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Ressu - Tampereen Korkeakoulujen Reserviupseerit ry:n jäsenlehti, 30. vuosikerta. 
Ilmestyy neljä kertaa vuodessa. 
 
Päätoimittaja: Kari Salonen 
Taittaja: Kari Salonen 
Etukansi: Jussi Alanen, Takakansi: Miikka Hurmalainen 
Kuvat: s.3 Vänni Alarotu, s.4 Miikka Hurmalainen, s.5 Miikka Raninen, s.6 Kari Salonen, s.7-s.9 Puolustusvoi-
mat, s.10-s.12 Jussi Alanen, s.12-s.13 Mikael Sarvanko, s.13 Aaro Mäkelä, s.14 Miikka Hurmalainen, s.15 Puo-
lustusvoimat, s.16-s.17 Miikka Hurmalainen 
Painos: 450 kpl. 
Paino: Domus-Offset Oy, Tampere 

TaKoRU:n uusi osoite 
 

TaKoRU ry otti käyttöön uuden nettiosoit-
teen, joka on entistä helpompi muistaa 

 
WWW.TAKORU.FI 

Sisällys: 
 
S. 3 PJ:n palsta 
S. 4 TaKoRU:n miinantallauskurssi  
S. 5 YVI2-kurssi  
S. 6 Cooper 
S. 7 Ballistiikkaa kevätkokouksessa 
S. 10 Piirin partiotaitokilpailu  
S. 14 TaKoRU ampuu! 
S. 15 Kalustotunnistus 
S. 16 Ekskursio SAKO:n asetehtaalle Riihimäellä 
S. 18 Kalustotunnistuksen vastaukset 
S. 19 Foneettiset aakkoset uudistuivat / Kesän toimintaa 
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Tervehdys kerholaiset 
 
Lukukauden loppu lähestyy ja kiire tuntuu vaan kasvavan. Olisi se vaan 
hienoa kuulua niihin, jotka vaan naureskelee harkkatyödedisten kanssa 
tuskaileville. Se on kyllä kumma ettei neljässä vuodessa ole vieläkään 
oppinut aloittamaan ja tekemään noita harkkatöitä ajoissa. Wappuhan ei 
tietenkään paranna tätä tilannetta vaan paremminkin pahentaa... 
 
Mutta Wapun viettohan kuuluu lähtemättömänä osana ainakin teekkarin 
elämään. Blues Brothers oli tänäkin vuonna, kuten edellisinäkin, hyvä 
elämys. Kyllähän kaikki sen elokuvan ulkoa muistaa, mutta jostain syystä 
se tuntuu joka vuosi erilaiselta. Saattaahan sillä riehakkaasti elokuvan 
musiikin tahtiin joraavalla teekkarilaumalla ja yleisön tuottamilla uusilla 
äänitehosteilla olla jotain tekemistä kyseisen asian suhteen. 

 
Mutta jätetään Wappu ja koulukiireet. TaKoRU:n aktiivinen toiminta jää taas kesä-
tauolle toukokuun lopulla, kun opiskelijat säntäävät kesälaitumille. Jotkut onnek-
kaat ovat saaneet kesätöitä ja toiset taas kuluttavat kesänsä muuten parhaaksi 
katsomallaan tavalla. Kerhon toiminta ei kuitenkaan aivan totaalisesti lopu kesän-
kään ajaksi. Elokuussahan lähtee ORUP:n edustus Parolan panssariprikaatin 
panssariharjoitukseen, johon ilmoittautuminen on parasta aikaa käynnissä. Pirkka-
lan ampumavuoroille voi myös kesän aikana osallistua. Näistä voi kysellä tarkem-
pia tietoja kerhon hallituslistalta. 
 
Syksyllä taas aloitetaan toiminta heti ensimmäisellä kouluviikolla joten seurailkaa-
pa kerhon tiedotuskanavia.  
 
Hyvää ja toivottavasti työntäyteistä kesää kaikille jäsenille. 
 
Vänni Alarotu 
Puheenjohtaja 
TaKoRU ry 

PJ:n palsta 



Ressu 2/2006  
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

  4   >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 
TaKoRU jäynäsi jäynäkilpailun yleisessä sarjassa pahaa aavistamattomia teekkareita 
19.4. järjestämällään miinantallauskurssilla Hervannassa Tietotalon ja VTT:n väli-
sessä metsikössä. Kurssia mainostettiin Prujussa ja järjestäjien pieneksi yllätykseksi 
kurssille tuli jopa osallistujia. 
 
Kurssilla opetettiin vakavalla naamalla perustietoa eri miinatyypeistä ja sen jälkeen 
erilaisia miinantallaustekniikoita. Lopuksi seurasi käytännön harjoitteluosio, jossa 
kurssilaiset pääsivät kokeilemaan asioita käytännössä. 
 
Kurssin päätteeksi osallistujia kiitettiin osallistumisesta TaKoRU:n kevätjäynään ja 
heille annettiin luvatut Miinantallaajan diplomit. Kurssilaisille lisäksi kerrottiin, että 
kyseinen toiminta ei edusta kerhon tavanomaista toimintaa ja oikeasta toiminnasta 
annettiin muutamia esimerkkejä. Lopuksi osallistujille tarjottiin kahvia, virvokkeita 
ja pikkusuolaista TaKoRU:n kerhohuoneella. Osallistujat kertoivat olleensa tyyty-
väisiä kurssiin ja kaikilla oli hauskaa. 
 
Jäynäkilpailun tuomaristolle toimi-
tettiin videokooste kurssista sekä 

kurssilla jaettua materiaalia. Kerhon sijoitus ei ollut vielä ratkennut 
tätä kirjoitettaessa. 
 
Teksti ja kuvat: Miikka Hurmalainen 
 

TaKoRU:n miinantallauskurssi 19.4.2006 

 
Yleisen sarjan palkintojenjako alkoi meidän kannalta loistavasti. Sar-
jaan oli osallistunut neljä jäynää, joista kaksi oli kuulemma etäisesti 
jäynää muistuttavaa tekelettä ja kaksi sellaista säälittävää räpellystä, 
että niitä ei edes mainittu, haukuttiin vain anonyymisti. Tässä vaihees-
sa olin hieman huolissani ja suunnittelin pakenemista väkijoukon se-
kaan keskustorille. Aurinkolasit tunnistamiseni ehkäisemiseksi olin jo 
ostanut aiemmin aamupäivällä. 
 
