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Pääkirjoitus

Kuva: Aleksi Eilo

Niin kuin hyvin tiedetään, on Suomen yli-
opistokiinteistöt oy kaikkivaltias, kaikkitie-
tävä ja kaukaa viisas. Niinpä se oli aikanaan 
antanut Konetalon ylimpien kerrosten tyhjen-
tyä teknillisen yliopiston opetus- ja tutkimus-
tiloista. Tapansa mukaisesti koettivat opiske-
lijat ja henkilökunta kaikkensa ponnistaen 
keskeyttää sen työn, mutta järkähtämättä se 
ajoi yliopiston pois niin laajalta pinta-alalta 
kuin katsoi tuleviin tarkoituksiinsa sopivak-
si. Muuan virkamies huomasi ensimmäisenä, 
miten pitkälle oli ulottunut kaikkivaltiaan 
katse. Hän oli Etelä-Hervannan koulun reh-
tori, ja koulunsa homehduttua hän huomasi 
Konetalon erittäin sopivaksi evakkopaikaksi.

Nyt kun yhteiseloa koululaisten kanssa on 
kestänyt jo usemman kuukauden, voidaan 
huomata, että kyllähän siihenkin totuttiin. 
Vaikka Konetalon lasiovien takana kulkee 
jos jonkin kokoista vipeltäjää, teekkarit elä-
vät melko lailla kuin ennenkin. Jos tuhatkun-
ta peruskoululaista ei tuntunut missään niin 
pian nähdään miltä tuntuu kun parikymmen-
tätuhatta jos jonkin tieteenalan opiskelijaa 
ryhtyy harjoittamaan tiedettään samassa yli-
opistossa kuin me.

Positiivista asennetta yhdistymiseen on kyl-
vetty jo toista vuotta aktiivisesti ja kyllä se on 
tuottanut tulosta. Uudella yliopistoyhteisöllä 
tuntuu olevan jo hyvä meininki päällä. Toivo 
elää - ehkä tästä tuleekin ihan ok juttu.

Tämä lehtinen on viimeinen Tampereen 
teknillisen yliopiston kampuksella julkais-
tava KoRKkiruuvi. Lehden tai sen sisällön 
laatu tuskin on muuttumassa ainakaan pa-
rempaan suuntaan, mutta palautetta otetaan 
aina vastaan lehden toimituksen viralliseen 
palautelaatikkoon Koneenrakentajakillan 
kiltahuoneella. Tämä on myös viimeinen toi-
mittamani KoRKkiruuvi, ja ensi vuonna mi-
näkin voin sanoa, että ennen ruuvi oli sentään 
kunnollinen. Toivottavasti lehti pääsee hyviin 
käsiin ensi vuonna ja toivottavasti maailmaan 
saadaan vielä joskus rauha.

Petteri Niemi 
Päätoimittaja

KUKA VETÄÄ??

Lehden sivuilla on kuvia, joiden yhteydestä löytyy kysymys: 
"KUKA VETÄÄ??" Tunnista vetäjät ja kirjoita vastaukse-
si sivunumeroiden mukaan järjestettynä KoRKkiruuvin 
palautelaatikkoon Koneenrakentajakillan kiltahuoneelle. 
Bonus-tehtävänä on tunnistaa kansikuvan vetohenkilö. 
Vastaajien kesken arvotaan palkintoja kevään aikana.
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Etuveto

Köydenveto

Laboratorion vetäjä

Moniveto

Neliveto

Takaveto

Traktoriveto

Vedin

Vedonlyönti

Vedonpoisto

Front-wheel-drive (FWD)

Tug of war

Head of Laboratory

Polypull

Four-wheel-drive (4WD)

Rear-wheel-drive (RWD)

Tractor pulling

Handle

Beating the pull

Pull removal

Tuntuuko, että veto alkaa olla lopussa? Eikö 
elämässäsi ole enää riittävästi vetojännitystä? 
Siltä varalta, että päätä lähteä etsimään sisäis-
tä vetäjääsi ulkomailel, KoRKkiruuvin toimi-
tus on koonnut pienen sanakirjan kuvineen 

Vetosanasto - Tensile Glossary
suomi-englanti

auttamaan onnen etsimisessä. Tästä löydät 
sanat ja fraasit joka tilanteeseen, nämä aukea-
mat kannattaa kopioida vaikka takin taskuun 
niin sanasto on mukana aina, jos veto yllättää.

Oikeaoppinen vedonpoisto (pull removal) kovan vedon jälkeen.

KUKA VETÄÄ??

KUKA VETÄÄ??
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Vedä ja karhu

Vedätys

Veto

Veto-oikeus

Vetokoe

Pull and Bear

Spoofing

Pull

Right to pull

Tensile testing

Kovaa vetoa.

KUKA VETÄÄ??

