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Till läsaren

Högskolans centrala studieinformation publiceras i två delar: läroprogram- 
som redigeras av studiebyrån och studieguider, som redigeras avmet, 

avdelningarna.
I läroprogrammet anges förutom allmänna fakta om studierna även kurs
förteckningar över avdelningarnas grundämnen samt de kurser, som halles

ansluter sig till kurserna, kurslitteraturenvid högskolan, de uppgifter, som 
och prestationspoängsumman.
Studieguiderna, som redigerats av avdelningarna, innehåller anvisningar och 
bestämmelser om studierna på ifrågavarande avdelning samt studierådgiv
ning. I dem har medtagits kursförteckningar över grund- och fackämnena. 
Dessutom publicerar avdelningarna antingen separat eller i anslutning till 
guiden en samling presentationer av kurserna.
Kursernas kodsystem är detsamma som i tidigare läroprogram. Koden har 
tre delar. Den består av avdelningens och professurens nummer samt en 
löpande numrering. Dess delar har avskiljts från varandra med punkt, 
sålunda betyder till exempel 1.17.05 avdelningen 1, professuren 17, och dess 
kurs 05.
Avdelningarna har numrerats 0—9: allmänna 0, elektrotekniska 1, teknisk 
fysik 2, maskiningenjör 3, träförädling 4, kemi 5, bergsindustri 6, byggnads
ingenjör 7, lantmäteri 8 och arkitektavdehingen 9.
Professurerna har numrerats i den ordning de grundats 01 79. Professurer
na i matematik .01 och .68 har dock förenats till en professur .01. Vid 
databehandlingslära har på grund av bristen på koder använts en konst
gjord kod .99.
Till delarna I—III har fogats för läsarna nödig information. Som bilaga

Teknisk högskola samttil) läroprogrammet har medtagits förordningen om 
högskolans examensstadga med tillämpningsanvisningar. Till del IV har 
fogats ett stycke som redogör för studievägledningen.

ISBN 951-750-328-8
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Del V, Kurserna, innehåller en kortfattad presentation av studierna på av- 
delningen, fordringarna på praktik och professurernas personal. Kurserna 
har uppräknats enligt avdelning och professur. I kurspresentationerna har 
nämnts kursens kod, namn och inom parentes prestationspoängsumman.
Licentiatkurserna har märkts L eller Lc, om ej av namnet framgår, att en 
licentiatkurs är i fraga. Prestationspoängsumman har angetts i formen a eller 
a/b, där a gäller kursen med övningar och b är prestationspoängsumman 
för kursen utan övningar. Till kurspresentationen har fogats en kort beskriv
ning över kursens mål eller innehåll. Däremot har uppgift om totala antalet 
timmar bortlämnats. Motsvarande uppgifter står att få i samband med upp
giften om föreläsare, varvid bör observeras att höstterminen omfattar 12 
föreläsningsveckor och vårterminen 15 föreläsningsveckor. Närmare kurs
presentationer finns i avdelningarnas studieguider.
Kursens examensfordringar har angetts som kursfordringar. Om kurs
fordringarna endast utgörs av föreläsningar, övningar och laboratoriearbeten 
har dessa i allmänhet inte angetts särskilt. Kursförteckningarna över grund
ämnena avviker från tidigare bruk genom att de nu förlagts i samband med 
vederbörande avdelning.
Till läroprogrammet har fogats ett nytt kapitel VI, som kort redogör för 
högskolans undervisning i miljöskydd.
Med ovannämnda ändringar har man strävat till att göra läroprogrammet 
mera användbart för planeringen av studierna. I detta sammanhang bör 
påpekas^ att eventuella korrigeringar och preciseringar i läroprogrammet 
anges på anslagstavlan i vederbörande avdelnings kansli. Även avdelningens 
studieguide kan härvid vara till nytta.

Studiebyrån
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I. ORGANISATION OCH FORVALTNING

Högskolan omfattar följande studieavdelningar :
0. allmänna avdelningen (Y)
1. elektrotekniska avdelningen (S)
2. avdelningen för teknisk fysik (F)
3. maskiningenjörsavdelningen (Ko)
4. träförädlingsavdelningen (P)
5. kemiska avdelningen (Ke)
6. bergsindustriavdelningen (V)
7. byggnadsingenjörsavdelningen (R)
8. lantmäteriavdelningen (M)
9. arkitektavdelningen (A)

Högskolans närmaste ledning och förvaltning ankommer enligt högsko
lans den 6. 2. 1953 fastställda stadgar (förordning 72/1953) å rektor, lärar
rådet, forvaltningskollegiet och avdelningskollegierna (bilaga 1).
Examensstadga (bilaga 2).

Rektor
Laasonen, Veikko Pentti Johannes, professor. Träffas på sitt ämbetsrum 
Må, On, Fre kl. 10—11. C-tel. 200.

Prorektor
Jansson, Jan-Erik, professor, C-tel. 701.

Lärarrådet
Lärarrådets medlemmar är uppräknade efter tjänsteålder.
Rektor Laasonen som ordförande och som ledamöter professorerna Hukki, 
Tikkanen, Hirvonen, Wuolijoki, Helenelund, Sahlberg, Wiiala, Blomberg, 
Voipio, Korhonen, Mikkola, A, Ryti, H, Harva, Halonen, Kvinen, Linna-
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luoto, Jaskan, Lokki, Jansson, Ryti, N, Niskanen, Vuorelainen, Sulonen, 
Kohonen, Stubb, Lehti, Jääskeläinen, Jaatinen, Lappo, Hyyppä, Kostilainen, 
Nordén, Lundsten, Niemi, Puhakka, Kajosaari, Perilä, Paavola, Pietilä, 
Rahko, Ranta, Andersin, Rechardt, Häkkinen, Mikkola, M, Reijonen, 
Huhtamo, Maijala, Saarsalmi, Jahkola, Kauppinen, Virkola, Sistonen, Halme, 
Gripenberg, Wuori, Ojala, L, Byckling, Jokinen. Som sekreterare chefen för 
förvaltningsbyrån.

Forvaltningskollegiet
Rektorn som ordförande, som övriga ledamöter prorektor, de till avdel- 
ningsföreståndare valda medlemmarna av lärarrådet och förvaltningsdirektör, 
som sekreterare högskolans biträdande sekreterare.

Avdelningskollegierna
Avdelningskollegierna. Avdelningskollegiet utgörs av avdelningens professo
rer, biträdande professorer samt de personer som blivit förordnade till dessa 
tjänster samt andra lärare inom avdelningen som eventuellt blivit tillsatta till 
kollegieledamöter. Dessutom studerande som sakkunniga. Protokollet förs 
av avdelningsnotarien.
Allmänna avdelningen. Som ordförande: avdelningsföreståndare, professor 
Matti Ranta.
Som sekreterare: notarie Pirkko Hanski, överstegränd 6 D, 02600 Alberga, 
tel. 516 349, C-tel. 324.
Som medlemmar av avdelningskollegiet: professorer Osmo Jaskari, Jaakko 
Wuolijoki, Olli Kivinen, Unto Korhonen, Olli Lokki, Erkki Niskanen och 
Raimo Lehti, biträdande professorer Simo Vihinen, Tauno Salenius, Jouko 
Virkkunen, Harri Rikkonen, Jerry Segercrantz, Sampo Salovaara, Martti 
Bister, Teijo Åberg, Seppo Väisänen, Stig-Olof Londen, Risto Arho, Eero 
Matti Salonen, N. N. och N. N., lektor Marja Renkonen, två assistenter 
och tre studerande.
Elektroniska avdelningen. Som ordförande: avdelningsföreståndare, pro
fessor Paavo Jääskeläinen.
Som sekreterare: notarie Riitta Paananen, Strömsv. 19, 00930 H:fors 93, 
tel. 333 054, C-tel. 233.
Som medlemmar av avdelningskollegiet: professorer Hans Blomberg, Seppo 
Halme, Tapani Jokinen, Antti Niemi, Leo Ojala, Kauko Rahko och Erkki 
Voipio; tf. professor Veikko Palva och Jouko Virkkunen; tf. biträdande 
professor Ismo Lindell, Matti Mård, Pekka Somervuo, Pekka Wallin, Yrjö 
Laiho och N. N. samt två representanter av assistenter.
Sakkunniga: en laboratorieingenjör och två studeranden.
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Avdelningen för teknisk fysik. Som ordförande: avdelningsföreståndare, 
professor Eero Byckling.
Som sekreterare: notarie Anna Kaarina Hakala, Vesterporten 4 A 12, 
02210 Romes, tel. 885 220, C-tel. 458.
Som medlemmar av avdelningskollegiet : professorer Teuvo Kohonen, Unto 
K. Korhonen, Olli Lokki, tf. Jorma Routti, biträdande professorer Toivo 
Katila, Harri Rikkonen, tf. Jouko Arponen, tf. Heikki Laine, docent Juhani 
Kuusi, tre assistenter och tre studeranden.

Maskiningenjörsavdelningen. Som ordförande: avdelningsföreståndare, pro
fessor Eero Huhtamo.
Som sekreterare: notarie Eira Ahman, Marttist. 2 E, 02150 Otnäs, tel. 
464 642, C-tel. 657.
Som medlemmar av avdelningskollegiet : professorer Jan-Erik Jansson, Erkki 
Häyrinen, Per-Holger Sahlberg, Henrik Ryti, Veikko Linnaluoto, Olavi 
Vuorelainen, Valter Kostilainen, Lauri Puhakka, Hans Andersin, Sauli Häk
kinen, Ahti Reijonen, Paul A. Wuori, Antero Jahkola (Olli Lokki), 
biträdande professorer Antti Saarialho, Nils-Erik Fagerholm, Seppo Laine, 
tf. professorer Tauno Olkkonen, Jorma Pitkänen, Jaakko Anttila, tf. bi
trädande professorer Erkki Ihalainen, Reijo Sulonen, Uolevi Lehtinen, två 
assistenter och två studeranden.

Träförädlingsavdelningen. Som ordförande: avdelningsföreståndare, profes
sor Nils-Erik Virkola.
Som sekreterare: notarie Ella Kiesi, Virtakatu 4—6 A 8, 04400 Järvenpää, 
tel. 289 763, C-tel. 577.
Som medlemmar av avdelningskollegiet : professorer Niilo Ryti, Olavi Perilä, 
Eero Sjöström, biträdande professor Jaakko Meriluoto, två assistenter och 
två studeranden.

Kemiska avdelningen. Som ordförande: avdelningsföreståndare, professor 
Jarl Gripenberg.
Som sekreterare: notarie Eine Vuorinen, Ågränsgränden 4 E 61, 01600 
Myrbacka, tel. 538 825, C-tel. 786.
Som medlemmar av avdelningskollegiet: professorer Olavi Harva, Veli 
Kauppinen, Harry V. Norden, tf. Lauri Niinistö, tf. Göran Sundholm, tf. 
Yrjö Mälkki, biträdande professorer Viljo Tammela, tf. Ilari Seppä, tf. 
Tapio Hase, vk. Simo Liukkonen, vk. Arto Vuori, lektor Marja-Liisa Sihvo
nen, tre assistenter och fyra studeranden.

Bergindustriavdelningen. Som ordförande: avdelningsföreståndare, professor 
Paavo Maijala.
Som sekreterare: notarie Tuula Peltola, Överkrämarv. 1 E 27, 02360 Sökö, 
tel. 8015 081, C-tel. 609.
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Som medlemmar av avdelningskollegiet : professorer Risto Hukki, Aimo 
Mikkola, tf. Kai Lilius, tf. Veikko Lindroos, Martti Sulonen, Matti Tikka
nen, biträdande professorer Seppo Yläsaari, vk. Jorma Kemppainen, tf. 
Markku Kytö, lektor Bengt Söderholm, två assistenter och fem studerande.

Byggnadsingenjörsavdelningen. Som ordförande: avdelningsföreståndare, pro
fessor Jussi Hyyppä.
Som sekreterare: notarie Irja Nordlund, Smedjeviksv. 7 A 23, 00200 H:fors 
20, tel. 677 692, C-tel. 412.
Som medlemmar av avdelningskollegiet: professorer Karl Helenelund, Eero 
Kajosaari, Heimo Paavola, Tapani Rechardt, Martti Mikkola, Eero Saarsalmi, 
Harri Sistonen, tf. Otto Wahlgren, tf. Jussi Hooli, biträdande professorer 
Pentti Vähäkallio, Mauno O. Juhola, ОШ-Рекка Hartikainen, Pauli Jump- 

tf. Harri Kahlberg, två assistenter och fyra studeranden.panen,

Lantmäteriavdelningen. Som ordförande: avdelningsföreståndare, professor 
Olli Kivinen.
Som sekreterare: notarie Liisa Veijalainen, Yläkonnunkuja 6 В 35, 02360 
Sökö, tel. 8017 932, C-tel. 349.
Som medlemmar av avdelningskollegiet: professorer Arvid Wiiala, R. S. 
Halonen, R. A. Hirvonen, Jorma Pietilä, biträdande professorer Martti Tikka, 
Ossi Heiskanen, Ilmari Koppinen, två assistenter och tre studeranden.

Arkitektavdelningen. Som ordförande: avdelningsföreståndare, professor 
Osmo Lappo.
Som sekreterare: notarie Ritva Hämäläinen, Svedjedalsv. 3 D III, 02360 
Sökö, tel. 8018 139, C-tel. 508.
Som medlemmar av avdelningskollegiet: professorer Martti Jaatinen, Bengt 
Ludsten, tf. professorer Vilhelm Helander, Ahti Korhonen, Jaakko Laapotti, 
tf. biträdande professorer Leena lisakkila, Esko Kahri, Risto Mäkitalo, 
assistentmedlemmar arkitekter Sakari Aartelo och Pekka Helin, tre stude
randen och som sakkunnig arkitekt Jyrki Paasi.

Kansliet
öppet Må—Fre kl. 9—12, G tel. 204
Rektor: Laasonen, Pentti, Gtel. 200 
Rektorssekreterare: Alithan, Saga, C-tel. 201 
Prorektor: Jansson, Jan-Erik, Gtel. 701 
Prorektors sekreterare: Koskinen, Ritva, Gtel. 661 
Förvaltningsdirektör: Liesto, Martti, jur.kand. C-tel. 202 
Förvaltningsdirektörens sekreterare: Avaro, Airi, C-tel. 210
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Förvaltningsbyrån
Byråns chef: Luomala, Esa, jur.kand., C-tel. 205 
Planerare: Laine, Harri, dipl.ing. C-tel. 347

Houtsonen, Hannu, förv.stud., C-tel. 347 
Nisula, Ilkka, dipl.ing. C-tel. 816 

Byggningsinrådanssekreterare: Pesola, Pentti, tekn.stud., C-tel. 842 
Bitr. sekreterare: Marjanen, Milja, fil.kand., C-tel. 214 
Arbetsstudieman: Latvala, Matti, C-tel. 290 
Registrator: Merenmies, Taina, C-tel. 203 
Kanslist: Stordell, Tarja, C-tel. 204 
Matrikelförare: Vatanen, Marja, C-tel. 240 
Bitr.kanslist: Winqvist, Toimi, C-tel. 240 
Kanslister: Mähönen, Brita, C-tel. 352 

Sonninen, Maire: Gtel. 338 
Bitr. kanslist: Lindsberg, Anneli, Gtel. 338 
Maskinskriverskor: Saunila, Martta, C-tel. 346

Salmelainen, Marja-Liisa, Gtel. 346 
Harjunpää, Eija, Gtel. 346 

Arkiv: Viitakoski, Armi, C-tel. 207 
Duplicering: Leitsaro, Kyllikki, C-tel. 868 

Johansson, Riitta, C-tel. 868 
Puranen, Marjut, Gtel. 868

Studiebyrån
Byråchef: Hilska, Urpo, vicehäradshövding, fil.mag. C-tel. 355 
Bitr .sekreterare: Jalasto, Riitta, fil.kand.; vidareutbildning 

utbildningsärenden, C-tel. 731
Studiesekreterare: Sampo, Taina, fil.kand.; studievägledning 

utländska studerande, C-tel. 867 
Studiesekreterare: Lahti, Kaarina, pol.kand.; studieinformation 

kompletterande utbildning, C-tel. 865 
Idrottssekreterare: Aroniemi, Ville, gymn.lärare; fysisk fostran för 

studerande och personal, C-tel. 842
Byråsekreterare: Sarén, Ritva; kundtjänst, anmälning, urvalsprov, C-tel. 434
Kanslist: Yli-Rosti, Issu; kundtjänst, C-tel. 433
Kanslist: Sorvari, Anneli; studieunderstöd, C-tel. 218
Kanslist: Vihula, Gretel; elevmatrikel, C-tel. 433
Bitr.kanslist: Pohjonen, Kirsti; kundtjänst, C-tel. 433
Kanslibiträde: Taivainen, Sirpa; kundtjänst, C-tel. 433
Byråbiträde: N. N.; kundtjänst, C-tel. 434
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Ekonomibyrån
Byråns chef: Suuronen, Jouko, jur.kand., C-tel. 212 
Ekonom: Marjala, Aaro, ekonom, C-tel. 255 
Kamrer: Laulaja, Fanni, dipl.ekonom, C-tel. 208 
Ekonomsekreterare: Hoffren, Outi, ekonom, C-tel. 208 
Räkneverksamhetens planerare: Hurme, Markku, ekonomie kand.

C-tel., 943

Kassan
Kassörska: Sampo, Annikki, Gtel. 217 
Bitr .kassörska: Peltonen, Anneli, C-tel. 217

Löneräkningen
Byråsekreterare: Tomivuori, Aino, C-tel. 206 
Tf. kanslist: Jäppinen, Salme, C-tel. 982 
Vk. bokförerska: Forsten, Riitta, C-tel. 982 
Bitr.bokförerska: Hartikainen, Taru, C-tel. 982 
Byråbiträde: Nummi, Toini, C-tel. 982
Bokföringen och beloppens övervakning 
Huvudbokförerska: Hiltunen, Kirsti, C-tel. 216 
Bokförerska: Jakobsson, Helinä, C-tel. 216 
Bokförerska: Leppänen, Iris, Gtel. 211 
Vk. bitr.kanslist: Joenpolvi, Irja, C-tel. 211 
Byråbiträde: Lappi, Virpi, C-tel. 211
Övervaktmästare: Ryynänen, Unto, C-tel. 215

T elefoncentralen
Otnäs

Högskolans telefoncentralnummer är 460 144. Centralen hålles öppen var
dagar kl. 8—-17, sommartid kl. 8—15. Lördagar stängd. Högskolans interna 
telefonnummer är betecknade C-tel. Dessa kan tas med direkt val, numret är 
4696 + internt nummer.

Helsingfors
Högskolans telefoncentralnummer är 649 411.



II. LÄRARKÅREN

Professorer:
Andersin, Hans Emil, tekn. dr. Databehandlingslära. 3.76.

Fältskärsg. 5, 00260 H:fors 26, tel. 442 492; C-tel. 680.
Blomberg, Hans Georg, tekn. dr. Teoretisk elektronik. 1.48. (Föränderlig 

svenskspr. professur).
Otakallio 6 A 7, 02150 Otnäs, tel. 462 101; C-tel. 500.

Byckling, Eero, tekn.dr. Teknisk fysik. 2.44.
Suvantost. 5 F, 01600 Myrbacka, tel. 536 128; C-tel. 454.

Gripenberg, Jarl Mauritz Leonard, telon. dr. Föreståndare för kemiska avdel
ningen. Organisk kemi. 5.04.
Rönnv. 12—14 A 7, 00270 H:fors 27, tel. 412 374; C-tel. 766. 

Halme, Seppo Juhani, tekn. lic. (Ph. D.) Telekommunikationsteknik 1.72.
Solhöjdsbrinken 4 B 5, 02100 Hagalund, tel. 428 147; C-tel. 367. 

Halonen, Reino Sakari, tekn. dr. Föreståndare för lantmäteriavdelningen 
Fotogrammetri. 8.57.
Oksaneng. 4 A 14, 00100 H:fors 10, tel. 495 145; C-tel. 523.

Harva, Olavi Johannes, tekn. dr. Teknisk kemi. 5.40.
Skeppareg. 39 B 18, 00150 H:fors 15, tel. 637 658; C-tel. 780. 

Helenelund, Karl Vilhelm, tekn. dr. Grundbyggnad och jordbyggnadsme
kanik. 7.50.
Måsgränd 5 E, 00200 H.-fors 20, tel. 675 336; C-tel. 415.

Hirvonen, Reino Antero, fil. dr. Geodesi 8.06.
Tagelbacken 2, 00330 H:fors 33, tel. 481 148; C-tel. 511.

Huhtamo, Osmo Eero, dipi. ing. Föreståndare för maskiningenjörsavdelningen. 
Verkstadsteknik 3.15.
Beckasinv. 3 B, 00200 H:fors 20, tel. 671 443; C-tel. 640, 677. 

Hukki, Risto Tapani, tekn. dr. Mineralernas anrikningsteknik 6.46.
Otakallio 1 A 10, 02150 Otnäs, tel. 467 320,
STF Otnäs 463 165, 460 011/340.

Hyyppä, Jussi Matti Ilmari, tekn. dr. Föreståndare för byggnadsingenjörsav
delningen. Vägteknik. 7.10.
Långskanksv. 4 D, 02100 Hagalund, tel. 462 977; C-tel. 430. 

Häkkinen, Sauli, tekn. dr. Arbetspsykologi och arbetsledningslära. 3.53. 
Matinkallio A 1, 00230 Mattby, tel. 883 384; C-tel. 668.
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Jaatinen, Martti Olavi, arkitekt. Arkitektur I. 9.60.
Kyttstigen 10, 02100 Hagalund, tel. 462 642; C-tel. 520.

Jansson, Jan-Erik, tekn. dr. Högskolans prorektor.
Skeppsbyggnadslära (skeppsbyggnadsteknik). 3.62.
Lindstedtsv. 11, 02700 Grankulla, tel. 599 208; C-tel. 701. 
Undervisningen håndhaves av dipl.ing. John Holmström.

Jaskari, Osmo Veijo, pol. dr. Nationalekonomi, 0.07.
Seppov. 3 К 62, 02130 Hagalund 3, tel. 465 328; C-tel. 309.

Jokinen, Tapani Veikko Juhani, tekn. dr. elektronik (elektromekanik). 1.17.
Kavallv. 9 E, 02700 Grankulla, tel. 500 797, C-tel. 219.

Jääskeläinen, Paavo Mikko Pellervo, tekn. dr. Föreståndare för elektrotek
niska avdelningen. Tillämpad elektronik. 1.66.
Otakallio 2 A 7, 02150 Otnäs, tel. 467 426; Gtel. 234.

Kajosaari, Eero Tapio, tekn. dr. Vattenförsörjningsteknik. 7.73.
Toppelundsv. 9 E, 02170 Gäddvik, tel. 425 556; C-tel. 491. 

Kauppinen, Veli Sakari, fil. dr. Biokemi 5.30.
Ytterkurk, 02400 Kyrkslätt; C-tel. 759.

Kivinen, Martti Olavi (Olli), tekn. dr. Föreståndare för lantmäteriavdel
ningen. Samhällsplanering (fysisk planering) 9.78.
Kalkstensv. 4, 00340 H:fors 34, tel. 489 177; Gtel. 533.

Kohonen, Teuvo Kalevi, tekn. dr. Teknisk fysik. 2.61.
Melistensstrand C 2, 02170 Gäddvik, tel. 428 273; C-tel. 451. 

Korhonen, Unto Kalervo, fil. dr. Fysik. 0.03.
Solgränden 4 A 4, 02120 Hagalund 2, tel. 425 488; Gtel. 321. 

Kostilainen, Valter, tekn. dr. Skeppsbyggnadslära (skeppsteori) 3.24.
Ängskulla 3 C 65, 02200 Angskulla, tel. 427 071; C-tel. 956, 700. 

Laasonen, Veikko Pentti Johannes, fil. dr. Högskolans rektor. Matematik. 
0.01.

Backåkersv. 6 B, 00320 H:fors 32, tel. 574 664; C-tel. 200. Som rektor 
befriad från undervisningssky Idighet. Undervisningen håndhaves av 
bitr. professor Rikkonen, Harri, Metsäpirttiv. 9, 02130 Hagalund 3, 
tel. 466 488; C-tel. 382.

Lappo, Osmo Tapio, arkitekt. Föreståndare för arkitektavdelningen. 
Arkitektur III 9.08.
Femgränsvägen 30, 630 H:fors 63, tel. 748 548; C-tel. 522.

Lehti, Raimo Armas, fil. dr. Matematik. 0.01.
Stenbackav. 39, 00670 H:fors 67, tel. 749 945; C-tel. 332.

Linnaluoto, Veikko Vihtori, fil. mag., dipi. ing. Flygteknik 3.34.
Westendallen 53, 02160 Westend, tel. 427 510; C-tel. 673.

Lokki, Olli Kristian, fil. dr. Tillämpad matematik. 0.02.
Tempelg. 00100 15, H:fors 10, tel. 443 255; C-tel. 354.

Lundsten, Bengt Harald, arkitekt. Byggnadslära 9.09.
Lönnrotsg. 3, 00120 H:fors 12, tel. 646 033; C-tel. 502.
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Maijala, Paavo Veikko, tekn. lie. Brytningsteknik. 6.32.
Tallv. 3, 00270 H:fors 27, tel. 482 988; C-tel. 626.

Mikkola, Aimo Kustaa, fil. dr. Ekonomisk geologi. 6.33.
Lönnrotsg. 7 B, 00120 H:fors 12, tel. 605 133; C-tel. 630.

Mikkola, Martti Juhani, tekn. dr. Byggnads mekanik. 7.54.
Enåsv. 4 A, 00200 H:fors 20. tel. 675 092; C-tel. 432.

Niemi, Antti Johannes, tekn. dr. Regleringsteknik. 1.74.
Yrjö Liipolav. 5, 02700 Grankulla, tel. 500 712; C-tel. 486.

Niskanen, Erkki Vilho, fil. dr. Hållfasthetslära. 0.49.
Tallbysket 3 D 29, 02100 Hagalund, tel. 461 168; C-tel. 358. 

Norden, Harry Valdemar, tekn. dr. Kemins apparatteknik. 5.42.
Bronv. 2 lok. 10, 02400 Kyrkslätt, tel. 291 020; C-tel. 774.

Ojala, Leo Tapio, tekn. lie. Elektronik (digitalteknik). 1.79.
Helsingeg. 11 В 63, 00500 H:fors 50; tel. 235.

Paavola, Heimo Pellervo, dipl.ing. Brobyggnadsteknik. 7.11.
Pörtstigen 7 E, 00630 H:fors 63, 749 115; C-tel. 431.

Perilä, Olavi, tekn.dr. Grafisk teknik 4.75. (Föränderlig professur).
Svedjefällarv. 9 C 14, 02100 Hagalund, tel. 465 355; C-tel. 970. 

Pietilä, Jorma Kullervo, jur. dr. Ekonomisk rätt. 8.29.
Caloniusg. 3, 00100 Éhfors 10, tel. 442 101; C-tel. 532.

Puhakka, Lauri Yrjö Vilhelm, tekn. lic. Maskinbyggnadslära 
(ångteknik) 3.13.
L. Robertsgatan 5 B, 00130 H:fors 13, tel. 625 508; C-tel. 691.

Rahko, Kauko Johan Samuel, tekn. dr .Telekommunikationsteknik 
(telefonteknik) 1.38.
Teuvo Pakkalasv. 4 D 19, 00400 H:fors 40, tel. 582 233; C-tel. 314. 

Ranta, Matti Aarne, tekn.dr. Föreståndare för allmänna avdebingen. 
Mekanik 0 05
Svedjefällarv. 22 A 5, 02100 Hagalund, tel. 466 532; C-tel. 303. 

Rechardt, Yrjö Tapani, tekn.dr. Husbyggnadsteknik. 7.43.
Nordvästpassagen 33 G, 00200 H:fors 20, tel. 676 451; C-tel. 424. 

Reijonen, Teemu Ahti Tapio, tekn.lic. Textilteknologi. 3.16.
Keltink. 2 D 52. 33530 Tammerfors 53, tel. 931-52 379;
C-tel. 649 411/47.

Ryti, Henrik Karl Johan, tekn.dr. Värmeteknik och maskinlära. 3.39.
02620 Karabacka, tel. 515 064; C-tel. 688.

Ryti, Niilo Erik, tekn.lic. Pappersteknik. 4.21.
Josafatsg. 9 A, 00510 H:fors 51; tel. 716 459; Gtel. 579.

Saarsalmi, Eero, tekn.dr. Byggnadsekonomi. 7.63.
Adolf Lindforsv. 11 C, 00400 H:fors 40, tel. 576 700; C-tel. 416. 

Sahlberg, Per-Holger Ferdinand., dipl.ing. Maskinbyggnadslära (ångteknik). 
3.47. (Föränderlig svenskspr. professur).
Smedjeviksv. 6 B, 00200 H:fors 20, tel. 677 902; C-tel. 257.
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Sistonen, Harri, dipl.ing. Vattenbyggnad. 7.12.
Hoplaksv. 15—17 A, 00300 H:fors 33, tel. 483 378;
C-tel. 490 och 847.

Sjöström, Eero Vilhelm, fil.dr. Träkemi. 4.19. (Föränderlig professur).
Helenagränden 1 В, 02700 Grankulla, tel. 502 328; C-tel. 593. 

Sulonen, Martti Seppo, tekn.dr. Metallära, speciellt metallernas bearbetning 
och värmebehandling. 6.65. Dyviksv. 2 A 21, 00200 H:fors 20, tel. 
674 014; C-tel. 605. Tjänstledig 1.7—31.12.1974. Undervisningen 
håndhaves av dipl.ing. Makkonen, Raimo, Axelst. 7 E 36, 02230 Matt
by, tel. 889 358; Gtel. 606 och Pulkkinen, Raimo, Enåsv. 5 B 24, 
00200 H:fors 20, tel. 674 746; C-tel. 930.

Stubb, Tor Alarik, fil.dr. Elektronik (elektronfysik). 1.69. (Föränderlig 
professur).
Vesterskogen, tel. 8779 686; C-tel. 393.

Tikkanen, Matti Haakon August, tekn.dr. Metallurgi (teoretisk process- 
metallurgi). 6.37.
Smidarv. 1 N, 02130 Hagalund 3, tel. 466 260; C-tel. 620.

Tiuri, Martti Eelis, tekn.dr. Forskningsprofessor vid Finlands Akademi. 
Radioteknik. 1.26.
Smidv. 1 F, 02130 Hagalund 3, tel. 466 466; C-tel. 545.

Wiiala, Arvid Konstantin, tekn.dr. Fastighetslära. 8.20.
Drumsöv. 24—26 B 39, 00200 H:fors 20, tel. 677 838; C-tel. 505. 

Virkola, Nils-Erik, fil.dr. Föreståndare för träförädlingsavdelningen. 
Cellulosateknik. 4.23.
Parkg. 7 A 17, 00140 H:fors 14, tel. 650 418; C-tel. 591.

Voipio, Erkki, tekn.dr. Teoretisk elektroteknik. 1.55.
Storsvängen 3 A 10, 00200 H:fors 20, tel. 675 198; C-tel. 364. 

Wuolijoki, Jaakko Robert, tekn.dr. Maskinbyggnadslära (maskinelement). 
0.41.
Regnbågen 3, 02100 Hagalund, tel. 465 149; C-tel. 387.

Vuorelainen, Olavi Mathias, tekn.dr. Värme-, ventilations- och sanitets
teknik. (VVS-teknik). 3.58.
Pilvetärstigen 7, 02100 Hagalund, tel. 467 494; C-tel. 684.

Wuori, Paul Adolf, tekn.dr. Hydrauliska maskiner. 3.64.
Tallbackav. 14, 02700 Grankulla, tel. 501 273; Gtel. 695.

Vakant: Metallurgi (tillämpad processmetallurgi) 6.77. Undervisningen hand- 
haves av tekn.dr. Lilius, Kaj, Hjalmarv. 8 E, 02100 Hagalund.

Vakant: Fysikalisk kemi. 5.31. Undervisningen håndhaves av bitr. prof. 
Sundholm, Göran, Drumsöv. 24—26 B 31, 00200 H:fors 20, tel. 
677 791; Gtel. 770 och tekn.dr. Rastas, Jussi, Liinaharjani. 33, 28610 
Björneborg 61; C-tel. 235.

Vakant: Arkitektur. 9.52. Undervisningen håndhaves av bitr. prof. Laapotti, 
Jaakko, Solnavägen 5 C, 00330 H:fors 33, tel. 488 654; Gtel. 510.
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Vakant: Maskinbyggnadslära (förbränningsmotorer). 3.14. Undervisningen 
håndhaves av telm.dr. Pitkänen, Jorma, Bredav. 73 D, 02700 Grankulla 
tel. 502 254; C-tel. 697.

VakantVattenresurslära. 7.25. Undervisningen håndhaves tekn.dr. Hooli, 
Jussi, Yläkonnunkuja 5 F, 02360 Sökö, tel. 8015 037; C-tel. 422. 

Vakant: Metallära (fysikalisk metallurgi). 6.45. Undervisningen håndhaves 
av diphing. Kivilahti, Jorma, Kajaanintie 4 В 30, 00510 H:fors 51; 
C-tel. 610.

Vakant: Samhällsplanering (planering). 9.36. Undervisningen håndhaves av 
bitr. prof. Korhonen, Ahti, Kanalbacken 4, 00840 H:fors 84, tel. 
6980 899; C-tel. 519.

Vakant: Arkitekturens historia. 9.27. Undervisningen håndhaves av tekn. lie. 
Helander, Vilhelm, Kaptensg. 14 A 6, 00840 H:fors 14, tel. 632 665; 
C-tel. 518.

Vakant: Elektroteknik (elverk). 1.18. Undervisningen håndhaves av prof. 
Palva, Veikko, Jätterösv. 6, 00340 H:fors 34, tel. 485 522; C-tel. 409, 
och dipl.ing. Elovaara, Jarmo, Drumsöv. 14 A 9, 00200 H:fors 20, 
tel. 679 738; C-tel. 903.

Vakant: Teknisk fysik. 2.56. Undervisningen håndhaves av bitr. prof. 
Routti, Jorma, Luthersg. 2 E 18, 00100 H:fors 10, tel. 449 762;
C-tel. 450.

Vakant: Metallteknologi. 3.67. Undervisningen håndhaves av prof. Heiska
nen, Sakari, Åsbysket 1 В 55, Hagalund, tel. 463 422; C-tel. 645 och 
tekn.Us. Anttila, Jaakko, Alaportti 1 A 6, 02210 Romes, tel. 885 126, 
C-tel. 617 och 645.

Vakant: Textilteknologi. 3.51. Undervisningen håndhaves av prof. Häyrinen, 
Erkki, östra Allén 3 B, 00140 H:fors 14, tel. 655 425 och tekn.dr. 
Sundqvist, Jorma, Idrottsg. 16 D, 00250 H:fors 25, tel. 416 049;
C-tel. 649 411/43 och tekn.dr. Pietikäinen, lija, Otakallio 3 A 9
02150 Otnäs.

Vakant: Oorganisk kemi. 5.35. Undervisningen håndhaves av tekn.dr. 
Niinistö, Lauri, Katrines Sjukhus, 01760 Sjöskog, tel. 897 553, C-tel. 
752.

Vakant: Industriell ekonomie. 3.22. Undervisningen håndhaves bitr. prof. 
Olkkonen, Tauno, Stugberget 1 D, 00570 H:fors 57, tel. 687 078,
C-tel. 665.

Vakant: Trafikteknik. 7.71. Undervisningen håndhaves av tekn.dr. Wahl
gren, Otto, Björnv. 32—34, 00800 H:fors 80, tel. 785 483, och prof. 
Lyly, Sulevi, Vågtoppen 10 F, 02320 Stensvik, tel. 8014 314.

Vakant: Teknisk fysik 2.56.
Vakant: Livsmedelteknologi 5.70. Undervisningen håndhaves av tekn.dr. 

Mälkki, Yrjö, Sydvästpassagen 19, 00200 H:fors 20, tel. 675 866; 
C-tel. 760.

Vakant: Träets mekaniska teknologi 4.28.
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Tekniska högskolans emeriti

Yrjö Kauko, 1941—1949, Lahnus, 02960 Odilampi.
Georg HUding Ekelund, 1950—1958, N. Hesperiag. 9 A, H:fors 26. 
Otto-Iivari Meurman, 1940—1959, Sandelsg. 6, H:fors 26.
Martti Albert Levon, 1930—1961, Storsvängen 15 B, H:fors 20.
Heikki Tapio Pellinen, 1942—1961, Silversundsplatsen, 00570 H:fors 57. 
Kaarlo Ståhlberg, 1948—1961, Parksvägen 15 A, H:fors 20.
Martti Johannes Paavola, 1939—1965, Tölötorgg. 9, H:fors 26.
Veli Antero Pernaja, 1951—1965, Merikantov. 3 C, H:£ors 26.
Arvo Albin Johannes Ylmen, Storsvängen 15 b A, H:fors 20.
Viljo Veli Castrén, 1958—1968, Runebergsg. 58 B, H:fors 26.
Sten Einar Stenij, 1938—1968, Brändöv. 28, H:fors 57.
Bruuno Kivisalo, 1956—1969, Smidarv. 1 M, Hagalund 3.
Eino Markus Niini, 1945—1969, Regnbågen 3 В 42, 02100 Hagalund. 
Jaarli Johannes Jauhiainen, 1945—1969, Enåsv. 15 В 24, H:fors 20. 
Kauko Nestor Järvinen, 1947—1970, Adolf Lindforsv. 11 A 7, Hrfors 40. 
Ohto Antero Kaarle Oksala, 1951—1970, Apollog. 4 A 3, H:fors 10. 
Osmo Heikki Vuorio, 1947—1970, Nervanderg. 12 A, H:fors 10.
Pentti Veikko Kaitera, 1942—1972, Munkstigen 12 A 2, H:fors 33. 
Gustaf Arthur Nyman, 1954—1972, Domarby.
Tauno Olavi Pyökäri, 1949—1972, Smidarv. 1 P 14, Hagalund 3, 

tel. 466 240.
Torsti Rafael Verkkola, 1954—1972, Storvängen 17 В 16, H:fors 20, 

tel. 672 524.
Esko Sakari Suhonen, 1960—1972, Norruddsv. 5 A, H:fors 20, 

tel. 672 517.
Nils Erik Wickberg, 1955—1972, Kaptensg. 16 h 6, H:fors 14.
Tauno Erkki Häyrinen, 1950—1973, Östra Allén 3 B, H:fors 14, 

tel. 655 425.
Eero Mikael Kivimaa, 1961—1974, Linnankoskig. 15 A H:fors 25.

Biträdande professorer:
Arho, Risto Juhani, tekn.dr. Mekanik. 0.03.20, 0.05.31, 0.05.71, 0.05.81, 

Bametsborgsv. 1 F 78, 00250 H:fors 25, tel. 494 676, Gtel. 323. 
Bister, Martti Johannes Antero, fil. dr. Fysik. 0.03.22, 0.03.23. 

Matinlahdenk. 3 В 10, 02230 Mattby, tel. 880 429; Gtel. 230.
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Fagerholm, Nils-Erik, tekn. dr. Värmeteknik och maskinlära. 3.39.06,
3.39.15.
Rusthållarv. 9 E, H:fors 91, tel. 335 258; C-tel. 686.

Hartikainen, ОШ-Рекка, tekn. dr. Vägtebik. 7.10.05, 7.10.10. 7.10.15,
7.10.20, 7.10.25, 7.10.35. Tammelundsv. 12 B, H:fors 83; C-tel. 740. 

Heiskanen, Ossi, tekn. dr. Fastighetslära (fastighetsteknik). 8.20.15. 8.20.16,
8.20.20. Koroisv. 6 G d, H:fors 28, tel. 415 505; C-tel. 538.

Juhola, Mauno Olavi, dipi. ing. Grundbyggnad och jordbyggnadsmekanik.
7.50.15, 7.50.20, 7.50.30, 7.50.40.
Sydvästpassagen 2 A, H:fors 20, tel. 677 412; C-tel. 854.

Jumppanen, Pauli Kalervo, tekn. dr. Byggnadsmekanik. 7.54.04, 7.54.06, 
7.54.10.
Bergåsv., 02320 Stensvik, tel. 888 338; C-tel. 496.

Kalliomäki, Kalevi Juhani, tekn. dr. Elektroteknik (grundundervisningen). 
1.55.04, 1.55.05, 1.55.06, 1.55.32, 1.55.34, 1.55.36.
Mellstensv. 11 B 11, Gäddvik, tel. 426 257; C-tel. 366.
Tjänstledig 1. 1.—31. 12.74. Undervisningen håndhaves av lektor Wal
lin, Pekka. Ruomelanaukio 6 D 64, 02210 Romes, tel. 880 224, 
C-tel. 911.

Katila, Toivo, tekn.dr. Teknisk fysik. 2.44. Arma Launiksentie 2 a B 27, 
Alberga.

Koppinen, Yrjö Ilmari, tekn.lis. Stadens fastighetsteknik 8.20.70., Terhink. 8 
as. 2, 24100 Salo, 10, tel. 924/3441, C-tel. 541.

Korhonen, Ahti Aapo, arkitekt. Stadsplanelära. 9.36.
Kanalbacken 4, H:fors 84, tel. 698 0899; C-tel. 519. Tjänstledig. Under
visningen håndhaves av arkitekt Mäkitalo, Risto, Harjuviita 22 A 16, 
02100 Hagalund, tel. 463 286; C-tel. 536.

Laapotti, Jaakko Veikko Johannes, arkitekt. Arkitektur II. 9.52.
Solnav. 5 C, 00330 H:fors 33.
Tjänstledig. Undervisningen håndhaves av tekn. lie. Kahri, Esko, Drum- 
söv. 20—22 D 73, H:fors 20, tel. 670 420; C-tel. 509.

Laine, Seppo Kalevi, tekn.dr. Flygteknik. 3.34.15., 3.34.20. Drakeldsv. 5 C 
46, Hagalund, tel. 467 987, C-tel. 693.

Lindroos, Veikko Kalervo, tekn. dr. Metallära (fysikalisk metallurgi). 
6.45.01, 6.45.10, 6.45.20.
Ivisnäsv. 4 A 17, Finnå, tel. 881 080; C-tel. 611. Tjänstledig till den 
31. 12. 1974. Undervisningen håndhaves av dipl.ing. Kemppainen, 
Jorma, Rådarev. 2 B 12, 02100 Hagalund, tel. 463 520; C-tel. 615. 

Londen, Stig-Olof, tekn.dr. Tillämpad matematik. 0.01.11, 0.01.54, 0.01.61, 
0.01.70.
Skeppareg. 33 D, H:fors 15, tel. 634 189, C-tel. 339. Tjänstledig till 
den 31. 12. 1974. Undervisningen håndhaves av tekn.dr. Nevanlinna, 
Olavi.

2 11332/74
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Meriluoto, Jaakko, tekn.dr. Träet mekaniska teknologi, 4.28.01, 4.28.06, 
4.28.11—4.28.14, Vanhatie 30 A 15, 15240 Lahti 24, tel. 918-305 400 
sekä Kiskontie 9 as. 18, H:fors 28, C-tel. 869.

Määttä, Raimo, tekn.dr. Biokemi (mikrobiologi) 5.30.01, 5.30.41, 5.30.43, 
5.30.50, 5.30.51, 5.30.52. Sallatunturintie 1 E 31, H:fors 97, tel. 
323 086; C-tel. 937. Tjänstledig 1.8.—31.12.1974. Undervisningen 
håndhaves av agr.forst.dr. Vuori, Arto, 05510 Päivärinta, tel. 914- 
81 074; Gtel. 937.

Olkkonen, Tauno Toivo, tekn. lic. Industriell ekonomi 
Stugberget 1 D, H:fors 57, 687 078; C-tel. 665.

Porra, Veikko Tapio, tekn. lic. Elektroteknik (teleteknik). 1.26.23, 
1.55.55, 1.55.66, 1.66.05, 1.66.11. Tjänstledig. Undervisningen handha- 

tekn.lic. Somervuo, Pekka, Mannerheimv. 85 C 67, 00250 
H:fors 25, tel. 411 693; Gtel. 793.

Rikkonen, Harri Vilho Kalevi, fil.dr. Matematik. 0.01.57, 0.01.62, 0.01.68, 
0.01.76.
Metsäpirttiv. 9, 02130 Hagalund 3, tel. 466 488; C-tel. 382. Då under
visningen i rektorns professur håndhaves av bitr. prof. Rikkonen, hand- 
haves undervisningen av tekn.dr. Salo, Seppo, 0.01.30, 0.01.31. Gyl- 
densv. 6 D 30, 00200 H:fors 20, tel. 678 069; C-tel. 888.

Routti, Jorma Tapio, fil. dr. Teknisk fysik. 2.56.23, 2.56.36.
Lutherg. 2 В 18, 00100 H:fors 10, tel. 449 762; C-tel. 450. 

Saarialho, Antti Väinämö, tekn. lie. Maskinbyggnadslära (automobilteknik).
3.14.15, 3.14.20. Västeråkersv. 2—6 А 3, 00390 H:fors 39, tel. 
543 212; C-tel. 681.

Salenius, Tauno Herman, fil. dr. Matematik. 0.01.17, 0.01.20, 0.01.34, 
0.01.35.
Regnbågen 3, 02100 Hagalund, tel. 465 703; C-tel. 334.

Salonen, Eero Matti Olavi, tekn.dr. Mekanik 0.05.11, 0.05.61, Museig.
33 C, 00100 H:fors 10, tel. 498 112.

Salovaara, Sampo Edvard Ilmari, tekn. dr., fil. kand. Matematik. 0.01.21, 
0.01.22, 0.02.12, 0.02.13, 0.02.16, 0.02.17, 0.02.30, 0.02.90. 
Blåbärsv. 2, Westend, tel. 428 417; C-tel. 343.

Segercrantz, Jerry Werner, fil. dr. Matematik. 0.01.09, 0.01.32, 0.01.33, 
0.01.53.
Louhiv. 11 C 37, 02130 Hagalund 3, tel. 467 572; C-tel. 380.

Still, Ebbe Runar, fil. dr. Analytisk kemi, 5.35.02, 5.35.05, 5.35.07, 
5.35.09, 5.35.43. Stenhuggarev. 3 A 2, 20700 Åbo 70. Tjänstledig. 
Undervisningen håndhaves av tekn. lis. Aarne Ekman, Maring. 14 В, 
00160 H:fors, 16, tel. 628 923, C-tel. 751.

Sundholm, Göran Oskar, tekn. dr. Fysikalisk kemi. 5.31.02, 5.31.07, 
5.31.23, 5.31.11.

ves av
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Tammela, Viljo, tekn. lic. Teknisk kemi (polymerteknologi). 5.40.40, 
5.40.45, 5.40.47, 5.40.48, 5.40.49.
Fjälldalsg. 10 bost. 23, H:fors 10, tel. 497 885; C-tel. 781.

Tikka, Martti Juhani, tekn. lic. Geodesi. 8.06.10, 8.06.15, 8.06.20, 8.06.25.
Ljusalfstigen 8, 02100 Hagalund, tel. 461 794; C-tel. 535.

Vihinen, Simo Antero, fil. dr. Fysik. 0.03.26, 0.03.27, 0.03.44. Svinhuf- 
vudsv. 2 A 5, 00570 H:fors 57, tel. 687 539; C-tel. 361.

Virkkunen, Jouko Matti, tekn. dr. Regleringsteknik, 1.74.00, 1.74.04, 
1.74.07, 1.74.15, 1.74.25, tel. 886 697.
Sökö strandv. 14 A, 02360 Sökö; C-tel. 315.

Vähäkallio, Bror Pentti Carl, dipi. ing. Husbyggnadsteknik. 7.43.05, 7.43.06,
7.43.15, 7.43.25, 7.43.26, 7.43.29.
Dykandsv. 8 A 2, Hrfors 20, tel. 604 200, 675 967; C-tel. 717. 

Väisänen, Seppo, tekn. dr. Maskinbyggnadslära (maskinelement). 0.41.21, 
0.41.40, 0.41.45.
Storsvängen 8 B 30, Hrfors 20, tel. 674 146; C-tel. 311.

Yläsaari, Seppo, tekn.lic. Korrosionsskyddsteknik. 6.37.30, 6.37.36—6.37.39.
Anfallsv., Gammelgård, tel. 841 260; C-tel. 622.

Åberg, Teijo Erik Wilhelm, fil. dr. Fysik. 0.03.28, 0.03.29, 0.03.46, 0.03.80.
Hagbacken 4 F 83, Hagalund 2, tel. 423 371; C-tel. 362.

Vakant: Kemisk apparatteknik. 5.42.01, 5.42.40, 5.42.45, 5.42.50. Under
visningen håndhaves av tekn. lic. Seppä, Ilari, Lognäsv. 3 C 18, 00350 
Hrfors 35; C-tel. 801.

Vakant: Teknisk fysik. 2.61.05, 2.61.07, 2.61.10, 2.61.31, 2.61.41, 2.61.95. 
Undervisningen håndhaves av dipi. ing. Laine, Heikki, Kronbergsg. 9 C 
16, 00160 Hrfors 16, tel. 663 587, C-tel. 470 och fil.dr. Neuvo, Yrjö, 
C-tel. 467.

Vakant: Maskinbyggnadslära (maskinelement). 0.41.25, 0.41.31, 0.41.33, 
0.41.35. Undervisningen håndhaves av dipi. ing. Poutanen, Juhani, 
Väderkvamsvägen 7 A 9, 00920 Hrfors 92, tel. 331 058; C-tel. 342. 

Vakant: Trafikteknik. 7.71.05, 7.71.10, 7.71.23. 7.71.35, 7.71.40, 7.71.58, 
7.71.75. Undervisningen håndhaves av tekn. lic. Kallberg, Harri, Jakts
gränden 4 A 1, 00440 Hrfors 44, tekn. lic. Rytilä, Pekka, Ängskulla 
7 B och dipi. ing. Sauna-aho, Jussi, Fjärde linjen 22 A, Hrfors 53. 

Vakant: Fastighetslära. 0.49.05, 0.49.15, 0.49.16, 0.49.20, 0.49.25. Under
visningen håndhaves av dipi. ing. Pennala, Erkki, II linjen 11, 00530 
Hrfors 53, tel. 769 089; C-tel. 231.

Vakant: Elektroteknik (radioteknik). 1.26.10, 1.26.15, 1.26.52, 1.26.55. Un
dervisningen håndhaves av tekn. lis. Mannersalo, Kari; C-tel. 553. 

Vakant: Kemi. 5.04.01, 5.04.04, 5.04.06, 5.04.08, 5.04.40. Undervisningen 
håndhaves av dos. Hase, Tapio, 02540 Kylmälä, tel. 264 837.

Vakant: Databehandlingslära. 3.99.00—3.99.88 delvis. Undervisningen hand- 
haves av tekn. lic. Sulonen, Reijo, Mossbergsgr. 2 C 49, 02210 Romens, 
tel. 881 446; C-tel. 729.
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Vakant: Kvantmekanik. 2.44. Undervisningen håndhaves av tekn. dr. 
M. Vuorio.

Vakant: Landskapsplanering. 9.36. Undervisningen håndhaves av trädgårds
arkitekt lisakkila, Leena, Alkuv. 76 D, 00660 H:fors 66, tel. 745 214; 
C-tel. 898.

Vakant: Metallurgi. Undervisningen håndhaves av dipi. ing. Kytö, Markku, 
Nuijatie 17 A 4, Vapaala, tel. 847 040, C-tel. 601.

Vakant: Mekanisk teknologi. Undervisningen håndhaves av prof. Huhtamo, 
Eero, Beckasinv. 3 В 16, 00200 H:fors 20, och tekn. lis. Ihalainen, 
Erkki, Aftonrodnadsv. 4 A, 02120 Hagalund 2.

Vakant: Byggnadsteknik, 9.09. 15—18. Undervisningen håndhaves av tekn.
dr. Poijärvi, Heikki, Silversundsv. 5, 0057.0 H:fors 57, tel. 688 892. 

Vakant: Elektroteknik (elektromaskiner), 1.17.01, 1.17.11, 1.17.21. Under
visningen hanhaves av dipl.ing. Matti Mård, Kavallv. 2 A, 02620 Kara- 
kallio, tel. 598 220, C-tel. 248.

Vakant: Elektroteknik (elkraftens användning), 1.17.01, 1.18.25, 1.18.30. 
Undervisningen hanhaves av tekn.lic. Yrjö.Laiho, lirholmsv. 15, 00200 
Helsingfors 20, tel. 678 641, C-tel. 912.

Lektorer:
Apiola, Heikki, fil. dr. Tjänstledig. Undervisningen håndhaves av fil. lic. 

Oja, Kirsti, 0.01.10.
Ilkka, Seppo Ilmari, fil. lic. Matematik. 0.01.50, 0.02.40.

Ulfsbyv. 16 C, 00350 H:fors 35, tel. 552 287; C-tel. 889.
Kivelä, Simo Kalervo, fil. lie. Matematik. 0.01.14, 0.01.16, 0.01.23, 0.01.24, 

0.01.49.
Fiskgjusv. 10 В 9, Karabacka, tel. 597 369; C-tel. 391.

Kultalahti, Tenho, fil.mag. 0.00.40—0.00.48.
Åsbysket 4 А 19, Hagalund, tel. 464 676; C-tel. 383.

Laminen, Pertti Olavi, fil. lic. Matematik. 0.02.01, 0.02.02.
Granbackagr. 3 C 39, 02210 Romens, tel. 880 954; C-tel. 376. 

Renkonen, Marja-Kaarina, fil. mag. Engelska språket. 0.00.80—0.00.92.
Sydbrinken C 11, Gäddvik, tel. 424 282; C-tel. 383.

Sihvonen, Marja-Liisa, tekn. dr. Analytisk kemi. 5.35.41, 5.35.46.
Sommarövägen, Kaitans, Finnå, tel. 886 656; C-tel. 757.

Söderholm, Bengt Viktor Michael, fil. lie. Geologi. 6.33.55, 6.33.70, 6.33.50.
Skrapbergsbryn 8 C 37, 01620 Mårtensdal, tel. 893 853; C-tel. 631. 

Wallin, Pekka, tekn. lic. Elektroteknik. 1.55.02, 1.55.04. Tjänstledig. Under
visningen håndhaves av dipi. ing. Forssén, Jaakko, Ruomelantie 6 D 64, 
02210 Romes, tel. 8018 848; C-tel. 366.

Vakant: Industriell ekonomi. Undervisningen håndhaves av dipi. ing. Berg
holm, Aino, Runebergsg. 39 A 37, 00100 H:fors 10.
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Vakant: Fysik, 0.03.31. Undervisningen håndhaves av fil. mag. Väisälä, 
Seppo.

Vakant: Fysikalisk kemi.
Vakant: Ryska.
Vakant: Matematik. 0.01.27, 0.01.31.

Speciallärare:
0. Allmänna avdelningen:
Aalto, Maija-Leena, fil. mag. 0.00.21, 0.00.29, 0.00.30.

Stallgränd 2 F 71, 00330 H:fors 33, tel. 488 851; C-tel. 383.
Aarnio, Päivyt, fil. mag. 0.00.35—0.00.38, 0.00.22, 0.00.23, Haltijatontun- 

tie 18, Ängskulla; C-tel. 383.
Fedosow, Johannes, fil. dr. 0.03.32, 0.03.33. Östersundom, Turom, tel. 

877 7755; C-tel. 315.
Grönstrand, Mona, dipi. ing. 0.01.36—0.01.37. Bågsvängen 7 A 1, Haga

lund 2, tel. 466 768.
Haanpää, Ritva Marja-Liisa, fil. lie. 0.00.55, 0.00.56, 0.00.59, 0.00.60, 

0.00.62, 0.00.66, 0.00.67. Tempelg. 13 A 11, H:fors 10, tel. 494 649. 
Tjänstledig. Undervisningen håndhaves av hum. kand. Sutinen, Soili, 
Gengatan 2 A 13, 00170 H:fors 17, tel. 637 710, C-tel. 383.

Haarala, Arja-Riitta, dipi. ing. 0.00.04, 0.00.07, Sandviksg. 7 В 43, 00180 
H:fors 18, tel. 600 457; C-tel. 825.

Kelhä, Väinö, tekn. lic. 0.03.21, Abelsg. 10 F 36, 02230 Mattby, tel. 
880 434.

Kivelä, Tuula, fil. kand. 0.00.02, 0.00.07. Fiskgjusv. 10 B 9, Karabacka, tel. 
597 369; C-tel. 822.

Krusius, Johann Peter, tekn. lie. 0.03.24—0.03.25. Dragonv. 12, 00330 
H:fors 33, tel. 488 550.

Kuojärvi, Kalervo, dipi. ing. 0.41.75. Mariegatan 15 a A 22, 00170 H:fors 
17, tel. 663 442, C-tel. 861.

Mustakallio, Arto, dipi. ing. 0.41.71. Mörtst. 1 G, 02260 Finnå, tel. 886 973; 
C-tel. 342.

Mäkelä, Matti Juhani, tekn. dr. 0.01.69, Brov. 5, Kyrkslätt, tel. 2987 620; 
C-tel. 379.

Niskanen, Kristiina, dipi. ing. 0.00.02 — 0.00.05. Mannerheimv. 54 A 17, 
00260 H : fors 26, tel. 447 715; C-tel. 840.

Pere, Aimo, dipi. ing. 0.41.10. Solhöjdsv. 9, 02100 Hagalund, tel. 426 083; 
C-tel. 312.

Seppänen, Lauri Edvin, tekn. lis. 0.02.35. Satukuja 1 D 22, 02230 Mattby, 
tel. 885 631; C-tel. 292.

Tikkanen, Kaarina, hum. kand. Toppelundint. 7 G, 02170 Gäddvik, tel. 
425 807;
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Törnudd, Elin, dipi. ing. 0.00.03, 0.00.05, Tölög. 35 A 17, 00260 H:fors 
26, tel. 449 296; C-tel. 812.

Uuspää, Seija, fil. mag. 0.00.72—0.00.74. Melkog. 3 A 4, Hrfors 21, 
tel. 6923 631; C-tel. 383.

1. Elektrotekniska avdelningen:
Anttila, Juhani, dipi. ing. 1.38.70. Rypsgr. 4, 00660 Hrfors 66, tel. 746 981. 
Bergström, Matti, prof. 1.66.60. Hagtornsv. 21—27 C, 00320 Hrfors 32, 

tel. 579 540, 650 211.
Cronhjort, Björn, tekn. lic. 1.74.30. Stationsv. 13 F, 02700 Grankulla, 

tel. 500 793.
Ekberg, Jan, tekn. dr. 1.72.40. Stormyrv. 37 A, 00320 Hrfors 32, tel. 

574 260.
Erke, Tapio, dipi. ing. 1.38.60. Idrottsg. 4 A 23, Hrfors 25, tel. 498 697. 
Godenhielm, Bertil, 1.69.60. Ekollon v. 13 A 7, 00700 Fl: fors 70, tel. 

679 764, STF 675.
Hahkio, Touko, tekn. lic. 1.26.27. Lepolav. 69 A, Hrfors 66, tel. 747 655. 
Haikonen, Terho, tekn. lic. 1.26.30. Observatorieg. 22 E 88, Hrfors 14, 

tel. 669 815.
Halme, Lauri, tekn. lic. 1.38.50. Mäenrinne 13, 02160 Westend, tel. 

428 361.
Hartimo, Iiro, 1.79.20, 1.79.30. E verstink. 1 A 22, 02600 Alberga, tel. 

516 992, C-tel. 239.
Heikkilä, Esko, dipi. ing. 1.26.25. Fredriksg. 38 A 5, Hrfors 10, tel. 

649 988.
Heikkilä, Sakari, tekn. dr. 1.74.40. Hagbacken 3 F 31, Hagalund 2, tel. 

427 828; Gtel. 922.
Hentinen, Viljo, tekn. dr. 1.72.52. Nöykisv., 02320 Stensvik. tel. 8015 025. 
Hertzberg, Stefan, dipi. ing. 1.38.40. Fjälldalsg. 13 A 19, Hrfors 10, tel. 

491 509.
Hirvonen, Esko, dipi. ing. 1.55.81. Teerelä, 02320 Stensvik, tel. 8015 221. 
Jauhiainen, Jaarli, prof. 1.38.33. Enåsv. 15 В 24, 00200 Hrfors 20, tel. 

679 968.
Jääskeläinen, Pentti, dipi. ing. 1.66.70. Lammträsv. 18 A 1, 01630 Tavast- 

by, tel. 848 337.
Kara, Reijo, dipi. ing. 1.18.40. Briggleden 6, 00850 Hrfors 85, tel. 680 939. 
Kasanen, Tapio, tekn. lie. 1.72.51. 1.38.80. Yläkonnunkuja 5 E, Sökö, 

tel. 8015 046.
Kasurinen, Esko, dipi. ing. 1.18.35. Villebrådstigen 1 C, 02100 Hagalund, 

tel. 669 815.
Kolkki, Raimo, dipi. ing. 1.38.60. Valkjärviv. 6, 02130 Hagalund 3, tel. 

466 533.
Kreula, Seppo, dipi. ing. 1.55.36. 02280 Puolarmetsä, tel. 328 022.
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Lampio, Eero, tekn. dr. 1.38.90. Seunalav. 30 В 3, Kervo, tel. 245 437. 
Leinonen, Taisto, dipi. ing. 1.66.65. Risviksv. 2 C 36, 00200 H:fors 20, tel. 

671 390; C-tel. 238.
Leisio, Sulo, dipi. ing. 1.72.45. Fjärde linjen 14 В 47, H:fors 53, tel. 765 320. 
Leppävuori, Seppo Ilmari, 1.69.60. Tomtebackav. 17—23, 02200 Ängkulla, 

tel. 427 165.
Linden, Kai, 1.38.80. Bodv. 2 A 30, 00390 H:fors 39, tel. 542 121. 
Lukkarinen, Esko, dipi. ing. 1.66.50, 1.79.10. Tölötorgsg. 7 A 19, 00260 

H:fors 26, tel. 408 030, C-tel. 928.
Löfgren, Kaj-Erik, fil. lie. 1.69.45. Gungv. 9 В 46, 00940 H:fors 94, 

tel. 306 702.
Mårtenson, Gunnulf, tekn. lie. 1.72.12. Armas Launis v. 3 A, 02600 Al

berga, tel. 514 366.
Palonen, Vesa, dipi. ing. 1.72.05. Vågtoppen 5 В 40, 02320 Stensvik. 
Parviala, Asko, tekn. lic. 1.38.33. Björnv. 40, H:fors 80, tel. 789 040. 
Paunonen, Matti, tekn. lic. 1.26.28. Skogsbjörnsv. 7 F 40, Hagalund, tel. 

466 961.
Pyökäri, Tauno, prof., 1.17.31, Smidarvägen 1 P, 02130 Hagalund, tel. 

466 240; C-tel. 209.
Rautanen, Esko, dipi. ing. 1.66.71. Fiskgjusv. 4 D 20, 02620 Karabacka. 
Salo, Timo, tekn. lic. 1.69.01, 1.69.20, 1.69.21. Sököv. 15 F 161, 02360 

Sökö, tel. 8015 237.
Simula, Olii, dipi. ing. 1.79.32 Södra Hesperiag. 34 A 18, 00260 H:fors 26, 

tel. 445 009; C-tel. 236.
Sinkkonen, Juha, tekn. lic. 1.69.40. Grönbackagr. 3 HH 231, 02710 Grön

dal, tel. 595 346; STF 677.
Suni, Ilkka, dipi. ing. 1.69.60. Vuorit. 23—25 F, 02710 Gröndal, tel. 

596 617, STF 675.
Suntola, Tuomo, tekn. dr. 1.69.60. Malmg. 40 A 8, H:fors 10, tel. 601 819. 
Tuomi, Turkka, 1.69.20, Risviksv. 2 A, 00200 H:fors 20, tel. 671 679. 
Turunen, Olof, dipi. ing. 1.69.50. Gamla chaussén 12 B 14, H:fors 30, 

tel. 578 697.
Urpo, Seppo, tekn. lic. 1.26.35. Fiskgjusg. 3 B 22, 02620 Karabacka, tel. 

596 132, C-tel. 548.
Wahlström, Björn, tekn. lic. 1.48.50. Otakallio 1 A 5, Otnäs, tel. 464 278. 
Valtonen, Martti, tekn. lic. 1.55.60. Pouttuv. 13 A 4, Hrfors 40, tel. 

577 714; C-tel. 544.
Wiik, Tapio, tekn. lic. 1.69.55. Miekka 1 A 5, 02600 Alberga tel. 779 689; 

C-tel. 398.
Wiio, Aaro, tekn. lic. 1.74.35 Ångkulla 2 A 12, 02200 Ångkulla, tel. 

425 266.
Ylinen, Raimo, dipi. ing. 1.48.05. Sökögr. 2 B 13, 02360 Sökö, tel. 

801 8713; C-tel. 501.
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2. Avdelningen för teknisk fysik:
Hemilä, Simo Olavi, tekn.dr., 2.56.48. Norrsvängen 35 A 4, H:fors 20, 

tel. 676 350.
Kelhä, Väinö, tekn. lis. 2.44.70. Abelnsg. 10 F 36, Mattby, tel. 880 434.
Kuronen, Timo, fil. kand. 2.61.46. Puikkari 3 В 13, 02780 Långvik, 

tel. 811 747.
Pesonen, Jukka, dipi. ing. 2.44.70. Hiidenkiukaant. 3 E 52, 00340 H:fors 

34, tel. 481 692.
Pöyry, Heikki, tekn. lis. 0.03.49. Jägareg. 26, tel. 655 689.
Pitkäranta, Juhani, dipi. ing. 0.03.49 Stenbäcksg. 6 В, 00250 Hrfors 25, 

tel. 417 735.
Saastamoinen, Jaakko Juhani, tekn.lic., 2.56.31. Pouttuv. 3 A 5, H:fors 40, 

tel. 575 366.
Tarjanne, Risto, dipi. ing. 2.56.34. Sakara 2 L 145, 0094 H:fors 94, tel. 

303 725.
Tiainen, Olli, tekn.dr. 2.56. Svedjefällarv. 1 N, Hagalund, tel. 462 334.
Uuspää, Pentti, fil. dr. 2.61.96. Käenkuja 4 В 18, 00500 Hrfors 50.
Viriamo, Jorma, tekn. lis. 2.56.67. Akselinpolku 7 F, Mattby, tel. 880 806.

3. Maskiningenjördsavdelningen:
Aho, Kauko, prof., 3.14.25. Muinaishaudank. 10 E 23, 33710 Tammerfors 

71, tel. 931-630 391.
Autere, Eugen, dipl.ing. 3.67.60, 3.67.65. STF, Metallurg, lab., tel. 460 011 

/214.
Hannuksela, Jaakko, dipl.ing., 3.22.45. Professorv. 8, Hrfors 33, tel. 

482 267; C-tel. 664.
Heinonen, Kaarlo Henrik Juhani, dipl.ing., 3.34.10. Ripuby, Sjöskog, tel. 

897 675.
Heiskanen, Heikki, tekn. dr. 3.53.30, 3.53.31, Tennisv. 2 D 44, 02100 

Hagalund, tel. 460 668.
Henriksson, Åke, dipl.ing., 3.51.40. Parksvängen 21 D, Hrfors 20. 
Karjalainen, Jorma, dipl.ing., 3.34.40. Dyningsv. 14 В 20, 02320 Stensvik, 

tel. 8016 883; C-tel. 674.
Kuosa, Aarno, ekon.lic. 3.22.41, 3.22.42. Karrigränd 4, Hrfors 75, tel. 

372 841.
Kytölä, Heikki, dipl.ing., 3.62.15. Stora Ullholmsv. 1 D 36, Hrfors 96, 

tel. 315 302.
Lahtinen, Ilmari, dipl.ing., 3.58.30. Lingonåsen 38, Hrfors 93.
Lehtinen, Pentti, dipl.ing., 3.53.50. Nyckelpigsv. 2 A, Hagalund 2.
Lehto, Jukka, ing. 3.22.29 Vallamov. 21 a 22, 04200 Kerava, tel. tj. 10 451; 

C-tel. 664.
Lehto, Toivo Matti Armas, dipl.ing., 3.58.25. Näsiäni. Dickursby, tel. 

833 493.
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Lindblad, Leo, dipi. ing. 3.67.51, 3.67.52, 3.67.58. Hagnuskärrsar. 2, 00430 
H:fors 43, tel. 536 286.

Lumme, Aulis, logonom, 0.00.25. Tennisv. 3 D, Hagalund, tel. 465 764. 
Malen, Jouko, dipl.ing., 3.34.30. Kuggr. 3 F 42, 01620 Mårtensdal, C-tel. 

674.
Meckelborg, Eero, hum.kand., 3.22.35. Riihikallio, Hyrylä, tel. 254 318; 

C-tel. 664.
Mikkola, Erkki, dipl.ing., 3.62.30. Imatran Voimas bostadsområde 3 В, 

21100 Nådendal, tel. 921-751 601; C-tel. 703.
Mäkinen, Pentti, dipl.ing., 3.24.20. Mörtvägen 1, Gäddviken, tel. 428 633. 
Ottosson, Christer, dipi. ing. 3.67.67. Kaakkurinkuja 7, 00200 H:fors 20, 

tel. 676 104.
Pakkala, Liisa, dipl.ing., 3.51.15, 3.51.20, 3.51.25. Parksvägen 19 A, 

H:fors 20, tel. 672 335.
Pesonen, Jarmo, dipi. ing. 3.24.21. Drumsövägen 24—26 B, tel. 622 337. 
Poltto, Esko, dipl.ing., 3.14.30. Björnv. 51, H:fors 80, tel. 788 522.
Ranta, Osmo, dipl.ing. 3.53.31. Otakallio 3 B, 02150 Otnäs, tel. 463 152. 
Reimavuo, Jyrki, dipl.ing., 3.76.00. Vågtoppen 7 B, 02320 Stensvik, tel. 

801 6081.
Saari, Jorma, dipl.ing., 3.53.10. Nederporten 4 B 16, Romens.
Salmi, Elsa, dipl.ing. 3.51.45. Bembölev. 21 B, 02700 Grankulla.
Saxen, Rolf, dipl.ing., 3.22.45. Gyldensg. 6 D, Hrfors 20, tel. 670 436; 

C-tel. 664.
Seppälä, Simo, dipl.ing., 3.62.20. Bäckvägen, 02300 Mårtensbacka, tel. 

881 344, C-tel. 703.
Siltanen, Eero, fil.kand., 3.53.51. Rosengårdsv. 26, H:fors 30, tel. 577 205. 
Sukselainen, Juhani, tekn.lic., 3.24.15. Mörtstigen 3 B, Finnå, tel. 886 780; 
C-tel. 958.
Tammisalo, Toivo, dipl.ing., 3.15.35. Mantalsv. 28, H:fors 68, tel. 725 135. 
Vanhatalo, Jukka, dipl.ing., 3.34.05. Vandabacken 1 A 28, 01730 Vanda 2, 

tel. 893 593.
Veräjänkorva, Jorma, dipl.ing., 3.22.27. Seunalant. 15 B, 04200 Kervo, tel. 

245 884; C-tel. 664.
Vuori, Erkki, dipl.ing., 3.51.30. Maskuv. 6 A 3, H:fors 28, tel. 411011. 
Vakant: 3.15.26, 3.67.56, 3.67.58, 3.24.21, 3.34.36, 3.53.33, 3.67.07, 

3.67.08, 3.67.09.
)

4. Träförädlingsavdelningen:
Arhippainen, Bengt, dipl.ing. 4.23.06, Observatorieg. 4 A 8, 00140 H:fors 

14, tel. 625 365.
Arho, Klaus, dipi. ing. 4.75.04. Ylisrinne 5 as. 2, 02210 Romes, tel. 

880 482.
Ebeling, Kari, PHD, 4.21.05. Tiaisenmäki 24 B, 37120 Nokia, 931- 

412 727.
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Hosia, Matti, dipl.ing., 4.28.20, Topeliusg. 27 A 16, H:fors 25, tel. 
491 688.

Huhtanen, Heikki, tekn.lic. 4.75.04, Kuhapolku 7 A 4 02170 Gäddvik, 
tel. 426 818.

Janson, Jan Olof, fil.lic., 4.19.05. Kuusikallionkuja 3 В 22, Ruomela, tel. 
672 068.

Klemola, Aarno, tekn.dr. 4.19.05. Yhtyneet Paperitehtaat Oy, 37600 Vai- 
keakoski.

Manninen, Mikko, dipl.ing., 4.75.11. Näshöjdsgränd 2 A 1, H:fors 35, tel. 
484 407.

Nilsen, Hannu, tekn.lic., 4.23.04. Nejlikav. 5 В 30, Dickursby, tel. 833 465. 
Piikanen, Martti, dipi. ing. 4.75.05, Linnaistenk. 14 В 16, 08100 Lojo 10, 

tel. 912-1180.
Poltto, Esko, dipl.ing. 4.28.22. Bjömv. 51, 00800 H:fors 80, tel. 788 522. 
Seppälä, Eino, tekn.lic., 4.19.05. Adolf Lindforsv. 5 A, H:fors 40, tel. 

574 386.
Solatie, Ilmari, dipl.ing., 4.28.21. Värmobackav. 8 C, H:fors 36, tel. 

553 329.
Usenius, Arto, dipl.ing. 4.28.15, As. Oy Vesantalo 02180 Mankkaa, tel.

424 092, tel.tj. STF 268.
Vakant: 4.28.10.

5. Kemiska avdehingen:
Brendenberg, Johan В-son, tekn.dr., 5.04.62. Neste Oy, Kullo, tel. 915- 

23 202.
Enari, Tor-Magnus, prof., 5.70.64. Morsviksv. 1 H, H:fors 20, tel. 674 824. 
Hase, Tapio, doc., 5.04.60, 02540 Kylmälä, tel. 264 837; C-tel. 767. 
Johansson, Allan, tekn.dr., 5.35.60. Maring. 4 В, 00160 H:fors 16, tel. 

637 325; C-tel. 756.
Linko, Matti, tekn.dr. 5.70 Uudenkirkont. 8 A, 02130 Hagalund 3, tel. 

463 021.
Maikki, Yrjö, tekn.dr., 5.70.62. Sydvästpassagen 19, H:fors 20, tel. 675 866. 
Möttönen, Kalervo, tekn.lis. 5.70.66, STF:s Livsmedelslaboratori, 222— 

622.
Niinistö, Lauri, tekn.dr., 5.35.05 Katriinas sjukhus, Sjöskog, tel. 897 553; 

C-tel. 752.
Nikkilä, Olavi, prof., 5.70.60. Grundv. 13 A, H:fors 33, tel. 486 393. 
Nummi, Martti, fil.dr., 5.30.64. OAS 2 C, Otnäs, tel. 465 268.
Oura, Erkki, fil.dr. 5.30.68, Oy Alko Ab, Salmisaarenranta 7, tel. 642 911. 
Saurola, Pertti, fil.kand., 5.30.62 Haga sportv. 4 A 8, H:fors 32, tel. 

574 312.
Siltanen, Eero, fil.mag., 5.30.66. Rosengårdsv. 2, H:fors 30, tel. 577 205.
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Uhlenius, Robert, tekn.lic., 5.31.60. Nordostpassagen 12 A 15, H:fors 20, 
tel. 674 056.

Vakant: 5.30.60 och 5.31.64.

6. Bergindustriavdelningen :
Elo, Seppo, dipl.ing. 6.33.20 Rosag. 2 a 26, 00520 H:fors 25, tel. 449 347; 

C-tel. 992.
Forsten, Jarl, tekn.dr., 6.45.25, Fallgränd 5 c 14, 01600 Myrbacka, tel. 

531 661; C-tel. 612.
Hjelt, Sven-Erik, tekn.dr., 6.33.05, 6.33.31. Dyviksv. 4 A, H:fors 20, tel. 

674 563; C-tel. 992.
Hyvärinen, Olli, tekn.dr., 6.37.20. Outokumpu 04, Verket i Björneborg, 

Björneborg.
Jalander, Holger, dipl.ing., 6.33.15. Koroisv. 6 b D, H:fors 28, tel

412 486.
Järvimäki, Paavo, fil.mag., 6.33.25. Otakallio 3 A, Otnäs, tel. 462 631.
Ketola, Matti, tekn.dr., doc., 6.33.30. Filpsv. 2 C 14, Mattby, tel. 889 932.
Kivilahti, Jorma, dipi, ing., 6.45.30. Kajanag. 4 В 30, 00510 H:fors 51. 
Kleemola, Heikki, tekn.dr., doc. 6.65.23. Regnbågen 3 K 166, Hagalund, 

tel. 463 007; C-tel. 950.
Mikkola, Pekka, dipl.ing., 6.33.11, 6.33.01, 6.33.02, Dykandsv. 6, 00200 

H : fors 20, tel. 670 808.
Niini, Heikki, fil.dr., doc., 6.33.80. Krokholmsv. 7 C, H:fors 98, tel.

314 486.
Peltoniemi, Markku, tekn.lic., 6.33.11, 6.33.12 Pouttuv. 9 A 6, 00400 

Hrfors 40, tel. 583 107; C-tel. 636.
Saanio, Veli, dipl.ing., 6.32.20, 6.32.25, Bergkullav. 12 A, 00390 Hrfors 39, 

tel. 542 754.
Salonen, Lasse, tekn.dr., 6.65.02. Onkiniemenkatu 9 D 30, Tammerfors 23, 

tel. 931-480 711/21.
Tubisela, Jorma, vicehäradshövding, 8.29.50. Alakartanontie 2 C 72, 02360 

Sökö.
Tunturi, Pekka, tekn.lic. 6.37.40. Trädgårdsv. 12 В, 02260 Finnträsk, tel. 

880 652; C-tel. 624.

7. Byggnadsingenjörsavdelningen
Aalto, Jukka, dipl.ing., 7.50.47. Romensplatsen 6 E, Romens.
Ahti, Alvar, dipl.ing., 7.63.45, 7.63.50. Storsvängen 9 b В 23, Hrfors 20, 

tel. 675 315.
Halme, Alpo, arkitekt, 7.43.16. Norov. 12 01600 Myrbacka, tel. 532 713. 
Hannus, Matti, dipl.ing. 7.11.15.
Havukainen, Yrjö Olavi, dipl.ing., 7.11.35. Svensksundsv. 11, Hrfors 95, 

tel. 321 855.
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Heikkonen, Jaakko, ekon. mag., 7.63.40. Elo vägen 96—98 B, H: fors 66, 
tel. 749 857.

Hietala, Raimo, dipl.ing., 7.63.60. Äldersmansv. 18 E 11, H:fors 62. 
Hiltunen, Pekka, arkitekt., 7.43.17. Mossbergsgränden 2 E 91, Romens, tel. 

889 110.
Hintikka, Jorma, dipl.ing., 7.10.61. Virvelgr., 4 В 25, Myrbacka, tel. 

532 959.
Hirsto, Ilkka, dipl.ing. 7.25.31. Kuhatienahde 2 D 21, 02170 Gäddvik, tel. 

427 449.
Junnila, Juhani, dipl.ing., 7.71.50. Grinelbackav. 23, H:fors 65, tel. 272 513. 
Kanerva, Pekka, dipl.ing., 7.43.08. Solgränden 4 В 36, Hagalund 2, tel. 

423 018.
Kankainen, Jouko, dipl.ing., 7.63.30, 7.63.35. Runebergsg. 8 B 11, H:fors 

10, tel. 449 351.
Kaurila, Arvi, dipl.ing., 7.25.25. Lavbergsv. 4 F, 02120 Hagalund, tel. 

462 872.
Kavonius, Aarno, dipl.ing., 7.73.16. Ristalant. 3 A 13, 00300 H:fors 30, 

tel. 581 656.
Kiiras, Juhani, dipl.ing., 7.63.15, 7.63.30. Ivisnäsv. 2 F, Ivisnäs, tel. 883 995. 
Kirkkomäki, Leevi, dipl.ing., 7.25.25. Flyttfågelstråket 12, 02670 Tavast- 

berga.
Kivekäs, Lasse, dipl.ing., 7.12.25. Otakallio 3 B, Otnäs, tel. 461 523. 
Kleemola, Pauli, dipl.ing., 7.25.25. Kallioimarteent. 13 A, Hiekkaharju, tel. 

834 921.
Koivu, Teuvo, dipl.ing., 7.63.55. Strömfåragränden 6 D, Myrbacka, tel. 

648 401.
Korpela, Kauko, fil.dr,, 7.50.05. 7.50.10. Tjälstensv. 3 B, H:fors 71, tel. 

377 698.
Kuuskoski, Mauri, dipl.ing., 7.25.25. Suursaari, 01760 Sjöskog, tel. 897 822. 
Laakso, Pentti, ing. 7.73.21., Spårstigen 8, 00750 H:fors 75, tel. 371 924. 
Loikkanen, Pentti, dipl.ing., 7.11.20, 7.11.25. österporten 1 D 24, Ängs- 

kulla, tel. 881 512.
Lundström, Helmer, dipl.ing., 7.63.50. Täljstensv. 9 A 3, H:fors 71, tel. 

757 435.
Muróle, Pentti, dipl.ing., 7.71.45. Ilkkav. 2, Hrfors 32, tel. 575 139. 
Mäkelä, Esko, dipl.ing., 7.63.50. Köpingsv. 26 В 17, Grankulla, tel. 

502 724.
O ri vuori, Seppo, dipl.ing., 7.54.40. Tallv. 9 В 13, Hrfors 27.
Paasikallio, Kari, dipl.ing., 7.54. Ulfsbyv. 27 d G, 00350 Hrfors 35, tel. 

555 790.
Perjo, Paavo, dipl.ing., 7.43.07. Sinebrychoffsg. 5, Hrfors 12, tel. 655 252. 
Pertovaara, Heikki, tekn.lic., 7.71.55. Ritobergsv. 7, Hrfors 33, tel. 481 113. 
Pihiäjavaara, Sven, fil.dr., 7.43.37., Sjöallé 3 A, 00200 Hrfors 20, tel. 

672 741.
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Poijärvi, Heikki, tekn.dr., 7.43.45. Silversundsv. 5, H:fors 57, tel. 688 892. 
Poltto, Esko, dipl.ing., 7.71.65. Björnv. 51, H:fors 80, tel. 788 522. 
Puustjärvi, Viljo, prof., 7.25.25. Riihikallio, 04300 Hyrylä, tel. 253 853. 
Ryynänen, Viljo, prof., 7.25.25. Ladugården, H:fors 71, tel. 378 268. 
Saarela, Seppo Einari, dipl.ing., 7.11.36. Stormyrv. 26 В 16, H:fors 32, 

tel. 574 135.
Saarimaa, Juho, dipl.ing., 7.43.35. Hoplaksv. 8 A 18, H:fors 33, tel. 

481 054.
Salmivaara, Heikki, dipl.ing., 7.71.45. Jääskisv. 22, Bredviken.
Salo, Ilpo Tapio, dipl.ing., 7.54.45. Regnbågen 3 C 57, Hagalund, tel. 

462 559.
Seppälä, Kustaa, agr.forst.dr., 7.25.25. Karstulav. 2 A 30, H:fors 55, tel. 

766 206.
Seppänen, Harri, agr.forst.dr., 7.25.15, 7.73.10, Pörtst. 9 D, 00630 

H:fors 63.
Sneck, Tenho, dipl.ing., 7.43.36. Alberga, tel. 515 951.
Teräs, Erkki Matias, dipl.ing., 7.11.36. Skumbr. 3 C, Myrbacka, tel. 536 705. 
Tuokko, Yrjö, ekon .mag. 7.63.40. Granv. Domsby, tel. 864 136. 
Vääriskoski, Esko, fil.kand., 7.25.25. Uppbyv. 7 I 87, H:fors 84.
Yletyinen, Pentti, tekn.dr., 7.73.25. Såv. 3 В 12, Friby.

8. Lantmäteriavdelningen:
Ahonen, Leo Ensio, 8.20.38, 8.20.39. Vinkelg. 3 b A, H:fors 17, tel. 

662 870.
Alkula, Lauri, vicehäradsh., 8.29.40, 8.29.45. Tummehtens v. 4 E 59, H:fors 

82, tel. 786 938.
Enäjärvi, Martti, vicehäradshövd. 8.29.35. Herrgårdsv. 9 A 23, 00330 

H:fors 33, tel. 487 447; C-tel. 815.
Harju, Erkki Sakari, dipl.ing., 8.57.35, 8.57.40. Fullmånen 1 A, Olars, 

tel. 883 611.
Hirviniemi, Heikki
Jauhiainen, Erkki, fil.dr., 8.20.55. Tähtit. 3 В 4, 00390 H:fors 39, tel. 

542 972.
Kantola, Jorma, tekn.lic., 8.20.44, 8.20.05. Långskanksv. 6 A 1, Hagalund, 

tel. 464 700.
Kauranne, Kalevi, bitr.prof., 8.20.26. Vargv. 10 C 80, H:fors 80, tel. 

789 426.
Kettunen, Mauri Kalevi, dipl.ing., 8.20.60. Talkov. 16 D, H:fors 66, tel 

740 570.
Lehto, Jukka, dipl.ing.
Leppänen, Harri, dipl.ing., 8.57.30. Kyrkov. 14—16 A, 02700, Grankulla. 
Lumme, Aulis, logonom, rektor, 8.20.45. Tennisv. 3 D, Hagalund, tel. 

465 764.
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Martimo, Pentti, dipl.ing., 8.57.12. Sjötullsg. 13 C 86, H:fors 17, tel. 
635 657.

Myhrberg, Olavi, tekn.lic., 8.20.05. Kärrdäldsv. 8 A 13, H:fors 63, tel. 
745 833.

Mäittälä, Ahti, agr., 8.20.30. Hansev. 2 A 19, Borgå 10.
Moukka, Pirkko Tuulikki, dipl.ing., 8.57.11. Otakallio 1 A, Otnäs, tel.

460 125.
Peltola, Jouko, dipl.ing., 8.20.06. Ågränsgränden 4 C 39, Myrbacka, tel. 

538 531.
Puustjärvi, Viljo, prof., 8.20.26. Riihikallio, Hyrylä, tel. 253 853.
Raevaara, Heikki, dipl.ing., 8.57.15. Tomplanen 3 bost. 44, Hagalund, tel.

461 596.
Saarenheimo, Juhani, fil.kand. 8.20.50. Kastelholmsv. 3 E, H:fors 90, tel. 

333 612.
Salmenperä, Hannu Tapani, tekn.lic., 8.57.11. Karabackasv. 2 В 46, 02620 

Karabacka.
Savolainen, Aino, dipl.ing., 8.57.20. Svedjeplogsst. 3, H:fors 34, tel. 

677 180.
Sorjonen, Seppo Sakari, dipl.ing., 8.57.26. Ulfsbyv. 19 c A, H:fors 35, 

tel. 13 930.
Vahala, Matti Erkki, 8.57.41. Rahakivenkuja 2 E 37, 00710 Hrfors 71. 
Vainio-Mattila, Ilkka, agr.forst.dr., 8.20.35. Visarv. 25, Tavastberga, tel. 

846 257.
Vanhala, Pentti, vicehäradshöv. 8.29.25. Yläportti 4 В 22, 02210 Romes. 
Vataja, Pentti, vicehäradsh., 8.20.80. Kaksoismäki 16, 02400 Kyrkslätt, 

tel. 711 058.
Veriö, Aarne, dipl.ing. 8.06.35, 8.06.30, Gmvfogdev. 42, Vanda. 
Viitanen, Pertti, dipl.ing., 8.57.35. Talvisillankatu 1 A 3, 05830 Hyvinge. 
Viljanen, Kalervo, dipl.ing., 8.57.41. Lungvattenst. 7 G 89, 01600 Myr

backa, tel. 437 075.
Wuorenrinne, Heikki, fil.lic., 8.20.57. Källstrand 23 d 36, Källstrand, tel. 

500 121/270.
Vähä-Piikkiö, Mikko, dipl.ing., 8.20.06. Klappbrinken 12 D, Källstrand, 

tel. 599 128.
Vakant: 8.20.90.

9. Arkitektavdelningen:
Armila, Markku, arkitekt, 9.08.15, 9.08.16. Louhiv. 8, Hrfors 61, tel. 

797 904.
Bergius, Pentti, dipl.ing., 9.36.12. Pörtsstigen 12 A, H:fors 63, tel. 

744 757.
Hagner, Marita, tekn.lis. 9.36.03 Heikelsvägen 7, 02700 Grankulla, tel. 

500 756.
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Halme, Alpo, arkitekt, 9.08.30. Rännilsv. 12 C 21, 01600 Myrbacka, tel. 
532 814.

Hausen, Marika, fil.mag., 9.27.31. Kaskenkatu 11 D, Åbo 70.
Heino, Raimo, konstnär, 9.60.36. Backav., 02760 Domarsby, tel. 863 042. 
Heinonen, Erkki, konstnär, 9.60.36. Långv., Frisans, tel. 882 031. 
Hämäläinen, Kauko, konstnär, 9.60.36. Smedjebackav. 9, H:fors 36, tel. 

554 815.
Ingervo, Pertti, arkitekt, 9.60.40, Rusthållargränden 2, Hrfors 91, tel. 

332 240.
Jaatinen, Toivo, bildhuggare, 9.60.31. Bertasby, tel. 271 768.
Katajarinne, Veli-Matti, dipl.ing., 9.09.30. Kyrkslätt, Gunnarsby, tel. 

291 729.
Koivisto, Ilkka, fil.dr., 9.36.75. Högholmen, Hrfors 17, tel. 654 845. 
Koskinen, Jouko, arkitekt, 9.09. Aurorag., 9 B 14, Hrfors 10, tel. 493 293. 
Kosonen, Mauno, fil.kand. 9.36.30, Piksgränd 3 C, 00680 Hrfors 68, 

tel. 847 237.
Kuittinen, Antero, tekn.dr. 9.09. Tanhuani. 4 C, 00940 Hrfors 94, tel. 

303 871; C-tel. 502.
Kukkapuro, Yrjö, inredningsarkitekt, 9.60.15, 9.60.16. Alpv. 25, Grankulla, 

tel. 501 618.
Lehikoinen, Jyrki, arkitekt, 9.36.06. Pyttisv. 11, 00600 Hrfors 60, tel. 

793 220; C-tel. 528.
Lempiäinen, Liisa, agronom, 9.36.70. Femgränsv. 28, Hrfors 63, tel. 

749 733.
Murros, Hannu, arkitekt, 9.09.35. Smedsgatan 19 D 58, Hrfors 15, tel. 

627 505.
Mänty, Jorma, tekn.lic., 9.36. Nordsjöv. 10 В 40, Hrfors 98, tel. 313 964. 
Peitso, Martti, bildhuggare, 9.60.31. Brunnsgatan 3, Ekenäs, tel. 911-12 328. 
Pekkala-Seppänen, Marja, arkitekt, 9.60.23, Fabriksg. 34 d D 6, Hrfors 15, 

tel. 652 669.
Perkkiö, Paavo, arkitekt, 9.60, Sjötullsg. 25 A 5, 00170 Hrfors 17, tel. 

629 833.
Riihelä, Pentti, arkitekt, 9.36, Louhisv. 1 G, Hagalund 3, tel. 462 550. 
Routio, Pentti, arkitekt, 9.60, Brändöv. 35, 00570 Hrfors 57, tel. 689 119; 

C-tel. 520.
Saarenheimo, Ulla, fil.mag. 9.52.30, Kastelholmsv. 3 E 86, 00900 Hrfors 

90, tel. 333 612.
Saari, Jorma, dipl.ing., 9.09.40. Alaportti 4 В 16, Romes, tel. 458 228. 
Sinisalo, Antero, fil.kand., 9.27.40. Vandabacken 3 В 52, Vanda 2, tel. 

893 677.
Sukselainen, Pirkko, arkitekt, 9.36.25. Mörtst. 3 B, 02260 Finnå, tel. 

886 780.
Suvitie, Heikki, arkitekt, 9.08. Ida Albergs v. 3 A, Hrfors 40, tel. 577 241. 
Tiula, Martti, arkitekt, 9.08. Mielikkiv. 16, Hrfors 75, tel. 373 301.
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Tuttujew, Jaakko, dipl.ing., 9.36.13. Fornbyv. 3, H.fors 64, tel. 726 287.
Valjakka, Eero, arkitekt, 9.52, Prästbackav. 37, 00630 H:fors 63, tel. 

740 266; C-tel. 510.
Vanhala, Pentti, vicehäradshöv. 8.29.25. Yläportti 4 B, 02210 Romes, 

tel. 889 801.
Viitala, Pentti, fil.lic., 9.36.30. Kyrkov. 15 В 57, Grankulla, tel. 501 351.
Virtanen, Pekka, tekn.lic., 9.36.16. Kelokuja 4 E, Karhula, tel. 952-63 519.
Vuorela, Pertti, pol.lic., 9.36.35, 9.36.40. Svärd 1 A 10, 02600 Alberga, 

tel. 517 325.
Vuorio, Matti, arkitekt, 9.36. Nervandersg. 12 A, H:fors 10, tel. 495 033.
Väänänen, Eero, överarkitekt, 9.36.02. Kottbyv. 27, H:fors 60, tel. 796 765.
Väänänen, Pentti, arkitekt, 9.36. Tennisst. 2 E, Hagalund, tel. 460 786.
Ylinen, Jaakko, tekn.lic., 9.60.03. Skatuddsg. 3 A 6, H:fors 16, tel. 626 048.
Vakant: 9.09.00, 9.27.04, 9.27.36, 9.36.06, 9.36.07, 9.36.14, 9.36.15, 

9.36.22, 9.36.25, 9.36.26, 9.36.47, 9.36.49, 9.36.63, 9.36.64, 9.36.65, 
9.36.66, 9.36.69, 9.36.71, 9.36.72, 9.36.74, 9.52.00, 9.60.02, 9.60.04 
och 9.60.23.

Docenter:

Aaltio, Erkki Aulis, tekn.dr. Papperskemi, 4.21.05. Nuottatie 4 B, Lojo, 
tel. 912-12 80.

Arponen, Jouko Sakari, tekn.dr. Kvantmekanik.
Asanti, Paavo Kalevi, dr.-ing. Gjuteriteknik, 3.67.67. Otakallio 2 A 10, 

Otnäs, tel. 464 056, 461 811.
Bergström, Rudolf Alarik Matias, med.kir.dr., prof., Bioelektronik, 1.66.60. 

Hagtornsv. 21—27 C, H:fors 32, tel. 579 540, 650 211.
Blanz, Friedrich, tekndr. Arbetspsykologi, 3.53.56. Jätterösv. 2 C 28, 

H:fors 34, tel. 481 256; C-tel 664.
Bredenberg, Johan В-son, tekn.dr. Organisk kemi, 5.04.62. Neste Oy, Kullo, 

tel. 915-23 202.
Collan, Heikki Kaarlo Sakari, tekn.dr. Fysik av låga temperatur. Koppar- 

uddsv. 1 В 17, 00200 H:fors 20, tel. 622 133; C-tel. 435.
Enebäck, Carl, tekn.dr. Organisk kerni. Björneborgsv. 5 R, Hrfors 35, tel. 

551 991.
Forstén, Jarl, tekn.dr. Metallära, 6.45. Fallgränd 5 C 14, Myrbacka, tel. 

tel. 531 661; C-tel. 612.
Graeffe, Ralf, tekn.dr. Elektronfysik. Antinmäenk. 17, 06100 Borgå 10, 

377 174.
Halme, Aarne, tekn.dr. System- och regleringsteknik.
Hase, Tapio Atso, tekn.lic. (Ph.D.) Organisk kemi. Kylmälä, tel. 264 837.
Heiskanen, Eero Sakari, prof. Metallteknologi. Åsbysket 1 В 55, Haga

lund, tel. 463 422, Gtel. 645.
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Heleskivi, Jouni Matti, tekn.dr. Elektronfysik. Fältspatsv. 5—9 P 96, 
00710 H:fors 71, tel. 378 536.

Hiismäki, Pekka Eljas, tekn.dr. Neutronfysik, 2.56.11. övergårdsv. 18 A 17, 
Sökö, tel. 801 6469; C-tel. 443.

Hjelt, Sven-Erik, tekn.dr. Tillämpad geofysik. Dyviksv. 4 A, H:fors 20, 
tel. 674 563; C-tel. 992.

Hyvönen, Veikko, tekn.dr., jur.dr. Fastighetsrätt. Hagsluttningen 2 N, Haga
lund.

Islander, Seppo, tekn.dr. Materialfysik. Santavuorent. 5 D, 00400 Hrfors 
40, tel. 583 583; C-tel. 439.

Jauho, Pekka Antti Olavi, fil.dr. Kärnfysik, 2.56.57, 2.56.58. Rådarev. 6 L, 
Hagalund, tel. 461 367, C-tel. 467.

Jäntti, Lauri Olavi, fil.dr. Analytisk kemi. Tennisstigen 2 G 79, Hagalund, 
tel. 465 808.

Kaila, Martti, tekn.dr. Industriell ekonomi. Manegeg. 2 a G, 01700 Hrfors 
17, tel. 654 476; C-tel. 664.

Kajamaa, Mauno Daniel, tekn.dr., prof. Kartografi, 8.57.40. Drumsöv. 6 A 
10, Hrfors 20, tel. 692 3204, C-tel. 515.

Kajanne, Paavo Jaakko Jooseppi, tekn.dr. Organisk kemisk teknologi. Al- 
kutie 39 C, 00690 Hrfors 69, tel. 479 974.

Kantee, Lauri, tekn.dr. Fastighetslära. Docentv. 7 B, Hrfors 33.
Karttunen, Matti Antero, tekn.dr. Elverk. Bjömv. 3 C 27, Vasa, tel. 961- 

20 330.
Ketola, Matti Ilmari, tekn.dr. Tillämpad geofysik. Vilpunt. 2 C 15, Mattby, 

tel. 889 932.
Kleemola, Heikki, tekn.dr. Metallernas bearbetning och värmebehandling. 

6.65. Sateenkaari 3 K 166, 02100 Hagalund, tel. 463 007; C-tel. 950.
Klemola, Aarno, tekn.dr. Träkemi. Yhtyneet Paperitehtaat Oy, Lempäälän

tie 41 host. 7, 37620 Valkeakoski.
Korhonen, Kalle-Heikki, tekn.dr. Jordbyggnadsmekanik, 7.50.25. Mankans, 

Juhanila, Tuomaani., tel. 402 561.
Krusius, Matti, tekn.dr. Experimentell materialfysik, Tallv. 13. A. 7, 

02700 Hrfors 27, tel. 487 849, C-tel. 484.
Kuusi, Eino Juhani, tekn.dr. Isotoptekniska tillämpningar, 2.56.41, 2.56.42. 

Grundvägen 24 A, Hrfors 33, tel. 483 935; C-tel. 449.
Lampio, Eero Esa Johannes, tekn.dr. Akustik, 1.38.90. Seunalav. 30 В 3, 

04200 Kervo, tel. 245 437.
Liiri, Osmo Juhani, tekn.dr. Träskiveindustri, 4.28.09. Villav. Mattby.
Lilius, Kaj, tekn.dr. Processmetallurgi. Hjalmarv. 8 E, Hagalund, tel. 

463 967; C-tel. 623.
Lounasmaa, Mauri Viktor, tekn.dr. Organisk kemi. STFrs kemiska labora

toriet, tel. 460 011/587.
Luukkala, Mauri Veikko, fil.dr. Teknisk fysik, 2.44. Döbelnsg. 3 A 34, 

Hrfors 26, tel. 494 899.

3 11332/74
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Malinen, Raimo Pekka, tekn.lic. Fotogrammetri. Kvarndammsv. 16 D, 
H:fors 92, tel. 339 244.

Mäkipirtti, Simo, tekn.dr. Processmetallurgi, Outokumpu AB, Verket i 
Björneborg. Björneborg.

Maikki, Yrjö, tekn.dr. Livsmedelsteknologi, 5.70.62. Sydvästpassagen 19, 
H:fors 20, tel. 675 866.

Niini, Heikki Ilmari, fil.dr. Ekonomisk geologi, 6.33.80. Krokholmsv. 7 C, 
H:fors 98, tel. 314 486.

Nikkilä, Olavi Elis, fil.dr., agr.forst.dr., professor vid Statens tekniska 
forskningscentrum. Biokemi, 5.70.60. Grundv. 13 A, Hrfors 33, tel. 
486 393.

Nummi, Martti Olavi Ruben, fil.dr. Biokemi, 5.30.64. OAS 2 C, Otnäs, 
tel. 465 268.

Pietikäinen, Juhani, tekn.dr. Metallteknologi. Otakallio 3 A Otnäs, tel. 
461 365‘

Pihlajavaara, Sven, fil.dr. Byggnadsmaterialfysik, 7.43.37. Sjöallén 3 A, 
Hrfors 20, tel. 672 741.

Rautala, Pekka, tekn.dr. Teknisk fysik. Hjalmarv. 7 b, Hagalund, tel. 
462 157.

Salokangas, Jaakko Ilmari, fil.dr. Materialprovning, 3.67.10. Solnav. 32 A 
14, Hrfors 33, tel. 484 356.

Silvennoinen, Pekka Olavi, Ph.dr. Reaktorfysik. Granv. 4 A 18, 00270 
Hrfors 27, tel. 410 769.

Spring, Erik Alfred, fil.dr. Medicinsk elektronik. Gårdsbackabågen 3 G 
163, Hrfors 94, tel. 304 342.

Stenholm, Stig Torsten, Ph.D. Teknisk fysik. Borgströmsgr. 4 B, Hrfors 84, 
tel. 682 332.

Sundman, Knut Jacobus, tekn.dr. Träkemi. N. Hesperiag. 5, Hrfors 26, 
tel. 446 147.

Suomalainen, Heikki, agr.forst.dr. Biokemi. N. Järnvägsg. 11 A, Hrfors 10, 
tel. 496 414.

Talonen, Pentti Kalevi, tekn.dr. Industriell ekonomi, 3.22.43. Aspholmsv. 
9 B, Hrfors 96, tel. 315 293.

Tarjanne, Pekka Johannes, tekn.dr., professor vid universitetet i Helsingfors. 
Teoretisk fysik. Finnå, Meri-Hanikka, tel. 886 636.

Tervola, Jalo Veikko Eija, tekn.dr. Fastighetslära. Lotsg. 11 A, Hrfors 16.
Tunkelo, Eino, tekn.dr. Teknisk fysik, kärnfysik. Lipparinne 14 C, 02720 

Källstrand, tel. 599 362.
Tuomi, Turkka Olavi, tekn.dr. Elektronfysik. Risviksv. 2 A, Hrfors 20, 

tel. 671 679.
Tuominen, Heikki Ville, fil.dr. Geologi, 6.33.50. Slätberg, Bolarskog, tel. 

882 451.
Wahlgren, Otto Gösta, tekn.dr. Trafikteknik. Björnv. 32—34, 00800 

Hrfors 80, tel. 785 483.
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Laboratorieingenj öret:
Med grundlön:
Aaltonen, Pertti Aulis, fil.mag. Pappersteknik. Lognäsv. 10 E, H:fors 35- 

tel. 485 564; C-tel. 575.
Anttila, Jaakko Ilmari, tekn.lic. Metallära. Rönnvägen 47 A 1, 00270 H:fors 

27, tel. 484 646; C-tel. 617.
Aro, Martti Mikael, dipl.ing. Elektroteknik. Haltiav. 8 A 4, Hrfors 44, 

tel. 435 836; C-tel. 411.
Eriksson, Jarl-Thure, dipl.ing. Elektromaskiner. Nåldammsv. 3 F 49, Hrfors 

• te^' 398. Tjänstledig. Tjänsten håndhaves av dipl.ing. Pekka 
Sinivaara.

Fagerström, Bo Rainer, dipl.ing. Flygteknik. Skogsvalla, 02940 Aurora, tel. 
866 813; C-tel. 261.

Heinäsuo, Voitto Veli, dipl.ing. Elektrisk mätteknik. Mecheling. 25 A 46, 
Hrfors 10, tel. 495 411; C-tel. 356.

Hepojoki, Antti, dipl.ing. Vattenbyggnad. Lognäsv. 8 A, Hrfors 35, tel. 
488 290; C-tel. 493, 846.

Holmström, Marja, fil.lic. Lågtemperaturlaboratoriet. Ängskulla 7 В 14, 
Ängskulla, tel. 425 202; C-tel. 463.

Kailberg, Harri, tekn.lic. Trafikteknik. Jaktgränd 4 А 1, Hrfors 44. Tjänst
ledig. Undervisningen håndhaves av dipl.ing. Heikki Rintamäki.

Kanerva, Pekka Aimo Vilhelm, dipl.ing. Betonglaboratoriet. Solgränden 4 В 
36, Hagalund 2, tel. 423 018; C-tel. 716. Tjänstledig.

Kanko, Ilkka, dipl.ing. Teknisk kemi. Ågränsbr. 4 D 55, Myrbacka, tel. 
538 161; C-tel. 783.

Kautto, Hannu, dipl.ing. Grafisk teknik. Albertsg. 3 A 20, Hrfors 15- 
C-tel. 972.

Keski-Rahkonen, Olavi, dipl.ing. Fysik. Tjänstledig. Tjänsten håndhaves av 
dipl.ing. Helenius, Kari, livisnäsv. 2 C 41, 02260 Finnå, tel. 885 782.

Kolkki, Raimo Ilmari, dipl.ing. Laboratoriet för telefonteknik. Valkjärviv. 6, 
Hagalund 3, tel. 466 533; C-tel. 304. Tjänstledig 1.2,—30.6.1974. 
Undervisningen håndhaves av dipl.ing. Tossavainen, Matti.

Kuoppamäki-Kalkkinen, Riitta Irmeli, arkitekt. Samhällsplanering. Nordost
passagen 11 B, 00200 Hrfors 20, tel. 670 431; C-tel. 282.

Leppävuori, Seppo Ilmari, tekn.lic. Elektronfysik. Tomtebackav. 17—23, 
02200 Ängkulla, tel. 427 165; C-tel. 394.

Levänti, Oskari Valdemar, tekn.lic. Maskinbyggnadslaboratoriet. Pukkilav 
4 A, Hrfors 65, tel. 726 770; C-tel. 714.

Lindgren, Pentti, dipl.ing. Vägteknik. Bågsvängen 7 A 21, Hagalund.
Loikkanen, Pentti Juhani, dipl.ing. Brobyggnadsteknik. Österporten 1 D 24, 

Ängskulla, tel. 881 512; Gtel. 710.
Maasilta, Alpo, dipl.ing. Vattenresurslära. Beckasinv. 10, Hrfors 20, tel. 

678 622; C-tel. 404.
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Myhrberg, Olavi, tekn.lic. Institutionen för fastighetslära. Kärrdäldvägen 
8 A 13, H:fors 63, tel. 745 833.

Nieminen, Kalervo, tekn.lic. Oorganisk och analytisk kemi. Bergmansg. 23 
b A 9, H:fors 14, tel. 654 350; C-tel. 755.

Nykopp, Nils Christer Olof, dipl.ing. Radioteknik, Smedjeviksv. 9 В 30, 
H:fors 20, tel 673 767; C-tel. 546.

Palosuo, Pekka, dipl.ing. Verkstadsteknik. Tölög. 2 В 20, H:fors 10, tel. 
409 909; C-tel. 644.

Pennala, Erkki Johannes, dipl.ing. Laboratoriet för hållfasthetslära. 2. linjen 
11 B, H:fors 53, tel. 769 089. Tjänstledig. Tjänsten håndhaves av Jär
venpää, Iikka, dipl.ing. Klippstav. 1 D 49, Hrfors 44, tel. 436 340; 
C-tel. 733.

Pitkänen, Jorma Antero, tekn.dr. Förbränningsmotorer. Bredav. 73 D, Gran- 
kulla, tel. 502 254; C-tel. 723. Tjänstledig. Tjänsten håndhaves av 
dipl.ing. Juva, Ari, Köpingsv. 34 E 51, 02700 Grankulla, tel. 502 605; 
C-tel 723.

Rautanen, Esko, dipl.ing. Tillämpad elektronik. Kalasääksent. 4 D 20, 
02620 Karakallio, tel. 596 842; C-tel. 947.

Ristaniemi, Olli Sakari, dipl.ing. Teoretisk elektroteknik. Tjänstledig. 
Tjänsten håndhaves av dipl.ing. Ylinen, Raimo, Sökögränd 2 B 13, 
02360 Sökö, tel. 8018 713; C-tel. 501.

Saarinen, Seppo Olavi, dipl.ing. Bilteknik. Länsiportti 4 A 2, 02210 Romes, 
tel. 882 141; C-tel. 862.

Salo, Ilpo, dipl.ing. Byggnadsmekanik. Regnbågen 3 C 57, Hagalund, tel. 
462 559; C-tel. 495.

Sarkio, Pertti, dipl.ing. Organisk kemi. Beckasinv. 3 B, Hrfors 20, tel. 
670 968; C-tel. 787.

Savolainen, Aino, dipl.ing. Institutionen för fotogrammetri. Svedjeplogsst. 3, 
Hrfors 34, tel. 677 180.

Seppä, Ilari, tekn.lic. Kemisk apparatteknik. Tjänstledig. Tjänsten hand- 
haves av dipl.ing. Salminen, Kari, Nystadsv. 7 B, Hrfors 35, tel. 
550 693; Gtel. 776.

Seppälä, Eino, tekn.lic. Träkemi. Adolf Lindfors väg 5 A 19, Hrfors 40, 
tel. 574 386; C-tel. 589.

Seppänen, Lauri Edvin, tekn.lic. Teknisk databehandling. Satukuja 1 D 22.
62230 Mårtensby, tel. 885 631; C-tel. 292.

Seppänen, Olli Antero, dipl.in. WS-teknik. Sandviksg. 12 A, Hrfors 18, tel. 
607 270; C-tel. 259.

Slunga, Eero, dipl.ing. Grundbyggnad och jordbyggnadsmekanik. Toppe- 
lundsv. 7 F 79, Gäddvik; C-tel. 855.

Sukselainen, Juhani, tekn.lic. Skeppsbyggnadslaboratoriet. Mörtstigen 3 B, 
Finnå, tel. 886 780; C-tel. 958.

Tammi, Pekka, dipl.ing. Flygmaskinsbyggnad. Fredriksg. 58 B 34, Hrfors 
10; Gtel. 709.
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Teikari, Veikko Olavi, ped.mag. Industriekonomi och arbetspsykologi, 
Trutv. 10 host. 15, 00200 H:fors 20, tel. 675 006; C-tel. 670.

Vartiainen, Karri Armas, tekn.dr. Metall teknologi. Hagstigen 2 B, Hagalund, 
tel. 428 117; C-tel. 642. Tjänstledig. Tjänsten håndhaves av dipl.ing. 
Kari, Antti, Tornfalksv. 6 E 84, 02620 Karabacka, tel. 596 873; C-tel. 
65L

Virkkunen, Viljo Erkki Juhani, fil.mag. Tillämpad matematik. Laduv. 5, 
Frisans, tel. 882 441; C-tel. 291.

Vuorio, Väinö Viljo, dipl.ing. Fysikalisk kemi. Kopparbergsv. 4 Y 189, 
H:fors 44, tel. 538 315; C-tel. 788.

Vakant: Elektronik.
Vakant: Teknisk fysik (Elektronik).

Extraordinarie:
Anton, Harry, dipl.ing. Strömningslab. Adolf Lindfors väg 9 A 35, H:fors 

40, tel. 582 727; C-tel. 738.
Hemilä, Simo Olavi, tekn.dr. Teknisk fysik. Norrsvängen 35 A 4, H:fors 

20, tel. 676 350. Tjänstleding. Tjänsten håndhaves av fil.lic. Lähteen
mäki, Ulla, Otakallio 6 C 31, Otnäs, tel. 465 131; C-tel. 462.

Henriksson, Jukka Allan, dipl.ing. Telekommunikationsteknik. Mattsg. 14— 
16 В 17, 02230 Mattby, tel. 880 513; C-tel. 368.

Henriksson, Åke Bror Harald, dipl.ing. Textilteknologi. Parksvängen 21 D 
43, H:fors 20, tel. 649 411/86.