No, kuinka ollakaan jäin katsomaan homman katkeraan loppuun saak-
ka. Seuraavana esiteltiinkin nuo kaksi sarjan parasta jäynää. Esittely 
alkoi TaKoRU:n hienosta ja omaperäisestä miinantallauskurssista. Sii-
tä ei tuntunut löytyvän mitään huonoa sanottavaa ja lisäksi yleisö hih-
kui innosta, kun jäynään oli saatu huijattua jopa kolme hullua mukaan. 
Toinen arvosteluun saakka selvinnyt jäynä oli jonkun tekemä (muistais 
vaan kenen) ja siinä oli laitettu hissien oviin "miehille" ja "naisille" 
kyltit vessojen tapaan. Toteutuspaikkana oli AMK. 
 
Enempää pitkittämättä kerrottakoon, että ei voitettu. Lähellä oli, sillä 
toinen jäynä haukuttiin toteutuksen ja jälkihoidon puutteellisuudesta, 
mutta silti... Jäi sellainen kuva, että meidän oli parempi. Voittajan lo-
pullisen valinnan kuulemma ratkaisi se, että jäynä oli toteutettu TTY:n 
ulkopuolella. Ensi vuonna siis tallataan miinoja keskustan yliopistolla 
niin eiköhän se voittokin sieltä tule. Että silleen. 
 
Tarinassa saattaa vuodenajasta johtuen olla paikka, aika tai asiavirhei-
tä, mutta tarina on tosi. 
 
-Antti L. 

TULOKSET: 
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Riihimäellä pidettiin TaKoRU:n toimesta yhtymän 
viestijärjestelmä kahta käsittelevä kurssi huhti-
kuun lopulla. Kurssi toteutettiin MPK:n kurssina ja 
sen johtajana ja samalla ainoana reserviläiskou-
luttajana toimi takorulainen Miikka Raninen. Hä-
nen lisäkseen kurssilla oli kolme kouluttajaa Puo-
lustusvoimista ja heistä kukin edusti oman osaa-
misalueensa ehdotonta kärkeä. 
 
Kurssi alkoi perjantai-iltana teorialuennoilla Viesti-
rykmentin koulupajassa, jossa kaikki koulutus ta-
pahtui. Luennoilla käsiteltiin mm. viestisodan-
käyntiä ja erilaisia järjestelmiä kuten esimerkiksi 
esikunnan tietoverkkoa. Samoin esillä olivat erilai-
set yhteydet ylemmän ja alemman johtoportaan 
välillä. Lopuksi käsiteltiin yhtymän viestijärjestel-
mä kahden uusia ominaisuuksia ja käyttöperiaat-
teita. 
 
Iltakymmeneltä oli ohjelmassa majoittuminen, joka tapahtui vanhassa kasarmirakennuksessa. Olosuhteissa 
ei ollut edes viestimiehellä valittamista, sillä rakennus oli peruskorjattu 90-luvulla ja jokainen pääsi majoittu-
maan omaan yhden hengen huoneeseen. Rakennus sijaitsi varuskunnan aidan ulkopuolella, minkä takia 
kaikki saivat avaimen, jolla pääsi itse rakennukseen sekä Fleximin, jolla pääsi vapaasti kulkemaan kaikista 
varuskunnan porteista. 
 
Lauantaiaamuna suunnistimme aamupalalle kuuden jälkeen ja päivän koulutus alkoi YVI2:n teorialuennoilla. 
Tämän jälkeen pääsimme aamupäivällä harjoittelemaan pajassa asemien perustamista ja yhteyksien muo-
dostamista. Harjoittelua jatkettiin alkuiltaan saakka ja sen aikana sai hyvää harjoittelua aina laitteiden käytös-
tä viestiperusteiden laatimiseen OSC- ja SEP-asemilla. Verkossamme oli kolme kappaletta C1-asemia, joi-
den olennaisin kalusto käsittää keskuksen, kaksi linkkiä ja keskussanomalaitteen sekä tietysti hallitaan tarvit-
tavan tietokoneen. Illalla oli sitten vuorossa sanomalaiteverkon teorialuennot ja asian harjoittelu käytännös-
sä. Harjoitteluun toi niin illalla kuin päivälläkin hyvää lisähaastetta pari viallista laitetta, jotka pakottivat vianet-
sintään ja verkon monipuoliseen tarkasteluun. 
 

Sunnuntaiaamu alkoi harjoituksella, jossa meidän oli tarkoitus saada 
täysin itsenäisesti käsketty verkko toimintaan. Tämän jälkeen oli 
vuorossa luentoja rajapinnoista ja niiden harjoittelua käytännössä. 
Kurssia ryhdyttiin purkamaan iltapäivällä ja kurssi päättyi kolmen 
jälkeen. Kaikki kuusi osallistujaa, joista puolet TaKoRU:sta, antoivat 
kurssille erinomaisen arvosanan. Etenemistahti oli kova, kaikki jär-
jestelmän olennaisimmat osat parissa päivässä, ja kuten eräs kurs-
silainen asian ilmaisi, meinasi monimutkaisimman asian parissa ai-
vot nyrjähtää. 
 
Kurssi on varmasti teknisin mitä koko maasta löytyy ja on valitetta-
vaa, että näin korkeatasoiselle kurssille ei ollut enempää osallistujia. 
Jatkoa on kuitenkin luvassa ensi vuonna maalis-huhtikuun taittees-
sa, joten kaikki viesti-ihmiset voivat laittaa asian korvan taa ja kertoa 
kaverillekin. Alustavissa suunnitelmissa väläytettiin jopa mahdolli-
suutta koota ensi vuoden kurssin käyneistä oma viestiasema tai 
useampi oikeaan viestisotaharjoitukseen. 
 
Teksti: Miikka Hurmalainen 
Kuvat: Miikka Raninen 

YVI2-kurssi 21.—23.4.2006 
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”Ylös, ulos ja lenkille” - teemalla järjestetty TaKoRU:n Cooper. Juoksupaikkana toimi  Tampereen 
Pirkkahalli ja päivä oli 29.3.2006 keskiviikko.  

 
Ideana oli, että juostaan 12 minuutin juoksutesti tai 
vaihtoehtoisesti UKK-kävelytesti. Pienen omatoimisen 
alkuverryttelyn jälkeen, homma polkaistiin käyntiin ja 
kymmenkunta nykykunnostaan kiinnostunutta suoritta-
jaa ampaisi liikkeelle.  
 
Kaikki halusivat suorittaa kunnontestauksen juoksu-
testin muodossa, joten edessä oli 12 minuuttia hikistä 
taivallusta. Matka tuntui taittuvan yllättävänkin nope-
asti, ainakin jos kierroksiin oli uskominen. Osa syynä 
tähän saattoi olla kierroksen pituus, joka on Pirkkahal-
lissa 300m. Sykemittarit vinkuen juoksijat etenivät 
suhteellisen tasaisessa letkassa enemmän tai vähem-
män tuskallinen ilme kasvoillaan kohti seuraavaa kier-
rosta. Kaksitoista minuuttia myöhemmin urhoollisim-
mat puuskuttajat olivat edenneet reilut 9 kierrosta ja 
kaikki muutkin selviytyivät enemmän tai vähemmän 
helposti ”maaliin” asti. 
 
