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Ressu - Tampereen Korkeakoulujen Reserviupseerit ry:n jäsenlehti. 28
vuosikerta.
Ilmestyy korkeintaan neljä kertaa vuodessa.
Päätoimittaja: Timo Siiskonen
Taittaja: Timo Siiskonen
Kansi: Timo Siiskonen
Kuvat: s.8 Lauri Wirola, Puolustusvoimat, s.12-13 PV:n kalustokuvasto,
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Painos: 350 kpl.
Paino:Domus-Offset Oy, Tampere
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PJ:N
PALSTA
Vänni Alarotu
Kevät etenee ryminällä ja Teekkarit alkavat valmistautua
Wappuun. Varsinkin fuksit odottavat tätä ensimmäistä
perinnejuhlaansa pelonsekaisin tuntein. Miltä se legendaarinen
Teekkarikaste tuntuu? Onko vesi kylmää? Ja muuta tuon
suuntaista. No. Voin kertoa teille fukseille, jotka tätä luette,
viime vuonna tämän kokeneena, että vesi oli niin pirun kylmää.
Hajotkaa upotuskertoihinne!
No niin kun saatiin tuo katkera tilitys hoidettua niin asiaan.
Kevät on toinen niistä vuodenajoista joista allekirjoittanut pitää
kuin hullu puurosta. Luonto alkaa herätä horroksestaan ja myös
ihmisillä on huomattavissa melkoista piristymistä. Ryhti paranee
ja kasvoillekin tulee pientä elämän iloa. Niin myös teekkareilla
alkaa koeviikot lähestyä. Näitä ennen on tietenkin tuo kaikkien
kaipaama ja odottama Wappu. Wappuna on hauskaa kaikilla
niin noppiin kuin opintosuuntaan katsomatta. Haalarikansa
kokoontuu yhdessä juhlimaan ennen koeviikkojen ankaria
ponnisteluja.
Kesä on kuitenkin se paras vuodenaika ja sehän tulee heti
kevään jälkeen. Kesällä voi latailla akkuja syksyä varten tai
tienata hieman opiskelurahoja. Tai ainahan sitä voi kesälläkin
opiskella. Armas koulumme järjestää kesäkursseja jotta
huonommin talvella menestyneet voivat ottaa tästäkin ajasta
kaiken hyödyn irti. Eipä olisi välttämättä huonompi idea, jos vain
tuet olisivat isompia, niin saattaisi tähänkin lystiin olla varaa. Eipä
kuitenkaan ole päättäjät tätäkään ajatelleet kun ovat miettineet
keinoja opiskeluaikojen lyhentämiseen.
Kesän jälkeen tulee kuitenkin aina syksy ja jatkuu arkinen
aherrus. Koulu alkaa taas mutta onhan siellä näkyvissä pieni
valopilkkukin tulevan syksyn hämärissä. TaKoRU: n toiminta
vilkastuu. Paljon on taas erilaisia tapahtumia joista osa on
vanhaa tuttua ja toinen taas uuden kokeilua. Excuja on muutama
suunnitteilla jotka sijoitetaan johonkin väliin. Padasjoen tilatkin
ovat taas käytössä ja Kankaanpäässä päästään taas iskemään
tiilitehtaalla värikuulaa ilmaan.
Hyvää tulevaa Wappua ja kesää. Nähdään taas syksyllä.
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Arvioita
Sun Tzu: Sodankäynnintaito

”Arvioita” on suora lainaus Sun Tzun kirjoittamasta kirjasta
”sodankäynnintaito”. Teos on syntynyt Kiinassa noin 2000-2500 vuotta
sitten. Luonteeltaan se on filosofinen ja sukua esim. saksalaisen
Carl von Clausenwitzin teokselle ”Vom Krieg”. ”Sodankäynnintaito”
käsittelee filosofoinnin ohella myös strategiaa ja sodan psykologiaa ja
jopa taktiikkaa ja joukkojen huoltamista. Sotateknisesti teos on oman
aikansa vanki, mutta filosofisena tutkielmana, sotapolitiikan ja strategian
tutkimuksena se on yllättävän ajankohtainen.
Timo Siiskonen