Pulldog 

Tensile strength 

Trombone 

Pull money 

Tensile specimen 

Pull tip

Veto of Vimpeli

Vetokoira 

Vetolujuus 

Vetopasuuna 

Vetoraha 

Vetosauva 

Vetovihje 

Vimpelin Veto
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Tietoisku: Traktoriveto

Tractor pulling eli suomalaisittain trak-
toriveto, on moottoriurheilulaji, jossa 
traktori tai muu vetoajoneuvo vetää maa-
radalla mahdollisimman pitkän matkan 
jarruvaunua, jonka kuormitus kasvaa 
vetomatkan edetessä. Rata on 130 metriä 
pitkä (turva-alue mukaan luettuna) ja 10 
metriä leveä. Full pull eli täysi veto saa-
vutetaan, kun traktori on vetänyt jarru-

vaunua vähintään 100 metriä. Full pullin 
vetäneet menevät finaaliin eli pull offiin, 
joka ajetaan alkukisaa raskaammilla vau-
nun asetuksilla. Pull-offissa pisimmälle 
vetänyt on luokan voittaja.

(Lähde: Wikipedia)

Traktorivetoa virtuaalitodellisuudessa

KUKA VETÄÄ??
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Mitä ensi vuonna juodaan?
Mikä on mielestäsi analyyttisten ratkaisu-
jen asema nykyaikana?

Työelämä kertoo sitten.

Killassa on ensi vuonna kaksi merkittävää 
vuosijuhlaa. Mitä erikoista olet suunnitel-
lut limumiesten liiton 4-vuotisen taipaleen 
juhlistamiseksi?

Ne ovat vielä päässä muhimassa, jotain kivaa 
keksitään kyllä.

… entä Koneenrakentajakillan 52-vuotis-
juhlia varten?

Jotain kivaa keksitään sinnekin.

Mitä erityishaasteita uskot tuplajuhlavuo-
den tuovan?

En näe mitään sen suurempia erityishaasteita. 
52 ja 4 ovat kuitenkin lähes pyöreitä lukuja, 
joten on juhlan aika.

Miten aiot kehittää liiton toimintaa hallin-
takaudellasi?

Jotain häppeninkiä vois liiton kesken mah-
dollisesti järjestää.

Minkä makuisena nautit jaloviinasi?

Vääpeli on oikeastaan paras, mutta kun sen 
saatavuus loppuu, niin toki yksitähtisenä.

Kuinka paljon on paljon?

PALJON.

Pittääkö olla jatkot?

Tottakai, luonnollisesti.

Toimituksen  osa-aikainen apu-
lainen haastatteli taannoin tapaa-
maansa mysteerihenkilöä:

Miltä nyt tuntuu?

Vähän tuntuu siltä, että pikkasen enemmän 
ois voinu nukkua viime yönä.

Erityisvahvuutesi limumiehenä?

Vetoisuus, tunnollisuus ja ahkeruus.

Näkyvin tunnusmerkkisi?

Kaljalta haisevat haalarit.

Minkälainen on lempijännityskenttäsi mie-
livaltaisessa palkin poikkileikkauksessa?

Vetojännitys on ihan kiva.

Mikä on lempi kuormitustilanteesi?

Pistevoima riittää tähän hätään, kun ei jaksa 
kovin monimutkaisia ajatella.

Kuinka suuri on mielestäsi kohtuullinen 
normaalijännitys yksiakselisessa vetosau-
vassa?

Hyvin sitä vetoa siihen menee.

Kuvan tölkki on esimerkkit-
ulos harvinaisesta ilmiöstä, 
jossa kappaleeseen kohdis-
tuu yhtä aikaa sekä veto että 
puristus.
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Lämpötekniikkamiehen värityskir-
jan ratkaisut

Tehtävät KoRKkiruuvin numerossa 2/2018

Tehtävät ratkaistiin numeeristesti kaupallisella ANSYS Fluent -ohjelmistolla, jotta saataisiin ai-
kaan mahdollisimman näyttäviä värikuvia.

Laskenta-ajan säästämiseksi geometria ja tehtävä mallinnettiin kaksiulotteisena ja pyöräh-
dyssymmetrisenä. Verkottamiseen eikä verkkoriippumattomuuden ja laskenta-alueen koko 
riippuvuuden tutkimiseen ei tuhlattu aikaa. Muutenkaan laskentaan ei juuri ehditty panostaa 
liikaa. Massa- ja energiataseet jaksettiin juuri ja juuri tarkistaa.

Toimitus kehottaa suhtautumaan ratkaisuihin kriittisesti.

Valitettavasti virtauslaskijamme ei ole vielä oppinut laskemaan transientteja tehtäviä kaupalli-
silla ohjelmistoilla, eikä ehdi käsin lähteä niitä pyörittelemään, joten ratkaisu ei ole saatavilla.

Oikeat ratkaisut saunatehtävään:

Oikeat ratkaisut limutykkitehtävään:

Keskimääräinen nopeusvektorikenttä

Painejakauma suhteessa normaali-ilmanpaineeseen (=reipas 100 000 Pa/KVG)

Turbulenssia voi kuvata vaikka näin:

Tölkkiin vaikuttava voima: Kyllä siihen joku voima vaikutti. Oisko ollu vetovoima.
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