
47

Korjaus: Hylsyt oietaan ylöspihdeillä ja lukko
vaihdetaan toiseen.

Kulmavivun etuvarret voivat olla kuluneet ei-
vätkä nosta panoksen kannattajaa enää tarpeeksi
korkealle.

Korjaus: Vaihdetaan lukkoa.
Yleensä 011 huomattava:
1) että kaikki häiriöt on saatava poistetuksi

Ilman väkivaltaa käyttämättä;
2) että tärkeässä paikassa on pienienhäiriöiden

ja laukeainattoinien panosten esiintyessä heti ladat-
tava uudelleen;

-'5) että oli häiriömikä tahansa, on ensiksi koe-
tettava liikuttaa lukonvipua ja vedettävä vielä ker-
ran vyöstä vasemmalle. -Jos se ei auta, on laatikko
avattava.

4. Ampuminen.
A. Konekiväärin ampumaoppi.

a. Konekiväärin suihku.
Ammuttaessa kestävää tulta konekiväärillä

muodostuu kaikkien luotien lentoradoista yhteensä
n. s. suihku"., suihku". Tämä eroaa jalkaväen kiväärin luoti-
suihkusta täydellisesti. Kun esim. yksi jalkaväki-
joukkue (HO mistä ampuu saman maalitaulun yhteen
ja samaan tähtäyspisteeseen, niin muodostavat
kaikki luodit, jotka nämä SO miestä ampuvat,
melko laajan suihkun, koska ensiksikin tässä on toi-
messa 80 kivääriä, jotka eivät koskaan ammu aivan
samalla tavoin, toiseksi ampumassa on 80
miestä, joista jokainen tekee pienen tähtäysvirheen,



48

ja kolmanneksi joka mies saattaa tehdä jonkun
muun virheen.

Konekiväärin suhteen on asia toisin. Konekivää-
ri on ase, jota lopullisestiyksi mies käyltää, eikä sil-
loin siis voi tulla niin paljon virheitäkään kuin koko
jalkaväkijoukkueen ampuessa. Konekiväärin suihku
on siis kapeampi kuin jalkaväen kiväärin suihku.

Jos konekiväärin tarkka-ampuja, tähdättyään
maalin alareunaan, koettaa seurata vaakasuorassa
olevaa maalia ilman että hän vääntää käsirattaasta,
niin pitäisi, jos kerran kiväärinjohtajan hakuam-
munta oli oikea, leveystulenkin luotien suihkun py-
syä maalissa. Näin ei kuitenkaan käy. Luoti-
suihku laskee ja nousee hieman, johtuen kiväärin
tärinästä, ilman että tarkka-ampuja tekee pienintä-
kään virhettä.

Kuva, 21.

1000 iniltii. slvuvlvun auki ja kovkeusvlvun kiinni ollessa.
Tuhannen metrin etäisyydeltä ammuttaessa on

tämän konekiväärin suihkun tulen peittämä alue
siinä, niissä luodit sattuvat suoraan maaliin, vain
10 -15 m syvä. Jos tällä näin suppealla suihkulla
annetaan kestävää tulta, niin on mahdotonta pysyä
jatkuvasti maalissa parhaimpienkaan havaintosuh-
teiden vallitessa.

Jos ylläkuvattuun tauluun ammutaan leveys-
tulta useampaan kertaan edestakaisin, niin saamme
syntyvistä aaltoviivoista lopulta seuraavan kuvan.

Kerran yli maalin johdettu leveystuli.

«.***** *
uM " a ."
"-***■ . * . "
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Kuva 22

mr'* *^rr - .-*.'*.'"'*:'. ..

Leveystuli ilman syvyystulta 1000 m:ltä.
Suihku, joka verrattuna kuvaan 21 on hieman

suurentunut, on yhä vieläkin liian suppea. Joskin
on ammuttu aivan täsmälleen eniten vasemmallaole-
vaan ampujaan, niin ei ole sanottu, että suihku liik-
kuu samalla korkeudella oikealle. Useimmiten las-
kee se hieman, johtuen reen tärinästä. Jos maali
on hiemankin porrasmainen tahi on vähän vinossa
ampumasuuntaa vastaan, niin menee koko suihkii
maalin eteen tai taakse.

On vain yksi keino täten syntyvän harha-
ammunnan välttämiseksi, nimittäin tarkoituk-
sella tehty konekiväärin suihkun laajentaminensy-
vyyssuunnassa. Se saavutetaan käsiratasta edes-
takaisin liikuttamalla, jolloin syntyy n. s. syvyys-
tuli.

Konekiväärin suihku on, sivulta katsottuna,
keskeltä taajempi ja molemmilta reunoilta har-
vempi. Tämä taaja keskusala, ,,käyttökelpoinen
osa", on tärkeämpi.

Kuva 28. Koneklväärisuihku sivusta katsottuna
a

n) suihkun yläraja, h) käyltökoliioiuen osa, e) suihkun alaraja,
Sotilaskiisikirja. 2. Osa. iI
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Viivalevy.
Viivalevyn viivat antavat tähtääjälle mitan,

jonka mukaan hänen on käännettävä käsiratasta
ampuessaan. Viivat merkitsevät kukin 100 metrin
syvyystulta, sillä etäisyydellä, joka on merkitty vii-
van viereen. Viivan suruus niille etäisyyksille, joita
ei ole merkitty, voidaan arvioida vertaamalla lä-
hinnä pienemmän ja suuremman etäisyyden vii-
vaan.

400— 800 m. etäisyyksillä kierretään käsirat-
taasta, ammuttaessa 100 m. syvyystulta,niin paljon
kuin 800 m. viiva viivalevyllä osoittaa.

Jos tahdotaan käyttää 200 tahi 300 m. syvyys-
luita, niin kierretään käsirattaasta kaksi- tahi kol-
mikertainen määrä siitä mikä on viivalevyssä an-
nettu. Puoli viivaa ammuttaessa kierretään käsirat-
taasta puolet kysymyksessä olevan etäisyyden vii-
vasta. - Viivalevyn viivat antavat vain keskimää-
räisen mitan.

b) Syvyystuli.
Havaintosuhteista, etäisyydestä ja maalista

riippuu syvyystulen määrä. Käytetään seuraavia
määriä:

a) 50 ra. syvyystulta. Komento: Puoli viivaa!
b) 100 „ Yksi viiva!
c) 200 Kaksi viivaa!
d) 300 .. Kolme viivaa!

a) rr>o m. syvyystulta käytettäessä on suihkii
hieman suurennettava siitä, mitä viiva 3 näyttää.
Ammuttaessa kierretään käsiratasta noin '/, viivaa
oikealle, sitten % viivaa takaisin vasemmalle,M vii-
vaa takaisin oikealle j.n. e.
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Suihku laajeneetäten noin 25 m. maalinkummal-
lekin puolen,siis yhteensä se on noin 50 m. syvä.

Koska tämä näin saavutettu konekiväärisuihku
on vielä hyvinkapea, niin voidaan sitä käyttää vain
erittäin hyvien havainnontekosuhteitten vallitessa.
Kun tähtääjä on ensin tasaisella jyvällä ja asiano-
maisella tähtäimellä suunnannut konekiväärinsä

tähtäyspisteen alareunaan, niin kohottaa ja laskee
hän tähtäinlinjaakäsiratasta kiertämällä vain hyvin
vähässä määrässä. Tähtäinviivaa ei saa kohottaa
ylemmä kuin keskimaaliin (kuva 24).

Kuva 24.

&^-
Tähtäinviivan kulku 50 m. syvyystulta ammuttaessa.

b) JOO m. syvyystulta saavutetaan,kun käsira-
tasta kierretään yhden viivan pituinen määrä oike-
alle ja taas takaisin.

