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Teknillinen korkeakoulu lukuvuonna 1952—1953.

Rehtori, professori Martti Levónin avajaispuhe Teknillisen korkeakoulun 
lukuvuoden 1952—53 avajaistilaisuudessa 12. 9. 1952.

Teknillisen korkeakoulun tehtävät määritellään korkeakoulua koskevassa 
asetuksessa vuodelta 1941 seuraavasti:

„Teknillisen korkeakoulun tehtävänä on antaa ylintä teknillistä opetusta ja 
suorittaa teknillis-tieteellistä tutkimustoimintaa.”

Korkeakoulun tehtävinä siis rinnastetaan opetus- ja tutkimustoiminta. Näin 
on asianlaita yleensä kaikkien kultuurimaitten teknillisissä korkeakouluissa. 
Se seikka, että viimeksi kuluneitten vuosien aikana on julkisuudessa — sekä 
meillä että muualla — kiinnitetty suhteellisen vähän huomiota korkeakoulujen 
tehtäviin ja toimintaan tutkimustyön suorittajana, on johtunut lähinnä siitä, 
että korkeakoulujen johdolla on viimeisen sodan jälkeisinä aikoina ollut ensi
sijaisesti hoidettavinaan monia erittäin laajakantoisia ja tärkeitä tehtäviä ope- 
tustoiminnan järjestämisessä ja kehittämisessä korkeakouluinsinöörien ja ark
kitehtien voimakkaasti kasvanutta kysyntää ja tarvetta vastaavaksi, mutta 
myös siitä, että varsinkin se osa teknillis-tieteellisestä tutkimustyöstä, joka ehkä 
enin kiinnostaa suurta yleisöä, nimittäin sovellettu t. s. taloudellisiin tuloksiin 
tähtäävä tutkimustyö on viime aikoina pyritty yhä enempi kytkemään itsenäi
sinä toimivien tutkimuslaitoksien tehtäviin. Teknillisillä korkeakouluilla on 
kuitenkin edelleenkin teknillis-tieteellisen tutkimustyön suorittajina, erikoisesti 
perustutkimuksen alalla, tunnustetusti tärkeä ja keskeinen asema, jonka yllä
pitäminen ja vahvistaminen vaatii jatkuvia voimakkaita toimenpiteitä sekä 
professorien tutkimustoimintamahdollisuuksien parantamiseksi yleensä että eri
koisesti korkeakoulujen tutkimuslaboratorioitten rakennussuunnitelmani toteut
tamiseksi. Kun meillä Suomessa korkeakoulumme opetustoiminnan tehostamista 
ja kehittämistä koskevat toimenpiteet on nyttemmin saatettu sellaiseen vaihee
seen, että on tullut välttämättömäksi kiinnittää vakavaa huomiota laajentuvan 
ja kehittyvän opetustoiminnan edellyttämäin uusien opetus- ja laboratorio
tilojen aikaansaamiseen, on myös kysymys korkeakoulun tehtävistä ja toimin
nasta teknillis-tieteellisen tutkimustyön suorittajana tullut erittäin ajankohtai
seksi. Olen tämän vuoksi katsonut olevan syytä tässä avajaispuheessani kiin
nittää valtiovallan ja korkeakoulua lähellä olevien piirien huomiota erikoisesti 
tähän puoleen korkeakoulun toiminnassa. Voidakseni määrätietoisemmin ja 
selvemmin esittää korkeakoulun pyrkimykset mahdollisuuksiensa parantamiseen 
teknillis-tieteellisen tutkimustyön suorittajana, tulen luomaan myös yleiskat
sauksen niihin suuntaviivoihin, joiden mukaan teknillis-tieteellinen tutkimus
työ nykyisin yleensä organisoidaan.



6

On syytä kuitenkin ensin tarkemmin määritellä, mitä teknillis-tieteellisellä 
tutkimustoiminnalla tarkoitetaan. Ruotsin insinööritiedeakatemian johtaja, 
professori E. Velander on määritellyt Ruotsissa suoritettavan teknillis-tieteelli- 
sen tutkimustyön päämääräksi „kansanhuollon edistämisen ja maan taloudelli
sen aseman vahvistamisen kansainvälistä kilpailua varten”. Vaikka tämä mää
ritelmä onkin tiedemiehen näkökannalta arvosteltuna varsin laaja ja ylimalkai
nen, antaa se mielestäni oikean ja helposti tajuttavan kuvan siitä, mihin tek
nillis-tieteellisellä tutkimustyöllä pyritään. Päämääränsä perusteella arvostel
tuna teknillis-tieteellinen tutkimustyö on siis n. k. sovellettua tutkimusta t. s. 
tutkimusta, joka tähtää käytännöllisessä elämässä esiintyvien ongelmien ratkai
suun ja sitä tietä johonkin taloudelliseen tulokseen. On kuitenkin heti todet
tava, että edellisessä mielessä suoritettava tutkimustyö ja uuden luomistyö 
edellyttää luonnontieteellisten ilmiöiden tuntemusta ja tässä mielessä suoritet
tavaa puhtaasti tieteellistä eli n. k. perustutkimusta. Hedelmällisten tulosten 
aikaansaaminen teknillis-tieteellisessä tutkimustyössä edellyttää tämän vuoksi 
jatkuvaa, kiinteää yhteistoimintaa perustutkimuksen ja sovelletun tutkimuksen 
välillä sekä monissa tapauksissa molempien rinnakkaista suorittamista. Rajan 
vetäminen puhtaasti tieteellisen perustutkimuksen ja teknillis-tieteellisen sovel
letun tutkimuksen välillä on erittäin vaikeaa. Paljon sellaista, joka tänään on 
tekniikkaa, perustuu tieteelliseen tutkimustyöhön, jota aiemmin on suoritettu 
ilman mitään edeltäpäin suunniteltua taloudellista päämäärää. Teknillis-tieteel
lisen tutkimuksen alalla on tämän vuoksi syytä tukea myös sellaista perus
tutkimusta luonnontieteiden alalla, joka aivan yleisesti tarkoittaa vain tietou
temme lisäämistä.

Yhtä vaikea on rajan vetäminen toisaalle päin, nimittäin teknillis-tieteelli
sen tutkimuksen ja teknillisen toiminnan välille. Konstruktiivinen työ, esimer
kiksi jonkun koneen tai tutkimuskojeiston valmistaminen voi olla joko puh
dasta tekniikkaa, tai voi se vaatia syvälle luotaavaa tutkimusta ja uutta luo
vaa keksijän työtä, jolloin se ilman muuta on luettava teknillis-tieteellisen tut
kimuksen piiriin kuuluvaksi. Teknillis-tieteellisen tutkimustoiminnan menesty
misen yhtenä tärkeimmistä edellytyksistä pidetäänkin nykyään, että tutkijalla 
on mahdollisuus varsinaisen tutkimustoimintansa ohella joko itse valmistaa tai 
valmistuttaa tarvitsemiaan tutkimuskojeita sekä niitä muuttaa ja kehittää tut
kimuksen vaatimusten mukaisesti. Teknillis-tieteellinen tutkimustyö ei myös 
rajoitu ainoastaan laboratoriotyöskentelyyn, vaan edellyttää useinkin jatko
tutkimuksia — esim. jonkun tuotantoprosessin kehittämiseksi — suuremmassa, 
n. k. puoliteollisessa mittakaavassa. Tällaisen tutkimustyön suorittaminen vaatii 
yleensä suuria hallirakennuksia tarkoituksenmukaisine, monenlaisine koneineen 
ja kojeistoineen, joiden jatkuva konstruoiminen ja kehittäminen vaatii tutki
mustyön ohella myös paljon puhtaasti teknillistä työtä.

Kuten edellisestä selviää, on nykyaikaisen teknillis-tieteellisen tutkimustoi
minnan ala hyvin laaja, käsittäen sekä perustutkimusta että sovellettua tutki
musta ja niihin liittyen puhdeista teknillistä työtä. Sekä tästä että л 1 eensä
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tekniikan ja kaiken teknillisen toiminnan viimeaikaisesta valtavasta kehityk
sestä johtuukin, että myös teknillis-tieteellisen tutkimustyön suoritustapa on 
oleellisesti muuttunut entisaikoihin verrattuna. Menneinä aikoina perustuivat 
teknillis-tieteellinen tutkimus ja sen tulokset yleensä jonkun yksityisen hen
kilön omaamaan tietouteen ja hänen tutkijatyöhönsä. Tätä todistaa ehkä par
haiten se, että tutkimustyön tuloksia esittivät useinkin jonkun yksityisen hen
kilön nimellä kulkevat keksinnöt ja patentit. Nykyisin teknillis-tieteelliselle 
tutkimukselle asetetut tehtävät ja tutkimuskohteet ovat useinkin niin laajoja 
ja monihaaraisia, että ne edellyttävät monien näennäisesti erillisten kysymys
ten yhtäaikaista ratkaisua. Tutkimustoiminta edellyttää tämän vuoksi usein 
niin laajoja ja monipuolisia pohjatietoja, ettei niitä joku yksityinen tutkija 
voi yksinään hallita, vaan on tutkimus suoritettava n. k. ryhmätutkimuksena, 
jonka suorittamiseen useat tutkijat ottavat osaa.

Edellä esittämäni näkökohdat teknillis-tieteellisen tutkimuksen käsittämän 
alan laajuudesta ja tutkimuksen suorittamiselle asetetuista vaatimuksista, ovat 
tärkeitä lähtökohtia, jotka on muistettava arvosteltaessa niitä mahdollisuuksia, 
jotka korkeakoulullamme ja sen yhteydessä toimivalla Valtion teknillisellä tut
kimuslaitoksella on teknillis-tieteellisen tutkimustoiminnan hoitamiseen.

Teknillis-tieteellisen tutkimustyön merkitys on valtavasti kasvanut viime 
aikoina. Meillä on kaikilla vielä tuoreessa muistissa, mikä merkitys tutkimus
työnä oli viimeisen maailmansodan kehitykselle ja ratkaisulle. Myöskin sodan 
jälkeisenä aikana on teknillis-tieteellistä tutkimustyötä käytetty jatkuvasti kas
vavassa laajuudessa sota-aseiden ja puolustuksen kehittämiseen. Meitä kiinnos
taa kuitenkin enempi toteamus, että käytännöllisesti katsoen kaikissa kulttuuri- 
maissa on kehitys myös rauhanaikaisiin tehtäviin kohdistuvan teknillis-tieteel
lisen tutkimuksen alalla mennyt valtavasti eteenpäin. On yksinkertaisesti saa
vutettu olojen kehityksessä sellainen piste, jolloin teknillinen kehittämistoiminta 
on välttämätön edellytys taloudelliselle kehitykselle ja jolloin käytännöllisesti 
katsoen koko elinkeinoelämän menestyminen riippuu tutkimustoiminnan tehok
kuudesta. Tämä näkökanta on varsinkin suurissa teollisuusmaissa yleisesti tun
nustettu ja sekä elinkeinoelämä itse että valtiovalta ovat kiinnittäneet mitä 
suurinta huomiota ja sijoittaneet valtavia- summia tutkimustoiminnan ylläpitä
miseen ja kehittämiseen.

Erittäin hyvänä esimerkkinä tässä suhteessa ovat toimenpiteet Englannissa. 
Jo viimeisen maailmansodan loppuvaiheessa lausuttiin eräässä Iso-Britannian 
valtiokomitean virallisessa mietinnössä, joka käsitteli tieteellisen tutkimustoi
minnan ja korkeakouluopetuksen uusimista ja kehittämistä, seuraavaa : „Voi
daksemme parantaa elintasoamme sodan jälkeen ja voidaksemme säilyttää ase- 
manune maailmassa, täytyy tutkimusta eri aloilla harjoittaa mittakaavassa, 
jota ei kukaan aikaisemmin rauhan aikana ole voinut kuvitellakaan.”

Tavatessani pari vuotta sitten Englannin valtion rahoittaman ja joh
taman teknillis-tieteellisen tutkimustoiminnan ylimmän johtajan Sir Ben 
Lockspeicer’m, lausui hän minulle, että Englannin hallitus ja kaikki johtavat
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tiede- ja teollisuusmiehet ovat täysin yksimielisiä siitä, että ennen mitään muita 
sijoituksia on tutkimustoimintaa varten varattava riittävät määrärahat.

Voisin tietenkin luetella tilastotietoja sekä Englannin että muiden suurten 
teollisuusmaiden valtavista tutkimusmäärärahabudjeteista, mutta käytännölli
sesti katsoenhan tällaisilla numeroilla, joilla ei ole suoranaista vertailuarvoa, 
on vähäisempi merkitys arvostellessamme omia olosuhteitamme. Oma mielen
kiintonsa vertailukohteena eri maiden suhtautumisesta teknillis-tieteelliseen tut
kimustoimintaan on sensijaan eräällä Ruotsin teknillisen tutkimusneuvoston 
(Teknisk forskningsråd) laatimalla laskelmalla, jossa vertaillaan eri maitten 
teknillistä siviilitutkimusta varten myöntämiä määrärahoja k. o. maan asukasta 
kohti laskettuna. Tämän tilaston mukaan oli valtion budjetissa v. 1949 tek- 
nillis-tieteellistä tutkimusta varten Australiassa n. 225 mk (virallisen kurssin 
mukaan Suomen markoiksi muutettuna) henkilöä kohti, U.S.A:ssa ja Englan
nissa n. 125 mk, Kanadassa 90 mk ja Ruotsissa 50 mk. Meillä Suomessa oli 
vastaava numero valtion virallisen menoarvion mukaan laskettuna n. 15 mk 
asukasta kohti eli n. Vs sülä, mitä Englannissa ja vähän enempi kuin Уз 
siitä, mitä Ruotsissa valtio varasi teknillis-tieteelliseen tutkimustyöhön maan 
asukasta kohti laskettuna. Kun lisäksi huomioimme, että tämän jälkeisinä vuo
sina ovat kaikkien ensiksimainittujen maitten tutkimusmäärärahat valtavasti 
nousseet, meidän oman maamme vastaavan tutkimusmäärärahabudjetin py 
syessä käytännöllisesti katsoen ennallaan, on tarpeetonta tehdä mitään lisähuo
mautuksia Suomen heikosta asemasta teknillis-tieteellisen tutkimuksen alalla.

Se valtava viimeiaikainen kehitys, joka monissa maissa on todettavissa tck- 
niUis-tieteellisen tutkimuksen alalla, on edellyttänyt ennen kaikkea keskitettyä 
ja selväpiirteistä orqanisatiota ja johtoa tutkimustyön järjestelyssä, ylläpitä
misessä ja kehittämisessä. Esitän esimerkkinä Englannissa luodun organisation, 
koska sitä on pidetty mallina monissa muissa maissa tutkimustoimintaa järjes
tettäessä.

Englannissa maan hallitus ensisijaisesti vastaa tutkimustoiminnan organi
soimisesta ja johdosta. Virallisesti toimii eräs ministereistä (Lord President 
of the Council) kaiken tieteellisen tutkimustoiminnan ylimpänä johtajana. 
Valtiolla on oma tutkimusohjelmansa, jota eri virastot ja laitokset hoitavat, 
mutta tämän lisäksi valtio tukee tutkimustoimintaa teollisuudessa ja korkea
kouluissa, ylläpitää monenlaisten komiteain avulla yhteistoimintaa eri tutki
muslaitosten kesken sekä kehittää ja ohjaa kaikin tavoin tutkimustoimintaa 
lainsäädännöllä ja muilla toimenpiteillä.

Teknillis-tieteellisen tutkimustoiminnan rahoittamista ja suunnitelmallista 
ohjaamista varten on perustettu oma valtion tutkimusvirasto „The Departement 
of Scientific and Industrial Research” (DSIR), jonka apuna toimii asiantun
tijoista kokoonpantuja neuvottelukuntia.

Tämän tutkimusviraston ohjaama ja tukema teknillis-tietellinen tutkimus
työ suoritetaan seuraavissa laitoksissa:
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1) Valtion perustamissa tutkimuslaitoksissa,
2) Teollisuuden tutkimuslaitoksissa,
3) Yliopistoissa ja Korkeakouluissa.

Valtion tutkimuslaitokset, joita on kymmenkunta ja jotka edustavat tek- 
nillis-tieteellisen tutkimuksen eri aloja, ovat suoraan k. o. viraston (D.S.I.R) 
alaisia. Jokaisen tutkimuslaitoksen johtajan apuna toimii neuvottelukunta, 
jonka jäseninä on tiedemiehiä ja valtion virastojen edustajia.

Teollisuuden laboratorioissa suoritettavan tutkimustoiminnan avustamisen 
suorittaa valtion tutkimusvirasto teollisuuden muodostamain, eri teollisuus
aloja edus ta vain ryhmäorganisatioiden (Research Associations) välityksellä. 
Tällaisia teollisuuden perustamia tutkimusjärjestöjä on nykyisin yli 30 ja 
useilla niistä on omat, hyvin varustetut, ajanmukaiset keskuslaboratorionsa 
(vastaavat meikäläistä puunjalostusteollisuuden keskuslaboratoriota). Eräät 
näistä järjestöistä suorituttavat tutkimuksensa myös valtion tutkimuslaitok
sissa. Teollisuus itse sijoittaa Englannissa valtavia summia tutkimustoimin
taan ja sopiessaan valtion kanssa tutkimusavustuksista sitoutuu tavallisesti itse 
suorittamaan vähintään yhtä suuren summan k. o. tutkimukseen.

Erikoisen kiinnostavaa on todeta, että Englannin valtio tukee erittäin voi
makkaasti tutkimustoimintaa yliopistoissa ja korkeakouluissa. Varsinaiset käyt
tömäärärahansa korkeakoulut saavat n. k. University Grants Committee’n 
kautta. Viime vuosina nämä määrärahat, jotka jaetaan edeltäpäin esitetyn 
ohjelman mukaisesti kunkin korkeakoulun vapaasti käytettäväksi, ovat olleet 
erittäin loisteliaat ja antaneet hyvät mahdollisuudet m. m. uusien laborato
rioiden rakentamiseen. Mutta tämän lisäksi on edellä mainittu valtion tutki
musvirasto jakanut käytettävissään olevista tutkimusmäärärahoista yliopistoissa 
ja korkeakouluissa toimiville tutkijoille runsaasti apurahoja sellaisia tutki
muksia varten, jotka kiinnostavat valtion tutkimusvirastoa. Yliopistoissa ja 
korkeakouluissa suoritetut tutkimukset ovat pääasiallisesti olleet perustutki
muksia.

Useat englantilaiset tiedemiehet ovat erikoisen voimakkaasti painostaneet 
yliopistojen ja korkeakoulujen suurta merkitystä teknillis-tieteellisen tutkimuk
sen, erikoisesti perustutkimuksen, suorittamisessa. Niinpä tunnettu tiedemies 
ja korkeakouluprofessori, Sir Lawrence Bragg, Cavendish Laboratory’n joh
taja Cambridgessa, eräässä joku vuosi sitten pitämässään, ruotsalaisissakin 
aikakauslehdissä julkaistussa esitelmässään suorastaan varoittaa tutkimustoi
minnan ja opetustoiminnan erottamisesta toisistaan. Tätä näkökantaansa hän 
perustelee m. m. seuraavasti :

Tieteellinen tutkimustoiminta kuuluu luonnostaan yliopistoihin ja korkea
kouluihin kiinnitetyille eteville tiedemiehille. Ainoastaan ylläpitämällä kor
keakouluissa tutkimustoimintaa voidaan korkeakoulun tieteellinen taso ja ope
tustoiminta pitää korkealla tasolla. Tieteellisen tutkimustoiminnan avulla rin
nan opetustoiminnan kanssa voidaan parhaiten myös kasvattaa uutta tutkija-

2 8192/53/2,58
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polvea. Erikoisen suuriarvoisena etuna tällä tavoin tapahtuvassa tutkijain kas
vatuksessa pitää Bragg sitä, että tarkoituksenmukaisella opetuksella voidaan 
kasvattaa sellaista tutkijavoimaa, jolla on oma-aloitteisuutta ja kykyä voida 
myöhemmässä toiminnassaan teollisuudessa ennakkoluulottomasti ja joustavasti 
saada tieteellisen tutkimuksen tulokset sovelletuksi käytäntöön. — Yliopistoissa 
ja korkeakouluissa suoritettavan tutkimuksen menestymiselle on mitä suurim
maksi eduksi, sanoo edelleen Bragg, että yliopistoilla ja korkeakouluilla on tilai
suus saada tutkimustyötä varten jatkuvasti uutta, nuorta tutkijavoimaa, jonka 
alkuperäiset ja tuoreet ajatukset vaikuttavat hedelmöittävästi tutkimustoimin
taan, kun sensijaan aivan erillisenä toimivan tutkimuslaitoksen vakituiseksi 
palkattu tutkijahenkilökunta, joka ehkä vuosikausia joutuu suorittamaan 
samoja erikoistutkimuksia tai rutiinityötä, helposti kangistuu henkisesti.

Puhuttaessa tieteellisen tutkimustoiminnan organisoimisesta ja kehittämi
sestä Englannissa on myös muistettava lukuisat ammattiyhdistykset ja tieteel
liset seurat, joiden toiminta tässä suhteessa on ollut mitä suuriarvoisinta ja 
hedelmällisint ä .

Englannissa esitettyjä ajatuksia teknillis-tieteellisen tutkimuksen suoritta
misesta ja siellä noudatettua organisatiota tutkimustyön ohjaamisessa ja tuke
misessa on pyritty noudattamaan useissa muissa maissa joko täydellisemmin 
tai ainakin osittain. Mainitsen ainoastaan Ruotsin, jossa myös on perustettu 
joukko sekä valtion että teollisuusjärjestojen tutkimuslaitoksia. Suuremman 
joustavuuden aikaansaamiseksi valtion perustamien tutkimuslaitosten hoidossa 
ja niissä suoritettavassa tutkimustyössä — myöskin tutkijavoiman kiinnittä
miseen ja uusimiseen nähden — on Ruotsissa yleensä pyritty sellaiseen yhteis
työhön valtion ja teollisuuden kanssa, että valtio kustantaa tutkimuslaitoksen 
rakentamisen ja yksityisteollisuus rahoittaa tutkimustyön suorittamisen. 
Vapaan tutkimustoiminnan tukemiseksi ja ohjaamiseksi on Ruotsin valtion toi
mesta perustettu eri aloja edustavia ja kiinteässä yhteistyössä keskenään toi
mivia n. k. tutkimusneuvostoja (forskningsråd), joiden jäseniksi on kutsuttu 
tieteen, teollisuuden ja valtion edustajia. Nämä tutkimusneuvostot, joille valtio 
myöntää varsin runsaasti käyttövaroja, seuraavat tieteitten kehitystä, suunnit- 
televat tutkimuskohteita ja myöntävät tutkimusmäärärahoja sekä tutkimuslai
toksille että yksityisille tutkijoille. Mainittakoon erikoisesti, että m. m. tek
nillinen tutkimusneuvosto on myöntänyt huomattavia määrärahoja tutkimus
toimintaa varten Ruotsin teknillisissä korkeakouluissa.

Siirryn tämän jälkeen tarkastamaan, miten teknillis-tieteellinen tutkimus
työ on organisoitu ja hoidettu meillä Suomessa.

Valtion rahoittamaa teknillis-tieteellistä tutkimustyötä suoritetaan meillä 
v. 1942 toimintansa aloittaneessa Valtion teknillisessä tutkimuslaitoksessa sekä 
teknillisessä korkeakoulussamme ja eräissä tapauksissa myös yliopistoissa.

Erittäin huomattavana teknillis-tieteellisen tutkimuksen edistäjänä on mai
nittava myös se valtion tuki, jota osa korkeakoulun ja Valtion teknillisen tutki
muslaitoksen professoreista sekä joukko nuoria tieteenharjoittajia saa tutki-
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Blusapurahoiiia v. 1947 annetun lain perusteella Suomen Akatemiasta ja i ai
tion apurahoista korkeimman hengenviljelyn edistämiseksi.

Vapaan tutkimustyön tukijana on lisäksi mainittava Valtion tieteellinen 
keskustoimikunta, jonka toiminta ei toistaiseksi kuitenkaan ulotu sovelletun tek- 
nillis-tieteellisen tutkimuksen alalle, vaan humaanisen tutkimuksen ohella 
ainoastaan luonnontieteellisen perustutkimuksen alalle, jossa muodossa tämän 
toimikunnan tukema tutkimustoiminta voi siis ulottua myös teknillis-tieteellisen 
tutkimuksen piiriin.

Teollisuudella on omat keskuslaboratorionsa sellulosa- ja paperiteollisuutta 
sekä villateollisuutta varten, joita ylläpitävät k. o. teollisuusaloja edustavat 
järjestöt. Tämän lisäksi suorittaa teollisuus luonnollisesti omissa yksityisissä 
laboratorioissaan varsin pitkällekin ulottuvaa teknillis-tieteellistä tutkimustoi
mintaa. Teollisuuden tutkimuslaitokset eivät käytä tutkimuksissaan valtion 
apua. Sensijaan teollisuus tukee valtion teknillisen tutkimuslaitoksen toimintaa.

Vapaan teknillis-tieteellisen tutkimuksen rahoittajina on vielä mainittava 
yksityiset säätiöt, joista yksinomaan teknillisen tutkimuksen edistäjinä toimi
vat Tekniikan Edistämissäätiö ja Outokumpusäätiö. Näiden ja muiden sää
tiöiden merkitys teknillis-tieteellisen tutkimuksen edistäjänä on varsin huomat
tava, mutta haittaa niiden toimintaa suunnitelmallisuuden ja keskinäisen yhteis
toiminnan puute.

Seuraavassa tulen keskittämään yksityiskohtaisemman tarkasteluni lähinnä 
siihen teknillis-tieteelliseen tutkimustoimintaan ja niihin laitoksiin, joita valtio 
tukee.

Kuten edellisestä selviää, on tämä tutkimustyö etupäässä keskitetty korkea
koulun kanssa kiinteässä yhteistyössä toimivaan Valtion teknilliseen tutkimus
laitokseen. On heti aluksi syytä huomauttaa, viitaten teknillis-tieteellistä tut
kimuskäsitettä koskevaan määrittelyyni, että tämän tutkimuslaitoksen toiminta- 
alaan kuuluu sekä puhtaasti tieteellinen perustutkimus että sovellettu tutki
mus. Se, että tutkimuslaitos tähän saakka on joutunut suorittamaan pääasial
lisesti sovellettua tutkimusta, on johtunut elinkeinoelämän tutkimuslaitokselle 
a iltamain tutkimustehtäväin laadusta ja kiireellisyydestä sekä valtion määrä
rahojen puutteesta perustutkimusta varten. Valtion perustamana tämä tutki
muslaitos sekä hallintonsa että toimintatapojensa puolesta vastaa suurin piir
tein vastaavia ulkomaisia valtion tutkimuslaitoksia, vaikka se organisatorisesti 
oleellisissa kohdin niistä eroaakin. Niinpä meillä Valtion teknillisen tutkimus
laitoksen hallintaan ja johtoon on liitetty hyvin suuri joukko — toistaiseksi 15 
__tekniikan eri aloja edustavaa laboratoriota, kun sensijaan useimmissa ulko
maisissa vastaavanlaisissa tutkimuslaitoksissa on tavallisesti vain yksi tutki
musala edustettuna. Meikäläinen järjestelmä johtuu lähinnä tutkimuslaitosta 
perustettaessa vallinneista taloudellisista olosuhteista, jotka eivät antaneet mah
dollisuuksia suurien, erillisten tutkimuslaitoksien perustamiseen. Tutkimustoi
minnan laajentuessa ja kehittyessä tulevaisuudessa voidaankin edellyttää, että 
nykyiset eri tutkimusaloja edustavat laboratoriot tulevat meilläkin muodosta
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maan suurempia erillisiä ja tutkimustoimintaansa nähden itsenäisempiä ryh
miä, mutta henkilökohtaisesti katson, että nykyinen hallintojärjestelmä, joka 
perustuu yhteiseen keskitettyyn johtoon, on tässäkin tapauksessa tarkoituksen
mukaisin sekä tutkimustoiminnan suunnitelmallisuutta että tutkimusmääräraho
jen jakoa silmällä pitäen. Merkittävämpi oleellinen eroavaisuus Valtion tek
nillisen tutkimuslaitoksen ja vastaavien ulkomaisten tutkimuslaitosten välillä 
on siinä, että meillä, päinvastoin kuin ulkomailla yleensä, myöskin aineenkoe- 
tustoiminta on liitetty tutkimuslaitokseen. Alkuperäisesti tämä johtui samasta 
syystä kuin eri aloja edustavien laboratorioiden yhdistäminen — ei katsottu 
löytyvän varoja erillisen aineenkoetuslaitoksen perustamiseen, vaan siirrettiin 
korkeakoulun yhteydessä vaatimattomissa oloissa suoritettu aineenkoetustoi- 
minta Valtion teknillisen tutkimuslaitoksen yhteyteen. Aineenkoetustoiminta 
on tämän jälkeen kuitenkin kehittynyt erittäin laajaksi ja on täydellä syyllä 
huomautettu siitä epäkohdasta, minkä tämä aiheuttaa tieteellisen tutkimus
työn suorittamiselle, sitomalla hyvin huomattavan määrän tutkijatyövoimaa 
puhtaaseen rutiinityöhön. Toiselta puolen on kokemus osoittanut, että osa 
aineenkoetustyöstä liittyy varsin kiinteästi tutkimustoimintaan ja siten edistää 
teknillis-tieteellistä tutkimusta. Joka tapauksessa voidaan pitää mahdollisena, 
että kehitys tulevaisuudessa johtaa siihen, että aineenkoetustoiminta eroitetaan 
täydelleen tutkimuslaitoksesta ja sitä varten perustetaan oma laitoksensa, kuten 
nyt on asianlaita esimerkiksi Ruotsissa ja useimmissa muissa maissa.

