

II. Fortsättningskurs.
Förkunskaper: De 20 första styckena av boken : Sohlberg : 

Fransk elementarbok.
Lektionstimmar : 2 t.

Ovannämnda bok genomgås till stycket 60.

III. Högre kurs.
Förkunskaper : Lärdomsskolans 3-åriga kurs.
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Lektionstimmar : 2 t. om möjligt på franska.

Läroboken bestämmes i början av läsåret.

096. Engelska språket. Fil. mag. Hakulinen-Sipilä och 
fil. mag. Norko-Turja.

Lägre kurs:
2 t. i varje grupp.

Lärobok: „Englantia aikuisille” av Mustanoja—Elsa Vuorinen. 
I samband med elementarkursen behandlas därtill hörande gramma
tik. Konversationsövningar med ledning av genomgångna stycken.

Fortsättningskurs :
2 t. i varje grupp.

Läroböcker: Marie D. Hottinger: „Brush up Your English’, 
Inez Torgny: „Let’s go with Jack and Anne to America”. Vid sidan 
av texten repeteras valda delar av grammatiken. Huvudvikten lägges 
på engelsk konversation, för vilket ändamål eleverna indelas i grup
per om c. 15—35, beroende på förkunskaperna.

Högsta kursen:
2 t. i varje grupp.

Läroböcker: „Readers Digest”, „An Outline of American 
History, „The Story of San Michele” och „Daily Mail”. Undervis
ningsspråket engelska. Ett genomgående drag för kursen har varit 
strävan att utöka elevernas tekniska ordförråd.

099. Gymnastik och idrott. Gymnastiklärare Aroniemi.
A. Gymnastik, 
övningar 8 t.

B. Idrott. 
övningar 9 t.

Tävlingsgrenar: allmän idrott, orientering, skidlöpning, ter
ränglöpning, simning, gymnastik, inomhushopp och bollspel.

Allmänna föreläsningar om gymnastikens och idrottens grund
begrepp samt träningsföreläsningar för sportintresserade i början av 
varje övningstermin.



BYGGNADSINGENIÖRSA VDELNINGEN.

101. Tillämpad geologi.
Föreläsningar 2 t. under vårterminen på finska.
Läseåret 1951—52 ersättes denna kurs med ämnet 046.

Mineral-, bergarts- och jordartslära samt de viktigaste geolo
giska processerna. Byggnadssten.

Läroböcker: P. Eskola—A. Laitakari: Yleisimpien mineraa
lien tuntomerkit ; P. Eskola: Kidetieteen, mineralogian ja geologian 
alkeet; M. Sauramo : Jääkaudesta nykyaikaan (sid. 1—99).

övningar 2 t. under vårterminen.

Bestämning av de vanligaste mineralerna, sten- och jordarterna. 
Exkursioner.

102. Grundbyggnad och jordbyggnadsmekanik.
Professor Lehto oeh dipi, ingenjör Backberg.

Föreläsningar 2 t. på finska under II årsk. vårtermin samt på III årskur
sen 4 t. under höst- och 2 t. under vårterminen.

Jordmaterialens sammansättning och hållfasthetsegenskaper. 
Grundundersökning och grundens bärighet. Spänningsfördelning i 
grunden, sättningsanalys och jordtrycksteori. Olika fundamenterings- 
metoder. Arbetsgropar och fångdammar. Utförande av fundamente- 
ringsarbeten.

Övningar 4 t. under höst- och 2 t. under vårterminen å III årskursen.

105. Husbyggnadslära. Dipi, arkitekt Paatela.
Föreläsningar 2 t. under höstterminen. På byggnadsingeniörsavdelnin- 

gen dessutom 1 t. under vårterminen.
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Grundning av hus, vägg-, vattentak- och mellantakkonstruktio- 
ner, brandmurar, skorstenar, samt fönster- och dörrkonstruktioner.

övningar: Å byggnadsingeniörsavdelningien 5 t. under följande läseårs höst
termin.

På andra avdelningar 4 t. under vårterminen.

109. Maskinlära. Dipi, ingenjör Aaltonen.
Byggnadsingeniörsavdelningens III årskurs.
Föreläsningar: 3 t. på finska språket.

Inblick i hållfasthetsläran som grund för beräkning av maskin
delar. De viktigaste maskinelementen och några av de enklaste be
räkningsmetoderna för deras dimensionering. Huvuddragen av de 
viktigaste mätningsinstrumenten inom kraftmaskinstekniken, vatten- 
kraftmaskiner, ångpannor, kolvångmaskiner, ångturbiner, förbrän
ningsmotorer, bilar och traktorer. Överföring av elektrisk energi och 
de vanligaste elektriska maskinerna.

Som kursbok tillsvidare: E. Saraoja: Yleinen koneoppi, som 
dock icke täcker hela kursen.

Ingå bestämda övningstimmar. Exkursioner till kraftverk och byggnads
industrins reparationsverkstäder.

Byggnadsstatik. Professor Hannelius.

Allmän kurs.
För byggnadsìngeni orsa vdelningen och studieriktningen för flygmaskin- 

byggnad inom maskinbyggnadsavdelningen.

111. 1- Föreläsningar 4 t. under höstterminen och 1 t. under vårterminen 
på finska.

Den enkla bjälken, ledgångsbjälken och den tredelade bågen. 
Den kontinuerliga bjälken. Spänningskrafter i statiskt bestämda fack- 
verksbärare. Grunderna för den allmänna teorin för statiskt obe
stämda konstruktioner, 

övningar 2 t.

112. II. Föreläsningar 3 t. under vårterminen på finska.
(Icke obligatorisk för studieriktningen för vattenbyggnad inom lantbruket.)
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Plan- och rymdfackverkets allmänna teori. Sammansatta fack
verk. Byggnadskonstruktionernas deformationer. Statiskt obestämda 
system.

Övningar 2 t. under vårterminen.

Specialkurs.
113. III. Föreläsningar 2 t. under höstterminen 1 t. under vårterminen på 
finska.

Valda delar ur byggnadsstatiken. 
Övningar 2 t. under höstterminen.

Väg- och brobyggnad. Dipi, ingenjör Taivainen.

121. I. För lantmäteriavdelningen samt studieriktningen för lantbrukets vatten
byggnad inom byggnadsingeniörsavdelningen.

Föreläsningar 2 t. under höstterminen på finska.

Väglagstiftning, projektering av vägar, vägundersökningar och 
vägbyggnad, kostnadsförslag, vägarnas sommar- och vinterunderhåll. 

För studier rekommenderas : K. F. Lehtola : Tietyöt.
Övningar 2 t. under vårterminen.

122. II. För studieriktningen för lantbrukets vattenbyggnad inom byggnads- 
ingeniörsavdelningen.

Föreläsningar 2 timmar under vårterminen på finska.

Dimensionering och konstruktion av över- och underbyggnaden 
för enkla trä-, sten-, betong-, stål- och stålbetongbroar. Kostnads
förslag.

För studier rekommenderas : Urho Palsanen : Sillanrakennuksen 
oppikirja.

övningar 2 t. under följande hösttermin.

Brobyggnadslära. Professor Hannelius.

Allmän kurs.
För studieriktningen för byggnadsteknik samt väg- och vattenbyggnad inom 

byggnadsingeniörsavdelningen.
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131. Föreläsningar 2 t. under höst- och vårterminen på finska.

I. Brobyggnadens historiska utveckling. Yttre angripande kraf
ter. Träkonstruktioner. Sten-, betong- och stålbetongkonstruktioner.

Projektering av bärande konstruktioner och val av byggnads
material.

II. Stålkonstruktioner. Konstruktionselement. Plåtbalkar, fack- 
verksbalkar, kontinuerliga broar och konsolbroar. Bågbroar och häng- 
broar. Tvärförband. Lagerkonstruktioner. Pelare. Utförande, mon
tering och underhåll av stålbroar. Rörliga broar.

Läroböcker: Th. Gesteschi, Grundlagen des Holzbaues ; A. Las- 
kus, Hölzerne Brücken ; G. Schaper, Grundlagen des Stahlbaues ; 
G. Schaper, Feste stählerne Brücken, 

övningar 2 t. under vårterminen.

Specialkurs.
132. TTT Föreläsningar 1 t. under vårterminen på finska.

Valda delar av brobyggnadsläran.
övningar 2 t. under höstterminen före föreläsningarna och 2 t. under 

vårterminen.

Husbyggnadsteknik. Professor Vähäkallio.
Allmän kurs.

141. L Föreläsningar 4 t. under höstterminen på finska.

Byggnadsmaterialens allmänna egenskaper : elasticitet, form
förändring, hållfasthet. Arbets- och svängningshållfasthet. Elastici- 
tetslagarna, tillåtna påkänningar. Järn och stål, trä samt naturlig och 
konstgjord sten, bindemedel och bruk; murverk. Betong och stål
betong.
142. II. Föreläsningar i t. under vårterminen på finska.

Stålbetongkonstruktionernas teori. Bärande trä-, stål-, sten- och 
stålbetongkonstruktioner i husbyggnader.

övningar 4 t. under vårterminen samt under följande hösttermin c. 
10 dgrs betongkurs.

Praktiska övningar i materialprovning.
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Specialkurs.
143. III. Föreläsningar 2 t. under höst- och 1 t. under vårterminen på finska.

Värme-, fukt- och ljudisolering. Rumsakustik.
Valda delar ur husbyggnadstekniken.
Övningar 4 t. under höst- och 2 t. under vårterminen.

Väg- och järnvägsbyggnad samt kommunikationsteknik. Professor
Lehto.

Allmän kurs.
151. I. Föreläsningar 2 t. under höstterminen på finska.

Järnvägsbyggnad. Om järnvägar, trafiktekniska synpunkter, 
byggnadstekniska bestämmelser, ekonomisk och teknisk undersökning 
samt byggnadsarbeten.

övningar 2 t. under höstterminen.

152. II. Föreläsningar 2 t. under höstterminen på finska.

Väg- och gatubyggnad.
Om, vägar och gator i allmänhet, trafiktekniska frågor, bygg

nadstekniska förordningar, ekonomisk och teknisk forskning, bygg
nadsarbeten och -maskiner, permanentbeläggningar, sommar- och vin
terunderhåll av vägar och gator samt underhållningsmaskiner och 
-redskap.

övningar 2 t. under höstterminen.

153. III. Föreläsningar 2 t. under vårterminen på finska.

Järnvägsbyggnad. Järn vägsöverbyggnad, särskilda inrättningar 
å banan och bangården samt banans underhåll, 

övningar 2 t. under vårterminen.

Specialkurs.
154. IV. Föreläsningar 2 t. under vårterminen.

Väg- och gatubyggnad. Permanentbeläggningarnas specialdetal
jer. Ordnande av gatutrafiken, gatornas signalanläggningar, planering 
och byggande av spårvägar samt stadsbanor.
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Flygfält och luftvägar. Projektering och byggande av flygfält. 
Luftvägar och till dem hörande anläggningar.

Litteratur: E. J. Lehto, Rautatien- ja tierakennus I—IV och 
VI—VII; K. Käyhkö, Teiden kestopäällysteet.

Övningar 2 t. under vårterminen.

Järnvägens bangårdar och säkerhetsanläggningar.
Dipi, ingenjör Raunu.

Allmän kurs.
155. I. Föreläsningar 2 t. under höstterminen på finska.

Projektering av stationer och bangårdar.
övningar 2 t. under höstterminen.

Specialkurs.
156. II. Föreläsningar 1 t. under vårterminen på finska.

Projektering av järnvägssignal- och säkerhetsanläggningar på 
bana och bangård.

övningar 1 t. under vårterminen.

Vattenbyggnadslära. Professor Solitander.
Allmän kurs.
För byggnadmngeniörsavdelningens III och IV årskurs.

161. I. Föreläsningar 2 t. under höst- och vårterminen på finska.

Hydrologi och hydraulik, geodetiska och hydrometriska mät
ningar. Dammar, fiskvägar och flodbyggnad. Vattenledningar och 
kanalisation av städer jämte reningsanordningar. Insjöfarleder och 
kanaler, kanalisering av floder.

Kursböcker: Kompendier I—III, IV—VI och VIII—IX.
övningar 2 t. under vårterminen.

162. II. Föreläsningar 2 t. under höstterminen på finska. 

Vattenkraftanläggningar. Farleder i havet. Hamnar, slipar och
torrdockor. Modellförsök.

Kursböcker : Kompendium X—XII.
Övningar 2 t. under höst- och vårterminen.
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Till allmänna kursens övningar hör 3 à 4 sjöreglerings- och 
andra projekterings- och ritningsuppgifter som ingå i vattenbygg
nadstekniken.

Specialkurs.
163. III. Föreläsningar 2 t. under vårterminen på finska.

Valda delar ur vattenbyggnadstekniken.
Kursböcker finnas icke. För studier rekommenderas resp. delar 

av: Viljo Rinne, Vesirakentajan virtausoppi.
Övningar 2 t. under vårterminen.

Som övningsuppgift utföres ett projekteringsarbete inom vat
tenbyggnadsfacket.

171. Lantbrukets vattenbyggnad I. Professor Kaitera.
För lantmäteriavdelningen.
Föreläsningar 2 t. på finska.

Historisk översikt. Hydrografi : nederbörd, avdunstning, vatten
stånd, avrinnande vattenmängd. Planeringsgrunderna för avlopps
diken. Jordytans sättning. Båtnadsvärdering och kostnadsfördelning. 
Jordvatten och tjäle. Tegdikning och dränering. Skogsdikning. Ny
röjning. Huvudprinciperna för invallning och bevattning.

Kursböcker : Kaitera, Maatalouden vesirakennuksen luentomonis
teet. Dessutom rekommenderas : Lukkala, Metsämiehen suo-oppi; Keso, 
Salaojitustyöt ; Kaitera, Miten voin torjua kuivuutta.

övningar 2 t.

Torrläggningsplan för ett mindre kärrområde med rågång och 
kostnadsfördelning. Till arbetet hör också dränerings-, tegdiknings- 
och skogsdiknings- samt nyröjningsplan.

172. Lantbrukets vattenbyggnad II. Professor Kaitera.
Den utvidgade kursen föreläses för III och IV årskurserna inom studie- 

riktningen för lantbrukets vattenbyggnad vid byggnadsingeniörsavdelningen och 
förutsattes att den allmänna vattenbyggnadsläran samtidigt åhöres.

Föreläsningar 2 t. på finska under två år.
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Historisk översikt. Hydrografi : nederbörd, avdunstning, vat
tenstånd, avrinnande vattenmängd. Planermgsgrunderna för avlopps
diken. Jordytans sättning. Båtnadsvärdering och kostnadsfördelning. 
Jordvatten och tjäle. Tegdikning och dränering. Skogsdikning. Ny
röjning.

Vattendragens reglering ur lantbrukets synpunkt. På avlopps
dikens skick inverkande faktorer. Förstärkning av avlopp samt spe
cialkonstruktioner. Invallning i planeringsgrunder; vallar, pumpar 
och pumpstationer. Torrläggningsföretagens utförande: arbetsdam- 
mar, arbetets utförande med hand- och maskinkraft. Schaktning och 
transport. Bevattning: växternas vattenbehov och åtkomst, uppdäm
ning, översilning, besprutning, gödbevattning, skördeökning, omkost
nader. Kloakvatten: avledning, renhållning, utnyttjande vattendrags- 
reglering och fiske. Fiskodling. Kärrens användning för bränntorv- 
industrin.

