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Tähystykseen käytetyn patruunan valo on ta-
vallisen magnesiumivalon kaltainen. Merkinantoon— - etenkin etulinjasta tykistölle— käytetään erivä-
risiä, punaisia ja vihreitä y. m. valopatruunia, jotka
ammutaan kohtisuoraan ylös.

Etenkin asemasodassa on valopistooli aivan
välttämätön,vartiot — varsinkin kuunteluvartiot —
ovat sillä varustettavat. Mutta myös merkinanto-
larkotuksiin on sitä nykyisessä maailmansodassa
yhä enemmän ruvettu käyttämään.

3. Käsigranaatti.
Yleistä.

Käsigranaatti tulee kysymykseen pääasiassa
asemasodassa, mutta käytetään sitä myös liikunta-
sodassa.

Likitaistelun tärkeimpiä apukeinoja on käsigra-
naatti. Tämän aseen oikea ja tarkotuksenmukainen
käyttäminen kykenee poistamaan kaikki esteet ja
tekemään vihollisen vaarattomaksi. Myös puolus-
tuksessa on käsigranaatti paras apukeino estämään
vihollisen tunkeutumasta hautoihin, tai pakotta-
maan niihintunkeutuneenvihollisen takaisin.

Pääasiana käsigranaatin käyttämisessä on sen
heittäminen ainoastaan silloin, kun se on tarpeel-
lista, mutta silloin niin että se osuu maaliin. Käsi-
granaatti, joka räjähtää vihollishaudan edessä tai
sen takana, ei vahingoitavihollista,mutta voi päin-
vastoin vahingoittaaomia miehiä.

Ainoastaan lähimpänä vihollista olevat miehet
saavat heittää käsikranaatteja, takaapäin heitetyt

Sotilaskusikirju. 1. Osa. _lg
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voivat vahingoittaa omia etumaisia miehiä. Taem-
pana olevien miesten täytyy kuljettaa käsigranaat-
teja riittävästi eteen.

Käsigranaatteja käytetään kahta eri lajia: var-
sikäsigranaatti. ja munakäsigranaatti. Varsikäsi-
granaatin edut ovat sen suuri moraalinen vaikutus
ja räjähdysvoima. —

■ Munakäsigranaatin taasen sii-
nä, että sitä voi heittää pitemmälle, ja sen sirpaleet
haavoittavat.

Varsikäsigranaatti
Vaikutus ei perustu sirpaleisiin, vaan voimak-

kaaseen räjähdykseen, joka hyvin läheltä tappaa tai
haavoittaa, mutta pitemmällä etäisyydellä vaikut-
taa ainoastaanmoraalisesti.

Varsikäsigranaatin pääosat ovat: pää ja varsi.
Pää on metallilevyinen (myös polvilieriö), joka

sisältää hyvin voimakasta räjähdysainetta. Varsi,
jonka voi kiertää irti päästä, sisältää n.k. aikasyty-
tinlaitoksen.

Kuva 81.
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Varren yläpäässä olevan syvennyksen sulkee
hammaspyörän muotoinen metallikansi (kuv. 31),
jonka helposti voi vääntää auki tahdottaessa käsi-
granaattia käyttää. Varren reijasta tulee nyt nä-
kyviin langanpätkä, jossa on repäisynuppi (kuv.
31). Langan jatkona on rautalankakierre, joka kul-
kee varren keskipaikkeilla olevan räjähdyseloho-
peapalasen lävitse. Langasta repäistessä sytyttää
mainittu rautalankakierrehankauksen kautta räjäh-
dyselohopeapalasen. Tämä sytyttää vuorostaan
5y2 cm. pituisen sytytyslangan, joka palettuaan
loppuun sytyttää n. k. räjähdyskapselin. Tämän
räjähtäessä syntyy niin kova kuumuus, että se
saattaa käsigranaatin päässä olevan kiinteän räjäh-
dysaineen räjähtämään.

Koko tätä varressa olevaa sytytinlaitetta suo-
jelee ohut metalliputki. — Sytytyslanka palaa 1em
sekunnissa, siis tapahtuu räjähdys b'i/7sekunnin ku-
luttua siitä, kun langasta on vetäisty.

Käsigranaatlejakuljetettaessa ei räjähdyskapseli
ole paikallaan,vaan on se ennen granaatin käyttöä
asetettava paikalleen, joka tapahtuu seuraavasti:
varsi ruuvataan irti,nalli avoinpää edellä asetetaan
varren päässä olevaan reikään, varsi ruuvataan
kiinni.