Ressu suosittelee

☻☻☻

Sun Tzu sanoi:
1. Sota on Valtion elinkysymys, elämän
ja kuoleman piiri, tie säilymiseen tai
tuhoon. Sen huolellinen tutkiminen on
välttämätöntä.
2. Siksi, arvioi sitä viiden perusasian
kannalta ja vertaa seitsemää myöhemmin
mainittavaa tekijää. Niin voit punnita sen
olennaiset osat.
3. Ensimmäinen näistä perusasioista on
moraalinen vaikutusvalta, toinen sää,
kolmas maasto, neljäs johto ja viides
oppi.
4. Moraalisella vaikutusvallalla tarkoitan
sitä, mikä saa alamaiset elämään sopusoinnussa hallitsijoiden kanssa, niin että
he seuraavat näitä elämässä ja menevät
kuolemaan tuntematta kuolemanpelkoa.
5. Säällä tarkoitan luonnonvoimien vuorovaikutusta, talven kylmyyttä ja kesän helteiden vaikutusta ja sotatoimien johtamista
sopusoinnussa vuodenaikojen kanssa.
6. Maastolla tarkoitan etäisyyksiä, sitä
onko maasto helppo- vai vaikeakulkuinen,
sitä onko suojaton vai suojaava, ja mahdollisuuksia elämään tai kuolemaan.

8. Opilla tarkoitan organisaatiota, valvontaa, oikeiden arvojen määräämistä
upseereille, huoltoyhteyksien järjestämistä
ja tärkeimpien armeijan tarvitsemien tarvikkeiden hankkimista.
9. Ei ole kenraalia, joka ei olisi kuullut
näistä viidestä perusasiasta. Ne jotka
hallitsevat ne, voittavat, ne jotka eivät,
lyödään.
10. Siksi suunnitelmia tehdessäsi vertaa
seuraavia tekijöitä arvioiden ne äärimmäisen huolellisesti.
11. Jos kerrotte, millä hallitsijalla on
moraalista vaikutusvaltaa, mikä komentaja on kykenevämpi, millä armeijalla on
luonnon ja maastonmuodostuksen etu,
missä armeijassa sääntöjä ja käskyjä
seurataan tarkimmin, minkä joukot ovat
voimakkaammat;
12. Millä on paremmin koulutetut upseerit
ja miehistö;
13. Ja missä palkkioita ja rangaistuksia
käytetään valistuneemmin;
14. Voin ennustaa, mikä puoli on voittoisa
ja mikä lyödään.

7. Johdolla tarkoitan kenraalin viisautta,
rehellisyyttä, inhimillisyyttä, rohkeutta ja 15. Jos kenraali, joka ottaa vaarin strategiastani, palkitaan, hän voittaa varmasti.
tinkimättömyyttä.
4 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Ressu 2/2004

Ota hänet palvelukseen! Jos palkataan
kenraali, joka ei suostu seuraamaan
strategiaani, hänet lyödään varmasti.
Pane hänet viralta!
16. Huomioituaan suunnitelmiini sisältyvät
mahdollisuudet kenraalin on luotava tilanteita, jotka edistävät niiden toteuttamista.
”Tilanteilla” tarkoitan, että hänen on toimittava tarkoituksenmukaisesti oman etunsa
turvaamiseksi ja näin hallittava voimasuhdetta.
17. Kaikki sodankäynti perustuu harhaanjohtamiseen.
18. Siksi, kun olet voimissasi, teeskentele
kyvyttömyyttä, kun aktiivinen, toimettomuutta.
19. Kun olet lähellä, anna vaikutelma,
että olet kaukana, kun kaukana, että olet
lähellä.
20. Tarjoa viholliselle syötti ja houkuttele
häntä, teeskentele hajaannusta ja lyö
hänet.
21. Valmistaudu häntä vastaan, kun hän
kokoaa joukkojaan, vältä häntä, missä hän
on voimakas.