Erittäin merkittävänä positiivisena puolena meikäläisessä valtion tukeman 
teknillis-tieteellisen tutkimustoiminnan organisatiossa on pidettävä sitä, että 
Valtion teknillinen tutkimuslaitos toimii kiinteässä yhteistyössä teknillisen kor
keakoulun kanssa. Tähänkin järjestelyyn oli yhtenä tärkeänä syynä se, että 
tällä tavoin katsottiin voitavan päästä monien kalliiden rinnakkaisten samaa 
tutkimusalaa palvelevien laboratorioiden rakentamisesta. Vaikkakin laborato
riotilojen järjestäminen rinnakkaisesti sekä tutkimus- että opiskelijain labora
toriotöitä varten on tuottanut eräissä tapauksissa vaikeuksia ja johtanut siihen, 
että on oltu pakotettuja järjestämään erilliset tilat molempia varten, on edellä 
mainittu järjestelmä kuluneina vuosina hyvin huomattavasti helpottanut tek
nillis-tieteellisen tutkimustoiminnan laajentamista ja kehittämistä. Niinpä ny
kyisin toimii kuusi tutkimuslaitoksen osastoa korkeakoulun rakennuksissa, pää
asiallisesti vastaavien korkeakoulun laboratorioiden yhteydessä, kun taas puo
lestaan kaikissa tutkimuslaitoksen omissa laboratorioissa suoritetaan myös kor
keakoulun opetustoimintaa. Tutkimustyön suorittamiseen ja kehittämiseen näh
den oli tällaisesta kiinteästä yhteistoiminnasta kuitenkin vielä suurempi mer
kitys sillä, että täten voitiin korkeakoulussa jo löytyvä pätevä tutkijavoima 
kiinnittää tutkimuslaitoksen tutkimustyöhön sekä saatiin mahdollisuus jatku
vasti uuden nuoren tutkijavoiman hankkimiseen korkeakoulun kautta. Koke
mus tästä järjestelmästä onkin ollut erinomaisen hyvä. Nykyisin esimerkiksi 
toimii seitsemän korkeakoulumme professoria opetustoimintansa ohella tutki
muslaitoksessa omien ammattialojensa laboratorioitten johtajina ja vuosittain
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suorittaa suuri joukko pitemmälle opinnoissaan päässeitä oppilaita tutkimus- 
ja diplomitöitään tutkimuslaitoksen laboratorioissa, useiden tutkimustoimintaan 
kiinnostuneiden opiskelijain jäädessä suorittamaan edelleen jatko-opiskelun 
edellyttämiä tutkimuksia tai siirtyessä kokonaan tutkimuslaitoksen palveluk
seen. Näin on meikäläisissä teknillisen tutkimustoiminnan organisatioissa täy
delleen voitu välttää edellä selostamani Bragg’in varoittama epäkohta, joka 
voi esiintyä korkeakoulusta täysin erillisten tutkimuslaitosten toiminnassa. 
Toiselta puolelta on todettava se erittäin merkityksellinen etu, joka korkea
koululla on ollut tästä yhteistyöstä sen voimakkaan tuen muodossa, jonka se 
on opetuksessa ja laboratoriotöiden ohjauksessa saanut tutkimuslaitoksen 
taholta.

Edellä esittämäni perusteell-a voimme todeta, että se organisatio, mikä meillä 
on luotu valtion rahoittaman tekniUis-tieteellisen tutkimuksen hoitamista var
ten, on pääpiirteissään katsottava sekä tarkoituksenmukaiseksi että käyttökel
poiseksi ja voidaan sitä joustavasti kehittää ajan vaatimusten mukaisesti. Eri
koisesti tahtoisin tässä yhteydessä vielä painostaa korkeakoulun ja tutkimus- 
Jaitoksen kiinteän yhteistoiminnan ylläpitämisen välttämättömyyttä edelleen ja 
siinä mielessä myös nykyisen hallintojärjestelmän, joka edellyttää määrätyn
laista „tasapainotilaa” tutkimuslaitoksen hallituksessa korkeakoulun ja elinkei
noelämän edustajain välillä, säilyttämistä. Tällaista järjestelmää puoltaa myös
kin tieteellisesti pätevän ja tieteellisen tutkimustyön tuntemusta edustavan 
asiantuntemuksen säilyttämisen suuri merkitys tutkimuslaitoksen hallituksessa. 
Se eri käytännöllisten alojen asiantuntemus, jota mahdollisesti tarvitaan kas
vavassa mittakaavassa tutkimuslaitoksen eri osastojen apuna, voidaan parhaiten 
saada, kuten tähänkin saakka, laboratorion johtajain apuna toimivien elinkei
noelämää edustavien neuvottelukuntien muodossa.

Kuten edellisestä selviää, merkitsi Valtion teknillisen tutkimuslaitoksen 
perustaminen hyvin huomattavaa parannusta korkeakoulun professorien tutki- 
mustyömahdollisuuksissa. Nämä mahdollisuudet lisääntyvät luonnollisesti sitä 
mukaa kuin tutkimuslaitoksen toiminta laajenee. Tämä ei kuitenkaan millään 
tavoin rajoita eikä sulje pois korkeakoulun pyrkimyksiä omassa piirissä ja 
omissa laboratorioissa suoritettavan tutkimustoiminnan kehittämiseksi. Periaat
teessa ei ole myös tarpeellista vetää mitään rajaa \ aition teknillisen tutkunus- 
laitoksen ja teknillisen korkeakoulun suorittaman tutkimustyön laadun ja alan 
välillä, mutta käytännössä luulisin kehityksen johtavan siihen, että sellainen 
teknillis-tieteellinen tutkimustyö, jota varten elinkeinoelämä antaa määrärahoja, 
on hallinnollisesti parhaiten organisoitavissa tutkimuslaitoksen avulla, kun sen
sijaan etupäässä perustutkimuksen suoritus tulee laajenemaan ja kehittymään 
korkeakoulun piirissä. Viittaan viimeksi mainitussa suhteessa myöskin Suomen 
Akatemian johtajan, professori A. I. Virtasen eräässä Suomen kulttuurirahas
ton tilaisuudessa pitämään esitelmään, jossa hän m. m. lausuu : „Jo uuden 
kunnollisen tutkijapolven kasvatus vaatii, että alan perustutkimus, korkeakou
luissa on korkealla tasolla, sillä opetuksen luonnontieteessä täytyy nojautua



14

perustutkimukseen. Vain kunnollisen peruskoulutuksen saaneet voivat menes
tyksellä toimia sovelletun tutkimuksen alalla” ja edelleen: „Ryhdyttäessä rat
kaisevasti parantamaan tutkimustyön suorittamismahdollisuuksia on kiinnitet
tävä ensisijassa huomiota perustutkimukseen, koska sen tasosta riippuu tutki
mustyö sovelletuillakin aloilla. On senvuoksi lähdettävä olojen parantamisesta 
korkeakouluissamme ja yliopistoissamme.” Edellä lausuttu on myös täysin 
yhtäpitävä sen kannan kanssa, joka on hyväksytty sekä Englannissa että Ruot
sissa, kuten jo edellä esittämästänikin on selvinnyt.

Olen edellä tarkastellut teknilUs-tieteellisen tutkimustyön suoritusmahdolli
suuksia meillä Suomessa sen organisation kannalta, joka meillä on luotu täl
laista tutkimustoimintaa varten ja todennut, että tässä suhteessa meillä on 
hyvät mahdollisuudet teknilUs-tieteellisen tutkimustoiminnan ylläpitämiseen ja 
kehittämiseen. Mistä sitten johtuu, että teknillis-tieteellinen tutkimustoiminta 
ci ole maassamme päässyt kehittymään ajan vaatimusten mukaisesti? Tähän 
löytyy hyvin yksinkertainen vastaus, rahojen ja laboratorioiden puutteesta.

Tarkoitukseni ei ole tässä yhteydessä ruveta käsittelemään Valtion teknil
lisen tutkimuslaitoksen budjettikysymystä ja teollisuuden sille antaman tuen 
suuruutta ja merkitystä. Totean vain, että tutkimuslaitos ei ole saanut sellaisia 
määrärahoja, joita sen toiminnan ylläpitäminen ja kehittäminen elinkeinoelä
mämme asettamia vaatimuksia vastaavasti olisi edellyttänyt. Siirryn sensijaan 
käsittelemään lähemmin olosuhteita korkeakoulussa.

Teoreettisesti arvostellen pitäisi korkeakoululla olla varsin suuret mahdolli
suudet tieteelliseen tutkimustyöhön pätevän tutkimustyövoiman löytymisen 
vuoksi. Onhan korkeakoulussa edustettuina kaikki tärkeimmät teknillisten tie
teitten alat omine professoreineen. Professorien tutkimustyömahdollisuuksia 
rajoittaa kuitenkin nykyinen tunnetusti alhainen palkkaus, joka pakottaa hei
dät pitämään sivutoimia elämismahdollisuuksiensa parantamiseksi. Esim. Eng
lannissa on professorien tutkimusmahdollisuuksien järjestämisessä menty niin 
pitkälle, että erittäin hyvän palkan lisäksi, professorit vapautetaan opetukseen 
liittyvästä oppilaitten harjoitustyöohjauksesta y. m. enempi käytännöllisluon- 
toisesta työstä, jota varten palkataan runsaasti apulaisopettajia ja assistent
teja. Minun on turha tässä yhteydessä yksityiskohtaisemmin palauttaa mieliin 
minkälainen tilanne meillä on, sehän on kaikille tunnettua. Mitä suurimmalla 
tyydytyksellä on kuitenkin todettava, että meillä Suomessa on eräs käytännöl
linen keino asiantilan parantamiseen tässä suhteessa, tarkoitan n. k. valtion 
stipendejä. Tällainen stipendi, jonka professori voi saada kolmen vuoden ajaksi 
kerrallaan ja jonka suuruus nykyisin on n. 350 000 : — mk indeksikorotuk- 
sineen vuodessa, merkitsee verottomana tulona huomattavaa taloudellisen ase
man parantumista ja siis mahdollisuuksien lisääntymistä sivutoimista vapau
tumiseen tutkimustyötä varten. Valitettavasti vain näidenkin valtionstipen- 
dien lukumäärä on niin pieni, että esim. teknillisen korkeakoulumme profes
soreista vain n. 23 % on tilaisuudessa yhtäaikaisesti saamaan tällaisen stipen-
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din. Tutkimustyömahdollisuuksien lisäämiseksi olisi valtion stipendien luku
määrä ainakin kaksinkertaistettava.

Korkeakoulun opettajaneuvosto onkin jo v. 1949 tehnyt tätä asiaa koske
van ehdotuksen kauppa- ja teollisuusministeriölle. Aloite ei toistaiseksi ole 
johtanut mihinkään tuloksiin. Kun kuitenkin akatemialautakunta periaatteessa 
on asettunut kannattamaan akatemiastipendien yleistä lisäämistä ja tehnee siitä 
lähitulevaisuudessa virallisen ehdotuksen, on vakavasti toivottava, että kysymys 
saa aikoinaan myönteisen ratkaisun.

Toinen mahdollisuus, jolla tutkimustoimintaa voidaan tehostaa korkeakou
lussa, on n. k. tutkimusassistenttien toimien lisääminen. Tällaisia tutkimus
assistenttien toimia on nykyisin korkeakoulussamme ainoastaan 6. Vaikka 
näissä toimissa maksettu palkkio on varsin alhainen, nim. n. 33 000 mk/kk., 
voidaan niiden turvin nuorta, tieteelliseen tutkimustyöhön kiinnostunutta tut
kijavoimaa käyttäen, edistää, erittäin huomattavasti sekä tutkijain kasvatta
mista että itse tutkimustoimintaa. Tutkimusassistenttien toimien lukumäärää 
olisi vain huomattavasti lisättävä.

Tieteellisen tutkimustyön edistämiseksi on korkeakoulu pyrkinyt järjestä
mään myös opetusassistentin toimissa n. k. kokopäiväassistentteina olevien hen
kilöiden opetustoimintaa koskevat velvollisuudet sellaisiksi, että opetustoimin
nan ohella jäisi aikaa myös tutkimustyöhön, erikoisesti tällöin silmällä pitä
mällä tohtorinväitöskirjatöitä. Vaikkakin tämäkin järjestelmä lisää tutkimus- 
työmahdollisuuksia, on todettava, että oppilasmäärän jatkuva lisääntyminen 
ja siitä johtunut opetustoiminnan kasvaminen ovat rajoittaneet opetusassis- 
tenttien tutkimustyömahdollisuudet varsin pieniksi ja hajanaisiksi. Parannus 
voitaisiin tässäkin suhteessa saada aikaan kokopäiväassistenttien lukumäärää 
huomattavasti lisäämällä, mikä kuitenkin edellyttää vastaavasti assistenttimää- 
rärahojen lisäämistä.

Tässä yhteydessä haluan uudelleen kiinnittää huomiota myös Valtion tie
teellisen keskustoimikunnan organisatioon ja toimintaan. Tutkimusmääräraho
jen jakajana tällä toimikunnalla, jonka alaosastot vastaavat toimintansa puo
lesta ruotsalaisia tutkimusneuvostoja (forskningsråd), voi olla mitä suurin 
merkitys tieteellisen tutkimustyön tukijana ja kehittäjänä. Riittävien määrä
rahojen turvin voisi se, seuraten tieteen kehitystä ja tarpeita, suunnitelmalli
sesti ohjata ja tukea eri alojen vapaata tutkimustoimintaa. On kuitenkin vält
tämätöntä, että valtion tieteellisen keskustoimikunnan toiminta ulotetaan laa
jemmille tutkimusaloille kuin vain humaanisen ja luonnontieteellisen tutkimuk
sen piiriin, kuten nyt on asianlaita. Erikoisesti olisi mielestäni ajankohtaista, 
että edellä mainittujen toimikuntien rinnalle perustettaisiin tekniUs-tiet e eilinen 
toimikunta ja että sille myönnettäisiin riittävästi varoja tekniUis-tieteellisen 
tutkimuksen tukemiseksi.

Tätäkin koskevan esityksen on opettajaneuvosto tehnyt Valtioneuvostolle v. 
1951, mutta ei se ole ainakaan toistaiseksi johtanut tuloksiin. On syytä kui
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tenkin toivoa, että hallitusvallan taholla kiinnitetään vakavaa huomiota tähän 
tärkeään aloitteeseen teknillis-tieteellisen tutkimuksen kehittämiseksi.

Välttämätön perusedellytys t ut kirnusi oimimmn suorittamiselle on, — päte
vän tutkijatyövoiman ja tutkimuksen ylläpitämiseen tarvittavien määrärahojen 
rinnalla, — tarkoituksenmukaisten, hyvin varustettujen laboratorioiden löyty
minen. Teknillinen korkeakoulu ja Valtion teknillinen tutkimuslaitos ovat 
syvällä huolestumisella todenneet, että varsinkin viimemainitussa suhteessa 
Suomi on jäänyt valtavasti jäljelle muista kulttuurimaista. Useita tärkeitä 
tekniikan aloja varten meillä ei löydy ollenkaan tutkimuslaboratorioita ja enti
set laboratoriot ovat yleensä käyneet aivan liian pieniksi tutkimustoiminnan 
tehokasta hoitamista ja kehittämistä silmällä pitäen. Senjälkeen kun Valtion 
teknillinen tutkimuslaitos aloitti toimintansa л-. 1942, ei sen laboratoriotiloja, 
useista tutkimuslaitoksen tekemistä ehdotuksista huolimatta, ole lisätty. Tek
nillisen korkeakoulun laboratorioitten rakennusohjelmasta on viime sodan jäl
keisinä vuosina toteutettu ainoastaan eräitä pienempiä, pääasiallisesti sellaisia 
välttämättömiä kohtia, jotka ovat tarkoittaneet sodan aiheuttamien vaurioiden 
korvaamista. Mikäli maassamme tahdotaan yleensä suorittaa tarkoituksenmu
kaista teknillis-tieteellistä tutkimustyötä ja sitä kehittää nykyisen organisation 
puitteissa, on tämän vuoksi välttämätöntä, että ensisijaisesti ryhdytään kiireelli
sesti toteuttamaan teknillisen korkeakoulun ja Valtion teknillisen tutkimuslai
toksen laboratorioitten rakennusohjelmaa Otaniemessä.

Korkeakoulun rakennusohjelma Otaniemessä käsittää luonnollisesti oppilait
ten harjoitustöitä ja tutkimustoimintaa varten suunniteltujen laboratorioiden 
ohella myös tarpeelliset opetus- y. m. tilat. Pitkän tähtäimen kokonaissuunni
telmana tämä ohjelma käsittää valmistavien laskelmain perusteella n. 278 000 
m3:n rakennustilavuuden ja Valtion teknillisen tutkimuslaitoksen kokonais- 
rakennusohjelma n. 128 500 m3 rakennustilavuuden eli yhteensä n. 400 000 m3 
rakennustilat. Edellämainituissa numeroissa ei ole otettu huomioon Otaniemen 
asemakaavan edellyttämiä asuntorakennuksia, koska niiden aikaansaaminen 
valtion budjettivaroilla ei ole ajankohtainen. Edellämainitun rakennusohjel
man kokonaisrakennuskustannukset, lämpökeskus, lämpö-, vesi- ja viemärijoh
dot, kadut y. m. yleiset työt myös huomioonottaen, on arvioitu n. 4.5 miljar
diksi markaksi.

Kuten sanottu, edellä mainittu rakennusohjelma on pitkän tähtäimen 
ohjelma, joka on suunniteltu toteutettavaksi asteittain pitemmän ajan kuluessa, 
siten, että ensiksi rakennetaan ne välttämättömät opetus- ja laboratoriotilat, 
jotka kokonaan puuttuvat taikka välttämättömimmin kaipaavat uudistamista 
ja laajentamista. Suuri osa uusista rakennustiloista on suunniteltu muodos
tettaviksi ajanmukaisista standardihalleista, joten näitä halleja rakentamalla 
saadaan jo alkuvaiheessa halvoin kustannuksin toimintakykyisiä yksiköitä. 
Näin ollen voidaan eri hallinto- ja vastaavat tilat rakentaa vasta sitten, kun 
pääosa a. o. uusista tutkimus- ja opetustiloista on täysin käytössä uudessa pai
kassaan. Teknillisen korkeakoulun päärakennuksen, johon sijoitetaan yleisen
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osaston, t. s. I ja II vuosikurssin opetus- ja laboratoriotilat, siirtymiseen vai
kuttavat siirtymisohjelman yleisten tekijäin lisäksi korkeakoulun opetustoimin
nan kehittämisen toteuttaminen sekä mahdollisesti ilmenevä tarve käyttää ny
kyisen rakennuksen muihin valtion tarkoituksiin. Näin ollen päärakennukseen 
liittyvä siirtymisvaihe saattaa taloudellisten mahdollisuuksien puitteissa tulla 
jo lähivuosina ajankohtaiseksi.

Korkeakoulun laatiman suunnitelman mukaan sen lähimmän viisivuotis
kauden rakennusohjelma käsittää laboratoriot puunjalostusosastoa varten sekä 
vesirakennuslaboratorion. Valtion teknillisen tutkimuslaitoksen ensimmäinen 
5-vuotissuunnitelma sisältää lähinnä rakennusteknillisen tutkimuslaitoksen sekä 
hienomekaanisen konepajan.

Edellä hahmottelemani korkeakoulun ja tutkimuslaitoksen yhteisen labora
torioitten rakennusohjelman toteuttaminen on tärkein niistä edellytyksistä, 
jonka toteuttamista teknUUs-tieteellisen tutkimuksen tarkoituksenmukainen hoi
taminen ja kehittäminen maassamme vaatii. Vasta tämän suunnitelman toteut
tamisella, rinnan niiden toimenpiteiden kanssa tutkimustoiminnan tehostami
seksi, joihin edellä viittasin, voidaan .myös teknillisen korkeakoulun tehtävä 
ieknillis-tieteellisen tutkimustyön suorittajana maan etujen mukaisesti hoitaa.

II. Hallitus ja hallinto.

N euvottelukunta.

Kauppa- ja teollisuusministeriö kutsui syyskuun 25 päivänä 1952 uudelleen 
syyskuun 1 päivänä 1952 alkaneeksi kolmivuotiskaudeksi korkeakoulun neuvot
telukunnan puheenjohtajaksi vuorineuvos Lauri Sakari Heleniuksen, varapu
heenjohtajaksi vuorineuvos Eero Mäkisen sekä jäseniksi professori Hugo Alvar 
Henrik Aallon, yli-insinööri Voitto Valdemar Kolhon, ylijohtaja Frans Ludvig 
Lehtisen, apulaispääjohtaja Lauri Paavolaisen, vuorineuvos Yrjö Valdemar 
Vesan ja toimitusjohtaja Väinö Ilmari Voionmaan sekä uudeksi jäseneksi kaup- 
palaninsinööri Jonna Ilmari Kilven. Neuvottelukunnan sihteerinä on toiminut 
diplomi-insinööri Leo Suuria, Neuvottelukunta on pitänyt 2 kokousta.

Opettajaneuvosto.

Opettajaneuvosto, jonka puheenjohtajana on rehtori ja jäseninä kaikki 
korkeakoulun professorit, on kokoontunut 25 kertaa. Paitsi kallintokollegin 
jäljempänä mainittuja jäseniä, siihen ovat kuuluneet seuraavat professorit : 
Carolus Lindberg, Johan Sigfrid Sirén, Evert Johannes Nyström, Henrik Pro- 
bus Ossian Solitander, Sten Einar Stenij, Kalle Väisälä, Eino Johannes Lehto, 
Heikki Allan Väyrynen, Arvo Albin Johannes Ylinen, Urpo Jyry Kullervo

3 8192/53/2,58
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Tikka, Heikki Tapio Pellinen, Pentti Veikko Kaitera, Toivo Reijo Vähäkallio, 
Eino Markus Niini, Jorma Olavi Serlachius, Kauko Nestor Järvinen, Kurt 
Heikki Olavi Erämetsä, Kaarlo Ståhlberg, Veikko Pentti Johannes Laasonen, 
Matti Haakon Tikkanen, Klaus War is (31. 12. 1952 saakka), Tauno Olavi 
Pyökäri, Hilding Ekelund, Svante von Zweygbergk, Reino Antero Hirvonen, 
Tauno Erkki Häyrinen, Reino Olavi Näsänen, Veli Antero Pernaja, Jaakko 
Robert Wuolijoki, Ohto Antero Kaarle Oksala ja Karl Vilhelm Helenelund.

Rehtori ja vararehtori.

Korkeakoulun rehtorina lukuvuonna 1952—53 on ollut professori Martti 
Albert Levon ja vararehtorina professori Martti Johannes Paavola.

Ilallintokollegi, osastonjohtajat ja osastokollegit.

Hallintokollegi, jonka muodostavat rehtori puheenjohtajana, vararehtori ja 
osastonjohtajat, on kokoontunut 38 kertaa.

Rakennusinsinööriosaston johtajana on ollut professori Herman Ossian Han- 
nelius. Osastokollcgi, jonka muodostavat osaston professorit ja apulaisprofes
sorit sekä näitä virkoja hoitamaan määrätyt henkilöt ynnä muut kollegin jäse
niksi ehkä määrätyt osaston opettajat, on kokoontunut 18 kertaa.

Koneinsinööriosaston johtajana on ollut professori Jaakko Juhani Rahola. 
Osastokollegi on kokoontunut 19 kertaa.

Sähköteknillisen osaston johtajana on ollut professori Jaarli Johannes Jau
hiainen. Osastokollegi on kokoontunut 28 kertaa.

Puunjalostusosaston johtajana on ollut professori Rolf Helmer Roschier. 
Osastokollegi on kokoontunut 15 kertaa.

Kemian osaston johtajana on ollut professori Pekka Kirjakka. Osastokol
legi on kokoontunut 15 kertaa.

Vuoriteollisuusosaston johtajana on ollut professori Risto Tapaili Huhki. 
Osastokollegi on kokoontunut 6 kertaa.

Maanmittausosaston johtajana on ollut professori Veikko Kalervo Noponen. 
Osastokollegi on kokoontunut 19 kertaa.

Arkkitehtiosaston johtajana on ollut professori Otto-I. Meurman. Osasto
kollegi on kokoontunut 20 kertaa.

Yleisen osaston johtajana on ollut professori Hjalmar Viktor Brotherus. 
Osastokollegi on kokoontunut 14 kertaa.

Teknillisestä korkeakoulusta helmikuun 6 päivänä 1953 annetulla asetuk
sella perustetun teknillisen fysiikan osaston johtajaksi opettajaneuvosto maa
liskuun 31 päivänä 1953 valitsi professori Erkki Aukusti Laurilan. Osastokol
legi on kokoontunut 4 kertaa.
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Kun kolmivuotiskausi, joksi osastonjohtajat ovat valitut, päättyi kesäkuun 
30 päivänä 1953, opettajaneuvosto kokouksessaan toukokuun 22 päivänä 1953 
suoritti osastonjohtajien valinnan heinäkuun 1 päivänä 1953 alkavaksi kolmi
vuotiskaudeksi. Valituiksi tulivat entiset osastonjohtajat.

Osakuntien inspehtorit.

Osakuntien inspehtorit. Suomenkielisen osakunnan inspehtorina on ollut 
professori Jaakko Rahoin ja ruotsinkielisen osakunnan inspehtorina professori 
Hilding Ekelund.

Kanslia.

Kanslia. Korkeakoulun sihteerinä on ollut lakitieteenlisensiaatti, varatuo
mari Erkki Olavi Johannes Ailio ja taloudenhoitajana varatuomari Yrjö Vil
helm Tornivuori.

III. Opettajat ja opetus.

1. Professorinvirat.

Eroamisiän saavuttamisesta huolimatta virassaan pysymään oikeutetut
professorit.

Kauppa- ja teollisuusministeriö oikeutti toukokuun 23 päivänä 1952 fysii
kan professorin, filosofiantohtori Hjalmar Viktor Brotheruksen, joka marras
kuun 24 päivänä 1952 täytti 67 vuotta, eroamisiän saavuttamisesta huolimatta 
pysymään virassaan kesäkuun 30 päivään 1954 saakka sekä samoin syyskuun 
4 päivänä 1952 rautatienrakennuksen sekä maa- ja tienrakennuksen professo
rin Eino Johannes Lehdon, joka joulukuun 19 päivänä 1952 täytti 67 vuotta, 
eroamisiän saavuttamisesta huolimatta pysymään virassaan kesäkuun 30 päi
vään 1954 saakka.

Eroamisia professorinvirasta.

Tasavallan Presidentti myönsi kesäkuun 20 päivänä 1952 tekemällään pää
töksellä professori Viljo Viktor Ylöstalolle hänen pyytämänsä virkaeron kor
keakoulun teoreettisen sähkötekniikan ynnä radiotekniikan professorinvirasta 
syyskuun 1 päivästä 1952 lukien sekä samoin joulukuun 5 päivänä 1952 teke
mällään päätöksellä professori Klaus Warikselle hänen pyytämänsä virkaeron 
korkeakoulun kansantalouden professorinvirasta joulukuun 31 päivästä 1952 
lukien.
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Uusia professorinimityksiä.

Korkeakoulun pohjarakennuksen ja nuut rak e nnusm ekan iikan preiossorin- 
virkaa olivat säädetyssä ajassa hakeneet diplomi-insinööri Per Olof Alenius 
ja tekniikantohtori Karl Vilhelm Helenelund. Asiantuntijoiden, professori H. 
Lundgrenin Tanskasta ja yli-insinööri Sv. Skaven-Haugin Norjasta annettua 
lausuntonsa heidän pätevyydestään ja keskinäisestä eteväramyydestään ja kun 
opettajaneuvosto oli julistanut diplomi-insinööri Aleniuksen epäpäteväksi sanot
tuun virkaan sekä asettanut tekniikantohtori Ilelenelundin ensimmäiselle ja 
ainoalle ehdokassijalle, Tasavallan Presidentti nimitti maaliskuun 27 päivänä 
1953 tekemällään päätöksellä heinäkuun 1 päivästä 1953 lukien pohjaraken
nuksen ja maarakennusmekaniikan professorinvirkaan tekniikantohtori Ilele
nelundin.

Korkeakoulun vaihtuvan ruotsinkielisen höyrytekniikan professorin virkaa 
oli säädetyssä ajassa hakenut diplomi-insinööri Per-IIolger Ferdinand Sahlberg. 
Kun asiantuntijat, professorit Harald Kyrklund ja Axel Meldahl Tanskasta 
sekä yli-insinööri Claude Seippel Sveitsistä olivat antaneet lausuntonsa hänen 
pätevyydestään sanottuun virkaan ja opettajaneuvoston asetettua hänet ainoana 
hakijana ensimmäiselle ja ainoalle ehdokassijalle, Tasavallan Presidentti maa
liskuun 27 päivänä 1953 tekemällään päätöksellä nimitti heinäkuun 1 päivästä 
1953 lukien vaihtuvan ruotsinkielisen höytytekniikan professorinvirkaan dip
lomi-insinööri Sahlbergin.

Virkavapaudet.

Professori ,/. S. Sirén on ollut virkavapaana stipendiopintomatkaa varten 
16. 9.—27. 10. 1952 välisen ajan arkkitehtuurin professorinvirasta.

Professori Jyry Tikka on ollut virkavapaana sairauden perusteella 19. 9. 
1952 lukien 2 viikkoa biokemian ja elintarvikekemian professorinvirasta.