Kursböcker : Kaitera, Maatalouden vesirak. luentomonisteet. Dess
utom rekommenderas Hallakorpi: Maatalouden vesirakennus; Luk
kala: Metsämiehen suo-oppi; Fredholm: Torrläggning och bevattning. 
Kaitera, Miten voin torjua kuivuutta.

Övningar 2 t. under vårterminen det första året (Ш årskursen) och 2 t. 
under hela följande läsår.

Förslag till reglering av ett vattendrag jämte uppskattning av 
nyttan samt kostnadsfördelningen. Till arbetet hör även skogs- och 
tegdikning. Planering av ett dränerings-, invallnings- och bevatt- 
ningsföretag.

Flottningsteknologi. Dipi, ingenjör Kivelä.
176. I. Föreläsningar 2 t. under höstterminen på finska.

Flottningsredskap, tillfälliga flottningsanordningar, flottning, 
sortering, flottningsföreningar och lagstiftning angående flottning.

177. XI. Föreläsningar 2 t. under vårterminen på finska.

Flottningsbyggnader och permanenta flottningsanordningar. 
Kursbok: Arvi Oksala, Uittoteknologia, som kompletteras på 

föreläsningarna.
övningar 4 t. under vårterminen.
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181. Byggnadsarbetens organisationslära. Dipl, ingenjör Salmensaari.
Föreläsningar 2 t. under vårterminen, på finska.

Byggnadsindustriens struktur. Arbetsplanering, kostnadsförslag, 
arbetsplan. Byggnadskontrakt, arbetsförhållande, arbetsledning, lager, 
arbetsredskap, transporter, service. Kostnadsberäkning, statistik, ar- 
betsstudier.

Inga speciella övningar. I stället för dessa granskas praktikant
böckerna från sommarens arbetspraktik.

182. Trafikekonomi. Docent Castrén.
Föreläsningar 2 t. under vårterminen på finska.

Transport och trafik vid byteshushållning: transportbehov, upp
komst av marknadsområden, lagen om trafikens tillväxt. Trafikinrätt
ningars självkostnads- och tariff teorier. Ekonomiska synpunkter vid 
projektering och drift av trafikinrättningar. Trafikekonomins forsk
ningsmetoder. Uppställning och utnyttjande av statistik.



MASKINBYGGNADSA VDELNINGEN.

Läran, om metallråämnen.
201. I. Metallografi och värmebehandling. Doktoringenjör Asanti.

Föreläsningar 2 t. under höstterminen på finska.

Metallernas struktur. Tillståndsdiagram. Smältning, stelning, 
omvandling. Deformation, rekristallisation. Kall- och varmbearbetning. 
De viktigaste metallernas tillståndsdiagram. Tillstånd, struktur och 
egenskaper efter olika v iirmeb eh and tin gsp ro cesser. Värmebehand
lingsmetoder. Metallernas korrosion, 

övningar 2 t. under höstterminen.

Läroböcker: Barth: Metallografia.

202. II. Materialprovning och metallaro. Pil. mag. Salokangas. 
Föreläsningar 2 t. på finska.

Använda maskiner och apparater. Statistiska och dynamiska 
belastningsprov. Vibrationsprov. Hårdhetsprov. Olika teknologiska 
prov. Viktiga fysikaliska egenskaper hos metaller samt mätningar. 
Tillämpningar av elektronik på föregående. Inverkan av olika be
handlingar och legeringskomponenter på metallernas hållfasthet o. a. 
egenskaper. Metallnormer. Stål. Metaller med speciella fysikaliska 
egenskaper. Sintrade metaller. Kopparmetaller. Lättmetaller. Tunga 
metaller.

Övningar 2 t. under höst- och vårterminen.

Övningsarbeten i anslutning till läroprogrammet.

205. Maskinelement II. Speciallärare N. N.
Föreläsningar 2 t. under höstterminen.

En fortsättningskurs i maskinelement med särskilt beaktande av 
maskinbyggnadsavdelningens konstruktiva linje.

Övningar 2 t. under höstterminen.
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Värmeteknik och maskinlära.
211. I. Teknisk värmelära. Professor Brotherus.

Föreläsningar 2 t. under höstterminen på finska.

Fysikaliska grunder. Specif, värmet. Gasernas tillståndsföränd
ringar. Vattenångan. Kretsprocessema. Värmediagrammen. Värmets 
fortplantning.

212. II. Ångpannor. Professor Kyrklund.
Föreläsningar 2 t. under vårterminen.

Olika typer och allmän konstruktion. Eldstaden och förbrän
ningsprocessen samt dess ekonomi. Projektering av ångpannecentraler. 
Förvärmare och överhettare. Rörledningar och armatur. Mätnings- 
och kontrollanordningar.

Övningar 2 t. under vårterminen.

213. II. Kraftmaskiner. Dipi, ingenjör Immonen.
Föreläsningar 2 t. på finska.

Kolvstångmaskiner, förbränningsmotorer, ång-, gas- och vatten- 
turbiner, deras konstruktion och egenskaper samt de tekniska och eko
nomiska förutsättningarna för deras användning för olika indus
triella behov.

Ångpannors drifttekniska egenskaper och behandlingsaggregat 
för matarvattnet. Pumpar, rörledningar och ventiler.

214. IV. Kraftanläggningar och kraft-ekonomi.
Dipi, ingenjör Immonen.

Kursen är avsedd för maskinbyggnadsavdelningens studieriktningar, maskin
byggnad och textilindustri, samt för träförädlings- och elektrotekniska avdelnin
gen.

Föreläsningar 1 t. under höst- och vårterminen.

Kraftbehovet i industri- och förbrukningscentra. Disponibla 
kraftresurser och deras användningsmöjligheter för olika ändamål. 
Klarläggning av prima-, sekunda- och tertiakraft samt av vattenkraft- 
anläggningars utbyggnadsgrad. Års-, vecko- och dygnsregleringar.
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Planläggning, byggande och drift av vatten- och ångkraftanläggnin
gar. Driftskontrollapparater och automatik, speciellt automatiken vid 
ångpannors förbränningsprocess. Industrins och kraftanläggningarnas 
kraft- och värmeekonomi.

Principen för fjärrvärnming och dess kraftanläggningar.
Övningar 4 t. under vårtermin och följande hösttermin.

221. Förbränningsmotorer. Professor Kyrklund.
Vartannat år 1952—53 o. s. v. Föreläsningar 4 t. på svenska.

Undersökning och kritik av arbetsprocessen vid olika typer av 
förbränningsmotorer. Beräkning och konstruktion av de viktigaste 
i praktiken förekommande maskinerna.

övningar 3 t. under höst- och 6 t. under vårterminen.

222. Flygmaskinsmotorer. Professor Kyrklund.
Kursen utgör en direkt fortsättning av föreläsningarna över förbrän

ningsmotorer.

Tillämpning av i föreläsningarna över förbränningsmotorer 
meddelade teorier på flygmotorer.

223. Automobilteknik. Speciallärare N. N.
Utgör fortsättning av föreläsningarna i förbränningsmotorer. 
Föreläsningar 2 t. under vårtermin.

Tillämpning av i föreläsningarna över förbränningsmotorer med
delade teorier på bilmotorer. Undersökning av i bilar förekommande 
maskinelement och bilars förhållande i drift, 

övningar 2 t. under vårterminen.

231. Vattenturbiner. Dipi, ingenjör Haavisto.
Vartannat år, 1951—52 o. s. v. Föreläsningar 3 t., övningar 3 t. under 

höst- och 6 t. under vårterminen.

Allmän turbinteori, turbiner av olika slag, speciellt Francistur- 
biner. En- och flerhjuliga turbinpumpar.

Turbiners förhållande vid varierande belastning. Det allmänna 
regleringsproblemet; centrifugalregulatorer; olika slag av turbinregu- 
latorer, speciellt de hydrauliska.
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232. Ångturbiner. Professor N. N.
Vartannat år, 1952—53 o. e. v. Föreläsningar 3 t., övningar 3 t. under 

höst- och 6 t. under vårterminen.

Mekaniska värmeteorins tillämpning på ångturbiner. Ångturbi- 
ners beräkning och konstruktion.

233. Kolvångmaskiner och ångturbiner. Professor Kyrklund. 
Föreläsningar 4 t. på svenska vartannat år 1951—52 o. s. v.

Beräkning och konstruktion av en- och flercylindriga ångmaski
ner för mättad och överhettad ånga. Beräkning och undersökning 
av ångturbiner.

Övningar 3 t. under höst- och 6 t. under vårterminen.

234. Lantbruksmaskinlära. Speciallärare N. N.
Föreläsningar 2 t. under höst- och vårterminen.

Lantbruksmaskiner, jämförelse emellan olika konstruktioner, rå
material, behandling, provningsresultat, på olika maskiner ställda 
fordringar, kraftbehov.

Övningar 2 t.

Övningar omfattande konstruktion av lantbruksmaskiner.

236. Transportteknik. Dipi, ingenjör Lummaa.
Föreläsningar 3 t. under höstterminen på finska.

Kontinuerligt arbetande transportanordningar ; deras konstruk
tion, kapaciteten, effektbehovet och tillämpningar av transportanord
ningarnas användning. Intermittent arbetande transportanordningar, 
lyftmaskiner : kranar, lyftblock och hissar.

Kursbok finnes icke. För studier rekommenderas : Nilsson: 
Hiss- och transportanordningar.

övningar 3 t. under höstterminen.

Val av transportanordning för givet transportuppdrag, dess be
räkning och konstruktion.
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Tillämpad aerodynamik. Professor Ylinen.
Delarna I och II alternerande vartannat är.

241. I. Föreläsningar 1 t. på finska.

Kroppars motstånd. Flygvingens bärkraft. Lufttunlar och mo
dellförsök.

242. II. Föreläsningar 1 t. på finska.

Flygplanets stabilitet. Flygprestanda. Flygegenskaper. Pro
pellrar.

Kursbok existerar icke. För studier rekommenderas; Fuchs, 
Hopf, Weinig: Aerodynamik I, II, III och E. von Mises, Theory of 
Flight.

Flygmaskinsstatik. Professor Ylinen.
Delarna I och II alternerande vartannat år.

243. L Föreläsningar 2 t. på finska.

De allmännaste konstruktionsmaterialen vid flygplanskonstruk- 
tion samt deras elastiska och hållfasthetsegenskaper. Materialets ut
mattning.

Kursbok existerar icke. För studier rekommenderas : Timoshenko, 
Strength of Materials I, II och Sechler & Dunn, Airplane structural 
Analysis and Design.
244. Föreläsningar 2 t. på finska.

Belastningshypotes. I konstruktioner uppkommande spänningar 
och formförändringar. Stabilitetsf enomen. Skalkonstruktioner.

Kursbok existerar icke. För studier rekommenderas: Niles & 
Newell, Airplane structures I, II och Thalau, Aufgaben aus der 
Flugzeugstatik.

Flygmaskinskonstruktion. Professor Ylinen.
Delama I och II alternerande vartannat år.

245. I. Föreläsningar 2 t. på finska.

Konstruktion av olika flygplansdelar, deras beräkning och pro
jektering. Kursbok existerar icke. 

övningar 3 t.
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246. II. Föreläsningar 2 t. på finska.

Viktberäkning av olika flygplansdelar. Beräkning och projekte
ring av flygplan. Flygmaskinskonstruktionens specialfrågor.

5 st. övningsuppgifter rörande olika flygplansdelar.
Kursbok existerar icke. För studier rekommenderas : Luthander : 

Flygteknik (i Svensk teknisk Uppslagsbok).
Övningar 3 t.

5 st. från flygmaskinkonstruktionens olika områden valda öv
ningsuppgifter.

Skeppsbyggmad. Professor Rahola.
Delarna II och III föreläsas alternerande vartannat år.

251. L Föreläsningar 2 t. under höst- och 1 t. under vårterminen på finska.

Handels- och krigsfartygstyper. — Byggnadsmaterialet. Kon- 
struktionsdelarnas sammanfogning. Skrovets konstruktionsdelar. — 
Klassificeringssällskapens och statens byggnadsbestämmelser.

Linjeritningar. Huvuddimensionerna, deplacementets fyllighets- 
koefficienter. Beräkning av areor, volymer och tyngdpunkter med 
tillhjälp av integralkurvor, mekaniska hjälpmedel och olika beräk
ningsmetoder. Metacentrum, begynnelsestabilitet. Konstruktionsupp
giftens grunder. Fartygs vikts- och tyngdpunktsberäkningar. 

övningar 2 t.

252. II. Föreläsningar 2 t. under höst- och 3 t. under vårterminen på finska 
vartannat år.

Reservdeplacement, fribord, skottkurvor. — Statisk och dyna
misk stabilitet, stabilitetskurvor. Verkan av tyngders förflyttning 
och fritt vatten. Verkan av vind och styrning. Krängningsförsök. 
Trimberäkningar. Minimistabilitet. — Styrningsteori. — Stapellöp
ning. Skeppsmätning.

Överbyggnader. Inredning och utrustning. Isolering. — Farty
gets byggande.

övningar 5 t.

'253. Ш. Föreläsningar 2 t. under höst- och 3 t. under vårterminen på finska 
vartannat år.
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Linjernas konstruerande. Vågteori. Strömlinjeteori. Fartygets 
motstånd. Modellförsök. Provturer. — Propellerteori. Kavitation. — 
Fartygets påkänningar i tvärskepps- och långskeppsled. — Rullning 
och stampning.

övningar 5 t.

254. Varvsteknik. Dipi, ingenjör Tuomisto.
Föreläsningar 2 t. under höst- och vårterminen.

Specialkurs för studieriktningen för skeppsbyggnad.
övningar 2 t. under höst- och vårterminen.

255. HjäJpmasMner för fartyg. Dipi, ingenjör Landtman.
Föreläsningar 3 t. under höst- och 2 t. under vårterminen på finska.

De viktigaste huvudmaskintyperna och deras kraftöverförings
system. Axelledningen och dess svängningsberäkningar. Maskinrum
mets allmänna arrangemang. Bestämmandet av fartygspumparna och 
deras effektbehov. Rörledningarna med därtill hörande utrustning. 
Uppvärmning, ventilation och nedkylning av fartyg. Projekterandet 
av ång- och motorfartygens maskinrum. Däeksmaskiner, styrmaskine
rier och navigationsutrustning.

övningar 1 t. under höst- och 2 t. under vårterminen.

Spinningsteknologi och materiallära. Professor Häyrinen.
261. I. Föreläsningar 2 t. under III årskursens höst- och vårtermin på finska.

Materiali är a. Naturliga i textilindustrin begagnade samt konst
gjorda fibrers struktur, fysikaliska och kemiska egenskaper, klassifi
kation, handel och användning.

Övningar 1 t. under vårterminen.

262. П. Föreläsningar å III årskursen 4 t. under höst- och vårterminen på 
finska.

Spinning. Spinning av bomull, ull, lin och andra ämnen.
Övningar 2 t. under höst- och vårterminen.



— 36 —

Bindningslära och vävningsteknologi. Dipl, ingenjör Brax.
263. I. Föreläsningar å III årskursen 2 t. under höst- och 3 t. under vårter
minen på finska.

Bindningslära. Grundbindningar, härledda bindningar, reform- 
bindningar, förstärkta bindningar och slingervävnader. Olika numre- 
ringssystem. Undersökningar av vävnader.