Jokainenhan kilpaili vain itseään vastaan. Taskussa 

tieto omasta nykykunnosta ja kootut selitykset kuultuamme, siirryttiin kohti Konetalon saunaa, jossa 
oli tarjolla pientä purtavaa, edullista juotavaa ja tietenkin saunomista. Cooper oli osa  TaKoRU:n jär-
jestämää kenttäkelpoisuustestiä. Testikokonaisuuteen kuuluu myös lihaskuntotesti, ammunta ja 
suunnistus. Suorittamalla nämä kaikki osa-alueet saa suorittaja selville oman kenttäkelpoisuutensa 
Puolustusvoimien mittapuulla mitattuna. Mutta tietenkin myös yksittäisen testin suorittaminen on 
mahdollista. Juoksutestin suoritusrajat on nähtävissä TaKoRU:n kerhohuoneella. 
 
 
Teksti: Ville-Matti Heiskanen 
 

Cooper 

Viime syksynäkin Pirkkahallissa kisailtiin TaKoRU:n 
toimesta Puolustus & Turvallisuus —messujen yhtey-
dessä 
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TaKoRU:n sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 20.2.2006 Puolustusvoimien materiaalilaitoksen 
esikunnan tiloissa Tampereella. Kokouksen yhteydessä asejärjestelmäosaston edustajat Markku 
Lainevirta ja Ari Nieminen pitivät esitelmän aiheesta ballistiikka kertoen samalla myös osastostaan. 

 
Ulko- ja sisäballistiikka 
 
Ulkoballistiikka alkaa siitä hetkestä kun ammus 
on asejärjestelmän (eli lähtee putken suusta) 
ulkopuolella ja päättyy siihen kun ammus osuu 
maaliin. Käytännössä tämä tarkoittaa ammuk-
sen lentoradan laskemista siihen vaikuttavien 
voimien sekä ammuksen alkutilan perusteella. 
Ulkoballistiset mittaukset koskevat sekä ympä-
ristön olosuhteita (sää) että ammuksen ja ase-
järjestelmän ominaisuuksia (lähtönopeus, sivu ja 
koro). 
 
Merkittävä vaihe suomalaiselle ulkoballistiselle 
työlle oli v. 1923 alkanut normaalirataverkon laa-

timinen osana kenraali Nenosen kehitystyötä. Tuolloin 10 varusmiehen laskijaryhmä sai laskettua 
yhden lentoradan kahden päivän aikana. Tekniikan kehittyessä otettiin käyttöön tietokoneet ja v. 
1965 puolustusvoimat sai oman tietokoneen, joka laski yhden lentoradan 10 - 100 sekunnissa.  Sa-
mana vuonna normaalirataverkko myös valmistui. 1990-luvulla Teknillinen korkeakoulu on myös 
osallistunut lentoratoja laskevien ohjelmien kehitykseen. Ampumataulukoiden ja laskimien ohjelmi-
en laskennalliset mallit todennetaan koeammunnoilla. 
 
Sisäballistiikka käsittelee asejärjestel-
män sisäisiä tapahtumia, eli sitä mitä 
tapahtuu ennen kuin ammus poistuu 
putkesta. Sisäballistiikassa redukoi-
daan aseessa tapahtuvia keskikaliibe-
rin, työntymän sekä panoskammion 
muutoksia. Panoksen lämpötila sekä 
ruudin haihtuma vaikuttavat lentora-
taan, sekä tietysti ammuksen massa.  
Ammuksen massan vaihtelun vaikutus 
lähtönopeuteen huomioidaan luokitte-
lemalla a-tarvikkeet massan mukaan 
ja luokitus merkitään a-tarvike-erään, 
jotta esim. kranaatinheitinkomppanian 
tulijoukkueessa laskija osaa oikealla 
tavalla huomioida a-tarvikkeen mas-
san vaikutuksen lentorataan. Aseen 
kulumisen (keskikaliiberin muutos kra-
naatinheittimissä, panoskammion 
muutokset kenttätykeissä) vaikutus ammuksen lentorataan on jo vanhastaan tunnettu empiiristen 
havaintojen kautta, mutta varsinaiset laskelmat asiasta ovat tuoreempaa tietoa. 

Ballistiikkaa kevätkokouksessa 

122Rakh89 lähettää muutaman raketin ballistiselle radalle. 

155 K 98 toimittaa varsin järeitä murkuloita taivaalle, mutta vaatii mel-
koista laskemista, että saadaan ammusten lähtö sellaiseksi, että ne putoa-
vat maaliin. 
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Maaliballistiikka 
 
Maaliballistiikka koskee ammunnan 
vaikutusta kohteessa. Esitelmässä 
käsiteltiin sekä perinteisiä sirpalevai-
kutteisia ammuksia että modernimpia 
kuorma-ammuksia ja hakeutuvia am-
muksia. Yhden hakeutuvan ammuk-
sen hinnalla saadaan kymmenen sir-
palekranaattia, toisaalta kuorma-
ammuksen hinta sirpalekranaattiin 

verrattuna on noin kolminkertainen. Maasto, sirpaleet (koko, määrä, lähtönopeus), ammuksen tulo-
kulma, käytettävä sytytin jne. vaikuttavat tulentehoon ammusvalinnan ohella. Painevaikutuksen mer-
kitys on vähäinen. 
 
Esimerkkinä sirpalevaikutteisesta ammuksesta oli 155 mm tykistökranaatti, jonka massa on 43 - 47 
kg ja kantama noin 40 km. Ammus sirpaloituu yli 10 000 sirpaleeseen, joiden lähtönopeus on n. 1200 
m/s, mutta ne myös hidastuvat nopeasti. Optimaalinen sirpalekoko elävää voimaa vastaan on 0,5 - 
10 grammaa, kevyesti panssaroituja kohteita vastaan tarvitaan yli 20 gramman sirpaleita. Tehokas 
peitto elävää voimaa vastaan on 20 - 30 metriä iskemästä, yksittäisiä tehokkaita sirpaleita voi lentää 
100-200 metrin päähän. 
 
