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sen ruuvisi pääkirjoituksesta ei
tule liian raskasta luettavaa.

T

ampere, Hervanta, Tampereen teknillinen yliopisto,w
siellä majailevien teekkareiden elinympäristö ja Suomen tieliikennelainsäädäntö ovat juuri
nyt ankaran muutoksen kourissa. Sinä olet päättänyt tulla keskelle tätä muutosta opiskelemaan
konetekniikkaa. Se ei ole huono
päätös. Itse olisin samassa tilanteessa enemmän kuin innostunut
näkemään, mitä kaikkea muuttuva maailma ympärilleni vielä keksii.
Ennen Tampereen teknilliseen korkeakouluun tultiin pitkäksi aikaa.
Opiskelu on sen verran hienoa aikaa, ettei sitä malttaisi lopettaa
vielä viiden lyhyen vuoden jälkeen.
Nyt kuitenkin ympäristö painostaa teekkareita valmistumaan ja
ikiteekkariuden tilalle on keksitty
muita keinoja pitkittämään tässä
laitoksessa vietettyä aikaa. Tästä
kerron lisää KoRKkiruuvin seuraavassa numerossa, jotta ensimmäi-

Kädessäsi on siis Fuksiruuvi. Se
on jokaisen Koneenrakentajakillan fuksin ensimmäinen kiltalehti;
kevyt fukseille suunnattu KoRKkiruuvin erikoisnumero, joka auttaa
fuksia selviämään ensimmäisestä
vuodestaan TTY:llä. Aiemmin lehti on toimitettu fukseille postitse
muun tervetulomateriaalin mukana, mutta nykyään tuon materiaalin ollessa vain sähköisessä
muodossa fuksit saavat orientaatioviikon aluksi vielä pari päivää
aikaa valmistautua lehden saapumiseen.
Aina kun kuulet uuden KoRKkiruuvin ilmestyneen, siirry suorinta tietä kiltahuoneelle kulkematta
lähtöruudun kautta. KoRKiruuvi
on aina ajan hermolla ja siksi parhaimmillaan uunituoreena luettuna. Ruuvista saat katsoa killan
parhaat juorut, asiallisimmat artikkelit ja myös tuoreimmat muistot menneistä hetkistä. Haluan
vielä mitä sydämellisimmin toivottaa sinut tervetulleeksi KoRKkiruuvin lukijaksi. Voin vakuuttaa,
että sitä vaihetta elämästäsi et tule
katumaan.
Petteri Niemi,
Päätoimittaja
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KoRKki auki!

K

oneenrakentajakilta, lyhyemmin KoRK, on Tampereen teknillisen yliopiston
konetekniikan opiskelijoiden oma
ainejärjestö eli kilta, jonka jäseneksi sinun kannattaa liittyä heti
lukuvuosimaksun
maksamisen
yhteydessä. Killan ensisijaisena
tehtävänä on yhdistää alan opiskelijoita, ajaa jäsentensä etua ja
toimia opiskelijoiden yhdyssiteenä teollisuuteen sekä muihin alan
toimijoihin. Näkyvin osa killan toimintaa on kuitenkin yleensä sen
tarjoamat ja järjestämät palvelut ja
tapahtumat.
Koneenrakentajakilta on TTY:n
illoista toiseksi vanhin: tänä syksynä juhlitaan 51 vuoden ikää.
Killan pitkän historian varrelta on
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jäänyt elämään perinteitä, joista
osa on hengissä edelleen. Näistä
perinteistä mainittakoon syksyn
varmasti paras opiskelijasisävesiristeily KoRK-Cruising, joka järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 1980 ja järjestetään myös tänä
vuonna Pyhäjärvellä torstaina 6.9.

sekä kohdekaupungin kulttuuriin
ja nähtävyyksiin hauskanpidon
kautta. Fuksivuoden tapahtumista kannattaa ottaa kaikki irti, sillä aktiivisella osallistumisella teet
Koneenrakentajakillasta
kodin,
josta on jo valmistuneenakin vaikea lähteä pois.

Fuksille syksyn tärkeimpiä tapahtumia ovat killan omat Fuksisitsit
sekä Fuksi-XQ, joissa tutustutaan
pariin tärkeimpään teekkarikulttuurin kulmakiveen - sitseihin ja
ekskursioihin. Sitsit on akateeminen pöytäjuhla, jossa nautitaan
ruokaa ja juomaa sekä lauletaan
niin, että vähintään koko kortteli raikaa. Ekskursio taas tarkoittaa opintomatkaa, jolla tutustutaan esimerkiksi alan yritykseen

KoRKkilaisten fyysinen koti, kiltahuone, on varsinkin koulupäivinä tärkein killan tarjoama palvelu. Siellä jokainen killan jäsen voi
nauttia kahvia huokeaan 20 sentin hintaan, kuunnella musiikkia,
pelata korttia tai pleikkaripelejä,
keskustella ajankohtaisista aiheista tai ehkä jopa opiskella. Onhan
kiltahuone myös mainio paikka
hörppäillä virvokkeita iltaisin opiskelijatovereiden seurassa. Viime

vuonna remontoidun kiltahuoneen
sohvat hohtavat uutuuttaan ja
ovat muuten viime vuonna suoritetun tutkimuksen mukaan koulun
korkeimmat merenpinnasta mitattuna. Sohvien lisäksi kiltahuoneella sinua odottavat uusin Tekniikan
maailma, Aku Ankka, Cosmopolitan, Tiede-lehti, mukavat ihmiset
ja lämmin tunnelma, eikä koko
kampukselta oikeastaan löydy parempaa paikkaa.
Toimituksen suosittelemat tapahtumat:
1. Turska-XQ
2. Kirkkarit
3. KoRK-Cruising
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•