Juvonen, Risto Juhani, tekn.lic. Träets mekaniska teknologi. Fallgr. 5 B 7, 
Myrbacka, tel. 538 648; C-tel. 562. Tjänstledig. Tjänsten håndhaves 
av dipl.ing. Tuompo, Erkki, Otakallio 4 C 38, 02150 Otnäs, tel. 
462 564; C-tel. 562.

Kemppainen, Jorma, dipl.ing. Elektromikroskopi. Rådarev. 2 B 12, Haga
lund, tel. 463 520; C-tel. 615. Tjänstledig till den 31.12.1974.

Lautala, Pentti, dipl.ing. Regleringsteknik. Vichtisv. 15 A 2, H:fors 30, tel. 
573 959; C-tel. 921.

Lilius, Kaj, tekn.lic. Metallurgi. Tjänstledig till den 31.7.1974. Tjänsten 
håndhaves av dipl.ing. Härkki, Jouko, Maininkit. 9 E 59, 02320 Stens
vik, tel. 801 691; C-tel. 936.

Mäkelä, Markku, fil.dr. Geologi och geofysik. Munknäsparkv. 8 b 24, 00330 
H:fors 33, tel. 484 754; C-tel. 635.

Drift singen j örer :
Vakkila, Seppo Matti, ing. Radioteknik. Dunungensv. 11 B 12, H:fors 82, 

tel. 782 103; C-tel. 549.
Savonius, Mark, ing. Träförädlingsavdelningen. Grankulla, tel. 502 867; 

C-tel. 598.
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Assistenter:
Vid undervisningen och i laboratorierna biträda assistenter, som antagas 

för högst tre år åt gången utom overassistenter, som antagas bestående eller 
högst fem år åt gången. Assistenter har förtecknats i samband med professu
rernas lärarkår.

I
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III. BIBLIOTEKET, DATACENTRALEN, 
CVS, LÅGTEMPERATURLABORATO

RIET OCH LABORATORIERNA
1. Biblioteket

02150 Otnäs, tel. 461 355, C-tel. 811 (låne-expedition), 824 (teknisk 
information), 823 (kopieringstjänst).

Huvudbiblioteket och avdelningsbiblioteken med sina läsesalar är till
gängliga även för allmänheten.

Huvudbiblioteket är öppet vardagar kl. 8—20 och lördagar kl. 8—15; 
under sommarmånaderna måndag kl. 8—18, tisdag—fredag kl. 8—15 och 
lördag stängt.

Tekniska högskolans bibliotek fungerar som Finlands tekniska central
bibliotek. Dess uppgift är att tillhandahålla litteratur och andra informa
tionsmedia inom teknik och inom därmed sammanhängande naturvetenskaper 
och att erbjuda vetenskaplig informationstjänst till alla, som behöver 
teknisk information.

Bibliotekets tjänstformer omfattar hemlån, fjärrlån, kopieringstjänst, 
förstoringar av mikrokopior, tidskriftscirkulation, referenstjänst, litteratur
sökning och selektiv delgivning av information även med ADB-metoder samt 
språkstudiotjänst.

Speciellt för studerande anordnas även undervisning i användning av 
biblioteket och rådgivning samt kurser i användning av informationsmedia 
och informationstjänster samt möjlighet att anvinda datorterminaler.

Överbibliotekarie :
Törnudd, Elin, dipl.ing. Åsbysket 18 A 4, 02100 Hagalund, tel. 462 464, 

C-tel. 812.
Sekreterare:
Asikainen, Eeva, (HSI)-sekreterare Latokartanos studentby G/307, Hifors 

71, C-tel. 814 (tidsbeställningar, personaladministration, debitering).
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Låneexpeditionen och läsesalarna
Bibliotekarier:
Uuttu, Leena-Kaarina, fil.mag. Movägen 15, H:fors 63, tel. 749 162, 

C-tel. 811, direkt tel. 461 355.
Zilliacus, Tua, fil.lic. Liljeholmsv. 3 A, H:fors 63, tel. 487 847, C-tel. 811.
Biblioteksbiträden :
Lukkari, Marketta, C-tel. 811,
Sinisalo, Riitta, C-tel. 811.

Vaktmästare: N. N.

Fjärrlån och kopieringstjänst
Bibliotekarie:
Haimi, Marjatta, pol.mag. Klockarbackavägen 12, H:fors 68, tel. 724 622, 

C-tel. 815 (fjärrlån).
Biblioteksamanuens :
Bergestad, Karin, Ulfsbyvägen 15 e 76, H:fors 35, tel. 452 577, C-tel. 815 

(fjärrlån).
Ordningsbi träden :
Kaihovaara, Kyösti Olavi, stud.sosionom, C-tel. 815 
Valokari, Hona, C-tel. 815.

Laboratoriemästare :
Logrén, Ove, C-tel. 823 (Xerox-kopior och mikroförstoringar). 
Fotografassistent :
Turppa, Eino, C-tel. 823 (Xerox-kopior).

Informations-, klassifikations- och undervisningsavdelning
Litteraturingenjör:
Niskanen, Stina, dipl.ing. Mannerheimvägen 54 A, H:fors 26, tel. 447 715, 

C-tel. 840.
Planerare:
Haarala, Arja-Riitta, dipl.ing. Sandviksgatan 7 B 43, H:fors 18, tel. 600 457, 

C-tel. 825 (datorbaserad information).
Kuronen, Aune, fil.kand. Puikkari 3 B 13, 02780 Köklax, tel. 811 747, 

C-tel. 838 (ADB-planering).

Bibliotekarie:
Sundquist, Ritva, fil.mag. Idrottsg. 16 D 84, H:fors 25, tel. 416 049, 

C-tel. 822.
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Informatiker:
Katajapuro, Leena, nat .kand. Storsvängen 10 B 23, H:fors 20, tel. 672 753, 

C-tel. 826 (information på atomområdet).
Kivelä, Tuula, fil.mag. Fiskgjusvägen 10 B 9, 02620 Karabacka, tel. 597 369, 

C-tel. 829.

Informationsassistent:
Lamminen, Juha, nat.kand. Topeliusgatan 37 A 12, ELfors 25, C-tel. 828 

(information på atomområdet).

Planeringsassistenter:
Salmela, Pekka, tekn.stud. C-tel. 829.
Leppävuori, Sirkka, tekn.stud. C-tel. 841.

Informationssekreterare:
Fyrqvist, Leena, C-tel. 841.
Undervisningsassistent :
Luhta, Marjatta, tekn.st. C-tel. 837.

Accessionsavdelning
Bibliotekarier:
Turunen, Aune, fil.kand. Tennisvägen 3 B 24, 02100 Hagalund, tel. 464 943, 

C-tel. 832 (anskaffning av kopior och lån från utlandet).
Kononen, Paula, hum.kand. Gengatan 6—8 D 31, H:fors 17, tel. 660 570, 

C-tel. 820 (publikationsbyten, högskolans publikationer).
Biblioteksamanuenser :
Seise. Iris, Kasabergsvägen 14 F 26, 02700 Grankulla, tel. 500 276, C-tel. 

831 (bokinköp och bokföring).
Tietäväinen, Toini, OAS 1 A 8, 02150 Otnäs, tel. 462 454, C-tel. 830 

(periodika och gåvor).
Pirilä, Marjut, Järnskäggsvägen 6 D 86, 02150 Otnäs, tel. 465 166, C-tel. 

821, (Slavica).

Biblioteksbiträden :
Toivanen, Anna-Liisa, hum.kand. C-tel. 830.
Ahokainen, Kerttu, C-tel. 818 (tidskriftscirkulation).
Hynynen, Ulla-Maija, C-tel. 818 (accessionskontroll för tidskrifter).

Avdelning för katalogisering och avdelningstjänst
Bibliotekarier:
Vainio, Virpi, fil.kand. Imatran Voima Oy, 01510 Helsinge, tel. 822 663, 

C-tel. 834 (avdelningstjänst).
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Biblioteksamanuenser:
Nieminen, Helvi, hum.kand. Aspnäsgatan 16 B, bostad 168, Hrfors 53, 

C-tel. 827 (avdelningstjänst).
Puttonen, Maire, socionom. Skogsbäcksvägen 17 D 54, H:fors 63, tel. 

740 137, C-tel. 839 (katalogisering).

Biblioteksbiträde :
Simontschuk, Brita, C-tel. 836.

Vaktmästeri
Vaktmästare: Murto, Joonas, C-tel. 819 (nycklar för forskarrum). 
Garderobvakter: Aho, Rauha och Ruokola, Helga, C-tel. 996. 
Ordningsbiträde: Werikow, Arkadij, C-tel. 818.

Gåvoböcker
Bibliotekarie: Pekonen, Asta, fil.mag. Ilmarig. 12 B 24, 00100 H:fors 10, 

Gtel. 833.

/

2. Datacentralen
Elektrotekn. avdebingens G-flygel, bottenvån.

Datacentralen är öppen de dagar statliga verk håller öppet kl. 7.30— 
20.00, sommartid kl. 7.30—18.00. I fall datacentralen är öppen lördagar 
under terminerna, meddelas härom varje termin särskilt.

2.1. Serviceformer
Datacentralen är en serviceinstitution direkt under forvaltningskollegiet. 

Dess uppgift är att ställa till förfogande, underhålla och utveckla dator
anläggningar och programbibliotek avsedda för de databehandlingsbehov som 
uppträder inom högskolans undervisning, forskning och administration. Da
tacentralen erbjuder sina kunder

ADB-service genom att utföra körningar på dator samt stansning av 
program och data

— expertrådgivning ifråga om val och användning av beräkningsmetoder, 
programmeringsspråk, biblioteksprogram och datorer

— utbildning och information om de till buds stående apparaterna, opera
tivsystemen, programmeringsspråken och biblioteksprogrammen samt

hur användningen av dessa är organiserad.

2.2. Datorer
Via datacentralen är det möjligt att använda följande datorer och ter

minaler:

om
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HP 2000F BASIC time-sharing dator för sma databehandlings- och räk- 
neuppgifter (32 simultana användare)

— UNI VAC 9200 terminaldator för körning av stora uppgifter på under
visningsministeriets UNIVAC 1108 stordator såsom batchbehandling. 
PDP-15 laboratoriedator för tillämpningar inom grafisk databehandling

— MIR-2 specialdator för numeriska och i all synnerhet analytiska pro
blem inom den tillämpade matematiken

— DCT 2000 batch-behandlingsterminal för UNIVAC 1108 och PDP-15 
20 time-sharing terminaler på avdelningarna, i biblioteket och data
centralen för fjärranvändning av HP 2000F och UNIVAC 1108 dato
rerna vid lösandet av mindre problem och vid utveckling av program

— dataväxel för styrning av trafiken mellan terminaler och datorer.
Ett villkor för användning av datacentralens service är att vederbörande 

har ett datortillstånd, som övervakaren av arbetet (professor, bitr.professor, 
docent eller laboratorieingenjör) kan utfärda. Tillståndskort kan fås från 
datacentralen eller av kontaktpersonerna på avdelningarna.

2.3. Personal
Chef: Ristaniemi, ОШ, dipl.ing., C-tel. 291.
HP 2000F: Lab.ing., Virkkunen, Juhani, fil.kand., C-tel. 294.
UNIVAC 1108: Huvudplanerare, Kuronen, Timo, fil.kand., C-tel. 295. 
PDP-15: Planerare, Laaksonen, Kimmo, C-tel. 809.
MIR-2: Äldre planerare, Husberg, Nisse, dipl.ing., Gtel. 378.
Terminaler och datatrafik: Äldre planerare, Roos, Mikael, dipl.ing. C-tel. 

987.
Teknisk-vetenskapliga tillämpningar: Lab.ing., Seppänen, Edvin, teknlic 

C-tel. 292.
Utbüdning^och information: Huvudplanerare, Seppänen, Jouko, dipl.ing.,

Ope rering: C-tel. 296.
Stansning: C-tel. 296.
Kansli: Kanslisekreterare, Ala-Risku, Henna, C-tel. 878.

De på avdelningarna placerade terminalerna och kanalböckerna skötes 
av avdelningarna utnämnda kontaktpersoner, som också instruerar 
användningen.

om

3. Centrum för vidareutbildning i samhällsplanering (CVS)
Tekniska högskolan, (huvudbyggnad) Otnäs

Centrum för vidareutbildning i samhällsplanering är förlagt till tekniska 
högskolan, men det har en centralkommitté med representanter från andra 
universitet och högskolor. För institutionens forsknings- och undervisnings
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verksamhet ansvarar efter organisationsreformen år 1970 underordnade dels 
centralkommittén och dels tekniska högskolans forvaltningskollegium, insti
tutionens föreståndare, fr.o.m. år 1970 professorn i samhällsplanering Olli 
Kivinen och med honom ett vidareutbildningskollegium bestående av CVS:s 
speciallärare och vidareutbildningssekreterare.

CVS:s uppgift har definierats enligt följande:
Vidareutbildningen i samhällsplanering (CVS) har till uppgift att klar

lägga samhällsplaneringens olika områden och plan samt i synnerhet relatio- 
dem emellan samt att ge utbildning som tjänar dessa syften samt att ge 

och sprida information. För att uppnå detta mål anordnar CVS vidare- och 
kompletteringsutbildning för representanter för olika områden, ordnar olika 
slags kurser, seminarier och dagar, bedriver och koordinerar forskning inom 
sin verksamhetskrets med särskilt beaktande av det tvärvetenskapliga och ut
veckling av ett gemensamt språk för samhällsplaneringens olika sektorer. En 
viktig uppgift för CVS är att söka klarlägga planeringens karaktär, ordning 
och metoder samt att söka svar på frågan om relationen mellan samhälls
planeringen och den riksomfattande planeringen.

Läsåret för vidareutbildning i samhällsplanering är indelat i självstudie
perioder och föreläsnings- och seminarieperioder. Läseåret 74—75, ordnas, 
föreläsnings- och seminarieundervisning sammanlagt 9 veckor, i 4 perioder 
(arbetsveckan ca 40 timmar). I 16.9.74—27.9.74, II 18.11.74—29.11. 
74, III 27.1.75—7.2.75 och IV 7.4.75—25.4.75. Utöver det ovan
nämnda kan under olika läsår ordnas varierande program, t.ex. föreläsnings- 
dagar, seminarier och exkursioner mellan perioderna; exkursioner har 
anordnats även efter läsårets sista föreläsnings- och seminarieperiod.

Undervisningen i samhällsplanering har numera indelats i 10 sektorer, 
Professorn, speciallärarna och vidareutbildningsekreteraren svarar för under
visningens planering och uppläggning. Undervisningens nivå fastställs av 
CVS-kollegiet som även godkänner sektorernas läroplaner och inpassar dem 
i helheten.

nema

CVS:s sektorer
YL Allmänna ämnen 
K Kart- och fastighetsteknik 
T Ekonomi 
M Geografi
A Arkitektur och stadsplanering 
S Sociologi 
H Administration 
LS Juridik och samhällsplanering 
L Trafikteknik 
SM Tillämpad matematik
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Undervisningen vid CVS sker i huvudsak på finska; de utländska före
läsarna håller givetvis sina föredrag t.ex. på engelska <xh studielitteraturen 
och -materialet består av både inhemskt och utländskt material.

Studerande antages av vidareutbildningskollegiet på grundval av ansök
ningarna. Ansökningstiden är på våren och till ansökan bör även bifogas 
intyg över att sökande som innehar tjänst eller annan befattning kan del
taga i undervisningen enligt läseordning. Studerande till vidare-utbildningen 
väljs så att hälften av kursdeltagarna har teknisk examen och den andra 
hälften någon annan examen.

Vidareutbildningen är avsedd för personer, som vid universitet eller 
högskola avlagt sådan slutexamen som kan anpassas till samhällsplanering 
eller som har någon annan lämplig examen. De sökande bör äga erfarenhet 
i praktisk planering eller teoretisk forskningsverksamhet. De antagna bör 
representera samhällsplaneringens olika sektorer. Studerande bör dessutom 
ha tillräckliga teoretiska kunskaper för grupparbete. Om gallring måste ske, 
är de viktigaste bedömningsgrunderna vid intagning:
— representanter för så många fack som möjligt måste kunna delta i vida

reutbildningen,
— av sökande representerande samma fack väljs de, som bäst fyller de ovan

nämnda villkoren varvid i synnerhet gruppernas funktionsduglighet 
beaktas,

— då andra kriterier saknas sker valet på basen av tidigare studiepresta
tioner och praktisk verksamhet.

Föreståndare för vidareutbildning:
Kivinen, Olli, professor, Kalkstensv. 4, H:fors 34, tel. 489 177; C-tel. 534. 
Vidareutbildningssekreterare:
Sumu, Ilkka, pol.kand., Tornfalksv. 4, 02620 Karabacka, tel. 598 745;

C-tel. 504.
Laboratorieingenjör :
Vuorela, Pertti, pol.kand., Miekka 1 A 10, 02600 Alberga, tel. 517 325, 

C-tel. 879.
Speciallärare:

kart- och fastighetsteknik:
Myhrberg, Olavi, tekn.lic., Kärrdäldsvägen 8 A 13, 00630 H:fors 
63, tel. 745 833; C-tel. 504.

ekonomi:
Laatto, Erkki, pol.lic., Barrst. 12, 02160 Westend, tel. 427 144. 
geografi:
Laulajamen, Risto, ekon.dr., Topeliusgatan 7 A 4, 00250 H:fors 25, 
tel. 445 922.
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arkitektur och stadsplanering:
Lehti, Esko, tekn.lic., Marjattavägen 26, 00610 H:fors 61, tel. 
793 378.
sociologi:
Vuorela, Pertti, pol.lic., Miekka 1 A 10, 02600 Alberga, tel. 
517 325; C-tel. 879.

administration:
Savolainen, Jukka, pol.kand., Teiskontie 24 I 162, 33540 Tammer
fors 54, tel. 931-58 419. 
juridik och samhällsplanering:
Virkkunen, Leo, vicehäradsh., Yrjö Liipolav. 4, 02700 Grankulla, 
tel. 501 320.

trafikteknik:
Rytilä, Pekka, tekn.lic., Ängskulla 7 B, 02200 Ängskulla, tel. 
427 832.
tillämpad matematik:
Seppälä, Yrjö, fil.dr., Jägaregatan 13 A 19, 00150 H:fors 15, tel. 
665 866.

Närmare uppgifter om vidareutbildningen i samhällsplanering publiceras 
i ett skilt programhäfte, som kan erhållas från Centrum för vidareutbildning 
i samhällsplanering.

4. Lågtemperaturlaboratoriet
Avdelningen för teknisk fysik, bottenvåningen

Förman:
Lounasmaa, Olli Victor, forskarprofessor vid Finlands Akademi, Ritobergs- 

vägen 21 B, 00330 Helsingfors 33; tel. 481 541, C-tel. 453.

Mössbauer-gmppen:
Katila, Toivo, bitr. prof., Armas Launisvägen 2 a B 27,

02600 Alberga; tel. 516 756, C-tel. 466.
Daniels, James, gästande professor, Hjalmarvägen 1 G 168,

02100 Hagalund; tel. 467 296, C-tel. 478.

Pomeranchuk-gruppen :
Lounasmaa, Olli Victor, forskarprofessor vid Finlands Akademi, Ritobergs- 

vägen 21 B, 00330 Helsingfors 33; tel. 481 541, C-tel. 453.



47

Kärndemagnetiseringsgruppen :
Krusius, Matti, tekn.dr., doc., Tallvägen 13 A 7, 00270 Helsingfors 27; 

tel. 487 849, C-tel. 485.
Alvesalo, Tapio, dipl.ing., (disp.), Fiskgjusvägen 8 F 47,

02600 Karabacka; tel. 569 355, C-tel. 435.
Berglund, Peter, dipl.ing., (disp.), Svedjedalsvägen 4 A 7,

02360 Sökö; tel. 8016 921, C-tel. 485.
Kvantelektronikgruppen :
Ehnholm, Gösta, tekn. dr., Mannerheimvägen 87 A 21,

00270 Helsingfors 27; tel. 419 813, C-tel. 439.
STF: s kryoprojekt:
Collan, Heikki, tekn. dr., doc., Kopparuddsvägen 1 В 17,

00200 Helsingfors 20; tel. 622 113, C-tel. 484.
Laboratorieingenjör:
Holmström, Marja, Ängskulla 7 В 14, 02200 Ängskulla, 

tel. 425 202, C-tel. 463.

5. Laboratorierna
Elektrotekniska laboratorierna 

Otnäs
Akustiska laboratoriet; C-tel. 795.
Föreståndare: Lampio, tekn.dr., docent, C-tel. 794.

Laboratoriet för digitalteknik; C-tel. 239. 
Föreståndare: Ojala, professor, C-tel. 235.

Laboratoriet för elektronfysik; C-tel. 399.
Föreståndare: Stubb, professor, C-tel. 393.

Sinkkonen, tf. lab.ing., Gtel. 394.

Laboratoriet för telefonteknik; C-tel. 305.
Föreståndare: Rahko, professor, C-tel. 314.

Kolkki, lab.ing., C-tel. 304.

Radiolaboratoriet ; C-tel. 545.
Föreståndare: Tiuri, professor, C-tel. 545.

Nykopp, lab.ing., C-tel. 546.
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Laboratoriet för tillämpad elektronik; C-tel. 238.
Föreståndare: Jääskeläinen, professor, C-tel. 234.

Rautanen, lab.ing., Gtel. 947.

Laboratoriet för systemteori; Gtel. 494.
Föreståndare: Blomberg, professor, C-tel. 500.

Ylinen, vk. lab.ing., C-tel. 501.

Laboratoriet för elektromekanik; C-tel. 248.
Föreståndare: Jokinen, bitr. professor, Gtel. 219.

Sinivaara, lab.ing., C-tel. 298.

Laboratoriet för elverk; C-tel. 423.
Föreståndare: Palva, professor, C-tel. 409.

Aro, lab.ing., Gtel. 411.

Laboratoriet för elkraftteknik och belysningsteknik; C-tel. 560. 
Föreståndare: Aura, tf. bitr. professor, C-tel. 912.

Laboratoriet för regleringsteknik; Gtel. 494.
Föreståndare: Niemi, professor, C-tel. 486.

Lautala, lab.ing., C-tel. 921.

Laboratoriet för teoretisk elektroteknik och elektrisk mätteknik; C-tel. 946.
Föreståndare: Voipio, professor, C-tel. 364.

Heinäsuo, lab.ing., C-tel. 356.

Telekommunikationslaboratoriet; C-tel. 370.
Föreståndare: Halme, professor, C-tel. 367.

Henriksson, lab.ing., C-tel. 368.

Fysikaliska laboratorierna 
Otnäs

Fysikaliska laboratoriet.
Föreståndare: Korhonen, professor, C-tel. 321.

Laboratoriet för materialfysik.
Föreståndare: Byckling, professor, C-tel. 454.
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Laboratoriet för datamaskinsteknik. 
Föreståndare: Kohonen, professor, C-tel. 451.

Laboratoriet för kärnteknik.
Föreståndare: Routti, tf. professor, C-tel. 450.

Maskintekniska laboratoriern 
Helsingfors, Eriksg. 32—36

Vattenkraftslaboratoriet.
Föreståndare: Wuori, professor, tel. 649 411/83.

Textillaboratoriet.
Föreståndare: Reijonen, professor, tel. 649 411/43.
Kansli 649 411/85, Henriksson, lab.ing., tel. 649 411/86

Otnäs

Verkstadstekniska och m e t a 111 e k n o 1 o g i s k a 
laboratorierna; C-tel. 646.

Föreståndare: Huhtamo, professor, C-tel. 677, 640.

Strömningslaboratorierna; C-tel. 256.
Laboratoriet för aerodynamik.
Föreståndare: Linnaluoto, professor, C-tel. 673.

Laboratoriet för ång- och gasdynamik.
Föreståndare: Sahlberg, professor, C-tel. 257.

WS-laboratoriet.
Föreståndare: Vuorelainen, professor, Gtel. 684.

Maskinlaboratorierna; C-tel. 721. 
Automobiltekniska laboratoriet.
Föreståndare: Saarialho, bitr. professor, C-tel. 681. 

4 11332/74
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Lättkonstruktionstekniska laboratoriet. 
Föreståndare: Linnaluoto, professor, C-tel. 673.

Laboratoriet för hållfasthetslära.
Föreståndare: Niskanen, professor, C-tel. 358.

Maskinbyggnadslaboratoriet.
Föreståndare: Wuolijoki, professor, C-tel. 387.

Laboratoriet för förbränningsmotorer. 
Föreståndare: Pitkänen, tf. professor, Gtel. 697.

Laboratoriet för kraftverkslära. 
Föreståndare: N. N., C-tel. 689.

Skeppslaboratorierna; C-tel. 955. 
Laboratoriet för skeppsbyggnadsteknik. 
Föreståndare: Jansson, professor, C-tel. 701.

Laboratoriet för skeppshydrodynamik. 
Föreståndare: Kostilainen, professor, C-tel. 956.

Laboratorierna för d a t a b e h a n d 1 i n g s 1 ä r a 
Laboratoriet för databehandlingslära.
Föreståndare: Andersin, professor, C-tel. 680.

Computer Graphics Project (CGP).
Föreståndare: Andersin, professor, C-tel. 680.

Träförädlingslaboratorierna
Otnäs

Grafiska laboratoriet.
Föreståndare: Perilä, professor, Gtel. 970.
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Träkemiska laboratoriet.
Föreståndare: Sjöström, professor, C-tel. 593.

Cellulosatekniska laboratoriet.
Föreståndare: Virkola, professor, C-tel. 591.

Laboratoriet för träets mekaniska teknologi. 
Föreståndare: N. N. professor, C-tel. 561.

Papperstekniska laboratoriet.
Föreståndare: N. Ryti, professor, C-tel. 579.

Kemiska laboratorierna 
Otnäs

Laboratoriet för organisk kemi.
Föreståndare: Gripenberg, professor, Gtel. 766.

Laboratoriet för fysikalisk kemi.
Föreståndare tf.: Sundholm, bitr. professor, C-tel. 770.

Laboratoriet för oorganisk och analytisk kemi. 
Föreståndare: Niinistö, tf. professor, C-tel. 750.

Laboratoriet för teknisk kemi.
Föreståndare: Harva, professor, Gtel. 780.

Laboratoriet för kemisk apparatteknik.
Föreståndare: Nordén, professor, C-tel. 774.

Laboratoriet för biokemi och livsmedelsteknologi. 
Föreståndare: Kauppmen, professor, C-tel. 759.

Laboratorierna för bergsteknik 
och metallurgi

Otnäs
Laboratoriet för geologi; C-tel. 630. 
Laboratoriet för tillämpad geofysik; C-tel. 630.
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Föreståndare: Mikkola, professor, C-tel. 630.

Laboratoriet' för gruvteknik.
Föreståndare: Maijala, professor, C-tel. 626.

Laboratoriet för anrikningsteknik.
Föreståndare: Hukki, professor, tel. 460 011/340.

Laboratoriet för teoretisk processmetallurgi; C-tel. 601.

Laboratoriet för korrosionsskyddteknik och tillämpad elkemi; C-tel. 601. 
Föreståndare: Tikkanen, professor, C-tel. 620.

Laboratoriet för tillämpad processmetallurgi.
Föreståndare: Lilius, tf. professor; C-tel. 623.

Laboratoriet för metallära.
Föreståndare: N. N.

Laboratoriet för tillämpad metallära. 
Föreståndare: Sulonen, professor, C-tel. 605.

laboratoriernaByggnadsteknisk
Otnäs

Laboratoriet för grundbyggnad och jordbyggnadsmekanik; C-tel. 718. 
Föreståndare: Helenelund, professor, C-tel. 415.

Vaglaboratoriet; Gtel. 730.
Föreståndare: Hyyppä, professor, Gtel. 430.

Laboratoriet för kommunikationsteknik; Gtel. 730.
Föreståndare: Wahlgren, professor, Gtel. 421.

Laboratoriet för husbyggnadsteknik; C-tel. 498.
Föreståndare: Rechardt, professor, Gtel. 424.
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Laboratoriet för byggnadsmekanik ; C-tel. 498.
Föreståndare: Mikkola, professor, C-tel. 432.

Laboratoriet för brobyggnadsteknik; C-tel. 498. 
Föreståndare: Paavola, professor, C-tel. 431.

Laboratoriet för vattenresurslära; C-tel. 405, 438. 
Föreståndare: Hooli, tf. professor, C-tel. 422.

Laboratoriet för byggnadsekonomi; C-tel. 857. 
Föreståndare: Saarsalmi, professor, C-tel. 416.

Laboratoriet för vattenbyggnad; C-tel. 848. 
Föreståndare: Sistonen, professor, C-tel. 847.

Arkitekturlaboratorierna
Otnäs

Laboratoriet för arkitekturhistoria; Gtel. 518. 
Föreståndare: Helander, tf. professor, C-tel. 518.

Laboratoriet för bostadsplanering; Gtel. 510. 
Föreståndare: N. N., professor.

Laapotti, bitr. professor, C-tel. 510.

Laboratoriet för samhällsplanering; C-tel. 528.
Föreståndare: Korhonen, tf. professor, C-tel. 519.

Mäkitalo, tf. professor, C-tel. 536.

I



IV. STUDIER OCH EXAMINA

1. Terminsanmälning och avgifter
Läsåret räknas, såvida icke annorlunda bestämmes, från den 1 september 

och omfattar två terminer, nämligen höstterminen från nämnda dag till 
och med den 20 december och vårterminen från den 15 januari till och med 
den 31 maj.

Studerande, som införts i högskolans matrikel, bör personligen eller 
genom ombud anmäla sig i högskolans studiebyrå senast den tionde sep
tember. Härvid bör han/hon förete intyg över att de stadgade avgifterna 
erlagts. Anmälan kan antingen gälla närvaro eller frånvaro. Samma bestäm
melser gäller även vid vidareutbildning samt för åhörarelever. De nya ele
verna bör dock anmäla sig före slutet av augusti.

Alla vid högskolan inskrivna studerande är medlemmar av Tekniska 
högskolans studentkår, vars ändamål är att främja dess medlemmars and
liga och ekonomiska strävanden.

Studerande vid högskolan skall enligt förordningen av den 25 maj 1956 
(nr 315) med beaktande av senare gjorda tillägg (105/72 och 299/73) 
erlägga avgifter på följande sätt:

inskrivningsavgift för införande som studerande i högskolans matrikel:
a. första gången ...
b. för återinskrivning

Den som studerar vid högskolan, skall inbetala ersättning för av honom/ 
henne i högskolans laboratorier använt material (s.k. laboratorieavgift) 
enligt forvaltningskollegiets bestämmelser samt erlägga fastställda avgifter 
till studentkåren.

12,-
6,—

2. Examina

Examensstadgan är fastställd enligt statsrådets beslut den 13.5.1971 
(förordning 385/1971). Med denna examensstadga upphävs tekniska hög
skolans tidigare examensstadga, bekräftad 12.2. 1953 (förordning 96/1953).



55

Gällande examensstadga samt av förvaltningskollegiet fastställda till- 
lämpningsanvisningar är bilagda till läroprogrammet, bilaga nr 2.

Förvaltningskollegiet har fastställt följande tillämpningsbestämmelser för 
övergångsperioden :

1) Årskurserna I och II för läsåret 1971—1972 studerar från och med 
hösten 1972 enligt den nya examensstadgan.

2) Årskurserna III eller högre för läsåret 1971—1972 studerar enligt 
den gamla examensstadgan, dock sålunda, att avdelningarna kan genom
föra de reformer som förorsakas av systemet enligt den nya examens
stadgan.

3) Avdelningarna avger sina egna övergångsbestämmelser.
Vid tekniska högskolan kan avläggas diplomingenjörs- och arkitekt

examen.

Diplomingenjörsexamen avlägges inom följande avdelningar:
elektrotekniska avdelningen (S) 
avdelningen för teknisk fysik (F) 
maskiningenjörsavdelningen (Ko) 
träförädlingsavdelningen (P) 
kemiska avdelningen (Ke) 
bergsindustriavdelningen ( V ) 
byggnadsingenjörsavdelningen (R) 
lantmäteriavdelningen (M)

Arkitektexamen avlägges inom arkitektavdelningen (A)

Prestationspoäng
En prestationspoäng motsvarar 40 timmars effektivt arbete. Häri med

räknas föreläsningar, övningar samt hemarbete, examensförberedelse med
räknad, med beaktande av den arbetsmängd en studerande av genom
snittsnivå behöver, när han siktar på vitsordet god (3/5).

En prestationspoäng motsvarar tre veckors arbete, när det gäller praktik 
i arbetslivet.

Kurs
En kurs är den minsta del av studierna som godkännes som studie

prestation. För varje kurs fastställer förvaltningskollgiet på framställan av 
avdelningen ett prestationspoängvärde. En kurs kan omfatta föreläsningar, 
övningar, seminarier, exkursioner och annat dylikt. En kurs kan även vara 
utförd praktik i arbetslivet.

Föresläsningar i en kurs hålles om till kursen anmäler sig minst tre 
studerande då kurshållaren är ordinarie lärare vid högskolan eller fem stu
derande om kurshållaren är speciallärare.
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övervakning av prestationspoängvärdet för en kurs
Förvaltningskollegiet fastställer på avdelningarnas framställning kursernas 

prestationspoängvärden.
Kursernas prestationspoängvärden är fasta och avsikten är att över

vaka dem genom att observera kursernas arbetsmängd (es 5 S). Metoderna 
vid övervakning av prestationspoängvärden är under arbete.

Om arbetsmängden för en kurs förändras väsentligt på grund av för
nyelse av kursinnehåll eller kursfordringar, grundas istället för den ifråga
varande kursen en ny kurs med nya koder och nya prestationspoäng.

Förhör
Den studerandes kunskaper bedömes av vederbörande lärare. Kunska

perna kan bedömas antingen med användning av bedömningsskalan 1—5 
eller i vissa kurser enligt principen godkänd — underkänd.

Enligt de gällande kursfordringarna för varje kurs anordnas förhör 
under 12 månader efter det kursen hållits. Anmälan till en kurs berättigar 
den studerande att avlägga kursen enligt de kursfordringar som är i kraft 
vid anmälan. Ifall ifrågavarande kursfordringar vid förhöret inte längre 
är i kraft, bör den studerande göra upp om förhöret med ifrågavarande 
lärare.

Den som deltagit i examensförhör är berättigad att genomgå nytt förhör, 
men endast två gånger.

Studerande som tre gånger underkänts i förhör får dock ånyo tre gån
ger deltaga i förhör, såvida han på nytt deltager i kursundervisningen i den 
omfattning som bestämmes av gällande läroprogram eller lärare. Redan god
kända delprestationer kan man dock inte fordra att den studerande avläg
ger på nytt. Den studerande har fortsättningsvis rätt till förhör enligt de 
kursfordringar som varit i kraft vid anmälan.

Avläggande av examen
För avläggande av slutexamen fordras kurser till ett värde av 160 pre

stationspoäng samt ett diplomarbete, som motsvarar 20 prestationspoäng.
Den enskilde studerandens studier omfattar ett grundämne samt fack

ämnen, vika samtliga bildas av kurser, samt enskilda kurser och diplom
arbetet.

Den studerande kan för sin slutexamen välja ett eller flera fackämnen, 
dock så, att åtminstone i ett fackämne en lång lärokurs ingår. Fackämnen 
bör ingå i slutexamen till ett värde av minst 60 prestationspoäng.

Avdelningen ger direktiv för hur arbetspraktiken skall inbegripas i exa
men.

Den studerande bör välja åtminstone en lång lärokurs i ett fackämne i 
allmänhet från den avdelningen han/hon är inskriven vid.



57

Enligt examensstadgan kan en studerande med tillstånd av avdelningen 
uppgöra ett så kallat individuellt fackämne. Härvid bör han för avdelningens 
godkännande uppge namnförslag på sitt fackämne samt kursförteckning.

Officiellt beslut om avlagd examen tillkännages på högskolans anslags
tavla. Avlagd examen berättigar till diplomingenjörs- eller arkitekttitel.

En person, som vid tekniska högskolan avlagt diplomingenjörs- eller arki
tektexamen, har rätt att för högre vitsord i något ämne, som ingått i hans 
examen, eller för vitsord i något annat ämne, avlägga motsvarande kun
skapsprov vid högskolan. För godkänd prestation och vitsord göres anteck
ning i examensförteckningen och gives betyg, vilket bör undertecknas av 
exammator och bekräftas av avdelningens notarie. Sålunda bekräftat vitsord 
äger vid ämbetssökan samma giltighet som vitsord för fullständigt avlagd 
examen.

Har en person, som vid någon av högskolans avdelningar avlagt fullstän
dig examen, genom kompletterande förhör avlagt lärdomsprov, vilka tillsam
mans med tidigare avlagda prov motsvara fullständig slutexamen vid någon 
annan avdelning, skall han erhålla examensbetyg även för examen inom 
denna andra avdelning.

En person, som avlagt diplomingenjörs- eller arkitektexamen vid tekniska 
högskolan är berättigad att avlägga teknologielicensiat- eller teknologie- 
doktorsexamen, för vilka erfordras kunskapsprov i minst två ämnen, av 
vilka det ena skall vara huvudämne. I huvudämnet skall därjämte utföras 
ett särskilt forskningsarbete för licentiatexamen och avhandling för doktors
examen.

Arbetspraktik
Det traditionella målet för arbetspraktiken är att fördjupa studerandes 

fackliga kunskaper och färdigheter samt öka kännedomen om arbetslivets 
realiteter. Arbetspraktiken bör erbjuda tillfälle att tillämpa vid utbildningen 
vunna insikter vid lösning av praktiska problem. Den långa studietiden gör 
studerandena lätt främmande för samhället; arbetspraktiken är avsedd att 
avhjälpa detta förhållande.

Arbetspraktiken i tekniska högskolan är indelad i två grundperioder: 
miljöpraktik och egentlig yrkespraktik. Vid arbetspraktiken sker en gradvis 
övergång från verkställande till planeringsarbete. Arbetspraktiken är beroen
de på avdelning antingen obligatorisk eller att rekommendera. Det torde 
dock knappast finnas någon med avlagd diplomingenjörsexamen eller arki
tektexamen, som inte hade arbetspraktik bakom sig.

Praktiksekreteraren som är knuten till högskolan vid vårterminen bistår 
vid sökan av praktikplats. Genom sekreteraren kan i Otnäs erhållas upp
gifter om de av arbetskraftsministeriet förmedlade platserna för praktik 
inom tekniska yrken. Årligen får ungefär en tiondedel av studerandena 
genom denna förmedling en lämplig praktikplats.



58

Kurser utanför tekniska högskolan innefattade i examen.
Enligt 9 § i examensstadgan kan med avdelningens samtycke i diplom 

ingenjörs- och arkitektexamen medtas kurser eller lärokurser bildande en 
helhet från universitetet eller annan högskola för studenter.

Förutom ovannämnda allmänna stadga och på basen av den har hög
skolan träffat särskilt bytesavtal gällande studierätt med agro-forstveten- 
skapliga fakulteten vid Helsingfors universitet. Enligt detta avtal kan stude
rande vid tekniska högskolan bedriva studier i högst två av de examens- 
eller läroämnen som agro-forstvetenskapliga fakultetens undervisningspro
gram omfattar samt dessutom avlägga separata stöd- och andra kurser. 
Liknande avtal är under arbete med matematisk-naturvetenskapliga fakul- 

vid Helsingfors universitet samt Konstindustriella högskolan. När
mare uppgifter om bytesavtalen erhålles av studiebyrån och av avdelningar
nas studierådgivare.

teten

3. Studievägledning
Studievägledningen har två syften: dels att ge studerande upplysning 
praktiska frågor i samband med studierna, dels att ge bättre möjligheter 

att planera och bedriva studierna på ett ändamålsenligt sätt.
I samband med besked om att studerande blivit antagen till högskolan 

tillhandahålls skriftlig studieinformation i form av högskolans och student
kårens studieguider samt i form av gillesmeddelanden.

Under höstterminen ordnas för de nya studerandena en kurs i studie
teknik, i vilken ingår undervisning i studieplanering, lästeknik och använd
ning av biblioteket. Dessutom ordnas på alla avdelningar en allmän infor
mationskurs i avdelningens verksamhet och studier. Dessa kurser komplet

samtidigt verkställd vägledning i smågrupper, varvid de ovan
nämnda frågorna beaktas ur individens synpunkt. Gruppledarna är äldre 
studerande. Avdelningarnas allmänna informationskurser och vägledningen 
i smågrupper verkställs i samarbete med studentkåren och gillena.

En tredje form av studievägledning är den vägledning under pågående 
studier som avdelningarnas lärare samt studierådgivare och -sekreterare ger. 
Varje vår ordnas på avdelningarna åtminstone en informationsdag om valet 
av fackämne.

I studiebyrån behandlas administrativa frågor i samband med studierna 
gällande hela högskolan. Befattningsområdena för studiebyråns personal är 
kort angivna på sid. 9. Studiebyråns uppgifter inom studierådgivningen är 
följande:
— frågor gällande elewal och anmälningar
— frågor gällande studieintyg och avgifter
— lån och stipendier
— frågor gällande den allmänna examensordningen

om

teras av en
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— utbildningen av personer inom studierådgivningen
— att ordna informationstillfällen för studiebyråns tjänstemän och studie- 

rådgivare och -sekreterare
— att föra statistik över antalet elever
— att redigera läroprogrammet och koordinera studieguiderna

På alla avdelningar är äldre studerande tillsatta att som studierådgivare 
handha studievägledningen på avdelningsnivå. Studierådgivarnas uppgifter 
har i examensstadgans tillämpningspromemoria preliminärt skisserats på 
följande sätt:
— att ge råd i studiefrågor, vid ansökningar, ämnesval och frågor rörande 

rättskydd
— att inhämta och komplettera för studierådgivningen nödiga kunskaper 

samt att koordinera rådgivningen
— närvaro vid avdelningskollegiets möten och medlemskap i avdelningens 

studiekommitté

De flesta avdelningar har dessutom en studiesekreterare, vars uppgifter 
i ovannämnda tillämpningspromemoria har skisserats på följande sätt:
— att som expert i studieärenden delta i avdelningskollegiet
— att handha uppgifterna som sekreterare vid avdelningens studiekommitté
— att redigera kursguidema
— att övervaka registreringen av studieprestationema
— att sköta arrangemangen rörande arbetspraktik
— att samarbeta med studiebyrån i frågor rörande planering och verk

ställning samt information om studieärenden
— att föra statistik av olika slag om studietider o. dyl. samt att hålla 

kontakt med utexaminerade ingenjörer.

4. Byte av avdelning
Studerande, som önskar byta avdelning, bör ställa sin ansökan till tek

niska högskolans forvaltningskollegium och inlämna densamma till hög
skolans kansli före slutet av februari innevarande år. Närmare bestämmelser 
för grunderna gällande avdelningsbyte framgår av tillämpningsanvisningarna 
för § 3 i examensstadgan.

5. Studerandes rättsskydd
Ansökan om ändring

För behandling av frågor som hänför sig till bedömning av studiepresta
tioner finns vid TH ett inre system för ändringsansökande. Därom är fast
slaget i TH:s examensstagda, kapitel III. Enligt denna består ändrings-
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ansökandet av tre skeden. Dessa är självrättelse, överordnads rättelse samt 
ändringsansökande hos examensnämnden.

Självrättelse
I första skedet av ändringsansökan, självrättelseförfarandet, anhåller stu

deranden om rättelse av bedömningen av studieprestationen hos den lärare 
som bedömt studieprestationen. Anhållan om självrättelse kan göras både 
muntligt och skriftligt. Studeranden kan inlämna skriftlig anhållan till 
kansliet, som vidarebefordrar den till ifrågavarande lärare. Anhållan bör 
göras senast på den fjortonde dagen efter det att studeranden haft möj
lighet att ta del av bedömningen av studieprestationen.

överordnads rättelse
Ifall studeranden är missnöjd med det resultat som erhållits genom 

självrättelse kan han be om rättelse av professorn i ämnet. Anhållan bör 
göras senast på sjunde dagen efter det att den lärare som gjort bedömnin
gen har avgett sitt beslut. Ifall professorns beslut är nekande, bör det vid 
anhållan ges skriftligt och motiverat.

Ändringsansökan hos examensnämnden
I det tredje skedet kan studeranden göra ändringsansökan hos examens

nämnden. Ändringsansökan är begränsad endast till sådana fall, där under
kännande vid bedömningen av skriftligt förhör skulle ske för andra gången. 
Även vid bedömning som underkänt för första gången kan studeranden 
ansöka om ändring hos examensnämnden, ifall han anför speciella skäl.

En förutsättning för ändringsansökan är, att studeranden först har 
begärt rättelse enligt punkterna 1.2. och 1.3. Ändring ansökes medels brev 
som inlämnas på avdebingens kansli senast på sjunde dagen efter det pro
fessorn i ämnet avgett ett nekande beslut.

Examensnämnden kan inte ändra bedömningen till skada för den som 
ansökt om ändrmg. Beslutet tillkännagives skriftligt.

Grunderna för ändringsansökan
Som grund för ändrmgsansökan gäller först och främst att offentlig

gjorda bedömningsgrunder inte iakttagits. För det andra kan ändring ansö
kas på den grund att sådana principer som opartiskhet och ändamålsbunden
het har kränkts vid bedömningen. För det tredje kan man vädja till 
rent tekniska omständigheter såsom att en viss fråga av förbiseende blivit 
obedömd eller att fel begåtts vid sammanräkningen av poäng som getts för 
olika frågor.
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Andra bestämmelser
Läraren är förpliktad att vid anmodan meddela bedömningsgrunderna 

för varje förhörs del uppgiftsvis.
Studeranden bör ges tillfälle att ta del av bedömningen av sin studie

prestation inom loppet av en vecka efter offentliggörandet av resultaten. 
Denna tidpunkt bör meddelas i samband med offentliggörandet av förhörs- 
resultaten.

Svarspapperen från förhören bevaras ett år. Studeranden har rätt att på 
begäran erhålla kopia av sitt svarspapper på egen bekostnad. Anhållan bör 
göras inom sju dagar efter det att studieprestationens resultat offentlig
gjorts.

Den som underkänts vid muntligt förhör kan anhålla om skriftligt förhör. 
Anhållan härom bör göras till respektive lärare inom dagar efter under
kännandet.

6. Studieunderstöd
Allmänt om ansöknmgar om statsgaranti och statsräntestöd

Ansökan om studieunderstöd för hela läsåret eller alternativt endast 
för höstterminen bör inlämnas till studieunderstödsnämnden senast den 1 
november, ansökan om studieunderstöd som endast gäller vårterminen se
nast den 1 april.

Såvida ansökan om studieunderstöd gäller såväl studiepenning 
statsgaranti för studielån samt räntestöd, bör ansökan som gäller båda 
understödsformerna göras samtidigt. Härvid bör ansökan inlämnas före 
den 1. 6., de nya studenterna före den 1. 11.

Studielånets högsta belopp är för närvarande 6 400 mark/läsår. För 
studerande vid högskola utomlands är det 8 300 mark. Det högsta beloppet 
stadfästes genom statsrådets beslut årligen.

Av de hemmaboende studenterna minskas 30 % av studielåneraten ifall 
han har fyllt 20 år före terminen i fråga, annars 40 %.

Om en ogift studerandes förvärvsinkomster eller därmed jämförbara 
inkomster enligt studerandenas uppgift kommer att överstiga 7 000 mark, 
minskas studielåneratens högsta belopp med 2/3 av den del som överstiger 
6 400 mark.

Om en studerandes och hans/hennes äkta makes/makas sammanräknade 
förvärvsinkomster eller andra jämförbara inkomster kommer att överstiga 
17 000 mark under ifrågavarande läsår, minskas studielåneratens högsta 
belopp med 1/3 av den del som överstiger 17 000 mark.

Då studeranden försörjer minderåriga eller annars är underhållspliktig 
för dessa, kan till ovan nämnda inkomstbelopp tilläggas 3 000 mark för 
varje barn.

som
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Då studerandens eller hans/hennes äkta makes/makas beskattningsbara 
förmögenhet överstiger 35 000 mark, jämställes den överstigande delen av 
förmögenheten med studieårets förvärvsinkomster. Ifall förmögenheten om
fattar en aktielägenhet eller fastighet, i vilken studeranden eller hans/hen- 

familj under studieåret bor, kan jämställandet av förmögenhetens över
stigande del med förvärvsinkomsterna delvis eller helt bortlämnas.

Då man söker statsgaranti och statsräntestöd, bör man använda den 
blankett för ansökan om studiestöd, som studiestödscentralen låtit trycka, 
samt bifoga ämbetsbetyg och intyg över framgång i studierna. I intyget 
över framgång i studierna bör enligt studiestödsnämndens nu gällande beslut 
noggrant antecknas alla prestationer från föregående närvaroläsår. Sökande 
bör under hela läsåret ha utfört 5 studieprestationer eller bör under före
gående termin ha utfört 3 studieprestationer. För första årets studerande är 
inskrivning i tekniska högskolan tillräcklig.

Studiestöd för avläggande av samma examen beviljas för högst sju 
studieår.

Behandlingstiden beror på när ansökan inlämnats. Om den som söker 
studiestöd inlämnar sin ansökan på våren, strävar man att avgöra ärendet 
före slutet av augusti och meddela sökanden till den adress han/hon uppgett. 
Det är önskvärt att den som inlämnat ansökan antecknar inlämningsdatum 
och kontrollerar detta innan han/hon gör förfrågningar om vilket avgörande 
hans/hennes ansökan föranlett.

nes

Villkor för återbetalning av studielån
1) Den första avkortningsraten av studielånen bör erläggas ett och ett 

halvt år efter första räntebetalningsdag som följer på studiernas avslutning, 
dock senast 10 år efter första räntebetabingsdag som följer på lyftandet av 
lånet.

2) Studielånet bör återbetalas med lika stora amorteringsbelopp varje 
halvår på räntebetalningsdagen.

3) Återbetalningstiden för studielånet är från och med den första amort- 
två gånger den tid, för vilken studielånet beviljats, dock högstenngen 

14 år.
Kreditinrättningen och låntagaren kan sinsemellan överenskomma om 

kortare eller längre återbetabingstid än ovannämnda, dock endast mom 
ovannämnda maximigränser.

Anmälningsskyldighet som gäller statsgaranti och statsräntestöd
Förändringar i ekonomiska förhållanden bör omedelbart anmälas till 

tekniska högskolans studieunderstödsnämnd, när vederbörande fått vetskap 
dem. Likaså bör anmälas byte av lärobrättning, avbrott i studierna, 

namnombyte samt byte av avdebbg.
om
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Allmänt om studiepenningen
Studiepenningen är 700 mlc/läsår. Ansökningarna bör inlämnas årligen 

till studieunderstödsnämnden före den 1. 6., de nya studenterna före den 
1. 11.

Såvida ansökan om studiestöd gäller såväl studiepenning som statsgaranti 
för studielån samt räntestöd bör ansökan som gäller båda stödformerna 
göras samtidigt.

Studiepenning beviljas inte om den studerandes och hans/hennes makes 
inkomster och förmögenhet överstiger de belopp som förutsättes för erhål
lande av studielånerat till fullt belopp. Studiepenning beviljas inte heller, 
när den studerande anses vara försörjd av sina föräldrar och föräldrarnas 
eller fosterföräldrarnas sammanlagda beskattningsbara årliga inkomster i 
senast företagna inkomst- och förmögenhetsbeskattning överstiger 9 000 
mark eller deras beskattningsbara förmögenhet överstiger 30 000 mark. 
Såvida i familjen försörjes flera än 1 barn, höj es det stadgade inkomstbe
loppet med 1 000 mark för varje följande barn som försörjes. De avsedda 
inkomst- och förmögenhetsgränserna stadfästes av statsrådet åtminstone en 
gång vart tredje år.

Sökande av studiestöd anses vara försörjd av sina föräldrar, då han/ 
hon är ogift och under studieåret bor hos sina föräldrar eller hos sina 
fosterföräldrar, samt då han/hon före studieårets början inte fyllt 20 år.

Då man söker studiepenning bör man använda den blankett för ansökan 
om studiestöd som studiestödsnämnden låtit trycka (samma blankett som 
används för ansökan om statsgaranti och statsräntestöd), samt bifoga äm
betsbetyg och intyg över framgång i studier. Då sökande är ogift, bör till 
ansökan dessutom bifogas skatteintyg över sökandes föräldrar eller foster
föräldrar.

Man strävar att avgöra ansökningar om studiepenning före slutet av 
augusti.

Ansökningsblanketter som gäller statsgaranti, räntestöd och studiepen- 
ning bör inlämnas till tekniska högskolans studiebyrå, rum 115, i huvud
byggnadens nedra aula. Byrån är öppen vardagar kl. 9—12.

7. Gymnastik och idrott
Som en del i tekniska högskolans verksamhet ingår övningar i gymnastik 

och idrott. Bevarandet och utvecklandet av de blivande ingenjörernas fysiska 
livsduglighet under studietiden handhas av idrottssekreteraren och tre idrotts- 
assistenter underställda studiebyrån. Rådgivande samorgan är dessutom den 
s.k. idrottskommittén, till vilken THS, TKY och PUS utnämner två repre
sentanter var för ett år i taget. Det egentliga gymnastik och idrottsprogram-
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met består av: 1) Motionsidrott, under ledning under terminerna 8 timmar/ 
vecka omfattande motionsgymnastik, motionslänkar, motionsidrott för da
mer, modern dans och hård rytmisk gymnastik. 2) Bollspel, under ledning 
10 timmar/vecka omfattande volleyboll, fotboll, korgboll samt isspel. I alla 
dessa grenar spelas även seriematcher. 3) Kraftgymnastik, under ledning 
6 timmar/vecka. Rådgivande samorgan är dessutom den s.k. idrottskom
mittén, till vilken THS, TKY, och PUS utnämner två representanter var 
för ett år i taget.
En gång per läsår ordnas en s.k. idrottsvecka, under vilken varje dag är 

på programmet idrottsevenemang i så väl i form av praktiska övningar 
som mformation. Programmet omfattar framför allt simning, motionslänkar, 
utfärder, motionsgymnastik samt utmaningsmatcher i bollspel.

Angående informationen om gymnastik och idrott må nämnas att till 
studerande och personal utdelas varje höst årets idrottsprogram samt att om 
aktuella idrottsärenden informeras i idrottstidningama som utkommer under 
läsåret. — Som motionslokal används främst Otnäshallens inomhusutrymmen 
samt Otnäs uteplaner. Närmare upplysningar om övnings- och prestationsti- 
der ger idrottssekreteraren (tekniska högskolans huvudbyggnad, rum Y 224) 
som är öppen vardagar kl. 9—14 (ej lördagar).



V. AVDELNINGARNAS 
UNDERVISNINGSPROGRAM

0. ALLMÄNNA AVDELNINGEN

Inom allmänna avdelningen koordineras de olika fackavdelningamas grund
undervisning, emedan huvuddelen àv de olika avdelningarnas grundämnen 
utgörs av denna avdelningens ämnen. Dessa är matematik, tillämpad mate
matik, fysik, mekanik, hållfasthetslära, nationalekonomi och maskinbygg- 
nadslära. Av dessa har ytterligare bildats följande fackämnen: 1) Matematik, 
2) Operationsanalys, 3) Systemteori. Nationalekonomiska institutionen: 4) 
Ekonomi, 5) Internationell ekonomi. Institutionen för hållfasthetslära: 6) 
Konstruktionsteknik i hållfasthetslära.
Inom allmänna avdelningen kan man också studera s.k. allmänbildande stöd
ämnen. De har sammanförts under rubriken ”Informationstjänst, muntlig 
framställning och språk”. Språkstudier är viktiga inte endast emedan de 
underlättar förståelsen av tekniska litteratur utan också på grund av de 
talrika uppdrag inom det internationella teknisk-ekonomiska umgänget, som 
ingenjörer redan nu och än mer i framtiden har att fullgöra.
Inom allmänna avdelningen finns följande institutioner och laboratorier:
Matematiska institutionen består av professurerna 0.01 (Laasonen, Lehti), 
0.02 (Lokki) och 1.48 (Blomberg). Institutionens lärarkår har presenterats 
i samband med professurerna 0.01 och 1.48. Institutionen meddelar den 
erforderliga matematiska grundundervisningen åt högskolans alla avdelning
ar samt dessutom fackämnesundervisningen i ämnena Matematik, Opera
tionsanalys och Systemteori. Studeranden i alla avdelningar kan med till
stånd av sin egen avdelning inkludera i sin examen också ovannämnda 
fackämnen. Tillsvidare har det varit ingen gallring för studerandena in i 
matematiska institutionen. Studerande som vill inskriva sig att studera 
institutionens fackämnen kan få ansökningsblanketter hos matematiska insti
tutionens laboratorieingenjör.
Syftet med matematiska institutionens fackämnesundervisning är att skola 
diplomingenjörer, som besitter grundliga insikter i matematik och som 
dessutom är tillräckligt insatta i något tekniskt fackområde för att kunna

5 11332/74 Y
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tillämpa matematiskt vetande. De elever, som har ett av matematiska 
institutionens fackämnen som huvudämne, uppmanas därför att avlägga åt
minstone den korta lärokursen i något tekniskt fackämne.
Laboratoriet för fysik omfattar följande undervisningspersonal: 1 professor 
(0.03) (Korhonen), 4 biträdande professorer, 1 lektor, 1 överassistent, 9 
assistenter och 3 speciallärare. Laboratoriet är uppdelat i två delar: elev- 
laboratoriet, där de studerande utför laboratoriearbeten i fysik samt det 
egentliga forskningslaboratoriet, där undervisningspersonalen har möjlighet 
att utföra experimentellt fysikaliskt forskningsarbete. Forskningslaborato
riet har inriktats på röntgenfysikens område. I fysik ges undervisning, som 
hör till de olika avdelningarnas grundämnen, samt dessutom fristående 
kurser, som är avsedda för de olika avdelningarnas fackämnen och valbara 
kurser. Fysik som långt fackämne hör till fackämnet i teknisk fysik.

Institutionen för mekanik omfattar följande undervisningspersonal: 1 pro
fessor (0.05) (Ranta), 2 biträdande professorer, 5 äldre assistenter, 1 special
lärare och ett antal timassistenter. Undervisningen ansluter sig till nästan alla 
avdelningars grundämnen samt till några fackämnen.
Enligt den nuvarande indelningen av fackämnen hör mekaniken till insti
tutionen för skepps- och flygteknik inom maskiningenjörsavdelningen.
Institutionen för nationalekonomi verkar under professuren 0.07 (Jaskari). 
Institutionen ger ekonomisk skolning i form av föreläsningar, övningar och 
seminarier av olika slag för olika avdelningar samt utför forskning som 
tyngdpunktområde internationell ekonomi och exportproblematik. Institutio- 

ger för en begränsad mängd av de studerande möjlighet till cum laude- 
och laudaturstudier, som utbildar till fattande av strategiska, ekonomiska 
beslut A. Internationell ekonomi och B. Ekonomi (allmän linje). Avsikten 
med dessa fackämnen är att vidga de ekonomiska perspektiven och bereda 
för uppgiftområdet för ekonomiingenjörer. De är också typiska s.k. gemen- 

fackämnen, i vilka studierna följer normerna för olika avdelningar. 
Att studera huvudämnet vid institutionen förutsätter också ingenjörskun- 
nig ämneskombination.
Institutionen för maskinelement omfattar följande undervisningspersonal: 
1 professor (0.41) (Wuolijoki), 2 biträdande professorer, 3 assistenter, 3 
speciallärare och ett stort antal timassistenter (bitjänster). Till institutionens 
undervisnings- och forskningsområde hör allmän planering av maskin och 
maskindelar. För studerande vid maskiningenjörsavdelning föreläses de 
kurser i maskinritning och maskinelement, som hör till grundämnet och för 
andra avdelningar under olika namn kortare grundkurser på detta område. 
Till många av maskiningenjörsavdelningens konstruktiva fackämnen hör 
också specialkurser i maskinkonstruktionslära, maskinkonstruktionssystema
tik och verkstadsindustrins värdeanalys. Till alla föreläsningskurserna an
sluter sig konstruktions-, räkne-, ritnings- eller seminarieövningar.
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Till institutionen hör en samling av maskindelar och maskiner. I samlingen 
presenteras framställda, oanvända, använda och även förstörda maskin
konstruktioner. För experimentell forskning och för yttre serviceverk
samhet hör till institutionen ett laboratorium för maskinbyggnad, vars per
sonal består av en laboratorieingenjör, en laboratoriemästare och en meka
niker. Laboratoriets forskningsverktyg är tillsvidare knappa, men med de 
nuvarande apparaterna kan man redan utföra bland annat krävande balan- 
serings-, tryckkärls-, vibrations- och förslitningsundersökningar samt testning 
av kopplingar och utväxlingar.
Institutionen för hållfasthetslära består av professuren 0.49 (Niskanen) samt 
av en biträdande professur. Institutionen meddelar maskiningenjörsavdel
ningen, avdelningen för teknisk fysik samt elektrotekniska avdelningen och 
bergindustriavdelningen den behövliga grundundervisningen i hållfasthetslära 
(0.49.05—0.49.25) och dessutom fackämnesundervisningen i kurserna 
0.49.30 och 35 (hållfasthetslära III), 0.49.40 (hållfasthetslära IV), 0.49.41 
(elementmetod), 0.49.45 (hållfasthetslära Va) och 0.49.50 (hållfasthetslära 
Vb). I kurserna har i någon mån deltagit även studerande på byggnadsin
genjörsavdelningen. Ett mera detaljerat innehåll av institutionens undervis
ning presènteras i samband med läroprogrammets kodnummer 0.49. Insti
tutionens fasta personal är följande: 1 professor, 1 biträdande professor, 
1 kanslist (gemensam för institutionen för mekanik), 1 laboratorieingenjör, 
1 forskningsassistent och 2 undervisningsassistenter. Dessutom finns det 
4 timassistenter under höstterminen och 6 timassistenter under vårter
minen.
Språklaboratoriet meddelar undervisning för alla avdelningar i engelska, 
tyska, franska, ryska, svenska och spanska samt för de utländska studeran
dena i finska. Språklaboratoriets personal: föreståndare är lektor Renkonen. 
Därtill meddelar undervisning 2 lektorer och en mängd av finländska och 
utländska speciallärare.
Undervisningen är till största delen audiovisuell.

FACKÄMNESSTUDIER PÅ ALLMÄNNA AVDELNINGEN
A. Avläggande av examen i fackämnen vid allmänna avdelningen 
Avläggande av examen, när som huvudämne är något av de för hela hög
skolan gemensamma fackämnena vid allmänna avdelningen, sker:
1) genom direkt intagning
2) på grunder som är noggrannare definierade i olika avdelningars bestäm

melser
3) genom att välja ett personligt fackämne.
Valet av det personliga fackämnet förutsätter för avdelningens godkännande 
en meningsfull kombinering på det rent tekniska kunskapsområdet. I prak
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tiken betyder detta att till fackämnena vid allmänna avdelningen måste 
höra antingen ett långt eller ett kort tekniskt fackämne, som ger beredskap 
t.ex. för matematikingenjörs eller ekonomiingenjörs verksamhetskrets.

B. Grundämne
Avläggande av den långa lärokursen i fackämnena vid matematiska insti
tutionen förutsätter, att följande kurser ingår i elevens grundämne (30 pp): 
0.01.30 Lång grundkurs i matematik I (7), 0.01.31 Lång grundkurs i mate
matik II (7), 0.01.06 Serier och funktionsteori (3.5), 0.01.23/24 Lineär 
algebra (3), 0.01.27/28 Analysens numeriska metoder (3), 0.02.02 Sanno- 
likhetskalkyl (3.5), 0.02.20 Långa övningsarbeten i tillämpad matematik 
(1) och 3.99.00 Inledningskurs för programmering (2). Grundämnets övriga 
kurser (minst 40 pp) får väljas ur högskolans kursförteckningar över grund
ämnen.
För att avlägga en kort lärokurs inom matematiska institutionen fordras ej 
formella förkunskaper. Studeranden bör själv bedöma, om hans kunskaper 
och förmåga är tillräckliga. Vederbörande lärare hjälper vid behov att be
döma förkunskaperna.
Beträffande andra fackämnen på allmänna avdelningen förutsätter huvud
ämnes studier val av grundämne enligt det bruk som iakttas vid den 
tekniska avdelning vid vilken studeranden är inskriven eller vid vilken det 
tekniska fackämnet i samband med examen avlägges. Även beträffande 
praktik iakttas ifrågavarande tekniska avdelningens normer.

C. Fackämnen
MATEMATISKA INSTITUTIONEN 1
1. Matematik. Detta fackämnes primära ändamål är att fördjupa studeran

des tidigare matematiska skolning och att ge tillräcklig grund för att 
behärska matematiska problem inom olika tekniska områden. Fack
ämnets kurser ger också möjlighet att fortsätta studier i matematik.

2. Operationsanalys. Ämnet strävar att presentera olika metoder att under
söka system med såväl mänskliga som maskinella komponenter och 
speciellt att finna dylika systems optimala funktionsförhållanden. I 
operationsanalysen ingår lika delar av industriell ekonomi, databehand
lingslära och tillämpad matematik, vilka utgör arbetsredskapen för 
uppnåendet av optimeringsmålet. Operationsanalysen kan tillämpas både 
på tekniska system och processer och på ekonomiska och samhälleliga 
problem.

3. Systemteori. Systemteorin strävar att skapa enhetliga och allmängiltiga 
begrepp och matematisk metodik för att beskriva, simulera och styra 
tekniska, ekonomiska, biologiska, sociologiska o.s.v. dynamiska system. 
Centrala områden inom undervisningen i systemteori är bl.a. teorin för
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klassiska lineara systemmodeller och stokastiska processer samt optime
ring av dynamiska system.

Matematik (professor Lehti, biträdande professor Rikkonen)
Lång lärokurs 40 pp: 
obligatoriska kurser:

Specialfunktioner och integraltransformationer (4)0.01.07
0.01.21/22 Differentialekvationer (3.5) 
0.02.22 Specialarbeten i matematik och tillämpad matematik (12)
I allmänna avdelningens studieguide finns förteckningen över valfria kurser, 
som kompletteras på anhållan.

Kort lärokurs 20 pp:
Obligatoriska kurser finns inte. De valfria kurserna meddelas i allmänna 
avdelningens studieguide.

Operationsanalys (professor Lokki) 
Lång lärokurs 40 pp: 
obligatoriska kurser:
0.02.10 
0.02.12 
3.22.08
3.22.41
3.22.42

Optimeringslära (4)
Lineär programmering (3)
Kort grundkurs i industriell ekonomi (1.5)
Bokföring och beskattningslära (2)
Kostnadsberäkning. Resultats- och finansieringsplanering
(2.5)

1Industrispel (2)
Seminarieövningar (3)
Inlédningskurs för databehandling (3) (om det inte ingår i 
grundämnet)
Systemplanering (4)
Datamaskinens arkitektur I (2)

3.22.61
3.22.62 
3.99.05

sinsemellan alternativa

3.99.11
3.99.12

samt minst en av följande kurser:

0.02.05 
0.02.06 
0.02.07 
0.02.08 
0.02.09 
0.02.30
I allmänna avdelningens studieguide finns förteckningen över valfria kurser, 
som kompletteras på anhållan.

Stokastiska processer (3)
Tillförlitlighetsanalysens stokastiska grunder (3) 
Köteori (4)
Lineära stokastiska modeller (4) 
Tidserie-analyser (4)
Beslutsteori (4)
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Kort lärokurs
Koit lärokurs kan ej avläggas; på betyget kan antecknas, att studierna om
fattar lång lärokurs i operationsanalys, om de behövliga kurserna har av
lagts, fastän kurserna ingår i andra fackämnen.

Systemteori (professor Blomberg)
Lång lärokurs 40 pp: 
obligatoriska kurser:

1.48.05 
1.48.10 
0.01.21/22
I allmänna avdelningens studieguide finns förteckningen över valfria kurser, 
som kompletteras på anhållan. Kurserna 1.48.50 och 1.74.30 rekommen
deras särskilt.

Systemteori I (4) 
Systemteori II (10) 
Differentialekvationer (3.5)

Kort lärokurs 20 pp: 
obligatoriska kurser:

1.48.05 
1.48.11
0.01.21/22 Differentialekvationer (3.5)

Valfria kurser: desamma som i den långa lärokursen.
Elektrotekniska avdelningens studieguide innehåller noggrannare uppgifter 
betr. systemteori.

Systemteori I (4)
Systemteori II, kort fortsättningskurs i systemteori (6)

INSTITUTIONEN FÖR NATIONALEKONOMI

4. Internationell ekonomi. Ämnesgrupp, vilken ger orientering i interna
tionell handel och särskilt i exportproblematik. Ett lämpligt ämne för 
exportingenjörer och överhuvudtaget för personer som ansvarar för utrikes- 
handeln på beslutsfattande poster i industriföretag och för personer som 
är verksamma inom försäljnings- och exportorganisationer.

5. Ekonomi. En allmän linje, vilken strävar att skola ingenjörer till upp
gifter, som fordrar vid och ingående kännedom om näringslivet och 
industrin. Målet är färdighet i ekonomiskt tänkande i flere variabler.

Internationell ekonomi 
Lång lärokurs 40 pp
obligatoriska kurser (31 pp):
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Cl-grupp 
0.07.15 
0.07.20 
0.07.26 
0.07.50
1-grupp 
0.07.45 
0.07.55 
2 främmande språk

Ekonomi III 
Ekonomi IV 
Ekonomi V 
Ekonomi X

Ekonomi IX 
Ekonomi XI
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a-grupp
0.07.05
0.07.10
0.07.40

Ekonomi I 2 pp 
Ekonomi II 2 
Ekonomi VIII 2

Valfria kurser (7 pp):
Valfria kurser i tillämpad matematik, databehandling, arbetspsykologi, indu
striell ekonomi, byggnadsekonomi och språk, som meddelas noggrannare i 
studieguiden.

Internationell ekonomi 
Kort lärokurs 15—21 pp
0.07.05, 0.07.10, 0.07.15, 0.07.20, 0.07.26, 0.07.40, 0.07.45, 0.07.50.
För studerande på byggnadsingenjörsavdelningen med inriktning på utrikes
handeln en från denna något avvikande kombination på grund av special
kurserna i byggnadsexport.

Närmare information i studieguiden.

Ekonomi
Lång lärokurs 40 pp
obligatoriska kurser (28 pp): 
a-grupp 
0.07.05 
0.07.10 
0.07.40
cl-grupp 
0.07.15 
0.07.20 
0.07.26 
0.07.60

Ekonomi I 2 pp 
Ekonomi II 2 
Ekonomi VIII 2

Ekonomi III 2 pp 
Ekonomi IV 2 
Ekonomi V 3 
Ekonomi XII 5
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Prestations-
poäng

Lång
fackämne

Kort
fackämne

О О
о о
о V
о V
о V

0.04.30 eller 35 Hållfasthetslära III 
0.49.40 
0.49.41 
0.49.45 
0.49.50

IV
Elementmetod 
Hållfasthetslära Va

Vb
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1-grupp
0.07.35
0.07.65

Ekonomi VII 2 pp 
Ekonomi XIII 8

Valfria kurser (12 pp):
Valfria kurser i tillämpad matematik, databehandling, arbetspsykologi, indu
striell ekonomi, byggnadsekonomi och språk, som meddelas noggrannare i 
studieguiden.

Ekonomi
Kort lärokurs 20 pp
0.07.05, 0.07.10, 0.07.15, 0.07.20, 0.07.26, 0.07.35, 0.07.40, 0.07.60. 
Närmare information i allmänna avdelningens studieguide.

INSTITUTIONEN FÖR HÅLLFASTHETSLÄRA

6. Hållfasthetslära i konstruktionsteknik
Undervisningen i hållfasthetslära syfter till att ge grundkunskaper för 
dimensionering av bärande konstruktioner, så att konstruktionen med hän
syn till tillåtna spänningar och deformationer blir ändamålsenlig och säker. 
Med datamaskinernas växande kapacitet har hållfasthetsläran blivit ett allt 
viktigare läroämne i utbildningen av maskiningenjörer.

Poängsumma på obligatoriska (o) kurser 22 22(20) 10

Obligatoriska kurserna är 0.49.30 (eller 0.49.35) och 0.49.40. Av kurserna 
0.49.41, 0.49.45 och 0.49.50 eller 3.34.25 (lättkonstruktions teknik 4 pp) 
bör väljas två.
Valfria kurserna (v) finns föreslagna i maskiningenjörsavdelningens studie
guide. De behandlar metallära, verkstads- och tillverkningstekniska ämnen, 
transportteknik, hydraulik osv. delade i två grupper. Ifall någon önskar 
diplomingenjörs specialkompetens i hållfasthetslära i konstruktionsteknik, 
bör han välja av grupp I kurser för minst 12 prestationspoäng. Läroäm
nena i grupp II rekommenderas för teknologer, som önskar förvärva special
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kompetens i hållfasthetslära. Närmare uppgifter kan man finna i maskin
ingenjörsavdelningens studieguide.

Institutionen för ekoteknik. Institutionens verksamhet syftar till att arbets- 
skyddstekniska aspekter och relationer mellan arbetsgivare och arbetstagare 
beaktas i utbildningen. Till institutionen är anknyten en biträdande pro
fessor (socialpolitik), 1 lektor (arbetsskydd) och 1 assistent.

D. Studierådgivning:
För allmänna avdelningen har avlönats både en finsk- och en svensk
språkig studierådgivare. Man kan vända sig till studierådgivarna i alla 
frågor, huvudbyggnads mm H 307 (i källarvåningen), tel. 4696 250. Mot- 
tagningstiderna finns angivna på anslagstavlorna.

0.00 INFORMATIK, MUNTLIG FRAMSTÄLLNING 
OCH SPRÅK

Användning av bibliotek och informatik 
Speciallärare:

dipi ing Arja-Riitta Haarala, Bib 233, C-825, må 9—11 
fil kand Leena Katajapuro, Bib 233, C-826, må 9—11 
fil mag Tuula Kivelä, Bib 217, C-822, må 9—11 
dipi ing Elin Törnudd, Bib 225, C-812, må 9—11 

Kansli, Bib 233, С-842

0.00.02 Informatik inom fysik och matematik (0.5) för F-avdelningen 
Målsättning:

Studerande blir i stånd att både under studietiden och i arbets
livet genomföra litteraturundersökningar och att söka enstaka 
upplysningar, att utnyttja bibliotek och deras tjänster samt att 
tillgodogöra sig både manuella och datorbaserade informations
tjänster. Studerande får en inblick i att skriva forsknings
rapport.

vårt 1. ht fil mag Kivelä 2 t/v
vårt 1. ht programarbeten 11 t och demonstration 1 t 

Kursfordringar:
Kompendium och Teknisen kirjoituksen laatiminen.
Kursen kan avläggas genom tentamen eller övningsuppgifter. 
Kursen rekommenderas att avläggas vid slutskedet av studierna, 
tidigast efter två studieår.
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0.00.03 Informatik inom maskinteknik (0.5) för Ko-avdelningen 
höstt 1. ht dipi ing Haarala föreläser 2 t/v 
höstt 1. ht programarbeten 11 t och demonstration 1 t 
för övriga upplysningar se kurs 0.00.02

0.00.04 Informatik inom kemi (0.5) för Ke-avdelningen 
höst 1. ht dipi ing Haarala föreläser 2 t/v 
höstt 1. ht programarbeten 11 t och demonstration 1 t 
för övriga upplysningar se kurs 0.00.02

0.00.05 Informatik inom byggnadsteknik, arkitektur och lantmäteri (0.5) 
för R-, A- och M-avdelningen
vårt 2. ht dipi ing Tömudd föreläser 2 t/v
vårt 2. ht programarbeten 11 t och demonstration 1 t
för övriga upplysningar se kurs 0.00.02

0.00.06 Informatik inom elektroteknik (0.5) för S-avdelningen 
vårt 2. ht fil kand Leena Katajapuro föreläser 2 t/v 
vårt 2. ht programarbeten lit och demonstration 1 t 
för övriga upplysningar se kurs 0.00.02

0.00.07 Informatik inom träförädling (0.5) för P-avdelningen 
kursen föreläses på både höst- och vårterminen 
höstt 2. ht fil mag Tuula Kivelä föreläser 2 t/v 
höstt 2. ht programarbeten 11 t och demonstration 1 t 
vårt 1. ht dipi ing Arja-Riitta Haarala 2 t/v 
vårt 1. ht programarbeten 11 t och demonstration 1 t 
för övriga upplysningar se kurs 0.00.02

0.00.08 Informatik inom gruvteknik, metallurgi och geologi (0.5) 
för V-avdelningen
höstt 2. ht fil kand Leena Katajapuro föreläser 2 t/v 
höstt 2. ht programarbeten 11 t och demonstration 1 t 
för övriga upplysningar se kurs 0.00.02

0.00.15 Studieteknik (0)
Kursens avsikt är att göra studerandens studiemetoder och -vanor 
effektivare och klokare genom att behandla planering av studier,
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effektiva sätt att studera, läseteknik, bibliotekets utnyttjande samt 
både skriftlig och muntlig framställning, 
höstt föreläser speciallärare för alla nya studerande 
sammanlagt ungefär 28 timmar

0.00.25 Konferensteknik, forhandlingsteknik och muntlig framställning (2)
Kursens avsikt är att ge upplysning om den muntliga framställ
ning och konferensteknik som behövs på industrins och natur
vetenskapens områden.
höstt föreläser rektor Lumme 2 t/v och vårt 2 t/v 
höstt och vårt praktiska övningsuppgifter, demonstrationer 
kurslitteratur: kompendium nr 328

Svenska språket
Lärare: fil mag Marja-Leena Aalto

0.00.29 Teknisk svenska (1)
höstt eller vårt behandling av tekniska texter 2 t/v 
förkunskaper: studentskrivning i svenska eller motsvarande 
kunskaper i svenska språket
kursfordringar: olika tekniska texter, som utdelas under kursen

0.00.30 Praktisk svenska (1)
höstt eller vårt konversations- och hörförståelseövningar 2 t/v 
förkunskaper: se 0.00.29
kursfordringar: tidningsartiklar och andra aktuella texter, 
som utdelas under kursen

0.00.21 Affärsvenska (1)
höstt eller vårt textbehandling och övningar i inläsningsstudio 
2 t/v
förkunskaper: se 0.00.29
kursfordringar: May Reinikainen, Tala svenska med herr Ohlin 2, 
Moderna svenska affärssamtal och texter, som utdelas under kursen

Ryska språket 
Lärare: lektor N. N.
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0.00.35 Elementarkurs i ryska språket I (2)

0.00.36 Elementarkurs i ryska språket II (2)
Kurserna består av föreläsnings- och studioövningar
— under föreläsningen genomgås grammatik och övningar
— i studion uttalsövningar i de saker som genomgåtts under före

läsningen och därtill andra övningar
höstt och vårt föreläsningar och språkstudioövningar 2 t/v 
förkunskaper: kursen är avsedd för nybörjare 
kursfordringar: Ojanen—Halko, Opi venäjää I

0.00.37 Fortsättningskurs i ryska språket I (2)

0.00.38 Fortsättningskurs i ryska språket II (2)
Kurserna består av föreläsnings- och studioövningar
— under föreläsningen genomgås grammatik och övningar
— i studion uttalsövningar i de saker som genomgåtts under 
föreläsningen och därtill andra övningar
höstt och vårt föreläsningar och språkstudioövningar 2 t/v samt 
konversationsövningar 1,5 t/v 
förkunskaper: 0.00.36
kursfordringar: Ojanen—Halko, Opi venäjää I och II

0.00.22 Fortsättningskurs i ryska språket III (2)

0.00.23 Fortsättningskurs i ryska språket IV (2)
Kurserna består av föreläsnings- och studioövningar
— under föreläsningen genomgås grammatik och övningar
— i studion uttalsövningar i de saker som genomgåtts under 
föreläsning och därtill andra övningar
höstt och vårt föreläsningar och språkstudioövningar 2 t/v samt 
konversationsövningar 1,5 t/v 
förkunskaper: 0.00.38
kursfordringar: Ojanen—Halko, Opi venäjää II

Spanska språket 
Lärare: N. N.
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0.00.39 Spanska (1) 
2 t/v

Tyska språket
Lärare: lektor Tenho Kultalahti och en tysk speciallärare

0.00.40 Tyska 0 (2)
Repetition av språkets grundkonstruktioner och ordförråd för dem, 
som mycket bristfälligt behärskar läroverkets korta kurs. 
höstt eller vårt konversations- och språkstudioövningar 4 t/v 
kursfordringar: Braun—Nieder—Schmöe, Deutsch als Fremd
sprache; Braun, Der Praktikant och kompendium

0.00.41 Tyska 1 (1). Praktisk tyska
höstt eller vårt konversations- och språkstudioövningar 2 t/v 
förkunskaper: läroverkets korta kurs
kursfordringar: K. Nikkilä—A. Otto-Sprunck, Gute Reise och 
kompendium

0.00.42 Tyska 1 (2)
höstt eller vårt konversations- och språkstudioövningar 4 t/v 
förkunskaper: läroverkets korta kurs
kursfordringar: Braun—Nieder—Schmöe, Deutsch als Fremd
sprache II, K. Nikkilä—A. Otto-Sprunck, Gute Reise och 
kompendium

0.00.43 Tyska 2 (1). Allmän kurs i tyska språket
höstt eller vårt konversations- och språkstudioövningar 2 t/v 
förkunskaper: läroverkets långa kurs eller 0.00.41 
kursfordringar: A. Otto-Sprunck, Willkommen (Deutsch im Beruf) 
och kompendium

0.00.44 Tyska 2 (1). Teknisk tyska
höstt eller vårt konversations- och språkstudioövningar 2 t/v 
kursfordringar: H. Trautwein, Deutsch im technischen Sprach- 
bereich och kompendium
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0.00.46 Tyska 2 (1). Affärstyska
höstt eller vårt konversations- och språkstudioövningar 2 t/v 
förkunskaper: såsom 0.00.43
kursfordringar: D. Assmann, Liikesaksa sujuvaksi och 
kompendium

0.00.47 Tyska 2 (1). Konversationskurs utgående från olika artiklar 
höstt eller vårt 2 t/v 
förkunskaper: såsom 0.00.43 
kursfordringar: kompendium

0.00.48 Tyska 3 (1). Konversationskurs 
höstt eller vårt 2 t/v
förkunskaper: någon av kurserna Tyska 2 eller motsvarande språk
kunskaper
kursfordringar: ett verk, som angives särskilt och kompendium 

Franska språket
lärare: fil lic Haanpää, tjänstledig 1974—75, undervisningen 
håndhaves av hum kand Soili Sutinen

0.00.59 AV-nybörjarkurs i franska språket (2)
höstt föreläser hum kand Soili Sutinen 6 t/v 
kursfordringar: kursböcker: Gauvenet & Gubernina & alia: 
Méthode audio-visuelle de français I (st 1—8) och En français I 
(st 1 och 2) (ORTF)
under terminen anordnas två delförhör; kursen kan avläggas anting- 

delförhör eller genom slutförhör vid slutet av terminenen genom

0.00.62 AV-fortsättningskurs för nybörjare (2)
vårtt föreläser hum kand Soili Sutinen 6 t/v 
kursfordringar: både muntligt och skriftligt En Francais I 
st 3—13
TH ställer kursböckema till deltagarnas förfogande under terminen 
anordnas två delförhör; kursen kan avläggas antingen genom del
förhör eller genom slutförhör vid slutet av terminen

0.00.55 AV-fortsättningskurs i franska språket 1 (2) 
höstt föreläser hum kand Soili Sutinen 6 t/v 
förkunskaper: 0.00.62 eller 2 års studier vid läroverk
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kursfordringar: En français II st 14—20 
TH ställer kursböckerna till deltagarnas förfogande under 
nen anordnas två delförhör; kursen kan avläggas antingen 
delförhör eller genom slutförhör

0.00.56 AV-fortsättningskurs i franska språket 2 (2) 
vårt föreläser hum kand Soili Sutinen 6 t/v 
förkunskaper: O.OOJ'î eller 3 års studier vid läroverk 
kursfordringar: En i xais II st 21—26, En français III st 
27—30 under termine... anordnas två delförhör; kursen kan avläggas 
antingen genom delförhör eller genom slutförhör

0.00.66 Vetenskaplig och teknisk franska 1 (2) 
höstt föreläser en fransk lektor 4 t/v 
förkunskaper: 0.00.56 eller motsvarande kunskaper 
kursfordringar: Masselin & Delsol & Duchaigne: Le français scien
tifique et technique I—II, väljande TH ställer kursböckerna till 
deltagarnas förfogande vid slutet av kursen anordnas slutförhör

0.00.67 Vetenskaplig och teknisk franska 2 (2) 
vårt föreläser en fransk lektor 4 t/v 
förkunskaper: 0.00.56 eller motsvarande kunskaper 
kursfordringar: Masselin & Delsol & Duchaigne: Le français scien
tifique et technique I—II, väljande TH ställer kursböckerna till 
deltagarnas förfogande vid slutet av kursen anordnas slutförhör

0.00.60 Högre kurs i franska språket (2)
höstt föreläser en fransk lektor 4 t/v 
förkunskaper: 0.00.56, läroverkets långa kurs eller 
motsvarande kunskaper
kursfordringar: ett urval vetenskapliga och tekniska texter kursen 
behandlar också landets samhälle- och näringsliv vid slutet av 
kursen anordnas slutförhör

termt-
genom

Finnish for Foreigners 
Teacher: fil kand Seija Uuspää

0.00.72 Finnish for Foreigners I.
Elementarkurs i finska språket
höstt 4 t/v, varav 2 t/v i språkstudion

\
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kursfordringar: Maija-Hellikki Aaltio, Finnish for Foreigners 1 
(1—20 st) samt inspebingar i anslutning till boken 
En muntlig och skriftlig examen i slutet av kursen, för vilken 
kan ges betyg

0.00.73 Finnish for Foreigners II
Fortsättningskurs i finska språket I 
vårt 4 t/v, varav 1 t/v i språkstudion
kursfordringar: Maija-Hellikki Aaltio, Finnish for Foreigners 1 
(20—25 st). Andra delen av läroboken (med inspelningar) utkom
mer före hösten 1974 (26 ... st)
En muntlig och skriftlig examen i slutet av kursen, för vilken 
kan ges betyg

0.00.74 Finnish for Foreigners III
Fortsättningskurs i finska språket II 
höstt och vårt 4 t/v, varav i t/v i språkstudion 
kursfordringar: behandling av tidnings- och tidskriftstexter, artik
lar från teknikens olika områden, finsk skönlitteratur m.m. Rikligt 
konversation
En muntlig och skriftlig examen i slutet av kursen, för vilken kan 
ges betyg

Engelska språket
Lärare: lektor Marja Renkonen, Harvey Benson, B. Ed., John 
Stotesbury, M.A. och ekon mag Hilkka Stotesbury

0.00.80 Engelska 0 (2)
Repetition av språkets grundkonstruktioner och ordförråd 
höstt eller vårt konversations- och språkstudioövningar 4 t/v 
förkunskaper: 0—59 % i orienterande test (placement test) 
kurslitteratur: Knight, English at Work

0.00.81 Vardagsengelska I (2)
Kurs i talspråket
höstt eller vårt konversations- och språkstudioövningar 4 t/v 
förkunskaper: 60—74 % i placement test 
kurslitteratur: Renkonen, Otaniemi English I, TKY 266
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0.00.82 Teknisk engelska I (2)
Kurs i engelsk teknisk text. Undervisningsministeriets
experimentprogram
höstt eller vårt 4 t/v
förkunskaper: separat begynnelsetest
kurslitteratur: kompendium

О.ОО.'ВЗ Affärsengelska (2) AV-kurs
höstt eller vårt konversations- och språkstudioövningar 4 t/v 
förkunskaper: 60—89 % i placement test 
kurslitteratur: Business English, Bellcrest Story (BBC)

0.00.84 Teknisk engelska II (1) AV-kurs
höstt eller vårt konversations- och språkstudioövningar 2 t/v 
förkunskaper: 75—89 % i placement test 
kurslitteratur:Renkonen, Otaniemi English 2, TKY 267

0.00.86 Vardagsengelska II (1) Kurs i talspråket
höstt eller vårt konversations- och språkstudioövningar 2 t/v 
förkunskaper: 75—89 % i placement test 
kurslitteratur: Alexander, For and Against

0.00.87 Engelska för VVS-teknologer III (1)
höstt eller vårt konversations- och språkstudioövningar 2 t/v 
förkunskaper: 80—100 % i placement test 
kurslitteratur: kompendium

0.00.88 Engelska för kemister III (1)
höstt eller vårt konversations- och språkstudioövningar 2 t/v 
förkunskaper: 80—100 % i placement test 
kurslitteratur: kompendium

0.00.89 Vardagsengelska III (1)
höstt eller vårt konversations- och språkstudioövningar 2 t/v; 
eller seminarium om skådespel 2 t/v 
förkunskaper: 90—100 % i placement test
kursUtteratur: en eller flera böcker av den givna boklistan; 
kompendium

Y6 11332/74
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0.00.90 Engelska för konstruktörer III (1)
höstt eller vårt konversations- och språkstudioövningar 2 t/v 
förkunskaper: 80—100 % i placement test 
kurslitteratur: kompendium

0.00.91 Teknisk engelska III (1)
höstt eller vårt konversations- och språkstudioövningar 2 t/v 
förkunskaper: 90—100 % i placement test 
kurslitteratur: kompendium

0.00.92 Engelska för arkitekter och samhällsplanerare III (1)
höstt eller vårt konversations- och språkstudioövningar 2 t/v 
förkunskaper: 80—100 % i placement test 
kurslitteratur: kompendium

0.01 MATEMATIK
professorerna P. Laasonen och R. Lehti 
Matematiska institutionens lärarkår, matematiska sektionen: 
professor:

fil dr Pentti Laasonen befriad från undervisningsskyldighet, un
dervisningen håndhaves av bitr prof Harri Rikkonen, Y 329, 
G382
fil dr Raimo Lehti, Y 332, G332 
fil dr Olli Lokki, Y 319, G354

biträdande professorer:
tekn dr Stig-Olof Londen, Y 333, G339 tjänstledig till den 
31. 12. 1974, undervisningen håndhaves av tekn dr Olavi Nevan
linna
fil dr Harri Rikkonen, Y 329, G382, tjänstledig, undervisningen
håndhaves av tekn dr Seppo Salo, Y 324, С-866
fil dr Tauno Salenius, Y 334, С-334
tekn dr Sampo Salovaara, Y 322, С-343
fil dr Jerry Segercrantz, Y 326, С-380

docent:
tekn dr Matti Mäkelä
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lektorer:
fil dr Heikki Apiola, tjänsten håndhaves av fil. lic Kirsti Oja 
fil lie Seppo Ilkka, Y 330, С-889 
fil lie Simo Kivelä, Y 345, С-391 
fil lie Pertti Laininen, Y 320, С-376

overassistent:
tekn dr Seppo Salo, Y 324, C-866, tjänstledig, tjänsten 
håndhaves av filJic Juhani Saarela

äldre assistenter: 
fil dr Elja Arjas 
fil lie Jouko Koskenniemi 
tekn dr Olavi Nevanlinna 
fil lic Kirsti Oja 
fil he Juhani Saarela 
dipi ing Aarne Sipilä 
dipi ing Olof Staffans, alla tjänstlediga 
fil kand Seppo Weikkolainen 
N. N.

yngre assistenter:
dipi ing Ahti Planman, höstt tjänstledig, tjänsten håndhaves av 
tekn stud Markku Tuominen 
dipi ing Veh-Pirkka Peltola

speciallärare:
dipi ing Mona Grönstrand, höstt tjänstledig, tjänsten 
skötes av dipi ing Tomas Brunila

laboratorieingenj ör :
N. N., skötes av fil lic Jouko Koskenniemi

För systemteoretiska sektionens del se professuren 1.48
Den matematiska grundundervisningen meddelas på tre skilda linjer, 
vilka avviker från varandra såväl beträffande omfång som framställ
ningens grundlighet. Den långa linjen utgörs av kurserna 0.01.30, 
0.01.31, 0.01.06 och 0.01.07 eller 0.01.08. Det bör understrykas, 
att den långa grundkursen inte är en självständig helhet, utan 
fordrar kursen 0.01.06 som fortsättning. Den ”medellånga” linjens 
grundkurs är 0.01.32—33. Kursen 0.01.09 utgör en naturlig, men 
inte för alla nödvändig, fortsättning till denna. Den korta linjens 
grundkurs 0.01.34—35 kompletteras av kursen 0.01.05.

samt
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Med beteckningen Ls försedda kurser kan man enl. överenskom
melse medtaga bland biämnesfordringarna för licentiat- el. doktors
examina.
Med överlappande kurser avses kurser där undervisningen till be
tydande del täcker samma stoff. Särskild anvisning ges om hur 
prestationspoäng för överlappande kurser skall uträknas.
Kurser, som ej föreläses kan tenteras enl. överenskommelse. När
mare uppgifter ges av vederbörande professor.
Information om matematiska institutionen ges också i samband 
med F-avdelningens avdelningsredogörelse.

0.01.30 Lång grundkurs i matematik I (7)
Vektoralgebra och analytisk geometri; differentialkalkyl för funk
tioner av en reell variabel; integrationsteknik. Ger tillsammans 
med kursen 0.01.31 den nödvändiga teoretiska och räknetekniska 
grunden för studier i matematik och dess tillämpningar, 
höstt föreläser tf bitr prof Seppo Salo 8 t/v; höstt övning 5 t/v 
överlappande kurser: 01.10./32/34/36/38

0.01.31 Lång grundkurs i matematik II (7)
Den bestämda integralen med tillämpningar; ordinära diff.ekva- 
tioner; diff. och int. kalkyl för funktioner av vektorer; vektorfält. 
vårt föreläser tf bitr prof. Seppo Salo 6 t/v; vårt övningar 4 t/v 
förkunskaper: 0.01.30
överlappande kurser: 0.01.05/09/10/33/35/37/39

0.01.06 Serier och funktionsteori (3.5)
De komplexa talens algebra; diff. och int. kalkyl för komplexa 
funktioner; reella och komplexa funktionsserier, 
höstt föreläser prof Lehti 4 t/v; höstt räkneövningar 2 t/v 
förkunskaper: 0.01.30/32 och 0.01.31/33 
överlappande kurser: 0.01.09/11

0.01.07 Specialfunktioner och integraltransformationer (4)
Kursen 0.01.08 ingår som en del i kursen. Kursen behandlar vissa 
närmast i fysiken och tekniken allmänt förekommande matematiska 
hjälpmedel.
vårt föreläser lektor Ilkka 4 t/v; 
vårt räkneövningar 2 t/v
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förkunskaper: 0.01.30/32/34/36/38 och 0.01.31/33/35/37/39 
och 0.01.05/06/09 
överlappande kurser: 0.01.08/11

0.01.08 Integraltransformationer (2)
Ingår som en del i kursen 0.01.07. Kursen behandlar integraltrans-
formationernas användning som matematiskt, arbetsbesparande,
hjälpmedel. Huvudvikten läggs vid Laplace-transformationen.
vårt 1. halvt föreläser lektor Ilkka 4 t/v;
vårt 1. halvt räkneövningar 2 t/v
förkunskaper: såsom 0.01.07
överlappande kurser: 0.01.07/11

0.01.32 Grundkurs i matematik I (7.5)
Kursen behandlar vektorräkningens, analytiska geometrins samt 
diff. och integralkalkylens (funktioner av en variabel) grunder, 
höstt föreläser bitr prof Segercrantz 8 t/v; 
höstt räkneövningar 6 t/v 
överlappande kurser: 0.01.10/30/34/36/38

0.01.33 Grundkurs i matematik II (5.5)
Kursen behandlar den 2- och 3-dimensionella diff. och integralkal
kylens, serielärans och differentialekvationsteorins grunder, 
vårt föreläser bitr prof Segercrantz 5 t/v; 
vårt räkneövningar 3 t/v 
förkunskaper: 0.01.32
överlappande kurser: 0.01.05/10/31/35/37/39

0.01.09 Vektorfält och komplexa funktioner (3)
Kursen behandlar grunderna av teorin för vektorfält samt (den 
komplexa) funktions teorin, speciellt med tanke på behoven för 
studerande vid linjerna för flygteknik och tillämpad geofysik. 
Kursen utgör en naturlig fortsättning till grundkurserna 0.01.32/33. 
höstt föreläser bitr prof Segercrantz 3 t/v; 
höstt räkneövningar 2 t/v
förkunskaper: 0.01.32/34/36/38 och 0.01.33/35/37/39 
överlappande kurser: 0.01.06/11/31
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0.01.34 Kort grundkurs i matematik I (6)
Kursen behandlar vektorräkningens, analytiska geometrins och
diff. kalkylens (funktioner av en variabel) grunder.
höstt föreläser bitr prof Salenius 7 t/v;
höstt räkneövningar 4 t/v
överlappande kurser: 0.01.10/30/32/36/38

0.01.35 Kort grundkurs i matematik II (5)
Kursen behandlar grunderna av integralkalkylen, serieläran, diffe- 
rantialekvationsteorin samt diff. kalkylen för funktioner av flere 
variabler.
vårt föreläser bitr prof Salenius 5 t/v; 
vårt räkneövningar 2 t/v 
förkunskaper: 0.01.34 
överlappande kurser: 0.01.10/31/33/37/39

0.01.05 Funktioner av flera variabler (3)
Kursen strävar till att med hänsyn till fackämnenas behov av 
matematiska grundkunskaper komplettera grundkurserna 
0.01.34/35
Innehåll: Flerdimensionell int.kalkyl, Fourier-serier med tillämpn.
höstt föreläser lektor Ilkka 3 t/v;
höstt räkneövningar 2 t/v
förkunskaper: 0.01.34/38 och 0.01.35/39
överlappande kurser: 0.01.31/33/37

0.01.36 Svenskspråkig grundkurs i matematik I (7.5) 
Svenskspråkig parallellkurs till 0.01.32. 
höstt föreläser dipi ing Brunila 8 t/v; 
höstt räkneövningar 6 t/v 
överlappande kurser: 0.01.10/30/32/34/38

0.01.37 Svenskspråkig grundkurs i matematik II (5.5) 
Svenskspråkig parallellkurs till 0.01.33. 
vårt föreläser dipi ing Grönstrand 5 t/v; 
vårt räkneövningar 3 t/v 
förkunskaper: 0.01.36
överlappande kurser: 0.01.05/10/31/33/35/39
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0.01.10 A-avdelningens grundkurs i matematik (6.5)
Kursen strävar till att presentera inom A-avdelningens fackämnen 
användbara delar av matematiken, 
höstt föreläser tf lektor Oja 3 t/v, 
vårt 3 t/v;
höstt räkneövningar 2 t/v, vårt 2 t/v 
överlappande kurser: 0.01.30—39

0.01.11 Matematiska metoder i kemisk teknik (3.5)
Kursen strävar till att ge en allmän bild av den moderna ingen
jörs matematiken. Komplex funktionsteori, lineära diff.ekv., lineär 
algebra, Laplace- och Fouriertransf orma tioner, lineära integral
ekvationer.
vårt föreläser bitr prof Londen 3 t/v; 
vårt räkneövningar 2 t/v 
förkunskaper: 0.01.34/38 och 0.01.35/39 
överlappande kurser: 0.01.06/07/08/09
kursfordringar: valda delar ut Sokolnikoff—Redheffer: Mathe
matics of physics and modern engineering

0.01.14 Deskriptiv geometri (3)
Kursen avser att bibringa färdighet i ritande av parallell- och 
centralprojektions- (perspektiv-) bilder samt i användning av van
liga ritpapper.
höstt föreläser lektor Kivelä 2 t/v; 
höstt övningar 2 t/v
kursfordringar: föreläsningarna eller motsvarande litteratur samt 
utförda och godkända övningsarbetena
Kursen tenteras vid ett slutförhör eller vid mellanförhör (2 st.) 
Dessutom bör övningsarbetena utföras.

0.01.16 Projektionslära (3)
Kursen avser att bibringa insikter i parallell- och centralprojektions-
bildernas teoretiska egenskaper, den projektiva geometrin samt
teorin för koniska sektioner.
vårt föreläser lektor Kivelä 2 t/v;
vårt övningar 2 t/v
förkunskaper: 0.01.23/24
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kursfordringar: föreläsningarna eller motsvarande litteratur samt ut
förda och godkända övningsarbetena
kursen tenteras vid ett slutförhör eller vid mellanförhör (2 st.). 
Dessutom bör övningsarbetena utföras.

0.01.17 Nomografi (1)
Skalor, funktionspapper, linjal- och nätdiagram med tre variabler,
sammansatta nomogram.
vårt 1. halvt föreläser bitr prof Salenius 2 t/v

0.01.20 Inledning i numerisk analys (3)
Numerisk lösning av ekvationer och ekvationssystem, approxime- 
ring av funktioner, interpolation, numerisk derivering och integ
rering.
vårt föreläser bitr prof Salenius 2 t/v; 
vårt räkneövningar 2 t/v 
förkunskaper: 0.01.30/32/34/36/38 
överlappande kurser: 0.01.27/28

0.01.21 Diffenrentialekvationer (3.5)
Kursen är avsedd att vara en grundkurs.
Innehåll: teori för ordinära lineära diff. ekvationer, lösning av 
partiella diff. ekvationer med Fourier-serier, numeriska metoder 
vid utgångsvärdes-, randvärdes- och egenvärdesproblem. 
höstt föreläser bitr prof Salovaara 4 t/v; 
höstt räkneövningar 2 t/v
förkunskaper: 0.01.30/32/36, 0.01.31/33/37, 0.01.23/24 och 
0.01.27/28 parallellkurs till kursen 0.21.22

0.01.22 Differentialekvationer (3.5)
vårt föreläser bitr prof Salovaara 3 t/v; 
vårt räkneövningar 2 t/v 
förkunskaper: såsom 0.01.21 
parallellkurs till kursen 0.01.21

0.01.23 Lineär algebra (3) '
Lineär algebra som bakgrund för matriskalkylen, några grund
drag av den allmänna (ändligt- och oändligtdimensionella) lineära 
algebran, den lineära algebrans numeriska metoder.
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höstt föreläser lektor Kivelä 2 t/v; 
höstt räkneövningarna 2 t/v 
förkunskaper: 0.01.30/32/34/36/38 
överlappande kurser: 0.01.24/25
kursfordringar: Kivelä—Toivonen, Lineaarialgebra (THS:s komp. 
no 335)
parallellkurs till kursen 0.01.24

0.01.24 Lineär algebra (3)
vårt föreläser lektor Kivelä 2 t/v; 
vårt räkneövningar 2 t/v 
förkunskaper: såsom 0.01.23 
överlappande kurser: 0.01.23/25 
kursfordringar: såsom 0.01.23 
parallellkurs till kursen 0.01.23

0.01.27 Analysens numeriska metoder (3)
höstt föreläser tekn dr Matti Mäkelä 2 t/v;
höstt räkneövningar 2 t/v 4
förkunskaper: 0.01.30/32/34/36/38, 0.01.31/33/35/37/39 och
0.01.23/24/25
överlappande kurser: 0.01.20/28

0.01.28 Analysens numeriska metoder (3)
Kursen strävar till att ge en bild av metoder för lösning av 
matematiska problem med önskad noggrannhet. Uppmärksamhet 
fästes vid metodernas härledning, tekniska utförande och egen
skaper.
vårt föreläser tekn dr Matti Mäkelä 2 t/v; 
vårt räkneövningar 2 t/v 
förkunskaper: såsom 0.01.27 
överlappande kurser: 0.01.20/27 
parallellkurs till kursen 0.01.27

0.01.40 Grundkurs i funktionanalys (4) Ls.
Den moderna analysens topologiska och algebraiska metoder, spe
ciellt teorin för Banach- och Hilbert rymder.
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höstt föreläser prof Lehti 4 t/v; 
höstt räkneövningar 2 t/v
förkunskaper: 0.01.06, 0.01.23/24/25, 0.01.30/32/36 och 
0.01.31/33/37

0.01.41 Funktionsrymdsteori (4.5) Ls.
Lebesque’s mått och integrationsteori samt grunderna av teorin för 
Hilbert rymder av de i tillämpningarna allmännast förekommande 
funktioner.
vårt föreläser prof Lehti 4 t/v; 
vårt räkneövningar 2 t/v
förkunskaper: som 0.01.40 samt 0.01.40 eller motsvarande 
kunskaper

0.01.47 Operatoralgebra (4) Ls.
Konvolutionsalgebra av funktioner av kontinuerliga och diskreta 
variabler. Motsvarande Mikusinski’s operatoralgebra; tillämpningar, 
föreläses ej 74—75
förkunskaper: 0.01.30/32/34/36/38, 0.01.31/33/35/37/39 och 
0.01.06/09/05
överlappande kurser: 0.01.46

0.01.48 Operatoranalys (4.5) Ls.
Teorin för konvergerande följder och serier i Mikusinski’s operator- 
kropp; tillämpningar, 
föreläses ej 74—75
förkunskaper: som 0.01.47 samt 0.01.47
överlappande kurser: 0.01.46
kursen utgör en fortsättning till kursen 0.01.47

0.01.49 Seminarium för funktionsanalys (1.5/3) Ls.
Vid seminariet behandlas kvantmekanikens matematiska grunder, 
höstt och vårt leder prof Lehti och lektor Kivelä seminariet 
2 t/v
kursfordringar: aktiv deltagande i seminariet och ett godkänt semi- 
narieföredrag, prestationspoäng 1.5/termin
kursbok: Prugovecki: Quantum Mechanics in Hilbert Space 
kursen är inte en fortsättning av seminariet 73—74
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0.01.50 Gruppteori (3) Ls.
Grunderna av den algebraiska gruppteorin inkl. Ы.а. produkt- 
framställningar av grupper, Sylows satser, permutations- och fria 
grupper, lösbara och nilpotenta grupper, lineära representationer, 
karaktärer, 
föreläses ej 74—75

0.01.51 Tensoranalys (2.5) Ls.
Tensoralgebra, framställning av euklidiska rymder med kroklinjiga 
koordinater, krökningsteori i Riemann rymder; tillämpningar i 
dynamiken.
höstt föreläser bitr prof Rikkonen 2 t/v; 
höstt räkneövningar 2 t/v
kursfordringar: föreläsningarna och övningarna med hemuppgifterna 
eller en lärobok enl. överenskommelse

0.01.53 Variationskalkyl (4) Ls.
Kursen strävar att ge en allmän bild av variationskalkylen och 
dess tillämpningar, 
föreläses ej 74—75
kursfordringar: föreläsningarna och övningarna med hemuppgifterna 
eller en lärobok enl. överenskommelse

0.01.54 Fourier-transformationer (4) Ls.
Under kursens första del behandlas L[- och Lj-funktioners trans
formation; under den senare genomgås Wiener’s sats. 
höstt föreläser tf bitr prof Nevanlinna 4 t/v; 
höstt övningar 2 t/v 
förkunskaper:0.01.30 och 0.01.31

0.01.56 Integralekvationer (3) Ls.
Kursen strävar att ge en inblick i den klassiska teorin för integral
ekvationer (Fredholms teori, lineära Volterra-ekvationer, symmet
riska kärnor) 
föreläses ej 74—75
förkunskaper: 0.01.30, 0.01.31, 0.01.06; kursbok: Tricomi:
Integral Equations
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0.01.57 Green’s funktioner (4) Ls.
Kursen behandlar systematiskt Greenfunktionsteknik vid lösning
av randvärdesproblem.
vårt föreläser bitr prof Rikkonen 3 t/v;
vårt räkneövningar 2 t/v
kursfordringar: föreläsningarna och övningarna med hemuppgifterna 
eller en lärobok enl. överenskommelse

0.01.58 Icke-lineära integralekvationer (2.5) Ls.
Kursen avser att ge en bild av integralekvationsforskningens nuläge 
(admissibility teori, Wiener-Hopf ekvationer, icke-lineära Volterra- 
ekvationer). 
föreläses ej 74—75
förkunskaper: 0.01.30/31/06/56; kursbok: Corduneanu: Integral 
equations and feedback systems

0.01.60 Partiella differentialekvationer (4) Ls.
Analytiska lösningsmetoder för partiella diff .ekvationer av 1. och 2.
ordningen.
föreläses ej 74—75
förkunskaper: 0.01.07 och 0.01.21/22

0.01.61 Teorin för partiella differentialekvationer (4) Ls.
Kursen ger en inblick i den moderna teorin för partiella diff. 
ekvationer. Elliptiska ekvationer (svaga derivator, Sobolev-olikheter, 
Gårdings olikhet, Dirichlet’s problem), halvgrupper, evolutions- 
ekvationer.
höstt föreläser tf bitr prof Nevanlinna 4 t/v; 
övningar 2 t/v
förkunskaper: 0.01.30/31 och t.ex. 0.01.60; kursbok: Friedman: 
Patrial Differential Equations

0.01.62 Numeriska metoder för partiella differentialekvationer (4) Ls.
Approximativa lösningar av partiella diff. ekvationer närmast med 
differensmetoder.
höstt föreläser bitr prof. Rikkonen 3 t/v; 
övningar 3 t/v 
förkunskaper: 0.01.60
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kursfordringar: föreläsningar och övningar med hemuppgifter eller 
lärobok enl. överenskommelse.

0.01.63 Vanliga differentialekvationers kvalitativa teori (3) Ls.
Allmänna egenskaper hos differentialekvationer, Poincaré—Ben- 
dixon-teori, lineära system, icke-lineära system, averaging-metoden. 
föreläses ej under läsåret 74—75
kursfordringar: J. Hale: Ordinary differential equations, кар. 0, 
I, II, III, IV, V

0.01.65 Numerisk matrisräkning (4) Ls.
Iterativa, gradient-, relaxations-, m.m. metoder vid lösning av li
neära ekv. system, metoder för bestämning av egenvärden och egen
vektorer, pseudoinverser, inverkan av avrundningsfel, tillämningar 
på bl.a. diff. ekvationer och ”finite-element”-metoden. 
höstt föreläser prof Lokki 4 t/v; 
höstt övningar 2 t/v
kursfordringar: föreläsningarna och övningarna med hemuppgifter
na eller en lärobok enl. överenskommelse

0.01.66 Approximationsteori (3) Ls.
Approximation av funktioner i intervall och ändliga punktmängder 
vid olika normer, numeriska algoritmer, 
föreläses ej under läsåret 74—75
kursfordringar: föreläsningarna och övningarna med hemuppgifterna 
eller en lärobok enl. överenskommelse

0.01.68 Seminarium för partiella differentialekvationer 
(1.5 h/1.5 v) Ls.
Vid seminariet våren -75 behandlas närmast nya resultat ang. 
numeriska metoder.
vårt leder bitr prof Rikkonen seminariet 2 t/v 
förkunskaper: 0.01.62
kursfordringar: deltagande i seminariet och godkänt seminarieföre- 
drag, prestationspoäng 1.5/termin

0.01.69 Seminarium för numerisk analys (1.5 h/1.5 v) Ls.
Vid seminariet behandlas nya teorier och metoder inom den nume
riska analysen, 
ej läsåret 74—75
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kursfordringar: deltagande i seminariet och ett godkänt seminarie- 
föredrag, prestationspoäng 1.5/termin

0.01.70 Seminarium för kvalitativ analys (1.5 h/1.5 v) Ls.
Vid seminariet behandlas aktuella frågor inom teorin för funk- 
tionalekvationer.
Ämnet preciseras i början av vårterminen, 
vårt leder bitr prof Londen seminariet 2 t/v
kursfordringar: deltagande i seminariet och godkänt seminarieföre- 
drag, prest, poäng 1.5/termin

0.01.75 Lineära olikheter (2.5) Ls.
Gränslösningsprincipen, dvaltitetsprincipen, konstr. av allmän lös
ning.
föreläses ej under läsåret 74—75 
förkunskaper: 0.01.23/24

0.01.76 Seminarium för lineär analys (1.5 h/1.5 v) Ls.
Seminariet hösten -74 är en fortsättning av kursen 0.01.75. Spe
ciella olikhetssystem, lineär optimering, 
höstt leder bitr prof Rikkonen seminariet 2 t/v 
förkunskaper: 0.01.75
kursfordringar: deltagande i seminariet och godkänt seminarieföre- 
drag, prest, poäng 1.5/termin
kursbok: Tschemikow: Lineare Ungleichungen, кар. IV—VII

0.01.80 Logikens grunder (1) Ls.
Formell logik, matematik, speciellt med hänsyn till funktionana
lysen.
höstt föreläser tf lektor Oja 2 t/v

0.02 TILLÄMPAD MATEMATIK 
professor O. Lokki
Undervisningspersonalen m.m., se professuren 0.01 

0.02.01 Matematisk statistik (3)
Kursen omfattar sannolikhetskalkylens, samt estimerings- och test- 
teorins elementära grunder och användningen av de vanligaste 
statistiska metoderna.
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höstt föreläser lektor Laininen 3 t/v; 
höstt räkneövningar 2 t/v
förkunskaper: 0.01.30/32/34/36/38 och 0.01.31/33/35/37/39 
överlappande kurser: 0.02.02

0.02.02 Sannolikhetskalkyl (3.5)
Kursen omfattar sannolikhetskalkylens, samt estimerings- och test
teorins grunder, vissa stokastiska processer, samt användningen av 
de vanligaste statistiska metoderna, 
höstt föreläser lektor Laininen 4 t/v; 
höstt räkneövningar 2 t/v
förkunskaper: 0.01.30/32/34/36/38 och 0.01.31/33/35/37/39 
överlappande kurser: 0.02.01

0.02.04 Fortsättningskurs i sannolikhetskalkyl (3) Ls.
Sannolikhetskalkylens måtteoretiska grunder, fördelningar utan 
gräns och andra grundläggande aspekter av sannolikhetskalkylen 
och teorin för stokastiska processer. (Varierar från kurs till kurs), 
föreläses ej under läsåret 74—75
kursfordringar: föreläsningarna och övningarna med hemuppgifterna 
eller en lärobok enl. överenskommelse.