Komento:..Tähtäin1000!- Yksi viiva!— Tulta!"
100 m. syvyinen suihku ei vielä ole kylliksi

syvä, jotta huonon havainnon aikana tahi sen koko-
naan puuttuessa kaikki etäisyys- ja havaintovirheet
tulisivat sillä korvatuksi, sitä voidaan siis käyttää
vain hyvien tai jokseenkin hyvienhavaintosuhteiden
vallitessa.

Tämä 100 m. syvyystuli suoritetaan seuraa-
vasti:

Kun ampuja on tasajyvällä, mutta 50 m. tahal-
lisesti liian korkealla tähtäimellä suunnannut kone-
kiväärin maaliin,niinliikuttaahän tähtäinviivaa yh-
den viivan — 100 m. alaspän. Tällöin pysyy täh-
täinviiva aina maalin alapuolella(kuva 25).
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Kuva 25.

A A A A» Ai A -m. Ä A A A Awv\MMmWs
Tähtälnviivan kulku käytettäessä 1 viiva syvyystulta.

Etäisyys 1000 m.
Komento: »Tähtäin10501— - 1 viiva! -- Tulta!"
200 m. syvyystulta saavutetaan, kun lahdataan

konekivääri maaliin 100 m. liian korkealla tähtäi-
mellä ja kierretään 2 viivaa *■= 200 m. alaspäin.
Tähtäyslinja jää tällöinkin aina maalin alapuolelle.

Etäisyys 050 m.
Komento: Tähtäin,Tähtäin 1050! — Kaksi viivaa!

Tulta!"
200 m. syvä konekiväärisuihku tasottaa suu-

reksi osaksi sään vaikutukset ja mittausvirheet.
300 m. syvyystulta saavutetaan, kun tähdätään

konekivääri 150 m. liiankorkealla tähtäimellä maa-
liin ja kierretään käsiratasta 3 viivaa = 300 m.
alaspäin. Tähtäinviiva pysyy myöskin tällöin aina
maalin alapuolella.

Etäisyys 950 m.
Komento: „Tähtäin 1100! — 3 viivaa! — Tulta!"

c) Syvyystulen käytti).
Riippuen havainnosta, etäisyydestä, maalista

ja etäisyyden määräämisen tarkkuudesta, käytetään
joko enemmän tai vähemmän syvyystulta.
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B. Kouluammunta konekiväärillä.
Asealiupseeri tekee valmistukset jokaisia

ampumistilaisiiutta varten. Hän järjestää työnteki-
jäin jaon ja hankkii ampumavaroja, maaleja,kir-
jotusneuvoja, sekundameetterin, pumpulia sekä am-
pumaohjesäännön konekivääreitä ja jalkaväkeä var-
ten.

Lisäksi on hänen velvollisuutenaan pitää am-
pumakirjaa ja muiden ampumista varten määrät-
tyjen listojen valmistaminen, ampumiseen ja val-
mistaviin harjotuksiin tarvittavan kaluston kun-
nossapitäminen, ampuinavarojen ja -kaluston tar-
kastaminen.

Ennen lähtöä ampumaradalle,ennen ja jälkeen
ampumisen pitää kiväärinjohtajan tarkastaa jokai-
nen konekivääri ja koettaa kulmarassilla, ovatko
piippu ja hylkyputki tyhjät. Johtajalle on tehdystä
tarkastuksesta ilmotettava.

Nämä määräykset ovat voimassa kaikissa nra-
pumistilaisuuksissa niin pamaus- kuin kovilla pa-
noksilla.

uit 'v 1.

Muuli Pieiiiö
i liikkumattomia

Havainto Diaalojfl
Liikkuvia maaleja

I
Havainto saatu lk~l viivan Ensin I—3 viivaa etäisyyden ja

mutkan arvioimisen tarkkuuden
mukaan. Supistettava mitä pikim-
min.

El! lainkaan I—2 viivaa
havaintoa

2-3 viivaa, riippuen etäisyydestä
ja matkan arvioimisen tarkkuu-
desta. Supistettava mitä pikiin-

':
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Ampumisen johtaminen
Ampumisen johtoon tarvitaan:
1 upseeri palveluksen johtamista varten
1 kiväärin]ohtaja valvomaan ampuvaa miestä,
1 mies ampuinavarojen jakajaksi,
1 kirjuri tulosten kirjoittamista varten.
Upseerin asemasta saattaa vanhempi aliupseeri

johtaa ammuntaa.
Ampumisia johtava henkilö on vastuunalainen

koko ampuniistoiinesta, järjestyksestä ampumara-
dalla ja varovaisuustoimenpiteidennoudattamisesta.

Ennen ampumisen alkamista hän tarkastaa,
ovatko maalit ja ampumarata säännönmukaisessa
järjestyksessä, sekä mukaanotettujen patruunien lu-
kumäärän. Ainoastaan hänen käskystään saa la-
data ja ampua.

Ampumisen aikana tulee hänen valvoa kirjuria,
neuvoa ja opastaa ampuvaa miestä. Hän pitää sil-
mällä että loman alussa heti poistetaan panokset ja
että lukko on otettu pois laatikosta, ennenkuin hän
antaa käskyn tulosten näyttämiseen. Tulosten näyt-
täminen tapahtuu siten, että johtaja taikka tämän
käskystä kiväärinjohtaja laskee osumien lukumää-
rän. Tämä tapahtuu joko maalitaulun luona tai vä-
littömästi kiväärin takana. Tulosten näyttämissuo-
jaa kouluammunnan aikana konekiväärillä ei ole
käytettävä.

Päättyneen ampumisen jälkeen vahvistaa joh-
taja nimikirjotuksellaan, että muistiinkirjotetut lau-
kaukset ovat oikeat, täytettyjen ehtojen lukumää-
rän, patruunien käyttämisen sekä lisää tarpeellisella
näyttäviä huomautuksia.
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Kiväärinjohtaja valvoo ampujaa. Hän pitää
silmällä, että vasta sitten ladataan, kun johtaja on
antanut tähän käskyn. Ennen jokaista tulosten
näyttämistä täytyy poistaa panokset ja ottaa lukko
pois laatikosta. Kiväärinjohtajan itsensä täytyy olla
vakuutettu ettei piipussaeikä hylkyputkessa olepat-
ruunaa. Tästä on hänen tehtävä ilmoitus johtajalle.
Kiväärinjohtaja pitää sitäpaitsi huolta maalitaulun
oikeasta asennosta. Jos johtajalla on tekemistäkir-
jurin kanssa, on kiväärinjohtajan velvollisuus pitää
huolta ampujan toimista. Suoritettaessa 3:tta, 4:ttä
ja tähtääjän harjotusta ottaa hän tulenjohdon kä-
siinsä.

Ampuinavarojen jakaja ottaa ennen ampumisen
alkamista huostaansa mukaanotetut patruunat, tar-
kastaa, että vyöt ovat täytetyt säännönmukaisesti, ja
antaa täytetyt laatikot kolmoselle, joka vie ne syöt-
täjän viereen.

Kirjuri merkitsee musteella ampumisen tulokset
johtajan määräyksen mukaan ainpumakirjaan ja hä-
nelle ennen ampumista annettuihin pieniinampuma-
vihkosiin.

Ampuva osasto.
Ampumaradalla asettuu ampumaan määrätty

osasto muutamia askeleita konekiväärin taakse. Hai-
jotuksen ampuva mies on tähtääjä. Hän asettuu
kolmosen kanssa säännönmukaiseen tähtäysasentoon
ja lataa vasta sitten, kun käsky siihen on annettu.

Kun tähtääjä on ampunut määrätyn patruuna-
määrän, poistaa hän panokset, ottaa lukon pois laati-
kosta ja meneekiväärin taakse. Tuloksen näyttämi-
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sen jälkeen ilmoittaa hän ensin nimensä, mainiten
osumien lukumäärän.