Puheenjohtajan palsta
KoRKin hallituksen tehtävänä on
huolehtia, että jäsenet viihtyvät
koululla. Hallitus järjestää vuoden aikana useita tapahtumia,
joissa pääset nauttimaan hyvästä
seurasta.
Tapahtumakalenterissa törmää useimmiten sitseihin
tai saunailtoihin, mutta yhtälailla
myös muihin mukaviin illanviettotilaisuuksiin. Killan jäseneduista
pääset nauttimaan, kun maksat
erittäin edullisen (5e) vuosittaisen
jäsenmaksun (wink wink), mikä
hoituu helposti lukuvuosi-ilmoittautumisen yhteydessä.

O

nnittelut myös minun puolestani, että olet päässyt
TTY:lle lukemaan konetekniikkaa! Olet jo toivottavasti törmännyt kiltamme lyhenteeseen
KoRK, joka tarkoittaa siis Koneenrakentajakiltaa. KoRK on koneteekkareiden etujärjestö, joka
huolehtii pääsääntöisesti konetekniikan opiskelijoiden viihtyvyydestä koululla ja sen ulkopuolella.
Kiltamme täyttää kuluvana vuonna 51 vuotta ja olemmekin yksi
TTY:n vanhimmista killoista. Jäseniä oli viime keväänä reilusti yli
400. Jotta näin suuren järjestön
toiminta on mahdollista, valitsevat
killan jäsenet ennen joulua hallituksen päättämään killan toiminnasta.

6

Hallitushommiin kannattaa hakea
jo heti fuksivuonna, koska silloin
saat olla mukana kehittämään
kiltaamme alusta lähtien. Lisäksi
pääset tekemään useita haastavia
tehtäviä, joista tulee olemaan varmasti apua työelämässä, sillä aktiivinen toiminta kiltajärjestössä
on ISO plussa CVssä.

Kuka
se
hallitus
oikein
on?

•

•

•

Nyt, kun pakollinen höpinä kiltahommista on pidetty, voin toivottaa
teille maagista fuksivuotta! Olkaa
aktiivisia ja tutustukaa rohkeasti
toisiinne, sillä oikea fuksivuosi on
vain kerran elämässä!

Hallitus koostuu tänä vuonna
kymmenestä hallituksen jäsenestä, jotka toimivat oman sektorinsa vastaavina. Heidän lisäksi hallituksessa toimii toistakymmentä
toimaria eli toimihenkilöä hallituksen apuna.

Joona Saari
Hallituksen puheenjohtaja
Koneenrakentajakilta ry

Eri sektoreiden lisäksi hallituksessa puuhastelee sihteeri, puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. He koittavat potkia muita
hallituslaisia tekemään omat
hommansa.

•

Taloussektori huolehtii, että
killan rahankäyttö noudattaa
kirjanpitolakia (ei siis kauheesti ainakaan ”pestä rahaa”).
He myös laskuttavat yhteistyökumppaneita ja maksavat killan laskut.
Tapahtumasektori järjestää jäsenille tapahtumia, jossa pääsee tuulettamaan aivoja raskaiden koulupäivien jälkeen.
Yrityssektori huolehtii, että kiltamme yhteistyö sujuu firmojen kanssa. Yrityssektorin toimintaan pääset tutustumaan
heti vuoden alussa, kun haalariprojekti starttaa. Ps. Olkaa
nohevia: mitä nopeampi, sitä
nopeampi. On kuulemma melko perseestä, jos haalarit saadaan vasta vuoden 2019 puolella.
XQ-sektori huolehtii, että vuoden aikana päästään kiertämään maapalloa ja tutustumaan samalla eri firmoihin.
Useimmiten kuitenkin pysytään Suomen naapurivaltioiden rajojen sisäpuolella. Fuksi-XQ tulee taas syksyllä! Tätä
reissua et halua missata!
Fuksisektorin
fuksi-ihmiset
olettekin jo toivottavasti tavanneet. He huolehtivat, että teillä fukseilla on hyvä olla ja että
pääsette osaksi hienoa teekkarikulttuuria. Fuksi-ihmisiä
ei kuitenkaan kannata yrittää juottaa pöydän alle, koska
huhujen mukaan heidän sisällään on pieniä pesusieniä,
jotka imevät itseensä kaiken
juodun alkoholin.
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KoRKeasaaren vartijat