Övningar 2 t. under höst- och vårterminen.
264. II. Föreläsningar å IV årskursen 4 t. under höst- och 3 t. under vår
terminen på finska.

Vävning. Förarbeten för vävning. Handvävstolar. Vävmaskiner, 
skaftmaskiner och Jaquard-maskiner. Arbetsledning i väverier. 

Övningar 2 t. under höst- och vårterminen.

265 Bleknings- och färgningsteknologi. Tekn. doktor Silén.
Föreläsningar 2 t. under höstterminen.
För textilindustrin nödvändiga bleknings- och färgningsmetoder. 
övningar 2 t. under höstterminen.

266. Appreturlära. Dipi, ingenjör Vuorio.
Föreläsningar 2 t. under IV årskursens vårtermin på finska.

Appretering av ylle-, halvylle, bomulls-, linne- och silkesväv- 
nader samt därvid förekommande maskiner.

267. Trikåteknologi I, II. Dipi, ingenjör Vuorio.
Föreläsningar 3 t. under höst- och vårterminen.

Specialkurs i trikåteknologi som kompletterar textilteknologins 
övriga kurser.

övningar 2 t. under höst- och vårterminen.

268 Beklädnadsindustriteknologi. Dipi, ingenjör Arvola. 
Föreläsningar 3 t. under vårterminen.

En specialkurs kompletterande kurserna i textilteknologi valfri 
med trikåteknologi II.

I beklädnadsindustrin använda rå-ämnen. Beskrivning av
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maskiner och tillverkningsfaser, samt organisationen vid de olika 
avdelningarna inom fabriken.

Övningar 2 t. under vårterminen.

269. Textilteknologins stillära. Professor Lindberg.
Gemensam för textilavdelningens III och IV årsk. vartannat år 1951—52

o. s. v.
Vitsordet sammanräknas med vitsordet i textilteknologi.
Föreläsningar 1 t. på finska under vårterminen.

De konstnärliga och tekniska faktorernas inflytande på textil
stilarna. Huvuddragen av ornamental kompositionslära.

Kursbok : Lindberg, Koristetaide.

Värme- och sanitetsteknik. T. f. lektor Saarto.
271. I. För maskinbyggnadsavdelningen avsedd ikurs. Föreläsningar 3 t. på 
finska.

Konstruktion och egenskaper hos uppvärmnings-, ventilations-, 
vatten- och avloppsledningsanordningar.

Kursbok finnes ej. För studier rekommenderas: Albin, Lärobok 
i värme- och sanitetsteknik. f

övningar: Inga bestämda övningstimmar. I stället besök på vissa an
läggningar och arbetsplatser.

272. II. För arkitekturavdelningen. Föreläsningar 3 t. på finska.

Samma kurs som föregående men avsedd för studerande inom 
byggnadsfacket.

273. III. Specialkurs för sanitetsteknisk studielinje. Föreläsningar 2 t. på 
finska.

Ritning av uppvärmnings-, ventilations-, vatten- och avloppsled
ningsanordningar för bostadsbyggnader. Kostnadsberäkningar.

Övningar 4 t. under höst- och vårterminen.

Besök på byggnadsplatser, i fabriker och på vissa anläggningar. 
4 olika övningsuppgifter.

Som kursböeker rekommenderas: Rietschel: Leitfaden der Heiz- 
und Lüftungstechnik, Paulsson, Elvin, ,T licor cil m. fl. : Värme, Venti
lation och Sanitet I och II, Rybka: Klimatechnik.
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Studerande som utföra diplomarbeten deltaga i sakkunnigkon
ferenser på arkitekturavdelningen och såsom assistentpraktikanter på 
värme- och sanitetslinjens övningar.

274. IV. övningskurs för arkitekturavdelningen, övningar 1 t. under höstter
minen.

Ritning av värme- och vattenledningsanordningar.
Övningarna fortsättas i form av sakkunnigekonferenser i sam

band med övningarna för nutida byggnadskonst II.

275. Kylteknik. Fil. doktor Havanto.
Föreläsningar 2 t. under vårterminen.

Tillämpning av kyltekniken på livets olika områden. Köldkon
servering. Kylteknikens värmeteori. Planläggning av kylinrättnin- 
gar. Kylmaskiner och deras regleringsanordningar.

Kursen är avsedd för m aski nby ggn ads avdelrdn gen я sanitetstekniska linje.

281 Verktygsmaskiner. Professor Serlachius.
Föreläsningar 2 t. på finska.

Be viktigaste verktygsmaskinerna, deras användning, konstruk
tion och specialdetaljer.

Som lärobok rekommenderas: Bruin, Werkzeugmaschinen samt 
Woxén, Verkstadsteknik (delarna rörande verktygsmaskiner).

Verkstadsteknik.
282. I. Allmän kurs. Professor Serlachius.

Förkunskaper : Verktygsmaskiner.
Föreläsningar 2 t. under höstterminen.

Maskinkonstruktionernas passnings- och toleranslära, mätnings
teknik, utförande av normala detaljarbeten, allmänna principer för 
konstruerande av jiggar och fixturer.

283. II. Driftsteknisk kurs. Professor Serlachius.
Förkunskaper: Verkstadsteknik I.
Föreläsningar 2 t. under vårterminen.

Spånbildningsteknik och verktygslära, samt verktygsuppställning.
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Den ekonomiska användningen av verktygsmaskiner. De viktigaste 
specialtillverkningsmetoderna. Arbetsopera tionsplanering. Allmän 
driftsteknik.

Övningar: övningskurs i användning av verktygsmaskiner för III årskursen. 
Övningar 6 t. under höet- och vårtermin för IV årskursen, 
övningarna äro gemensamma för alla delkurser i verkstadsteknik.

284. III. Arbetsplaneringsteknik. Dipi, ingenjör N. N.
Föreläsningar 2 t. under vårterminen.

De allmänna grunderna för arbetsorganisation och olika prak
tiska lösningar. Kapacitets-, belastnings-, beordrings- och kontroll- 
begreppen samt deras samverkan.
285. IV. Smedjeteknik. Dipl, ingenjör N. N.

Alternativ kurs med valsningsteknik II. Föreläses under vårterminen. 

Smidningens inverkan på materialets egenskaper. Smidesmaski
ner, deras konstruktion och funktion. Smedjornas hjälpmaskiner och 
utrustningar. Detaljerna vid olika smidningssätt. Sänkenas kon
struktion och smidestoleranser. ' Smedjebyggnader och deras planering.

287. Gjuteriteknik. DoktoringenjörAsanti.
Föreläsningar 2 t. under vårterminen på finska.

Översikt över de viktigaste metallernas framställning. Gjutme- 
taller : gjutjärn, gjutstål, koppar- och lättmetallegeringar.

Smältmetoder. Slagg. Bränsle och förbränning. Eldfast mate
rial. Smältugnar.

Framställning av formar. Modeller. Formnings- och gjutteknik. 
Framställning av kärnor. Rensning av gjutgods.
Aducering, centrifugalgjutning, precisionsgjutning, pressgjut-

ning.
övningar 3 t. under vårterminen.

288. Svetsteknik. Professor Eiro.
Föreläsningar 2 t. under höstterminen på finska.

Svetsningsredskap, olika sVetsningsmetoder, metallernas svetsbar- 
het, svetsens egenskaper och värmebehandling.

Övningar 2 t. i grupper under höst- och vårterminen.

Kännedom om svetsningsverktyg och svetsningsmetoder.
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Industriell ekonomi.
291. I. Allmän industriell ekonomi. Speciallärare N. N.

Föreläsningar 2 t. under höst- och vårterminen på finska.

Industrins uppgifter och betydelse. Industriinrättnings place
ring, byggnader och maskiner. Skötsel av lagren. Arbetets planering 
och övervakning. Arbetsstadier. Avläming. Sociala, uppgifter. Personal
organisation. Inköp och försäljning. Patent oeh licenser.

Kalkylväsendet, självkostnadsberäkningar, bokföring, statistik 
och budgetering.

Industriföretagens samarbete. Arbetsgivarnas och arbetarnas 
organisationer. Rationalisering.

övningar 2 t. under vårterminen.

Gemensamma övningar i föreläsningssalen : Lagerskötsel, arbets- 
planering, övervakning, arbetsstudier och kostnadsberäkning. Exem
pel på priskalkyler. Bilansanalyser. — Besök på utställningen för 
arbetarskydd.

292. II. Produktionsteknisk fortsättningskurs. Professor Niini.
Alternativt ämne, bildande längre kurs tillsammans med allmän industriell 

ekonomi.
Föreläsningar 2 t. under höst- och vårterminen på finska.

Produktionens planering oeh övervakning. Driftsekonomin och 
dess faktorer. Teknisk kontroll.

Grunderna för arbetsfysiologien. Arbetsstudier, förbättring av 
arbetsmetoder och -förhållanden. Tidsstudieteknik, behandling av stu
diematerialet och utnyttjande av resultaten.

Kursbok existerar icke.
övningar 4 t. under höst- och vårterminen.

Under höstterminen övningar i klass, besök å fabriker oeh ut
ställningar samt utförande av seminarieföredrag. Under vårterminen 
skriftligt övningsarbete och seminarieövningar.

Seminarieövningarna äro inom maskinbyggnads- oeh träföräd- 
lingsavdelningarna obligatoriska endast i samband med fortsättnings
kurserna i industriell ekonomi. I andra och möjligen frivilliga kurser 
övningar endast 2 t.



41 —

293. III. Af färsteknisk fortsättningskurs. Professor Niini.
Alternativt ämne, bildande längre kurs tillsammans med allmän industriell 

ekonomi.
Föreläsningar 2 t. under höst- ocji vårterminen på finska.

Handelns uppgifter och betydelse. Köpeavtal, leverans- och betal
ningsvillkor. Godsbefordran, järnvägstrafik, sjöfart, biltrafik. Tull- 
behandling av varor.

Organisation av försäljning. Marknadsundersökningar och 
reklam. Kontorsarbetets planering och hjälpmedel.

Företagets finansiering. Bankernas verksamhet. Handelns orga
nisation.

Kursbok existerar icke. För studier rekommenderas : Volontis: 
Det moderna affärslivet eller Liikemaailman Pikku Jättiläinen.

övningar 4 t. under höst- och vårterminen.

Under höstterminen övningar i klass, besök å kommersiella inrätt
ningar och utställningar samt utförande av seminarieföredrag. Under 
vårterminen skriftligt övningsarbete och seminarieövningar.

294. IV. Redovisningsteknisk fortsättningskurs. Doktor Virkkunen.
Alternativt ämne, som tillsammans med den allmänna industriella ekonomin 

utgör dem längre kursen i industriell ekonomi.
Föreläsningar 2 t. på finska.

I. Kostnadsberäkning: Den industriella redovisningens indelning. 
Kostnadsslag. Kostnadsställen. Beräkningsmetoder. Produkternas 
kostnadskalkyler. Prissättning. Kostnadsberäkningens teknik. Kost
naderna och sysselsättningsgraden. Kostnadskontroll.

II. Industribokföring. Dubbelbokföringens grunder. Värderings
frågor. Bokföringslagen. Bokföringens teknik. Industribokföringens 
specialfrågor. Industriföretagets kontoplan. Bilansanalys. Den di
rekta beskattningens grunder.

Övningar 4 t. under höst- och vårterminen.
övningar i klass. Utförande av seminarieföredrag och seminarieövningar.

Arbetets psykologi och arbetsledning. Undervisningsrådet Oksala.
295. Kortare kurs.

Föreläsningar 2 t. under såväl höst- som vårterminen på finska. (Samma 
kurs vardera terminen.)



— 42 -

Arbetets psykologi i huvuddrag. Arbetsledningens psykologiska 
grunder. Rationaliseringens och arbetsstudiernas psykologiska problem. 
Psykologiska synpunkter på avlöningsmetoderna, arbetsklassificering. 
Anställningsförfarandet. Yrkesutbildning och arbetsinstruktion inom 
industrin.

Kursböcker: Oksala: Työn psykologia, Rautavaara: Työnjohto-
oppi.

296. Längre kurs.
Arbetspsykologiens grunder.
Föreläsningar 3 t. under höstterminen på finska.

Människans själsliga struktur. Arbetsprocessens psykologi. Ar- 
betseffektivitetens psykologiska faktorer som bas för rationaliseringen 
av mänskligt arbete. Organisation av arbete vid löpande band. Rö
relsestudier. Gemenskap på arbetsplatsen. Arbetsfysiologiens grunder.

Undervisning och skolning inom industrin.
Föreläsningar 2 t. under vårterminen på finska.

Résumé över yrkesutbildningens organisation och vår industris 
skolningsverksamhet. Skolningens organisation och skolningschefens 
uppgifter inom en industri. Inlärningens psykologiska bakgrund. 
Didaktikens huvudprinciper. Skolning på arbetsplatsen. Arbetsin- 
struktionens metodik. Skolning i arbetsförenkling och arbetsrelationer. 
Lärlingsutbildningens organisation.

Anställningsförfarandet.
Föreläsningar 2 t. under vårterminen på finska.

Rekryteringsförfarandets organisation inom en industri, centrali
serad anställning. Anställarens person och ställning. Analys av arbe
ten och yrken, arbetsklassificering. Anställningsintervju. Resultat
kontroll. Anlagsprövningens grunder och dess användning. 

Övningar 3 t. under vårterminen.

Till ovannämnda föreläsningsserier hörande övningsuppgifter i 
arbetsinstruktion, undervisning i arbetsförenkling och arbetsrelationer. 
utförande av arbetsanalys och arbetsklassificering.
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Kursböcker :
Oksala: Työn psykologia.
Kanta vaara : Työnjohto-oppi.
Mielonen: Luonneoppi.
Kaila : Personlighetens psykologi (kursoriskt).
Bramesfeld—Graf : Praktisch-psychologischer und arbeitsphysiologi

scher Leitfaden für das Arbetsstudium.
Tiffin : Industrial Psychology.
Karvonen : Työn fysiologia.
Sällfors: Arbetsstudier inom industrin (kapitel I—III).

298. Industriell hygien. Professor Erkkilä.
Föreläsningar 2 t. under hösttermin pä finska huvudsakligen för maskin

byggnads- och träförädlingsavdelningen.

Huvuddragen i hygien : luft, jord, dricksvatten, ljus, avfalls- 
vatten ; bostads- och byggnadshygien, näringshygien, yrkessjukdomar 
och förgiftningar, fabrikshygien.

Kursbok existerar icke. Som kursfordring föreläsningarna eller 
Hälsovård I—II av G. Wirgin.



ELEKTROTEKNISKA AVDELNINGEN.

301. Elektroteknik. Dipl, ingenjör Ahlstedt.
Kort allmän kurs i elektroteknik för andra avdelningar än den elektro

tekniska.
Föreläsningar 2 t. under vårterminen och 2 t. under följande hösttermin 

på finska.

Elektroteknikens grunder, magnetismens teori, galvaniska ele
ment, ackumulatorer, generatorer, motorer, transformatorer, omfor
mare, mätinstrument, apparater, kraft- och transformatorstationer, 
starkströmsnät, överspänningsskydd, jordningar, ljusteknik, lednings
installationer, elektriska olycksfall och återupplivningsmetoder. Läro
böcker: Viljo Ylöstalo, Sähkötekniikan oppikirja och Martti Paavola, 
Sähkötekniikan oppikirja.