Tähtääjän itsensä täytyy poistaa häiriöt,missä
toimessa kolmonen auttaa häntä. Jos häiriöt ovat
vaikuttaneet epäedullisesti tulokseen, on tämä mer-
kittävä ampumakirjaan ja -vihkosiin.

Maalitaulut.
Maalitaulut, väriltään vaaleanharmaat, ovat 350

cm. pitkät ja 85 cm. korkeat; raamit ovat puusta,
keskus pahvista tai kankaasta. Kankainen keskus
täytyy välttämättä päällystää kiinniliiniatiilla pape-
rilla. Varsinaiselle maalitaululle liimataan maali-
kuviot.

Kuva 2(1.

Ryhmämaali I.

Bcm\ aiL AftAAAAAaaA&ftftfi

60cm

Ryhmämaali 11.

Bcm

30cm
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Ryhmämaali 111.

Maali syvyystulta varten.

kaksoisH/älikkö
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Taulu 8.

! tn° *° fe I
""

"£-" en £ -nrt-9a Tahh 3 3 ii*""
3 K

Sodanaikaiset Ilarjotukset koulu-

.9:a I ,
§1 ! Sg
hs -a -n
rt-9 > S*Ph 9! H

Rarjotuksen laatu

1 26 Ml. Yhtä- 25 Maaten, Sysäyksen vahvistajaa käytetty.
läisyys- Pistetultakiväärinjohtajan määrää-
maali niänkuvioryhmän keskimäiseen ku-

vioon.
Sivu- ja korkeusvipu avoinna, oi-

kea käsi käsirattaalfa.Tähtäin 400.

2 25 m. Yhtä- 150 Maaten Sysäyksen vahvistajaa käytetty.
läisyys- Leveystulta käyttämällä syvyys-
maali tulta l,2oO:sta l,100:aan (1viiva).

Tähtäyspiste: maalin alarouna.

25 m, Yhtä- 'M) Maaten| Sysäyksen vahvistajaa käytetty.
läisyys- ilman tulenjohtoa leveystultaapu-
maali jalustalta 30 nelikulmion yli.

Tähtäin 400.

Huomautuksia:
1. Harjotukset ammuttavat tähtäintä ja jyvää käyttämällä (ilman

tähtäinkaukoputkea).
2. Voi olla tarkotuksonmukaista alkaa kolmannella hajotuksella
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ampumista varten konekiväärillä.

Eh t o Huomau t v k s i a

16 osumaa kuvioryhniän, Ilarjotuksen keskeyttäminen ei sallittu,
rajaviivojensisällä.- Suu- Onkoetettavasaada mahdollisimman pieniosuma-
rin korkeushajoitus 9 cm, '. kuva.
suurin leveyshajoitusl7cm Sen asema tähtäyspistecseen jää huomioonotta-
(mitattuna osiimareikien matta.
ulkoreunasta).

Osuma 24:ssä nelikul- Tähtäin on valittava siten,että tähdättäessä ku-
miossa. Ylä- jaalarivissä, f vion alareunaan osuma on ylärivin neliönkeskellä
kummassakin 25 osumaa.| (useimmiten 600).
Maalin ulkopuolella ci yli * Siirtyminen pistetulesta leveysluloen kiväärin-
-25 laukauksen. i johtajan käskystä. Kiväärinjohtajan korjaushuu-

dot sallitut. Koetettava kuljettaa suihku 3 kortaa
yli koko rivin, Tulen kestäminen korkeintaan 45
sek. Tästä ajasta lasketaanpois ainoastaanhäiriöt.
On koetettava saada osumat jakaantumaan tasai-
sesti ja kiertää käsiratasta rauhallisesti. Suihkun;liian paljonpoiketessa maalista on johtajankeskey-

i tettävä harjotus.

Osuma 15 neliökulmiossa. Kakkonen käsissään apu]alustaan kiinnitetty
kivääri ja kolmonen patruunalaatikkoineen asettu-

i vat valmiiksi 5 askelta taaksepäin ampumapaikasta
ja menevät asemaan kiväärinjohtajan käskystä.
Aika tästä käskystä harjotuksen lopettamiseen

i korkeintaan 45 sek. Ilarjotuksen keskeyttäminen
1 ei sallittu.
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C. Taisteluainmunta konekiväärillä.
Sodassa on käytännössä oleva ampumatapa

osottautunut sangenhyväksi, mutta myöskinon tultu
näkemään, ettei voida antaa mitään aivan sitovia
ampumasääntöjä; esimerkiksi ei ole aivan ehdotto-
masti pidettäväkiinni ,,hakuammunnasta joukkueit-
tain".

Aina tilanteiden mukaan tulevat eri tavat kysy-
mykseen. Joskus on suositeltavaahakuammuntaki-
väärittäni, joskus taas on tarkoituksenmukaisempaa
antaa joukkueen kiväärien yhdessä tehdä hakuam-
munta, ja lopuksi on monasti osottautunut sangen
hyväksi, että kaikki komppanian konekiväärit ovat
ampuneet hakuammunnan samaan pisteeseen.

Konekiväärialiupseerin ja konekivääritähtää.jän
täytyy olla hyvin monipuolisesti kouluutetut, heidän
tulee osata mukautua joka tilanteeseen.

Aivan sama, mitä hakuammunnasta on sanottu,
koskee myös vaikutusammuntaa. Joskus on edul-
listakäyttää 100 m. syvyystulta, toisinaan vain 50 m.
tahi olla käyttämättä. Maalit ja havaintosuhteet
ovat siksi vaihtelevia,että tässäkin1täytyy osatakaik-
kea. Tähtääjäin pitää osata ampua ilman syvyys-
tulta, mutta myöskinosata käyttää sitä paljon,aina
tarpeen mukaan.

I. Tulilajit.
Erotetaan „koetuli" ja „kes!ävä tuliI'.

Koetuli.
Koetulena ammutaan noin 50 laukausta, minkä

jälkeen ilman muuta lakataan. Koetulta käytetään
hakuammunnassa tähtäimen määräämiseksi.

Sotilaskäsikirjn. 2. '»sn. ,"",
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Jo hakuammuntaa käytettäessä on aina mahdol-
lisimman paljon pyrittävä saamaan vaikutusta ai-
kaan. Ei ole valittava hakuammuntapisteeksi äärim-
mäisenä vasemmalla tai oikealla ampumaketjussa
olevaa miestä, vaan toinen, kolmas tai neljäs, aina
sen mukaan, mikä parhaiten on näkyvissä, siis hel-
poimmin ja nopeimmin tähdättävissä. Toiselta puo-
len on otettava huomioon, että tähän tarkoitukseen
mahdollisuuden mukaan haetaan sellaisia pisteitä,
joista parhaiten voidaan odottaa huomiontekomah-
dollisuuksia, vaikkeivät nämä pisteet aina olisikaan
juuri ampumaketjussa (esim. hiekkaläiskä, multa-
kasa j. n. e.) Kolmanneksi on otettava huomioon
vastustajan aseen laatu, dos esim. on konekivääri
ampumaketjussa, niin on hakuammunta suunnattava
tähän, koska se on vaarallisin vastustaja.

Dos etäisyys on varmaan ja tarkoin tunnettu,
voidaan ampuminen alkaa suorastaan kestävällä tu-
lella.

Koetuli ammutaan aina määrättyyn pisteeseen
korkeus- ja sivuvipujen ollessa kiinni.

Kestävä tuli.
Kestävää tulta käytetään vaikutusammunnassa,

jolloin korkeus- jn sivuvipu ovat auki. Kestävää
luita erotetaan seuraavat lajit:

1. Tulta määrättyyn pisteeseen, „pisletuli'
2. Tulta sivuttaissuuntaan, „lcveystuli".
.'"). Tulta syvyyssuuntaan, „syvyystuli".
1. Pistetulta ammuttaessa täytyy tähtääjän pi

tää tähtäinviiva määrättyyn maalipisteeseen suun
liattuna korkeus- ja sivuvipujen auki ollessa.
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2. Leveystuli syntyy, kun kivääriä liikutetaan
sivuttaissuuntiin hitaasti ja tasaisesti. Liian nopea
liike sivullepäin vähentää sattumisvaikutusta, liian
hitaasti liikutettaessamaali taas ei tule olemaan kyl-
liksi tulen piirissä.