0.02.05 Stokastiska processer (3) Ls.
Markov hedjor, gränssatsen för Markov hejdor, i tid kontinuerliga 
Markov hedjor, ordningskorrelationer, köteori, 
föreläses ej under läsåret 74—75 
förkunskaper: 0.02.02
kursfordringar: S. Karlin: A first course in stochastic processes, 
kap. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 14

0.02.06 Tillförlitlighetsanalysens stokastiska grunder (3) Ls.
Fördebing och mätning av livslängden. Kvalitetskontroll av tillför
litligheten.
Förnyelser i stokatiska processer. Olika utbytessystem av reserv
delar och härmed sammanhängande ekonomiska frågor. Optime
ring av tillförlitligheten, 
föreläses ej under läsåret 74—75 
förkunskaper: 0.02.01/02
kursfordringar: föreläsningarna och övningarna med hemuppgifterna 
eller en lärobok enl. överenskommelse
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0.02.07 Köteori (4) Ls.
Köfenomen betraktade som en stokatisk process. Stationära och 
transienta fenomen. Optimering av betjäningsproblem. Olika an
komst- och betjäningsfördetoingar och deras inverkan på behand
lingen av köerna. Dammar och lager som köproblem. Simulering av 
köer.
föreläses ej under läsåret 74—75
kursfordringar: föreläsningarna och övningarna med hemuppgifterna 
eller en lärobok enl. överenskommelse

0.02.08 Lineära stokatiska modeller (4) Ls.
Modeller och testproblem i regressions- och variansanalysen, 
föreläses ej under läsåret 74—75
kursfordringar: föreläsningarna och övningarna med hemuppgifterna 
eller en lärobok enl. överenskommelse

0.02.09 Tidserie-analyser (4) Ls.
Grunderna och användningen av lineära och autoregressionsmodeller 
samt av modeller med glidande medeltal. Anslutande korrelations
teori. Prognosfrågor samt konstruktion av modeller, 
föreläses ej under läsåret 74—75 
kursfordringar: en lärobok enl. överenskommelse

0.02.10 Optimeringslära (4) Ls.
Konvex programmering (Kuhn-Tucker teori). Metoder för bestäm
ning av fria och bundna extremvärden. Konvergenskrav m.m. All
männa optimeringsmetoder. Alternerande år heltalsprogrammering, 
förrådsteori, dynamisk programmering 
vårt föreläser prof Lokki 3 t/v; 
vårt räkneövningar 2 t/v

m.m.

0.02.11 Optimeringens variationsprinciper (4) Ls.
Specialkurs i dynamisk programmering och Pontryagins maximi- 
princip.
föreläses ej under läsåret 74—75
kursfordringar: föreläsningarna och övningarna med hemuppgifterna 
eller en lärobok enl. överenskommelse
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0.02.12 Lineär programmering (3) Ls.
Konvexa mängder, lineära olikheter, simplex-algoritmen, revised 
simplevalgoritmen, dualalgoritmen, dekompositionsalgoritmen, 
metrisk programmering, separabel programmering, 
höstt föreläser bitr prof Salovaara 2 t/v 
höstt räkneövningar 2 t/v
kursfordringar: föreläsningarna och övningarna med hemuppgifterna 
samt en uppsats; eller en lärobok enl. överenskommelse 
kurslitteratur: O. Lokki: Matemaattinen ohjelmointi I, OtaDATA 
C 19 (1973) och O. Lokki: Kuljetusproblema 16 s (kompendium)

0.02.13 Spelteori (4) Ls
0-summa spel med två spelare, användningen av lineär program
mering vid bestämmandet av lösningen, spel med oändligt antal 
strategier, flerfasspel, profitteori, icke 0-summa spel med två spe
lare, spel med en spelare, avtalsuppgörande. 
föreläses ej under läsåret 74—75 
förkunskaper: 0.02.01/02
kurslitteratur: G. Owen: Game Theory, Saunders 1968. J. Mc- 
Kinsey: Introduction to the Theory of Games, McGraw-Hill 1952, 
valda delar

para-

0.02.14 Seminarium för stokatiska metoder (1.5 h/1.5 v) Ls.
Varierande frågor rörande stokatiska processer och deras använd
ning i reglertekniken. 
föreläses ej under läsåret 74—75 
prestationspoäng 1.5/termin
kursen kan tenteras endast genom deltagande i seminariet

0.02.15 Seminarium för optimeringslära (1.5 h/1.5 v) Ls.
Något utvalt område inom optimeringsläran behandlas vid 
nariet.
höstt och vårt leder prof Lokki seminariet 2 t/v 
kursfordringar: deltagande i seminariet samt godkänt seminarie- 
föredrag, prestationspoäng 1.5/termin

semi-

о.02.16 Biomatematik (3) Ls.
Analys av aliens byggnad och dynamik med hjälp av stiff a diffe
rentialekvationers teori, nätverksteori, matematisk och heuristisk

7 11332/74 Y
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optimering, analogi- och digital simuleringsteknik samt spektro- 
skopi.
föreläses ej under läsåret 74—75

0.02.17 Vektorrymdmetoder vid optimering (4) Ls.
Lineära rymder, Hilbert rymder, minsta kvadratsumman, dualrym- 
der, lineära operatorer och adjungerade operatorer, optimering av 
funktionaler, global och lokal teori för bundna extremvärden, opti
mering av iterativa metoder, 
föreläses ej under läsåret 74—75
förkunskaper: 0.01.23/24, 0.02.01/02, 0.02.10 och 0.02.12 
kursfordringar: föreläsningarna och övningarna med hemuppgifterna 
eller Luenberger: Optimization by Vector Space Methods

0.02.18 Försöksplanering (2)
Urvalsstorlek, sekvensanalys, felhierarki, försöksplanering baserad 
på variansanalys och dess uttolkning, 2n-försökschema samt del
scheman, uppsökande av icke-lineära samband experimentell opti- 
mibestämning.
vårt föreläser prof Lokki 2 t/v; 
vårt räkneövningar 1 t/v 
överlappande kurser: 0.02.03
kursfordringar: föreläsningarna och övningarna med hemuppgifterna 
eller en lärobok enl. överenskommelse

0.02.20 Långa övningsarbeten i tillämpad matematik (1) 
förkunskaper: 0.01.20/27/28 och 0.02.01/02 
överlappande kurser: 0.02.21
det stipulerade antalet prestationspoäng bestämmer antalet arbeten;
arbetenas omfång och alltså även antal varierar; åtminstone ett
arbete bör väljas i anslutning till vardera av de under förkunskaper
upptagna kursgrupperna
kursen tenteras genom att utföra arbetena
tidpunkten för utförandet är valfri

0.02.21 Korta övningsarbeten i tillämpad matematik (0.5) 
förkunskaper: 0.01.20/27/28 eller 0.02.01/02 
överlappande kurser: 0.02.20
det stipulerade antalet prestationspoäng bestämmer antalet arbeten;
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arbetenas omfång och alltså även antal varierar; arbetenas ämnen 
bör väljas i anslutning till den ena av de två under förkunskaper 
upptagna kursgrupperna
kursen tenteras genom att utföra övningsarbetena; tidpunkten för 
utförandet är valfri

0.02.22 Specialarbeten i matematik och tillämpad matematik (12)
4 individuella självständiga forskningsuppgifter vilka avser att ge 
den studerande möjlighet att bekanta sig med i praktiken före
kommande matematiska problem.
kursen tenteras genom att utföra specialarbetena; tidpunkten för 
utförandet, i normala fall fjärde studieåret (eller fr.o.m. slutet av 
det tredje), är valfri

0.02.30 Beslutsteori (4) Ls.
Beslutsfattande vid säkra fall, riskfall och osäkra fall, profitteori, 
riskfördelning och gruppbeslut, användningen av dynamisk program
mering vid beslutsfattande, Bayes’ inlärande processer, Markovs för 
risk utsatta processer, 
föreläses ej under läsåret 74—75
kursfordringar: föreläsningarna och övningarna med hemuppgifterna 
eller en lärobok enl. överenskommelse

0.02.35 Statisk databehandling (1.5) Ls.
Avsikten med kursen är att ge en handledning i utförandet av 
statistisk analys med datamaskin; speciellt i uttolkningen av resul
taten.
vårtt 1. halvt, föreläser lektor Laininen 2 t /v 
förkunskaper: 0.02.01/02 och 3.99.00
kursfordringar: föreläsningarna eller Afifi A.A., Azen S.P.: Statistical 
Analysis, A Computer Oriented Approach, Academic Press, 1972 
(s. 1—226).
Dessutom ett övningsarbete

0.02.40 Kombinatorik (4.5) Ls.
Antals- och existensproblem i ändliga mängder. Grafteori och dess 
tillämpningar på transportnät och anpassningsuppgifter. Teorin för 
allmänna ändliga incidensstrukturer, speciellt s.k. BIB-planer. 
föreläses ej under läsåret 74—75
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0.02.50 Forrådsteori (2.5 h/3 v) Ls.
Deterministiska och stokatiska forrådsmodeller, olika system för 
skötseln av förråd, simulering, 
föreläses ej under läsåret 74—75

0.02.90 Operationsanalysens industriella tillämpningar (4.5) Ls.
Vid seminariet behandlas konstruktion och tillämpning av modeller. 
Grupparbete utförs inom ramen för teknisk-ekonomiska projekt, 
höstt och vårt leder bitr prof Salovaara seminariet 3 t/v 
förkunskaper: 0.02.01/02, 0.02.12. Användbara förkunskaper
0.02.10, 3.99.24, 3.22.06
kursfordringar: deltagande i seminariet, godkänt seminariearbete/ 
föredrag och exkursion

0.03 FYSIK
prof Unto Korhonen, Y 214, G231, anträffbar Ti 13—14 
biträdande professorer:

Martti Bister, Y 236, C-230, anträffbar efter föreläsningarna 
Simo Vihinen, Y 212, C-361, anträffbar efter föreläsningarna 
Jouko Virkkunen, Y 215, C-315, anträffbar On 10—11 och 
efter föreläsningarna
Teijo Åberg, Y 234, C-362, anträffbar efter föreläsningarna 

laboratorieingenjör:
Olavi Keski-Rahkonen, Y 198, C-881 

tf lektor:
Juha Utriainen, Y 235, 0232 

overassistent:
Matti Linkoaho, Y 235, 0232

assistenter:
fil kand Kari Jussila 
dipi ing Servo Kasi 
dipi ing Kari Naukkarinen 
fil kand Olavi Pukkila 
fil kand Erkki Rantavuori 
fil kand Antti Servomaa 
N. N.
Ы kand Seppo Väisälä
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assistenterna är anträffbara under laboratoriearbetena Y 177 och 
Y 178, C-326
speciallärare:

fil dr Jucca Fedosow, Y 215, C-315, anträffbar efter föreläs
ningarna
teloi lic Väinö Kelhä, Y 134, STF 222—346, anträffbar efter 
föreläsningarna
tekn lic Peter Krusius, Y 215, STF 222—676, anträffbar efter 
föreläsningarna

byrå, Y 213, C-360

Г

0.03.10 Fysikens grunder (2 pp) för A-avdelningen
Kursens syfte är att ge en uppfattning om de ledande principerna 
inom fysiken samt deras tillämpning inom olika områden av 
fysiken.
vårt föreläser prof Korhonen 2 t/v
ett sammandrag av föreläsningarna utdelas åt de studerandena

0.03.18 Grundkurs i fysik;
mekanik och värmelära, för V-avdelningen (4 pp) 
höstt föreläser bitr prof Virkkunen 6 t/v; 
höstt räkneövningar 2 t/v 
kurslitteratur: kompendier
Fysikens grundkurs sammansättes av kurserna 0.03.18, 0,03.19 
och 0.03.54

0.03.19 Grundkurs i fysik;
vågrörelse-, ljus och ellära, för V-avdelningen (5 pp) 
vårt föreläser bitr prof Virkkunen 6 t/v; 
vårt räkneövningar 2 t/v 
kurslitteratur: kompendier
Fysikens grundkurs sammansättes av kurserna 0.03.18, 0.03.19 
och 0.03.54

0.03.20 Grundkurs i fysik;
mekanik, för F-avdelningen (5 pp)
Kursen i mekanik handlar om klassisk mekanik samt speciella 
relativitetsteorins grunder, och lägger kursen grunden för alla senare 
studier i fysik.
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höstt föreläser bitr prof Arho 6 t/v; 
höstt räkneövningar 4 t/v
kurslitteratur: Alonso-Finn: Fundamental University Physics I—И, 
kapitlen 1—13 och 18
Fysikens grundkurs sammansättes av kurserna 0.03.20, 0.03.21, 
0.03.52, 0.03.48 ja 0.03.49

0.03.21 Grundkurs i fysik;
el- och ljuslära, för F-avdelningen (6 pp) 
vårt föreläser tekn lic Kelhä 6 t/v; 
vårt räkneövningar 2 t/v 
och hemuppgifter 2 t/v
kurslitteratur: Alonso-Finn: Fundamental University Physics, Vol II, 
Fields and Waves och Duckworth: Electricity and Magnetism ss. 
131—169 och 342—382
Fysikens grundkurs sammansättes av kurserna 0.03.20, 0.03.21, 
0.03.52, 0.03.48 och 0.03.49

0.03.22 Grundkurs i fysik;
mekanik, för S-avdelningen (4 pp)
Grundkursens syfte är undervisning i fysikens grunder samt i be
handlingsmetoder av fysikaliska fenomen och problem utgående från 
grundlagarna.
höstt föreläser bitr prof Bister 6 t/v; 
höstt räkneövningar 3 t/v
kurslitteratur: Alonso-Finn: Fundamental University Physics, Vol I, 
Sergelius—Niskanen: Teknillinen mekaniikka 1, Statiikka, 15., 21., 
—25., 31.—35., 61., 64. Stephenson: Mechanics and Properties 
of Matter 4.3., 5.1—5.18.
Fysikens grundkurs sammansättes av kurserna 0.03.22, 0.03.23, 
0.03.50 och 0.03.40

0.03.23 Grundkurs i fysik;
el-, ljus- och vågrörelselära, för S-avdelningen (5 pp) 
Grundkursens syfte är undervisningen i fysikens grunder och i 
behandlingsmetoderna av fysikaliska fenomen och problem ut
gående från grundlagarna, 
vårt föreläser bitr prof Bister 6 t/v; 
vårt räkneövningar 2 t/v

‘i
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kurslitteratur: Alonso-Finn: Fundamental University Physics, 
Vol II. Korhonen—Vihinen: Fysiikka I, valo-oppi, THS:s kom
pendium n:r 242: 7.1.—7.5., 8.—87.
Fysikens grundkurs sammansättes av kurserna 0.03.22, 0.03.23, 
0.03.50 och 0.03.40

0.03.24 Grundkurs \ fysik;
värme- och vågrörelselära, för Ke- och P-avdelningarna, också Kte 
(3 PP)
höstt föreläser tekn lie Krusius 5 t/v; 
höstt räkneövningar 1 t/v 
kurslitteratur: kompendier
Fysikens grundkurs sammansättes av kurserna 0.03.24, 0.03.25 
och 0.03.54

0.03.25 Grundkurs i fysik;
el- och ljuslära, för Ke- och P-avdelningarna, också Kte (4 pp) 
vårt föreläser tekn lic Krusius 5 t/v; 
vårt räkneövningar 1 t/v 
kurslitteratur: kompendier
Fysikens grundkurs sammansättes av kurserna 0.03.24, 0.03.25 
och 0.03.54

0.03.26 Grundkurs i fysik;
värme- och vågrörelselära; för Ko-avdelningens behov (3 pp) 
höstt föreläser bitr prof Vihinen 5 t/v; 
höstt räkneövningar 1 t/v
Kursens innehåll motsvarar THS-kompendierna Korhonen—Vihi
nen: Fysiikka, lämpöoppi och Korhonen—Vihinen: Fysiikka, aalto- 
liikeoppi
Fysikens grundkurs sammansättes av kurserna 0.03.26, 0.03.27 
och 0.03.54

0.03.27 Grundkurs i fysik;
el- och ljuslära, för Ko-avdelningens behov (4 pp) 
vårt föreläser bitr prof Vihinen 5 t/v; 
vårt räkneövningar 1 t/v
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Kursens innehåll motsvarar THS--kompendierna Korhonen—Vihi
nen: Fysiikka, valo-oppi och Korhonen—Vihinen: Fysiikka, sähkö
oppi
Fysikens grundkurs sammansättes av kurserna 0.03.26, 0.03.27 
och 0.03.54

0.03.28 Grundkurs i fysik;
el- och ljuslära, för R-avdelningen (3 pp)
Kursens syfte är att ge en i möjligaste mån logiska och klar upp
fattning om Maxwells elektromagnetiska fältteorin, som den nutida 
elektrotekniken och optiken baserar sig på 
höstt föreläser bitr prof Åberg 4 t/v; 
höstt räkneövningar 2 t/v
kurslitteratur: Simons, Fysiikka korkeakouluja varten; Alonso-Finn, 
Fundamental University Physics II; Ringström, Fysik 2 b., Våg
rörelselära.
Fysikens grundkurs sammansättes av kurserna 0.03.28, 0.03.29 
och 0.03.56

0.03.29 Grundkurs i fysik;
värme- och vågrörelselära, för R-avdelningen (4 pp)
Kursens syfte är att ge en uppfattning om grunderna i den klassiska 
termodynamiken och i vågrörelseläran med tyngdpunkt på det, 
som kan anses vara viktigt för fackstudiema. 
vårt föreläser bitr prof Åberg 4 t/v; 
vårt räkneövningar 2 t/v
kurslitteratur: Sears, Thermodynamics; Zemansky and van Ness, 
Basic Engineering Thermodynamics; Elsnér, Grundlagen der tech
nischen Thermodynamik; Korhonen—Vihinen, Aaltoliikeoppi och 
Korhonen—Vihinen, Lämpöoppi (se också 0.03.28)
Fysikens grundkurs sammansättes av kurserna 0.03.28, 0.03.29 
och 0.03.56

0.03.30 Grundkurs i fysik;
mekanik och vågrörelselära, för M-avdelningen (2 pp) 
höstt föreläser fil lic Utriainen 3 t/v; 
höstt räkneövningar 1 t/v
kurslitteratur: Alonso—Finn: Fundamental University Physics I, 
Stephenson: Mechanics and Properties of Matter, Simons: Fysiikka 
korkeakouluja varten
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Fysikens grundkurs sammansättes av kurserna 0.03.30, 0.03.31 
och 0.03.58

0.03.31 Grundkurs i fysik;
el- och ljuslära; för M-avdelningen (3 pp) 
vårt föreläser fil lic Utriainen 3 t/v; 
vårt räkneövningar 1 t/v
kurslitteratur: Sears; Optics, Ringström: Fysik 2 b, Simons: Fysiik
ka korkeakouluja varten.
Fysikens grundkurs sammansättes av kurserna 0.03.30, 0.03.31 
och 0.03.58

0.03.32 Svenskspråkig grundkurs i fysik; 
värme- och vågrörelselära (3 pp) 
höstt föreläser fil dr Fedosow 5 t/v; 
höstt räkneövningar 1 t/v
kurslitteratur: Korhonen—Vihinen: Fysiikka, lämpöoppi, Korho
nen—Vihinen: Fysiikka, aaltoliikeoppi
Fysikens grundkurs sammansättes av kurserna 0.03.32, 0.03.33 
och 0.03.54

0.03.33 Svenskspråkig grundkurs i fysik; 
el- och ljuslära (4 pp) 
vårt föreläser fil dr Fedosow 5 t/v; 
vårt räkneövningar 1 t/v
kurslitteratur: Korhonen—Vihinen: Fysiikka, valo-oppi, Korhonen 
—Vihinen: Fysiikka, sähköoppi
Fysikens grundkurs sammansättes av kurserna 0.03.32 0.03.33 
och 0.03.54

0.03.40 Grundkurs i kvant- och kärnfysik (6 pp)
Kursen gör studerandet bekant med den i kvantfysiken använda
formalismen. Med denna formalism försöker man skapa sådan
behandlingsgrund med vilken kan man härleda eller åtminstone
förstå materians fysikaliska strukturs olika egenskaper.
höstt och vårt föreläser prof Korhonen 3 t/v;
höstt och vårt räkneövningar 2 t/v;
övervakade räkneövningar 3 st/termin;
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vårt laboratoriearbeten 12 t
förkunskaper: 0.03.22—23 eller 0.03.18—19
kurslitteratur: Alonso—Finn: Fundamental University Physics,
Vol III, Quantum and Statistical Physics

0.03.42 Grundkurs i atom- och kärnfysik;
för fortsatta studier i kemi (4 pp)
Kursens syfte är att ge en uppfattning om kvantformalismen och
om dess användning i bestämmandet av materians olika egenskaper.
höstt och vårt föreläser prof Korhonen 2 t/v;
höstt och vårt räkneövningar 1 t/v;
övervakade räkneövningar 4;
vårt laboratoriearbeten 6 t
förkunskaper: 0.03.24—25
kurslitteratur Alonso-Finn: Fundamental University Physics,
Vol III

0.03.44 Grundkurs i atom- och kärnfysik;
avsedd som grund för fortsatta studier inom energiproduktionens 
område (4 pp)
Kursens syfte är att ge en allmän uppfattning om atom- och kärn
fysik samt möjliggöra att följa med litteraturen närmast på strål- 
ningsskyddets område.
höstt och vårt föreläser bitr prof Vihinen 2 t/v; 
höstt och vårt räkneövningar 1 t/v
(reducerat med den tid som fordras för laboratoriearbetena under 
vårterminen);
vårt laboratoriearbeten 6 t 
förkunskaper: 0.03.26—27
kurslitteratur: kort sammanfattning utdelas vid föreläsningarna och 
Marttila mm: Säteily, sen käyttö ja valvonta

0.03.46 Grundkurs i material- och strålningsfysik (3 pp)
Kursens syfte är att ge en allmän uppfattning om materialens 
atomära struktur och om strukturforskningsmetoderna i den mo
derna fysiken samt om strålning och dess användning inom tek
niken.
höstt föreläser bitr prof Åberg 3 t/v; 
höstt räkneövningar 1 t/v och
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laboratoriearbeten 1 t/v 
förkunskaper: 0.03.28—29
kurslitteratur: Enge, Wehr, Richards, Introduction to Atomic 
Physics; Sproull, Modern Physics; Säteily, sen käyttö ja valvonta 
(Marttila, Isola, Spring, Vuorinen). Fysiikan työt II (M. Linkoaho) 
och Fysiikan työt III (Linkoaho—Åberg—Kasi).

0.03.48 Lång grundkurs i fysik III;
atom- och molekylfysik, för F-avdelningen (3.5 pp)
Kursen innehåller först ledningen i kvantfysikens och vågmeka
nikens grundtankar behandlande speciellt enkla potentialproblemer. 
Dessa metoder används i kursens senare del för analysen av atom- 
och molekylfysikens problemer och fenomen och systematikens 
utredning.
höstt föreleser bitr prof N. N. 5 t/v; 
höstt räkneövningar 4 t/v 
förkunskaper: 0.03.20—21
kurslitteratur: Alonso—Finn: Fundamental University Physics III, 
Quantum and Statistical Physics, kapitlen 1—5

0.03.49 Lång grundkurs i fysik IV;
fasta tillståndets, kärn- och statistisk fysik, för F-avdelningen (5 pp) 
Kursen innehåller på grund av atom- och molekylfysikens kun
skaper först ledningen i fasta tillståndets fysik. Atomkärnornas 
struktur och kärnorna och elementärpartiklarnas reaktioner och 
systematik utredes. Kursens senare del innehåller ledningen i statis
tiska fysik och dess termodynamiska tillämpningar, 
vårt föreleser bitr prof N. N. 5 t/v; 
vårt räkneövningar 4 t/v 
förkunskaper: 0.03.20—21 och 0.03.48
kurslitteratur: Alonso—Finn: Fundamental University Physics III, 
Quantum and Statistical Physics, kapitlen 6—13

0.03.50 Laboratoriearbeten i fysik för S-avdelningen (3 pp)
Kursen kompletterar fysikens föreläsningskurser möjliggörande stu
derandet att med sina egna mätningar orientera sig experimentellt 
i olika fysikens fenomen och sålunda få en åskådlig uppfattning om 
hurudan fenomen verkligen framträder, 
under terminerna leder dipi ing Kasi arbeten 12 t/v; 
tillsammans 19 övningsarbeten
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kursfordringar: arbetsreferaten inlämnade och godkända 
kompendier: Fysiikan työt I, II och III

0.03.52 Laboratoriearbeten i fysik för F-avdelningen (3 pp)
Kursen kompletterar fysikens föreläsningskurser möjliggörande stu
derandet att med sina egna mätningar orientera sig experimentellt 
i olika fysikens fenomen och sålunda få en åskådlig uppfattning om 
hurudana fenomen verkligen framträder.
under terminerna leder dipi ing Naukkarinen arbeten 12 t/v; 
tillsammans 19 övningsarbeten
kursfordringar: arbetsreferaten inlämnade och godkända 
kompendier: Fysiikan työt I, II och III

0.03.54 Laboratoriearbeten i fysik; allmän kurs (2.5 pp)
Kursen kompletterar fysikens föreläsningskurser möjliggörande stu
derandet att med sina egna mätningar orientera sig experimentellt 
i olika fysikens fenomen och sålunda få en åskådlig uppfattning 
om hurudana fenomen verkligen framträder, 
under terminerna leder fil kand Rantavuori och fil kand Servomaa 
arbeten 12 t/v; 
tillsammans 15 övningsarbeten
kursfordringar: arbetsreferaten inlämnade och godkända 
kompendier: Fysiikan työt I och II

0.03.56 Laboratoriearbeten i fysik för R-avdelningen (2 pp)
Kursen kompletterar fysikens föreläsningskurser möjliggörande stu
derandet att med sina egna mätningar orientera sig experimentellt 
i olika fysikens fenomen och sålunda få en åskådlig uppfattning 
om hurudana fenomen verkligen framträder, 
vårt leder fil kand Väisälä 12 t/v; 
tillsammans 8 övningsarbeten
kursfordringar: arbetsreferaten inlämnade och godkända 
kompendier: Fysiikan työt I och II

0.03.58 Laboratoriearbeten i fysik för M-avdelningen (1 pp)
Kursen kompletterar fysikens föreläsningskurser möjliggörande stu
derandet att med sina egna mätningar orientera sig experimentellt 
i olika fysikens fenomen och sålunda få en åskådlig uppfattning 
om hurudana fenomen verkligen framträder.
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vårt leder fil kand Pukkila 12 t/v; 
tillsammans 6 övningsarbeten
kursfordringar: arbetsreferaten inlämnade och godkända 
kompendier: Fysiikan työt I och II

0.03.60 Röntgenfysik (2 pp)
På kursen föreläses turvis vartannat år röntgendiffraktion (1975)
och röntgenspektroskopi.
vårt föreläser fil dr Linkoaho 2 t/v;
vårt räkneövningar och demonstrationer 2 t/v
kurslitteratur: Azaroff (ed.): X-ray Spectroscopy och Azaroff (ed.):
X-ray Diffraction

0.03.80 Licentiatkurs i fasta tillståndets fysik; L
En gemensam licentiatkurs för högskolorna på Helsingfors område 
bitr prof Åberg föreläser 2 t/v; 
räkneövningar 2 t/v

MEKANIK
professor Matti A. Ranta, Y 217, C-303

biträdande professor Risto Arho, Y 219, C-323 
biträdande professor Eero-Matti Salonen, Y 218, С-371
assistenter:

tekn lic Juhani von Boehm, Y 220, С-880
dipi ing Ulf Holmlund, Y 216, С-301
tekn lie Peter Krusius, tjänstledig på höstterminen,
tjänsten håndhaves av
tekn stud Heikki Isomäki, Y 220, С-880
N. N.
N. N.

speciallärare:
dipi ing Ulf Holmlund

0.05

0.05.06 Statik (2)
Kursens avsikt är att ge insikter i Newtons mekanik. Jämvikten 
med problem hos partiklar och stela kroppar (i vila) behandlas 
Samma kurs föreläses på både höst- och vårterminen
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dipi ing Holmlund föreläser höstt och vårt 2 t/v; 
räkneövningar: höstt och vårt 2 t/v 
förkunskaper: Väisälä: Vektorianalyysi, kapitel I 
kurslitteratur: T. C. Huang: Engineering Mechanics Vol I Statics, 
Addison—W esley

0.05.11 Dynamik (4)
Kursen är en fortsättning till den överstående, hänsyn tages nu
till rörelsen som följd av krafter
Samma kurs föreläses på både höst- och vårterminen
bitr prof Salonen föreläser höstt och vårt 4 t/v;
räkneövningar: höstt och vårt 3 t/v
förkunskaper: 0.05.06 eller motsvarande kurslitteratur: T. C. 
Huang: Engineering Mechanics, Vol II, Dynamics, Addison— 
Wesley

0.05.21 Teknisk mekanik (6)
Kursens avsikt är att ge insikter i statik, dynamik, hållfasthets- 
lära och strömningslära
dipi ing Holmlund föreläser vårt 4 t/v och höstt 3 t/v 
räkneövningar: vårt 2 t/v och höstt 2 t/v

0.05.31 Teoretisk mekanik (2)
Kursen ger en framställning av klassisk mekanik på grund av 
Lagrange—Hamilton formalism kompletterad med speciellt relati
vitetsteori
bitr prof Arho föreläser vårt 3 t/v 
räkneövningar: vårt 2 t/v 
förkunskaper: 0.03.20
kurslitteratur: H. Goldstein: Classical Mechanics

0.05.41 Strömningsmekanik I (2)
Kursens avsikt är att ge grundinsikter i strömningslära samt införa 
några viktiga problem i tekniken 
prof. Ranta föreläser höstt 2 t/v 
räkneövningar: höstt 1 t/v
förkunskaper: 0.05.11 samt goda insikter i vektoranalys
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0.05.42 Strömningsmekanik II (3)
л Fortsättningskurs till den ovanstående. Avsikten är att grundligare 

införa i ämnet och speciella problem 
prof Ranta föreläser vårt 2 t/v 
räkneövningar: vårt 1 t/v + specialarbete 
förkunskaper: 0.05.41

0.05.51 Analytisk mekanik (5)
Kursen är på sitt sätt en fortsättning till kurserna 0.05.06 och 
0.05.11. Avsikten är att införa i Lagranges och Hamiltons forma
lism och dess användning hos olika problem 
prof Ranta föreläser höstt 3 t/v och vårt 3 t/v; 
räkneövningar: höstt 2 t/v och vårt 2 t/v
förkunskaper: goda kunskaper i matematik, hållfasthetslära och 
mekanik
kurslitteratur: L. Meirovitch: Methods of Analytical Dynamics, 
McGraw—Hill

0.05.61 Elementmetoden i mekanik (5)
Kursens avsikt är att ge grundkunskaper i elementmetoden och att 
införa i dess användningsmöjligheter för lösningen av olika pro
blem inom mekaniken
bitr prof Salonen föreläser höstt 3 t/v och vårt 3 t/v; 
räkneövningar: höstt 2 t/v och vårt 2 t/v
förkunskaper: goda insikter i matematik, hållfasthetslära och 
mekanik
kurslitteratur: Norrie & DeVries: The Finite Element Method

0.05.71 Rymdflygningens mekanik (4)
Kursen består av grundkunskaper i himlakropparnas klassiska me
kanik, i satellitens rörelser och banor inom och utanför yttre atmos
fären samt i rymdfarkostens styrda retur in i atmosfären 
bitr prof Arho föreläser höstt 2 t/v och vårt 2 t/v; 
räkneövningar: höstt 2 t/v och vårt 2 t/v 
förkunskaper: 0.05.11 och goda insikter i matematik

0.05.81 Specialkurs i mekanik (3)
Kursen inför tensoranalys och dess användning i geometri, analytisk 
mekanik och relativitetsteori
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bitr prof Arho föreläser vårt 2 t/v 
räkneövningar: vårt 1 t/v 
förkunskaper: goda insikter i matematik
kurslitteratur: Sokolnikoff: Tensor Analysis, Wiley & Sons; i 
lämpliga punkter

NATIONALEKONOMI
prof Osmo V. Jaskar i, Y 409, С-309

assistent I. Kananen, Y 410, G392, Ti 11—12, On 11—12 
kansliet, Y 421, С-388

0.07

0.07.05 Ekonomi I; grundkurs (2)
Inledning till ekonomisk tanketeknik med flera variabler
höstt föreläser prof Jaskari 2 t/v
kursfordringar:
1) Samuelson P.: Economics (också på tyska)
2) Korpela A.: Kansantaloutemme osat ja kokonaisuus 
rekommenderas:
Vai vio F.: Makroekonomia

0.07.10 Ekonomi II; fortsättningskurs (2)
Prisbildningslära, den ekonomiska koncentrationens för- och nack
delar, samt konjunkturerna 
vårt föreläser prof Jaskari 2 t/v 
förkunskaper: 0.07.05 
kursfordringar:
1) Watson D.: Price Theory and Its Uses
2) Brennan M.: Preface to Econometrics

0.07.15 Ekonomi III; valutaproblem (2)
Lösningsmodeller i valutaproblematik i industriell verksamhet, 
kapitalrörelserna samt kapitalets marginaleffektivitets kalkyleringar 
höstt föreläser prof Jaskari 2 t/v 
förkunskaper: 0.07.05 
kursfordringar:
1) Fahlström J. M.: Valutorna
2) van Meerhaeghe M.: International Economic Institutions
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0.07.20 Ekonomi IV; internationell ekonomi (2)
Bl .a. analys och lokalisering av tillvägagångsätt och risker inom in
ternationella ekonomiska relationer med beaktande av i synnerhet 
utrikeshandeln och exporten 
vårt föreläser prof Jaskari 2 t/v 
förkunskaper: 0.07.05, 0.07.10 
kursfordringar:
1) Vilppula T.: Vientikauppa
2) Adams J.: International Economics
3) van Meerhaege M.: International Economics

0.07.26 Ekonomi V (3)
Förberedande av beslutsfattande med beaktande av i synnerhet 
finansieringsåtgärderna och den ekonomiska funktionsenhetens to
lerans. Budgeteringen och budgeteringssystemen samt andra åtgärder 
inom finansiering i vid bemärkelse. Undervisningen bygger på 
arbete i smågrupper och casework. Vid ekonomi V är det till 
fördel om föreläsningarna för ekonomi III samtidigt kan åhöras, 
höstt föreläser lektor Hankipohja 1 t/v tillsammans med assistent 
Kananen 
övningar 2 t/v
kursfordringar: Financial Research and Management Decisions. Ed. 
by. Robichek A.A., Levin R — Kirkpatrick: Quantitative Approa
ches to Management, Jääskeläinen V.: Liikkeenjohto ja kvantita
tiivinen suunnittelu, Saviaho A.: Julkisen talouden budjettijärjes- 
telmät.

0.07.30 Ekonomi VI; agrarpolitik (1)
Bl.a. i samhällsplanering och byggnadsverksamhet beaktansvärda 
synpunkter
höstt föreläser prof Jaskari 2 t/v 
kursfordringar:
1) Wiiala A.: Maankäyttö ja yhteiskunta
2) Nourse H.: Regional Economics

0.07.35 Ekonomi VII; lokaliseringsekonomi (2)
Problematiken inom lokalisering av industri och annan ekonomisk 
aktivitet. Gemensamma föreläsningar med ekonomi VI (se 0.07.30) 
kursfordringar:
1) Smith D.: Industrial Location
2) Dean R., Leahy W., McKee D.: Spatial Economic Theory
3) Lösch A.: The Economics of Location
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0.07.40 Ekonomi VIII; temaseminarium (2)
vårt leder mag Kananen seminariet 3 t/v

0.07.45 Ekonomi IX; exportseminarium (3)
vårt leder prof Jaskari och mag Kanen seminariet 2 t/v 
seminarielitteratur:
Harjula J., Aalto K.: Ulkomaankaupan käsikirja; Aaltola K., Chy
denius L.: Vientitieto; Vilppula T.: Vientikauppa; Unitas: Esite 
ulkomaankaupasta; Luostarinen R.: Vientiprojektin suunnittelu

MASKINBYGGNADSLÄRA (maskinelement) 
prof Jaakko Wuolijoki, Y 418, C-387, On 10—11

bitr prof S. K. Väisänen, Y 411, C-311, On 9—10 
bitr prof N. N., Y 422, С-342
laboratorieingenjör O. Levänti, maskinbyggnadslaboratoriet, rum 
148, C-714
assistenter:

dipi ing J. Poutanen, Y 420, С-385 
tekn stud J. Uimi, Y 420, С-385 
tekn stud P. Alasentie, Y 413, C-310 
dipi ing N. N. 

speciallärare:
dipi ing A. Pere, Y 412, C-312, Ti 17—18 
dipi ing A. Mustakallio, maskinbyggnadslaboratoriet, 
rum 146, С-861
dipi ing K. Kuojärvi, maskinbyggnadslaboratoriet, rum 146, 
С-861

kansliet, Y 421, С-388

0.41

0.41.10 Maskinritning, Ко (4)
Kursens avsikt är att ge studeranden de kunskaper, som behövs
vid konstruering av maskinritningar
höstt föreläser speciellärare DI Pere 2 t/v och
vårt 1 t/v; höst utförande av maskinritningar 3 t/v och
vårt 4 t/v + deltagande i demonstration av fräsning, svarvning
och borrning
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kurslitteratur: Pere A: Koneenpiirustus 1 och 2, Weilin & Göös 
1973 och 1974 vid föreläsningar utdelas kompendier.
Tentamen förutsätter godkända övningar

0.41.21 Maskinritning, P (3)
Kursens avsikt är att orientera studeranden i regler och bestäm
melser av maskinritning samt deras tillämpning på praktiken ge
nom att själv konstruera ritningar 
höstt föreläser bitr prof Väisänen 2 t/v och 
vårt 1 t/v; höstt ritningsövningar 3 t/v och 
vårt 2 t/v
kurslitteratur: Pere A: Koneenpiirustus 1 och 2, Weilin & Göös 
1973—74 kompletterad med valda standarder och rekommenda
tionen
Tentamen förutsätter godkända övningar

0.41.25 Maskinritning, V och (Ke) (2)
Kursen strävar att ge de grundkunskaper, som behövs vid konst
ruering och läsning av maskinritningar 
höstt 1. halvt föreläser bitr prof N. N. 2 t/v 
höstt ritningsövningar 4 t/v
kurslitteratur: Pere A: Koneenpiirustus 1 och 2, Weilin & Göös 
1973 och 1974; Valkola V—Lehtonen U: Koneenpiirustus. Neljäs- 
toista uudistettu painos, Otava 1970; Autio A: Koneenpiirustuksen 
oppi- ja harjoituskirja, Otava 1972.
Vid föreläsningar utdelas också kompendier.
Tentamen förutsätter godkända övningar

0.41.31 Maskinteknik I, S, F (2)
Kursen strävar att ge de grundkunskaper, som behövs vid kon
struering och läsning av maskinritningar 
vårt 1. halvt föreläser bitr prof N. N. 2 t/v 
vårt ritningsövningar 4 t/v
kurslitteratur: Pere A: Koneenpiirustus 1 och 2, Weilin & Göös 
1973 och 1974; Valkola V—Lehtonen U: Koneenpiirustus, neljäs- 
toista, uusittu painos, Otava 1970; Autio A: Koneenpiirustuksen 
oppi- ja harjoituskirja, Otava 1972.
Vid föreläsningar utdelas också kompendier.
Tentamen förutsätter godkända övningar
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0.41.33 Maskinteknik III, S och (F) (2)
Kursen strävar att ge en översikt om de vanligaste maskindelarna 
och planeringen av dem 
vårt föreläser bitr prof N. N. 2 t/v 
vårt räkneövningar och konstruktionsövningar 2 t/v 
förkunskaper: 0.03.22; 0.41.31 eller 0.41.35 (övningar utförda) 
kurslitteratur: Wuolijoki J: Koneenelinoppi 1 och 2, Otava 1972; 
Tekniikan käsikirja 1 A, Gummerus 1968, del hållfasthetslära. 
Tentamen förutsätter godkända övningar

0.41.35 Maskinteknik I b, F (1)
Kursen strävar att ge de grundkunskaper, som behövs vid konst
ruering och läsning av maskinritningar 
höstt 2. halvt föreläser bitr prof N. N. 2 t/v 
höstt 2. halvt ritningsövningar 4 t/v 
kursfordringar: såsom 0.41.31 (med mindre övningar).
Tentamen förutsätter godkända övningar

0.41.40 Maskinelementlärans grunder, P (4)
Kursens avsikt är att orientera studeranden i begreppen om maskin
elementer samt ge kunskaper om maskindelens allmänna plane
ringsaspekter, hållfasthetsräkning, formgivnings- och produktions
aspekter, materialval, om allmänt använda maskinelementer samt 
deras standardisering 
vårt föreläser bitr prof Väisänen 3 t/v 
höstt och vårt konstruktionsövningar 3 t/v 
förkunskaper: 0.05.50 eller 0.05.05, .10, .15, .49.05, .20, 0.41.21 
(övningarna utförda)
kursfordringar: Wuolijoki J: Koneenelinoppi 1 och 2, Otava 1972 
eller valda punkter ur Wuolijokis kompendier 203, 239, 279, 
Tekniikan käsikirja, del: Kone-elimet.
Tentamen förutsätter godkända övningar

\
0.41.45 Maskinelementlärans grunder, V, (Ke) (3)

Kursens avsikt är att orientera studeranden i begrepp av maskiner 
och maskinelementer samt ge kunskaper om maskindelens allmänna 
planeringsaspekter, hållfasthetsräkning, formgivnings- och produk
tionsaspekter, materialval, om allmänt använda maskinelementer 
samt deras standardisering
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höstt föreläser bitr prof Väisänen 3 t/v 
höstt konstruktionsövningar 3 t/v
förkunskaper: 0.05.50 (vårterminen åhörd) Ke, 0.49.16 V 
kursfordringar: Wuolijoki J: Koneenelinoppi 1 och 2, Otava 1972 
eller valda punkter ur Wuolijokis kompendier 203, 239 och 279; 
Tekniikan käsikirja, del: Kone-elimet.
Tentamen förutsätter godkända övningar

0.41.51 Maskinelement I (3)
Kursens avsikt är att orientera studeranden i maskinelementer och
planeringen av deras kombinationer
höstt föreläser prof Wuolijoki 3 t/v
höstt konstruktions- och räkneövningar 3 t/v
förkunskaper: Övningarna förutsätter a) att 0.05.50 eller 0.49.05
åhörts b) maskinritningsövningama utförts
kursfordringar: Wuolijoki J: Koneenelinoppi 1, Otava 1972 eller 
THS:s kompendierna 203 och 239 s. 1—117.
Tentamen förutsätter godkända konstruktionsövningar; kursen ten
teras tillsammans med kursen 0.41.52

0.41.52 Maskinelement II (5)
Kursen är fortsättning till kurs 0.41.51 
vårt föreläser prof Wuolijoki 3 t/v 
vårt konstruktions- och räkneövningar 5 t/v 
förkunskaper: 0.41.51
kursfordringar: Wuolijoki J: Koneenelinoppi 2, Otava 1972 eller 
THS:s kompendierna 239 s. 178—289 och 279.
Tentamen förutsätter godkända konstruktionsövningar

0.41.61 Maskinkonstruktionslära (2.5)
Kursens avsikt är att förklara mekanismlärans grunder och maskin
planerings förlopp
höstt föreläser prof Wuolijoki 2 t/v
höstt konstruktions- och seminarieövningar 2 t/v
förkunskaper: 0.41.51, 0.41.52
kursfordringar: THS:s kompendium 160: Johdatus mekanismiop
piin; utvalda avsnitt ur komp. Ing. organ, skoln. centr 21/66:
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Mekanismioppi samt ur Johnson R C: Optimum Design of Mechani
cal Elements, Tekniikan käsikirja 8, 8. upplagan, Gummerus 1973. 
Vid föreläsningar utdelas material.
Tentamen förutsätter godkända övningar

0.41.71 Maskinkonstruktions systematik (3)
Kursens avsikt är att förklara maskinkonstruktions lösningsmetoder 
och arbetsvanor
höstt föreläser dipi ing Mustakallio 2 t/v 
höstt seminarie- och räkneövningar 3 t/v 
förkunskaper: 0.41.51, 0.41.52
kursfordringar: Woodson: Introduction to Engineering Design; 
Leech D I: Management of Engineering Design.
Tentament förutsätter godkända övningar

0.41.75 Verkstadsindustriens värdeanalys (2.5)
Kursen förklarar värdeanalysens tänkemodell och dess användning 
i planeringen av verkstadsindustriens produkter 
vårt föreläser dipi ing Kuojärvi 2 t/v 
vårt grupparbetsövningar 3 t/v
kursfordringar: Heikkinen U: Arvoanalyysi. Tekniikan käsikirja 7, 
8. upplagan, s. 105—136.
Tentamen förutsätter godkända övningar

HÅLLFASTHETSLÄRA
prof Erkki Niskanen, Y 240, С-358 

tf. bitr prof Erkki Pennala, Y 237, С-231 

laboratorieingenjör :
dipi ing Iikka Järvenpää, Maskinlab. 210, C-733 

assistenter (äldre):
dipi ing Erkki Ahola, Y 241, С-372
tf. tekn stud Toivo Mäkynen, Y 241, С-372
N. N.
kansli, Y 238, С-357

0.49

0.49.05 Hållfasthetslära 11:1 (3)
Kursen är hållfasthetslärans grundkurs för maskiningenjörsavdel- 
ningens studenter (utom Ktu, Kivi, Kte).
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Inom kursen genomgår man hållfasthetslärans grundbegrepp, enkla 
stavkonstruktioners dimensionering och materialiers hållfasthets- 
egenskaper. Fortsättningskurs 0.49.20 hör väsentligt samman med 
kursen. Man förutsätter båda kurserna som förkunskaper i håll
fasthets fortsättningskurser 
vårt föreläsningar 2 t/v och övningar 1 t/v 
förkunskaper: 0.01.02/.03, 0.05.05
kurslitteratur: TKY:n moniste n:o 293, Lujuusopin perusteet. 
Ylinen, A: Kimmo- ja lujuusoppi, osat I ja II (soveltuvin osin) 
Tekniikan käsikirja I A (soveltuvm osin) Sergelius—Niskanen: 
Teknillinen mekaniikka. TKY:n moniste n:o 244, Lujuusopin har- 
joitusesimerkkejä 11:2
För svenskspråkiga kan man rekommendera: Tore Lundberg: Håll
fasthetslära för tekniska gymnasier. J. Hult: Hållfasthetslära. F. 
Odqvist: Hållfasthetslära.

0.49.15 Hållfasthetslära 11:1 (3)
Kursen är hållfasthetslärans grundkurs för F, S, Ko (Klvi)- 
avdelningars studenter. Kursens ändamål är att ge grundkunskaper
na för enkla stavkonstruktioners dimensionering och för hållfast
hetslärans fortsättningskurser. Inom kursen genomgår man hållfast
hetslärans grundbegrepp, enkla stavkonstruktioners dimensionering 
och materialiers hållfasthetsegenskaper. För F-avdelningens studen
ter hör fortsättningskurs 0.49.25 väsentligt samman med kursen, 
vårt föreläsningar 2 t/v och övningar 1 t/v 
förkunskaper: 0.01.02/.03, 0.03.22
kurslitteratur: TKY:n moniste n:o 293, Lujuusopin perusteet. 
Ylinen: Kimmo- ja lujuusoppi, osat I ja II (soveltuvin osin) Tek
niikan käsikirja I A (soveltuvin osin) Sergelius—Niskanen: Teknil
linen mekaniikka. TKY:n moniste n:o 244, Lujuusopin harjoitusesi- 
merkkejä 11:2. För svenskspråkiga kan man rekommendera: Tore 
Lundberg: Hållfasthetslära för tekniska gymnasier. J. Hult: Håll
fasthetslära. F. Odqvist: Hållfasthetslära.

0.49.16 Hållfasthetslära 11:1 (3)
Kursen är hållfasthetslärans grundkurs för bergindustriavdelningens 
studenter. Inom kursen genomgår man hållfasthetslärans grundbe
grepp, enkla stavkonstruktioners dimensionering, hållfasthetshypo- 
teser och brottmekanikens grunder 
vårt föreläsningar 2 t/v och övningar 1—2 t/v 
förkunskaper: 0.01.02/.03, 0.03.18

Y



120

kurslitteratur: TKY:n moniste n:o 293, Lujuusopin perusteet. 
Ylinen: Kimmo- ja lujuusoppi, osat I ja II (soveltuvin osin). Tek
niikan käsikirja I A (soveltuvin osin). Sergelius—Niskanen: Tek
nillinen mekaniikka. TKY:n moniste n:o 244, Lujuusopin harjoitus- 
esimerkkejä 11:2. För svenskspråkiga kan man rekommendera: 
Tore Lundberg: Hållfasthetslära för tekniska gymnasier. J. Hult 
Hållfasthetslära. F. Odqvist: Hållfasthetslära.

0.49.20 Hållfasthetslära 11:2 (3)
Kursen är hållfasthetslärans grunders fortsättningskurs för Ko-avdel
ningens studenter. Allmänt spänning- och deformationstillstånd. 
Spänningar och deformationer av ringbågar, Resal’s differential 
ekvation. De Saint Venant’s teori om fri torsion. Hindrad torsion. 
Torsion- och böjsvängningar.
Programarbeten som hör samman med föreläsningar 
höstt föreläsningar 3 t/v och övningar 2 t/v 
förkunskaper: 0.01.02/.03, 0.05.05, 0.49.05 
kurslitteratur: TKY:n moniste n:o 293, Lujuusopin perusteet. 
Ylinen, A: Kimmo- ja lujuusoppi, osat I ja II (soveltuvin osin). 
Tekniikan käsikirja I A (soveltuvin osin). Sergelius—Niskanen: 
Teknillinen mekaniikka. TKY:n moniste n:o 244, Lujuusopin har- 
joitusesimerkkejä 11:2.
För svenskspråkiga kan man rekommendera: Tore Lundberg: Håll
fasthetslära för tekniska gymnasier. J. Hult: Hållfasthetslära. F. 
Odqvist: Hållfasthetslära.

0.49.25 Hållfasthetslära 11:2 (3)
Kursen är hållfasthetslärans grunders fortsättningskurs för F- 
avdelningens studenter. Allmänt spänning- och deformationstill
stånd. Spänningar och deformationer av ringbågar, Resal’s diffe
rential ekvation. De Saint Venant’s teori om fri torsion. Hindrad 
torsion. Teorier om elastisk och oelastisk knäckning och böjknäck- 
ning. Torsion- och böjsvängningar.
Programarbeten som hör samman med föreläsningar 
höstt föreläsningar 3 t/v och övningar 2 t/v 
förkunskaper: 0.01.02/.03, 0.03.22, 0.49.15 
kurslitteratur: TKY:n moniste n:o 293, Lujuusopin perusteet. 
Ylinen: Kimmo- ja lujuusoppi, osat I ja II (soveltuvin osin). Tek
niikan käsikirja I A (soveltuvin osin). Sergelius—Niskanen: Teknil
linen mekaniikka. TKY:n moniste n:o 244, Lujuusopin harjoitus- 
esimerkkejä 11:2. För svenskspråkiga kan man rekommendera: Tore
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Lundberg: Hållfasthetslära för tekniska gymnasier. J. Hult: Håll
fasthetslära. F. Odqvist: Hållfasthetslära.

0.49.30 Hållfasthetslära III a; stavkonstruktionernas hållfasthetslära (4)
Kursen är kursernas hållfasthetslära 11:1 och 11:2 fortsättningskurs 
för Ko-avdelningens studenter. På kursen lär man sig de grundme
toderna, genom vilka konstruktionsingenjören kan beräkna de an
strängningarna som yttre krafter, moment eller temperaturskill
nader har förorsakat i stavformig konstruktion, t.ex. i en kon
tinuerlig balk, ram, båge eller fackverk, 
vårt föreläsningar 2 t/v och övningar 3 t/v 
förkunskaper: 0.49.05 och 0.49.20, 0.01.01/02. Rekommenderas 
0.01.05, 0.01.23, 0.01.27, 0.01.65
kurslitteratur: E. Niskanen, Lujuusoppi, Sauvarakenteet, TKY:n 
moniste 332

0.49.35 Hållfasthetslära III b; stavkonstruktionernas hållfasthetslära (4)
Kursen är kursernas hållfasthetslära 11:1 och 11:2 fortsättnings
kurs för F-avdelningens studenter. På kursen lär man sig ungefär 
samma sakerna som på kursen 0.49.30. Man försöker hålla föreläs
ningars och övningars karaktär mera matematisk än på kursen 
0.49.30 därför, att åhörarna är Fmat-linjes studenter, åt vilka man 
måste framhäva verkstadtekniska ämnenas betydelse, om man 
ämnar bli hållfasthetslärd konstmktionsingenjör. Titta också på 
redogörelse för kursen 0.49.30 
vårt föreläsningar 2 t/v och övningar 3 t/v 
förkunskaper: 0.49.15 och 0.49.25, 0.01.01/.02. Rekommenderas 
0.01.05, 0.01.23, 0.01.27, 0.01.65
kurslitteratur: E. Niskanen: Lujuusoppi, Sauvarakenteet, TKY:n 
moniste 332

0.49.40 Hållfasthetslära IV; teorin för skivor, plattor och skal (6)
Kursens ändamål är att orientera Ko-avdelningens (också Fmat) 
studenter i de grundmetoder, med hjälp av vilka monolitisk metall
konstruktion (t.ex. tank, silo, förstyvad platta, skeppets ramp o.s.v.) 
kan formas sådan att den uppfyller de krav, som tillåtna spänningar 
och deformationer ställer. Man måste också lägga märket till pro
duktionstekniska synpunkter. Kurserna 0.49.30 (eller .35) och 
0.49.40 är de viktigaste om vi tänker på utbildning i hållfasthetslära 
höstt föreläsningar 2 t/v och övningar 2 t/v
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vårt föreläsningar 1 t/v och övningar 2 t/v 
förkunskaper: 0.49.30 eller 0.49.35. Rekommenderas 0.01.05/ 
.01.21/21
kurslitteratur: E. Niskanen: Lujuusoppi IV, TKY:n moniste 247

0.49.41 Elementmetod (6)
Kursens ändamål är att inleda studenter till att tillgodogöra s.k. 
elementmetod (ändliga elementernas metod, the finite element 
method). Då datamaskiners prestationsförmåga har vuxit, har ele
mentmetod blivit allt viktigare behandling av svåra uppgifter i håll
fasthetslära. Programmerings behärskande för datamaskiner hör vä
sentligt samman med elementmetoden 
höstt föreläsningar 2 t/v 
vårt föreläsningar 1 t/v 
höstt och vårt beräkningsövningar
förkunskaper: 0.49.05, 0.49.20, 0.49.30 (eller 0.49.10, 0.49.25, 
0.49.35) och 0.49.40
kurslitteratur: valda ställen av boken O. C. Zienkiewicz: The 
Finite Element Method in Engineering Science, 
kursen föreläses varje läsår

0.49.45 Hållfasthetslära Va; värmespänningsteori (6)
Kursens ändamål är att inleda Ko-avdelningens (också Fmat) stu
denter i de grundmetoder med hjälp av vilka stavformig eller mono
litisk metallkonstruktion kan formas så att ansträngningar förorsa
kat krafter eller temperaturskillnader inte övergår tillåtna spän
ningar eller deformationer.
Man behandlar inledningsvis stavformiga konstruktioners värme
spänningar redan på kursen 0.49.30 .(35) men man granskar dessa 
problem mera grundligt på kursen 0.49.45.
Teorin om monolitiska konstruktioners värmespänningar är mate
matiskt krävande men man gör alltid uppgifter för examen sådana 
att kursens 0.49.45 svårhetsgrad är ungefär densamma som 0.49.40. 
Det är önskvärd att man orienterar i kursen 0.49.40 innan man 
börjar studera 0.49.45.
höst föreläsningar 2 t/v och övningar 2 t/v
vårt föreläsningar 1 t/v och övningar 2 t/v
förkunskaper: 0.49.30 eller .35 och 0.49.40. Rekommenderas
0.01.05/.06/.07/.21/.27
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Kurserna 0.49.45 (värmespänningsteori) och 0.49.50 (vibrations- 
lära) föreläses vartannat år, under läsåret 1974—75 är kursen 
0.49.50 i tur
kurslitteratur: E. Niskanen: Lujuusoppi Va, TKY moniste 287

0.49.50 Hållfasthetslära Vb; vibrationslära (6)
Kursens ändamål är att inleda maskinkonstruktionslära studerande 
in i de huvudprinciper med hjälp av vilka konstruktioners vibra
tioner beräknas
höstt föreläsningar 2 t/v och övningar 2 t/v 
vårt föreläsningar 1 t/v och övningar 2 t/v 
förkunskaper: 0.01.01 eller .02, 0.01.08/.27/.65, 0.05.10/.15 
kurslitteratur: E. Niskanen: Lujuusoppi V b, TKY moniste 270

SOCIALPOLITIK
Bitr prof N. N.

0.00

0.00.99
Föreläsningar och övningar. Närmare på anmälningstavlan.

1 ELEKTROTEKNISKA AVDELNINGEN
Avdelningens undervisningsområden och professurer

Målet för studierna på elektroniska avdelningen är elektroingenjörs- 
examen på automatikens, elektronikens, elektrof у sikens, elkraftteknikens eller 
kommunikationsteknikens områden och dessutom förberedelse för upp
gifter som senare öppnar sig på dessa områden.
Professurerna vid den elektrotekniska avdelningen omfattar i deras inrätt- 
ningsföljd följande ämnen

elektromekanik 
elektriska anläggningar 
radioteknik 
telefonteknik 
systemteori
teoretisk elektroteknik 
tillämpad elektronik 
elektronfysik
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telekommunikationsteknik
regleringsteknik
digitalteknik

Avläggande av slutexamen vid elektrotekniska avdelningen 
enligt den nya examensstadgan

PREST ATIONSPOÄNG

Enligt den s.k. nya examensstadgan, som stadsfästes i enlighet med stats
rådets beslut av den 13.5. 1971, måste man för avläggandet av slutexamen 
uppnå en av forvaltningskollegiet stadfäst prestationspoängsumma som åter
speglar studerandens arbetsmängd samt som speciell examensuppgift göra ett 
diplomarbete. Enligt forvaltningskollegiets beslut motsvaras en prestations- 
poäng av 40 timmar effektivt arbete. Häri inberäknas föreläsningar, övnin
gar och tid för hemarbete inklusive tentförberedelser utgående från den arbets
mängd som genomsnittsstuderanden behöver då han siktar på vitsordet 
goda kunskaper (3/5). Avvikande från det föregående motsvarar tre prak
tikveckor en prestationspoäng. Diplomarbetet motsvarar 20 prestations- 
poäng.

Fordringar för slutexamen
För att avlägga diplomingenjörsexamen vid elektrotekniska avdelningen 
måste studeranden enligt avdelningskollegiets beslut avlägga grundämnet, 
minst två fackämnen, varav åtminstone det ena omfattar den långa läro
kursen, praktik, diplomarbetet samt valbara kurser så att inalles minst 
180 prestationspoäng erhålles.

Grundämnet

Elektrotekniska avdelningens grundämne omfattar 80 prestationspoäng och 
avverkas vanligtvis under de två första studieåren. Grundämnet är huvud
sakligen uppbyggt av matematiska, naturvetenskapliga och tekniska kurser 
samt inledande kurser för avdelningens fackämnen.
De av grundämnets kurser som är gemensamma för samtliga studerande på 
avdelningen, sammanlagt 67 prestationspoäng, krävs som förkunskaper för 
fackämnena. De övriga kurserna för grundämnet, sammanlagt 13 presta- 
tionspoäng, kan studeranden välja bland de övriga kurserna som föreläses 
vid Tekniska högskolan med beaktande av förkunskapskraven.
De poäng som möjligen överskrider grundämnets minimikrav, 80 prestations- 
poäng, kan studeranden räkna till godo i poängsumman av de valbara kur
serna efter grundämnet.
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Fackämnena
Fackämnena vid den elektrotekniska avdelningen är de samma som avdelnin
gens professurer, utom professuren 1.55 Teoretisk elektroteknik, vars under
visning är koncentrerad på grundämnet och valbara kurser. Av de andra 
avdelningarnas fackämnen betraktas

kraftverkslära och energihushållning 
datorteknik

med de 'av elektrotekniska avdelningen angivna fordringarna som likvärdiga 
med avdelningens egna fackämnen. Dessutom godkännes som kort eller 
andra långa fackämne

bioteknik 
ekonomivetenskap 
industriell ekonomi 
databehandlingslära

för vilkas förkunskaper den elektrotekniska avdelningens grundämne är 
tillräckligt, om de valbara kurserna väljes lämpligt.
I fackämnena fordras inalles minst 60 prestationspoäng. Den långa läro
kursen omfattar minst 40 prestationspoäng och den korta lärokursen minst 
20 prestationspoäng. På ansökan kan avdelningen godkänna för slutexamen 
en från det nämnda avvikande kurskombination förutsatt att kurskombina
tionen omfattar en sådan helhet som motsvarar ett fackämnes långa lärokurs.
Fackämnesstudierna upptar vanligtvis största delen av tredje och fjärde 
studieåret. De allmänna elektrotekniska kurserna, totalt 22 prestations
poäng, som föreläses under tredje studieåret, är gemensamma för alla 
fackämnens långa lärokurser.
Elektroniska avdelningens studerande uppdelas för fackämnena i två 
olika repriser. Studeranden bör i maj under sitt andra studieår meddela 
avdelningens kansli om sitt preliminära fackämnesval på en härför 
avsedd blankett. I januari under det tredje studieåret bör studeranden 
ansöka om godkännande för sin fackämneskombination av avdelningskolle- 
giet. Blanketter för detta ändamål erhålles på avdelningens kansli. Vid god
kännandet av fackämneskombinationen beaktas studerandenas egna önske
mål inom ramen för studieplatsernas begränsade antal. Fackämneskombi
nationen kan godkännas först efter det att studeranden avlagt grundämnet.

Praktik
Av elektrotekniska avdelningens studerande krävs minst 21 veckor praktik. 
Därav skall minst 9 veckor bestå av arbetsmiljöpraktik och resten av 
yrkespraktik. Som arbetsmiljöpraktik räknas arbete som utföres i en 
arbetares ställning inom elektroindustrin, vid en maskin- eller större repara-
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tionsverkstad eller i anknytning till installation av maskiner och anlägg
ningar. Som yrkespraktik räknas arbete som utföres vid någon av branchens 
inrättningar i anknytning till avdelningens fackämnen, över den del av 
praktiktiden, minst 9 veckor, som utföres efter andra studieåret bör en 
praktikbok uppgöras. Praktiken skall erhållas vid en arbetsplats som står 
under en diplomingenjörs eller ingenjörs ledning. Praktik som erhållits innan 
högskolestudierna påbörjats godkänns endast för läroverksingenjörernas vid
kommande.
Studeranden kan räkna sig till godo de 7 prestationspoängen för praktiken 
sedan avdelningskollegiet på basen av ansökan godkänt praktiken och prak
tikboken som tillräckliga. Ansökningsblanketter finns på avdelningens kansli.
Ansökan för godkännande av praktik (med behöriga arbetsintyg bifogade) 
föredras först när praktiken är utförd i sin helhet. Till ansökan för prak
tikbokens godkännande bifogas förutom praktikboken även motsvarande 
arbetsintyg. Ansökningarna kan även lämnas samtidigt. Bilagorna returneras 
i kansliet sedan ansökningarna behandlats.
Ovannämnda ansökningar bör lämnas till avdelningens kansli inom oktober 
eller februari månad varefter de behandlas före utgången av november 
respektive mars månad.

Diplomarbetet
Enligt forvaltningskollegiets beslut är diplomarbetet en examensuppgift, som 
till sin arbetsmängd motsvarar 20 prestationspoäng. Diplomarbetet utföres 
under ledning av läraren (professor, biträdande professor, docent) för den 
av studeranden valda långa lärokursen. Ifrågavarande lärare kan även föreslå 
någon annan lärare vid högskolan till ledare för diplomarbetet. Läraren och 
studeranden kommer sinsemellan överens om ämnet för arbetet. Ämnet bör 
väljas så att det hänför sig till det långa fackämnets arbetsfält.
Diplomarbetet kan ansökas då de till examen hörande kurserna, 160 presta
tionspoäng, har avlagts eller då högst 20 prestationspoäng fattas av dessa.
För bedömande och godkännande av diplomarbete göres en skriftlig anhållan 
till avdelningskollegiet. Diplomarbetet kan godkännas först då grundämnet, 
behöriga fackämnens lärokurser, praktik samt valbara kurser har avlagts så 
att inalles 160 prestationspoäng har erhållits.
Avdelningen ger senare ut anvisningar för diplomarbetets utförande enligt 
den nya examensstadgan. Anvisningar enligt den gamla examensstadgan finns 
att få på avdelningens kansli.

Valbara kurser
Studeranden bör avlägga valbara kurser så att hans arbetsmängd utan dip
lomarbete motsvarar 160 prestationspoäng. Såväl kurser från den egna av-
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debingen som högskolans övriga avdelningar samt med avdelningens god
kännande kurser från andra högskolor kan väljas som valbara kurser.
Med tillhjälp av valbara kurser kan studeranden lätt utvidga fackämnets 
korta lärokurs till en annan lång lärokurs. Studeranden kan även komplet
tera sin specialutbildning med kurser t.ex. i ekonomiska eller humanistiska 
ämnen.

Sammanfattning
Enligt den nya examensstadgan är mmimikraven för avläggandet av 
diplomingenjörsexamen vid elektrotekniska avdelningen:

— grundämne: obligatoriska kurser
valbara kurser.........

— fackämnets långa lärokurs.........
— fackämnets korta lärokurs.........
— valbara kurser ............................
— praktik ........................................
— diplomarbete ..............................

67 pp 
13 pp 
40 pp
20 pp
13 pp

7 pp
20 PP

180 pp

Före år 1971 påbörjade studier
Enligt forvaltningskollegiets beslut studerar de studerande som påbörjat sina 
studier år 1971 eller senare enligt den nya examensstadgan. Enligt beslut 
av elektrotekniska avdelningens avdebingskollegium tillämpas den nya exa
mensstadgan även på de studerande som påbörjat sina studier år 1970 med 
vissa avvikelser beträffande grundämnet. Dessa undantag är omnämnda i 
högskolans läroprogram för läsåret 1972—73.
De studerande som påbörjat sina studier år 1968 eller 1969 följer i princip 
högskolans läroprogram för läsåret 1971—72. För dem har emellertid upp
gjorts justerade kursförteckningar, som publiceras i avdebingens studieguide.
De studerande som påbörjat sina studier år 1967 eller tidigare följer hög
skolans läroprogram för läsåret 1970—71.
Examensstadgans mera exakta övergångsregler liksom även slopade och nya 
kursers motsvarighet och kompensering fmns presenterade i avdelning 
studieguide.

ens

Studierådgivning
Elektrotekniska avdebingen har som studierådgivare anställt en studerande, 
som under termmen är anträffbar under sina mottagningstider i rum SE 
209, telefon C-558. Man kan vända sig till studierådgivaren i samtliga frågor 
som berör studierna. Rådgivaren ger besked i ansökningsfrågor, ger upp
lysningar om examensfordringar och ämnesval, hjälper till att uppställa en
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Serier och funktionsteori 
I ntegraltransformationer 
Linear algebra
Matematik. Lång grundkurs I 
Matematik. Lång grundkurs II 
Sannolikhetskalkyl
Tillämpade matematikens korta övnings

arbeten
Fysik. Grundkurs; Mekanik 
Fysik. Grundkurs; Ellära, optik och 

vågrörelselära
Kvant- och kärnfysik. Grundkurs 
Fysik; Laboratoriearbeten för E-avdelningen

0.01.06
0.01.08
0.0124
0.01.30
0.01.31
0.02.02
0.02.21

0.03.22
0.03.23

0.03.40
0.03.30

Maskinteknik I 
Maskinteknik III 
Strömkretsar och nät 
Elektriska och magnetiska fält 
Kretsanalys 
Fältteori
Elektrisk mätteknik I 
Elektronik. Grundkurs 
Maskinteknik II
Inledningskurs för programmering 
Studieteknik
Språk

0.41.31
0.41.33
1.55.12
1.55.13 
1.55.21 
1.55.26 
1.55.32 
1.66.05 
3.15.06 
3.99.00 
0.00.15 
0.00.21- 
0.00.91
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personlig studieplan o.s.v. Dessutom försöker studierådgivaren ge råd i 
frågor angående praktisk studieteknik, rättsskydd och praktik.
Studierådgivning som hänför sig till enskilda kurser ges av lärare och assis
tenter för ifrågavarande kurs. För varje fackämne har dessutom utnämts 
en för studierådgivning ansvarig person (vanligen assistent) till vilken stu
derandena kan vända sig under mottagningstiderna i frågor rörande fackäm
net eller en enskild kurs därav.
Under första studieårets hösttermin arrangeras för de nya studerandena 
en allmän informationskurs, vars uppgift är att ge en liten inblick i avdel
ningens fackämnens innehåll.

Fortsättningsstudier
Efter studierna för diplomingenjörsexamen kan de av avdelningen erbjudna 
möjligheterna till fortsättningsstudier och forskarutbildning utnyttjas. Direk
tiv för fortsättningsstudier finns på avdelningens kansli.

ELEKTROTEKNISKA AVDELNINGEN
GRUNDÄMNE (80 prestationspoängj

Presta- Behörig- Rekommen- 'Anmärk. 
I tions- 
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Kurs-kod I Kursens namn во tlcnis ningar

vO чО
r- 

00

V
» N)K>

>
>

ГГ
З-

< <
 < 

< D
-<

 ПГ 
< <

 tr<
 3- 

< Э
Г

+ 
+ 

+

J2 > >J= 
>JZ 

<N <N
 .4* r-¡ 

fsj

<<
oo

oo
oo

oo
oo

 oo 
oo

 ooc
oo

oo

m
(N ГГЧ 

r- 
O 

ir\ 
vO
 r«-\ 

(N (N гЛ 
<N 

<N
 <N 

<N
 O



Specialfunktioner och integraltrans
formationer 

Differentialekvationer 
Analysens numeriska metoder 
Tillämpade matematikens långa övnings

arbeten 
Ekonomi I 
Ekonomi II 
Hållfasthetslära II: 1 c 
Industriell ekonomi I 
Ergonomi
Grundkurs i arbetsskydd 
Inledningskurs för databehandling 
Kemi. Grundkurs 
Miljöskydd

0.01.07

0.01.21
0.01.27
0.02.20

0.07.05
0.07.10
0.49.15
3.22.06
3.53.11
3.53.82
3.99.05
5.35.05
8.20.57

Sammanlagt AO 67

AO = Obligatorisk kurs för alla elektrotekniska avdelningens studerande.
V = Av elektrotekniska avdelningen rekommenderad valbar kurs för grundämnet.
1) = Kan ersättas med den valbara kursen 0.01.07 Specialfunktioner och integraltrans

formationer (4).
2) = Kurserna 0.01.30 Matematik. Lång grundkurs I och 0.01.31 Matematik. Lång

grundkurs II ersätter den slopade kursen 0.01.01 Matematik. Lång grundkurs.
3) = Kan ersättas med den valbara kursen 0.02.20 Tillämpade matematikens långa

övningsarbeten (1).
4) = Kursens 0.41.31 Maskinteknik I prestationspoängmängd är 2 fr.o.m. hösten 1972.

Studerande som avlägger tidigare föreläst kurs får 3 prestationspoäng.
5) = Kursens 0.41.33 Maskinteknik III prestationspoängmängd är 2 fr.o.m. hösten 1972.

Studerande som avlägger tidigare föreläst kurs får 3 prestationspoäng.
6) = Kursen 1.55.12 Strömkretsar och nät och 1.55.13 Elektriska och magnetiska fält

ersätter den slopade kursen 1.55.11 Teoretisk elektroteknik I (5.5).
7) = Ersätter den slopande kursen 3.76.00 Databehandlingens grunder (2 pp)
8) = Studerande får inga prestationspoäng för språkkunskaper som förvärvats före hög

skolestudierna.
9) = Ersätter den obligatoriska kursen 0.01.08 Integraltransformationer.

10) = Vid val av kursen 0.01.27 Analysens numeriska metoder måste kursen 0.02.20
Tillämpade matematikens långa övningsarbeten väljas som i sin tur ersätter den 
obligatoriska kursen 0.02.21 Tillämpade matematikens korta övningsarbeten.

11) = Ersätter den obligatoriska kursen 0.02.21 Tillämpade matematikens korta övnings
arbeten.

12) = Kursens 0.07.05 Ekonomi I prestationspoängmängd är 2 fr.o.m. hösten 1972.
Studrande som avlägger tidigare föresläst kurs får 1 prestationspoäng.

13) = Kursens 0.07.10 Ekonomi II prestationspoängmängd är 2 fr.o.m. hösten 1972.
Studerande som avläggr tidigare föreläst kurs får 1 prestationspoäng.

14) = Ersätter den slopande kursen 3.76.10 Databehandlingstknik (3 pp). Kursen inne
fattar endera av kursma 3.99.80 Fortran (1 pp) eller 3.99.81 Algol (1 pp), för 
vilka studeranden icke kan räkna sig tillgodo prestationspoängema två gånger.
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АО 3. h+v 
АО 3. h+v 
АО 3. h 
АО 3. h+v 
АО 3. h 
АО 3. h+v 1)

Elkraftteknik
Elektronikarbeten
Elektronik
Elektronfysik
Telekommunikationsteknik
Regleringsteknik

1.17.01
1.55.66
1.66.11
1.69.01
1.72.12
1.74.10

Sammanlagt AO 22

') Kursen är inte obligatorisk för dem, som avlägger lång lärokurs i systemteori.

1.17 ELEKTROMEKANIK
professor Tapani Jokinen, S I 246, С-219

tf biträdande professor dipi ing Matti Mård, S I 251, C-248 
laboratorieingenjör, dipi ing Jarl-Thure Eriksson, tjänstledig höstt 
tf laboratorieingenjör, dipi ing Pekka Sinivaara S I 244, C-298 
assistent: dipi ing Yrjö Kerkkänen S I 250, C-248 
speciallärare prof Tauno Pyökäri, S I 246, C-209 
kansli S I 247, C-248

1.17.01 Elkraftteknik (6)
kortfattad allmän kurs i elektromekanik, som behandlar funktions
principer och driftegenskaper hos elektromekaniska system, samt 
elektriska anläggningar
höstt föreläser tekn lic Laiho och dipi ing Mård 
räkneövningar höstt 2. halvt 2 t/v 
planeringsövningar höstt och vårt 1 t/v 
laboratoriearbeten höstt 1 t/v och vårt 1 t/v 
arbetsbeskrivningar höstt och vårt 60 t
förkunskaper: obligatoriska delen av elektrotekniska avdelningens 
grundämne
litteratur: Pyökäri: Sähkökoneoppi, kurskompendier
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ELEKTROTEKNISKA AVDELNINGEN

I ALLA FACKÄMNENS LANGA LÄROKURSER 
INGÅENDE KURSER (22 prestationspoäng)

Behörig- Rckommcn- Anmärk- 
deras i ningar

Kurs- Kursens namn hetkod

V»
 v»

 V
* V

» 
O4



I
131

kursen är tudelad, delarna tenteras separat: deltagande i deltenta
men förutsätter att övningarna för i frågavarande del har utförts 
och blivit godkända

1.17.11 Elektromekanik I (4)
elektromaskinemas egenskaper vid kontinuerlig drift, vanligaste
transienttillstånden
vårt föreläser dipi ing Mård 3 t/v
räkneövningar vårt 1 t/v
laboratorieövningar vårt 2 t/v
arbetsbeskrivningar vårt 55 t
förkunskaper: obligatoriska delen av elektrotekniska avdelningens 
grundämne samt 1.17.01 
litteratur: Pyökäri: Sähkökonenoppi

1.17.21 Elektromekanik II (8)
elektromâçkinernas assymmetriska drift, övervågfenomen, transient- 
fenomen, stabilitet
höstt föreläser prof Jokinen och dipi ing Mård 4 t/v och 
vårt 1 pl 3 t/v
laboratoriearbeten höstt 3 t/v och vårt 4 t/v 
arbetsbeskrivningar höstt och vårt 110 t
förkunskaper: obligatoriska delen av elektrotekniska avdelningens 
grundämne samt 1.17.01 och 1.17.11 
litteratur: kurskompendier

1.17.31 Produktutveckling av elektrisk apparatur (8)
produktutvecklingens verksamhetens filosofi, metoder för idéskapan- 
de, värdeanalys, nätverksplanering, konstruktions- principerna för 
magneter transformatorer och roterande maskiner
höstt föreläser prof Jokinen och prof Pyökäri 4 t/v 
och vårt 1. halvt 3 t/v
planeringsövningar höstt 3 t/v och vårt 4 t/v 
arbetsbeskrivningar höstt och vårt 110 t
förkunskaper: den obligatoriska delen av elektrotekniska avdelning
ens grundämne samt 1.17.01 och 1.17.11
litteratur: Jokinen: Sähkölaitteiden tuotekehittely: kurskompendier
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ELVERK
tf professor prof Veikko Palva, S I 333, C-409 och 
dipi ing Jarmo Elovaara, S L 207, C-903 
tf biträdande professor tekn lie Yrjö Laiho, S I 408, C-912 
docent; tekn dr Matti Karttunen 961-252 555 
laboratorieingenjör : dipi ing Martti Aro S I 336, С-411
assistenter: N. N. S I 411, C-560 

N. N. S I 337, C-413 
N. N. S I 345, C-413 
N. N. S I 345, C-413

speciallärare: dipi ing Reijo Kara, 642 101
dipi ing Esko Kasurinen, 523 500

1.18

kansli S I 334, C-423

1.18.07 Elektriska anläggningars skydd och fjärrdrift (3) 
mätning, regelskydd och fjärrdrift 
vårt prof N. N. föreläser 2 t/v 
vårt räkne- och planeringsövningar 2 t/v
förkunskaper: elektrotekniska avdelningens grundämnens obliga
toriska del samt 1.17.01
litteratur: Paavola: Sähkölaitosten suojareleet; Aura: Kaukokäyttö- 
tekniikka; undervisningsduplikat

1.18.10 Elektriska anläggningar II (10)
högspänningsteknik, elektriska anläggningars- och kraftöverförings- 
teknik
höstt dipi ing Elovaara och vårt prof N. N. föreläser 3 t/v 
höstt och vårt räkneövningar 1 t/v 
höstt planeringsövningar och laboratoriearbeten 3 t/v 
och vårt 4 t/v
förkunskaper: elektrotekniska avdelningens grundämnens obligato
riska del samt 1.17.01 och 1.18.07
litteratur: Stevenson: Elements of Power System Analysis; Tek
niikan käsikirja, del 3 (delar)
INSKO 25—68: Sähköasemien suunnittelu
INSKO 28—72: 110 kV muuntoaseman suunnittelu
undervisningsduplikat
kursen tenteras i två deltentamen
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1.18.17 Elektriska anläggningars licensiatkurs
elektriska anläggningars licensiatkursens ämne växlar varje termin
höstt tekn lic Kärkkäinen, dipi ing Aro samt dipi ing Elovaara
och vårt prof N. N. föreläser 2 t/v
höstt och vårt räkneövningar 1 t/v
förkunskaper: 1.18.10
litteratur: kursbok (väljes senare)
undervisningsduplikat

1.18.25 Elkraftens användning I (4) 
omkastarteknikens grunder 
vårt tf bitr prof Laiho föreläser 4 t/v 
vårt räkneövningar och laboratoriearbeten 5 t/v 
förkunskaper: elektrotekniska avdelningens grundämnens 
obligatoriska del 
litteratur : undervisningsduplikat

1.18.30 Elkraftens användning II (4)
elmotoranvändningens mätningsgrunder, 
exempel ur processindustrin
höstt 2. halvt och vårt 1. halvt tf bitr prof Laiho föreläser 4 t/v 
höstt 2. halvt och vårt 1. halvt räkneövningar, 
planeringsövningar och laboratoriearbeten 4 t/v 
förkunskaper: elektrotekniska avdelningens grundämnens obligato
riska del samt 1.18.25 
litteratur: undervisningsduplikat

1.18.35 Belysningsteknik (2)
belysningsteknikens och färglärans grunder belysningens planering 
vårt 1. halvt dipi ing Kasurinen föreläser 4 t/v 
vårt 1. halvt räkneövningar och laboratoriearbeten 4 t/v 
förkunskaper: elektrotekniska avdelningens grundämnens obligato
riska del
litteratur : undervisningsduplikat

1.18.40 Elektrisk uppvärmning (2)
energipolitisk bakgrund, eluppvärmningens teknik 
vårt 2 halvt dipi ing Kara föreläser 6 t/v ,
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vårt 2 halvt räkneövningar 2 t/v
förkunskaper: elektrotekniska avdelningens grundämnens obliga
toriska del
litteratur: Kara: Pientalojen sähkölämmitys; undervisningsduplikat

1.26 RADIOTEKNIK

forskningsprofessor Martti Tiuri SC 309, С-545 

tf professor N. N.
biträdande professor Veikko Porra S C 311, С-547 
tjänstledig höstt
vk biträdande professor Pekka Somervuo S C 315, C-793 
biträdande professor N. N.
laboratorieingenjör, dipi ing Christer Nykopp S C 312, C-546

assistenter: tekn dr Ismo Lindell, tjänstledig
tekn lic Kari Mannersalo, tjänstledig
tekn lic Håkan Sandell, tjänstledig
fil kand Matti Kajantie S C 319, C-548, tf
B. Sc. David Meharry, tf
dipi ing Göran Sandell S C 311, C-548, tf

speciallärare: tekn lic Touko Hahkio 
tekn lic Terho Haikonen 
dipi ing Esko Heikkilä 
tekn lie Matti Paunonen S C 317, C-553 
tekn lie Seppo Urpo S C 318, C-548

kansli S C 310, C-545

1.26.10 Radioteknik I (2)
Antenner: Ledningsstrålare, ytstrålare, stråtoingsgrupper, vandrings- 
vågantenner.
Matning av effekt till antenner och antennimpedans 
vårt biträdande professor N. N. föreläser 2 t/v 
räkneövningar vårt 1 t/v
förkunskaper: obligatoriska delen av elektrotekniska avdebingens 
grundämne
litteratur: Weeks: Antenna Engineering
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1.26.15 Radioteknik II (10)
Del I Mikrovågsteknik (4): transmissionsledare, mikrovågskret- 
sarnas ekvivalentkopplingar, passiva mikrovågskomponenter, ferrit- 
komponenter, periodiska strukturer och filter, mikrovågsrör och 
halvledarkomponenter
Del II (2): radiovågornas fortplantning, troposfär- och jonosfär- 
forskridning, ytvågornas fortskridning
Del III (4): 6 ... 10 laboratoriearbeten och ett 2 pp:s specialarbete
från radioteknikens område
höstt (del I) tf prof N. N. föreläser 4 t/v
vårt (del II) biträdande prof N. N. föreläser 2 t/v
räkneövningar höstt och vårt 1 t/v
laboratoriearbeten höstt och vårt 3 t/v
förkunskaper: obligatoriska delen av elektrotekniska avdelningens 
grundämne samt kurserna 1.69.01 och 1.26.10 
litteratur: del Г. Collin: Foundations for Microwave Engineering; 
del II: Dolukhanov: Propagation of Radio Waves

1.26.22 Mikrovågsteknikens grunder (4)
transmissionsledare, mikrovågkretsarnas ekvivalentkopplingar, passi
va mikrovågskomponenter och filter, mikrovågsrör och -halvledar
komponenter. Kursen är ämnad för dem som inte väljer fackämnet 
radioteknik
höstt speciallärare N. N. föreläser 2 t/v 
räkneövningar höstt 2 t/v 
laboratoriearbeten höstt 2 t/v
förkunskaper: obligatoriska delen av elektrotekniska avdelningens 
grtindämne
litteratur: Collin: Foundations for Microwave Engineering

1.26.23 Känsliga förstärkare (2)
parametriska förstärkare, maser, tunneldiod-, vandringsvågrör- och 
mikrovågstransistorförstärkare, mikrovågsblandare, förutom func- 
tionsprincipema behandlas känslighets- och stabilitetsegenskaper 
vårt 1. halvt tekn lic Somervuo föreläser 4 t/v 
räkneövningar vårt 1. halvt 4 t/v
förkunskaper: obligatoriska delen av elektrotekniska avdelningens 
grundämne samt 1.26.15 eller 1.26.22
litteratur: N. N. Daglish et al.: Low-noise Microwave Amplifiers
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1.26.25 Radarteknik (2)
radarnas funktionsprincip, résolutionsförmåga, signalens modulering 
och tolkning av information, hastighetsmätning och detektering av 
mål i rörelse, radarns konstruktion och dimensionering samt system
analys och syntes
höstt 2. halvt dipi ing Heikkilä föreläser 4 t/v 
räkneövningar höstt 2. halvt 2 t/v
förkunskaper: obligatoriska delen av elektrotekniska avdelningens 
grundämne samt 1.26.15

1.26.27 Radionavigationsteknik (2)
navigations informationens natur, antennen som modulator, teorin 
för riktningssökare, avståndsmätningssystem, hyperboliska system 
som grundar sig på löptid och fasvinkel, autonoma och satellitnavi
gationssystem
höstt tekn lic Hahkio föreläser 3 t/v 
räkneövningar höstt 1 t/v
förkunskaper: obligatoriska delen av elektrotekniska avdelningens 
grundämne samt 1.26.15

1.26.28 Laserteknik (2)
kursen ger grundkunskaper om lasrar, deras tillämpningar och om 
Optoelektronik som nära tangerar lasrarnas användningsområde
vårt tekn lic Paunonen föreläser 4 t/v 
räkneövningar vårt 2 t/v
litteratur: Yariv: Introduction to Optical Electronics

1.26.30 Radiovetenskap (3)
radioastronomi, radioastronomins instrumentering, de elektromag
netiska vågornas uppkomst och fortplantning i plasmat, millimeter
vågornas fortskridning
vårt professor Tiuri och tekn lic Haikonen föreläser 2 t/v 
räkneövningar 2 t/v
förkunskaper: obligatoriska delen av elektrotekniska avdelningens 
grundämne samt 1.26.15
litteratur: Kraus: Radioastronomy
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1.26.35 Fjärranalys (2)
detektering och analys av fenomen i atmosfären eller på jordytan 
med hjälp av elektromagnetiska vågor från flygplan eller satellit 
vårt tekn lic Urpo föreläser 2 t/v 
räkneövningar vårt 1 t/v
förkunskaper: obligatoriska delen av elektrotekniska avdebingens 
grundämne samt 1.26.10

1.26.52 Licenciatkurs i radioteknik
de terminvis varierande kursernas mål är att mom radioteknikens 
olika områden lära ut använda forskningsmetoder samt att bekant
göra deltagarna med aktuella forskningsområden 
biträdande professor N. N. föreläser höstt 2 t/v och vårt 2 t/v 
tf professor N. N. föreläser vårt 2 t/v 
räkneövningar höstt 1 t/v, vårt 1 t/v
deltagande i seminarier samt förberedning av seminarieföredrag 
förkunskaper: 1.26.15 
litteratur: kursbok (väljs senare)

1.26.55 Den elektromagnetiska teorins matematiska metoder
innehållet varierar, i allmänhet material från tidigare års licenciat-
kurser i radioteknik
höstt tekn dr Lindell föreläser 2 t/v
räkneövningar 1 t/v
förkunskaper: obligatoriska delen av elektrotekniska avdebingens 
grundämne

TELEFONTEKNIK
professor Kauko Rahko SG 215, С-314

docent, tekn dr Eero Lampio S E 211, C-794, 790 522 
laboratorieingenjör, dipi ing Raimo Kolkki S G 207, C-304 
tjänstledig höstt
vk laboratorieingenjör,dipi ing Matti Tossavainen S G 210, C-308
assistenter: dipi ing Stefan Hertzberg S G 218, С-915 

dipi ing Antero Hyry S G 227, C-914 
tekn stud Markku Ilvesmäki S G 216, C-306, tf 
tekn stud Jarmo Leiniö S G 211, C-308, tf

1.38
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speciallärare: dipi ing Juhani Anttila S G 224, С-918, 670 181 
dipi ing Tapio Erke S G 212, С-913 
tekn lic Lauri Halme S G 224, С-918, 670 291 
prof Jaarli Jauhiainen S E 213, C-345, 679 968 
tekn lie Tapio Kasanen S G 224, C-918 
dipi ing Kaj Linden S G 224, C-918, 514 121 
tekn lie Asko Parviala S G 224, C-918, 606 990

kansli S G 213, C-305

1.38.20 Informationsförmedlingsteknik (10)
Telefon- och telekommunikationsförmedlingssystem, kopplingssyste- 
mens teori, trafikteori, dimensionering av upptaget- och väntesys
tem, mänskliga faktorer, telenäten 
professor Rahko föreläser höstt 4 t/v och vårt 2 t/v 
laboratoriearbeten höstt 3 t/v 
laboratoriearbetsbeskrivningar höstt 40 1 
specialarbeten vårt 80 t
förkunskaper: obligatoriska delen av elektrotekniska avdelningens
grundämne samt 1.38.60 och 1.72.12
litteratur: THS:s kompendier n:r 307 och n:r 311

1.38.32 Licentiatkurs i telefonteknik 
Ämnet väljes senare
professor Rahko föreläser höstt och vårt 1 t/v 
speciallärare N. N. föreläser höstt och vårt 1 t/v 
räkneövningar höstt och vårt 1 t/v 
seminarieföredrag höstt eller vårt 20 t 
förkunskaper: 1.38.20
kursfordringar: föreläsningarna, räkneövningarna och 
seminarieföredrag
litteratur: kursbok (väljes senare); föreläsningskompendier

1.38.40 Teletrafikteori (4)
Trafikkällor, jämviktsekvationer, köer, tillämpningar av teletrafik- 
teorierna, dimensionerings- och optimeringsfrågor rörande telesystem 
och -nät
professor Rahko föreläser vårt 2 t/v 
dipi ing Hertzberg föreläser vårt 2 t/v 
räkneövningar vårt 3 t/v
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planeringsuppgift vårt 20 t
förkunskaper: obligatoriska delen av elektrotekniska avdelningens 
grundämne
kursfordringar: föreläsningarna, räkneövningarna och planeringsupp- 
giften
litteratur: rapporter och publikationer; föreläsningskompendier

1.38.50 Telefonledningar (4)
Ledningsteori, ledningarnas byggnad, egenskaper och homogenitet, 
hjälpanordningar och skydd, bärvågsledningar och -apparater 
tekn lic Lauri Halme föreläser vårt 4 t/v 
räkneövningar vårt 2 t/v 
demonstrationeroch exkursioner vårt 1 t/v
förkunskaper: obligatoriska delen av elektrotekniska avdelningens 
grundämne
litteratur: E. Hölzer—D. Tierbach: Nachrichtenübertragung. 3; 
Kaden: Wirbelströme und Nachrichtentechnik ; föreläsningskompen
dier

1.38.60 Teleautomatik (4)
Teleförmedlingssystem, abonnentapparater, taltransmissionens grun
der, samtalsströmmar, trafikmätning, övervakning och debitering 
dipi ing Erke föreläser vårt 2 t/v 
dipi ing Kolkki föreläser vårt 2 t/v
räkneövningar, laboratoriearbeten och exkursioner vårt 4 t/v 
laboratoriearbetsbeskrivningar vårt 20 t
förkunskaper: obligatoriska delen av elektrotekniska avdelningens 
grundämne
litteratur: Tekniikan käsikirja, del 3, välitystekniikka; Rahko: Tele- 
automatiikka (THS:s kompendium n:r 233); föreläsningskompen
dier

1.38.61 Styrnings- och övervakningsteknik för trafik (2)
Granskning med avseende å styrning och övervakning av de mate
matiska modellerna och de tekniska apparaterna för data- och 
fysikalisk trafik
speciallärare N. N. föreläser höstt 2 t/v 
räkneövningar höstt 1 t/v
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förkunskaper: den obligatoriska delen av elektrotekniska avdel
ningens eller avdelningens för teknisk fysik grundämne och 1.38.60 
litteratur: föreläsningskompendier

1.38.70 Telefonteknikens byggdelar (2)
Tillförlitlighets- och användbarhetsfrågor, kvalitetskrav, systempla
nering på basen av givna värden 
dipi ing Juhani Anttila föreläser höstt 2 t/v 
räkneövningar höstt 1 t/v
förkunskaper: obligatoriska delen av elektrotekniska avdelningens 
grundämne samt 1.38.60 
litteratur: föreläsningskompendier

1.38.80 Trafikenlig dimensionering av realtidskommunikationsnät (2)
Trafikproblem berörande kommunikationstrafiknät speciellt stjärn-
och loopnät, dimensionering av nät
dipi ing Kaj Linden föreläser vårt 1 t/v
dipi ing Tapio Kasanen föreläser vårt 1 t/v
räkneövningar vårt 1 t/v
förkunskaper: 1.38.60
litteratur: föreläsningskompendier

1.38.90 Akustik (4)
Presentation av svängningar, el- och rumsakustik 
tekn dr Lampio föreläser höstt 4 t/v 
räkneövningar höstt 1 t/v 
laboratoriearbeten höstt 2 t/v 
arbetsbeskrivningar höstt 30 t
förkunskaper: obligatoriska delen av elektrotekniska avdelningens 
grundämne
litteratur: Lampio: Sähköakustiikka; Halme: Rakennus- ja huone
akustiikka

1.38.91 Telefonens akustik (2)
Telefonens och andra elektroakustiska telekommunikationstermina
lers egenskaper
speciallärare N. N. föreläser höstt 2 t/v 
laboratoriearbeten höstt 2 t/v
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förkunskaper: obligatoriska delen av elektrotekniska avdelningens 
grundämne
kurslitteratur : föreläsningskompendier

1.48 SYSTEMTEORI
Professor Hans Blomberg SG 410, C-500 
laboratorieingenjör, dipi ing Olli Ristaniemi, tjänstledig 
vk laboratorieingenjör, dipi ing Raimo Ylinen S G 408, С-501 
assistenter: dipi ing Juhani Hirvonen S G 407, С-507 

dipi ing Lauri Hakkala S G 408, C-501 
N. N.

speciallärare: tekn lie Björn Wahlström S I 441, 460 011/212
N. N.

kansli S G 411, C-494

1.48.05 Systemteori I (4)
Kursen strävar att framställa de grundläggande metoderna för 
användningen av dynamiska modeller i systemanalys samt vid lösan
det av styrproblem
dipi ing Ylinen föreläser höstt och vårt 2 t/v 
räkneövningar höstt och vårt 1 t/v
förkunskaper: obligatoriska delen av elektrotekniska avdelningens 
eller avdelningens för tekniska fysik grundämne 
litteratur : föreläsningskompendier

1.48.10 Systemteori II (10)
Kursen strävar att ge en enhetlig och allmängiltig metodik för be
skrivning, simulering och styrning av dynamiska system i enlighet 
med uppställda villkor och att på så vis fördjupa de grundkun
skaper som erhållits i systemteori I 
prof Blomberg föreläser höstt och vårt 1. halvt 4 t/v 
räkneövningar höstt 2 t/v och vårt 1. halvt 4 t/v 
laboratoriearbeten höstt 2 t/v och vårt 3 t/v 
förkunskaper: obligatoriska delen av elektrotekniska avdelningens 
eller avdelningens för tekniska fysik grundämne 
överlappande kurs 1.48.11 
litteratur: föreläsningskompendier 
föreläsningarna hålles på svenska
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1.48.11 Systemteori II kort kurs (6)
Kursen är densamma som 1.48.10 utan laboratoriearbeten 
prof Blomberg föreläser höstt och vårt 1. halvt 4 t/v 
räkneövningar höstt 2 t/v och vårt 1. halvt 4 t/v 
förkunskaper: obligatoriska delen av elektrotekniska avdelningens 
eller avdelningens för teknisk fysik grundämne 
överlappande kurs 1.48.10 
litteratur: föreläsningskompendier 
föreläsningarna hålles på svenska

1.48.17 Licentiat kurs i systemteori
Kursens innehåll förändras årligen. Syftet med kursen är att ge 
grundligare kännedom om några av systemteorins delområden 
prof Blomberg föreläser höstt 2 t/v
prof Blomberg och speciallärare N. N. föreläser vårt 2 t/v
räkneövningar höstt och vårt 1 t/v
förberedelse av seminarieföredrag och övningsuppgifter
höstt och vårt 400 t
förkunskaper: 1.48.10 eller 1.48.11
litteratur: kursbok väljes senare
kursen hålles i seminarieform

1.48.50 Användning av hybriddator för optimering och simulering (2.5)
Kursen strävar att ge en uppfattning om den speciella metodik för 
lösning av teknisk-matematisk optimerings- och simulerings pro
blem som hybriddatorn erbjuder 
tekn lic Wahlström vårt 2 t/v 
övningar vårt 2 t/v
förkunskaper: obligatoriska delen av elektrotekniska avdelningens 
eller avdelningens för teknisk fysik grundämne 
litteratur: föreläsningskompendier

1.48.90 Systemteori praktiska tillämpningar (0.5)
Kursen avser att ge en inblick i hur praktiska problem inom olika 
områden lösts med tillhjälp av systemteorins metoder 
speciallärare N. N. föreläser höstt 2 t/v
förkunskaper: obligatoriska delen av elektrotekniska avdelningens 
eller avdelningens för teknisk fysik grundämne
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TEORETISK ELEKTROTEKNIK
professor Erkki Voipio S C 112, С-364

biträdande professor Kalevi Kalliomäki S C 114, С-366, 
tjänstledig höstt
biträdande professor Veikko Porra S C 311, С-547, 
tjänstledig höstt
tf biträdande professor Pekka Somervuo S C 315, C-793 
tf biträdande professor Pekka Wallin S C 123, C-911 
tf lektor Jaakko Forssén S C 115, C-366 
laboratorieingenjör, dipi ing Voitto Heinäsuo S C 121, C-356

assistenter: dipi ing Esa Häkkinen S C 119, C-365, tf
tekn stud Tapio Keränen SC ПО, С-910, tf

speciallärare: dipi ing Esko Hirvonen, 596 011 
dipi ing Seppo Kreula, 4211 3333 
tekn lie Martti Valtonen S C 307, C-544

1.55

kansli S C 113, C-946

1.55.03 Elektroteknik Ia (2)
grunder av följande ämnen: kretsteori, elektroteknik, mätteknik,
val och användning av elektromotorer, el-lagen och säkerhet
höstt föreläser lektor Forssén 3 t/v
räkneövningar höstt 2 t/v
laboratoriearbeten höstt 1 t/v
vårt föreläser lektor Wallin 3 t/v
räkneövningar vårt 2 t/v
laboratoriearbeten vårt 1 t/v
förkunskaper: 0.03.54
litteratur: Paavola: Sähkötekniikka; Fitzgerald & Higginbotham: 
Electrical Engineering Fundamentals
kursen föreläses höstt och är avsedd för Kemiska avdelningens, 
Byggnadsingenjörsavdelningens och Bergsindustriavdelningens stude
rande; kursen föreläses vårt och är avsedd för Maskiningenjörsav- 
delningens och Träförädlingsavdelningens studerande
studeranden kan i minimiprestationspoängsumman för sin examen 
inkludera endast en av kurserna 1.55.03 och 1.55.21
ny kurs
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1.55.04 Elektroteknik II (4)
elektroteknikens och elektronikens grunder, elektromotorerna, mät- 
och regleringsteknik
höstt föreläser tf lektor Forssén 2 t/v 
räkneövningar höstt 2 t/v ,
laboratorioarbeten höstt eller vårt 3 t/v 
förkunskaper: 0.03.54
litteratur: Paavola: Sähkötekniikka; Fitzgerald & Higginbotham: 
Electrical Engineering Fundamentals
kursen är avsedd för maskiningenjörsavdelningens och träförädlings
avdelningens studerande
studeranden kan i minimiprestationspoängsumman för sin examen 
inkludera endast en av kurserna 1.55.03, 1.55.04 och 1.55.21 
kursen har börjat i januari 1974 och den slopas efter detta läsår

1.55.05 Elektroteknik III (2)
mätteknik och fysikaliska storheter, standardsignaler, reglerenheter 
höstt föreläser tekn lic Wallin 2 t/v 
räkneövningar höstt 1 t/v 
förkunskaper: 1.55.02 eller 1.55.04
kursen är avsedd för kemiska avdelningens, träförädlingsavdel
ningens, maskiningenjörsavdelningens och bergsindustriavdelningens 
studerande <
studeranden kan i minimiprestationspoängsumman för sin examen 
inkludera endast en av kurserna 1.55.05, 1.55.06 och 1.55.21

1.55.06 Elektroteknik IV (2)
grundkurs i elektronisk mätteknik, givare, störningar, fjärrmättek-
nik
vårt föreläser bitr prof Kalliomäki 2 t/v
räkneövningar vårt 1 t/v
förkunskaper: 0.03.27, 0.03.28 eller 0.03.31
kursen är avsedd för lantmäteriavdelningens och byggnadsingenjörs
avdelningens studerande
studeranden kan i minimiprestationspoängsumman för sin examen 
inkludera endast en av kurserna 1.55.05, 1.55.06 och 1.55.21
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1.55.12 Strömkretsar och nät (3)
Nätteorins grunder, växelströmmar, växelströmsnät, övergångsför- 
lopp
höstt föreläser prof Voipio; höstt räkneövningar 2 t/v 
förkunskaper: fordras icke
litteratur: Voipio: Sähkö- ja magneettikentät (ТКУ 253); Pesonen: 
Teoreettinen sähkötekniikka I harjoitustehtäviä (TKY 175)

1.55.13 Elektriska och magnetiska fält (3)
strömningsfält, statiskt elektriskt fält, magnetiskt fält, magnetisk
induktion, beräkning av resistans, kapacitans och induktans 
vårt föreläser prof Voipio 2 t/v 
vårt räkneövningar 2 t/v 
förkunskaper: 0.01.30 samt tenterad 1.55.12 
litteratur: Voipio: Sähkö- ja magneettikentät (TKY 253); Pesonen: 
Teoreettinen sähkötekniikka I harjoitustehtäviä (TKY 175)

1.55.21 Kretsanalys (2)
nätets allmänna behandling, nätekvationernas lösningsmetoder, 
transmissionsnät, Laplace-transformation vid behandling av över- 
gångsförlopp, sökning av den inversa transformationen, nätfunk
tioner
höstt föreläser prof Voipio 2 t/v 
höstt räkneövningar 2 t/v
förkunskaper: 0.01.23 eller 0.01.24 samt 0.01.30 och 0.01.31 
samt tenterad 1.55.12
litteratur: Voipio: „Piirianalyysi (föreläsningskompendium); Sini
vaara: Piirianalyysin harjoitustehtäviä (föreläsningskompendium)

1.55.26 Fältteori (3)
teorin av transmissionsnät, grundlagarna för elektromagnetiska fält, 
statiskt elektriskt fält, statiskt magnetiskt fält, variabla elektromag
netiska fält, virvelströmmar, dipolradiation, homogeniska plana 
vågor, mikrovågor
vårt föreläser prof Voipio 2 t/v 
vårt räkneövningar 2 t/v
förkunskaper: 0.01.30, 0.01.31 samt tenterade 1.55.12 och 1.55.13 
litteratur: Voipio: Siirtojohtojen teoria (TKY 300); Voipio: Kenttä
teoria (föreläsningskompendium); Mörsky: Teoreettinen sähkötek
niikka II harjoitustehtäviä (TKY 184)

10 11332/74 S
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1.55.32 Elektrisk mätteknik I (2.5)
elektroteknikens grundmätningar, oscilloskopet, grunderna för elek
troniska och digitala mätinstrument, mätning av fysikaliska stor
heter
vårt föreläser bitr prof Kalliomäki 2 t/v
laboratoriearbeten vårt 3 t/v
förkunskaper: 0.03.50, 0.03.52 eller 0.03.54
litteratur: Kalliomäki: Tekniikan käsikirja 3, Sähkömittaustek-
niikan perusteet; Tove: Elektronisk instrumentering och elektriska
mätprinciper; Voipio: Sähkömittaustekniikka

1.55.34 Elektrisk mätteknik II (2)
elektroniska och digitala mätinstrument, svepande mätinstrument, 
framställning i tids- och frekvensplan 
vårt föreläser bitr prof Kalliomäki 2 t/v 
räkneövningar vårt 2 t/v
förkunskaper: den obligatoriska delen av elektrotekniska avdelning
ens eller avdelningens för teknisk fysik grundämnen 
litteratur: Cooper: Electronic Instrumentation and Measurement 
Techniques; föreläsningskompendier

1.55.36 Elektroniska mätsystem (3)
analys av mätsystem och automatiska mätinstrument, uppkomst
och inverkan av störnmgar, störskydd
höstt föreläser tekn lic Wallin och dipi ing Kreula 3 t/v
räkneövningar höstt 2 t/v
laboratoriearbeten höstt 3 t/v
förkunskaper: den obligatoriska delen av elektrotekniska avdel
ningens eller avdelningens för teknisk fysik grundämnen 
litteratur: Kalliomäki: Tekniikan käsikirja 4, Elektroninen mittaus
tekniikka; Oliver & Cage: Electronic Measurements and Instru
mentation; INSKO kompendier nr 61/72 och 93/73

1.55.51 Kretssyntes (2)
systemfunktionernas realiserbarhet, PR-funktioner, syntes av passiva 
kretsar, approximation av ideala filterfunktioner med hjälp av ratio
nella funktioner, syntes av aktiva RC-filter 
vårt 1. halvt föreläser bitr prof Porra 4 t/v 
vårt 1. halvt räkneövningar 4 t/v
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förkunskaper: obligatoriska delen av elektrotekniska avdelningens 
grundämne
litteratur: Scanlan & Levy: Circuit Theory, Vol. 2; Haykin: 
Synthesis of RC-Active Filter Networks; kompendium

1.55.55 Användning av dator vid kretsplanering (2)
numerisk kretsanalys, toleransanalys, optimering och komponenters 
numeriska modeller
vårt 2. halvt tekn lic Somervuo föreläser 4 t/v 
vårt 2. halvt räkneövningar 4 t/v
i samband med räkneövningarna krävs det att man utför ett 10 
timmars övningsarbete med användande av högskolans kretsanalys
program, övningsarbetet inverkar inte på vitsordet för kursen 
förkunskaper: obligatoriska delen av elektrotekniska avdelningens 
grundämne samt 1.55.51
litteratur: Calaban: Computer Aided Network Design, Revised 
Edition, McGraw—Hill; föreläsningskopendium

1.55.60 Fortsättningskurs i kretssyntes (2)
syntes av transmissionsledningsnät, syntes av elliptiska filter samt
fas- och amplitudkorrigerare
höstt 2. halvt föreläser tekn lic Valtonen 4 t/v
höstt 2. halvt räkneövningar 2 v/t
förkunskaper: obligatoriska delen av elektrotekniska avdelningens 
grundämne samt 1.55.51 
litteratur: kompendium

1.55.66 Elektronikarbeten (3)
till kurserna 1.66.11, 1.69.01 och 1.72.12 hörande laboratoriekurs 
höstt och vårt laboratoriearbeten 3 t/v 
tekn lic Somervuo leder arbetena
förkunskaper: obligatoriska delen av elektrotekniska avdelningens 
grundämne
litteratur: arbetsanvisningama som erhålles från laboratoriet vid 
terminens början

1.55.81 Elindustrins produktionsprojekt (1)
elektrisk och elektronisk industri i Finland, långsiktsplanering 
inom företaget, projektledning, planering, organisation och övervak
ning, innovationsaktivitet, val av projekt och produktpolitik

s



148

vårt föreläser ing Hirvonen 1 t/v
förkunskaper: obligatoriska delen av elektrotekniska avdelningens 
grundämne z
litteratur: föreläsningskompendier

1.66 TILLÄMPAD ELEKTRONIK
professor Paavo Jääskeläinen SG 309, C-234

biträdande professor Veikko Porra S C 311, С-547, 
tjänstledig höstt
tf biträdande professor Pekka Somervuo S C 315, C-793 
laboratorieingenjör, dipi ing Esko Rautanen S E 308, C-947 
assistenter: dipi ing Olii Simula S G 312, C-337

dipi ing Jukka Lavonen S G 311, С-238 
dipi ing Raimo Salminen S G 311, С-238 

speciallärare: prof Matti Bergström S G 315, С-238, 650 211 
dipi ing Pentti Jääskeläinen S G 315, С-238 
673 461
dipi ing Taisto Leinonen S G, C-238, 671 390 
tekn lie Esko Lukkarinen S E 111, C-237, 408 030

kansli S G 310, C-238

1.66.05 Grundkurs i elektronik (2)
elektronikkomponenter och deras ekvivalentschema 
vårt 2 t/v föreläsningar av bitr prof Somervuo 
vårt 2 t/v räkneövningar 
förkunskaper: 1.55.11 eller 1.55.12
kurslitteratur: Angelo: Electronics: BJT’s, FET’s and Microcircuits 
(s. 1 ... 306) ; undervisningskompendier

1.66.11 Elektronik (3)
grunderna i tillämpad elektronik och digitalteknik 
höstt 4 t/v föreläsningar av bitr prof Somervuo 
höstt 2 t/v räkneövningar
förkunskaper: den obligatoriska delen av elektrotekniska avdel
ningens grundämne
kurslitteratur: Salste, Porra: Elektroniikka
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1.66.20 Tillämpad elektronik II (10)
analogiteknik, pulsteknik, planering av elektroniska system
höstt och vårt l:a halvt 4 t/v
föreläsningar av prof Jääskeläinen
höstt 1 t/v och vårt 2:a halvt 2 t/v räkneövningar
höstt 3 t/v programarbeten
vårt 100 t specialarbete
förkunskaper: 1.66.10 eller 1.66.11
kurslitteratur: Jääskeläinen, Neuvo: Sovellettu elektroniikka И, 
delarna I och II; undervisningskompendier
kursen kan avläggas genom att avlägga kurserna 1.66.21, 1.66.24 
och 1.66.28
studerande som avlägger kursen 1.66.20 får inte prestationspoäng 
för kurserna 1.66.21, 1.66.24, 1.66.25 och 1.66.28