Övningar: I anslutning till föreläsningarna repetitions- och räkneövningar 
2 t. Laborationer 3 t. under höstterminen.

302. Elektroteknik. Professor v. Zweygbergk.
Kort allmän kurs i elektroteknik för andra avdelningar än den elektro

tekniska.
Föreläsningar 2 t. under vårterminen och 2 t. under följande hösttermin på 

svenska.

Svenskspråkig parallellkurs till föregående.
Övningar: Repetitions- och räkneövningar 2 t.
Laborationer 3 t. under höstterminen.

311. Allmän elektroteknik. Professor Ylöstalo.
För elektrotekniska avdelningen.
Föreläsningar 2 t. under vår- och följande hösttermin på finska.
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Elektroteknikens analytiska framställningssätt. Rationaliserings- 
principen. Elektroteknikens enheter och måttsystem.

E lekt rostatikens grunder. Närverkningsteorin. Det elektrosta
tiska fältets storheter. Fältlinjefigurer. Beräkning av kapacitanser. 
Det elektriska fältets energi och kraftverkan.

Elektrodynamikens grundlagar. Strömkällorna. Analydisk be
handling av lineära strömkretsar.

Det magnetiska fältets storheter. Elektromagnetism. Genomflyt
ningslagen. Ferromagnetism.

Det varierande magnetfältet. Induktionsfenomenet. Magnet
fältets energi och kraftverkan.

Växelströmsläran. Visardiagram. Det symboliska räknesättet. 
Svängningsfenomen.

Elektromaskinernas grundteori.
Övningar. Eepetitionsövningar 2 t. under vår- och följande hösttermin.

312. Elektrisk mätteknik. Dipi, ingenjör Salminen.
Föreläsningar 2 t. under höst- och 1 t. under vårterminen på finska.

Måttsystemen. Mätinstrumentens och mätningens noggrannhet. 
Direktvisande, registrerande och räknande elektriska mätare. Mät- 
transformatorer. Brygg- och kompensationsmätningar. Mätning av 
effekt och energi. Mätning av isolations- och jordningsmotstånd. 
Magnetiska mätningar. Fotometri. Specialmätinstrument.

övningar i laboratorier 3 t. under vår- och 3 t. under följande höst
termin.

313. Elektricitetens användning. Dipi, ingenjör Laakso.
Föreläsningar 2 t. under höst- och 1 t. under vårterminen på finska.

Val av transformatorer och motorer samt deras driftstekniska 
egenskaper. Flermotordrift. Elektriska hissar. Elektriska banor. Elekt
riska ugnar. Elektriska pannor. Elektrisk uppvärmning. Elektricite
tens användning i hushållet. Tariffer.

Kursbok finnes ej. För studierna rekommenderas lämpliga delar 
av: Elektroteknisk handbok I, II, III.

Övningar 2 t. under vårterminen.
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2 övningsuppgifter som ansluta sig till elektricitetens använd
ning inom industrin.

314. Växelströmsteori. Dilp. ingenjör Blomberg.
Förkunskaper: Kurserna i allmän elektroteknik och matematik.
Föreläsningar 2 t. under höstterminen på finska.

Den symboliska framställningsmetodens grunder. Den ömse
sidiga induktansen i växelströmskretsar. Solvering av komplicerade 
växelströmskretsar. Grunddragen av teorin för ortkurvor. Fler- 
vågiga växelströmmar. Växelströmskretsar med järn. Beräkning 
av trefassystem med tillhjälp av symmetriska komponenter. Insvängt- 
ningsförlopp i kretsar med koncentrerade konstanter. Matriskalkyl 
tillämpad på nättransformationer.

Kursbok : kompendium.
Övningar 1 t. under höstterminen.

Räkneövningar, vid vilka som hemuppgifter behandlade öv
ningsexempel granskas.

316. Teoretisk elektroteknik. Professor Ylöstalo.
Föreläsningar 2 t. under vårterminen på finska.

Elektrostatik. Magnetostatik. Elektromagnetism. Induktion. 
Elektromagnetiska vågor.

övningar 1 t. under vårterminen.

317. Allmän elektroteknik. Professor v. Zweygbergk.
För elektrotekniska avdelningen.
Föreläsningar 2 t. under vår- och följande hösttermin på svenska.

Svenskspråkig parallellkurs till ämne 311.
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Elektromaskinlära. Professor Pyökäri.
322. I. Grundkurs.

Föreläsningar 4 t. under höst- oeh 2 t. under vårterminen på finska. 

Elektromaskinernas teori, egenskaper, beräkning och konstruk
tion.

övningar 1 t. under höet- och 6 t. under vårterminen. 

Konstruktionsuppgifter och laboratorieövningar.

323. II. Fortsättningskurs.
Föreläsningar 2 t. på finska.

Komplettering av grundkursen.
Elektromaskinernas teori, egenskaper, beräkning oeh konstruk

tion.
övningar 6 t. under höst- oeh 3 t. under vårterminen. 

Konstruktionsuppgifter och laboratorieövningar.

326. Valda delar ur elektromaskinernas teori.
Professor v. Zweygbergk.

Föreläsningar 1 t. under höst- oeh vårterminen på svenska.

Speciella elektromaskinproblem. Lindningsteori. Polomkoppling. 
Elektromaskinernas övertonsanalys. Osymmetriska och asynkrona fe
nomen i elektromaskiner och kraftdistributionsnät. Stabilitetsberäk- 
ningar. Utjämningsfenomen vid elektromaskiners inkoppling och kort
slutning.

Övningar 1 t. under höst- och vårterminen.

Elektriska anläggningar. Professor Paavola.
334. I. Grundkurs.

Föreläsningar 4 .t. under höst- och 2 t. under vårterminen på finska.

Beräkning och montering av elektriska ledningar. Elektrisk be
lysningsteknik. Apparater för elektriska anläggningar. Ställverk. 
Transformatorstationer. Apparattavlor. Fördelningscen traler. Jord- 
ning. Kegleringsproblem. Synkronisering. Reläer och utlösare. Beräk
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ning av elektriska ledningars induktans och kapaeitans. Kostnadsberäk
ningar och leveransprogram. Säkerhetsföreskrifter. Elektriska olycks
fall.

Kursböcker: Paavola: Sähköjohtojen laskeminen ; Paavola : 
Valotekniikka; Elektriska inspektoratets handböcker N:о 1, 2, 3 
och 5.

För studierna rekommenderas lämpliga delar av: Kungliga Vat
tenfallsstyrelsen: Handbok för driftpersonal I—IV; Elektroteknisk 
handbok I och III.

övningar 3 t. under vårterminen.

2 serier räkneuppgifter att utföras hemma, en byggnadsinstalla- 
tionsplan.

För att få deltaga i övningarna i ritsalen fordras examen i 
Elektriska inspektoratets handböcker N:o 1, 3 och 5.

Arbetsanvisningar: Paavola: Rakennuksen sähkölaitteitten han
kintaohjelman ja kustannusarvion laatiminen (komp. N:o 76); Paa
vola: Ett antal anvisningar rörande projektering av elektriska anlägg
ningar.

335. II. Fortsättningskurs.
Förkunskaper: Föreläsningarna och övningsuppgifterna i grundkursen.
Föreläsningar 2 t. under höst- och vårterminen på finska.

Elektrisk hållfasthetslära. Högspänningsmätningar. Kortslut
nings- och jordslutningsproblem. Specialreläer. Jordning. Långlinje- 
teori. Överspänningar. Överspänningsskydd.

Kursbok: Paavola: Ylijänniteet. (komp.) För studier rekom
menderas: Roth: Hochspannungstechnik.

övningar 5 t. under höst- och 4 t. under vårterminen.

En fabriks eller större orts elektrifieringsplan, 10 uppgifter i 
högspänningslaboratoriet, seminarieövningar.

För att få deltaga i övningarna i högspänningslaboratoriet 
fordras laborationerna i elektrisk mätteknik samt examen i elektrisk 
hållfasthetslära.

Arbetsanvisningar: Paavola: Sähkökö jeistojen suunnittelu 
(komp. N : o 48); Paavola: Suurjännitetekniikan laboratoriotyöt 
(komp. N:o 52).
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342. Radioteknik I. Professor Ylöstalo.
Grundkurs.
Föreläsningar 2 t. på finska.

Radiokommunikationens grunder. Kretselement. Koncentrerade 
kretsstorheter. Fördelade kretsstorheter (allmänt). Elektronrörens 
grunder. Oselektiva förstärkare. Selektiva förstärkare. Oscillatorer. 
Modulation. Defektion och blandning. Effektmätning.

Kursbok: F. E. Terman: Radio Engineering.
Övningar 3 t. under vårterminen.

343. Radioteknik II a. Dipi, ingenjör Kareskoski.
Fortsättningskurs.
Föreläsningar 2 t. under höstterminen på finska.

Speciella tillämpningar av elektronrör och svängningskretsar. 
Vågors utbredning. Antenner. Sändare, mottagare och överförings
system. Elektroakustikens grunder.

Övningar 5 t. under höstterminen och 3 t. under vårterminen.

344. Radioteknik II b. Tekn. doktor. Pohjanpalo.
Specialkurs.
Föreläsningar 3 t. under vårterminen på finska.

Ultrahögfrekvensteknik :
Vågornas utbredning. Transmissionsledningar, vågledare, reso- 

naitorer. Antenner. Rör, generatorer, klystroner, magnetroner. Mot
tagare. Pulsmodulation, pulsteknik. Mätteknik. Tillämpningar.

Svagströmsteknik. Professor Jauhiainen.
351. I. Grundkurs.

Föreläsningar 3 t. under höstterminen och 1 t. under vårterminen på finska.

Telefonapparater, manuella och automatväxlar, allmän lednings
teori, förstärkare, bärvågstelefoner, telesignalanläggningar, telegraf
apparater och -ledningar.

Kursböcker : Kompendier.
Övningar 3 t. under höst- och vårterminen.

4 4826/51
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352. II. Fortsättningskurs.
Som förkunskaper fordras grundkurs.

Föreläsningar 3 t. under höst- och vårterminen på finska.

Planering, konstruktion och underhåll av telefonapparater, 
centraler och ledningar, schemateknik, trafikkalkyler, lednings- och 
fyrpolsteorier, bärvågstelefoni på kraftledningar, fjärrmanövrerings- 
och f järrmätningsanordningar.

Kursböcker : Kompendier.
Laurent: Fyrpolteorier och frekvenstransformationer.
Rybner : Lærebog i telefonteknik.
övningar 4 t. under höst- och 3 t. under vårterminen.

Planerings- och laboratorieuppgifter.

361. Grundkurs i elektroakustik.
Doktor G. R. von Salis,

(Ehem. Professor a. d. Technikum Winterthur). 
Föreläsningar 1 t. under höstterminen på tyska.

Energiproblem vid elektroakustiken.
Omformning av elektrisk energi till akustisk och omvänt. 

Akustiska svängare. Mätning av fältstorheter.

______



TRÄFÖRÄDLINGS AVDELNINGEN.

Träets råmateriallära. Dipi, ingenjör Johanson.
401. I. Föreläsningar 2 t. under vårterminen på finska.

Trädets biologiska verksamhet samt växtfaktorer. Trä-ämnets 
makroskopiska och mikroskopiska egenskaper. Cellväggens finstruk
tur. Olika trädslag, deras fibrer och användningsegenskaper. Träets 
fysikaliska egenskaper. Trä-ämnets varaktighet med hänsyn till tiden.

Övningar 3 t. under vårterminen.

402. II. Föreläsningar 2 t. under höstterminen.

Träets torknings-fuktningsfenomen. Träets, sågvirkets och fa
nerets hållfasthetsegenskaper och därpå inverkande faktorer. I han
deln förekommande trävarors egenskaper och sortering av sågvaror. 
Fanérets användning och sortering. Träets förbättring. Olika an
vändningsmöjligheter för trä.

övningar 3 t. under höstterminen.

Träets kemiska teknologi. Professor Roschier.
411. I. Föreläsningar 2 t. under höstterminen på finska.

Träkemi. Förkolning av trä och därvid uppkomna produkter. 
Impregnering av trä. Träsockerindustri.

övningar 1 t. under höst- och 3 t. under vårterminen.

412. II. Föreläsningar 4 t. under vårterminen på finska.

Cellulosateknologi. Tillverkning av sulfit- och sulfatcellulosa.
övningar 3 t. under vårterminen. För studieriktningen för träets kemiska 

industri dessutom 6 t. under följande år.
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TTT- Föreläsningar 2 t. under höstterminen på finska.

Kemisk förädling av cellulosa och sulfitavfallslut.
Delarna a) och b) alternerande vartannat år.

413. a) Blekning av cellulosa. Framställning av sulfitsprit.

414. b) Konstfiber, cellofan, lack och konstämnen ur cellulosa.

Pappersteknologi. Professor Pellinen.
421. L Föreläsningar 2 t. på finska.

Papperstillverkningens historia. Beredning av lumpmassa. Trä- 
slipning och träsliperier. Fiberplattor, 

övningar 6 t. under vårterminen.

422. II. Föreläsningar 3 t. under höstterminen på finska. 

Pappersmasseberedning, limning och färgning. Fiberlära. 
övningar 6 t. under höstterminen. För linjen träets kemiska industri

endast 3 t.

423. III. Föreläsningar 3 t. under vårterminen på finska.

Papperstillverkning, maskiner, provning och beredning. Pap
persbruk. Papprets förädling.

övningar 6 t. under vårterminen.

Träets mekaniska teknologi. Dipi, ingenjör Kinnunen.

Kortare kurs.
431. Såväl III som IV årsk. föreläsningar 2 t. under höst- och vårterminen på 
finska.

Sågindustri. Sågindustrins utveckling. Sågvarans tillverkning, 
försäljning och skeppning. Sågmaskiner och planering av sågverk. 
Hyvlad vara och dess tillverkning.

Fanérindustri. Tillverkning, torkning och sortering av enkel-
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faner. Lim och limningsarbeten. Tillverkning och försäljning av 
kryssfanér. Maskiner och fabriker.

Övrig mekanisk träförädlingsindustri. Snickeri-industri, trähus- 
industri, o. a. industri. Produkter, deras tillverkning och använd
ning. Maskiner och fabriker.

övningar under ett år 3 t. under höst- och vårterminen.

Längre kurs.
432. Såväl III som IV årsk. förläsningar 2 t. under höst- och vårterminen.

Föreläsningarna gemensamma med kortere kursen, 
övningar under 2 år 6 t. under höst- och vårterminen.

Övningarna i form av specialkurser inom olika industrigrenar.

451. Skogsekonomisk handelslära. Professor Aro.
Föreläsningar 2 t. under höst- och vårterminen på finska.

Jordens skogskapital. Skogshushållningens grunder och särdrag 
samt dess naturliga förutsättningar i Finland. Finlands skogar och 
deras utnyttjande. Skogsköp. Skogsprodukter, deras tillvaratagande, 
uppmätning, transport och handel. Skogs- och träekonomiska orga
nisationer.

övningar 1 t. under höst- och vårterminen.

På exkursioner till skogsarbetsplatser, lastnings- och upplags
platser stiftas bekantskap med olika skogar, skogsprodukter och deras 
tillvaratagande, mätning, transport och kvalitetsbestämning.

461. Grafisk teknik. Överfaktor Vuorio.
Föreläsningar 3 t. under vårterminen.

Boktryckarkonsten. Hög-, plan- och djuptryck. Kemigrafi och 
galvanoplastia Bokbindning.