,). Syvyystuli saadaan syntymään tasaisesti
luotisuihkun nostamalla ja laskemalla suuntauslait-
teen avulla.

2. Hakuammunta.
Ampuminen konekiväärillä jakautuu: a) haku-

ammuntaan ja b) vaikutusammuntaan,
Hakuammunta tapahtuu aina käyttämällä koe-

tulta ja useimmiten joukkueittain joukkueenjohtajan
määräämään pisteeseen. Tämän hakuammuntapis-
teen pitää olla mahdollisimman keskellä joukkueen
maalialuetta, jotta kummankin kiväärin tähtää]än
olisi helpompi vaikutusammuntaan siirryttäessä löy-
tää oma alueensa.

Huonojen havaintosuhteiden vallitessa ampuu
koko komppania kaikilla kuudella konekiväärillään
samaan pisteeseen hakuammunnan (kuv. 29).

-Jollei hakuammunnassa ole saatu lainkaan ha-
vaintoa, niin ammutaan uudelleen hakuammunta
toiseen pisteeseen ja toisella tähtäimellä.

Jos kiväärinjohtaja on jo muutamien laukausten
jälkeen saanut havainnon, niin hän keskeyttää tulen
ennenaikaisesti.

Hakuammunnassa on edullisempaa ampua tar-
kotuksellisesti Lyhyemmällä tähtäimellä, koska maa-
lin edestä paljon ennemmin saadaan havainto kuin
mmi takaa. Maalin takana useimmissa tapauksissa
suihkii katoaa, maalin etupuolelle tähtäämällä sen-
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Kuva 28. Hakuammunta joukkueittain.

Kuva 29.
Hakuammunta kuudella kiväärillä samaan pisteeseen.
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Kuva 30.
Hakuammuntaporrasmaiseen maaliin

sijaan useasti saadaan havainto. Erikoista huomiota
on kiinnitettävä maalin edessä olevanmaiseman tar-
kasteluun. Kiikarilla ja etäisyydenmittarillaon edes-
sä oleva maisema tarkoin tutkittava, jotta tiedetään,
onko maalin edessä mahdollisesti laaksoja tahi not-
koja, joihin suihku voi kadota näkyvistä. Usein käy
siten, ettei hakuammunnassa ole saatu havaintoa, ja
siitä syystä otetaan lyhempi tähtäin, koska otaksu-
taan suihkun menneen maalin taakse. Todellisuu-
dessa se onkin hävinnyt vain johonkin notkoon
maalin edessä.

Maisemapisteen, jonka mukaan hakuammunta-
piste määrätään, täytyy olla mahdollisimman lähellä
maaliviivaa,muuten ei voida antaa kaikkien kuuden
konekiväärin ampua samaan pisteeseen.
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Anipuinaketjuja, jotka eivät ole samalla etäisyy-
dellä, voidaan ampua samalla tähtäimellä vain sil-
loin, kun hakuammunta tehdään kaikilla kuudella
kiväärillä samaan pisteeseen. (Kuv. 30).

Hakuammunnan tapahtuessa joukkueittain pi-
tää sen joukkueen johtajan,joka on lähimpänäkomp-
panianjohtajaa, huutaa hänelle, mihin ampumaket-
jun osaan hänen joukkueensa suuntaa hakuammun-
nan, jotta komppanianjohtaja voi tähystää mukana.

Kun tähtääjä on valmiiksi tähdännyt, huutaa
hän: ..Valmis!'' minkä ykkönen ilmoittaa joukkueen-
johtajalle kättään kohottamalla; samoin ilmoittaa
joukkueenjohtaja koinppanianjohtajalle, koska hii-
lien joukkueensa on valmiiksi tähdännyt.

Koetulen jälkeen avaa tähtääjä ilman eri käskyä
molemmat vivut ja tähtää kiväärinsä hänelle kuu-
luvaan maalialueeseen, voittaakseen siten aikaa vai-
kutustulen avausta varten, .tokaisen tähtääjän pi-
tää olla niinharjoitettu, että hän itsenäisesti ja mitä
nopeimmin löytää oman maalialueensa. (Kuv. 28).

$. Vaikutusammunta.
a. Tulenjako ja avaus.

Aina on pyrittävä siihen, että kullakin kiväärillä
on oma alueensa (kuv. .31).

Mitäuseampi konekivääri ampuu samaa aluetta,
sitä vaikeammaksi käy kiväärinjohtajan työ, nimit-
täin kiväärinsä suihkun seuraaminen. Kun kullakin
kiväärillä on oma alue, on taas kiväärinjohtajan hel-
pompi seurata oman kiväärinsä suihkua ja vasta sil-
loin käy hänelle mahdolliseksi suihkun kaventami-
nen.
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Vaikutustulen avaukseen annettavat käskyt riip-
puvat tehdystä havainnosta,maiseman muodosta ja
maalin asemasta. Yleinen pemiste on, että aina on
otettava noin 50 m. korkeampi tähtäin kuin havain-
non perusteella tulisi, koska yleensä siirryttäessä
leveystuleen suihku laskee noin 50 m. Tämä joh-
tuu siitä, että sysäyksen voimasta etutuet painuvat.
Siksi on aina koetettava saada kaikki neljä tukea
mahdollisimman vakavasti ja tasaisesti kiinnite-
tyiksi maahan.

Tulenavaus on aina komppanianjohtajan tehtä-
vä, dos tämä erikoisesti komentaa: „Joukkueittain
ammunta!''' tahi „Kiväärittäni ammunta!" avaavat
joukkueet tahi kiväärit itsenäisesti tulen.

Vasen joukk. Keskiin. joukk. oikea joukk.

Kiva, 31.
Kiväärlalueet.

Maali
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Kuva 32. Kiväärlalueet.
Tulen/peittämä alue käyttämällä yhtä viivaa syvyys

tulta tähtäimen ollessa 1050.

b. Makaavien ampumaketjujen ampuminen
Vaikutusammuntaantarvitaan syvyys- ja leveys-

tulta. Näiden suoritus on seuraava:
Leveystuli on hidasta, noin 80 m. maalilevey-

delle yksi vyö,syvyystuli tasaista, ilman että pysäh-
dyksiä syntyy käsiratasta pyöritettäessä, mikä
myöskäänei saa tapahtua liiannopeasti. Yhtä käsi-
rattaan käännöstä kohti vasemmalta oikealle tahi
päinvastoin kuluu noin sekuntti.

Kaikessa vaikutusammunnassa, sekä havainnon
saatua että ilmankin, on pyrittävä oikeaan kestävään
tuleen. Konekiväärien on peitettävä vihollinen tu-
lella,eikä lainkaan annettava toipumisaikaa. Vihol-
lisen pitää mitä lyhyimmässä ajassa kärsiä sellaisia
tappioita, että se on moraalisesti lyöty. Hidas tuli,
ehkä 50 tahi 100 laukausta minuutissa,ei vastaa ko-
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nekiväärin tarkotusta. Ammuttaessa ampumaket-
juja ja ampuma-ajanollessanoin 3:sta s:een minuut-
tiin,on saavutettava275 a 350 laukauksen tulinopeus
minuutissa kivääriä kohden.

Mutta jos konekiväärit joutuvat kestävään, pit-
kään taisteluun,niin ei voida käyttää vakituista kes-
tävää tulta,koska se veisi aivan liian paljon ampu-
mavaroja. Sellaisissa tapauksissa on valittava suo-
tuisimmat taisteluhetket, jolloin on annettava kestä-
vää tulta kaikilla kivääreillä.