1.66.21 Tillämpad elektronik II, laboratoriearbeten (4) 
laboratoriearbeten för kursen 1.66.20: programarbeten och special
arbete
höstt 3 t/v programarbeten 
vårt specialarbete 100 t 
förkunskaper: 1.66.10 eller 1.66.11
studerande som avlägger kursen 1.66.20 får inte prestationspoäng 
för kursen 1.66.21

1.66.24 Analogiteknik (3) 
analogielektronik
höstt 4 t/v föreläsningar av prof Jääskeläinen 
höstt 1 t/v räkneövningar 
förkunskaper: 1.66.10 eller 1.66.11
kurslitteratur: Jääskeläinen, Neuvo: Sovellettu elektroniikka II, 
del I; undervisningskompendier
studerande som avlägger kursen 1.66.20 får inte prestationspoäng 
för kursen 1.66.24

1.66.25 Analogiteknikens arbeten (2)
programarbetena i kursen 1.22.21 
höstt 3 t/v programarbeten 
förkunskaper: 1.66.10 eller 1.66.11
studerande som avlägger kursen 1.66.20 eller 1.66.21 får inte 
prestationspoäng för kursen 1.66.25
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1.66.28 Pulsteknik (3)
pulsteknik och systemtillämpningar
vårt 1 :a halvt 4 t/v föreläsningar av prof Jääskeläinen
vårt 2:a halvt 2 t/v räkneövningar
förkunskaper: 1.66.10 eller 1.66.11
kurslitteratur: Jääskeläinen, Neuvo: Sovellettu elektroniikka II, 
del II; undervisningskompendier
studerande som avlägger kursen 1.66.20 får inte prestationspoäng 
för kursen 1.66.28

1.66.42 Licenciatkurs i tillämpad elektronik 
aktiva RC-kretsar
höstt och vårt 2 t/v föreläsningar av prof Jääskeläinen 
höstt och vårt 1 t/v räkneövningar 
förkunskaper: 1.66.20
kurslitteratur: Mitra: Analysis and Synthesis of Linear Active 
Networks; Huelsman: Theory and Design of Active RC-Circuits; 
Schwarz: Negative Resistors and Negative Conductors

1.66.50 Anslutning av processdator (2)
användning av dator i mät-, regler- och styrsystem för processer, 
mätmetoder och givare, processanslutningar, mät- och reglerpro
gram, genomförande av datorprojekt
vårt l:a halvt 4 t/v föreläsningar av tekn lic Lukkarinen 
vårt l:a halvt 2 t/v räkneövningar 
vårt 30 t övningsuppgifter
förkunskaper: den obligatoriska delen av elektrotekniska avdel
ningens grundämne
kurslitteratur: undervisningskompendier

1.66.60 Bioelektronik (2)
grundbegrepp och -fenomen inom organismens och cellnivåns
fysiologi, fysiologisk regleringsteori, fysiologiska regleringssystem:
andning, blodomlopp, vätskebalans osv.
vårt 2:a halvt 4 t/v föreläsningar av prof Bergström
vårt 2:a halvt 2 t/v demonstrationer
förkunskaper: erfordras inte
kurslitteratur: undervisningskompendier
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1.66.65 Bioteknisk instrumentering (2)
mätmetoder inom medicin och miljöteknik, givare och apparatur, 
synpunkter på val och planering 
vårt 2 t/v föreläsningar av dipi ing Leinonen 
vårt 1 t/v undervisningsfilmer och demonstrationer 
förkunskaper: den obligatoriska delen av elektrotekniska avdel
ningens grundämne
kurslitteratur: Strong: Biophysical Measurements; undervisnings
kompendier

1.66.70 Elektronikens tillförlitlighet (2)
tillförlitlighetsteori, miljöpåfrestningar, material och komponenter,
produktionsprocessen, planeringsmetoder
vårt 2 t/v föreläsningar av dipi ing Jääskeläinen
vårt 1 t/v räkneövningar
förkunskaper: 1.66.10 eller 1.66.11
kurslitteratur: undervisningskompendier

1.66.71 Planering av elektronikapparatur (2)
kursen ger en uppfattning om de faktorer som bör beaktas vid
planering av elektronikapparatur och -system samt om de problem
som uppträder vid planering
höstt 2 t/v föreläsningar av dipi ing Rautanen
höstt 1 t/v räkneövningar
förkunskaper: 1.66.10 eller 1.66.11
kurslitteratur : undervisningskompendier

ELEKTRONFYSIK
professor Tor Stubb S C 210, C-393
docent: tekn dr Jouni Heleskivi S C 210, C-399, 222—671 

prof Erik Spring, 650 211 
tekn dr Turkka Tuomi S C 218, С-398
laboratorieingenjör, tekn lic Seppo Leppävuori S C 213, C-394 
assistenter: dipi ing Eero Karjalainen S C 208, C-395

tekn lic Juha Sinkkonen S C 216, 222—677 
dipi ing Ilkka Suni S C 222, 222—675

1.69
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Speciallärare: tekn lic Peter Krusius S C 221, 222—676
tekn dr Timo Salo S C 210, C-399, 222—671 
dipi ing Olof Turunen, 428 022 
tekn lie Tapio Wiik S C 218, C-398

kansli S C 210, C-399

1.69.01 Elektronfysik (3)
Grunderna för halvledarkomponenter och vågornas framskridande 
höstt föreläser tekn dr Salo 2. halvt 3 t/v och
vårt föreläser N. N. 1. halvt 3 t/v; räkneövningar 
höstt 2. halvt och vårt 1. halvt 2 t/v
förkunskaper: obligatoriska delen av E-avdelningens eller F-avdel- 
ningens grundämne
litteratur: Gray, De Witt, Boothroyd, Gibbons: Physical Electronics 
and Circuit Models of Transistors, Wiley 1964; Ramo, Whinnery, 
Van Duzer: Fields and Waves in Communication Electronics, Wiley 
1965; föreläsningskompendier

\

1.69.05 Grunderna i kvantfysik (2)
Valda delar ur kvantfysiken, nödvändiga för förståelsen av på 
kvantfenomen baserade komponenter 
vårt föreläser speciallärare N. N. 2 t/v 
räkneövningar vårt 1 t/v
förkunskaper: obligatoriska delen av E-avdelningens eller F-avdel- 
ningens grundämne
litteratur: R. White: Basic Quantum Mechanics

1.69.10 Elektronfysik I (3)
Inledning till fasta tillståndets fysik 
vårt föreläser prof Stubb 3 t/v 
räkneövningar vårt 1 t/v 
frivilliga hemuppgifter vårt 30 t
förkunskaper: obligatoriska delen av E-avdelningens eller F-avdel- 
ningens grundämne
litteratur: Blakemore: Solid State Physics, Saunders 1970

1.69.20 Elektronfysik II (10)
Halvledarkomponenternas uppbyggnad och egenskaper 
höstt föreläser prof Stubb 4 t/v
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vårt föreläser tekn dr Salo 1. halvt 2 t/v
och tekn dr Tuomi 1. halvt 2 t/v
räkneövningar höstt 1 t/v och vårt 1. halvt 2 t/v
laboratoriearbeten höstt 3 t/v och vårt 4 t/v
arbetsbeskrivningar och frivilliga hemuppgifter höstt och vårt
sammanlagt 100 t
förkunskaper: obligatoriska delen av E-avdelningens eller F-avdel- 
ningens grundämne samt 1.69.01 och 1.69.10 eller 2.44.05 och
2.44.11
litteratur: S. M. Sze: Physics of Semiconductor Devices, John 
Wiley 1969; föreläsningskompendier

1.69.21 Elektronfysik II (7)
Kort parallellkurs till kursen 1.69.20
höstt föreläser prof Stubb 4 t/v
vår1 föreläser tekn dr Salo 1. halvt 2 t/v
och tekn dr Tuomi 1. halvt 2 t/v
räkneövningar höstt 1 t/v och vårt 1. halvt 2 t/v
frivilliga hemuppgifter höstt och vårt sammanlagt 75 t
förkunskaper: obligatoriska delen av E-avdelningens eller F-avdel-
ningens grundämne samt 1.69.01 och 1.69.10 eller 2.44.05 och
2.44.11
litteratur: S. M. Sze: Physics of Semiconductor Devices, John Wiley 
1969, föreläsningskompendier

1.69.32 Licentiatkurs i elektronfysik
Två sinsemellan fristående kurser, magnetisk växelverkan, Opto
elektronik
höstt föreläser tekn lic Krusius och tekn lic Sinkkonen 2 t/v 
seminarieföreläsningar under ledning av tekn dr Heleskivi 2 t/v 
vårt föreläser prof Stubb 2 t/v
seminarieföreläsningar under ledning av tekn dr Salo 2 t/v 
räkneövningar höstt och vårt 2 t/v 
hemuppgifter höstt och vårt sammanlagt 700 t 
förkunskaper: 1.69.20 eller 1.69.21
litteratur: H. J. Zeiger och G. W. Pratt: Magnetic Interactions in 
Solids, Clarendon Press, Oxford 1973; aktuella publikationer
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1.69.40 Kvantelektronik (3)
Elektromagnetisk växelverkan, lasern och masern 
vårt föreläser tekn lic Sinkkonen 2. halvt 2 t/v 
frivilliga hemuppgifter vårt 45 t
förkunskaper: obligatoriska delen av E-avdelningens eller F-avdel- 
ningens grundämne
litteratur: H. G. Unger: Introduction to Quantum Electronics, 
Pergamon Press 1970

1.69.45 Medicinsk elektronik (2)
Diagnostikens och strålbehandlingens instrument, radiofysik och 
radiobiologi
vårt föreläser prof Spring 1. halvt 4 t/v
räkneövningar och exkursioner vårt 1. halvt 2 t/v
förkunskaper: obligatoriska delen av E-avdelningens eller F-avdel-
ningens grundämne
litteratur : föreläsningskompendier

1.69.50 Elektroniska komponenter (1)
Komponenternas egenskaper, användning och handel
vårt föreläser dipi ing Turunen 1. halvt 4 t/v
förkunskaper: obligatoriska delen av E-avdelningens eller F-avdel-
ningens grundämne
litteratur: föreläsningskompendier

1.69.55 Mikroelektronik (2)
Planering och konstruktion av monolit- och hybridkretsar 
höstt föreläser tekn lic Wiik 2 t/v 
räkneövningar höstt 1 t/v 
frivilliga hemuppgifter höstt 20 t
förkunskaper: obligatoriska delen av E-avdelningens eller F-avdel- 
ningens grundämne
litteratur: Bell Tel. Lab.: Physical Design of Electronic Systems, 
Vol. III: Integrated Device and Connection Technology (ss. 
1—436)

1.69.60 Elektroniska givare (2)
Transformering av fysikaliska storheter till elektriska storheter, 
givarnas fysikaliska grunder och tekniska förverkligande
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vårt föreläser speciallärare N. N. 2. halvt 4 t/v 
räkneövningar vårt 2. halvt 2 t/v
förkunskaper: obligatoriska delen av E-avdelningens eller F-а vdel
ningens grundämne 
litteratur: föreläsningskompendier

TELEKOMMUNIKATIONSTEKNIK 
professor Seppo Halme SE 216, С-367 

laboratorieingenjör, dipi ing Jukka Henriksson S E 219, C-368 
assistenter: dipi ing Sven-Gustav Häggman S E 219, C-368 

dipi ing Sulo Leisio S E 118, C-919 
speciallärare: tekn dr Jan Ekberg

tekn dr Viljo Hentinen 
tekn lie. Tapio Kasanen 
tekn lic Gunnulf Mårtenson 
dipi ing Vesa Palonen 
N. N.

kansli S E 218, C-367

1.72

1.72.05 Teleteknik (2)
kursen ändamål är att ge studeranden en klar bild av metoderna 
inom de nutida telekommunikationerna, hjälpa honom att förstå 
problemställningarna inom detta område och bekanta honom med 
områdets terminologi
dipi ing Palonen föreläser vårt 2. ht 4 t/v 
räkneövningar 2 t/v 
förkunskaper fordras ej
kurslitteratur: J. Martin: Telecommunication and the Computer 
I den för examen erforderliga minimiprestationspoängmängden kan 
ingå endast en av kurserna 1.72.05, 1.72.10 (indragen), 1.72.11 
(indragen) och 1.72.12

1.72.12 Telekommunikationsteknik (3)
kursens ändamål är att ge en introduktion i de inom telekommu
nikationstekniken använda matematiska metoderna och att göra 
studeranden bekant med de grundproblem som uppträder inom 
telekommunikationstekniken
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tekn lic Mårtenson föreläser höstt 4 t/v 
räkneövningar 2 t/v
förkunskaper: den obligatoriska delen av elektrotekniska avdel
ningens gmndämne
kurslitteratur: Hentinen: Tietoliikenteen teoreettiset perusteet 
I den för examen erforderliga minimiprestationspoängmängden kan 
ingå endast en av kurserna 1.72.05, 1.72.10 (indragen), 1.72.11 
(indragen) och 1.72.12

1.72.21 Telekommunikationsteknik II (10)
avsikten med kursen är att ge en gedigen teoretisk grund i behand
lingen av stokastiska fenomen, i telekommunikationens grund
principper och matematiska metoder, förmåga att tillämpa teorin på 
såväl analoga som digitala telekommunikationssystem samt känne
dom om mättekniken på området 
prof Halme föreläser höstt och vårt 1. ht 4 t/v 
räkneövningar 2 t/v
specialarbete och arbetsbeskrivningar höstt och vårt 70 t 
förkunskaper: den obligatoriska delen av elektrotekniska avdel
ningens grundämne samt 1.72.10 1. 1.72.11 1. 1.72.12 
kursfordringar: föreläsningarna, räkneövningarna, laboratoriearbeten 
och specialarbetet
kurslitteratur: Wozencraft—Jacobs: Principles of Communication 
Engineering ; undervisningskompendier

1.72.22 Telekommunikationsteknik II A (4)
egenskaper hos stokastiska signaler och störsignaler, telekommuni
kationens allmänna principer, transmission av digital information 
prof Halme föreläser höstt 4 t/v 
räkneövningar 2 t/v
förkunskaper: den obligatoriska delen av elektrotekniska avdel
ningens grundämne samt 1.72.10 1. 1.72.11 1. 1.72.12
kurslitteratur: Wozencraft—Jacobs: Principles of Communication 
Engineering ; undervisningskompendier

1.72.23 Telekommunikationsteknik II В (3)
brus och brusmätningar, kontinuerliga modulationsmetoder, puls
modulationsmetoder
prof Halme föreläser vårt 1. ht 4 t/v
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räkneövningar 2 t/v
förkunskaper: den obligatoriska delen av elektrotekniska avdel
ningens gmndämne
kurslitterataur: undervisningskompendier

1.72.30 Transmissionsteknikens specialområden (2)
avsikten med kursen är att ge studeranden grundligare kunskaper 
från något specialområde inom transmissionstekniken än vad som 
är möjligt inom grundkursernas ram. Ämnet varierar årligen, 
läsåret 1974—75 behandlas radiolänksystem 
dipi ing N. N. föreläser vårt 2. ht 4 t/v 
räkneövningar 2 t/v
förkunskaper: den obligatoriska delen av elektrotekniska avdel
ningens gmndämne samt 1.72.10 1. 1.72.11 1. 1.72.12 
kurslitteratur: undervisningskompendier

1.72.40 Informationsteori (4)
kursens uppgift är att bekanta studeranden med de gmndläggande 
begreppen inom informationsteorin, med analysmetoder och infor
mationsteorins viktigaste resultat, samt tillämpningen av dessa på 
olika områden, såsom digital och analog transmission och mät
teknik
tekn dr Ekberg föreläser vårt 4 t/v 
räkneövningar 2 t/v
förkunskaper: den obligatoriska delen av elektrotekniska avdel
ningens gmndämne
kurslitteratur: Gallager: Information Theory and Reliable Commu
nication; undervisningskompendier

1.72.45 Stokastiska fenomen inom elektrotekniken (2)
avsikten med kursen är att fördjupa studerandens kunskaper i 
stokatiska processer, speciellt med tanke på elektrotekniska till- 
lämpningar
dipi ing Leisio föreläser höstt 2. ht 4 t/v 
räkneövningar 2 t/v
förkunskaper: den obligatoriska delen av elektrotekniska avdel
ningens gmndämne
kurslitteratur: Papoulis: Probability, Random Variables and Stoc
hastic Processes; undervisningskompendier
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1.72.51 Datatransmission (2)
avsikten med kursen är att ge studeranden grundkunskaperna i 
transmission av data, speciellt i telefonnätet; behovet och betydel
sen av datatransmission, transmissionkanalerna, modulering av data 
i kanaler och de vanligaste serviceformerna 
tekn lic Kasanen föreläser vårt 1. ht 4 t/v 
räkneövningar 2 t/v
förkunskaper: den obligatoriska delen av elektrotekniska avdel
ningens grundämne samt 1.72.10 1. 1.72.11 1. 1.72.12 
kurslitteratur: undervisningskompendier

1.72.52 Pulsmodulationssystem (2)
I kursen undervisas i pulskodmodulationens (PCM) grundteori och 
viktigaste tillämpningar, i planering och konstruktion av PCM- 
system samt i beräkning av dessas prestationsförmåga 
tekn dr Hentinen föreläser vårt 2 ht 4 t/v 
räkneövningar 2 t/v
förkunskaper: den obligatoriska delen av elektrotekniska avdelning
ens grundämne samt 1.72.10 1. 1.72.11 1. 1.72.12 
kurslitteratur: undervisningskompendier

1.72.61 Licensiatkurs i telekommunikationsteknik
I kursen fördjupas och utvidgas de kunskaper, som erhållits inom 
grundexamens ram i digital transmissionsteknik 
prof Halme föreläser höstt och vårt 2 t/v 
räkneövningar 1 t/v
förberedelse av seminarieföredrag höstt och vårt 60 t 
förkunskaper 1.72.20 1. 1.72.21 
kurslitteratur: undervisningskompendier 
kursen hålls i seminarieform

REGLERINGSTEKNIK 
professor Antti Niemi S G 412, C-486 
biträdande professor Jouko Virkkunen S G 413, С-922 
laboratorieingenjör, dipi ing Pentti Lautala S G 414, G921 
assistenter: dipi ing Reijo Koistinen S G 415, C-499 

dipi ing Markku Nihtilä S G 415, C-499 
N. N. S G 313, C-299

1.74
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speciallärare: tekn lic Björn Cronhjort S G 413, C-922 
tekn dr Sakari Heikkilä S G 413, C-922 
tekn lic Aaro Wiio S G 413, C-922

kansli S G 411, C-494

1.74.00 Dynamiska system (2)
Modeller för fysikalisk-kemiska system, modellernas analogier, exem
pel på tekniska tillämpningar
biträdande professor Virkkunen föreläser vårt 2 t/v 
räkneövningar vårt 1 t/v
förkunskaper: 0.01.34, 0.03.24 och 0.03.25 eller motsvarande 
litteratur: föreläsningskompendier
kursen är speciellt avsedd för studerande vid kemiska, maskin
ingenjörs-, träförädlings- och bergsindustriavdebingen

1.74.04 Instrumentermgsteknik (2)
Industriprocessernas mätningsteknik, transport och behandlmg av 
mätstorheter, regulatorernas uppgifter och konstruktion, planering 
och anskaffmng av mstmment
biträdande professor Virkkunen föreläser höstt 2 t/v 
räkneövningar höstt 2 t/v
förkunskaper: 0.01.34, 0.01.35, 0.03.24 och 0.03.25 
eller motsvarande
litteratur : föreläsningskompendier
kursen är speciellt avsedd för studerande vid kemiska, masldn- 
ingenjörs-, träförädlings- och bergsindustriavdelnmgen

1.74.07 Reglerteknikens grunder (2)
System modeller, grunderna för regleringstekmkens teoretiska me
toder, regleringstillämpningar
biträdande professor Virkkunen föreläser vårt 2 t/v 
räkneövningar vårt 2 t/v 
förkunskaper: 1.74.04; överlappande kurs 1.74.10 
litteratur: föreläsningskompendier
kursen är speciellt avsedd för studerande vid kemiska, maskin
ingenjörs-, träförädlings- och bergsmdustriavdelningen
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1.74.10 Regleringsteknik (4)
Modeller för tekniska system, den återkopplade regleringskretsens 
teori
dipi ing Lautala föreläser höstt och vårt 2 t/v 
räkneövningar höstt och vårt 2 t/v 
programarbeten höstt 6 t/v 
och vårt 12 t/v
förkunskaper: 0.01.08 samt antingen 0.01.01 eller 0.01.30 och 
0.01.31 eller motsvarande; överlappande kurs 1.74.07 
litteratur: Dorf: Modern Central Systems

1.74.15 Regleringsteori (3)
Teori för lineära system, teori för optimal reglering och stokastiska 
signaler
biträdande professor Virkkunen föreläser höstt 3 t/v 
räkneövningar höstt 2 t/v 
förkunskaper: 1.74.07 eller motsvarande 
överlappande kurs 1.74.20 
litteratur: föreläsningskompendier
kursen är speciellt avsedd för studerande vid kemiska, maskinin
genjörs-, träförädlings- och bergsindustriavdelningen

1.74.20 Fortsättningskurs i regleringsteknik (10)
Produktionssystemens dynamik samt regleringsteknisk analys av 
dem
prof Niemi föreläser höstt 4 t/v och vårt 2 t/v 
räkneövningar höstt och vårt 2 t/v 
laboratoriearbeten höstt 2 t/v och vårt 3 t/v 
förkunskaper: 0.01.21 och 1.74.10 eller motsvarande 
överlappande kurs 1.74.15 och 1.74.25 
litteratur : föreläsningskompendier

1.74.25 Processreglering (7)
Modeller för produktionssystem och regleringsexempel från årligen 
växlande specialområden
biträdande professor Virkkunen föreläser vårt 3 t/v 
räkneövningar vårt 2 t/v 
laboratoriearbetend vårt 4 t/v
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förkunskaper: 1.74.07 eller 1.74.10 
överlappande kurs 1.74.20 
litteratur: föreläsningskompendier
kursen är speciellt avsedd för studerande vid kemiska, maskin
ingenjörs-, träförädlings- och bergsindustriavdelningen

1.74.30 Simulering av kontinuerliga system (2) 
Analog-, digital samt hybridsimulering 
tekn lic Cronhjort föreläser höstt 2 t/v 
räkneövningar höstt 2 t/v 
programarbeten höstt 16 t/v 
förkunskaper: 1.74.10 eller motsvarande 
litteratur: föreläsningskompendier

1.74.35 Servoteknik (2)
Servomekanismer, ställdon och deras styrning, servostyming av
farkost samt mekanismer för navigering
tekn lic Aaro Wiio föreläser höstt 2 t/v
räkneövningar höstt 1 t/v
laboratoriearbeten 1 t/v
förkunskaper: 1.74.00 eller motsvarande
litteratur: föreläsningskompendier

1.74.40 Systemplanering för datorstyrning (2)
Processdatoms uppgifter, systemplanering och programmering
tekn dr Heikkilä föreläser vårt 2 t/v
räkneövningar vårt 2 t/v
programarbeten vårt 10 t
förkunskaper: 1.74.10 eller motsvarande
litteratur: föreläsningskompendier

1.74.52 Licentiatkurs i regleringsteknik
prof Niemi föreläser höstt och vårt och leder seminariet 2 t/v
räkneövningar höstt och vårt 1 t/v
seminariearbeten och övningsuppgifter 400 t
förkunskaper: 1.74.20 eller motsvarande
litteratur: kursbok (väljes senare)

s11 11332/74
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DIGITALTEKNIK
professor Leo Ojala SE 309, &235 
assistent, dipi ing Iiro Hartimo S E 312, G239 
speciallärare: tekn lic Esko Lukkarinen S E 111, C-237 

dipi ing ОШ Simula S E 307, C-236

1.79

kansli S E 311, 0239

1.79.10 Processdatorer (2)
processdatorernas konstruktion och funktion 
höstt 1. halvt föreläser tekn lic Lukkarinen 4 t/v 
höstt övningsuppgifter 30 t
förkunskaper: obligatoriska delen av elektrotekniska avdelningens 
grundämne
litteratur: föreläsningskompendier

1.79.20 Digitalteknik I (4)
digitalteknikens grunder 
vårt föreläser dipi ing Hartimo 3 t/v 
vårt räkneövningar 2 t/v 
vårt laboratoriearbeten 2 t/v
förkunskaper: obligatoriska delen av elektrotekniska avdelningens 
grundämne; 1.66.11
litteratur: Z. Kohavi: Switching and Finite Automata Theory

1.79.30 Digitalteknik II (10)
minidatorer, digital signalbehandling, digitalfilter, Walshs funk
tioner, mikroprocessorer, planering av digitala apparater 
höstt föreläser prof Ojala 4 t/v och vårt 2 t/v 
höstt 2 t/v och vårt räkneövningar 1 t/v 
höstt laboratoriearbeten 2 t/v; vårt 4 t/v
förkunskaper: obligatoriska delen av elektrotekniska avdelningens 
grundämne; 1.66.11 och 1.79.20
litteratur: Gold & Rader: Digital Processing of Signals; Chu: 
Computer Organization and Microprogramming ; föreläsningskom
pendier
studerande som avlägger kursen 1.79.30 får inga prestationspoäng 
för kurserna 1.79.31 och 1.79.32
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1.79.31 Digitalteknik Ila (5)
minidatorer, digital signalbehandling, digitalfilter, Walshs funk
tioner
höstt föreläser prof Ojala 4 t/v 
höstt räkneövningar 2 t/v 
laboratoriearbeten 2 t/v
förkunskaper: obligatoriska delen av elektrotekniska avdelningens 
grundämne både 1.66.11 och 1.79.20
litteratur: Gold & Rader: Digital Processing of Signals; Chu: 
Computer Organization and Microprogramming, s. 1—254; före
läsningskompendier
studerande som avlägger kursen 1.79.30 får inga prestationspoäng 
för kursen 1.79.31

1.79.32 Digitalteknik II b (5)
planering av digitala apparater, mikrodatorer och mikroprogram
mering
vårt föreläser prof Ojala 2 t/v 
vårt räkneövningar 1 t/v 
vårt laboratoriearbeten 4 t/v
förkunskaper: obligatoriska delen av elektrotekniska avdelningens 
grundämne; 1.66.11, både 1.79.20 och 1.79.31 
litteratur: föreläsningskompendier; Chu: Computer Organization and 
Microprogramming, s. 255—527
studerande som avlägger kursen 1.79.30 får inga prestationspoäng 
för kursen 1.79.32

1.79.34 Automatteori I (2)
ändliga automater, Turings maskin, logikens grunder 
vårt dipi ing Simula föreläser 2 t/v 
vårt räkneövningar 2 t/v 
förkunskaper: kräves inte
litteratur: Minsky: Computation: Finite and Inimité Machines s. 
1—145; Delong: A Profile of Mathematical Logic, kapitel III, 
s. 86—128

1.79.36 Automatteori II (2)
oändliga maskiner, beräkningsbarhet 
höstt föreläser prof Ojala 2 t/v
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höstt räkneövningar 2 t/v 
förkunskaper: 1.79.34
litteratur: Minsky: Computation: Finite and Infinite Machines s. 
146—309; H. Delong: A Profile of Mathematical Logic, Mathe
matical logic, kapitel IV, s. 129—190; Manna: Program Schemas, 
av verket Currents in the theory of computing, s. 90—142

1.79.38 Automatteori II (2)
heuristisk sökning, deduktiva maskiner, programplaner, deras analys 
och syntes
vårt föreläser prof Ojala 2 t/v 
vårt räkneövningar 2 t/v 
förkunskaper: 1.79.34 och 1.79.36
litteratur: Chang—Lee: Symbolic Logic and Mechanical Theorem 
Proving, s. 210—282; Nilsson: Problem—Solving Methods in Arti
ficial Intelligence

1.79.54 Formella språk I (2)
de formella språkens grunder, assemblers 
höstt föreläser speciallärare N. N. 2 t/v 
höstt räkneövningar 2 t/v 
förkunskaper: kräves inte
litteratur: Weingarten: Translation of Computer Languages; Salo
maa: Formal Languages, s. 1—120

1.79.56 Formella språk II (2)
språktyper, lösbarhet, komplexitet 
vårt föreläser speciallärare N. N. 2 t/v 
vårt räkneövningar 2 t/v 
förkunskaper: 1.79.54
litteratur: Salomaa: Formal Languages, s. 120—317

1.79.90 Licentiatkurs i digitalteknik
automatteori, formella språk, systemprogrammering 
höstt och vårt föreläser prof Ojala 2 t/v 
höstt räkneövningar 1 t/v och seminarieövningar 2 t/v 
vårt seminarieövningar 1 t/v och räkneövningar 1 t/v 
förkunskaper: 1.79.34, 1.79.36, 1.79.38
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kurslitteratur: Arbib: Theories oí Abstract Automata; Starke: 
Abstract Automata; Abo (editor): Currents in the Theory of 
Computing; Bell—Newell: Computer Structures; föreläsningskom
pendier

2 AVDELNINEN FÖR TEKNISK FYSIK
Avdelningens undervisningsområde
Avsikten med undervisningen vid avdelningen för teknisk fysik är att ut
bilda ingenjörer som kan tillämpa modern fysik inom produktionslivet. 
Avdelningen strävar inte efter att ge kompetens inom en smal sektor utan 
att ge en bred fysiker utbildning vars specialisering ofta sker först i produk
tionslivet eller i samband med fortsättningsstudier.

Teknisk fysik (materialfysik)
Teknisk fysik (kärnteknik)
Teknisk fysik (datamaskinteknik)

Avläggande av examen
För att avlägga en diplomingenjörsexamen vid avdehingen för teknisk fysik 
fordras följande av den studerande:
1) grundkurs, vars vidd är 75 prestationspoäng (institutionen för matematik 

70 pp.).
2) ett eller flera yrkesmän så att minst en lång kurs avläggs, samt att yrkes

ämnenas kurser ger minst 60 prestationspoäng sammanlagt
3 ) ur högskolans läroplan kurser enligt fritt val så att den totala summan av 

prestationspoängen är minst 160. I detta kan innefattas praktikpoäng
4) som examensarbete bör ett diplomarbete utföras. Arbetets vidd motsva

rar 20 prestationspoäng.
Dessa är fordringarna enligt de nya examensstadgama, enligt vilka studerar 
alla de som har börjat sina studier år 1970 eller senare. De som påbörjat 
år 1969 eller tidigare, studerar huvudsakligen enligt de gamla examens- 
stadgarna. Dock är det möjligt för dem att ansöka om tillstånd att få 
studera enligt de nya examensstadgama. Exaktare avdelningsspecifika exa- 
mensstadgar står att finna bl.a. i avdelningens studieguide.

Grundkurs
Avsikten med grundkursen vid avdelningen för teknisk fysik är att ge den 
studerande en tillräcklig grund i matematik och fysik för studierna av yrkes
ämnena vid avdelningen, samt grundkunskaper i allmänt ingenjörskunnande. 
Via de valbara kursema i grundkursen, kan den studerande i någon mån i 
förväg påbörja studierna sitt kommande yrkesämne men framför allt kan 
han vidga sin allmänna ingenjörsbildning, sina språkkunskaper samt sina

2.44
2.56
2.61
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ekonomiska och sociala kunskaper. De av avdelningens studeranden, som vid 
sitt val av yrkesämne flyttar över till matematikavdelningen, bör avlägga 
grundkursen som fordras vid denna avdelning Vidden av denna grundkurs är 
70 prestationspoäng. Av dessa är 30 poäng obligatoriska och resten är valbara 
ur högskolans grunkursförteckning.
Yrkesämnena
Valet av yrkesämnet vid avdelningen för teknisk fysik sker på våren under 
det andra studieåret. En tredjedel av studerandena väljer då ett yrkesämne 
vid matematikavdelningen och resten antingen tknisk fysik eller atamaskins- 
teknik. Tillsvidare har valen av yrkesämnen kunnat ske utan gallring då 
man försökt undvika kontingering. Vid sidan av sitt valda långa yrkesämne 
kan den studerande fritt studera andra yrkesämnen vid egna avdelningen 
eller vid andra avdebingar.
Yrkesämnet TEKNISK FYSIK strävar att ge jupa grundkunskaper i fysik 
och ingenjörsämnen samt specialkompetens i en del yrkesämnen. Långtgående 
specialisering kan ske i reaktorteknik, isotopteknik, biofysik, teoretisk fysik, 
materialfysik och datamaskmsteknik.
Yrkesämne DATAMASKINSTEKNIK siktar på god kompetens i planering 
och uppbyggnad i tillämpnmgar i processtyrning och databehandlmg. 
Avdebmgens korta yrkesämnen är närmast ämnade för studeranden vid andra 
avdelningar. På grund av detta har yrkesämnet teknisk fysik mdelats i s.k. 
korta yrkesämnespaket. I dessa har samlats kurser från något kompetens
område. Dessa kompetensområden är materialfysik, strålningsfysik, reaktor
teknik, teoretisk fysik och instrumenteringsteknik. Antalet prestationspoäng 
för ett kort yrkesämne är 15. Kurslistorna finns i avdebmgens studieguide. 
15 prestationspoäng är också fordringen i yrkesämnet datamaskinsteknik. 
Matematikavdebingen, som fungerar som ett självständigt avdebbgsexperi- 
ment, ger alla avdebingar en tillräcklig grundutbildning i matematik och där
till yrkesämnesutbildning i matematik, operationsanalys och systemteori. 
Målsättningen för yrkesämnesundervisningen vid matematikavdebingen är 
att utbilda diplomingenjörer som har grundliga kunskaper i matematik och 
som därtill är insatta i något tekniskt yrkesämne så att de här kan tillämpa 
sma matematiska kunskaper.

Studierådgivmng
Vid avdehbgen för teknisk fysik finns en avlönad studierådgivare som 
verkar under pågående termmer. Till honom kan man vända sig i allt som 
rör studierna. Sådant är bl.a. studieteknik, olika ansökningssituationer, ex
amensfordringar, ämnes- och kursval samt frågor som berör rättsskydd. Stu
dierådgivaren är anträffbar under terminerna vid mottagningstiden som skilt 
anmäls. Kursspecifik information ger därtill alla lärare och assistenter. Sär
skilda bformationstillfällen anordnas, och viktigast av alla är det som 
anordnas för första årskursen och har karaktären av allmän information.
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3. Allmänt tekniska och informativa delen
0.00.01 bibliotekets utnyttjande 
0.00.02 informatik inom fysik och 

elektronteknik
0.00.25 muntlig framställning 4)

0.0 h

0.5 v
2.0 h+v

1. Matematiska-naturvetenskapliga delen
0.01.06 serier och funktionsteori 
0.01.07 specialfunktioner och inegraltrans- 

formationer
0.01.14 deskriptiv geometri 
0.01.17 nomografi 
0.01.23 lineär algebra 1)
0.01.24 lineär algebra 1)
0.01.27 analysens numeriska metoder 2) 
0.01.28 analysens numeriska metoder 2) 
0.01.30 lång grundkurs i matematik 
0.01.31 lång grundkurs i matematik II 
0.02.02 sannolikhetskalkyl 
0.02.18 planering av beslut 
0.02.20 långa övningsarbeten i tillämpad 

matematik
0.03.20 grundkurs i fysik I 
0.03.21 grundkurs i fysik II 
0.03.48 lång grundkurs i fysik III 
0.03.49 lång grundkurs i fysik IV 
0.03.52 laboratoriearbeten i fysik 
5.35.05 grundkurs i kemi 3)
5.35.07 oorganisk och allmän kemi 3)

2. Samhälls-ekonomiska delen
0.07.05 ekonomi I 
0.07.10 ekonomi II 
3.22.06 grundkurs i industriell ekonomi 
8.20.57 miljövård
8.29.35 offentlig rätt
8.29.40 obligations- och handelsrätt 
8.29.45 arbetsrätt
9.36.35 grundkurs i sociologi

167

Grundämnets kursförteckning
Nedan presenteras grundämnet vid avdelningen för teknisk fysik. Med M 
betecknas kurser utgör även inom institutionen för matematik grundämnets 
obligatoriska del.
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0.00.29—90 språkkurser 
0.41.31 maskinteknik I 5)
0.41.35 maskinteknik I b 5)
0.41.33 maskinteknik III

hållfas thetslära 11:1 
0.49.25 hållfasthetslära 11:2 
0.49.35 hållfasthetslära III b 
1.55.32 elektrisk mätteknik I 
2.44.00 allmän information vid avd.

för tekn. fys.
3.25.06 maskinteknik II
3.99.00 introduktion i programmering
3.99.05 introduktion i databehandling

4. I fackämnen inledande kurser
0.05.75 teoretisk mekanik 6)
2.61.05 elektronik I

0.49

(till denna del kan även anses höra några av de kurser som nämnes under 
punkt 1 såsom 0.03.48 och 0.03.49).

I = rekommenderas under I årskursen 
II = rekommenderas under II årskursen 
P = obligatorisk 
V = valfria

1) sinsemellan alternativa
2)
3)~ f >9 »
4) sinsemellan alternativa
5) „
6) hör som förkunskap till kurserna 2.44.51 Kvantmekanik I och 2.44.12 

Materialfysik II.

OBS. Kursfordringarna omfattar i första hand frågorna som framställes 
vid föreläsningarna och övningarna. Litteraturen som nämnes i kursför- 
teckmngen är i det närmaste rekommendationer.

TEKNISK FYSIK (materialfysik) 
professor E. Byckling F 104, C-454

biträdande professor T. Katila F 103, С-466 
biträdande professor M. Vuorio 
docent H. Collan

2.44
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docent S. Islander 
docent M. Krusius 
docent M. Luukkala 
docent P. Rautala 
docent S. Stenholm

Assistenter:
tekn dr S. Islander (tjänstledig) tf 
dipi ing M. Hirvonen 
N. N.
N. N.
N. N.

2.44.00 Allmän information vid avdelningen för teknisk fysik (0)

2.44.01 Exkursion (0) (i samband med kursen 2.44.70)

2.44.05 Elektricitetens och magnetismens teori (3) 
45 + 30 + 0 v
vårt föreläser bitr prof Katila 3 t/v 
vårt övningar 2 t/v 
kursfordringar: Panofsky and Phillips: 
Classical Electricity and Magnetism

2.44.11 Materialfysik I (3)
36 + 24 + 0 h
höstt föreläser bitr prof Vuorio 3 t/v 
höstt övningar 2 t/v
kursfordringar: C. Kittel: Introduction to Solid State Physics, 
valda delar

2.44.12 Materialfysik II (4)
45 + 30 + 0 v
vårt föreläser bitr prof Vuorio 3 t/v 
vårt övningar 2 t/v 
förkunskaper: åhörd 2.44.11
kursfordringar: S. Stenholm: Tilastollisen fysiikan luennot F. Reif: 
Fundamentals of Statistical and Thermal Physics

F



170

2.44.13 Materialfysik III (3)
36 + 24+0 h
höstt föreläser bitr prof Katila 3 t/v 
höstt övningar 2 t/v
förkunskaper: 2.44.11, 2.44.12 och 2.44.51
kursfordringar: Kittel: Introduction to Solid State Physics och 
Patterson: Introduction to the Theory of Solid State Physics, delen 
som behandlar materialernas magnetiska egenskaper 
kurserna 2.44.13 och 2.44.14 bildar en helhet

2.44.14 Materialfysik IV (4)
45 + 30 + 0 v
vårt föreläser prof Byckling 3 t/v
vårt övningar 2 t/v
förktmskaper: 2.44.11, 2.44.12, 2.44.13
kursfordringar: A. Fetter and J. D. Walecka: Quantum Theory of 
Many Particle Systems, valda delar

2.44.15 Teknisk fysik (2.5)
30+30+0 v
vårt föreläser doc Tunkelo 2 t/v 
vårt övningar 2 t/v
fysik- och ingenjörvetenskapens matematiska metoder och modell
tillämpningar; prognosmetoder för teknisk utveckling
4 prestationspoäng enligt det gamla systemet

2.44.19 Programarbeten i teknisk fysik (1.5)
0 + 0+25 h
5 laboratorieövningar
kursfordringar: arbetena och arbetskrivningarna godkända 4 pres
tationspoäng enligt det gamla systemet
arbetena utförs med färdig apparatur enligt arbetskompendium

2.44.36 Optik (2)
24+24 + 0 h
höstt föreläser prof Byckling 2 t/v 
höstt övningar 2 t/v
grunderna i koherent optik och laserteori; tillämpningar i mättupp
gifter, industriella analysproblem och databehandling
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2.44.45 Kryogenik (2)
24+12 + 0 h
höstt föreläser bitr prof Katila 2 t/v 
höstt övningar 1 t/v 
förkunskaper: 2.44.11
kursfordringar: Katila; Kryogeniikan luennot (TH-kompendium) 3 
prestationspoäng enligt det gamla systemet

2.44.51 Kvantmekanik I (3)
36 + 36 + 0 h
höstt föreläser bitr prof Vuorio 3 t/v 
höstt övningar 3 t/v 
förkunskaper: 0.05.75
kursfordringar: E. Merzbacher: Quantum Mechanics, L. E. Schiff: 
Quantum Mechanics, valda delar 5 prestationspoäng enligt det 
gamla systemet

2.44.56 Kvantmekanik II (2.5)
30 + 30 + 0 v
vårt föreläser bitr prof Vuorio 2 t/v 
vårt övningar 2 t/v 
förkunskaper: 2.44.51
kursfordringar: E. Merzbacher: Quantum Mechanics L. E. Schiff: 
Quantum Mechanics, valda delar 4 prestationspoäng enligt det 
gamla systemet

2.44.57 Kvantmekanik III (2)
24 + 24 + 0 h
höstt föreläser doc Jauho 2 t/v 
höstt övningar 2 t/v 
förkunskaper: 2.44.51, 2.44.56
kursfordringar: M. Tinkham: Group Theory and Quantum Mecha
nics, valda delar
3 prestationspoäng enligt det gamla systemet användningen av 
gruppteorin i kvantmekanik
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2.44.58 Kvantmekanik IV L (2.5)
30 + 30+0 v
vårt föreläser doc Jauho 2 t/v
vårt övningar 2 t/v
förkunskaper: 2.44.51, 2.44.56, 2.44.57
kursfordringar: F. Mandl: Introduction to Quantum Field Theory, 
valda delar
4 prestationspoäng enligt det gamla systemet 
Kvantfältteori

2.44.70 Apparatteknik (2.5)
30+0+40 v
vårt föreläser doc Luukkala 2 t/v 
vårt övningar 1 t/v
kursfordringar: Doebelin: Measurement Systems, Application and 
Design och Hattunen: Kojeenrakennuksen luennot (TH-kompen
dium) samt godkända övningsarbetet med arbetsbeskrivningen ex
kursioner som kurskomplement (kursen 2.44.01)
5 prestationspoäng enligt det gamla systemet kursen kompletteras 
med exkursion (kursen 2.44.01)

2.44.81 Specialkurs i materialfysik I (2)
24 + 24 + 0 h
höstt föreläser doc Collan 2 t/v 
höstt övningar 2 t/v 
förkunskaper: 2.44.11, 2.44.12 
kursfordringar: tent enligt föreläsningarna

2.44.81 Specialkurs i materialfysik II (2.5)
30 + 30 + 0 v
vårt föreläser bitr prof Katila och doc Islander 2 t/v 
vårt övningar 2 t/v 
förkunskaper: 2.44.11, 2.44.12
kursfordringar Golding: Applied Wave Mechanics, valda delar

2.44.90 Seminarium i teknisk fysik (1—2) 
vårt leder bitr prof Katila
kursfordringar: godkänt seminarieföredrag 1 pp, verkande som 
opponent 0.5 pp och aktivt deltagande 0.5 pp
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2.44.95 Licentiatseminarium i materialfysik (L) (1—2) 
höstt leder prof Byckling seminariet 2 t/v

2.44.96 Seminarium i teoretisk fysik (1—2) 
vårt leder prof Byckling
kursfordringar: Framförande av ett seminarieföredrag 1 pp funge
rande som opponent 0.5 pp och aktivt deltagande 0.5 pp

2.44.99 Specialarbeten i teknisk fysik (2.5—5) 
höstt och vårt 100 t/arbete
specialarbetena i teknisk fysik är förhållandevis självständiga labo
ratoriearbeten, planeringsuppgifter, litteraturarbeten o.s.v. inom pro
fessurens 2.44 ämnesområde. Dessa arbeten hör till en helhet som 
utgöres av kurserna 2.44.99, 2.56.99 och 2.61.99 och vars presta- 
tionspoängmängd är 10. Ur dessa kurserna bör sammanlagt göras 
fyra specialarbeten valda så att inom varje kurs görs minst ett 
arbete, samt att ett av dessa kan vara ett litteraturarbete eller 
ett utredningsorbete
kursfordringar: godkända arbetsprestationerna och arbetsbeskriv
ningarna

FYSIKENS FORTSÄTTNINGSUTBILDNING

Den gemensamma licentiatutbildningen för Helsingforsnejden fort
sätter läsåret 1974—1975

TEKNISK FYSIK (kärnteknik)
tf professor J. Routti F 223, С-450
tf biträdande professor J. Arponen F 209, С-465
docent Р. Hiismäki
docent P. Jauho
docent J. Kuusi
docent P. Silvennoinen
docent E. Tunkelo
Speciallärare:
tekn dr S. Hemilä
tekn lic J. Saastamoinen
dipi ing R. Tarjanne
tekn lic J. Virtamo

2.56
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Assistenter:
dipi ing P. Buch Lund 
tf tekn yo M. Manninen 
tf tekn yo K. Rytsölä 
N. N.

2.56.01 Strålningsskydd (1)
12 + 2 + 0 h, 1 pl
höstt föreläser N. N. sammanlagt 12 t 
höstt övningar sammanlagt 2 t
kursfordringar: strålningsskyddslaggivningen föreläses i början av 
höstterminen innan kursen 2.56.06 påbörjas

2.56.06 Arbeten i kärnfysik (1)
0 + 0 + 20 h
höstt 6 laboratorieövningar 
förkunskaper: 2.56.01
kursfordringar: godkända arbetsskrivningarna 1 prestationspoäng 
enligt det gamla systemet

2.56.07 Kärnfysik (2)
30+15+0 v 
vårt föreläser N. N. 2 t/v 
vårt övningar 1 t/v 
förkunskaper: 2.44.51
kursfordringar: H. Enge: Introduction to Nuclear Physics teore
tiska och experimentella metoder inom kärnfysik

2.56.11 Neutronfysik (2)
36+12 + 0 h
höstt föreläser doc Hiismäki 3 t/v 
höstt övningar 1 t/v 
förkunskaper: 2.44.51
kursfordringar: W. Marchall and S. W. Lovesey: Theory of Ther
mal Neutron Scattering, valda delar
Användning av neutronen och reaktor i materialforskning.
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2.56.23 Reaktorfysik I (3)
36 + 24 + 0 h
höstt föreläser tf prof Routti 3 t/v 
höstt övningar 2 t/v
kursfordringar: P. Zwifel: Reactor Physics
5 prestationspoäng enligt det gamla systemet. De övningsarbeten 
som tidigare hörde till kursen bildar nu en skild kurs 2.56.25

2.56.24 Reaktorfysik II (3)
36+12 + 0 h
höstt föreläser N. N. 3 t/v 
höstt övningar 1 t/v 
förkunskaper: 2.56.23
kursfordringar: G. I. Bell and S. Glasstone: Nuclear Reactor 
Theory, valda delar

2.56.25 Arbeten i reaktorfysik (1.5)
0 + 0 + 32 v
vårt 7 laboratorieövningar 
förkunskaper: 2.56.01 avlagd, 2.56.23 lysnad 
kursfordringar: deltagande i laboratoriearbetena samt utförda ar
betsbeskrivningarna .
2 prestationspoäng enligt det gamla systemet

2.56.26 Reaktorfysik III (3) L 
24 + 24 + 0 h
höstt föreläser doc Silvennoinen 2 t/v 
höstt övningar 2 t/v 
förkunskaper: 2.56.23, 2.56.24
kursfordringar: G. I. Bell and S. Glasstone: Nuclear Reactor 
Theory and Greenspan, Kelber and Okrent (eds.): Computing 
Methods in Reactor Physics, valda delar

2.56.31 Reaktorteknik I (2.5)
30 + 30 + 0 v
vårt föreläser tekn lic Saastamoinen 2 t/v 
vårt övningar 2 t/v 
förkunskaper: 2.56.23 lysnad
kursfordringar: J. Saastamoinen: Reaktoritekniikan perusteet 
4 prestationspoäng enligt det gamla systemet
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2.56.34 Grunderna i kärnreaktorer (2.5)
36 + 24 + 0 h
höstt föreläser dipi ing Tarjanne 3 t/v 
höstt övningar 2 t/v
kursfordringar: J. Saastamomen: Reaktoritekniikan perusteet 
4 prestationspoäng enligt det gamla systemet 
kursen är tänkt att utgöra en grundkurs i reaktorteknik för andra 
än studerandena vid F-avdelningen

2.56.35 Reaktorteknik II (2)
36+15 + 0 v
vårt föreläser N. N. 2 t/v 
vårt övningar 1 t/v 
förkunskaper: 2.56.63

2.56.36 Reaktorernas reglering (2)
30 + 15+0 v
vårt föreläser tf prof Routti 2 t/v 
vårt övningar 1 t/v 
förkunskaper: 2.56.23
3 prestationspoäng enligt det gamla systemet. Reaktorns dynamik 
och regleringsmetoder

2.56.41 Isotopteknik I (2)
30 + 15+0 v
vårt föreläser doc Kuusi 2 t/v 
vårt övningar 1 t/v
3 prestationspoäng enligt det gamla systemet. Isotop- och strål- 
ningsteknikens tillämpningar för industrin och miljöforskning

2.56.42 Isotopteknik II (2)
24 + 12 + 0 h
höstt föreläser doc Kuusi 2 t/v
höstt övningar 1 t/v, 3 laboratiorövningar
3 prestationspoäng enligt det gamla systemet. Isotop- och strål- 
ningsteknikens tillämpningar inom bioteknik och läkarvetenskap

2.56.46 Kemisk instrumentalanalys (2.5)
30+0+40 v
vårt föreläser N. N. 2 t/v
4 prestationspoäng enligt det gamla systemet
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2.56.48 Biofysik (2)
36 + 12 + 0 h
höstt föreläser tekn dr Hemilä 3 t/v 
höstt övningar 1 t/v 
kursfordringar: S. Hemilä: Biofysiikka
3 prestationspoäng enligt det gamla systemet. Om fysikaliska och 
fysiokemiska teorier och modeller inom biologiska system

2.56.67 Fusion- och plasmafysik (2)
30+15 + 0 v
vårt föreläser tekn lic Viriamo 2 t/v 
vårt övningar 1 t/v
kursfordringar: Boyd and Sanderson: Plasma Dynamics, valda 
delar
2 prestationspoäng enligt det gamla systemet

2.56.81 Specialkurs i kärnteknik (2)
årligen valt ämne eller en gästföreläsares specialkurs

2.56.95 Seminarium i kärnteknik (1—2) 
vårt leder tf prof Routti 2 t/v
kursfordringar: godkänt seminarieföredrag 1 pp, verkande som 
opponent 0.5 pp och aktivt deltagande 0.5 pp

2.56.97 Licentiatseminarium i kärnteknik
höstt och vårt leder tf prof Routti
seminarium som mångsidigt behandlar atomkraftverksteknik och 
speciellt säkerhets- och tillförlitlighetsfrågor

2.56.99 Specialarbeten i teknisk fysik (2.5—5) 
höstt och vårt 100 t/arbete
specialarbeten i kärnfysik är förhållandevis laboratoriearbeten pla- 
neringsuppgifter, litteraturarbeten o.s.v., inom professurens 2.56 
ämnesområden. Dessa hör till helhet som utgöres av kurserna 
2.44.99, 2.56.99 och 2.61.99 och vars prestationspoängmängd är 
10. Ur dessa kurserna bör sammanlagt göras fyra specialarbeten 
valda så att inom varje kurs görs minst ett arbete, samt att ett av 
dessa kan vara ett litteraturarbete eller ett utredningsarbete 
kursfordringarna: godkända arbetsprestationerna och arbetsbeskriv
ningarna
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2.61 TEKNISK FYSIK (datamaskinsteknik) 
professor T. Kohonen 
biträdande professor Y. Neuvo 
laboratorieingenjör N. N. F 306, C-469 
Speciallärare: 
fil kand T. Kuronen 
Assistenter: 
dipi ins S. Haltsonen 
N. N.
N. N.
N. N.

2.61.05 Elektronik I (2.5)
30 + 30 + 0 v
vårt föreläser N. N. 2 t/v 
vårt övningar 2 t/v
kursfordringar: Millman and Halkias: Integrated Electronics, valda 
delar

2.61.07 Arbetena i elektronik (1.5)
0 + 20 + 40 h
höstt 4 laboratorieövningar
förkunskaper: utförda arbetena och godkända beskrivningarna ar
betena görs i två personers grupper, en beskrivning per arbete 
för granskning
3 prestationspoäng enligt det gamla systemet

2.61.10 Elektronik II (3)
45 + 30 + 0 v
vårt föreläser N. N. 3 t/v 
vårt övningar 2 t/v 
förkunskaper: 2.61.05
kursfordringar: Millman and Halkias: Integrated Electronics, valda 
delar

2.61.16 Elektronik III (2)
24 + 24 + 0 h
höstt föreläser tekn dr Aalto 2 t/v
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förkunskaper: 2.61.05 och 2.61.10 
kursfordringar: föreläsningar och övningar 
3 prestationspoäng enligt det gamla systemet

2.61.21 Datamaskinsteknik I (2) (grundkurs)
24 + 24 + 0 h
höstt föreläser N. N. 2 t/v 
höstt övningar 2 t/v
kursfordringar: Kohonen: Digital Circuits and Devices, valda
delar
3 prestationspoäng enligt det gamla systemet

2.61.26 Datamaskinsteknik II (2) (digitaltelektronik)
30 + 15 + 0 v
vårt föreläser N. N. 2 t/v 
vårt övningar 1 t/v 
förkunskaper: 2.61.21
kursfordringar: Kohonen: Digital Circuits and Devices, valda
delar
3 prestationspoäng enligt det gamla systemet

2.61.31 Datamaskinsteknik III (2.5) (logisk planering)
30 + 30 + 0 v
vårt föreläser N. N. 2 t/v 
vårt övningar 2 t/v 
förkunskaper: 2.61.21
kursfordringar: föreläsningar och Kilpi: Digitaalipiirien looginen 
suunnittelu, valda delar och
Kohonen: Digital Circuits and Devices, valda delar
4 prestationspoäng enligt det gamla systemet. Icke för dem som 
avlägger kursen 1.79.31

2.61.36 Datamaskinsteknik IV (2.5) (signalernas digitaliska behandling)
30 + 30 + 0 v
vårt föreläser N. N. 2 t/v
vårt övningar 2 t/v
förkunskaper: 2.61.21
kursfordringar: föreläsningar
4 prestationspoäng enligt det gamla systemet

F



180

2.61.41 Datamaskinsteknik V (2.5) (datamaskinens organisation) 
höstt föreläser N. N. 3 t/v 
höstt övningar 2 t/v 
förkunskaper: 2.61.21
4 prestationspoäng enligt det gamla systemet

2.61.46 Datamaskinsteknik VI (2.5) (systemprogrammering) 
vårt föreläser N. N. 2 t/v 
vårt övningar 2 t/v 
förkunskaper: 2.61.21
kursfordringar: Donovan: Systems Programming, valda delar 
4 prestationspoäng enligt det gamla systemet

2.61.55 Långa arbeten i datamaskinsteknik (3)
0 + 0+120 h + v
höstt och vårt c. 10 laboratorieövningar
förkunskaper: 2.61.21 och minst två av kurserna 2.61.26, 2.61.31,
2.61.36 och 2.61.41
kursfordringar: godkända arbetena och arbetsbeskrivningarna 
5 prestationspoäng enligt det gamla systemet

2.61.56 Korta arbeten i datamaskinsteknik (1.5)
0 + 0 + 60 h + v
höstt och vårt c. 5 laboratorieövningar
förkunskaper: 2.61.21 och minst en av kurserna 2.61.26, 2.61.31,
2.61.36 och 2.61.41
kursfordringar: godkända arbetena och arbetsbeskrivningarna 
3 prestationspoäng enligt det gamla systemet

2.61.81 Specialkurs i datamaskinsteknik I (L) (2.5) 
höstt
specialkurs med årligen valt innehåll

2.61.82 Specialkurs i datamaskinsteknik II (L) (3) 
vårt
specialkurs med årligen valt innehåll
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2.61.95 Seminarium i datamaskinsteknik (1—2)
0 + 30 + 50 v
vårt leder N. N. 2 t/v
kursfordringar: godkänt seminarieföredrag 1 pp, verkande som 
opponent 0.5 pp och aktivt deltagande 0.5 pp

2.61.99 Specialarbeten i teknisk fysik (2.5—5) 
höstt och vårt 100 t/arbete
specialarbetena i elektronik och datamaskinsteknik är förhållandevis 
självständiga laboratoriearbeten, planeringsuppgifter, litteraturarbe
ten o.s.v., inom professurens 2.61 ämnesområde. Dessa arbeten hör 
till helhet som utgöres av kurserna 2.44.99, 2.56.99 och 2.61.99 
och vars prestationspoängmängd är 10. Ur dessa kurser bör sam
manlagt fyra specialarbeten valda så att inom varje kurs görs 
minst ett arbete, samt att ett av dessa kan vara litteraturarbete eller 
eller ett utredningsarbete

kursfordringar: godkända arbetsprestationerna och arbetsbeskriv
ningarna

3 MASKININGENJÖRSAVDELNINGEN
Maskiningenjörsavdelningen är uppdelad i följande institutioner:

Institutionen för maskinteknik

föreståndare : professor Wuori
professurerna: Maskinbyggnadslära (tf prof Pitkänen) 

Verkstadsteknik (prof Huhtamo)
Hydrauliska maskiner (prof Wuori) 
Metallteknologi (prof N. N.)

Institutionen för värmeteknik 

föreståndare: professor Ryti 
professurerna : Ångteknik (prof Puhakka)

Ångteknik (prof Sahlberg)
Värmeteknik och maskinlära (prof Ryti) 
Energihushållning och kraftverkslära (prof N. N., 
tf prof Ojala)
VVS-teknik (prof Vuorelainen)
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Institutionen för skepps- och flygteknik 

föreståndare: professor Kostilainen 
professurerna: Hållfasthetslära (prof Niskanen)

Skeppsteori (prof Kostilainen) 
Skeppsbyggnadsteknik (prof Jansson)
Flygteknik (prof Linnaluoto)

Institutionen för produktionsekonomi

föreståndare: bitr prof Olkkonen
professurerna: Industriell ekonomi (tf prof Olkkonen)

Arbetspsykologi och arbetsledning (prof Häkkinen) 
Databehandlingslära (prof Andersin) 
Nationalekonomi (prof Jaskari)

Institutionen för textilteknik

föreståndare: professor Reijonen 
professurerna: Textil teknologi (prof Reijonen)

Textilteknologi (prof N. N.)

Obs! Institutionen förflyttas gradvis till Tammerfors tekniska högskola 
sålunda, att studerande som påbörjar sina studier 1974, börjar i 
Tammerfors. För dem vars studier vidtagit tidigare strävas till att 
säkerställa möjlighet att fullfölja sina studier i Helsingfors.

Avläggande av examen
Grundämnets prestationspoängsumma är minst 70 pp. Denna bildas av 
den obligatoriska delen, 37 pp, den institutionsenliga, 20 pp, samt den 
valfria delen, 13 pp. Grundämnet för maskintekniska, värmetekniska samt 
skepps- och flygtekniska institutionerna är detsamma. Textiltekniska insti
tutionens institutionsenliga grundämne bildas av den obligatoriska delen 
32 pp, samt den valfria delen, 37.5 pp.
Fackämnena på Maskiningenjörsavdelningen är 19 *), av vilka tre ytter
ligare fördelas på olika linjer. Till fackämnena hör en obligatorisk del, en 
lång lärokurs på 17—40 pp och en kort lärokurs på 7—15 pp. Fack
ämnen bör avläggas för minst 60 pp, varvid en lång lärokurs (40 pp) 
och en kort lärokurs (20 pp) avlägges, eller en extralång lärokurs (60 pp).

*) Obs. Angående textiltekn.institutionen se presentationen av institutionerna på före
gående sida.
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I slutet av texten finns en förteckning på avdelningens fackämnen med resp. 
prestationspoäng.
Diplomarbetet är en examensuppgift som motsvarar 20 pp. Arbetet utförs 
under ledning av någon av högskolans lärare. Läraren och studeranden 
kommer sinsemellan överens om ämnet för arbetet. Det bör väljas så att 
det ansluter sig närmast till den långa lärokursen i fackämnet. Diplomarbe
tet kan ansökas då högst 20 prestationspoäng av kurserna fattas. Närmare 
uppgifter bl.a. om arbetets praktiska detaljer kan fås hos studierådgivaren 
och på Maskiningenjörsavdelningens kansli.
Arbetspraktiken utgör en viktig del av studierna. Den kan bestå av miljö 
eller/och yrkespraktik. Tre månaders obligatorisk praktiktid motsvarar 4 pp. 
Såsom valfri prestation godkännes även praktik utöver den obligatoriska 
praktiken, varvid för var tredje arbetsvecka erhålles ett -p-poäng. I de 
erforderliga 160 p-poängen för ingenjörsexamen får högst 8 poäng för 
praktik inkluderas. Den ingår i den prestationspoängsumma som fordras 
för grund- och fackämnena. Anteckning om utförd praktik görs i diplom- 
ingenjörsbetyget.
Avfattande av praktikbok är frivilligt; för godkänd praktikbok erhålles ett 
p-poäng en gång.
Mera detaljerad information om praktikens betydelse för studierna samt 
miljö- och yrkespraktikens beskaffenhet och om rekommendabla arbetsupp
gifter finns i avdelningens praktikguide ”Harjoitusohjeet”, som fås i Maskin
ingenjörsavdelningens kansli och av studierådgivaren.
Enligt den gamla examensstadgan är en praktiktid på 6 månader obligato
risk. Praktik som utförts före inskrivningen i högskolan godkänns inte. I 
praktiken bör ingå minst 2 månaders allmän verkstadspraktik (Kko/v-linjen 
4 månader). Specialpraktik utföres på ”eget område”, dock rekommenderas 
inte planeringspraktik på mera än en månad. De studerande uppmanas att 
utföra en praktikperiod utrikes. Praktikbok avfattas för minst 2 månaders 
praktik, som utförts efter 4 terminers studier. Undantag göres för ingen
jörer, vilkas praktik på motsvarande studieriktning och linje vid tekniskt
läroverk vid anhållan godkänns som sådan.

Grundämnet 
Institutionen för maskinteknik 
Institutionen för värmeteknik 
Institutionen för skepps- och flygteknik

Grundämnet består av
1. den gemensamma obhgatoriska delen
2. den institutionsenliga obligatoriska delen 20 pp
3. den institutionsenligt valfria delen

37 pp

13 pp
sammanlagt 70 pp
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1. Gemensamma obligatoriska delen (37)
Grundkurs i matematik I (7.5) 
Grundkurs i matematik II (5.5) 
Grundkurs i fysik (3)
Grundkurs i fysik (4) 
Laboratoriearbeten i fysik (2.5) 
Statik (2)
Nationalekonomi I (2) 
Maskinritning (4)
Mekanisk teknologi (2)
Inledning till programmering (2) 
Grundkurs i kemi (2.5)

0.01.32
0.01.33
0.03.26
0.03.27
0.03.54
0.05.06
0.07.05
0.41.10
3.15.05
3.99.00
5.35.05

2. Institutionsenliga delen (20) 

Institutionen för maskinteknik
Dynamik (4) 
Maskinelement I (3) 
Maskinelement II (5) 
Hållfasthetslära 11:1 (3) 
Hållfasthetslära 11:2 (3) 
Deskriptiv geometri (3)

0.05.11
0.41.51
0.41.52
0.49.05
0.49.20
0.01.14

Institutionen för värmeteknik

(för andra än de, som väljer fackämnet VVS-teknik)
0.05.11 
0.41.51 
0.41.52 
0.49.05 
0.49.20 
3.39.05

Dynamik (4) 
Maskinelement I (3) 
Maskinelement II (5) 
Hållfasthetslära 11:1 (3) 
Hållfasthetslära 11:2 (3) 
Termodynamik (5)

Institutionen för värmeteknik

(för dem som väljer fackämnet VVS-teknik)
0.05.11 
0.41.51 
0.41.52 
0.49.05 
3.39.05

Dynamik (4) 
Maskinelement I (3) 
Maskinelement II (5) 
Hållfasthetslära 11:1 (3) 
Termodynamik (5)
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Institutionen för skepps- och flygteknik
0.00.15 
0.05.11 
0.41.51 
0.41.52 
0.49.30

Studieteknik 
Dynamik (4) 
Maskinelement I (3) 
Maskinelement II (5) 
Hållfasthetslära 11:1 (3) 
Hållfasthetslära 11:2 (3) 
Elektroteknik la (2)1.55.03

Valfria delen för institutionerna för maskinteknik och värmeteknik
— alla allmänna avdelningens kurser
— alla maskiningenjörsavdelningens kurser med beaktande av resp. för

kunskaper
— kurser från andra avdelningar vid TH:

Elektrotekniska avdelningen
1.55.03
1.55.12
1.55.13 
1.55.32 
1.66.05 
1.74.04
1.74.10 
1.74.20
1.79.10

Elektroteknik I a (2)
Strömkretsar och nät (3)
Elektriska- och magnetiska fält (3) 
Elektrisk mätteknik I (2.5)
Grundkurs i elektronik (2) 
Instrumenteringsteknik (2) 
Regleringsteknik (4)
Fortsättningskurs i regleringsteknik (10) 
Processdatorer (2)

Avdelningen för teknisk fysik 
2.56.05 Grundkurs i kärnfysik (2)

T räförädlingsa vdelningen
4.21.01 
4.23.01 
4.28.10 
4.28.20 
4.75.02 
4.75.04

Pappersteknik I (3)
Cellulosateknik I (3)
Skogsbruk (2)
Cellulosa- och pappersindustrins grunder (2) 
Grafisk teknik (3)
Maskiner för grafisk teknik (3)

Kemiska avdelningen
5.30.01 
5.30.51 
5.31.02 
5.40.48

Grundkurs i biokemi (1.5)
Grundkurs i vattenskyddskemi och -biologi (3) 
Fysikalisk kemi I (4.5)
Polymerteknologi (3)
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Byggnadsingenjörsavdelningen

Trafikteknikens grunder (1)7.71.05

Lantmäteriavdelningen
Planeringsmetodik (1.5)8.20.60

Valfria delen för skepps- och flygtekniska institutionen
— alla allmänna avdelningens kurser
— alla maskiningenjörsavdelningens kurser med beaktande av resp. för

kunskaper
— kurser från andra avdelningar:

Elektrotekniska avdelningen
1.55.12
1.55.13 
1.55.32 
1.66.05 
1.74.04
1.74.10 
1.74.20
1.79.10

Strömkretsar och nät (3)
Elektriska och magnetiska nät (3) 
Elektrisk mätteknik I (2.5)
Grundkurs i elektronik (2) 
Instrumenteringsteknik (2) 
Regleringsteknik (4)
Fortsättningskurs i regleringsteknik (10) 
Processdatorer (2)

Avdelningen för teknisk fysik 
2.56.34 Grundkurs i kärnreaktorer (2.5)

Kemiska avdelningen 
5.40.48 Polymerteknologi (3)

Byggnadsingenjörsavdelningen
7.11.10 
7.11.15 
7.54.45 
5.54.40 
7.71.05

Stålkonstruktioner (6/3.5)
Konstruktioners säkerhet (2)
Experimentella metoder (2)
Numeriska metoder i byggnadsmekanik (2.5) 
Trafikteknikens grunder (1)

INSTITUTIONEN FÖR PRODUKTIONSEKONOMI

Grundämnet består av 70 pp av vilka högst 30 pp kan bestå av kurser 
utom nedanstående förteckning:
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Studieteknik 
Kommersiell engelska 
Lineär algebra 
Grundkurs i matematik (min.) 13 **)
Sannolikhetskalkyl 
Korta övningsarbeten i 
tillämpad matematik (minimi) 10.5

0.00.15
0.00.83
0.01.23/24
0.01.32/33
0.02.02
0.02.21

0
2 *)
3

3.5

)***

0.03.26—27/
0.03.32—33 Grundkurs i fysik + laboratorie

arbeten (min.)
Introduktion i programmering3.99.00
Sammanlagt 33.5

* ) Kan utbytas mot ett annat språk, om lång kurs i engelska avlagts 
i läroverk.

**) Lång grundkurs i matematik (0.01.30—31 14 pp) rekommenderas 
för de studerande som välja databehandlingslära eller operations- 
analys som fackämne.

Valfria kurser

Rekommenderas i första hand följande kurser, ifall de (eller motsvarande) 
inte är inkluderade i fackämnet.

Mündig framställningsförmåga (2) 
Teknisk mekanik eller alternativt (6) 
0.05.06 
0.05.11 
0.49.05 
0.49.20
Ekonomi I—II (4)
Maskinritning eller alternativt (4) 
0.41.31
Elektronik I eller alternativt (3)
1.55.04
Mekanisk teknologi eller alternativt (2) 
3.15.06
Grundkurs i industriell ekonomi (3) 
Allmän kurs i arbetspsykologi (1) 
Introduktion i databehandling (3) 
Grundkurs i kemi eller alternativt (2.5) 
5.35.07

0.00.25
0.05.21

Statik (2)
Dynamik (4) 
Hållfasthetslära 11:1 (3) 
Hållfasthetslära 11:2 (3)

0.07.05—10
0.41.10

Maskinteknik I (2)
1.55.02

Elektronik II (4)
3.15.05

Maskinteknik II (1)
3.22.07
3.53.05
3.99.05
5.35.05

Oorganisk och allmän kemi (5)
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övriga valbara kurser:
Informatik inom maskinteknik (0.5)
Språken
Serier och funktionsteori (3.5) *)
Specialfunktioner och integral- 
Specialfunktioner och integraltransformationer (4) *) 
Integraltransformationer (2) *)
Vektorfält och komplexa funktioner (3) *) 
Differentialekvationer (3.5) *)
Analysens numeriska metoder (3) *)
Planering av beslut (2) *)
Ekonomi VIII (temaseminarium) (2)
Maskinelement I—II eller alternativt 
Maskinteknisk III (2)
Grundkurds i elektronik (2)
Metallärans grunder I (3)
Ekologi (1)
Grundkurs i fysikalisk kemi (4)
Teknisk kemi I (2)
Kemisk apparatteknik I (2)
Miljövård (1)
Rättslära (2)
Sociologins grunder (2)
Tillämpad sociologi (2—5/2)
Grundkurs i samhällsvetenskaperna (2—5)

*) Vid deltagandet i kurserna i matematik är att märka, att en del av 
dessa kurser täcker varandra varför det ej går att direkt addera ihop 
deras poängantal. Vid uträkningen av det slutliga prestationspoäng- 
antalet iakttages förteckningen ”Kurserna i matematik och presta- 
tionspoängvärdena” utgiven av Matematiska institutionen.

0.00.03
0.00.29—91
0.01.06
0.01.07
0.01.07
0.01.08
0.01.09
0.01.22
0.01.27/28
0.02.18
0.07.40
0.41.51—52
0.41.33
1.66.05
3.67.02
5.30.62
5.31.04
5.40.01
5.42.01
8.20.57
8.29.40—45
9.36.35
9.36.40
9.36.45

Institutionen för textilteknik

Fackämnets obligatoriska kurser:
0.01.32 
0.01.33 
0.02.01 
0.03.26 
0.03.27 
0.03.54 
0.05.50 
0.05.21 
0.07.05

Grundkurs i matematik I (7.5)
Grundkurs i matematik II (5.5)
Matematisk statistik (3)
Grundkurs i fysik; värme- och vågrörelselära (3) 
Grundkurs i fysik; ellära och optik (4) 
Laboratoriearbeten i fysik (2.5)
Mekanik och hållfasthetslära (6)
Teknisk mekanik 
Ekonomi I (2)
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Maskinritning (4)
Maskinelement I (3)
Maskinelement II (5)
Mekanisk teknologi (2)
Introduktion i databehandling (2) 
Organisk kemi I (3.5)
Oorganisk kemi I (3)
Oorganisk kemi I; laboratoriearbetena (3)

0.41.10
0.41.51
0.41.52
3.15.05
3.99.00
5.04.01
5.35.02
5.35.03

Valfria kurser:

Alla allmänna avdelningens kurser (inkl. förkunskaperna)
Alla maskiningenjörsavdelningens kurser (inkl. förkunskaperna) 
Kurser från andra avdelningar:
1.55.04
8.20.57 
8.29.40 
8.29.45 
5.30.51

Elektroteknik II 
Miljövård
Obligations- och handelsrätt
Arbetsrätt
Vattenskydd

Fackämnena

1. Fackämnesgallringen

Studeranden kan välja ett eller flera fackämnen, men bör avlägga lång 
lärokurs i åtminstone ett fackämne. Studeranden bör välja som sitt huvud- 
fackämne en lång lärokurs i fackämnet, vilket också bestämmer vid vilken 
institution han placerar sig. Till institutionerna för produktionsekonomi och 
textilteknik intages studerandena undantagsvis redan i samband med års- 
intagningen.
Preliminärgallringen för fackämnena sker på första studieårets vårtermin 
och den slutliga gallringen sker på hösten till andra studieåret. I samband 
med den preliminära gallringen ordnas en fackämnesinformationsdag, då 
studerandena får information om olika fackämnen.
Undervisningsresurserna kan begränsa antalet studerande som intages till 
lång lärokurs i ett givet fackämne. År 1973 t.ex. kunde alla ansökande på
börja studierna i det önskade fackämnet eftersom intresset för de olika 
ämnena fördelade sig relativt jämnt. Om det hade varit nödvändigt att 
företa gallring hade man som gallringsgrund använt gallringspoängantalet 
vid intagningen till höskolan.
Under hösten 1973 valde studerandena fackämnen som lång lärokurs på 
följande sätt:
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Konstruktionsteknik i 
hållfasthetslära 

Flygteknik
Skeppsbyggnadsteknik
Skeppsteori
Industriell ekonomi
Personaladministration
Databehandlingslära
Textilteknologi
Operationanalys
Nationalekonomi

sammanlagt

Automobilteknik 
Förbränningsmotorer 
Hydrauliska maskiner 
Verkstadsteknik 
Metallteknologi 
Värmeteknik och maskinlära 2 
Ångteknik
Energihushållning och 

kraftverkslära 
VVS-teknik

22
1
1

21
2

4

Av ovanstående tal är att märka, att fackämnena förbränningsmotorer, 
metallteknologi, ångteknik, personaladministration, databehandlingslära och 
nationalekonomi förekommer i många studerandens studieprogram som lång 
lärokurs i ett andra fackämne vid sidan av huvudfackämnets; de väljs också 
ofta som kort lärokurs.

2. Förteckning över fackämnena
I det följande har beträffande varje fackämne på maskiningenjörsavdel- 
ningen uppräknats resp. ansvarig lärare, den uppgiftshelhet för vilken den 
långa lärokursen i fackämnet närmast anses förbereda, obligatoriska kurser 
jämte en presentation av de valfria kursernas innehåll. Sist i förteckningen 
över obligatoriska kurser har satts: L, L + K eller K, där L betyder att 
kursen är obligatorisk för lång lärokurs, K att kursen är obligatorisk för 
kort lärokurs, och L + K att kursen är oblikatorisk för både lång och kort 
lärokurs i ett fackämne.

Automobilteknik
ansvarig lärare: bitr professor Antti Saarialho
uppgiftshelhet: speciellt planerings- och produktutvecklingsuppgifter på 
automobil- och markfordonsområdet, service- och verkstadsverksamhet på 
det kommersiella bilområdet, uppgifter inom industri, offentligrättsliga kon
cerner och trafik i samband med bruk och underhåll av bilar, jämte den 
i olika nivåer indelade tekniska undervisningsverksamheten på området.

Förbränningsmotorer

ansvarig lärare: tf professor Jorma Pitkänen
uppgiftshelhet: Fackämnet förbereder för maskinindustriella konstruktions- 
och produktutvecklingsuppgifter eller för den tekniska undervisningen och
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forskningen inom ramen för förbränningsmotorer av kolvtyp. Beroende på 
studiernas inriktning lämpar sig de som avlagt examen i fackämnet även 
för många andra uppgifter såsom för poster inom teknisk handel, försäk- 
ringsinrättningar, arbetsskydd och administration.

Hydrauliska maskiner

ansvarig lärare: professor Paul A. W u o r i
uppgiftshelhet: Det längre fackämnet hydrauliska maskiner avser att ge 
grundutbildning åt dem som vill utbilda sig till konstruktörer inom metall
industrin. Ämnet ger även insikter som kan vara konstruktören till nytta 
ifall han senare också kommer att få befatta sig med administrativa upp
gifter.

V erkstadsteknik

ansvarig lärare: professor O. Eero Huh t amo
uppgiftshelhet: driftsingenjörsuppgifterna i verkstäder och större 
tionsverkstäder.

repara-

Metallteknologi
ansvarig lärare: professor N. N.
uppgiftshelhet: Forsknings- och materialuppgifter inom metallproduktin- 
dustrin och verkstäderna. Genom att med lämpliga kurser komplettera kun
skaper och färdighet kan studeranden t.ex. placera sig som driftsingenjör vid 
valsverk, maskinverkstäder och gjuterier. Även den tekniska handeln behöver 
fortsättningsvis ingenjörer med insikter i materialfrågor.

Värmeteknik och maskinlära
ansvarig lärare: professor Henrik Ryt i
uppgiftshelhet: Konstruktionsuppgifter för värme- och kyl tekniska maski
nerier samt härtill hörande planeringsverksamhet. Energiteknikens olika 
områden samt kylteknik, processteknik och WS-teknik omfattar till stor 
del värmetekniska problem som kräver fackkunskap om värmeteknik.

Ångteknik
ansvarig lärare: professorerna P-H. Sahlberg och Lauri Puhakka
uppgiftshelhet: Planering av värmekraftverk (även kärn-) och utförande av 
värmetekniska undersökningar, konstruktionsuppgifter inom industrin 
framställer och utvecklar ång- och gasdynamiska maskiner och apparater 
samt driftsuppgifter vid kraftverk och industrin.

som
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Energihushållning och kraftverkslära 

ansvarig lärare: professor N. N.
uppgiftshelhet: Att ge en helhetsbild av energibehov och -produktion samt 
planering av kraftverk och insättning i deras driftsuppgifter.

VVS-teknik
ansvarig lärare: professor Olavi Vuorelainen
uppgiftshelhet: Värme-, ventilations- och sanitetstekniska uppgifter. Vid 
dessa uppgifter beaktas särskilt säkerhet, ändamålsenlighet, hygien, miljövård 
och lönsamhet. På basen av en förfrågning som företogs våren 1972, be
fann sig 51 % av VVS-ingenjörerna på VVS-planeringskontor, 28 % i andra 
uppgifter (administration, undervisning, forskning), 11 % inom områdets 
industri, 10 % i dess entreprenadföretag.

Hållfasthetslärans konstruktionsteknik 

ansvarig lärare: professor Erkki Niskanen
uppgiftshelhet: Fackämnet ger insikter i planering av konstruktioner med 
beaktande av konstruktionernas statiska och dynamiska belastningar, vär
mespänningar och vibrationer och förbereder sålunda för planerings- och 
forskningsuppgifter på området.

Flygteknik
ansvarig lärare: professor Veikko Linnaluoto
uppgiftshelhet: Studerande i flygteknik kan inrikta sina studier antingen 
på aerodynamik och flygmekanik eller på flygplans konstruktion och lätt
konstruktionsteknik. Laboratorier finns för båda riktningarna. Ett stort 
antal flygtekniska ingenjörer handhar forsknings- och undervisningsupp
gifter vid olika industri- och forskningsinrättningar samt vid högskolor, eme
dan fackämnet förbereder de blivande ingenjörerna förutom för flygtekniska 
uppgifter även för vilket som helst område inom tekniken där det behövs 
goda kunskaper i matematik, mekanik och hållfasthetslära.

Skeppsbyggnadslära

ansvarig lärare: professor Jan-Erik Jansson
uppgiftshelhet: fackämnet kan inriktas på 1) skeppsteknik gällande a) pro
jektering och konstruktion vid skeppsvarv och rederier, b) skeppstekniska 
uppgifter hos klassificeringssällskap och myndigheter, c) skeppstekniskt 
merkantila uppgifter, d) forskningsverksamhet rörande projektering och
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konstruktion av fartyg, deras hållfasthet och sjöegenskaper, 2) skepps- 
maskinteknik, varvid arbetsuppgifterna gäller fartygs huvudmaskineri be
traktade som system och i detalj, 3) fartygs produktionsteknik, varvid 
arbetsuppgifterna omfattar lednings- och organisationsuppgifter vid skepps
varvens nybyggnads- och reparationsarbeten.

Skeppsteori

ansvarig lärare: professor Valter Kostilainen
uppgiftshelhet: Förbereder studerandena för skepps- och marin tekniska 
uppgifter som kräver mera omfattande matematiska och hydrodynamiska 
kunskaper samt förmåga att använda numeriska, experimentella och system
analytiska metoder. De obligatoriska kurserna har valts med tanke på 
varvens och rederiernas projekt-, forsknings-, utvecklings- och databehand- 
lingsingenjörers uppgifter.

Personaladministration
ansvarig lärare: professor Sauli Häkkinen

uppgiftshelhet: Personaladministrationen främjer i de vanliga ingenjörs- 
yrkena formning av männ iskonära tänkesätt och anpassning till olika arbets
förhållanden t.ex. vid planerings-, drifts- och förvaltningsuppgifter. Lång 
lärokurs ger färdighet bl.a. för följande uppgifter: personaladministration 
samt dess deluppgifter, företagens skolnings- och forskningsuppgifter, ålig
ganden i anslutning till arbetsskydd och tillämpning av ergonomi.

Obligatoriska kurser:
O

Kurs i studieteknik (—) K + L 
Allmän kurs i arbetspsykologi (1) K + L 
Ergonomi (2) K + L 
Arbetspsykologins övningsarbeten (-t) K + L 
Fortsättningskurs i arbetspsykologi (4) K + L 
Undervisning och skolning inom industrin (2) L 
Anställningsförfarandet och personaladministration (2) L

3^3,01 
. 3.53.05 
. 3.53.11 u 

- „3.53.Ж '
3. 3.53.23 
5, 3.53.25 

3.53.30 
3.53.40 
3.53.45 

. 3.53.56 
3.53.70

Valfria kurser bl.a. arbetspsykologins kurser samt kurser från den industri
ella ekonomins, databehandlingens och nationalekonomins områden.

г

Socialpsykologi och ledarverksamhet (2) L 
Beteende vetenskapernas metodik (2’pK + L 
Arbetsskydd (2) K + L 
Arbetspsykologins specialarbeten (2—4) L
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Obligatoriska kurser: 

3.22.08 Kort grundkurs i industriell ekonomi eller
alternativt 3.22.05—07
Bokföring och beskattningslära
Kostnadsberäkning
Operationsforskningens industriella
tillämpningar
Industrispel
Seminarier
Introduktion i databehandling 
Mötesteknik

3.22.41
3.22.42 
3.22.45

3.22.61
3.22.62 
3.99.05 
0.00.25

Valfria kurser: övriga industriella ekonomins kurser samt i det långa läro
ämnet en mindre mängd (6 pp) ur personaladministration, nationalekonomi, 
databehandling och rättslära.

Databehandlingslära
ansvarig lärare: professor Hans Andersin
uppgiftshelhet: syftet med den långa lärokursen i fackämnet är att ge stu
derandena goda teoretiska grundkunskaper i ADB, detaljerad kännedom om 
något av dess delområden samt god praktisk yrkesskicklighet. De som av
fattar sitt diplomarbete inom databehandlingsläran utbildar sig till data- 
behandlingsingenjörer. Syftet med den korta lärokursen är att ge studeran
dena goda kunskaper av teoretisk art om datamaskiner, systemplaneringens 
principer och olika databehandlingsmetoder.

Fackämnets stomme
Fackämnets stomme är i sin helhet obligatorisk för alla som har den långa 
lärokursen i fackämnet.
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Industriell ekonomi
ansvarig lärare: professor N. N. (bitr prof Olkkonen)
uppgiftshelhet: Industriella ekonomins långa lärokurs förbereder bl .a. för 
följande specialuppgifter som hör samman med ingenjörsyrket:

produktionsplanering och -styrning, materialadministration, rationalisering, 
kvalitetsstyrning, ekonomiplanering, investeringsplanering, teknisk handel. 
Den korta lärokursen inriktar sig närmast på att ge allmänna insikter i de 
ovannämnda ämnesområdena som stöd åt övriga ingenjörsuppgifter.
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summa 27 pp 27

II Alternativa ämnen

Av de alternativa ämnen utförs (minst 8 pp) 
System för databashantering 
Databehandlingsseminarier (max. 8 pp) 
Simulering
Operationsforskningens ADB-metoder 
Programmeringsspråk (max. 2 pp)

3.99.23

3.99.24
3.99.25

summa

Långa fackämnet

A. Linjen för den administrativa databehandlingen 

I Obligatoriska ämnen

Fackämnets stomme 
Produktionsplaneringens ADB-metoder 
Projektverksamhet 
Filer
Specialarbete

3.99.16
3.99.17 
3.99.22

I det korta fackämnet bör ingå minst 15 pp från stommen. 
3.99.05 Introduktion i databehandling

Programmeringsspråken *) (tiUs.max)
Systemplanering
Datorns arkitektur I
Operativsystem I
Programmeringsteknik
Datastrukturer

' 3.99.11
3.99.12 
3.99.14 
3.99.18 
3.99.21

summa 19 pp
*) Assempler obligatorisk för långa fackämnet.

III Övriga ämnen

Av följande ämnen bör utföras minst 5 pp 
(Industriell ekonomi) 5 PP

pp 40summa
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Ekonomi I 2 pp0.07.05 
0.07.10 
0.07.15 
0.07.20 
0.07.26 
0.07.40 
0.07.45 
0.07.50 
0.07.55
*) två främmande språk (endast i det långa fackämnet)

valfria kurser ur tillämpad matematik, databehandlingstekniken, 
psykologin, industriell ekonomi och språken.

Ekonomi II 
Ekonomi III 
Ekonomi IV 
Ekonomi V 
Ekonomi VIII 2 pp 
Ekonomi IX

2 pp
2 pp
2 pp
3 pp

3 pp
Ekonomi X 
Ekonomi XI

5 pp
8 pp

arbets-

Internationell ekonomi
ansvarig lärare: professor Osmo J a s k a r i
uppgifthelhet: Yrkesämne, som orienterar de blivande ingenjörerna i det 
internationella utbytet som anknyter till verksamheten inom industrin och 
speciellt i exportproblematiken.
Obligatoriska kurser

28 pp 28summa

Ko

II Alternativa ämnen
Av de följande ämnen bör utföras minst 12 pp 
Datorns arkitektur II 
Grafisk databehandling 
Simulering
Databehandlingsseminarier (max. 8 pp)
Filer
Projektverksamhet 
Automatteori I 
Formella språk 
Datorteknik I (F-avd.)
Teleteknik

3.99.13
3.99.26
3.99.24

3.99.22
3.99.17
1.79.34
1.79.54
2.61.21
1.72.05

summa
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B. Linjen för systemprogrammering 
I Obligatoriska ämnen

Fackämnets stomme 
Operativsystem II 
Programmeringsspråkens teori 
Kompilatorer 
Specialarbete

3.99.15
3.99.19
3.99.20
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Obligatoriska kurser:
Ekonomi I 
Ekonomi II 
Ekonomi III 
Ekonomi IV 
Ekonomi V 
Ekonomi VII 
Ekonomi VIII 
Ekonomi XII 
Ekonomi XIII

0.07.05
0.07.10
0.07.15
0.07.20
0.07.26
0.07.35
0.07.40
0.07.60
0.07.65
Valfria kurser såsom i internationella ekonomins fackämne.

Studierådgivning
På maskiningenjörsavdelningen ges studierådgivning både ämnesvis och 
allmänt.
Studierådgivning ämnesvis ger alla fackämneslärare samt assistenterna och 
institutionernas personal. För allmän rådgivning har vid avdebingen an
ställts två studierådgivare. Dessa är studerande som är förtrogna med de 
högre årskursernas studieangelägenheter och de väljas av Maskiningenjörs- 
gillet. Studierådgivama utnämnas av avdelningskollegiet.
Studierådgivarna är anträffbara i rum Ko 1.16 i Maskiningenjörsavdel- 
ningens huvudbyggnad (tel. 4696 656) under tider som anges på anslags
tavlan.

MASKINBYGGNADSLÄRA (Ängteknik) 

professor Puhakka, Ko 317, C-691 
assistent N. N., Ko 316, C-690 
kansli Ko 316, C-690

3.13

3.13.05 Grundkurs i ångteknik (3)
Ångans kretsprocesser. Värmekraftverkens kopplingar, funktions
principer och energibalanser. Kondensor- och mottryckskraftverks

Ko
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Finansvetenskap ,

ansvarig lärare: professor Osmo Jas kari
uppgiftshelhet: uppgifter som fordrar omfattande och mångsidig kännedom 
om näringsliv och industri; syftet är det ekonomiska tänkandets teknik med 
flera variabler.
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maskinerier samt aggregatens värmetekniska och konstruktiva prin
ciper. Processindustrins ånganordningar 
höstt föreläser prof Puhakka 4 t/v 
räkneövningar under höstt 3 t/v; specialarbeten

3.13.11 Ångpannor (2)
Ångpannetyper, även specialpannor och kämreaktorer samt dessas 
funktionsprinciper. Bränslen, förbränning, förbränningsteknik. Vär- 
meöverföringsytor, störningar, nyttoeffekt, hållfasthetsberäkningar. 
Matarvattnets behandling, miljöinverkan, 
vårt föreläser prof Puhakka 4 t/v 
förkunskaper: 3.13.05 eller 3.47.05

3.13.15 Ångpannors konstruktionsövningar (6) 
vårt konstruktionsövningar 9 t/v (st) 
ansluter sig till 3.13.11

3.15. MEKANISK TEKNOLOGI
professor O. Eero H u h t a m o, Ko 223, C-677, 640 
bitr professor N. N.
laboratorieingenjör, dipi ing Pekka Palosuo, 
Verkstadstekniska lab 201, C-644 
assistenter:
dipi ing Martti af Heurlin, Verkstadstekn lab 206, C-648 
teknolog Kimmo Eloranta, Verkstadstekn lab 206, C-648 
speciallärare, dipi ing Tammisalo, Ko 105

3.15.05 Mekanisk teknologi (2)
vårt och höstt föreläser bitr prof N. N. 2 t/v 
Kursen är tekniskt allmänbildande och ger en inblick i verkstads
industrins tillverknings- och mätmetoder samt å konstruktions
material
kursfordringar: föreläsningarna. O. E. Huhtamo: Mekaaninen tek
nologia, O. E. Huhtamo: Metallialan aineoppi avsedd närmast för 
Ko- och P-avdelningarna
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3.15.06 Maskinteknik II (1)
vårt föreläser bitr prof N. N. 2 t/v
som 3.15.05, men mera begränsad, avsedd närmast för F- och S- 
avdelningamas studerande

3.15.10 Tillverkningsteknik I; målsättning (1) 
höstt föreläser bitr prof N. N. 2 t/v
I kursen behandlas frågor som är gemensamma för olika funk
tioner i mekaniska verkstäder och den behandlar ur måttsättningens 
synvinkel viktiga toleransfrågor (mått-, form- och lägetoleranser) 
och ytjämnhet samt balansering och gruppteknologi 
förkunskaper: 3.15.05, 0.41.51, 0.41.52 
kursfordringar: föreläsningarna

3.15.11 Tillverkningsteknik II; formgivning (1) 
vårt föreläser bitr prof N. N. 2 t/v
Kursen är avsedd för studerande som inte deltar i kursen i verk
tygsmaskiner, och omfattar formgivningens grunder vid tillverkning 
förkunskaper 3.15.10 
kursfordringar: föreläsningarna

3.15.15 Verkstadsteknik, omfattande kurs (15)
(två läsår)
vårt föreläser prof Huhtamo 2 t/v 
för studerande på III läseåret:
höstt övningskurs i hantering av verktygsmaskiner 4 t/v och 
vårt laboratorie- och seminarieövningar 3 t/v för studerande på IV 
läsåret:
höstt till området anslutande konstruktionsövningar samt 
laboratorieövningar 8 t/v och vårt 9 t/v
Längre kurs, vari ingår praktiska övningsarbeten vid laboratoriet för 
verkstadsteknik avsedda att bekanta de studerande med Verkstads
tekniska metoder och verkstadsmaskiner
förkunskaper: 3.15.05, 3.15.10 samt före tentamen gokänt genom
föra 3.15.40 och 3.15.20 
kursfordringar: föreläsningarna, övningarna
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3.15.16 Verkstadsteknik, förkortad kurs (5) 
vårt föreläser prof Huhtamo 2 t/v 
höstt övningar 6 t/v och vårt 2 t/v 
(delvis kursens 3.15.15 konstruktionsövningar)
Såsom den längre kursen, men omfattar därav endast föreläsningar 
och en del av konstruktionsövningarna.

3.15.17 Spånskärningens teori och optimering (0.5) 
höstt föreläser bitr prof N. N. 1 t/v
Kursen behandlar spånbildningens teori och parametrar, skärprov 
och skärdata. Med detta som grund redogörs för spånskärningen i 
ekonomiskt avseende och val av skärdata.

3.15.18 Anläggningsteknik (0.5)
höstt föreläser bitr prof N. N. 1 t/v
Frågor som ingår i driftsingenjörens arbetsfält såsom verkstads- 
organisation, arbetsförhållanden, interna transporter osv. 
kursfordringar: föreläsningarna 
kompletterar kursen 3.15.15 eller 3.15.16

3.15.20 Verkstadstekniska mätningar (2)
vårt föreläser bitr prof N. N. 1 t/v
vårt orientering i verktygens hantering 3 t/v
Kursen syftar till att bekanta studeranden med verkstadsmetorolo- 
gins grunder, och mätverktyg genom föreläsningar och praktiska 
övningar
förkunskaper. 3.15.05, 3.15.10 
kursfordringar: föreläsningarna, övningarna

3.15.26 Verkstadsteknisk kurs med föränderligt innehåll (2) 
höstt föreläser speciallärare N. N. 2 t/v 
höstt övningar 2 t/v 
kursens innehåll växlar årligen 
kompletterar kursen 3.15.15 eller 3.15.16 
Kurserna avser att belysa verkstadsteknikens olika sektorer, 
förkunskaper: 3.15.05, 3.15.10 
kursfordringar: föreläsningarna, övningarna
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3.15.30 Pressverktyg och -arbeten (4)
höstt föreläser prof Huhtamo 2 t/v
vårt: vid övningarna konstrueras två verktyg
Kursen ger insikter i pressverktygens (klipp-, bocknings- och drag
verktyg) funktioner och tillverkning 
förkunskaper: 3.15.05, 0.41.52 
kursfordringar: föreläsningarna, övningarna

3.15.35 Plåtarbeten (2)
vårt föreläser dipi ing Tammisalo 2 t/v 
vårt demonstrativa övningar 2 t/v
Kursen avser att bekanta studeranden med plåtbearbetningens ma
skiner och metoder medels föreläsningar och demonstrationer 
förkunskaper: 3.15.05
kursfordringar: föreläsningarna och övningarna

3.15.40 Verktygsmaskiner (5)
höstt föreläser prof Huhtamo 3 t/v och vårt 2 t/v 
vårt konstruktionsarbete anslutande till verktygsmaskiner 
Kursen ger insikter i verktygsmaskinernas konstruktion och drifts
egenskaper
förkunskaper: 3.15.05, 0.41.51, 0.41.52 
kursfordringar: föreläsningarna, övningarna

3.15.41 Numerisk styrning av verktygsmaskiner (1.5) 
höstt föreläser bitr prof N. N. 1 t/v
höstt övningar, programmering i laboratoriet NC:s grunder samt 
programmeringens praktiska utförande. Övningarna sker i labora
toriet för verkstadsteknik 
förkunskaper: 3.15.15 (samtidigt), 3.15.40 
kursfordringar: föreläsningarna, övningarna

3.15.50 Grovplåt- och profilstålarbeten (2)
vårt föreläser speciallärare N. N. 2 t/v 
vårt övningar 2 t/v
Kursen är avsedd för andra än studerande i tillverkningsteknik.
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Den behandlar tillverkningsfrågor som förekommer vid grovplåt- 
och profilstålkonstruktioner, samt fordringar som verkstadsförhål- 
landena ställer på konstruktionen 
förkunskaper: för Ko-avdelningen 3.15.05 
kursfordringar: föreläsningarna, övningarna

3.16 TEXTILTEKNOLOGI
prof Ahti Reijonen, Kot IV 14, tel 649 411/47

laboratorieingenjör, dipi ing Åke Henriksson, Kot III 1, 
tel 649 411/86

assistent, dipi ing Anna-Liisa Toivonen, Kot IV 3, 
tel 649 411/72

3.16.05 Textilstrukturlära (6)
En allmän kurs om på olika sätt framställa textila tråd- och plan- 
konstruktioner och deras egenskaper. Ämnet i fråga är en direkt 
fortsättning på textilråmateriallära med tanke på såväl textil- som 
beklädnadsindustrin
vårt och höstt föreläser prof Reijonen 3 t/v 
vårt och höstt programarbeten 3 t/v 
förkunskaper: 3.51.05, 3.51.10 
kurslitteratur: undervisningskompendier

3.16.10 Vävningsteknologi I (6)
Kursen ger grundkunskaper om maskinell vävning, trådarnas och
vävens belastningar vid vävningen samt vävprosessen i en vertikal
textilproduktionsanläggning
vårt och höstt föreläser prof Reijonen 2 t/v
vårt och höstt programarbeten 2 t/v
förkunskaper: 3.51.05, 3.51.10
kurslitteratur: undervisningskompendier

3.16.11 Vävningsteknologi II (3)
En specialkurs för att ingående studera något område inom väv- 
ningsteknologin eller flätningsteknologin som fortsättning på grund
kursen
specialprogramarbeten 80 t 
förkunskaper: 3.16.05, 3.16.10 
kurslitteratur: enligt överenskommelse
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3.16.15 Trikå teknologi I (4)
Grundkurs i trikåteknologi som ger en allmän bild av sticknings-
skeendet och trikåstrukturer
höstt och vårt föreläser prof Reijonen 2 t/v
höstt och vårt programarbeten 2 t/v och vårt seminarier 45 t
förkunskaper: 3.51.05, 3.51.10
kurslitteratur: undervisningskompendier

3.16.16 Trikåteknologi II (3)
Fortsättningskurs i trikåteknologi i vilken studenten fördjupar sig
i något område inom trikåteknologin
specialprogramarbeten 80 t
förkunskaper: 3.16.05, 3.16.15
kurslitteratur: enligt överenskommelse

3.22 INDUSTRIELL EKONOMI

professor N. N., Ko 142, C-667

biträdande professor Tauno Olkkonen, Ko 140, C-665 
laboratorieingenjör ped mag Veikko Teikari, Ko 137, C-670 
lektor N. N., Ko 138, C-663 
assistenter:
dipi ing Kaarlo Нугу, Ko 151, С-808 
dipi ing Markku Pirjetä, Ko 151, C-808 
speciallärare:
dipi ing J. Hannuksela, tel. 558 045
doc M. M. Kaila, tel. 70 671
ekon lic A. Kuosa, tel. 372 841
ing Jukka Lehto, tel. 10 451
hum kand E. Meckelborg, tel. 410 122
dipi ing R. Saxen, tel. 661 991
doc P. Talonen, tel. 10 461
dipi ing J. Veräjänkorva, tel. 245 884

3.22.05 Grundkurs i industriell ekonomi; Ke, V (3)
Efter fullgjord kurs kan den studerande identifiera de centrala 
faktorer, som påverkar ekonomin inom produktion, marknadsföring, 
redovisning och förvaltning
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vårt föreläser lektor N. N. 4 t/v 
vårt räkneövningar 2 t/v
litteratur: Honko: Liiketaloustiede; Carlson—Olkkonen—Kallio: 
Teollisuustalous; Koskimäki—Salimäki: Teollisuustalouden perus
kurssin tehtäviä

3.22.06 Grundkurs i industriell ekonomi; F, S, (3) 
Mål se 3.22.05
höstt föreläser lektor N. N. 4 t/v 
höstt räkneövningar 2 t/v 
litteratur se 3.22.05

3.22.07 Grundkurs i industriell ekonomi; Ko (3) 
Mål se 3.22.05
höstt föreläser lektor N. N. 4 t/v 
höstt räkneövningar 2 t/v 
litteratur se 3.22.05

3.22.08 Kort grundkurs i industriell ekonomi (1.5)
Efter genomgånget förhör kan den studerande bedriva studier i 
till industriell ekonomi hörande fackämnen höstt och vårt tenta- 
mensmöjlighet
litteratur: Honko: Liiketaloustiede; Carlson—Olkkonen—Kallio: 
Teollisuustalous; Koskimäki—Salimäki: Teollisuustalouden perus
kurssin harjoitustehtäviä

3.22.10 Arbetsberedningsteknik (1)
Efter fullgjord kurs kan den studerande identifiera till ingenjörens 
verksamhetsfält hörande huvudprinciper och problem inom pla
nering och kontroll av tillverkningen vid produktionsinrättning av 
typen mekanisk verkstad 
höstt föreläser bitr prof Olkkonen

V22.26 Företagsorganisationer (2)
Efter fullgjord kurs kan den studerande beakta företagets ställ
ning i samhället, interna samarbetsfrågor samt praktiska problem 
inom företagets förvaltning 
höstt föreläser prof N. N. 4 t/v 
höstt case-övningar
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förkunskaper: 3.22.09 eller 3.22.05—07
litteratur: Falk: The Business of Management; Leskinen (utg.): 
Työmarkkinajärjestöt; Näslund—Wadell: Företagsteorier; Rhen man 
—Styme: Företagsledning i en föränderlig värld; Wiio: Yritysde
mokratia ja muuttuva organisaatio

3.22.27 Kvalitetsteknik (2)
Efter fullgjord kurs kan den studerande redovisa för huvuddragen 
i och proceduren för planering och organisering av kvalitetsstyr- 
ningsteknik samt kan tillämpa sina kunskaper på vissa grundfall
höstt föreläser dipi ing Veräjänkorva 2 t/v 
höstt övningar 2 t/v
förkunskaper : 3.22.09 eller 3.22.05—07 och 3.22.28

3.22.28 Produktionsplanering och styrning (4)
Efter fullgjord kurs kan den studerande identifiera ur ekonomisk 
synvinkel de centrala problemfälten inom ett produktionsföretags 
planering och driftsstyrning, samt kan tillämpa viss metoder på de 
vanligaste typfallen
höstt föreläser bitr prof Olkkonen 4 t/v 
höstt planeringsövningar, specialarbeten 
förkunskaper: 3.22.09 eller 3.33.05—07
litteratur: Buffa: Modern Production Management samt litteratur, 
som kommer att anges under föreläsningarna

3.22.29 Arbetsstudier (4)
Efter fullgjord kurs kan den studerande delta i det samarbete in
dustriorganisationers rationalisering förutsätter. Facklig tillämp- 
ningsberedskap nås genom praktiskt arbete och kurser
vårt 1. ht föreläser prof Olkkonen 6 t/v
vårt 2 ht leder ing Lehto övningar
förkunskaper: 3.22.09 eller 3.22.05—07 och 3.22.28
litteratur: Johansson: Arbetsstudier, begrepp och metodik; Ilo: 
Introduction to work study; Aulanko: Mitä on MTM; Olkkonen 
-—Aulanko: Menetelmä- ja palkkaustekniikka ; Aulanko mil.: Stan
dardiaikajärjestelmät ja niiden suunnittelu

Ko



206

3.22.32 Marknadsundersökningar (1.5)
Efter fullgjord kurs kan den studerande tillgodogöra sig marknads
undersökningar och delta i deras planering 
vårt 1. ht föreläser hum kand Meckelborg 6 t/v 
vårt 1. ht övningar 2 t/v

3.22.34 Innovationer, produktpolitik, produktutveckling (2)
Efter fullgjord kurs kan den studerande självständigt delta i till
ingenjörens verksamhetsområde inom industrin hörande innovations-
verksamhet och skissering av produktpolitik och produktutveckling
vårt föreläser doc Kaila 2 t/v
vårt planeringsövningar, specialarbeten
förkunskaper: 3.22.09 eller 3.22.05—07
litteratur: två böcker enligt överenskommelse

3.22.35 Allmän marknadsföringslära (2.5)
Efter fullgjord kurs kan den studerande indentifiera huvudprinci
perna och fackterminologin för kommersiell verksamhet samt inne
har teoretisk grundkunskap om teknisk konstruktion och tillverk
ning ur merkantil synvinkel 
vårt 2 ht föreläser prof N. N. 6 t/v 
förkunskaper: 3.22.05—07
litteratur: Autio—Kanerva: Markkinoinnin perusteet;
Haapala: Kuluttajanvalistus
Raninen: Lyhyt kauppaoppi ja -oikeus samt en bok enligt överens
kommelse

3.22.41 Bokföring och beskattningslära (2)
Efter fullgjord kurs kan den studerande identifiera företagsbok- 
föringens och företagsbeskattningens huvudpunkter och deras an
knytning till penningströmningar och redovisning 
höstt föreläser ekon lic Kuosa 2 t/v 
höstt övningar 2 t/v 
förkunskaper: 3.22.09 eller 3.22.05—07 
litteratur: Saario: Meno-tulo-kirj an pi to
Kuosa: Liikeyrityksen tuloksen omaisuuden ja liikevaihdon verotus 
Regeringens proposition med förslag till lag till Riksdagen 
229/1972

no
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3.22.42 Kostnadsberäkning. Resultats- och finansieringsplanering (2.5)
Efter fullgjord kurs kn den studerande identifiera huvuddragen 
i och grundprinciperna för företags operativa redovisning och kan 
tillämpa dem på vanliga typfall
höstt 2. ht och vårt föreläser ekon lic Kuosa 2 t/v 
höstt 2. ht och vårt övningar 2 t/v 
förkunskaper: 3.22.41
litteratur: Virkkunen: Teollisuuden kustannuslaskennan perusteet 
Skare—Västhagen—Johansson: Industriell kostnadsberäkning och 
redovisning

3.22.43 Investeringsplanering. Företagsstudier (1.5)
Efter fullgjord kurs kan den studerande i enkla fall utreda huru
vida företaget är gott eller dåligt genom att utföra en ekonomisk 
företagsundersökning; förmår också uppskatta investeringars lämp
lighet för företaget som helhet
vårt föreläser doc Talonen enligt överenskommelse (30 t) 
förkunskaper: 3.22.41

3.22.45 Operationsanalysens industriella tillämpningar (4)
Efter fullgjord kurs kan den studerande tillämpa operationsunder-
sökningens centrala metoder i produktionsverksamhet
höstt föreläser dipi ing Saxen 2 t/v
vårt 2. ht föreläser dipi ing Hannuksela 4 t/v
höstt och vårt räkneövningar och specialarbeten 2 t/v
förkunskaper: 3.22.09 eller 3.22.05—07 och 3.22.28
litteratur: Achoff—Sasieni: Fundamentals of Operations Research
kapitlen 1—3;
Raumol: Economic theory and operations analysis kapitlen 5—6 
Modern—Phillips: Toimintaverkot projektin käsittelyssä kapitlen 
1—5
Brown: Statistical forecasting for Inventory control kapitlen 1—4 
och 6

3.22.61 Industrispel (2)
Efter att ha deltagit i spelet kan den studerande delta i grupp
arbete för företgsplanering och -beslutsfattning 
höstt övningar och specialarbete 2 t/v
förkunskaper: 3.22.05—07 och 3.22.28, 3.22.35, 3.22.41, 3.22.42 
(3.22.43)
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3.22.62 Seminarieövningar (3)
Efter att ha deltagit i seminariet kan den studerande självständigt 
utreda ett teoretiskt eller praktiskt problemfält och skriva en rap
port om sin undersökning
höstt förberedning av ett seminariearbete 2 t/v 
vårt behandling av seminariearbeten 2 t/v 
vårt behandling av seminariearbeten 2 t/v
förkunskaper 3.22.05—07 och beroende av seminariets tema någon 
av följande: 3.22.28, 3.22.26, 3.22.35, 3.22.41, 3.22.42

SKEPPSBYGGNADSLÄRA (Skeppsteori)
professor Valter Kostilainen, L 122, C-956, On 12—13
laboratorieingenjör :
tekn lic Juhani Sukselainen, L 208, C-958, Ti 10—11

tekn lic Jaakko Pylkkänen, L 119, C-953, Må 14.30—15.30 
dipi ing Eero Mäkinen, tel. 10 451, enl. överenskommelse

tekn lic Juhani Sukselainen, L 208, C-958, Ti 10—11 
dipi ing Pentti Mäkinen, tel. 649 811, efter föreläsningen 
kansli L 121, C-955

3.24.