23. Uskottele olevasi heikompi ja rohkaise
hänen ylimielisyyttään.
24. Pidä hänet jännittyneenä ja uuvuta
hänet.
25. Kun hän on yhtenäinen, aiheuta hajaannusta.
26. Hyökkää siellä, missä hän ei ole valmistautunut, ryntää hyökkäykseen kun hän
ei odota sinua.
27. Nämä ovat sotataidon taitajan avaimet
voittoon. niistä ei voi keskustella etukäteen.
28. Jos nyt käy niin, että arviot temppelissä ennen vihamielisyyksien aloittamista
viittaavat voittoon, johtuu se siitä, että
laskelmat osoittavat oman voiman vihollisen voimaa suuremmaksi; jos se viittaa
tappioon, johtuu se siitä että laskelmat
osoittavat omat voimat heikommiksi.
Monien laskujen jälkeen voi voittaa, vain
muutaman jälkeen ei. Kuinka pienempi
onkaan se voitonmahdollisuus, joka ei tee
laskelmia lainkaan! Näin arvioin tilanteen
ja lopputulos on kirkkaasti nähtävissä.

22. Saata hänen kenraalinsa raivon valtaan ja hämmennä hänet.
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Tunnistatko seuraavat vaunut/ajoneuvot?
Merkitse viivoille ensin laatu (esim. tstpsv,
psajon, telatki...), sitten tarkempi malli (esim.
BTR-60, T-62...).

Tunnistustehtävä

1.
-----------------------------------------------

2.
------------------------------------3.
---------------------------------------------------------

4.
----------------------------------------Oikeat vastaukset löydät tuonnempana.
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Pajulahdesta Uttiin vuorokaudessa
- suksilla
Laskuvarjojääkärikilta on jo vuosien
ajan
järjestänyt
kaukopartiomiesten
perinteitä vaalivan kaukopartiohiihdon
välillä Pajulahti-Utti. Mielessämme alkoi
jo viime vuoden puolella kehittyä ajatus
mukaan lähtemisestä ja ilmoitimmekin
mukaan 75km:n matkalle partiomme Jussi
Sinisalo, Mikael Lindroos ja allekirjoittanut
(ikävä kyllä Lindroos ei päässyt
osallistumaan hiihtoon sairauden takia).
Varusmiesaikojen pitkistä siirtymisistä oli
kaikilla kulunut jo yli 1,5 vuotta ja itse en
ollut koskaan ennen hiihtänyt yli
20km:ä kerralla, joten reissusta tulisi
varmasti mielenkiintoinen.

laskeutui eivätkä voimat olleen vielä
lopussa, alkoi varmistua, että maaliin
tosiaan päästään.

Alkuperäinen suunnitelmani oli tehdä
hiihdon aikana tauoilla muistiinpanoja,
mutta se osoittautui liian kovaksi palaksi
intensiivisenä alusta loppuun jatkuneen
hiihdon lomassa. Pidimme hiihdon aikana
kaksi noin puolen tunnin ruokataukoa ja
noin kymmenkunta lyhyttä juomataukoa.
Väsähdyksenestotaktiikkaamme
kuului
urheilujuoman
ja
riisisuklaakeksien
nauttiminen noin tunnin välein ja jonkin
lämpimän ruoan syönti niillä muutamalla
välietapilla, joilla siihen oli mahdollisuus.
Hyvän pohjan ennen lähtöä antoi
Pajulahden urheilukeskuksessa tarjottu
aamupala, joka oli yksi monipuolisimmista
koskaan syömistäni.