Professori Pekka Kirjakka on ollut virkavapaana opintomatkaa varten 
Sveitsiin 15. 1.—30. 1. 1953 välisen ajan orgaanisen kemian teknologian pro
fessorinvirasta.

Professori Hilding Ekelund on ollut virkavapaana stipendiopintomatkaa 
varten Keski-Eurooppaan 23. 3.—30. 4. 1953 välisen ajan asuinrakennusten 
professorinvirasta.

Filosofiantohtori Heikki Miekk-ojalle on myönnetty osittaista virkavapautta 
sairauden perusteella syyslukukaudeksi 1952 metalliopin v. t. professorinvirasta.

Professorinvirkojen täyttäminen ja hoito.

Maanjako-opin professorinvirkaa ovat hakeneet säädetyssä ajassa tekniikan- 
tohtorit Paavo Henrik Lappi ja Arvid Konstantin Wiiala. Asiantuntijoista 
professori Kyösti Haataja ja ylijohtaja Väinö Suomaa pitivät lausunnoissaan
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molempia hakijoita pätevinä, kun taas professorit Eino Saari ja Nils Wes
te rowrc A' pitivät tohtori Lappia pätevänä ja tohtori AViialaa epäpätevänä 
sanottuun virkaan. Virkanimitysasiaa toukokuun 5 päivänä 1053 käsitellessään 
opettajaneuvosto yksimielisesti päätti julistaa molemmat viran hakijat, tohtorit 
Lapin ja XViialan päteviksi sanottuun virkaan ja virkaehdotusta tehdessään 
äänestyksen perusteella asetti tohtori Lapin ensimmäiselle ja tohtori XViialan 
toiselle ehdokassijalle.

Maanjako-opin professorinvirkaan kuuluvaa opetusta on lukuvuonna hoi
tanut tekniikantohtori Lappi.

Metalliopin professorinvirkaa ovat säädetyssä ajassa hakeneet filosofian- 
tohtori Heikki Miekk-oja, tekniikantohtori Pekka Rautala ja professori Her
man Unckel. Opettajaneuvosto on pyytänyt asiantuntijalausuntoja hakijain 
pätevyydestä ja keskinäisestä etevämmyydestä sanottuun virkaan professoreilta 
K. Ambergilta ja Erik Rudbergilta Ruotsista.

Metalliopin professorinvirkaan kuuluvaa opetusta on lukuvuonna hoitanut 
filosofiantohtori Heikki Miekk-oja.

Polttomoottoritekniikan professorinvirkaa ovat säädetyssä ajassa hakeneet 
diplomi-insinööri Ralph Johan Herman Liljelund ja tekniikantohtori Karl 
Johan Henrik Ryti. Opettajaneuvosto on pyytänyt asiantuntijalausuntoja ha
kijain pätevyydestä ja keskinäisestä etevämmyydestä sanottuun virkaan pro
fessori Harald Kyrklundilta, Chalmersin teknillisen korkeakoulun polttomoot
toritekniikan professorilta Sven Gustaf Edvard Lundbergilta ja diplomi-insi
nööri Georg Museliukselta.

Polttomoottoritekniikan professorinvirkaan kuuluvaa opetusta on luku
vuonna hoitanut professori Harald Kyrklund.

Orgaanisen kemian professorinviran oltua avoimeksi julistettuna hakivat 
sitä kesäkuun 19 päivänä 1952 päättyneen hakuajan kuluessa tekniikantohtori, 
dosentti Jarl Mauritz Leonard Gripenberg, filosofiantohtorit, dosentit Gustaf- 
Adolf Holmberg ja Perttu Vihtori Laakso, tekniikantohtori Gustaf Arthur 
Nyman ja teknikantohtori, dosentti Jacobus Sundman, joista tekniikantohtori 
Jacobus Sundman myöhemmin peruutti hakemuksensa. Hakijoille marraskuun 
30 päivään 1952 saakka myönnetyn respiittiajan kuluttua opettajaneuvosto 
päätti pyytää asiantuntijalausuntoja hakijain pätevyydestä ja keskinäisestä 
etevämmyydestä k. o. virkaan professori Erich Adlerilta Ruotsista ja professori 
Nils Andreas Sörenseniltä Norjasta.

Orgaanisen kemian professorinvirkaan kuuluvaa opetusta on lukuvuonna 
hoitanut tekniikantohtori Jarl Gripenberg.

Kansantalouden professorinviran oltua avoimeksi julistettuna hakivat sitä 
maaliskuun 6 päivänä 1953 päättyneen hakuajan kuluessa filosofiantohtorit 
Heimer Björkqvist, Lauri af Heurlin ja dosentti Nils Meinander, valtiotieteen 
lisensiaatti Gösta Mickwitz sekä filosofiankandidaatti Jaakko K. Railo, joille 
myönnettiin yhden vuoden pätevöitymisaika hakuajan päättymisestä lukien.
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Kansantalouden professorinvirkaan kuuluvaa opetusta ovat kevätlukukau
della 1953 professori Warikselle myönnetyn eron jälkeen hoitaneet professorit 
Mikko Tamminen, Klaus Waris ja K. TI. Pihkala.

Lämpötekniikan ja koneopin professorinvirkaa ovat kesäkuun 17 päivänä 
1953 päättyneen hakuajan kuluessa hakeneet diplomi-insinööri Viljo Nikodemus 
Immonen ja siviili-insinööri Oskar Valdemar Levänti. Viran hakijoille myön
nettiin myöhemmin pätevöitymisaikaa vuoden 1953 loppuun.

Lämpötekniikan ja koneopin professorinvirkaan kuuluvaa opetusta ovat 
lukuvuonna hoitaneet professorit If j. Brotherus ja H. Kyrklund sekä diplomi- 
insinööri V. N. Immonen.

Höyrytekniikan professorinvirkaa ei kesäkuun 17 päivänä 1953 päättyneen 
hakuajan kuluessa hakenut kukaan.

Höyrytekniikan professorinvirkaan kuuluvaa opetusta on lukuvuonna hoi
tanut diplomi-insinööri Helge Haavisto.

Epäorgaanisen kemian teknologian professorinvirkaa ovat kesäkuun 29 päi
vänä 1953 pättyneen hakuajan kuluessa hakeneet filosofianmaisteri Tor Erik 
Brehmer, diplomi-insinööri Toivo Karttunen, tohtori-insinööri Olavi Tam- 
menoksa ja tekniikantohtori Seppo Wilska. Viran hakijoille myönnettiin myö
hemmin pätevöitymisaikaa kesäkuun 29 päivään 1954 saakka.

Epäorgaanisen kemian teknologian professorinvirkaan kuuluvaa opetusta on 
lukuvuonna hoitanut professori Olavi Erämetsä.

Avoinna olleeseen pohjarakennuksen ja maarakennusmekaniikan professorin
virkaan kuuluvaa opetusta ovat lukuvuoden aikana hoitaneet professori Eino
J. Lehto maarakennusta ja diplomi-insinööri Boris Backberg pohjarakennusta.

Avoinna olevaan tekstiiliteknologian professorinvirkaan kuuluvaa opetusta 
on lukuvuoden aikana edelleen hoitanut diplomi-insinööri Esko Kai Brax.

Avoinna olevaan teoreettisen sähkötekniikan ynnä radiotekniikan professo
rinvirkaan kuuluva opetus on syyslukukauden aikana ollut järjestettynä siten, 
että professori Svante v. Zweygbergk on oman virkansa ohella antanut ope
tusta yleisessä sähkötekniikassa, diplomi-insinööri Pentti Emil Mattila radio
tekniikassa ja diplomi-insinööri Ilmari Kareskoski on ollut määrättynä huoleh
timaan radiolaboratorion työskentelyn valvonnasta. Kevätlukukaudella oli mai
nitun professorinviran hoito järjestetty siten, että professori v. Zweygbergk 
oli oman virkansa ohella määrätty antamaan opetusta yleisessä sähköteknii
kassa, diplomi-insinööri Mattila radiotekniikassa, diplomi-insinööri Hans Georg 
Blomberg teoreettisessa sähkötekniikassa ja diplomi-insinööri Kareskoski mää
rätty huolehtimaan radiolaboratorion työskentelyn valvonnasta.

Kauppa- ja teollisuusministeriön myönnettyä kesäkuun 9 päivänä 1952 kor
keakoulun rehtorille, puun mekaanisen teknologian professorille Martti Albert 
Levönille täydellisen vapautuksen sanottuun virkaan kuuluvasta opetusvelvol
lisuudesta heinäkuun 1 päivästä 1952 lukien kesäkuun 30 päivään 1955 saakka 
on virkaa mainittuna aikana määrätty hoitamaan tekniikantohtori Eero Mikael 
Kivimaa.
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2. Apulaisprofessorin virat ja niiden täyttäminen.

Eräiden kauppa- ja teollisuusministeriön ja sen alaisten hallinnonhaarojen 
virkojen ja toimien perustamisesta, lakkauttamisesta ja muuttamisesta tammi
kuun 23 päivänä 1953 annetulla asetuksella perustettiin teknilliseen korkea
kouluun matematiikan ja fysiikan apulaisprofessorin virat.

Helmikuun 17 päivänä 1953 opettajaneuvosto käsitteli kysymystä matema
tiikan apulaisprofessorin viran täyttämisestä. Yleisen osaston esitettyä, että 
virkaan nimitettäisiin sitä haettavaksi julistamatta edellämainitulla asetuksella 
lakkautetun matematiikan lehtorinviran haltija, filosofiantohtori Olli Kristian 
Lokki, jota myöskin professori Kalle Väisälä asiantuntijalausunnossaan piti 
pätevänä k. o. apulaisprofessorin virkaan, opettajaneuvosto päätti yksimielisesti 
esittää kauppa- ja teollisuusministeriölle, että k. o. virkaan nimitettäisiin toh
tori Lokki. Maaliskuun 5 päivänä 1953 Valtioneuvosto nimitti matematiikan 
apulaisprofessorin virkaan huhtikuun 1 päivästä 1953 lukien filosofiantohtori 
Olli Kristian Lokin.

Fysiikan apulaisprofessorin viran oltua avoimeksi julistettuna hakivat sitä 
maaliskuun 23 päivänä 1953 päättyneen hakuajan kuluessa filosofiantohtori 
Pekka A. O. Jauho, filosofianlisensiaatti, dosentti K. V. Laurikainen, ylijoh
taja, dosentti, filosofiantohtori Aarno Niini ja filosofiantohtori Uuno Nurmi. 
Opettajaneuvosto päätti pyytää professoreita Nils Fonteilla ja Hilding Slâtis’ïà 
antamaan asiantuntijalausuntonsa viran hakijoiden pätevyydestä ja keskinäi
sestä etevä mmyydestä.

Fysiikan apulaisprofessorin virkaan kuuluvaa opetusta on hoitanut helmi
kuun 17 päivästä 1953 lähtien filosofiantohtori Pekka Jauho.

3. Dosenttinimitykset.

Tekniikantohtori Eero Mikael Kivimaan anottua, että hänet määrättäisiin 
¡mun mekaanisen teknologian dosentiksi ja professori Arvo A. Ylisen annettua 
asiantuntijalausuntonsa, jossa hän piti tohtori Kivimaata pätevänä mainitun 
aineen dosentiksi, opettajaneuvosto päätti esittää kauppa- ja teollisuusministe
riölle, että tohtori Kivimaa määrättäisiin puun mekaanisen teknologian dosen
tiksi. Lokakuun 20 päivänä 1952 ministeriö määräsi tekniikantohtori Kivimaan 
marraskuun 1 päivästä 1952 lukien puun mekaanisen teknologian dosentiksi 
teknilliseen korkeakouluun.

Tekniikantohtori Sven Arnold Karlssonin anottua, että hänet määrättäisiin 
heikkovirtatekniikan dosentiksi korkeakouluun ja professori Jaarli J. Jauhiai
sen annettua asiantuntijalausuntonsa, jossa hän piti tohtori Karlssonia päte
vänä mainitun aineen dosentiksi, opettajaneuvosto päätti esittää kauppa- ja 
teollisuusministeriölle, että tekniikantohtori Karlsson määrättäisiin heikkovirta
tekniikan dosentiksi. Syyskuun 18 päivänä 1952 ministeriö määräsi tekniikan-
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tohtori Karlssonin syyskuun 18 päivästä 1952 lukien heikkovirtatekniikan 
dosentiksi teknilliseen korkeakouluun.

Tekniikantohtori Eero Kustaa Saraojan anottua, että hänet määrättäisiin 
sähkötekniikan dosentiksi korkeakouluun ja diplomi-insinööri Martti Laurilan 
annettua asiantuntijalausuntonsa, jossa hän piti tohtori Saraojaa pätevänä 
mainitun aineen dosentiksi, opettajaneuvosto päätti esittää kauppa- ja teolli
suusministeriölle, että tekniikantohtori Saraoja määrättäisiin sähkötekniikan 
dosentiksi. Syyskuun 19 päivänä 1952 ministeriö määräsi tekniikantohtori 
Saraojan syyskuun 19 päivästä 1952 lukien sähkötekniikan dosentiksi teknilli
seen korkeakouluun.

Ylijohtaja, filosofiantohtori Aarno Maurits Niinin anottua, että hänet mää
rättäisiin fysiikan dosentiksi korkeakouluun ja kemian osaston annettua lau
suntonsa, opettajaneuvosto, katsoen, että tohtori Niinillä oli tarpeellinen päte
vyys mainitun aineen dosentiksi, päätti esittää kauppa- ja teollisuusministe
riölle, että tohtori Niini määrättäisiin fysiikan dosentiksi. Maaliskuun 18 päi
vänä 1953 ministeriö määräsi ylijohtaja, filosofiantohtori Niinin huhtikuun 1 
päivästä 1953 lukien fysiikan dosentiksi teknilliseen korkeakouluun.

4. Lehtorinvirat.

Avoinna olevaa saniteettitekniikan lehtorinvirkaa määrättiin joulukuun 19 
päivänä 1952 edelleen hoitamaan diplomi-insinööri Juho Saarto tammikuun 1 
päivästä 1953 lukien joulukuun 31 päivään 1953 saakka sekä avoinna olevaa 
geodesian lehtorinvirkaa edellä mainittuna päivänä edelleen hoitamaan diplomi- 
insinööri Into Seppo Härmälä tammikuun 1 päivästä 1953 lukien joulukuun 
31 päivään 1953 saakka.

Avoinna olevaa rakennustekniikan ja insinööritieteiden lehtorinvirkaa mää
rättiin tammikuun 1 päivänä 1953 edelleen hoitamaan diplomi-insinööri Paavo 
Simula tammikuun 1 päivästä 1953 lukien joulukuun 31 päivään 1953 saakka.

Eräiden kauppa- ja teollisuusministeriön ja sen alaisten hallinnonhaarojen 
virkojen ja toimien perustamisesta, lakkauttamisesta ja muuttamisesta tammi
kuun 23 päivänä 1953 annetulla asetuksella lakkautettiin matematiikan lehto
rin virka samalla kuin matematiikan apulaisprofessorinvirka perustettiin.

5. Erikoisopettajat.

Rakemnusinsinööriosasto.

Huoneenrakennusopin erikoisopettajan toimeen määrättiin elokuun 1 päi
vänä 1952 edelleen arkkitehti Olavi Leka elokuun 1 päivästä 1952 lukien hei
näkuun 31 päivään 1955 saakka.
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UittoteknoLogian erikoisopettajan toimeen määrättiin lokakuun 14 päix änä 
1952 edelleen metsäneuvos Arvo Kivelä syyskuun 1 päivästä 1952 lukien tou
kokuun 31 päivään 1955 saakka.

Rautatien ratapihojen ja turvalaitteiden erikoisopettajan toimeen määrät
tiin lokakuun 14 päivänä 1952 edelleen diplomi-insinööri Kaarlo Ludvig Raunu 
syyskuun 1 päivästä 1952 lukien toukokuun 31 päivään 1955 saakka.

Rakennusinsinööriosastoon vuoden 1953 alusta lukien perustettuun sovelle
tun geoolgian erikoisopettajan toimeen määrättiin joulukuun 19 päivänä 19o_ 
iilosofiantohtori Urpo Soveri tammikuun 1 päivästä 1953 lukien joulukuun 31 
päivään 1955 saakka.

K oneinsinö öriosast o.

Teollisuushygienian erikoisopettajan toimeen määrättiin elokuun 1 päiv änä 
1952 lääketieteen ja kirurgian tohtori, dosentti Leo Noro elokuun 1 päivästä 
1952 lukien heinäkuun 31 päivään 1955 saakka sekä

Maatalouskoneopin erikoisopettajan toimeen diplomi-insinööri Kauko Aho 
elokuun 1 päivästä 1952 lukien heinäkuun 31 päivään 1955 saakka.

Helmikuun 16 päivänä 1953 määrättiin diplomi-insinööri Pentti Airisto 
antamaan konepajatekniikka III:n ja diplomi-insinööri Veikko Valorinta kone
pajatekniikka IV:n opetusta tammikuun 1 päivästä 1953 lukien toukokuun 31 
päivään 1953 saakka.

Sähköteknillinen osasto.
Sähkötekniikan erikoisopettajan toimeen määrättiin elokuun 1 päivänä 1952 

diplomi-insinööri Serki Ra jäinen elokuun 1 päivästä 1952 lukien heinäkuun 31 
päivään 1955 saakka.

Lokakuun 13 päivänä 1952 määrättiin tekniikantohtori Jouko Jalo Pohjan
palo antamaan opetusta radiotekniikka II b : ssä ja diplomi-insinööri Ilmari 
Kareskoski radiotekniikka II fessa kumpikin syyskuun 1 päivästä 1952 lukien 
toukokuun 31 päivään 1953 saakka.

Kemian osasto.
Syyskuun 8 päivänä 1952 määrättiin filosofianmaisteri Tor-Erik Brehmer 

hoitamaan epäorgaanisen kemian peruskurssin luentokurssia syyslukukaudella 
1952 ja diplomi-insinööri Harita Nieminen hoitamaan epäorgaanisen kemia I : n 
„ei kemisteille” tarkoitetun opetuksen lukuvuonna 1952—53.

Maanmittausosasto.
Ilmakuvakartoituksen erikoisopettajan toimeen määrättiin syyskuun 23 päi

vänä 1952 edelleen tekniikantohtori Reino Sakari Halonen lokakuun 1 päivästä 
1952 lukien toukokuun 31 päivään 1953 saakka sekä

4 8192/53/2,58
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Käytännöllisen nuumjahotekniikan erikoisopettajan toimeen edelleen tek- 
niikantohtorit Väinö Suomaa ja Arvid Wiiala, syyskuun 1 päivästä 1952 lukien 
toukokuun 31 päivään 1953 saakka.

Kasvitieteen erikoisopettajan toimeen määrättiin toukokuun 15 päivänä 
1952 edelleen filosof iantohtori, dasentti H. Ilmari A. H Hionen syyskuun 1 päi
västä 1952 lukien toukokuun 31 päivään 1955 saakka sekä

Suontuntemuksen erikoisopettajan toimeen edelleen agronomi Auvo Ilmari 
Kotiako syyskuun 1 päivästä 1952 lukien toukokuun 31 päivään 1955 saakka.

Maanviljely sopin erikoisopettajan toimeen määrättiin tammikuun 27 päi
vänä 1953 tohtori ./. E. Paatela tammikuun 1 päivästä 1953 lukien toukokuun 
31 päivään 1953.

Yleinen osasto.

Ranskankielen erikoisopettajan tointa hoitamaan määrättiin toukokuun 14 
päivänä 1952 edelleen filosofianmaisteri Kaisu Puuslca-Joki filosofiantohtori 
Urban Nyströmille syyslukukaudeksi 1952 myönnetyn virkavapauden aikana. 
Tammikuun 27 päivänä 1953 määrättiin filosofianmaisteri Kaisu Puuska-Joki 
edelleen hoitamaan ranskankielen erikoisopettajan tointa tammikuun 1 päivästä 
1953 lukien toukokuun 31 päivään 1953 saakka.

Elokuun 8 päivänä 1953 määrättiin ranskankielen erikoisopettajan toimeen, 
sen jälkeen kun se oli ollut haettavana, filosofiantohtori Erik Oscar v. Kraemer 
syyskuun 1 päivästä 1953 lukien elokuun 30 päivään 1956 saakka.

Matematiikan erikoisopettajan tointa hoitamaan määrättiin toukokuun 27 
päivänä 1952 professori Kaarlo Veikko Pont er o heinäkuun 1 päivästä 1952 
lukien toukokuun 31 päivään 1955 saakka.

Syyskuun 8 päivänä 1952 määrättiin filosofiantohtori Lauri Myrberg hoi
tamaan matematiikan erikoisopettajan tointa lukuvuoden 1952—53 aikana pro
fessori Paaterolle myönnetyn virkavapauden aikana ja samoin toukokuun 11 
päivänä 1953 lukuvuoden 1953—54 aikana.

Deskrijytiivisen geometrian erikoisopettajan toimeen määrättiin elokuun 1 
päivänä 1952 filosofianmaisteri Vilma iMvikainen elokuun 1 päivästä 1952 
lukien heinäkuun 31 päivään 1955 saakka.

Konepiirustuksen rinnakkaisopetusta määrättiin syyskuun 22 päivänä 1952 
edelleen antamaan professori Paavo Pero syyskuun 1 päivästä 1952 lukien tou
kokuun 31 päivään 1953 saakka.

Optiikan erikoisopettajan tointa hoitamaan määrättiin syyskuun 22 päi
vänä 1952 diplomi-insinööri Osmo Huhtamo syyskuun 1 päivästä 1952 lukien 
toukokuun 31 päivään 1953 saakka diplomi-insinööri Yrjö Arvolalle myönnetyn 
virkavapauden aikana.

Ammattipiirustuksen erikoisopettajan tointa hoitamaan määrättiin syyskuun 
23 päivänä 1952 diplomi-insinööri Unto Arvi Laitinen syyskuun 1 päivästä 
1952 lukien toukokuun 31 päivään 1955 saakka.
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Englanninkielen rinnakkaisopetusta määrättiin lokakuun 13 päivänä 1952 
antamaan filosofiamnaisteri Sirkka-Liisa Norko-Turja syyskuun 1 päivästä 
1952 lukien toukokuun 31 päivään 1953 saakka.

Tammikuun 12 päivänä 1953 määrättiin professori Pentti Laasonen pitä
mään lujuusopin alkeiskurssin rinnakkaiskurssi puunjalostus-, kemian- ja vuo- 
riteollisuusosaston sekä koneenrakennusosaston tekstiiliteollisuuden opiskelijoille 
kevätlukukaudella 1953.

Mekaniikan erikoisopettajan tointa hoitamaan määrättiin tammikuun 27 
päivänä 1953 filosofiantohtori, dosentti Paul Kustaanheimo tammikuun 1 päi
västä 1953 lukien joulukuun 31 päivään 1955 saakka.

Arkkitehtiosasto.

Arkkitehti N. E. WickbergiUe myönnettiin tammikuun 27 päivänä 1953 
ero taidehistorian erikoisopettajan toimesta joulukuun 31 päivästä 1952 lukien. 
Helmikuun 16 päivänä 1953 määrättiin filosofiamnaisteri Mikko Kilpi hoi
tamaan taidehistorian erikoisopettajan tointa tammikuun 1 päivästä 1953 
lukien toukokuun 31 päivään 1953 saakka.

Helmikuun 16 päivänä 1953 myönnettiin diplomi-insinööri Lauri Kärkkäi
selle virkavapautta maanmittauksen perusteiden erikoisopettajan toimesta hel
mikuun 1 päivästä 1953 lukien toukokuun 31 päivään 19o3 saakka ja nniäiäi
tiin viransijaiseksi diplomi-insinööri Aarne Olavi Aarnio.

Mallipiirustuksen ja vesivärimaalauksen rinnakkaisopetusta määrättiin tou
kokuun 29 päivänä 1953 antamaan taiteilija Tinto Kaipainen kesäkuun 1 päi
västä 1953 lukien toukokuun 31 päivään 1956 saakka.

6. Kursseja.

Toukokuun 19 päivänä 1952 määrättiin filosofiantohtori Olli Lokki pitä
mään tilastomatematiikan erikoiskurssin lukuvuonna 1952 53.

Kesäkuun 9 päivänä 1952 määrättiin syksyllä 1952 järjestettävien betoni- 
teknologian erikoiskurssien opettajiksi diplomi-insinööri Arvo Nykänen, tek- 
niikantohtori Viljo Kuuskoski ja diplomi-insinööri Risto Ruso, joista ensiksi 
mainittu kurssien johtajaksi.

Syyskuun 22 päivänä 1952 määrättiin diplomi-insinööri Jaakkima Kilpi 
pitämään koneenrakennuksen opintosuunnan opiskelijoille tarkkuusmittaus- 
kurssit syyskuun 1 päivän 1952 ja maaliskuun 30 päivän 1953 välisenä aikana.

Helmikuun 2 päivänä 1953 määrättiin diplomi-insinööri Paavo Arni pitä
mään arkkitehtiosastolla 10 luentotuntia käsittävän kurssin ääneneristyksestä 
ja huoneakustiikasta.
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Helmikuun 16 päivänä 1953 päätettiin puun mekaanisen teknologian opin
tosuunnan IV vuosikurssin oppilaille järjestää luento- ja harjoituskurssit seu- 
raavan ohjelman mukaisesti: 1) Puun liimaus, diplomi-insinööri B. Sorsa. 
2) Puun lahosuojaus, filosofiantohtori O. Suolahti.

7. Assistentit.

Eri osastoilla on kokopäivä- ja tuntiassistenttien lukumäärä ollut seuraavan 
taulukon mukainen:

Kokopäiväassistentit Tuntiassistentit
Osasto Syysi. Kevätl. Syysi. Kevätl.

Rakennusinsinööriosasto........ ............... .... i 12 n
Koneinsinööriosasto .............. .............. i i 38 32
Sähköteknillinen osasto........ ............... i i 29 30
Puunjalostusosasto ................ .......... 3 4 4 4
Kemian osasto........................ .......... 17 18 11 11
Vuoriteollisuusosasto .............. .......... 1 1 6 7
Maanmittausosasto ................ .......... 3 3 15 17
Arkkitehtiosasto ..................... .......... ... — 14 14
Yleinen osasto ........................ ............... 1 1 54 52
Kirjasto................................... .......... 3 2 — —

30 32 183 178

Tämän lisäksi on korkeakoulussa ollut 7 tutkimusassistenttia.

8. Ulkomaiset luennoitsijat.

Teknillisen korkeakoulun kutsumina luennoitsijoina ovat seuraavat henkilöt 
pitäneet esitelmiä korkeakoulussa:

Professori Hj. Granholm Chalmersin teknillisestä korkeakoulusta Göte
borgista Ruotsista piti esitelmän 26. 9. 1952 aiheesta: ,,0m fukt i tegel- 
väggen”.

Professori G. R. v. Salis Sveitsistä piti 8., 9., 10., 14., 15. ja 16. 10. 1952 
luentosarjan sähkötekniikan matemaattisista perusteista käsitellen aiheita: 
värähtelyjen esittäminen ja analysointi, värähtelyjen dynamiikka, jatkuvien 
järjestelmien värähtelyt, äänikenttä.

Professori W. Runge Charlottenburgin teknillisestä korkeakoulusta Berli- 
nistä luennoi 9. 3. 1953 aiheesta: „Suuntaradio puhelinverkossa”.

Professori A. E. Brinckmann Kölnistä Saksasta esitelmöi huhtikuun 14., 
15. ja 17. päivinä 1953 seuraavista aiheista: „Plastik und Raum als Grund
werte architektonischer Gestaltung” ja „Ordnung und Monumentalitet im 
Stadtbau”.
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Pohjoismainen arkkitehtiopettajain kokous.

Pohjoismainen arkkitehtiopettajain kokous pidettiin Helsingissä 15—16. 11. 
1952. Osanottajia kokouksessa oli kaikkien pohjoismaiden korkeakouluista. 
Osanottajamäärä oli 15. Kokouksessa esitettyjen alustusten pohjalla käsiteltiin 
seuraavia keskusteluaiheita :

Rättare principer för intagning av studerande till högskolornas arki
tekturavdelningar, Intagning av utlänningar till arkitekturhögskolorna, Onder- 
visningens uppläggning, Förfarandet vid slutexamen från högskolorna, Stads- 
planeundervisningens ställning vid högskolorna, Den fortsatta arkitektutbild
ningen, Organiserandet av forskningsverksamheten, Undervisning i ekonomi.

9. Insinöörien jatkokoulutus.

Sähköteknillisen osaston jatkokoulutuskurssit 1952—53.
Heikkovirtatekniikan jatkokoulutuskurssilla luennoi tekniikantohtori S. A. 

Karlsson 2 tuntia viikossa aikana 17. 2.—28. 4. 1953 aiheesta: Kytkinkaava- 
suunnittelu ja kytkinkaava-algebra.

Jatkokoulutuskurssiin liittyen pidettiin 7. 5. 1953 puhelintekniikan ajan
kohtaisista kysymyksistä esitelmät:

Tekniikantohtori S. A. Karlsson: „Kaukovalintakysymykset .
Yli-insinööri P. Hellner: „Nykyaikaiset kaukopuhelinkaapelit”.
Diplomi-insinööri A. A. Aromaa: „Radiolenkit verkkoryhmäjohtoina ja 

kaukojohtoina”.
Professori J. Jauhiainen: „Vaimennuslaskehnat verkkoryhmissä”.