Esitellyn kuorma-ammuksen 
massa on n. 47 kg ja kantama on 
n. 30 km. Ammuksessa on 40 
tytärkranaattia, joiden ulosheitto 
tapahtuu 300 - 500 metrin kor-
keudella. Tulen teho elävää voi-
maa vastaan on kymmenkertai-
nen verrattaessa sirpalekranaat-
teihin. Kuorma-ammuksen vaiku-
tusalue on noin 100 x 150 m, yh-
den tytärkranaatin 7-8 m.  Yhdes-
sä tytärkranaatissa on n. 1000 
0,1 – 0,2 gramman sirpaletta ja 
tytärkranaatin suoralla osumalla 
saadaan vaikutusta myös kevy-
esti panssaroituihin kohteisiin on-
telopanoksen ansiosta.. 
 
 
 
155 mm SMART (Sensor fuzed Munition for the ARTillery) on hakeutuva tykistön erikoisammus. 
Maksimiampumaetäisyys on n. 25 kilometriä. Tytärammusten ulosheitto tapahtuu 800 - 1000 metrin 
korkeudesta, josta se laskeutuu laskuvarjon varassa. Ammuksen hakupää etsii panssaroituja kohteita 

Kenttätykki 155 K 98 ampumatarvikkeita: vasemmalla ruutipusseja ja oikealla 
ammuksia.  
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koko laskeutumisen ajan ja kohteen löytyessä ammuksen EFP-panos (Explosively Formed Projectile) 
räjähtää ilmassa n. 150 metrin etäisyydellä maalista (eli toimii kuten kylkimiina –Toim. Huom.). Räjäh-
dys muodostaa ammuksen vuorausmetallista kilon painoisen 2000 m/s lähtönopeudella liikkuvan pit-
kän ja ohuen ”tikan”, joka läpäisee 130 - 140 mm panssariterästä 100 metrin etäisyydeltä. Koska 
”tikka” tulee yläsektorista, se osuessaan hyvin todennäköisesti läpäisee jopa taistelupanssarivaunun 
katon. 
 
Tulevaisuuden suuntaviivat 
 
Ampumatarvikkeiden kehitys vaikuttaa myös suojautumiskeinojen kehitykseen. Nykyisellään panssa-
rivaunujen sivut ovat hyvin suojatut mutta katto on heikko. Todennäköisesti hakeutuvien erityisam-
musten kehitys ja yleistyminen johtaa myös katon suojauksen kehittämiseen. Tykistön arvioitiin siirty-
vän yhä enemmän kohti erikoisammuksia, joiden kantamaa pyritään lisäämään esim. raketilla. 
 
Toisaalta myös uhkakuvien ja taistelukentän muutokset antavat omat haasteensa, esim. todennäköi-
sen vihollisen kalusto (suurvalta-armeija vai terroristiorganisaatio?) sekä maalien muutos (suuria 
aluemaaleja alkaa olla entistä vähemmän). 
 
Lopuksi 
 
Esitelmä oli mielenkiintoinen ja sisälsi paljon ainakin minulle uutta tietoa sekä a-tarvikkeista että eri-
laisten tykistön ja kranaatinheittimien käyttämien laskinjärjestelmien kehityksestä. Erityisesti maalibal-
listiikka ja erityisammusten kehitys ja toimintaperiaatteet olivat mielenkiintoisia, toisaalta ulkoballistii-
kan osalta oli kiinnostavaa kuulla, minkälainen työ varusmiehenä käsissä olleen tasomittarin lukujen 
taustalla on. Tilaisuuden jälkeen saunottiin ja käytiin vapaata keskustelua virvokkeita nauttien. 

Kenttätykistön kranaatinheitinlaskin KT-KRH-LASKIN, jolla lasketaan ja välitetään 
ammunnan ballistiikkatiedot kranaatinheittimille. 
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TaKoRU:n kolmihenkisen edustusjoukkueen mat-
ka kattojärjestömme Opiskelijain Reserviupseeri-
piirin (ORUP) jokavuotiseen partiotaitokilpailuun 
alkoi torstain ja perjantain välisenä yönä heti puo-
len yön jälkeen. Yöjunan oli määrä olla perjantai-
na 17.3. aamupäivällä Rovaniemellä ja partio kat-
soi parhaimmaksi mennä nukkumaan heti junaan 
päästyään, sillä järjestäjien lupaukset 
”unohtumattomasta” kilpailusta saattoivat tarkoit-
taa vähiä yöunia. 
 
Rovaniemen asemalla alkoi eri kerhojen joukkuei-
ta kasautua yhteen junan saavuttua hiukan yh-
dentoista jälkeen ja kun kaikki olivat kasassa, 
suoritettiin noin kahden kilometrin jalkamarssi 
keskustassa sijaitsevaan hotelliin, jossa oli määrä 
ruokailla ja pitää piirihallituksen kokous. Järjestä-
vällä taholla oli suhteita Hotel Santa Claus:iin ja 
niinpä saimme kokoustilat ja hyvät ruuat veloituk-
setta. Kokous saatiin pidettyä sovitussa ajassa ja 
pääsimme suuntaamaan kolmen maissa kohti 
Sodankylää, jossa kilpailu oli tällä kertaa määrä 
pitää. 
 
Jääkäriprikaatiin Sodankylään saavuimme viiden 
maissa ja ensimmäisenä ohjelmanumerona oli 
ruokailu. Tämän jälkeen siirryttiin läheiseen ka-
sarmiin, jossa partiot varustettiin ja valmistautu-
minen kilpailuun alkoi. Valmistautumisen lomas-
sa pidettiin oppitunnit mm. turvallisuusseikoista ja 
talvisessa luonnossa toimimisesta sekä katsottiin 
pakolliset organisaatiokalvot. 

Piirin partiotaitokilpailu 17.-19.3.2006   
- ”Arktisissa oloissa selviytyminen” 

Partion taival alkoi Rovaniemen asemalta klo 11:00 

Poikamme maailmalla: vasemmalta Jussi Alanen, Miikka 
Hurmalainen ja Antti Liehu. 
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Kun kilpailu viimein pääsi alkamaan, oli ilta jo pitkällä. En-
simmäiset partiot pääsivät maastoon yhdentoista maissa 
vesi- ja räntäsateessa. Partiot kuormattiin telakuorma-
autoon pari kolme partiota kerrallaan ja partioiden johtajat 
yrittivät ajoneuvon etuosassa seurata kartasta ajoreittiä, 
joka pilkkopimeässä ei ollut kovinkaan helppoa. Partiot 
pudotettiin maastoon yksi kerrallaan ja ennen matkaan 
lähtöä järjestäjät varmistivat, että partiot todella tiesivät 
oikean sijaintinsa. Tämän jälkeen tuli siirtyä käsketylle yö-
pymisalueelle, jonne meidän partiolla oli matkaa noin kah-
deksan kilometriä. 
 