3.24.06 Grundkurs i skeppsteori (3)
Under kursen undervisas i skeppsteorins grunder så, att den stu
derande förmår identifiera skeppshydromekanikens samband till 
matematiken och fysiken 
höstt föreläser prof Kostilainen 3 t/v 
höstt räkneövningar 1 t/v 
förkunskaper: 3.24.20 
kursfordringar: föreläsningarna, övningarna

3.24.11 Fortsättningskurs i skeppsteori (3)
Under kursen presenteras grundkunskaperna i skeppshydromekani- 
ken så, att den studerande förmår tillämpa de under grundkursen 
undervisade grunderna i skeppsteorin på de allmännaste uppgifterna 
i skeppshydromekaniken
höstt och vårt föreläser prof Kostilainen 2 t/v 
höstt räkneövningar 1 t/v och grupparbete 20 t

*
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förkunskaper: 3.24.06, 3.62.07
kursfordringar: föreläsningarna, övningarna, ett godkänt grupp
arbete

3.24.12 Skeppshydrodynamik (7)
Under kursen koncentreras undervisningen på analys av skepps- 
hydrodynamiska problem och på vissa specialuppgifter så, att de 
studerande blir bekanta med de använda metoderna vid problem
lösningar och med den självständiga begreppsformuleringen baserad 
på referensmaterial
höstt och vårt föreläser prof Kostilainen 2 t/v 
höstt och vårt räkneövningar 1 t/v 
en planeringsövning i grupp 60 t 
ett litteraturstudie 40 t 
förkunskaper: 3.24.11, 0.05.20
kursfordringar: föreläsningarna, övningarna, en godkänd planerings
övning i grupp och en litteraturstudie

3.24.15 Fartygsmodellteknik (3)
Användningen av mätningar, modellprov och systemsimulering i 
skeppstekniken
vårt föreläser tekn lic Sukselainen 2 t/v
vårt laboratoriearbeten 2 t/v
förkunskaper: 0.05.20, 3.24.11
kursfordringar: föreläsningarna, laboratoriearbeten

3.24.20 Sjötransporter (1)
Under kursen undervisas i grunderna för de inhemska och ut
ländska sjötransporterna så, att de studerande lär sig känna arbets
fördelningen mellan rederinäringen och skeppsbyggnadsindustrin 
samt erhåller en klar bild av skeppsbyggnadsingenjörens fack 
vårt föreläser dipi ing Mäkinen enligt överenskommelse 
kursfordringar: föreläsningarna

3.24.21 Sjötransportlogistik (1)
Målet för kursen är grundkunskaperna i den matematiska logiken 
för sjötrnsporter så, att den studerande förmår uppgöra modeller 
för de enklaste sjötransportsystemen 
höstt föreläser speciallärare N. N. som periodkurs 
kursfordringar: föreläsningarna och ett grupparbete

Ko14 11332/74
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FLYGTEKNIK

professor Veikko Linnaluoto, Ko 210, С-673,
Ti 11—12, Fre 11—12
bitr prof Seppo Laine, Ко 336, С-693 
laboratorieingenjörerna :
dipi ing Bo Fagerström (aerodynamiska lab.), Strömn. lab,
С-261
dipi ing Pekka Tammi (lättkonstr. tekn. lab). Maskinlab, C-709 
assistenter:
tekn lie Ulv Mai, Ко 209, С-672 
dipi ing N. N. Ко 209, С-672 
speciallärare:
dipi ing J. Vanhatalo Ko 211, С-674 
dipi ing J. Heinonen Ko 211, G674 
dipi ing J. Malén Ko 211, С-674 
dipi ing J. Karjalainen Ko 211, С-674 
dipi ing C-G. Karlsson Ко 211, С-674

3.34.05 Grundkurs i flygteknik (1)
Kursen strävar till att ge en helhetsbild av flygtekniken, därtill hö
rande definitioner och problematik 
höstt föreläser dipi ing Vanhatalo 2 t/v 
kurslitteratur: D. Stinton, Anatomy of the Aeroplane 
kursen rekommenderas för studeranden på andra året

3.34.10 Flygmotorer (5)
Kursen omfattar konstruktionsplanering av flygmotorer och
beräkning av prestandavärden
höstt och vårt föreläser dipi ing Heinonen 3 t/v
höstt och vårt instruktiva konstruktionsövningar 3 t/v
förkunskaper 3.39.05, 0.41.51, 0.41.52

3.34.15 Flygmekanik (4)
Kursen avser att ge kunskaper i beräkning av flygplans prest
andavärden, samt stabilitets- och styrningsundersökningar 
höstt och vårt föreläser bitr prof Laine 2 t/v 
höstt och vårt räkneövningar 2 t/v
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kurslitteratur: studiekompendium (till kursen anslutande del: 
prestanda), B. Etkin, Dynamics of Flight, 1. uppl., ss. 1—155, 
189—217, 226—241 (till kursen anslutande del: stabilitet och 
styrning)

3.34.20 Flygplans aerodynamik (7)
Kursen avser att ge insikter i de teoretiska och experimentella 
metoder, med vilka mot flygkroppen riktade aerodynamiska krafter 
och moment kan bestämmas
höstt föreläser bitr prof Laine 3 t/v och vårt 2 t/v 
höstt och vårt räkneövningar 2 t/v 
laboratoriearbeten vårt 1 t/v 
programmeringsarbeten 25 t 
förkunskaper 0.05.41 och 0.05.42

3.34.22 Gränsskiktsteorins fortsättningskurs (3)
Kursen avser att ge insikter i gränssiktets fysikaliska egenskaper och 
räknemetoder
vårt föreläser bitr prof Laine 3 t/v 
vårt räkneövningar 1 t/v 
pragrammeringsarbeten 25 t

3.34.25 Lättkonstruktionsteknik (4)
Föreläsningar om konstruktionsprinciperna för lätta strukturer, opti
mering av vikt samt tillämpning av analytiska och numeriska håll- 
fasthetsanalyseringsmetoder på lättkonstruktioner
höstt och vårt föreläser prof Linnaluoto 2 t/v 
höstt och vårt instruktiva räkneövningar 2 t/v 
förkunskaper 0.49.05, 0.49.20, 0.49.30, 0.49.40 
kurslitteratur: H. Hertel, Leichtbau (1—31); Shanley, Weight— 
Strength Analysis of Aircraft Structures ( 1—90 ) ; Rivello, Theory 
and Analysis of Flight Structures (38—41, 64—97, 449—500); 
Calcóte, The Analysis of Laminated Composite Structures ( 1—38 ) ; 
Allen, Analysis and Design of Structural Sandwich Panels ( 1—20, 
48—53, 156—167, 217—226, 235—244); Schapitz, Festigkeits
lehre für den Leichtbau (38—131); Rubinstein, Matrix Analysis 
of Structures (57—86, 104—113, 139—264). Sidorna inom 
parentes. Föreläsningskompendier finns av en del av kursen
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3.34.30 Flygplans system och styrning (5)
Kursen redogör för flygplans mekaniska system med huvudvikt på 
hydraulstyrnings- och landningsställssystemet. Dessutom behandlas 
flygplansservice, regleringsteknik samt analogi- och digitalsimu
lering
höstt föreläser dipi ing Malén 2 t/v, vårt 3 t/v 
höstt och vårt övningar och laboratoriearbeten 2 t/v 
förkunskaper 3.34.15

3.34.35 Projektering och konstruktion av flygplan (10)
Den som genomgått denna kurs har möjlighet att göra flygplans 
förprojektering enligt det specificerad användning och funktion 
höstt och vårt föreläser prof Linnaluoto 2 t/v 
höstt och vårt instruktiva konstruktionsövningar 6 t/v 
programarbeten 60 t och seminarieövningar 30 t 
förkunskaper: 3.34.15, 3.34.25
kurslitteratur: Wood, Aircraft Design, Shanley, Weight—Strength 
Analysis of Aircraft Structures (95—241); Bruhn, Analysis and 
Design of Aircraft Structures; Osgood, Spacecraft Structures

3.34.36 Metaller för flygplanskonstruktion (1)
I kursen redogörs för lättmetallernas, stålens och de värmebestän
diga stålens egenskaper och användningsområden vid flygplanskon
struktion
höstt föreläser dipi ing Karlsson 2 t/v 
förkunskaper: 3.67.02

3.34.40 Flygplans elektronik (3)
Kursens syfte är att ge en allmän uppfattning om flygets viktigaste 
elektroniska system samt de nödvändigaste grundkunskaperna om 
elektronik och radioteknik
höstt och vårt föreläser dipi ing Karjalainen 2 t/v 
vårt specialarbeten 2 t/v

VÄRMETEKNIK
professor R y t i, Ko 314, C-688

biträdande professor Fagerholm, Ko 312, C-689

3.39
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assistenter:
teknolog Timo Kalema, Ko 301, С-692
teknolog Mauri Limnell, Ко 301, С-692
teknolog Riitta Laapio, Ко 301, С-692
kansli Ко 313, С-687 ; anslagstavla bredvid Ко 301, III vån

3.39.05 Termodynamik (5)
Kursen syftar till att klarlägga termodynamikens tillämpningsmöj- 
ligheter i tekniken. Kursens huvuddel bildas av teknisk termody
namik samt av strömningslära och värmeöverföringslärans grunder 
bitr prof Fagerholm föreläser höstt 2 t/v 
räkneövningar 1 t/v, och vårt 2 t/v 
räkneövningar 2 t/v 
kurslitteratur: föreläsningskompendier

3.39.10 Fortsättningskurs i termodynamik och strömningslära (6)
Kursen avser att ge kunskaper om den fysikaliska naturen i vär
mens olika overforingsformer samt dessutom att ge förmåga att 
självständigt komma till rätta med värmetekniska uppgifter på 
teknikens olika områden med hjälp av stödmaterial 
prof Ryti föreläser vårt 3 t/v 
räkneövningar 2 t/v och programarbeten 40 st 
förkunskaper: 3.39.05
kurslitteratur: Tekniikan käsikirja: styckena som berör värmeöver
föring, Gröber, Erk, Grigull: Wärmeübertragung, Jakob: Heat 
Transfer, McAdams: Heat Transmission, Kreith: Principles of Heat 
Transfer, Schlich ting: Boundary layer theory, Grenzschttheorie, 
Hottel & Sarofin: Radiative transfer, Knudsen & Katz: Fluid 
dynamics and heat transfer

3.39.11 Komplementkurs i värmeteknik I (3)
Kursen avser att fördjupa insikterna i kursen 3.39.10 och ge
kunskaper om värmeöverföring
prof Ryti föreläser höstt 2 t/v
räkneövningar 1 t/v
förkunskaper: 3.39.10
kurslitteratur: studiekompendiema
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3.39.12 Komplementkuts i värmeteknik II (3)
Kursen strävar till att ge vidare kunskaper än grundkurserna om
termodynamikens viktigaste tillämpningar
bitr prof Fagerholm föreläser 2 t/v höstt
räkneövningar 1 t/v
förkunskaper: 3.39.05
kurslitteratur: studiekompendierna

3.39.13 Komplementkurs i värmeteknik III (3)
Kursen ger insikter i moderna kärnreaktorers termohydraulik och
dessutom behandlar kursen bl.a. värmeöverföring i 2-fasströmning
prof Ryti föreläser vårt 2 t/v
räkneövningar 2 t/v
förkunskaper: 3.39.10
kurslitteratur : studiekompendierna

3.39.15 Värmeteknik och maskinlära (4)
Kursens avsikt är att mera koncentrerat och kortfattat framlägga
till kurserna 3.39.05 och 3.39.20 hörande frågor
bitr prof Fagerholm föreläser vårt 3 t/v
räkneövningar 3 t/v
förkunskaper: inga fordringar
kurslitteratur: studiekompendierna

3.39.20 Maskinlära (5/4)
Kursen avser att ge generella insikter i principerna, den termo-
dynamiska teorin och strukturen rörande energitransformatorer
prof Ryti föreläser höstt 3 t/v
räkneövningar 3 t/v
programarbeten 40 t
förkunskaper: 3.39.05
kurslitteratur: rekommenderas Hayes: Applied Thermodynamics, 
Eastop & McConkey: Applied Thermodynamics of engineers and 
technologist, Traupel: Termische Turbomaschinen 
kursens pp-värde 5 pp om programarbetena utförs, annors 4 pp
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MASKINBYGGNADSLÄRA (Ångteknik)

professor Per-Holger Sahlberg, Strömningslaboratoriet, С-257 
laboratorieingenjör, dipi ing Harry Anton Strömningslaboratoriet, 
С-738
assistent, dipi ing Gustav Wallén, Strömningslaboratoriet, C-260 
kansli, lab sekr Gunborg Neovius, Strömningslaboratoriet, C-256

3.47

3.47.05 Grundkurs i ångteknik (3)
höstt föreläser prof Sahlberg 4 t/v 
höstt räkneövningar 3 t/v
övningar i laboratoriet för ång- och gasdynamik 8 t 
målsättning: Ge kunskaper i modern ångteknik ävensom färdighet 
att självständigt analysera och bedöma kretslopp med mellanöver- 
hettning och matarvattenförvärmning 
kursfordringr: föreläsningarna, övningarna

3.47.10 Termiska turbomaskiner (8/2)
vårt föreläser prof Sahlberg 4 t/v
vårt beräkning och uppritning av skovelsystem för en ång- och 
gasturbin samt ett övningsarbete med turbokompressorgruppen 
9 t/v
målsättning: Ge en inblick i moderna termiska turbomaskiners be
räkning, konstruktion och funktion
kursfordringar: föreläsningarna. W. Traupel: Termische Turbo
maschinen, Loschge: Konstruktionen, H. Petermann: Konstruktio 
nen (till valda delar)

TEXTILTEKNOLOGI
prof N.N., kot IV 15, tel 649 411/43 
laboratorieingenjör, dipi ing Åke Henriksson, kot III 1, 
649 411/86
assistent, dipi ing Harriet Meinander, kot IV 11, 
tel 649 411/35

speciallärare:
dipi ing Liisa Pakkala, STF textillaboratoriet, tel 648 931 
dipi ing Erkki Vuori, kot V 1, tel 649 411/48 
textilkonstnär Eliisa Salmi-Saslaw, tel 664 920

3.51
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dipi ing Åke Henriksson, tel 649 411/86 
dipi ing Elsa Salmi, tel 4712 090

3.51.05 Textilråmateriallära (6)
Kursens ändamål är att delge kunskaper om de textila råmaterialen,
deras framställning och egenskaper
höstt föreläser prof N. N. 3 t/v och vårt 2 t/v
höstt och vårt programarbeten 2 t/v och vårt seminarier 45 t
förkunskaper: 5.04.01, 5.04.49 och 3.51.40
kurslitteratur: undervisningskompendier; Vaarna, Tekstiiliraaka-
aineet; Moncrieff, Man-made Fibres

3.51.10 Spinningsteknologi I (7)
Under kursen genomgås textilindustrins olika trådkonstruktioner, de 
olika fibermaterialens spinningssystem samt de viktigaste spinnings- 
maskinerna
höstt och vårt föreläser prof N. N. 3 t/v 
demonstrationer höstt 1 t/v 
programarbeten höstt 1 t/v och vårt 3 t/v 
förkunskaper: 3.51.40
kurslitteratur: undervisningskompendier; Oeser,
Mechanische Spinnerei

\

3.51.11 Spinningsteknologi II (3)
Kursens ändamål är att låta studenten mera ingående studera
något område inom spinningsteknologien enligt eget val
specialprogramarbeten 80 t
förkunskaper: 3.51.10
kurslitteratur: enligt överenskommelse

3.51.15 Bleknings- och färgningsteknologi (3)
Ändamålet med kursen är att ge en uppfattning om de förbehand
lings-, bleknings- och färgningsmetoder, som används för olika 
textilkvaliteter, samt om färgämnen och färgningsproblem 
vårt föreläser dipi ing Pakkala 2 t/v 
vårt laboratoriearbeten 4 t/v 
förkunskaper: 5.04.01, 5.04.49 och 3.51.20 
kurslitteratur: undervisningskompendier
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3.51.20 Appreturlära I (2)
Ändamålet med kursen är att ge de gmndkunskper i textilkemi som 
är nödvändiga för att förstå de metoder som används vid bered
ning av textiler
höstt föreläser dipi ing Pakkala 2 t/v 
höstt laboratoriearbeten 2 t/v 
förkunskaper: 5.04.49 och 3.51.05
kurslitteratur: undervisningskompendier ; Lindberg, Textila kon
struktionsmaterial

3.51.25 Appreturlära II (2)
V Kursen ger grundkunskaper om de sista arbetsskedena i den textila 

produktionsprocessen och i synnerhet om deras tekniska tillämp
ningar i industrin
vårt föreläser dipi ing Pakkala 2 t/v 
vårt laboratoriearbeten 2 t/v 
förkunskaper: 3.51.20 
kurslitteratur: undervisningskompendier

3.51.30 Beklädnadsindustriteknologi I (4)
Kursen ger kunskaper om beklädnadsindustrins produktionstekno
logi samt speciellt om de krav den ställer på råmaterialen 
höstt föreläser dipi ing Vuori 2 t/v och vårt 3 t/v 
vårt specialarbeten och exkursioner 30 t 
kurslitteratur: undervisningskompendier

3.51.31 Beklädnadsindustriteknologi II (3)
Ändamålet med kursen är att fördjupa kunskaperna i branschens
teknologi inom ett specialområde som studenten valt
specialprogramarbeten 80 t
förkunskaper: 3.51.30
kurslitteratur: enligt överenskommelse

3.51.35 Textilteknologins stillära (1)
Sammanställandet av textilkollektioner, färglärans grunder samt
textilkomposition genomgås
vårt föreläser textilkonstnär Salmi-Saslaw 1 t/v
kurslitteratur: undervisningskompendier, kursen föreläses vartannat
år, våren 1976 osv.

Ko



218

3.51.40 Textilprovning (2)
Ändamålet med kursen är att ge en uppfattning om de textila 
undersökningsmetoderna och branschens kvalitetskontrollsystem 
vårt föreläser dipi ing Henriksson 2 t/v 
vårt laboratoriearbeten 30 t 
kurslitteratur: undervisningskompendier

3.51.45 Tvättindustriteknologi (1)
En allmän uppfattning om tvättindustriteknologin ges på kursen 
vårt föreläser dipi ing Salmi 1 t/v 
förkunskaper: 3.16.05 och 3.51.30
kurslitteratur: undervisningskompendier; Puchta—Griinewelder, 
Textilpflege, Waschen und Chemischreinigung

ARBETSPSYKOLOGI OCH ARBETSLEDNINGSLÄRA 
professor Sauli Häkkinen, Ko 143, C-668 
laboratorieingenjör, ped mag Veikko Teikari, Ko 137, C-670

3.53

assistenter:
dipi ing Harri Laine, Ko 144, С-669 
tekn stud Dan Obstbaum, Ko 153, C-669 f\ ,

speciallärare: 
doc Friedrich Blanz 
tekn dr Heikki Heiskanen 
dipi ing Pentti Lehtinen 
dipi ing Osmo Ranta 
dipi ing Jorma Saari 
fil kand Eero Siltanen 
kansli, Ko 141, С-666

к. At.» 'Sl У-C

)

3.53.01 Kurs i studieteknik (—)
Efter fullgjord kurs kan studeranden planera sina studier och sin 
läsordning samt känner sin avdelnings undervisningsmål och -ut
rymmen, där han dagligen arbetar
i början av höstterminen; avdelningens lärare och studierådgivare 
föreläser; stora bröder leder i små grupper
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3.53.05 Allmän kurs i ar betspsykologi (1)
Efter fullgjord kurs kan den studerande grundbegrepp och vikti
gaste tillämpningsområden inom arbets- och organisationspsykologi 
samt inom ergonomi med hänsyn till tankesättet med människan 
som medelpunkt i produktionslivet 
höstt och vårt tentamentmöjligheter
litteratur: Schein: Organisationspsykologi, Rubenowitz: Personal
administration och arbetspsykologi, Saari: Ergonomian perusteita 
(kompendium)

3.53.11 Ergonomi (2)
Kursen anger, hur biologisk, fysiologisk och psykologisk kunskap
tillämpas i planeringen av arbetsredskap, -förhållanden och -metoder
för att avskaffa de nackdelar, vilka tekniken förorsakar
vårt 1 ht föreläser dipi ing Saari 4 t/v
vårt 1 ht demonstrationer, specialarbeten, exkursioner
till företag 4 t/v
litteratur: Työterveyslaitos (utg.): Ergonomia

5 г 6/
3.53.15 Trafikpsykologi (1)

Som mål är att ge kunskap om människans beteende och verk- 
ningskapacitet i trafiken för dem som planerar fordon, väg och 
trafik
vårt 1 ht föreläser prof Häkkinen 4 t/v

Лц
3.53.22 övningsarbeten i arbetspsykologi (t)

Efter fullgjord kurs kan den studerande självständigt eller i små 
grupper utföra begränsad psykologisk undersökning och granska 
kritiskt forskningsrapporter
höstt leder ass Obstbaum laboratorie- och seminariearbeten, 
arbetsredogörelse 2 t/v 
förkunskaper: 3.53.05, 3.53.23

3.53.23 Fortsättningskurs i arbetspsykologi (4)
Under kursen ges mera omfattande grunder som bygger på all
männa 1.ursen för tillämpning av psykologin i arbetslivet. Med 
hjälp a> tillägnande kunskaper kan man fördjupa sig i fackstudier 
inom a : oetspsykologi 
höstt föreläser prof Häkkinen 4 t/v

ъ
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förkunskaper: 3.53.05
linciati r: Nummenmaa, Takala, Wright: Kokeellinen psykologia;
Eskola; Sosiaalipsykologia
—

3.53.25 Underv sning och skolning inom industrin (2)
Efter 1 ursen kan den studerande tillämpa didaktiska principer för 
att pli lera och utföra arbetslivets skolning, känner till de olika 
underv .sningsmetoderna och kan fastställa och beskriva undervis
ningsn ål -Z
vårt 2 ht föreläser prof Häkkinen/*- t/v 
våi t 1 ht planeringsövningar, specialarbetent/v 
föiku/likaper: 3.53.22, 3.53.23
liti er» Ur: Peltonen: Johdatus opetustaitoon; Hallinder, Uggelberg: 
Personi: rekrytering och utbildning; s. 158—279

. 14
<-

3.53.30 Anst/.! ningsförfarandet och personaladministration (2)
Kurs m orienterar den studerande i olika områden inom personal- 
adm niitration och framför allt i anställningsförfarandet. Kursen 
ger färdighet att planera och kritiskt bedöma anställningsmetoder 
samt redogöra personalens utnyttjande 
vårt 1 ht föreläser prof Häkkinen 4 t/v 
vårt 1 ht föreläser—tekn dr Heiskanen 2 t/v 
vårt V ht planeringsövningar, specialarbeten, yrkesanalys 2-t/v 
förkunskaper: 2.53.22, 3.53.23; överlappande kurs 3.53.31 littera
tur: Hallinder, Uggelberg: Personal: rekrytering och utbildning

I-

4 +rir

3.53.31 Perso taladministration inom processindustrin (2)
Kursen orienterar den studerande framför allt i processindustrins 
personalproblematik och dess lösning med hjälp av tillämpnings- 
exemjiel

r vårt 1 öreläser tekn dr Heiskanen enligt överenskommelse 
vårt planeringsövningar, specialarbeten enligt överenskommelse 
förkunskaper: 3.53.05; överlappande kurs 3.53.30

3.53.35 Skapande verksamhet (1)
Kursen orienterar i särdrag hos den skapande begåvningen och ger 
färdighet att förstå och främja både egen och arbetsomgivningens 
skapande verksamhet
höstt föreläser dipi ing Ranta enligt överenskommelse
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3.53.40 Socialpsykologi och ledarskap (2)
Efter kursen kan den studerande analysera typiska växelverkan 
inom arbetsgemenskap. Kursen ger färdighet att verka i arbetsge
menskap, att utveckla organisation, och ledarskap och att kritiskt 
bedöma utvecklingsprinciper 
höstt 2 ht föreläser N. N. 6 t/v 
förkunskaper: 3.53.22 och 3.53.23 
litteratur: McGregor: The Professional Manager

4? чЗ
Beteendevetenskapernas forskningsmetoder (2)
Kursen skapar färdighet att kritiskt granska beteendevetenskapliga 
undersökningar ur metodologisk synpunkt samt planera och 
lysera experiment
höstt 1 ht föreläser prof Häkkinen 4 t/v 
höstt håller ass Laine räkneövningar 2 t/v 
förkunskaper: 3.53.22, »3.53.23 
litteratur: Magnusson: Testteori

3.53.

ana-

: 3
' y

3.53.51 Industrihygien (2)
Efter kursen kan den studerande planera arbetsmiljö och arbets
process och förbättra dem så, att varken arbetsmiljöns allmänna, 
kemiska eller fysikaliska faktorer riskerar människans hälsa 
vårt 2 ht föreläser och leder övningar dipi ing Lehtinen och fil kand 
Siltanen 6 t/v

JL

3.53.56 Arbetsskydd (2)
Syftet är att ge grundkunskap i arbetsskydd så, att den som full
gjort kursen kan delta i förbättring av arbetshälsa och -skydd på 
arbetsplatsen
höstt 1 ht föreläser doc Blanz 4 t/v 
höstt övningar, specialarbeten 2 t/v

3.53.70 Specialarbeten i arbetspsykologi (2—4)
Efter det utförda arbetet kan den studerande självständigt göra en 
ganska omfattande beteendeundersökning eller litteraturöverblick 
samt kan kritiskt bedöma en arbetspsykologisk undersökning och 
teoribildning
höstt och vårt enligt överenskommelse
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3.53.80 Grundkurs i arbetarskydd, processindustri (2)
Om kurs anmäles i början av höstt

3.53.81 Grundkurs i arbetarskydd, byggnadsindustri (2)
Om kurs anmäles i början av höstt

3.53.82 Grundkurs i arbetarskydd för Ko- och S-avdebingarna (2) 
Om kurs anmäles i början av höstt

3.53.83 Fortsättningskurs i arbetarskydd 
Om kurs anmäles i början av vårt

VVS-TEKNIK
prof Olavi Vuorelainen, Ko 310, C-684 

tekn stud Kalevi Kännö, Ko 309, C-683 
Strömningslab 204, C-269 
lab sekr Irma Härmä, Ko 311, C-685
laboratorieingenjör
dipi ing Olli Seppänen, Strömningslab 301, C-259 
assistenter:
dipi ing Erkki Anttila, Ko 309, C-683 
tekn stud Max Hallikainen, Strömningslab, C-265 
dipi ing Kauko Hannukainen, Ko-309, C-683 
dipi ing Esko Kukkonen, Strömningslab, C-269 
dipi ing Matti Niemi, Ko, C-683 
dipi ing Ossi Rauno
dipi ing Matti Valtiala, Strömningslab, 0269 
speciallärare:
dipi ing Ilmari Lahtinen, Ins tsto KONTEST, tel 658 511 
dipi ing Toivo Lehto, Kylmätekniikka Oy Ins tsto, tel. 492 789 
dipi ing N. N.

3.85.05 WS-teknik I (11)
Kursens ändamål, som långt fackämne, är att ge studerande grund
kunskaper i värme-, ventilations- och sanitetsteknik 
höstt och vårt föreläser prof Vuorelainen 3 t/v

3.58

ass
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höstt planeringsövningar 2 t/v och vårt 4 t/v (1 st) 
kurslitteratur: Vuorelainen, LVI-tekniikka Ij ... I5 (TKY kompen
dier), Rakennusten vesijohdot ja viemärit 
kursfordringar: kurslitteratur, övningarna

3.58.06 VVS-teknik I, kort kurs (8)
Kursens ändamål, som kort fackämne eller som valfri kurs, är att 
ge grundkunskaper i värme-, ventilations- och sanittestekniken 
höstt och vårt föreläser prof Vuorelainen 3 t/v 
kurslitteratur: Vuorelainen, LVI-tekniikka Ii ... I5

3.58.10 VVS-teknik II, fortsättningskurs (15)
Kursens ändamål är att ge en tillräcklig grund i VVS-teknik åt 
studerande, som efter slutförd kurs har förutsättningar att verka 
inom VVS-branschen i planerings-, utvecklings- och forsknings
uppgifter
höstt och vårt föreläser prof Vuorelainen 2 t/v 
höstt och vårt planeringsövningar 4 t/v (2 st) 
laboratorieövningar 4 t/v 
förkunskaper: 3.58.05 (åhörd)
kurslitteratur: föreläsningskompendier och annat material utdelat 
under föreläsningarna

3.58.16 VVS-teknik för arkitektavdelningen (2)
Kursen omfattar VVS-teknikens grunder och tillämpningar för 
byggnads- och samhällsplanering 
höstt föreläser dipi ing N. N. 2 t/v 
höstt övningar 2 t/v och vårt 3 t/v

3.58.25 Kyltebik (3)
Kursens ändamål är att klargöra de allmänna grunderna för pla
nering och kalkylering av kyltekniska apparater och anläggningar 
höstt och vårt föreläser dipi ing Lehto 2 t/v 
vårt räkneövningar 2 t/v 
planeringsövningar 2 t/termin (1 st)
laboratorioarbeten 4 t/termin, exkursioner 2 t termin (2 st) 
kurslitteratur: föreläsningarna, övningarna

Ko



224

3.58.30 VVS-monteringsteknik (4)
Kursens ändamål är att framlägga inom VVS-tekniken förekom
mande material och element, officiella förordningar berörande VVS- 
branschen samt WS-anläggningens anslutning till byggnadshelheten. 
Undervisning ges ytterligare i hållfasthetsberäkning för rör 
höstt och vårt föreläser dipi ing Laitinen 2 t/v 
vårt planeringsövningar 2 t/v (1 arbete) och exkursioner 
kurslitteratur: kompendierna

ENERGIHUSHÅLLNING OCH KRAFTVERKSLÄRA

prof N.N., Ko 315, C-689
assistent: dipi ing Eskola Ko 316, C-690

3.59

3.59.05 Grundkurs i energihushållning och kraftverkslära (2)
Kursen strävar till att ge en helhetsbild av energibehovets och
energiproduktionens väsen
vårt föreläser prof N. N. 2 t/v
vårt räkneövningar 2 t/v
kurslitteratur : studiekompendierna

3.59.10 Fortsättningskurs i energihushållning (3)
Kursen meddelar kunskaper i växelverkan mellan energihushållning 
och det övriga ekonomiska livet samt de olika energiproduktions
formernas teknisk-ekonomiska egenskaper 
höstt föreläser prof N. N. 3 t/v
höstt räkneövningar 3 t/v och konstruktionsarbeten 24 t 
förkunskaper: 3.59.05 
kurslitteratur: kurskompendier

3.59.15 Fortsättningskurs i kraftverkslära (6)
Kursens avsikt är att bibringa kunskaper i kraftverkens struktur 
och egenskper med avseende å dessas planerings- och driftsuppgifter 
höstt och vårt föreläser prof N. N. 2 t/v
höstt och vårt demonstrationer och praktiska övningar 8 + 8 t
vårt räkne- och konstruktionsövningar 4 t/v
samt konstruktionsarbete 80 t
förkunskaper: 3.59.05
kurslitteratur: kurskompendier
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SKEPPSBYGGNADSLÄRA (skeppsbyggnadsteknik) 
professor Jan-Erik Jansson, Ko 402, С-701 
tf professor John Holmström, Ко 403, C-702 (L 211, К-959) 
overassistent dipi ing Max Honkanen, Ко 403, С-702 
assistent dipi ing Tuomo Karppinen, L 120, С-954 
timassistent dipi ing Manti Suortti, Ko 403, C-702 
speciallärare:
dipi ing Heikki Kytölä, Ko 404 
dipi ing Erkki Mikkola, Ko 404 
dipi ing Simo Seppälä, Ko 404 
expedition L 121, С-955

3.62

3.62.07 Grundkurs i skeppsbyggnadsteknik (4)
Kursens undervisning koncentreras huvudsakligen på optimering av 
fartygskonstruktionen varvid grunderna i skeppsbyggnadsteknik pre
senteras så, att de studerande skall kunna tillämpa grundkunska
perna i den allmänna planeringen och dimensionsoptimeringen av 
fartyg
höstt föreläser tf prof Holmström 4 t/v 
höstt räkneövningar 1 t/v 
höstt konstruktionsövningar 4 t/v 
höstt exkursion till varv eller fartyg 
förkunskaper: 3.24.20, 3.76.00, 0.01.15, 0.01.27 
kursfordringar: föreläsningarna och utdelat material under före
läsningarna, övningarna

3.62.12 Fortsättningskurs i skeppsbyggnadsteknik (12)
Under kursen sker en koncentration på analysen av skeppsbygg-
nadstekniska hållfasthetsproblem och på optimering av skepps-
konstruktioner så, att de studerande skall kunna tillämpa de till-
budsstående metoderna vid problemlösningar
vårt föreläser prof Jansson 4 t/v
vårt räkneövningar 1 t/v
vårt konstruktionsövningar III årsk 4 t/v
IV årsk 4 t/v och höstt IV årsk 4 t/v
förkunskaper: 3.62.07, 0.49.40
kursfordringar: föreläsningarna och utdelat material under före
läsningarna, övningarna
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3.62.14 Skeppsbyggnadsteknikens specialfrågor (2)
Kursens målsättning är en presentation av fakta om de specialbe- 
tonade skeppstekniska prob em, vilka inte de andra kurserna be
handlar så, att de studerande lär sig lösningsmetoderna för sådana 
problem
vårt föreläser dipi ing Honkanen 2 t/v 
vårt räkneövningar 1 t/v 
förkunskaper: 3.62.07 
kursfordringar: föreläsningarna, övningarna

3.62.15 Varvsteknik (4)
Under kursen ges grunderna i skeppsbyggnadens produktions
metoder
höstt och vårt föreläser dipi ing Kytölä 2 t/v 
höstt och vårt övningar 2 t/v 
kursfordringar: föreläsningar, övningsarbete

3.62.20 Fartygsmaskinerier (4)
Kursen ger en allmän bild av de i fartygen erforderliga maskineri
systemen, deras dimensionering och växelverkan inom fartygs- 
planeringen
höstt och vårt föreläser dipi ing Seppälä 3 t/v 
höstt och vårt övningar 3 t/v
kursfordringar: föreläsningarna, Ths kompendium 156: Laivojen 
koneistot

3.62.25 Fartygsdieselmotorer (2)
Under kursen undervisas fakta om skeppsdieselmotorer, bränsle- 
och smörjmedel samt maskindynamik 
höstt föreläser N. N. 2 t/v
kursfordringar: föreläsningarna, Ths kompendium 156: Laivojen 
koneistot, osa B Vääntövärähtelyt

3.62.30 Fartygs elektriska utrustning (2)
Kursen ger fakta om fartygs elektriska utrustning, dess uppbyggnad
och egenskaper samt härpå ställda fordringar
vårt föreläser dipi ing Mikkola 2 t/v
förkunskaper: 1.55.04
kursfordringar: föreläsningarna
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HYDRAULISKA MASKINER 

prof Paul A. W u o r i Ko 333, C-695, ti, 
assistenter:
teknolog Pertti Lehikoinen Ko 332, C-694, ti 13—14 och 
17—20
dipi ing Eero Johansson
dipi ing Harri Malmgren Ко 332, С-694, ti 17—20 
dipi ing Erkki Niemi Ко 332, C-694, ti 17—20 
dipi ing Matti Tuominen Ко 332, С-694, ti 17—20

3.64

to 13—14

3.64.05 Teknisk hydromekanik (4)
täcker delvis kurserna 0.05.41 och 0.05.42
Avser att ge en allmän bild av den del av hydromekaniken som
är av intresse för de konstruktörer som arbetar med strömnings-
maskiner eller inom facket VVS
prof Wuori föreläser 4 t/v under höstterm
räkneövningar 2 t/v under höstterm
2 laboratorieövningår under höstterm

\

3.64.10 Pumpar (4)
täcker delvis kursen 3.64.11 och är främst avsedd för dem som 
studerar VVS-teknik
En av de centrala kurserna inom konstruktörsutbildningen. Kursen 
ger de grundläggande insikterna i huru pumpar konstrueras 
prof Wuori föreläser 2 t/v under höstterm., 1 lab. övning 
under höstterm., som programarbete under höstterm. 
konstruktion av en pump c:a 100 t 
förkunskaper: 3.64.05 (föreläsningarna bör ha åhörts)

3.64.11 Pumpar (6)
täcker helt kursen 3.64.10. Skiljer sig från den enbart däri att
programarbetet är mera krävande
prof Wuori föreläser 2 t/v under höstterm.,
1 lab.övning under höstterm. samt som programarbete 
konstruktion av en pump under höstterminen ca 180 t 
förkunskaper: 3.64.05 (föreläsningarna bör ha åhörts)
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3.64.15 Hydraulteknik (7)
Den viktigaste kursen inom fackämnet hydrauliska maskiner. Den 
ger grundläggande insikter i konstruktion av hydrostatisk och 
hydrodynamisk effektöverföring 
prof Wuori föreläser 3 t/v under vårterm.,
3 lab övningar under vårterminen, 2 programarbeten under 
vårterminen av vilka det ena är konstruktion av en 
hydraulisk komponent och det andra är konstruktion 

hydraulisk krets
förkunskaper: 3.64.05 (föreläsningarna bör ha åhörts)

METALLTEKNOLOGI
prof N. N., laboratoriet för Metallteknologi 203, C-645 
dosenter:
prof Asan ti, STF/lab för metallurgi, tel 460 011/277 
(gjuteriteknik)
prof Heiskanen, 203, C-645
fil dr Salokangas, STF/lab för Metall teknologi, tel 460 011/277 
(materialprovning) 
lab ingenjör: Kari, 210, C-651 
assistenter:
dipi ing Jaakkola, lab för Metallteknologi 208, С-650 
(metallärans grunder och metallteknologi) 
dipi ing Rajamäki, lab för Metallteknologi 208, С-650 
dipi ing Niskanen, lab för Metallteknologi 205, С-647 
(gjuteriteknik)
dipi ing Karppi, lab för Metallteknologi 209, С-641 
( svetsningsteknik ) 
speciallärare:
dipi ing Autere, Ко 222 (gjuteriteknik) 
dipi ing Lindblad Ко 105 (svetsningsteknik) 
kansli: Länsikorpi, lab för Metallteknologi 221, C-649

3.67.02 Metallärans grunder I (3)
kursen bibringar grundkunskaper i metallära, vilka ligger som
grund för undervisningen i övriga kurser
vårt föreläser N. N. 2 t/v
vårt seminarier 2 t/v
förkunskaper: —

av en

3.67
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3.67.03 Metallärans laboratoriearbeten (3)
Kursen ger insikter i metallärans viktigaste laboratorieforsknings- 
metoder och under kursens gång utförs 4 övningarbeten, vilka kan 
utföras på av de studerande fritt vald tid
förkunskaper: 3.67.02; ansluter sig till kurserna 3.67.02 och 
3.67.06

3.67.06 Metallärans grunder II; stålens metallära (3) 
höstt föreläser N. N. 2 t/v 
höstt seminarieövningar 11X2 t/v 
förkunskaper: 3.67.02 (tenterad)

3.67.07 Metallärans grunder III; gjutjärnens metallära (1) 
vårt föreläser N. N. 5x2 t/v 
vårt seminarieövningar 4X2 t/v
förkunskaper: 3.67.02 (tenterad), 3.67.06 (åtminstone godkända 
seminarieövningar) eller motsvarande kunskaper vid V-avdelningen

3.67.08 Metallärans grunder IV; metallära för koppar, zink, nickel och 
Ыу (1)
vårt föreläser N. N. 5X2 t/v 
vårt seminarieövningar 4X2 t/v 
förkunskaper: 3.67.02 (tenterad)

3.67.09 Metallärans grunder V; metallära för lättmetaller, Al,
Mg, Ti (1)
vårt föreläser N. N. 5X2 t/v 
vårt seminarieövningar 4X2 t/v 
förkunskaper: 3.67.02 (tenterad)

3.67.10 Ickeförstörande materialprovningsmetoder (2) 
vårt föreläser doc Salokangas 2 t/v 
vårt övningar 2 t/v 
förkunskaper: 3.67.02
kursfordringar: meddelas i studieguiden och i ett separat kom
pendium
rekommenderas för studeranden på IV kursen, ansluter som val
bar kurs till metallteknologins fackämne
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3.67.15 Metall teknologi I; verkstads- och metallproduktions
industrins varmebehandlingsteknik (3) 
höstt föreläser prof N. N. 2 t/v 
höstt seminarieövningar i grupper 3 t/v 
förkunskaper: 3.67.05 eller 3.67.02 + 3.67.06 (tenterade)

3.67.20 Metallteknologi III; val av metalliska konstruktionsmaterial 
för maskinbyggnad (3) 
vårt föreläser prof N. N. 2 t/v 
vårt seminarieövningar i grupper 3 t/v 
förkunskaper: 3.67.05 eller 3.67.02 + 3.67.06 (tenterade)

3.67.51 Grundkurs i svetsning (2)
höstt föreläser dipi ing Lindblad 2 t/v
förkunskaper: 3.67.02 + 3.67.06 eller motsvarande kurser på V- 
avdelningen

3.67.52 Gnmdövningar i svetsning (1)
höstt svetsningsövningar, demonstrationer och seminarieövningar i
grupp samt hemarbeten
förkunskaper: 3.67.51 (kan utföras parallellt)

3.67.56 Fortsättningskurs i svetsning (2) 
vårt föreläser speciallärare 2 t/v 
förkunskaper: 3.67.51

3.67.58 Fortsättningskurs i svetsning, övningar (1)
vårt seminarieövningar, demonstrationer och övningsarbeten huvud
sakligen i grupper samt seminarieföredrag
förkunskaper: 3.67.51, 3.67.52 samt 3.67.56, som kan utföras 
parallellt

3.67.60 Gjuteriteknik I; grundkurs (2)
Kursen behandlar konstruktionsplanering av gjutgods, val av ma
terial, val av gjutmetod, samt produktionsplaneringens skeden 
höstt föreläser dipi ing Autere 2 t/v 
seminarie- och laboratorieövningar 2 t/v 
kurslitteratur: Tekniikan käsikirja 8. delen ss. 263—392 
rekommenderas: Östberg: Valukappleiden rakennesuunnittelu
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3.67.65 Gjuteriteknik II; fortsättningskurs (3)
Kursen behandlar detaljerat frågor som rör formning, framställning 
av kärnor, smältning, gjutning och gjutgodsets efterbehandling 
vårt föreläser dipi ing Autere 2 t/v 
vårt seminane- och labora torieövningar 2 t/v 
förkunskaper: 3.67.60
kurslitteratur: Autere, Ingman, Tennilä: Valimotekniikka

3.67.67 Gjuteriteknik III; gjuterimetallurgins specialfrågor (1) 
vårt föreläser doc Asanti 1 t/v 
förkunskaper: 3.67.60

3.99 DATABEHANDLINGSLÄRA
prof Hans E. Andersin Ko 226, C-680
bitr prof N. N.
bitr prof N. N.
assistenterna Ko 224, C-678
kansli Ko 236, C-679

3.99.00 Introduktion i programmering (2)
Kursen innehåller databehandlingens grundbegrepp, datorns använd
ning i tidsledning och programmeringsspråket BASIC 
höstt under tentperioden TkL Syrjänen föreläser enl. avtal 
delvis i form av TV-undervisning
kurslitteratur: Tietojenkäsittelyn peruskurssi, OtaDATA 1974

3.99.05 Introduktion i databehandling (2 + 1)
Kursen behandlar datorn och dess funktionsprinciper, filer, data- 
behandlingstillämpningar samt ADB:s inverkan på samhället. Kurs
en innehåller de grundkunskaper om ADB, som varje ingenjör 
behöver
höstt och vårt l:sta ht bitr prof N. N. föreläser 4 t/v 
förkunskaper: introduktion i programmering 
kursfordringar: föreläsningarna, programmeringsspråket Fortran 
eller Algol (tent + övningsarbete i programmering)
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FACKÄMNESKURSERNA I DATABEHANDLINGSLÄRA

3.99.10 Specialarbete i databehandlingslära (3)
Specialarbetet är en självständig studie av ett avgränsat problem 
mom databehandlingsläran eller ett självständigt planeringsarbete. 
Tidpunkten för arbetet kan väljas fritt

3.99.11 Systemplanering (4)
Kursen bildar stommen för undervisningen i administrativ data
behandling. Kursen innehåller grunderna i teorin för informations
system och praktiska planeringsmetoder. Som övningsarbete själv
ständig planering av ett informationssystem med hjälp av i kursen 
genomgångna. planeringsmetoder 
vårt N. N. föreläser enl avtal 
förkunskaper: introduktion i databehandling 
kursfordringar: föreläsningarna, övningsarbete

3.99.12 Datorns arkitektur I (2)
Datorns uppbyggnad; ett enkelt exempel på en dator och dess 
funktion, minnen och deras funktion, styrenheten, brytsignaler samt 
in- och utmatning
höstt l:sta ht TkL Sulonen föreläser 4 t/v
förkunskaper: introduktion i databehandling, assemblyspråk

3.99.13 Datorns arkitektur II (2)
Mikroprogrammering, analys av en exempeldator 
höstt 2:a ht TkL Sulonen föreläser 4 t/v 
förkunskaper: datoms arkitektur I
ett specialarbete inom ämnet rekommenderas kursen föreläses 
vartannat läsår

3.99.14 Operativsystem I (2)
Datoms apparatur ur operativsystemets synvinkel, principerna för 
operativsystem: behandlingen av minnen och processorer, åtgärder 
vid in- och utmatning samt filsystem 
vårt l:sta ht N. N. föreläser 4 t/v 
förkunskaper: datoms arkitektur I
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3.99.15 Operativsystem II (2)
Teoretiska sätt att granska ett operativsystem, genomgång av ett
konkret exempel på ett operativsystem
vårt 2:a ht N. N. föreläser 4 t/v
förkunskaper: operativsystem I
ett specialarbete inom ämnet rekommenderas
kursen föreläses vartannat läsår

3.99.16 Produktionsplaneringens ADB-metoder (1)
Kursen behandlar olika slags problem, som uppkommer vid pro
duktionsplanering, och deras lösning med hjälp av ADB 
vårt N. N. föreläser enl. avtal 
förkunskaper: introduktion i databehandling

3.99.17 Projektverksamhet (2)
Kursen fördjupar sig i problem, som rör ledning av ADB-projekt 
och presenterar tidsplaneringsnätverk och andra hjälpmedel 
vårt N. N. föreläser enl. avtal 
förkunskaper: systemplanering 
kursfordringar: föreläsningarna, övningsarbete

3.99.18 Programmeringsteknik (2 + 2)
Organisering och utförande av programmeringsarbete ; hjälpmedel 
för programmering, principerna för strukturerad och top-down 
programmering
höstt prof Andersin föreläser enl. avtal 
förkunskaper: introduktion i databehandling

3.99.19 Pragrammeringsspråkens teori (2)
Klassificering av programmeringsspråk, assemblerns funktion och 
behandling av makros, länkningsprocesser, semantiska modeller för 
problemorienterade programmeringsspråk 
vårt N. N. föreläser enl. avtal
förkunskaper: introduktion i databehandling, assemblyspråk 
kursen föreläses vartannat läsår
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3.99.20 Kompilatorer (2)
Problemet med automatisk översättning av språk, syntax och 
syntaxanalys, översättning av ett problemorienterat programme
ringsspråk till maskinspråk, optimering av koden 
vårt N. N. föreläser enl. avtal 
förkunskaper: programmeringsspråkens teori 
kursen föreläses vartannat läsår

3.99.21 Datastrukturer (2)
I kursen behandlas de vanligaste datastrukturerna såsom stack, kö, 
olika slags träd och nät samt algoritmer för deras behandling 
höstt N. N. föreläser enl. avtal 
förkunskaper: introduktion i databehandling

3.99.22 Filer (2)
Kursen behandlar filstrukturer, databaser samt metoder för pla
nering av filer
vårt N. N. föreläser enl. avtal
förkunskaper: datastrukturer
kurslitteratur: Tiedostorakenteet, OtaDATA 1973

3.99.23 System för databashantering (2)
Genomgång av existerande system för databashantering, med vilka 
man kan skapa och uppdatera filer, ordna data samt framställa 
önskade rapporter
kursen föreläses inte under läsåret 1974 ... 75
förkunskaper: filer
kursen föreläses vartannat läsår

3.99.24 Simulering (2)
Kursen behandlar numerisk simulering med dator som en metod
att studera komplicerade system. Simulermgstekniker och olika
slags simuleringstillämpningar genomgås
höstt N. N. föreläser enl. avtal
förkunskaper: introduktion i databehandling
kursfordringar: föreläsningarna, övningsarbete
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avläggandet av en kurs i något simuleringsspråk parallellt med 
kursen rekommenderas
kurslitteratur: Andersin, Sulonen: Simuleringsteknik, studentlitte
ratur 1972

3.99.25 Operationsforskningens ADB-metoder (2)
I kursen genomgås olika datorers paket för matematisk pro
grammering
höstt DI Kangas föreläser enl. avtal 
förkunskaper: introduktion i databehandling 
kursfordringar: föreläsningarna, övningsarbete

3.99.26 Grafisk databehandling (2)
I kursen presenteras programmeringstillämpningar, där in- och ut
matningen sker i huvudsak grafiskt, närmast med hjälp av en 
bildskärm
kursen föreläses inte under läsåret 1974 ... 75 
förkunskaper: datorns arkitektur I 
ett specialarbete inom ämnet rekommenderas varmt 
kursen föreläses vartannat läsår

3.99.51—3.99.79 SPECIALKURSER I DATABEHANDLINGSLÄRA
Kurserna är i seminarieform. De omfattar både teoretiska och prak
tiska specialfrågor. Seminarierna kan också anslutas till licentiats
studier
Seminarieämnena presenteras i början av terminerna på institutio
nens anslagstavla

PROGRAMMERINGSSPRÅK

3.99.80 Fortran (1)
Fortran är ett mycket använt programmeringsspråk, som är avsett 
för teknisk-vetenskapliga tillämpningar. I kursen genomgås 
Fortran IV
höstt och vårt l:sta ht N. N. föreläser enl. avtal 
kursfordringar: föreläsningarna, övningsarbete 
kurslitteratur: Fortran ohjelmointiopas, OtaDATA 1974
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3.99.81 Algol (1)
Algol är ett i Europa utbrett programmeringsspråk. Det är det 
vanligaste språket för publicering av algoritmer. I kursen genomgås 
NU ALGOL, som är en utvidgning av Algol-60 och kan användas 
på Univac 1108
höstt och vårt N. N. föreläser enl. avtal
kursfordringar: föreläsningarna, övningsarbete
kurslitteratur: NU ALGOL ohjelmointiopas, OtaDATA 1974

3.99.82 Cobol (2)
Cobol är ett programmeringsspråk, som utvecklats för administra
tiva tillämpningar och som har goda egenskaper för filhantering 
vårt N. N. föreläser enl. avtal 
kursfordringar: övningsarbete, ingen tent 
kurslitteratur: Fontell: Cobol-ohjelmointi,
Univac: Cobol under Exec 8, Univac: American National Standard 
Cobol

3.99.83 Assemblyspråk (2)
Kursen avser att göra studenterna förtrogna med en stor dators 
symboliska maskinspråk. Samtidigt genomgås möjligheterna att 
med hjälp av assemblyspråk bättre än med problemorienterade 
språk använda sig av operativsystemens möjligheter. Datorn Univac 
1108 används som exempel 
höstt N. N. föreläser enl. avtal 
kursfordringar: övningsarbete, ingen tent 
kurslitteratur: Univac: Assembler

3.99.84 GPSS (1)
Simuleringsspråk närmast för simulering av kösystem 
höstt N. N. föreläser enl. avtal 
kursfordringar: övningsarbete, mgen tent 
kurslitteratur: GPSS ohjelmointiopas, OtaDATA 1974

3.99.85 Analitik (1)
Analitik är ett programmeringsspråk för datorn Mir-2. Språket 
lämpar sig främst för numerisk och analytisk behandling av pro
blem i tillämpade matematiken.
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höstt N. N. föreläser enl. avtal 
kursfordringar: övningsarbete, ingen tent

3.99.86 Snobol (1)
Snobol är ett problemorienterat programmeringsspråk avsett för be
handling av textsträngar. Snobol används allmänt i tillämpningar 
för symbolisk databehandlingf textbehandling m.m.) 
kursen föreläses inte under läsåret 1974 ... 75 
kursfordringar: övningsarbete, ingen tent

3.99.87 Lisp (1)
Lisp är ett programmeringsspråk för symbolisk databehandling. 
Med dess hjälp kan man bl.a. manipulera formler i sluten form 
kursen föreläses inte under läsåret 1974 ... 75 
kursfordringar: övningsarbete, ingen tent 
kurslitteratur: LISP-kielenopas, OtaDATA 1972

. 3.99.88 Simula (2)
Simula är ett Algol-baserat i Norge utvecklat allmänt programme
ringsspråk, som innehåller mångsidiga data- och kontrollstrukturer. 
Ett av Simulas användningsområden har varit simulering 
vårt N. N. föreläser enl. avtal 
förkunskaper: Algol
kursfordringar: övningsarbete, ingen tent

4 TRAFORADLINGSAVDELNINGEN

På träförädlingsavdelningen kan man avlägga lång och kort lärokurs i 
följande fem fackämnen: träkemi, pappersteknik, cellulosateknik, träets 
mekaniska teknologi och grafisk teknik.

Avläggande av examen
För diplomingenjörsexamen erfordras studier motsvarande 160 prestations- 
poäng samt ett godkänt diplomarbete. De 160 pp består av minst 70 pp i 
grundämnet, av minst 60 pp i fackämnena och valfria kurser. Studierna 
bör omfatta en lång lärokurs i fackämnet.
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Diplomarbetet motsvarar en kurs på 20 pp. Det utförs i ett ämne, som 
hänför sig till den långa lärokursen i fackämnet (huvudämnet).
Minst 24 veckors praktik (motsvarar 8 pp) erfordras på träförädlingsavdel
ningen, men man kan räkna sig till godo högst 30 veckor (10 pp).
Praktiken består av två delar: miljöpraktik och yrkespraktik. Obligatorisk 
miljöpraktik fordras 9 veckor (3 pp), men man kan räkna sig till godo 
högst 12 veckor (4 pp). Miljöpraktiken bör utföras antingen inom träför
ädlingsindustrin eller i en maskinverkstad.
Yrkespraktiken är obligatorisk för alla, som avlägger sitt huvudämne på 
träförädlingsavdelningen. Praktikbok över en yrkespraktikperiod erfordras. 
Av yrkespraktiken bör minst 9 veckor (3 pp) fullgöras vid till branschen 
hörande industrianläggning.
Grundämnet omfattar minst 70 pp och det består av obligatoriska, valfria 
och rekommenderade kurser. De obligatoriska kursernas andel är 56 pp 
medan de rekommenderade kurserna får utgöra högst 7 pp. De övriga 
kurserna bör väljas ur förteckningen över valfria kurser.
Avdelningens fackämnen består också av obligatoriska, valfria och rekom
menderade kurser. Rekommenderade kurser får man välja för högst 8—12 
pp vid en lång lärokurs och för högst 6—7 pp vid en kort lärokurs.
De långa lärokurserna i fackämnena på avdelningen består av minst 40 pp, 
och de korta av 15 pp med undantag av grafisk teknik, vars korta lärokurs 
består av minst 20 pp.
Alla långa lärokurser omfattar som obligatoriska kurser grundkursen och 
fortsättningskurserna i ämnet samt övningsarbeten i samband med fortsätt
ningskurserna.

Före år 1971 påbörjade studier.
De som påbörjat sina studier år 1971 avlägger första delen av diplom- 
ingenjörsexamen enligt läroprogrammet 1971—72, men avlägger andra 
delen enligt det nya läroprogrammet.
De som påbörjat sma studier år 1970 eller tidigare studerar enligt läro
programmet 1971—1972.
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0.01.05 Funktioner av flera variabler
Kort grundkurs i matematik I
Kort grundkurs i matematik II
Matematisk statistik
Korta övningar i tillämpad matematik
Grundkurs i fysik, värme- och
vågrörelselära
Grundkurs i fysik, el- och ljuslära 
Laboratoriearbeten i fysik, allmän kurs 
Teknisk mekanik 
Maskinritning
Maskinelementlärans grunder 
Elektroteknik 1 a 
Inledningskurs för programmering

.34

.35
.02.01

-21
.0324

.25

.54
.05.21
.41.21

.40
1.55.03
3.99.00

5.04.01
.35.02

Organisk kemi I 
Oorganisk kemi I
Laboratoriearbeten i oorganisk kemi.03

2. Allmänt tekniska och informativa delen

0.00.07 Utnyttjande av informationsmedia 
och -tjänster inom träförädling 
Mekanisk teknologi3.15.05

valfria kurser:

1. Matematisk-naturvetenskapliga delen

0.01.11 Matematiska metoder inom kemisk
teknik
Nomografi
Termodynamik

Medellång laboratoriearbetskurs 
i organisk kemi 
Grundkurs i fysikalisk kemi

.17
3.39.05

5.04.06

.31.04

2. Samhälls-ekonomiska delen

3.22.06 Grundkurs i industriell ekonomi
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3. Allmän teknisk och informativ del

Dynamiska system 
Kemisk apparatteknik I

1.74.00
5.42.01

rekommenderade kurser, högst 7 pp
1. Matematisk-naturvetenskapliga delen

Deskriptiv geometri 
Lineär algebra

Analysens numeriska metoder 
Försöksplanering
Grundkurs i atom- och kärnfysik
Kvalitetsteknik
Grundkurs i biokemi

0.01.14
24
■2У
.28

.02.18

.03.42
322.27
5.30.01

2. Samhälls-ekonomiska delen

Ekonomi I, grundkurs 
Ekonomi II, forsättningskurs 
Ekonomi III 
Ekonomi IV 
Ekonomi V
Allmän kurs i arbetspsykologi

0.07.05
.10
.15
.20
.26

3.53.05

3. Allmänt tekniska och informativa delen

Studieteknik0.00.15

.33-
Språk
Grundkurs i energihushållning och 
kraftverkslära
Inledningskurs för databehandling 
Teknisk kemi

.91
3.59.05

3.99.05
5.40.01

4. Till fackämnen inledande kurser

Träkemi I, grundkurs 
Pappersteknik, grundkurs 
Cellulosateknik, grundkurs 
Träets mekaniska teknologi, grundkurs 
Skogsbruk
Grafisk teknik, grundkurs

4.19.01
.21.01
23.01
28.06

.10
.75.02

Anmärkningar:

2) Även^ursema 0.01.30 och 0.01.31 eller kurserna 0.01.32 och 0.01.33 godkännes, 
härvid rekommenderas att i det föregående fallet utbyta kursen 0.01.05 mot kursen 
0.01.06 och i det senare fallet utbyta kursen 0.01.05 mot kursen 0.01.09. Lägg märke 
till att kursen 0.01.05 skär kurserna 0.01.31 och 0.01.33.
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3) Kan ersättas med kursen 0.02.20.
4) Kan ersättas med kurserna 0.03.20 eller 0.03.22.
5) Kan ersättas med kurserna 0.03.21 eller 0.03.23.
6) Kan ersättas med kurserna 0.05.06, 0.05.11, 0.49.05 och 0.49.20.
7) Kan ersättas med kurserna 0.41.51 och 0.41.52.
8) Kan ersättas med kursen 5.35.41.

I fallen 1)—8) ökar de obligatoriska kursernas andel med de rekommenderades andel 
minskar med motsvarande pp-värdena.

9) Kan ersättas med kursen 0.01.07.
10) Kan ersättas med kursen 5.31.02.
11) För kurserna 0.00.33, 0.00.40—0.00.42, 0.00.54—0.00.56, 0.00.80, 0.00.81, 0.00.83 

får man inga prestationspoäng, om man har avlagt i fråga varande språk som obliga
toriskt språk i studentexamen

Fackämnena

Valet av den långa lärokursen i det första fackämnet (huvudämnet), i vilket 
diplomarbetet utföres, sker på våren under II årskursen. Om gallring måste 
företas, sker det på basen av framgång i studierna. År 1973 utfördes gall
ringen enligt följande formel:

=^-h)V •sp,

V = jämförelsepoängantal 
sp¡ = prestationspoäng av den utförda kursen 

= vitsord för kursen

Träförädlingsavdelningens elever kan också under vissa förutsättningar välja 
som huvudfackämne ett fackämne, som är gemensamt för flera avdelningar. 
Dessa är bl.a. matematik, operationsanalys, systemteori, personalförvaltning, 
ekonomi, databehandling, industriell ekonomi, kemi, kemins industriteknik 
och regleringsteknik.

4.19 TRÄKEMI

unsvarig lärare: professor Sjöström
Det främsta syftet med undervisningen i träkemi är att ge erforderliga 
grundkunskaper om träfiberbyggnaden, dess kemiska sammansättning och 
träförädlingsprocessens kemi.
Kurserna inom den långa lärokursen har närmast uppställts med tanke på 
befattningar som gäller planerings- och forskningsuppgifter inom träför
ädlingsindustrin.

4.21 PAPPERSTEKNIK

ansvarig lärare: professor R y t i

16 11332/74 P
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Syftet med undervisningen i pappersteknik är att förbereda studerandena 
för drifts- och processundersökningsuppgifter inom den kemiska träför
ädlingsindustrin.
Den långa lärokursen är närmast avsedd för dem som utbildar sig till 
processplanerare på området.

4.23 CELLULOSATEKNIK 

ansvarig lärare: professor V i r k o 1 a
Syftet med undervisningen i cellulosateknik är att förbereda studerandena 
för alla drifts- och processforskningsuppgifter inom den kemiska träföräd
lingsindustrin, men speciellt inom cellulosaindustrin. Den långa läro
kursen i cellulosateknik är avsedd för dem som utbildar sig till dnfts- 
och forskningsingenjörer vid cellulosafabriker (som framställer kemisk och 
halvkemisk massa), till processplanerare vid cellulosafabriker samt mark- 
nadsföringsingenjörer.

4.28 TRÄET MEKANISKA TEKNOLOGI

ansvarig lärare: professor N. N.
Syftet med undervisningen i träet mekaniska teknologi är att göra eleverna 
hemmastadda i bruks-, planerings-, undervisnings- och forskningsuppgifter 
inom träindustrin. Ämnet lämpar sig också för dem, som är intresserade av 
frarnställning och marknadsföring av den mekaniska träindustrins maskiner 
och anordningar.
Ämnets långa lärokurs är särskilt avsedd för dem, som tänkt sig bruks- 
och forskningsuppgifter inom mekanisk träindustri.

4.75 GRAFISK TEKNIK

ansvarig lärare: professor P e r i 1 ä
Syftet med undervisningen i grafisk teknik är att utbilda eleverna för 
bruks-, processforsknings- samt processplaneringsuppgifter inom träföräd
lingsindustrin.
Den långa lärokursen i grafisk teknik är avsedd för bruks-, planerings- eller 
forskningsuppgifter inom grafisk industri eller träförädlingsindustri, eller för 
dem som siktar på tekniska marknadsföringsuppgifter i den grafiska in
dustrins tjänst.

Studierådgivning
Allmän studierådgivning ges både av studierådgivaren, som är teknolog 
av högre kurs, och av studiesekreteraren.
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— Studierådgivaren är anträffbar i rum P 211 månd., onsd. och torsd 
kl. 11.00—12.30.

— Studiesekreteraren är anträffbar i rum P 211 månd.—fred. kl. 9—12.30. 

4.19 TRÄKEMI

professor Eero Sjöström, P 307, C-593 
laboratorieingenjör: tekn lic Eino Seppälä, P 304, С-589 
assistenter:
tekn lic Raimo Malinen, P 314, С-599 
dipi ing Olli Välttilä, P 303, C-570 
speciallärare:
fil lie Jan Janson, anträffbar efter föreläsningen 
docent Aarno Klemola, anträffbar efter föreläsningen 
tekn lic Eino Seppälä 
kansli P 306, C-592

4.19.01 Träkemi I; grundkurs (3)
Syftet med kursen är att ge studerande av träets kemiska för
ädlingsprocesser erforderliga grundkunskaper av vedens anatomi och 
dess beståndsdelars kemi, om kok- och blekprocessernas kemi, 
massornas kemiska egenskaper och analysmetoder samt om cellulosa
derivat
höstt föreläser prof Sjöström 3 t/v 
vart laboratoriearbeten och demonstrationer 30 t/v
kursfordringar: Sjöström: Puukemian perusteet, Jensen: Puukemia 
Rydholm: Pulping Processes (i lämpliga delar)

4.19.03 Träkemi II; fortsättningskurs (3.5)
Kursen förtydligar och kompletterar träkemins grunder, speciellt 
kemin vid träets kemiska förädlingsprocesser samt kolhydratkemin, 
i avsikt att utveckla en vid processforskning och -utveckling erfor
derlig färdighet
vårt föreläser prof Sjöström 3 t/v 
vårt exkursion
förkunskaper: 4.19.01 
kursfordringar: artiklar. ... utdelas under föreläsningar (också
i biblioteken vid P-avd). Guthrie & Honeyman: An Introduction to 
the Chemistry of Carbohydrates, Browning: The Chemistry of 
Wood (i lämpliga delar), Rydholm: Pulping Processes (i lämpliga 
delar)

som
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4.19.05 Träkemi III; forskningsmetoder (2)
Kursen behandlar inom träkemisk forskning använda preparativa 
metoder samt spektroskopiska och kromatogarafiska analysmetoder 
vårt föreläser prof Sjöström och spec lärare 2 t/v 
vårt demonstrationer och laboratoriearbeten 40 t/v 
förkunskaper: 4.19.01
kursfordringar (i lämpliga delar): Browning: Methods of Wood 
Chemistry I—II, WilUam—Fleming: Spectroscopic Methods in 
Organic Chemistry, Ettre—Zlatkis: The Practice of Gas Chromato
graphy

4.19.07 Träkemi IV; seminariekurs (1)
I kursen, vilken närmast är avsedd för fortsättningsstuderande och 
studerande som utför diplomarbete^ i träkemi, behandlas aktuella 
forskningsobjekt på träkemins omrade 
förkunskaper: 4.19.01, .03, .05
kursen är avsedd närmast för licentiander och för studeranden som 
utför diplomarbeten

4.19.09 Laboratorieövningar för fortsättningskurserna i träkemi (12.5)
Genom individuella övningsarbeten ges orientering att analysera 
speciella problem på träkemins område samt att lösa dessa med 
hjälp av litteratur och laboratorieförsök.
Laboratoriearbeten cirka 500 t i den långa lärokursen och 120— 
200 t i den korta lärokursen

PAPPERSTEKNIK

professor Niilo Ryti, P 209, С-579 
laboratorieingenjör:
fil mag Pertti Aaltonen, P 203, C-575 

assistenter:
dipi ing Matti Ropponen, P 204, C-575 
dipi ing Eero Eskelinen, P 235, C-582 
dipi ing Heikki Sara, P 202, C-574

speciallärare:
tekn dr Kari Ebeling
kansli P 208, C-578

4.21
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4.21.01 Pappersteknik I; grundkurs (3)
Huvuddragen av framställning av mekanisk massa och papper;
papperets uppbyggnad och egenskaper
höstt föreläser prof Ryti 3 t/v
vårt demonstrationer och laboratoriearbeten 30 t
kursfordringar: THS:s kompendium 289/70 i lämpliga delar

4.21.03 Pappersteknik II; fortsättningskurs (4.5)
Framställningsprocesser för mekanisk massa. Pappersframställnings- 
processer
höstt föreläser prof Ryti 2 t/v och vårt 3 t/v 
vårt exkursion 
förkunskaper: 4.21.01

4.21.05 Papperskemi (2)
Kemiska och fysikaliska företeelser vid pappersframställning
Papperets tillsatsmedel
vårt föreläser tekn dr Ebeling 2 t/v

4.21.09 Långa arbeten för fortsättningskurserna i pappersteknik (13.5)
Individuella laboratorie- och litteraturarbeten på pappersteknikens 
område
förkunskaper: 4.21.01
kursen kan avläggas endast av sådana, vilka avlägger kursen 
4.21.03, kursen är avsedd för dem, vilka väljer pappersteknik som 
huvudämne

4.21.10 Korta arbeten för fortsättningskurserna i pappersteknink (4)
Individuella laboratorie- och litteraturarbeten på pappersteknikens 
område
förkunskaper: 4.21.01
kursen kan avläggas endast av sådana, vilka avlägger kursen 
4.21.03, kursen rekommenderas endast för sådana vilka avlägger 
korta lärokursen i pappersteknik

4.21.15 Pappersteknik, seminariekurs (1)
I form av seminarieföredrag behandlas aktuella forskningsobjekt 
på pappersteknikens område
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vårt seminarium 1 t/v
förkunskaper: Di-examen, 4.21.01 och .03

CELLULOSATEKNIK

professor Nils-Erik V i г к о 1 a, P 305, C-591, fr 12—14 
biträdande professor N. N.
assistenter:
dipi ing Matti Hosia, P 102, C-590
tekn lic Carl-Anders Lindholm ,P 103, C-594
dipi ing Paavo Hotti, P 104, C-572
speciallärare:
tekn lic Hannu Nilsen
dipi ing Bengt Arhippainen
kansli P 306, C-592

4.23

4.23.01 Cellulosateknik I; grundkurs (3)
Kursen ger grundkunskaper åt studerande med cellulosateknik som 
huvudämne och lämpar sig även för övriga studerande av process
industri. I kursen behandlas i huvuddrag skogstillgångarna, träd
slagen, trädets uppbyggnad, virkesanskaffning och transport, fabriks- 
hantering av virke samt defibreringsprocesserna 
höstt föreläser prof Virkola 3 t/v 
vårt laboratoriearbeten och demonstrationer 30 t/v 
kursfordringar (i lämpliga delar): Aaltio, Puumassan valmistus, 
Rydholm, Pulping Processes, Macdonald & Franklin, Pulp and 
Paper Manufacture, Volume I, The Pulping of Wood

4.23.03 Cellulosateknik II; blekning, blekningskemikalier, framställning av 
dissolvingmassa, kokvariation, nyheter (2.5)
Kursen fördjupar och kompletterar grundkursen i avseende å 
blekning, framställning av blekningskemikalier, framställning av 
dissolvingmassa samt kokvariationer 
vårt föreläser prof Virkola 2 t/v; vårt exkursion 
förkunskaper: 4.23.01
kursfordringar (i lämpliga delar), Rydholm, Pulping Processes, 
Aaltio, Puumassan valmistus, Macdonald & Franklin, Pulp and 
Paper Manufacture, Volume I, The Pulping of Wood samt utvalda 
artiklar
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4.23.04 Åtgärder och anordningar som hänför sig till träförädlingsindustrins 
miljövård (0.5)
I kursen genomgås i korthet träförädlingsindustrins miljöpåverkan 
samt till buds stående åtgärder och anordningar för bekämpning 
av skadeinverkan
vårt föreläser tekn lic Nilsen 1 t/v ht

4.23.05 Cellulosateknik III, kemikalielinjens avdelningsprocesser (2)
Kursen fördjupar och kompletterar grundkursens uppgifter be
träffande avdelningsprocesserna vid massaframställningens kemi
kalielinje samt tillvaratagandet av biprodukter 
höstt föreläser prof Virkola 2 t/v 
förkunskaper: 4.23.01, .03
kursfordringar (i lämpliga delar): Aaltio, Puumassan valmistus, 
Rydholm, Pulping Processes, Macdonald & Franklin, Pulp and 
Paper Manufacture, Volume I, The Pulping of Wood, Proceeding 
of Symposium on Recovery of Pulping Chemicals samt utvalda 
artiklar

4.23.06 Grunderna i massatvätt samt indunstning och förbränning av 
avslut (1)
Kursen ger uppgifter om de fysikaliska, kemiska och matematiska 
grunderna för massatvätt samt indunstning och förbränning av 
avlut
höstt föreläser dipi ing Arhippainen 1 t/v 
förkunskaper: 4.23.01, .03

4.23.07 Cellulosateknik IV seminarium (2)
I seminariekursen genomgås de nyaste vinningarna inom forsk
ningen på cellulosateknikens område samt presenteras pågående 
diplom- och licensiatarbeten 
vårt leder prof Virkola seminarieövningarna, 
tidpunkten meddelas senare 
förkunskaper: 4.23.01, .03, .05
kursfordringar: under seminariet framkomna saker och artiklar 
enligt anvisning

4.23.09 Arbeten för fortsättningskurserna i cellulosateknik (12.5)
Laboratorie- och litteraturarbetena lär studerandena att utföra 
laboratorieförsök- och bestämningar samt ger en uppfattning om
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betydelsen av laboratorieförsök inom fabriksforskningsverksam- 
heten
förkunskaper: 4.23.01

4.23.90 Luftvård (2)
höstt föreläser bitr prof N. N. 2 t/v 
höstt demonstrationer och exkursioner 12 t

4.23.91 Av processindustrin förorsakade miljöproblem (2.5) 
vårt föreläser bitr prof N. N. 4 t/v 
ett litteraturarbete

4.28 TRÄETS MEKANISKA TEKNOLOGI
professor N. N., Pm 2, C-561
biträdande professor Jaakko Meriluoto, Pm 5, С-869 
laboratorieingenjör :
tekn lic Risto Juvonen, tjänstledig; tjänsten håndhaves av
dipi ing Erkki Tuompo, Pm 8, C-562
assistenter:
tekn stud Matti Kairi
dipi ing Timo Pöljö, Pm 6, C-563
tekn stud Veikko Tarvainen, Pm 9, С-566
speciallärare:
dipi ing Arto Usenius, anträffbar efter föreläsningarna 
dipi ing Matti Hosia, anträffbar efter föreläsningarna 
dipi ing Ilmari Solatie, anträffbar efter föreläsningarna 
kansli Pm 1, C-568

4.28.01 Träets mekaniska teknologi I; träets råmateriallära (3)
Kursen behandlar träets makroskopiska och mikroskopiska struktur,
träets fysikaliska egenskaper samt klargör möjligheterna att förbättra
ovannämnda egenskaper
vårt föreläser bitr prof Meriluoto 2 t/v
vårt laboratoriearbeten 3 t/v
kursfordringar: Kärkkäinen, Puun rakenteesta ja ominaisuuksista, 
i lämpliga delar och Kollman & Cote Jr, Principles of Wood 
Science and Technology, ss 1—52, 79—95 och 160—285
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4.28.02 Träets mekaniska teknologi II; mekanisk träindustri (7/2)
Kursen behandlar den mekaniska träindustrins utveckling och 
struktur samt koncentrerar sig i synnerhet på specialfrågor inom 
sågverksindustrin
höstt föreläser prof N. N. 2 t/v och vårt 2 t/v 
höstt laboratoriearbeten 6 t/v och vårt 6 t/v 
kursfordringar: Mekaaninen puuteollisuus, ss 1—300 och 1328— 
1359 samt övriga källskrifter enligt anvisning

4.28.04 Träets mekaniska teknologi III; träbearbetnings- och 
torkningsteknik (8/3)
Kursen omfattar träbearbetningsteknik, i vilken olika bearbetnings- 
metoder och -maskiner behandlas samt torkningsteknik för trä
varor och faner
höstt föreläser prof N. N. 2 t/v och vårt 2 t/v
höstt laboratoriearbeten 6 t/v och vårt laboratoriearbeten
specialarbeten och seminarieföredrag 7 t/v
kursfordringar: Mekaaninen puuteollisuus, ss 301—385, 646— 
709 och 1360—1413 samt övriga källskrifter enligt anvisning

4.28.06 Träets mekaniska teknologi, grundkurs (2)
Kursen strävar till att ge en översiktbild av Finlands skogstill
gångar, träets lämplighet för olika ändamål samt den mekaniska 
träindustrins viktigaste branscher 
höstt föreläser bitr prof Meriluoto 2 t/v

4.28.08 Arbeten för grundkurs (4)
I kursen ges orientering i tillverkning av den mekaniska trä
industrins produkter samt dessas egenskaper

4.28.10 Skogsbruk (2)
I kursen behandlas frågor rörande Finlands skogstillgångar samt
deras kvalitet, skötsel och användning, speciellt med tanke på
träförädlingsindustrin
vårt föreläser speciallärare N. N. 2 t/v
vårt övningar 12 t
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4.28.11 Träets mekaniska teknologi IV, träets limning och 
ytbehandling (3)
I kursen behandlas limningens teori, de viktigaste limnings- och 
ytbehandlingsmedlen samt väsentliga drag i limnings- och ytbe- 
handlingsprocesserna
höstt föreläser bitr prof Meriluoto 2 t/v 
höstt laboratoriearbeten
kursfordringar: Mekaaninen puuteollisuus, ss 1414—1527 och 
Baumann, Leime und Kontaktkleber

4.28.12 Träets mekaniska teknologi V, träskiveindustri (4)
Avsikten med kursen är att klarlägga huvuddragen i tillverkningen 
av faner, spånskiva och fiberskiva samt metoder för vidareförädling 
av dessa
höstt föreläser bitr prof Meriluoto 2 t/v och vårt 2 t/v 
höstt och vårt laboratoriearbeten
kursfordringar: Mekaaninen puuteollisuus, ss 388—644 och 837— 
1256 samt övriga källskrifter enligt anvisning

4.28.13 Träets mekaniska teknologi VI, snickeriindustri (3)
Kursen strävar att klarlägga huvudpunkterna i produktionsmeto
derna inom möbel- och byggnadssnickeriindustrin 
vårt föreläser bitr prof Meriluoto 2 t/v 
vårt laboratoriearbeten
kursfordringar: Mekaaninen puuteollisuus, ss 710—801 och 1257— 
1325 samt övriga källskrifter enligt anvisning

4.28.14 Träets mekaniska teknologi VII, fabriksplanering (4)
Avsikten med kursen är att ge en bild av de allmänna principerna 
vid fabriksplanering och utgör en grund för ett senare planerings
arbete
höstt föreläser bitr prof Meriluoto 2 t/v
i anslutning till kursen utföres ett större planeringsarbete,
vilket ansluter sig till den kemiska träindustrin
kursfordringar: Dolezalek, Planung von Fabrikanlagen, i lämpliga
delar
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4.28.15 ADB-tillämpningar inom mekanisk träindustri (3)
Avsikten med kursen är att klargöra uppbyggnaden och tillämp
ningen av ADB-system vid olika planeringsuppgifter inom den 
mekaniska träindustrin 
höstt föreläser dipi ing Usenius 2 t/v 
höstt övningar 3 t/v

4.28.20 Cellulosa- och pappersindustrins grunder (2)
Avsikten med kursen är att ge en allmän bild av råvarorna, fram
ställningsmetoderna och egenskaperna hos de färdiga produkterna 
inom cellulosa- och pappersindustrin 
höstt föreläser dipi ing Hosia 2 t/v 
vårt demonstrationer
laboratoriearbeten och räkneövningar 40 t
kursfordringar: Häggblom—Ranta, Sulfiitti- ja sulfaattiselluloosan 
valmistus, ss 1—285, Jensen, Puukemia Bl, 1—50, B2 1—6, ВЗ 
1—7, Parpala, Paperin valmistus, ss 1—39, 69—139, 148—160, 
Ryti, Paperin valmistus B2 5—10, 18—21, PI 1—28

4.28.21 Fabriksbyggnadslära (1)
Avsikten med kursen är att ge en allmän bild av till byggnadspla- 
neringen hörande frågor ur byggherrens synvinkel sett 
vårt föreläser dipi ing Solatie 2 t/v

4.28.22 Transportteknik (2)
Avsikten med kursen är att presentera olika transportsystem och 
transportörtyper samt till dimensioneringen hörande problem 
höstt föreläser dipi ing Poltto 2 t/v 
höstt planeringsövningar 2 t/v

4.75 GRAFISK TEKNIK
professor Olavi P e r i 1 ä, Pg 108,C-970 
laboratorieingenjör:
dipi ing Hannu Kautto, Pg 106, C-972 

assistenter:
dipi ing Hannu Saarelma, Pg 105, C-973 
dipi ing Pirkko Oittinen, Pg 105, C-973
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speciallärare:
dipi ing Mikko Manninen, Pg 208, VTT С-682 
tekn lic Heikki Huhtanen, Pg 006, С-975 
dipi ing Klaus Arho, Pg 006, С-975 
dipi ing Martti Pitkänen, Pg 006, C-975 
kansli Pg 107, C-971

4.75.02 Grafisk teknik, grundkurs (3)
grundläggande uppgifter om de tekniska processer, vilka används
inom den grafiska industrin
höstt 2 ht föreläser prof Perilä 6 t/v
vårt demonstrationer och laboratoriearbeten 30 t
kurslitteratur: föreläsningskompendier

4.75.04 Maskiner för grafisk teknik (5)
grundkonstruktionen hos de maskiner, vilka används inom de 
grafisk-tekniska processerna, samt dessa maskiners placering inom 
processen
vårt föreläser tekn lic Huhtanen och dipi ing Arho 3 t/v 
vårt fabriksexkursioner och övningar 80 t 
förkunskaper: 4.75.02

4.75.05 Pappersförädlingsteknik (2)
grundläggande uppgifter om pappersförädlingsprocesserna, de i dessa 
använda råvarorna samt de framställda produkterna 
höstt föreläser dipi ing Pitkänen 2 t/v 
höstt fabriksexkursioner 
förkunskaper: 4.75.02, 4.21.01

4.75.07 Reproduktionsteknik (3)
den till den grafiska tekniken hörande bildformningens teori samt 
inverkan av processbetingelserna på bildformningen 
vårt föreläser prof Perilä 3 t/v 
förkunskaper: 4.75.02
kurslitteratur: Graafinen tutkimuslaitos, Värikuvan reproduktio; 
Yule, Principles of Colour Reproduction; Noemer, Halftone Photo
graphy mm.
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4.75.10 Arbeten för fortsättningskurserna i grafisk teknik (12) 
förkunskaper: 4.75.01

4.75.11 Fotograferingsteknik (1.5)
principerna för bildformningen vid fotografering, egenskaper hos 
och framkallningsprocesser för ljuskänsligt material 
höstt föreläser dipi ing Manninen 9 veckor 2 t/v

4.75.12 Huvudråvaror och tryckpapper inom grafisk industri (0.5)
de trycktekniska egenskaperna (tryckbarhet och körbarhet) hos 
tryckpapper
höstt 1 ht föreläser prof Perilä 3 veckor 2 t/v 
förkunskaper: 4.75.02 och 4.21.01

4.75.13 Huvudråvaror, tryckfärg och limämnen inom grafisk 
industri (0.5)
tryckfärgernas och limmens trycktekniska egenskaper och samman
sättning
höstt 1 ht föreläser prof Perilä 4 veckor 2 t/v 
förkunskaper: 4.75.02

4.75.17 Licentiatseminarium inom grafisk teknik (1) 
om forskningsmetoder inom grafisk teknik 
vårt anordnar prof Perilä seminariet 
kursen är avsedd närmast för licentiander 
förkunskaper: 4.75.02, .04, .05, .07, .12 och .13

5 KEMISKA AVDELNINGEN

Kemiska avdelningen fungerar som en institution, vars fackämnen är kemi, 
kemisk fabriksteknik och teknisk biokemi.
Professurerna vid kemiska avdelningen är följande:
organisk kemi (prof Gripenberg)
biokemi (prof Kauppinen)
fysikalisk kemi (prof N. N.)
oorganisk kemi (prof N. N.)
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teknisk kemi (prof Harva) 
kemisk apparatteknik (prof Nordén) 
livsmedelsteknologi (prof N. N.)
Följande läroprogram, som följer prestationspoängsystemet, gäller för dem 
som påbörjat sina studier år 1970 eller senare. De som påbörjat sina 
studier tidigare studerar enligt läroprogrammet 1971—72.

Avläggande av examen
För diplomingenjörsexamen erfordras kurser motsvarande 160 prestations- 
poäng och ett diplomarbete som motsvarar 20 prestationspoäng. Examen 
består av grundämnet, åtminstone ett fackämne och valfria kurser.
Kemiska avdelningens grundämne bör inhålla kurser motsvarande minst 70 
prestationspoäng, av vilka 62 prestationspoäng bildas av obligatoriska kurser. 
Lång lärokurs i fackämnet omfattar minst 40 prestationspoäng och kort 
lärokurs minst 20 prestationspoäng. De obligatoriska kursernas andel av 
dessa poäng är ungefär hälften. Utom obligatoriska kurser bör ytterligare 
en viss fortsättningskurs eller kurskombination inom det område, där man 
ämnar göra diplomarbetet, avläggas. Studerande vid kemiska avdelningen 
bör avlägga en lång lärokäurs i åtminstone ett av kemiska avdelningens 
fackämnen.
I allt bör i examen ingå fackämnen för minst 60 prestationspoäng. Dessa 
kan samlas ur ett eller flera fackämnen. Samma kurs kan ingå i två skilda 
fackämnen, men minst hälften av minimifordringen bör bestå av andra 
kudser än de gemensamma. I de fordrade 60 prestationspoängen räknas 
en sådan kurs dock endast en gång.
Diplomarbetet utföres i allmänhet i anslutning till en lång lärokurs i något 
av kemiska avdelningens fackämnen. Det är möjligt att som dylikt (huvud) 
fackämne välja något av följande fackämnen utanför avdelningen: matematik, 
industriell ekonomi, internationell ekonomi, ekonomi, databehandlingslära 
och personaladministration. Härvid bör även avläggas lång lärokurs i något 
av kemiska avdelningen fackämnen.
Praktik är inte nödvändig vid kemiska avdelningen för dem som studerar 
enligt prestationspoängsystemet. Miljöpraktik godkännes till ett värde av 
högst 4 pp (12 veckor) och yrkespraktik till ett värde av högst 6 pp (18 
veckor). Närmare bestämmelser om praktik presenteras i kemiska avdel
ningens studiehandbok.
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1. matematisk-naturvetenskapliga delen:
0.01.05 Funktioner av flera variabler 
0.01.20 Inledning i numeriska analysis 
0.01.34 Kort grundkurs i matematik I 
0.01.35 Kort grundkurs i matematik II
0.02.21 Korta övningsarbeten i tillämpad matematik 
0.03.24 Grundkurs i fysik, värme- och vågrörelselära 
0.03.25 Grundkurs i fysik, el- och ljuslära 
0.03.54 Laboratoriearbeten i fysik, allmän kurs

2. allmänt tekniska och informativa delen:
0.00.15 Studieteknik
3.99.00 Inledningskurs för programmering

3. till fackämnen inledande kurser:
5.04.01 Organisk kemi I
5.04.08 Lång laboratoriekurs i organisk kemi
5.30.01 Grundkurs i biokemi
5.31.02 Fysikalisk kemi I
5.35.02 Oorganisk kemi I
5.35.41 Analytisk kemi
5.40.02 Teknisk kemi I
5.42.01 Kemisk apparatteknik I

Valfria kurser
1. matematisk-naturvetenskapliga delen:
0.01.06 Serier och funktionsteori
0.01.07 Specialfunktioner och integraltransformationer
0.01.11 Matematiska metoder inom kemisk teknik
0.01.01 Matematiks statistik
0.02.02 Sannolikhetskalkyl
0.02.18 Planering av beslut
0.03.42 Grundkurs i atom- och kärnfysik

2. sammhälls-ekonomiska delen:
0.07.05 Ekonomi I
0.07.10 Ekonomi II 
0.07.15 Ekonomi III 
0.07.20 Ekonomi IV 
0.07.26 Ekonomi V
3.22.05 Grundkurs i industriell ekonomi 
3.53.05 Allmän kurs i arbetspsykologi
3.53.56 Arbetsskydd
3.53.80 Grundkurs i arbetsskydd I
8.20.57 Miljövård 
2.29.15 Vattenlagstiftning
8.29.40 Obligations- och handelsrätt 
8.29.45 Arbetsrätt
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Grundämnet
Obligatoriska kurser (62 prestationspoäng)
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= Kursen kan ersättas med kurserna 0.01.23/24 Lineär algebra (3) och 0.01.27/28 
Analysens numeriska metoder (3).

= Om korta grundkurser i matematik ersättes med längre grundkurser, måste 
matematiska institutionens bestämmelser om hopsummering av delvis täckande 
kurser iakttagas.

3) = Förkunskaper: 0.01.30 och 0.01.31 Lång grundkurs i matematik I och II (7 + 7) 
PP).
Kurser som delvis täcker varandra.
Kurser som delvis täcker varandra.
Kurser som delvis täcker varandra.

För dem som påbörjat sina studier år 1970 utgöres grundämnet av kurser, 
som enligt läroprogrammet för läsåret 1971—72 var obligatoriska för års
kurserna I och II. På begäran kan grundämnet avläggas också enligt det 
nya läroprogrammet.

Fackämnen
Studerande vid kemiska avdelningen väljer på våren av andra studieåret 
åtminstone ett fackämne, s.k. huvudfackämne, i vilket han/hon ämnar göra 
diplomarbetet. Vid kemiska avdebingen har tillsvidare alla kunnat påbörja 
studierna av det önskade fackämnet. Om det blir nödvändigt att företa 
gallring, beslutes skilt om grunderna för denna.
De i kemiska avdelningens fackämnen ingående obligatoriska och valbara 
kurserna presenteras i avdelningens studiehandbok.

Kemi
Ansvarig lärare: professorerna Jarl Gripenberg, N. N. (fysikalisk kemi) och 
N. N. (oorganisk kemi).

4)
5)
6)
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3. allmänt tekniska och informativa delen: 
0.00.04 Informatik inom kemi 
0.00.29—Språk 
0.00.91 Teknisk mekanik 
0.41.25 Maskinritning 
0.41.45 Maskinelementlärans grunder 
1.55.03 Elektroteknik I a 
1.74.00 Dynamiska system 
3.99.05 Inledningskurs för databehandling 
4.19.01 Träkemi I 
4.23.01 Cellulosateknik I 
5.30.60 Allmän biologi 
5.30.62 Ekologi 
6.33.80 Mineralkemi 
6.37.07 Teoretisk processmetallurgi I 
6.45.01 Metallära I
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I fackämnet ingår kurser från områdena för oorganisk kemi, fysikalisk 
kemi och organisk kemi.
Uppgifterna inom ingenjörsyrket hänför sig främst till forskning och pro
duktutveckling.

Kemisk fabriksteknik

Ansvarig lärare: professorerna Olavi Harva och Harry V. Norden.
Den kemiska fabrikstekniken omfattar kurser från följande områden: tek
nisk kemi, kemisk apparatteknik, fabriksplanering och polymerteknologi. 
Kemisk fabriksteknik är ett område för tillämpad kemi. Som fackämne strä
var man till att däri ge kunskaper om olikartade arbetsmetoder — både 
kemiska och fysikaliska — inom kemisk industri, då syftet är att i indu
striell skala framställa olika produkter ur råmaterial.

Teknisk biokemi
Ansvarig lärare: professorerna Veli Kauppinen och N. N. (livsmedelstek
nologi).
Den tekniska biokemin omfattar kurser från följande områden: biokemi, 
mikrobiologi, vattenskydd, livsmedelsteknologi och bioteknik 
Biokemi och mikrobiologi är till sin grundkaraktär teoretiska, medan bio
teknik, livsmedelsteknologi och vattenskydd är tillämpningar av de ovan
nämnda.
En person, som studerar teknisk biokemi, har möjlighet att efter examen 
få anställning bland annat vid livsmedelsindustrin eller bioteknisk industri. 
Också processer som ansluter sig till miljövård behöver ingenjörer som har 
kunskaper och insikter i teknisk biokemi.
För tekniska biokemister lämpliga verksamhetsfält inom de ovannämnda 
områdena är tdl exempel industrins forsknings-, bruks och planeringsupp- 
gifter samt olika handels- och förvaltningsuppgifter.

Studierådgivning
Vid kemiska avdelningen ges allmän studierådgivnmg både av studieråd
givaren och av studiesekreteraren. Studierådgivaren är anträffbar under ter
minen på sina mottagningstider i rum C 208. Studiesekreteraren är anträff
bar i rum D 325 må—to kl. 9—15. Bådas telefonnummer är C-969. För 
studerandena ordnas allmänna rådgivningstillfällen åtminstone före valet 
av fackämne. Allmän handledning och exempel på kurskombinationer ges 
i avdelningens studiehandbok.

ORGANISK KEMI
professor Jarl Gripenberg, Ke D 307, С-766 
biträdande professor N. N., Ke D 309, C-765

5.04
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laboratorieingenjör:
dipi ing Pertti Sarkio, Ke D 322, C-787 

assistenter:
tekn lie Tapio Miettinen, Ke D 330, C-768 
tekn lie Seppo Pennanen, Ke D 330, C-767 
tekn lie Esko Pohjala, Ke D 330, C-789

speciallärare:
docent Johan B:son Bredenberg, Neste Oy, Kullo, 
anträffbar i samband med föreläsningarna 
N. N. (läkemedelskemi)

docenter:
tekn dr Carl Enebäck, Fermion Oy, Mankans, tel. 425 077 
tekn dr Mauri Lounasmaa, STF:s kemiska laboratorium, 
tel. 460 011
kansli Ke D 308, 0791

5.04.01 Organisk kemi I (3.5)
Kursens ändamål är att ge grundkunskaper i organisk kemi
höstt föreläser bitr prof N. N. 5 t/v
höstt repetitionsövningar 1 t/v
förkunskaper: 5.35.02
kurslitteratur: Enkvist, Organisk kemi

5.04.04 Kort laboratoriekurs i organisk kemi (2)
Kursen hör till fackämnet textilteknologi vid maskiningenjörsav- 
debingen. Kursens ändamål är att ge en orientering i arbetsmeto
der vid ett laboratorium för organisk kemi 
höstt laboratoriearbeten 80 t; bitr prof N. N. 
förkunskaper: 5.04.01 (tenterad)

5.04.06 Medellång laboratoriekurs i organisk kemi (3.5)
Kursen är avsedd för studerande vid träförädlingsavdelningen. 
Kursens ändamål är att lära utförandet av enkla synteser och 
analyser
höstt laboratoriearbeten 140 t; bitr prof N. N. 
förkunskaper: 5.04.01 (tenterad)
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5.40.08 Lång laboratoriekurs i organisk kemi (5.5)
Kursens ändamål är att lära utförandet av enkla synteser och 
analyser
vårt laboratoriearbeten 180 t; prof Gripenberg och bitr prof N. N. 
förkunskaper: 5.04.01 (tenterad)

5.04.12 Organisk kemi II (4)
Kursen är fortsättning till kursen 5.04.01 och den strävar till att 
ge en översikt av de viktigaste frågorna inom den organiska 
kemin
höstt föreläser prof Gripenberg 4 t/v
förkunskaper: 5.04.01 och 5.04.08 (för studerande på P-avd.
5.04.06)
kurslitteratur: Roberts—Stewart—Caserio, Organic Chemistry

5.04.21 Organisk kemi III (3)
Kursen omfattar ett fördjupat studium av specialfrågor inom 
organisk kemi
vårt föreläser prof Gripenberg 4 t/v 
förkunskaper: 5.04.12 och 5.04.40
kurslitteratur: Roberts—Caserio, Basic Principles of Organic 
Chemistry

5.04.23 Fortsättningskurs i organisk-kemiska laboratoriearbeten (3)

I kursen utföres mer fordrande Organiska synteser och analyser 
höstt laboratoriearbeten 90 t; prof Gripenberg 
förkunskaper: 5.04.08 (tenterad)

5.04.40 Organisk instrumentalanalys (3.5)
Kursens ändamål är att ge en översikt av bruket av de viktigaste 
instrumentalanalysmetoder i organisk kemi 
vårt föreläser bitr prof N. N. 2 t/v 
vårt seminarieövningar 2 t/v

5.04.60 Läkemedelskemi (2)
Kursen omfattar främst sådana syntes- och isoleringsmetoder av 
läkemedel, som har teknisk betydelse 
höstt föreläser speciallärare N. N. 4 t/v 
förkunskaper: 5.04.12
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5.04.62 Metallorganisk kemi (1)
I kursen behandlas metallorganiska föreningars egenskaper, reak
tioner och användning i industrin 
höstt föreläser doc Bredenberg som periodkurs 12 t 
förkunskaper: 5.04.12
kurslitteratur: Coates—Green—Powell—Wade, Principles of Orga- 
nometallic Chemistry

5.30 BIOKEMI
professor Veli Kauppinen, Ke C 324, С-759 
biträdande professor Raimo Määttä Ke C 320, С-937 
assistenter:
dipi ing Tarja Kujala, Ke C 314, C-938 
dipi ing Matti Vaheri, tf, Ke C 315, C-761 
speciallärare:
fil dr Erkki Oura, Oy Alko Ab, Sundholmsstranden 7, 
tel. 642 911
f il kand Pertti Saurola, Universitetets Zoologiska institution,
N. Jämvägsg. 13, tel. 447 414 
f il mag Eero Siltanen, Institutet för Arbetshygien,
Haartmansg. 2, tel. 413 622 
N. N. (allmän biologi) 
docenter:
prof Olavi Nikkilä, STF.s livsmedelslaboratorium, tel. 460 011 
f il dr Martti Nummi, STF:s biotekniska laboratorium, 
tel. 648 727
prof Heikki Suomalainen, Oy Alko Ab, Sundholmsstranden 7, 
tel. 642 911
kansli Ke D 419, C-741

5.30.01 Grundkurs i biokemi (1.5)
En kortfattad kurs i biokemi och mikrobiologi 
vårt föreläser bitr prof Määttä 2 t/v
kurslitteratur: Routh, Introduction to Biochemistry samt Wyss— 
Eklund. Micro-organisms and Man

5.30.12 Allmän biokemi (3.5)
Kursens ändamål är att ge deltagarna teoretiska biokemiska kun
skaper för den tekniska biokemins tillämpade kurser
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höstt föreläser prof Kauppinen 4 t/v 
förkunskaper: 5.30.01
kurslitteratur: Lehninger, Biochemistry, sidorna 1—480 eller Karl
son, Biochemie/Biochemistry

5.30.13 Övningsarbetskurser i biokemi (4.5)
Orienterande kurs i de allmännaste biokemiska arbetsmetoderna 
höstt laboratoriearbeten 60 t, litteraturarbete 
vårt laboratoriearbeten 48 t, räkneövningar
förkunskaper: 5.30.12 (arbeten och föreläsningar kan påbörjas 
samtidigt)

5.30.22 Livsmedelsbiokemi (1.5)
Kursens syfte är att göra de studerande förtrogna med biokemiska
processer inom livsmedelsområdet
vårt föreläser prof Kauppinen 2 t/v; exkursioner
förkunskaper: 5.30.11 eller 5.30.12 och 5.30.13
kurslitteratur: enligt överenskommelse

5.30.23 Specialkurs i biokemi (4.5)
En föreläsningskurs med varierande innehåll. Kursen behandlar
biokemiska specialfrågor och tillämpningar
höstt föreläser prof Kauppinen 2 t/v, ett seminarieföredrag
förkunskaper: 5.30.11 eller 5.30.12 och 5.30.13
kurslitteratur: enligt överenskommelse

5.30.24 Fortsättningskurs i övningsarbeten i biokemi (1.5)
På kursen får studeranden en uppfattning om användning av en 
mera omfattande metodisk enhet i biokemi 
höstt eller vårt laboratoriearbeten 60 t
förkunskaper: 5.30.23 (arbeten och föreläsningar kan påbörjas 
samtidigt)

5.30.41 Allmän mikrobiologi (2.5)
Kursens förra del orienterar studeranden i mikrobernas egenskaper, 
den senare delens ändamål är att ge en översikt av den tilläm
pande mikrobiologin
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höstt föreläser bitr prof Määttä 4 t/v 
förkunskaper: 5.30.01
kurslitteratur: i tillämpliga punkter Schlegel, Allgemeine Mikro
biologi eller Stanier—Doudoroff—Adelberg, General Microbiology 
eller Carpenter, Microbiology och Jay, Modern Food Microbiology

5.30.42 Övningsarbetskurs i mikrobiologi (2.5)
Kursens syfte är att göra de studerande förtrogna med de van
ligaste mikrobiologiska arbetsmetoderna 
höstt laboratoriearbeten 48 t, litteraturarbete 
förkunskaper: 5.30.41 (arbeten och föreläsningar kan påbörjas 
samtidigt)

5.30.43 Specialkurs i mikrobiologi (4 5)
En föreläsningskurs med varierande innehall. Kursen behandlar 
mikrobiologiska specialfrågor och tillämpningar 
vårt föreläser bitr prof Määttä 2 t/v, ett seminarieföredrag 
förkunskaper: 5.30.40 eller 5.30.41 och 5.30.42 
kurslitteratur: enligt överenskommelse

5.30.44 Fortsättningskurs i övningsarbeten i mikrobiologi (1.5)
På kursen utföres vanligen endast ett mera omfattande mikrobio
logiskt arbete, som ansluter sig till en större forskningsenhet 
höstt eller vårt laboratoriearbeten 60 t
förkunskaper: 5.30.43 (arbeten och föreläsningar kan påbörjas 
samtidigt)

5.30.50 Vattenskyddskemi och -biologi; för Ke-avd. (4)
Orienterande kurs i vattenekologin och limmologin, vattnets pro
cessteknik, vattenhygieniens grunder och miljögifter, industriav
fall och -avfalisvatten samt deras behandling och utnyttjande 
vårt föreläser bitr prof Määttä 3 t/v 
vårt räkneövningar 30 t, en planeringsövning, exkursioner 
förkunskaper: rekommenderas 5.30.01, 5.30.60, 5.30.62 
klrslitteratur: enligt överenskommelse
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5.30.51 Grundet i vattenskyddskemi och -biologi; för andra än Ke- och 
R-avd. (3)
Kursen är till sin teoretiska del i någon mån förkortad av kursen
5.30.50. Innehållet är annars detsamma
vårt föreläser bitr prof Määttä 2 t/v
vårt räkneövningar 30 t, en planeringsövning, exkursioner
förkunskaper: rekommenderas 5.30.01, 5.30.60, 5.30.62
kurslitteratur: enligt överenskommelse

5.30.52 Biologiska metoder för avfallsvattenbehandling; för R-avd. (2)
I kursen granskas avfallsvattensbehandlingens olika biologiska pro- 

och deras biokemi, aktivslammetod, uppdämning, biologisk 
filtrering samt slammets biologiska behandling 
höstt föreläser bitr prof Määttä 1 t/v 
höstt räkneövningar 24 t, en planeringsövning, exkursioner 
förkunskaper: rekommenderas 5.30.01, 5.30.60, 5.30.62 
kurslitteratur: enligt överenskommelse

tesser

5.30.60 Allmän biologi (1)
Kursens ändamål är att delvis repetera och komplettera skolkun
skaper i allmän biologi samt ge en grund för senare studier, som 
möjligen inriktas på miljövård 
höstt 2. halvt föreläser N. N. 4 t/v 
kurslitteratur: enligt överenskommelse

5.30.62 Ekologi (1)
Kursens ändamål är att ge en kortfattad översikt av ekologins 
grunder
höstt 2. halvt föreläser fil kand Saurola 4 t/v 
kurslitteratur: enligt överenskommelse

5.30.64 Biologiska markromolekylers forskningsmetoder (1)
På kursen förklaras metoder för rening och analysering av olika 
makromolekyler
vårt föreläser doc Nummi 1 t/v 
kursen föreläses under jämna år 
förkunskaper: 5.30.11 eller 5.30.12 och 5.30.13 
kurslitteratur: enligt överenskommelse
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5.30.66 Arbetshygien och industritoxikologi (1.5)
Kursens ändamål är att orientera i arbetshygieniens och industri- 
toxikologins grunder samt de fysikaliska och kemiska miljöfaktorer 
som förekommer under arbetsförhållanden. I kursen behandlas sär
skilt bruk av fördärvliga ämnen och deras verkan på människan, 
arbetshygieniska metoder och normer samt deras tillämpning 
vårt föreläser fil mag Siltanen 2 t/v, exkursioner 
kurslitteratur: J. B. Olishifski och F. E. McElroy, Fundamentals 
of Industrial Hygiene och D. H. K. Lee, Metallic Contaminants and 
Human Health, i tillämpliga punkter

5.30.68 Mikrobgenetik (1)
Grunder och tillämpningar i industriella mikrobernas genetik
höstt föreläser fil dr Oura 1 t/v
kursen föreläses under jämna år
förkunskaper: 5.30.40 eller 5.30.41 och 5.30.42

5.31 FYSIKALISK KEMI

professor N. N., Ke D 420, C-741
biträdande professor Göran Sundholm, Ke D 418, C-770
lektor N. N.
laboratorieingenjör:
dipi ing Väinö Vuorio, Ke D 416, С-778 

assistenter:
dipi ing Matti Lindström, Ke D 428, C-773 
tekn dr Simo Liukkonen, Ke D 439, С-790 
dipi ing Pekka Saikkonen, Ke D 411, С-772 
dipi ing Rauno Virtanen, Ke D 404, С-771

speciallärare:
tekn lic Robert Uhlenius, F-avd., rum 204, C-460 
kansli Ke D 419, C-741

5.31.02 Fysikalisk kemi I (4.5)
Den allmänna fysikaliska kemins första del, som innehåller termo
dynamikens grunder, termodynamikens tillämpningar och den elekt
rokemiska termodynamikens grunder
höstt och vårt föreläser tf bitr prof Liukkonen 4 t/v
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räkneövningar 2 t/v
förkunskaper: 0.01.34 och 0.01.35 eller 0.01.30 och 0.01.31 eller 
motsvarande svenska kurser (tenterad), 0.03.24 och 0.03.25, 
5.35.02 eller 5.35.07
kurslitteratur: Castellan, Physical Chemistry, 2. upplagan, kapitlen 
1—18

5.31.04 Grundkurs i fysikalisk kemi (4)
Kursens ändamål är att ge grundkunskaper i kemisk termodyna
mik, kinetik och de viktigaste fysikalisk-kemiska mätmetoderna 
närmast för träförädlingsavdelningens behov 
vårt föreläser lektor N. N. 4 t/v 
räkneövningar 2 t/v 
förkunskaper: såsom 5.31.02
kurslitteratur: Daniels—Alberty, Physical Chemistry, 3. upplagan

5.31.07 Laboratoriekurs i fysikalisk kemi (3.5)
Kursens ändamål är att ge de studerande, som åhör föreläsnings- 
kurserna 5.31.02, 5.31.04 och 5.31.11, möjlighet att göra fysika
lisk-kemiska mätningar och att orientera dem i mätmetodernas 
principer.
Arbetena utföres under 6 timmar långa perioder
höstt och vårt föreläser bitr prof Sundholm och lektor N. N.
enligt överenskommelse
förkunskaper: 5.35.03, 5.35.41 eller 5.35.42 (tenterad), 5.31.02 
eller 5.31.04
kurslitteratur: arbetsinstruktioner och kurskompendium

5.31.11 Fysikalisk kemi II (4)
Kursen är den allmänna fysikaliska kemins andra del, som inne
håller kvantkemins och den statistiska termodynamikens grunder 
samt kemisk dynamik
höstt föreläser tf prof Sundholm 4 t/v 
höstt räkneövningar 2 t/v 
förkunskaper: 5.31.02
kurslitteratur: Castellan, Physical Chemistry, 2. upplagan, kapitlen 
19—25 och 28—33
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5.31.21 Fysikalisk kemi III (3.5)
Kursen omfattar ett fördjupat studium av valda delar av fysika
lisk kemi och innehållet kan variera årligen 
vårt föreläser prof N. N. 4 t/v 
förkunskaper: 5.31.02, 5.35.11

5.31.23 Fortsättningskurs i fysikalisk-kemiska laborationer (2.5)
Kursens ändamål är att komplettera de kunskaper, som gavs i 
kursen 5.31.07 rörande fysikalisk-kemiska laborationer 
vårt prof N. N. och bitr prof Sundholm 
förkunskaper: 5.31.02, 5.31.11 och 5.31.07 (tenterad)

5.31.60 Radiokemi (2)
Kursens huvuddrag är: den radioaktiva strålningens natur och
växelverkan med materien, strålningens mätmetoder, strålnings-
skydd, användning av radioaktiva isotoper
höstt föreläser tekn lic Uhlenius 2 t/v
höstt räkneövningar 1 t/v
förkunskaper: 5.35.02 eller 5.35.07 (tenterad)

5.31.64 Kvantkemi (3.5)
Kursens innehåll är följande: inledning till mångelektronatomemas
teori, molekylorbitalteorins grunder, kvantkemiska ah initio- och
semiempiriska räknemetoder
vårt föreläser doc N. N. 3 t/v
vårt övningar efter överenskommelse
(tillämpad av färdiga datamaskinsprogram)
förkunskaper: 5.31.11

OORGANISK KEMI

professor N. N., Ke C 224, C-750
biträdande professor Ebbe Still, Ke B 210, C-751
lektor:
tekn dr Marja-Liisa Sihvonen, Ke C 213, C-757 
laboratorieingenjör:
tekn lic Kalervo Niemmen, Ke C 217, G755

5.35
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assistenter:
dipi ing Martti Keppo, Ke C 215, C-757 
tekn lic Markus Koskenlinna, Ke C 246, C-758 
dipi ing Pentti Minkkinen, Ke B 204, C-758 
dipi ing Marja-Liisa Surakka, Ke B 206, C-792 
dipi ing Jussi Valkonen, Ke B 207, C-792 
tekn lic Inkeri Ylimokanen, Ke C 211, C-756 
speciallärare:
tekn dr Lauri Niinistö, Ke B 205, C-752 
tekn dr Allan Johansson, Ke C 212, 
anträffbar i samband med föreläsningarna 
kansli Ke D 308, C-752 
tekn dr Allan Johansson, Ke C 212, 
anträffbar i samband med föreläsningarna 
kansli Ke D 308, C-791

5.35.02 Oorganisk kemi I (3)
Kursen strävar till att ge en översikt av den allmänna kemins 
grunder samt av grundämnenas och oorganiska föreningars egen
skaper
höstt föreläser bitr prof Still 4 t/v 
höstt räkneövningar 2 t/v
kurslitteratur: Antikainen, Yleinen ja epäorgaaninen kemia (5. 
upplagan). THS:s kompendium n:r 234

5.35.03 Laboratoriearbeten i oorganisk kemi I (3)
Kursen är avsedd för studerande på P-avdelningen samt Ko-avdel- 
ningens institution för textilteknik 
höstt och vårt laboratorieövningar 120 t

5.35.05 Grundkurs i kemi (2.5)
Kursens ändamål är att ge grundkunskaper i allmän oorganisk
och organisk kemi samt kemins tekniska tillämpningar
Samma kurs föreläses både om hösten och våren
höstt föreläser bitr prof Still 3 t/v
höstt räkneövningar 2 t/v
vårt föreläser speciallärare Niinistö 3 t/v
vårt räkneövningar 2 t/v
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kurslitteratur: Antikainen, Yleinen ja epäorgaaninen kemia (5. 
upplagan). THS:s kompendier 234 och 277

5.35.07 Oorganisk och allmän kemi (5)
Kursen strävar till att ge en översikt av den allmänna kemins 
grunder samt av grundämnenas och oorganiska föreningars egen
skaper och innehåller även en kortfattad översikt om den orga
niska kemins grunder 
höstt föreläser bitr prof Still 4 t/v 
föreläsningarna är gemensamma med kursen 5.35.02 
höstt räkneövningar 1 t/v 
vårt 1. halvt föreläser bitr prof Still 2 t/v 
vårt laboratoriearbeten 4 t/v
kurslitteratur: Antikainen, Yleinen ja epäorgaaninen kemia (5. 
upplagan). THS:s kompendier 234 och 277

5.35.09 Grundkurs i byggnadskemi (1.5)
Kursen försöker ge en kortfattad översikt av kemins grunder, 
speciellt vad beträffar byggnadsmaterials egenskaper 
vårt föreläser bitr prof Still 2 t/v 
kurslitteratur: THS:s kompendium 257

5.35.11 Oorganisk kemi II (3.5)
Kursen strävar till att ge en utförlig inblick i oorganisk kemi. 
Den koncentrerar sig speciellt på studiet av samband mellan elek
tronstruktur, kemisk bindning och föreningars kemiska egen
skaper
höstt föreläser prof N. N. 4 t/v 
förkunskaper: 5.35.02, 5.35.41
kurslitteratur: Hägg, Allmän och oorganisk kemi (5. upplagan), 
kurskompendier

5.35.20 Oorganisk kemi III (5.5)
Fortsättningskurs i oorganisk kemi med huvudsikten lagd på struk-
turbestämningsmetoder samt valda föreningars kemi
vårt föreläser prof N. N. 4 t/v
vårt laboratoriearbeten 6 t/v
förkunskaper: 5.35.11
kurslitteratur: kurskompendier
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5.35.41 Analytisk kemi (8.5)
Kursens ändamål är att ge de teoretiska grunderna för praktiska 
analysmetoder samt att utreda olika analysmetoders noggrannhet 
och felkällor
vårt föreläser lekt Sihvonen 2 t/v 
höstt och vårt laboratoriearbeten 8 t/v 
vårt räkneövningar 1 t/v
Före laboratoriearbetenas början under höstterminens tentamens
period hålls en 6 timmars föreläsningsserie om arbetsskydd och 
säkerhet i laboratoriearbeten 
förkunskaper: 5.35.02
kurslitteratur: Fritz—Schenk, Quantitative Analytical Chemistry

5.35.42 Laboratoriekurs i analytisk kemi (4)
Kursen är avsedd för studerande på V-avdelningen för komplette
ring av kursens 5.35.07 Oorganisk och allmän kemi laboratorie
arbeten
höstt laboratoriearbeten 8 t/v; vårt 4 t/v 
förkunskaper: 5.35.07

5.35.43 Grunder i oorganisk instrumentalanalys (3)
Kursen strävar till att ge en inblick i de viktigaste metoderna och
apparaterna som används i kemiska analyser
vårt föreläser bitr prof Still 2 t/v
laboratorieövningar 2 t/v
kurslitteratur: kurskompendier

5.35.46 Oorganisk instrumentalanalys (3.5)
Kursen strävar till att ge en inblick i de instrumentella metoder, 
som används vid analys av oorganiska ämnen, instrumentens 
konstruktion och metodernas teoretiska grunder. Speciellt behandlas 
olika metoders lämplighet för analysering av speciella prov samt 
bedömning av felkällor 
vårt föreläser lekt Sihvonen 2 t/v 
vårt laboratoriearbeten eller demonstrationer 2 t/v 
förkunskaper: 5.35.02, 5.35.41
kurslitteratur: Willard—Merritt—Dean, Instrumental Methods of 
Analysis
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5.35.60 Fasta tillståndets kemi (1.5)
I kursen behandlas centrala delar av det fasta tillståndets kemi, 
såsom det fasta tillståndets uppbyggnad och egenskaper, kemiska 
reaktioner i fast fas, fasta ämnens termodynamik samt reaktions
kinetik, verkan av värme och ljus på fasta ämnen 
höstt föreläser speciallärare Johansson 2 t/v 
seminarieföredrag, en fabriksexkursion 
förkunskaper: 5.35.11 
kurslitteratur: kurskompendier