IV. Suoritetut tutkinnot.

1. Tekniikantohtorin tutkinnot ja väitöstilaisuudet.

Tekniikantohtorin arvo on myönnetty seuraaville henkilöille heidän suori
tettuaan asetuksen mukaiset tutkinnot ja väitöskirjatyön:

lokakuun 14 päivänä 1952 diplomi-insinööri, filosofianmaisteri Ilmari Sa
laile, y.os. ; väitöskirja „Über die unelastische Knickung eines verjüngsten 
Stabes” tarkastettiin elokuun 1 päivänä 1951; vastaväittäjinä toimivat profes
sorit E. J. Nyström ja Pentti Laasonen;

lokakuun 21 päivänä 1952 diplomi-insinööri Seppo Ilmari Wilskalle, ke.os.; 
väitöskirja „Trace Elements in Finnish Ground and Mine Waters” tarkastet
tiin toukokuun 31 päivänä 1952; vastaväittäjinä toimivat professorit Olavi 
Erämetsä ja Heribert Grubitsch;

joulukuun 19 päivänä 1952 diplomi-insinööri Jaakko Juhani Hukille, ke.os.;
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väitöskirja „a,p-Dimethylstyrene: Its Dimérisation by Formic Acid and 
Reactions with Maleic Anhydride” tarkastettiin maaliskuun 20 päivänä 1952; 
vastaväittäjinä toimivat tekniikantohtorit Jarl Gripenberg ja Gustaf Nyman. 

Lisäksi tarkastettiin seuraavat väitöskirjat:
Huhtikuun 9 päivänä 1953 diplomi-insinööri K. Niinivaaran väitöskirja 

„Haihtumisesta pienehköillä vesistöalueilla Suomessa”; vastaväittäjinä toimi
vat professori Pentti Kaitera ja filosofiantohtori Heikki Simojoki;

toukokuun 16 päivänä 1953 diplomi-insinööri Ralf G. Lindahlin väitös
kirja „Cadalene Investigations: on the Hydroxycadalenes and a Naphtholic 
Compound, C15Hi80, from Cadalene”; vastaväittäjinä toimivat professori 
Pekka Kirjakka ja tekniikantohtori G. A. Nyman;

toukokuun 30 päivänä 1953 diplomi-insinööri Paavo Kajanteen väitöskirja 
„Investigations on the Fatty Acids of Pine Wood and Tall Oil”; vastaväit
täjänä toimivat professorit Pekka Kirjakka ja Terje Enkvist;

toukokuun 30 päivänä 1953 diplomi-insinööri Simo Laurilan väitöskirja 
„On the Application of Barometric Air Lavelling and Decca Radio Position 
Fixing in the Formation of Geodetic Networks for Small-Scale Maps”; vasta
väittäjinä toimivat professori Reino Hirvonen ja insinööri everstiluutnantti K. 
Löf ström.

2. Tekniikan lisensiaatin tutkinnot.

Tekniikan lisensiaatin arvo on myönnetty seuraaville henkilöille heidän 
suoritettuaan asetuksen mukaiset tutkinnot:

toukokuun 5 päivänä 1953 diplomi-insinööri Nils J. Lindbergille, ke.os., 
toukokuun 22 päivänä 1953 diplomi-insinööri Tauno Olavi Lippaalle, ko.os., 
toukokuun 22 päivänä 1953 diplomi-insinööri Olavi Perilälle, p.os.

3. Diplomi-insinöörin ja arkkitehdin tutkinnot.

Lukuvuonna 1952—1953 suoritti korkeakoulussa loppututkinnon teknillisen 
fysiikan osastolla 1, yleisten tieteiden osastolla 3, rakennusinsinööriosastolla 45, 
koneinsinööriosastolla 101, sähköteknillisellä osastolla 33, puunjalostusosastolla 
36, kemianosastolla 26, vuoriteollisuusosastolla 12, maanmittausosastolla 14, ja 
arkkitehtiosastolla 49 eli yhteensä 320 oppilasta. Loppututkinnon suorittaneet 
ovat:

(r.os. = rakennusinsinööriosasto, ko.os. = koneinsinööriosasto, s.os. = säh
köteknillinen osasto, p.os. = puunjalostusosasto, ke.os. = kemianosasto, v.os. = 
vuoriteollisuusosasto, m.os. = maanmittausosasto, a.os. = arkkitehtiosasto, y.os. 
= yleisten tieteiden osasto, tf.os. = teknillisen fysiikan osasto.)



31

Hilpas Ilari Juhani Aaltio, p.os., Aarre Tapio Aaltonen, y.os., Liina Kris
tiina Aaltonen, a.os., Matti Johannes Aaltonen, a.os., Pekka Sakari Aalto- 
Setälä, s.os., Aulis Osmo Jalmari Ahjopalo, ko.os., Otto Johannes Aho, ko. os., 
Touko Ilmari Allonen, r.os., Paavo Anttila, s.os., Kirsti Kaija Arjanne, v.os., 
Seppo Ponteva Artvirta, ko.os., Lars Matias Backman, r.os., Pekka Juhani 
Bergman, p.os., Björn Olof Blomqvist, ko.os., Hans Henrik Branders, ko.os., 
Rolf Ingmar Carling, r.os., Olli Jaakko Patrick Cederberg, ko.os., Carl-Fredrik 
Charlie v. Christierson, ke.os., Nils Martin Dahlberg, ko.os., Klaus-Olof Birger 
Damstên, ko.os., Oiva Eelis Eerola, ko.os., Unto Kalevi Ekholm, ko.os., Eino 
Aukusti Ekman, ko. os., insinööri Osmo Olavi Eloranta ko.os., Eva Ulla Mar
gareta Enebäck, ke.os., Pehr Hilding af Enehielm, ko.os., Eilo Arvi Kalevi 
Eriksson, r.os., Raimo Olavi Alfred Eriksson, v.os., Eero Ensio Erkkilä, v.os., 
Eino Ensio Erkko, v.os., Eino Kalevi Eronen, r.os., Jouko Olavi Ervanne, s.os., 
Hannu Anselmi Ettala, r.os., Göran Knut Ragnar Fagerholm, r.os., Kalle 
Pekka Friberg, ko.os., Bjarne Torleif Anders Frilund, s.os., Knut Lars Birger 
Forssén, ko.os., insinööri Henrik Gummerus, s.os., Caij-Erik Gustafsson, v.os., 
Esko Juhani Haapala, s.os., Clas Hjalmar Hagelstam, ko.os., Karl Fredrik 
Haglund, a.os., Niilo Heikki Hakkarainen, p.os., majuri Allan Tuomas Hallila, 
ko.os., Holger Alfred Hallstén, ke.os., Reino Adolf Halme, ko.os., Maiiri Tapani 
Happonen, p.os., Olli Ensio Harni, m.os., Onni Aulis Hartikainen, m.os., Mauno 
Valdemar Heikkilä, r.os., Paavo Väinö Heikkilä, p.os., Toivo Aleksander Heimo, 
a.os., Antti Erland Heiskala, s.os., Leo Helander, m.os., Kaarlo Heikki Heliö, 
ke.os., Ingmar Hellén, p.os., Olavi Bertel Hellman, tf.os., „oivallisesti”, Ernst 
Gustaf von Hertzen, ke.os., Lauri Sakari Hiekka, r.os., Heimo Veli Hiekkanen, 
ko.os., Hannu Tapani Hiiriä, r.os., fil. kand. Pekka Hintikka, s.os., Martti 
Juhani Hirvensalo, s.os., Antti Sakari Horelli, ke.os., Helvi Eeva Annikki Huh
tala, ke.os., Vilho Taneli Hulkkonen, s.os., Väinö Samuli Hulmi, ke.os., Reino 
Paavali Huttunen, s.os., Aaro Pentti Hyvärinen, ke.os., Matti Eevertti Hyvö
nen, ko.os., Hanna-Liisa Hämäläinen, a.os., Ilmari Häyrinen, r.os., Yrjö Matti 
Häyrynen, v.os., Reino Olavi Uveslmski, r.os., Antti Verner Impola, ko.os., 
Thorolf Oskar Ingman, ko.os., Rolf Petter Isaksson, ke.os., Uuno Kaarlo Olavi 
Isokallio, ko.os., Per Arno Verner Jaatinen, ko.os., Heikki Juhana Jalkanen, 
ko.os., Matti Antero Jankeri, r.os., Paavo Heikki Jensén, ko.os., Karl Erik 
Gustav Jernström, p.os., Pentti Keijo Nestor Jokinen, s.os., Esko Aapeli Juka- 
rainen, r.os., Matti Herman Juusonen, ko.os., Esko Pertti Järventaus, a.os., 
Lauri Juhani Järvinen, ko.os., Arvo Johannes Raaja, m.os., Carin Anna Do
rothea Kahlson, ko.os., Mauno Sakari Kaira, ke.os., Pentti Olavi Kaisla, ko.os., 
Heikki Vilhelm Kaitila, r.os., Eero Tapio Kajosaari, r.os., Jaakko Pentti Kal- 
jala, s.os., Henrik Matti Eelis Kalliala, ko.os., Nils Eero Sakari Kalliala, ko.os., 
Unto Kallioniemi, r.os., Timo Tapani Kareoja, ko.os., Georg Ragnvald Karlsson,
m.os., Viljo Olavi Karppinen, a.os., Erkki Sakari Karvinen, a.os., Erkki Juhani 
Kasurinen, ko.os., Jorma Kimmo Katila, p.os., Isak Katz, ke.os., kapteeni e.v.p. 
Arvo Allan Kauppinen, ko.os., Veijo Kalevi Kekäläinen, ko.os., Paavo Kettu-
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kangas, s.os., Kaarlo Kettunen, r.os., Kalevi Anton Kirvesniemi, m.os., Lasse 
Kalevi Kivekäs, r.os., Matti Unto Olavi Kivijärvi, r.os., Tauno Kohonen, s.os., 
Eero Juhani Kojonen, ke.os. „oivallisesti”, Seppo Ilmari Kokkola, ko.os., Matti 
Kolppo, r.os., Aarno Ossian Komppa, ko.os., Paavo Kontio, p.os., Toivo Sakari 
Korhonen, a.os., Mikko Kalervo Koski, p.os., Mauno Olavi Koskiahde, s.os., 
Jussi Erkki Koskikivi, ko.os., Antti Ensio Koskinen, r.os., Jaakko Johannes 
Koskinen, ko.os., Pauli Kalevi Kostiainen, s.os., Pentti Leo Juhani Kouti, r.os., 
insinööri Gunnar Jaakko Kristola, ko.os., Harry Villiam Johannes Kuisma, 
ko.os., Eero Juho Ilmari Kurki-Suonio, ko.os., Erkki Jussi Kuusela, ko.os., 
Roy Kyrklund, ko.os., Eino Olavi Kähkönen, s.os., insinööri Matti Olavi Laa
manen, ko.os., Karin Hedvig Birgitta Laerum, a.os., Tenho Uolevi Lahti, ko.os., 
Ilmari Lahtinen, ko.os., Matti Kalevi Lajunen, ko.os., Esko Ilmari Laitinen, 
ko.os., Jorma Johannes Lampén, ko.os., Osmo Tapio Lappo, a.os. „oivallisesti”, 
Pentti Olavi Larvio, p.os., Kimmo Ilmari Laulajainen, ko.os., Raili Elisabet 
Laurikainen, a.os., Jorma Erkki Aukusti Laurila, r.os., Reima Mies Olavi Le- 
hesmaa, ko.os., Toivo Matti Armas Lehto, ko.os., Arvo Johannes Lehtola, ko.os., 
Esko Matti Lehtonen, a.os., insinööri Jorma Antero Leitzinger, ko.os., Ossi 
Ilmari Leppämäki, a.os., Erkki Olavi Leskinen, ko.os., Arto Elias Levanto, 
y.os., Ulla-Maija Levanto, ke.os., Folke Lindfors, a.os., Lauri Olavi Lindqvist, 
ko.os., Paavo Ilmari Liuttu, p.os., Rolf Lennart Lund, ko.os., Keijo Uolevi 
Lundmark, ko.os., Kai Unto Luoma, r.os., Pentti Samuel Luopa, p.os., Reima 
Volmari Lyytikäinen, a.os., luutnantti Lauri Olavi Lähteenmäki, ko.os., Nils 
Alarik Lönnfeldt, m.os., Stig Lars Johan Lönnqvist, r.os., Tor-Ola Lönnroth, 
v.os., Eero Löytymäki, ko.os., kapteeni Toivo Valdemar Matala, ko.os., Veijo 
Antero Martikainen, a.os. „oivallisesti”, Jukka Valter Marttinen, p.os., Jouko 
Aukusti Matilainen, p.os., Matti Väinö Jussi Matinpalo, ko.os., Guy Michael, 
a.os,. Alli Miettinen, ke.os., Martti Rikhard Mirvo, p.os., Veikko Muronen, 
ko.os., Esko Mykkänen, p.os., Olli Mykkänen, s.os., Nils Johan Myrberg, s.os., 
Ahti Märd, ko.os., Kalevi Tapio Mäenpää, ko.os., Pentti Matti Mäki-Hakola, 
m.os., Erkki Iivari Mäkinen, s.os., Tauno Aleksander Mäkinen, r.os., Carl Fred
rik Emil Mäkiin, v.os., Tapio Olavi Nevalainen, r.os., Aimo Armas Niemelä, 
p.os., Osmo Lauri Aatos Niemelä, m.as., Matti Pentti Olavi Nissinen, ko.os., 
kapteeni e.v.p., insinööri Kurt Hugo Noroviita, ko.os., insinööri Lasse Edvard 
Nurmi, ko.os., Annikki Numminen, a.os., Heikki Jukka Numminen, ko.os., Raija 
Kaarina Nuortila, ke.os., Teuvo Arnold Nygren, v.os., Bo Runar Wilhelm Ny
holm, s.os., Heikki Olavi Nykänen, ko.os., Karl Veli Juhani Nylund, a.os., 
Kaj Eric Gunnar Nyström, a.os., Pekka Tuomo Nyyssönen, ko.os., Arno Anders 
Erik Olander, p.os., Nils Henrik Olander, p.os., Hannu Outinen, ko.os., Eero 
Paakkunainen, ko.os., Kaija Marita Paatela, a.os., Mauno Antero Palmu, r.os., 
Seppo Juhani Palmu, p.os., Pentti Osmo Parre, s.os., Sten Walter Adolf Pehr- 
man, p.os., Pentti Juhani Peltokangas, ke.os., Lasse Einar Peltola, ko.os., 
Teuvo Aleksander Peltola, a.os., Kaarlo Veikko Peltonen, p.os., Oiva Antero 
Pennanen, ko.os., Iiro Uolevi Penttilä, ko.os., Pyry Vilho Olli Aslak Penttilä,
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a.os., Kosti Olavi Peura, v.os., Frans Reima Ilmari Pietilä, a.os., Kauko Sakari 
Pietiläinen, p.os., Eila Inkeri Piironen-Havas, a.os., Marjatta Pirjola, ko.os., 
Eino Ari Antero Pitkänen, s.os., Pekka Olavi Pitkänen, a.os., Risto Heikki 
Pitkänen, p.os., Aimo Olavi Pohjalainen, ko.os., Veikko Erkki Pohjanen, m.os., 
Eine Helinä Pohjonen, ke.os., Heikki Lauri Kustavi Poijärvi, r.os., Eero An
tero Porri, ko.os., Reijo Harri Puolanne, r.os., Veikko Ilmari Pystynen, a.os., 
Martti Johannes Pyyny, r.os., Erkki Kalevi Päällysaho, r.os., Lyyli Hilja 
Maija Rantakallio, ke.os., Marjatta Ravila, a.os., Bjarne Anders Olof Regnell, 
y.os. „oivallisesti”, Erkki Olavi Riihimäki, p.os., Paavo Kustaa Rinkineva, 
ko.os., Lars Gustav Riska, r.os., Maire Wilhelmina Roos, a.os., Veikko Paavo 
Kalervo Rudanko, s.os., Eero Antero Ruohonen, ko.os., Martti Antero Ruoslahti, 
r.os., Johan Karl Harras Räike, a.os., Yrjö Kauko Räsänen, ko.os., Taisto Aulis 
Saarentaus, m.os., Helge Saarnilinna, p.os., Erkki Sallisten, ko.os., Aulis Selim 
Salo, a.os., Osmo Osvald Salokannel, a.os., Nils-Henrik Sandell, a.os., Heikki 
Johannes Sarainmaa, a.os., Lauri Sakari Sarpola, ke.os., Seppo Pekka Inmar 
Seppola, ko.os., Erkki Olavi Seppänen, p.os., Lauri Olavi Seppänen, s.os., insi
nööri Esko Hjalmar Serimaa, ko.os., Kaj Sigfrid Silander, ke.os., majuri Anton 
Veli Similä, ko.os., Mikko Lauri Johannes Sipinen, r.os., insinööri Lars Erik 
Sirén, ko.os., Armas Antero Sirviö, a.os., Jorma Juhani Sivonen, p.os., Erik 
Johannes Snellman, p.os., Reima LTrho Soini, r.os., Martti Sokka, r.os., Unto 
Väinämö Somerikko, ko.os., Anita Ingeborg Strömberg, a.os., Urpo Antero 
Suhonen, r.os., Viljo Suhonen, ko.os., Tauno Adolf Suojärvi, ko.os., Kauko 
Päiviö Suoranta, ko.os., Veikko Johannes Suurmunne, p.os., diplomi-insinööri 
Eero Kaarlo Kalervo Suvanto, r.os., Olavi Pauli Suvitie, a.os., Mauri Sakari 
Särkkä, ko.os., Raimo Aulis Ylermi Säteri, m.os., Alvar Einar Talvisara, a.os., 
Pentti Antti Aukusti Tammilehto, s.os., Aino Maili Tandefelt, a.os., Arvo An
tero Tanskanen, a.os., Matti Ilmari Kustaa Tausti, a.os., Otto Henrik Telinen, 
r.os., Pentti Johannes Tenhunen, s.os., Rudolf Tolonen, s.os., Martti Erkki 
Ilmari Tolvanen, ko.os., Veikko Vilhelm Tolvanen, ke.os., Jaakko Arvo Pellervo 
Topp, m.os., Esko Uolevi Adolf Tornivaara, r.os., Kyösti Aarne Kalervo Torsti, 
v.os., Oma Veli-Matti Tulkki, p.os., Väinö Eero Ilmari Tulppala, p.os., Sirkku 
Silju Tuominen, ke.os., Irja Agnes Tykkä, a.os., Toivo Kalervo Tyynelä, v.os., 
Gösta Nils Kalevi Utriainen, ko.os., Eino Vilppu Uusitalo, ke.os., Antti Matias 
Vaajoensuu, p.os., Bror Ragnar Wahlberg, ko.os., Rolf Mikael Wahlström, 
ko.os., Martti Olli Vahtera, a.os., Taisto Uljas Vainio, a.os., Keijo Kalervo 
Valli, a.os., Jouko Juhani Valpola, ke.os., Veikko Olavi Vapaavuori, s.os., 
Marja-Leena Vatara. a.os., Heikki Esko Ensio Vauhkonen, ko.os., Lasse Mag
nus Vianta, a.os., Marja Helena Viikamo, ke.os., Touko Kalervo Viinanen, 
ko.os., Harry Eric Wilén, ko.os., Risto Paavo Iivari Viljas, p.os., Väinö Johan
nes Virolainen, s.os., Paavo Asser Virtanen, r.os., Pentti Johannes Vuorinen, 
r.os., Eino Ensio Vuorio, p.os.. Matti Juhani Vuorio, s.os., Eero Tapio Väätäi
nen, r.os., Esko Ylikoski, s.os., Jorma Olavi Ylätalo, m.os.

6 8192/53/2,68
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V. Teknillistä korkeakoulua koskevat uudet lainsäädäntö
teitse annetut määräykset.

Teknillisen korkeakoulumme järjestysmuodon perusteista on annettu laki 
23 päivänä joulukuuta 1952. Yksityiskohtaisemmat määräykset Korkeakoulun 
hallinnosta ja toiminnasta on annettu uudella asetuksella 6 päivältä helmi
kuuta 1953 sekä tarkemmat ohjeet opiskelusta ja oppiarvojen saavuttamisesta 
uudella tutkintosäännöllä 12 päivältä helmikuuta 1953.

Laki teknillisestä korkeakoulusta, 

annettu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1952.

Tämän lain pääsisällöstä voidaan mainita yleiset määräykset korkeakoulun 
tehtävistä, luettelo peruspalkkaisista viroista ja toimista, joita voidaan perus
taa korkeakouluun, yleiset määräykset professorin virkojen luonteesta ja täyt- 
tämistavasta, opetuskielestä sekä määräykset tapauksista, joista korkeakoulun 
hallintoviranomaisen päätöksestä ei voida valittaa.

Tässä laissa, joka on ensimmäinen Korkeakoulua koskeva laki, ei esiinny 
mitään uusia määräyksiä, paitsi maininta eräistä uusista viroista ja toimista, 
kuten esim. ylikirjastonhoitajan ja apulaisprofessorin virat, joita korkeakou
luun voidaan perustaa. Tästä huolimatta opettajaneuvosto on pitänyt tarkoi
tuksenmukaisena, että korkeakoulun järjestysmuodon perusteista säädetään 
eduskuntalailla ja saatetaan siten korkeakoulua koskevat asetukset säännön- 
mukaisessa lainsäädäntöjärjestyksessä annettujen säännösten piiriin, samoin
kuin muihinkin maamme yliopistoihin ja korkeakouluihin nähden on menetelty. 
Täten tosin kysymyksessä olevien säännösten muuttaminen on vaikeutunut, 
mutta toisaalta niiden voimassa pysyminen on varmentunut ja tullut entistä 
turvatummaksi.

Asetus teknillisestä korkeakoulusta,

annettu 6 päivänä helmikuuta 1953, sekä 
tutkintosääntö,

annettu 12 päivänä helmikuuta 1953.

Seuraavassa esitetään asiajärjestyksessä tärkeimmät uudistukset, selostaen 
rinnakkain sekä asetukseen että tutkintosääntöön sisältyviä määräyksiä.

Sisäänpääsyvaatimukset.
Uuden asetuksen 42 §:ssä määrätään seuraavasti :
„Siltä, joka haluaa opiskelijaksi korkeakouluun, vaaditaan, että hän on 

hyvämaineinen ja suorittanut Suomessa ylioppilastutkinnon. Hänen on myös



35

osoitettava täyttävänsä poikalyseon matemaattisen linjan vaatimukset matema
tiikassa ja fysiikassa sekä, pyrkiessään arkkitehtiosastoon, lisäksi oppikoulun 
lukioluokkien oppimäärää vastaavat vaatimukset piirustuksessa.”

Kursivoitu osa on uutta. Tarkoitus tällä uudistuksella on, kuten jo aiem
min esittämästänikin selviää, lisätä ja yhdenmukaistaa korkeakouluun pyr
kiväin tietoutta matemaattisissa ja luonnontieteellisissä aineissa sekä helpot
taa mahdollisuuksia tieteellisten perusaineiden opetuksen tehostamiseksi kor
keakoulussa.

Teknillisistä, opistoista korkeakouluun pyrkiviin nähden on määräykset 
samat kuin ennenkin muissa suhteissa, paitsi että arkkitehtiosastoon pyrkivien 
vaatimuksista on määräykset historian tietoihin nähden jätetty pois, mutta 
sensijaan lisätty määräys, että „arkkitehtiosastoon pyrkijän on lisäksi osoitet
tava täyttävänsä piirustuksessa 1 momentissa (lukioluokkien oppimäärää vas
taavat) sanotut vaatimukset.”

Opettajaneuvoston ehdotuksesta on kauppa- ja teollisuusministeriö päät
tänyt, että edellä mainittuja uusia määräyksiä ei vielä sovelleta vuoden 1953 
syksyllä korkeakouluun pyrkiviin uusiin oppilaisiin nähden.

Ilmoittautumin en korkeakouluun.

Opiskelijaksi hyväksytyn ilmoittautumiseen nähden korkeakouluun on tehty 
eräitä tarkistuksia ja uudistuksia (44 § asetuksessa). Niinpä määrätään, että 
opiskelijan on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osoitteensa. Osoitteen 
muutos on myös viipymättä ilmoitettava.

Järjestyksen ja tilaston pidon kannalta on pidettävä erittäin tärkeänä 
uutta määräystä, jonka mukaan opiskelijan, joka jonakin lukukautena ei aio 
opiskella korkeakoulussa, on lukukauden alkamisesta laskien kymmenen päivän 
aikana tehtävä kansliaan poissaoloilmoitus. Opiskelija, joka ei ole määrätyssä 
ajassa ilmoittautunut korkeakoulun kirjoihin, tai tehnyt poissaoloilmoitusta, 
poistetaan korkeakoulun kirjoista. Jos kirjoista poistettu tahtoo myöhemmin 
jatkaa opintojaan, on hänen ilmoittauduttava kansliassa otettavaksi uudelleen 
korkeakoulun kirjoihin.

Uusi osasto teknillisen fysiikan opiskelijoita varten.

Teknillinen fysiikka, jonka opiskelijoitten am mat ti a i пег y h m ään kuuluvat 
edellä mainitun aineen lisäksi m. m. elektroniikka, hienomekaniikka, optiikka, 
työstökoneet, radiotekniikka ja metallioppi, on tähän saakka kuulunut teknil
lisen fysiikan opintosuuntana yleisten tieteitten osastoon. Kun kuitenkin yleis
ten tieteitten osaston päätarkoitus on hoitaa tutkinnon ensimmäiseen osaan 
(pikkudiplomitutkintoon) kuuluvien perusaineiden ja yleisten teknillisten ainei
den opetusta kaikilla osastoilla, on katsottu tarkoituksen mukaiseksi eroittaa 
teknillinen fysiikka omaksi osastoksi, jolloin saadaan paremmat mahdollisuu
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det k. o. opintosuunnan opetuksen tehostamiseen ja opetusta koskevien asioi
den hoidon keskittämiseen.

Uudistuksia pikku-diplomitutkintoon kuuluvassa opetuksessa.

Tarkoituksella sekä tehostaa ja syventää pikkudiplomitutkintoon kuuluvien 
matemaattisten ja luonnontieteellisten aineiden opetusta että tehdä opetus oppi
laille helpommin seurattavaksi ja tajuttavaksi, opettajaneuvosto on päättänyt 
muuttaa kahden ensimmäisen opiskeluvuoden opetuksen entistä enempi „kou
lumaiseksi” runsaine harjoitus- ja kertaustunteineen. Samalla tiukennetaan 
opintojen valvontaa ja tutkintojärjestelmää.

Tällainen henkilökohtaisen opetuksen tehostaminen edellyttää lisättyä opet
tajavoimaa. Sitä varten on perustettu kokonaan uusi ryhmä opettajanvirkoja
n. k. apulaisprofessorin virat. Näitä virkoja voidaan perustaa myös ammatti
aineisiin. Apulaisprofessorien virkojen haltijain normaalinen opetusvelvollisuus 
on 12 tuntia . viikossa, professorien normaalisen opetusvelvollisuuden ollessa 
6 t/v. On syytä huomauttaa tässä yhteydessä, että edellä mainittu opetus
menetelmän muuttaminen edellyttää myös assistenttityövoiman lisäämistä.

Lehtorin virat kielenopettajan viroiksi.

Korkeakoulun nykyiset, eräiden perusaineiden ja ammattiaineiden, lehtorin- 
virat on tarkoitus vähitellen muuttaa apulaisprofessorinviroiksi. Näin onkin 
jo tapahtunut matematiikan lehtorinvirkaan nähden. Lehtorin virka muute
taan sensijaan uuden asetuksen mukaisesti kielten opettajan viraksi, jonka 
haltijan opetusvelvollisuus on 18 tuntia viikossa lukukauden aikana.

Korkeakoulussa annettavat akateemiset arvot.

Uuden asetuksen mukaan voidaan korkeakoulussamme suorittaa tutkinnot 
seuraavia akateemisia arvoja varten : diplomi-insinöörin ja arkkitehdin arvo, 
tekniikan lisensiaatin arvo ja tekniikan tohtorin arvo.

Entinen diplomiarkkitehti nimitys on siis muutettu arkkitehdin nimityk
seksi. Tämä on tapahtunut maan arkkitehtikunnan pyynnöstä. Uusi nimitys 
vastaa Skandinaviassa yleisesti käytettyjä nimityksiä.

Kokonaan uusi arvoaste on tekniikan lisensiaatti. Tätä vastaavan tutkinnon 
on oikeutettu suorittamaan teknillisessä korkeakoulussa diplomi-insinöörin tai 
arkkitehdin tutkinnon suorittanut henkilö. Lisensiaatin tutkinnon suorittamista 
varten vaaditaan opinnäytteet vähintäin kahdessa aineessa, joista yhden on 
oltava pääaine. Pääaineessa on lisäksi suoritettava erityinen tutkimustyö. 
Lisensiaattitutkinnon vaatimukset vastaavat suurin piirtein korkeakoulun van
han asetuksen mukaisia n. k. „erikoisopintojen” vaatimuksia. Tällaisen tutkin
non aiemmin suorittanut henkilö voikin erikoisanomuksella opettajaneuvoston 
harkinnan mukaan saada oikeuden tekniikan lisensiaatin arvoon.
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Uusi tekniikan lisensiaatin tutkinto ja arvo vastaavat Ruotsin ja Norjan 
teknillisissä korkeakouluissa käytännössä olevia tutkintoja ja arvoja.

Uuden asetuksen mukaan voidaan tekniikan tohtorin arvoa varten tarvittava 
väitöskirja normaalisesti julkaista vasta lisensiaatin tutkinnon jälkeen, mutta 
voi opettajaneuvosto erityisissä tapauksissa antaa oikeuden väitöskirjan julkai
semiseen myös ennen lisensiaatin tutkintoa.