Perille pääsimme joskus puoli kolmen maissa vajaan kolmen 
tunnin hiihdon jälkeen. Seuraavana oli vuorossa omatoiminen 
huolto ja majoittuminen. Ensimmäisenä yönä nukuimme kie-
peissä, jotka rakennetaan riittävän paksuun hankeen kaivamal-
la ensin kuoppa maahan saakka ja sen jälkeen maan pintaa pit-
kin riittävän pitkä tunnelin pätkä yhdelle hengelle. Sitten vaan 
makuualusta ja -pussi tunneliin ja nukkumaan siten, että pää on 
kiepin suun puolella sortumisen varalta. 

 
Lauantaiaamuna heräilimme kahdeksan maissa ja onneksi sade 
oli sentään lakannut. Kiepistä ylös kömpiminen ja vaatteiden pu-
keminen oli hiukan vilpoista touhua, mutta viimeistään nuotioilla 
tehty aamupuuro ja tee saivat veren kiertämään. Päivä alkoi 
noin parinkymmenen kilometrin siirtymällä, joka suoritettiin osit-
tain hiihtäen ja osin hiihtohinauksessa telakuorma-auton peräs-
sä. 

 
Perillä Kaarestunturin maastossa olimme hiukan 
ennen yhtä ja siellä ensimmäisenä tehtävänä oli 
lumiluolan rakentaminen partion majoitteeksi. Luo-
la rakennetaan rinteeseen, johon tuuli on kinosta-
nut paksulti lunta. Ensin tehdään kapea ja melko 
pitkä sisäänmenotunneli ja sen jälkeen kaivetaan 
tunnelia rinteen suuntaisesti ylös, jonne varsinai-
nen majoitusluola tehdään. Näin lämmin ilma ei 
pääse karkaamaan luolasta. 
 
Järjestäjien partioille osoittama rinne oli kuitenkin 
erittäin kivikkoinen ja paikoin lunta oli liian vähän. 
Moni partio joutuikin vaihtamaan paikkaa, jotkut 
jopa moneen kertaan. Meidänkään luolamme 
paikka ei ollut kehuttava, mutta saimme siihen ai-

kaiseksi luolan, jonne partiomme olisi teoriassa mahtunut, mutta mukavasti siellä ei maaston muodon 
ja kivikkoisuuden takia olisi majoittunut. Kehno paikanvalinta oli järjestäjien puutteellisen maaston-
tiedustelun syytä ja sen takia he päättivät, että kukin saa majoittua parhaaksi katsomallaan tavalla. 
Niinpä partiomme teki rinteen juureen tasaiselle maalle kiepit edellisyön tapaan. 

Pakkautuminen telakuorma-autoihin suoritettiin 
jokseenkin vapaamuotoisesti. Kieppi 

Partiot urakoivat lumitunneleita. 
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Seuraavana oli vuorossa pari pientä kilpailutehtä-
vää, joissa mitattiin mm. luonnon- ja kalustontunte-
musta sekä kaikkien yhtä aikaa suorittama tehtävä, 
jossa tavoitteena oli tehdä nuotio maastosta löyty-
västä materiaalista ja keittää mahdollisimman nope-
asti pakillinen vettä. Tämän jälkeen kello olikin jo 
noin puoli kuusi ja oli vuorossa poron tappaminen 
päivälliseksi. Paikallisen poroisännän toimesta oli 
paikalle tuotu poro, jonka hän teurasti samalla kil-
pailijoita opettaen. Lopuksi poro jätettiin puuhun riip-
pumaan ja odottamaan myöhempää paloittelua. 

Tämän jälkeen oli vielä luvassa yksi kilpailuteh-
tävä, etäisyyden arviointi. Se suoritettiin läheisen 
tunturin laelta ja arvioitavia etäisyyksiä oli kolme. 
Suoritusta haittasi kirkkaan päivän päätteeksi 
alkanut pieni pyry, joka ajoittain esti kohteiden 
näkemisen. Seuraavaksi oli vielä vuorossa kil-
pailun ulkopuolella opetustarkoituksessa Alppi-
maja tyyppisen lumimajoitteen tekeminen, jonka 
jälkeen kello kymmenen maissa päästiin vihdoin 
poron paloitteluun ja ruokailuun. 
 
 
Kerhomme ruuanlaittoa harrastamattomalta partiolta poronkäristyksen tekeminen sujui yllättävän hy-
vin. Leikkelimme poroa ohuiksi siivuiksi ja heitimme ne pakin kanteen riittävän ison voikasan kanssa 
ja lopuksi vain suolaa päälle. Tosin riittävän voi ja suola määrän kanssa varmaan mikä tahansa on 
syötävää. Lihaa oli kaikille partioille enemmän kuin tarpeeksi ja kylläisinä kömmimme kieppeihimme 
nukkumaan joskus yhdentoista jälkeen. 

 

Kerrankin ihan lihaa luonnonmuonana. 

Kunnon ruoka ja uni tuo hyvän mielen reissulla kuin reissulla. 



Ressu 2/2006  
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<    13 

 
Sunnuntaiaamu valkeni melko kirkkaana ja 
heräilimme ennen yhdeksää. Aamupalan 
jälkeen oli taas vuorossa hiihtoa sekä hiih-
tohinausta noin 6-7 kilometriä ennen en-
simmäistä varsinaista tehtävää.  
 
Päivän ainoaksi tehtäväksi paljastui lopulta 
pikamarssi varuskuntaan. Yhteislähtö ta-
pahtui hiukan puolenpäivän jälkeen ja pis-
teitä jaettiin sijoitusten mukaan niin maalis-
sa kuin väliaikapisteillä. Pikamarssilla oli 
pituutta reilut 12 kilometriä, mutta sen aika-
na ei sentään tarvinnut kantaa reppuja. Kil-
pailussa eri tehtävillä oli eri painoarvot ja 
pikamarssin painoarvo oli selvästi muita 
tehtäviä suurempi. Se käytännössä ratkaisi 
siihen asti hyvin tasaisena jatkuneen kilpai-
lun. 
 
 

 
Partioiden päästyä maaliin, oli vuorossa varusteiden luovutus ja sauna, jonka jälkeen ruokailu. Seu-
raavaksi pidettiin piirin kevätkokous ja palkintojen jako, minkä jälkeen lähdettiin alkuillasta kohti Rova-
niemeä ja kotia. Seuraavana yönä junassa uni maittoi ja olimme takaisin Tampereella maanantai-
aamuna. Kilpailu ei ollut liian rankka vaan se oli positiivisella tavalla järjestäjien lupausten mukaisesti 
”unohtumaton”. Partiossamme kilpailivat Antti Liehu ja Jussi Alanen sekä partionjohtajana toiminut ja 
tämän kilpailukertomuksen kirjoittanut Miikka Hurmalainen. 
 