Tervetuloa TTY:lle. Me olemme
killan fuksi-ihmiset Janna ja Eevertti, elikkäs
juuri ne tyypit, jotka ovat olemassa juuri teitä ensimmäisen
vuoden opiskelijoita varten. Järjestämme teille kaikenlaista ohjelmaa, leimaamme fuksipassejanne ja opastamme teitä yhdessä tutoreiden
kanssa opiskelijaelämän alkuun TTY:llä. Fuksivuotenne ajaksi voittekin
korvata Googlen, Wikipedian ja Aamulehden puhelinnumeroillamme. Meidät
tavoittaa usein myös kiltahuoneelta, joten rohkeasti vaan nykimään hihasta,
jos jokin asia askarruttaa. Lähtekää vain rohkeasti mukaan kiertämään
tapahtumia, tutustumaan uusiin ihmisiin ja hankkimaan samalla uusia muistoja, kavereita sekä tietysti niitä tärkeitä fuksipisteitä.
Nähdään elokuussa t. Janna ja Eevertti
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Morjens! meitsi on Jarno Kuitunen, toista vuotta aloittava koneteekkari Vaasasta. Opiskelurutiiniini koostuu rankasta lukemisesta
ja niukasta vetämisestä, ja siten minut saattaakin illan hämärtyessä
bongata KoRKin kiltahuoneelta pelaamasta beer pongia. Viime
vuosi olikin kohtuullisen vauhdikas, ja tapahtumista huonoiten
mieleen jäi Kirkkarit, joilla reilun kolmen päivän pituinen keittolounas huipentui jäätävään krapulaan. Opiskelun ja vetämisen
ohella kannattaa kuitenkin keskittyä olennaiseen, eli syömiseen, ja
tällöin en voi kuin suositella Ravintola Newtonin sapuskoja. Ja jos
kaikkien opiskelijarientojen ohella jää vielä vapaa-aikaa, kehottaisin suuntaamaan Pyynikin rannassa olevaan Jalkasaareen, jossa
on mukava ottaa aurinkoa ja nauttia kesäilloista. Kannattaa ottaa
fuksivuodesta kaikki irti, toista ei tule! Syksyllä nähdään, tervetuloa
TTY:lle!

TUT-orit
Tässä on esitelty vuoden 2018 tutor-kaarti. Tutorit ovat halunneet kertoa itsestään varsin vapaamuotoisesti, mutta jos teksti vaikuttaa vastauksilta kysymyksiin, lauseet saaattavat olla vastauksia seuraaviin:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nimi
Vuosikurssi
Lempikouluruoka (Tampereen opiskelijaruokaloissa)
Paras paikka Tampereella
Paras paikka TTY:llä
Paras teekkari-/fuksikokemus; jos paras on teekkarikaste niin kerro
myös toiseksi paras
7. Lapsuuden haaveammatti
8. Jos olisit fuksi, mitä tekisit nyt, syksyllä tai fuksivuonna
Ilkka Viita-aho
Kolome
Kana ja darrariisi
Näsinpuisto
Sähkötalon kellarikerros
1. Teekkarikaste 2. Fuksiwappu
Palomiäs
Viettäisin tapahtumarikkaan fuksivuoden ja lähtien mukaan itseään kiinnostavaan toimintaan esimerkiksi killassa
tai kerhoissa. TTY:llä löytyy jokaselle jotain!

Mert Salahaddin Hasan
2. vsk
Paras kouluruoka on Konehuone Fusionilta naudan ulkofileepihvi ja ranskalaiset
Tampereen parhaaksi paikaksi voin sanoa että kyllä se
on Hervanta
Tty:llä paras paikka on Tutlab, kun siellä saa tehdä juuri
semmoisen projektin kuin haluaa
Paras fuksikokemus on ehdottomasti teekkarikaste,
mutta myös koulun alussa oleva fuksiwunderunde oli
mahtavaa.
Lapsuudessani halusin olla ammatiltani jalkapalloilijaksi
mutta se jäikin lopulta harrastukseksi ja päädyin tty:lle
opiskelemaan.
Jos olisin vielä fuksina niin panostaisin teekkariwappuun
enemmän.
Ola-Pekka Laiholahti
Kaikki vegesafka
Bussipysäkki, IKEA ja julkinen wc

Nimi: Norbert Papp

Kiltahuone ja jätelavat

Vsk: 2

Kaste on tietenkin ykkösenä, kovana
kakkosena taitaa tulla aamuverryttely

Lempiruoka: rapeat kalapalat
Lempi paikka tre: hervanta
Lempi paikka tty: Lanitan kerhohuone
Paras kokemus: kaste ja kirkkarit
Lapsuuden haaveammatti: astronautti
Jos olisin fuksi: tekisin fysiikan raportit ajoissa
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Eläintenhoitaja (ei ollu mitään muistikuvaa tällaisesta niin piti tehdä ammattitesti)
Ottaisin kaiken ilon irti fuksivuodesta,
se on varmastikin opiskeluajan yksi
ikimuistoisimmista vuosista.
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Otto Valle

Sami Rintamäki

2 vsk

1+1

Newtonin nugetit ja ranet

Siivet

Koskipuisto

Koskenranta

Kampusareenan jumalaiset säkkituolit

Bommari

Kasteen jälkeen ehdottomasti syksyn fuksiwunderunde

JUNTTARIT ja fuksibändi <3

Kaikki muu kuin tubenomi

Nyt soittaisin kitaraa ja palaisin auringossa, syksyllä tutustuisin fukseihin ja fuksivuonna osallistuisin TTY:n kiltojen ja
kerhojen tarjoamiin aktiviteetteihin.