Väitöskirjan eimakkotarkastusoikeus on säilytetty entisellään, mutta pää
töksen teko väitöskirjan julkaisuluvasta on siirretty opettajaneuvostolle.

Opiskeluaika.

Edellä esitetyillä toimenpiteillä pikkudiplomitutkintoon kuuluvan opetuk
sen tehostamiseksi on toivottu päästävän nykyisin aivan liian pitkäksi veny
neen pikkudiplomitutkinnon opiskeluajan lyhentämiseen. Tämän vuoksi on 
uudessa asetuksessa lyhennetty pikkudiplomitutkinnon sallittu opiskeluaika nel
jästä vuodesta kolmeen vuoteen. Kun jälkimmäisen osan maksimiopiskeluaika 
en säilytetty entisellään, nimittäin neljänä vuotena, on yhteenlaskettu sallittu 
pisin opiskeluaika seitsemän vuotta.

Edellä mainittuja aikoja pidennetään yhdellä vuodella, jos opinnot kes
keytyvät asevelvollisuuden suorittamisen vuoksi. Jos opiskelija muulla perus
teella haluaa opintoajan pidennystä, hallintokollegi voi sen myöntää, jos tätä 
koskeva hakemus jätetään korkeakoulun kansliaan ennen sallitun pisimmän 
opintoajan päättymistä ja hakemuksen tueksi esitetään pätevä syy.

Opettajaneuvoston päätöksen mukaisesti sovelletaan uusia määräyksiä opis
keluajan pituudesta ainoastaan syksystä 1953 korkeakouluun hyväksyttyihin 
opiskelijoihin nähden.

Tutkintokuulustelut.

Tutkintokuulusteluja koskevista määräyksistä mainittakoon seuraavat:
Lopullista kuulustelua tutkinnon toiseen osaan kuuluvassa aineessa ei ole 

lupa toimittaa ennenkuin kuulusteltava on suorittanut tutkinnon ensimmäisen 
osan.

Tutkintokuulustelussa hylätty on oikeutettu suorittamaan aineessa uuden 
tietokokeen, mutta vain kahdesti, jollei hallintokollegi kuulusteltavan hakemuk
sesta salli tästä poikettavan (tutkintosääntö, § 18).

Kuulustelun saa uusia saman lukukauden aikana vain kerran.
Edellä esitetyt määräykset merkitsevät siis tiukennettua menetelmää kuu

lusteluihin nähden. Tällä on pyritty siihen, että nykyisin valitettavasti varsin 
yleiseksi käynyt huono tapa saapua tentteihin asiallisesti valmistautumatta ja 
ainoastaan onneensa sekä „knoppologiaan” luottaen saataisiin poistetuksi ja 
kuulusteluihin valmistautuminen saataisiin tehokkaammaksi.
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Arvosanat.

Vanhan tutkintosäännön mukaan olivat hyväksyviä arvosanoja tyydyttävä, 
hyvä ja kiitettävä. Uuden tutkintosäännön (§ 14) mukaan ovat hyväksyviä 
arvosanoja tyydyttävä, erittäin tyydyttävä, hyvä, erittäin hyvä ja kiitettävä.

Eri arvosanoja varten voidaan vahvistaa myös laajuutensa puolesta erilaiset 
vaatimukset.

Opettajaneuvoston päätöksen mukaan otetaan uusi arvosteluasteikko käy
täntöön kaikissa muissa paitsi diplomitutkinnon II osan todistuksissa touko
kuun 1 päivästä 1953 lukien. Diplomitutkinnon II osan osalta otetaan uusi 
arvosteluasteikko käytäntöön syyskuun 1 päivästä 1953 lukien.

VI. Opettajaneuvoston ja hallintokollegin asettamat toimi
kunnat ja niiden antamat lausunnot.

1. Opettajaneuvoston tammikuun 23 päivänä 1952 asettama toimikunta 
korkeakoulun oppilaiden kulttuuripohjan laajentamiskysymyksen selvittämistä 
ja ehdotuksen laatimista varten n. s. studia generalia ohjelmasta, jonka toi
mikunnan ovat muodostaneet puheenjohtajana professori Pentti Kaitera ja 
jäseninä professorit Jaarli Jauhiainen, Hilding Ekelund ja Ohto Oksala, on 
kuluvan lukuvuoden aikana jatkanut toimintaansa ja sen ehdotuksesta on kor
keakoulun oppilaille järjestetty syyslukukaudella 8 luentoa ja kevätlukukau
della 13 luentoa.

2. Op että j aneuvosto toimitt i toukokuun 27 päivänä 1952 kir jostotoimikun- 
nan jäsenten vaalin, jolloin toimikunnan puheenjohtajaksi valittiin varareh
tori, professori Martti Paavola ja jäseniksi professorit J. S. Sirén, S. E. Stenij, 
Jaakko Rahola ja Jyry Tikka sekä kauppatieteenmaisteri Lars Wahlbeck. Toi
mikunta on lukuvuoden aikana pitänyt 8 kokousta.

3. Syyskuun 22 päivänä 1952 hallintokollegi, käsiteltyään kysymystä kor
keakoulun puhelinkeskuksessa lokakuun alussa 1952 vapautuvien noin 40 puhe
linnumeron jakamisesta tarvitsijain kesken, päätti asettaa toimikunnan anta
maan hallintokollegille lausuntonsa vapautuvien puhelimien jakamisesta ja 
korkeakoulun puhelinverkoston uudelleen järjestelystä sekä valitsi siihen pu
heenjohtajaksi professori Martti Paavolan ja jäseniksi professori Jaarli Jau
hiaisen. Toimikunta antoi hallintokollegille lausuntonsa helmikuun 16 päivänä 
1953. Vapautuneet puhelimet päätettiin jakaa toimikunnan esityksen mukai
sesti.

4. Lokakuun 14 päivänä 1952 opettajaneuvosto antoi professori V. K. Nopo
sen tehtäväksi ehdotuksen laatimisen uudeksi tutkintosäännöksi sekä hallinto
kollegin tehtäväksi valmistelevasti käsitellä tutkintosääntöehdotusta ja siihen
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liittyviä kysymyksiä. Hallintokollegin esitettyä ehdotuksensa opettajaneuvos- 
tolle sitä käsiteltiin syyslukukauden aikana opettajaneuvostossa ja ehdotus 
lähetettin kauppa- ja teollisuusministeriölle joulukuun 22 päivänä 1952 päivä
tyllä kirjelmällä. Valtioneuvoston päätös teknillisen korkeakoulun tutkinto
säännön vahvistamisesta annettiin helmikuun 12 päivänä 1953. Opettajaneu- 
vosto vahvisti huhtikuun 14 päivänä 1953 tutkintosäännön ylimenokautta kos
kevat sovellutusmääräykset.

5. Tammikuun 27 päivänä 1953 hallintokollegi päätti asettaa toimikunnan
antamaan lausuntonsa professori V. K. Noposen opettajaneuvoston toimeksi
annosta laatimasta teknillisen korkeakoulun ylioppilaskuntaa ja osakuntia kos
kevasta asetusehdotuksesta. Toimikunnan puheenjohtajaksi valittiin rehtori, 
professori Levon ja jäseniksi professorit V. K. Noponen, Jaakko Rahola ja 
Hilding Ekelund, kaksi viimeksi mainittua osakuntien inspehtoreina. Huhti
kuun 20 päivänä. 1953 toimikunta jätti lausuntonsa asetusehdotuksesta hallinto- 
kollegille, joka pyysi siitä vielä korkeakoulun yliopilaskunnan lausunnon. Ase
tus teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunnasta ja osakunnista annettiin heinä
kuun 9 päivänä 1953. ^

6. Maaliskuun 10 päivänä 1953 opettajaneuvosto käsitellessään kysymystä 
väitöskirjan ennakkotarkastuksesta ja uuden tutkintosäännön mukaan opet- 
tajaneuvostolle kuuluvasta painatusluvan antamisesta katsoi ennakkotarkastuk
sen välttämättömäksi ja päätti valita pysyvän toimikunnan, jonka tehtäväksi 
annettiin lausunnon antaminen opettajaneuvostolle siitä, voidaanko painatus- 
lupa väitöskirjalle antaa. Toimikunnan puheenjohtajaksi valittiin professori 
Brotherus ja jäseniksi professorit Ylinen, Wuolijoki, Erämetsä ja Stenij. 
Toimikunta oli oikeutettu käyttämään asiantuntijoita ja tarvittaessa täydentä
mään itseään kutsumalla siihen lisäjäseneksi sen alan professorin, jota väitös
kirja lähinnä koskee. Toimikunta on asettamisensa jälkeen antanut opettaja- 
neuvostolle 4 painatusluvan myöntämistä koskevaa siltä pyydettyä lausuntoa.

7. Hallintokollegin annettua professori V. K. Noposen tehtäväksi ehdotuk
sen laatimisen teknillisessä korkeakoulussa suoritettavia maksuja koskevan ase
tuksen muuttamiseksi opettajaneuvosto on kokouksessaan huhtikuun 14 päivänä 
1953 käsiteltyään professori Noposen laatimaa edellä mainittua ehdotusta päät
tänyt lähettää asetuksen muuttamisehdotuksensa kauppa- ja teollisuusministe
riölle. Asetus teknillisessä korkeakoulussa suoritettavista maksuista annettiin 
kesäkuun 19 päivänä 1953.

8. Maaliskuun 16 päivänä 1953 hallintokollegi valitsi kirjallisuuspalvelu- 
ajatusta kehittämään ja ehdotuksen tekemistä varten kirjallisuuspalvelun kes
kittämiseksi toimikunnan, johon päätettiin kutsua puheenjohtajaksi professori 
Martti Paavola ja jäseniksi teknillisestä korkeakoulusta professori Erkki Lau
rila, Valtion teknillisestä tutkimuslaitoksesta professori Edvard Wegélius ja 
keskuslaboratoriosta filosofiantohtori Bertel Nyberg. Toimikunta on pitänyt 
2 kokousta.
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9. Toukokuun 11 päivänä 1953 hallintokollegi asetti komitean selvittele
mään assistenttien palkkausta korkeakoulussa ja määräsi sen puheenjohtajaksi 
professori Jaarli Jauhiaisen ja jäseniksi professori Pekka Kirjahan ja assistent
tien edustajana diplomi-insinööri Olavi Perilän. Kesäkuun 8 päivänä 1953 toi
mikunta antoi hallintokollegil le lausuntonsa assistenttien palkkauksen uudel
leenjärjestelystä.

10. Elokuun 3 päivänä 1953 opettajaneuvosto asetti Otaniemen rakennus
suunnitelmien ja rakennusasiain hoitamista varten toimikunnan, johon määrit- 
tiin puheenjohtajaksi rehtori Martti Levon sekä jäseniksi professori Otto-I 
Meurman, V. A. Pernaja, H. O. Hannelius ja Erkki Laurila sekä kaksi muuta 
jäsentä, jotka valitaan aina siltä osastolta, jota koskevia suunnitelmia toimi
kunnassa käsitellään.

Myöhemmin opettajaneuvosto määräsi toimikunnan vakinaisiksi lisäjäseniksi 
professori Martti Paavolan ja professori Jaakko Raholan.

11. Lisäksi korkeakoulu on valinnut allamainittuihin lautakuntiin seuraavat 
henkilöt :

Marraskuun 4 päivänä 1952 korkeakoulun edustajiksi Ylioppilaiden Opinto
lainarahaston neuvottelukuntaan vuodeksi 1953 valittiin edelleen jäseneksi pro
fessori H. O. Hannelius ja varajäseneksi professori S. E. Stenij ja korkeakou
lun opintolainalautakunnan jäseniksi vuodeksi 1953 edelleen puheenjohtajaksi 
professori Jyry Tikka ja hänen henkilökohtaiseksi varamiehekseen professori 
R. H. Roschier sekä varapuheenjohtajaksi professori S. E. Stenij ja hänen 
henkilökohtaiseksi varamiehekseen professori E. J. Nyström.

Tammikuun 27 päivänä 1953 valittiin Walter Ahlströmin säätiön hallituk
seen tammikuun 1 päivänä 1953 alkavaksi kolmivuotiskaudeksi edelleen pro
fessori R. H. Roschier. Suomen Standardisoimisliitto r. y:n hallitukseen eli 
Suomen Standardisoimislautakuntaan edustajaksi kolmivuotiskaudeksi 1953—56 
valittiin edelleen professori J. Serlachius.

Samana päivänä nimettiin Ammattienedistämislaitoksen hallintoneuvostoon 
toimikaudeksi 1953—55 edustajaksi professori Martti Paavola ja varamieheksi 
professori Jorma Serlachms.

Maaliskuun 10 päivänä 1953 teknillisen korkeakoulun kielitutkintolauta- 
kunta, jonka puheenjohtajana on ollut professori E. J. Nyström ja jäseninä 
professorit H. O. Hannelius ja IIj. Brotherus, asetettiin toistaiseksi toimimaan 
edelleen entisten määräysten mukaisesti.

Maaliskuun 20 päivänä 1953 valittiin opetusministeriön vahvistaman tek
nillisen korkeakoulun stipendiohjesäännön mukaisesti stipendilautakuntaan 
vuodeksi 1953 edelleen puheenjohtajaksi professori Eino Niini, varapuheen
johtajaksi professori Otto-I. Meurman ja jäseneksi professori Erkki Laurila.
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VII. Teknillisen korkeakoulun talous.
Määrärahat 1952 1953

1. Palkkaukset ........................................ 129 055 400 — 133 398 500:
2. Kirjasto ................................................ 1 850 000 — 2 200 000:
3. Laboratoriot ja opetusvälineet.......... 14 000 000 — 15 000 000 :
4. Lämmitys, valaistus, voimavirta, vesi 

ja puhtaanapito................................... 15 553 242 — 15 500 000:
5. Sekalaiset menot ................................. 1 800 000 — 1800 000:
6. Stipendit ja apurahat......................... 2 010 000 — 2 010 000:
7. Ylioppilaiden käytännöllinen harjoit- 

telu ........................................................ 850 000 — 950 000:
8. Kauppa- ja teollisuusministeriön käy- 

tettäväksi ............................................ 100 000 — 100 000
9. Painatuskustannukset ........................ 950 000 — 1 100 000

10. Matkakustannukset ............................. 120 000 — 140 000
11. Siirto koulukassaan ........................... 6 500 000 — 7 000 000
12. Vuokrat ................................................ 1 400 000 — 1 650 000

Perushankintamäärärahat 1952 1953
Teknillisen korkeakoulun kirjastohan- 

kinnat ............................................... 2 000 000 : — 2 000 000
Teknillisen korkeakoulun opetusväli

neiden, kokoelmien, kojeistojen ja 
kaluston täydentäminen ................. 14 000 000 : — 14 000 000

Teknillisen korkeakoulun sähkölabora- 
toriorakennuksen kattiloiden uusi- 
minen ................................................ 3 250 000

Teknillisen korkeakoulun puun mekaa
nisen teknologian laboratorioihin 
kuuluvan sahalaitoksen siirtäminen 
Otaniemeen....................................... 8 500 000

Vili. Korkeakoulun rahastot, myönnetyt stipendit
ja apurahat.

1. Korkeakoulun omat rahastot ja niistä myönnetyt stipendit ja apurahat.

Koulukassasta on myönnetty seuraavat apurahat:
Elokuun 1 päivänä 1952 myönnettiin professori Jijry Tikalle 15 000 mar

kan suuruinen matka-apuraha tutustumista varten korkeakouluopetukseen 
ulkomailla ja diplomi-insinööri Seppo Wilskalle väitöskirjan painatuskustan
nuksia varten 80 000 markan suuruinen apuraha.

8192/53/2,58
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Syyskuun 8 päivänä 1952 myönnettiin professori Jaakko Hakolalle 23 000 
markan suuruinen matka-apuraha osallistumista varten Göteborgissa pidettä
vään laivanmallialtaiden johtajien kansainvälistä konferenssia valmistavaan 
neuvotteluun.

Lokakuun 20 päivänä 1952 myönnettiin Polyteknikkojen Urheiluseuralle 
130 000 markan suuruinen apuraha urheiluseuran 50-vuotisjuhlan järjestä
mistä ja historiikin laatimista varten.

Marraskuun 4 päivänä 1952 myönnettiin Polyteknikkojen Ilmailukerholle 
55 000 markkaa käytettäväksi lentokoneenrakennuksen harjoitustöinä suunni
tellun, kerhossa rakennetun moottorikoneen PIK—11 koelentoja varten.

Marraskuun 25 päivänä 1952 myönnettiin lehtori Olli Pöyryn anomuksesta 
15 000 markkaa arkkitehtiosaston I ja II vuosikurssin oppilaskilpailujen pal
kintoja varten lukuvuonna 1952—53.

Joulukuun 1 päivänä 1952 myönnettiin arkkitehtiosastolle oppilaiden kes
keisten piirustuskilpailujen palkintoja varten lukuvuodeksi 1952—53 seuraavat 
määrärahat : Nykyaikainen rakennustaide, yleiset rakennukset, professori 
Sirén 15 000 markkaa, Nykyaikainen rakennustaide, asuinrakennukset, profes
sori Ekelund 15 000 markkaa, Asemakaavaoppi, professori Meurman 10 000 
markkaa. Lisäksi myönnettiin professori Ekelundin käytettäväksi 12 000 
markkaa Helsingissä suoritettavia uusille asuntoalueille kohdistettuja retkei
lyjä varten.

Joulukuun 17 päivänä 1952 myönnettiin ylioppilas Holger Hollstenille 
6 000 markan palkkio erittäin hyvin suoritetusta tutkintotehtävästä, jonka 
aiheena oli „Undersökningar rörande de sällsynta jordartsmetallernas isole
ring”.

Tammikuun 12 päivänä 1953 myönnettiin Ylioppilaiden terveydenhuolto- 
toimistolle 100 000 markkaa käytettäväksi osaksi vajauksen peittämiseen 
lähinnä Teekkarikylän terveydenhuoltoaseman osalta sekä osaksi uuden 
röntgenputken asennuskuluihin ja ylioppilaille jaettavan valistuskirjasen pai- 
natuskuluihin.

Huhtikuun 13 päivänä 1953 myönnettiin Polyteknikkojen Urheiluseuralle 
50 000 markkaa Urheiluseuran 50-vuotisjuhlien järjestämistä varten.

Huhtikuun 20 päivänä 1953 myönnettiin professori Erkki Häyriselle 
35 000 markan apuraha Aaehenin opintoretkeilyn johtamista varten.

Huhtikuun 20 päivänä 1953 myönnettiin kansleri Gust. Kompan Hautapat- 
sastoimikunnalle 100 000 markkaa kansleri Kompan hautapatsaan pystyttä
miseen.

Toukokuun 4 päivänä 1953 myönnettiin professori Martti Paavolalle 45 000 
markan matka-apuraha hänen toimiessaan sähköinsinöörikillan Saksaan tehtä
vän opintoretkeilyn johtajana sekä diplomi-insinööri Risto Rusolle 50 000 mar
kan matka-apuraha hänen toimiessaan rakennusinsinöörikillan Länsi-Saksaan 
tehtävän opintoretkeilyn johtajana.
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Toukokuun 4 päivänä 1953 myönnettin Suomen Ylioppilaskuntien Liiton 
ja Kansainvälisen Ylioppilashuollon Suonien toimikunnan anomuksesta 50 000 
markan suuruinen apuraha Oriveden kansankorkeakoulussa kesällä 1953 pidet
tävän kesäseminaarin esitelmöitsijöiden palkkioiden ja matkakulujen sekä mui
den järjestelykustannusten peittämiseksi.

Toukokuun 5 päivänä 1953 myönnettiin kirjastonhoitaja, maisteri Mai jatta 
Havulle 25 000 markan matka-apuraha osallistumista varten kansainvälisen 
kirjallisuuspa! veluseuran Fédération Internationale de Documentation’in ko
koukseen Wienissä ja tutustumista varten Wienin ja Grazin teknillisten kor
keakoulujen kirjastoihin ja kirjallisuuspalveluun.

Toukokuun 11 päivänä 1953 myönnettin professori Erkki Laurilalle 50 000 
markan matka-apuraha hänen toimiessaan fyysikkokillan Saksaan ja Hollan
tiin tehtävän opintoretkeilyn johtajana.

Toukokuun 29 päivänä 1953 myönnettiin professori Reino Räsäselle 15 000 
markan apuraha esitelmämatkaa varten Kemisk Foreningenin järjestämään 
kansainväliseen kompleksikemian symposiumiin Kööpenhaminassa.

Lahjoitusrahastot ja niistä myönnetyt stipendit.

Korkeakoulun lahjoitusrahastojen tila joulukuun 31 päivänä 1952 oli seu- 
raava:

J. Ph. Palménin rahasto
C. G. Sanmarkin „
Aug. Palmbergin „
H. ja E. Hallonbladin „
Joh. Sohlmanin „
G. W. Sohlberg Oy:n „
Teknillisten tieteiden „
K. Lindahlin ,,
F. Sjöströmin „
W. Thomén „
Töölön Sokeritehdas Oy:n „
J. Brelunerin „
A. Wreden ,,
Polyteknillisen Opiston „
G. L. Lundgrenin „
E. Lekven „
Aleksanteri II: n „
Usko Nyströmin ,,
J. E. Rynénin „
Palovakuutusyhtiö Pohjolan „

194 188: — 
179 203: — 
225 583: — 
153 668: — 
106 500: — 
204 484: — 
129 382 : — 
202 380: — 
121900: — 
125 893: — 
96 695: — 
70 254: — 
53 033: — 
52 008: — 
37 411: — 
27 338: — 
25 181: — 
98 489: — 
76 841: — 

374 612: —
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G. Cygnaeuksen rahasto ..................................... 8 856 : —
Leo Lindelöfin „ ..................................... 8126 : —
Suomen Sotalaitoksen „   16 469 : —
A. O. Saelanin „   3 849 : —
Jussi Paatelan „ ..................................... 91623 : —
Kansall is-Osake-Pankin „   575 873: —
Oy. Strömberg Ab:n „   1467 142: —
Arkkitehti Vähäkallion „   4 394143 : —
Hahlin aviopuolisojen „   269 235 : —
Teknillisen Tuonnin Keskusliiton „   1 234 388 : —•
Atlas Diesel Ab:n „   1976 894: —
Rakennus-Oy Cultorin „ ..................................... 211577: —
Arkkitehti Annikki Paasikiven „   5 985 790 : —

Kun Arkkitehti Väinö Vähäkallion stipendirahastosta oli julistettu haetta
vaksi 200 000 markan suuruinen matkastipendi, arkkitehtiosasto maaliskuun 
16 päivänä 1953 pitämässään kokouksessa, jossa Suomen Arkkitehtiliittoa 
edusti arkkitehti Keijo Petäjä, myönsi mainitun stipendin arkkitehti Eero 
Eerikäiselle.

Kun Arkkitehti Annikki Paasikiven stipendirahastosta oli julistettu haet
tavaksi 450 000 markkaa neljänä eri stipendinä, päätti korkeakoulun rehtori 
arkkitehtiosaston annettua lausuntonsa asiasta, myöntää seuraaville arkkitehti
osaston oppilaille : Reino Lammin-Soila, Olavi Reima, Seppo Rihlama ja Erkki 
Wirta, kullekin 112 500 markan suuruisen stipendin.

2. Opettajain matka-apurahat.

Vuoden 1953 tulo- ja menoarvioon otettu 350 000 markan suuruinen määrä
raha opettajien matka-apurahoiksi päätettiin julistaa korkeakoulun professo
rien, apulaisprofessorien ja lehtorien haettaviksi. Toukokuun 4 päivänä 1953 
kauppa- ja teollisuusministeriö hyväksyi 350 000 markkaa matka-apurahoista 
opettajien ulkomaisia opintomatkoja varten jaettavaksi seuraavasti:

Gripenberg, Ole, professori ................................. 40 000: —
Hirvonen, Reino A., professori, ......................... 12 000: —
Häyrinen, Erkki, professori ................................. 13 000 : —
Jauhiainen, Jaarli, professori ............................. 35 000 : —
Levon, Martti, rehtori............................................  50 000 : —
Paavola, Martti, professori................................... 35 000 : —
Pekkarinen, Aino, lehtori ..................................... 30 000 : —
Pöyry, Olli, lehtori ................................................ 50 000 : —
Wuolijoki, Jaakko, professori ............................. 85 000 : —
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3. Opettajaksi aikovain apurahat.

Vuoden 1953 menoarvioon oli varattu 1460 000 markan suuruinen määrä
raha jaettavaksi stipendinä korkeakoulun opettajaksi aikoville tutkijoille. Sti
pendit, joiden suuruus oli vahvistettu enintään 300 000 markaksi, jaettiin huh
tikuun 20 päivänä 1953, sen jälkeen kun asianomaiset osastokollegit olivat anta
neet lausuntonsa stipendien hakijoista, seuraa vi lie henkilöille :

Blomberg, Hans, diplomi-insinööri..................... 125 000: —
Huhki, Jaakko, tekniikantohtori......................... 200 000: —
Härmälä, Seppo, diplomi-insinööri..................... 60 000: —
Kajanne, Paavo, diplomi-insinööri..................... 200 000 : —
Kivimaa, Eero, tekniikantohtori......................... 150 000: ■—
Kivinen, Olli, arkkitehti ..................................... 300 000: —
Kurkinen, Matti, diplomi-insinööri..................... 100 000: —
M ahnain, Aarne, diplomi-insinööri.................... 175 000:—-
Seppälä, Eino, diplomi-insinööri......................... 150 000 : —

Kesäkuun 6 päivänä 1953 peruutettiin diplomi-insinööri Matti Kurkiselle 
myönnetty stipendi hänen ilmoitettuaan luopuvansa stipendistä, ellei voida 
suostua sen käyttötarkoituksen muuttamiseen, ja päätettiin julistaa stipendi 
uudelleen haettavaksi.

4. Valtion myöntämät varttuneiden tieteenharjoitta jäin apurahat.

Teknillisen korkeakoulun rehtorin vuonna 1950 jakamia valtion varttuneille 
tieteenharjoittajille tarkoitettuja apurahoja ovat vuoden 1953 aikana edelleen 
nauttineet :

1. Teknillisen korkeakoulun professorit :
Huhki, Risto Tapani,
Laurila, Erkki Aukusti,
Niini, Eino Markus,
Paavola, Martti Johannes,
Pellinen, Heikki Tapio,
Rahola, Jaakko Juhani,
Roschier, Rolf Helmer,
Solitander, Henrik Probus Ossian,
Stenij, Sten Einar,
Tikka, Urpo Jyry Kullervo,
Väisälä, Kalle,
Ylinen, Arvo Albin Johannes.
2. Valtion teknillinen tutkimuslaitos :
Eiro, Olavi Veikko, professori,
Sundgrén, Albert Ferdinand, professori.
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5. Nuorten tieteenharjoittajien apurahat.

Opetusministeriön myönnettyä teknilliselle korkeakoululle 11 Suomen Aka
temiasta ja valtion apurahoista annetussa laissa tarkoitettua nuorten tieteen
harjoittajien apurahaa, korkeakoulun rehtori on vuonna 1952 jakanut ne vuo
deksi 1953 seuraaville apurahaa hakeneille tieteenharjoittajille :

Holm, Claes, diplomi-insinööri,
Kantee, Lauri, diplomi-insinööri,
Kovanen, Matti A., diplomi-insinööri,
Liiri, Osmo, diplomi-insinööri,
Lindahl, Ralf, diplomi insinööri,
Mamilta, Aimo, diplomi-insinööri,
Olin, Julius, diplomi-insinööri,
Peritä, Olavi, diplomi-insinööri,
Salokangas, Jaakko, filosofianmaisteri,
Seppälä, Veikko, filosofiankandidaatti,
Veijola, Väinö, diplomi-insinööri.

6. Dosenttistipendit ja dosenttipalkkio,

Uosenttistipendit vuosiksi 1953—55 myönnettiin maaliskuun 9 päivänä 1953 
tekniikantohtori Sven A. Karlssonille ja professori Uuno Pesoselle.

Dosenttipalkkio vuodeksi 1953 päätettiin antaa tekniikantohtori Mauno 
Kajamaälle.

7. Valtion stipendit korkeakouluopintoja varten.

Korkeakoululle lukuvuodeksi 1953—54 osoitettuja toisesta opiskeluvuodesta 
alkaen oppilaille myönnettäväksi asetettuja korkeakoulustipendejä jaettiin seu- 
raavat määrät : 104 kokosi ipendiä à 56 000 markkaa, 104 puolistipendiä à 
36 000 markkaa, 105 opiskeluvälinestipendiä à 11000 markkaa ja 36 vieras
paikkakuntalaisen lisää à 14 000 markkaa.

IX. Lahjoitukset ja niiden käyttö.
Merenkulun Säätiön korkeakoululle lahjoittama 100 000 markan suuruinen 

apuraha, joka oli tarkoitettu annettavaksi yhdelle tai useammalle lukuvuonna 
1951—52 valmistuneelle, parhaiten opinnoissaan edistyneelle koneinsinööriosas
ton laivanrakennuksen opintosuunnan oppilaalle, päätettiin lokakuun 13 päi
vänä 1952 jakaa seuraaville diplomi-insinööreille : Harry Eric WüeniUe 50 000 
markkaa, Pentti Kalevi Helpiölle 25 000 markkaa ja Vilho Allan Elorannalle 
25 000 markkaa.
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Kirjeellään toukokuun toukokuun 6 päivältä 1953 Merenkulun Säätiö il
moitti lahjoittaneensa 100 000 markan suuruisen apurahan annettavaksi yhdelle 
tai useammalle lukuvuonna 1952—53 valmistuneelle parhaiten opinnoissaan 
edistyneelle koneinsinööriosaston laivanrakennuksen opintosuunnan oppilaalle.