Teksti: Miikka Hurmalainen 

Helpompaa hiihtämistä. 
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Lukuvuoden kääntyessä kohti loppuaan on aika tehdä tilinpäätös myös kerhon ampumatoimin-
nasta kuluneen kauden osalta. Ampumatoiminta on epäilemättä yksi tärkeimmistä ja suosituim-
mista harrastusmuodoista reserviläistoiminnan parissa. TaKoRU tarjoaa jäsenilleen useita mah-
dollisuuksia ammunnan harrastamiseen ja tänäkin keväänä tapahtumia oli runsaasti, joten ampu-
mamahdollisuuksia löytyi. Pienoispistoolivuorot pyörivät säännöllisesti tiistaisin Osmonkallios-
sa, pidettiin kivääri- ja pistoolipäivät ja kerhon jäseniä osallistui useisiin kilpailuihin aina SM – 
tasolla asti. 
 
Kivääripäivä järjestettiin Pirkkalassa 25.3. Satakunnan Lennoston ampumaradoilla. Päivän idea-
na on perinteisesti ollut tarjota mahdollisuus ulkoiluttaa kunkin omaa, pienoiskivääriä suurem-
paa ampumakalustoa. Mukaan ovat myös aina päässeet henkilöt, joilla ei omaa asetta ole. Aseen 
omistajat ovat lainanneet omia rautojaan muille ja päivästä onkin tullut ainutlaatuinen tilaisuus 
päästä kokeilemaan erilaisia aseita. Tämä seikka on omiaan tartuttamaan kipinän myös oman 
kaluston täydentämiseksi. Vaarallista opiskelijalle, budjetti on pieni ja niin edelleen. Usein kuul-
tava innostunut kysymys radalla kuitenkin on ”Mitä maksaa ja mistä saa?”. Hallitsevana kalus-
tona TaKoRU:n aseistuksessa kiväärien osalta näyttäisi tällä hetkellä olevan legendaarisen mai-
neen viimeisimmässä aseellisessa itsenäisyyskamppailussa saavuttanut pystykorva–kiväärien 
viimeisin malli M39 eli ”Ukko-Pekka”. Liekö asialla jotakin syy-yhteyttä siihen, että Puolustus-

voimat myyvät kiväärejä edelleen mm. reserviläisille 200:n euron hintaan... Muu kalusto koostui tälläkin kertaa AK – 47 tyyppisistä 
aseista ja parista tarkkuuskivääristä, Suomi – konepistoolia tietenkään unohtamat-
ta. 
 
Pistoolipäivä on hyvin pitkälle kivääripäivän kaltainen sillä erotuksella, että piiput 
ovat noin puoli metriä lyhyempiä ja ampumamatkana kivenheittoetäisyys eli 25 
metriä kiväärien 150 metrin sijasta. Kalusto koostuu pääasiassa 9 mm pistooleista, 
mutta joskus radalla saattaa nähdä revolvereita ja järeämpiäkin pistooleita. Tänä 
keväänä pistoolipäivä järjestettiin 8.4. ja osanotto oli tavanomaista eli noin parin-
kymmenen hengen luokkaa. 
 
Molemmat ampumapäivät järjestetään kerran syksyllä ja kerran keväällä. Tämän 
kevään ammunnoissa oli edellisiin vuosiin poikkeuksena reserviläisen kenttäkel-

poisuustestin ammunta-
osioiden järjestäminen. 
Järjestelyt sujuivat kui-
tenkin kivuttomasta ja hyviä tuloksia kenttäkelpoisuuden kivääri- ja pis-
tooliammunnassa tuli useita. 
 
Vielä mainittakoon, että jo perinteeksi muodostunut TaKoRU:n pienois-
pistooliampumakilpailu on edelleen käynnissä vuoden 2006 osalta. Tänä 
vuonna aikaisemmista vuosista poiketen arvotaan kilpailussa kaikki-
en osallistujien kesken kevätkauden 2007 patruunat!! Kilpailuaikaa 
on vielä reilusti jäljellä syksylläkin, sillä voittajat palkitaan kerhon syys-
kokouksessa. Vielä korostettakoon, että kilpailu on kaikille jäsenille 
avoin, eikä vaadi muuta kuin osallistumisen vaivan ja erään tunnetun hen-
kilön sanoja mukaillen osallistuminen kannattaa aina! 
 
TaKoRU:n jäsenillä on ollut myös mahdollisuus osallistua kesäisin sään-
nöllisesti järjestetyille Tampereen Reserviläisten vuoroille Pirkkalan am-
pumaradoilla. Kesän ammuntoihin ja SRA:an liittyen kannattaa olla yh-
teydessä kerhomme ampumavastaaviin. Ilmoittelua tulevan syksyn ampu-
matoiminnasta kannattaa seurailla kerhomme ilmoitustaululta ja net-
tisivuilta, sekä sähköpostilista Kyyneleestä. Kiitoksia kaikille osallistujil-
le onnistuneesta talvikaudesta, tämä ampumavastaava siirtyy nyt kesälai-
tumille mikä ei suinkaan tarkoita patruunakulutuksen vähenemistä vaan 
päinvastoin! Ainiin, kaikille tiedoksi saatettakoon, että kerhomme voitti 
jälleen kerran ResUL:n järjestämän kerhojen välisen prosenttiammunnan. 
 
Teksti: Antti Liehu 

TaKoRU ampuu! 
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Kalustotunnistus 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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TaKoRU järjesti 5.4. ekskursion, jonka määräpaikkana oli Riihimäellä sijaitseva Suojeluskuntain ase- ja konepaja oy SA-
KO. 
 
Keskiviikkona 5.4. oli TTY:n obeliskille kokoontunut 18 valitun joukkio. SAKO:lle järjestettävä reissu oli tarkoitus alkaa klo 
9:00 ja aika tarkasti tuohon aikaan matkaan päästiinkin. Matkaa tehtiin pikkubussilla, johon mahtui juuri ja juuri koko osal-
listujajoukko, joka oli valittu nopeimmin ilmoittautuneista. SAKO:lta oli tullut ohjeistus, että maksimissaan 18 mahtuu. 
 
Matkan järjestelijänä toiminut hallituksen ekskursiovastaava Kaisa Ara oli selvästi suunnitellut matkaa paremminkin, sillä 
Helsingin moottoritiellä päästiin ihailemaan pitkähköä puolustusvoimien kalustoa kuljettavaa saattuetta. 
 