Aktiivisesti osallistuisin kaikkeen menoon enkä stressaisi koulusta niin paljon

Lisätietoa:
Olen kotoisin Kangasalta ja ai niin, vaatekaapistani löytyy
vielä AuTekin keltaiset haalarit, mutta Koneen punaiset
näyttivät kivemmalta, joten tömpsähdin tänne näiden muiden sekaan. Ajasta TTY:llä voin sanoa, että silmäni avautuivat fuksivuonna sille, että opiskelu on ihan kivaa, mutta
vapaa-ajalla on kivempaa. Menkää tapahtumiin ja pitäkää
hauskaa, sillä fuksivuosi on kerran vaan :)

Erik Snellman 2.vsk

Riku Mykkänen
2.vsk
Lempikouluruoka perjantain wingssisetit
Paras paikka tampereella on tottakai Herwood
Paras paikka TTY:llä on se paikka missä kyseisellä hetkellä on beer pongit tulilla
Paras kokemus tottakai teekkarikaste ja koko
wabun aika, mutta myös FuksiWundeRunde oli
mahtava
Lapsuuden haaveammatti oli varmaan formulakuski
Jos olisin fuksi niin nauttisin fuksivuodesta
kaikin siemauksin (pun intended)
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Heipähei! Oon nimeltäni Erik elikkä
siis eki ja oon jyväskylästä alkujaan
kotoisin oleva ihmismäinen olento,
joka on jostakin syystä päätynyt
teidän tutoriksi. Talvisin harrastelen laskettelua ja kesällä skeittaan
(molemmissa aika matalalla tasolla)
ja välillä tulee tehtyä kaikennäköstä muutakin (kts. Aamulehti
12.10.2017). Mun lempiruoka on
mikä tahansa ilmainen ruoka, mutta
TTY:n ruokaloista pisimmän korren
taitaa vetää konehuoneen siivet,
mitkä polttelevat kivasti ja vievät
darran mennessään. TTY:lla on myös
monia hienoja paikkoja ja niistä
on hankala valita parasta, mutta
sanotaan nyt että konetalon aulan
sohvat. Paras kokemus fuksivuonna
oli yllättäen teekkarikaste ja siitä
seuraavia on varman FuksiWundeRunde ja kirkkarit. Mun lapsuuden
haaveammatti oli varmaankin sama
työ mitä isi tekee (suunnitella koneita) ja kakkosvaihtoehtoani en kyllä
muista. Jos joutuisin (tai oikeastaan
pääsisin) olemaan fuksi jälleen,
niin kävisin kaikissa mahdollisissa
häppeningeissä missä ehtisin, koska
fuksivuosi on ainutkertainen kokemus, mistä kannattaa ottaa kaikki
irti. Ei kait tässä muuta että pitäkää
hauska kesä ja nähään syksyllä!

Lisäks, voitte tulla nykimään mun punakeltaisesta hihasta,
jos tarvitsette sedän mielipidettä asioihin TTY:llä liittyen!
Sampo Lehtinen, n. Vsk.
Punainen thai curry (Konehuone)
Hemingway’s
Kiltahuone ja HiLo pöytä
NorjaXQ omalta toiselta vuodelta
Jotain vauhdikasta ois ollu hauska ajaa
Kävisin kaikissa mahdollisissa tapahtumissa ja tutustuisin koulun kerho tarjontaan

Ville Kokkonen

William Lindberg
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2. Vuosikurssi

pizzu

Kalapuikot

kaikki

TTY

kampusareena

Pullonkaula

wabu ja kirkkarit

Värikuulasota

työ mies

Elokuvaohjaaja

osallistuisin jokaiseen tapahtumaan

Liityisin heti
kaikkiin kiltoihin
ja kerhoihin,
enkä vasta keväällä
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Joonas ”Pjonsku” Pahkakangas

Nico Koski

5./n

4.

Kalkkuna Gordon Bleu

Pannukakku hernekastikkeella

Hervanta->TTY->Kiltahuone

Hervanta

Kts. ed.

Mikontalon roskakatos

Kirkkarit x 4

Kirkkarit tietty

Ei

Kielenkääntäjä

Joisin kaljaa

Kirjoittaisin itse vastaukset näihin kysymyksiin
Aleksi Paukku, 2. vsk

Nimi: Pekka Päivärinne
Vuosikurssi: 2017
Lempiruoka opiskelijaruokaloissa: Kananugetit ja Perunat
Paras paikka Tampereella: Mikkis
Paras paikka TTY:llä: Newton
Paras teekkari/fuksikokemus: Teekkariwabu
Lapsuuden haaveammatti: Ammattilaiskoripalloilija NBA:ssa
Jos olisin fuksi , mitä tekisin nyt, syksyllä
tai fuksivuonna: Fuksivuonna ottaisin kemian kakkosperiodiin. Tietenkin kävisin
paljon tapahtumissa.
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Moro! Mä oon Aleksi ja Seinäjoelta kotoisin. Oma lempiruoka on Newtonin schnitzel.
Paras paikka Tampereella on
Koskipuisto, ja TTY:llä tietysti
kiltahuone. Paras kokemus
tähän asti on tietysti fuksiwappu, ja erityisesti kaste. Toiseksi parasta oli Kirkkari -XQ.
Lapsuuden haaveammatteja
oli monta, mutta päällimmäisenä tulee mieleen astronautti.
Konetekniikan DI ei kuitenkaan
ollut tuolla listalla, heh. Jos olisin fuksi niin ottaisin opiskelut
heti alusta asti tosissaan, mutta
menisin myös rohkeasti kaikkiin
tapahtumiin mukaan. Ei muuta
kuin tervetuloa!
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KORKKIRUUVIN