KEMISKA AVDELNINGEN.

Föreläsningar 4 t. under höstterminen.
Kursen är avsedd för (kemiska-, bergsindustri-, träförädlings- och lant- 

mäteriavdelningarna, för studieriktningen för textilindustri inom maskinbyggnads- 
avdelningen och studieriktningen för vattenbyggnad inom lantbruket inom bygg- 
nadsingeniörsavdelningen samt studieriktningen för teknisk fysik.

Kursen motsvarar läroböckerna : L. Pauling, General Chemistry, 
Pekkarinen—Brehmer, Analyysi- ja reaktio-oppi. Kauko—Pekkari
nen, Kemian laskuesimerkkejä och Kauko—Välkkilä, Kemian har
joitustöitä.

I laboratoriet utföras som övningsarbeten s. k. förarbeten, ion
reaktioner, enkla kvalitativa och kvantitativa analyser, sammanlagt 
c. 150 t.

Eepetitionsövningar 0; t. under höstterminen.

Vid bergsindustriavdelningen utföras laborationsövningarna i samband med 
bergskemin.

511. Oorganisk kemi I. Lektor Pekkarinen och fil. mag. Raviniemi.

512. Oorganisk kemi II, Professor Erämetsä.
Föreläsningar 4 t. under III. årskursens vårterminen och 2 t. under IV. års

kursens höstterminen.

Kursen är avsedd för studerandena vid kemiska avdelningen och för 
studieriktningen metallurgi inom bergsindustriavdelningen.

Sambandet mellan atomfysik och oorganisk kemi. Grundämnenas 
allmänna oorganiska kemi.



55 —

513. Oorganisk kemi III. Professor Erämetsä.
Föreläsningar 2 t. under vårterminen.
Kursen är avsedd för ikemister, som . utföra sitt examensarbete inom den 

oorganiska kemins område.

Fördjupade studier i grundämnenas kemi. 
övningar c. 150 t.

521. Organisk kemi I. Lektor Gripenberg.
Föreläsningar 5 t. under vårterminen.
Förkunskaper: oorganisk kemi I.
Grundkurs i organisk kemi för kemiska- och träförädlingsavdelningen, för 

avdelningen för allmänna vetenskaper och för studieriktningen för textilindustri 
inom maskinbyggnadsavdelningen.

Den organiska kemins viktigaste teorier, reaktioner och ämnes- 
klasser. Vid organisk-kemiisikia arbeten använda arbetsmetoder och appa
rater. Instruktion i användandet av kemisk litteratur.

Kursen motsvarar läroböckerna : Smith, Lennart, Organisk kemi 
eller Schlenk Jr., Organische Chemie (Sammlung Göschen), samt de
lar av följande verk: Bernhauer, Einführung in die org.-ehern. Labora
toriumstechnik. Gatterman, Die Praxis des organischen Chemikers.

övningar: repetitionsövningar 1 t. under vårterminen.

Laboratoriearbeten : för studerandena vid kemiska avdelningen 
(ämnena 521 och 522) 22 övningsarbeten, sammanlagt c. 380 t.

För studerandena vid studieriktningen för träets kemiska in
dustri, inom träförädlingsavdelningen 12 övningsarbeten.

För studerandena vid studieriktningen för textilindustri inom 
maskinbyggnadsavdelningen 6 övningsarbeten.

522. Organisk kemi II. Professor Palmén.
Föreläsningar 3 t. under höstterminen och 2 t. under vårterminen.
Kursen är avsedd för kemiska avdelningen. Vid studieriktningen för 

träets kemiska industri inom träförädlingsavdelningen avlägges tentamen utan 
skyldighet att åhöra föreläsningarna.

Förkunskaper: oorganisk kemi I och organisk kemi I.

En historisk översikt av den organiska kemins utveckling. 
Huvuddragen av organiska kemins elektronteori samt en kort redo-
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görelse för de fysikaliska egenskapernas smvandning för bestämmandet 
av organiska föreningars konstitution. Internationell nomenklatur. 
Den kemiska litteraturen, dess organisation och användning. Iso
meri och stereoisomeri.

Laboratoriearbeten: för kemister se ämnet 521.
Tentamensfordringar: för studerandena inom kemiska avdelnin

gen: Holleman—Richter, Lehrbuch der organischen Chemie (1949) 
eller Fieser and Fieser, Organic Chemistry (1950).

För studerandena vid studieriktningen träets kemiska industri 
inom träförädlingsavdelningen : Langenbeck, Lehrbuch der organischen 
Chemie (1950) eller Smith, S. J., Principles of Organic Chemistry 
(1944).

523. Organisk kemi III. Professor Palmén.
Föreläsningar 2 t. under vårterminen.
Kursen är avsedd för dem, som utföra sitt examensarbete inom den 

organiska kemins område.

Specialområden av den organiska kemin.
Laboratoriearbeten: 7 övningstimmar samt serie- och litteratur

arbete, sammanlagt c. 150 t.
Examensfordringar: jämte 522 Watson, Modern Theories of 

Organic Chemistry (1947) och Findlay, A Hundred Years of Che
mistry.

531. Analytisk kemi I. Lektor Pekkarinen.
Föreläsningar 1 t. under vårterminen.
Förkunskaper: oorganisk kemi L
Kursen är avsedd för studerandena vid kemiska avdelningen samt för 

studieriktningen träets kemiska industri inom träförädlingsavdelningen.

Examensfordringar: Hägg, Kemisk reaktionslära samt delar av 
Treadwell, Lehrbuch der analytischen Chemie I.

ßepetitionsövningar 3 t. under vårterminen.

Som laboraforieövningar utföras kvalitativa semimikro- och 
kvantitativa analyser, kemisterna sammanlagt cirka 420 t. och trä
kemisterna sammanlagt cirka 350 t.
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Föreläsningar 2 t. under vårterminen.
Kursen är avsedd för studerandena vid kemiska avdelningen samt för 

studieriktningen för metallurgi inom bergindustriavdelningen.

Fysikaliska metoder inom analytiska kemin.
Övningar: sammanlagt cirka 30 t.

532. Analytisk kemi II. Professor Erämetsä.

541. Fysikokemi I. Professor Näsänen.
Föreläsningar 4 t. under höstterminen.
Kursen är avsedd för studerandena vid kemiska avdelningen samt för 

studieriktningen för metallurgi inom ibergindustriavdelningen, studieriktningen 
träets kemiska industri inom träförädlingsavdelningen och studieriktningen 
teknisk fysik.

Grundkurs i fysikokemi.
övningar sammanlagt c. 210 t.

542. Fysikokemi II. Professor Näsänen.
Föreläsningar 2 t. under vårterminen.
Kursen är avsedd för ikemister.

Fortsättningskurs i fysikokemins grunder.
Kursbok: Tommila, Fysikaalinen kemia.

543. Fysikokemi III. Professor Näsänen.
Föreläsningar 2 t. under vårterminen.
Kursen är avsedd för dem, som utföra sitt examensarbete inom fysiko

kemins område.

Ett mera ingående studium av någon särskild del av fysikokemin.
övningar sammanlagt c. 150 t.

544. Tillämpad fysikokemi. Fil. magister Brehmer.
Föreläsningar 4 t. under höstterminen.
Kursen är avsedd för studerandena vid kemiska avdelningen och för 

studieriktningen för metallurgi inom bergindustriavdelningen.

Översikt av viktigare elektrokemiska processer.
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Teorin för kemiska jämvikter och kinetikens tillämpning på tek
niska reaktioner.

Kursböcker i samråd med examinator.
Övningar sammanlagt c. 210 t.

551. Biokemi och livsmedelskemi I. Professor Tikka.
- Föreläsningar 4 t. under höstterminen och 2 t. under vårterminen.

Kursen är avsedd för ikemisTta avdelningen.

Biologisk kemi. Biokatalysatorer. Teknisk mikrobiologi. Bekäm
pandet av mikro-organismer. Biologiska undersökningsmetoder. Jäs- 
ningskemi. Livsmedels- och jäsningsindustrier.

Repetitionsövningar 1 t. i anslutning till föreläsningarna och 
följande år laboratorieövningar sammanlagt c. 80 t.

Examensfordringar : Tikka, Elintarvikekemia I och II; Talvitie, 
Kemian teknologia II, avsnitt som beröra livsmedels- och jäsnings- 
industrin; Barthel, Mikro-organismerna i industrins och lantbrukets 
tjänst; valda stycken ur delen „Maatalous ja ravintoaineet” av Keksin
töjen kirja.

552. Biokemi och livsmedelskemi II. Professor Tikka.
Föreläsningar 2 t. under vårterminen.
Kursen är avsedd för dem, som utföra sitt examensarbete inom bio

kemins område.

Ett fördjupat studium av livsmedelskemins olika frågor.
Repetitionsövningar 1 t. i anslutning till föreläsningarna.
Laboratoriearbeten sammanlagt c. 150 t.
Examensfordringar : Godkänd examen i 551 jämte speciallitte

ratur enligt avtal.

561. Oorganisk kemisk teknologi I. Professor Grubitsch.
Föreläsningar 3 t. under vårterminen på tyska.
Kursen är avsedd för kemiska-, träförädlings- och bergsindustriavdel

ningen.

Vattnets kemiska teknologi. Bränslenas teknologi (utom mineral
oljor). Byggnadsämnenas teknologi.
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Kursböcker: Neumann, Chemische Technologie und Metallurgie; 
Müller—Graf, Technologie der Brennstoffe : Wecke, Zement; Shreve, 
Chemical Process Industries.

övningar för icke kemister: undersökningar av vatten, bränslen, bygg
nadsmaterial m. m. Beräknad arbetstid c. 80 t.

562. Oorganisk kemisk teknologi II. Professor Grubitsch.
Föreläsningar 3 t. under höstterminen på tyska.
Kursen är avsedd för studerandena vid kemiska avdelningen och för 

studieriktningen för metallurgi inom bergsindustriavdelningen.

Termodynamisk och kinetisk behandling av tekniska processer. 
Katalys. Svavel och svavelsyra. Koksalt och saltsyra. Soda, salpeter, 
salpetersyra, ammoniak, konstgödsel, fosfor och fosforsyra, kalsium- 
karbid, kalkkväve och cyanider. Kl ora Ikalielek t ml ys. Blekningsmedel.. 
Glas, keramisk industri. Eldfast material.

Kuraböcker: se 561.
Laboratorieövningår för kemister (se ämnena 561 och 562) :. 

Tekniska analyser. Analytiska och preparativa undersökningar be
träffande olika materials lämplighet för bestämda tekniska ändamål. 
Beräknad arbetstid c. 110 t.

563. Oorganisk kemisk teknologi III. Professor Grubitsch.
Föreläsningar 2 t. under vårterminen på tyska.
Kursen är avsedd för dem, som utföra sitt examensarbete inom den 

oorganiska kemins teknologi.

Ett mera fördjupat studium i någon särskild del av den oorga
niska kemins teknologi.

Övningar c. 150 t.

571. Organisk kemisk teknologi I. Professor Kirjakka.
Föreläsningar 4 t. under höstterminen och 2 t. under vårterminen. 
Kursen är avsedd för studerandena vid kemiska avdelningen och 

studieriktningen för träets kemiska industri inom träförädlingsavdelningen.

De orgamåsk-fcemitäka imdust rigrenarnas utvecklmg och en alllmän 
översikt av produktionsmetoderna. Forskningsverksamhet och patent.
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Litteratur odi dess användning. Behandling av de viktigaste industri
grenarna.

Till kursen hör 4 repetitionsforhor. För studieriktningen träets kemiska 
industri endast höstterminens föreläsningar och 2 repetitionsförhör.

Laboratoriearbeten för kemister c. 110 t. och träkemister c. 701.
Till examensfordringarna höra förutom föreläsningarna delar av 

följande verk: A. Talvitie, Kemian teknologia I och П; R. N. 
Shreve, Chemical Process Industries och Handbok i kemisk tek
nologi.

572. Organisk kemisk teknologi II. Professor Kirjakka.
Föreläsningar 2 t. under vårterminen.
Kursen är avsedd för dem, som utföra sitt examensarbete inom organisk 

kemiska teknologin.

Ett fördjupat studium av speciella områden inom den organisk
kemiska industrin.

Övningar c. 150 t.

Examensfordringar enligt avtal.

581. Kemisk maskinlära I. Professor Ståhlberg.
Föreläsningar 4 t. under vårterminen.
Kursen är avsedd för studerandena vid kemiska avdelningen, för studie

riktningarna träets kemiska- ooh pappersindustri inom träförädliiigsavdelningen, 
för studieriktningen metallurgin inom bergsindustriavdelningen samt för studie
riktningen för tekn. fysisk inom avd. för allm. vetenskaper.

Grunder för operationer inom den kemiska industrin. Beräkning 
oeh dimensionering av maskiner. Strömningslära, värmeöverförings- 
lära samt till dessa hörande operationer.

Övningar 2 t. under vårterminen.

582. Kemisk maskinlära II. Professor Ståhlberg.
Föreläsningar 4 t. under höstterminen.
Kursen är avsedd för kemiska avdelningen, för studieriktningen traete 

kemiska industri inom träförädlingsavdelningen.
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Grunder för operationer inom den 'kemiska industrin. Beräk
ning och dimesionering av maskiner. Ämnesutbytesoperationer. 

övningar 2 t. under höstterminen.

583. Kemisk maskinlära III. Professor Ståhlberg.
Föreläsningar 2 t. under vårterminen.
Kursen är avsedd för dem som utföra sitt examensarbete inom 'kemiska 

maskinlärans område.

Ett mera ingående studium av några utvalda operationer inom 
den kemiska industrin.

övningar cirka 150 t. e

Colloquium.
Vid colloquium framläggas vid kemiska avdelningen utförda dip

lomarbeten, vilka samtidigt granskas vid detta tillfälle. Likaså klar
läggas och diskuteras vid colloquium såväl vid kemiska laboratorier 
utförda som i litteraturen klarlagda undersökningar.

Colloquium är obligatorisk endast för IV årskursens elever, men 
deltagande är möjligt redan under III årskursen.
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601. Bergskemi. Dipl, ingenjör Lounamaa.
Fönkunskaper: Föreläsningskurs i oorganisk 'kemi I.
En särskilt för bergsindustriavdelningens behov anpassad kurs i analytisk 

kemi. e

Föreläsningar 2 t. under höstterminen på finska.

Kvalitativ analys i industrin. Provtagningsteknik. Bestäm
ning av olika ioner (normal-, snabb-, precisions- samt en metod för 
små halter). Analysmetoder för olika material såsom malmer, metal
ler o. s. v. Fysikaliska metoder i analytiska kemin. Analysens nog
grannhet, pålitlighet, samt snabbhet.

Läroböcker förutom föreläsningarna: Treadwell: Lehrb. d. anal. 
Ch. I—II, Kilpi-Tomula: Kvant. anal. oppik., Hukki: Kokoelma vuori- 
kemiallisia analyysiohjeita.

Övningar: I året 6 t. under höst- och vårterminen, II året 10 t. under höst- 
oeh 18 t. under vårterminen.

Laboratoriearbeten i anslutning till föreläsningskursen i oorga
nisk kemi I : förarbeten och fällningsreaktioner samt kvalitativa 
gruppanalyser. 10 kvalitativa och 18 kvantitativa bergskemiska 
analyser.