Senkaltainen kestävän tulen ammunta on sodas-
sa osottautunut hyväksi, kuitenkin vain sellaisia
maaleja vastaan, jotka todella on voitu huomata nä-
kyviksi ampumaketjuiksi.

Useimmiten on vihollinen kuitenkin, etenkin
puolustautuessaan, kätkeytynyt niin hyvin, että on
ammuttava maaleja, jotka vain huonosti tahi ei ol-
lenkaan voida nähdä. Sellaisissa tapauksissa ei pidä
ampua keskeytymätöntäkestävää tulta, vaan on pa-
rempi ampua edes jonkunverrannäkyviin maaleihin,,pistetulta", ylimalkaan ohjata taitavasti tuli piste-
tulena aina sellaisiin paikkoihin, joista yksikin vi-
hollispääpistää näkyviin.

Usein ovat konekiväärit pakoitetut ampumaan
aivan näkymättömiin maaleihin, kun vihollinen
esimerkiksi on miehittänyt jonkun metsän, josta
miehistöäei voida nähdä.

Myöskään tällaisessa tapauksessa ei ole suositel-
tavaa ampua yhtenäistä kestävää tulta, vaanon joko
odotettava ratkaisevaa hetkeä oikean kestävän tu-
len alkamista varten tahi häiritään epäsäännöllisellä
pistetulellamilloinyhtä milloin toista metsänreunan
osaa, niin ettei vihollinen saa minuutinkaan rauhaa,
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vaan saa sellaisen tunteen, että hänellä on joka het-
ki kestettävällään konekivääritulta.

Senjälkeen kun käsky vaikutusammuntaan on
annettu, on joka kiväärinjohtajan velvollisuus saat-
taa suihkunsa maaliin. Tiimiin kiväärinjohtajan
omintakeisen ampumisen, etenkin vaikutustulen
avauksen, pitää olla virheettömästi harjotettu; se on
peruste kiväärinjohtajan ja tähtääjän kouluutuk-
sessa.

Tähtääjä asettaa määrätyn tähtäimen ja tähtää
tasajyvällä sille maalialueelle, jonka kiväärinjohtaja
on antanut. Hyvän tähtääjän pitää heti itse tietää
maalialueensa, doukkueen kaksi konekivääriä alka-
vat ampua eri inaalialueittensa pisteitä, jotteivät
häiritse toisiaan ja että kumpikin kiväärinjohtaja
voi tarkata suihkuaan.

Kiväärinjohtaja käskee: 10 m. kauemmas oi-
kealle! — Pistetulta!" ja tähtääjä ampuu, sivu- ja
korkeussivut avattuina kestävää tulta, ilmansyvyys-
tulta, sanottuun paikkaan. Tämä on määrättyä
»pistetulta". Luodit eivät pistetulessa lyömaahan
niin lähekkäin kuin koetulessa, kivääri tekee pieniä
hyppäyksiä sivuille,mutta se ei tässä mitään hait-
taa; vihollinen tarjoaa leveän maalin, jonka ohi voi-
daan ampua vain molemmilla sivustoilla. Tästä
syystä ei kiväärinjohtaja koskaan saa valita haku-
ammuntapisteeksi aivan vasemmassa tai oikeassa
reunassa olevaa miestä, vaan korkeintaan kolman-
nen tahi neljännen sivustoilta luettuna. Aivan eh-
doton sivuttainen tarkkuus ei pistetulessa tule kysy-
mykseen. Ennenkaikkea tulee kiväärinjohtajan vain
tietää,mistä hänen on tähystettävä suihkuaan; jos se
on 5 m. oikealle tai vasemmalle on yhdentekevää.
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Havaintosuhteista riippuen käytetään vaikutus-
animunnassa enemmän tai vähemmän syvyystulta.
Kuten edellä olevasta taulusta näkyy, tullaan yleensä
toimeen 50 a 100 m. syvyystulella, vain huonojen tai
puuttuvien havaintosuhteiden vallitessa joudutaan
käyttämään 200 m. syvyystulta.

Vaikutusammunnan alkaessa ei yleensä komen-
neta lainkaan syvyystulta, koska jokaisen kiväärin-
johtajan on aluksi koetettava ampua mahdollisim-
man kapealla suihkulla. Vasta sitten jollei tulos riitä,
on muutettava Leen jopa 2:een viivaan, samalla
kun otetaan vastaavasti korkeampi tähtäin. Käyte-
tään säännöllisesti 50 m. syvyystulta, koska koneki-
väärisuihku tämän kautta vain hieman laajenee.
Sitävastoin suihkun kääntymisetsamoinkuin havain-
tovirheet tasoittuvat ja vaikutuksen varmuus suure-
nee.

Ainoastaan silloin, kun maalion täinänpuoleisel-
la rinteellä, mikä tapaus sodassa on erittäin harvi-
nainen, voidaan nähdä kuten maalitaulusta, onko
suihku maalin takana, edessä vai itsemaalissa, edel-
lyttäen että on hyvät havaintosuhteet.

On näinollen hyvin harvoin mahdollista ampua
ilman syvyystulta.

Ammuttaessa sellaisia ampumaketjuja, jotka tar-
joavat huonosti näkyvän maalin, täytyy alussa pitää
pieniä lomia, jolloin tähtääjällä on tilaisuus tähtäyk-
sen tarkistamiseen.Vähitellen on näitä lomia lyhen-
nettävä ja harvennettava, ja lopuksi ne ovat jätettä-
vät kokonaan pois. Parhaat tähtääjät eivät tarvitse
lainkaan näitä väilaikoja.

Nyt alkaa kiväärinjohtajan vaikea tehtävä, ni-
mittäin suihkun pysyttäminen maalissa yhteistoi-
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minnan kautta tähtääjän kanssa. Tämä tapahtuu
huudahduksilla: Ylemmäs! Alemmas! Hyvä!" tahi
„Oikein hyvä!". Nämä viimeiset huudahdukset
ovat erittäin tärkeitä, jotta tähtääjä on selvillä suih-
kunsa asemasta; myöskin ovat ne hyvät tähtääjän
rauhoittamiseksi.

Jos suihku katoaa maalin taakse, eikä sitä
„Alemmas!" huudahduksilla saada maaliin,niinkäs-
kee kiväärinjohtaja: „Pistetulta! — Alemmas —
Alemmas!" Jollei kiväärinjohtaja tällöinkäänlöydä
suihkuaan,niin on hänen otettava 50 a 100 m. lyhy-
emmällä tähtäimellä maalin edessä uusi havainto.

Jos suihku on maalin edessä, ottaa kiväärinjoh-
taja kokonaan 50 a 100 m. korkeamman tähtäimen.

Jos käy niin,että tähtääjä Ylemmäs! — Ylem-
mäs!" huutojen johdosta on joutunut nostamaantäh-
täinviivan maalin yläpuolelle, niin on hänen huu-
dettava tästä ilmoitus kiväärinjohtajalle, jolloin tä-
mä heti itsenäisesti määrää korkeamman tähtäimen.

Kun kiväärinjohtaja tahtoo tulen ohjattavaksi
takaisinpäin, huutaa hän: ..Takaisin!" Näitä huu-
dahduksia tehdessään on kiväärinjohtajan kaiken
aikaa tähystettävä kiikarillaan, koska hän muuten
uudelleen maalia etsiessään menettäisi liiaksi aikaa.

Hidas leveystuli helpottaa suuresti kiväärinjoh-
tajaa hänen tähystäessään suihkua kiikarilla. Liian
nopean leveystulenaikana hän kadottaa sen pian sil-
mistään tahi sekottaa toisen konekiväärin suihkuun.