SUURI

FUKSISANASTO
Arkkari

Arkkitehti, ks. TamArk

Autek

Automaatiotekniikan kilta,
vaihtelevan keltaiset haalarit

Bioner
Bommari

CAD

Edison

Ekskursio

TTY:n väestönsuoja Rakennustalon alla kalliossa. Tällä
hetkellä opiskelijoiden liikunta- ja harrastuskäytössä
Computer Aided Design,
tietokoneavusteisen suunnittelun työkalu, 3D-mallinnusohjelma
Sähkötalon entinen ruokaparatiisi, erityisen rakas
Hiukkasille ja Skiltalaisille
Opintomatka, sisältää yritysvierailuita, yleensä myös
vauhdikasta tekemistä

ESN Into

Vaihto-opiskelijoiden ”kilta”, kirkkaan vihreät haalarit

Etunurtsi

TTY:n kampuksen keskipiste, varo leikkiviä lapsia

Hertsi

Kaukainen
opiskelijaravintola Tietotalon aulassa.
Käytä oman harkinnan mukaan.

Hiukkanen
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Biotekniikan kilta, samppanjankultaiset haalarit

Teknis-luonnontieteellinen
kilta, violetit haalarit

Indecs

Tuotantotalouden kilta, ensimmäisenä vuonna valkoiset haalarit

Kahvinjuojaportaali

Verkkopalvelu, josta voit
seurata kahvinjuontiasi

Kiltahuone

Killan jäsenistön koti, olohuone

Kiltakäytävä

Käytävä, jolla sijaitsevat
KoRKin, Indecsin, Man@gerin ja YKIn kiltahuoneet.

Kirkkarit

Koneteekkarien kokoontumisajot, Kirkastusjuhlat,
vuorovuosina ympäri Suomea, ensi keväänä Tampereella

Konehuone

Pieni, viihtyisä ravintola Konetalon 1. kerroksessa

KoRKkiruuvi

Koneenrakentajakillan painettu julkaisu

Korkkiruuvi

Ns. oikealla korkilla suljetun
pullon avaamiseen tarkoitettu väline

Kymppiluokka ks. Autek
Limumies

Vastaa killan limukoneesta.

Lämppäri

Lämpötekniikka

Man@ger

Tietojohtajakilta, harmaat
haalarit

MIK

Materiaali-insinöörikilta,
viininpunaiset haalarit

Mikkis

ks. Mikontalo

Mikontalo

Valmistuessaan pohjoismaiden suurin asuinrakennus, Hervannan hehkeä maamerkki, monen
ensimmäinen oma koti

Musakone

Laite, josta kiltahuoneen
musiikki tulee.

Namitöffö

Huolehtii killan tärkeimpien tarvikkeiden, eli lähinnä kahvin, saatavuudesta.

Tetapk

Teollisuustalouden
peruskurssi, muurina monen valmistumisen tiellä

TiTe

Tietotekniikan kilta, mustat
haalarit

Touhula

Päiväkoti Konetalossa

TT

Tampereen teekkarien, Tampereen teknillinen, Tampereen työväen

Newton

1) Ravintola 2) Fyysikko

Paula

ks. Paulan tiski

Vertex G4

Paulan tiski

Ylioppilaskunnan palvelutiski, apu kaikkeen mahdolliseen

Hervannassa kehitetty kotimainen mekaniikkasuunnitteluohjelmisto, ks CAD

Veto

Kysy lisää limumieheltä

Reaktori

Jonottamisesta nauttivien
suosima opiskelijaravintola Kampusareenan 2. kerroksessa

Skilta

Sähkötekniikan kilta

SolidWorks

Jo fuksikursseilla tutuksi
tuleva mekaniikkasuunnitteluohjelmisto, ks. CAD

Solikka

ks. SolidWorks

Takaparkki

Pysäköintialue
sen takana

TamArk

Tampereen Arkkitehtikilta, iloisen mustat haalarit

TARAKI

Tampereen rakentajakilta,
Rakennustekniikan kilta,
tummansiniset haalarit

Vetojännitys ks. veto
XQ

ks. ekskursio

YKI

Ympäristö- ja energiatekniikan kilta, tumman vihreät
haalarit

Zip

Ennen Tietotalossa ravitsemassa opiskelijoita, nykyään
vain muistoissa. Korvaajana
Hertsi.

kampuk-
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kiksi edullinen rakennusmaa ja
suunnittelun vapaus. Satelliittikaupunkirakentamisella pyrittiin
myös saavuttamaan helposti monipuolinen väestörakenne.

Hervannan historiaa
Teksti: Aki Grönblom, 2002

Tampereen kasvun vuodet
Tampere eli 1960-luvulla voimakkaan kasvun aikaa. Väestön muutto maalta kaupunkeihin oli voimakasta. Rakennusmaasta oli pulaa
ja vanhat lähiöt täyttyivät entisestään. Kaupunki oli rakentamassa
useita pieniä yksittäisiä lähiöitä,
jotka olivat kuitenkin liian pieniä
jotta niihin olisi saatu riittävä määrä palveluja sekä korkeatasoisia
yrityksiä. Hervantaa synnyttäessä
ajateltiin, että miksei rakennettaisi
montaa useampaa aluetta yhteen
ja toteuttaa sellainen alue johon
voidaan sijoittaa kaikki tarvittavat
palvelut. Idea oli jo tuolloin tun-
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nettu muullakin maailmalla, jolloin sitä pidettiin kaupunkisuunnittelun ihanneratkaisuna. Siinä
suurkaupunki koostuisi keskustasta ja erillisistä “satelliittikaupungeista”. Tällä tarkoitetaan kaupunkirakennetta, jossa keskustan
ympärille rakennettaisiin erillisiä
tytärkaupunkeja. Tällä pyrittiin
muodostamaan mahdollisimman
itsenäisiä kokonaisuuksia, joissa
kauppa, teollisuus ja muut elinkeinot antaisivat toimeentulon
kaikista yhteiskuntaluokista koostuvalle väestölle. Satelliittikaupunkirakentamisen etuja ovat esimer-