Tekniikan Edistämissäätiön kautta on korkeakoululle tehty seuraavat lah
joitukset:

Wärtsilä-yhtymä Oy on tammikuuta 7 päivänä 1953 lahjoittanut 100 000 
markkaa käytettäväksi tutkimusstipendeinä assistenteille, jotka suorittavat tie
teellistä tutkimustyötä jonkun professorin johdolla.

Suomen Kaapelitehdas Oy on tammikuun 23 päivänä 1953 lahjoittanut 
150 000 markkaa käytettäväksi teknillisen korkeakoulun sähköteknillisen labo
ratorion hyväksi.

Suomen Putkiasentajain yhdistys r. y. on huhtikuun 13 päivänä 1953 lah
joittanut 200 000 markkaa, joka on päätetty jakaa enintään neljän luku
vuonna 1953—54 valmistuvan ja opinnossaan parhaiten menestyneen saniteetti- 
teknillisen linjan oppilaan kesken.

Oy Strömberg on maaliskuun 7 päivänä 1953 lahjoittanut 150 000 markkaa 
käytettäväksi stipendeinä tutkimuksia varten niille assistenteille, jotka suorit
tavat sähkölaitostekniikkaa koskevia tieteellisiä tutkimustöitä asianomaisen 
opettajan (professori Martti Paavolan) johdolla.

Valmetin 100 000 markan suuruisesta lahjoituksesta myönnettiin huhtikuun 
27 päivänä 1953 professori Jaakko RaholaUe 23 000 markan matka-apuraha 
osallistumista varten VII laivahydromekaniikkaa käsittelevän kansainvälisen 
konferenssin toimeenpanevan skandinaavisen komitean kokouksiin Göteborgissa.

ASLA-varoista on korkeakoululle v. 1953 myönnetty kojeistojen hankintaa 
varten 4 000 dollarin määräraha, jonka käyttämisestä kemian osasto oikeutettiin 
antamaan lausuntonsa.

Konepaja Mikro Oy lahjoitti 20-vuotispäivänään, helmikuun 18 päivänä 
1953 korkeakoululle työkaluja, suunnitelmia ja piirustuksia opetus- ja havain
tovälineiksi.

Ilmavoimien Esikunnan teknillinen osasto lahjoitti tammikuun 24 päivänä 
1953 korkeakoulun opetusvälineistöön Mt-koneen vakiokierrossäätöisen potkurin 
kaikkine lisälaitteineen ja ohjekirjoilleen.

Kudos Oy lahjoitti tammikuun 19 päivänä 1953 korkeakoulun opetusväli
neistöön kudoskoneen ja koneenosia.

Oy Wulff ЛЬ lahjoitti huhtikuussa 1953 korkeakoulun piirustusvälinevaras- 
toon ympyränjakolaitteen.

Oy Yleisradio Ab lahjoitti elokuun 28 päivänä 1953 korkeakoulun opetus
tarkoituksiin moottorigeneraattorin.
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X. Ulkomaiset ja kotimaiset opintoretkeilyt.

Eri kiltojen aikana 1. 7. 1952—31. 8. 1953 suorittamat opintoretkeilyt ovat 
seuraavat :

Fyysikkokilta: Keväällä 1952 tehtiin kotimaanretkeily, kohteena VALMET- 
tehtaat Jyväskylässä, Tampereella ja Siurossa. Retken johtajana oli professori 
E. Laurila. Osanottajamäärä oli 17.

Touko—kesäkuussa 1953 tehtiin opintoretkeily Saksaan. Retken johtajana 
toimi professori E. Laurila. Osanottajia oli 16.

Kemistiküta: 4—7. 11. 1952 suoritettiin opintoretkeily keski-Suomen teolli
suusalueella. Osanottajia oli 33. Retken johtajina olivat professorit P. Kir- 
jakka ja K. Ståhlberg.

8—12. 3. 1953 tehtiin yhteispohjoismainen retkeily Vuoksenlaakson ja Ky
menlaakson teollisuuskeskuksiin. Osanottajia kemistikillasta oli 10. Retken joh
tajana oli tekniikantohtori S. Wilska.

Lisäksi suoritettiin tutustumiskäyntejä Helsingin teollisuuslaitoksiin.
Koneinsinöörikilta: 15. 2.—19. 2. 1953 suoritettiin retkeily Tampereen ja 

Rauman teollisuuslaitoksiin. Osanottajia oli 29. Retken johtajana toimi pro
fessori E. Niini.

3. 3.—5. 3. 1953 tehtiin retkeily Tampereelle ja Valkeakoskelle. Osanotta
jina oli 28 tekniikan ylioppilasta. Retken johtajana oli diplomi-insinööri 
H. Haavisto.

Paikallisia opintoretkeilyjä on suoritettu Helsingin teollisuuslaitoksiin.
22. 5.—8. 6. 1953 tehtiin opintoretkeily Saksaan, jossa tutustuttiin mm. 

autoteollisuuteen. Osanottajia oli 29. Retken johtajana oli professori J. Serlac
hius.

Maanmittarikilta: 19. 8.—7. 9. 1953 tehtiin opintoretkeily Tanskaan, Sak
saan ja Sveitsiin. Osanottajina oli 20 tekniikan ylioppilasta. Retken johtajana 
oli professori R. Hirvonen.

Puun jalosta jakilta: 15. 8.—2. 9. 1952 tehtiin retkeily Saksaan. Osanottajia 
oli 29. Retken johtajana toimi professori R. II. Roschier.

16—20. 11. 1952 tehtiin retkeily Jyväskylään ja Äänekoskelle. Osanottajia 
oli 32. Retken johtajana toimi professori R. H. Roschier.

8—12. 3. 1953 suoritettiin yhteispohjoismainen opintoretkeily Vuoksenlaak
son ja Kymenlaakson teollisuusalueilla. Retken johtajana oli tekniikantohtori 
S. Wilska. Osanottajina oli 8 puunjalostajakillan jäsentä.

12. 5. 1953 tehtiin retkeily Tervakoskelle. Retken johtajana oli professori 
R. H. Roschier.

Sähköinsinöörikilta: 17—21. 11. 1952 tehtiin retkeily Keski-Suomeen. Osan
ottajia oli 31. Johtajana toimi professori S. v. Zweygbergk.

Retkeily Saksan teollisuuslaitoksiin tehtiin 30. 5.—15. 6. 1953. Osanottajia 
oli 39. Retken johtajana oli professori M. Paavola.
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XI. Karsintakurssit.

Kesällä 1952 toimeenpantiin korkeakouluun pyrkiviä varten karsintakurssit, 
jotka alkoivat kesäkuun 16 päivänä ja kestivät kuukauden. Korkeakouluun 
pyrkivistä 693 hakijasta hyväksyttiin todistusten perusteella ilman karsinta- 
kursseja 14 ja karsintakursseille 613 oppilasta. Kurssien johtajana toimi pro
fessori Martti Kantola, opettajina fil. maist. Sven Björklund, fil. tri Pekka 
Jauho, fil. maist, Pentti Kattainen, fil. tri Pml Kustaanheimo, fil. maist. Vilma 
Lavikainen, fil. maist. Håkan Simberg, fil. tri Eino Olavi Tammi, fil. maist. 
Sulo Sävel Uusitalo, arkkitehdit Sirkka Tarumaa, Leo Jakobsson, Eero Kajava 
ja Sakari Siitonen, yliassistenttina toimi fil. maist., dipi. ins. Veikko Liukko, 
assistentteina fil. maist. Sven Björklund, fil. kandidaatit Tauno H. Heikkilä, 
Yrjö Juve, Hjalmar Levas, Alli Moilanen, Tuokko O. Pavela, tekn. yliopp. 
Osmo Ranta ja fil. tri Eino Olavi Tammi. Kanslia-apulaisena toimi valtiot, 
kand. Astrid Ählbom.

Kesällä 1953 toimeenpantiin korkeakouluun pyrkiviä varten karsintakurssit 
15. 6.—16. 7. 1953 välisenä aikana. Korkeakouluun pyrkivistä 610 hakijasta 
hyväksyttiin todistusten perusteella ilman karsintakursseja 13 ja karsintakurs
seille 527 oppilasta. Karssien johtajana toimi professori Hj. Brotherus, opetta
jina fil. kand. Sven Björklund, fil. tohtorit Pekka Jauho, Paul Kustaanheimo, 
fil. maist. Vilma Lavikainen, fil. lis. Karl Qvist, fil. maist. Ilkka K. Sajaniemi, 
fil. tri Eino Olavi Tammi, fil. maist. Sulo Sävel Uusitalo, arkkitehdit Sirkka 
Tarumaa, Matti Aaltonen, Leo Jakobsson ja Veikko Rauhala, yliassistenttina 
toimi fil. maist., dipi. ins. Veikko Liukko, assistentteina fil. kand. Sven Björk
lund, fil. tri Eino Olavi Tammi, fil. maisterit Tauno H. Heikkilä, Yrjö Juve, 
Hjalmar Levas, fil. kandidaatit Alli Moilanen, Tuokko O. Pavela ja tekn. 
yliopp. Osino Ranta. Kanslia-apulaisena toimi valtiot, kand. Irma lintunen.

XII. Teknillisen korkeakoulun kirjasto lukuvuonna
1952—195З.

Teknillisen korkeakoulun kirjaston kehitys on lukuvuoden aikana jatkunut 
entiseen tapaan. Tilanpuute on ollut erittäin ankara. Kirjavarasto on nyt 
sijoitettuna kaikkiaan seitsemään eri varastopaikkaan. Kirjaston koko nidos- 
määrä on lukuvuoden lopussa n. 85 000, josta luetteloihin merkittyjä on 59 703.

Lahjoituksina on saatu 54 lahjoittajalta 4 014 erillistä teosta, 2 172 aika- 
kauslehtivuosikertaa ja 7 489 irtonumeroa ja eripainosta. Lahjoituksista on 
huomattavin USA:sta Asia-varoilla hankittu kirjallisuus. Asia-varoja on saatu 
syyslukukaudella $ 6 750 :—. Aikaisemmin näillä varoilla tilattua kirjalli
suutta on tullut lukuvuoden aikana 641 erillistä teosta ja 262 aikakauslehti- 
vuosikertaa.

7 8192/53/2,58
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Kirjasto on luovuttanut kaksoiskappalevarastostaan 400 aikakauslehtivuosi- 
kertaa ja 113 irtonumeroa m. m. seuraaville laitoksille: Tie- ja vesirakennus
hallituksen kirjasto (134 vuosik., 83 irton.), Norges tekniske høgskole, Hoved
biblioteket (136 vuosik., 21 irton.), Chalmers tekniska högskolas bibliotek (86 
vuosik.).

Korkeakoulu on ollut julkaisujen vaihdossa 79 ulkomaisen laitoksen kanssa, 
joille on lähetetty 612 ja joilta on saatu 421 nidosta.

V. 1953 kirjastoon tulee 190 kotimaista aikakauslehteä, joista 115 saadaan 
ilmaiseksi, ja 790 ulkomaista aikakauslehteä, joista 164 saadaan ilmaiseksi. 
Yhteensä tulee 980 aikakauslehteä, joista 279 ilmaiseksi.

Lukuvuoden aikana on sidotettu 450 erillistä teosta ja 424 a ikäkausi ehti- 
vuosikertaa, yhteensä 874 nidosta.

Kirjasto on julkaissut kerran kuukaudessa uutuustiedotuksia, joita on lähe
tetty 352 yksityiselle henkilölle ja laitokselle.

Kotilainaksi on annettu syyslukukaudella 10 855 teosta 12 434 nidoksena ja 
uudistettu 4 647 kirjalainaa. Kevätlukukaudella on annettu lainaksi 10 079 
teosta 11150 nidoksena ja uudistettu 4 748 kirjalainaa. Lukuvuoden aikana 
on yhteensä annettu lainaksi 20 934 teosta 23 584 nidoksena ja uudistettu 9 395 
kirjalainaa. Kirjalainoista on lähetetty Helsingin ulkopuolelle syyslukukau
della 741 ja kevätlukukaudella 645 nidosta, yhteensä 1 386 nidosta. Muista 
kirjastoista on saatu lainaksi syyslukukaudella 33 teosta 40 nidoksena, kevät
lukukaudella 21 teosta 29 nidoksena, yhteensä 54 teosta 69 nidoksena.

Valokopioita ja mikrofilmejä on hankittu Tukholmasta Handelshögskolans 
bibliotek’sta, Kungl. patent- och registreringsverkets bibliotek’sta ja Kungl. 
tekniska högskolans bibliotek’sta syyslukukaudella 782 ja kevätlukukaudella 331 
sivua, yhteensä 1113 sivua.

Vaillinaisia sarjajulkaisuja on edelleen täydennetty mikrofilmaamalia 
muualta lainaksi saatuja vuosikertoja yhteensä 28 831 sivua. Rectophot-lait- 
teella on otettu jäljennöksiä etupäässä korkeakoulun opettajia varten 2 312 
sivua. Mikrofilmistä on suurennettu 581 sivua.

Merkittyjä käyntejä kirjastossa on ollut syyslukukaudella 10 449 ja kevät
lukukaudella 10 837, yhteensä 21 286.

Kotimaisia postilähetyksiä on toimitettu syyslukukaudella 4 813, kevätluku
kaudella 4 364, yhteensä 9 177. Ulkomaisia postilähetyksiä on toimitettu syys
lukukaudella 378, kevätlukukaudella 382, yhteensä 760. Lukuvuoden aikana on 
postilähetysten määrä ollut yhteensä 9 937.

Kirjalahjoituksia on saatu m. m. seuraavilta henkilöiltä ja laitoksilta: Aka
teeminen kirjakauppa (1316 irton.), Chalmers tekniska högskolas bibliotek, 
Göteborg (20 vuosik.), Ins. Collin’n perikunta (370 nid., 190 vuosik., 50 irton.), 
Eduskunnan kirjasto (449 nid., 12 vuosik., 303 irton.), Oy Elektro-Dynamo 
(21 nid.), Helsingin yliopiston kirjasto (34 nid., 119 vuosik., 57 irton.), Ins. 
Richard Hillman, USA (26 nid.), Ilmailutoimisto (14 vuosik., 197 irton.), 
Prof. Pekka Kokkosen perikunta (530 nid., 60 vuosik., 1 300 irton.), Kungl.
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tekniska högskolans bibliotek, Stockholm (9 nid., 64 vuosik., 113 irton.), Kymin 
osakeyhtiö (21 nid., 15 vuosik., 85 irton.), Lassila & Tikanoja (49 nid., 67 
vuosik., 12 irton.), Prof. Arvo Lönnroth (3 nid., 31 vuosik., 103 irton.), Maist. 
Kyllikki Nohrström (130 nid., 10 vuosik.), prof, rva M. Palmen (350 nid., 36 
vuosik., 100 irton.), Rakennushallitus (403 vuosik.), Sotatieteellinen keskus
kirjasto (55 nid.), Suomalaisten teknikkojen seura (100 nid., 150 vuosik., 960 
irton.), Suomen metalliteollisuusyhdistys (8 vuosik.), Sähkötarkastuslaitos (11 
vuosik., 100 irton.), Prof. Hj. Tallqvist (93 nid.), Teknillinen museo (1000 
nid., 407 vuosik., 2 600 irton.), Tekniska föreningen i Finland (67 vuosik., 230 
irton.), Tekniska läroverket (24 nid., 11 vuosik.), Teollisuus-Palo (155 vuosik.), 
Åbo akademis bibliotek, Åbo (18 vuosik.).

XIII. Otaniemen suunnittelu- ja rakennustyöt.

Otaniemen hoitokunta.

Otaniemen hoitokuntaan ovat kuluneena vuonna kuuluneet puheenjohtajana 
Teknillisen korkeakoulun rehtori, prof. Martti Levon sekä jäseninä hallitusneu
vos Reino R. Lehto ja professorit Pentti Kaitera, Otto-I Meurman ja P. A. 
Pernaja.

Hoitokunnan laadituttaman suunnitelman mukaisesti on vanhan pääraken
nuksen korjaustyöt saatettu loppuun ja rakennukseen varattu asunnot 8 per
heelle.

Hoitokunnan aiemmin laadituttaman suunnitelman mukaisesti, jota varten 
valtio vuoden 1952 menoarvion yhteydessä myönsi 6.5 milj. markkaa, on eräi
den Otaniemen alueeseen kuuluvain vesiperäisten maa-alueiden pengertämis- 
töitä jatkettu ja saatettu nämä työt suurin piirtein valmiiksi. Myöskin on 
alueelle rakennettu pumppuasema.

Hoitokunta on edelleen jatkanut Otaniemen asemakaavasuunnitelmain täy
dentämistä ja on professori Alvar Aallon Arkkitehtitoimisto laatinut m. m. 
tarkistetut ehdotukset korkeakoulun puunjalostusosaston laboratorioitten sijoit
telua varten, sekä Valtion Teknillisen Tutkimuslaitoksen rakennusteknillisen 
tutkimusosaston laboratorioitten ja hienomekaanisen konepajan sijoittelua 
varten.

Hoitokunta on myös tehnyt ehdotuksen Jämeräntaipaleen jatkona olevan 
kiertotien rakentamiseksi.

Teknillisen korkeakoulun rakennussuunnitelmat.

Keväällä 1952 Teknillinen korkeakoulu jätti Kauppa- ja teollisuusministe
riölle opettajaneuvoston silloin hyväksymän yleissuunnitelman Teknillisen kor
keakoulun siirtämiseksi Otaniemeen. Tämän yleissuunnitelman mukaan oli 
tarkoitus toteuttaa Otaniemen rakennusohjelma siten, että ensin rakennettaisiin



52

ne välttämättömimmät opetus- ja rakennustilat, jotka kokonaan puuttuvat tai 
välttämättömimmin kaipaavat uudistusta tai laajennusta. Tämän ohella opet- 
tajaneuvosto piti suotavana jo rakennusohjelman suunnittelun alkuvaiheessa 
ryhtyä toimenpiteisiin myös nykyisen päärakennuksen siirtomahdollisuuksien 
tutkimiseksi ja suunnitelmien laatimiseksi tätä varten. Niinpä keväällä 1952 
osastot saivat määräyksen ryhtyä laatimaan laskelmia opetus- ja laboratorio- 
tilatarpeista, jotka pidettäisiin pohjana uusia rakennuksia suunniteltaessa.

Edellämainitun yleissuunnitelman perusteella opettajaneuvosto pyysi vuo
den 1953 menoarvion yhteydessä 8.5 milj. markan määrärahan puun mekaani
sen teknologian laboratorioihin kuuluvan sahalaitoksen siirtämiseksi Otanie
meen. Korkeakoulun tukemana anoi myöskin Valtion Teknillinen Tutkimus
laitos 20 milj. markan määrärahan hienomekaanisen konepajan siirtämiseksi 
Otaniemeen tarkoituksella vapauttaa mainitun laitoksen nykyiset tilat korkea
koulun kirjaston käyttöön. Molemmat määrärahat myönnettiinkin vuoden 1953 
menoarvion yhteydessä. Kun edellämainittujen rakennusaloitteiden lisäksi 
myöskin Geologinen Tutkimuslaitos oli saanut määrärahan rakennustöitten 
aloittamiseksi uusia laitoksiaan varten Otaniemessä, Valtioneuvosto asetti yhtei
sen rakennustoimikunnan edellämainittujen rakennussuunnitelmien toteutta
mista varten kutsuen tähän rakennustoimikuntaan puheenjohtajaksi teollisuus
neuvos Yrjö V. Laineen sekä jäseniksi professorit V. A. Pernajan ja //. V. 
Rahdun. Tämän rakennustoimikunnan toimeksiannosta valmistettiin piirustuk
set edellämainittuja rakennustöitä varten sekä pyydettiin asianomaiset kustan
nusarviot. Rakennustöiden aloittamiseen ei Valtioneuvosto kuitenkaan ole anta
nut lupaa kuluvan vuoden aikana.

Vuoden 1954 menoarvion yhteydessä korkeakoulu anoi edelleen määrära
hoja puunjalostusosaston laboratorioiden rakennustöiden jatkamiseksi Otanie
messä. Luonnossuunnitelmat puunjalostusosaston laboratorioita varten tilattiin 
prof. Alvar Aallolta.

Kauppa- ja teollisuusniministeriön ilmoitettua kesällä 1953 Teknilliselle 
korkeakoululle, että päärakennuksen ja kemian laboratorioitten siirtokysymys 
Otaniemeen voivat tulla ajankohtaisiksi Helsingin Teknillisten Oppilaitosten 
kiireellisten tilantarpeiden tyydyttämiseksi korkeakoulun nykyisillä rakennuk
silla, sekä pyydettyä korkeakoululta kiireellisesti vielä kuluvan vuoden syksyyn 
mennessä valmistavia suunnitelmia korkeakoulun päärakennuksen ja kemian 
laboratorioitten siirtämiseksi Otaniemeen mahdollisesti saatavien työttömyys- 
määrärahojen turvin, hallintokollegi ryhtyi asian vaatimiin toimenpiteisiin sekä 
tilasi prof. Alvar Aallolta luonnospiirustukset päärakennusryhmään kuuluvan 
yleisten tieteitten osaston rakennuksia varten sekä prof. J. S. Sirén’ilta kemian 
laboratorioitten rakennuksia varten.

Elokuun 8 p:nä 1953 päivätyllä kirjelmällään Teknillinen korkeakoulu lä
hetti Kauppa- ja teollisuusministeriölle seuraavat Otaniemen rakennusohjel
maan liittyvät tilantarvelaskelmat ja yleissuunnitelmat :
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1. Asianomaisten osastojen laatimat laskelmat yleisten tieteiden osaston, 
teknillisen fysiikan ja yleisen fysiikan, rakennusinsinööriosaston, maanmit
tausosaston, arkkitehtiosaston, puunjalostusosaston ja kemian osaston opetus- 
huone- ja laboratoriotilantarpeista.

2. Professori Alvar Aallon Arkkitehtitoimiston laatima yleissuunnitelma 
piirustuksineen puunjalostusosaston laboratorioryhmää varten.

3. Professori J. S. Sirén’in laatima yleissuunnitelma piirustuksineen kemian 
osaston laboratorioryhmää varten.

4. Professori Alvar Aallon Otaniemen asemakaavakilpailun yhteydessä laa
tima yleissuunnitelma piirustuksineen korkeakoulun päärakennusryhmää var
ten.

Edellämainittujen suunnitelmien tarkistus ja kehittäminen jatkuu edelleen 
korkeakoulussa opettajaneuvoston asettaman rakennustoimikunnan johdolla, jo
hon rakennustoimikuntaan kuuluvat puheenjohtajana, korkeakoulun rehtori, 
prof. M. Levon sekä jäseninä professorit O.-I. Meurman, V. A. Pernaja, 
O. Hannelius, E. Laurila, J. Rahola, M. Paavola ja IIj. Brotherus.

XIV. Opiskelijat ja ylioppilasyhdistykset.
1. Opiskelijain lukumäärä.

Hakujan kuluessa keväällä 1952 pyrki korkeakouluun 693 uutta oppilasta, 
joista hyväksyttiin 347, nimittäin rakennusinsinööriosastoon 53, koneenraken
nusosastoon 95, sähköteknilliseen osastoon 45, pmmjalostusosastoon 36, kemian- 
osastoon 24, vuoriteollisuusosastoon 10, maanmittausosastoon 32, arkkitehti
osastoon 42 ja yleisten tieteitten osastoon 10.

Lisäksi hyväksyttiin korkeakouluun syyslukukauden 1952 alussa 2 oppilasta, 
joista 1 oppilas sähköteknilliselle osastolle ja 1 oppilas koneenrakennusosastolle.

Hakuajan kuluessa keväällä 1953 pyrki korkeakouluun 610 uutta oppilasta, 
joista hyväksyttiin 334, nimittäin rakennusinsinööriosastoon 48, koneinsinööri- 
osastoon 98, sähköteknilliseen osastoon 37, puunjalostusosastoon 33, kemian- 
osastoon 24, vuoriteollisuusosastoon 15, maamnittausosastoon 25, arkkitehtiosas
toon 44 ja teknillisen fyysiikan osastoon 10.

Lisäksi hyväksyttiin korkeakouluun syyslukukauden 1953 alussa 3 oppilasta, 
joista 1 sähköteknilliselle osastolle, 1 kemianosastolle ja 1 arkkitehtiosastolle.

Korkeakoulussa opintoja harjoittaneiden lukumäärä oli syyslukukaudella 
2 163 ja kevätlukukaudella 2 018. Oheinen taulukko osoittaa miten kokonais
määrät jakautuvat eri osastoille.
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2. Ylioppilasyhdistysten. toiminta.

Jäsenmäärä.

Teknillisen Korkeakoulun Ylioppilaskunnan jäsenluku on syyslukukaudella 
ollut 2 130, mistä määrästä 1 878 on kuulunut suomenkieliseen ja 252 ruotsin
kieliseen osakuntaan. Kevätlukukaudella ylioppilaskunnan jäsenlukumäärä on 
ollut 1 989 ja osakuntain 1 749 ja 240. Ylioppilaskunnan jäsenistä on ollut 
naisia syyslukukaudella 167 ja kevätkaudella 156.

Ylioppilaskunnan ja osakuntien hallinto.

Ylioppilaskunnan puheenjohtajana on syys- ja kevätlukukaudella ollut 
diplomi-insinööri Sakari Salmio ja varapuheenjohtajina syyslukukaudella 
diplomi-insinöörit Jouko Koljonen ja Henrik Lilius sekä kevätlukukaudella 
diplomi-insinöörit Matti Juusonen ja Karl Dunkers. Hallituksen puheenjohta
jana oli syyslukukaudella tekniikan ylioppilas Matti Juusonen ja varapuheen
johtajana tekniikan ylioppilas Håkan Hakuiin. Kevätlukukaudella on hallituk
sen puheenjohtajana ollut diplomi-insinööri Olavi Vapaavuori ja varapuheen
johtajana tekniikan ylioppilas Sten von Trail.

Tekniikan Ylioppilaat-osakunnan inspehtorina on edelleen ollut prof. Jaakko 
Rahola. Osakunnan puheenjohtajana on toiminut diplomi-insinööri Eero Hei
kinheimo. Varapuheenjohtajana on syyslukukaudella ollut tekniikan ylioppilas 
Erkki Kuusela ja kevätlukukaudella tekniikan ylioppilas Sakari Valve.

Teknologföreningenin inspehtorina on ollut prof. Hilding Ekelund ja ku
raattorina diplomi-insinööri Gunnar Smeds. Hallituksen puheenjohtajana on 
ollut tekniikan ylioppilas Hans Andersin syyslukukaudella ja tekniikan yliop
pilas Carl Johan Lindeberg kevätlukukaudella.

Kauan valmisteltu ylioppilaskunnan hallinnon uudelleenorganisointi saatiin 
suoritetuksi loppuun syyslukukauden aikana, jolloin diplomi-insinööri Henrik 
Liliuksen puheenjohdolla toiminut sääntökomitea sai työnsä valmiiksi, ja yli
oppilaskunta marraskuun 5 päivänä 1952 vahvisti uudet sääntönsä. Tärkein 
muutos on entisen kunnankokouksen korvaaminen 45-jäsenisellä edustajistolla, 
jonka jäsenet valitaan vuosittain toimitettavilla vaaleilla kummastakin osakun
nasta näiden jäsenmäärien suhteessa. Syyslukukaudella valittu ylioppilaskun
nan ensimmäinen edustajisto on kokoontunut lukuvuoden aikana 5 kertaa. 
Hallitusta on uusien sääntöjen mukaan laajennettu ja sen valintaperusteita 
muutettu siten, että edustajisto nimittää hallitukseen vuodeksi kerrallaan pu
heenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi 13 henkilöä ylioppilaskunnan var
sinaisista ja vanhoista jäsenistä. Hallituksen valiokuntajakoa on yksinkertais
tettu ja erikoisesti taloudenhoidon hallintoa pyritty tehostamaan nimittämällä 
valiokuntaan asiantuntijoiksi ylioppilaskunnan vanhoja jäseniä. Talousvalio
kunnan puheenjohtajana on kevätlukukaudella toiminut diplomi-insinööri 
Matti Kivi järin.
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Kunnan taloudenhoitajana 20 vuotta toiminut diplomi-insinööri Ilmari 
Koskiala jätti paikkansa vuoden vaihteessa. Kevätlukukaudella on ylioppilas
kunnan taloudenhoitajana ollut Matti Särksalo.

Teekkarikylä.

\ lioppilaskunnan toiminnan eräänä keskeisenä kohteena on kuluneenakin 
lukuvuotena ollut ylioppilasasuntoloiden ylläpitäminen, ja on kunta tarjonnut 
asunnon Teekkarikylässä ja Teekkarilassa noin 600: He tekniikan ylioppilaalle, 
joista noin 140 on ollut perheellisiä. Teekkarikylän johtajana on lukuvuoden 
aikana toiminut Ossi Törrönen. Teekkarikylärahasto, joka on huolehtinut kylän 
rakentamisen rahoittamisesta, lopetti toimintansa vuoden vaihteessa Teekkari
kylän lopullisen valmistumisen seurauksena, jolloin rahaston jäljelläolevat teh
tävät siirtyivät ylioppilaskunnan hallitukselle.

Kesäharjoittelu.