Munakäsigranaatti.
Munakäsigranaatti (kuv.32) on, niinkuin nimi-

kin osoittaa, munanmuotoinen jakokoinen, seinämät
paksuhkosta raudasta. Sen sisällä on vaaleata,
jauhomaista räjähdysainetta n. k. räjähdysöljyruu-
tia, joka syttyessään muodostaa niin voimakkaan
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kaasun, että se särkee paksut seinämät singottaen
sirpaleet suurella voimalla yltympäri.

Sytytinlaitos on sama kuin varsikäsigranaatis-
sakin. Kuitenkaan ei munakäsigranaatin sytytti-
messä ole räjähdyskapselia sytytyslangan päässä,
(kuv. 31; 6), vaan syttyy granaatissa oleva rä-
jähdysaine yksistään siitä tulisuihkusta, joka lop-
puun palaneesta sytytyslangasta syöksähtää itse
granaatin sisälle. ,Repäisylangan sijalla on tässä
ohut rautalankasilmukka, joka repäistessä kiinni-
tetään vasemman käden ranteeseen sidotun nauhan
päässä olevaan hakaan. Sytytyslanka on 5 em pi-
tuinen ja räjähdys tapahtuu siis 5 sek. kuluttua. —

■

Koko tämä sytytin on noin 10 em pituiseen metal-
litorveen suljettu. Vetäessä sytytyslangasta syöksee
se aukosta tulisuihkun, jota on varottava.

Käsigranaatin heiton yksityisopetus.
Heittoharjotusten täytyy ensin tapahtua itse-

valmistetuilla,muodoltaan ja painoltaanoikeata kä-
sigranaattia vastaavilla puukapuloilla, sitten puo-
likovilla (sytytin ja heikko räjähdysainepanos),
lopuksi kovilla käsigranaateilla. Harjottelemalla
puolikovilla käsigranaateilla tulee miesten tot-
tua sytyttimen palamisaikaan.
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Harjotellessa kovilla täytyy tietysti pitää
huolta heittäjän suojasta. Sen täytyy olla sellai-
nen, kuin se todellisessa hyökkäyksessä tulee ole-
maan (granaattikuopat, haudat j. n. e.)

Ainoastaan joukko, joka useasti on saanut har-
jotella käsigranaatinheittoa, tuntee luottamusta tä-
hän aseeseen ja osaa käyttää sitä edullisesti hyök-
käyksessä ja puolustuksessa. Heittoharjotuksissa
on pidettävä huolta siitä, ettei miesten anneta sa-
malla kertaa harjotella liian kauan, sillä Ilarjotuk-
set, saattavat tulla liian rasittaviksi ja tehdä mie-
hen pitkäksi ajaksi kykenemättömäksi heittämiseen.

Sytytyslangan järjestelmälliseen repäisemiscen
täytyy aina kiinnittää huomiota, sillä muuten saat-
tavat miehet sen taistelun tuoksinassa unhoittaa.
Käsigranaattia ei saa heittää liian myöhään eikä
liian aikaisin.

Laskeminen kolmeen käy liian nopeasti, jonka-
tähden lasketaan kolme kaksinumeroista lukua,
esim. 21, 22, 23 ja senjälkeen heitetään.

Laskemista vaadittakoon aina; sen pääasialli-
sena tarkotuksena on kehittää miestä rauhallisuu-
teen ja harkitsemiskykyyn heittäessään.

Käsigranaatti on aina heitettävä kaaressa, ei
pitkin maata, koska se silloin ei pysähdy maaliin,
vaan vierii helposti sen ohitse.

Heittämistä munakäsigranaatilla harjotellaan
samankokoisilla ja -muotoisilla kivillä. ■Munakäsi-
granaatti heitetään heti repäisyn tapahduttua.

Käsigranaatin heitto.
a) Seisten: Miehet heittävät seisoalta yksitel-

len eri pitkien matkojen päästä hautaan, varsikäsi-
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granaatteja korkeintaan 35 m.päästä, munakäsigra
naatteja kauempaa;

b) Polviasennossa: Samoin kuin seistessä;
e) Makuuasennossa: Joko ainoastaan kohotta-

malla yläruumista, tai nousten heittäessä äkkiä ylös
ja taasen nopeastimaahan;