Pelkällä asuntopulalla ei kuitenkaan olisi voitu perustella näin
valtavaa hanketta. Kyseessähän
olisi kuitenkin jopa 30 000:n ihmisen asuntoalue, lähes oma kaupunkinsa. Lopullinen lähtölaukaus kuitenkin tapahtui 1960-luvun
puolivälissä, jolloin todettiin etteivät nykyiset korkeakoulut laajennuksineen riitä tyydyttämään
kasvavaa diplomiinsinööritarvetta.
Uuden korkeakoulun sijoituspaikaksi valittiin Tampere. Kaupunki
todettiin korkeakoulun sijoituspaikaksi erittäin sopivaksi, olihan sillä
vahvat perinteet tekniikan opetuksessa ja merkittävä rooli Suomen
teollistumisessa. Uudelle korkeakoululle piti löytää sopiva sijoituspaikka, jossa sillä olisi myös
tilaa laajentua. Sijoituspaikaksi
moderni satelliittikaupunki todettiin erinomaiseksi. Kun kerran
uusi korkeakoulu rakennettaisiin
Hervantaan, keskusteltiin myös
yliopiston siirrosta Hervantaan.
Yliopiston johto olikin pitkään
muuttamisen kannalla. Suunnitteilla oli myös valtavaa kampus- ja
opiskelijataloalue.
Hervannan kilpakumppanina oli
viime metreille asti Aitolahden
alue. Hervanta kuitenkin voitti
kilpailijansa muun muassa halvemman maaalueen vuoksi. Hervannan maat ovat Tampereen
omistamia, kun taas Aitolahden
alueet olisi jouduttu ostamaan.

Huolella suunniteltu Hervanta
Sateelliittikaupunkia
suunnitellakseen
Tampereen
kaupunki
julisti Hervannan asuntoalueen
ideoimiseksi pohjoismaisen ideakilpailun. Kilpailualueeksi päätettiin alue 6-7 kilometriä kaupungin
keskustasta kaakkoon ja suuruudeksi 1450 hehtaaria. Kilpailun
tarkoituksena oli myös synnyttää
asuntoja 50 000 asukkaalle. Ideakilpailun pääpalkinto oli 30 000
silloista markkaa, ja sen voittajaksi julistettiin talvella 1968 Professori Aarno Ruusuvuoren suunnitelma. Ehdotuksen lähtökohtina
olivat erityiset akselit jotka jakaisivat Hervannan eri alueisiin; kulttuuriakseli jakaisi alueen asuin- ja
opiskelualueisiin Itä- Länsiakselilla
ja keskusakseli jakaisi Hervannan
Pohjoiseen ja Eteläiseen Hervantaan. Lopullisessa toteutuksessa
suunnitelmasta poikettiin kuitenkin huomattavasti. Professori Ruusuvuori onkin sanonut että hänen
Hervantasuunnitelmastaan ei ole
enää jäljellä kuin pääkatu. Ruusuvuoren suunnitelmassa Hervannan keskusta-alueista olisi tullut
huomattavasti korkeampia ja laidoista matalampia. Valtaväylä olisi
myös louhittu syvempään ja asuinsekä oppilaitosalueet olisi erotettu
työpaikka-alueista huomattavasti
nykyistä selkeämmin.
Ideakilpailun voittaneen Ruusuvuoren suunnitelman tultua julki,
alkoi kaupunki tosissaan luonnostella lopullista Hervantaa ja hankkia sille rahoitusta. Tällöin lehdissä ja kunnallispolitiikassa alettiin
kritisoimaan Hervannan suunni-
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telmista, tämä kiistely jatkuikin
monta vuotta. Erityisesti yliopiston opiskelijajärjestöt, mukanaan
Tampereen yliopistolla DI:ksi opiskelevat, olivat mukana taistelussa.
Heidän mielestään idea Hervannasta oli kuolleena syntynyt, sitä
haukuttiin esimerkiksi “tekniikan
ihmemaaksi
keskellä
korpea”.
Jopa SYL otti kantaa asiaan ja oli
yliopiston sekä TTKK: keskustaan
sijoittumisen kannalla. Opiskelijajärjestöt esittivät esimerkiksi mallia jossa koko Kalevan alue ja suuri osa Tammelaa varattaisiin täysin
yliopiston laajennusten käyttöön.
Kiista TTKK:n sijoituksesta ajautui
lopulta eduskunnan päätettäväksi. Eduskunta päätti talvella 1971
äänin 116-41 että Tampereen teknillinen korkeakoulu sijoitetaan
Hervantaan. Samana keväänä yliopisto päätti lopullisesti ettei se
siirry Hervantaan.
Alunperin Hervannasta suunniteltiin täysin omaa Tampereen tytärkaupunkia, jossa olisi myös melko
korkea
työpaikkaomavaraisuus.
Tätä varten suuniteltiin Ruskoon
suuri, mutta erillään asutuksesta
oleva, lyhyen työmatkan päässä
sijaitseva teollisuusalue. Ruskossa toimivat nykyään esimerkiksi: Carrus, Santen, ja Finnwear.
Ennen rakentamista olivat jo tiedoissa TTKK:n ja Postipankin kirjauskeskuksen työpaikat, joista
Postipankin merkitys arvioitiin
paljon nykyistä suuremmaksi. Tämän päivän muita suuria työllistäjiä ovat Nokia ja VTT. Yllätyksenä
tuli myöhemmin, että Hervantaan
muutti myös paljon Hervannan ra-
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kentamisessa mukana olleita työmiehiä, jotka tiesivät Hervannan
rakentamisessa riittävän töitä vielä
15-20 vuodeksi.
Hervannan keskustan sijainti ja
sen suunnittelu on sen harkituimpia osia. Jo 1967 ideakilpailun yhdeksi tärkeimmistä asioista
mainittiin keskustan sijainnin valinta. Ostoskeskuksen ja erilaisten vapaa-ajanviettotilojen muodostamasta keskustasta haluttiin
tehdä näyttävä, sillä kerrostalovaltaisesta Hervannasta tiedettiin
tulevan pääosin yksitoikkoisen ja
harmaan näköinen. Näyttävyys oli
tärkeää myös siksi, että Hervannalle muodostuisi kaupunkimainen ja omaleimainen keskusta.
Pääkeskuksen suunnitteli arkkitehti Reima Pietilä, vuosina 197479. Hervantakeskus muistuttaa
Pietilän mukaan tarkoituksella
rautatieasemaa. Suunnittelun alkuvaiheessa keskuksen yhteyteen
suunniteltiin joukkoliikenneasemaa ja idea syntyi Pietilälle Pariisin rautatieasemalla.
Onnistumisia ja epäonnistumisia
Hervannan suunnitelmat edustivat aikanaan varsin modernia
näkökulmaa, osa ratkaisuista on
onnistui, osa taas ei. Yksi suurimmista epäonnistumisista on korkeakoulualueen jääminen sivuun
varsinaisesta keskuksesta. Juuri
korkeakoulun tuli muodostaa yliopiston ja joukkoliikennekeskuksen kanssa Hervannan sydän. Nyt
se on sivussa ja eristyksessä palveluista. Suurin syy tähän lienee