Ylioppilaskunta on huolehtinut korkeakoulun opetusohjelmaan kuuluvan 
kesäharjoittelun käytännöllisestä järjestämisestä, välittäen tekniikan ylioppi
laille harjoittelupaikkoja sekä koti- että ulkomailla. Kotimaisia harjoittelu
paikkoja on yhteistoiminnassa Harjoittelun Keskustoimiston kanssa välitetty 
kesäksi 1953 yhteensä 459, mikä on % keskustoimiston välittämistä kotimaisista 
harjoittelupaikoista. Kaikkia kotimaiseen harjoitteluun liittyviä kysymyksiä on 
kuluneena lukuvuotena hoitanut kotimaan harjoittelusihteeri, jona on toiminut 
tekniikan ylioppilas Kai Nyblom.

Ylioppilaskunta kuuluu perustajajäsenenä kansainväliseen teknillisen alan 
harjoittelijainvaihtojärjestöön The International Association for the Exchange 
of Students for Technical Experience (I. A. E. S. T. E.), joka v. 1948 perus
tettiin edistämään tekniikan ylioppilaiden ulkomaista harjoittelua. Korkeakou
lun suojissa sijaitsevan harjoittelutoimiston välityksellä on tehty merkittävää 
työtä ulkomaisten harjoittelupaikkojen järjestämiseksi suomalaisille opiskeli
joille ja toisaalta harjoittelupaikkojen hankkimiseksi teollisuudeltamme ulko
maisille harjoittelijoille sekä yleensä harjoitteluolojen parantamiseksi maas
samme. Esimerkkinä tuloksista mainittakoon, että kesän 1953 kokonaisvaihto 
on kesän 1948 vaihtoon verrattuna yli kaksinkertainen ja että ulkomailla har- 
joittelevien luku on väkilukuun verrattuna Suomessa suurin. Ylioppilaskunta 
on halunnut antaa myös muiden korkeakoulujen ja teknillisten opistojen opis
kelijoille mahdollisuuden osallistua vaihtoon. Siten on ulkomaisia harjoittelu
paikkoja välitetty seuraavien oppilaitosten opiskelijoille: Åbo Akademi, Helsin
gin ja Turun yliopisto, Tampereen, Helsingin ja Turun teknillinen opisto sekä 
Tekniska Läroverket i Helsingfors. Suomesta on ulkomaille välitetty kesäksi 
1953 seuraa va määrä harjoittelijoita :
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Teknillinen korkeakoulu.............. 150
Åbo Akademi, yliopistot.............. 37
Teknilliset opistot........................ 40

yht. 227

Nämä opiskelijat harjoittelevat 13 eri maassa, suurin osa Länsi-Saksassa 
(109 kpl.), seuraa vina Ruotsi (40), Itävalta (18) ja Iso-Britannia (15). 
Vastavuoroisesti saapuu maahamme yhteensä 220 ulkomaista harjoittelijaa 14 
eri maasta. Kaikki Helsingissä työskentelevät ulkomaiset harjoittelijat (50) 
on majoitettu ylioppilaskunnan asuntoloihin. Kaikkia ulkomaiseen hai joitte- 
luun liittyviä kysymyksiä on hoitanut ulkomaan harjoittelusihteeri, tekniikan 
ylioppilas Yrjö Toivola.

Opintojen tukeminen.
Ylioppilaskunnan hallitsema Teekkarirahasto on kuluneena lukux uotona 

jakanut 17 kpl. 15 000:— mk : n suuruisia opiskelustipendejä vähävaraisille 
tekniikan ylioppilaille. Kunta on tukenut jäseniään taloudellisesti myös eh
tymällä takaajaksi heidän Ylioppilaiden opintolainarahastosta ottamilleen lai
noille. Osakunnat ovat lisäksi antaneet jäsenilleen stipendejä ja lyhytaikaisia 
lainoja. Ylioppilaskunnan edustajana Ylioppilaiden opintolainarahaston neu
vottelukunnassa ja Teknillisen korkeakoulun opintolainalautakunnassa on ollut 
tekniikan ylioppilas Tauno Lehtinen. Teknillisen korkeakoulun stipendilauta- 
kunnassa ovat ylioppilaskunnan edustajina olleet tekniikan ylioppilaat Kauko 
Kartano ja Eero Ruohonen.

Killat.
Ylioppilaskunnan alaisena on toiminut 9 opinto-osastoja vastaaxaa kiltaa 

sekä useita erilaisia harrastuspiirejä käsittävää yhdistystä, nimittäin : Arkki- 
tehtikilta, Fyysikkokilta, Kemistikilta, Koneinsinöörikilta, Maanmittarikilta, 
Puunjalostajakilta, Rakennusinsinöörikilta, Sähköinsinöörikilta ja X uorimies- 
kilta sekä Naisten Klubi, Polyteknikkojen Orkesteri, Polyteknikkojen Kuoro, 
Polyteknikkojen Ilmailukerho, Teekkaritytöt, Polyteknikkojen Urheiluseura, 
Maatalouden Vesirakentajat, Ristin Kilta, Yhteiskuntakerho, Radiokerho, näy
telmäkerho „Ramppi”, Tekstiilikerho, Laivanrakentajainkerho, Teekkarikame- 
rat, Autokerho ja Teekkaripurjehtijat. Kiltojen tärkeimpänä toimintamuotona 
ovat olleet ammatilliset esitelmä-, keskustelu- ym. tilaisuudet sekä koti- ja ulko
maisten opintoretkeilyjen järjestäminen. Kotimaisia opintoretkeilyjä ovat toi
meenpanneet kaikki killat. I Ikomaisia, pääasiassa Keski-Eurooppaan suuntau
tuvia opintomatkoja ovat järjestäneet Fyysikko-, Rakennusinsinööri-, Sähkö- 
insinööri- ja Koneinsinöörikilta. Kiltoja yhdistävänä elimenä on toiminut kilta- 
neuvosto, jonka jäseninä ovat kiltojen puheenjohtajat sekä ylioppilaskunnan 
hallituksen edustajat.

8 8102/53/2,88
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Urheilukasvatus.

Kunta on korkeakoulun avustuksella huolehtinut jäsentensä fyysilItsestä 
kasvatuksesta. Tässä tarkoituksessa on lukuvuoden aikana järjestetty 6 massa- 
urheilukilpailua eri urheilulajeissa ja viikottain liikuntakasvatusharjoituksia 
Otaniemen maapohjahallissa ja Teekkarilan palloiluhallissa. Urheilutoiminnan 
käytännöllisestä järjestämisestä on huolehtinut Polyteknikkojen Urheiluseura, 
joka on menestyksellisesti osallistunut myös eri ylioppilasjärjestöjen väliseen 
kilpailutoimintaan. Liikuntakasvatuksen opettajana on ollut korkeakoulun 
palkkaama voimistelunopettaja Vilho Aroniemi. Ensimmäisen vuosikurssin yli
oppilaille aktiivinen osallistuminen liikuntakasvatukseen on ollut pakollista.

Tempaus.

Ylioppilaskunnan toiminnassa perinteeksi muodostunut, joka kolmas tai 
neljäs vuosi järjestettävä „tempaus” jonkin ajankohtaisen ja yleisesti hyväk
sytyn aatteen mainostamiseksi ja avustamiseksi, toimeenpantiin kuluneena ke
väänä teknillisen tutkimuksen ja ammattikasvatuksen hyväksi. Tempauksen 
tunnuksena oli „Tutki — tuumaa — tuota”. Tempauspäällikkönä oli diplomi- 
insinööri Aimo Paavola ja apulaispäällikkönä tekniikan ylioppilas Matti Kaario. 
Tempauksen valmisteluihin osallistui yli tuhat tekniikan ylioppilasta, ja sen 
taloudellisena tuloksena luovutettiin Tekniikan edistämissäätiölle 1.3 milj. mk 
käytettäväksi puolustusvoimain ja muun teknillisen tutkimuksen edistämiseen. 
Tempauksen tärkein saavutus on kunkin ylioppilaspolven kasvattaminen va
paaehtoiseen, palkattomaan työhön yhteisen asian hyväksi.

XV. Selvitys teknillisen korkeakoulun opettajain
toiminnasta.

Brotherus, Ujalmar Viktor, fysiikan professori. Fysiikka II:n (laajempi peruskurssi) 
2 vt. + harjoituksia 1 vt., teknillinen lämpöoppi, luentoja 2 vt syyslukukaudella. Yleisten 
tieteiden osaston johtaja, korkeakoulun kielitutkintolautakunnan jäsen, väitöskirjaksi aiot
tujen käsikirjoitusten ennakkotarkastusta varten asetetun komitean puheenjohtaja, v. 1953 
karsintakurssien johtaja. Suomen kansallisen fysiikan komitean puheenjohtaja, valtion 
luonnontieteellisen toimikunnan jäsen, Kordelinin säätiön tieteen jaoston varapuheenjohtaja, 
tie- ja vesirakennushallituksen hydrograafisen toimiston asiantuntija, Suomen fyysikkoseuran 
hallituksen jäsen, Suomalaisen tiedeakatemian, Suomen tiedeseuran, Suomen maantieteellisen 
seuran, Ääniteknillisen yhdistyksen. Suomalaisten teknikkojen seuran ja Svenska fysikersam- 
fundet’in jäsen.

Castren, Beino Jalmari, liikennetalouden dosentti. Luennoinut liikennetaloutta 2 vt. 
kevätlukukaudella rakennusinsinööriosaston IV vuosikurssille. Päätoimi Helsingin kaupungin 
liikennelaitoksen teknillinen apulaisjohtaja ja liikennepäällikkö. 2. Ik. olympiaristi ja 
Olympian kisojen 1952 muistomitali. Opintomatkoja Osloon 1952, Tukholmaan 1953 Hans
kaan, Espanjaan, Sveitsiin ja Saksaan 1953. Julkaissut „Radion i trafikövervakningens
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tjänst”, 18 s., Helsingfors 1952. Föredrag vid 7. Nordiska Lokaltrafikmötet, Oslo 1952, ja 
„Om stadstrafikens ekonomiska problem”, 8 s. Affärsekonomisk Revy, Helsingfors 1953 
N:o 1.

Ekelund, Georg Hilding, arkkitehtuurin (asuinrakennukset) professori. Luennoinut' 
ohjelman mukaisesti 4 luentotuntia viikossa. Virkavapaus stipendimatkaa varten 23. 3.—30. 
4. 1953. TF:n inspehtori, Studia Oeneralia-komitean jäsen. Helsingin kaupungin asunto- 
tuotan tokomitean jäsen, Mikkelin ammattikoulun piirustuskilpailun palkintolautakunnan jä
sen. Kutsuttu luennoimaan Tukholman Kungl. Konsthögskolan’issa maaliskuussa 1953. 
Esitelmöinyt radiossa, KunnallistelkniUisen seuran vuosikokouksessa 29. 5. 1953 ym. Suomen 
arkkitehtiliiton, Tekniska föreningen i Finland’in, Taiteilijaseuran, Ornamon, Sv. tekniska 
vetenskapsakademin i Finland ; Akademisk arkitektforeningen (København) kirjeenvaihtaja- 
jäsen. Suomen arkkitehtiliiton edustaja, Union Internationale des Architectes asunto jaoston 
jäsen. Suomen arkkitehtiliiton kunniaplaiketti. Opintomatka Hollantiin, Ranskaan, Italiaan 
ja Sveitsiin 20. 5.—30. 4. 1953 teknillisen korkeakoulun opettajaneuvoston myöntämällä 
70 000 mk:n stipendillä. Opintomatka Ruotsiin 30. 8.—8. 9. 1952. Julkaissut Art in Finland, 
osa Architecture, Helsinki 1952, sivut 97—128 j Urheilulaitoksia, Arkkitehti-Arkite.kten, 
Helsinki 1952 sivut 114—117. Lukuvuoden aikana valmistuneet suunnittelutyöt: kortteli 815 
Käpylässä, kortteli 840 Käpylässä, läpikulkutalot Ruskeasuolla, Oulunkylän rivitalot, Kar
jaan keskuskansakoulu. Suunnitelma-asteella: Sakamäen alue Maunulassa (rakenteilla), 
Helsingfors Svenska Församlingens ålderdomshem. Munkkiniemi, Nya svenska samskolan, 
Helsinki (rakenteilla), Poikien ammattikoulu (rakenteilla), Kilo-Gröndalin kansakoulu, 
Espoo (rakenteilla), Länsi-Uudenmaan ammattikoulu, II vaihe, Karjaa, Vanhainkoti Kar- 
jaalle ym.

Hannelius, Herman Ossian, sillanrakennuksen ja rakennuskonstruktioiden statiikan pro
fessori. Sillanrakennuksen yleis- ja erikoiskurssi. Rakennusstatiikan ja lujuusopin yleis- ja 
erikoiskurssi. Rakennusinsinööriosaston johtaja. Oma neuvotteleva insinööritoimisto. Suo
malaisten teknikkojen seuran, Tekniska föreningen i Finland’in, Suomen betoniyhdistyksen 
ja Internationale Vereinigung für Brückenbau und Hochbau-nimisen yhdistyksen pysyväi
sen valiokunnan jäsen. Erinäisiä siltaehdotuksia ym.

Hirvonen, Beino Antero, geodesian professori. Geodesia III, tähtitiede, karttaprojektio- 
oppi, alemman geodesian laskutyöt, seminaari. Jatkettu virkavapautta 31. t :een 1952 
Arne rikan matkan takia. Tarkastanut dipi. ins. Simo Laurilan väitöskirjan. Helsingin yli
opiston geodesian dosentti. Maanmittaustieteiden seuran puheenjohtaja. Aikakauslehden 
„Maanmittaus” päätoimittaja. Osallistunut Skandinavian geodeettien konferenssiin Tukhol
massa 16.—19. 4. Tasoituslaskun perusteiden kritiikkiä, 8 siv. (Maanmittaus 27: s vk.) 
Purposes and Principles of Adjustments of Observations, 5 sivua (Geographical Review 
XLII), Gravity Anomalies and Deflektions of the Vertical above Sea Level, 8 siv. (Trans
actions, American Geophysical Union, Voi. 33), The Motions of Moon and Sun at the Solar 
Eclipse of 1947, May 20th, 36 siv. (Suomen geodeettisen laitoksen julk. 40), The Recent 
Progress of the Gravity Program of the Columbus Group, 2 siv. (Geophysics XVIII). 
Mäntän kauppalan ja Haminan kaupungin perusviivamittaus. Consultant at Mapping and 
Charting Research Laboratory, Ohio State University.

Hukki, Bisto Tapani, mineraalien rikastustekniikan professori. Luennoinut ohjelman 
mukaan. Vuoriteollisuusosaston johtaja. Valtion teknillisen tutkimuslaitoksen vuori teknillisen 
laboratorion johtaja. Outokumpu Oy:n säätiön hallituksen jäsen, Suomen luonnonvarain 
edistämissäätiön hallituksen varajäsen, Suomalais-amerikkalaisen stipenditoimikunnan (Asia) 
jäsen, American Institute of Mining and Metallurgical Engineers-yhdistyksen sekä monien 
kotimaisten yhdistyksen jäsen. Nauttinut Suomen Akatemiasta annetun lain mukaan vart
tuneille tieteenharjoittajille tarkoitettua apurahaa. Kuusi tieteellistä julkaisua.
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Jauhiainen, Jaarli Johannes, heikkovirtaitekniikan professori. Luennoinut heikkovirtatek
niikkaa III vuosikurssilla 2 vt. ja IV vuosikurssilla 3 vt. 1 harj. tunti. Jatkokurssilla 
7. 5. 1953 luento „Vaimennuslaskelmat verkkoryhmissä”, Studia Generalia-toimikunnan jäsen. 
Suunnitellut ja valvonut korkeakoulun puhelinverkon uudelleen järjestelyn ja laajennuksen. 
Puheenjohtajana assistenttien palkkausta käsittelevässä komiteassa, joka asetettiin 11. 5. 53 
ja antoi lausuntonsa 8. 6. 53. Sihteerinä puhelinlaitosten rakennusohjeita laativassa komi
teassa. Jäsenenä Valtionrautateiden viestiteknillisessä komiteassa. Puheenjohtajana puhe
linalan luottamuskomiteassa, joka antaa lausuntoja puhelinalan tuontilisenssien anomuk
sista. Opintomatka Ruotsiin, Tanskaan, Hollantiin, Sveitsiin ja Saksaan kesällä 1952. 
Ottanut osaa pohjoismaiden teknillisten korkeakoulujen teletekniikan professorien kokouk
siin kesäkuussa 1952 ja kesäkuussa 1953. Tutkinut puhelinlaitosten verkkoryhmäsuunnittelua. 
Asiantuntijatehtäviä puhelinlaitoksille. Aikakauslehtikirjoituksia. Esitelmiä.

Järvinen, Kauko Nestor, kaivostekniikan professori. Luennoinut vuoriteollisuusosaston 
111-kurssilla paineilmatekniikkaa ja louhintatekniikkaa, IV-kurssilla nostokoneet ym. lait
teet. Toimitusjohtajan teknillinen neuvonantaja Otanmäki Oy:ssä. Vuorimiesyhdistyksen 
rahastonhoitaja kevääseen 1953 saakka, Suomalaisten teknikkojen seuran jäsen, Suomalaisten 
kemistien seuran jäsen, Geologisen seuran ja Vuorimiesyhdistyksen jäsen. Kahden viikon 
opintomatka Saksaan tammikuussa 1953. Johtanut Otanmäen kaivoksen ja rikastamon suun
nittelutöitä.

Kaitera, Pentti Veikko, maatalouden vesirakennuksen professori. Luennoinut ohjelman 
mukaisesti. Otaniemen hoitokunnan jäsen, Studia generalia toimikunnan puheenjohtaja. 
Opettajaneuvoston määräämänä tarkastanut dipi. ins. Kauko Niinivaaran väitöskirjan 
„Haihtumisesta pienehköillä vesistöalueilla Suomessa”. Valtakunnansuunnittelukomitean jä
sen, Maa- ja vesiteknillisen tutkimussäätiön hallituksen puheenjohtaja, Pohjois-Suomen tut
kimussäätiön hallituksen jäsen, Munkkiniemen säätiön hallintoneuvoston puheenjohtaja, 
Huopalahden seurakunnan kirkkovaltuuston jäsen. Suomalaisten teknikkojen seuran, Poh
joismaiden maataloustutkijäin yhdistyksen ja Suomen maataloustieteellisen seuran jäsen, 
Suoviljelysyhdistyksen varapuheenjohtaja, Suomen metsätieteellisen seuran jäsen. Julkaissut: 
Maaltapako, Teknillinen Aikakauslehti n:o 2 1953, 5 siv., Helsinki. Om uppskattning av 
högvattenmängder vid projektering av torrläggningsföretag i Finland, Grundförbättring, 
H. 1. 1953, Uppsala.

Kajamaa, Mauno Daniel, kartografian dosentti. Kartografian luentosarja maanmittaus- 
osastossa, 1 vt. syyslukukaudella IV: vuosikurssilla ja 2 vt. kevätlukukaudella III vuosi
kurssilla. Maanmittaushanitukeen yli-insinööri, topografisen toimiston ja karttapainon joh
taja. Valtioneuvosto kutsunut ja määrännyt 23. 10. 52 jäseneksi komiteaan, jonka tehtävänä 
on laatia ehdotus maan m it taushallinnosta annettujen säännösten uusimiseksi. Suomen maan
tieteellisen seuran työ jäsen. Pyydettynä esitelmöitsijänä Suomen fotogrammetrisen seuran 
ja Maanmittaustieteiden seuran vuosikokouksissa sekä Maa- ja vesirakennusinsinööriyhdis- 
tyksen jatkokoul ut uspäi villa. Maan mit taust ieteidvn seuran johtokunnan jäsen. Jättänyt 
Tekniikan edistämissäätiölle, maatalousministeriölle ja maanmittaushallitukselle matkaker
tomuksen syksyllä 1951 tehdystä opintomatkasta. Julkaissut: „Eräistä uutuuksista karto
grafian alalla”, 22 siv., Helsinki 1952, Maanmittausinsinöörien liiton aikakauskirja N:o 3 
ja 4—5. Suomalaisten teknikkojen seuran maanmittausinsinöörien kerhon kokouksessa 14. 3. 
1952 pidetty esitelmä. „Maanjakokarttojen monistuksesta”, 7 siv., Helsinki 1952, Maanmit
tausinsinöörien liiton aikakauskirja N :o 4—5. Lääninmaanmittausinsinöörien neuvottelupäi
villä 24. 4. 1952 pidetty alustus. „Mittauskojeista ja mittaukselle asetetuista tarkkuusvaati- 
muksista”, 5 siv., Helsinki 1952, Maanmittausinsinöörien liiton aikakauskirja N : o 12. Maan 
peruskartoitus- ja kartanpainatustöiden johto.
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Kirjakla, Pekka, orgaanisen kemian teknologian professori, kemianosaston johtaja ja 
kemian laboratorion prefekti. Toiminut virallisena vastaväittäjänä dipi. ins. Ralf Lindahlin 
ja dipi. ins. Paavo Kaj an teen väitöstilaisuudessa. VTT: n hallituksen varajäsen, Suomen 
pankin asettaman royaltysopimustoimikunnan jäsen, Suomalaisten kemistien seuran ja Ke
mian keskusliiton hallituksen jäsen, Suomalaisten teknikkojen seuran, Suomen paperi-insinöö- 
riyhdis-tyksen, American Chemical Societyn, Deutsche Gesellschaft für Chem. Apparatwesen 
jäsen. "Opintomatka Sveitsiin. Julkaissut: „Mäntyöljyn selektiivinen esteröinti penta- 
erytriolilla” Teknillisen kemian aikakauslehti, 9, 161 (1952). Asiantuntijatehtäviä teolli
suudelle.

Laasonen, Veikko Pentti Johannes, lujuusopin professori. Luennoinut lujuusopin alkeis
kurssin sekä lujuusoppi II:n ja III:n (plastisiteettiteoriaa) kurssit. Sovelletun matematiikan 
dosentti Helsingin yliopistossa. Valtion teknillisen tutkimuslaitoksen matemaatikko. Jasen 
Metalliteollisuusyhdistyksen asettamassa nosturikomiteassa. Suomalaisen tiedeakatemian, 
Suomalaisten teknikkojen seuran, Matemaattisen yhdistyksen ja seuran „’Gesellschaft für 
ang. Math, und Mech” jäsen. Saanut teknilliseltä korkeakoululta ja opetusministeriöltä 
matka-apurahat osallistumista varten kansainväliseen mekaniikan kongressiin Istambuhssa 
elokuussa 1952 ja matemaatikkojen kokoukseen Salzburgissa syyskuussa 1952. Tällä matkalla

g__17. 9. 1952 pitänyt edellisessä kongressissa kaksi, jälkimmäisessä yhden esitelmän.
Julkaissut: „Eine Verallgemeinerung des symmetrischen Kernes einer Integralgleichung”, 
Ann acad sci f enn A I 118. „Über die iterative Bestimmung von Eigenwerten simuitanter 
Differentialgleichungen”, Ann. acad. sei. fenn. A I 133. über Eigenwertaufgaben bei 
Differentialgleichungssystemen und ihre iterative Lösung” Vortragsberichte dess III öster
reichischen Matern. Kongr. Salzburg. Kuorirakenteita koskevia staattisia laskelmia ja rada
rin keilaa koskevia tutkimuksia.

Lappi, Paavo Henrik, maanjako-opin vt. professori. Maanjako-opin luentosarja. Luen
noinut suomen kielellä 1 t. syys- ja kevätlukukaudella IV vuosikurssille maanjako-opin eri
koiskysymyksistä, dosenttUuento. Kuulunut maanmittausosaston osastokollegin asettamaan 
toimikuntaan, joka selvitteli maanmittausosaston opetusohjelmaa. I palkkausluokan maan- 
mittausinsinöörinä Vaasan läänissä ; maanjako-opin dosenttina Helsingin yliopiston maata- 
lous-metsätieteellisessä tiedekunnassa; valmistunut Lohtajan kunnan Alaviitteen kylän uus
jaon jakoehdotusta ym. maanjakotehtäviä. Maataloustieteellisen, Metsätieteellisen, Suoseu- 
ran Maanmittaustieteiden sekä Suomalaisten teknikkojen seuran jäsen; Maanmittaustietei- 
den seuran hallituksen jäsen. Julkaissut: „Havaintoja maaseudun suunnittelusta Ruotsissa”, 
50 s Helsinki. Maanmittausinsinöörien liiton aikakauskirja n:ot 1—2, 3 ja 12. „Peltojen 
luokituksesta maanjaoissa”, 102 s. Hämeenlinna Acta agrafia termica, n:о 76, 1. „Tutki
muksia eräistä viljelyskelpoisten tilusten käsittelyyn maanjoissa vaikuttavista tekijöistä , 
107 s. Helsinki. Maanmittaus 1—2. „Maanjako-oppi I”, 103 s. Teknillisen korkeakoulun 
luentomoniste N:o 114.

Levón, Martti Albert, puun mekaanisen teknologian professori. Vapautettu luennoimis- 
velvollisuúdesta rehtorin tehtävien vuoksi. Toiminut: Valtion teknillisen tutkimuslaitoksen 
hallituksen puheenjohtajana, Outokumpu O/Y:n tutkimussäätiön hallituksen puheenjohtajana, 
Tekniikan Edistämissäätiön hallituksen puheenjohtajana, Suomen Luonnonvaram Tutkimus
säätiön hallituksen jäsenenä, Valtion ammattikasvatusneuvoston puheenjohtajana, Otaniemen 
valtionalueen hoitokunnan puheenjohtajana, Otaniemen Urheilusäätiön valtuuskunnan puheen
johtajana, Helsingin kauppakamarin jäsenenä ja edustajana Keskuskauppakamarissa, Suomen 
Sahateollisuusmiesten yhdistyksen puheenjohtajana, jäsenenä useissa yhdistyksissä ja komi
teoissa. Useiden teollisuusyhtiöiden johtokunnan jäsen. Teknillisen korkeakoulun edustajana 
ottanut osaa valtion asettaman Korkeakoulupolitiikkakomitean työhön. Toiminut m. m. pu-



62

heenjohtajana 8—10. 4. 1953 Helsingissä pidetyissä pohjoismaitten tutkimusjärjestöjen ja 
laitosten edustajien yhteisessä kokouksessa sekä ottanut Teknillisen korkeakoulun edustajana 
osaa Tukholmassa 27—29. 5. 1953 pidettyyn pohjoismaisten korkeakoulujen rehtorien kon
ferenssiin.

Lokki, Olli Kristian, matematiikan apulaisprofessori. Luentosarjat 001, 002 ja 009. 
Helsingin yliopiston matematiikan dosentti. Suomen matomaattisen yhdistyksen sihteeri. 
Stipendi yhdessä tri J. Pätiälän kanssa sotatuberkuloosin tutkimiseksi. Julkaissut: „Über 
harmoniselle Funktionen mit endlichen Dirichletintegral”, 11. scand. matematikerkongress, 
Trondheim. 4 pp. „über das Randwertproblem der analytischen Funktionen, Ann. Acad. Sci. 
Fenn. 144. 8 pp.

Meurman, Otto-Iivari, asemakaavaopin professori. Luennot ja harjoitukset pidetty ohjel
man mukaisesti, kuitenkin siten, että arkkitehtiosaston III ja IV 'vuosikurssi kumpikin ovat 
olleet jaettuina kahteen rinnakkaisluokkaan omine harjoitustunteineen. Toiminut osaston" 
johtajana ja stipendilautakunnan varapuheenjohtajana. Jäsenenä: Otaniemen hoitokunnassa, 
\ aition teknillisen tutkimuslaitoksen hallituksessa, Valtion ra/kennustaidelautakunnassa, Val- 
takunnansuunnittelukomiteassa, Muinaistieteellisessä toimikunnassa (lisäjäsen), Helsingin 
keskustan asemakaavakomiteassa, Helsingin rakennusjärjestyksen uusimiskomiteassa, Katu- 
suunnittelun tutkimuskomiteassa. Suomen arkkitehtiliiton ja sen asemakaavakerhon jäsen, 
Suomen kunnallisteknillisen yhdistyksen kunniajäsen, SAFA: n taksalautakunnan jäsen, 
Suomalaisten teknikkojen seuran jäsen, Samfundet för samhällsforskning (Tukholma) jäsen, 
American Society of Planning Officials-seuran jäsen, Suomen kunnallisteknillisen yhdistyksen 
kunniajäsen, Suomen muinaismuistoyhdistyksen työjäsen, jäsen yhdistyksessä International 
Federation for Housing and Town Planning. Julkaissut: Otto-I. Meunman ja Aarne Ervi: 
„Oulun yleiskaava”, 95 s., Vammala, Tyrvään kirjapaino 1952. Suomi: „A General Hand
book on the Geography of Finland”, Chapter 27: Regional Planning, 8 s., Helsinki 1952. 
Tekniikan käsikirja: Asemakaava, 35 s. Jyväskylä 1952. Teknillisiä artikkeleita Suomen 
Kunnallislehdessä 10 s. Aikakauslehti ja sanomalehtiartikkeleita. Esitelmiä. Karhulan kaup- 
palan keskuksen asemakaava. Asemakaavoja Nokian, Riihimäen, Kouvolan ja Karhulan 
kauppaloiden eräitä osia varten sekä muutama rakennussuunnitelman muutos.