TEKNISK KEMI
professor Olavi Harva, Ke E 403, C-780 
biträdande professor Viljo Tammela, Ke D 403, C-781 
laboratorieingenjör:
dipi ing Ilkka Kanko, Ke E 412, C-783 
assistenter:
tekn lic Leila Pohjola, Ke E 427, С-784 
dipi ing Outi Rautavuoma, Ke E 430, C-784 
tekn lie Kyösti Riistämä, Ke E 419, C-782 
tekn lie Arto Sivola, Ke E 404, C-782 
speciallärare:
tekn lie Anneli Hase, Ke E 419, C-782 
tekn lie Matti Holma, Ke E 419, C-782 
tekn dr Jori Larinkari, Ke E 419, C-782 
kansli Ke E 307, C-241

5.40

5.40.02 Teknisk kemi I (2)
I kursen behandlas vattenteknologi, oorganiska byggnadsmaterial, 
bränslen, samt frågor angående luftorening. Ytterligare innehåller 
kursen en översikt av Finlands kemiska industri 
tekn dr Larinkari, samt tekn lic Anneli Hase och M. Holma 
föreläser vårt 3 t/v, räkneövningar 1 t/v

5.40.11 Teknisk kemi II (7)
Kursen strävar till att ge en översikt av den kemiska industrins 
enhetsprocesser och framställning av olika produkter 
vårt föreläser prof Harva 4 t/v
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vårt räkneövningar 1 t/v 
förkunskaper: 5.40.01
kurslitteratur: Shreve, Chemical Process Industries 3rd ed. 1967

5.40.24 Teknisk kemi III (4)
Kursens ändamål är att ge allmänna kunskaper i den tekniska 
reaktionkinetikens grunder och utnyttjande i dimensioneringen av 
reaktorer i kemiska processer 
höstt föreläser prof Harva 4 t/v 
höstt räkneövningar 1 t/v
kurslitteratur: Levenspiel, Chemical Reaction Engineering

5.40.26 Laboratoriekurs i teknisk kemi (5)
Kursens ändamål är att bli hemmastadd i något problem i den 
tekniska kemins område
vårt laboratoriearbeten 8 t/v och höstt 7 t/v 
förkunskaper: 5.31.07 eller 5.31.08

5.40.40 Polymerteknologi ; Ke (4)
Kursens ändamål är att ge grundkunskaper i polymerkemi, -fysik 
och -teknologi
vårt föreläser bitr prof Tammela 4 t/v
kurslitteratur: Miles—Briston, Polymer Technology; delar av bo
ken: Billmeyer, Textbook of Polymer Science; kurskompendier

5.40.42 Laboratoriekurs i polymerteknologi; Ke (2.5)
I kursen sätter man sig in i polymerområdets arbetspraktik 

■ vårt laboratoriearbeten 6 t/v
förkunskaper: 5.31.07 eller 5.31.08

5.40.45 Polymerteknologi ; P (2)
Kursen strävar till att ge en översikt av polymerernas och plasternas 
egenskaper, teknologi och användning i träförädlingsindustrin, 
höstt föreläser bitr prof Tammela 3 t/v 
kurslitteratur: kurskompendier

5.40.47 Polymerteknologi ; R (2)
Kursens ändamål är att ge grundkunskaper i platser och deras 
användning i byggnadsbranschen
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höstt föreläser bitr prof Tammela 3 t/v 
kurslitteratur: kurskompendier

5.40.48 Polymerteknologi; Kko (3)
Kursen strävar till att ge allmänna kunskaper i plasternas egenska
per och användning i maskinbyggnaden samt i formningsmetoder 
och -maskiner
höstt föreläser bitr prof Tammela 3 t/v 
laboratoriearbeten 2 t/v 
kurslitteratur: kurskompendier

5.40.49 Polymerteknologi; Kte (3.5)
Kursen strävar till att ge allmänna kunskaper inom textilbranschen 
använda natur-, halvsyntetiska och syntetiska polymerers konstruk
tion och egenskaper, samt produktion och appretur av fibrer 
vårt föreläser bitr prof Tammela 3 t/v 
laboratoriearbeten 2 t/v 
kurslitteratur: kurskompendier

5.42 KEMISK APPARATTEKNIK

professor Harry V. N o r d é n, Ke E 306, C-774
biträdande professor tf tekn lic Hari Seppä, Ke E 312, С-801
laboratorieingenjör tf:
dipi ing Kari Salminen, Ke E 311, C-776
assistenter:
dipi ing Pekka Konsi, Ke E 302, C-802 
dipi ing Jukka Koskinen, Ke E 330, C-777 
tekn dr Veikko Pohjola, Ke E 302, C-802 
dipi ing Henrik Wallman, Ke E 301, C-810 
Ph. D Seppo Palosaari, Ke E 324, C-775 
N. N.
kansli Ke E 307, C-241

5.42.01 Kemisk apparatteknik I (4)
Kursen innehåller måttsystemen, grunderna i den tekniska ström- 
ningsläran, pumpar, grunderna i värmeteknik, användning av 
Salins nomogram
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höstt föreläser tekn lic Seppä 3 t/v 
höstt räkneövningar 2 t/v 
hemuppgifter 3 st
kurslitteratur: McCabe—Smith, Unit Operations of Chemical Engi
neering, kapitlen 2—8 och 10—15

5.42.11 Kemisk apparatteknik II (6.5)
Kursens ändamål är att ge grundkunskaper i balansers behandling, 
teknisk termodynamik bl.a. allmän ämnesöverföring och diffusion, 
användning av olika tabeller och diagram, som tillhör den kemiska 
apparatteknikens område samt i teorin av följande enhetsoperatio
ner: indunstning, absorption, fuktiga luftens teknik, torkning 
vårt föreläser prof Norden 4 t/v 
vårt räkneövningar 2 t/v 
hemuppgifter 4 st
kurslitteratur: McCabe—Smith, Unit Operations of Chemical Engi
neering, i tillämpliga delar

5.42.21 JCemisk apparatteknik III (6)
Kursen innehåller följande till den kemiska industrins område en
hetsopera tioner: destillation, läkning, tvätt och extraktion. Ytter
ligare behandlas i kursen värmelednings- och diffusionsteori, i dessa 
ingående räknemetoder, räntabiUtetsberäkning samt rörelsemängd- 
och kraftbalanser samt deras tillämpningar 
höstt föreläser prof Norden 4 t/v 
höstt räkneövningar 2 t/v 
hemuppgifter 4 st 
förkunskaper: 5.42.11
kurslitteratur: McCabe—Smith, Unit Operations of Chemical Engi
neering, i tillämpliga delar

i»

5.42.22 Kort laboratoriekurs i kemisk apparatteknik (2.5)
I laboratoriearbetena blir man bekant med apparater, som hör till 
den kemiska apparatteknikens område samt deras verksamhetsprin- 
ciper. Med litteraturforskningen strävar man till att utvidga kun
skaperna om tidskrifter, som behandlar apparatteknik 
vårt laboratorieövningar 22 t 
litteraturforskning 
förkunskaper: 5.42.01

Ke18 11332/74
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5.42.24 Lång laboratoriekurs i kemisk apparatteknik (5)
I laboratoriearbetena blir man bekant med apparater, som hör till 
den kemiska apparatteknikens område samt deras verksamhetsprin- 
ciper. Med litteraturforskningen strävar man till att utvidga kun
skaperna om tidskrifter, som behandlar apparatteknik. Till kursen 
hör ett specialarbete, i vilket man försöker befrämja subjektivt 
tänkande samt tillämpningsförmåga
höstt laboratorieövningar 57 t, litteraturforskning, specialarbete 
förkunskaper: 5.42.01 och 5.42.11

5.42.40 Grundkurs i fabriksplanering (3.5)
Grunderna i fabriksplanering, balanser och schema, grunderna i ap- 
paratplanering, materialfunktioner, lay-out-planering, specialplanering 
(elektrisk planering, byggnads- samt VVS-planering), miljövård och 
arbetsskydd, investering, driftskostnader, finansiering och räntabili
tet, specialfrågor. Under övningarna behandlas som grupparbete en 
exempelfabrik
vårt föreläser tekn lic Seppä 4 t/v
vårt räkneövningar 3 t/v, en fabriksexkursion
förkunskaper: 5.42.01
kurslitteratur: Peters—Timmerhaus, Plant Design and Economics 
for Chemical Engineers, i tillämpliga delar

5.42.45 Planeringsuppgifter i fabriksplanering (5)
I enlighet med föreläsningskursen planerar varje av 4 personer be
stående grupp var sin fabrik. Varje vecka hålls ett sammanträdande, 
då gruppen har ett seminarieföredrag. Hela kursen deltar i upp
gifternas behandling och i undervisningen 
vårt en planeringsuppgift 30 t, fabriksexkursioner 
förkunskaper: 5.42.40

5.42.50 Mekanisk processteknik (2.5)
Mekaniska enhetsoperatinoner, såsom krossning, making, sållning, 
klassificering, vätskors blandning, blandning av pulver och andra 
mekaniska enhetsoperationer, samt deras pilot-plant- och scale- 
upteknik
höstt föreläser tekn lic Seppä 3 t/v 
höstt räkneövningar 2 t/v
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kurslitteratur: McCabe—Smith, Unit Operations of Chemical Engi
neering, i tillämpliga delar; Johnstone—Thring, Pilot-Plants, Models 
and Scale-Up Methods, i tillämpliga delar

5.42.60 Processdynamik (3)
Kursens ändamål är att ge grundinsikter i planering och lösning av 
matematiska modeller, som behövs i processplaneringen. Till sitt 
innehåll hör kursen nära samman med regleringsteknik 
vårt föreläser tekn dr Pohjola 2 t/v 
vårt räkneövningar 1 t/v

5.70 LIVSMEDELSTEKNOLOGI

professor tf N. N. Ke C 318, C-760 

assistent:
tekn lic Antti Zitting, Ke C 316, С-762 

speciallärare:
prof Matti Linko, STF:s biotekniska laboratorium, tel. 648 727 
prof Tor-Magnus Enari, STF:s biotekniska laboratorium, 
tel. 647 546
tekn dr Kalervo Möttönen, STF:s livsmedelslaboratorium,
tel. 0222 622
kansli Ke D 419, C-741

5.70.10 Livsmedelsteknologi (7)
I kursen behandlas livsmedelsindustrins centrala operationer och 
processer. Under föreläsningarna behandlas huvudsakligen konser
veringsmetoder (sterilisering, pastörisering, djupfrysning, torkning, 
frystorkning, kemiska metoder, bestrålning) 
höstt föreläser tf prof N. N. 4 t/v 
höstt laboratoriearbeten 6 t/v, fabriksexkursioner
förkunskaper: 5.30.11 eller 5.30.12 och 5.30.13; 5.30.40 eller
5.30.41 och 5.30.42
kurslitteratur: kurskompendium Teknillinen biokemia II; Joslyn— 
Heid, Food Processing Operations, i tillämpliga delar; Livsmedel 
på löpande band
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5.70.21 Specialkurs i livsmedelsteknologi (4.5)
Kursen syftar till att ge aktuella upplysningar om livsmedelstek
nologins område. Till kursen hör ett seminarieföredrag 
vårt föreläser tf prof N. N. 2 t/v seminarieföredrag 
förkunskaper: 5.70.10
kurslitteratur: enligt överenskommelse litteratur från livsmedels
teknologins område

5.70.22 Fortsättningskurs i övningsarbeten i livsmedelsteknologi (1.5)
Kursen innehåller 1—2 relativt vida övningsarbeten från livsmedels
teknologins område
höstt eller vårt laboratoriearbeten 60 t
förkunskaper: 5.70.21 (arbeten och föreläsningar kan påbörjas 
samtidigt)

5.70.40 Bioteknik (5)
I kursen behandlas biokemisk processteknik, som grundar sig på 
mikro-organismers utnyttjande (etanoljäsning, beredning av bio

framställning av några vitaminer, aminosyror, entsymer ochmassor, 
antibioter mm.), 
vårt föreläser prof Linko 2 t/v 
vårt laboratoriearbeten 4 t/v
fabriksexkursioner
förkunskaper: 5.30.11 eller 5.30.12 och 5.30.13; 5.30.40 eller
5.30.41 och 5.30.42
kurslitteratur: kurskompendium Teknillinen biokemia I; Casida 
L. E., Industrial Microbiology

5.70.50 Specialkurs i bioteknik (4.5)
Kursen syftar till att ge aktuella upplysningar om bioteknikens
område. Till kursen hör ett seminarieföredrag
höstt föreläser prof Linko 2 t/v
seminarieföredrag
förkunskaper: 5.70.40
kurslitteratur: enligt överenskommelse litteratur från bioteknikens 
område
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5.70.51 Fortsättningskurs i övningsarbeten i bioteknik (1.5)
Kûrsen innehåller 1—2 relativt vida övningsarbeten från biotek
nikens område
höstt eller vårt laboratoriearbeten 60 t
förkunskaper: 5.70.50 (arbeten och föreläsningar kan påbörjas 
samtidigt)

5.70.60 Livsmedelslagstiftning (1)
Kursens ändamål är att orientera i livsmedelslagstiftning, dess be
tydelse till industrin, konsumenter och internationell handel, dess 
kontroll, utvecklande osv 
höstt 1. halvt föreläser prof Nikkilä 2 t/v 
kursen föreläses under udda år 
kurslitteratur: livsmedelslagsamling

5.70.63 Livsmedels kvalitetskontroll (1.5)
Kursens ändamål är att orientera i livsmedelsartiklars kemiska och 
mikrobiologiska kvalitetskriterier och normer samt andra metoder, 
som används i kvalitetskontroll, såsom bestämning av färg och 
reologiska egenskaper, samt sensoriska bedömningar 
vårt föreläser tf prof N. N. 2 t/v 
förkunskaper: 5.30.11 eller 5.30.12 och 5.30.13 
kurslitteratur: Herschdoerfer, Quality Control in the Food Industry, 
Vol I, i tillämpliga delar och Kramer—Twigg, Fundamentals of 
Quality Control for the Food Industry, i tillämpliga delar

5.70.64 Industriella mikrobers biokemi (1)
Kursens ändamål är att orientera i metabolism av industriellt
viktiga mikro-organismer inom bitekniska processer och livsmedel
höstt 2. halvt föreläser prof Enari 2 t/v
kursen föreläses under udda år
förkunskaper: 5.30.11 eller 5.30.12 och 5.30.13
kurslitteratur: Rainbow—Rose, Biochemistry of Industrial Micro—
Organisms, i tillämpliga delar

5.70.66 Statistiska metoder i livsmedelsindustri (1)
vårt 1. halvt föreläser tekn dr Möttönen 2 t/v 
kursen föreläses under udda år 
förkunskaper: 0.02.01
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6 BERGSINDUSTRIAVDELNINGEN
Vid bergsindustriavdelningen bedrivs studier i ekonomisk geologi (till- 
lämpad geofysik), gruvteknik och metallurgi. Avdelningen fungerar som en 
institution
Professurerna vid bergsindustriavdelningen:

6.32 Brytningsteknik
6.33 Ekonomisk geologi
6.37 Teoretisk processmetallurgi
6.45 Metallära
6.46 Mineralemas anrikningsteknik
6.65 Metallernas bearbetning och värmebehandling 
6.77 Tillämpad processmetallurgi

Studiernas förlopp:
De som inlett sina stundier år 1970 eller senare studerar enligt den nya 
examensstadgan. För Di-examen fordras 180 pp, vilka fördelar sig på grund- 
ämnespaketet, fackämnena, övriga kurser och en särskild examensuppgift 
(diplomarbete). För att avlägga grundämnespaketet bör studerande vid 
bergsindustriavdelningen samla 80 pp. Paketet är under det första studie
året gemensamt för hela avdelningen. Under det andra året uppdelas det 
på grund av att fackämnena skiljer sig så mycket från varandra enligt föl
jande:

1) grundämnespaketet för ekonomisk geologi och tillämpad geofysik,
2) grundämnespaketet för brytningsteknik
3) grundämnespaketet för mineralernas anrikningteknik
4) grundämnespaketet för teoretisk och tillämpad processmetallurgi
5) grundämnespaketet för metallära och metallernas bearbetning och värme

behandling

Summa av prestationspoängen för de obligatoriska kurserna i grundämnet 
varierar mellan 63 och 77 pp. Som valfria kurser i grundämnespaketet duger 
alla kurser som föreläses vid THS.
Fackämnenas omfattning har vid bergsindustriavdelningen fastställts till 
30 pp för lång lärokurs och 15 pp för kort. Av dessa poäng består vid lång 
lärokurs ca 25 pp och vid kort ca 10 pp av obligatoriska kurser. Som 
valbara duger alla kurser som föreläses vid THS. Ur studieguiden framgår 
vilka av de valbara kurserna avdelningen rekommenderar.
För Di-examen vid bergsindustriavdelning, fordras att åtminstone en lång 
och en kort fackämneslärokurs avlägges. I det ämne, i vilket examensupp- 
giften (diplomarbetet) utförs, bör lång lärokurs avläggas. Detta fackämne 
bör väljas bland avdelningens fackämnen.
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l.v+2Jiо
l.hо

о 1. V
l.hо
1. h+vо

0.00.15 Studieteknik
0.01.32 Grundkurs i matematik I
0.01.33 Grundkurs i matematik II
0.01.20 Inledning i numerisk analys
0.03.18 Grundkurs i fysik; mekanik och

värmelära
0.03.19 Grundkurs i fysik; vågrörelse-, 

ljus- och ellära
0.03.54 Laboratoriearbeten i fysik;

allmän kurs 
0.41.25 Maskinritning
0.49.16 Hållfasthetslära II: 1
3.99.00 Inledningskurs för programmering 
5.35.07 Oorganiska och allmän kemi
5.35.43 Grunder i oorganiska instrumental

analys
0.01.09 Vektorfält och komplexa

funktioner
0.01.14 Deskriptiv geometri
0.01.24 Lineär algebra
0.02.01 Matematisk statistik
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Den del av examens som utgörs av s.k. övriga kurser (max. 20 pp) kan 
studerande fullgöra vid fritt valda kurser bland de som föreläses vid THS 
och genom praktik. Praktiken utgör en med de övriga kurserna jämställd 
valbar kurs, för vilken kan erhållas högst 10 pp (1 pp motsvarr tre veckors 
praktik). Av praktiken rekommenderar avdelningen att hälften fullgörs 
som s.k. miljöpraktik och hälften som fackpraktik. Närmare anvisningar om 
praktiken ges i avdelningens studieguide.

Före år 1970 inledda studier
De som inlett sina studier före år 1970 kan studera antingen enligt den nya 
eller enligt den gamla examensstadgan enligt följande alternativ: a) av
lägga hela examen enligt den gamla examensstadgan (förutsatt att kurserna 
är de samma som i läroprogrammet för läsåret -70 — -71, vilket följs), 
b) avlägga grundämnesdelen av examen (= de två första årens kurser 
enligt läroprogrammet -70 — -71) enligt den gamla och fackämnesdelen 
enligt den nya examensstadgan eller c) avlägga hela examen enligt den nya 
examensstadgan. övergång till prestationspoängssystemet enligt den nya 
examensstadgan kräver avdelningskollegiets godkännande.

Grundämnet
Förteckning över de obligatoriska kurserna i grundämnet, samt över de 
kurser, som avdelningen rekommenderar som valbara kurser under de två 
första studieåren:
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Anmärkningar:

1) = förklaring på förkortningarna:
= ekonomisk geologi och tillämpad geofysik 
= brytningsteknik 
= mineralemas anrikningsteknik 
= teoretisk och tillämpad processmetallurgi
— metallära och metallernas bearbetning och värmebehandling (fysikalisk 

metallurgi)
= obligatorisk kurs, r= rekommenderad valbar kurs, 

l.h = rekommenderad tidpunkt för deltagande första studieårets hösttermin 
= 2.h/v = kursen föreläses under både höst- och vårterminen 
= kursen saknar föreläsningar, kan avläggas både på höst- och vårterminen

K
1
t

= o

0.02.20 Långa övningsarbeten i tillämpad 
matematik

0.03.40 Grundkurs i kvant- och kärnfysik 
0.05.06 Statik
0.41.45 Maskinelemendärans grunder 
0.41.51 Maskinelement I
0.41.52 Maskinelement II
1.55.03 Elektroteknik la 
1.55.32 Elektrisk mätteknik I 
1.66.05 Grundkurs i elektronik 
5.31.02 Fysikalisk kemi I 
5.31.04 Grundkurs i fysikalisk kemi 
5.35.42 Laboratoriekurs i analytisk kemi 
6.33.00 Grundkurs i tillämpad geofysik
6.33.50 Grundkurs i geologi
6.33.80 Mineralkemi 
6.45.01 Metallära I
6.77.05 Tillämpad processmetallurgi I 
8.06.30 Geodesi 
0.00.29- 
0.00.90 Språk
0.03.42 Grundkurs i atom- och kärnfysik 
3.14.30 Transportteknik 
3.15.05 Mekanisk teknologi 
3.22.05 Grundkurs i industriell ekonomi 
3.53.05 Allmän kurs i arbetspsykologi
3.53.51 Industrihygien 
3.53.56 Arbetsskydd
3.53.80 Grundkurs i arbetsskydd I 
3.99.05 Inledningskurs för databehandling 
5.30.01 Grundkurs i biokemi 
7.50.15 Grundkurs i grundbyggnad och

jordbyggnadsmekanik
8.20.57 Miljövård
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Fackämnena:
Specialiseringen på fackämnen börjar redan under det första studieårets vår
termin, då uppdelning på fackämnenas eller fackämnesgruppernas egna 
grundämnenas eller fackämnesgruppernas egna grundämnen företas. Vid 
slutet av vårterminen (exakt tidpunkt meddelas särskilt) inlämnas en ansö
kan, i vilken grundämnena anges i personlig preferensordning. Om gall
ring måste företas, sker jämförelsen på basen av de ursprungliga intagnings- 
poängen till högskolan. Våren -73 behövdes ingen gallring.
I början på det tredje studieårets hösttermin inlämnas för registrering en 
preliminär studieplan, ur vilken huvudämnet och fackämneskombinationen 
samt påtänkta valfria kurser framgår. Detta närmast för att ge avdelningen 
en överblick över diplomarbetenas fördelning på de olika laboratorierna. 
Medan studierna fortskrider kan ämneskombinationerna och de valfria kur
serna fritt ändras inom ramen för avdelningens allmänna stadgar. Förutom 
den lärokurs i ett av avdelningens fackämnen, som fordras för Di-examen, 
är det möjligt att avlägga fackämnen från andra avdelningar.

Fackämnena vid bergsindustriavdelningen:
Förteckning över de obligatoriska kurser, som ingår i fackämnena, samt de 
valbara kurser avdelningen rekommenderar finns i avdelningens studie
guide.

Ekonomisk geologi och tillämpad geofysik 
prof Mikkola
Undervisningens mål är att skola ingenjörer, som specialiserat sig på 
malmletning och malmvärdering, geofysikaliska tolkningsmetoder samt jord- 
och berggrundsforskning.

Brytningsteknik
prof Maijala *
Förutom planering av gruvfunktioner, -maskiner och -apprater omfattar 
brytningstekniken även undersökning av beggrundens egenskaper.

Mineralemas anrikningsteknik 
prof Hukki
Anrikningstekniken omfattar anrikningsprocesser samt utveckling av ma
skiner och apparater för anrikningsverk.

Teoretisk processmetallurgi 
prof Tikkanen
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Förutom undersökning och utveckling av metallernas framställningsprocesser 
hör till detta ämne korrosions- och hårdmetallforskning.

Tillämpad processmetallurgi prof N. N.
Ämnet ger en grundlig inblick i undersökning och utveckling av till me
tallernas framställningsprocesser behöring apparatur.

Metallära 
prof N. N.
I metalläran behandlas metallernas uppbyggnad, egenskaper och använd
ning.

Metallernas bearbetning och värmebehandling 
prof Sulonen
Ämnet ger en grundlig inblick i plasticitetsteori samt omfattar metallernas 
bearbetning, formning och värmebehandlingsmetoder. Dessutom behandlas 
grunderna för val av material.

Studierådgivning
På bergsindustriavdelningen kan studiehandledning fås av studiesekreteraren 
och studierådgivaren. Därtill arrangeras informationstillfällen. Allmän hand
ledning och exempel på kurskombinationer ges i avdelningens studieguide, 
studiesekreterare N. N., V 110, C-948 
studierådgivare teknolog Kalle Eerola, V 110 , C-948 
mottagningstidema på avdelningens anslagstavla

)

6.32 BRYTNINGSTEKNIK

prof Paavo V. Maijala. V 283, C-626 
assistenter:
dipi ing Pekka Särkkä, V 284, C-627 
speciallärare:
dipi ing Veli Saanio, V 282

6.32.01 Brytningsteknik I (2)
Kursen strävar till att ge en helhetsbild av bergbrytning i allmänhet
och speciellt i Finland.
höstt prof Maijala föreläser 2 t/v
höstt räkneövningar 1 t/v
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höstt hemuppgifter 14 t och planeringsövningar 20 t 
kurslitteratur: VMY, Kaivosmiehen käsikirja, Atlas Copco, Tryck- 
lufthandbok, Räjähdysainetuottajain Yhdistys, Kallion räjäytysopas 
ja Räjähdysaineiden käytön opas

6.32.05 Brytningsteknik II (3.5)
Kursen strävar till att ge kunskaper i bergbrytning och i använd
ning av därtill nödiga tekniska hjälpmedel 
vårt prof Maijala föreläser 2 t/v 
vårt räkneövningar 1 t/v
vårt planeringsövningar 20 t och exkursioner 12 t 
förkunskaper: 6.32.01 
kurslitteratur: se 6.32.01

6.32.10 Brytningsteknik III (4.5/3.5)
Kursen strävar till att ge färdighet i byggandet av stora berg
utrymmen och därtill förknippade biuppgifter 
höstt prof Maijala föreläser 4 t/v 
föreg. vårt en enveckas fältövning (40 t) vid en gruva 
höstt specialarbeten 48 t 
förkunskaper: 6.32.01—05

6.32.15 Brytningsteknik IV (3)
Kursen strävar att klarlägga detaljer från olika områden inom 
brytningsteknik
vårt prof Maijala föreläser 2 t/v
vårt seminarieföredrag 30 t och exkursioner 20 t
förkunskaper: 6.32.01—10

6.32.20 Bergmekanik (4.5/3.5)
Kursens mål är att ge kännedom om faktorer, som påverkar bergets
mekaniska beteende och om lagar, som reglerar detta, samt att till-
lämpa dessa på bergbyggandet
vårt dipi ing Saanio föreläser 4 t/v
vårt räkneövningar 1 t/v
vårt hemuppgifter 18 t
laboratoriearbeten 12 t
och en enveckas fältövning (40 t) vid en gruva 
förkunskaper: 0.49.16
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6.32.25 Seminarium i bergmekanik (2.5)
Kursens mål är att ge kunskaper i och personliga erfarenheter av
någon specialfråga inom bergmekaniken
höstt dipi ing Saanio föreläser 2 t/v
höstt laboratoriearbeten 36 t
och seminarieföredrag 40 t
förkunskaper: 6.32.20 eller 7.50.17
kursfordringar: seminarieföredrag

6.33 EKONOMISK GEOLOGI
prof Aimo Mikkola, V 157, C-630, anträffbar förmiddagar 
docenter:
fil dr Heikki Niini, V 150, C-632, efter föreläsningarna 
prof Heikki Tuominen HU 625969
tekn dr Matti Ketola, V 233, G992, efter föreläsningarna 
tekn dr Sven-Erik Hjelt, V 240, C-634

lektor:
fil lic Bengt Söderholm, V 151, C-631, Må, On 10—11 
laboratorieingenjör:
fil dr Markku Mäkelä, V 236, C-635 

assistenter:
dipi ing Ensio Lakanen, V 234, G636, Må, Ti 9—16 
fil lic Paavo Vuorela, V 150, C-632, Ti, On 9—16 
NaK Runar Blomqvist, V 149, C-632, To, Fre 9—16

speciallärare:
dipi ing Holger Jalander, V 233, C-992, efter föreläsningarna 
fil mag Paavo Järvimäki, V 233, C-992, efter föreläsningarna 
tekn lic Markku Peltoniemi, V 233, C-992, efter föreläsningarna 
dipi ing Pekka Mikkola, V 233, C-992, efter föreläsningarna 
dipi ing Seppo Elo, V 233, C-992, efter föreläsningarna

6.33.01 Tillämpad geofysik, grundkurs (3)
Kursen strävar till att bekantgöra olika geofysikaliska metoder och 
deras tillämpningsmöjligheter. Innehåll: bergarternas petrofysika- 
liska egenskaper, olika metoders fysikaliska grunder, mätningsteknik
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och tolkningsmetoder. Metoder som behandlas: magnetiska, elekt
riska, gravimetriska, seismiska, radiometriska, aerofysikaliska och 
borrhålsmetoder
vårt föreläser dipi ing ing Mikkola 2 t/v 
vårt beräkningsövningar 5 t 
laboratorioarbeten vårt 10 t och höst 24 t 
vårt fältövningar 10 t 
kurslitteratur: Parasnis, Mining geophysics

6.33.02 Tillämpad grundkurs (2)
Parallellkurs till 6.33.01 
vårt föreläser dipi ing Mikkola 2 t/v 
vårt beräkningsövningar 5 t 
vårt laboratoriearbeten 10 t 
kurslitteratur: Parasnis, Mining geophysics

6.33.05 Fältteorins grunder (5)
På kursen stiftas bekantskap med de elektromagnetiska och poten
tialfältens teori, uppkomst, egenskaper och matematiska behand
ling inom den tillämpade geofysiken 
höstt och vårt föreläser doc Hjelt 2 t/v 
höstt och vårt beräkningsövningar 2 t/v 
specialarbete 20 t
förkunskaper: 0.01.06, 0.01.09 och 6.33.01
kurslitteratur: Fältteorins grunder (duplikat); Bhimasankaram, Solo
viev, Rao, Introduction to the theory of fields; Reitz, Milford, 
Foundations electromagnetic theory

6.33.11 Elektriska metoder (3)
Presentation av elektriska metoder med beaktande av de teoretiska
grundernas praktiska tillämpningar och resultattolkningsteknik
höstt föreläser tekn lic Peltoniemi 2 t/v
höstt beräkningsövningar 16 t
laboratoriearbeten 10 t
fältövningar 10 t
specialarbete 25 t
förkunskaper 6.33.02
kurslitteratur: föreläsningsduplikat
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6.33.12 Aerofysikaliska metoder (2)
Stiftas bekantskap med de areofysikaliska metodernas grunder och
särdrag. Instrumentering, resultatbehandling och tolkning behandlas
vårt föreläser tek lic Peltoniemi 2 t/v
vårt beräkningsövningar 17 t
laboratoriearbeten 10 t
förkunskaper: 6.33.02
kurslitteratur: Lansberg, Advances in geophysics, Vol. 13

6.33.15 Magnetiska metoder (4)
Det magnetiska fältet. Bergarternas magnetiska egenskaper. Instru
ment och arbetsmetoder i fält. Geologisk tolkning av magnetiska 
mätningsresultat
höstt föreläser dipi ing Jalander 2 t/v
höstt och vårt beräkningsövningar och laboratoriearbeten 2 t/v 
fältövningar 15 t 
förkunskaper: 6.33.02
kurslitteratur: Parasnis, Principles of applied geophysics; Grant, 
West, Interpretation theory in applied geophysics

6.33.20 Gravimetriska metoder (2)
Utförande av tyngdkraftsmätningar, reduktionsberäkningar, anoma
litolkning och förhållande till andra geofysikaliska mätningsmetoder 
höstt föreläser dipi ing Elo 2 t/v 
höstt beräkningsövningar och laboratoriearbeten 16 t 
förkunskaper: 6.33.02
kurslitteratur: Parasnis: Principles of applied geophysics; Jung, 
Schwerkraftverfahren in der Angewandten Geophysick

6.33.25 Seimiska metoder (2)
De seismiska metodernas teori. Refraktions- och reflektionsmetoder. 
Instrument och arbetsmetoder i fält. Resultatbehandling och tolk
ning
vårt föreläser fil mag Järvimäki 2 t/v 
vårt beräkningsövningar 1 t/v 
fältövningar 4 t
kurslitteratur: Dobrin, Introduction to geophysical prospecting; 
Grant, West, Interpretation theory in applied geophysics
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6.33.30 Seminarium i tillämpad geofysik (3.5)
Den senaste utvecklingen på instrumentikens, mätningsmetodernas 
och resultattolkningens område behandlas 
vårt leder doc Ketola 2 t/v
förkunskaper: 6.33.02 — 6.33.25 samt den av högskolan anord
nade 60 t:s praktiken efter III årskursen
kursfordringar: godkänt skriftligt och muntligt seminarieföredrag 
om ett givet ämne

6.33.31 Tolkningsteori (3)
På kursen genomgås de allmänna behandlings- och tolkningsprin-
cipema av geofysikaliska mätningsresultat
vårt föreläser doc Hjelt 2 t/v
vårt beräkningsövningar 2 t/v
förkunskaper: 6.33.05 och 0.02.20
kurslitteratur: Tolkningsteori (duplikat)

6.33.50 Grundkurs i geologi (6)
Avsikten med kursen är att bekantgöra de geologiska processerna
och bergarternas inre byggnad
höstt och vårt föreläser lekt Söderholm 3 t/v
höstt och vårt laboratorieövningar 3 t/v
en endagsexkursion i fält
kurslitteratur: Eskola, Kidetieteen, mineralogian ja geologian alkeet; 
Rankama, Suomen geologia; Meats, The changing earth

6.33.55 Strukturgeologi (3)
Avsikten med kursen är att bekantgöra jordskorpans byggnad och
bergarternas deformation
höstt föreläser lekt Söderholm 2 t/v
höstt laboratorieövningar 4 t/v
arbetsbeskrivningar 10 t; en halvdagsexkursion i fält
förkunskaper: 6.33.50
kurslitteratur: Billings, Structural geology; Spencer, Introduction 
to the structure of the earth; Badgley, Structural and tectonic 
principles

6.33.60 Malmgeologi (5)
Kursen behandlar malmernas och industrimineralens systematik, 
uppkomst samt fält- och laboratorieundersökningsmetoder
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höstt och vårt föreläser prof Mikkola 2 t/v 
vårt laboratorieövningar 4 t/v 
demonstrationer 10 t 
förkunskaper: 6.33.50
kurslitteratur: Smirnov, Geologie der Lagerstätten mineralischer 
Rohstoffe; Stanton, Ore petrology; Cissarz, Einführung in die 
allgemeine und systematische Lagrestättenlehre

6.33.65 Gruvgeologi (8)
Gruvgeologin tillämpar struktur- och malmgeologins teoretiska kun
skaper på praktisk malmprospektering och gruvverksamhet 
höstt och vårt föreläser prof Mikkola 2 t/v 
höstt laboratorieövningar 4 t/v 
vårt seminarium 2 t/v 
fältpraktik i gruva 60 t 
seminarieföredrag och malmvärdering 
förkunskaper: 6.33.50, 6.33.55 och 6.33.60 
kurslitteratur: McKinstry, Mining geology; Parks, Examination and 
valution of mineral property

6.33.70 Fortsättningskurs i geologi (3)
Kursen strävar till att vidga studerandens geologiska insikter på ett
av honom valt specialområde
vårt leder lekt Söderholm seminarieövningar 2 t/v
vårt seminariearbete och praktiska övningar 40 t
seminarieföredrag 40 t
förkunskaper: 6.33.50, 6.33.55, 6.33.60 och 6.33.65 
kurslitteratur: enligt särskild överenskommelse

6.33.75 Fortsättningskurs i mineralogi (2)
Kursen strävar till att vidga studerandens mineralogiska insikter
på ett av honom valt specialområde
höstt föreläser spec lär N. N. 2 t/v
höstt laboratoriearbeten 2 t/v
seminariearbete 27 t
förkunskaper: 6.33.50
kurslitteratur: enligt särskild överenskommelse

V



289

6.33.80 Mineralkemi (2)
Kursen ger grundkunskaper om de mineral, som utgör råmaterial
basen i naturforekomster och i gruvindustrin 
höstt föreläser doc Niini 2 t/v 
höstt laboratorieövningar 2 t/v 
studium av mineral- och bergartssamlingarna 10 t 
kurslitteratur: Mason—Berry, Elements of mineralogy; Eskola, 
Kidetieteen mineralogian ja geologian alkeet; Rankama, Suomen 
geologia

6.37 TEORETISK PROCESSMETALLURGI 

prof M. H. Tikkanen, V 319, C-620 
bitr prof S. Yläsaari, V 251, C-622 
bitr prof N. N.

docenter:
tekn dr S. Mäkipirtti
tekn dr K. Lilius, V 261, C-623
laboratorieingenjör:
tekn dr K. Lilius, V 261, C-623
äldre ssistenter:
tekn lie PJ. Tunturi, V 250, C-624 
tekn lie H. Jalkanen, V 257, C-986 
dipi ing M. Kytö, V 322, C-601

speciallärare:
tekn dr O. Hyvärinen
tekn lic P. J. Tunturi, V 250, C-624

6.37.01 Processmetallurgins grunder (6)
I kursen behandlas de centrala delarna av den oorganiska och fysi
kaliska kemin, såsom materialstruktur och den kemiska termodyna
mikens grunder ur den teoretiska processmetallurgins synpunkt. 
Kursen innehåller även mineralkemins och anrikningsteknikens grun
der samt de viktigaste metallurgiska grundoperationerna 
vårt föreläser bitr prof N. N. 4 t/v 
höstt föreläser bitr prof N. N. 2 t/v 
vårt seminarier 4 t/v
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höstt seminarier 2 t/v
förkunskaper: 5.35.07 eller 5.35.02 samt 5.31.02 eller 5.31.03

6.37.04 Teoretisk processmetallurgi I (6)
I kursen genomgås metallernas viktigaste framställningsprocesser. 
höstt föreläser prof M. H. Tikkanen 4 t/v 
höstt räkneövningar 2 t/v 
laboratoriearbeten 3 st (= 3 t/v)
förkunskaper: 5.31.02 eller 5.31.03 samt 5.35.07 eller 5.35.02 
kurslitteratur: kurskompendiet; Winnacker, Küchler, Chemische 
Technologie Band 6, Metallurgie

6.37.07 Teoretisk processmetallurgi I (4)
Parallellkurs till kursen 6.37.04. Kursen är närmast avsedd för 
studerande med brytnings- och anrikningsteknik 
I kursen genomgås metallernas viktigaste framställningsprocesser. 
Därtill ges en översikt av hydrometallurgin 
höstt föreläser bitr prof N. N. 4 t/v 
halva höstt räkneövningar 2 t/v 
laboratoriearbeten 1 st (= 1 t/v)
förkunskaper: 5.31.02 eller 5.31.03 eller 5.31.04 samt 5.35.07 
eller 5.35.02
kurslitteratur: Winnacker: Küchler, Chemische Technologie Band 6, 
Metallurgie; kurskompendiet

6.37.10 Teoretisk processmetallurgi II (8)
I kursen ges en inblick i de teoretiska grunderna för metallurgiska 
reaktioner, såsom de fasta och smälta tillståndens termodynamik 

de heterogena reaktionernas kinetik vid höga temperaturer 
vårt föreläser prof M. H. Tikkanen 4 t/v 
vårt räkneövningar 2 t/v 
laboratoriearbeten 3 st (= 6 t/v) 
förkunskaper: 6.37.04 
kurslitteratur: kurskompendiet

6.37.11 Teoretisk processmetallurgi II (4.5)
Parallellkurs till kursen 6.37.10. Kursen är närmast avsedd för 
dem som avlägger kort lärokurs i fackämnen 6.37 och 6.77. 
Kursen avviker från 6.37.10 endast beträffande laboratoriearbetena 
vårt föreläser prof M. H. Tikkanen 4 t/v

som huvudämnen.

samt
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vårt räkneövningar 2 t/v 
förkunskaper: 6.37.04 eller 6.37.07 
kurslitteratur: kurskompendiet

6.37.15 Teoretisk processmetallurgi III (2)
Kursen är närmast avsedd för fortsättningsstuderande. I den be
handlas specialfrågor inom processmetallurgin 
höstt och vårt föreläser speciallärare N. N. 2 t/v 
förkunskaper: 6.37.05 och 6.37.10 
kursUtteratur: kurskompendiet

6.37.20 Hydrometallurgi och tillämpad elkemi (2)
I kursen genomgås i korthet hydrometallurgins och elkemins teore
tiska grunder tillsammans med exempel på praktiska tillämpningar 
vårt föreläser tekn dr O. Hyvärinen 1 t/v 
vårt räkneövningar 1 t/v 
laboratoriearbeten 1 st (= 1 t/v) 
förkunskaper: 6.37.04 
kurslitteratur: kurskompendiet

6.37.30 Teoretiska grunder i korrosionsskyddsteknik (2)
I kursen granskas korrosionsfenomenets natur hos metaller och 
andra material. Därtill behandlas korrosionsskyddsteknikens teore
tiska grunder
höstt föreläser bitr prof S. Yläsaari 2 t/v 
höstt laboratoriearbeten 3 st (= 2 t/v) 
förkunskaper: rekommenderas 5.31.02 eller 5.31.04, 6.37.20 
kurslitteratur: J. M. West, Electrodeposition and Corrosion Pro
cesses

6.37.36 Korrosionsskyddsteknik; För V-, Ke- och P-avdelningarna (2.5)
Kursens centrala innehåll är korrisionsskyddsteknikens metoder och 
deras tillämpningar i praktiken 
vårt föreläser bitr prof S. Yläsaari 2 t/v 
vårt seminariearbeten 4 st (= 2 t/v)
förkunskaper: rekommenderas: 5.31.02 eller 5.31.04, 6.37.30, 
6.45.05 eller 6.45.06 
kurslitteratur: kurskompendiet
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6.37.37 Korrosionsskyddsteknik ; För Ko-avdelning (2.5)
Parallellkurs till kursen 6.37.36
vårt föreläser bitr prof S. Yläsaari 2 t/v 
vårt seminariearbeten 4 st (= 2 t/v) 
kurslitteratur: kurskompendiet

6.37.38 Korrosionsskyddsteknik; För A- och R- avdelningarna (1) 
vårt föreläser bitr prof S. Yläsaari 1 t/v
vårt föreläsningsexkursioner 
kurslitteratur: kurskompendiet

6.37.39 Korrosionsskyddsteknik; För S- och F-avdelningarna (1) 
vårt föreläser bitr prof S. Yläsaari 1 t/v
vårt föreläsningsexkursioner 
kurslitteratur: kurskompendiet

6.37.40 Ytbehandlingsteknik (2)
Kursen strävar att ge insikt i ytbehandling av metaller som korro
sionsskyddsteknik. Härvid behandlas ytrengörningsteknik, belägg- 
ningsmetoder, undersökning av beläggningar samt miljöskydds
frågor vid ytbehandlingsanläggningar 
vårt föreläser tekn lic P. J. Tunturi och bitr prof 
S. Yläsaari 2 t/v 
vårt demonstrationer 2 t/v 
exkursioner 3 st
förkunskaper: rekommenderas 6.37.30 och 6.37.36 eller 6.37.37 
kurslitteratur: kurskompendiet

METALLÄRA
prof Veikko Lindroos, tjänstledig till 31. 12. 1974, undervis
ningen håndhaves av dipi ing Jorma Kivilahti V 221, С-610, 
bitr prof N. N. Undervisningen håndhaves av dipi ing Jorma 
Kemppainen, V 123, С-615
docent:
tekn dr Jarl Forstén, V 220, C-612 
laboratorieingenjörer: 
tekn lic Jaakko Anttila, V 135, C-617
dipi ing Jorma Kemppainen, tjänstledig till 31. 12. 1974, tjänsten 
håndhaves av dipi ing Eero Ristolainen, V 138, C-616

6.45
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assistenter:
metallära:
dipi ing Heikki Rantanen, V 224, C-603 
dipi ing Eero Ristolainen, V 138, C-616 
dipi ing Jyrki Jalasto, V 113, С-613 
röntgenmetallograf i :
dipi ing Matti Korhonen, V 218, С-983 
speciallärare :
tekn dr Jarl Forstén, V 220, C-612 
dipi ing Raimo Levonmaa V 137

6.45.01 Metallära I (3)
Avsikten med kursen är att i korthet framställa grunderna för me- 
tallegeringarnas jämviktsdiagram
höstt dipi ing Kemppainen föreläser 2 t/v och vårt 1 t/v 
höstt seminarieövningar 2 t/v och vårt 1 t/v

6.45.05 Metallära II (12) (Lång kurs i metallära)
I kursen behandlas de viktigaste gitterfeien och deras inverkan
på metallerna under applicerade spänningar. Dessutom behandlas
fastransformationer hos metaller samt tillämpningar av speciella
legeringar och specialbehandlingar
höstt och vårt prof N. N. föreläser 4 t/v
höstt och vårt seminarieövningar 2 t/v
höstt och vårt laboratorieövningar 4 t/v

6.45.06 Metallära II (8) (Kort kurs i metallära)
Beträffande föreläsningar och seminarieövningar är kursen identisk 
med 6.45.05
höstt och vårt prof N. N. föreläser 4 t/v 
höstt och vårt seminarieövningar 2 t/v 
höstt och vårt laboratorieövningar 1 t/v

6.45.07 Metallära II (7) (För Ko-avd)
Beträffande föreläsningar och seminarieövningar är kursen identisk 
med 6.45.05
höstt och vårt prof N. N. föreläser 4 t/v 
höstt och vårt seminarieövningar 2 t/v
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6.45.10 Metallära III (4)
Kursen ger insikt i den metodik, som behövs för att lösa metallära- 
problem, som uppträder i det praktiska ingenjörarbetet. Med hjälp 
av exempel klarlägges, hur materialval utförs och med hurudan 
värmebehandling metallernas struktur och egenskaper fås att upp
fylla de krav, som deras användning förutsätter 
vårt dipi ing Kemppainen föreläser 2 t/v 
vårt seminarieövningar 2 t/v

6.45.15 Metallära IV (4)
Seminarieföreläsningar för fortsättningsskolning. Kursens innehåll 
bestäms för en termin åt gången 
höstt och vårt dipi ing Kemppainen föreläser 2 t/v 
förkunskaper: 6.45.05

6.45.20 Röntgenmetallograf i (5)
I kursen framställs teorin för växelverkan mellan röntgenstrålning 
och fasta kristaller. Dessutom behandlas viktigare metallografiska 
tillämpningar i detalj
höstt dipi ing Kemppainen föreläser 2 t/v 
höstt räkneövningar 2 t/v

6.45.25 Metallfysik (4)
Avsikten med kursen är att i enlighet med metallernas elektron- 
teori klarlägga egenskaper hos metaller och metallegeringar. Dess
utom är avsikten att karakterisera naturen av punktfel i gittret 
samt deras andel i diffusion och strålskador 
vårt doc Forstén föreläser 3 t/v 
vårt räkneövningar 2 t/v 
samt en litteraturundersökning

6.45.30 Elektronmikroskopi (3)
Kursen omfattar elektrondiffraktion och grunderna för uppkomsten 
av elektronoptiska bilder samt kontrastteori och dess viktigaste 
tillämpningar
höstt dipi ing Levonmaa föreläser 2 t/v 
höstt seminarie- och laboratorieövningar 2 t/v
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MINERALERNAS ANRIKNINGSTEKNIK

prof Risto Hukki, V 343, C-994, eller STF/bergtekn. lab., 
460 011/340 (c-222340), tjänstetid

laboratorieingenjör :
tekn lic Tor Meinander, V 342, C-999 
assistent dipi ing Heikki Laapas

6.46

6.46.05 Mineralemas anrikningsteknik I (9)
Avsikten med kursen är att klargöra de metoder som används vid 
krossning, malning och anrikning av mineralämnen närmast som 
enhetsoperationer, samt att ge en bild av härtill använd apparatur 
höstt och vårt föreläser prof Hukki 2 t/v 
höstt och vårt laboratoriearbeten 4 t/v 
vårt en veckas praktik i anrikningsverk
kurslitteratur: R. T. Hukki, Mineraalien hiennonus ja rikastus

6.46.06 Mineralemas anrikningsteknik I (5)
Parallellkurs till kursen 6.46.05
höstt och vårt föreläser prof Hukki 2 t/v
höstt och vårt laboratoriearbeten 1 t/v
kurslitteratur: R. T. Hukki, Mineraalien hienonnus ja rikastus

6.46.10 Mineralemas anrikningsteknik II (10.5)
Förutom en fördjupning av kunskaperna från kursen 6.46.05
koncentrerar sig kursen på beskrivning och planering av hela
mineralberedningsanläggningar
höstt och vårt föreläser prof Hukki 2 t/v
höstt och vårt laboratorie- och planeringsarbeten 5 t/v
förkunskaper: 6.46.05 (6.46.06)
kurslitteratur: R. T. Hukki, Mineraalien hienonnus ja rikastus

6.65 METALLERNAS BEARBETNING OCH 
VÄRMEBEHANDLING

prof Martti Sulonen, V 010, C-605
assistenter:
dipi ing R. Makkonen, V 030, C-606 
dipi ing R. Pulkkinen, V 008, C-930
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speciallärare:
doc H. Kleemola, V 208, C-950
tekn dr L. Salonen, V 008, C-930, efter föreläsningarna

6.65.02 Bearbetningens plasticitetsteoretiska grunder (5)
Kursen omfattar spännings- och töjningsanalyser samt plasticitets
teoretiska beräkningsmetoder och dess avsikt är att ge grund
kunskaper för beabetningstekniska tillämpningar 
höstt föreläser tekn dr Salonen 4 t/v 

.höstt laboratoriearbeten 4 t/v 
förkunskaper: 0.49.16

6.65.05 Metallernas bearbetning och formgivning (6)
Kursen omfattar bearbetnings- och formgivningsmetoder, maskiner 
och apparater som används inom metall- och verkstadsindustrin 
samt dessutom egenskaper hos och användning av deformerade 
metaller
vårt föreläser prof Sulonen 4 t/v 
vårt räkneövningar 2 t/v 
laboratoriearbeten 4 t/v
förkunskaper: 6.65.02 eller 0.49.20 eller 0.49.25

6.65.15 Tillämpad plasticitetsteori och speciella bearbetningsmetoder (L)
Kursens innehåll varierar årligen och består av valda delar från 
dessa områden
vårt föreläser speciallärare N. N. 2 t/v 
vårt övningar 2 t/v 
förkunskaper: 6.65.02 och 6.65.05 
Kursen är avsedd för licensiatstuderande

6.65.21 Ugns- och skyddsgasteknik (3)
Kursen omfattar matematiska modeller för uppmvärmning och 
svalning; ugnskonstruktioner samt egenskaper hos och användning 
av skyddsgaser vid metallernas värmebehandling 
höstt 1. halvt föreläser dipi ing Pulkkinen 4 t/v 
höstt 1. halvt laboratoriearbeten 6 t/v

av-
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6.65.22 Varmebehandlingsmetoder (3)
Kursen omfattar metallernas värmebehandlingsmetoder, deras val
och lämplighet med avseende användningsområde samt synpunkter
på värmebehandlade metallers egenskaper
höstt 2. halvt föreläser dipi ing Makkonen 4 t/v
höstt 2. halvt laboratoriearbeten 6 t/v
förkunskaper: 6.45.06 eller 3.67.024-3.67.03+ 3.67.06

6.65.23 Materialteknik (3)
Avsikten med kursen är att lära studerandena tillämpa grund
kunskaper i materialstruktur och -behandling vid val av material 
samt ge de härtill nödiga metoderna och kunskaperna 
höstt 1. halvt föreläser doc Kleemola 4 t/v 
höstt 1. halvt seminariearbete 6 t/v * 
förkunskaper: 6.45.06 eller 3.67.02 + 3.67.03 + 3.67.06

6.77 TILLÄMPAD PROCESSMETALLURGI

prof N. N., tjänsten håndhaves av tekn dr K. Lilius, 
V 261, C-623
äldre assistent N. N., tjänsten håndhaves av dipi ing
I. Haavisto, V 253, C-989

6.77.05 Tillämpad processmetallurgi I (4.5)
Genom studier av värme- och ämnestransmission i metallurgiska 
processer strävar kursen att skapa en grundval för granskning av 
processmetallurgiska enhetsoperationer
vårt föreläser prof N. N. 4 t/v 
vårt räkneövningar 2 t/v; hemtal 2 st 
laboratoriearbeten 2 st (= 1 t/v) 
förkunskaper: 5.35.02 eller 5.35.07
kurslitteratur: kurskompendium ; Szekely and Themelis, Rate Phe
nomena in Process Metallurgy s. 1—447

6.77.10 Tillämpad processmetallurgi II (7)
Avsikten med kursen är att utgående från granskning av metallur
giska enhetsoperationer göra studeranden förtrogen med analyseran
det och planerandet av metallurgiska helhetsprocesser
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höstt föreläser prof N. N. 4 t/v 
höstt räkneövningar 2 t/v 
planeringsarbeten 2 st 
seminariearbeten 1 st (= 2 t/v) 
laboratoriearbeten 2 st (= 4 t/v) 
förkunskaper: 6.37.04 eller 6.37.07 och 6.77.05 
kurslitteratur: kurskompendiet

6.77.11 Tillämpad processmetallurgi II (4)
Parallellkurs till kursen 6.77.10. Kursen är närmast avsedd för dem
som avlägger kort lärokurs i fackämnen 6.37 och 6.77. I kursen
ingår inte övningsarbeten
höstt föreläser prof ,N. N. 4 t/v
höstt räkneövningar 2 t/v
förkunskaper: 6.37.04 eller 6.37.07 och 6.77.05
kurslitteratur: kurskompendiet

7 BYGGNADSINGENJÖRSAVDELNINGEN
På byggnadsingenjörsavdelningen kan studeranden få antingen långt gående 
specialutbildning eller omfattande mångsidig utbildning inom de olika bygg
nadssektorerna.
Avdelningen är indelad i fyra institutioner, i vilka två till tre professorer 
eller lärostolar ingår. Grupperingen av lärostolarna har gjorts närmast med 
tanke på förvaltningens och undervisningens ändamålsenlighet och binder 
icke studeranden vid val av ämne. Avdelningens yrkesämnen är de samma 
som lärostolarna. För tillfället är avdelningens institutions- och lärostols- 
indelningen följande:

t
Institutionen för allmän byggnadsteknik (YRT)

— grundbyggnad och jordbyggnadsmekanik
— byggnadsekonomi

Institutionen för väg- och trafikteknik (TLT)

— vägteknik
— trafikteknik
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Institutionen för vattenteknik (VT)

— vattenbyggnad
— vattenresurslära
— vattenförsörjningsteknik

Institutionen för konstruktionsteknik (RT)

— brobyggnadsteknik
— husbyggnadsteknik
— byggnadsmekanik

Studiernas förlopp
De 180 prestationspoäng som fordras till ett diplomingenjörsexamen består 
av grundämnet, yrkesämnen, av valbara kurser, diplomarbetet och praktik. 
Alla huvudämnen på avdelningen har ett gemensamt grundämne, vilket 
utgörs av de kurser som föreläses under de två första läsåren. Grund
ämnets prestationspoängvärdet är 80. Av detta består 65 pp av obligatoriska 
kurser och resten av valbara kurser.
På våren av andra studieåret väljer studeranden ett huvudämne, i vilket han 
utför en 30 pp eller 40 pp omfattande lång lärokurs i yrkesämnet. Dess
utom borde studeranden utföra åtminstone en 15 pp eller 20 pp omfattande 
kort lärokurs, som lämpar sig till huvudämnet, ett s.k. biämne. Biämnet 
kan även vara en lång lärokurs i ett annat yrkesämne och studeranden kan 
utföra flere biämnen. Man kan även uträtta biämnet i högskolans andra 
avdelningars yrkesämnen och även som ett s.k. personligt yrkesämne. Av 
praktiken kan man högst få 10 pp och diplomarbetet omfattar 20 pp. De 
slutliga prestationspoäng, som behövs till ingenjörsexamen, kan samlas på 
avdelningens kurser, som man själv valt på högskolans andra avdelningars 
kurser.
Diplomarbetet görs i huvudämnet enligt examerinaregelns 17 § och enligt 
forvaltningskollegiets godkända allmänna föreskrifter. Ansökan till att göra 
ett diplomarbete och till dess godkännande skall adresseras till avdelnings- 
kollegiet fastän ansökan först behandlas i institutionsråden. De skilda insti- 
tuttionerna har givit sina egna råd angående börjandet på arbetet, utarbetan
det och överlåtandet.

Praktiken
Förutsättning för praktikens godkännande är att minst tre prestationspoäng 
erhållits för miljöpraktik, varmed avses verksamhet på en byggnads- eller 
undersökningsarbetsplats som byggarbetare eller inom arbetsledningen. En 
förhändig praktik godkännes endast för en institutionsingenjör. Praktik
periodens längd är differensen på det sista och första arbetsdagsdatumet plus
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1. Matematisk-naturvetenskapliga kurser

Serier och funktionsteori 
Integraltransformationer 
Deskriptiv geometri 
Projektionslära 
Nomografi
Difieren tialakvationer 
Linear algebra
Analysens numeriska metoder 
Grundkurs i matematik I 
Grundkurs i matematik II

0.01.06
0.01.08
0.01.14
0.01.16
0.01.17
0.01.22
0.01.24
0.01.27/28
0.01.32
0.01.33

R

ppvärde obl. rekommenderas 
ppvärde obl. rekommenderas
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en. Prestationspoängen fås genom att dela de adderade periodernas längder 
med 21 och genom att avrunda sedan nedåt. Resultatet ges till kännedom 
med 1/2 pp noggrannhet. Ett deltidsarbete som dröjer åtminstone 24 t/v 
kan räknas som praktik. Då motsvarar 1 pp ett 120 timmars arbete. Prak
tiken godkännes av huvudämnets lärare och om den görs en anteckning i 
examinakatalogen.

Den som börjat sina studierna före 1971
Enligt forvaltningskollegiets beslut studerar de som påbörjat sina studier år 
1971 eller senare enligt den nya examinaregeln. Den nya examinaregeln till- 
lämpas för de som börjat 1968, 1969 och 1970. För de studeranden som 
börjat då, har till de kurser som hör till grundämnet givits poäng enligt 
1972—73 läroprogram. De som börjat studera före 1968 studerar enligt 
det gamla systemet, men de är berättigade att flytta över till pp systemet 
efter en ansökan.
Byggnadsingenjörsavdelningens avdelningskollegium har beslutat, att stude
randen måste utföra ett grundämne, som varit giltigt det år eller senare, 
då han blivit godkänd till högskolan. Ävenså skall studeranden vid ansökan 
om diplomarbetet vara i stånd att visa att en obligatorisk kurshelhet blivit 
avlagd, som varit giltigt i det i fråga varande yrkesämnet det år då stude
randens huvudämnesval blivit godkänt eller senare.

Grundämnet
I grundämnet ingår matematisk-naturvetenskapliga ämnen som är nödvän
diga för undervisningen i fackämnena samt en serie kurser som omfattar 
grunderna för byggnadsingenjörsavdelningens alla fackämnen. Dessutom hör 
till grundämnet en serie sammhällsekonomiska kurser samt allmänt tekniska 
och informativa kurser.
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obligatoriska 2.0 pp

Studieteknik
Geodesi

0.00.15
8.06.30

2. Samhälls-ekonomiska kurser

Ekonomi I 
Ekonomi II
Grundkurs i industriell ekonomi 
Allmän kurs i arbetspsykologi 
Arbetsskydd
Grundkurs i arbetsskydd II
Markdispositionsgeologi,
marklärans del
Naturvård
Miljövård
Grundkurs landskapsplanering 
Grundkurs i sociologi 
Ekologisk landskapsbyggnad

0.07.05
0.07.10
3.22.08
3.53.05
3.53.56
3.53.81
8.20.26

8.20.55
8.20.57
9.36.18
9.36.35
9.36.66
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2 h

1 h

1 v

1 v
1 h
1 v

Sannolikshetskalkyl
Långa övningsarbeten i tillämpad
matematik
Grundkurs i rysik: el- och ljuslära 
Grundkurs i fysik: värme- och 
vågrörelselära
Grundkurs i material- och
strålningsfysik
Laboratoriearbeten i fysik
Statik
Dynamik
Strömningsmekanik I 
Databehandlingslärans grunder 
Databehandlingsteknik 
Grundkurs i kemi

0.02.02
0.02.20

0.03.28
0.03.29

0.03.46

0.03.56
0.05.06
0.05.11
0.05.41
3.76.00
3.76.10
5.35.05

obligatoriska 3.0 pp

3. Allmänt tekniska och informativa kurser

P = obligatorisk 
V : valfri

obligatoriska 45.0 pp
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Vägteknikens grunder 
Vattenbyggnadens grunder 
Grundkurs i vattenresurslära 
Grundkurs i materiallära 
Betongteknik
Grundkurs i planering och dimen
sionering av konstruktioner 
Byggnadsgeologi I 
Grundkurs i grundbyggnad och 
jordbyggnadsmekanik 
Grundkurs i byggnadsmekanik 
Grundkurs i elasticitetsteori 
Byggnadsproduktionsteknikens 
grunder
Trafikteknikens grunder 
VA-teknikens grunder

1
1
1
1
1.5

2.5
1
1

obligatoriska 20.0 pp

Det totala prestationspoängvärdet för grundämnets obligatoriska kurser är 
således 70.0 prestationspoäng. Valfria kurser bör ingå i grundämnet för 
10.0 pp, varvid grundämnets prestationspoängvärde utgör 80 pp. De valfria 
kurserna kan väljas bland kurserna i förteckningen. Till grupp 3 ”Allmänt 
tekniska och informativa kurser" kan studeranden räkna med de kurser 
han önskar, t.ex. kurser i språk. De obligatoriska kurserna kan ersättas 
med en längre kurs i samma ämne, vilket är möjligt till exempel i matematik 
och kemi. Sålunda erhållna extra prestationspoäng får räknas till godo. Stu
deranden kan räkna den del av prestationspoängen som överskrider de 80 
pp som minimifordringarna i grundämnet består av, till sin förman i den 
del av studierna, som följer efter grundämnet och som består av valbara 
kurser.

Fackämnena
Inom byggnadsingenjörsavdelningen har man 
lärokurs i tio olika fackämnen. Val av fackämne sker på våren av andra 
studieåret. Studieranden har tillsvidare kunnat välja lång lärokurs även 
senare, dock enbart genom att deltaga i följande eller något senare års 
ämnesval, som arrangeras på våren för andra årskursen studerande. Då 
undervisningskapaciteten vid de olika lärostolarna inom avdelningen är 
varierande och de senaste årens erfarenhet visat att studerandena önskar,

möjlighet att avlägga lång

R

7.10.05
7.12.05
7.25.05
7.43.05
7.43.07
7.43.08

7.50.05
7.50.15

7.54.03
7.54.07
7.63.04

7.71.05
7.73.05
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4. I fackämnen inledande kurser
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som helhet betraktat, specialisera sig på ett sätt som varken motsvarat under
visningskapaciteten eller behoven i praktiken, har man varit tvungen att 
i någon mån styra valet. Grunden för bedömningen har utgjorts av studie- 
framstegen under två första åren, genomgångna tentamina samt såväl vitsord 
som prestationspoäng. Styrningen av valet år 1973 skedde genom att beräkna 
poäng för varje studerande enligt formeln: totalt poängvärde = 
tationspoäng X (5 + vitsordet). I valet tar man de kurser i beaktandet, 
som blivit förelästa under de 3 första terminerna och som blivit utförda 
före den 31. 3. Det godkänns ett begränsat antal valbara kurser. Beträffan
de kort lärokurs finns det inga begränsningar i antalet studerande i något 
fackämne inom byggnadsindenjörsavdelningen. I följande förteckning fram- 
ställes fackämnena inom byggnadsingenjörsavdelningen i den ordning som 
motsvarande lärostolar grundats. I förteckningen anges ämne, institution, 
ansvarig lärare. Det till ingenjörsyrket hörande uppgiftsfältet. Erforderligt 
poängantal för lång och kort lärokurs. De obligatoriska kurserna i a) den 
långa, b) den korta lärokursen. Studieområden som representeras av valfria 
kurser.

pres-

7.10 Vägteknik, TLT, prof Hyyppä. Planering, byggandet och underhåll av 
vägar, gator, järnvägar och flygfält. 40 och 20

a) 7.10.11 Vägplanering (4)
7.10.20 Specialfrågor inom vägplaneringen (3)
7.10.36 Jordbyggnadsteknik (2)
7.10.46 Planering av vägens konstruktion (2)
7.10.55 Specialfrågor inom vägkonstruktionstekniken (3)
7.10.65 Seminarium i vägteknik (3)
7.10.69 Arbeten i vägteknik (3)
7.10.70 Specialarbeten i vägteknik (6)
8.06.35 Geodetiska mätningar i vägteknik (1)
8.57.00 Grundkurs i fotogrammetri (2.5)

de obliatoriska kursernas andel 29.5 pp

b) 7.10.11 Vägplanering (4)
7.10.36 Jordbyggnadsteknik (2)
7.10.46 Planering av vägens konstruktion (2) 

de obligatoriska kursernas andel 8 pp

Som valfria kurser rekommenderas för dem som specialiserar sig på 
planering kurser i trafikteknik, samhällsteknik, fotogrammetri och 
bildtolkning samt för dem som specialiserar sig på byggande rekom
menderas kurser i byggnadsekonomi, grundbyggnad och jordbyggnads
mekanik samt samhällsteknik
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7.11 Brobyggnadsteknik, RT, prof Paavola. Planering av broar och bärande 
konstruktioner i allmänhet, övervakning av produktion samt forsk
ning. 40 och 20
a) 7.11.06 Grundkonstruktioner (2)

7.11.11 Stålkonstruktioner (4)
7.11.26 Allmän brobyggnadsteknik (1.5)
7.11.27 övningsarbeten i allmän brobyggnadsteknik (2)
7.11.45 Seminarium i brobyggnadsteknik (3)
7.11.50 Specialarbeten i brobyggnadsteknik (4... 8)
7.43.24 Betongkonstruktioner (7)

de obligatoriska kursernas andel 23.5 pp
b) 7.11.06. Grundkonstruktioner (2)

7.43.24 Betongkonstruktioner (7)
de obligatoriska kursernas andel 9 pp 

Som valfria kurser rekommenderas utom andra kurser i brobyggnads
tekniken närmast kurser i byggnadsmekanik men också i grundbyggnad 
och jordbyggnadsmekanik, byggnadsekonomi eller vägteknik. De som 
avlägger lång lärokurs i brobyggnadsteknik kan inte avlägga kort läro
kurs i husbyggnadsteknik

7.12 Vattenbyggnad, VT, prof Sistonen. Planering och byggande av vatten
kraftverk — även pumpkraftverk och underjordiska magasin — dam
mar, kanaler, slussar, vattenvägar, hamnar, fyrar, underjordiska lager, 
vattentunnlar, konstgjorda sjöar samt konstruktioner i samband här
med. 30 och 15.
a) 7.12.10 Allmän kurs i hydraulik (2.5)

7.12.15 Dammar och vattenkraftverk (3)
7.12.20 Vattenvägar och hamnar (3)
7.12.25 Regleringsteknik (2/1.5)
7.12.30 Specialkurs i hydraulik (2.5)
7.12.35 Specialkurs i vattenbyggnad (2)
7.12.40 Seminarium i vattenbyggnad (3)
8.29.15 Vattenlagstiftning (1.5)

de obligatoriska kursernas andel 19 pp
b) 7.12.10 Allmän kurs i hydraulik (2.5)

7.12.15 Dammar och vattenkraftverk (3)
7.12.20 Vattenvägar och hamnar (3)
7.12.25 Regleringsteknik (2/1.5)

de obligatoriska kursernas andel 10 pp
Som valfria kurser rekommenderas kurser i byggnadsmekanik, bygg- 
nadsplanering, betongteknik, grundbyggnad och jordbyggnadsmekanik 
samt vattenresurslära och vattenförsörjningsteknik

\
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7.25 Vattenresurslära, VT prof N. N. Hydrologi, ekonomiska verkningar av 
vatten tekniska åtgärder, planering av vattenresurser. 30 och 15

a) 7.25.10 Allmänkurs i hydrologi (2.5)
7.25.15 Tillämpad limnologi och mikrobiologi (2)
7.25.21 Markvattenreglering (2)
7.25.29 Vattendragsreglering och restaurering (2)
7.25.25 Båtnads-och skadevärdering (4)
7.25.31 Dispositionsplanering av vattenresurser (2)
7.25.32 Totalplanering av vattenresurser (3)
7.25.40 Seminarium i vattenresurslära (3)
7.12.10 Allmänkurs i hydraulik (2.5)
7.12.25 Regleringsteknik (1.5)
7.39.19 Vattenverk och avloppssystem (1.5)
8.29.15 Vattenlagstiftning (1.5)

de obligatoriska kursernas andel 27.5 pp

b) 7.25.10 Allmänkurs i hydrologi (2.5)
7.25.15 Tillämpad limnologi och mikrobiologi (2)
7.25.22 Vattendragsreglering och restaurering (2)
7.25.31 Dispositionsplanering av vattenresurser (2)
7.73.19 Vattenverk och avloppssystem (1.5)
8.29.15 Vattenlagstiftning (1.5)

de obligatoriska kursernas andel 11.5 pp

Som valfria kurser rekommenderas kurser i vattenförsörjnings- och av
loppsteknik, vattenbyggnad, grundbyggnad och jordbyggnadsmekanik, bygg
nadsekonomi, fastighets- och samhällsteknik, nationalekonomi och tillämpad 
matematik.

7.43 Husbyggnadsteknik, RT, prof Rechardt. Planering av konstruktioner, 
byggnadsmaterialindustri, produktutveckling inom husbyggnadsområdet 
samt produktionsteknik för konstruktioner. 40 och 20

a) 7.43.15 Byggnadsfysik (2.5)
7.43.24 Betongkonstruktioner (7)
7.43.26 Trä- och plastkonstruktioner (2.5)
7.43.55 Seminarium i husbyggnadsteknik (3)
7.11.06 Grundkonstruktioner (2)

de obligatoriska kursernas andel 17 pp

b) 7.43.24 Betongkonstruktioner (7)
7.11.06 Grundkonstruktioner (2)

de obligatoriska kursernas andel 9 pp
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Som valfria kurser rekommenderas övriga kurser i husbyggnadsteknik 
och kurser i byggnadsmekanik, byggnadsekonomi samt grundbyggnad 
och jordbyggnadsmekanik.
De som har avlagt lång lärokurs i husbyggnadsteknik kan icke taga 
kort lärokurs i brobyggnadsteknik

7.50 ,Grundbyggnad och jordbyggnadsmekanik, YRT, prof Helenelund.
Geotekniska undersöknings-, planerings- och byggnadsuppgifter. Upp
drag berörande grundbyggnadsteknik samt projektering och förverk
ligande av jord- och bergkonstruktioner. 30 och 15.

a) 7.50.10 Byggnadsgeologi II (2.5)
7.75.17 Bergmekanik och bergkonstruktioner (1.5)
7.50.19 Specialkurs i bergmekanik och bergkonstruktioner (2.5)
7.50.20 Fortsättningskurs i jordbyggnadsmekanik (2.5)
7.50.25 Specialkurs i jordbyggnadsmekanik (3)
7.50.30 Fortsättningskurs i grundbyggnad (3)
7.50.35 Specialkurs i grundbyggnad (3)
7.50.45 Seminarium i grundbyggnad och jordbyggnads

mekanik (3)
7.10.36 Jordbyggnadsteknik (2)
7.11.06 Grundkonstruktioner (2)

de obligatoriska kursernas andel 22.5 pp

b) 7.50.10 Byggnadsgeologi II (2.5)
7.50.17 Bergmekanik och bergkonstruktioner (1.5)
7.50.20 Fortsättningskurs i jordbyggnadsmekanik (2.5)
7.50.30 Fortsättningskurs i grundbyggnad (3)

de obligatoriska kursernas andel 9.5 pp

Som valfria kurser rekommenderas kurser i vägteknik, vattenteknik, 
projektering av konstruktioner och byggnadsekonomi.

7.54 Byggnadsmekanik, RT, prof Mikkola. Planering av konstruktioner,
konstruktioners hållfasthetsanalys, produktutveckling inom byggnads
industrin samt forskning berörande konstruktioner. 30 och 15

a) 7.54.10 Stavkonstruktioner (4)
7.54.15 Elasticitetsteorins tillämpningar (4)
7.54.20 plasticitetsteori (2.5)
7.54.30 Konstruktioners stabilitet (2.5)
7.54.50 Seminarium i byggnadsmekanik (3)
7.54.55 Specialarbeten i byggnadsmekanik (4... 8) 

de obligatoriska kursernas andel 20 pp
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b) 7.54.10 Stavkonstruktioner (4)
de obligatoriska kursernas andel 4 pp

Som valfria kurser rekommenderas kurser i planering av konstruktio
ner, matematik och databehandlingslära.

7.63 Byggnadsekonomi, YRT, prof Saarsalmi. Behandling av administrativa, 
produktionstekniska, ekonomiska och juridiska frågor i samband med 
planering, realisering och övervakning av byggnadsföretag och -pro
duktion med hänsyn till integrerat byggande. 40 och 20.

a) 7.63.07 Allmän kurs i byggnadsproduktionsteknik (2)
7.63.08 Övningsarbeten i byggnadsproduktionsteknik (3—4)
7.63.11 Specialkurs i byggnadsproduktionsteknik (3)
7.63.15 Kalkylering och övervakning av byggnadskostnaderna (1.5)
7.63.20 Specialarbete i byggnadsproduktionsteknik (4—6)
7.63.26 Seminarium i byggnadsproduktionsteknik (3)
7.63.30 Planering och övervakning av byggnadsproduktionen (1.5)
7.63.45 Planering och övervakning av investeringar 

inom byggnadsbranschen (1.5)
8.29.40 Obligations- och handelsrätt (1)
8.29.45 Arbetsrätt (1)

de obligatoriska kursernas andel 21.5 pp
b) 7.63.07 Allmän kurs i byggnadsproduktionsteknik (2)

7.63.08 Övningsarbeten i byggnadsproduktionsteknik (3—4)
7.63.11 Specialkurs i byggnadsproduktionsteknik (3)
7.63.45 Planering och övervakning av investeringar 

inom byggnadsbranschen (1.5)
de obligatoriska kursernas andel 9.5 pp

Som valfria kurser rekommenderas vilken som helst kurs som behand
lar byggande samt kurser i juridisk och industriell ekonomi.

7.71 Trafikteknik, TLT, prof N. N. Trafiktekniska och ekonomiska frågor
rörande person- och godstrafik i samband med såväl väg- och gatutrafik 
som järnvägs-, sjö- och flygtrafik. 40 och 20
a) 7.71.10 Trafikekonomi (3.5/2)

7.71.15 Trafikströmmens karakteristik (2.5/1.5)
7.71.20 Trafikundersökningar och -prognoser (3/1.5)
7.71.30 Trafikmiljö och -säkerhet (2/1)
7.71.70 Seminarium i trafikteknik (3)
7.71.75 Specialarbeten i trafikteknik (4)

de obligatoriska kursernas andel 18/33 pp
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b) 7.71.10 Trafikekonomi (3.5/2)
de obligatoriska kursernas andel 3.5/2 pp

Som valbara kurser rekommenderas övriga kurser i trafikteknik, 
kurser i samhällsplanering, i vägteknik och vattenbyggnad samt data
behandlingslära.

7.73 Vattenförsörjnings- och avloppsteknik, VT, prof Kajosaari
Samhällenas och industrins vattenförsörjning, avlopp samt behandling 
av vatten. 30 och 15
a) 7.73.16 Fysikaliska och kemiska processer i

vattenbehandling (2.5)
7.73.19 Vattenverk och avloppssystem (1.5)
7.73.22 VA-teknikens planeringsövningar (5)
7.73.25 Datamaskinernas användning i VA-teknik (2)
7.73.46 Seminarium i VA-teknik (3)
7.12.10 Allmänkurs i hydraulik (2.5)
7.25.10 Allmänkurs i hydrologi (2.5)
5.30.52 Biologiska metoder i avloppsvatten behandling (2)
8.29.15 Vattenlagstiftning (1.5)

de obligatoriska kursernas andel 22.5 pp
b) 7.73.16 Fysikaliska och kemiska processer i vattenbehandling

(2.5)
7.73.19 Vattenverk och avloppssystem (1.5)
7.73.22 VA-teknikens planeringsövningar (2.5)
5.30.52 Biologiska metoder i avloppsvattenbehandling (2)
8.29.15 Vattenlagstiftning (1.5)

de obligatoriska kursernas andel 10 pp
Som valfria kurser rekommenderas kurser som har beröring med 
vattenteknik, geoteknik, husbyggnadsteknik, samhällsplanering och 
byggnadsekonomi samt naturvetenskaper som står nära VA-teknik

Studierådgivning
På byggnadsingenjörsavdelningen får man både allmän studierådgivning och 
även angående yrkesämnena och kurserna.
Rådgivning i yrkesämnena och kurserna ger de i fråga varandra yrkesämnenas 
En studierådgivare som är ansvarig för allmän studierådgivning har blivit 
anställd på avdelningen och dennes uppgift är att rådgiva i frågor som hör 
ihop med studierna, ansökningssituationer, ämnesval och rättskyddsfrågor, 
och kursernas lärare och assistenter.
För att sköta om saker som hör till studierna har även en studiesekreterare 
blivit anställd.
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Studierådgivaren är anträffbar på byggnadsingenjörsavdelningen i rum 341 
och studiesekreteraren i 352. Mottagningstidema står på anslagstavlan.
På avdelningen arrangeras det informationstillfällen, i vilka studiernas för
lopp och avdelningens yrkesämnenas innehåll klargörs.

SPECIELLA KURSER

7.00.05 Byggandet utomlands (2)
Byggnadsingenjörens och byggandets möjligheter
hös 11 föreläser speciallärare 2 t/v
vårt seminarieövningar totalt 30 t
om kurslitteraturen anmäls under föreläsningarna
kursen rekommenderas till studerande på III—IV årskurs

7.00.10 Forskningen metodik
höstt föreläser fil dr Niiniluoto och dipi ing Tuovi 2 t/v 
vårt föredrag, totalt 15 t

7.10 VÄGTEKNIK
prof Jussi Hyyppä, R 335, K-430, enl. avtal
bitr prof Olli-Pekka Hartikainen, R 336, K-740, enl. avtal

laboratorieingenjör :
dipi ing Pentti Lindgren, R 316, K-735, enl. avtal 
överassistent:
dipi ing Veli-Pekka Saarnivaara, R 318, K-737, enl. avtal 
assistent N. N.
spec .lärare:
tekn lic Gunnar Bärlund, R 318, K-737, enl. avtal 
dipi ing Jorma Hintikka, R 318, K-737, enl. avtal

7.10.05 Vägteknikens grunder (1)
Kursens ändamål är att göra studeranden förtrogen med ämnes
områdena för vägteknikens kurser samt sålunda underlätta valet 
av yrkesämnen
vårt föreläser bitr prof Hartikainen 2 t/v
kursfordringar: О-P Hartikainen: Tietekniikan perusteet (kompen
dium TKY nr 339)
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7.10.11 Vägplanering (4), på M-avdelningen (2)
Kursens ändamål är att göra studeranden förtrogen med väglagstift-
ningen samt ge färdighet i uppgörandet av vägplaner
höstt föreläser bitr prof Hartikainen som periodkurs
räkneövningar 10 t
exkursion, planeringsövning
förkunskaper: 7.10.05

7.10.16 Anslutningsplanering (2)
Kursens ändamål är att göra studeranden förtrogen med plane
ringen av vägskäl och trafikplatser 
vårt föreläser bitr prof Hartikainen som periodkurs 
räkneövningar 20 t, exkursion, 
förkunskaper: 7.10.11

7.10.20 Specialfrågor inom vägplaneringen (3)
Kursens ändamål är att utöka de insikter studeranden erhållit i 
kursen i vägplanering närmast genom studium av utländsk fack
litteratur
höstt föreläser bitr prof Hartikainen som periodkurs 
förkunskaper: 7.10.11

7.10.26 Gatuteknik (2)
Kursens ändamål är att göra studeranden förtrogen med gatulag- 
stiftningen samt ge färdighet i uppgörandet av gatuplaner 
vårt föreläser överassistent Saarnivaara som periodkurs 
räkneövningar 10 t, exkursion 
förkunskaper: 7.10.05

7.10.31 Datortillämpningar (2)
Kursens ändamål är att lära att förstå datortillämpningarnas metoder 
inom vägteknikens område samt att använda de allmännaste till- 
lämpningarna
höstt föreläser speciallärare Bärlund som periodkurs 
räkneövningar 24 t 
förkunskaper: 7.10.11
kursfordringar: G. Bärlund: Tietekniikan tietokonesovellutukset
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7.10.36 J ordbyggnadsteknik (2)
Kursens ändamål är att göra studeranden förtrogen med jordbygg
nadsteknikens ämnesområde i den utsträckning planering och led
ning av ifrågavarande arbeten fordrar 
höstt föreläser bitr prof Hartikainen som periodkurs 
räkneövningar 8 t 
laboratorieövningar 12 t

7.10.37 Bergbyggnadsteknik (2)
Kursens ändamål är att göra studeranden förtrogen med spräng
ämnen och deras användning i den utsträckning det erfordras för 
planering och ledning av sprängningsarbeten samt ytterligare sten
materialets förädling till byggnadsmaterial 
vårt föreläser bitr prof Hartikainen som periodkurs 
räkneövningar 8 t 
laboratorieövningar 12 t

7.10.41 Järnvägsteknik (2)
Kursens ändamål är att ge grundkunskaperna och huvudprinciperna 
som erfordras för planering, byggnad och underhåll av järnvägar 
höstt föreläser prof Hyyppä som periodkurs 
höstt laboratorie- och planeringsövningar 24 t 
kursfordringar: kurskompendierna

7.10.46 Planering av vägens konstruktion (2)
Kursens ändamål är att göra studeranden förtrogen med teorierna
för vägkonstruktionens dimensionering, byggnadsarbeten och kon-
struktionstekniska specialfrågor
höstt föreläser prof Hyyppä som periodkurs
höstt räkne-, planerings- och laboratorieövningar 20 t
kursfordringar: kurskompendierna

7.10.51 Beläggningsteknik (2)
Kursen ger en bild av planering, byggnad och underhåll av asfalt
beläggningar
vårt föreläser prof Hyyppä som periodkurs
vårt räkne-, planerings- och laboratorieövningar 30 t
kursfordringar: kurskopendierna, Beläggningsnormerna 1973
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7.10.55 Specialfrågor inom vägkonstruktionstekniken (3)
Kursens ändamål är att göra studeranden förtrogen med planering 
och byggnad av betongbeläggningar samt med utländsk litteratut 
vårt föreläser prof Hyyppä som periodkurs 
förkunskaper: 7.10.46
kursfordringar: kurskompendierna, skilt valbar litteratur

7.10.61 Underhåll (2)
Kursens ändamål är att göra studeranden förtrogen med under
håll av allmänna vägar och gator 
höstt föreläser speciallärare Hintikka enligt avtal 24 t 
räkneövningar 24 t

7.10.65 Seminarium i vägteknik (3)
I seminariet görs studeranden förtrogen med arbete i samman
trädesform och vetenskapligt forskningsarbete samt utvecklas den 
muntliga framställningsförmågan
höstt och vårt ledes seminariet av prof Hyyppä och bitr prof 
Hartikainen 1 t/v 
seminarieföredrag och exkursioner

7.10.69 Arbeten i vägteknik (3 ... 6)
övningsarbetenas ändamål är att göra studeranden förtrogen med 
andvändandet av utländsk litteratur, tekniska skrivuppgifter samt 
utförandet av mera omfattande planeringsuppgifter samt utförandet 
av mera omfattande planeringsuppgifter tillhörande olika kurser 
höstt och vårt ledes arbetena av prof Hyyppä 
bitr prof Hartikainen och assistenterna 
litteratur- och planeringsövningar samt laboratoriearbeten 
120...240 t

7.10.70 Specialarbeten i vägteknik (6)
Ändamålet är att med hjälp av kursens övningar göra studeranden 
förtrogen med olika former av vetenskapligt arbete 
höstt och vårt ledes övningar av prof Hyyppä 
bitr prof Hartikainen och assistenter
valbara laboratorie-, litteratur- och planeringsövningar 240 t

R



313

7.11 BROBYGGNADSTEKNIK

professor Heimo Paavola, R 247, K-431 
, laboratorieingenjör:

dipi ing Pentti Loikkanen, R 207, K-710 
assistenter:
dipi ing Perni Holopainen, R 208, К 707
dipi ing Heino Ollila, R 209, K-707
speciallärare:
dipi ing Matti Hannus
dipi ing Yrjö Havukainen
dipi ing Pentti Loikkanen
dipi ing Seppo Saarela
dipi ing Erkki Teräs
expedition, R 248, K-498

7.11.06 Grundkonstruktioner (2 )
Kursens ändamål är att göra studeranden förtrogen med de van
ligaste grundkonstruktionerna och deras egenskaper, i den om
fattning det erfordras för planering av grunder till olika bygg
nadsverk. (. . . egenskaper så, att han med dessa kunskaper kan 
planera grunder ...)
vårt 2. halvt föreläser prof Paavola 4 t/v 
vårt 2. halvt räkneövningar 2 t/v 
förkunskaper: 7.50.20, 7.50.30, 7.54.10
kurslitteratur: Rakennustekniikan käsikirja, kap. 322 . . . 326. SGY, 
Lyöntipaalutusohjeet 1972. Капу, Berechnung von Flächengründun- 
gen. Schiel, Statik der Pfahlwerke

7.11.11 Metallkonstruktioner (4)
Kursens ändamål är närmast att ge sådana grundkunskaper, som är 
behövliga för planering av stålkonstruktioner, samt ge huvudprin
ciperna för dimensionering av konstruktionerna 
höstt föreläser prof Paavola 4 t/v 
höstt räkneövningar 4 t/v; exkursioner (2 st.) 
förkunskaper: 3.15.50, 3.67.02, 7.54.10
kurslitteratur: NJA, Stålbyggnadshandboken. Selberg, Stålkonstruk
tioner. RTL, Teräsrakenteiden suunnitteluohjeet. SFS-teräsrakenne- 
standardit. RIL, Alumiinirakenteiden normit selityksineen
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7.11.12 Metallkonstruktionernas övningar (3)
Studeranden blir i form av individuella övningsuppgifter förtrogen
med stålkonstruktioners planering i praktiken
höstt 1. halvt demonstrationer 1 t/v
höstt och vårt planeringsövningar (1—2 st.)
förkunskaper: 7.11.11

7.11.15 Konstruktioners säkerhet (2)
Kursens ändamål är att ge färdighet i kritisk granskning av kon- 
konstruktioners bärighet samt uppskattning av deras säkerhet och 
tillförlitlighet
höstt 2. halvt föreläser dipi ing Hannus 4 t/v
höstt 2. halvt räkneövningar 4 t/v
förkunskaper: 7.11.11, 7.43.24, 7.54.10. 7.54.30
kurslitteratur: Hannus, Rakenteiden luotettavuus, VTT 1973.
Pugsley, The safety of structures. Haugen, Probabilistic approaches
to design. Bolotin, Statistical methods in structural mechanics

7.11.20 Brobyggnadsteknikens grunder (1)
Kursen är till sin natur informativ och är avsedd att orientera 
studerandena i frågor som hänför sig till broplanering och -byggnad 
höstt föreläser dipi ing Loikkanen 2 t/v
kurslitteratur: TVH 2660, Maarakennusalan tutkimus- ja suunnit
teluohjeet, del III 1—31. TVL, Sillanrakennustyöt, yleinen työ
selitys, кар. 1—3. RIL, Rakenteiden kuormitusnormit 1970

7.11.26 Allmän brobyggnadsteknik (1.5)
Kursens ändamål är att ge färdighet i planering och dimensionering
av mindre betong- och träbroar samt val av brotyp
vårt föreläser dipi ing Loikkanen 2 t/v
vårt exkursioner (1 st.)
förkunskaper: 7.11.20
kurslitteratur: TVL, Sillanrakennustyöt, yleinen työselitys, кар. 
4—8. RTL, normer för grund-, betong-, stål- och träkonstruktioner. 
Kivisalo, Puusillat, kompendium TKY nr 205 ss. 91—190. Kivisalo, 
Terässiltojen yleiskurssi, kompendium TKY nr 158 ss. 74—207
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7.11.27 Allmänna brobyggnadsteknikens övningar (2) 
vårt 2. halvt demonstrationer 1 t/v 
höstt och vårt planeringsövningar 3 st. 
förkunskaper: 7.11.26

7.11.30 Broars bärande konstruktioner (3)
Kursens ändamål är att göra studeranden förtrogen med typerna av 
broars huvudbärkonstmktioner, deras egenskaper och inbördes jäm
förande samt beräkningsmetoder 
vårt föreläser prof Paavola 2 t/v 
vårt räkneövningar 2 t/v 
förkunskaper: 7.11.11, 7.43.24, 7.54.10
kurslitteratur: Mörsch, Brücken aus Stahlbeton und Spannbeton, 
Hawranek—Steinhardt, Theorie und- Berchnung der Stahlbrücken. 
Fritz, Verbundträger. ACI-Publ. SP-23 ja -26, Concrete Bridge 
Design

7.11.35 Specialkonstruktioner ( 1 )
Kursens ändamål är att göra studeranden förtrogen med broar av 
specialkonstruktion, vars planering och byggnadssätt avviker från 
vanlig praxis
vårt 2. halvt föreläser dipi ing Havukainen 2 t/v 
vårt 2. halvt räkneövningar 2 t/v 
förkunskaper: 7.11.11, 7.11.26, 7.43.24

7.11.40 Broplanering (3)
Kursens ändamål är att ge en helhetsbild av planeringsprocessen 
med alla dess detaljer samt av själva broplanen. Ytterligare blir stu
deranden insatt i rationahsering av planeringsarbetet 
vårt 1. halvt föreläser prof Paavola 4 t/v 
vårt demonstrationer 2 t/v 
höstt och vårt planeringsövningar (1 st.) 
förkunskaper: 7.11.11, 7.11.26, 7.43.24
kurslitteratur: TVH, Sillansuunnitteluohjeet. RIL, Rakennepiirus
tusohjeet

7.1 i.45 Seminarium i byggnadsteknik (3)
Vid seminariet behandlas skilda problem inom brobyggnadstekniken. 
Samtidigt vänjas studeranden vid att använda facklitteratur samt vid 
skriftlig och muntlig framställning 
höstt och vårt leder prof Paavola seminarien 2 t/v
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7.11.50 Specialarbeten i brobyggnadsteknik (4 ... 8)
I form av specialarbeten blir studeranden insatt i specialfrågor i 
samband med broplanering samt i den experimentella dimensione
ringens principer
höstt och vårt individuellt arbete eller grupparbete

7.11.60 Licentiatseminarium i brobyggnadsteknik, L (2...3)
Vid seminariet behandlas specialfrågor inom brobyggnadstekniken, 
vilka ingår i licentiatstuderandens examensfordringar 
vårt leder prof Paavola seminarien 2 t/v 
varje deltagare håller 1 seminarieföredrag
förkunskaper: lång läromängd i brobyggnadsteknik eller motsva
rande kunskaper

7.12 VATTENBYGGNAD
professor Harri Sistonen, Vattenl. 138, C-847, 
Anträffbar Må 16—17 R 346 
laboratorieingenjör:
dipi ing Antti Hepojoki, Vattenl. 135, C-846 
assistent:
dipi ing Laila Hosia, Vattenl. 235, C-849, 
anträffbar Må 16—17 R 345 
speciallärare:
dipi ing Lasse Kivekäs, anträffbar Ti 17—19 R 345 
kansli, Vattenl. 137, C-848, R 262, C-438

7.12.05 Vattenbyggnadens grunder (1)
vårt föreläser prof Sistonen halvt 4 t/v som periodkurs 
kursfordringar: RIL: Vesirakennus (1973) och Maa- ja vesirakennus 
(1968) i huvuddrag

7.12.10 Allmän kurs i hydraulik (2.5)
höstt föreläser N. N. 32 t; hemräkningar
kursfordringar: RIL: Vesirakennus (1973) 2. kapitlet Hydraulik
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7.12.15 Dammar och vattenkraftverk (3)
höstt föreläser prof Sistonen 24 t; planeringsövningar 
kursfordringar: föreläsningarna, Castren: Padot, RIL: Maa- ja vesi
rakennus, J. Sherard & Co: Earth and Earth-Rock Dams, Press: 
Wehre, Press: Wasserkraftwerke, i huvuddrag

7.12.20 Vattenvägar och hamnar (3)
vårt föreläser prof Sistonen 30 t; planeringsövningar 
kursfordringar: föreläsningarna, RIL: Maa- ja vesirakennus, Quinn: 
Design and Construction of Ports and Marine Structure, Draent- 
zaeg: Havnebygging, Del II: Kaier

7.12.25 Regleringsteknik (2/1.5)
höstt föreläser dipi ing Kivekäs 24 t; planeringsövningar 
kursfordringar: RIL: Maa- ja vesirakennus (1968) 12. kapitlet 
Kivekäs: Vesistöjen säännöstely, (föreläsningskompendium), 
Castrén: Vesistöjen säännöstelyn tekniikka

7.12.30 Specialkurs i hydraulik (2.5)
höstt föreläser prof Sistonen 24 t; övningsarbete 
kursfordringar: föreläsningarna, tillämpliga delar av Press—Schrö
der: Hydromechanik im Wasserbau, Chow: Open Channel Hydrau
lics, Jäger, Technische Hydraulik

7.12.35 Specialkurs i vattenbyggnad (2)
vårt föreläser prof Sistonen som periodkurs 
kursfordringar: litteraturförteckning ges särskilt

7.12.40 Seminarium i vattenbyggnad (3)
höstt och vårt leder prof Sistonen

7.12.45 Specialarbeten i vattenbyggnad (4—-8) 
laboratoriearbete eller litteraturstudie

7.12.50 Modellförsök i vattenbyggnad (1.5) Ls
höstt föreläser dipi ing Hepojoki 2 t/v; laboratorieövningar 
kursfordringar: Yahn: Theory of Hydraulic Models, Allen: Scale 
Models in Hydraulic Engineering, Hickox: Hydraulic Models, War- 
nock: Hydraulic Similitude
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7.25 VATTENRESURSLÄRA

professor N. N., R 260, V-422 
laboratorieingenjör:
dipi ing Alpo Maasilta, lab. 6, C-404 
assistenter:
dipi ing Erkki Tuononen, R 261, C-436 
dipi ing Pertti Vakkilainen, R 263, С-410
speciallärare:
dipi ing Ilkka Hirsto, R 257, C-438 (7.25.31)
agr forst dr Harri Seppänen, R 257, C-438 (7.25.15)
dipi ing Arvi Kaurila (7.25.25)
dipi ing Leevi Kirkkomäki (7.25.25)
dipi ing Pauli Kleemola (7.25.25)
dipi ing Mauri Kuuskoski (7.25.25)
prof Viljo Puustjärvi (7.25.25)
prof Viljo Ryynänen (7.25.25)
agr forst dr Kustaa Seppälä (7.25.25)
f il kand Esko Vääriskoski (7.25.25)
byrå R 262, C-438

7.25.05 Grundkurs i vattenresurslära (1)
Kursen är avsedd att ge för byggnads- och lantmäteri-ingenjörer 
en överblick över undervisningsstrukturen i vattenresurslära samt 
grundkunskaper om meteorologi, vattnets kretslopp i natur och de 
faktorer, som påverkar vattnets kvalitet 
vårt föreläser speciallärare N. N. (periodkurs) 
kursfordringar: Litteratur se studieguiden; rekommenderad 
årskurs II
kursen tillhör byggnadsingenjörsavdelningens grundämne

7.25.10 Allmänkurs i hydrologi (2.5)
De nödvändiga grundkunskaper om yt-, grund- och markvattens 
hydrologi, som ingenjörerna i vattenteknikens olika branscher be
höver
höstt föreläser prof N. N. tillsammans 24 t. (periodkurs ) 
höstt laboratorie- och fältövningar 20 t; räkneövningar; exkursion 
förkunskaper: 7.25.05
kursfordringar: se studieguiden; rekommenderad årskurs III 
kursen är obligatorisk i lång och kort läromängd 7.25
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7.25.15 Tillämpad limnologi och mikrobiologi (2)
Nödvändiga grundkunskaper om naturvattens kvalitet och de fak
torer, som påverkar kvalitetet med hänsyn till planering 
resurser och värdering av olika projekts påverkan i vattendragen 
vårt föreläser agr forst dr Seppänen tillsammans 30 (periodkurs) 
vårt laboratorieövningar 20 t 
förkunskaper: 7.25.05
kursfordringar: se studieguiden; rekommenderad årskurs III 
kursen är obligatorisk i lång och kort läromängd 7.25

7.25.21 Markvattenreglering (2)
Planering av torrläggning och bevattning för olika jorddispositioner, 
särskilt lantbruksland, samt de kostnadnyttaräkningar, som är nöd
vändiga i valet av åtgärder
höstt föreläser prof N. N. tillsammans 24 t (periodkurs) 
höstt och vårt planeringsuppgifter 30 t 
förkunskaper: 7.25.05
kursfordringar: se studieguiden; rekommenderad årskurs II 
kursen är obligatorisk i lång läromängd 7.25

7.25.22 Vattendragsreglering och restaurering (2)
Hydrologisk planering och kostnadnyttaräkningar av vattendragsre- 
glering för rekreation, lant- och skogsbruk och vattenförsörjning 
vårt föreläser prof N. N. tillsammans 30 t (periodkurs)
vårt planeringsuppgifter 30 t; excursion 
förkunskaper: 7.25.10, 7.25.15
kursfordringar: se studieguiden; rekommenderad årskurs III 
kursen är obligatorisk i lång och kort läromängd 7.25

av vatten-

»

7.25.25 Båtnads- och skadevärdering (4) L
Nödvändiga grundkunskaper av de ekonomiska effekter_ _ , som vatten-
dragsprojekter förorsakar åt olika intressenter och vattendisposi
tioner
höstt föreläser speciallärare och prof N. N.
tillsammans 45 t (periodkurs)
höstt fältövningar 15 t; excursion
förkunskaper: 7.25.21, 7.25.22, 8.29.15
kursfordringar: se studieguiden; rekommenderad årskurs IV
kursen är obligatorisk i lång läromängd 7.25
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7.25.31 Dispositionsplanering av vattenresurser (2)
I general- och dispositionsplanering nödvändiga grundkunskaper ay 
vattenresurser, vattendispositioner och deras lokalisering och di
mensionering
vårt föreläser dipi ing Hirsto tillsammans 30 t (periodkurs) 
vårt planeringsuppgifter 30 t 
förkunskaper: 7.25.05
kursfordringar: se studieguiden; rekommenderad årskurs IV 
kursen är obligatorisk i lång och kort läromängd 7.25

7.25.32 Totalplanering av vattenresurser (3)
Metodik i total- och generalplanering av vattenresurser, speciella 
fordringar av olika vattendispositioner, hydrologiska modeller och 
operationsanalytiska metoder i vattenresursplanering 
vårt föreläser prof N. N. tillsammans 30 t (periodkurs) 
planeringsuppgifter 60 t; excursion
förkunskaper: 7.25.10, 7.25.15, 7.25.21, 7.25.22, 7.25.31,
7.73.20
kursfordringar: se studieguiden; rekommenderad årskurs IV 
kursen är obligatorisk i lång läromängd 7.25

7.25.35 Specialkurs i hydrologi (2.5) L
Formning av hydrologiska modeller för vattenresursplanering, glo
bala vattenresursproblem med hänsyn till meteorologi, hydrologi och 
geohydrologi, meteorologiska och hydrologiska grunder av luft- 
och markskydd
höstt föreläser prof N. N. tillsammans 24 t (periodkurs) 
laboratorieövningar 15 t; specialarbete 25 t 
förkunskaper: 7.25.05, 7.25.10
kursfordringar: se studieguiden; rekommenderad årskurs IV 
kursen är valfri i lång och kort läromängd 7.25

7.25.40 Seminarium i vattenresurslära (3)
Användning av litteratur i forskning, skriftlig och muntlig före
ställning, fördjupning i vattenresurslärans valda delområde 
höstt och vårt leder prof N. N. seminariet tillsammans 16 t 
rekommenderad årskurs IV 
seminariet är obligatorisk i lång läromängd 7.25
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7.25.45 Specialarbete i vattenresurslära (4—6)
Beredskap till utförandet av vetenskaplig forskning, möjlig förforsk
ning för diplomarbete
höstt och vårt ledes specialarbetet av prof N. N. tillsamman 
160—240 t
rekommenderad årskurs IV

7.43 HUSBYGGNADSTEKNIK

professor Tapani Rechardt, R 246, C-424 
bitr prof Pentti Vähäkallio, R 121, C-717 
docent:
fil dr Sven Pihlajavaara 
laboratorieingenjör :
dipi ing Kari Paasikallio, R 119, C-715 
assistenter:
tekn stud Pertti Kokki, R 018, С-713 
tekn stud Seppo Petrow, R 206, С-858 
speciallärare:
arkitekt Alpo Halme, R 118 
arkitekt Pekka Hiltunen, R 249 
dipi ing Pekka Kanerva, R 204 
dipi ing Paavo Perjo, R 118 
prof Heikki Poijärvi, R 118 
dipi ing Juho Saarimaa 
dipi ing Tenho Sneck

7.43.05 Grundkurs i metallära (1)
Kursen avser att ge en översikt i byggnadsmaterial och deras 
egenskaper
höstt föreläser bitr prof Vähäkallio 2 t/v
höstt hållfasthetsprov i byggnadsmaterial 3 t/termin
kurslitteratur: Neste, Rakentajan bitumieristysopas

7.43.06 Betongteknikens grunder (2.5)
Kursen är avsedd att ge betonginformation för bergindustrieavdel- 
ningens studerande

21 11332/74 R
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höstt föreläser bitr prof Vähäkallio 2 t/v och 
vårt 1. halvt 2 t/v
höstt 2. halvt räkneövningar 2 t/v och vårt räkneövningar, 
laboratoriearbete och konstruktionsövningar 2 t/v 
kurslitteratur: Betoninormit, betongdelen av Rakentajain Kalenteri

7.43.07 Betongteknik (1.5)
Grundkurs i betongteknik för byggnadsingenjörsavdelningen 
höstt föreläser dipi ing Perjo 2 t/v 
höstt räkneövningar och laboratorieövningar 
förkunskaper: 7.43.05
kurslitteratur: Betoninormit. Talvibetonointiohjeet RIL 51. Betoni- 
työohjeita RIL 50. Betonin kiviainesten luokitusohjeet RTL 60. 
Rakentajain Kalenteri, Betoni

7.43.08 Projektering och dimensionering av konstruktioner (3) 
Konstruktionsteknikens grunder för byggnadsingenjörer 
vårt föreläser tekn lic Kanerva 3 t/v 
vårt räkneövningar 3 t/v 
förkunskaper: 7.43.05, 7.54.03
kurslitteratur: Rakenteiden kuormitusnormit, Betoni-, puu-, teräs- 
ja tiilinormit, Rakentajain kalenteri, Dimensioneringsdelen. Tek
niikan käsikirja 5. kapitlen: betoni-, puu ja teräsrakenteet

7.43.15 Byggnadsfysik (2.5)
Värme- och fuktisoleringar och brand i byggnader 
höstt 2. halvt föreläser bitr prof Vähäkallio 4 t/v 
och vårt 1. halvt 2 t/v 
vårt 1. halvt räkneövningar 2 t/v 
förkunskaper: 7.43.05, 7.43.08
kurslitteratur: Tekniikan käsikirja 5, 1970, kapitel Lämmöneristys. 
Paraisten kalkki, Lämmön ja kosteuden eristys. Rakennustekniikan 
käsikirja 1969 kapitlen 143 och 144. Bygg 6 kapiden 611 och 612. 
Rakenteiden kuormitusnormit selityksineen

7.43.16 Byggnadsakustik (2)
Mätning och awärjning av byggnads- och trafikbuller 
höstt 1. halvt föreläser arkitekt Halme 4 t/v
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höstt fältmätningar om bullernivån 3 t/termin, planeringsövningar 
förkunskaper: 7.43.08, 7.54.04
kurslitteratur: Kompendium nr 256, Rakennus- ja huoneakustiikka 
TKY. Ääneneristysnormit RIL 55

7.43.18 Husbyggnadslära (1)
Arkitektens ord för konstruktörer 
höstt föreläser arkitekt N. N. 2 t/v

7.43.24 Betongkonstruktioner (7)
Konstruktörens långa kurs i konstruktioner av betong, armerad 
betong och förspänd betong
höstt föreläser prof Rechardt 4 t/v och
vårt 1. halvt 4 t/v
höstt räkneövningar 1 t/v och
vårt 1. halvt räkneövningar 2 t/v
laboratorieövningar, konstruktionsövningar
förkunskaper: 7.43.07, 7.43.08 och 7.54.03 (7.54.15)
kurslitteratur: Bygg 3 1969 avd. 33. P D Arthur—V. Ramakrish-
nan, Ultimate Strength Design for Structural Concrete. Normer för
betongkonstruktioner med anvisningar

7.43.25 Murverkskonstruktioner (1.5)
Projekteringskurs för murade konstruktioner 
vårt 2. halvt föreläser bitr prof Vähäkallio 4 t/v 
vårt 2. halvt räkneövningar 2 t/v 
förkunskaper: 7.43.05, 7.43.08 och 7.43.15

7.43.29 Projektering av industrie- och hallbyggnader (2)
Konstruktörens kurs i industriebyggande
vårt 1. halvt föreläser bitr prof Vähäkallio 4 t/v
vårt planeringsövning
förkunskaper: 7.43.15, 7.43.24, 7.43.25, 7.43.40 
kurslitteratur: Bygg 6 1969 kapitel 645:2 Elementbyggda industri
byggnader, Bygg 9 kapitel 981:1 och 981:2 Transporthjälpmedel. 
INSKO, 23—29 Koneiden perustusten suunnittelu
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7.43.30 Planering av bostads- och affärsbyggnader (2.5)
höstt föreläser prof Rechardt 2 t/v 
höstt övningsarbete
förkunskaper: 7.43.15, 7.43.25, 7.43.24 och 7.43.40 
kurslitteratur: Bygg 6 1964 avd 62, avd 63, BES-tutkimus. LVI 
laitteiden liittyminen kantaviin rakenteisiin, RIL 64

7.43.35 Oorganiska byggnadsmaterial (1)
Fortsättningskurs i oorganiska byggnadsmaterial 
höstt dipi ing Saarimaa föreläser 
förkunskaper: 7.43.05, 5.35.05
kursen föreläses vartannat år med kursen 7.43.36, nästa gang 
under höstterminen 1975

7.43.36 Organiska byggnadsmaterial (1)
Fortsättningskurs i organiska material 
höstt föreläser dipi ing Sneck 2 t/v 
förkunskaper: 7.43.05 och 5.35.05 
kursen föreläses vartannat år med kursen 7.43.35, 
nästa gång under höstterminen 1974

7.43.37 Fysik av porösa byggnadsmaterial (1) L 
höstt föreläser doc Pihlajavaara 2 t/v 
förkunskaper: 7.43.35 och 7.43.36

7.43.40 Träkonstruktioner (2.5)
Projekteringskurs i träkonstruktioner
höstt 1. halvt föreläser bitr prof Vähäkallio 4 t/v
höstt 1. halvt räkneövningar 2 t/v och vårt
planering av en träkonstruktion
förkunskaper: 7.43.05 och 7.43.08
kurslitteratur: Niskanen, Teknillisiä tietoja ja ohjeita koivu- ja 
sekavaneria kantaviin rakenteisiin käytettäessä. INSKO, Puun käyttö 
kantavissa rakenteissa. Mekaaninen puuteollisuus, Lahontorjunta.
Puunormit
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7.43.45 Fortsättningskurs i betongteknik (2.5) L 
Specialfrågor i betong- och elementteknik 
höstt och vårt föreläser prof Poijärvi 2 t/v 
vårt demonstrationer och informationsbesök i betong och 
elementfabriken 15 t/termin 
förkunskaper: 7.43.24

7.43.46 Specialkonstruktioner (2.5) L
Konstruktion av behållare, silos och andra specialbyggnader 
vårt 2. halvt föreläser prof Rechardt 4 t/v 
vårt ett övningsarbete
kurslitteratur: Ciesilski—Mitzel—Stachurski—Suwalski—Zmudzins- 
ki, Behälter, Silos, Schornsteine, Fernsehtürme ucd Freileitungsmaste

7.43.55 Seminarie i byggnadsteknik (3) 
höstt och vårt 2 t/v

7.43.56 Specialarbete (4—8)
Laboratorieforskning, teoretisk studie, spec, planeringsuppgift i 
yrkesämne 7.43

7.43.60 Licentiatseminarie i husbyggnadsteknik L 
vårt prof Rechardt leder seminarien

7.43.65 Licentiatseminarie i husbyggnadsteknik L
höstt leder bitr prof Vähäkallio seminarien

7.43.70 Plastkonstruktioner (1)
Plasternas egenskaper och dimensioneringsgrunder för plastkon
struktioner
vårt special lärare N. N. föreläser 2 t/v 
förkunskaper: 7.43.36

GRUNDBYGGNAD OCH JORDBYGGNADSMEKANIK 

professor K. V. Helenelund, R 147, C-415 
bitr prof M. O. Juhola, R 133, C-854

7.50
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laboratorieingenjör, tekn lic E. Slunga, R 125, C~855 
assistent K. Ruohonen, R 132, C-720 
speciallärare, fil dr K. Korpela, R 130, C-720 
speciallärare, dipi ing J. Aalto, R 134, C-722

7.50.05 Byggnadsgeologi I (2)
Kursen är avsedd att ge en överblick över byggnadsgeologi med 
hänsyn till byggnadingenjörens behov samt att lära känna de van
ligaste jord- och bergarterna 
vårt föreläser fil dr Korpela 2 t/v 
vårt klassificerings- och lab.övningar 2 t/v 
kursfordringar: THS:s kompendium n:r 272

7.50.10 Byggnadsgeologi II, fortsättningskurs i byggnadsgeologi (2.5)
Kursen är avsedd att ge inom grundbyggnadstekniken samt vid 
jord-, berg- och vattenbyggnad erforderliga byggnadsgeologiska 
grunder. Dessutom behandlas byggnadsgeologiska aspekter på om
rådesplanering samt naturskydd med hänsyn till utnyttjande av 
jord- och berggrund samt grundvatten 
höstt föreläser fil dr Korpela 2 t/v 
höstt bildtolknings- och fältövningar 2 t/v 
förkunskaper: 7.50.05
kursfordringar: THS:s kompendium n:r 304

7.50.15 Grundkurs i grundbyggnad och jordbyggnadsmekanik (2)
Kursen avser att ge en överblick över grundbyggnadstekniken och 
jordbyggnadsmekaniken, använda undersökningsmetoder och projek- 
teringsprinciper
höstt och vårt föreläser bitr prof Juhola 2 t/v 
höstt demonstrationer 4 t/termin och 
vårt laboratoriedemonstrationer 3 t/termin
kursfordringar: grundbyggnadsnormerna, kompendierna 137 & 143

7.50.17 Bergmekanik och bergkonstruktioner (1.5)
Kursen avser att ge en överblick över bergmekaniken och projek
tering av bergkonstruktioner 
höstt föreläser bitr prof Juhola 2 t/v 
höstt laboratorieövningar samt exkursioner 2 t/v 
förkunskaper: 7.50.05
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7.50.19 Specialkurs i bergmekanik och bergkonstruktioner (2.5)
Kursen är avsedd att ge de nödvändiga grunderna för projektering, 
dimensionering och utförande av olika bergkonstruktioner 
höstt föreläser bitr prof Juhola 2 t/v 
höstt projekteringsövningar (3 st.), exkursioner 
förkunskaper: 7.50.17 eller 6.32.20
kursfordringar: litteratur enligt skild förteckning, rekommenderad 
årskurs R IV

7.50.20 Fortsättningskurs i jordbyggnadsmekanik (2.5)
Kursen avser att ge inom grundbyggnadsmekaniken samt vid pro
jektering och utförande av grund- och jordkonstruktioner erforder
liga geotekniska grunder samt lära nödig laboratorieteknik för 
bestämning av de geotekniska egenskaperna hos jordprov 
höstt föreläser prof Helenelund 4 t/v 2. halvt 
höstt laboratorieövningar 2 t/v 
förkunskaper: 7.50.15
kursfordringar: litteratur enligt skild förteckning 
rekommenderad årskurs R III

7.50.25 Specialkurs i jordbyggnadsmekanik (3)
Kursen avser att göra studenten förtrogen med geotekniska projek- 
teringsprinciper och stabilitetsproblem hos jordkonstruktioner, Ы.а. 
genom analys av fall då skador inträffat 
höstt föreläser prof Helenelund 4 t/v 1. halvt 
höstt projekteringsövningar (3 st), exkursioner 
förkunskaper: 7.50.20
kursfordringar: litteratur enligt skild förteckning; 
avsedd bara för dem, som studerar 7.50 som huvudämne, 
rekommenderad årskurs R IV

7.50.30 Fortsättningskurs i grundbyggnad (3)
Kursen avser att ge nödiga grunder för val av lämpliga grund- 
läggningsmetoder och grundbyggnadslösningar vid olika grundför
hållanden
vårt föreläser bitr prof Juhola 2 t/v
vårt projekteringsövningar (3 st), exkursioner
förkunskaper: 7.50.20
kursfordrindgar: föreläsningsreferat, FGF:s grundundersöknings- 
och pålningsföreskrifter; rekommenderad årskurs R III
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7.50.35 Specialkurs i grundbyggnad (3)
Kursen avser att göra studenten förtrogen med kontrollmätningar 
och den s.k. observationsmetoden inom grundbyggnadstekniken. 
Dessutom behandlas dränering av byggplatsen samt projektering av 
maskinfundament
vårt föreläser prof Helenelund 4 t/v 1. halvt 
vårt projekteringsövningar (3 st.), 
förkunskaper: 7.50.30
kursfordringar: litteratur enligt skild förteckning
rekommenderad årskurs R IV,
för studerande med 7.50 som huvudämne

7.50.40 Kommunal geoteknik, lantmäteriavdelningens kurs i geoteknik (3)
Kursen avser att ge en överblick av geotekniken och dess bety
delse i kommunal planerings- och byggnadsverksamhet 
vårt föreläser bitr prof Juhola 2 t/v 
vårt planeringsövningar (3 st.) 
kursfordringar: litteratur enligt skild förteckning 
kursen är avsedd för lantmäteriavdebingens studerande

7.50.45 Seminarium i grundbyggnad och jordbyggnadsmekanik (3)
Kursen avser att göra studenten förtrogen med aktuella geotekniska 
frågor samt med planering, utförande och presentation av experi
mentell forskning i samband med litteraturstudier och därtill an
slutet seminarieföredrag
höstt leder prof Helenelund seminariet 2. halvt 4 t/v 
och vårt 4 t/v 2. halvt 
förkunskaper: 7.50.20, 7.50.30
kursfordringar: litteraturundersökning, seminarieföredrag
rekommenderad årskurs R IV,
för studerande med 7.50 som huvudämne

7.50.47 Geoteknikens numeriska metoder (2.5) L
Kursen ger grunderna för elementmetoden och dess geotekniska 
tillämpningar. Den som genomgått kursen känner de vanligaste på 
elementmetoden baserade geotekniska dataprogrammen och har 
fått erfarenhet i användningen av dessa 
vårt föreläser spec lär Aalto 2 t/v 
vårt räkneövningar 2 t/v
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förkunskaper: 7.50.20 
kursfordringar : föreläsningsreferat, 
litteratur enligt skild förteckning; 
rekommenderad årskurs R IV

7.50.50 Specialarbeten i grundbyggnad och jordbyggnadsmekanik (4 ... 6)
.Specialarbetet avser att göra studenten förtrogen med självständigt 
geotekniskt forskningsarbete i form av en experimentell eller teo
retisk forskningsuppgift 
Rekommenderad årskurs R IV

7.50.55 Licentiatseminarium i geoteknik, för licentiatstuderande 
avsedd kurs; L
höstt och vårt leder prof Helenelund seminariet 1 t/v

7.54 BYGGNADSMEKANIK
professor Matti Mikkola R 250, C-432
bitr professor Pauli Jumppanen, R 227, C-496
laboratorieingenjör :
dipi ing Ilpo Salo, R 228, С-495
assistenter:
dipi ing Pentti Mäkeläinen, R 231, С-497 
dipi ing Seppo Salonen, R 230, C-428 
speciallärare:
dipi ing Seppo Orivuori, R 229 
dipi ing Kari Paasikallio, R 119, C-715 
dipi ing Ilpo Salo, R 228, C-495 
dipi ing Tuomo Kärnä, R 234 
expedition, R 248, C-498

7.54.03 Grundkurs i byggnadsmekanik (3)
I kursen blir man hemmastadd i hållfasthetsbetraktelse av enkla 
kroppar och lär man sig analysera enkla stångkonstruktioner 
höstt föreläser speciallärare Tuomo Kärnä 3 t/v 
höstt räkneövningar 3 t/v 
förkunskaper: 0.05.30
kurslitteratur: Loikkanen, Rakenteiden statiikka I
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7.54.07 Grundkurs i elasticitetsteori (4.5)
Syftet med kursen är att ge tillräckligt omfattande grundkunskaper 
i hållfasthetslära och i elasticitetsteori för senare kurser i bygg
nadsmekanik
vårt föreläser bitr prof Jumppanen 4 t/v 
vårt räkneövningar 4 t/v 
förkunskaper: 7.54.03
kurslitteratur: Loikkanen, Rakenteiden statiikka I

7.54.10 Stavkonstruktioner (4)
Kursen har ändamål för att lära analysering av olika slags bärande
stång- och ramkonstruktionssystem
höstt föreläser bitr prof Jumppanen 4 t/v
höstt räkneövningar 4 t/v
förkunskaper: 7.54.03, 7.54.07
kurslitteratur: Mikkola, Kimmoisella alustalla oleva palkki

7.54.15 Elasticitetsteorins tillämpningar (4)
Kursen behandlar spänning-deformationsanalyser och beräknings
metoder av bärande konstruktioner bestående av stänger, plåtar, 
plattor och skal med hänsyn till behov av konstruktionsplanering 
vårt föreläser prof Mikkola 4 t/v 
vårt räkneövningar 4 t/v 
förkunskaper: 7.54.03, 7.54.07
kurslitteratur: Mikkola, Levyjen, laattojen ja kuorien teoriaa

7.54.20 Plasticitetsteori (2.5)
I kursen behandlas bestämning av gränslaster och dimensioner för 
stångkonstruktioner och plattor på grund av konstruktionsmateria
lets plastiska egenskaper 
höstt 2. halvt föreläser prof Mikkola 4 t/v 
höstt 2. halvt räkneövningar 4 t/v 
förkunskaper: 7.54.10

7.54.25 Viskoelasticitetsteori (2.5)
Syftet med kursen är att framställa en på hållfasthetslära baserad 
grund för betraktelse av tids- och temperatursberoende materialer 
och konstruktioner bestående av sådana materialer.
Kursen föreläser man inte under läsåret 1974—75 
förkunskaper: 7.54.10
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7.54.30 Konstruktioners stabilitet (2.5)
Kursen strävar att ge grundkunskaper för behandling av de instabi-
litetsfenomen (knäckning, vridknäckning, vippning och buckling),
som framträder vid planering av konstruktioner
höstt 1. halvt föreläser prof Mikkola 4 t/v
höstt 1. halvt räkneövningar 4 t/v
förkunskaper: 7.54.10

7.54.35 Byggnadsdynamik (2.5)
Kursen förklarar behandling av konstruktionernas vibrationsproblem 
och de problem, som framträder i planering av dynamiskt belastade 
konstruktioner
vårt 2. halvt föreläser bitr prof Jumppanen 4 t/v 
vårt räkneövningar 4 t/v 
förkunskaper: 7.54.10

7.54.40 Numeriska metoder i byggnadsmekanik (2.5)
Kursen koncentrerar sig i elementmetoden (finite element method) 
behandlande bl.a. element, som används i utförandet av stång-, 
skiv-, platt- och skalproblem. Avsikten är att giva tillräckliga 
kunskaper för att kunna lösa praktiska problem med program som 
baserar sig på elementmetoden 
vårt föreläser dipi ing Orivuori 2 t/v 
vårt räkneövningar 2 t/v 
förkunskaper: 7.54.10, 7.54.15

7.54.45 Experimentella metoder (2)
Kursens avsikt är att giva en översikt av de möjligheter, som de 
moderna mätnings- och prövningsmetoderna tillåter i konstruktio
nernas experimentella forskning. Kursen giver färdigheten att utföra 
konstruktionernas enkla experimentella analyseringsuppgifter 
höstt föreläser dipi ing Salo 3 t/v 
höstt laboratoriearbeten och demonstrationer 1 t/v

7.54.50 Byggnadsmekanikens seminarium (3)
Seminariets avsikt är att låta studenter bli förtrogna med att ut
nyttja facklitteratur och att låta bli van vid skriftlig och muntlig 
uppförande 
vårt seminarier 2 t/v 
varje deltagare håller 2 seminarieföredrag 
förkunskaper: 7.54.10, 7.54.15

R



332

154.55 Specialarbeten i byggnadsmekanik (4 ... 8)
Specialarbetenas avsikt är att låta studenter bli förtrogna med bygg
nadsmekanikens metoder och deras tillämpningar eller forsknings
problem och låta bli van vid att framställa en teknisk skrivning 
och att utnyttja facklitteratur
höstt och vårt leder byggnadsmekanikens lärare arbeten efter avtal; 
specialarbeten 160—320 t 
förkunskaper: 7.54.10, 7.54.15

7.54.80 Licentiatseminarium i byggnadsmekanik L (2 ... 3)
I seminariet blir man förtrogen med byggnadsmekanikens special
branscher och metodik 
vårt leder prof Mikkola seminariet 2 t/v 
varje deltagare håller 1 eller 2 seminarieföredrag 
förkunskaper: byggnadsmekanikens långa kurs eller motsvarande 
kunskaper

7.54.90 Specialproblem i konstruktioners hållfasthetsanalys L (2)
I kursen blir man förtrogen med att utnyttja viskoelasticitetsteorin 
och viskoplasticitetsteorin i konstruktioners analysering 
höstt föreläser bitr prof Jumppanen 3 t/v

7.63 BYGGNADSEKONOMI

professor Eero Saarsalm i, anträffbar Må och Ti 10—12,
R 146, C-416
laboratorieingenjör Juhani Kiiras, anträffbar Ti och On 9—11,
R 149, C-492
assistenter R 150, R 151, C-945
speciallärare (kurserna .15, .30, .36, .40, .45, .51, .55, .60, .65, .70, 
.75, .80)
kursfordringar i avdelningens studieguide

7.63.04 Grunderna i byggnadsproduktionsteknik (2.5) 
60 + 0 + 0 v
föreläses som periodkurs av prof Saarsalmi
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7.63.07 Allmän kurs i byggnadsproduktionsteknik (2) 
24 + 0 + 0 h
föreläses som periodkurs av prof Saarsalmi 
förkunskaper: 7.63.04

7.63.08 Övningsarbeten i byggnadsproduktionsteknik (3—4) 
0 + 0 + 120/160 h,v 
praktikboken (1 pp) 
förkunskaper: 7.63.07

7.63.11 Specialkurs i byggnadsproduktionsteknik (3)
24 + 10 + 60 h
föreläses som periodkurs av prof Saarsalmi 
räkneövningar 10 t, planeringsövningen Projekt- och 
förplanering-spelet 
i kursen ingår exkursioner 
förkunskaper: 7.63.07

7.63.15 Kalkylering och övervakning av byggnadskostnaderna (1.5) 
30+16 + 0 v
föreläses som periodkurs av spec lär Kiiras 
demonstrationer 16 t 
förkunskaper: 7.63.11 (.10)

7.63.20 Specialarbete i byggnadsproduktionsteknik (4—6)
0 + 0+160—240 h,v
prof Saarsalmi och lab ing Käras leder
förkunskaper: 7.63.11

7.63.26 Seminarium i byggnadsproduktionsteknik (3)
0 + 27 + 93 v
prof Saarsalmi och assist N. N. leder 
förkunskaper: 7.63.11 (.10)

7.63.30 Planering och övervakning av byggnadsproduktionen (1.5) 
24 + 20 + 0 h
föreläses som periodkurs av speciallärarna Käras 
och Kankainen 
förkunskaper: 7.63.11 (.10)
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7.63.36 Arbets- och förfaringsundersökning inom byggnadsbranschen
(2.5)
24 + 60 + 0 h
spec föreläses som periodkurs av spec lär Kankainen 
förkunskaper: 7.63.11 (.10) X

7.63.40 Bokföring och beskattning inom byggnadsbranschen (1) 
12+12 + 0 h
föreläses som periodkurs av spec lär Tuokko 
förkunskaper: 7.63.11 (.10)

7.63.45 Planering och övervakning av investeringar 
inom byggnadsbranschen (1.5)
24 + 20 + 0 h
föreläses som periodkurs av spec lär Ahti 
förkunskaper: 7.63.11 (.10)

7.63.51 Planering av byggnadsföretaget (2)
15 + 40 + 0 v
föreläses som periodkurs av spec lär Ahti 
förkunskaper: 7.63.11 (.10)

7.63.55 Grunderna i elementteknik (1)
15+10 + 0 v
föreläses som periodkurs av speciallärarna Koivu och Linna 
i kursen ingår exkursioner

7.63.60 Husbyggnadsmaskiner och -utrustning (1) 
15+10 + 0 v
föreläses som periodkurs av spec lär Hietala 
i kursen ingår exkursioner

7.63.65 Grundkurs i export av byggandet (1)
15 + 0 + 0 v
föreläses som periodkurs av speciallärarna Kurvinen och 
Nuutinen
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, 7.63.70 Metodteknik inom husbyggandet (1.5)
32 + 12 + 0 v
föreläses som periodkurs av speciallärarna Suuperko och N. N. 
i kursen ingår exkursioner

)
7.63.75 Specialfrågor inom bostadsproduktion (föränderlig kurs) (1) 

15 + 0 + 0 v
föreläses av spec lär N. N.