On välttämätöntä, että kiväärinjohtaja ja täh-
tääjä ovat toimineet yhdessä niinpaljon, että jälkim-
mäinen heti käsittää kiväärinjohtajan huudahdukset
ja panee täytäntöön. Huudahduksien „Ylemmäs!"
ja „Alemmas!" täytyy olla niin tähtääjän tunnossa,
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että hän jo samalla vaistomaisesti kääntää käsiratas-
ta kun kiväärinjohtaja huutaa. Myös käännettävä
mitta täytyy hänellä olla selvillä; harvoin vaativat
huudahdukset: ,,Ylemmäs!" ja ,,Alemmas!" pitempää
kierrosta kuinnoin 1cm. Jos kiväärinjohtaja tahtoo
saada suihkunsa vielä enemmän ylös- tai alaspäin,
niin on hänen useamman kerran tarmokkaasti huu-
dettava: „Ylemmäs!" — „Ylemmäs!".

Havainnon ollessa huononpuoleisen,on kiväärin-
johtajan aika-ajoittainuudelleen tarkastettava suih-
kunsa asemaa pistetilienkautta. Jollei hän tätä tee,
niin voi suihku helpostiolla kokonaan maalin edessä
tai takana, eikä hänen kiväärinsä ylimalkaansaa ai-
kaan mitään. Siksipä kiväärinjohtajan onkin va-
rottava vain muutamien huomaamiensamaahan lyö-
vien luotien mukaan korjaamasta suihkuaan.

Ainoastaan ne maahan lyövät luodit, jotka ha-
vaitaan pistetulessa,oikeuttavat oikaisun tekemisen!

Vaikkakin on aina parempi suuremmalla sy-
vyystulella saavuttaa varma, joskin vähäisempi tu-
los kuin pienempää syvyystulta käyttämällä antau-
tua vaaraan ampua ohi, niin sittenkin on jokaisen
joukkueen- ja kiväärinjohtajan pyrittävä supista-
maan suihkunsa mahdollisimman pieneksi, tehdäk-
seen siten vihollisen tappiot suuremmiksi!

Leveystulta ammuttaessa on jokaisen kiväärin-
johtajan hieman suihkullaan kosketettava naapurin-
sa suihkua, kuten kuva 21 osoittaa.

On suuri virhe, jos kiväärinjohtaja supistaa suih-
kuaan hankkimatta ensin pistetulella täyttä var-
muutta siitä, että hän myöskin voi vastata tästä
suihkunsa supistamisesta. Aliupseeri, joka suihkunsa
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Kuva ;/;/.

Ammunta porrasmaiseenmaaliin, käyttämällä 2 viivaa.
Havaintosuhteiden ollessa huonoja tahimaanlaadun

ollessa hankaimiksia tuottava.

harventamisen takia ampuu harhaan, on menetellyt
väärin.

Tulenjohto on joukkueenjohtajien käsissä. Nä-
inä ovat vastuunalaiset siitä, että maalin kaikkia
osia yhtäläisesti ammutaan. -Jos toinen joukkueen
kivääreistä joko oman mieshukan tahi häiriön kaut-
ta joutuu pois käytännöstä, niin on joukkueenjohta-
jan merkillä annettava toisen kiväärrin tiedoksi, että
simi on otettava koko joukkueen maalialue tulen alai-
seksi.

Paitsi huonojen havaintosuhteiden vallitessa,
käytetään 200 m. syvyystulta myöskin silloin, kun
vihollinen makaa kukkulan lakana, jolloin oi voida
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arvostella, onko se mahdollisesti 10 in., 50 m. tahi
ehkäpä 100 m. kukkulanreunan takana. Aaltomai-
silla pinnanmuodostumilla sattuu tällaisia tapauk-
sia hyvin usein. Myössilloin käytetään suurta sy-
vyystulta, kun maahanlyövät jalkaväen kiväärinluo-
clil, shrapnellinluodit, shrapnellinsavupilvet j. n. e.
tekevät erityisen konekiväärisuihkun tarkkaamisen
mahdottomaksi. Myöskin ne vaikeudet ovat melkoi-
set, jotka syntyvät silloin,kun konekiväärit ampuvat
yhdessä jalkaväen kanssa, kun ne ovat mahdollisesti
sijoitetut ampumaketjuun, mikä nykyisen taktiikan
mukaan tapahtuu usein.

c. Viistossa makaavien ampumaketjujen ampuminen.
Viistossa makaava ampumaketju tarjoaa kone-

kiväärille erinomaisen suotuisan maalin, koska ma-
kaava mies, sivulta katsottuna, tarjoaa paljon suu-
remman maalipinnan kuin edestäpäin. Vaikeus on
vain siinä, että maalia on hankala ampua sen koko
syvyydeltä eikä vain etumaisia miehiä.

d. Apujoukkojen ja ohikulkevan jalkaväen ampuminen.

-Jos makaavia ampumaketjuja ammuttaessa
ilmestyy apujoukkoja noin 100 m. ketjun takana,
niin on jokaisen konekiväärin ulotettava suihkunsa
tälliin suotuisaan maaliin siksi lyhyeksi ajaksi, jonka
ne ovat näkyvissä. Se tehdään siten että tänä lyhye-
llä aikana ammutaan enemmän syvyystulta ylös-
päin. Tosin tähtäinlinja nousee tällöin yli maalin,
mutta tämä haitta on jätettävä huomioonottamatta,
jottei tähtäimen muutossa menetettäisi aikaa. .Jos
apujoukot ilmestyvä! 200 m. päässä tahi kauempana
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ampumaketjusta, on aina edullisempaa ensin laskea
ne tulemaan lähemmäs ja ottaa ne yhdessä etulinjo-
jen kanssa tulen alle. (Kuv. 34).

Kuva 34
Yhtaikainen apujoukkojen ja makaavien ampumaketjujen

ampuminen.
Käyttämällä 100 tai 200 m. syvyystulta.

Jos ilmestyy näkyviin ohikulkevaa jalkaväkeä,
joka konekiväärikomppanian tulee yllättää tulella,
siis silloin kun kiväärit eivät vielä ennemmin ole
ampuneet, niin ammutaan I—3 viivalla riippuen
etäisyydestä ja etäisyydenniääräämistarkkuudesta.
Hakuammunta ei tällöin ole mahdollista, koska ani-
pumaketju heittäytyisi silloin maahan. Konekivää-
rien on alotettava siis heti vaikutustuli. Joukku-
een- ja kiväärinjohtajien on pyrittävä supistamaan
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suihkuaan, parempaa tulosta saavuttaakseen, mutta
tähän on vain harvoin tilaisuutta, koska vihollinen
varmasti heti heittäytyy maahan saadessaan koneki-
kivääritulta.

Syöksyttäni etenevää anipumaketjua ammutta-
essa on, mikälimahdollista, syöksyjenvälillä ladat-
tava uusi patruunavyö,jotta maalin lyhyt näkymis-
aika voidaan täydelleen käyttää hyväkseen.

e. Konekiväärin ampuminen.

Konekiväärien ampuminen on kiväärinjohta-
jalle ja tähtääjälle vaikein ammunta mitä ylipäänsä
löytyy.

Konekiväärimaali on hyvin pieni ja useimmiten
hyvin kätketty, jotensitä on vaikea huomata ja paha
saada osumaan sekä sivuvivun kiinni ollessa ahtaan
suihkun vuoksi, että'sen aukiollessa taas leveän suih-
kun vuoksi.

Kun jalkaväki ampuu konekivääriä, niin am-
puu joka mies aina tähdättyjä laukauksia; koneki-
väärillä on asianlaita toinen, siinä kun tähtääjä voi
ampua vain ensimäisen laukauksen tarkasti tähdät-
tynä, mutta senjälkeen liikkuu tähtäinviiva sysäyk-
sestä niin,että tähtääminen on melkeinmahdotonta.
Muodostuva savu vielä lisäksi vaikeuttaa tähtää-
mistä. Kun tahdotaan tuhota konekivääri, niin on
suihku pidettävähyvinkoossa kuitenkaan panematta
sivuvipua kiinni, koska suihku silloin kävisi liian
kapeaksi: esim. 1000:11am:llä on sen leveys vain 1
tai 1,. m. On hyvin houkuttelevaa koettaa ampua
näin kapealla suihkulla, mutta kokemus on opetta-
nut, ettei keskipituisillaetäisyyksillä enää ylipäänsä

Sotilaskäsikirja. 2. Osa. p
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ole niin hyviä havaintosuhteita kuin tässä tapauk-
sessa olisi tarpeen.