Kaiken kaikkiaan reissusta jäi hyvät
kokemukset, saa nähdä josko ensi vuonna
löydämme itsemme osallistumasta 150km:
n matkalle. Matkan aikana tuli silloin tällöin
pohdittua kaukopartiomiesten toimintaa
sodassa. Vaikka suorittaisimme 300km:
n matkan, ei meidän lapsenomaisesta
puuhastelustamme Pajulahden ja Utin
välillä voisi puhua edes samana päivänä
heidän retkiensä kanssa. Emme sentään
joutuneet
kantamaan
uskomatonta
määrää
varusteita
ja
räjähteitä,
avaamaan itse latua ja olemaan koko ajan
varuillamme mahdollisen vihollisen varalta.
Uskon kuitenkin, että matkan varrella
ymmärryksemme ja kunnioituksemme
heitä kohtaan kasvoi.

Lähdimme matkaan klo 8 aamulla ja
onnistuimmekin väsymään tasaisesti
alusta loppuun saakka, toisin sanoen
yht’äkkistä
voimien
loppumista
ei
tapahtunut. SA-mallisten suksien voitelu
toimi koko reissun ajan ja muukin
varustepuoli teippauksia myöten oli
kunnossa. Pystyimme siis keskittymään
itse asiaan eli hiihtämiseen. Välillä tunnin
hiihto-osuus kului kuin siivillä ja välillä taas
lähes tunnilta tuntunut hiihto olikin kellosta
katsottuna oikeasti kestänyt vartin. Itse
olin lähes koko matkan liikkeellä nöyrällä
asenteella, koskaaikaisempaa kokemusta
ei ollut. Vasta siinä vaiheessa, kun hämärä

Lopulta kun hämärän laskeutumisesta
oli kulunut jo pari tuntia ja loputtomalta
tuntunut
latusuora
vihdoin
loppui,
saavuimme Utti ABC:n pihaan. Suksien
irrotuksen jälkeen havaitsin, että jalat
eivät liukuneet niitä liikuteltaessa, mutta
siihen tottui pian. Kun olimme pitäneet
pienen
debrieffauksen
paikallisessa
Hesburgerissa, hiihdimme vielä Tyrrin
ampumapaviljonkiin
henkilökohtaiseen
huoltoon, saunaan ja majoitukseen.

Lopuksi haluaisin vielä kiittää partion
jäsen Sinisaloa koko reissusta ja hänen
pettämätöntä suunnistustaitoaan siitä, että
matkamme pituus pysyi suunnitellussa
75km:ssä.

Hervannassa 8.3.2004
Ville Luotonen
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TaKoRU:n excu Hyrylään Helsingin
Ilmatorjuntarykmenttiin
Lauri Wirola
Takoru järjesti helmikuun puolessa välissä
vierailun Helsingin Ilmatorjuntarykmenttiin
Tuusulaan. Exculla oli tarkoitus tutustua
Suomen ilmapuolustuksen kokonaisuuteen
sekä erityisesti ilmatorjunnan ylpeyteen,
BUK-ohjusjärjestelmään.
Exculla nähtyä ja koettua
Vierailupäivä oli hyvin valittu, sillä
keskiviikko
18.
helmikuuta
oli
pirteän aurinkoinen talvipäivä. Noin
kahdenkymmenen hengen iskuryhmä
saapui junamatkan jälkeen kello 10
Hyrylän varuskuntaan, jossa isäntämme
yliluutnantti
Jussi
Ylimartimo
otti
vierailuryhmämme vastaan.
Heti aluksi saimme rautaisannoksen
HelItR-perustietoutta, josta enemmän
hieman
tuonnempana.
Tietoiskun
jälkeen
siirryimme
varsinaiseen
asian eli ilmapuolustuksen tutkailuun.
Olimme pyytäneet esitelmää siitä,