Muuten viihdettä matkan aikana tarjosi mutkikas palikkatesti. Eräs matkustaja oli ottanut mukaan häkkyrän, joka koostui 
kahdesta samanmallisesta paksusta rautalangasta tehdystä osasta, jotka sitten piti yrittää pujotella erilleen toisistaan. 
Ratkaisu oli yllättävän kinkkinen ja kaikilta kokeilijoilta meni melkoisen kauan saada mokomat erilleen. 
 
Matka taittui nopeasti ja pikkubussi saapui SAKO:lle aikataulun mukaisesti noin klo11:00, missä porukan otti ensin vas-
taan reseptionistina toimiva vartija. Tästä meidät ohjattiin kohti esittelytiloja hetken päästä saapuneen oppaamme toimes-
ta. Aluksi meinasi esittelytiloihin pääsy estyä, sillä siellä piti kokousta jokin muu porukka, joka ei ilmeisimmin ollut kiinnittä-
nyt huomiota paikan varaustietoihin. Oppaamme kuitenkin sopi näiden kanssa tilanteen ja pääsimme tilaan, jossa oli sil-

mäniloa vaikka kuinka. 
 
Esittelytiloissa oli yksi kappale lähes kaikkia Beretta Holding-
sin edustamia aseita, joita myös SAKO:n tuotteet ovat ja li-
säksi esillä oli Beretan vaatteita ja joitain kappaleita erilaisia 
puukkoja ja optiikkaa. Ensimmäisenä ongelmana olikin, että 
mieli teki hipelöidä kaikkia kiväärejä ja haulikoita. Muutamaa 
tosin lopulta vain ehti tutkimaan edes hiukan. 
 
Kun aseiden valtavan määrän ihailulta ihmiset ehtivät istuutu-
maan kokouspöydän ääreen, meille pidettiin lyhyt luento SA-
KO:n historiasta. Sako oy:n värikäs historia sai alkunsa vuon-
na 1921, jolloin perustettiin suojeluskuntain ase- ja konepaja 
Oy. Yhtiön nimi lyhennettiin nelikirjaimiseksi SAKO:ksi. Sit-
temmin yhtiön omistajat ovat vaihtuneet useaan kertaan. 
Aluksi sotien jälkeen SAKO:n koko omistus siirrettiin Punai-
selle Ristille, jottei sitä tarvitsisi lopettaa ja luovuttaa omai-
suutta Neuvostoliitolle. Jossain vaiheessa Punainen Risti 

huomasi omaavansa muuhun toimintaansa 
nähden kyseenalaista tuotantoa ja myi SAKO:n 
Valmetille ja Nokialle. Useiden yrityskauppojen 
ja fuusioiden myötä Valmetista tuli Metso, joka 
myi vuonna 2000 SAKO:n italialaiselle Beretta 
Holdingsille. 
 
SAKO tekee Beretan alaisuudessa siviilikäyt-
töön SAKO ja Tikka – nimikkeillä kivääreitä 
useilla eri kaliibereilla. Lisäksi SAKO tuottaa 
useiden maiden viranomaisille erilaisia näiden 
erikseen haluamia asemalleja. 
 
Historiikin jälkeen oli vielä hetki aikaa ihailla 
aseita ja esittää kysymyksiä, minkä jälkeen 
päästiin tutustumaan tehtaan sisuksiin. Teh-
daskierroksella ei valitettavasti ollut mahdollista 
kuvata. 
 
Tehtaaseen tutustuttiin hiukan hassussa järjes-
tyksessä, sillä ensin kävimme läpi lukkojen ja 
kansien valmistuksen alusta miltei loppuun ja 

Ekskursio SAKO:n asetehtaalle Riihimäellä 
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sitten piipun valmistuksen puolivälistä loppuun ja sitten puolivälistä 
alkuun. 
 
SAKO:n asetuotanto vaikutti kohtuullisen automatisoidulta. Lukkoja ja 
aseiden kansia sekä lukon raameja tuottavat metallipaloista miltei 
automaattiset sorvit, joilta tulleet palat karkaistaan hieman enemmän 
käsipelillä. Karkaisu on vaativaa, sillä osista ei saa tulla liian jäykkiä ja 
karkaisu täytyy tehdä epäsymmetrisillä osilla muoteissa, jottei karkai-
su väännä metallia. Sorveilta tuleva ylijäämämetalli kerätään talteen 
ja se saadaan melko hyvin uusiokäyttöön. 
 
Piiput ovat paljon vaativampi osa kuin lukko ja siihen liittyvä muut 
osat. Ne taotaan koneellisesti metallipötköistä, jotka on katkottu val-
miiksi. kun piippu on oikean pituinen, siihen porataan reikä, minkä 
jälkeen piipun sisäpintaan muodostetaan negatiivikuva tulevista rih-
loista. Sitten piippua öljytään ja siitä poistetaan magneettisuus. Tä-
män jälkeen piippua taotaan lisää, jolloin se saa lopullisen pituutensa ja taonta muodostaa myös samalla rihlat piipun si-
sälle. Lopuksi piippu vielä demagnetoidaan ja sen suoruus ja laatu tarkistetaan. 

 
Puutukit SAKO:lle tulevat valmiina Italiasta. 
Komposiittitukit tehdään yhä Riihimäellä. 
Vasta aseita kasaamassa on alan ammatti-
ihmisiä. Muutoin tuotannossa on lähinnä nor-
maaleja automaatiotyöntekijöitä. 
 
Kasaamisen jälkeen jokainen ase testataan 
ampumalla sillä parin yliladatun panoksen 
rasituskoe, minkä läpäisseiden aseiden tark-
kuus testataan ampumalla vähintään viisi 
laukausta. Ellei koeampuja saa aseella riittä-
vän pientä kasaa, se menee asesepille tutkit-
tavaksi. Koeammunta suoritetaan SAKO:n 
omalla maanalaisella ampumaradalla. Ampu-
maradan jokainen ampuu noin 1000 laukaus-
ta joka päivä. Ammutut kasatkin olivat sen 
mukaiset… 
 
Kierroksen päätyttyä kiittelimme opastamme 
ja matka jatkui Hämeenlinnaan, jossa pääsi 
vielä täyttämään ostamisen himoaan SA-
kaupassa ja sen vieressä sijaitsevassa Etu-

linja-myymälässä. SA-kaupan valikoima oli lievähkö pettymys, sillä yllättäen armeijan ylijäämänä oli aivan liian pieniä 
vaatteita ja totaalisen romuna olevaa tavaraa. Vaikka seassa jotain käyttökelpoisempaakin oli, niin itseäni miellytti huo-
mattavasti enemmän Etulinjan valikoima, josta löytyi kokoja, jotka sopivat sentään päälle. 
 