Ensikädessä on siis estettävä suihkua liikku-
masta liiaksi sivuttain; tämä vältetään paraitenotta-
malla „aseuto maaten", jotta tähtääjä saa tukea kyy-
närpääpatjasta. .Jos tähtääjä tällä tavalla lujasti
tukemalla käsivarttaan ampuu pistetulta, niin on
1000 m. matkalla suihku siitä huolimatta vielä noin
('» m. leveä. Asemassa istualtaan laajenee suihku,
kyynäspäätuen puutteessa, noin 10 m:ksi. Senkautta
käy suihku liian harvaksi ja täytyisi käyttää kovin
paljon ampumavaroja, voidakseen osata vaikutta-
vasti konekivääriin.

-Jotta syvyyssuunnassa osattaisiin konekivääriin,
on käytettävä syvyystulta. Dos taas hajoitetaan
enemmän kuin 100 m. syvyyssuuntaan, niin käy
suihku liian ohueksi, ja vaatii liian paljon ampuma-
varoja.

Tästä selviää, että konekiväärejä ammuttaessa
on käytettävä:

1. mahdollisimman vähän leveystulta, sivuvipu
kuitenkin auki,

2. 50 tahi korkeintaan 100 m. syvyystulta.
Tästä seuraa, että koetuli konekiväärejä am-

muttaessa on ammuttava erittäin tarkasti. Jos ha-
vaintosuhteet ovat erittäin huonot, jottei sivuttaista
koetulta voida kyllin tarkkaan ampua, on edullisia
käyttää hieman leveystulta. Tämä on kuitenkin
tapahtuva niin, ettei tähtääjä liikuta tähtäinvii-
vaansa oikealle ja vasemmalle tähtäyspisteestä
enempää kuin noin yhden maalileveyden. Täten
tulee äskeinen leveystuli melkein kaksinkertaiseksi;
Se nousee 6:sta noin 10 12 m. Tätä leveystulta am-
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mutaan vain kiväärinjohtajan erikoisesta käskystä.
Jollei mitään käsketä, ammutaan pistetulta annet-
tuun maalipisteeseen.

Koetulen jälkeen on tähtääjän tällaisissa maa-
leissa etsittävä itse heti maalinsa ja tähdättävä ki-
väärinsä,koska tässä erikoisesti tulee nopeus kysy-
mykseen. Kun komppanianjohtaja antaa käskyn
vaikutusammuntaan, pitää hyvien tähtääjien olla jo
valmiina. Jollei mitään tähtäyspistettä määrätä,
tähdätään aina vasempaan reunaan.

On edullisempaa, etteivät konekiväärit koko
aikaa ammu suoraan vastassa olevia kiväärejä, vain
joukkueessa vaihtavat maalia, koska kokemuksen
mukaan toinen kivääri usein osaa sangen hyvin, toi-
nen ei taas lainkaan. On parempi osata samalla-
lailla kaikkia viholliskiväärejä, kuin kolmea erittäin
hyvin eikä toisia kolmea lainkaan.

Vaikutusampumisen alkaessaan ampuu kukin
kiväärinjohtaja vielä kerran itsenäisesti hakuam-
munnan, aivan samalla tavalla kuin ampumaketjuja
vastaan tehdään, mutta nyt on se tehtävä paljontar-
kemmin, koska tässä tulee lisää sivuttainen haku-
ammunta.

Yleensä on kiväärinjohtajan tehtävä oma haku-
ammuntansa pistetulella, mutta poikkeustapauksissa
voi hän myös ampua koetulta.

f. Ristituli.
Usein käy siten, että yksityinen kivääri tahi

koko joukkue ei näe», eikä siis voi ampua maalialu-
ettaan.

Tällaisen tapauksen sattuessa on komppanian-
johtajalle mikäli mahdollista jo ennen ampumisen
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alkamista annettava tästä tieto, jotta hän voi
oikeissa ajoin määrätä, mikä joukkue vaihtaa maa-
lia kysymyksessä olevan joukkueen kanssa. Jos se
ilmoitetaan komppanianjohtajalle liian myöhään,
niin on maalinvaihto kovin häiritsevä, eikä niin
hyvä tehdä kuin ennen ampumisen alkua. Kivää-
rin- tahi joukkueenjohtajan, joka saa määräyksen
„Ristitiilta!", on se heti pantava toimeen. Tämä on
yksi niitä tuliohjaus-määräyksiä, joita heti on nou-

Kuva 35.
1ja 3 joukkue ampuvat ristitulta.

Ristitulta voidaan käyttää vaikutusammuntaan,
kun tahdotaan määrättyihin maaleihin saada enem-
män vaikutusta. Esimerkiksi rivistöjä ammuttaessa
on jo edullista, kun voidaan niitä ampua hieman
sivustalta. Myös tykistömaaleja ammuttaessa on
ristituli edullista, kun voidaan silloin saada ammu-
tuksi hieman suojakilven taakse.
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Kuva 30.
1ja, 2 joukkue sekä 5 ja,0kivääri ampuvat ristitulta.

g. Makaavien rivistöjen ampuminen

Makaavia rivistöjä voidaan pitää sangen tehoi-
sasti tulen alaisina, koska konekiväärit voivat tehdä
hakuammunnan, ja koska rivistöjä voidaan ampua
koko ajan, kunnes ne tekevät syöksyn ja koettavat
etsiä suojaa jossain toisessa paikassa. Juuri tällai-
sen syöksyn aikana tarjoavat ne yhä suotuisamman
maalin, vaikkakin vain lyhyen ajan, mutta sen kulu-
essa ne kärsivät suuria tappioita.

Jotta rivistöjen ampumisessa saataisiin hyvä
tulos, ei saa käyttää liiaksi leveystulta. Toiseltapuo-
len ei myöskään saa panna sivuvipua kiinni, silla
suihku kapenisi liikaa. Se tehdään siis aivan sa-
moin kuin konekiväärejä ammuttaessa; sivuvivun
auki ollessa pidetään lujasti kivääristä kiinni ja jos
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tarvitaan enemmän leveyttä, linjoitetaan suihkua,
kiväärinjohtajanerikoisesta käskystä, vasemmalle ja
oikealle, kuitenkin vain senverran, että tähtääjä
juuri ja juuri tuntee liikuttavansa tähtäinviivaa
sivullepäin.

Jos maalina on useampia pieniä rivistöjä, niin
ammutaan hakuammunta aina kaikilla kuudella ki

Hakuammunta rivistöihin.
Komento:

Kaikki, Kaikki eniten oikealla
olevaan rivistöön!"

joukk. 2. joukk. 1. joukl,
Kuva 38.

Vaikutusammuntamakaa
viin rivistöihin

Joukkueittainen tulen
jako.
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Kuva 89.
Vaikutusammunta

makaaviin rivistöihin,della
Komento: viaa,

,Kaikkikoko maaliin!' tessa
aina

Vaikutustulta ampuu kukin
joukkue suoraan edessään ole-
vaan rivistöön,jos niillä- on noin
20 m. välimatkat ja maalista
saadaan havainto. (Kuv. 38.)

Jos rivistöt, makaavat lähem-
pänä toisiaan tahi jollei voida
tehdä havaintoa, niin on pa-
rempi ampua leveystulta- kaik-
kiin rivistöihin. (Kuv. 39.)