7.63.80 Projektadministration (1)
15 + 0 + 0 v
föreläses som periodkurs av spec lär Timonen

TRAFIKTEKNIK
prof N. N., R 337, C-421, enl. avtal
bitr prof Pekka Rytilä, R 338, C-425, enl. avtal
docent:
tekn dr Otto Wahlgren 
laboratorieingenjör:
dipi ing Heikki Rintamäki, R 219, C-727, enl. avtal 
assistent:
tekn stud Suoma Järviluoma, R 340, C-853, må 13—14 och
16.30—17.30
spec.lärare:
dipi ing Juhani Junnila, R 220, C-488, enl. avtal 
dipi ing Jussi Sauna-aho, R 220, C-488, enl. avtal

7.71

7.71.05 Trafikteknikens grunder (1)
Man strävar till att ge en överblick i trafiktekniken och att lära 
några grundinsikter som behövs i de senare studierna i trafikteknik 
vårt föreläser bitr prof Rytilä som periodkurs sammanlagt 30 t

7.71.10 Trafikekonomi (3.5/2)
Man strävar till att bevandra studeranden i trafikekonomins grun
der, i samhällsekonomiskt tankesätt, i trafikens ställning i national
ekonomin och skärskilt i planeringen av trafikinvesteringar och i 
definierandet av alternativens fördelaktighet

R



336

periodkurs sammanlagthöstt föreläser spec.lärare Sauna-aho som 
36 t
höstt räkneövningar sammanlagt 6 t; projekteringsövningen 
förkunskaper: 7.71.05
kursfordringar: föreläsningarna. Nedeco: Tutkimus kuljetustoimin- 

Suomessa (mietintöosa ja liiteosa II). Ohjeet tieinvestointilas- 
kelmien suorittamiseksi. TVH: Ajokustannuslaskelmien uusista pe
rusteista. Tekniikan käsikirja, osa 6 (johdanto ja liikennetalous). 
Pertovaara: Kuljetustalous s 11—119. Liikenneministeriö, liikenne- 
suunnitteluosasto: Liikenteen nykytilan inventointi, raportit I, II ja 
III (lämpliga delar). Vägplan 1970 s 97—107 
räkneövningarna är obligatoriska 
rekommenderad årskurs R III 
obligatorisk i lång och kort läromängd 7.71

nasta

7.71.15 Trafikströmmens karakteristik (2.5/1.5)
Man strävar till att ge gmndinsikterna i väg- och gatutrafikens 
egenskaper (den lätta trafiken medräknat) med tillsyn på trafik
ingenjörens (trafikplanerarens)praktiska behov 
höstt föreläser prof N. N. som periodkurs sammanlagt 24 t 
höstt räkneövningar sammanlagt 6 t; projekteringsövningen 
förkunskaper: 7.71.05
kursfordringar: föreläsningarna. Tekniikan käsikirja, osa 6 (tie- ja 
katuliikenteen ominaisuudet, liikenteenvälityskyky). TVL: Nor- 
maalimääräykset ja -ohjeet 11:2 och III: 1. Häkli: Teiden liiken
teenvälityskyky (kompendium TK Y nr 251) 
räkneövningarna är obligatoriska 
rekommenderad årskurs R III 
obligatorisk i lång läromängd 7.71

7.71.20 Trafikundersökningar och -prognoser (3/1.5)
Man strävar till att ge grundinsikterna i trafikundersöknings- och 
förutsägelsemetoderna närmast för väg- och gatutrafikens del, detta 
med tillsyn på trafikingenjörens (trafikplanerarens) praktiska behov 
höstt föreläser prof N. N. som periodkurs sammanlagt 24 t 
höstt räkneövningar sammanlagt 6 t; fältövningar; exkursion 
förkunskaper: 7.71.05
kursfordringar: föreläsningarna. Tekniikan käsikirja, osa 6 (liikenne
tutkimukset ja tietorekisterit, liikenne-ennusteet). Suhonen: Kul- 
kulaitostekniikan laboratorion kenttäharjoitusohjeet (kompendium
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TKY nr 264). PTL: Liikenne-ennustementelmät (kompendium 
TKY nr 274). TVL: Normaalimääräykset ja -ohjeet 11:3 och 11:4. 
TVH: Alueellinen autotiheys- ja autokantaennuste vuosille 1970— 
2000
räkneövningarna är obligatoriska 
rekomenderad årskurs R III 
obligatorisk i lång läromängd 7.71

7.71.24 ADB i trafikteknik (1.5)
Man strävar till att lära studerandena både förstå de metoder 
används i trafikteknikens datortillämpningar och att tillämpa dessa 
metoder till enkla exempel ur praktiken 
höstt föreläser bitr prof Rytilä 
höstt projekteringsövningen (grupparbete) 
förkunskaper: 7.71.20 
rekommenderad årskurs R III

som

periodkurs sammanlagt 12 tsom

7.71.25 Trafikreglering (2/1)
Man strävar till att ge grundkunskaperna i trafiklagstiftning och 
trafikreglering (övervakningen medräknat) med tanke på en väg- 
och trafikingenjörs praktiska behov 
vårt föreläser prof N. N. som 
vårt exkursion; projekteringsövningen 
förkunskaper: 7.71.15
kursfordringar: föreläsningarna. TVL: Normaalimääräykset ja -oh- 
j^t 111:3 och VI. Ailio—Nikkarinen: Tieliikennelait. Tekniikan 
käsikirja, osa 6 (liikenteen ohjaus, tie- ja liikennehallinto). Salmi- 
vaara: Liikenteen ohjaus valoilla (kompendium TKY nr 265) 
rekommenderad årskurs R III

periodkurs sammanlagt 15 t

7.71.30 Trafikmiljö och -säkerhet (2/1)
Man strävar till att ge grundinsikterna i trafikolycksproblemet och 
dess lösningsmöjligheter. Kursen innehåller även buller och för
oreningsfrågornas huvuddrag
vårt föreläser prof N. N. som 
vårt projekteringsövningen (grupparbete) 
förkunskaper: 7.71.05
kursfordringar: föreläsningarna. Liikenneturva: Suomen tieliiken
neonnettomuudet. Tekniikan käsikirja, osa 6 (liikenneturvallisuus.

periodkurs sammanlagt 15 t;

22 11332/74 R
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liikennemelu ja saaste). Gunnarsson—Lindström: Vägen till trafik
säkerhet. Miettinen: Katumelu ja kaupunkisuunnittelu. SAFA: 
Kaavoitus ja liikenneturvallisuus 
rekommenderad årskurs R III 
obligatorisk i lång läromängd 7.71

7.71.35 Stadstrafik (3.5/1.5)
Man strävar till att ge grundinsikterna i de viktigaste stadstrafik
formernas egenskaper och tekniska lösningar för både trafik- och 
markdispositionsplanering
vårt föreläser bitr prof Rytilä som periodkurs sammanlagt 30 t 
vårt projekteringsövningar (3 st) 
förkunskaper: 7.71.05
korsfordringar: föreläsningarna. Tekniikan käsikirja, osa 6 (jalan
kulku- ja polkupyöräliikenne, joukkoliikenne, pysäköinti). Kau
punkitutkimus 70 (Helsingin yliopiston sosiologian laitoksen ja 
Teknillisen korkeakoulun kulkulaitostekniikan laboratorion loppu
raportit). Suomen Kaupunkiliitto: Kaupunkiliikenteen suunnittelu 
(julk C 7)
rekommenderad årskurs R III

7.71.40 Riks- och regionstrafikplanering (2.5/1.5)
Man strävar till att ge allmänkunskap i trafikplaneringens utgångs
punkter och strävan när det gäller medellånga- och fjärrförbindelser, 
och även angående metoder och anslutningar till en allsidig sam
hällsplanering
höstt föreläser bitr prof Rytilä som periodkurs sammanlagt 24 t 
höstt projekteringsövningen (grupparbete) 
förkunskaper: 7.71.05
kursfordringar: föreläsningarna. Tekniikan käsikirja, osa 5 (kaava
järjestelmä s 484—509, liikennesuunnittelu ja kaavoitus s 509— 
521). Tekniikan käsikirja, osa 6 (liikennesuunnittelu s 430—445) 
rekommenderad årskurs R IV

7.71.45 Samhällstrafikplanering (2.5/1.5)
Man strävar till att ge kunskaper om samhällets (stadens) trafik
planering, i och med att man tar hänsyn till en trafikplanerares 
behov i praktiken
höstt föreläser bitr prof Rytilä som periodkurs sammanlagt 24 t 
höstt projekteringsspelet; exkursion
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förkunskaper: 7.71.05
kursfordringar: föreläsningarna. INSKO: Liikennetekniikka 14—72 
(lämpliga delar). Tekniikan käsikirja, osa 6 (liikennesuunnittelu s 
445—459)
rekommenderad årskurs R IV

7.71.50 Järnvägstrafik (2.5/1.5)
Man strävar till att ge grundkunskaperna i järnvägstrafikens grund- 
faktorer, organisation, kapasitetskalkyleringar och i uppgörandet 
av industrispår- och godsterminalplaneringar och även i hänsyn
tagandet av järnvägstrafikens fordringar i regionplaneringen 
höstt föreläser dipi ing Junnila 2 t/v 
höstt exkursion; projekteringsövningen 
förkunskaper: 7.71.05
kursfordringar: föreläsningarna. Tekniikan käsikirja, osa 6 (rauta
tieliikenne). Rakennustekniikan käsikirja, pääjakso 6, luku 646: 
6 Rautatieverkon suunnittelu s 274—283. VR: Junaturvallisuus- 
ohjesääntö (lämpliga delar). VR: Turvalaiteoppi (lämpliga delar) 
rekommenderad årskurs R IV

7.71.55 Sjötrafik (2/1)
Man strävar till att ge kunskap i sjötrafikens planering och skötsel
flottningen medräknat i och med att man tar hänsyn till en hamn-
och kanalingenjörs behov i praktiken
höstt föreläser spec.lärare N. N. 1 t/v
höstt exkursion; projekteringsövningen
förkunskaper: 7.71.05
kursfordringar: föreläsningarna. Tekniikan käsikirja, osa 6 (vesilii
kenne). Pohjois-Suomen satamatoimikunnan mietintö 1972 (lämp
liga delar)
rekommenderad årskurs R IV

7.71.58 Planering av transporter (2/1)
Man strävar till att bevandra studerandena i godstransportverksam
heten och i dess betydelse i produktionverksamheten som helhet, 
och dessutom att skapa ett totalmäktigt (logistiskt) tankesätt i de 
olika stadierna i materialverksamheten och att ge studerandena 
färdigheten att utföra olika planeringsuppdrag som lämpar sig till 
transporter och att reda ut optimationsproblem 
vårt föreläser bitr prof Rytilä som periodkurs sammanlagt 15 t
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vårt räkneövningar sammanlagt 6 t 
projekteringsövningen 
förkunskaper: 7.71.10
kursfordringar: föreläsningarna. Suomen Autoliitto: Kuljetuspääl
likkö. Pertovaara: Kuljetustalous
räkneövningarna är obligatoriska 
rekommenderad årskurs R IV

7.71.60 Trafikteknikens specialfrågor L (4.5/3.5)
Man strävar till att få studerandena att använda utländsk trafik
teknisk litteratur och speciellt att leda dem till lufttrafikens frågor. 
På föreläsningarna får studerandena grundkunskaperna i det hur 
man skall avfatta ett rapport med tanke på ett diplom- och licen
tiatarbete och även angående forskningar av annat slag 
vårt föreläser prof N. N. som periodkurs sammanlagt 15 t 
vårt projekteringsövningen 
förkunskaper: 7.71.10, 7.71.15, 7.71.20, 7.71.30 
kursfordringar: Alameri—Pöyhönen: Johdatusta tilastolliseen tutki
mukseen. Hyyppä: Tutkimuksen esittäminen. Tekniikan käsikirja, 
osa 6 (ilmaliikenne). Horonjeff: The Planning and Design of 
Airports, s 1—326. Därtill någon av följande böcker: Drew: 
Traffic Flow Theory & Control. HMSO: Traffic in Towns. Smith: 
Transportation and Parking for Tomorrow’s Cities. Wohl—Martin: 
Traffic System Analysis. Andreasson mm: Människan i trafiken. 
STV: ökad trafiksäkerhet. Vägplan 1970. Statens Vägverk: Kapa- 
citetsutredning. Mattson: Samhällsekonomiska kalkyler. Meyer, 
Kain, Wohl: Urban Transportation Problem. Meyer: Techniques 
of Transportation Planning. Jansson: Prissättning av gatuutrymmet.
Fmin: Pedestrian planning and design. US, Department of Housing
and Urban Development: Tomorrow’s Transportation 
rekommenderad årskurs R IV

7.71.65 Föränderlig kurs i trafikteknik L (1)
Föreläsningarna i de olika grenarna av trafikteknik hålls av gäst
föreläsare
vårt föreläser spec lärare N. N. som periodkurs sammanlagt 15 t 
rekommenderad årskurs R IV
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7.71.70 Seminarium i trafikteknik (3)
Man strävar till att bevandra studerandena i trafikteknisk litteratur, 
i föredragshållningskonst, i att diskutera och även i mötesteknik. 
Kursen innehåller föredrag i givna tema som hålls av studerandena 
höstt och vårt leder prof N. N. mm seminariet; exkursion 
förkunskaper: 7.71.10, 7.71.15, 7.71.20, 7.71.30 
kursfordringar: deltagande i seminarierna under III och IV studie
året samt utförande av seminarieuppgifterna under IV studieåret 
berättigar till påteckningen
kursen är avsedd endast för studerande av lång läromängd 7.71 
(obligatorisk )

7.71.75 Specialarbeten i trafikteknik (4)
Man strävar till att utveckla studerandenas förmåga att fördjupa 
sig i problem som uppkommer i trafikteknik, att analysera, synte
tisera dem och även att bedöma de resultat som de fått. Arbeten 
är forskning- och planeringsarbeten som hör till trafikteknik 
höstt och vårt övervakas arbetena av dipi ing Rintamäki 
förkunskaper: 7.71.10, 7.71.15, 7.71.20, 7.71.30 
kursen är avsedd endast för studerande av lång läromängd 7.71 
(obligatorisk)
rekommenderad årskurs R IV

7.71.90 Licentiatseminarium i trafikteknik L
Man strävar till att ge åt diplomingenjör (och arkitekter) skolning 
som siktar till licentiats- och doktorsexamen 
höstt och vårt leder prof N. N. seminariet och föreläser 
spec lärare N. N.
förkunskaper: lång eller kort läromängd i trafikteknik

VATTENFÖRSÖRJNINGS- OCH AVLOPPSTEKNIK
prof Eero Kajosaari, R 347, C-491, anträffbar
Må 14—16, On 16—18
äldre assistent N. N., R 348, C-851
speciallärare (kurserna .10, .16, .19, .21, .25, .40, .60)

7.73

R

x



342

7.73.05 VA-teknikens grunder (1)
Kursen ger en uppfattning av samhällenas och industrins vatten
behov och avloppsvattenmängder. Vidare behandlas enhetsopera- 
tioner och konstruktioner inom VA-tekniken och granskas VA- 
teknikens roll i samhällsplanering och miljövård 
vårt föreläser prof Kajosaari 4 t/v 
kurslitteratur: RIL 93, Vesihuolto

7.73.10 Tillämpad vattenkemi (2)
Kursens ändamål är att ge en bild av vattenanalytik och framställa
de faktorer som påverkar analysresultaten
höstt föreläser agr forst dr Seppänen som periodkurs 24 t
höstt demonstrationer och laboratorieövningar 20 t
arbetsbeskrivningar 10 t
förkunskaper: 5.35.05
kurslitteratur: Komiteamietintö 1968 B 19. Antikainen, Yleinen 
ja epäorgaaninen kemia 
rekommenderad årskurs III

7.73.16 Fysikaliska och kemiska processer i vattenbehandling (2.5/1.5)
Kursen ger kännedom om fysikaliska och kemiska fenomen i vat
tenbehandling samt behandlingsmetoder 
höstt föreläser spec lärare N. N. som periodkurs 24 t 
höstt demonstrationer och laboratorieövningar 30 t 
arbetsbeskrivningar 10 t 
förkunskaper: 7.73.05, 7.73.10
kurslitteratur: RIL 93, Vesihuolto. INSKO, moniste 23—70 
rekommenderad årskurs III 
obligatorisk i lång och kort lärokurs 7.73 
laboratorieövningar kan utföras även under vårterminen

7.73.19 Vattenverk och avloppssystem (1.5)
Kursen ger kännedom om planering och dimensionering av vatten-
och avloppsledningsnät och anläggningar
vårt föreläser spec lärare N. N. som periodkurs 30 t
vårt två endagsexkursioner
förkunskaper: 5.30.52, 7.73.16
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kurslitteratur: RIL 93, Vesihuolto. Niemelä, Yleinen viemärilaitos. 
Suomen kaupunkiliitto, Julkaisu В 34. INSKO, monisteet 23—70, 
28—73
rekommenderad årskurs III 
obligatorisk i lång och kort lärokurs 7.73

7.73.21 Vatten- och avloppsreningsverkens instrumentering och apparatur
(1.5)
Kursen framställer enhetsoperationernas apparatur, anläggningarnas 
flödesdiagrammer och processregleringens principer samt pump
stationernas apparatur och instrumentering 
höstt föreläser ing Laakso som periodkurs 24 t 
förkunskaper: 7.73.19
kurslitteratur: under föreläsningarna utdelat material. INSKO, 
monisteet 23—70, 28—73 
rekommenderad årskurs IV

7.73.22 VA-teknikens planeringsövningar (1 . . .5)
Konkreta planeringsövningar av VA-regionsplanering, vatten- och 
avloppsledningsnät på byggnadsplannivå samt VA-anläggningarnas 
generalplanering
höstt och vårt övningsarbeten 4 st, varav alla (200 t) 
är obligatoriska i lång lärokurs och hälften (100 t) i kort 
lärokurs
förkunskaper: 7.73.19 
rekommenderad årskurs IV 
obligatorisk i lång och kort lärokurs 7.73

i

7.73.25 Datamaskinernas användning i VA-teknik (2)
Numeriska metoder och datamaskinprogram i VA-teknik 
vårt föreläser tekn dr Yletyinen som periodkurs 30 t 
vårt övningar 30 t 
förkunskaper: 7.73.19
kurslitteratur: under föreläsningarna utdelat material 
rekommenderad årkurs IV 
obligatorisk i lång lärokurs 7.73
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7.73.30 Industrins VA-teknik (1.5)
Kursen ger kännedom om industrins krav på vattenkvalitet och 
-mängder samt avloppsvattnets kvalitet och behandling 
höstt föreläser prof Kajosaari som periodkurs 30 t 
förkunskaper: 7.73.19
kurslitteratur: INSKO, monisteet 47—70, 25—72 
rekommenderad årskurs IV

7.73.40 Föränderlig kurs i miljövård (1.5)
Under läsåret 1974—1975 ingår kursen behandling, deponering 
och återvinning av kommunalt avfall 
vårt föreläser spec lärare N. N. som periodkurs 30 t 
kurslitteratur: under föreläsningarna utdelat material 
rekommenderad årskurs IV

7.73.46 Seminarium i VA-teknik (3)
Seminariets ändamål är att orientera studenter i utnyttjande av
källitteratur, utveckla muntlig framställningskonst och samtidigt
fördjupa VA-teknisk kännedom
vårt leder prof Kajosaari seminariet 2 t/v ■
förkunskaper: de obligatoriska kurser i lång lärokurs 7.73, som är
utförbara enligt rekommendationerna
rekommenderad årskurs IV
obligatorisk i lång lärokurs 7.73

7.73.47 Licentiatseminarium i VA-teknik (L)
Seminariets ändamål är att fördjupa kunskaperna i VA-teknik hos
ingenjörer som redan avlagt högskolexamen
höstt och vårt leder prof Kajosaari seminariet 2 t/v

7.73.50 Specialarbeten i VA-teknik (2)
Kursens målsättning är att ge färdighet till vetenskapligt forsknings 
arbete. Man försöker välja motivet för arbetet så, att det på samma 
gång är ett förstudium till diplomarbetet 
rekommenderad årskurs IV 
arbetet utförs självständigt under ledning av 
prof Kajosaari eller assistenterna

R



345

7.73.60 Specialfrågor i byggande och ekonomi av VA-anläggningar 
(2.5/1.5)
Kursens målsättning är att ge insikt om frågor i VA-företag be
träffande kommunalt förvaltning, specialfrågor i byggandet och 
VA-anläggningarnas ekonomi
vårt föreläser spec lärare N. N. som periodkurs 30 t 
vårt övningar 40 t
förkunskaper: obligatoriska kurser i kort lärokurs 7.73 
kurslitteratur: under föreläsningarna utdelat material 
rekommenderad årskurs IV

8 LANTMÄTE RI AV DE LN INGEN

Undervisningen på lantmäteriavdelningen syftar att giva de kunskaper, som 
behövs vid lösningen av många med jorddispositionen sammanhängande 
problem. Till dessa problemkomplex hör övervakningen och utvecklandet av 
fastighetsindelningen samt därmed sammanhängande tekniska, ekonomiska 
och rättsliga specialuppgifter. Ytterligare syftar undervisningen till delgivning 
av kunskaper från mätnings- och kartteknikens område samt från sådana spe
cialgebit, vars uppgifter lämpligast kan utföras på basen av förutnämnda 
kunskapsstoff.
Lantmäteriavdelningen består av två institutioner:
— institutionen för mätnings- och karteringsteknik, inneslutande professu

rerna i fotogrammetri och geodesi, samt
— institutionen för fastighets- och samhällsteknik, inneslutande professu

rerna i fastighetslära och ekonomisk rätt.
Undervisningen vid avdelningen består av ett grundämne, som är gemen
samt för alla, samt två fackämnen. Alla tre är sammansatta av kurser, 
vilka värderas enligt prestationspoängsystemet. För diplomingenjörsexamen 
fordras utöves diplomarbetets poängantal minst 160 prestationspoäng.
Grundämnet omfattar den matematisk-naturvetenskapliga och samhälleliga 
grundundervisningen samt vissa grundkurser i nämnda fackämnen. Studierna i 
grundämnet upptar normalt de två första läsåren. Enligt grundämnets kurs
förteckning uppgår dess prestationspoängantal till 100.5 pp, av vilka 56.0 pp 
är obligatoriska. För absolvering av grundämnet krävs minst 70 prestations
poäng.
Lantmäteriavdelningens fackämnen är i enlighet med institutionsindelningen: 
mätnings- och karteringsteknik samt fastighets- och samhällsteknik. I vardera
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kan avläggas en kort eller en lång lärokurs. Avläggandet av kort lärokurs 
förutsätter kurser för 20 pp och lång lärokurs för 40 prestationspoäng. Valet 
av lång lärokurs i någondera är obligatoriskt och dessutom bör avläggas så 
många kurser hörande till andra fackämnen, att totalantalet prestationspoäng 
rörande fackämnen stiger till minst 60. Till de 160 prestationspoäng, som 
utöver diplomarbetet fordras för diplomingenjörsexamen, får sålunda inne
slutas relativt fritt valda kurser för 30 prestationspoäng.

Diplomarbetet
Enligt examensstadgan är diplomarbetets ändamål att utgöra ett mognads
prov. Om diplomarbetets ämne överenskommer läraren i ifrågavarande 
fackämne och studeranden sinsemellan. Ämnet bör av studeranden skrift
ligt ansökas hos avdelningskollegiet, som fastställer detsamma jämte arbetets 
övervakare och möjligen även omedelbara ledare. Arbetets omfang avväges 
så, att det motsvarar 20 prestationspoäng.
Vitsord och godkännande av diplomarbetet bör ansökas hos avdelnings
kollegiet, där övervakaren eller ledaren avger sitt uttalande om arbetet och 
föreslår vitsord för dess godkännande. Utföraren av diplomarbetet bör, om 
denne så önskar, beredas tillfälle att taga del av uttalandet minst en vecka 
före dess behandling och kan då bemöta detsamma, varvid hans inlaga 
behandlas i avdelningskollegiet på samma gång som uttalandet. Närmare 
och mera detaljerade råd och bestämmelser ingår i examensstadgans tillämp- 
ningsdirektiv.

Arbetspraktik
Obligatorisk arbetspraktik ingår icke i någotdera av fackämnena, men prak
tiktiden kan tillgodoräknas så, att 3 veckors praktik motsvarar en presta
tionspoäng. Dessa tilläggspoäng få emellertid icke inräknas i det minimi- 
poängantal, som är obligatoriskt för grund- och fackämnena. Praktikpoängens 
maximiantal är 10.
Praktik, som berättigar till prestationspoäng, består av mätnings- och kart
teknik, fastighetsteknik samt jorddispositionsplanering. Som godtagbara prak
tikplatser är lantmäteristyrelsen, tekniska högskolan eller något annat stadigt 
verk, stad eller annan kommun eller kommunalförbund samt privata inge- 
niörs- eller planeringsbyråer. På andra platser införskaffad praktik kan till
godoräknas i enlighet med avdelningskollegiets prövning, om praktiken kan 
anses som ett komplement till lantmäteriavdelningens undervisning.
För beräkning av prestationspoängen bör studeranden förete ett skriftligt 
intyg av den person, som är ansvarig för praktiken. Ur detta framgå bl.a. 
praktiktiden, arbetsplatsen och praktikens art.
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Valfria kurser
0.07.10 Ekonomi II
3.53.05 Allmän kurs i arbetspsykologi
9.36.35 Sociologins grunder

Grundämnets kursföreteckning

1. Matematisk—naturvetenskapliga kurser

Obligatoriska kurser
0.01.36 Kort grundkurs i matematik I 
0.01.37 Kort grundkurs i matematik II 
0.01.23 Lineär algebra 
0.02.01 Matematisk statistik
0.02.21 Korta övningsarbeten i tillämpad matematik 
0.03.30 Grundkurs i fysik 
0.03.31 Grundkurs i fysik 
0.03.58 Laboratoriearbeten i fysik

Valfria kurser
0.01.14 Deskriptiv geometri
0.01.16 Projektionslära
0.01.28 Analysens numeriska metoder
0.02.20 Långa övningsarbeten i tillämpad matematik

2. Samhälls- :konomiska kurser

Obligatoriska kurser
0.07.05 Ekonomi I 
8.20.55 Naturvård

2.0 pp 
1.0 pp

347

För att kunna tillgodoräknas bör praktiken omfatta minst 2 veckors fort
gående arbete, vilket motsvarar en halv poäng.

Före år 1971 påbörjade studier
De studerande som påbörjat sina studier på lantmäteriavdelningen hösten 
1970 eller senare, studerar enligt den nya examensstadgan.
För de studerande som påbörjat sina studier år 1970 har avdelningskollegiet 
fastställt vissa ändringar som underlättar övergången till prestationspoäng- 
systemet. Dessa torde bäst framgå av studieguiden.
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9.36.66 Ekologisk landskapsstruktur 
8.20.57 Miljövård 
8.29.35 Offentlig rätt 
8.29.45 Arbetsrätt

3. Samtekniska och informativa kurser
Obligatoriska kurser
3.99.00 Introduktion i programmering 
8.00.01 Information om lantmäteriet

Valfria kurser
0.00.15 Studieteknik 
0.00.29 —
0.00.90 Språkkurser 
3.99.05 Introduktion i databehandling 
8.20.45 Mötesteknik
0.02.35 Statistisk-matematisk databehandling

S

4. Till fackämnen inledande kurser 
Obligatoriska kurser
8.06.10 Grundkurs i geodesi
8.20.15 Grundkurs i fastighetsteknik
8.20.27 Markdispositionslära
8.20.30 Grundkurs i lantbruk
8.20.38 Grundkurs i skogekonomi
8.29.00 Grundkurs i fastighetsrätt
8.57.00 Grundkurs i fotogrammetri
8.57.34 Kartanvändningslära
8.57.36 Grundkurs i kartografi
8.20.71 Grundkurs i stadens fastighetsteknik
9.36.01 Grundkurs i samhällsplanering

Valfria kurser
7.10.05 Vägteknikens grunder 
7.25.05 Grundkurs i vattenresurslära 
7.71.05 Trafikteknikens grunder 
7.73.05 VA-teknikens grunder 
8.20.28 Byggnadsgeologi 
8.20.43 Grundkurs i husbyggnad 
8.20.50 Arkivlära
9.36.18 Grundkurs i landskapsplanering
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Fackämnen
Efter det andra läsåret väljer eleven fackämnen. På lantmäteriavdelningen 
är inte någon gallringsmetod behövlig. Grundämnet berättigar nämligen 
till studier i avdelningens bägge fackämnen. Valet av lång lärokurs sker på 
våren efter det information om ämnet givits.

Mätnings- och karteringsteknikens fackämne 
ansvarig person professor R. S. Halonen
Den korta lärokursen i fackämnet syftar till att ge de kunskaper som är 
nödvändiga i alla lantmätningsarbeten. Den långa lärokursen representerar 
den mest avancerade undervisningen i fackämnet i vårt land. Dess ändamål 
är att ge grundkompetens åt personer, för vilka mätnings- och karterings- 
tekniken är av central betydelse i arbetet.

Obligatoriska kurser
8.06.15 Praktisk geodesi 
8.57.05 Grundkurs i fotogrammetri
8.57.40 Topografisk kartografi
8.57.90 Specialarbete i mätnings- och karteringsteknik 

(endast i lång lärokurs)
M-avdelningens studieguider ger närmare information om de valfria kurser
nas studieområden, mål och innehåll.

Fastighets- och samhällsteknikens fackämne 
ansvarig person professor A. Wiiala
Fackämnet ger kunskaper, som behövs vid olika slag av jorddispositions
planering, planernas verkställande samt mark- och annan fastighetsvärdering. 
Det omfattar även jord- och vattenlagstiftningens huvudprinciper och deras 
tillämpningar.

Obligatoriska kurser:
8.20.01 Fastighetsplanering I 
8.20.02 Fastighetsvärdering I
8.20.16 Allmän fastighetsteknik I
8.20.66 Grundkurs i kommunal fastighetsförvaltning och 

ekonomi
8.20.92 Fältövningar i fastighets- och samhällsteknik 
8.29.05 Fastighetsbildningsrätt
8.29.20 Planerings- och byggnadsrätt 
8.20.95/
8.29.95 Fastighets- och samhällsteknikens specialarbete 

(endast i lång lärokurs)

8.0 pp
5.0 pp 
3.5 pp

5.0 pp

2.0 pp
1.5 pp 
4.0 pp

1.5 pp
2.0 pp
3.0 pp 
1.5 pp

5.0 pp
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Fastighets- och samhällsteknikens valfria kurser representerar många olika 
områden: fastighetstekniska och -ekonomiska; kommunaltekniska och -eko
nomiska, samt rättsliga; samhällsplaneringsuppgifter; administrativa och 
samrådstekniska kurser.

Fältövningar
Avdelningen ordnar följande studieexkursioner, som ingår i ifrågavarande 
kursers kursfordringar.
(Tidpunkter som företes är orienterade)
a) Lantbruk, 8.20.30, en vecka efter 1. årskursen (i början eller i slutet 

av sommaren)
b) Skogsvärdering, 8.20.39, en vecka efter 2. årskursen (i maj)
c) Geodesi, 8.06.10, våren en vecka efter 1. årskursen och en vecka efter

2. årskursen samt 8.06.15, 2 veckor efter 3. årskursen (maj—juni)
d) Fotogrammetri, 8.57.05, en vecka efter 3. årskursen (maj)

Studierådgivning
Studierådgivning handhas av en studierådgivare, som är anträffbar i rum 
M III måndagar kl 9—10 och tisdagar kl 10—12. Avdebingens studie
guide ger närmare uppgifter och direktiv i avdelningens studie- och kurs
frågor.

8.06 GEODESI
professor Reino A. Hirvonen, M 211, C-511, Ti 10—12 
bitr prof Matti Tikka, M 135, C-535, enl. meddelande eller 
överenskommelse

assistenter
dipi ing Osmo Ojanen, M 213, C-513, anträffbar under tjänstetid 
tekn stud Matti Musto, M 204, C-942, anträffbar under tjänste
tid
tekn stud Ossi Jokinen, M 214, C-513, anträffbar under tjänstetid 

speciallärare
dipi ing Aarne Veriö, M 204, C-942, i samband med föreläsningarna

8.06.00 Utjämnmgskalkyl (3)
Kursens mål är att klarlägga precisionsbegreppet i mätningar och 
därav härledda räkneresultat samt att bedriva utjämning av geode- 
tiska och fotogrammetriska mätningar med minsta kvadratmetoden.
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24 + 24 + 0 h
höstt föreläser prof Hirvonen 2 t/v 
höstt räkneövningar 2 t/v 
förkunskaper: 0.01.34, 0.02.01
kursfordringar: R. A. Hirvonen: Tasoituslasku, närmare i studie
guiden

8.06.01 Teoretisk geodesi I (3)
Kursen syftar till att ge en teoretisk grund för de mätningsuppgifter 
i vilka jordytan inte kan anses för ett plan och vid vilka även tygnd- 
kraftfältets egenskaper måste beaktas
vårt föreläser prof Hirvonen 2 t/v 
vårt räkneövningar 1 t/v 
förkunskaper: 0.01.35, 0.01.28 
kursfordringar: se studieguiden

8.06.02 Teoretisk geodesi II (2)
Kursens syftar till att göra studeranden förtrogen med den moderna 
vetenskapliga geodesins viktigaste forskningsobjekt, rymd- och satel- 
litgeodesi samt kravimetrisk geodesi
höstt föreläser prof Hirvonen 2 t/v eller leder individuella övnings
arbeten
höstt räkneövningar 1 t/v 
förkunskaper: 8.06.01 
kursfordringar: se studieguiden

8.06.10 Grundkurs i geodesi (4.5)
Kursen syftar till att ge en allmän bild av geodesins grunder, 
mätningsmedel, mätningsmetoder och tillämpningar i allmänhet 
samt i synnerhet i ägomätningen 
vårt föreläser bitr prof Tikka 3 t/v 
vårt räkne- och instrumentövningar 2 t/v
fältövningar 1 vecka efter första året och 1 vecka efter andra året 
kursfordringar: M. Tikka: Käytännöllinen geodesia, II mittausme
netelmät (THS:s kompendium n:r 291) s. 1—17, 31—37, 45—71, 
156—161, 176—201, 206—235; därtill föreläsningarna
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8.06.15 Praktisk geodesi I (8)
Kursen syftar till att ge ingenjörer verksamma inom lantmäteriet 
i praktiken behövliga kunskaper om geodetiska instrument och 
mätningsmetoder och om självständig tillämpning av dessa i olika 
mätningsuppgifter
höstt—vårt—höstt föreläser bitr prof Tikka 2 t/v
höstt räkneövningar 2 t/v, och instrumentövningar 2 t/v
vårt räkneövningar 2 t/v
höstt räkneövningar 2 t/v
fältövningar 2 veckor i slutet av vårt
förkunskaper 8.06.10
kurslitteratur: THS:s kompendium nr 291 samt föreläsningskom- 
pendierna I och III

8.06.20 Praktisk geodesi II (4)
Kursen syftar till att klarlägga för lantmäteriingenjören med speciali
sering på mätningsteknik mätningsmetodernas felteori och precision 

göra honom förtrogen med planeringen av mätningsnät bl.a. 
så, att de på förhand uppsatta precisionskraven uppnås på det mest 
ekonomiska sättet
höstt och vårt föreläser bitr prof Tikka 2 t/v 
höstt instrumentövningar 2 t/v, vårt räkneövningar 2 t/v 
förkunskaper: 8.06.20
kursfordringar: föreläsningskompendium IV

samt

8.06.30 Geodesi, R-avd (2), V-avd (3)
Kursen syftar till att ge en allmän bild av geodetiska mätnings
medel, mätningsmetoder och tillämpningar och göra byggnadsingen
jörer förtrogna med i synnerhet tekniska specialmätningar och 
bergsindustriingenjörer med gruvmätning 
höstt föreläser dipi ing Veriö 3 t/v 
höstt R- och V-avd räkne- och instrumentövningar 2 t/v 
vårt V-avd räkneövningar 2 t/v 
kurslitteratur: föreläsningskompendium

8.06.35 Geodetiska mätningar i vägteknik (I)
Kursen syftar till att göra studerande förtrogen med geodetiska 
mätningar vid planering och byggning av vägar
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vårt föreläser dipi ing Veriö som periodkurs 12 t 
fältövningar 1 vecka i början av höstterminen 
förkunskaper: 8.06.30 
kurslitteratur: föreläsningskompendium

8.06.40 Elektriska och elektroniska metoder (3)
Kursen syftar till att klarlägga användningen av elektriska och 
elektroniska medel och metoder inom lantmäteriet och ge en bild 
av de automationsmöjligheter dessa ger i karteringsprocessen, 
höstt föreläser bitr prof Tikka som periodkurs 36 t 
höstt instrumentövningar 2 t/v 
kurslitteratur: föreläsningskompendium V

8.20 FASTIGHETSLÄRA

professor Arvid W i i a 1 a, M 105, C-505, enl meddelande 1 
överensk.
bitr prof Ossi Heiskanen, M 103, C-538, Ti 10—11.30
bitr prof Ilmari Koppinen, M 117, C-541, To 9—10 och 13—14
docent Lauri Kantee
docent Veikko Tervola
laboratorieingenjörer:
tekn lie Olavi Myhrberg, M 104, С-504, То 8—10 
assistenter:
dipi ing Pauli Karvinen, M 116, C-540, anträffbar under tjänstetid 
dipi ing Tapio Perttilä, M 114, C-540, anträffbar under tjänstetid 
tekn stud Risto Linnankoski, M 118, C-542, anträffbar under 
tjänstetid
speciallärare:
agr forst dr Leo Ahonen, M 118, C-542, i samb. med föreläsningar 
tekn lic Jorma Kantola, — 
bitr prof Kalevi Kauranne, 
dipi ing Mauri Kettunen, M 110, C-892, i samb. med föreläs
ningar
rektor Aulis Lumme, M 110, C-892, i samb. med föreläsningar 
arkit Hannu Murros, M 110, C-892, i samb. med- föreläsningar 
agr Ahti Mäittälä, M 117, C-541, i samb. med föreläsningar 
dipi ing Jouko Peltola, M 118, C-542, i samb. med föreläsningar 
prof Viljo Puustjärvi, M 118, C-542, i samb. med föreläsningar

, i samb. med föreläsningar
, i samb. med föreläsningar
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fil kand Juhani Saarenheimo, M 111, C-901, i samb. med före
läsningar
agr forst dr Ilkka Vainio-Mattila, M 117, C-541, i samb. med 
föreläsningar
häradsh Pentti Vataja, ------ , -----
fil lic Heikki Wuorenrinne,------ ,

, i samb. med föreläsningar
------ , i samb. med föreläsningar

dipi ing Mikko Vähä-Piikkiö, 115, C-901, i samb. med föreläs
ningar
tekn lic Jul^a Talvitie, , ------ , i samb. med föreläsningar

8.00.01 Information om lantmäteriet (1)
Kursen syftar till att ge studerande en bild av lantmäteriet, dess 
utveckling och samhälleliga betydelse så att studerande vore kapabla 
till helhetsmässig och detaljerad planering 
höstt föreläser 1—3 speciallärare 2 t/v 
förkunskaper kräves inte

8.20.01 Fastighetsplanering I (2)
Kursen syftar till att ge grunderna om uppkomsten och utvecklingen
av olika fastighetssystem
höstt föreläser prof Wiiala 2 t/v
vårt övn fastighetsstomplanering 2 t/v
förkunskaper: 8.20.16
kurslitteratur: Wiiala A.: Maatila ja sen muodostaminen; Wiiala A.: 
Yksityiset tiet (se närmare studieguiden)

8.20.02 Fastighetsvärdering I (1.5)
Kursen syftar till att klargöra grunderna för och metodiken vid 
den absoluta och relativa värderingen av fastigheter och delar av 
fastigheter
vårt föreläser prof Wiiala 2 t/v
kursfordringar: föreläsningarna; Wiiala, A.: Maanjaon arvioimis
oppi I (duplicerade delen); Wiiala, A:. Maanjaon arvioimisoppi II 
s. 171—; Wiiala, A.: Maanjaon arvioimisoppi HI; Wiiala, A.: 
Yksityiset tiet s. 106—174

8.20.05 Fastighetsplanering II (3)
Kursen syftar till att klarlägga inom samhällsplaneringen förekom
mande problem vid fysisk planering både på riks-, region- och
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kommunplaneringsnivå. På kommunplaneringsnivå är huvudvikt
en lagd vid aspekter på planering och verkställning av spridd be
byggelse
vårt föreläser 1—3 speciallärare 2 t/v
vårt planeringsövning 4 t/v och exkursion i anknytning till öv
ningen
förkunskaper: 8.20.01
kurslitteratur: Wiiala A.: Maankäyttö ja yhteiskunta (närmare i 
studieguiden)

8.20.06 Fastighetsvärdering II (2)
Kursen syftar till att göra studerande förtrogna med problematiken 
inom den absoluta värderingen av fastigheter och ge grunderna i 
värderingsuppgifter av olika slag

höstt föreläser 1—3 speciallärare 2 t/v 
höstt värderingsövning 2 t/v 
förkunskaper: 8.20.02
kursfordringar: Wiiala, A.: Maanjaon arvioimisoppi s. 1—170; 
Wiiala, A.: Maankäyttö ja yhteiskunta (maapoliittinen osa); Virta
nen, P.: Maan arvoon vaikuttavat seikat kaupungissa (närmare i 
studieguiden)

8.20.15 Grundkurs i fastighetsteknik (4)
Kursen syftar till att göra studerande förtrogen med vårt fastig
hetssystem och med den i praktiken förekommande fastighetsbild
ningen i de vanligaste fastighetsförrättningarna inom jordregister
systemet
höstt och vårt föreläser bitr prof Heiskanen 2 t/v 
vårt övn. uppgörandet av lantmäteriförrättningshandlingar 2 t/v 
kursfordringar: föreläsningarna och övningarna, föreläsningskom
pendium; Pietilä, J.: Kiinteistönmuodostamisoikeus, ss. 1—80, 
103—115, 178—184 och 229—277 
Wiiala A: Maatila ja sen muodostaminen, ss. 189—269 
Suomaa U: Jakolainsäädäntö, H, III samt avdelningarna V—VIII

8.20.16 Allmän fastighetsteknik I (4)
Kursen syftar till att genom att komplettera grundkursen i Fastig
hetsteknik (8.20.15) göra studerande förtrogen med praxis vid fas- 
tighetsförrättningar som faller inom jordregistersystemet
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höstt och vårt föreläser bitr prof Heiskanen 2 t/v
höstt och vårt övn. uppgörandet av lantmäteriförrättningshandling-
ar 2 t/v
förkunskaper: 8.20.15
kursfordringar: föreläsningarna och övningarna, föreläsningskom
pendium samt tidningsurklipp enligt skild förteckning; Pietilä J.: 
Kiinteistönmuodostamisoikeus, Suomaa V.: Jakolainsäädäntö, Wiiala 
A.: Arvioimisoppi I ss 50—108, 224—253 och 315—448, Wiiala 
A.: Pakkolunastus ja tilikorvaukset, ss 171—237, Wiiala A.: Kiin- 
teistöopp II (tietoimitukset), Yksityiset tiet (kompendium s 76— 
145)

8.20.20 Allmän fastighetsteknik II (5)
Kursen syftar till att genom komplettering och utvidgning av All
män fastighetsteknik I (8.20.16) göra studerande förtrogen med 
krävande fastighetsförrättningars praxis och fastighetstekniska spe
cialproblem
höstt och vårt föreläser bitr prof Heiskanen 2 t/v
höst och vårt övn i uppgörandet av lantmäteriförrättningshand-
lingar 3 t/v
förkunskaper: 8.20.16
kursfordringar: föreläsningarna och övningarna, föreläsningskompen
dium samt tidningsurklipp enligt skild förteckning, Wiiala A.: 
Maankäyttö ja yhteiskunta, s 194—204 och 245—294, Wiiala A.: 
Kiinteistöoppi (tietoimitukset) I Tiekorvaukset (kompendium s
1—75)

8.20.27 Markdispositionslära (2)
Kursen syftar till att göra studerande förtrogen med jordarter, 
jordens mikrobiologi och fysikaliska egenskaper sam tillväxtfaktorer 
höstt föreläser prof Puustjärvi 2 t/v 
höstt övningar 2 t/v 
demonstrationer 2 t/v
kursfordringar: föreläsningarna och övningarna, närmare i studie
guiden

8.20.28 Byggnadsgeologi (2)
Kursen syftar till att ge en allmän bild av den finska marken och 
bergsgrunden samt egenskaper och användningsmöjligheter i vår 
nationalekonomi
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vårt föreläser bitr prof Kauranne 2 t/v 
vårt övningar 2 t/v
kursfordringar: föreläsningarna och övningarna, närmare i studie
guiden

8.20.30 Grundkurs i lantbruk (3)
Kursen syftar till att ge en allmän bild av den ekonomiska verk
samheten på en lantbruksfastighet och dess betydelse och målsätt
ning. Kursen syftar också till att klargöra lantbrukets ställning som 
näring med beaktande av förhållanden och specialproblem 
vårt föreläser agr Mäittälä 2 /tv
vårt övn. planering av växtodling och husdjursskötsel samt uppgö
randet av därmed sammanhängande räntabilitetsberäkningar 2 t/v, 
samt 1 vecka fältövningar
kursfordringar: Maanviljelijän tietokirja 3: s 1—355; Maatalou
dellisen tutkimuskeskuksen julkaisuja: Tutkimuksia Suomen maa
talouden kannattavuudesta (det sistlidne räkenskapsårets bok- 
föringsresultat)

8.20.35 Lantbruksfastighetsrationalisering (3)
Kursen syftar till att ge eleverna en bild av det finska lantbrukets 
strukturutveckling, lantbruksproduktionens omfattning och läge 
samt lantbrukets allmänna betydelse i samhället. Samtidigt ges 
en bild av de strukturrationahseringsåtgärder, som vidtagits de 
senaste åren. Dessutom behandlas lantbruksfastighetens ställning i 
planeringen av landsbygden, värderingen av skador samt några 
centrala lantbrukspolitiska frågor
höstt föreläser agr forst dr Vainio-Mattila som periodkurs 24 t 
höstt övn lantbruksfastighetsrationaliseringsplan 4 t/v 
förkunskaper: 8.20.30

8.20.38 Grundkurs i skogsbruk (1)
Kursens syfte är att ge insikter i skogsbrukets betydelse för Finlands 
nationalekonomi
höstt föreläser agr forst dr Ahonen 2 t/v 
kurslitteratur: Linnamies O.: Suomen metsä- ja puutalous

8.20.39 Skogsvärdering (4)
Kursens mål är att göra studerande förtrogna med insamling av för 
skogsvärdering nödiga fakta samt med metoderna vid skogsvär
dering
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demonstrationer 1 t/v, samt 1 vecka fältövningar
höstt räkneövningar 1 t/v
förkunskaper: 8.20.38
kursfordringar: närmare i studieguiden
kursen börjar under vårterminen och fortsätter under
höstterminen

8.20.43 Grundkurs i husbyggnad (2)
Kursens mål är att ge grunderna för värdering och planering av
byggnader och byggande
höstt föreläser arkit Murros 2 t/v
höstt planeringsövn 2 t/v
exkursion
kurslitteratur: närmare i studieguiden

8.20.44 Byggnadsvärdenng (2)
Kursens mål är att ge studerande en uppfattning om byggnaden 
som ekonomisk nyttighet, teknisk produkt och i rättslig bemär
kelse och möt denna bakgrund göra honom eller henne förtrogen 
med byggnadens kostnads- och värdebegrepp samt ge grunderna till 
användningen av dessa begrepp vid tillämpningen av olika metoder 
vid värderingen av byggnader 
höstt föreläser tekn lic Kantola 2 t/v 
höstt värderingsövn 2 t/v 
exkursion
förkunskaper 8.20.43 
kurslitteratur: närmare i studieguiden

8.20.45 Mötesteknik (2)
Kursen ger grunderna i mötes- och forhandlingsteknik så, att stu
derande efter avslutad kurs kan i ingenjörsuppgifter leda möten 
och förhandla med framgång 
höstt och vårt föreläser rektor Lumme 1 t/v 
höstt och vårt övn demonstrationer 1 t/v
kursfordringar: Antero Aho: Taito yhteistyöhön -sarja (I kokous- 
tekniikan ydinkysymyksiä, II Neuvottelutaito, III Suullinen esitys
taito), Lumme: Esitystaito ja kokoustekniikka, THS:s kompendium 
nr 328
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8.20.50 Arkivslära (2)
Kursen syftar till att göra studerande förtrogna med användning 
av arkiv och förvaring av dokument med beaktande av i synnerhet 
lantmäteriet
höstt föreläser fil kand Saarenheimo 2 t/v 
höstt läsövningar av handskrifter från 1600- och 1700-talet 
kurslitteratur: Wallenius H.: Arkisto-oppi, THS:s kompendium nr 
328

8.20.55 Naturvård (1)
Kursen ger grunderna i frågor rörande naturvård. Dess främsta mål
är att väcka förståelse för vikten av naturvård och för naturens
betydelse för vår miljö
vårt föreläser fil tri Jauhiainen 2 t/v
förkunskaper: 8.20.57
kursfordringar: närmare i studieguiden

8.20.57 Miljövård (1)
Beaktandet av miljön vid byggnads- och annan teknisk verksamhet, 

förändrar naturen så att naturprocessernas helhet förblir ostörd,som
miljön livsduglig och trivsam
höstt föreläser fil lic Wuorenrinne 2 t/v
höstt övn demonstrationer 1 t/v
förkunskaper: rekommenderas ”Ympäristön pilaantuminen ja sen 
ehkäiseminen”, SITRA Serie B n:r 2 
kursfordringar: närmare i studieguiden

8.20.60 Markdispositionens planeringsmetodik (1.5)
Kursens syfte är att ge en bild av de metoder och hjälpmedel, som 
används i planeringsprocessens olika skeden i samhällsplaneringen 
på olika nivåer

8.20.71 Grundkurs i stadens fastighetsteknik (1)
Kursens mål är, att ge grunderna om fastighetsingenjörens uppgifter
vid realiserandet av stadsplan
vårt föreläser bitr prof Koppinen 2 t/v
förkunskaper icke erforderliga
kursfordringar: föreläsningarna och de därvid delgivna kunskaperna
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8.20.66 Grundkurs i kommunens fastighetsförvaltning och -ekonomi (1.5)
Kursen syftar till att ge en allmän bild av kommunens fastighets- 
och lantmätningsverksamhet samt av dess markdispositions ekonomi 
höstt föreläser bitr prof Koppinen 2 t/v 
förkunskaper icke erforderliga
kursfordringar: föreläsningarna samt litteraturen i samband med 
dem

8.20.70 Stadens fastighetsteknik (2.5)
En utförligare parallellkurs till kurs 8.20.71 närmast avsedd för 
fjärde årskursens elever. Kursens mål är att ge insikter i fastighets
ingenjörens uppgifter i staden 
höstt föreläser bitr prof Koppinen 2 t/v
höstt och vårt övn.: tomtindelning, tomtmätning och mätning av
allmänt område 2 t/v
förkunskaper: 8.20.65
kursfordringar: närmare i studieguiden

8.20.75 Kommunal fastighetsekonomi (3)
Kursens mål är att ge en allmän bild av kommunala fastighets-
ärenden från kommunalekonomins synpunkt.
vårt föreläser bitr prof Koppinen 4 t/v
vårt seminarie- och andra övningar 1 t/v
förkunskaper: 8.20.65
kursfordringar: närmare i studieguiden

8.20.85 Planrealiseringens ekonomi (2.5)
Kursens mål är att göra studerande förtrogna med ekonomiska 
utredningar vid planering av markdisposition samt med ekonomisk 
kotnmunplanering
höstt föreläser bitr prof Koppinen 2 t/v
höstt övn.: kostnaderna vid realiserandet av stads- och byggnads-
plan samt realisering av programmering
förkunskaper: 8.20.65
kursfordringar: närmare i studieguiden
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8.20.80 Kommunalförvaltning (1)
Målet är att ge en helhetsbild av kommunalförvaltningens organi
sationsform, uppgifter och verksamhet 
höstt föreläser häradsh Vataja som periodkurs 
kurslitteratur: Kuuskoski-Hannus: Suomen kunnallisoikeus pääpiir
teittäin

8.20.90 Föränderlig kurs i fastighets- och samhällsteknik (2)
Kursens syfte är att beröra aktuella fastighets- och samhällstekniska 
problem
vårt föreläser 2—4 speciallärare 2 t/v
innehållet och kursfordringarna anges före kursens början

8.20.92 Fältövningar i fastighets- och samhällsteknik (2)
Kursen syftar till att göra studerande i praktiken förtrogna med 
olika värderings- och planeringsfrågor 
vårt 2 veckor fältövn.

8.20.93 Praktisk kurs i fastighetsteknik
Kursen avser att göra studerande förtrogen med fastighetsförrätt
ningars praxis. Kursen omfattar minst 25 timmar åhörande av sam
manträden och sessioner samt referat av under sammanträdena 
och sessionerna behandlade ämnen till läraren i Fastighetsteknik I 
(närmare i studieguiden)

8.20.95 Specialarbetet i fastighets- och samhällsteknik (5)

8.29 EKONOMISK RÄTT

professor Jorma Pietilä, M 132, C-532, enl anslag
docent Veikko Hyvönen
assistent:
jur kand Martti Enäjärvi, M 131, enl anslag 
speciallärarna:
jur kand Lauri Alkula, M 132, C-532, i samb med föreläsningar 
jur kand Jorma Tuloisela, M 132, C-532, i samb med föreläsningar
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8.29.00 Grundkurs i fastighetsrätt (1.5)
Grundkurs för nybörjare i fastighetsbildningsrätt samt statisk och 
dynamisk fastighetsrätt 
vårt föreläser prof Pietilä 2 t/v 
30 + 0 + 0 k
kursfordringar: föreläsningarna samt Kivimäki—Ylöstalo: Suomen 
siviilioikeuden oppikirja, Yleinen osa (1964) s 24—27, 108—206 
och 293—312; Zitting—Rautiala: Esineoikeuden oppikirja (1965 
eller 1971); Rautiala: Uusi perintökaari pääpiirteittäin (1967)

8.29.01 Miljörätt (1.5)
Lagstiftningen i miljövård i synnerhet med beaktande av grann- och 
vattenrättsliga stadganden 
30 + 0 k
vårt föreläser prof Pietilä 2 t/v
kursfordringar: föreläsningarna samt Rytkölä: Ympäristösuojelu ja 
lainsäädäntö (1971)

8.29.05 Fastighetsbildningsrätt (3)
Målet är att ge sådana rättsliga kunskaper att en från M-avdelningen 
dimitterad dipi ing kan verkställa de i lagen nämnda fastighets
förrättningarna 
Inga föreläsningar 
vårt föreläser prof Pietilä 2 t/v 
vårt seminariövningar 15 t/termin 
förkunskaper: 8.29.00
kursfordringar: Pietilä: Kiinteistönmuodostamisoikeus (1971); Hy
vönen: Asianosaisten määräämistoimista kiinteistötoimituksessa 
(1970); Följande lagstiftning: Jakolaki 14. 12. 1951/604, Jakoase
tus 28.11.1952/407, Kaavoitusalueiden jakolaki 20.2.1960/101, 
Kaavoitusalueiden jakoasetus 11.7. 1960/353, Laki yksityisistä teis
tä 15.6. 1962/358 och Laki eräistä yhteisistä alueista ja niihin ver
rattavista etuuksista 9. 5. 1940, alla med senare ändringar

8.29.10 Speciell fastighetsrätt (1)
Kursens mål är att fördjupa kunskaperna i något specialgebit med 
praktisk betydelse inom fastighetsrätt. Höstt 1974 om tvångsinlös- 
ning.
24 + 0 + 0 s

M



363

höstt föreläser prof Pietilä 2 t/v 
förkunskaper: 8.29.05 
kursfordringar: enligt lärarens anvisning

8.29.15 Vattenlagstiftning (1.5)
Målet är att ge sådana rättsliga kunskaper, som en dipi ing behöver 
för att verkställa en vattenrättslig mönstringsförrättning 
Inga föreläsningar
Kursfordringar: Pietilä: Vesioikeus (1973; Eronen: Katselmustoi
mitus vesiasiassa, Vesitalous 6/1965; författningssamlingen nr 31/ 
1902, 204/1966, 264/1961, 266/1961, 282/1962, 283/1962 och 
146/1965 alla med senare gjorda ändringar

8.29.20 Planerings- och byggnadsrätt (1.5)
Målet är att ge sådana rättsliga grunder, som från R- och M-avdel
ningarna utdimitterade dipi ingenjörer behöver vid utförandet av 
fackliga planerings- och byggnadsuppgifter 
24 + 0 + 0 s
höstt föreläser prof Pietilä 2 t/v 
förkunskaper: 8.29.05
kursfordringar: Larma: Rakennuslaki- ja asetus (1966, pääkohdit
tain); Mietintö ehdotuksineen laiksi yleisistä teistä ja laiksi oikeu
desta entiseen tiealueeseen ym (komiteamietintö n:o 5/1952) s 41— 
99; Rakennuslaki 16. 8. 1958, Rakennusasetus 26. 6. 1959, Laki 
yleisistä teistä 21. 5. 1954, Asetus yleisistä teistä 30. 12. 1957, Laki 
yleisistä teistä annetun lain voimaanpanosta 21. 5. 1954, Laki oikeu
desta entiseen tiealueeseen 21. 5. 1954 (pääkohdat), alla med 
ändringar

8.29.25 Byggnads- och kommunallagstiftning (3—5/3)
För A-avdelningens studerande. Målet detsamma som för kurs
8.29.20
54 + 54
höstt och vårt föreläser häradsh Vanhala 2 t/v 
kursfordringar: Otto Larma: Rakennuslaki- ja asetus, RT-kortisto 
till den del, som berör planering (delarna 0.1 och 9), vissa rege
ringspropositioner, som berör planlagstiftning, valda stycken från 
publikationerna Kuuskoski—Hannus: Kunnallislaki; Merikoski: Suo
men julkisoikeus pääpiirteittäin; sekä Snellman—Virkkunen: Yh
dyskuntasuunnittelun lainsäädäntö (Yhdyskuntasuunnittelun jatko- 
koulutuskeskus 1972)

senare
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8.29.30 Speciell planeringsrätt (1)
Fördjupad undervisning i planerings- och byggnadsrätt främst på 
basen av HFD:s senaste avgöranden 
24 + 0 + 0 s
höstt föreläser prof Pietilä 2 t/v 
förkunskaper 8.29.20
kursfordringar: av läraren anvisad litteratur

8.29.35 Offendig rätt (1)
Grunderna i offentlig förvaltning med tyngdpunkten på de områden 
inom offentlig förvaltning, som är av betydelse vid byggning, pla
nering och fastighetsbildning 
15 + 0 + 0 k
vårt föreläser häradsh Enäjärvi 2 t/v
kursfordringar: föreläsningarna eller Merikoski: Suomen julkisoikeus 
pääpiirteittäin I (1962 eller en senare upplaga) dock inte s 1—21, 
29—61 och 229—247

8.29.40 Obligations- och handelsrätt (1)
Grunderna i rätten om utborgning, köp av lös egendom och värde
papper samt om juridiska personer 
24 + 0 + 0 s
höstt föreläser jur kand Alkula 2 t/v
kursfordringar: Palmgren-Olsson: Juridiken i affärslivet (1962 
eller senare upplaga). Vid läsning av äldre upplagor bör följande 
förnyade lagstiftning beaktas: Bokföringslag den 10.8.1973/655,. 
Varumärkeslag den 10. 1. 1964/7, Patentlag den 15. 12. 1967/550, 
Lag om Näringsstyrelsen den 25.5. 1973/423, Lag om främjande 
av ekonomisk konkurrens den 25. 5. 1973/423, Lag om Upphovs
rätt till litterära och konstnärliga verk den 8. 7. 1961/404

8.29.45 Arbetsrätt (1)
Huvudpunkterna i lagstiftningen om arbetsavtal, kollektivavtal, so
cialförsäkring, arbetsskydd m m 
vårt föreläser jur kand Alkula 1 t/v 
15 + 0 + 0 k
kursfordringar: Kaarlo Sarkko: Työoikeus yleinen osa (1972) samt 
på föreläsningarna skilt angivna lagar och förordningar om arbets
skydd, arbetsskyddsmyndigheter och socialförsäkring
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8.29.50 Gruvlagstiftning (1)
Grundkurs i gruvlagstiftning 
15 + 0 + 0 k
vårt föreläser jur kand Tuloisela 1 t/v
kursfordringar: föreläsningarna och Kaivoslaki ja -asetus som inled
ning gruvlagskommitténs betänkande (14/1957), ss 16—44

8.29.95 Specialarbetet i fastighets- och samhällsteknik; ekonomisk rätt (5)

FOTOGRAMMETRI
professor R. S. Halonen, M 223, C-523 
labora torieingenj ör :
dipi ing Aino Savolainen, M 226, C-524, anträffbar under 
tjänstetid
assistenter:
dipi ing Pikko Houkka, M 224, C-539, anträffbar under tjänstetid 
tekn stud Henrik Haggren, M 225, C-896, anträffbar under tjäns
tetid, tjänstledig höstt, tjänsten håndhaves av dipi ing Juha Jaak
kola

speciallärare:
dipi ing Erkki-Sakari Harju, M 215, i samb. med föreläsningar 
dipi ing Heikki Hirviniemi, M 215, i samb. med föreläsningar 
dipi ing Harri Leppänen, M 225, i samb. med föreläsningar 
tekn he Hannu Salmenperä, M 312, C-543, enl överensk 
dipi ing Sakari Sorjonen, M 243, C-537, i samb. med föreläsningar 
dipi ing Matti Vahala, M 215, i samb. med föreläsningar 
dipi ing Pertti Viitanen, M 215, i samb. med föreläsningar 
dipi ing Kalervo Viljanen, M 215, i samb. med föreläsningar

8.57

8.57.00 Grundkurs i fotogrammetri (2.5)
Kursens mål är att ge grunderna i fotogrammetrisk teknik och dess 
användningsmöjligheter i olika karterings- och andra liknande upp
gifter
vårt föreläser prof Halonen 2 t/v
vårt laboratoriearbeten och demonstrationer 2 t/v
kurslitteratur : undervisningskompendiema
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8.57.05 Allmän kurs i fotogrammetri (5)
Kursens mål är att ge de allmänna kunskaper om fotogrammetrisk
teknik och fotogrammetriska metoder, som en inom facket verksam
diplomingenjör behöver i praktiken. Kursen utgör även grunden för
studierna av de specialkurser som ingår i fackämnet
höstt och vårt föreläser prof Halonen 2 t/v
höstt och vårt laboratoriearbeten och demonstrationer 2 t/v
fältövningar en vecka under våren
förkunskaper: 8.57.00
kurslitteratur: närmare i studieguiden

8.57.11 Fotogrammetriska punktförtätningsmetoder (2.5)
Kursens mål är att göra studerande förtrogna med fotogrammetrisk 
punktförtätningsteknik och tillämpningen av den i olika praktiska 
uppgifter samt med de erhållna resultaten och erfarenheterna 
höstt föreläser dipi ing Noukaa och tekn lic Salmenperä 2 t/v 
höstt räkneövningar och demonstrationer 2 t/v 
förkunskaper: 8.06.00, 8.57.05
kursfordringar: föreläsningskompendium; R. A. Hirvonen: Tasoitus- 
lasku, s. 216—240, Finsterwalder—Hofman: Photogrammetrie, s. 
23—44, Salmenperä Hannu: Avaruuskolmiointimenetelmät

8.57.12 Ingenjörsfotogrammetri (2)
Kursens mål är att göra studerande inom olika tekniska områden 
förtrogna med den fotogrammetriska mätningsteknikens använd
ningsmöjligheter i andra än gängse lantmätningstekniska arbeten 
höstt föreläser prof Halonen 2 t/v 
höstt laboratorieövningar och demonstrationer 2 t/v 
förkunskaper: 8.57.00 
kurslitteratur: närmare i studieguiden

8.57.15 Bildtolkning (2)
Kursens mål är att ge nödiga insikter i bildtolkningens teknik och 
användningsmöjligheter i olika uppgifter med anknytning närmast 
till terrängkartering. På kursen granskas uppkomsten och använd
barheten av bilden ur informationsinnehållets synpunkt. Därtill 
grunderna i varseblivning
vårt föreläser dipi ing Hirviniemi som periodkurs 30 t 
vårt laboratoriearbeten 30 t
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kurslitteratur: H. E. Lyytikäinen: Kuvatulkinta (THS nr 321) 
INSKO: Ilmakuvien tulkinta (publikation 1-69), INSKO: Ilma- 
kuvaus- ja tulkintatekniikka (publikation 2-71), Kai v. Fieandt: 
Havaitsemisen maailma, 1962 ss 1—37, 68—69, 200—230

8.57.20 Mätningsinstrumentens kalibreringsteknik (2.5)
Kursens mål är att ge för en inom fotogrammetrin verksam person
nödiga kunskaper om stereomodellens felteori, flygbildens fel samt
om fotogrammetriska apparaters testningsmetoder
höstt föreläser dipi ing Savolainen som periodkurs 24 t
höstt laboratoriearbeten 24 t
förkunskaper: 8.06.00, 8.57.05
kurslitteratur : föreläsningskompendium

8.57.26 Fotogrammetrisk fotografering (1)
Kursen behandlar ämnet fotografering både ur praktisk och teore
tisk synpunkt. Speciell vikt lägges vid fotograferingsmaterialets 
beskaffenhet, sensitometri samt vid faktorer som inverkar på bild
kvaliteten
vårt föreläser dipi ing Sorjonen som periodkurs 15 t 
vårt laboratoriearbeten och demonstrationer 15 t 
kurslitteratur: Hakkarainen-Sorjonen, Valokuvauksen luennot

8.57.30 Karteringens processteknik (1.5)
Kursen ger upplysningar om kartans och karteringens ställning i 
miljöns omdaningsprocess, om faktorer som inverkar på planeringen, 
ledningen och övervakningen av karteringsverksamheten samt 
verksamhetsplaneringen i allmänhet
vårt föreläser dipi ing Leppänen som periodkurs 30 t 
kurslitteratur : föreläsningskompendium

8.57.34 Kartanvändningslära (1.5)
Kursen ger grunderna om tillgängligt kartmaterial av olika typer, 
och om användningen av kartor i planerings- och inventeringsupp- 
gifter av olika slag
höstt föreläser dipi ing Viitanen 1 t/v
höstt laboratoriearbeten och demonstrationer 2 t/v
kurslitteratur: Kärkkäinen—Eskelinen—Viljanen, Kuntien karttatek-
niikka, kapitlen 1, 6—9, RT 052.1, Pienimittakaavaiset kartat ja
niiden käyttö, RT 0.52.2, suurimittakaavaiset kartat ja niiden
käyttö

om
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8.57.36 Grundkurs i kartografi (2.5)
Kursen syftar till att ge grunderna i kartografisk ritnings- och 
kopieringsteknik, om olika slags ritnings- och kopieringsmaterial 
samt -metoder
vårt föreläser dipi ing Harju 2 t/v 
vårt laboratorieövningar och demonstrationer 3 t/v 
kurslitteratur: föreläsningskompendiema, Kärkkäinen—Eskelinen— 
Viljanen, Kuntien karttatekniikka, kapitlen 2, 4 och 5

8.57.40 Topografisk kartografi (3.5)
Kursens mål är att ge en helhetsbild av kartografins ställning och 
betydelse som kompletterande faktor vid sidan av andra kart
vetenskaper samt att klargöra den kartografiska framställningstek- 
nikens möjligheter vid tillverkning av allmänna terrängkartor 
höstt och vårt föreläser dipi ing Harju 2 t/v 
höstt och vårt laboratoriearbeten och demonstrationer 2 t/v 
förkunskaper: 8.06.10, 8.57.00, 8.57.34, 8.57.36 
kurslitteratur: närmare i studieguiden

8.57.41 Tematisk kartografi (3)
På kursen behandlas special- och tillämpade kartors avbildnings- 
principer och tillverkningsteknik samt temakartorna som kommu
nikationsmedel. Dessutom ges inblick i tillverkningen av ADB- 
kartor på basen av numeeriskt material samt i presentationen av 
grafiskt kart- och ritningsmaterial i numeerisk form 
vårt föreläser dipi ing Vahala och Viljanen 2 t/v 
vårt laboratoriearbeten 2 t/v 
förkunskaper: 8.57.34, 8.57.36, 8.57.40 
kursfordringar: närmare i studieguiden

8.57.55 Licentiatseminarium i fotogrammetri (3)
Kurs med varierande temaområden, som hålles vid behov. 
Icke upptagen i programmet för läsåret 1974—75

8.06.90 eller 8.57.90 Specialarbete i mätnings- och karteringsteknik (5)
(kursens kod är beroende av den professur, inom vilket special
arbetet utföres)
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9 ARKITEKTAVDELNINGEN
Arkitektavdelningen består av tre institutioner, vilka dock inte har en offi
ciell ställning i högskolans förvaltning. Dessa är institutionen för samhälls
planering, arkitekturhistoria och byggnadsprojektering. Studerande, som 
blivit godkända till arkitektavdelningen, är berättigade att utan extra gallring 
studera alla de ämnen, som hör till dessa institutioners undervisningsområde.

Arkitektexamen består av följande grunddelar:

1. Grundämne
2. Lång lärokurs i ett fackämne
3. Andra kurser i fackämnen
4. Andra kurser, som hör till läroprogrammet

Prestationer, som hör till arkitektavdelningens 
läroprogram sammanlagt
Kurser i arbetspraktik motsvarande högst 10 pp, eller 
kurser vid andra högskolor sammanlagt 
Arkitektexamen sammanlagt 
+ diplomarbete

Läroprogrammet har uppgjorts utgående från 4,5 års genomsnittlig studietid, 
som enligt ovannämnda fordringar motsvarar i medeltal 40 pp:s studiepresta
tioner per läsår och förutser heltidsstudier under läsåret.
I den studieguide som arkitektavdelningen har publicerat redogörs närmare 
för arkitektexamens uppbyggnad, om tillfälliga restriktioner som berör de 
elever, vilka påbörjat sina studier före 1971. I guiden ingår uppgifter som 
berör praktik samt bestämmelser och anvisningar om utförandet av diplom
arbete. I denna guide ingår även uppgifter om hur studierådgivningen ord
nats på avdelningen. (Arkitektavdelningens studieguide utkommer endast på 
finska.)

Grundämne
Arkitektavdelningen har ett grundämne, som består delvis av obligatoriska 
och delvis av valfria prestationer, och som utgör basen för studier av alla 
fackämnen vid avdelningen. Grundämnets minimiomfattning 40 pp mot
svarar genomsnittliga studieprestationen under ett läsår. Grundämnets 
obligatoriska stomme består av informationskursen, som avlägges 
der den första höstterminen, och arkitekturens grundkurs 1, som räc
ker det först läsåret. Utom de här obligatoriska kurserna, som samman
lagt motsvarar 14 pp, bör grundämnets kurskombination innehålla grundkur
sen i det fackämne, i vilket studierna skall fortsättas efter första läsåret och 
dessutom andra valfria kurser, som ingår i grundämnets kursförteckning, sam
manlagt motsvarande minst 26 pp.

24 11332/74

minst 40 pp 
minst 40 pp 
minst 20 pp 
minst 12 pp

minst 112 pp

högst 48 pp 
minst 160 pp

un-
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Fackämnets lärokurser bildas på följande sätt: 
Kort lärokurs: fackkurser minst 

stödkurser minst 
SAMMANLAGT MINST
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Grundämnet består sålunda av följande prestationer:
1. Informationskursen
2. Arkitekturens grundkurs 1
3. Grundkurs i något fackämne
4. Andra valfria kurser 

Grundämnet sammanlagt minst

Grundämnet kan i övrigt genomföras under första läsåret. Ett undantag är 
den gemensamma grundkursen för fackämnena i byggnadsplanering, arki
tekturens grundkurs 2, som kan genomföras först efter arkitekturens obli
gatoriska grundkurs 1, under andra läsåret.
I arkitektavdelningens studieguide ingår kursförteckningar över grundämnena, 
grundkursdelarna i fackämnena samt stödämneskurser.

Fackämnen
Vid arkitektavdebingen finns åtta fackämnen, av vilka den långa lärokursen 
kan genomföras i följande:
Byggnadslära (planering av konstruktioner)

— prof Lundsten 
Arkitektur II (bostadsplanering)

— tf prof Laapotti 
Arkitektur III (offentliga byggnader)

— prof Lappo 
Arkitekturhistoria

— tf professorerna Helander/Mikkola 
Samhällsplanering

— tf prof Korhonen 
Landskapsplanering

— tf biträdande prof lisakkila
Fackämnen, i vilka tillsvidare kan avläggas endast den korta lärokursen, är 
utom de ovannämnda:
Arkitektur I (arkitekturforskning)

— prof Jaatinen 
Byggnadsteknik

— biträdande prof Poijärvi
Fackämnena består av kurser, som har grupperats till fackkurser och stöd
kurser.
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Lång lärokurs: fackkurser minst 
stödkurser minst 
SAMMANLAGT MINST

Förutsättningen för prestationen av fackämnets lärokurs är utförandet av 
dess grundkursdel, som ingår i grundämnet.
Den del av fackämnet, som består av stödkurser, kan även innehålla fack- 
kurder ur andra fackämnen. Lärokurser kan genomföras även med mera 
omfattande kurskombinationer.
Kursförteckningar över alla fackämnen presenteras i avdelningens studieguide 
som innehåller valfria kurser både i fackämnenas fackkursdel och stödkursdel 
samt rekommendationer för i vilken ordning kurserna bör avläggas inom 
varje ämne. Därtill ges instruktioner för avläggandet av kurserna i de 
fackämnen, som rekommenderas att utföras sida vid sida.

Arbetspraktik
Arkitektexamens prestationspoängantal 160 pp, kan innehålla kurser i ar
betspraktik motsvarande högst 10 pp. Till grundämnets minimiomf a t tning 
40 pp kan läggas en kurs av à 5 pp i arbetspraktik. Till minimiomfattning 
40 pp för lång lärokurs i fackämnet kan också läggas en kurs av à 5 pp i ar
betspraktik.
En kurs av 5 pp i arbetspraktik inom grundämnet motsvarar 15 veckors 
arbetstid på byggplats eller därmed jämförligt arbete. Fordringarna på arbets- 
praktiken i fackämnena är förklarade i samband med deras kursförteckningar.

Utomstående prestationer

Som delar av arkitektexamen kan godkännas ämnen och kurser, som avlagts 
vid THS:s övriga avdelningar eller vid andra högskolor. Utomstående presta
tioner kan motsvara högst 48 pp i arkitektexamen så beräknade, att utförda 
kurser i ar betspraktiken beräknas som en del av de utomstående prestatio
nernas maximipoängantal.
Avdelningskollegiet besluter om de prestationer vid andra läroanstalter, som 
kan godkännas som del av arkitektexamen. Kollegiet behandlar anhållan 
efter arkitektavdelningens poängnämnds föredragning.

Diplomarbetet
Då kurserna som hör till examen, 160 pp, har blivit absolverade eller högst 
20 pp saknas, kan diplomarbetet påbörjas. Ämnet fastställes av avdelnings
kollegiet, varvid även en ansvarig ledare för arbetet utses.
Då diplomarbetet slutförts, bedömer avdelningskollegiet arbetet och besluter 
om dess godkännande.
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Ämnet för diplomarbetet måste väljas så, att det anknyter till den långa 
lärokursens uppgiftsområden. Som diplomarbete kan även godkännas del
tagande i arkitekturtävling.

ARKITEKTUR III (allmänna byggnader)
professor Lappo anträffbar A 212 månd kl 17—18 och torsd 
kl 14—16 tel 522
äldre assistent: arkitekt Raimo Valjakka A 211 månd kl 16—17 
tel 522
speciallärare:
arkitekt Martti Tiula (Ark III) A 211 tel 522
arkitekt Markku Annila (produktionsbyggnader) A 211 månd kl
18—19 tel 522
arkitekt Heikki Suvitie (Ark III) A 211 tel 522 
arkitekt Alpo Halme (akustik) månd 17—18 tel 522

9.08

9.08.01 Offentliga byggnader, föreläsningskurs (4)
professor Lappo föreläser under höst- och vårterminen 2 t/v, 
i samband med kurser anordnas studieexkursioner 
förkunskaper: skriftlig tentamen, en specificerad förteckning över 
kursfordringar erhålles av elevassistenten eller från avdelningens 
kansli

9.08.02 Offentliga byggnader, planeringskurs (6)
övningar under höst- och vårterminen 3 t/v
förkunskaper: Arkitektur I, kursen kan avläggas endast i samband 
med föreläsningskursen 9.08.01 
kursfordringar: övningsuppgifter

9.08.03 Offentliga byggnader, seminariekurs (2)
förkunskaper: Arkitektur I, kursen kan avläggas endast i samband 
med föreläsningskursen 9.08.01 
kursfordringar: elevföredrag 
höstt och vårt övningar 3 t/v

9.08.04 Skolbyggnadsplanering (8)
seminarieundervisning, övningar under höst- och vårterminen 3 t/v 
förkunskaper: 9.08.01, 9.08.02 
kursfordringar: planeringsuppdrag

A



373

9.08.05 Offentliga byggnader i stadsmiljö (10) 
förkunskaper: 9.08.01, 9.08.02
kursfordringar: planeringsuppdrag ; under höst- och vårterminen 
övningar 3—4 t/v

9.08.06 Offentliga byggnader, praktik (5)
förkunskaper: Arkitektur III, lång lärokurs
kursfordringar: praktik i byggnadsprojektering och programmering

9.08.15 Produktionsbyggnader, föreläsningskurs (3)
Avsikten med kursen är att klarlägga de specialproblem och -mål
som inom industriplaneringens område avviker från den övrig»
byggnadsplaneringen
höstt arkitekt Annila föreläser 2 t/v
förkunskaper: Arkitektur I och arkitektur III kort lärokurs 

9.08.30 Akustik (2—5/2)
Akustikens grunder, luft- och stomljudens isolering och dämpning, 
rumsakustik, förhindrandet av arbetsplats- och omgivningsbuller 
höstt arkitekt Halme föreläser 2 t/v
höstt och vårt övningar 2 t/v i samband med övningarna i arki
tektur och byggnadslära
förkunskaper: rekommenderas 9.09.03, 9.09.04, 9.09.06, 9.09.15, 
9.36.00, 9.60.00 och 9.60.01
kursfordringar: Alpo Halme: Rakennus- ja huoneakustiikka, (THS:s 
kompendium nr 256), Suomen Rakennusinsinöörien Liitto: Äänen- 
eristysnormit 1971, RIL 55 b

BYGGNADSLÄRA
professor Lundsten anträffbar A 112
bitr professor Poijärvi(byggnadsteknik) anträffbar A 214
speciallärare:
arkitekt jouko Koskinen (byggnadslära )anträffbar A 111 
arkitekt Hannu Murros ( byggnadsekonomi ) anträffbar A 131 
dipi ing Veli-Matti Katajarinne (el- och belysningsteknik) anträffbar 
A 131
tekn dr Antero Kuittinen (byggnadslära)
speciallärare dipi ing Jorma Saari (ergonomi)
äldre assistent: arkitekt Paavo Mykkänen anträffbar A 131/1

9.09

A
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9.09.03 Grundkurs i byggnadslära (3) GÄ
professor Lundsten föreläser under höstterminen 2 t/v 
övningar under höstterminen 2 t/v
kursfordringar: tentamen som baserar sig på följande litteratur: 
föreläsningskompendium, RT-kartotek 000-055.50, övningsarbeten: 
uppmätnings, ritmodellprovs uppgifter

9.09.04 Byggnadsmaterial och -varor (4) GÄ
prof Lundsten föreläser under vårterminen 2 t/v, övn 2 t/v 
förkunskaper: 9.09.03
kursfordringar: tentamen baserat på följande litteratur: föreläs
ningskompendium, Ehkäisevän palosuojelun käsikirja samt RT- 
kartotek 081.00-0.81.40, 086.2-087.011 och 2.00-3.00, Rakennus- 
tarviketiedoitukset övningsarbete utföres som grupparbetet: insam
ling av uppgifter samt presentation av dessa i publicerbar form 
eller i form av utställning

9.09.05 Byggnadsdelar och -konstruktioner (4)
prof Lundsten föreläser under höst- och vårterminen 2 t/v 
övningar under höst- och vårterminen 2 t/v 
förkunskaper: 0.09.03
kursfordringar: tentamen på basen av följande litteratur: Rakennus- 
tarviketiedoitukset, RT-kartotekets delar 085.01-085.781, 5—9, öv
ningsarbete i form av en enkel planeringsuppgift

9.09.06 Konstruktioner för bostadsbyggande (5—9)
prof Lundsten föreläser under höst- och vårterminen 2 t/v 
övningar under höst- och vårterminen 2 t/v 
förkunskaper: 9.09.03, 9.09.04, 9.09.05
kursfordringar: seminarieföredrag eller tentamen, integrerat övnings
arbete med kursen 9.52.13 (t ex planeringen av en bostadsbyggnad 
inklusive arbetsritningar och arbetsbeskrivning) eller individuellt 
övningsarbete

9.09.07 Konstruktioner för produktions- och kontorsbyggnader (5—9) 
prof Lundsten leder seminariet 2 t/v 
föreläsningar, speciallärare N N 
höstt och vårt övningar 2 t/v 
förkunskaper: 9.09.03—05 
kursfordringar: seminariearbete och tentamen 
kursen kan avläggas även i fors av ett övningsarbete
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9.09.08 Konstruktioner för allmänna byggnader (5—9) 
prof Lundsten leder seminariet 2 t/v 
föreläsningar, speciallärare N. N. 
förkunskaper: 9.09.03—05

• kursfordringar: integrerat övningsarbete med kurserna 9.08.02 och 
04—05 (arkitektur III)

9.09.09 Specialkurs i byggnadslära I (4—6) 
prof Lundsten leder seminariet 
föreläsningar, speciallärare N. N. 
förkunskaper: 9.09.03—.05
kursfordringar: skriftligt förhör baserat på litteratur ur specialkur
sens ämnesområde, uppgifterna i övningsarbetena bestäms skilt 
kursen kan avläggas även enbart i form av ett forsknings- eller 
övningsarbete

9.09.10 Specialkurs i byggnadslära II (4—6) 
prof Lundsten leder seminariet 
föreläsningar, speciallärare N. N. 
förkunskaper: 9.09.03—.05
kursfordringar: skriftligt förhör baserat på litteratur ur specialkur
sens ämnesområde; övningsarbeten beslutes skilt

9.09.16 Byggnadsmateriallära (6)
under kursen behandlas olika byggnadsmaterial och deras egen
skaper, samt hur materialen tillverkas och användes 
bitr prof Poijärvi föreläser under höst- och vårterminen 2 t/v 
övningar under höst- och vårterminen 2 t/v 
under kursen anordnas studieexkursioner

9.09.17 Tillämpad byggnadsteknik I (4—6)
en seminariekurs under vilken olika konstruktionstyper studeras 
med hjälp av praktiska exempel
undervisningen delvis i seminarieform under vårterminen 4 t/v
övningar under vårterminen 4 t/v
förkunskaper: 9.09.19
under kursen anordnas studieexkursioner
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9.09.18 Tillämpad byggnadsteknik II (4—6)
en seminariekurs under vilken de problem som uppstår i samband
med tillverkning och produktion i betongteknik studeras
undervisningen delvis i seminarieform under höstterminen 4 t/v
övningar under höstterminen 4 t/v
förkunskaper: 9.09.15—16
under kursen anrodnas studieexkursioner

9.09.19 Grundkurs i byggnadsteknik (4—6) GÄ
kursen är en inledning till hållfasthetslära och statik den berör 
måttsättning av enkla konstruktioner samt värme- och kostnads
frågor. Studieexkursioner
bitr prof Poijärvi föreläser under höst- och vårterminen2 t/v 
övningar under höst- och vårterminen 2 t/v 
under kursen anordnas studieexkursioner

9.09.20 Praktik i byggnadslära (5)
förkunskaper: lång lärokurs i byggnadslära
kursfordringar: 15 v arbetspraktik i byggnadsplanering- eller pro
grammering närmast med upphandling av arbetsritningar eller -be
skrivningar, arkitektkontroll vid byggnadsplatser

9.09.30 EL- och belysningsteknik (2—5/2)
dipi ins Katajarinne föreläser under vårterminen 2 t/v
övningar under höst- och vårterminen 2 t/v i samband med övn. i
byggnadslära
förkunskaper: rekommenderas 9.09.03—.04
kursfordringar: skriftligt förhör baserad på föreläsningar och föl
jande litteratur: Käytännön valaistustekniikka (utg. Suomen valotek- 
nillinen seura)
övningsarbete är möjligt att avläggas integrerat med övningar i arki
tektur och byggnadslära

9.09.35 Byggnadsekonomi (3—5/3)
arkitekt Murros föreläser under höst- och vårterminen 2 t/v 
övningar under höst- och vårterminen 2 t/v i samband med övn. i 
byggnadslära
förkunskaper: rekommenderas 9.09.03—.05
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kursfordringar: skriftligt förhör med handböcker eller tentamen 
kan ersättas med en studie i kursens ämnesområde 
övningsarbeten är möjliga att avlägga integrerat med övningar i pla- 
neringsämnen eller som skilda studiearbeten över byggnadsekonomi 
och förplanering

9.09.40 Ergonomi (2)
vårt föreläser dipi ing Jorma Saari
föreläsningarna i samband med kurs 3.53.10 + specialföreläsnings- 
kurs
speciallärare N. N.
övningsarbete i samband med övningsarbetet i byggnadslära

9.27 ARKITEKTURHISTORIA

tf professor Vilhelm Helander anträffbar A 210, tel 518, 
torsd 13—14.30 och fred 15.30—18.30
äldre assisten: arkitekt Tore Tallqvist A 208, tel 518, torsd 13
—15, fred 9—11 och 15—19
speciallärare:
tekn lic Vilhelm Helander (arkitekturhistoria) A 210, tel 518 
fil lic Marika Hausen (konstihistoria) A 208, tel 518 
N. N. (kulturhistoria)
fil kand Antero Sinisalo (trädgårdskonstens historia) 
speciallärare N. N.
garna och litteraturhänvisning övningsuppgifterna består av semi
nariearbeten och mindre miljöbetonade projekteringsuppgifter 
tekn lic Helander och N. N. föreläser i samband med kurserna 
N. N. föreläser under höst- och vårterminen 2 t/v

9.27.00 Grundkurs i arkitekturhistoria (6) GÄ
tekn lic Helander föreläser under höst- och vårterminen 2 t/v 
övningar under höst- och vårterminen 2 t/v 
kursfordringar: skriftligt förhör som omfattar allmän arkitektur
historia till början av 1800-talet; förhöret baserar sig på föreläsnin
garna och litteraturhänvisning
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9.27.03 Stadsbyggnadskonstens historia (2)
tekn lic Helander och Mikkola föreläser i samband med kurserna 
.00 och .04 2 t/v under vårterminen
förkunskaper: kan avläggas som skild del av kurserna .00 och .04 
eller som fristående kurs
kursfordringar: skriftligt förhör på basen av litteraturstudier

9.27.04 Den moderna arkitekturens historia (3—6/3)
tekn lic Mikkola föreläser under höst- och vårterminen 2 t/v 
övningar under höst- och vårterminen 3 t/v 
förkunskaper: rekommenderas 9.27.00
kursfordringar: skriftligt förhör på basen av litteraturstudier 
i anslutning till kursen studieexkursioner
övningsuppgifterna seminariearbeten eller individuella studiebetonade 
uppgifter

9.27.07 Specialarbete i arkitekturhistoria (2—9)
övningar under höst- och vårterminen 2 t/v
övningsuppgifter och specialarbeten i anslutning till kurserna i arki
tekturhistoria; övningsuppgifterna kan ingå som del av uppgift i 
andra planeringsämnen

9.27.08 Seminariekurs i arkitekturhistoria (2—9)
0 + 0 + övn h + v
seminariebetonad uppgift inom arkitekturhistoriens ämnessfär anslut
ande sig antingen till kurserna 9.27.04—.06 eller till ett år för år 
varierande specialtema
i samband med seminariet exkursion i hemlandet eller utomlands

9.27.09 Praktik i arkitekturhistoria (5)
förkunskaper: arkitekturhistoria, lång lärokurs 
kursfordringar: 15 veckors praktik, projekterings- och undersöknings
uppgifter i anslutning till ämnessfären

9.27.10 Finlands och Nordens byggnadskonst (4—10/4)
professor N. N. föreläser under höst- och vårterminen 2 t/v 
övningar under höst- och vårterminen 2 t/v 
förkunskaper: rekommenderas 9.27.00
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kursfordringar: muntligt förhör på basen av föreläsningarna och lit
teraturstudier; övningsuppgifterna seminarieföredrag eller studium 
av miljöhelheter eller enstaka objekt, uppmätning och inventering; 
uppgiften kan även innefatta planering på restaureringens och sane
ringens område; övningsuppgifterna kan ingå som del av uppgifter 
i andra ämnen eller utföras i anslutning till kurs 9.27.07 
i samband med kursen studieexkursioner

9.27.11 Fortsättningskurs i arkitekturhistoria (3—10/3)
professor N. N. föreläser under höst- och vårterminen 2 t/v 
förkunskaper: 9.27.00, rekommenderas 9.27.05 
kursfordringar: muntligt förhör i anslutning till den år för år 
varierande föreläsningsserien på basen av litteraturstudier 
övningsuppgifterna teoretiska studier, restaurerings- och sanerings
projekt eller seminarieföredrag; övningsuppgifterna kan utföras i 
anslutning till kurs 9.27.07
i samband med kursen anordnas en studieresa utomlands

9.27.31 Konsthistoria (3—7/3)
81+0 + övn h + v
höstt och vårt föreläser fil lic Marika Hausen 3 t/v 
kursfordringar: skriftligt förhör i allmän konsthistoria på basen av 
föreläsningar och litteratur
övningsarbete i form av ett seminarieföredrag eller en mindre studie

9.27.36 Kulturhistoria (3—5/3)
30 + 0 + övn v
N. N. föreläser under vårterminen 2 t/v 
kursfordringar: skriftligt förhör 
på basen av föreläsningarna och litteratur
övningsarbete i form av ett seminarieföredrag eller en mindre studie

9.27.40 Trädgårdskonstens historia (3—5/3)

54 + 0 + övn h + v
fil kand Sinisalo föreläser under höst- och vårterminen 2 t/v 
kursfordringar: skriftligt förhör på basen av föreläsningarna och lit
teratur
övningsarbete i form av ett seminarieföredrag eller en mindre studie
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9.36 SAMHÄLLSPLANERING
tf professor Ahti Korhonen A 224, tel 519, 
tisd 12—13 och fred 12—13
tf biträdande professor Risto Mäkitalo A 223, tel 527,
tisd 15—17 och fred 11—16
tf biträdande professor Leena lisakkila tel 898,
månd och onsd 12—13
N. N. (samhällsplanering)
speciallärare:
dipi ing Pentti Bergius (planeringsmetodik)
tekn lic Jorma Mänty (samhällsplanering)
dipi ing Jaakko Tuttujew (stadsbyggnadsekonomi)
fil lic Mauno Kosonen (tillämpad geografi)
viceh Pentti Vanhala (byggnads- och kommunallagstiftning)
tekn lic Pekka Virtanen (region- och riksplanering)
pol lic Pertti Vuorela (sociologi)
arkitekt Matti Vuorio (samhällsplanering)
arkitekt Pentti Väänänen (samhällsplanering)
arkitekt Pirkko Sukselainen (semester- och rekreationsområden)
N. N. (kurs i samhällsplanering med varierande innehåll)
ländsk ark Göran Engroos (landskapsplanering)
agronom Liisa Lempiäinen (miljöhygiert)
fil dr Ilkka Koivisto (etologi)
laboratoriearkitekt Riitta Kuoppamäki-Kalkkinen
äldre assistenter:
landsk ark Camilla Rosengren (landskapsplanering)
månd och tisd 9—11
yngre assistent:
arkit Heikki Kukkonen

9.36.02 Kurs i samhällsplanering med varierande innehåll I (2)
speciallärare N. N. föreläser 2 t/v eller 24 t som periodkurs

9.36.05 Urbaniseringens historia och stadsformens teori (2) 
tekn lic Jorma Mänty föreläser som periodkurs 30 t
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9.36.07 Kommunalplanering I (3)
speciallärare N. N. föreläser varje vecka eller som periodkurs 
sammanlagt 25 t
övningar 4 t/v; studieexkursioner

9.36.08 Kommunplanering II (3—9/3)
tf bitr professor Riihelä föreläser under vår- och 
höstterminen 4 t/v; studieexkursioner

9.36.11 Samhällsplanerings teori (2)
tekn lic Jorma Mänty föreläser som periodkurs sammanlagt 24 t 
innehåll: avsikten med undervisningen är att klarlägga samhällspla
neringens begreppsliga ramar och att ge en blid av samhällsplane
ringens allmänna grunder, förutsättningar, väsen och mål; några 
planeringsteorier studeras
kursfordringar: litteraturförteckningen ges i början av kursen 
förhör: källitteraturförhör eller seminarieföredrag

9.36.12 Planeringsmetodik (2—4/2)
dipi ing Pentti Bergius föreläser som periodkurs 30 t/v; övningar 
2 t/v
innehåll: planerarens ställning och attityder, planering som ett ska
pande och informativt skeende, planeringens programmering och 
utförande; valfritt övningsarbete om vilket särskilt överenskommes 
kursfordringar: meddelas i början av kursen 
förhör: skriftligt förhör på basen av föreläsningarna

9.36.13 Planekonomi (2—4/2)
dipi ing Jaakko Tuttujew föreläser som periodkurs sammanlagt 24 t; 
övningar 2 t/v
innehåll: planekonomi granskar de områden där ekonomisk och 
fysisk planering tangerar varandra; kursen strävar till att visa hur 
man med planering kan påverka kostnadsfaktorer vid samhällsbygg
nad; valfritt övningsarbete om vilket särskilt överenskommes 
kursfordringar: Stadsbyggnadsekonomi, Rakennustekniikan käsi
kirja/ talous 
förhör: skriftligt
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9.36.14 Specialarbetskurs i samhällsplanering (2—9)
innehåll: forsknings- och planeringskurs med tyngdpunkten på 
övningsarbetet; valfria övningsarbeten, individuellt eller i grupp 
kring ämnen i samhällsplanering i ämnen som fördjupar kurserna i 
samhällsplanering eller andra ämnen; ämnet uppgöres med veder
börande lärare i samhällsplanering; enligt särskilt meddelande under 
läsåret anordnar SP-institutionen ett forskningsseminarium som 
stöder sig på föreläsningarna
förkunskaper: rekommenderas kort lärokurs i samhällsplanering

9.36.15 Specialkurs i vidareutbildning (3) L
speciallärare N. N. föreläser veckovis eller som periodkurs 
valbara övningsarbeten enligt överenskommelse 
förkunskaper: arkitektexamen
innehåll: kurs avsedd för fortsatta studier; under kursen belyses 
samhällsvetenskapliga forskningens viktigaste principer och metoder 
förhör: meddelas i början av kursen

9.36.16 Region- och riksplanering (3—9/3)
tekn lic Pekka Virtanen föreläser under höst- och vårterminen 
komprimerade kursavsnitt 54 t
förkunskaper: rekommenderas 9.36.08 och byggnads- och kommu
nallagstiftning
innehåll: fördjupning i vidsträckt planering och i det samarbete som 
riksplanering förutsätter och som sker mellan olika experter; aktuell 
regions- och riksplanering; ämnet för övningsuppgifter är valfritt och 
därom överenskommes särskilt kursfordringar: föreläsningskompen- 
dium, Byggnadslagen, 3 kapitlet, Byggnadsförordningen, 3 kapitlet, 
Paavilainen: Valtakunnansuunnittelutoimisto 1956 . i . 58, Suomen 
keskus- ja vaikutusaluejärjestelmä (delar), Runkokaavan laatimis
työn malliohje, Kehitysalueneuvottelukunnan II jaoston mietintö 
kasvukeskuspolitilkasta Suomessa (delar)

9.36.17 Praktik i samhällsplanering (5)
praktik i samhälls- och kommunalplanering eller forskning enligt 
anvisningarna för arbetspraktik

9.36.25 Semester- och rekreationsområden (3—4)
N. N. föreläser 15 t vårt som periodkurs, 
övningar 2 t/v höst och vårt
förkunskaper: rekommenderas kurser kommunplanering I 
och/eller kommunplanering II
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9.36.26 Specialkurs i regionplanering (2)
speciallärare N. N. föreläser under höstterminen veckovis eller som 
periodkurs, gästföreläsare; en del av gästföreläsarna kompletterar 
kursen regions- och riksplanering 
förkunskaper: rekommenderas 9.36.16
innehåll: specialfrågor vid regionplanering; under höstterminen 1973 
behandlas den offentliga sektorns ekonomiska planering, som grund 
den kurs som MAIK anordnade hösten 1972 
förhör: källitteraturförhör
litteraturförteckning ges i samband med föreläsningarna