Niini, Aarno Maurits, fysiikan dosentti, nimitys 1. 4. 1953. Kauppa- ja teollisuusminis
teriön osastopäällikkö, ylijohtaja; Helsingin yliopiston dosentti, Valtion teknillisen tutkimus
laitoksen hallituksen varajäsen; Ammattikasvatusneuvoston varapuheenjohtaja, Kotkan tek
nillisen oppilaitoksen uudisrakennuksen rakennustoimikunnan puheenjohtaja, Keski-Suomen 
Keskusammattikoulun rakennustoimikunnan puheenjohtaja, Pohjois-Karjalan keskusammatti- 
koulun rakennustoimikunnan puheenjohtaja, Valtioneuvoston kouluasiain toimikunnan jäsen, 
Valtioneuvoston asettaman ammatinvalintakomitean puheenjohtaja, Valtioneuvoston asetta
man puolustusvoimien ammattikoulutuetoiminnan ko-ordinoimiskomitean puheenjohtaja, Val
tioneuvoston asettaman oppisopimuslain uudistamiskomitean puheenjohtaja; Helsingin kau
pungin ammattioppilaitosten johtokunnan varapuheenjohtaja, Helsingin poikain ammatti
koulun rakennustoimikunnan jäsen; Suomalaisen tiedeakatemian apujäsen v:sta 1942. 
Tutustumismatka Tanskan ja Ruotsin ammattikouluihin toukokuussa 1953 (Kauppa- ja 
teollisuusministeriön apuraha).

Niini, Eino Markus, teollisuustalouden professori. Luennoinut ohjelman mukaisesti teolli
suustalouden tuotannollisen (2 vt.) ja kaupallisen (2 vt.) jatkokurssin ja johtanut näihin 
kuuluvat harjoitus- ja tutkintotehtävät. Johtanut insinöörien teollisuustaloudellisia jatko
ja erikoisopintoja 12 kk. kestävillä kursseilla, jolloin kurssilaiset ovat noin kolmen kuukau
den väliajoin kokoontuneet Helsinkiin 2—4 päiväksi opintojen ohjausta ja tulosten tarkas-
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lamista varten. Teknillisen korkeakoulun stipendilautakunnan puheenjohtaja. Työtehoval- 
tuuskunnan puheenjohtaja. Jäsen Ammattilääketieteen säätiön hallituksessa ja Työterveys
laitoksen johtokunnassa. Hallituksen jäsen Walter Ahlströmin säätiössä Suomen teollisuuden 
palvelukseen valmistuvia insinöörejä varten. Helsingin kaupungin työtehoneuvottelukunnan 
jäsen. Aikakauslehti Tehostajan toirnitusvaliokunnan puheenjohtaja. Suomen Akatemian 
stipendi varttuneita tieteenharjoittajia varten kolmivuotiskaudeksi 1951—1953. Julkaissut 
korkeakoulun luentomonisteen N:o 113 „Yleinen teollisuustalous, Johdanto-osa”, 112 s., 1952; 
„Organisaation kielioppia”, 6 s., Tehostaja N:o /1952; „Investointilaskelmat”, 47 s., 
Helsinki (Rastor) 1953. Valmistanut Suomea koskevan osaraportin tehdasorganisaation 
kehittämistä koskevan asian käsittelemiseksi ClOS-kongressissa v. 1954. Toiminut vapaa
muotoisesti järjestäytyneen liikkeenjohdollisen tutkimusryhmän tutkimustoiminnan johtajana.

Noponen, Veikko Kalervo, talousoikeuden professori. Maanmittausosaston johtaja. Luen
noinut ohjelman mukaisesti. Laatinut ehdotukset teknillisen korkeakoulun tutkintosäännöksi, 
asetukseksi teknillisessä korkeakoulussa suoritettavista maksuista, asetukseksi teknillisen 
korkeakoulun ylioppilaskunnasta ja osakunnasta, tämän asetuksen perustelut sekä ehdotuksen 
maanmittausosaston lausunnoksi maanmititausopetufcsen uudistamisesta.

Nyström, Evert Johannes, sovelletun - matematiikan professori. Luentosarjat 011, 012, 
013, 014. Korkeakoulun ¡kielitutkintolautakunnan puheenjohtaja. Kustannusosakeyhtiö Ota
van Tiedekirjastotoimikunnan jäsen. Nordisk Matematisk Tidskrift’in toimituksen jäsen. 
Esitelmämatka Saksaan ja Itävaltaan (Stuttgart, Wien). Julkaissut: „Eräistä mekanis
meista” (Arkhimedes N:o 1, 1952), 5 s., „Anschauliches zur Variationsrechnung” (Mathe
matisch-Physikalische Semesterberichte, Bd. II, Heft 3/4, Göttingen), 10 s. „Missä taso- 
alueessa jana kääntyy ympäri? (Teknillinen Aikakauslehti 42 N : o 20), 3 s. „Toisen asteen 
kartioista (Arkhimedes N:o 2, 1952), 4 s.

Näsänen, Reino Olavi, fysikaalisen kemian ja sähkökemian professori. Luennoinut ohjel
man mukaisesti. Helsingin yliopiston dosentti. Suomen tiedeakatemian, Comité International 
de Thermodynamic et de Cinétique Electrochimiguess (C.I.T.C.E.) selkä eräiden muiden koti- 
ja ulkomaisten tieteellisten seurojen jäsen. Toiminut asiantuntijana Helsingin yliopiston 
maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan apulaisen virkaa täytettäessä. Julkaissut: Potentio
metrie and S pec t г o; ) h o tornet rie Studies on 8-quinalinol and Its Derivatives. III. 8-Quinolinol 
Chelates of Barium, Strontium and Magnesium in Aqueous Solution, 6 s. Acta Chem. 
Scand. 6 (1952). IV. 8-Quinolinol Chelates of Cadmium, Zinc and Copper (& Urho Pent
tinen), 7 s. Acta Chem. Scand. 6 (1952). V. Ionization of 8-Quinolinol-5-Sulphonic Acid 
(& Aarne Ekman), 7 s. Acta Chem. Scand. 6 (1952). VI. 8-Quinolinol Chelates of Cobalt, 
Lead and Nickel, 4 s. Suomen Kemistilehti В 26 (1953), VII. Ionization of 5—7— 
Dichloro-8-Quinolinol, 3 s. Suomen Kemistilehti В 26 (1953), The Effect of Small Additions 
of Chloride on the Light Absorption of the Aqueous Solution of Copper (II) Perchlorate, 
4 s. Suomen Kemistilehti В 26 (1953), Complexity of Copper (II) Sulphate, 3 s. Suomen 
Kemistilehti В 26 (1953).

Oksala, Ohto Antero Kaarle, työpsykologian ja työnjohto-opin professori. Luennoinut 
syyslukukaudella: työpsykologia ja työnjohto-oppi, lyhyt kurssi; työpsykologian perusteet, 
pitkä kurssi; kevätlukukaudella: työpsykologia ja työnjohto-oppi, lyhyt kurssi; opetus ja 
koulutus teollisuudessa, pitkä kurssi ; työhönotto, pitkä kurssi sekä pitkälle kurssille har
joitukset ammattienanalyysista. Studia Generalia-luentosarjan toimikunnan jäsen. Työter
veyslaitoksen psykologisen osaston johtaja (osapäivätyö). Luennoinut Jyväskylän kasvatus
opillisen korkeakoulun kesälukukatidella sarjat työpsykologiasta ja oppimisen psykologiasta. 
Valtioneuvoston asettaman „Sairaanhoitohenkilöstön koulutus- ja työnjakokomitean” jäsen,
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Valtioneuvoston asettaman „Amniatinvalmnanohjaustcomitean” jäsen. Suomalaisten teknikko
jen seuran jäsen, Työntutkijain killan tultavaan, Filosofisen yhdistyksen hallituksen jäsen 
sekä sihteeri v:een 1953, Suomen psykologisen seuran jäsen, Suomen teollisuuslääketieteelli- 
sen yhdistyksen jäsen, American Psychological Association’in foreign affiliate. Edustanut 
työntutkijain kiltaa Tukholmassa pidetyssä Föreningen Sveriges Arbetstudiechefer’in syys
kokouksessa pitäen esitelmän. Julkaissut „Työpsykologian ja työnjohto-opin tehtävät”, Tek- 
nill. Aikakauslehti 1952, N:o 4, ss. 85—89.

Paavola, Martti Johannes, sähkölaitosten professori, vararehtori. Luennoinut sähkölai
tosten suunnittelua. Kirjastotoimikunnan puheenjohtaja, opintohuolbotoiminnan valvoja, kor
keakoulun edustaja Suomen Sähkölaitosyhdistyksen Tutkimusosaston neuvottelukunnassa, 
Ylioppilaitten opintolainarahaston hallituksessa ja Ammattienedistämislaitoksen hallituksessa, 
rehtorin varamies Tekniikan Edistämissäätiön ja Otaniemen urheilusäätiön hallituksessa. 
Kauppa- ja teollisuusministeriön määräämä jäsen Sähkötarkastuslaitoksen hallituksessa ja 
työvaliokunnassa, Kauppa- ja teollisuusministeriön asettaman sähkölautakunnan puheenjoh
taja, Kauppa- ja teollisuusministeriön määräämä puheenjohtaja teknillisten oppilaitosten 
oppilaiden harjoittelupaikkojen välitystä hoitavan toimiston (HAKTO) johtokunnassa, 
Kauppa- ja teollisuusministeriön määräämä puheenjohtaja komiteassa, jonka tehtävänä oli 
valtion ammatillisten oppilaitosten uudisrakennusten kiireellisyysjärjestyksen tutkiminen, 
Valtion Teknillisen Tutkimuslaitoksen sähköteknillisen laboratorion johtaja, Helsingin Puhe
linyhdistyksen edustajiston jäsen, Walter Ahlströmin säätiön hallituksen jäsen, Sähköinsi
nöörikillan oltermanni. Kutsuttuna vierailuluennoitsijana pitänyt Tukholmassa Kuninkaalli
sen Teknillisen Korkeakoulun sähköteknillisessä osastossa toukokuussa 1953 kaksi luentoa 
Suomen sähköistyskysymyiksistä ja Karlsruhen Teknillisen Korkeakoulun sähköteknillisessä 
osastossa kesäkuussa 1953 yhden luennon Suomen sähköenergiakysymyksistä. Suomalaisten 
teknikkojen seuran, Suomen Sähköinsinööriliiton, Suomen Fyysikkoseuran ja kansainvälisen 
suurjännitejärjeston Cigrén jäsen, Suomen Valoteknillisen Seuran puheenjohtaja sekä Ylei
sen Insinööriyhdistyksen kunniajäsen. Valoteknillisten järjestöjen Svenska Belysningssällska- 
pet (Ruotsi), Selskapet för Lyskultur (Norja) ja Lysteknisk Selskab (Tanska) kirjeen- 
vaihtajajäsen.

Pernaja, Veli Antero, rakennusopin professori. Luentoja arkkitehtiosastolla yhteensä 
4 vt. I ja II kurssilla sekä harjoituksia 10 vt. I, II ja III vuosikurssilla. Neuvostoliiton 
lähetystötalon, Suomen Pankin setelipainon, Jyväskylän kasvatusopillisen korkeakoulun raken
nustoimikuntien jäsen, viimemainitussa puheenjohtajana. Otaniemen hoitokunnan, rakennus
hallinnon uudelleen järjestelykomitean jäsen, Helsingin kaupungin kiinteän omaisuuden tar
kastaja. Suomen arkkitehtiliiton luottamusneuvoston jäsen, Rakennusyhdistyksen jäsen. 
Julkaissut: „Miten rakennan” „Rakennustekniikan kehityksestä”, vakuutusyhtiö Pohjolan 
toimitalon laajennus, Helsinki, lastentalot Tampereelle ja Raumalle, Pellon kirkko, SNLL:n 
liikuntakasvatusopisto, Espoo, Pohjois-Karjalan opiston voimistelu- ja työpajarakennus, 
Joensuu. I palkinto Hyvinkään aseman koulun piirastuskilpailussa.

Pekkarinen, Aino, analyyttisen kemian lehtori. Luennoinut syyslukukaudella epäorgaa
nisen kemia I:n luentoja 4 vt. ja kevätlukukaudella analyyttisen kemia I:n luentoja 1 vt. 
+ harjoituksia 3 vt. Suomalaisten kemistien seuran ja limnologisen yhdistyksen jäsen. Osal
listunut Oxfordissa syyskuussa 1952 pidettyyn kansainväliseen analyyttisen kemian kongres
siin ja Oslossa kesäkuussa 1953 pidettyyn 8. pohjoismaiseen kemistikokoukseen. Uusinut 
teknillisen korkeakoulun monisteen N:o 31.

Pesonen, Uuno, geodesian dosentti. Luennoinut tasoituslaskua syys- ja kevätlukukaudella 
2 vt. Päävirka Geodeettisen laitoksen vanhempi valtiongeodeetti (vt. johtaja). Julkaissut 
„Geodetic Operations in Finland”, 11 s., Helsinki, osana* teokseen „Suomi a general Hand
book on the Geography of Finland”.
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Pyökäri, Tauno Olavi, sähkötekniikan professori (opetusala sähkökoneet). Luennoinut 
sähkökoneet I, 4 + 1 vt., 2 + 6 vt., sähkökoneet II, 2 + 6 vt., 2 + 3 vt. Sähköosaston sti- 
pendikomitean puheenjohtaja. Otaniemi-toimikunnan jäsen. Suonien sähköinsinööriliiton vara
puheenjohtaja. American Institute of El. engineering, yni. jäsen. Insinöörilehden toimitus- 
valiokunnan puheenjohtaja. Jatkanut pienoismoottoreita ja synteettisiä eristyslakkoja koske
vaa tutkimustyötä.

Hakola, Jaakko Juhani, laivanrakennusopin professori. Luennoinut oppiaineen laivan
rakennus I, II ja III sekä ohjannut vastaavat harjoitus- ja diplomityöt opetusohjelman mu
kaisesti. Koneenrakennusosaston (6. 2. 1953 lähtien koneinsinööriosaston) johtaja. Studia 
generalia-esitelmä aiheesta „Kone ja ihminen” teknillisessä korkeakoulussa 6. 10. 1952. Tek
niikan Ylioppilaat-osakunnan inspehtori. Otaniemen rakennussuunnitelmia käsittelevän toimi
kunnan jäsen, teknillisen korkeakoulun kirjastotoimikunnan jäsen, teknillisen korkeakoulun 
vlioppilaskunnan teekkarirahaston johtokunnan jäsen (vuoden 1952 loppuun). Valtion tek
nillisen tutkimuslaitoksen hallituksen jäsen, merenkulun säätiön hallituksen ja työvaliokun
nan jäsen, Otaniemen urheilusäätiön valtuuskunnan jäsen, tekniikan edistämissäätiön halli
tuksen jäsen. Kulosaaren seurakunnan kirkkovaltuuston jäsen. Valtioneuvaston määräämän 
valtion vientitakuuvälimiehistön jäsen, sosiaaliministeriön määräämän merenkulkuhallituksen 
avuksi asetetun neuvoa antavan elimen (alustarikastustoimikunnan) puheenjohtaja, merityö- 
aikasopimusten soveltamista varten asetetun teknillisen lautakunnan toinen puheenjohtaja. 
Suomen Metalliteollisuusyhdistyksen asettaman laiva-alan standardisoimiskomitean puheen
johtaja, kauppa- ja teollisuusministeriön määräämä kelirikkoalus Arandan vastaanottotoimi- 
kunnan puheenjohtaja. Jäsen komiteassa Scandinavian Management Committee for the 
Seventh International Conference of Ship Hydrodynamics 1954. Suomalaisten teknikkojen 
seuran ja Sotatieteellisen seuran jäsen. Kutsuttu „European Shipbuilding”-lehden sekä 
uuden Hollanissa julkaistavan laivanrakennuslehden toimituskuntien jäseneksi. Suomen lei
jonan ritarikunnan komentajamerkki 24. 6. 1952. Kutsuttu Teknillisen korkeakoulun yliop
pilaskunnan kunniajäseneksi 13. 5. 1953. Kaksi matkaa Göteborgiin (syyskuussa 1952 ja 
toukokuussa 1953) hallintökollegin myöntämien apurahojen turvin. Pitänyt useita esitelmiä 
laivanrakennuksen ja tekniikan alalta. Julkaissut: Shipbuilding Industry-niminen osa teok
sessa Finlandia, 1952, La construction navale en Finlande, L’exportateur français, N:о 
1334/1952, Postroika lichterof, Finskij torgovyj journal N:о 22/1952, Sotevan laivatoimi- 
tusmiesten osuus maamme telakoiden tuotannossa, Sotevalainen N:o 22/1952, Laivan suun
nittelu — laivanrakennuksen elimellinen osa, Suomen Laivasto N:o 10/1952, The Smaller 
Craft from Finland, Shipsbuilding and Shipping Keeord, Aug. 28/1952, Production Capacity 
of the Shipbuilding Industry, Finnisli Trade Bewiew 1952, Keksintö ja kone kulttuuriteki
jänä, Teeikkari marrask. 1952, Kone ja ihminen, Teknillinen aikakauslehti jouluk. 1952, 
Kone ja ihminen, Voima ja käyttö jouluk. 1952, Teräslaivateollisuutemme laatukuva, Suo
men Laivasto N:o 12/1952, Tankkilaivojen merkitys maailman kauppalaivastotonnistossa 
kasvaa jatkuvasti (esitelmä tankkilaivatyypeistä), Suomen Laivasto N:o 6/1953.

Haschier, Half Helmer, puukemian ja puun kemiallisen teknologian professori. Luennoi
nut puukemiaa 2 vt. syyslukukaudella, puun kemiallista teknologiaa 2 vt. syyslukukaudella 
ja 4 vt. kevätlukukaudella. Puunjalostusosaston johtaja, puukemian laboratorion johtaja. 
Valtion teknillisen tutkimuslaitoksen hallituksen jäsen, Valtion luonnontieteellisen toimikun
nan asiantuntijavaliokunnan jäsen, Lääkintöhallituksen tieteellisen neuvoston jäsen, Baf. 
Haarlan säätiön puheenjohtaja, Walter Ahlströmin säätiön jäsen. Suomen Paperi-insinööri- 
yhdistyksen, Svenska Pappers- och Cellulosaingeniörsföreningenin ja Papirindustriens tek
niske foreningenin kunniajäsen. Suomalaisen tiedeakatemian, Suomalaisten teknikkojen seu
ran, Suomalaisten kemistien seuran, Kansantaloudellisen yhdistyksen ja Suomen liikemies- 
yhdistyksen jäsen. Suomen Akatemian stipendi varttuneita tieteenharjoittajia varten. Jul-

9 8192/53/2,58
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kaissut „Hiokkeen ja selluloosan valmistus”-nimisen teoksen puukemiaa, selluloosan valmis
tusta ja analyysiä koskevat osat, noin 480 Helsinki 1952. „On hyrlroxoanionic Compounds 
of Cellulose”. Osa I Paperi ja Puu N:o 1, 1953 sekä Osa 11 Paperi ja Puu N:o 4, 1953.

Saraoja, Eero Kustaa, dosentti, sähköteknillinen osasto. Ei pitänyt luentoja. Diplomi- ja 
lisensiaattitöiden ohjausta. Päätoimi Suomen sähkölaitosyhdistyksen tutkimusosastolla. Var- 
muusmääräyksiä uusivan komitean suurjännitejaoston puheenjohtaja, Maaseudun sähköyhty
rnien liiton asettaman kosketussuojauskomitean jäsen, Suomen sähköteknillisen standardisoi- 
miskomitean eristinjaoston sihteeri, Suomen lEC-toimikunnan suurjännitejaoston jäsen, Suo
men CIORE-toimikunnan sihteeri, Helsingin kaupungin teknillisten laitosten lautakunnan 
asettaman sähkökaasukomitean jäsen. Suomalaisten teknikkojen seuran, Suomen sähköinsi
nööriliiton, Suomen vesivoimayhdistyksen ja Suomen lahosuojausyhdistyksen jäsen. Osallis
tunut 1EC:n konferenssiin Hollannissa 3—13. 9. 1952. Julkaissut: „Huomioita CTGRE:n 
konferenssista”, Voima ja Valo 1952 ss. 219—223. „Kansainvälisen sähköteknillisen toimi
kunnan IEC konferenssi”, Voima ja Valo 1952 s. 257.

Sirén, Johan Sigfrid, arkkitehtuurin professori. Luennoinut 4 luentoa viikossa nykyaikai
sesta rakennustaiteesta, 9 t. harjoituksia viikossa rakennustait. suunnittelussa. Nauttinut vir
kavapautta syys- ja lokakuun 1952 tutkimus- ja opintomatkaa varten Hollantiin, Ranskaan 
ja Italiaan teknillisen korkeakoulun stipendiaattina. Pitänyt yhden Studia Generalia-sarjaan 
kuuluvan luennon : Eliel Saarinen arkkitehtina ja ihmisenä. Puheenjohtaja valtion asi an- 
tuntijalautakunnassa rakennustaidetta varten, Helsingin kaupungin julkisivulautakunnan 
varapuheenjohtaja, Suomen arkkitehtiliiton luottamusneuvoston jäsen, Institutium Romanum 
Finlandiae’n jäsen, Pohjoismaisten rakennuspäiväin Suomen edustajiston puheenjohtaja. 
Asiantuntijatehtäviä. Suomen arkkitehtiliiton, Helsingin rakennusyhdistyksen ja Ääniteknil- 
lisen yhdistyksen jäsen. Kirjeenvaihtajajäsen yhdistyksissä Royal Institute of British 
Architects, Svenska Slöidförening, Landsforening Dansk Kunst Maandvaerk, Akademisk 
Arkitektforening. Suomen taideteollisuusyhdistyksen kunniajäsen. Seuraa vat kunniamerkit 
K.S.V.R., S.L.R.I., K.P.R., R.K.L. ups., U.A.R.I. ja K.B.A.R. Teknillisen korkeakoulun 
matkastipendi. Julkaissut artikkeleita ammattilehdissä. Suomen Pankin Vaasan konttorin 
uudisrakennus, Lapinlahden keskuskansakoulu, piirustukset Lauttasaaren kansakoulua varten, 
erinäisiä luonnostöitä.

Solitander, Henrik Probus Ossian, vesi rakennusopin professori. Luennoinut ohjelman mu
kaisesti. Suomalaisten teknikkojen seuran jäsen, ottanut osaa Aikakauslehden toimitukseen, 
Tieyhdistyksen, Pohjola-Norden-yhdistyksen, Vesivoimayhdistyksen ja International Asso
ciation for Hydraulic Research’in jäsen. Stipendi varttuneita tieteenharjoittajia varten. 
Julkaissut „Tarkoista vedenkorkeusmittauksista”, Teknillinen Aikakauslehti 1952 N:o 16 
ss. 431—435. Asiantuntijana Kemin kaupungin suorituttamissa pienoismall¡kokeissa, jotka 
tarkoittavat Ajoksen sataman suojaamista aallonmurtajilla. Tukholman Kungl. Tekniska 
Högskolan kutsumana pitänyt helmik. 14 p:nä 1953 esitelmän aiheesta: „Om Finlands 
kanaler”.

Ståhlberg, Kaarlo, kemian koneopin professori. Suorittanut ohjelman mukaisen opetuk
sen. Sulfiittiselluloosateollisuuden keittokattilatoimikunnan asiamies. Suomalaisten kemistien 
seuran hallituksen jäsen, Suomen paperi-insinöörienyhdistyksen, Suomalaisten teknikkojen 
seuran, Fyysikkoseuran ja Deutsche Gesellschaft für chemisches Apparatwesen’in jäsen.

Tikkanen, Matti Haakon August, metallurgian professori. Luennoinut yleistä metallur
giaa, erikoismetallurgiaa ja metallurgiset konstruktiot. VTT:n metallurgisen osaston joh
taja. Opintomatkoja Ruotsiin, Saksaan, Tanskaan, Englantiin, Itävaltaan, Sveitsiin ja Ita-
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Haan. Julkaissut „Pintakäsittelystä konepajoissamme”, Konepajamies 1952: 11, ss. 189—192. 
„Tavallisimmat virheet metallivalimoissamme”, Konepajamies 1952: 3, ss. 37—41. „Tark- 
kuusvalu”, Valimotekniikka ss. 610—617. Tutkimus sinkin valmistuksesta uutta menetelmää 
käyttäen. Hiilipitoisen rautapulverin melloitus. Kaasunpoisto sulasta alumiinista.

Wnoli joki, Jaakko Bobert, koneenrakennusopin professori. Pitänyt kone-elimien luennot 
ja harjoitukset ohjelman mukaisesti. Suomalaisten teknikkojen seuran ja Suomen kirjalli- 
suuspalvelun seuran jäsen. Teknillisen aikakauslehden päätoimittaja. Julkaissut: „Koneen
rakennuksen liitoksista”, Teknillinen aikakauslehti 42 (1952), 3, ss. 61—65. „Välähdyksiä 
Sveitsin koneteollisuudesta”, Teknillinen aikakauslehti 42 (1952) 20, ss. 394 399. Yhdessä
Lasse Nurmen kanssa: „Liukulaakerin käytännöllisestä mitoittamisesta”, Teknillinen aika
kauslehti 42 (1952), 24, ss. 479—483. Yhdessä Y. Talvitien kanssa: „Tekniikan saavutuksia 
vuonna 1952”, Teknillinen aikakauslehti 43 (1953), 4, ss. 83—87. Yhdessä Lasse Nurmen 
kanssa: „Liukulaakeripesän teknillinen muotoilu”, Teknillinen aikakauslehti 43 (1953), o, 
ss. 117—120. „Kylmähitsaus” teoksessa Uusin tieto II, ss. 98—102, WSOY Helsinki 1953. 
Asiantuntij atehtäviä metalliteollisuuden standardisoimistyössä.

Vähäkallio, Toivo Beijo, huoneenrakennustekniikan professori. Huoneenrakennustekniikan 
yleiskurssi: luentoja 4 t. syys- ja 4 t. kevätlukukaudella + harjoituksia 4 t. kevätlukukau
della. Huoneenrakennustekniikan erikoiskurssi : luentoja 2 t. syys- ja 1 t. kevätlukukaudella, 
harjoituksia 4 t. syys- ja 2 t. kevätlukukaudella. Syyslukukauden aikana on pidetty 2 viik
kotuntia ylim. harjoituksia sellaisille yleiskurssia seuraaville ylioppilaille, jotka eivät edelli
sen kevätlukukauden aikana ole saaneet harjoitustöitään valmiiksi. VTT:n rakennustutkimus- 
laboratorioitten neuvottelukunnan puheenjohtaja ja sen hallituksen varajäsen. Suomalaisten 
teknikkojen seuran, Rakennusinsinöörien kerhon, Rakennusinsinööriyhdistyksen, Betoniseuran, 
Suomen neuvottelevien insinöörien liiton, Suomen geo teknillisen yhdistyksen ja Internationale 
Vereinigung für Brücken- und Hochbau’n jäsen. Toiminut neuvottelevana rakennusinsinöö
rinä. Rakennusinsinööri- ja arkkitehtiosastojen ylioppilaille on dipi. ins. Paavo Arm pitänyt 
10 luentoa „äänen eristämisestä ja huoneakustiikasta”.

Väisälä, Kalle, matematiikan professori. Luennoinut ohjelman mukaisesti. Helsingin yli
opiston dosentti (ei luennoinut). Valtion oppikoulukomitean jäsen. Suomalaisen tiedeakate
mian jäsen. Suomen Akatemian apuraha. Julkaissut „Vektorianalyysin nimitysten ja mer
kintöjen yhtenäistämisestä”. Arkhimedes 1952, 6 s.

Väyrynen, Heikki Allan, mineralogian ja geologian professori. Luennoinut syyslukukau
della syysk. 16.—jouluk. 10. geologiaa 2 vt. ja syysk. 17.—jouluk. 11. malmigeologiaa 2 vt. 
sekä kevätlukukaudella tammik. 19,—toukok. 4. malmigeologiaa 2 vt., mineralogiaa tammik.
27._toukok. 7. 2 vt. ja geokemiaa tammik. 28,—toukok. 7. 2 vt. Geologian ja petrografian
dosenttina yliopistossa. Luentomoniste „Malmigeologia II”, 183 s. Teknillinen korkea
koulu 105.

Ylinen, Arvo Albin Johannes, ilmailutekniikan professori. Luennoinut sovellettua aero
dynamiikkaa, lentokoneenrakennuksen statiikkaa ja lentokoneenrakennusta. Ollut Emil Aal
tosen säätiön hallituksen jäsenenä. Ruotsin Insinööritiedeakatemian, Saksan Ilmailuakate
mían, Suomalaisen tiedeakatemian, Suomen sotatieteellisen seuran ja Suomen metsätieteelli
sen seuran jäsen. Julkaissut „Puun mekaanisesta rungonmuototeoriasta”, Teknillinen aika
kauslehti N:o 8 1953, 9 s., 20 kuvaa.
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von Zweygbcrgk, Svante Gustav Adolf, sähkötekniikan professori (vaihtuva ruotsinkieli
nen professorinvirka). Luennoinut: N:o 302 sähkötekniikka (ruotsinkielinen), N:o 317 
yleinen sähkötekniikka (ruotsinkielinen), N:o 326 valittuja kohtia sähkökoneiden teoriasta 
(ruotsinkielinen). Sähkökoneiden opettaja Läroverket i Helsingforsissa. Tekniska förenin
gen i Finlandin, Suomalaisten teknikkojen seuran, Suomalaisen fyysikkoseuran ja Suomen 
sähköinsinööriliiton jäsen. Julkaissut Teknillisen korkeakoulun monisteet: „Yleinen sähkö
tekniikka”, I ja II osa, 120 s. + 161 s.

Helsingissä joulukuun 22 päivänä 1953.

Martti Levon,
rehtori.

Erkki Ailio, 
sihteeri.
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