8

miten ilmapuolustuksen kokonaisuus,
hävittäjä- ja ilmatorjunta, nitoutuvat
yhteen. Lukuisten videoesitysten avul-la
vierailijoille varmasti muodostui jonkinlainen kuva siitä, miten vihulaiset tarpeen
tullen maamme ilmatilasta poistetaan.
”Voimakeinoin, jos on pakko”, oli päivän
sanoma. Sotilaallisten asioiden lisäksi
ylil Ylimartimo esitteli antaumuksella
vieraillensa systeemiä, jolla varusmiehiä
sijoitetaan peruskoulutuskauden jälkeisiin
tehtäviin. Excel-taulukoita katsellessa
oli helppo yhtyä monta kertaan kantahenkilökuntaan
kuuluvien
suusta
kuultuun lauseeseen, että ”kaikki pyritään
sijoittamaan haluamaansa tehtävään,
mutta aina se ei vain ole mahdollista.”
Tukevan inttiruokailun jälkeen siirryimme
ihmettelemään excumme pääkohdetta eli
BUK-vaunuja. BUK-halleilla näkemämme
kalusto herätti paljon kysymyksiä, joihin
ylil Ylimartimolla oli täysi työ vastailla.
Kalustoesittelyn ohella ylil Ylimartimo
pyrki myös hahmottamaan BUK-patterin
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kokoonpanoa sekä toimintaperiaatteita. ilmatorjuntarykmentti hoiti tuolloin kuiMielenkiintoa laitteet kyllä herättivät, tenkin tehtävänsä varsin mallikkaasti ja
sillä kysymys on todellakin pienestä esimerkiksi pudotetuista pommeista vain 3
venäläisestä tekniikan ihmeestä.
% eli noin 200 kappaletta putosi Helsingin
alueelle. Ilmatorjuntarykmentti yhden ja
sen silloisen komentajan everstiluutnantti
Helsingin
ilmatorjuntarykmentti Pekka Jokipaltion toimia onkin monesti
– Defensor Capitolii
luonnehdittu Helsingin pelastajiksi.
Helsingin ilmatorjuntarykmentin juuret ulottuvat aina vuoteen 1926, jolloin ensimmäistä
kertaa ehdotettiin perustettavaksi oikea
ilmatorjuntapatteristo Hyrylään Tuusulan
keskustaan. Varsinainen ensimmäinen
erillinen
ilmatorjuntapatteristo
syntyi
vuonna 1938 Suomenlinnaan. Patteriston
siirto Hyrylään tapahtui kuitenkin vasta
sotien jälkeen vuonna 1957.

Nykyisin Helsingin Ilmatorjuntarykmentti
kouluttaa vuosittain noin 800 varusmiestä
sodan ajan joukkoihin. Hyrylässä annetaan
koulutusta 23mm Sergei –tykille ja BUKkalustolle. Näiden lisäksi rykmentissä
annetaan viesti-, spol- ja tulevaisuudessa
myös elso-koulutusta.

Helsingin
Ilmatorjuntarykmentin,
silloisen
Ilmatorjuntarykmentti
yhden,
kunniakkaimpiin hetkiin kuuluu Helsingin pelastaminen 60 vuotta sitten
helmikuussa 1944. Neuvostoliitto oli
silloin päättänyt pakottaa Suomen
rauhaan ja ikäviin rauhanehtoihin strategisilla suurpommituksilla. Helsingin

BUK-järjestelmä
hankittiin
90-luvun
alussa korvaamaan edellistä alueilma
torjuntaohjusjärjestelmää
Petsohoraa.
BUK-järjestelmän toimituksella venäläiset
lyhensivät miljardilla markalla velkojansa
Suomelle.