Mineralogi och geologi I. Professor Väyrynen.
611. Mineralogi:

Grundkunskaper: Bepetitioner i oorganisk kemi (511).
Föreläsningar 2 t. under vårterminen på finska.

Kristallografi och kristallbyggnad, kristallfysik och kristallkemi, 
mineral, deras egenskaper och kemiska systematik samt tekniska an
vändning. Exkursioner.
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övningar 2 t. under vårterminen och för kemister 1 t. under följande höst
termin från 612.

Bestämning av kristallformer och mineral.

612. Geologi:
Föreläsningar 2 t. under höstterminen på finska.

De geologiska processerna, bergarternas uppkomst och omvand
ling ävensom deras användning och systematik. Exkursioner, 

övningar 1 t. under höstterminen.

Dessa övningar omfatta omkring 10 laboratoriearbeten för be
stämning av de fysikaliska konstanterna för mineral och andra ämnen, 
bergartskännedom och mikroskopering av mineral och andra kristal
lina ämnen.

Kursböcker : P. Eskola och A. Laitakari: Yleisimpien mineraa
lien tuntomerkit ; P. Eskola : Kidetieteen, mineralogian ja geologian 
alkeet; Heikki Väyrynen : Kideoppi ja kidefysiikka (kompendium); 
F. Rinne : Gesteinskunde.

Förutsättning för tillträde till höstterminens övningar äro god
kända prov i kristallografi och kristalloptik.

Mineralogi och geologi II. Professor Väyrynen.
Delarna I och П alternerande vartannat år.

616. I. Allmän geologi.
Föreläsningar 2 t. under vårterminen på finska vartannat år, 1951—52

o. s. v.

De geologiska formationerna, bergveekningen, veckzoner, kon
tinenternas geologiska byggnad, eruptivernas förekomstformer, meta
morfos och de metamorfiska stenarterna. Finlands geologiska byggnad. 

Kursbok: Wilhelm Ramsay: Geologiens grunder, 3. upplagan. 
Övningar:

Under två veckors tid geologisk kartläggning i terrängen.

617. II. Petrografi.
Demonstrationer och övningar 2 vt. under höst- och vårterminen vartannat 

år 1952—53.
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Förkunskaper: Laboratoriearbetena i mineralogi.

Mikroskopisk undersökning av bergarter, bestämning av deras 
mineralsammansättning och struktur.

618. Geokemi och mineralf yndigheter. Professor Väyrynen.
Föreläsningar 2 t. under vårterminen på finska vartannat år, 1952—53

o. s. v.

Grundämnenas geokemiska indelning, lagarna för kristallisation, 
magmadifferentiation, mineralfyndigheters uppkomst och grundäm
nenas fördelning därvid. De viktigaste elementens geokemi. Mine- 
ralfyndigheter i Finland.

Kursböcker: Th. G. Sahama: Geokemia; W. E. Jones: Minerals 
in Industry.

Malmlära. Professor Väyrynen.
Delarna I och II alternerande vartannat år.

621. la) Malmgeologi.
Föreläsningar 2 t. på finska vartannat år, 1952—53 o. s. v.

Malmernas positioner, former och metallhalter. Malmernas syste
matik och systematisk beskrivning av olika malmtyper, deras uppträ
dande, former och innehåll med särskild hänsyn till i Finland före
kommande eller i Finland möjliga malmtyper.

Kursböcker: H. Schneiderhöhn: Lehrbuch der Erzlagerstätten
kunde och kompendium.

Övningar:

Underjordisk geologisk kartläggning i gruva under en veckas 
tid.

622. Ib) Kalkografi.
Föreläsningar och demonstrationer 2 t. under vårterminen på finska.

Bestämning av malmmineraler och undersökning av malmernas 
sammansättning och struktur i malmmikroskop.
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623. II. Malmgeografi.
Föreläsningar 2 t. under höstterminen på finska vartannat år, 1951—52.

o. s. v.

Olika malmers och andra ekonomiskt viktiga mineralforekomsters 
geografiska utbredning, fördelning och gruppering och dessa omstän
digheters ekonomiska betydelse såväl i allmänhet som för olika trakter.

Kursbok: Leiviskä: Raaka-aineet, niiden alueellinen jakaantu
minen ja tuotanto.

626. Malmletning. Dipi, ingenjör Simola.
Föreläsningar 4 t. under vårterminen på finska.

Mineralernas, malmernas och stenarternas fysikaliska egenskaper. 
Teoretiska grunder för geofysábaáiska maitoiktmmgsmietoder, olika me
toder och apparaturer. Geologisk och geokemisk malmletning.

Övningar 1 t. under vårterminen.

Fältövningar 1 vecka i maj—juni.

631. Gru vteknik. Professor Järvinen.
Föreläsningar å III årsk. 2 t. under höst- och 3 t. under vårterminen 

samt å IV årsk. 2 t. under höst- och 1 t. under vårterminen på finska.

Kompressorer, tryckluf tsanl äggningar och energiöverföring 
med komprimerad luft, brytningsteknik, arbetsredskap, brytningsme- 
toder, gruvdriftens organisation och tekniska anordningar, uppford- 
ringsanordningar, horisontell transport, underjordisk maskinlastning 
och länshållning, borrmaskiner.

Övningar 2 t. å III och 3 t. å IV årsk. under vårterminen och under 
sommaren 1 vecka i gruva.

636. Gruvmätning. Tekn. doktor Stigzelius.
Föreläsningar 2 t. under vårterminen på finska.

Apparatur för gruvmätning. Stom- och detaljmätning såväl 
ovan jord som i gruva. Schaktlodning. Angivandet av riktningar vid 
gruvarbetenas framskridande.

5 4826/51
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Val av koordinatsystem. Planering av kartverk över gruvor och 
konstruktion av gruvkartor.

övningar 6 t. under vårterminen.

Mätnings-, räkne- och kartritningsövningar.
Under sommaren 10 dagars praktiska övningar i gruva.

641. Mineralemas anrikningsteknik. Professor Hukki.
Föreläsningar 3 t. på finska för III årskursen och 2 t. under höstterminen 

för IV årskursen^

Mineralernas anrikningsteknik omfattar både krossnings- och 
egentlig anrikningsteknik. Till den förstnämnda hör krossning, sikt- 
ning, malning oeh klassificering. Till den sistnämnda höra anriknings- 
metoderna såsom flotation, agglomerationsmetoden, magnetisk- oeh 
elektrostatisk anrikning, skakbordanrikning m. m. Kursen omfattar 
dessutom produkternas förtjoekning, filtrering oeh torkning samt till 
anrikning hörande kostnadsberäkningar och produkternas försäljning. 
Vissa huvuddelar av anrikningstekniken behandlas mera detaljerat 
med tillhjälp av nyaste facklitteratur och tidskrifter.

Övningar 4 t. under III årskursen och 8 t. under höstterminen på IV 
årskursen. Dessutom praktiska övningar under c:a en veckas tid vid något 
anrikningsverk.

Lärobok: Hukki: Mineraalien rikastustekniikka.
Handbok: Taggart: Handbook of Mineral Dressing.

Metallurgi. Professor Tikkanen.
651. Metallurgi.

Föreläsningar 4 t. under höstterminen.
Allmän kurs i metallurgi.

Olika tillstånd hos substanser. De fasta ämnenas kemi. Hetero
gena reaktioner. Metallurgiska reaktionernas termodynamik. Tekniska 
reaktionernas reaktionshastighet.

Grundlagen för framställning av metaller. Sintring, röstning, 
reducering och smältning. Elektrolysen vid framställning och raffi
nering av metaller. Smältelektrolys.
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Litteratur : 0. Barth: Metallurgian oppikirja I—II; W. Bauk- 
loh : Die physikalisch-chemischen Grundlagen der Metallurgie. 

Övningar 2 t. under höstterminen.

Teoretiska och tillämpade räkneövningar.

652. Specialmetallurgi.
Föreläjmingar 6 t. under vårterminen vartannat år, 1951—52 o. s. v. 
(Kursen är avsedd för studieriktningen för metallurgi, III och IV års

kursen.)

Framställning av råjärn, stål och ferrolegeringar, koppar, nickel, 
bly, zink, aluminium, magnesium och ädla metaller. Material- och 
värmebalanser för metallurgiska processer.

Litteratur : O. Barth, Metallurgian oppikirja, del II—IV. — 
A. Butts, Metallurgical Problems. — R. Dürrer, Verhütten von 
Eisenerzen. — J. L. Bray, Non-ferrous Production Metallurgy.

Övningar i anslutning till föreläsningarna 6 t. under vårterminen. 

Röstning, sintring, elektrolys m.m.

653. Metallurgiska konstruktioner.
Till specialmetallurgi hörande planeringsövningar vartannat år (1950—51 

o. s. v.) 6 t. under vårterminen.

Ritningsövningar, projekteringar, samt beräkningar.

661. Valsverksteknik. Dipi, ingenjör Falck.
Föreläsningar 2 t. under vårterminen på finska.
I. För metallurger och maskinbyggare.

Plastisk defomation, teori och tillämpningar. Kall- och varmbe
arbetning. Dragningar, pressningar, kallsprutning och trycksvarv- 
ning.

II. För metallurger samt alternativt med smedjeteknik för maskinbyg
gare.

Valsverkslära.
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Metallära. Doktor Miekk-oja.
671. Metallografi.

Föreläsningar 4 t. under höstterminen och 4 t. under vårterminen.

Metallografiens teoretiska grunder. Kristallstrukturen. Metall
kristallens och kristallaggregatens plastiska deformation och rekristal- 
lisation. Stelningsfenomen. De heterogena jämnviktema. Tillstånds- 
diagrammen. Metallografiens tillämpning på järn, kolstål och special
stål samt på de viktigare ieke-järnmetallerna. Koppar, aluminium, 
zink, bly, tenn, ädelmetaller samt deras legeringar.

Litteratur : O. Barth: Metallografia.
Övningar 5 t. under höst- och vårterminen.

672. Materialprovning.
Föreläsningar 1 t. under vårterminen.

Materialprovningsmetoderna. Maskiner och apparater. Sträck-, 
tryck-, böjnings- och skjuvningsprov. Kryp-fenomen. Slaghållfasthet. 
Utmattningsprov. Inverkan av fleraxlat spänningstillstånd vid kon
struktioner.

övningar 1 t. under vårterminen.

673. Röntgenmetallografi.
Föreläsningar 2 t. under vårterminen.

Röntgenstrålar och -apparater. Debye-metoden. Laue-metoden. 
Bragg-metoden. Intensitetsfaktorer. Tillämpningar på metallografin. 

övningar 2 t. under vårterminen.

681. Mineral- och stenindustri. Doktor Aurola.
Vartannat år, 1952—53 o. s. v.
Föreläsningar 2 t. under höstterminen på finska.

Mineral- och stenindustrins olika branscher, deras utveckling 
och nutida betydelse. Inom byggnadsindustrin använda stenarter, 
deras tekniska egenskaper, brytning, styckning, bearbetning samt sten
brottens organisation.
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Tillämpad geodesi.

801. Kartlära. Dipl.-ingenjör Kärkkäinen.
Föreläsningar 1 t. på finska.

Grunder för ritning och textning, kartpapper, duplicering och 
tryckning av kartor.

Ingen kursbok. För studier rekommenderas: Hendell-Vuorio: 
Kirja ja kirjapainotaito; Sainio: Tekstausopas.

Övningar 4 t. under höst- och vårterminen i två grupper.

Textnings- och kartritningsövningar, kopiering av kartor, kart
tecken. Uppgörande av fältritningar, ritning av ägo- och stadsplane- 
mätningskartor från fältritningar, kartförminskning.

Besök å ljuskopieringsanstalter och tryckerier.

803. Geodesi I. Professor Hirvonen och dipl.-ingenjör Härmälä. 
Föreläsningar 3 t. under höst- och 2 t. under vårterminen på finska.

Måttsystem. Geodetiska instrument. Triangulation och geode- 
tiska skärningar i planet. Grafisk utjämning. Polygonmätning. Av
vägning och trigonometrisk höjdmätning. Detaljmätning och kart
konstruktion. Ytberäkning. Solmätning.

Övningar 4 t. under vårterminen och 4 t. under nästa hösttermin.

Övningstimmarna begagnas dels till räkneövningar, dels till un
dersökning och behandling av instrument samt för anställande av 
observationer.

Fältövningar under två veckor i juni.
Kursböcker: Kompendium; Heiskanen, Kenttämittaus ja kar-
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toitus ; Näbauer, Vermessungskunde ; Schneider og Thorkil—Jensen 
Landmaaling.

804. Geodesi II. Dosent Salonen.
Föreläsningar 3 t. under höst- och vårterminen.

a. Stadsplanemätning och stadsplanepålning. Utstakning av kur
vor. Geodetiska och kartografiska arbetsmetoder i Finland. Geo- 
desins historik. Radiotekniska platsbestämningsapparater.

b. Mätnings- och kartläggningsarbeten i städer, skiftesförrätt
ning, tomtmätning och fastigheters registrering i stadsområden. Av 
stadsplanelagen förorsakade mätningsarbeten på landsbygden. Städer
nas fastighetsförteckningar. Mätningsarkivens organisation. Karto
grafi.

övningar 3 t. under vårterminen.

Fältövningar under två veckor i maj.
Kursböcker: Lantmäteristyrelsens anvisningar beträffande 

stadsplanemätningar ; Salonen, Kaupunkimittauksen tehtävistä ja 
tarkkuudesta.

Teoretisk geodesi.

811. Utjämningskalkyl. Professor Pesonen.
Föreläsningar 2 t. på finska.

Observationsfel och felens vikt, medelfel, fel-, tvång- och normal
ekvationer. Utjämning vid triangulation, nivellering och trigono
metrisk höjdmätning, utjämning av geodetiska snitt. Schreibers ekva
tioner.

Läroböcker: Rainesalo, Geodesia; Jordan—Eggert, Handbuch 
der Vermessungskunde I.

övningar 2 t. under vår- och nästa höstterminen samt ett övningsarbete.

813. Geodesi III. Professor Hirvonen.
Föreläsningar 2 t. under höst- och vårterminen på finska.

Jorde! liipsoid, geodetisk lim je. Lösning av triangel och koordinat-
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bestämning på ellipsoid. Geoid, lodavvikelser, bestämning av tyngd
krafter. Isostatisk jämvikt.

Läroböcker: Jordan—Eggert, Handbuch der Vermessungs
kunde.

övningar : övningarna delvis i samband med kursen 817 delvis i form av 
seminarieföredrag.

815. Astronomi. Professor Hirvonen.
Föreläsningar 2 t. under höstterminen på finska.

Himmelsfären och dess koordinatsystem. Stjärnornas dagliga 
rörelse. Solens årliga rörelse, soltid, medeltid, stjärntid; precession, 
nutation, aberration, parallax, egenrörelse. Refraktion. Astronomiska 
instrument; bestämning av asimut, tid och ort. Bestämning av 
stjärnornas avstånd och universums dimensioner.

Lärobok : Heiskanen, Pallotähtitieteen perusteet.
Övningar 2 t. under höstterminen samt ett övningsarbete i observatoriet.