d) Toisesta haudasta toiseen, välimatka 20— 30
m. Ensin heitetään yksitellen yhdestä haudasta
toiseen, sitten yhtaikaa kuminastakin, yksitellen ja
ryhmittäin. Samalla on harjoteltava hautaan pu-
donneiden käsigranaattien välttämistä tai pa-
himmassa tapauksessa niiden poisheittämistä mah-
dollisimman nopeasti ennen niiden räjähtämistä.
Sentähden ei miehiä saa olla haudoissa liian tiheäs-
sä, jotta kullakin olisi tarpeellinen liikkumatila.
Etenkin kapeaan hautaan heitettäessä täytyy gra-
naatin lentää korkeassa kaaressa. Sentähden on
tarkoituksenmukaista pystyttää molempien hauto-
jen väliin noin 4 m. korkea rautalankaverkko (tai
4 m.korkeudelle jännitetty rautalanka), jonka ylitse
granaattien täytyy lentää.

Heitettäessä käsigranaatteja vihollishautaan,
joka on käsigranaattien suojaksi korkealla rautalan-
kaverkolla suojattu, on tarkoituksenmukaista kiin-
nittää käsigranaatin päähän rautalangasta tehtyjä
koukkuja, silloin tarttuu käsigranaatti verkkoon ja
räjähtäessään särkee sen;

e) Graiiaatinkuopasta on koetettava saada osu-
maan toisessa granaatinkuopassamakaavaan vihol-
liseen;

f) Johonkin määrättyyn suuntaan mahdolli-
simman kauas. — Tätä varten rakennetaan erikoi-
nen I—21 — 2 m leveä 50—60 m pitkä rata, etäisyydet
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merkittynä joka viiden metrin päähän. Käsigranaa-
tit on koetettava saada putoamaan tälle radalle, ei
sen sivulle;

g) Juostessa vihollishautaan, vihollisen ampu-
essa (harjotukseksi käsigranaatin heittoa varten
hyökkäyksessä). Heittämisen jälkeen ei saa juosta
eteenpäin, vaan täytyy heittäytyä maahan, siksi
kunnes räjähdys on tapahtunut;

h) Leikattaessa vihollisen, piikkilankaesteitä.
Käsigranaatteja heitetään vihollisen hautaan ja tä-
män tulen suojassa raivaavat toiset tien piikkilan-
kojen lävitse;

i) Heittäminen metsässä. Heittämistä puiden
ja puunrunkojen välitse johonkin määrättyyn maa-
liin täytyy erikoisesti harjotella;

j) Tuntemattomalla maalla. Kaikkia harjotuk-
sia ei saa tehdä tasaisella, vaan myöskin epätasai-
sella kentällä.

Venäläinen käsigranaatti.
Jokaiselle sotilaalle on tärkeätä tuntea myös

venäläinen käsigranaatti (kuv. 33) ainakin sikäli,
että hän osaa sitä tarpeen vaatiessa käyttää.

Yleisemmin käytetty venäläinen käsigranaatti
on, niinkuin kuvasta näkyy, pullonmuotoinen ja yk-
siosainen. Seinämät ovat vaaleasta pellistä, varren
syrjässä on joustimella varustettu lusikka, joka
heitettäessä on painettava kovasti varteen kiinni.
Ennen heittämistä on otettava ulos varmistin (3),
samallapainamallalusikkaan, jonka jälkeen eienään
saa päästää käsiotetta varressa, sillä samalla kuin
joustin (2) singahtaa takaisin, irroittaa sen toinen
pää kierrejoustimella varustetun piikin (5) käsi-
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granaatin sisällä jännitykses-
tään ja tämä lyöpi koko
voimallaan sytytyshattuun
(6). Tämä sytyttääsytytys-
langan (7), joka vuorostaan
saa koko käsigranaatin sisällä
olevanräjähdysaineenräjähtä-
mään noin 2 sek. kuluttua.

4. Syöksyjoukot
Yleistä.

Syöksyjoukkojen tärkeim-
pia aseita on käsigranaatti.
Hyökkäyksessä on taitava
käsigranaatinkäyttö suuri-
merkityksellinen, erittäinkin
silloin, kun vihollinen on
suojassa kivääritulelta.

Syöksyjoukkojenvarustuk-
set saattavat eri tehtäviä
varten olla jonkunverraneri-
laiset, mutta yleensä ovat
seuraavat varustukset tarkoi-
tuksemnukaisimmat: ilman
selkälaukkua ja patruunatas-
kuja (patruunat taskuissa ja
leipälaukussa), teräskypäri,
kivääri tai karabiini kaulaan
ripustettuna taipistooli,kaksi
käsigranaatteja sisältävää
hiekkapussia kaulanympäri
molempien hartioiden yli tai