ItO 96 BUK M1 - Procul et alte

JATKUU SIVULLA 14.....
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Gatling Gun – legenda jo ”eläessään”
Mikko Hällfors

1800 –luvun puolessa välissä eräs tohtori
Gatling kehitti aivan uuden tyyppisen
sarjatuliaseen. Kun ”oikeat” konekiväärit
olivat vielä vasta kehitysasteella, 30 vuotta
ennen niiden ilmestymistä tämä veivillä
toimiva ja pyörillä kulkeva ase pystyi
ampumaan yli 200 kuulaa minuutissa.
Ase nyt ei tietystikkään ollut mikään
maailman tarkin, mutta tässä tapauksessa
määrä korvasi laadun ja tätä veivattavaa
asetyyppiä käytettiin vielä I maailmansodassakin.

tavallisella konekiväärillä ei saatu riittävästi
osumia hetkellisen kohtaamisten aikana.
Tällöin Yhdysvaltojen ilmavoimat aloittivat
projekti Vulcanin, tarkoituksenaan kehittää
ase erittäin korkealla tulinopeudella. Sitten
vain 50-vuotta vanhoihin Gatlingeihin
asennettiin sähkömoottori veivin tilalle ja
hetkessä oli 4000 laukausta minuutissa
ampuva ase valmis. Itse asiassa jo
silloin 50 vuotta aikaisemmin samaa oli
testattu, mutta silloin jopa 3000 laukausta
minuutissa ampuvalle aseelle ei löydetty
järkevää käyttötarkoitusta. Kehityksen
Sitten ase heitettiin syrjään, yksipiippuiset lopputuloksena, vuonna 1956 nimettiin
konekiväärit olivat jo kehittyneet ohi kuusi piippuinen, 20mm kaliiberinen ase
Gatlingin. Asetyyppi oli täysin unohduksissa M61 ”Vulcan”:ksi. Parissa vuodessa
40-luvun lopulle asti, kunnes se otettiin ase yleistyi ilmavoimien pääaseeksi ja
uudelleen tarkasteluun. Oli kehittynyt uusi tämä kyseinen asetyyppi on edelleen
ongelma, uusimpien suihkuhävittäjien käytössä yleisesti ja sellainen löytyy mm.
nopeus oli kasvanut niin suureksi, että Hornetista.
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20 mm kalibeerinen asetyyppi ei
jäänyt ainoaksi, vaan nopeasti aseesta
kehitettiin 7.62x51 NATO ammusta
käyttävä versio, minigun, josta tuli
nopeasti yleisin USA:n helikoptereiden
ase. Myöhemmin aseesta tehtiin vielä
kerran pienempi versio, joka söi 5.56mm
ammuksia, nimeltään microgun, mutta
10 000 ammuksen tulinopeus minuutissa
aiheutti liian suuren rekyylin (n. 1000
Newtonia) jalkaväen hallittavaksi. Ja se
on myös yksi syy miksi mm. Predator
elokuvassa ollut minigunin käyttö ei
olisi mahdollista, ensinnäkään yksikään
ihminen, (huolimatta koosta) ei pystyisi
hallitsemaan
rekyyliä
ja
toiseksi
ammukset parinkin sekunnin sarjaan
painaisivat kymmeniä kiloja.
Nykyään Gatling aseita löytyy noin
kymmenessä kaliiberissa, eikä USA
ole
ainoa
aseiden
alkuperämaa.

Myös Venäjältä löytyy Gatling malleja
neljässä eri kaliiberissa, käyttökohteina
helikopterit kuten Hind ja hävittäjät.
Venäläiset mallit eroavat alkuperäisesta
Vulcan-tyypistä
käyttövoimaltaan,
venäläisten aseet ovat kaasutoimisia,
kun USA:n aseet sähköisesti- tai
hydraulisesti toimivia.
Vaikka kaikki eri Gatling-mallit ovat
vaikuttavia, tulinopeuden vaihtelevan
välillä 1300-10 000, enemmän kuin
mihin
mikään
normaalitoiminen
konekivääri pystyy luotettavasti, niin
näin Pst-miehenä kuitenkin kaikista
vaikuttavin Gatling-tyyppi on GAU-8/A,
kutsumanimeltään Avenger. Tämä A-10
maataistelukoneen rungon täyttävä 6.4
metriä pitkä tankinkauhu tekee todella
ikävää jälkeä tankkiin kuin tankkiin
ampuessaan köyhdytetyllä uraanilla
höystettyjä 30mm kuulia.
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Tunnistustehtävän vastaukset:
1.