817. Kartprojektionslära. Professor Hirvonen.
Föreläsningar 2 t. under vårterminen på finska.

Kartprojektionernas indelning. De viktigaste projektionerna av 
sfären på planet. I geodesin använda projektioner av ellipsoiden på 
planet. I Finland använda kartprojektioner. Övergång från geogra
fiska till rätvinkliga koordinater och tvärtom. Riktningskorrektion 
och längdkorrektion. Övergång från en projektionsstrimma till en 
annan. Geodetiska huvuduppgiften i rätvinkliga koordinater.

Läroböcker: Kompendium. Dessutom rekommenderas: W. Sjö
ström, Kartprojektionslära ; Jordan-Eggert, Handbuch der Vermes
sungskunde III; Hristow: Die Gauss-Krügerschen Koordinaten auf 
dem Ellipsoid.

övningar 2 t. under vårterminen samt ett övningsarbete.

826. Geodesi. Professor Hirvonen och dipi, ingenjör Härmälä.
Kortare kurs för byggnadsingenjörs- och bergsindustriavdelningens behov. 
Föreläsningar 3 t. under höstterminen och 2 t. under vårterminen på 

finska språket.
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Förutnämnda kurs Geodesi I förkortad samt därtill bestämning 
av asimut. Pålning av stadsplan. Grunderna för utjämningskalkyl. 

Läroböckerna äro samma som inom lantmäteriavdelningen. 
övningar 3 t. under vår- oeh nästa höstterminen.

Fältövningar en vecka under sommarferierna inom byggnadsingeniörs- 
avdelningen.

834. Flygbildkartläggning. Dipi, ingenjör Halonen.
Föreläsningar 3 t. under höst- och 2 t. under vårterminen på lant

mäteriavdelningen ovh 2 t. under höstterminen på byggnadsingeniörsavdel- 
ningen på finska.

Fotogrammetrien^ geometriska och optiska grunder. Kamera, 
objektiv, fotomaterial och filter. Det stereoskopiska seendet och ste
reomätning. Markbildmätning. Flygfotografering. Den finska hori
sont- och statoskopmätningsmetoden. Enbildmätning, restitutionsprin- 
cipen, -formler och -apparater, restitution av flygbilder och foto
kartans framställning. Dubbelbil dmätning, stereomätnings- och kart- 
iäggningsinstrument, bild och rymdtriangulation, stereotecknade kar
tor. Bildmätningens praktiska tillämpning. Historik.

Läroböcker: K. Schwidefsky, Einführung in die Luft- und Erd- 
bildmessung. R. Finstenvalder, Photogrammetrie. E. Fagerholm, Fo
togrammetri. M. Zeller, Lehrbuch der Photogrammetrie. Tekn. Hög
skolans kompendium N : r 88, K. G. Löf ström, Maa- ja ilmakuvamittaus.

Övningar 2 t. under vårterminen.
Övningarna utföras i grupper och äro avsedda endast för elever inom 

lantmäteriavdelningen.

841. Botanik och myrmarkslära. Docent Hiitonen och
agronom Kotiaho,

Föreläsningar 3 t. under höst- och vårterminen.

Grundkurs i botanik. Finlands allmännaste myrväxter.
Begreppet myrmark samt formerna för ekonomiskt utnyttjande 

av sådana. Myrmarkers förekomst jämte därpå inverkande faktorer. 
Betingelserna för forsumpning. Jordarter av organiskt ursprung. 
Den progressiva och den regressiva forsumpningen. Kort översikt av
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myrmarksflorans utvecklingshistoria. Grunderna för bonitering av 
myrmarker : a) torvarter, b) myrmarksvegetationen som grund för 
myrmarkers bonitering (s. k. myrmarkstyper), c) myrmarksfloran som 
grund för myrmarkers bonitering. (Korrelation mellan punkterna 
a, b, c).

övningar 3 t. under höst- och vårterminen. Under förra delen av sep
tember en fältkurs, en vecka.

Till föreläsningarna anslutes demonstration av de viktigaste 
myrmarksväxterna och torvarterna. Tillfälle gives att studera växter 
och torvarter.

Höstterminen: I årskurs, botanik. Vårterminen: I årskurs, myrmarkslära. 
Hela läseåret: I årskurs, demonstrationer i växtkännedom.

842. Marklära jämte agrikulturkemi och -fysik. Doktor Salonen.
Förkunskaper: De kemiska laborationerna.

Föreläsningar 3 t. under höst- och vårterminen på finska.

Jordarternas uppkomst, klassificering och egenskaper.
Jordens absorption, gödslingsämnen, åkerjordens gödslingsbehov, 

jordförbättringsmedel och deras användning, 
övningar 3 t. under vårterminen.

Under en vecka i maj eller i juni praktiska övningar. 
Läroböcker: Kompendium, M. Salonen, Maanparannus ja lan- 

noitusoppi.

Skogshushållning. Professor Pöntynen.
844. I. Föreläsningar 2 t. under höst- och 4 t. under vårterminen på finska.

Skogsmarkernas bonitering, skogstyper. Skogsskötsel. Uppmät
ning av träd och trävaror. Praktiska skogstaxationsmetoder. 

Lämplig litteratur angives vid föreläsningar.
Övningar 1 t.

Kännedom om skogsväxter samt räkneövningar.
Praktiska övningar under en vecka på sommaren.
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845. II. Föreläsningar 2 t. under höstterminen på finska.

S'kogsvärdeberäkmingar. Skagstaxation och skogsvä rd ehe räkning 
samt andra skogsuppgifter vid skiftes- och kolonisationsförrättningar. 
Skogslagstiftning. Huvuddragen om Finlands skogshushållning.

Övningar 1 t. under höstterminen.

Granskning av sommarpraktikens uppmätningar. Skiftes- och 
kolonisationsförrättningarnas skogsvärdeberäkningar. Övningar i 
skogslikvider.

846. Lantmannabyggnader. Dipi, arkitekt Kalliokoski. 
Föreläsningar 2 t. under vårterminen.

Byggnader för lantgårdar av olika storlek samt modernisering 
(sanering) av gamla byggnader med beaktande av rationaliserings- 
strävanden och arbetsbesparande anordningar och konstruktioner. 
Byggnadernas värdering.

Övningar 3 t. under höstterminen.

847. Jordbrukslära. Doktor Paatela.
Föreläsningar 3 t. under höet- och vårterminen på finska.

Växtodlingens grunder: klimat, jordmån, biologiska förutsätt
ningar. Åkerjordens bearbetning. Ogräs och deras bekämpande. 
Odlingsväxternas sjukdomar och skadedjur samt deras bekämpande. 
Åkerväxternas odling. Vall- och betesmarkodling. Vägledning i växt
förädling och fältförsöksteknik.

Kursbok existerar icke. För studier rekommenderas: Maamie
hen käsikirja, del I eller V. A. Pesola: Kasvinviljelysoppi, samt P. 
Kokkonen: Maanmuokkaus och A. Jäntti: Laidunopas.

848. Lantbruksekonomi. Magister Viriamo.
Föreläsningar 3 t. under höst- och vårterminen på finska.

Lantbruksekonomins grunder. Lantbruket såsom privatbkono- 
miskt företag. Lantbrukskapitalet och dess värdering. Lantmanna
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byggnadernas placering och uppförande. Lantbrukets organisation. 
Olika odlingssystem.

Lantbruksarbetet. Anskaffning och administration av lantbruks- 
egendom. Lantbrukets ledning. Driftsresultat och grunderna för lant
brukets kalkylationslära. Inverkan av lantegendomens grundform på 
arbetsåtgången. Grunddragen av lantbruksgeografin. Lantbruks- 
historiens grunddrag. Lantbruket i nationalekonomin.

Övningar 2 t. under vårterminen.

Övningarna omfatta uppgörande av hushållsplan för minst 
tvenne lägenheter.

Ekonomisk rätt. Professor Noponen.
Inom övriga avdelningar förutom byggnads- och lantmäteriavdelningarna 

benämnes läroämnet „rättslära”.
Delarna II och III föreläsas alternerande vartannat år.

851. I. Grunderna för rättsläran.
Föreläsningar 2 t. under höstterminen på finska.

Förmögenhetsrättens allmänna läror. Gäldenärförhållanden. 
Några avtalstyper : köp, lega, försträckning, arbetsavtal, arbetsbeting, 
borgen osv. Skadestånd. Lös och fast egendom. Äganderätt, panträtt 
mfl. sk. sakrätter. Makars förmögenhetsförhållanden. Övergång av 
förmögenhet vid en persons död. Översikt av den offentliga rätten 
(rättegång, frivillig rättsvård, utsökning, konkurs, skiljemannaför- 
farande, statsförvaltning osv.).

852. II. Fastighetsrätt.
Föreläsningar 2 t. under vårterminen på finska vartannat år, 1951—52

o. s. v.

Fastigheter och olika slag av sådana. Uppkomst och registrering 
av fastigheter. Allena- och samäganderätt. Överlåtelse av fastighet 
och lagfart. Besittning och hävd av fastighet samt klander av jorda- 
fång. Grannelagsförhållanden samt fastighetsservituter. Inteckningar. 
Speciallagstiftningar : stadsplane- och byggnadslagstiftning, väglag- 
stiftning, jordlegolagstiftning, kolonisationslagstiftning, gruvlagstift
ning osv.



— 76 —

853. III. Skiftesrätt.
Föreläsningar 3 t. under vårterminen på finska vartannat år I952i—53

o. e. v.

Skifte av jord, ägobyte, rågång mfl. lantmäteriförrättningar. 
Rättegång i skiftesärenden. Skiftesväsendet i stad.

854. IV. Vattenrätt.
Föreläsningar 2 t. under höstterminen på finska.

Äganderätt till vatten. Vattenverk och vattenreglering, flott- 
ning, dikning, sänkning av vattendrag samt övriga vattenrättsliga 
företag oeh åtgärder.

855. V. Delar av handels- och näringsrätten mm.
Föreläsningar 2 t. under vårterminen på finska.

Kommersiella, industriella och övriga för näringsverksamheten 
avsedda sammanslutningar : aktiebolag, handelsbolag o. s. v. Inom 
handelsrättens område förekommande förbindelser, kontraktsförhål
landen och handlingar samt lagstiftningen om betalnings- och kredit
medel. Speciella näringsrättsliga instituter, näringsanmälan, närings
tillstånd, koncession, firma, handelsregister, prokura, varumärke, pa
tent o. s. v. Reglerande och begränsande föreskrifter beträffande grun
dande och drift av industriella anläggningar. Översikt av arbetsrätten. 
Översikt av skatterätten, 

övningar.

Övningar samt hemuppgifter inom lantmäteriavdelningen under 
2 terminer för III och IV årskursens elever.

Läroböcker :
a) inom alla avdelningar och studieriktningar : Wrede, Suomen 

oikeus- ja yhteiskuntajärjestys (förnyad upplaga) ; Palmgren, Juri
diken i affärslivet (inom byggnadsingeniörs-, bergsindustri-, lant
mäteri- och arkitekturavdelningarna, delar enligt överenskommelse med 
professorn) ;

b) inom byggnadsingeniörs-, lantmäteri- och arkitektavdelnin
garna: Haataja, Jord- och vattenrätten samt skog- och lantbrukslag- 
stiftningen (inom byggnads- och arkitektavdelningarna delar enligt
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överenskommelse med professorn) ; Uggla-Tammio, Stadsplanelagen 
och byggnadsstadgan.

c) inom byggnadsingeniörs- och lantmäteriavdelningarna: Lang- 
Haataja, Omistusoikeudesta Suomen vesiin ; Lang, Vesioikeuden luen
not (inom lantmäter ia vdelningen delar enligt överenskommelse med 
professorn) ;

d) inom byggnadsingeniörs- och arkitektavdelningarna: Lehti
nen, Työsopimuslaki ; Caselius, Rakennusurakka;

e) inom lantmäteriavdelningen: Wrede-Caselius, Esineoikeuden 
pääpiirteet; Haataja, Maanjaot ja talo järjestelmä; Haataja, V :n 1945 
maanhankintalainsäädäntö ; för det högsta vitsordet någon av profes
sorn rekommenderad lärobok (den kan tillhöra även förvaltnings- och 
processrättens område) ;

f) inom bergsindustriavdelningens gruvtekniska studieriktning: 
Haataja, se punkt b, (delar enligt överenskommelse med professorn) ; 
Punovuori, Kaivoslainsäädäntö.

g) inom de övriga avdelningarna, vilka icke nämnts i punkterna 
b—f; Lehtinens förutnämnda bok. Laati, Den sociala lagstiftningen 
och verksamheten i Finland.

Inom byggnadsingeniörsavdelningen bör särskilt beaktas betydel
sen av kännedom om vattenrätts-, väg- och expropriationslagstift- 
ningama, inom elektrotekniska avdelningen lagen om elektriska an
läggningar, inom lantmäteriavdelningen skiftesförordningen inom 
bergsindustriavdelningens gruvtekniska studieriktning gruvlagen och 
inom arkitektavdehiingen stadsplanelagen på grund av nödvändig 
fackutbildning och ur kunskapsprovets synpunkt.

Skifteslära. Tekn. doktor Wiiala.
861. I. Föreläsningar 2 t. under höst- och 3 t. under vårterminen på finska.

Teoretisk skiftesteknik. Olika slag av ägor, deras förekomst och 
särskiljande vid kartläggning. — Graderingslära : bestämning av jord- 
värdet, på detta inverkande faktorer och deras bestämning ; salu- 
och produktionsvärdet ; för gradering erforderliga jordundersöknin
gar och jordens klassificering; graderingssystem. — Bildning av jord-
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bruksfastighet: jordbruksfastigheter och deras skötsel ; teoretiskt 
fördelaktigaste fastighetsarrendering och å denna verkande fakto
rer; nuvarande lägenheter, deras uppkomst och form; bildning av 
lägenheter. Gränsregleringen. Vägar. — Grunderna för likviders 
verkställande. Jordbruksplanering: individual- och regionalplace
ring.

övningar 2 t. under höst- och 2 t. under vårterminen i samband med 
övningar i praktisk skiftesteknik.

862. II a. Föreläsning 1 t. under vårterminen på finska.

Skiftes- och katasterteknikens historia. Solskifte. Skattläggning. 
Tidigare och nutida storskiften. Lantmäteristyrelsens uppkomst och 
utveckling. Blick på katasterinrättningar i olika europeiska länder.

II b. Föreläsningar 2 t. under höstterminen på finska. 

Kolonisationsverksamhet. Kolonisationens utveckling. Lantgår
dar, torparväsendet och dess utveckling. Befolkningsgruppering på 
landsbygden. Ökning av självständiga jordägare. Torparbefrielsen. 
Staten, kommunen, organisationer och privata som kolonisatörer. 
Jordanskaffning; frivillig överlåtelse och expropriation. Den nuva
rande kolonisationslagen. Odlings- och bostadslägenheter. Finansie
ring. Kolonisationen efter kriget: snabbkolonisation och nutida jord
anskaffning.

övningar 1 t. under höstterminen och 1 t. under vårterminen i samband 
med övningar i praktisk skiftesteknik.

Till ämnet hänför sig skrivövningar, och ingående förklaringar 
över utvecklingen av någon större bys eller kommuns skiftesförhål
landen, samt ägoslags- och graderingsövningar under försommaren.

866. Tillämpad slriftesteknik. Tekn. dr. Suomaa och Wiiala.
Föreläsningar å II årsk. 3 t. under vårterminen; å III årsk. 5 t. under 

höstterminen och 2 t. under vårterminen på finska.