Kotimatkalle ei sattunut enää Puolustusvoimien kalustoa ihailta-
vaksi, mutta metallihäkkyrät olivat edelleen kovassa suosiossa. 
 
Selvisipä samalla joitakin askarruttanut asia rk95:stä. Niitä ei 
SAKO enää valmista kysynnän heikkouden ja asetyypin markki-
noiden ailahtelevuuden vuoksi. Ailahtelevuus tarkoittaa tässä 
tapauksessa ilmeisesti Yhdysvaltojen markkinoiden  heittelyä 
paikallisen lainsäädännön kynsissä AK-mallisten aseiden osalta. 
Tosin valmistus alkaa kyllä sellaisen 15000 kappaleen erän ti-
laamalla. 
 
Teksti: Kari Salonen 
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Kalustotunnistuksen vastaukset 

1. EADS CASA C-295M  
Ilmavoimat uusii kuljetuskonekalustoa 
hankkimalla kaksi tällaista korvaamaan 
ilmavoimien Fokker F-27 -
kuljetuskoneet. 
 
Voimalaite: Pratt & Whitney Canada 
PW127G – potkuriturpiinia  
 
Suoritusarvot: (7 600 metrissä) Normaali 
matkanopeus 474 km/h, pisin lentomatka 
5400 km, 1450 km täydessä lastissa 
 
Suurin lentopaino: 21 000 kg  
Pituus: 24,45 m  
Korkeus:  8,66 m  
Kärkiväli: 25,8 m  
Miehistö: 2 + 75 henkilöä  
Kuljetustila: 57m3  

2. LUOTAUSKALUSTO M200 
Epäsuorassa ammunnassa ja yleisessä sää-
palvelussa tarvittavien säätekijöiden mittaus 
ja määrämuotoisten sääsanomien laskenta  
Erityisesti jääkäri- ja panssariprikaatien tar-
peisiin kehitetty kevyt luotauskalusto  
 
OMINAISUUDET 
 
Luotausryhmä 1+2  
Itsenäinen ja passiivinen  
Maastohenkilöautolla hinattava M 200 luo-
tauskaluston kuljettamiseen ja antennin nos-
tamiseen tarkoitettu keskiakseliperävaunu  
Luotaustiedon käsittely määrämuotoiseksi 
(ilmanpaine P, lämpötila T, kosteus U, tuu-
len nopeus ja suunta)  
Mittaustarkkuus: tuulen nopeus 1 m/s, tuulen 
suunta 1°, lämpötila 0,2 °C, ilmankosteus 2 
%  
Toimintataajuus 1680 MHz  
Luotauslaskin Marwin MW 12: prosessori 
16-bittinen, muistikapasiteetti yli 5 megata-
vua  
Kauko-ohjain RTH 20  
Toimintasäde max 200 km  

3. AFOTAS ART 
Aluevalvonta  
Maalin paikantaminen  
Tulen johtaminen  
 
OMINAISUUDET 
 
Järjestelmässä laseretäisyysmittari ja lämpö-
kamera on integroitu goniometrin kanssa 
kokonaisuudeksi, jolla voidaan suorittaa 
maalinpaikannusta niin pimeässä kuin päi-
vänvalolla  
Liitetty sanomalaitteeseen  
Lämpökamera Matis Handheld Mark 3  
Halem 2 PP laseretäisyysmittari  
Leica SG 12 goniometri  
Datakaapeli, goniometri – SANLA  

4. PATRIA XA-360 P1 
 
OMINAISUUDET 
 
 
ASEISTUS: 12.7 itkk NSV-12.7 (300 
patr), laukaisuputki 6 kpl  
 
MOOTTORI: merkki ja tyyppi: Scania 
Dl 12 40 A 1 E, 4-taht, ahdettu, välijääh-
dytetty, tilavuus/käyttövoima: 11,7l/
diesel, teho/vääntömömentti: 360 
kW/1974 Nm  
 
MITAT: pituus 7,50 m, leveys 3,20 m, 
korkeus 3,15 m  
Vetojärjestelmä: 8 x 8  
Taistelumassa: 26000 kg  
Miehistö: 3 (johtaja, ajaja, ampuja) + 10 
kuljetettavaa  
Suurin nopeus: 100 km/h  
Sisältää mm. palontorjunta- ja viestijär-
jestelmät  
Suurin nopeus vedessä: 8 km/h  

5. POHJAMIINA 87 94 
Katkaisee panssarivaunun telan, vaurioit-
taa vaunua, pohjaosuma voi tuhota vau-
nun. 
Pioneerijoukkojen erikoismiina  
Ensisijaisesti panssarivaunujen torjunta  
 
OMINAISUUDET 
 
Suunnattuun räjähdysvaikutukseen pe-
rustuva miina  
Puhkaisee panssarivaunun pohjan tai 
katkaisee vaunun telan  
Paino 7,5 kg  
Räjähdysaineen määrä 4 kg  
Teräksenläpäisykyky noin 8 cm  
Kuori polykarbonaattimuovia  
Asennetaan maahan  
Magneettinen ja seisminen sensori  
Yliajolaskuri  
Ohjelmoitava varmistusaika 
(virittymisaika)  
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Foneettiset aakkoset uudistuivat 

Kirjain Aakkosnimi Lausunta Kirjain Aakkosnimi Lausunta Kirjain Aakkosnimi Lausunta 

A, Ä ALFA ALFA J JULIET TSULIET S SIERRA SIERA 

B BRAVO BRAAVO K KILO KILO T TANGO TANGO 

C CHARLIE TSAALI L LIMA LIMA U UNIFORM JUNIFORM 

D DELTA DELTA M MIKE MAIK V VICTOR VIKTO(R) 

E ECHO EKO N NOVEMBER NOVEMBER W WHISKEY WISKI 

F FOXTROT FOKSTROT O, Å, Ö OSCAR OSKA(R) X X-RAY EKSREI 

G GOLF GOLF P PAPA PAPA Y YANKEE JENKII 

H HOTEL HOTEL Q QUEBEC KEBEK Z ZULU ZULU 

I INDIA INDIA R ROMEO ROOMIO    

      Å ÅKE OOKE 

      Ö ÖLJY ÖLJY 

      Ä ÄITI ÄITI 

Kesän toimintaa 

Toiminta vähenee kesäksi taas merkittävästi, mutta aiemmin lehdessä olleen 
artikkelin mukaisesti osa ampumatoiminnasta jatkuu. 
 
Lisäksi kannattaa käydä katselemassa itseään kiinnostavia kursseja MPK 
ry:n sivuilta www.mpkry.fi 
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Palautusosoite: 
TaKoRU 
PL162 
33101 Tampere 