2.

12
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3.

4.
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Vaunujen laitteistonkestävyys on myös
erinomainen. Venäläinen sotateknologia
Tuolloisessa valintaprosessissa BUK- ei ole mitenkään kaunista, mutta se toimii.
järjestelmä voitti kilpailun selvin numeroin. Sen voi allekirjoittanutkin todistaa. Mitä
Järjestelmän
erityisiksi
vahvuuksiksi ikävämmät olosuhteet, sitä paremmin
mainitaan hyvä liikkuvuus, hajautettavuus ja laitteet tuntuvat toimivan.
pitkä kantama. Liikkuvuus saavutetaan telaalustalla, joka vastaa pitkälti T72-vaunun BUK-pattereilla
on
tiukan
paikan
alustaa. Polttoainetta tosin kuluu hulppeat tullen tarkoitus suojata pääkaupunkia
300 litraa satasella. Sähköt tutkiin ja ja
mahdollisesti
muita
strategisia
muihin laitteisiin tuotetaan kaasuturbiinilla, valtakunnallisesti tärkeitä kohteita. BUK
joka sekin hörppää 100 litraa polttoöljyä soveltuu niin hävittäjien, pommikoneiden
tunnissa.
Systeemin
hajautettavuus kuin ballististen ohjusten torjuntaan.
puolestaan
parantaa
luonnollisesti
taistelunkestävyyttä, mikäli viestiyhteydet Varsinainen BUK-järjestelmä jakaantuu
vain pelaavat. Vaunut voidaan sijoittaa kolmeen kokonaisuuteen, maalinosoitusvaikka viiden kilometrin päähän toisistaan, ,
maalinosoitusja
ohjusjaoksiin.
jolloin koko järjestelmän tuhoaminen tulee Maalinosoitusjaoksen tehtävänä on mitata
erittäin hankalaksi. Länsimaissa BUK- tehokkaalla 160 kilometriä kantavalla 3Dsysteemiä pidetäänkin yhtenä ikävimmistä tutkalla ympäröivää ilmatilaa ja välittää
venäläisten sotalaitteista.
ilmatilannedataa
johtokeskukselle.
Johtokeskuksen tehtävänä puolestaan
on seurata potentiaalisia maaleja ja
osoittaa maaleja ohjusjaoksille. Yhden
komennossa
on
Järjestelmän tärkeimmät ominaisuudet johtokeskuksen
suomalaisessa kokoonpanossa kolme
(www.mil.fi)
ohjusjaosta, jotka suorittavat maalin valaisun
•
vaakaulottuvuus 35 km, pystyulottuvuus
sekä varsinaisen ohjuksen laukaisun.
22 km

•

ampumasektori 360°

•

ohjus
- nopeus 1 250 m/s (3,5 Machia)
- puoliaktiivinen hakeutuminen
- herätesytytin
- pituus noin 5,5 m
- paino 690 kg
- halkaisija 40 cm
- taistelulatauksen paino 70 kg

•

ohjuslavetti
- etsintä-, seuranta- ja valaisututka
- optinen tv-tähtäin
- paino ohjuksineen 35 t

•

lataus- ja laukaisulavetti
- kuljetuskyky 8 ohjusta

•

johtokeskus
- näytettävien maalien suurin määrä 75
- automaattiseurannassa olevien maalien
suurin määrä 15

Lauri Wirola
res. vänr.,
ItO 96 BUK M1 (ohjusjaos)

valvonta- ja maalinosoitustutka
- mittauskorkeus 25 km
- mittausetäisyys 160 km

14
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ircnetin servereiltä löytyy TaKoRU:n irc-kanava
#TaKoRU

...siis internetistä
sieltä löytyy myös kerhon www-sivut:

www.students.tut.fi/~takoru

...ihan oikeesti!
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palautusosoite:
TaKoRU
PL162
33101 Tampere
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