Rågång. Ägobyte. Storskifte, klyvning, styckning. Nyskifte. 
Kolonisationsarbeten. Utbrytning av legoområde, interimsskifte, »kom
plettering av äldre skiften. Skifte av vattenområde och tillandning. 
Projektering och delning av byvägar. Expropriation. Skattläggning.
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övningar å III årsk. 6 t. under höst- och vårterminen, å IV årsk. 5 t. 
under höstterminen.

Övningar i samband med skiftesläran, vilka beröra alla viktigare 
lantmäteriförrättningar, i givna exempel, samt praktiska graderings- 
övningar.
871. Arkivkunskap. Doktor Roos.

Föreläsningar 2 t. under vårterminen jrå. finska.

Skrivkonstens och de särskilda bokstavsformernas historiska ut
veckling. Begreppet arkiv. Arkivväsendets i Finland utveckling och 
nuvarande organisation. Redogörelse för olika arkiv, särskilt riks
arkivet, landsarkiven, lantmäteristyrelsens och lantmäterikontorens 
arkiv. Arkivlagstiftningen. Anvisningar för bedrivandet av arkiv
forskningar.

övningar 2 t. under vårterminen.

Övningar i läsning och tolkning av handskrifter från 1500— 
1700 talen.



ARKITEKTAVDELNINGEN.

901. Modellering. Bildhuggare Filén.
Övningar 2 t. under vårterminen, samt under följande läsår.

Modellering av byggnadsdekorationer samt senare egna kompo
sitionsup,pgifter och gjutning i gips.

902, 903. Figurteckning och akvarellmålning. Konstnären 
Pusa och konstnären Koponen.

övningar 4 t. under sex terminer.

Teckning, målning och komposition efter gipsstaty, naken mo
dell, stilleben och arkitekturmotiv.

Byggnadsläxa. Professor N. N.
911. I. Föreläsningar 2 t. under höst- och vårterminen på finska.

Trä som byggnadsmaterial, byggnadselement av trä, samman
satta konstruktioner och deras användning.

Eldfasta byggnadselement, sammansatta eldfasta konstruktioner 
och deras användning.

Övningar 4 t. under höst- och vårterminen.

912. XI. Föreläsningar 2 t. under höet- och vårterminen på finska.

Täckmaterial och täckningssätt, fönster och dörrar, specialkon
struktioner, inredningskonstruktioner, målningsarbeten, arbets- och
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materialbeskrivningar, kostnadsberäkning och entreprenadavtal, eko
nomisk jämförelse mellan olika byggnadssätt.

övningar 6 t. under höst- och vårterminen.

913. III. övningar 3 t. under höst- och vårterminen.

Konstruktionsteknik. T. f. lektor Simula.
916. I. Föreläsningar 3 t. under höst- och 2 t. under vårterminen på finska

Konstruktionernas allmänna teori. Måttenheterna. Plankrafter
nas jämviktlära. Allmän behandling av rymdkrafterna. Hållfasthets- 
lära. Elasticitetsteori. De statiskt obestämda konstruktionerna.

Övningar 2 t. under höst- och 2 t. under vårterminen.

917. II. Föreläsningar 2 t. under höst- och vårterminen på finska.

Praktisk konstruktionslära. Trä som byggnadsmaterial. Stål 
som byggnadsmaterial. Naturliga och konstgjorda stenar som bygg
nadsmaterial. Betong och stålbetong.

övningar 2 t. under höst- och 4 t. under vårterminen.

918. III. Föreläsningar 2 t. under höstterminen på finska.

Grundbyggnad. Grundens byggnadstekniska egenskaper och de
ras utforskning. Olika grundläggningssätt. Vattentryck och dess 
isolering.

Övningar 4 t. under höstterminen.

Byggnadskonstens historia och stillära. Professor Lindberg.
921. Byggnadskonstens historia I.

Föreläsningar 1 t. under höst- och vårterminen på finska.

Grekisk och romersk byggnadskonst. Dess byggnads- och orna- 
mentformer.

Kompositionslärans grunder.
Kursböcker: Lindberg: Rakennustaiteen historia. Keksintöjen 

kirja. Rakennustaide. Koristetaide.
övningar 2 t. under höst- och vårterminen.

Stilövningar ur antikens formvärld.

6 4826/51
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922. Byggnadskonstens historia II.
övningar 2 t. under höst- och vårterminen.

Gammalkristna kyrkor. Den romanska och gotiska stilens kyrko- 
skapelser. Analysering av deras tekniska och arkitektoniska former. 
Italiensk och centraleuropeisk renässans. Stilens utveckling under 
1600- och 1700-talen. Nyklassicism och empire.

Kursböckerna som ovan.
övningar 3 t. under höst- och vårterminen.

Stilövningar ur renässansens formvärld.

923. Finlands och nordens byggnadskonst.
Föreläsningar 2 t. under höst- och vårterminen på finska.

Finlands och nordens byggnadskonst. Dess karaktär och stil
egenskaper. Analysering av nordens historiska byggnadsalster. 

Kursbok : Lindberg: Pohjolan rakennustaide, 
övningar 1 t. under höst- och vårterminen.

Övningarna omfatta undersökning och uppmätning av inhemska 
historiska byggnader.

928. Konsthistoria. Dipi, arkitekt Wickberg.
Föreläsningarna omfattar två serier, vilka hålles alternerande vart

annat år.
Föreläsningar 2 t. på finska.

Bildkonstens och konstindustrins historia : Den gamla orienten, 
Grekland, Bom, islam, västerlandet fr. o. m. medeltiden, Kina och 
Japan.

Nutida byggnadskonst I. Lektor Pöyry.
931. I. Föreläsningar 2 t. under höst- och vårterminen på finaka.

Arkitektens yrke och arbete.
Översikt över stadslivets och -bostadens utveckling. Nutida små- 

bostäder i stad. Principer för lösningen. Utrymmesbehov. Rums- 
typer och rummens gruppering till lägenheter. Rummens måttgivning



— 83 -

och fasta inredning ; teknisk utrustning ; belysning och ventilation; 
materialier och ytbehandling; möbler och annan inredning; historisk 
återblick och nutida strävanden; färgbehandling och färglära.

Feriehus. '
Övningar 5 t. under höst- och vårterminen.

Övningar i teclming och lavering, textning. Inredningsuppgift 
inom ramen för en given plan. Obligatoriska tävlingsuppgifter.

932. II. Föreläsningar 2 t. under höet- och vårterminen på finska.

Nutida småbostäder i stad: olika lösningar; gruppering av bo
städer till bostadsbyggnader och sålunda uppkomna typer av bostads
byggnader och -områden.

Historisk överblick över utvecklingen av enfamiljsbostaden. Nu
tida enfamiljsbostäder från egnahem till corps de logis.

Övningar 5 t. under höst- och vårterminen.

Feriehus i skala Viooj arbetsritningar av enskildheterna. Rad
hus i skala У100, enfamiljsbostad enligt eget program i skala 1/юо- 
I samband med föregående vattenfärg- och perspektivstudier. Obliga
toriska tävlingsuppgifter.

936. Nutida byggnadskonst II. Professor Ekelund.
1П årskursen.
Föreläsningar 4 t. på finska.

Den större enfamiljsbostaden: analys av rumsgruppering och 
detaljlösningar. Hyreshuset : historisk översikt av dess utveckling sär
skilt i Finland, Sverige och Danmark; olika principlösningar för hy
reshusområden, bostädernas gruppering, orientering och konstruktiva 
system, analys av rumsgruppering och detaljlösningar. Huvudpunk
terna i Helsingfors stads byggnadsordning och dess tillämpning i 
praktiken. Bostadsområdenas gemensamhetslokaler : värmecentraler, 
lokaler för bad och tvätt, fritidslokaler, daghem m. m. Samhälls- 
centra. Hotell: kort historik, plantyper och planlösningar, detalj
problem.
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937. Arkitektonisk projektering I. Professor Ekelund.
III årskursen, 
övningar 9 t.

Projekteringsuppgifter i huvudritningsskala berörande det 
större privathuset, hyreshuset, kollektiva anläggningar i bostadsom
råden och hotellet. Arbets- och detaljritningar för hyreshus. Själv
ständigt utförda tävlingsuppgifter i skisskala.

938. Nutida byggnadskonst III. Professor Sirén.
IV årskursen.
Föreläsningar 4 t. på finska.

Specialfrågor inom den arkitektoniska kompositionen. Nutida 
byggnadiskonisteinis piomljärer. Nutida kontorshus. Museityper och rams- 
belysning. Kyrkobyggnader och deras utveckling efter reformationen. 
Skolor. Samlingssalar.

Enhetlig kursbok existerar inte. Verk som böra genomgås: Hel
singfors stads polisförordning. Byggnader för folkskolor på landet. 
Föreläsningarnas bildmaterial finns tillgängligt serievis.

939. Arkitektonisk projektering П, Professor Sirén.
IV årskursen, 
övningar 9 t.

Medelstora projekteringsuppgifter i huvudritningsskala omfat
tande huvudsakligen byggnadstyper vilka behandlats i föreläsningarna. 
Självständigt utförda tävlingsuppgifter i skisskala.

Stadsplanelära. Professor Meurman.
951. Inledning skurs.

Föreläsningar 1 t. under höstterminen på finska.

Kartmaterial för stadsplanering och vid stadsplaneritning an
vända beteckningar, kort beskrivning över olika tomt- och gatutyper 
samt övriga i stadsplanen ingående viktigare begrepp med särskild 
hänsyn till dimensioneringen.

övningar 2 t. under höstterminen och 4 t. under vårterminen.

4 övningsarbeten.
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952. Längre kurs.
Förkunskaper : Inledningskurs i stadsplanelära.
Föreläsningar 2 t. under t venne år på finska.

Stadsplaneringens huvudändamål. Städers livsbetingelser och ut
vecklingsstadier. Staden i förhållande till regionen. De allmänna 
grunderna för stadsplanering. Trafik ; trafiksäkerhet ; trafikkapacitet. 
Projektering av trafikorgan. Grunderna för planläggning av bebyggel
sen; täthet; belysning; brand- och luftskyddstekniska synpunkter; 
byggnadstyper. Bostadsområden och olika slag av bostadstomter ; 
bebyggelsesanering. Fördelning av affärs- och allmänna byggnader. 
Fabriks- och upplagsområden. Rekreationsområden. Planläggning av 
landsbygden. Regionplanering. Jord- och tomtpolitik. Stadsplane- 
lagstiftningens tekniska tillämpning. Författande av för stadspla
nens fastställande nödiga handlingar. Översikt av stadsplaneringens 
historia. Stadsplaneringens utveckling och nuvarande skede i Finland.

Kursböcker: Meurman : Asemakaavaoppi. Meurman: Suomen 
asuintiivistymät. Stadsplanelag och byggnadsstadga. Landsbygdens 
byggnadslag jämte författningar. Beslut angående brandklassifice
ring. Strengell : Staden som konstverk.

Övningar 3 t. under tvenne läsår.

Ett programarbete och 2 mindre arbeten under båda läsåren.

953. Kort kurs.
För byggnadsingeniörs- och lantmäteriavdelningen.

Föreläsningar 2 t. under höstterminen och 1 t. under vårterminen för 
III årskursen samt 1 t. under hostterminen för IV årskursen på finska.

Stadsplaneringens huvudändamål. Uppkomsten av bostadsagglo- 
merationer samt deras livsbetingelser och uppgifter. Tätorterna i Fin
land. Stadsplaneinstitutionen i Finland. Projektering av stad&plane- 
tekniska organ för betjänande av trafik, boende, service och rekreation 
för enskilda agglomerationer. Regionplanering och riksplanering.

Endast för byggnadsingeniörsavdelningen: Städernas inre tra
fiklinjers projektering och arbetsfördelning. Projektering av gatu
nätets detaljer med hänsyn till trafikens kapacitet och säkerhet samt 
ekonomiska faktorer. Lagstiftning angående gator. Trafikorgan och
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landskap. Byggnadstyper inom stadplanen samt ekonomiska och demo
grafiska synpunkters inverkan på dem. Projektering av industri
områden.

Endast för lantmäteriavdelningen : Landsbygdens tätorter, deras 
väsen, uppbyggnad oeh planeringssynpunkter. Vägar och ledningar i 
landsortsförhållanden. Landsbygdens planinstitution; användbara me
toder odh fastställda bestämmelser. Anskaffning och överlåtelse av 
jord för byggnadsändiamål. Landsortens friområden.

Kursböcker: Valda kapitel ur Meurman, Asemakaavaoppi; Meur- 
man, Suomen asuintiivistymät. Stadsplanelag oeh byggnadsstadga. 
Landsbygdens byggnadslag jämte författning. Brandklassificering.

Övningar 3 t. under höst- oeh vårterminen för IV årskursen.

3 övningsarbeten.

961. Lantmäteriets grunder. Dipi, ingenjör Kärkkäinen.
Föreläsningar 2 t. under vårterminen på finska.

De viktigaste lantmäteriinstrumenten. Stadsplane- och ägomät
ning. Flygbild-kartläggning. Utplåning och arealuträkning. Finlands 
kartverk. Jorddelning och jordregister. Tomtbildning och tomt- 
register.

Lärobok: Heiskanen, Kenttämittaus ja kartoitus.
övningar 1 t. i grupper under vårtermin.

Övningar i instrumentanvändning, fältarbeten, kartläggning och 
geodetiska räkneuppgifter.

962. Ingenjörvetenskapemas grunder. Dipi. ing. Taivainen.
Föreläsningar 2 t. under höstterminen på finska.

Järnvägs-, hamn- och vägbyggnad i huvuddrag; konstruktion av 
gator; grunderna för läran om byggande av avlopps- och vattenled
ningsverk.

övningar 2 t. under III årskursens höst- och vårtermin.

Förberedande gatuprofil- och avloppsplanering i samband med 
övningarna i stadsplanelära.
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971. Lantbruksbyggnader. Dipl, arkitekt Kalliokoski.
Föreläsningar 3 t. under vårterminen på finska.

Byggnader för lantgårdar av olika storlek samt modernisering 
(sanering) av gamla byggnader med beaktande av rationaliserings- 
strävanden beträffande arbetets organisation och konstruktioner, 

övningar 3 t. under höst- och vårterminen efter föreläsningarna.

972. Trädgårdskonst. Speciallärare N. N.
Föreläsningar 1 t. under vår- och höstterminen på finska. 

Trädgårdskonstens historia. Trädgårdsplaneringens grundprin
ciper. Växtmaterialet. Trädgårdsteknik.

övningar 1 t. under vår- och höstterminen.

Projektering av trädgårdar.

981. Möbelprojektering. Artist Ottelin.
övningar 4 t. under höst- och vårterminen.

Lämpliga möbelprojekterings- och inredningsuppgifter från olika 
områden. Planlösningar och projekteringar i skala 1 : 10 och 1 : 5. 
Detalj- och konstruktionsritningar i skala 1:1.

991. Byggnadsekonomi. Professor Gripenberg.
Föreläsningar 2 t. under höstterminen på finska.

Arten och storleken av de faktorer, som inverka på kostnaderna 
för den prestation för för vilken byggnaden är avsedd.

Produktionsfaktorer, deras prisbildning och prisvariationer. An
skaffningskostnaderna och på dem verkande faktorer. Underhålls
kostnader. Tjänsten, dess kostnader och värde.

Övningar 2 t. under vårtermin.
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