yliopiston jääminen pois suunnitelmista. Myöskään joukkoliikenne
ei ole kehittynyt sellaiseksi kuin
sen alunperin oli tarkoitus. Yksityisautoilun osuus on liian suuri.
Taas viime aikoina pinnalle nousseet ideat rautatiestä tai pikaraitiotiestä eivät ole sinänsä uusia,
vaan ne kuuluivat jo 1970-luvun
suunnitelmiin. Hervannan ja Tampereen keskustan välinen liikenne oli tarkoitus perustaa juuri
jonkinlaiseen runkokuljettajaan,
kuten junaan tai raitiovaunuun.
Niillä matkustettaisiin alle varttitunnissa Hervannan keskustaan,
josta olisi jatkoyhteys varsinaiselle asuntoalueille. Luonnonläheisyys on toiminut Hervannassa niin
kuin
satelliittikaupunki-ideassa
oli tarkoituskin. Lähellä keskustassa on paljon puutarha-alueita
ja keskustan tuntumassa sijaitseva Ahvenisjärven puisto on mahtava luontoalue. Kaikilta alueilta
on kohtuulliset matkat Hervannan laidoilla oleville metsäalueille
ja lenkkipoluille. Hervannassa on
paljon “ei kenenkään maata”, julkiset alueet, yksityiset ja piha-alueet
eivät erotu selkeästi. On alueita
joiden kaavoitus on epäselvää.
Hervanta on pala historiaa. Se on
ainutlaatuinen esimerkki 19601970 luvun kaupunkisuunnittelusta. Hervanta kuitenkin jatkaa
kehittymistään.
Tulevaisuuden
Hervanta on sellainen, minkälaiseksi se nykyhetkessä suunnitellaan.
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Fuksilukkari

Maanantai 27.8.
18.00 ->
Fuksisauna Skillan kanssa @ Teekkarisauna
Tiistai 28.8.
17.15 ->
Leffailta @ K1702
Keskiviikko 29.8.
16.00-17.00
Killan liikuntavuoro fuksi edition @ Ahvenisjärven kenttä
Torstai 30.8.
14.00-17.00
Fuksineuvosto presents Ulkorieha ™ @ Etunurtsi
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To see our latest job opportunities,
visit www.kone.com/careers

Ensimmäinen kouluviikko

One of the greatest megatrends
of our time is the concentration of
populations in cities. KONE, a global
leader in the elevator and escalator
industry, develops People Flow®
solutions that meet the demands of
these ever growing urban areas. By
working with us, you can help make
cities even better places for people to
live in.

Maanantai 20.8.
9.15-10.00
Uusien opiskelijoiden vastaanottotilaisuus @ Festian iso sali
10.15-12.00
Opintosuunnan tervetulotilaisuus ja tutoryhmiin jako @ K1704
12.15 ->
Toimintaa tutorryhmissä
18.00-20.00
Illanviettoa @ Peyton place HUOM! Yhteislähtö obeliskilta
Tiistai 21.8.
10.30-11-15
Opiskelu on pop @festian iso sali
11.15 ->
Toimintaa tutorryhmissä
16.00 ->
Killan etunurtsigrillailut @ Etunurtsi
22.00 ->
The ekat bileet @ Union
Keskiviikko 22.8.
11.45-12.45
Infotilaisuus TTY:n kampuksen palveluista @ Festian iso sali
13.00 ->
Toimintaa tutorryhmissä
16.15-17.00
Kilta-, fuksipassi-, haalari-, ja saunainfo @ K1702
17.15 ->
Hervantarastikierros, lähtö obeliskilta
Torstai 23.8.
9.15-10.00
It-palvelut opiskelijoille @festian iso sali
10.15 ->
Toimintaa tutorryhmissä
17.00 ->
Lätty lentää @suolijärvi yhteislähtö obeliskilta!