9.36.30 Tillämpad geografi (3—5/3)
fil lic Pentti Viitala föreläser under höst- och vårterminen 2 t/v; 
övningar 2 t/v
innehåll: under kursen presenteras principerna för geografisk posi
tionsteori och dess tillämpning; under höstterminen granskas dessa, 
utgående från människans verksamhet, kultursystemet; under vårter
minen koncentreras kursen åter på natursystemet; kursens avsikt är 
att skapa förutsättningar för grupparbete med planeringsgeografer ; 
övningsarbeten frivilliga kring ämnen varom särskilt överenskommes 
kursfordringar: föreläsningarna och föreläsningskompendium 
förhör: skriftligt

9.36.35 Grundkurs i sociologi (2)
pol lic Pertti Vuorela föreläser 24 t som periodkurs 
innehåll: kursen presenterar samhällets struktur ur sociologiska teo
riens synvinkel och strävar att ge en bild av sociologins begrepps
värld och dess forskningsmetodik
kursfordringar: Allardt—Littunen: Sosiologia, Eskola: Sosiologian 
tutkimusmenetelmät (delar), Szczepanski: Sosiologian peruskäsitteet 
(delar)
förhör: skriftligt

9.36.40 Tillämpad sociologi (2—5/2)
pol lic Pentti Vuorela föreläser under vårterminen 30 t som period
kurs; övningar 4 t/v under vår- och höstterminen 
innehåll: avsikten är att ge en introduktion i hur man inom socio
logi och samhällsvetenskap tillämpar information och metodik på 
ett ändamålsenligt sätt på planeringsuppgifter av olika grad
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kursfordringar: meddelas i samband med kursen 
förhör: skriftligt

9.36.46 Planering av bebyggda områden (3—613)
speciallärare Marita Hagner föreläser under vårterminen 
2 t/v eller 30 t som periodkurs, övningar 4 t/v 
under höst- och vårterminen; studieexkursioner

9.36.47 Grundkurs i samhällspolitik (3)
69 + 04-0 h+v
speciallärare föreläser veckovis eller som periodkurs under höst- och 
vårterminen sammanlagt 69 t
innehåll: grundkunskaper i samhällsvetenskaper med tyngdpunkten 
på social- och ekonomisk politik och kulturpolitik; kursens exakta 
innehåll meddelas sedan lärare valts 
förhör: skriftligt
litteraturförteckning ges i samband med föreläsningarna

9.36.49 Lokalplanering (3—6) GÄ
tf professor Korhonen föreläser 2 t/v 
övningar 4 t/v, studieexkursioner

9.36.50 Grundkurs i samhällsplanering (3—6) GÄ
tf professor Korhonen föreläser 2 t/v, övningar 4 t/v

LANDSKAPSPLANERING

tf biträdande professor Leena lisakkila tel 898, 
anträffbar månd och onsd 12—13 
speciallärare:
ländsk ark Göran Engroos 
fil dr Ilkka Koivisto 
agr Liisa Lempiäinen 
äldre assistent:
landsk ark Camilla Rosengren tel 898

A
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assistenter:
ark stud Marjatta Häikiö 
ark stud Kaarina Kivimäki 
ark stud Ulla-Maija Priha 
ark stud Eila Saarinen 
landsk ark Eino Pursio 
landsk ark Kaija Uusitalo 
landsk ark Juha Vainio

9.36.18 Grundkurs i landskapsplanering (3)
Kursen sirävar att ge en bild både av metoder som användes inom 
landskapsplanering och av centrala faktorer och begrepp som bör 
beaktas inom detta planeringsområde
tf bitr professor lisakkila föreläser under vårterminen 2 t/v 

■ övningar 3 t/v

9.36.22 Landskapsplanering I (3—9)
Kursen behandlar frågor, som ansluter sig till landskapsplanering 
speciallärare N. N. föreläser under höstterminen 2 t/v, 
övningar 3 t/v

parallellkurs rekommenderas 9.36.07, 9.36.25, 9.36.66 
förkunskaper: 9.36.18, 9.36.65, 9.36.64
som

9.36.24 Praktik i landskapsplanering (5)
Ansluter sig till lång lärokurs i landskapsplanering 
kursfordringar: 15 veckors arbete på godkänd praktikantplats

9.36.63 Landskapsplanering II (8)
Kursens avsikt är att ge en metodik för landskapsplanering i stor
skala i samband med samhällsplanering
speciallärare föreläser under höst- och vårterminen 2 t/v
övningsarbeten 3 t/v, seminarieföredrag
förkunskaper: 9.36.64, 9.36.66
som parallellkurs rekommenderas 9.36.46

A25 11332/74
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9.36.64 Planering av gröområden (8)
Denna kurs som baserar sig på ekologi och funktion strävar att ge 
kunskaper i terrängbehandling, växtanvändning och rumsgestaltning 
vid mark- och vattenbyggnadsföretag
bitr prof N. N. föreläser under höst- och vårterminen 2 t/v
övningsarbeten under höst- och vårterminen 3 t/v
som parallellkurs rekommenderas 9.36.65, 9.36.69 och 9.36.73

9.36.65 Ekologi I och II (1—3)
Kursens första del är en grundkurs i ekologi, som strävar att ge en 
bild av ekologiska begrepp och grundkunskaper i elologiska för
ändringar som människan åstadkommer i samband med byggnads
verksamhet. Andra delen är en fortsättningskurs som kompletteras 
grundkursen
speciallärare N. N. föreläser under höst- och vårterminen 2 t/v

9.36.66 Ekologisk landskapsbyggnad (2—5)
Hur terräng, mark och vegetation behandlas så, att behandlingen 
motsvarar kraven på önskade ekosystem 
agr Liisa Lempiäinen föreläser 2 t/v och 
leder övningar 4 t/v under vårterminen

9.36.67 Parkbyggnad (2—5)
På kursen undervisas i behandlingsteknik för grönområden och 
ytor speciallärare N. N. föreläser under höstterminen 2 t/v 
övningsarbeten 4 t/v
parallellkurser: 9.36.64, 9.36.74 eller 9.36.72 
förkunskaper: 9.36.18, 9.36.69 rekommenderas 7.50.05

9.36.69 Växtkurs I och II (—6)
Kursens första del behandlar växtfaktorer, odlingsväxters platskrav 
och egenskaper. Kursens andra del är en tillämpad kurs i dendrologi 
och skogsvård
speciallärare N. N. föreläser under höstterminen 2 t/v 
speciallärare N. N. föreläser under vårterminen 2 t/v

A
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9.36.72 Allmänna patker (4)
Kursen behandlar planering av parkområden och grönområden för, 
offentliga byggnader och omgivningar samt gatumark 
bitr prof N. N. föreläser under höstterminen 2 t/v 
övningsarbeten 3 t/v
förkunskaper: 9.36.18, 9.36.65 och 9.36.69 
rekommenderas som parallellkurs: 9.36.67

9.36.73 Miljöhygien (1—2)
Under kursen behandlas av människa förorsakade missförhållanden 
i jordmån och växtlighet och möjligheter att vätta till dem 
agr Liisa Lempiäinen föreläser under höstterminen 2 t/v 
förkunskaper: Grundkurs i miljöskydd önskvärd

9.36.74 Bostäder närmiljö
Kursen behandlar detaljeplanering av bostaden närmiljö samt miljö
frågor
speciallärare N. N. föreläser under höst- och vårterminen 2 t/v 
övningsarbeten under höst- och vårterminen 3 t/v 
förkunskaper: 9.36.64, 9.36.65, 9.36.69
som parallellkurs rekommenderas: 9.36.67, 9.52.16 eller 9.52.05

9.36.75 Etologi (1)
Kursen behandlar artbundet och nedärvt beteende och hur detta kan 
beaktas i planering
fil dr Ilkka Kuusisto föreläser under vårterminen

ARKITEKTUR II (bostadsbyggnader)
tf professor Laapotti, anträffbar A 110
tf bitr professor Kahri, anträffbar A 126
speciallärare:
arkitekt Eero Valjakka
N. N. (bostadspolitik)
äldre assistenter:
arkitekt Pekka Helin
arkitekt Erkki Kuoppamäki

9.52

A
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9.52.02 övningsarbetskurs i Bostadsplanering I (6) 
övningar under höst- och vårterminen 2 t/v 
förkunskaper: inhämtas i samband med kursen 9.52.11 
kursfordringar: planering av bostadsutrymmen sam planering 
av en mindre bostadsgrupp

9.52.05 Bostadsforskning, föreläsningskurs (3)
professor N. N. föreläser under vårterminen 2 t/v 
förkunskaper: 9.52.10, 9.52.11
kursfordringar: föreläsningskompendium, Asuntotutkimus; 
annan litteratur meddelas i samband med kursen

9.52.08 Arkitektur II; övningskurs (5)
förkunskaper: Arkitektur II, kort lärokurs
kursfordringar: planerings- forsknings- och programmeringsuppgif- 

berör bostadsplanering och bostadsbyggnadter, som 
arbetet omfattar 15 veckor

9.52.09 Kurs med varierande innehåll (1—3)
specialföreläsningar, tävling eller självständigt arbete 
förkunskaper: meddelas i samband med kursen

9.52.10 Riktlinjer för bostadsplanering och bostadsforskning (2)
bitr prof N. N. föreläser under vårterminen 2 t/v 
förkunskaper: 9.60.01
kursfordringar: föreläsningarna och källskriftstentamen

9.52.11 Föreläsningskurs i bostadsplanering I (2)
tf professor Laapotti föreläser under höstterminen 2 t/v 
förkunskaper: 9.60.01, 9.52.10
kursfordringar: föreläsningarna, föreläsningskompendium och käll
skriftstentamen

9.52.12 Föreläsningskurs i bostadsplanering II (2)
professor N. N. föreläser under höstterminen 2 t/v 
förkunskaper: 9.52.10, 9.52.11 och 9.52.16 
kursfordringar: föreläsningarna och källskriftstentamen

A
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9.52.13 Övningsarbetskurs i bostadsplanering II (9) 
övningar under höst- och vårterminen 2 t/v 
förkunskaper: inhämtas i samband med kursens 9.52.12 och
9.52.16
kursfordringar: mera omfattande planeringsuppgifter (som berör 
boendet) under kursen anordnas studieexkursioner

9.52.14 övningsarbetskurs i bostadsforskning (6)
övningar under höst- och vårterminen 2 t/v 
förkunskaper: inhämtas i samband med kursen 9.52.05 
kursfordringar: forskningsuppgifter som berör boendet, grupparbete 
eller individuellt arbete

9.52.15 Särboende, projekteringskurs (6)
övningar under höst- och vårterminen 2 t/v
kursfordringar: planeringsuppgift som behandlar semester- och 
rekreationsboendet

9.52.16 Boendeservice, föreläsningskurs (3)
bitr professor Laapotti föreläser under höstterminen 2 t/v 
förkunskaper: 9.52.10 och 9.52.11
kursfordringar: föreläsningsduplikat Asuinympäristön huoltojärjes- 
telmät, annan litteratur meddelas i samband med kursen, källskrifts
tentamen

9.52.17 Särboende, föreläsningskurs (2—3)
bitr professor Laapotti föreläser under vårterminen 2 t/v 
förkunskaper: 9.52.10 och 9.52.11
kursfordringar: föreläsningsduplikat Erityisasuminen, annan littera
tur meddelas i samband med kursen

9.52.30 Bostadspolitik (2—5)
speciallärare N. N. föreläser under höstterminen 2 t/v 
kursfordringar: skriftlig förhör på basen av föreläsningarna och 
litteratur

A
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ARKITEKTUR I
professor Jaatinen anträffbar A 114 tel 520 
äldre assistenter:
arkitekt Jyrki Paasi A 126/2 tel 552 
arkitekt Esa Piironen A 114 tel 520 
speciallärare:
arkitekt Paavo Perkkiö (ARK I) A 113 
arkitekt Pentti Rautio (ARK I) A 113 
tekn lie Jaakko Ylinen (arkitektonisk kommunikation) A 113 
konstnär Raimo Heinonen (teckning) A 303 
konstnär Erkki Heinonen (teckning) A 303 
konstnär Kauko Hämäläinen (teckning) A 303 
arkitekt Pertti Ingervo (fotografering) 
skulptör Martti Peitso (modellering) A 310 
skulptör Toivo Jaatinen (modellering) A 310 
inredn arkitekt Simo Heikkilä (inredning) 
arkitekt Marja Pekkala—Seppänen (information) tel 551 
N. N. (miljöpsykologi)
N. N. (information)

9.60.00 Arkitektur, grundkurs I (6) GÄ
professor Jaatinen föreläser 2 t/v under höst- och vårterminen

övningar 4 t/v under höst- och vårterminen 
kursfordringar: skriftlig tentamen på basen av föreläsningarna öv
ningsarbeten: mindre uppgifter som ansluter sig till grunderna för 
funktionslära jämte måttsättning samt rumsplanering och funktions- 
och rumsplaneringsuppgifter (t.ex. kiosk o.d.) 
under kurstiden anordnas exkursioner

9.60.01 Arkitektur, grundkurs II (6) GÄ
professor Jaatinen föreläser 2 t/v under höst- och vårterminen 
övningar 4 t/v under höst- och vårterminen 
förkunskaper: 9.60.00
kursfordringar: skriftlig tentamen på basen av föreläsningarna och 
följande litteratur BYGG V till lämpliga delar 
övningsuppgifter: 2—4 planeringsarbeten (grupphus, barnträdgård, 
ungdomshus o.s.v.)
under kurstiden anordnas en studieresa i Skandinavien

9.60
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9.60.02 Arkitekturforskning (7) LO
specialläraren N. N. föreläser 2 t/v under höst- och vårterminen 
övningar 4 t/v dels i seminarieform under höst- och vårterminen 
förkunskaper: 9.60.01
kursfordringar: skriftlig tentamen på basen av källskrifter anslutande 
till föreläsningarnas ternata, seminarieföredrag och/eller forsknings
studie, forskningsuppgift från arkitekturens område enligt skild öve
renskommelse

9.60.03 Arkitektonisk kommunikation (5) KL
kursen föreläses under läsåret 1974—75 
tekn lic Ylinen föreläser 2 t/v under vårterminen 
övningar 2 t/v under vårterminen 
förkunskaper: 9.60.01
kursfordringar: skriftlig tentamen på basen av föreläsningarna och 
litteratur
övningsuppgifter : seminarieföredrag, planeringsuppgifter eller spe
cialarbete i anslutning till kurstemat

9.60.04 Miljöpsykologi (5)
N. N. föreläser under höstterminen 2 t/v 
övningar under höstterminen 2 t/v 
förkunskaper: 9.60.00
kursfordringar: skriftlig tentamen på basen av föreläsningarna och 
litteratur
övningsuppgifter : seminarieföredrag, litteraturreferat, planeringsupp
gifter eller specialarbete i anslutning till kurstemat

9.60.15 Inredningsplanering I (3)
inredningsarkitekt Heikkilä föreläser 2 t/v under höstterminen 
övningar 3 t/v under höstterminen delvis i anslutning till ARK II 
övningarna
förkunskaper: rekommenderas i samband med kurs 9.52.02 
kursfordringar: anmälas senare 
under kurstiden anordnas exkursioner

A
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9.60.16 Inredningsplanering II (3)
inredningsarkitekt Heikkilä föreläser 2 t/v under vårterminen 
Övningar 3 t/v under vårterminen
förkunskaper: rekommenderas i samband med kurserna 9.08.02 och 
9.08.04
kursfordringar: anmälas senare 
under kurstiden anordnas exkursioner

9.60.20 Grundämnets praktik (3) 
förkunskaper: grundämnet
kursfordringar: praktik av 15 veckor på byggnaden eller på mot
svarande uppgifter

9.60.23 Informationskurs (8)
speciallärare N. N. och olika lärare för fackämneskurser föreläser 
under höstterminen 6 t/v och under vårterminen 4 t/v 
förkunskaper: kursen är obligatorisk under första läsåret 
kursen anger grunduppgifterna i arkitektur, projektering, byggandet 
samt dess behov och betydelse, arkitektens uppdrag, den behovliga 
yrkessikligheten samt studerandet vid högskolan, speciellt på arki
tektavdelningen och högskolans förvaltning
kursfordringar: skriftlig tentamen i tippningsform baserat på före
läsningarna och studiehandboken 
föreläsningar: övningar samt studieexkursioner

9.60.31 Modellering (4) GÄ
skulptörerna Peitso och Jaatinen under höst- och vårterminen 
övningar under höst- och vårterminen 4 t/v 
kursfordringar: 5 st uppgifter i skulptur

9.60.36 Teckning, målning, bildkomposition I (4) GÄ
konstnär Heino föreläser 2 t/v under höst- och vårterminen 
övningar 3 t/v under höst- och vårterminen 
kursfordringar: skriftlig tentamen på basen av följande verk: Pusa: 
Plastillinen sommittelu, Pusa: Väri — muoto — tila 
övningsuppgifter: tecknings-, målnings- och andra kompositionsarbe-
ten
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9.60.37 Teckning, målning, bildkomposition II (2) PA 
övningar under höstterminen 4 t/v

9.60.40 Arkitekturfotografering (4—6)
arkitekt Ingervo föreläser under höstterminen 
övningar 4 t/v under höst- och vårterminen 
kursfordringar: skriftlig tentamen på basen av föreläsningarna och 
visad litteratur
övningsarbeten: miniatyrmodellstudier, interiörserie och valfritt 
specialarbete

A
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VI. UNDERVISNINGEN I MILJÖVÅRD
Allmänt
För att avlägsna den splittring som idag finns inom miljövårdsundervis- 
ningen i tekniska högskolan och för att få till stånd en helhetsmässigt 
organiserad och styrd undervisning och forskning grundades en kommitté 
för att planlägga miljövårdsundervisningen. Denna kommitté har gjort ett 
förslag om ett miljövårdsundervisnings- och forskningsprojekt i högskolan, 
vilket har behandlats i forvaltningskollegiet och lärarrådet.
I projektets allmänna motiveringar konstateras att skador som den snabba 
tekniska utvecklingen åstadkommer miljön kan avlägsnas och i framtiden 
förhindras genom att fortast möjligt ta med undervisning för ingenjörerna 
som behandlar tillräckligt tekniken och människan och hennes förhållande 
till sin omgivning speciellt på de områden som behandlar miljövårdsteknik. 
Den egentliga undervisningen och forskningen inom ramen för projektet 
borde enligt kommittéens förslag påbörjas som ett femårsprojekt 1.1. 
1975 (den första tjänsten 1.9.1974).

Undervisningen 1974—75
Projektet påbörjas delvis redan under hösten 1974, då den första biträdande 
professorn börjar sin undervisning. Biträdande professuren är gemensam för 
prosessavdelningarna och placerats provisoriskt som en professur för cellu
losateknik (4.23).
Under den biträdande professuren hör följande nya kurser: 4.23.90, 4.23.91. 
För att man skulle kunna ha möjligheter att få en helhetsbild av den under
visningen som har anknytningar till miljövården i tekniska högskolan idag, 
har nedan uppräknats kurser som redan nu finns i högskolans program. 
Dessutom nämns möjligheten att avlägga ifrågavarande studier vid Helsing
fors universitet. I fråga om dessa, utom högskolan anordnade kurser, är det 
bra att först klargöra på den egna avdelningen om kurserna kan räknas till 
godo för examen.

En katalog över de kurser som i Tekniska högskolan har anknytningar till 
miljövården:

Grundundervisningens kursförteckning
3.53.56
5.30.60
5.30.62 
8.20.55
8.20.57 
8.29.01

Arbetsskydd (2) h 
Allmän biologi (1) h 
Ekologi (1) h 
Naturvård (1) v 
Miljövård (1) h 
Miljörätt (1.5) v
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Grundkurs i landskapsplanering (3) v 
Miljöhygien (1—2) h 
samt

3.53.80—82 Grundkurser för arbetsskydd

9.36.18
9.36.73

Kurser med anknytning till vattenskydd
5.30.50
5.30.51
5.30.52 
7.25.05
7.25.15 
7.25.31 
7.73.05 
7.73.10
7.73.16

Vattenskyddskemi och -biologi (4) v 
Grunder i vattenskyddskemi och -biologi (3) v 
Biologiska metoder för avfallsvattensbehandling (2) h 
Grundkurs i vattenresurslära (1) v 
Tillämpad limnologi och mikrobiologi (2) v 
Dispositionsplanering av vattenresurserna (2) v 
VA-teknikens grunder (1) v 
Tillämpad vattenkemi (2) h
Fysikaliska och kemiska processer i vattenbehandling 
(2.5/1.5) h
Industrins VA-teknik (1.5) h 
Föränderlig kurs i miljövård (1.5) h 
Vattenlagstiftning (1.5) v

7.73.30
7.73.40
8.29.15

övriga kurser med anknytning till miljövård
2.56.01 
3.53.51 
4.23.04

Strålningsskydd (1) h 
Industrihygien (2) v
Åtgärder och anordningar som hänför sig till 
träförädlingsindustrins miljövård (0.5) v 
Grundkurs i biokemi (1.5) v 
Arbetshygien och industritoxikologi (1.5) v 
Grundkurs i sociologi (2) h 
Grundkurs i samhällsplanering (3—6) h

5.30.01
5.30.66
9.36.35
9.36.50

Miljövårdsundervisningen vid Helsingfors universitet
Vid det agro-forstvetenskapliga fakultetet finns en institution där man bl.a. 
kan avlägga approbatur i miljövård, och där finns även en institution för 
limnologi, där man kan kompletera sina kunskaper i vattenvård t.ex. genom 
att avlägga en kurs i vattenvård.
I det matematiskt naturvetenskapliga fakultet kan man studera biologiska 
ämnen och även miljökunskap. Undervisningen i miljökunskap vid detta 
fakultet började hösten 1973.
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Bilaga 1

Förordning om tekniska högskolan.
Given i Helsingfors den 6 februari 1953.

Angående följande ändringar 310/61, 114/63, 157/69, 658/71, 104/72, 
381/72, 576/72 och 721/73.

På föredragning av [handels- och industriministern] stadgas med stöd av 
10 § lagen den 23 december 1952 om tekniska högskolan (444/52):

1 kap.
Allmänna bestämmelser.

1 §.

Tekniska högskolan har till uppgift att meddela den högsta tekniska 
undervisningen samt att utföra vetenskapligt forskningsarbete.

2 §.
(381/72) Vid tekniska högskolan finnas professurer, biträdande profes

sors-, överbibliotekarie-, byråchefs-, bibliotekarie-, lektors-, laboratorieingen
jörs-, driftsingenjörs- och laboratoriesekreterartjänster med grundlön, av vilka 
professorstjänsterna äro fasta eller föränderliga, samt en förvaltningsdirek
törs-, en biträdande sekreterar-, en ekonom- och en huvudbokförartjänst 
ävensom kassörs-, registrators-, kanslist-, biträdande kanslist-, övervakar-, 
kanslibiträdes-, byråbiträdes-, laboratoriemästar-, laboratoriemekanikers-, la- 
boratoriepreparators- .övervaktmästar-, vaktmästar-, eldar- och gårdskarlsbe- 
fattningar med grundlön.

Vid högskolan må även finnas kamrers- och bokförarbefattningar med 
grundlön.

Ytterligare må vid högskolan anställas docenter, speciallärare, tillfälliga 
lärare samt andra extraordinarie befattningshavare och tillfälliga funktio
närer (114/63).

3 s.
Lärarna och studerandena vid tekniska högskolan äro fördelade på 

följande avdelningar i enlighet med de områden, inom vilka undervisning 
meddelas:



397

avdelningen för teknisk fysik, byggnadsingenjörsavdelningen, maskin- 
ingeniörsavdelningen, elektrotekniska avdelningen, träförädlingsavdelningen, 
kemiska avdelningen, bergsindustriavdelningen, lantmäteriavdelningen och 
arkitektavdelningen, varjämte vid högskolan finnes en allmän avdelning.

Lärare vid allmänna avdelningen kan förordnas att samtidigt tillhöra 
annan avdelning.

4 §.
Högskolan lyder omedelbart under [handels- och industriministeriet]. 
Högskolans förvaltning håndhaves närmast av rektor, lärarrådet och 

forvaltningskollegiet.
Avdelningsförvaltning håndhaves av ett avdelningskollegium och en 

avdelningsföreståndare.

5 §.
För högskolan tillsättes en rådgivningsnämnd.
Till rådgivningsnämndens ordförande och övriga medlemmar utser stats

rådet för högst tre år i sänder framstående representanter för de i hög
skolans undervisning ingående yrkesområdena.

Rådgivningsnämnden avgiver utlåtanden vid behandlingen av viktiga 
ärenden rörande högskolan, särskilt sådana, som gälla högskolans förhållan
de till industrin och den praktiska tekniken. Utlåtandet avgives till [handels- 
och industriministeriet] på ministeriets uppmaning eller till högskolan, då 
rektorn därom anhåller. Rådgivningsnämnden har även rätt att taga initiativ 
i ärenden av ovannämnda art.

Rådgivningsnämnden är berättigad att anställa sekreterare.

2 kap.
Rektor och prorektor.

6 §.

Rektor och prorektor utses av statsrådet bland högskolans professorer 
för tre år i sänder.

Därförinnan väljer lärarrådet inom sig tre kandidater, bland vilka rektor 
och prorektor förordnas. Valet förrättas med slutna sedlar, och skild om
röstning verkställes angående varje förslagsrum. Falla rösterna lika, avgör 
lotten.

Valet förrättas under det sista året av rektors mandattid i så god tid, 
att meddelande om valresultatet kan insändas till [handels- och industri
ministeriet] före utgången av april månad.

Såväl den till rektor som den till prorektor förordnade skall tillträda 
ämbetet den 1 därpå följande juli. Rektor är fri från undervisningsskyl- 
dighet.
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Den, som varit rektor eller prorektor i tre år, äger rätt att vägra 
mottaga uppdraget i fortsättningen. Vägrar professor av annan orsak mottaga 
uppdraget, beror hans befrielse av lärarrådets prövning.

Blir rektors- eller prorektorsämbetet vakant tidigare än tre månader 
före treårsperiodens slut, förordnas ny rektor eller prorektor för den åter
stående tiden.

7 §.
Ställföreträdare för rektor är vid förfall för honom prorektor.
Är prorektor förhindrad at handhava rektors åligganden, förordnar stats

rådet någon av högskolans professorer att handhava dem.

8 §.
Rektor är ordförande i lärarrådet och forvaltningskollegiet, och alla 

angelägenheter, som angå högskolan, underligga hans skötsel och över
vakning.

På rektor ankommer särskilt:
1 ) att taga initiativ till reformer vid högskolan;
2) att tillse, att undervisningen skötes på ett riktigt sätt, att högskolans 

lärare och övriga personal fullgöra sina åligganden och att ordning och 
disciplin råder bland studerandena;

3) att ansvara för att till högskolan hörande inrättningar och egendom 
vårdas med omsorg, att för högskolan anvisade anslag användas för avsedda 
ändamål och att räkenskaperna föras;

4) att företräde högskolans samt draga försorg om verkställigheten av 
lärarrådets och forvaltningskollegiets beslut;

5) att fungera som disciplinär myndighet vid högskolan; samt
6) att omhänderhava jämväl övriga ärenden rörande högskolan, såsom 

annorstädes i denna förordning eller särskilt stadgas.
Årligen publiceras på åtgärd av rektor högskolans undervisningsprogram 

samt berättelse om högskolans verksamhet och förvaltning under föregående 
läsår.

3 kap.
Lärarråd och förvaltningskollegium.

9 §.
Lärarrådet består av högskolans professorer. Forvaltningskollegiet bildas 

av rektor, prorektor, avdelningsföreståndarna och förvaltningsdirektören 
(157/69).

Då som ställföreträdare för avdelningsföreståndare tjänstgör annan pro
fessor vid samma avdelning, är denne hans ställföreträdare även i forvalt
ningskollegiet.
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Då forvaltningskollegiet behandlar disciplinärt ärende angående stude
rande, skall till adjungerad ledamot vid sammanträdet kallas inspektor 
för den avdelning, till vilken studeranden hör.

10 §.

Lärarrådet utövar högsta beslutanderätt i högskolan och på detsamma 
ankommer:

1) att taga initiativ till utvecklande av högskolans verksamhet, att ut
arbeta och till [handels- och industriministeriet] insända förslag till lagar 
och förordningar om högskolan samt förslag till examensstadga;

2) att fastställa högskolans undervisningsprogram för varje läsår;
3) att göra framställning om inrättande av ny ordinarie lärartjänst och 

om undervisningsområdet för innehavare av föränderlig professur samt att 
besluta, för vilka undervisningsområden speciallärare skola anställas;

4) att avgiva utiåtanden rörande under lärarrådets kompetens fallande 
angelägenheter, beträffande vilka [handels- och industriministeriet], högsta 
förvaltningsdomstolen eller annan myndighet anhållit om utlåtande;

5) att välja revisorer till att granska de olika inrättningarnas och fon
dernas räkenskaper samt besluta om åtgärder, till vilka berättelsen över 
granskningen giver anledning;

6) att fastställa de grunder, som skola iakttagas vid intagande 
elever i högskolan;

7) att enligt 3 § 2 mom. vid behov besluta, till vilken avdelning inne
havare av professur eller biträdande professorstjänst skall höra, samt att i 
speci alla fall förordna annan lärare vid avdelning än professor eller biträ
dande professor till ledamot av avdelningskollegium ;

8) att handlägga ärenden rörande examina, lärda grader och vitsord, 
såsom därom är särskilt stadgat; samt

9) att handlägga ärenden, som enligt nedan i denna förordning ingående 
stadganden eller tül följd av ärendets beskaffenhet ankomma på lärarrådet 
eller som rektor på grund av ärendets vikt förelägger rådet.

av nya

11 §.

(157/69) Forvaltningskollegiet handhar högskolans allmänna förvalt
ning, och på detsamma ankommer:

1) att efter anmälan av rektor förbedelsevis behandla ärende, som skall 
. behandlas vid lärarrådets sammanträde eller som rektor ensam skall avgöra;

2) att uppgöra förslag till budget för högskolan samt insända detsamma 
till handels- och industriministeriet ;

3) att uppgöra förslag till instruktion för biblioteket och insända det 
till undervisningsministeriet för fastställelse samt att fastställa instruktionen 
för rektorsämbetet samt övriga reglementen och instruktioner för högskolan 
och dess inrättningar (381/72).
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4) att avgiva utlåtanden angående under forvaltningskollegiets kompe
tens fallande angelägenheter, i vilka [handels- och industriministeriet,] 
högsta förvaltningsdomstolen eller annan myndighet anhållit om utlåtande;

5) att enligt av lärarrådet fastställda grunder antaga nya studerande till 
högskolan samt i fall, som avses i 42 § 3 mom., besluta om sökandes 
kompetens;

6) att verkställa fördelningen av högskolan i inkomst- och utgiftsstaten
beviljade anslag för olika behov samt att fördela docentstipendier och 
-arvoden, arvoden ur det samfällda anslaget at speciallärare och assistenter, 
så ock övriga arvoden, pris, stipendier, bidrag och understöd, såvida ej 
annorlunda är stadgat; ,

7) att förordna föreståndare för laboratorier och med dem jämförbara 
inrättningar;

8) att på anmälan av rektor fungera som disciplinär myndighet; samt
9) att handlägga ärenden, som jämlikt nedan i denna förordning in

gående stadganden ankomma på forvaltningskollegiet, samt övriga ärenden 
angående högskolan, dess studerande, inrättningar, ekonomi och finans
förvaltning, för såvitt de ej falla under lärarrådets eller annan myndighets 
kompetens.

4 kap.
Avdelningskollegium och avdelningsföreståndare.

12 S.
Avdelningsföreståndare utses av lärarrådet bland avdelningens professorer 

för tre år i sänder. Valet verkställes med slutna sedlar. Vid lika röstetal 
avgör lotten.

Valet försiggår i maj månad året efter det rektors treåriga mandattid 
börjat, och de valda skola tillträda sina befattningar den 1 därpåföljande 
juli.

Avgår avdelningsföreståndare före utgången av den treårsperiod, för vil
ken han utsetts, eller förordnas han till rektor eller prorektor, väljes i hans 
ställe ny avdelningsföreståndare för den återstående tiden.

Vid förfall för avdelningsföreståndare förordnar rektor en ställföreträdare 
bland professorerna inom samma avdelning.

13 §.
Avdelningskollegium består av avdelningens professorer och biträdande 

professorer samt personer, som förordnats att sköta dessa tjänster, ävensom 
övriga lärare vid avdelningen, som eventuellt förordnats till ledamöter av 
kollegiet.

Skötes samma professur eller biträdande professorstjänst av flera perso- 
skall rektor förordna en av dem till medlem av avdelningskollegiet.ner,
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Vid handläggning i avdelningskollegium av fråga om besättande av 
professur deltaga i handläggningen endast avdelningens professorer.

Handlägges vid avdelningskollegium ärende, vilket direkte berör under- 
visningsskyldighet för lärare, som icke tillhör kollegiet, bör denne kallas 
till kollegiets sammanträde, ifall han är professor eller biträdande professor, 
till adjungerad ledamot, men i annat fall att utöva yttrande- men ej röst
rätt.

14 §.
På avdelningskollegium ankommer:
1 ) att uppgöra och till rektor insända. för avdelningen avsedda förslag 

till undervisningsprogram samt inkomst- och utgiftsstat, så ock förslag om 
förbättringar och reformer inom avdelningen;

2) att jämlikt examensstadgan handlägga ärenden rörande undervisning
en, lärdomsprov, vitsord och examina;

3) att förberedelsevis behandla även andra ärenden angående avdel
ningen, vilka skola handläggas i lärarrådet eller forvaltningskollegiet eller 
vilka rektor ensam avgör;

4) att till rektor giva uppgifter och utlåtanden, om vilka han anhållit;
5) att närmare bestämma om användningen av de medel, som forvalt

ningskollegiet anvisat för avdelningen; samt
6) att handlägga jämväl övriga ärenden, som falla under avdelnings- 

kollegiets kompetens, såsom därom i denna förordning eller annorstädes 
stadgat.

15 §.
Avdelningsföreståndare är ordförande i avdelningskollegiet. På honom 

ankommer även:
1) att leda avdelningen och taga initiativ rörande densamma;
2) att övervaka undervisningen vid avdelningen;
3) att draga försorg om verkställigheten av avdelningskollegiets beslut;

4) att meddela avdelningens studerande upplysningar och råd rörande 
deras studier.

samt

5 kap.
Lärarrådets och kollegiernas sammanträden.

16 §.
Lärrådet, forvaltningskollegiet och avdelningskollegierna sammanträda på 

kallelse av ordföranden.
Lärarrådet och kollegierna äro beslutföra, då minst hälften av medlem

marna äro närvarande.

26 11332/74
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Erfordras för uppnående av beslutförhet vid sammanträde adjungerande 
ledamöter, skall ordföranden tillkalla högskolans lärare efter tjänsteställning. 
Till adjungerad ledamot vid avdelningskollegium må kallas blott lärare vid 
samma avdelning.

Vid lärarrådets och forvaltningskollegiets sammanträden föres protokollet 
av högskolans sekreterare eller biträdande sekreterare och vid avdelnings- 
kollegiums sammanträde av avdebingsnotarie (114/63).

17 S.
Ärendenas handläggning vid lärarrådets och kollegiernas sammanträden 

försiggår på samma sätt som angående behandling av ärenden vid kollegialt 
sammansatta domstolar är stadgat, med beaktande därjämte av nedan ingåen
de stadganden.

Har vid sammanträde förrättats omröstning, är däri deltagande medlem 
berättigad att till protokollet foga skriftligt utlåtande, som innehåller hans 
under diskussionen i ärendet uttalade åsikt jämte kortfattad motivering.

Då i lärarrådet uppgjorts förslag om besättande av professur, är jämväl 
sådan medlem, som ej varit närvarande vid sammanträdet, berättigad att 
inom loppet av två dagar, dagen för sammanträdet icke medräknad, i 
ärendet avgiva skriftligt utlåtande att antecknas i protokollet och att beaktas 
vid rösträkningen.

Framställning om kallande av person till professor skall göras genom be
slut av lärarrådet, omfattat av minst tre fjärdedelar av de avgivna rösterna. 
Detta gäller även lärarrådets beslut, varigenom högskolan utdelar heders- 
doktorsgrad.

Beträffande röstning vid val av kandidater till rektoratet och avdelnings
föreståndare samt vid uppgörande av tjänsteförslag är stadgat i 2, 4 och 6 
kap.

18 §.
Yppas ovisshet om huruvida ärende bör handläggas vid lärarrådets eller 

forvaltningskollegiets sammanträde eller annan myndighet äger därom be
sluta, skall rektor hänskjuta frågan om behandlingsordningen till lärarrådets 
avgörande.

Kan någon fråga på grund av sin brådskande natur ej underställas veder
börlig handläggning vid lärarrådets eller forvaltningskollegiets sammanträde, 
äger rektor rätt att på eget ansvar vidtaga erforderliga åtgärder, men dessa 
böra snarast möjligt underställas lärarrådets eller, beroende av ärendets na
tur, forvaltningskollegiets godkännande. Samma rätt tillkommer på mot
svarande sätt avdelningsföreståndare i fråga om angelägenhet, som fallet 
under avdelningskollegiums kompetens.
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6 кар.
Besättande av tjänster och befattningar.

19 §.
(658/71) Av innehavare av professur fordras för ett framgångsrikt hand- 

havande av tjänsten nödig skicklighet och förmåga, vid bedömningen 
skola beaktas av honom publicerade vetenskapliga undersökningar på det 
med tjänsten förbundna undervisningsområdet, utfört skapande arbete, 
examina, lärarförmåga samt praktisk förtrogenhet med området för tjänsten, 
såvitt det är av vikt för handhavandet av tjänsten, ävensom annan utred
ning som tillförlitligt bestyrker hans skicklighet för tjänsten.

Biträdande professortjänst besättes enligt enahanda grunder.
Av lektor i avlöningsklassen A 29 fordras licentiatexamen i något till 

undervisningsområdet hörande eller närliggande ämne eller med denna 
examen jämförlig utländsk högskoleexamen.

Av lektor i avlöningsklassen A 27 fordras diplomingenjörs-, arkitekt
eller filosofie kandidatexamen eller motsvarande inhemsk eller utländsk 
högskoleexamen, som utvisar god förtrogenhet med området för undervis
ningsämnet.

Av den som skall utnämnas till innehavare av lektorstjänst fordras dess
utom, att han på sätt avdelningen föreskrivit har ådagalagt god undervis
ningsf örmåga.

Av innehavare av lektorstjänst i utländskt språk fordras utöver de 
allmänna kompetensvillkoren att han såväl skriftligen som muntligen be
härskar undervisningsspråket såsom en infödd.

Utan hinder av vad ovan är stadgat, må, då synnerliga skäl därtill före
ligga, till innehavare av lektorstjänst i avlöningsklassen A 29 utnämnas 
person, som utöver diplomingenjörsexamen eller motsvarande examen äger 
vetenskapliga, tekniska eller pedagogiska meriter eller på annat av avdel
ningen konstaterat sätt ådagalagt förtrogenhet med det med tjänsten för
bundna undervisningsämnet.

Av speciallärare fordras vid högskola eller universitet avlagd slutexamen 
samt grundliga insikter på det med befattningen förbundna undervisnings
området och, beroende av läroämnet, tillräcklig praktisk erfarenhet. I sär
skilda fall må forvaltningskollegiet bevilja speciallärare eftergift beträffande 
här nämnd examen, om på honom ankommer att meddela undervisning i 
ämne, vari avsevärd kompetens i allmänhet förvärvas oberoende av vid 
högskola eller universitet vunnen lärd grad.

Av laboratorieingenjör fordras vid högskola eller universitet avlagd 
slutexamen samt god förtrogenhet med området för tjänsten. Av drifts
ingenjör fordras slutexamen vid tekniskt institut samt praktisk förtrogenhet 
med området för tjänsten. Av laboratoriesekreterare fordras merkonom
eller motsvarande annan examen.

varav
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Till docent må förordnas person, som vid teknisk högskola, universitet 
eller handelshögskola vunnit doktorsgrad samt har erforderlig kompetens för 
sådan befattning och vars fästande vid högskolan med hänsyn till forsk
ningsarbetet eller annars är önskvärt.

Kompetensvillkor för övriga tjänster och befattningar vid högskolan är, 
att vederbörande genom sin tidigare verksamhet har ådagalagt sådan skick
lighet och förmåga, som ett framgångsrikt handhavande av tjänsten eller 
befattningen förutsätter. Därutöver fordras:

av förvaltningsdirektören juris kandidatexamen eller annan för tjänsten 
lämplig högre examen vid högskola samt god förtrogenhet med förvaltnings
uppgifter;

av överbibliotekarien för tjänsten lämplig doktors- eller licentiatexamen, 
facklig examen inom biblioteksväsendet, förtrogenhet med vetenskaplig bib
lioteks förvaltning, publiceringsverksamhet på området samt kunskap i 
tre främmande språk;

av bibliotekarie för tjänsten lämplig högre examen vid högskola, facklig 
examen inom biblioteksväsendet och kunskap i två främmande språk samt 
av den övriga personalen vid biblioteket den kompetens som är föreskriven 
instruktionen för biblioteket;

av chefen för förvaltningsbyrån juris kandidatexamen och förtrogenhet 
med domar- eller förvaltningsuppgifter;

av chefen för ekonomibyrån för tjänsten lämplig högre examen vid 
högskola och god förtrogenhet med ekonomiförvaltning och räkenskaps- 
föring;

av chefen för studiebyrån för tjänsten lämplig högre examen vid hög
skola samt förtrogenhet med förvaltningsuppgifter;

av ekonomen för tjänsten lämplig högre examen vid högskola eller 
ekonomexamen och förtrogenhet med ekonomiförvaltning och räkenskaps- 
f öring;

av biträdande sekreterare för tjänsten lämplig högre examen vid hög
skola; samt

av kamreren för tjänsten lämplig högskoleexamen och förtrogenhet med 
ekonomiförvaltning och räkenskapsföring (381/72).

20 §.
Av professor, biträdande professor, laboratorieingenjör, lektor och spe

ciallärare fordras, med nedannämnda undantag, fullständig kunskap i finska 
språket samt nöjaktig förmåga att i tal och skrift använda svenska språket. 
(658/71).

Av professor och speciallärare, vilka skola hålla sina till undervisnings- 
skyldigheten hörande föreläsningar på svenska språket, fordras fullständig 
kunskap i svenska språket samt nöjaktig muntlig och skriftlig kunskap i 
finska språket.
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Av docent fordras fullständig kunskap antingen i finska eller svenska 
språket och därutöver nöjaktig muntlig kunskap i det andra inhemska 
språket.

I denna paragraf stadgad språkkunskap fordras ej av lärare i främmande 
språk. (310/61).

Förvaltningsdirektören, byråchefen, sekreteraren och biträdande sekrete
raren skola äga fullständig kunskap i finska språket och nöjaktig förmåga 
att i tal och skrift använda svenska språket (658/71).

Överbibliotekarien, bibliotekarie och ekonomen skola äga fullständig 
kunskap i finska språket samt nöjaktig muntlig och skriftlig kunskap i 
svenska språket.

Av annan än här nämnd innehavare av tjänst eller befattning fordras 
sådan språkkunskap, som den utnämnande eller förordnande myndigheten i 
varje enskilt fall prövar tillfyllest.

Lärarrådet bestämmer det sätt, på vilket lärarnas språkkunskap skall 
ådagaläggas. Därom, huru de i 5 och 6 mom. nämnda innehavarnas av tjänst 
eller befattning språkkunskap ådagalägges, är gällande, vad i förordningen 
den 29 december 1922 angående de examina, som skola avläggas för ådaga
läggande av kunskap i finska och svenska språken (313/22) är särskilt 
stadgat.

21 §.

Professor och förvaltningsdirektör utnämnes av republikens president, 
överbibliotekarien och biträdande professor av statsrådet samt lektor, bib
liotekarie, byråchef, sekreteraren, biträdande sekreteraren, ekonomen, kamrer 
och laboratorieingenjör av undervisningsministeriet. Ministeriet förordnar 
även docent (658/71).

Förordnande för speciallärare och tillfällig lärare utfärdas, driftsingenjör, 
laboratoriesekreterare och biblioteksamanuens utnämnas samt assistent an
tages av forvaltningskollegiet.

Avdelningsnotarie antages av avdelningskollegium (157/69).
Extraordinarie befattningshavare och tillfällig funktionär anställas av 

forvaltningskollegiet, såvida ej i denna förordning annorlunda stadgas (381/ 
72).

22 §.
Såframt ej annat följer av det nedan anförda, besättas tjänster och be

fattningar vid högskolan på ansökan.
Speciallärare och tillfällig lärare må erhålla förordnande och till be

fattning, som besättes av förvaltningsdirektören, må utnämning ske utan att 
befattningen anslagits ledig att ansökas. Assistenter och avdelningsnotarier 
antagas utan ansökan (157/69).
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Angående utnämning eller kallande till tjänst vid tekniska högskolan i 
speciella fall, utan att tjänsten anslagits ledig att ansökas, är i lag särskilt 
stadgat.

Till ansökan, som i 1 mom. nämnes, skola fogas intyg över kompetens 
och språkkunskap samt, beroende av tjänsten eller befattningens natur, 
publikationer, så ock annan utredning, varmed sökanden önskar styrka sin 
skicklighet och förmåga för den ansökta tjänsten eller befattningen. An
sökan skall ställas till den i kungörelsen angivna myndigheten och inlämnas 
till högskolans kansli.

23 §.
Lärarrådet äger rätt att åt sökande till professors eller biträdande pro

fessors- eller överbibliotekarietjänst, som därom i samband med sin ansökan 
anhållit, för komplettering av hans kompetens, utom beträffande erforder
liga språkkunskaper, bevilja respit högst ett år, räknat från ansökningstidens 
utgång. Äro sökandena flere och beviljas sådan respittid, skall envar sökande 
beviljas lika lång tid (381/72).

24 §.
Sedan ansökningstid för professur eller respittid, som beviljas sökande 

av sådan tjänst för fullbordande av hans kompetens, utgått, utser lärarrådet 
minst två sakkunniga att avgiva skriftliga utlåtanden angående sökandes 
kompetens och meriter för den ansökta tjänsten samt, då sökandena äro 
flere, för att jämföra dem med varandra.

Förrän lärarrådet i fall, som avses i 22 § 3 mom., gör framställning om 
kallande eller utnämnande till professur, utan att tjänsten anslagits ledig att 
ansökas, skall av en eller flere sakkunniga utlåtande införskaffas däröver, 
huruvida tillräckliga grunder finnas för sådan framställning.

Även i andra fall än ovannämnda må sakkunnigutredning införskaffas vid 
besättande av lärartjänst eller -befattning.

25 §.
Förrän tjänsteförslag till besättande av professur eller biträdande pro

fessorstjänst upprättas, skall sökande för ådagaläggande av sin undervis- 
ningsförmåga hålla provföreläsning, därest ej lärarrådet i något särskilt fall 
finner detta obehövlit. Detta gäller även beträffande den, som söker docen
tur.

Jämväl i övriga fall må provföreläsning åläggas vid besättande av lärar
tjänst eller -befattning.

26 §.
Ansökningar till professur, fövaltningsdirektörs-, biträdande professor- 

och överbibliotekarietjänst vid högskolan handläggas vid lärarrådets sam
manträde för uppgörande av tjänsteförslag. Vid handläggningen skall sökan-



407

des kompetens först avgöras, och därefter bland dem, som förklarats kom
petenta, de tre mest meriterade uppföras på förslag i den ordning de be
finnas skickliga och kompetenta till tjänsten. Angående varje förslagsrum 
skall skild omröstning verkställas (157/69).

På lärarrådet ankommer även att i fall, som nämnas i 22 § 3 mom., 
.göra famställning om besättande av lärartjänst.

Ansökan om docentur skall likaså handläggas vid lärarrådet. Besluter 
lärarrådet förorda ansökningen, skall det göra framställning därom.

Vid besättande av annan befattning, vars innehavare utnämnes av [han
dels- och industriministeriet], skall lärarrådet avgiva utlåtande över sökan
dena.

27 §.
Den som blivit utnämnd till professor skall utan dröjsmål tillträda sin 

tjänst och därvid hålla en offentlig föreläsning vid högskolan.

28 §.
Finner lärarrådet, att besättandet av någon tjänst eller fast befattning 

tillsvidare bör uppskjutas, skall det därom göra framställning hos [handels- 
och industriministeriet].

Med statsrådets tillstånd må åtgärder, vilka åsyfta besättande av pro
fessur eller biträdande professorstjänst, vidtagas ett år före den tid, då 
tjänstens innehavare uppnår avgångsålder.

29 §.
Speciallärare och assistenter förordnas på vederbörande avdelnings

kollegiums förslag.
Förordnande gives för högst tre år i sänder.
Vid besättande av befattningar vid biblioteket och vid antagande av 

personal till övriga inrättningar skall vederbörande inrättnings chef eller 
föreståndare höras.

30 §.
(658/71) Då tjänst eller befattning är ledig, förordnas interimistisk 

handhavare:
av professur, förvaltningsdirektörs-, biträdande professors-, överbibliote

karie- och lektorstjänst av lärarrådet;
av bibliotekarie-, byråchefs-, sekreterar-, biträdande sekreterar-, ekonom- 

och laboratorieingenjörstjänst ävensom kamrersbefattning av forvaltnings
kollegiet; samt

av befattning, som myndighet vid högskolan besätter, av den utnämnan
de myndigheten.
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7 кар.
Innehavares av tjänst eller befattning skyldigheter.

31 S.
(310/61) Lärarna vid högskolan äro skyldiga att föreläsa i sina läro

ämnen såsom nedan stadgas samt att i enlighet med lärarrådets eller, be
roende av deras tjänsteställning, forvaltningskollegiets beslut leda till ämnet 
hörande övningar, så ock att utföra övriga till lärarverksamheten hörande 
åligganden, såsom därom är särskilt förordnat.

Professor är skyldig att under terminen föreläsa sex och biträdande 
professor tolv timmar i veckan. Omfattar undervisningen ledande eller 
övervakande av laboratorie- eller andra övningsarbeten, må föreläsnings
skyldigheten enligt lärarrådets prövning vara mindre. Om undervisningen 
måste koncentreras till den ena terminen, äger lärarrådet rätt att minska 
den under den andra terminen. Därest en ändamålsenlig anordning av under
visningen det kräver, må [handels- och industriministeriet] på framställning 
av lärarrådet förordna, att professor eller biträdande professor mot särskilt 
arvode skall meddela undervisning utöver vad som bör betraktas som hans 
egentliga undervisningsskyldighet.

Såvitt nedan icke annorlunda stadgas, skall lektor i avlöningsklassen 
A 29 under läsåret meddela undervisning sammanlagt 392 timmar och lektor 
i avlöningsklassen A 27 sammanlagt 448 timmar. Av lektors (A 29) un
dervisningsskyldighet utgör minst 56 och högst 112 timmar föreläsnings- 
undervisning eller undervisning på därmed jämförlig nivå. Utöver under- 
visningsskyldigheten ankommer på lektor andra till undervisningen anslut
na uppgifter på sätt som närmare foreskrives i ett av forvaltningskollegiet 
fastställt reglemente. När på lektor ankommer osedvanligt mycket förvalt
nings-, planerings-, förhörs- eller andra motsvarande uppgifter, må forvalt
ningskollegiet på framställning av avdelningen minska hans undervisnings
skyldighet med högst 56 timmar i läsåret. Såvida en stor del av lektors 
åligganden utgörs av annat än gruppundervisning, må forvaltningskollegiet 
på framställning av avdelningen förordna, att han skall utföra de till tjänsten 
hörande åliggandena inom ramen för den allmänna totala veckoarbetstiden 
vid statens ämbetsverk. (658/71).

Angående speciallärares och tillfällig lärares undervisningsskyldighet be
slutar forvaltningskollegiet.

Docent som åtnjuter docentstipendium är skyldig att föreläsa i enlighet 
med lärarrådets beslut, dock ej utöver fyra timmar i veckan. Jämväl docent, 
som ej åtnjuter docentstipendium, må genom beslut av lärarrådet åläggas 
att mot särskilt arvode meddela undervisning i sitt ämne. Docent, vare 
sig han åtnjuter docentstipendium eller ej, är jämväl skyldig att åtaga sig 
andra till undervisningsverksamheten hörande åligganden, för vilkas utfö
rande han kan anses kompetent, önskar docent, oaktat det ej åligger honom, 
föreläsa eller meddela annan undervisning i sitt ämne, är detta med veder
börande avdelningskollegiums samtycke tillåtet.
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Laboratorieingenjör är skyldig att på vederbörande professors eller före
ståndarens för inrättningen föreskrift biträda denna i åligganden som hän
föra sig till laboratoriets ledning och skötsel samt vid behov taga del i 
undervisningsverksamheten.

Driftsingenjör är skyldig att på vederbörande professors eller förestånda
rens för inrättningen föreskrift biträda denna vid skötseln av laboratoriet.

Assistent är skyldig att enligt anvisningar av vederbörande professor 
eller föreståndare för inrättning biträda vid undervisningen och annan lärar- 
verksamhet samt vid inrättningarnas skötsel. Forskningsassistent skall bi
träda professor vid forskningsarbetet.

Överbibliotekariens och bibliotekaries skyldigheter vid bibliotekets led
ning och skötsel fastställas i instruktionen för biblioteket.

Förvaltningsdirektörens skyldighet att utöver vad i denna förordning 
är stadgat draga försorg om på rektorskansliet ankommande förvaltnings
uppgifter samt sekreterarens, biträdande sekreterarens, ekonomens och den 
övriga personalens vid rektorskansliet uppgifter fastställas i instruktionen 
för rektorskansliet (658/71).

Andra befattningshavare än de ovan nämnda åligger att fullgöra, vad 
dem på grund av deras tjänsteställning förelägges.

31 a §.
(658/71) På förvaltningsdirektören ankommer:
1 ) att såsom rektors närmaste biträde leda och övervaka högskolans 

förvaltning samt rektorsämbetets verksamhet och tillse, att högskolans för
valtningspersonal fullgör sina åligganden;

2) att planera och genomföra åtgärder för praktisk effektivering av 
rektorsämbetets eller högskolans förvaltning;

3 ) att utnämna eller antaga byråsekreterare, registrator, arbetsstudieman, 
kanslist, biträdande kanslist, maskinskrivare, kanslibiträde, byråbiträde, 
kassör, huvudbokförare, bokförare, laboratoriemästare, laboatoriemekaniker, 
laboratoriepreparator, övervakare, övervaktmästare, vaktmästare, eldare och 
gårdskarl samt annan motsvarande personal;

4) att bevilja ålderstillägg åt innehavare av tjänst eller befattning vid 
högskolan;

5) att leda och övervaka förvaltningen av högskolans egendom och 
bokföring;

6) att draga försorg om beredningen av ärenden, som ankommer på 
rektor, förvaltningskollegiet och lärarrådet att avgöra, samt föredraga ären
den, vilkas avgörande ankommer på dessa, om icke föredragningen av ären
dena i instruktionen för rektorsämbetet uppdragits åt annan;

7) att tillse att beslut som fattats av högskolans förvaltningsorgan verk
ställes till den del ärendet ankommer på rektorsämbetet.

Förvaltningsdirektören har rätt att närvara vid högskolans samtliga för
valtningsorgans möten och deltaga i där förda diskussioner.
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32 S.
Är innehavare av tjänst eller befattning förhindrad att handhava sina 

åligganden, skall han utan dröjsmål därom underrätta rektor.
Innehavare av tjänst eller befattning, som är medlem av lärarrådet eller 

kollegium, är ej berättigad att utebliva från dess sammanträde, såframt 
han icke har laga förfall eller av rektor godkänd orsak för uteblivandet, 
varom skall före sammanträdets början anmälas till ordföranden.

33 §.
I slutet av läsåret skall varje lärare till rektor inlämna redogörelse enligt 

fastställt formulär för sin undervisning och sina vetenskapliga arbeten samt 
angående sin verksamhet vid högskolan och i offentliga uppdrag.

8 kap.
Tjänstledighet och avsked.

34 S.
Tjänstledighet åt professor och förvaltningsdirektören samt åt av stats

rådet eller [handels- och industriministeriet] utnämnd innehavare av tjänst 
eller befattning beviljas av lärarrådet dock ej åt professor, förvaltningsdirek
tör, överbibliotekarie eller biträdande professor för längre tid än sex veckor 
och åt annan innehavare av tjänst eller befattning för längre tid än fyra 
månader. Är professor eller annan här nämnd innehavare av tjänst eller 
befattning i behov av längre tjänstledighet, skall ansökningen tillställas 
[handels- och industriministeriet] för avgörande (157/69).

Den som antagits till sin befattning genom beslut av myndighet vid 
högskolan, beviljas tjänstledighet av samma myndighet.

Då innehavare av tjänst eller befattning åtnjuter tjänstledighet, förordnas 
vikarie av i 30 § nämnd myndighet.

35 §.
Då lärare vid högskolan för utförande av vetenskapligt eller annat be

tydande arbete inom hans område beviljats befrielse från meddelande av 
undervisning eller från annan tjänstgöring, må [handels- och industrimi
nisteriet] bestämma, att befrielsen ej skall anses såsom tjänstledighet.

36 §.
Rektor äger rätt att med iakttagande av avlöningslagens bestämmelser 

bevilja envar av högskolans innehavare av tjänst eller befattning befrielse 
från hans åligganden för en tid av högst två veckor samt vid behov för
ordna angående handhavandet av dessa åligganden under sagda tid.

37 §.
Avsked åt innehavare av tjänst eller befattning beviljar och från befatt

ning entledigar samma myndighet, som utnämnt bonom. Beslut som rektor
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eller avdelningskollegium fattat beträffande entledigande av innehavare av 
befattning skall likväl underställas forvaltningskollegiets stadfästelse.

Har docent tre läsår i följd icke utfört på docent ankommande uppgifter 
vid högskolan, tillhör han ej längre denna som docent. [Handels- och indu
striministeriet] må dock på ansökan, som gjorts inom samma tid, bevilja un
dantag härifrån, ifall till grund för ansökan anföres giltig orsak, varvid 
handhavande^av annan tjänst eller befattning likväl icke må beaktas.

9 kap.
Undervisning. Examina och lärda grader.

38 §.
I högskolan meddelas undervisning i form av föreläsningar och övningar. 

Därjämte föranstaltas studieexkursioner.
Vid undervisningen följes läsårets undervisningsprogram.

39 §.
Läsåret börjar den 1 september och slutar den 31 augusti. Under läs

året meddelas undervisning under två terminer: höstterminen från den 1 
september till och med den 20 december och vårterminen från den 15 ja
nuari till och med den 31 maj. I särskilda fall har [handels- och industri
ministeriet] rätt att fastställa härifrån avvikande begynnelse- och avslutnings- 
tider för terminerna.

Undervisning och därtill hörande övningar må såsom särskilda lärokurser, 
vilka icke kunnat intagas i terminernas arbetsprogram, enligt lärarrådets 
prövning anordnas även under sommarmånaderna.

Undervisning som högskolan finner nödig meddela inträdessökande för 
inträde vid de olika avdelningarna, meddelas utom den egentliga undervis- 
ningeç.

40 §.
Högskolan äger rätt att utdela diplomingenjörs-, arkitekts-, teknologie 

licentiats- och teknologie doktorsgrad samt att anordna promotion.
Lärdomsprov för ernående av dessa grader lägges på sätt i tekniska 

högskolans examensstadga är föreskrivet.
Examensstadgan fastställes av statsrådet.

41 §.
Högskolan är berättigad att förläna honorärdoktorsgrad åt finsk eller 

utländsk medborgare, som på grund av förtjänster på de av högskolan före
trädda kunskapsområdena eller andra utomordentliga förtjänster är värdig 
denna utmärkelse.
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10 кар.
Studerande.

42 §.
Av den som önskar vinna inträde såsom studerande vid högskolan ford

ras, att han är välfrejdad och att han med- nedannämnda undantag i Fin
land avlagt studentexamen. Han bör även visa, att han fyller fordringarna 
i matematik och fysik på matematiska linjen vid gosslyceum, samt, ifall han 
söker inträde vid arkitektavdelningen, därjämte fordringar i teckning, vilka 
motsvara lärokursen i detta ämne vid läroverkens gymnasialklasser.

Till studerande vid högskolan må även antagas välfrejdad person, som 
i Finland avlagt ingenjörsexamen vid tekniskt institut och som, därest ej 
annorlunda särskilt stadgas, avlagt mellanskolexamen samt med intyg av 
äldre lektor i vederbörande ämnen vid statslyceum ådagalägger, att han 
äger de kunskaper i finska och svenska språken samt antingen i tyska, 
franska eller engelska språket, som motsvarar fullständig lärokurs vid stats
lyceum. Den som söker inträde vid arkitektavdelningen bör därjämte visa, 
att han fyller de för teckning i 1 mom. nämnda fordringarna. Den som i de 
fall, vilka avses i detta moment, söker inträde som studerande, bör innehava 
av lärarkåren vid tekniskt institut utfärdat intyg över sin förmåga att be
driva studier vid tekniska högskolan.

Efter prövning må jämväl annan än här ovan nämnd person tillerkännas 
samma kvalifikationer som den som fyller i 1 och 2 mom. uppställda krav, 
ifall sökanden ådagalägger, att han avlagt lärdomsprov, som motsvarar 
studentexamen i Finland.

43 §.
Ansökan om inträde såsom studerande vid högskolan skall jämte uppgift 

om, vilken avdelning och studieriktning sökanden avser, ställas till rektor 
och inom av rektor fastställd tid inlämnas till högskolans kansli. Till an
sökan skola fogas avgångsbetyg från skola, intyg över avlagd student
examen samt övriga enligt 42 § 1 mom. erforderliga intyg eller, i de fall, 
som nämnas i 2 och 3 mom. i samma paragraf, andra motsvarande intyg, 
över arbetspraktik och vidare studier, som sökanden till äventyrs bedrivit, 
samt ämbetsbetyg, som angiver sökanden ålder, födelseort och frejd samt 
hans föräldrars namn, yrke eller titel.

Äro sökandena flere än vad högskolan kan emottaga, skall förvaltnings
kollegiet med tillämpande av de principer lärarrådet fastställt verkställa gall
ring bland studerandena och på grund härav godkänna dem som skola 
intagas.

44 S.
Till studerande antagen inskrives i högskolans böcker såsom tillhörande 

en viss avdelning och studieriktning och honom tilldelas studiebok.
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Studerande som inskrivits vid högskolan och som under något läsår 
ämnat studera vid densamma, skall anmäla sig i högskolans studiebyrå under 
en av högskolans meddelad tid, likväl senast den tionde september. Adress
förändring bör omedelbart anmälas. (576/72).

Ämnar studerande under något läsår icke studera vid högskolan, skall 
han inom i 2 mom. stadgad tid till studiebyrån inlämna absentieanmälan 
(576/72).

Studerande som icke anmält sig på i 2 eller 3 mom. nämnt sätt, avföres 
ur högskolans matrikel.

önskar den som blivit avförd ur matrikeln senare fortsätta sina stu
dier, skall han anmäla sig i studiebyrån för att ånyo inskrivas vid hög
skolan (576/72).%

Önskar absentieanmäld fortsätta sina studier, bör han anmäla sig såsom 
närvarande.

Studerande skall vid terminens början anmäla sig för de lärare, vilkas 
undervisning han ämnar följa, samt förete sin studiebok för anteckning i 
denna.

45 §.
Rektor har befogenhet att tillåta [välfrejdad] person att åhöra före

läsningar vid högskolan, oaktat han ej är inskriven vid denna. Sådant till
stånd medför icke rätt att deltaga i övningar, därest ej rektor efter att ha 
hört vederbörande lärare finner gott därtill samtycka.

46 §.
(104/72) Beträffande avgift vilken den som bedriver studier vid hög

skolan skall erlägga för inskrivning såsom studerande vid högskolan är 
särskilt stadgat.

47 §.
Studerande skall iakttaga stadgat uppförande inom högskolan och utom 

densamma och ställa sig till efterrättelse i högskolan gällande ordning. 
Bryter han häremot, må han bestraffas av förvaltningskollegiet och av rektor 
samt, såsom därom särskilt stadgas, av den avdelning, till vilken han hör. 

Rektor må sedan han hört vederbörande straffa studerande genom att
tilldela honom varning. Är förseelsen sådan, att på densamma kan följa 
strängare straff, skall rektor anmäla den till förvaltningskollegiet.

Förvaltningskollegiet må efter att ha hört den anklagade ådöma skyldig 
studerande varning, som tilldelas honom av rektor antingen enskilt eller 
inför förvaltningskollegiet, eller att skiljas från högskolan för viss tid, högst 
fyra månader, eller för alltid.

Har polismyndighet anhållit eller häktat studerande, skall rektor därom 
underrättas. Åtalas studerande inför domstol, skall denna därom underrätta 
rektor. Det vid ärendets handläggning tillkomna protokollet och beslutet 
skola tillsändas rektor, ifall denne därom anhåller.
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Finner rektor, att studerande uppträtt klandervärt, må han oberoende 
av domstols frikännande utslag vidtaga åtgärder för den skyldiges bestraf
fande i disciplinär väg.

Därest den som rektor meddelat tillstånd att i egenskap av åhörare 
bevista föreläsningar vid högskolan stör ordningen vid denna eller genom 
sitt uppförande giver anledning till klander, äger rektor rätt att återkalla 
sådant tillstånd.

48 S.

önska studerande bilda förening för främjande av goda och med hög
skolans uppgifter förenliga strävanden, skola sådan förenings stadgar under
ställas rektors stadfästelse.

Beträffande tekniska högskolans studentkår och avdelningar stadgas 
särskilt.

11 kap.
Inrättningar och kansli.

49 S.
(381/72) Tekniska högskolans bibliotek utgör Finlands tekniska central

bibliotek. Dess uppgift är att upprätthålla och ställa till förfogande sam
lingar på teknikens olika områden och på de områden inom naturvetenska
pen, vilka utgör bas för tekniken, samt att erbjuda teknisk informations
service åt alla som är i behov av information på det tekniska området.

Biblioteket har en direktion, som undervisningsnynisteriet tillsätter för 
tre år i sänder och som består av ordförande och åtta andra medlemmar. 
Ordförande och fem medlemmar förordnas bland kandidater, som uppställts 
av tekniska högskolan och av vilka en skall vara utsedd av bibliotekets 
personal inom sig. övriga medlemmar förordnas av undervisningsministeriet 
efter det ministeriet hört [handels- och industrimmisteriet], de centrala orga- 
nasationerna inom teknikens område, tekniska högskolans studentkår samt 
de högskolor som meddelar teknisk undervisning.

Närmare bestämmelser om bibliotekets verksamhet och skötsel samt 
bibliotekets direktion och innehavarnas av tjänst och befattning ålig

ganden meddelas i bibliotekets instruktion, vilket undervisningsministeriet 
faställer på framställning av förvaltningskollegiet.

49 a §.
(721/73) Vid högskolan finns en räknecentral, en fortbildningscentral 

för samhällsplanering och ett lågtemperaturlaboratorium, vilka är direkt un
derställda förvaltningskollegiet.

Närmare bestämmelser om räknecentralens, fortbildningscentralens och 
lågtemperaturlaboratoriets verksamhet utfärdas i instruktion, som förvalt
ningskollegiet fastställer.

om
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50 §.
Högskolans laboratorier samt med dem jämförliga inrättningar vårdas 

och förestås av deras föreståndare.
Till föreståndare förordnas den professor eller annan lärare, till vars läro

ämne inrättningen närmast ansluter sig.
Beträffande statens tekniska forskningsanstalts ställning i tekniska hög

skolans undervisning, forskningsarbete och förvaltning är särskilt stadgat.

51 §.
(658/71) Ärenden rörande högskolans förvaltning, ekonomi och medels

förvaltning handhas i rektorsämbetet.
Ledningen av rektorsämbetet ankommer på rektor. Rektorsämbetet före

stås av förvaltningsdirektören, som är rektors närmaste biträde i ledningen 
• av ämbetet.

Vid rektorsämbetet finnes en förvaltningsbyrå, en ekonomibyrå och en 
studiebyrå.

Beträffande rektorsämbetets ämbetsspråk gäller i tillämpliga delar vad 
om statens myndighet, vars ämbetsdistrikt är tvåspråkigt, är stadgat.

51 a §.
(658/71) Förvaltningsbyrån handlägger av de på rektorsämbetet an

kommande uppgifterna de juridiska och administrativa ärendena, ärendena 
rörande utvecklandet av högskolan samt de ärenden, vilkas handläggning 
icke åligger annan byrå.

Ekonomibyrån är högskolans räkenskapsverk och handlägger ärendena 
rörande högskolans ekonomi och medelsförvaltning.

Studiebyrån handlägger ärendena rörande val av elever samt undervis
ning, den allmänna organisationen av examina, registrering av studieresultat, 
studierådgivning, studieförhållanden, studiestöd och eventuella andra ärenden 
i anslutning till undervisning och studier.

Närmare bestämmelser om rektorsämbetets, dess byråers och innehavares 
av tjänst eller befattning uppgifter utfärdas i instruktionen för rektors
ämbetet.

12 kap.
Fonder och medelsförvaltning.

52 §.
Högskolan har ett självständigt räkenskapsväsen.

53 §.
(104/72) Högskolans specialfonder är donationsfonderna. 
Donationsfonderna är i högskolans vård stående, genom donation eller



416

uppkomna fonder. Deras medel må hållas åtskils från statens 
medel och placeras i bankdepositioner, obligationer eller andra värdepapper.

Angående specialfondernas användning enligt förordnande i gåvobrev 
eller testamente besluter förvaltningskollegiet.

54 S.
Donationsfonderna skola användas för de ändamål donatorerna förordnat.
Skulle användandet av fond för det av donator förordnande ändamålet 

visa sig uppenbart onyttigt, skola fondens medel på av statsrådet godkänt 
sätt överlåtas till främjande av något ändamål, som ansluter sig till det 
donator eller testator förordnat.

testamente

55 §.
Upphävd med förordning 28. 1. 1972/104.

56 §.
Resebidrag, stipendier, arvoden och andra understöd, som erläggas ur 

i statsförslaget upptagna medel, beviljas enligt för dem gällande bestäm
melser med beaktande jämväl av vad nedan stadgas.

Docentstipendium må beviljas för högst tre år i sänder.
Docent som ej innehar docentstipendium kan tilldelas docentarvode 

som ersättning för den undervisning han meddelat.

13 kap.
Särskilda bestämmelser.

57 S.
Rektor har, då skäl därtill föreligga, rätt att tilldela innehavare av tjänst 

eller befattning varning för åsidosättande av tjänsteåligganden.
Låter den som erhållit varning sig ej därav rättas eller är försummelsen 

av svårare art eller gör sig innehavare av tjänst eller befattning skyldig till 
förseelse i tjänsten, må förvaltningskollegiet, därest ej felet eller 

försummelsen är av den art, att vederbörande bör åtalas vid domstol, 
straffa honom med varning. y

Professor, förvaltningsdirektör och biträdande professor åtalas för tjäns
tefel vid Helsingfors hovrätt (157/69).

58 §.
Angående sökande av ändring i beslut av förvaltningsmyndighet vid 

högskolan är särskilt stadgat.

annan

59 §.
Närmare bestämmelser angående verkställigheten och tillämpningen av 

denna förordning utfärdas vid behov av [handels- och industriministeriet].
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60 §.
Genom denna förordning upphäves, med undantag för de nedan i 2 

mom. avsedda stadgandena, förordningen av den 12 september 1941 an
gående tekniska högskolan (678/41) jämte alla därtill senare gjorda änd
ringar och tillägg.

Sedan denna förordning trätt i kraft, tillkomma nuvarande lektorer vid 
tekniska högskolan samma rättigheter och skyldigheter såsom lärare och 
medlemmar i avdelningskollegium som enligt tidigare gällande stadganden. 
Likaså förbliva tillsvidare i kraft de i 49 § 2 mom. och 50 § 3 mom. i 
sagda förordning av den 12 september 1941 ingående stadgandena rörande 
studerandes och åhörares skyldighet att erlägga ersättning för materialier 
och förnödenheter, vilka de förbrukat i av högskolan använda laboratorier, 
samt stadgandena i 52 § i samma förordning angående tekniska hög
skolans studentkår och avdelningar.

Helsingfors den 6 februari 1953.

Republikens President 
J. K. PAASIKIVI.

Handels- och industriminister Penna Tervo.
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Examensstadga och dess tillämpningsanvisningar.

I. Diplomingenjörs- och arkitektexamen 
Examen inom de olika avdelningarna och inrättningarna

l s.
Vid tekniska högskolan i Helsingfors, i denna examensstadga kallad 

högskolan, kan såsom slutexamina avläggas diplomingenjörs- och arkitekt
examen.

2 S.

Diplomingenjörsexamen avlägges inom följande avdelningar: avdelningen 
för teknisk fysik, byggnadsingenjörsavdelningen, maskiningenjörs vdelningen, 
elektrotekniska avdelningen, träförädlingsavdelningen, kemiska vdelningen, 
bergsindustriavdelningen och lantmäteriavdelningen.

Arkitektexamen avlägges inom arkitektavdelningen.

3 s.
Studerande, som godkänts till intagning i högskolan, inskrives som elev 

vid någon av de i 2 § nämnda avdelningarna.
Forvaltningskollegiet fastställer årligen på framställning av avdelningarna 

övre gränsen för avdelningarnas elevantal.
Forvaltningskollegiet utfärdar allmänna anvisningar om i vilket skede av 

studierna studerandena skall välja i 6 § nämnda fackämnen och hurudana 
begränsningar av antalet studerande som skall iakttagas beträffande de 
olika fackämnen när studerandenas ämnesval godkännes vid avdelningarna.

Studerande kan på ansökan byta avdelning. Förutsättningarna för godkänd 
ansökan är följande:
a) Studerandes urvalspoäng borde intagningsåret ha täckt för den önskade 

avdelningen. I urvalspoängen beaktas inte de poäng som studerande even- 
• tuellt kunnat räkna till godo för sitt första alternativ inte heller de till 

den önskade avdelningen eventuellt godkända reservernas poäng. Om 
urvlsprovcts ämnen har varit delvis avvikande, bör avdelningen överväga 
vilken betydelse detta har för poängen; eller

418
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b) om urvalspoängen inte hade intagningsåret räckt för den önskade avdel
ningen, kan ansökan likväl godkännas med beaktande av studieframgången, 
studiernas inriktning och/eller andra omständigheter enligt avdelningens 
övervägande. Avdelningarna kan bestämma intagningsgrunderna till respek
tive avdelning för de fall som avses i denna punkt.
Dessutom bör som förutsättning för godkännande av ansökan vara att nya 

studerande kan antas till den avdelning ansökningen gäller. Vid övervägandet 
av antalet nya studerande bör avdelningarna vara relativt smidiga och beakta 
de studerande som söker sig bort från den egna avdelningen och avdelnings- 
bytena inom hela högskolan.

Ansökningarna om avdelningsbyte bör lämnas till högskolans registrerings
kontor årligen före utgången av februari. Rektorskansliet skickar efter detta 
ansökningarna till avdelningarna för utlåtanden så, att forvaltningskollegiet 
kan fatta beslut om ansökningarna före utgången av april.

Studerande väljer fackämne samtidigt i hela högskolan vid av forvalt
ningskollegiet fastställd tidpunkt.

Strävan är att begränsa antalet studerande endast i fackämnets långa läro
kurs. Vid faststältoing av antalet beaktas de av studerande uttalade önsk
ningarna och undervisningskapaciteten.

I fackämnen, som är gemensamma för avdelningarna, kan avdelningarna 
sinsemellan komma överens om sina kvoter på basen av intresset bland 
studerandena på respektive avdelning (jfr förklaringen till 8 S).

Avläggande av examen

4 S.

För avläggande av slutexamen fordras ett av forvaltningskollegiet fast
ställt prestationspoängtal som anger kvantiteten av studerandens arbete, 
samt ett diplomarbete, som utföres som en särskild examensuppgift. Det för 
slutexamen erforderliga prestationspoängtalet skall fastställas så, att stude
rande kan avlägga fullständig examen på fyra och ett halvt år.

För slutexamen skall studerande absolverá kurser för det sammanlagda 
antalet 160 pp samt dessutom göra ett diplomarbete.

Ett prestationspoäng motsvarar 40 timmars effektivt arbete. Däri är med
räknade föreläsningarna, övningarna samt hemarbetet med förberedelse för 
tentamen med beaktande av den arbetsinsats som kräves av genomsnittsstude- 
randen då denne siktar på vitsordet god (3/5).

I motsats til] det tidigare motsvarar en prestationspoäng tre veckors 
arbete då det är fråga om praktik enligt 5 § 4 mom. Diplomarbetet mot
svarar en arbetsinsats på 20 pp.

Undervisningen bör ordnas så att 40 pp kan absolverás på ett år.

Kurser

5 S.

Studierna indelas i delar, och forvaltningskollegiet fastställer på fram-
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ställning av respektive avdelning för envar av dem ett prestationspoängvärde. 
En sådan del kallas kurs.

Varje avdelning godkänner de kurser, som hör till dess undervisnings
program, och bestämmer på innehavaren av vilken professur det ankommer 
att ansvara för de praktiska ordnandet av varje kurs. Forvaltningskollegiet 
beslutar angående ordnandet av de kurser, som är gemensamma för olika 
avdelningar eller som icke hör till någon avdelning.

över kurs anordnas examensförhör enligt gällande examensfordringar. 
över kurs som utelämnas från undervisningsprogrammet anordnas 
förhör åtminstone under följande läsår.

Om kurs omfattar enbart övning, utfärdar vederbörande avdelning all
männa föreskrifter angående dess absolvering.

Kursens pp-värde definieras med 0.5 poängs noggrannhet. Avdelningen 
bör vid godkännandet av kurser granska deras mål, innehåll och kursford
ringar. Kursen och dess pp-värde övervakas fortlöpande genom kursbedöm
ning.

examens-

Med gemensamma och till avdelningarna inte hörande kurser avses sådana 
kurser som inte hör till någon professur.

Med för kursen gällande examensfordringar avses 
varje läsår utkommande Läroprogrammet (närmare 12 §). I enlighet med de 
kursfordringar som vid respektive tidpunkt gäller för kursen ordnas förhör 
under en tid av 12 månader efter kursens slut. Anmälning till en kurs be
rättigar studerande att avlägga kursen enligt de kursfordringar, som är i kraft 
vid anmälningstillfället. I fall kursfordringarna i fråga inte gäller vid tid
punkten för förhöret, bör studerande komma överens om förhöret med veder
börande lärare (jfr 11 S 2 mom.) Med praktik avses arbetspraktik i fri form. 
Det kan innefattas i slutexamen för högst 10 pp.

kursfordringarna i det

Ämnena och deras absolvering

6 §.
Studierna omfattar propedeutiska ämnen och fackämnen, vardera sam- 

kurser. Dessutom kan i studierna ingå separata kurser. Demansatta av
propedeutiska ämnena utgör underlag för studierna i fackämnena.

I fackämne kan lång eller kort lärokurs absolverás.
Forvaltningskollegiet fastställer allmänna föreskrifter angående de pres

tationspoängtal som fordras för absolvering av de propedeutiska ämnena 
och den långa och korta lärokursen i fackämnena samt om hur stor del av 
det i 4 § nämnda prestationspoängtalet som minst bör bestå av propedeu
tiska ämnen respektive fackämnen.

Den enskilda studerandens studier omfattar propeutiskt ämne (grundämne) 
och fackämnen samt olika kurser. För fackämnets korta lärokurs bör kurser 
absolveres för minst 15—20 pp och för den långa lärokursen för minst 
30—40 pp. Minimiantalet prestationspoäng för det propedeutiska ämnet är 
40 pp på arkitektavdelningen och 70 ... 80 pp på de andra avdclninga 
Avdelningen fattar närmare beslut om gränserna. I slutexamen skall fackämnen 
ingå för minst 60 pp.

ma
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7 §.
Respektive avdelning bestämmer, vilka kurser som bildar det för stu

dier i till avdelningen hörande fackämne erforderliga propedeutiska ämnet.
Likaså bestämmer avdelningen, av vilka kurser varje fackärrme är sam

mansatt samt vilka kurser som är obligatoriska för den långa respektive 
korta lärokursen i varje fackämne.

Det propedeutiska ämnets kursförteckning är indelad i följande delar:
1. matematisk-naturvetenskapliga delen
2. samhällsekonomiska delen
3. allmän teknisk och informativ del
4. till fackämnen inledande kurser.

De olika delarnas prestationspoängsummor och de obligatoriska och valfria 
kurser, som ingår i dem, bestäms av avdelningen. För det propedeutiska 
ämnets allmäntekniska och informativa del 3, bestämmer avdelningen endast 
de obligatoriska kurserna. För övriga lämnas kursförteckningen i del 3 öppen, 
så att studerande kan välja kurser även utanför sin egen avdelning.

Fackämnets kursförteckning bör representera en viss uppgiftshelhet i 
ingenjörs- och arkitektfacket. Kursurvalets prestationspoängsumma bör vara 
större än i frågavarande fackämnes minimiprestationspoängsumma. Avdel
ningen kan tillsätta en ansvarig lärare för varje fackämne inom avdelningen.

8 §.

Studerande kan för sin slutexamen välja ett eller flera fackämnen, dock 
så, att lång lärokurs skall absolverás i åtminstone ett ämne.

Studerande är skyldig att anmäla om sitt val hos den som för examens- 
förteckning senast i början av den termin, under vilken han påbörjar stu
dierna i fackämne.

Avdelning kan på ansökan samtycka till att slutexamen avlägges med 
annan än 7 § 2 mom. nämnd kurskombination under förutsättning, att i 
kurskombinationen ingår en sådan helhet, som motsvarar lång lärokurs i 
fackämne.

Studerande bör i allmänhet välja fackämnets långa lärokurs inom den 
avdelning i vilken han/hon är inskriven.

Två eller flera avdelningar kan ha gemensamma fackämnen, bland vilka 
dessa avdelningars studerande kan välja lång lärokurs. Forvaltningskollegiet 
godkänner dessa fackämnen på vederbörande avdelningars framställning. I 
avdelningarnas framställning kan även ingå kravet att något fackämne måste 
avläggas inom studerandens egen avdelning.

Varje avdelningskansli för en förteckning över sin avdelnings kurser 
(jfr 16 § 2 mom.). Studerande bör anmäla sitt val av fackämnen till den 
avdelning där han/hon är inskriven.

Om studerande uppgör ett i mom. 3 angivet s.k. personligt fackämne, 
bör han/hon till avdelningens godkännande framställa den uppgiftshelhet 
som ifrågavarande fackämne är inriktat på samt fackämnets kursförteckning.

9 §.
Med avdelnings samtycke kan vid universitet eller vid annan högskola, 

som bygger på studentexamen, absolverade kurser eller lärokurser som bildar
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en helhet godkännas. Prestationspoängen för sådan kurs eller lärokurs 
fastställes av avdelningen.

Avdelningen kan godkänna i andra läroanstalter absolverade lärokurser 
fackämnets långa eller korta lärokurs eller som del av dem (jfr 8 § 3 

mom.). Detta förutsätter att med vederbörande läroanstalt träffas överens
kommelse om hur studierna ordnas.

I det propedeutiska- och fackämnets kursförteckningar kan ingå kurser 
utanför högskolan. Vidare kan i dessa kursförteckningr förekommande kurser 
på studerandes ansökan ersättas med utanför högskolan absolverade kurser.

Kurserna som ingår i slutexamen kan också väljas utanför högskolan.
Den av avdelningen fastställda utanför högskolan anordnade kursens pres

tationspoängvärde bokförs i studiebyrån. Härmed försöker man enhetliga de 
externa prestationernas prestationspoängvärden.

10 §.

När studerande blivit godkänd i alla i kursfordringarna ingående upp
gifter och förhör, har han uppnått det för ifrågavarande kurs fastställda 
prestationspoängtalet.

Det uppnådda prestationspoängtalet får studeranden på ovan i 7, 8 
och 9 §§ nämnda villkor tillgodoräkna sig vid avläggandet av slutexamen. 
Avdelning kan bestämma, att absolveringen av kurser, hörande till vissa 
fackämnen, icke får vara äldre än fem år.

Undervisning och undervisningsprogram

11 s.
Vid högskolan meddelas undervisning i form av föreläsningar och öv

ningar, genom anordnande av seminarier samt på andra ändamålsenliga sätt. 
Därutöver kan studieexkursioner anordnas.

I början av terminen skall studerande anmäla sig till kurs, vars under
visning han ämnar följa, över kurs hålles föreläsningar endast om av for
valtningskollegiet fastställt minimiantal studerande anmäler sig till kursen. 
I kurs, över vilken föreläsningar icke hålles, kan övningar anordnas, och 
kursen kan absolverás på basen av examensfordringarna.

Förhandsanmälan till en kurs kan anordnas under föregående termin på 
grund av undervisningsarrangemangen.

Föreläsningar i en kurs hålles om till kursen anmäler sig minst tre stude
rande då kurshållaren är ordinarie lärare vid högskolan eller fem studerande 
om kurshållaren är speciallärare.

-i Hl!

12 §.
Högskolans kansli publicerar enligt givna anvisningar varje läsår en 

handbok, i vilken bör ingå åtminstone följande uppgifter:
1 ) De kurser, som anordnas vid högskolan till dem hörande uppgifter 

samt kurslitteraturen.
För varje kurs angives det fastställda prestationspoängtalet.
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2) Examensfordringarna för kurserna och andra uppgifter som berör 
studierna.

3) Med 7 § i denna examensstadga överensstämmande förteckningar 
över de till de propedeutiska ämnena och fackämnena hörande kurserna.

4) Rekommendationer angående fackämneskombinationer.
5) De allmänna föreläsningar, som är avsedda att vägleda studierna vid 

ämnesval, och utredning angående de föreskrifter, som gäller för valet av 
fackämnen.

6) Ämbetsexamensfordringarna inom olika ingenjörs- och arkitekt
branscher.

Examensförhör 

13 §-
Studerandes insikter bedömes av vederbörande lärare. Är läraren jävig 

eller har han tillfälligt förfall, ankommer det på avdelningen att förordna 
annan person att bedöma studerandens insikter.

Kunskaperna kan bedömas antingen med användning av den i 18 § 
nämnda skalan eller i vissa kurser bl.a. gällande praktik och övningsarbeten 
enligt principen godkänd — underkänd.

14 §.
Ingår i examensfordringarna för kurs förhör, skall möjlighet att undergå 

förhör ordnas minst fyra gånger om året. Tidpunkterna för dessa fyra 
förhör fastställes för varje termin på förhand avdelningsvis. Dessutom kan 
lärare ordna möjligheter att undergå förhör även vid andra tidpunkter. För 
förhören kan forvaltningskollegiet även bestämma examensperioder.

Enligt de kursfordringar som gäller för varje kurs (jfr förklaringen till 5 §) 
anordnas vid behov minst 4 förhör under 12 månader efter det kursen 
hållits. Tidpunkterna för förhören meddelas för åtminstone en termin i 
taget. Ytterligare förhör kan på begäran anordnas även vid andra tidpunkter.

15 §.
Studerande, som deltagit i examensförhör, är berättigad att undergå 

nytt förhör, men blott två gånger.
Studerande, som blivit underkänd i förhör tre gånger, får likväl ånyo 

deltaga i förhör, alltid tre gånger, om han på nytt följer den till kursen 
hörande undervisningen enligt gällande undervisningsprogram eller i den 
omfattning läraren bestämmer.

Då studerande, som tre gånger underkänts i förhör, på nytt deltager i 
kursundervisningen, kan dock inte fordras att den studerande på nytt avlägger 
redan godkända delprestationer. Den studerande har fortsättningsvis rätt till 
förhör enligt de kursfordringar som varit i kraft vid anmälan (jfr förklaringen 
till 5 §). Man bör härvid komma överens med vederbörande lärare om anord
nandet av förhör.
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16 S.
Lärare är skyldig att inom en månad till det organ forvaltningskollegiet 

bestämmer inlämna uppgift om de förhör han anställt och om de vitsord 
han därvid givit.

De inlämnade uppgifterna skall införas i examensförteckning, om vars 
förande förvaltningskollegiet särskilt bestämmer.

Studerande är berättigad att i sin studiebok få anteckning om godkänt 
kunskapsprov eller annan prestation.

Lärare bör inom en månad lämna uppgift om resultat av förhör och andra 
godkända självständiga delprestationer till avdelningens kansli och på anslags
tavlan. Om i kursen ingår övningsarbeten, som kan utföras efter förhören, 

det slutliga vitsordet först efter det dessa arbeten slutförts.
Som datum för förhöret antecknas datum för den sista delprestationen 

(övriga direktiv i 40 $). .
Införandet av anteckning om prestation i studieboken är inte obligatoriskt 

men rekommendabelt med tanke på den studerandes rättsskydd. Anteckning 
om prestation kan ges av vederbörande lärare eller av avdelningen bemyndigade 
personer.

ges

Diplomarbete 

17 5-
Det diplomarbete som ingår i fordringarna för slutexamen skall utföras 

i ett ämne, varom läraren och studeranden sinsemellan överenskommer.
Ämnet för diplomarbetet fastställes av den avdelning, till vilken stude

randen hör. Samma avdehing bedömer även arbetet och beslutar om dess 
godkännande.

Studeranden skall ådagalägga mognad i behandlingen av uppgiften.
Förvaltningskollegiet utfärdar allmänna föreskrifter och avdelningen vid 

behov närmare anvisningar om utförandet av diplomarbete.

Examensbetyg och vitsord 

18 §.
I examensbetyg antecknas det propedeutiska ämne och de fackämnen 

studeranden absolverat, hans prestationspoäng och vitsord i dessa, andra 
motsvarande prestationer samt diplomarbetets namn och det vitsord, med 
vilket det godkänts.

Vitsord för ådaglagda insikter är: berömliga (5), synnerligen goda (4), 
goda (3), synnerligen nöjaktiga (2), nöjaktiga (1) och underkända (0).

Vitsorden räknas som med prestationspoängvärdena vägda medeltal för 
de kurser i vilka vitsord givits (jfr förklaringen till 13 §).

Fackämnets prestationspoängsumma är lika med summan av prestations
poängen för de kurser, som ingår i fackämnet.

Om studerande erhåller prestationerna i två eller flera fackämnen med 
delvis samma kurser antecknas alla fackämnen med vitsord på hans/hennes 
betyg. Efter dessa fackämnens lärokurser fogas som summa den verkliga



425

prestationspoängsumma, som studerande kan räkna sig till godo. Avdelningen 
fastställer hur mycket gemensamma prestationer som får ingå i två olika 
fackämnen.

Utgivande av examensbetyg och vinnande av lärd grad

19 §.
Sedan studerande uppfyllt fordringarna för avläggande av slutexamen, 

är han berättigad att av vederbörande avdelningskollegium erhålla examens
betyg, som undertecknas av rektor och avdelningsföreståndaren.

Examensbetyg får utgivas till sökande endast under förutsättning, att 
han fullgjort sina förpliktelser gentemot högskolan och dess studentkår. 

Utgivande av examensbetyg antecknas i examensförteckningen. 
Studerande är berättigad att även annars erhålla av avdelningsförestån

daren undertecknat intyg över sina prestationer.
Sedan studerande avlagt erforderliga lärdomsprov och utfört diplomar

betet, kan han/hon av avdelningen anhålla om godkännande av diplomarbetet 
och om examensbetyg med anteckning om eventuell specialkompetens.

Lagliga förpliktelser är:
— hinderlöshetsintyg av avdelningen beträffande överlåtande av böcker, 

nycklar etc.
— hinderlöshetsintyg av tekniska högskolans studentkår.

20 §.

Har studerande genom sina prestationer visat sig äga synnerligen goda 
insikter och genom sitt diplomarbete ådagalagt särskild mognad och om
dömesförmåga, kan i examensbetyget införas, att examen blivit avlagd „med 
utmärkelse”.

Allmänna anvisningar angående denna anteckning utfärdas av forvalt
ningskollegiet.

Udåtandet med utmärkelse ges om det med prestationspoängen för kurserna 
i betygsbilagan vägda medeltalets helhetsdel är 4 eller större och om vitsordet 
för diplomarbetet är 4 eller högre.

21 §.
Betyg över avlagd diplomingenjörs- eller arkitektexamen berättigar till 

diplomingenjörs- eller arkitektgrad.

Kompletterande förhör 
22 §.

Den som i Finland avlagt diplomingenjörs- eller arkitektexamen är be
rättigad att komplettera sina studier vid högskolan genom att absolverá 
ytterligare kurser eller undergå förhör.

över godkänd prestation göres anteckning i examensförteckningen och 
utgives betyg, som skall undertecknas av lärare och kontrasigneras av av-
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delningsnotarie. Sålunda bestyrkt vitsord medför samma kompetens som 
vitsord i betyg över avlagd slutexamen.

Om de kompletterande prestationerna visar att vederbörande avlagt 
någon examen, som kan avläggas vid högskolan, utfärdar vederbörande 
avdelning på begäran betyg däröver.

II. Teknologie licentiat- och teknologie doktorsexamen

Licentiatexamen

23 §.
Den som i Finland avlagt diplomingenjörs- eller arkitektexamen, är berät

tigad att avlägga teknologie licentiatexamen.

24 §.
För avläggande av licentiatexamen erfordras kunskapsprov i minst två 

ämnen, av vilka det ena skall vara huvudämne.
I huvudämnet skall därjämte utföras ett särskilt forskningsarbete, genom 

vilket examinanden skall ådagalägga sin förmåga att använda vetenskapliga 
forskningsmetoder. Som forskningsarbete kan även godkännas litteraturforsk
ning som ådagalägger djup och kritisk förtrogenhet med någon till huvud
ämnets område hörande motivkrets.

I huvudämnet skall examinanden ådagalägga grundlig lärdom. Forvalt
ningskollegiet utfärdar allmänna anvisningar angående det totala arbets- 
pensum, som fordras för licentiatexamen.

25 S.
De ämnen, i vilka licentiatexamen avlägges, bör vara fackämnen vid 

högskolan. Begreppet fackämne får tolkas även på ovan i 8 § 3 mom. 
nämnt sätt.

26 §.
Ämneskombination för licentiatexamen godkännes av vederbörande av

delning. Kunskapsprov avlagt vid annan högskola som bygger på student
examen kan med avdelningens samtycke motsvara biämne.

21 §.
Avdelningen äger besluta om meddelande av undervisning för licentiat

examen.

28 §.
De kunskaper, som skall krävas för avläggande av licentiatexamen, 

fastställes i varje enskilt fall av vederbörande avdelning.
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Som delprestationer för licentiatexamen kan även godkännas sådana av 
studeranden före ingenjörs- eller arkitektexamen absolverade kurser 
icke antecknats som till slutexamen hörande prestationer.

Avdelningen besluter, huruvida och i vilken mån i licentiatexamen skall 
ingå praktiskt arbete på ingenjörs- eller arkitektnivå i anslutning till 
studierna.

På avdelningen ankommer även att godkänna ämnet för det i 24 § 
nämnda forskningsarbetet samt fatta beslut om godkännande av arbetet.

29 §.
Sedan examinanden avlagt de till licentiatexamen hörande kunskapspro- 
är han berättigad att av avdelningen erhålla examensbetyg, varav fram

går huvud- och biämnena, forskningsarbetets namn samt vitsorden. Detta 
betyg undertecknas av rektor och avdelningsföreståndaren.

Godkännande vitsord vid bedömning av kunskapsprov och forsknings
arbete är: med beröm godkänd och godkänd.

Godkännande antecknas i examensförteckningen.
Betyg över avlagd teknologie licentiatexamen berättigar till teknologie 

licentiatgrad.

som

ven

30 §.
I fråga om teknologie licentiatexamen gäller i tillämpliga punkter vad 

stadgats i 13, 16 och 19 §§.som

Avhandling och doktorsexamen

31 §.
Den som i Finland avlagt diplomingenjörs- eller arkitektexamen, är be

rättigad att vid högskolan avlägga teknologie doktorsexamen. För doktors
examen skall han avlägga i 24 § 1 mom. nämnda kunskapsprov samt ut
giva avhandling och offentUgt försvara densamma, så som nedan foreskrives.

32 §.
Avhandlingen skall vara en framställning av vetenskapligt värde angående 

något ämne inom ett vid högskolan företrätt läroområde.
Det språk, på vilket avhandlingen utgives, godkännes av avdelningen.

33 §.
Den som avlägger doktorsexamen kan till offentligt försvarande även 

lägga av honom i vetenskapliga publikationsserier eller tidskrifter eller på 
annat motsvarande sätt utgivna separata skrifter kortare sammandrag, en 
sammandragspublikation, som i formellt avseende betraktas som avhand
ling.

Sagda separata publikationer skall behandla samma vetenskapliga fråga
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eller f rågegrupp. Den sålunda sammanställda publikationen skall bedömas 
som en helhet, ha ett sådant vetenskapligt värde, som fordras av en 
avhandling.

Sammandragspublikationen skall innefatta en redogörelse för det behand
lade forskningsämnet, författarens forskningsresultat och förteckning över 
ovan nämnda separata publikationer och skall vid behov komplettera dessa 
publikationer för uppfyllande av det i föregående moment framställda 
kravet.

Framlägges såsom sagda separata publikationer arbeten som författaren 
publicerat tillsammans med andra och av dem icke framgår, vad som är 
författarens andel i dem, skall detta utredas i sammandragspublikationen.

34 §.
Den som avlägger doktorsexamen skall inlämna manuskriptet till av

handlingen till avdelningen för utlåtande. Efter att ha införskaffat sak
kunnigutlåtande kan avdelningen ge honom rätt att utgiva manuskriptet 
som avhandling. Avhandlingen skall försvaras vid offentlig disputationsakt. 
Lika skall förfaras då doktorsexamen skall avläggas på sätt i 33 § 1 mom. 
avses.

Avdelningsföreståndaren fastställer tidpunkten för disputationsakten.
Avhandlingen skall hållas tillgänglig på högskolan minst tio dagar före 

den offentliga granskningen.
Separata publikationer som ansluter sig till avhandlingen skall på sätt 

forvaltningskollegiet bestämmer hållas tillgängliga för granskning under den 
i föregående moment nämnda tiden.

35 S.
Avdelningen förordnar en eller två opponenter att granska avhandlingen 

och en av högskolans professorer att övervaka disputationsakten.
Disputationsakten begynner med en av författaren hållen kortfattad 

framställning, varefter opponenterna skall framställa sina anmärkningar.
Därefter skall det vara tillåtet även för andra att vid akten framställa 

muntliga eller skriftliga anmärkningar mot avhandlingen, vilka, om de ger 
anledning därtill, beaktas vid bedömningen av avhandlingen.

Vid disputationsakten skall finska eller svenska eller annat av avdel
ningen godkänt språk användas.

Disputationsakten får icke räcka längre än sex timmar.

36 §.
Efter verkställd offentlig granskning skall den av avdelningen förordnade 

opponenten eller, om de är två båda gemensamt eller var för sig, inom fyra 
veckor till avdelningen avgiva skriftligt utlåtande om avhandlingen och 
försvaret av densamma.

Yrkande om underkännande av avhandling skall framställas skriftligen.
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Berättigade att framställa sådant yrkande är opponent och medlem av av- 
delningskollegiet. Författaren skall beredas tillfälle att inom tid, som be
stämmes av avdelningen, skriftligen bemöta de gjorda anmärkningarna.

Härefter upptager avdelningen ärendet angående avhandlingens god
kännande och bedömningen av densamma till slutligt avgörande.

Vid ärendets handläggning vid avdelningen äger den av avdelningen för
ordnade opponenten eller opponenterna talan och rösträtt.

Avdelningen äger jämväl rätt att ärendets handläggning adjungera person 
som icke är medlem av avdelningen.

37 §.
Vid bedömning av kunskapsprov och avhandling är de godkännande vits

orden: med beröm godkänd och godkänd.

38 §.
Sedan avhandling blivit utgiven skall trehundratjugo exemplar över

lämnas till högskolan.
Har vid avläggande av doktorsexamen det i 33 § nämnda förfarandet 

följts, skall av envar av de separata publikationerna till högskolan över
lämnas minst trettio stycken. Avdelningen har rätt att i enskilda fall ändra 
antalet erfordrade exemplar.

39 §.
Den vars teknologie doktorsexamen godkänts av avdelningskollegiet, är 

berättigad att erhålla examensbetyg, varav framgår huvud- och biämnena, 
avhandlingens namn samt vitsorden. Betyget undertecknas av rektor och 
avdelningsföreståndaren.

Avläggandet av examen berättigar till teknologie doktorsgrad, som till
delas vid högtidlig promotion, om vars föranstaltande forvaltningskollegiet 
fattar beslut.

Forvaltningskollegiet kan på anhållan tilldela person teknologie doktors
grad även utan högtidlig promotion.

Den som vid högskolan vunnit teknologie doktorsgrad är berättigad till 
de insignier forvaltningskollegiet fastställt.

Angående rätt för högskolan att tilldela hedersdoktorsgrad är särskilt 
stadgat.

III. Rättsskydd 

40 §.
Den som är missnöjd med underkännande eller erhållet kvalitetsvitsord 

kan anhålla om rättelse hos den lärare, som bedömt studieprestationen. 
Anhållan skall framställas senast den fjortonde dagen från det studeranden 
fick tillfälle att taga del av bedömningen av sin studieprestation. Sagda fata-
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lietid upphör att löpa vid terminens slut och börjar ånyo löpa från början 
av följande termin.

Skriftliga prov skall bevaras ett år. Studerande äger rätt att på anhållan 
få en avskrift av sitt prov på egen bekostnad. Anhållan skall framställas 
inom sju dagar från det resultaten av studieprestationen offentliggjordes. 
Sagda fatalietid upphör att löpa vid terminens slut och börjar ånyo löpa 
från början av följande termin.

Läraren är förpliktad att vid anmodan meddela bedömningsgrunderna 
för varje förhörs del uppgiftsvis.

Studeranden bör ges tillfälle att ta del av bedömningen av sin studie
prestation inom loppet av en vecka efter offentliggörandet av resultaten. Denna 
tidpunkt bör meddelas i samband med offentliggörandet av förhörsresultaten.

41 S.
Den som är missnöjd med det beslut den lärare som bedömt studiepres

tationen avgivit med anledning av anhållan om rättelse, kan anhålla om 
rättelse hos professorn i ämnet. Anhållan skall framställas senast den sjun
de dagen från det den lärare, som bedömt studieprestationen, gav sitt be
slut. Sagda fatalietid upphör att löpa vid terminens slut och börjar ånyo 
löpa fråin början av följande termin.

Negativt beslut bör på begäran ges skriftligt och det skall motiveras.

42 §.
I sådan bedömning av skriftligt examensförhör, som skulle innebära, att 

studerande blir underkänd för andra gången, kan studeranden söka ändring 
hos examensnämnd. I bedömning, som innebär att studerande första gången 
blir underkänd i examensförhör kan han söka ändring, om han som grund 
för sina besvär framlägger synnerliga skäl. En förutsättning för ändrings- 
sökande är, att studeranden inom utsatt tid anhållit om ovan i 40 och 41 
§§ avsedd rättelse. Ändring skall sökas medelst skrivelse som inlämnas till 
avdelningens kansli senast den sjunde dagen från det professorn i ämnet gav 
negativt beslut.

43 §.
I muntligt förhör underkänd kan anhålla om skriftligt förhör. Anhållan 

skall framställas till läraren senast den sjunde dagen räknat från under
kännandet.

44 §.
Vid varje avdelning finnes en eller flera examensnämnder i enlighet med 

vad avdelningskollegiet beslutar. Om flera examensnämnder tillsättes, för
delar avdelningskollegiet läroämnena mellan dem. Till varje examensnämnd 
utses, för ett läsår i sänder, av avdelningskollegiet en till avdelningen hö
rande professor eller biträdande professor till ordförande samt för varje 
ämne eller ämnesgrupp dessutom en lärare vid avdelningen ävensom supple-
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anter för dessa samt av studerandena vid avdelningen likaså för varje ämne 
eller ämnesgrupp en representant för studerandena och en suppleant för 
denne. Medlem som representerar studerandena utses av studerandena vid 
avdelningen vid möte som sammankallas av avdelningsföreståndaren. Då 
fråga är om besvär anförda av studerande, som bedriver fortsatta studier, 
är i stället för vederbörande av studerandena vid avdelningen utsedda repre
sentant en av de studerande, som bedriver fortsatta studier, utsedd repre
sentant medlem av nämnden. Denna medlem utses av de studerande vid 
avdelningen, som bedriver fortsatta studier, vid möte sammankallat av av
delningsföreståndaren .

Ändringsansökan behandlas av ordförande tillsammans med representanter 
för lärare och studerande som utsetts för ifrågavarande ämne eller ämnes
grupp.

45 §.
De som utför diplomarbeten skall, om de så önskar, beredas tillfälle att 

taga del av det utlåtande, som avgives till avdelningskollegiet angående 
diplomarbetet, minst en vecka innan det föredrages samt att med anledning 
av utlåtandet avgiva, skriftligt bemötande, vilket skall bringas till avdelnings- 
kollegiets kännedom då det handlägger ärendet.

46 §.
De som utför licentiatarbeten skall, om de så önskar, beredas tillfället 

att taga del av det utlåtande, som avgives till avdelningskollegiet angående 
licentiatarbetet, minst en vecka innan det föredrages, samt att med anled
ning av utlåtandet avgiva skriftligt bemötande, vilket skall bringas till avdel- 
ningskollegiets kännedom då det handlägger ärendet.

47 §.
Besvärsskrift skall tillräckligt individualiseras och besvärsgrunderna an-

Nämnd kan, om dess beslut är enhälligt, besluta, att icke behandla 
besvär, som icke individualiserats eller som uppenbart är utan grund. 

Samtliga av nämnd fattade beslut skall meddelas högskolans rektor.

givas.

IV. Särskilda stadganden 

48 §-
Har person vid högskola utomlands avlagt examen, som motsvarar hög

skolans diplomingenjörs- eller arkitektexamen, kan undervisningsministeriet, 
efter att ha hört förvaltningskollegiét, berättiga honom att avlägga tekno
logie licentiat- eller teknologie doktorsexamen.
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49 S.
Då studerande utan att avlägga examen avgår från högskolan, erhåller 

han på begäran betyg därom. I detta antecknas även av honom avlagda 
kunskapsprov. Betyget undertecknas av avdelningsföreståndaren och kontra
signeras av notarien.

Åt den, som jämlikt förordning godkänts att åhöra föreläsningarna vid 
högskolan, skall vederbörande lärare på begäran utfärda intyg över absol
verade studier.

50 §.
Formulär för examensbetyg faställes av forvaltningskollegiet.

51 S.
önskar någon i något av de 22, 23, 31, 39 eller 48 §§ avsedda fallen 

fortsätta sina studier för att komplettera dem eller för att vinna högre lärd 
grad, skall han anmäla sig på högskolans kansli för inskrivning i högskolans 
matrikel, och i fråga om honom gäller även i övrigt i tillämpliga delar vad i 
44 § 2—6 mom. förordningen den 6 februari 1953 om tekniska högskolan 
(72/53) stadgas angående anmälning.

52 S.
Då undantagsförhållanden råder i landet, kan undervisningsministeriet, 

på framställning av forvaltningskollegiet, medgiva interimistiska lättnader 
i och avvikelser från bestämmelserna angående examina i denna examens- 
stadga.

53 §.
Närmare bestämmelser angående tillämpningen av denna examensstadga 

utfärdas av forvaltningskollegiet.

54 S.
Genom denna examensstadga upphäves statsrådets beslut den 12 feb

ruari 1953 angående fastställande av examensstadga för tekniska högskolan 
(96/53) jämte alla senare gjorda ändringar i och tillägg till densamma.

Forvaltningskollegiet äger rätt att i fråga om de studerande, vilka stu
derar vid högskolan vid tiden för denna examensstadgas ikraftträdande, 
bevilja avvikelser från bestämmelserna i denna examensstadga, så ock att 
för övergångsperioden fastställa även "andra bestämmelser, vilka skiljaktig
heterna i den tidigare och den nya examensstadgan ger anledning till.
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Lärare och studerande kommer sinsemellan överens om ämnet för 

diplomarbetet. Ämnet bör väljas så att det anknyter till den långa läro
kursens uppgiftsområden.

Ansökan om diplomarbete kan göras då de till examen hörande kurserna, 
160 prestationspoäng, har avlagts eller då högst 20 prestationspoäng saknas 
av dessa.

1 .
Diplomarbetet utförs under ledning av läraren (professor, bitr professor 

eller docent) i det av studeranden valda fackämnets långa kurs eller någon 
annan av honom föreslagen lärare i högskolan.

Handledning vid diplomarbetet kan ges av någon av arbetets ledare 
godkänd person, som är insatt i ämnet.

I examensbetyget antecknas ledare av diplomarbetet.

Diplomarbetet torde inte påbörjas förrän ansökan om ämnet har gjorts, 
men det förberedande arbetet för ämnesvalet kan utföras före ansökan om 
diplomarbete.

Diplomarbetets ledare, handledare och ämne fastställs av avdelningen till 
vilken studerande hör.

3 §.
Diplomarbetet är ett lärdomsprov, för vilket arbetet i första hand bör 

utföras inom högskolan, men kan utföras även utanför högskolan. I vartdera 
fallet bör ämnet överenskommas och fastställas enligt §§ 1 och 2 ovan.

Studerande är skyldig under den tid diplomarbetet utförs lämna redo
görelse för arbetets framåtskridande i den av läraren bestämda utsträck
ningen.

4 §.
Diplomarbetet kan gälla ett separat ämne eller vara ett grupparbete. 

Om diplomarbetet utförts som grupparbete, bör studerande visa sin egen 
andel av arbetet och han/hon skall uppvisa en bestämd del av grupparbetet 
som sitt diplomarbete.

Diplomarbetet skall avfattas på finska eller svenska, då diplomarbetet 
är ett i förordningen (113/23) avsett mognadsprov för prövning av kun
skaper i finska och svenska. Fullständiga kunskaper i finska eller svenska
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Allmänna bestämmelser angående utförandet av diplomarbete 
enligt examensstadgan § 17 moment 4

Godkänt av forvaltningskollegiet den 11.9. 1972
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skilt avlagd språkexamen den person ha, som har fått sin skol
utbildning samt avlagt mognadsprovet i sin akademiska slutexamen på 
ifrågavarande språk.

anses utan

5 S.
Diplomarbetet är en examensuppgift som till sin arbetsmängd mot- 

kurs på 20 prestationspoäng. Redogörelsen för arbetet bör görassvarar en
snyggt, texten skall skrivas på maskin.

På arbetets yttre får ändå inte ställas sådana krav, som förorsakar 
oskäliga kostnader.

6 §.

Bedömning och godkännande av diplomarbetet bör skriftligen ansökas 
av avdelningskollegiet. Ansökan och arbetet bör lämnas till avdelnings- 
kansliet i god tid före det sammanträde, på vilket arbetet bedöms.

Om studerande önskar använda sig av § 45 i examensstadgan, bör 
därom samtidigt skriftligen meddelas.

7 §.
Diplomarbetet är ett offentligt lärdomsprov, som skall finnas tillgängligt 

på avdelningen.
Om eventuell publicering av diplomarbetet skall studeranden, ledaren 

och handledaren komma överens om sinsemellan.
Diplomarbetet skall lämnas i två exemplar till avdelningen.

8 §.

I fråga om patent av uppfinning, som gjorts i samband med diplom
arbetet, iakttas den allmänna patentlagstiftningens bestämmelser.

Patentlagen (550/1967), Patentförordningen (4/1968) och Lagen om 
rätt till av arbetstagarna gjorda uppfinningar (656/1967).

Likaså följes i frågor gällande upphovsrätten den allmänna lagstiftningen 
gällande upphovsrätt.

Lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (404/1961), 
Lagen om rätt till fotografi (405/1961) om tillämpningen av lagarna. 
Förordningen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk samt 
rätten tUl fotografi (441/1961) och Förordningen om bringandet i kraft av 
det i Bryssel 1948 granskade generalavtalet i Bern om skydd av litterära 
och konstnärliga verk.

Dessa frågor bör klargöras för studeranden innan diplomarbetet på
börjas.

9 S.
Avdelningarna ger enligt § 17 moment 4 vid behov närmare anvisningar.
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