Join us in improving
urban life.

Orientaatioviikko
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Tälle aukeamalle on koottu kymmenkunta virkistävää kysymystä rankan luku-urakan päätteeksi. Kun olet vastannut kaikkiin, katso oikea
rivi toisen sivun alalaidasta ja laske pisteesi. Sanallinen arvio kertoo
fuksitasosi. Viereisen sivun alalaidassa on etevimmille myös muutama lisäkysymys. Jos peruskysymykset tuntuvat liian helpoilta, vastaa
näihin lisäkysymyksiin ja palauta vastauksesi kiltahuoneelta löytyvään
KoRKkiruuvin palautelaatikkoon. Parhaat palkitaan ja palkinnoista ilmoitetaan KoRKkiruuvin seuraavassa numerossa.

1. Kouluun tullessasi olet
A) pallero
B) fuksi
C) teekkari
D) humanisti
2. Valmistuttuasi olet
A) Ingen gör
B) Diplomi-insinööri
C) Juoppo
D) Ikiteekkari
3. KoRKin puheenjohtaja on
A) Joona Saari
B) Dalai lama
C) Jorma Ollila
D) Reijo Karvinen
4. Koneosasto on
A) Maalaiskaupunki pohjanmaalla
B) Nokialta lähtöisin oleva tietotekniikkayritys
C) Teknokarnevaalit
D) TTKK:n kaunein osasto
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5. Fysiikan työt kannattaa
suorittaa
A) Heti kun osaa
B) Aakkosjärjestyksessä
C) Sitten kun niistä saatava opintopistemäärä nostetaan 120:een
D) Kun kaveri pääsee assariksi
6. Korkkilaisen toinen koti on
A) Tapsantorilla sijaitseva nimeltämainitsematon alkoholiliike
B) Rehtorin huone
C) Kiltahuone
D) CAD-luokka
7. Jos huomaat olevasi teekkarisaunan lattialla selittämässä
jotain älyvapaata niin sinun
tulee
A) Poistua paikalta kierimällä
B) Kääntää kylkeä
C) Alkaa huutamaan ja meuhaamaan hullun lailla
D) Kerätä itsesi, nousta ylös, tilata
tuoppi ja jatkaa selitystä entistä
huomattavammin

A) Meuhkaat vastaan kunnon
känni-ääliön lailla
B) Ostat huomenna haulikon vastaavien tilanteiden varalle
C) Unohdat rauhallisesti koko
homman, ja olet ylpeä haalareistasi, niihin ovat oikeutetut vain
harvat ja valitut.
D) Kutsut kaverisi lynkkaamaan
huutelijan.
9. Pääaine on
A) Se aine josta suoritat perusopintojen jälkeen suuren opintoviikkomäärän ja teet Diplomityösi
B) Aivoa ja aivonestettä
C) Alkoholi
D) Konetekniikka
10. Laskari on
A) Laskuhumala
B) Harjoitus
C) Laskiaispulla
D) Oksennus

Jos sait 0...3 pistettä Sinulla on
fuksiviikolla paljon opittavaa. No,
ei se mitään ei tästä olisi saakaan opintoisteitä. Osta kuitenkin
paremmat silmälasit jotta voit
luntata pari kohtaa seuraavassa
tentissä.. Tämä todistaa sen että
tenttikirjaa kannattaa silmäillä,
siitä voi jopa lukea pari sivua.
Jos sait 4…6 pistettä Ihan hyvin
menee, älä anna menestyksen
kuitenkaan hämätä. Olet keskinkertainen, luultavasti juot
keskikaljaa, olet keskisuomesta
kotoisin ja jätit lehden lukemisen
keskiaukeaman kohdalla kesken.
Sinun onneksesi Insinöörimatematiikka 1 loppuu jo muutenkin
kesken syyslukukauden.
Jos sait 7…10 pistettä Lopeta
tuo pinkoilu, ei kaikesta tarvitse
saada viitosta arvosanaksi. Ota
rennosti ja hanki itsellesi harrastus. Jos kuitenkin päätät jatkaa
samaan malliin, nin sinulla on
mukava opiskeluaika tiedossa
tehden kaljapalkalla kaveriesi
harjoitustöitä. Ota myös yhteyttä
lehden toimitukseen

Oikea rivi: 1B 2B 3A 4D 5A 6C 7D 8C 9A 10B

Fuksitentti

8. Joku hervantalainen alkuasukas huutaa sinua haalaripelleksi, mitä teet?

Lisätehtävät:
1. Mikä on diplomi-insinööri ruotsiksi?
2. Kuka on Reijo Karvinen?
3. Mistä lyhenne TTKK tulee?
4. Mikä on Tapsantori, ja missä se sijaitsee?
5. Mitä Näyttämönpuistossa tapahtuu perinteisesti laskiaisena?
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