Erittäin edullista on myös
ristitulen ampuminen, mutta on
varottava joutumasta hariman
maalin edessä maahan lyövien
luolien johdosta ja niiden perus-
teella heti leireinäsiä korjauksia.
Liikakorjailu pitkältä etäisyy-
deltä ammuttaessa kokemuksen
mukaan pikemmin vie suihkun
maalista pois kuin parantaa sitä.
Vahva tuuli voi työntääsuihkua
sivulle, 1000 m. etäisyydellä
noin K) m.. 1500 m. etäisyy-

jo noin 20 m. Tästä sel-
että vahvan tuulen valli-
on tähtäyspiste valittava

etäisyyden ja tuulen vah-
vuuden unikaan tuulen puolella maalista.

h. Liikkeessä olevien rivistöjen, esikuntien, tykistön ja
ratsuväen ampuminen.

Liikkeessä olevaan rivistöönei voida ampua ha
kuammuntaa, samaten kuin ohikulkevaan jalkava
keenkään ei sitä voida tehdä, koska rivistö heittäy
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tyisi maahan ja häviäisi näkyvistä. Heti on ammut-
tava vaikutustulta, jolloinkäytetään 3 viivaa syvyys-
tulta. Leveystulenkäyttöon samanlainen kuin ma-
kaaviakin rivistöjäammuttaessa.

Vihollisen esikuntia, partioita tahi nopeasti si-
vullepäin liikkuvia maaleja on ammuttava heti vai-
kutustulella,hakuammuntaan ei ole aikaa.

Jotta nopeasti sivusuunnassa etenevän maalin
joka osaa voitaisiin tehokkaasti ampua, on aika-
ajoittainmuutettava tähtäyspiste jonkunverran maa-
lin eteen, koska luoti, saavuttaakseen maalinsa, tar-
vitseeuseamman sekunnin ja maali tällä aikaa liik-
kuu edelleen.

Seuraavasta taulukosta nähdään, kuinka paljon
maalin eteen on tähdättävä, jotta osattaisiin hyvin
nopeasti sivulle liikkuvaan maaliin :

500 m. etäisyydeltä noin 10 m. maalin eteen.

Tärkeätä on, että tuulen vaikutus myösotetaan
huomioon. Jos maali esimerkiksi kulkee oikealle
vahvan tuulen puhaltaessa vasemmalta, joka siis
työntää luotia oikeaan, niin ei tarvitse ampua niin
paljon maalin eteen. Päinvastaisessa tapauksessa,
jos maali taas kulkee oikeaan päin kovan vastatuu-
len puhaltaessa oikealta vasempaan, niin on pidet-
tävä enemmän oikealle kuin mitä taulukko osoittaa.

Sivullepäin ratsastavien partioiden y. m. anne-
taan ratsastaa suihkun läpi. Se tapahtuu siten, että
otetaan tähystyspiste maalin etupuolella ja, käyttä-
mällä 200 tai 300 m. syvyystulta, kuljetetaan suih-
kua maalia kohti, kunnes tähtäinviiva näyttää maa-

1000 „ „ „ 25 ,
1500 „ „ „ 50 „



89

lm taakse. Silloin taas muutetaan tähtäyspiste maa-
linetupuolelle ja uudistetaan sama kuin äsken. Tä-
mä menettely uusiintuu niin monasti kuin mahdol-
lista.

Sivullepäin liikkuvaa tykistöä tahi ratsuväkeä
ammuttaessa on vain maalin liikesuunnan puoleisen
joukkueen ammuttava maalin eteen, toiset joukkueet
ottavat noin suunnilleen joukkuealueensa,mutta nii-
den on myös ammuttava hieman joukkuealueensa
eteen.

i. Hyökkäävän ratsuväen ampuminen.
Luodin lentokorkeus maasta tähtäimen ollessa

Ratsastajaan, joka ratsastaa tähän lentorataan,
sattuu kaikilta etäisyyksiltä, koska hän on vähän
yli 2 m. korkea.

Hyökkäävää ratsuväkeä ammuttaessa voidaan
tähtäintä 700 pitää perustähtäimenä, koska mitään
tähtäimen muutosta ei tarvitse tehdä. 100— 200 m.
syvyystulta on edullista tällöinkin käyttää, koska
silloin tasoittuvat tähtäysvirheet j. n. e. ja saman-
aikaisesti voidaan ampua taempia osia.

Ratsuväkiosastoja pitemmältä etäisyydeltä am-
mutaan aivan samoin kuin rivistöjä.

700 m
100 m.llä 0,70 ml
200 1,25 J nouseva kaari
300 „ 1,65 „ J
400 1,75 „ lakipiste
500 „ 1,55 „ 1
000 1,— > laskeva kaari
700 „ (),— „ J
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1. Keskipituiselta etäisyydeltä. Osastonjohtaja:
.Suoraan edessä hyökkäävääratsuväkeä! — Tähtäin

1000! — Kaksi viivaa! — Tulta!"
2. Lyhyeltä etäisyydeltä. Osastonjohtaja:„Suoraan edessä hyökkäävää ratsuväkeä! — Tähtäin

700! — Tulta!"
k. Asemassa olevan tykistön ampuminen.

Ampuma-asemassa olevaa tykistöä on suoraan
edestäpäin tuskin mahdollista ampua vaikuttavasti,
koska sitä peittävät suojakilvet. Jos on ammuttava
tykistöä vastaan suoraan edestäpäin, niin tehdään se
aivan samoin kuin konekiväärejä ammuttaessa. Pit-
kiltä välimatkoilta on se hyödytöntä,mutta lyhyiltä
matkoilta voidaan, käyttämällä 100 m. syvyystulta,
odottaa jotain vaikutusta". Suurempi syvyystuli vaa-
tii liiaksi ampumavaroja. Ristitulella voidaan saada
sattumia suojakilpien takana olevaan miehistöön.

Tuliasemassa olevaa tykistöä ammuttaessa on
aina pyrittävä sivusta-asemaan.

4. Kiväärinjohtajan ja miehistön tehtävät,
a. Tulilomat.

Konekiväärit ottavat vain aika-ajoittain osaa
varsinaiseen taisteluun, mutta kuitenkin on niiden
oltava pitkäaikaisessa vihollistulessa aina valmiina
ratkaisevan hetken tullen yhtymään taisteluun. Sil-
loin kuin,konekivääreissäei käytetä suojakilpiä, täy-
tyy kiväärimiehistön osata nopeasti luoda maaval-
leja suojaksi. Vähän näkyvä suoja on paras,koska
se ei huomiota herättämällä vedä vihollistulta puo-
leensa, mutta kuitenkin on sen oltava kylliksi vahva
suojaamaan täydelleen miehistöä jalkaväentulelta.
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Tykistötultavastaan tarvitaan suojaa siinä mää-
rin kuin granaattien ja shrapnellien sirpaleet, tar-
vitsevat vastusta. Tämänlaatuinen suoja on siis lai-
tettava miehistön joka puolelle, koska sirpaleet voi-
vat tulla miltä taholta hyvänsä.

Tällaisen suojan laittaminen on tulUomien aika-
na miesten päätehtävä. Sen tekevät ykkönen ja ne-
lonen. Kakkosen ja kolmosen on pantava kivääri
kuntoon, puhdistettava sitä, öljyttävä, tarkastettava
varalukot, muutettava piippu ja lisättävä vettä.

Uusia ampumavaroja ja uutta vettä on aina
myöshankittava ja tyhjät panoslaatikot,vyöt ja ve-
sikattilat vietävä taaksepäin. -

b. Kunkin miehen erikoistehtävät.
Kiväärinjohtajan ja tähtääjän tehtävänä on nou-

dattaa kaikkia käskyjä, jotka ampumisen aikana tu-
levat; siinä on heille tarpeeksi tekemistä, eikä heillä
jää aikaa muihin töihin. Kaikki muut tehtävät tuli-
asemassa oltaessa, kuten käskyjen ja merkkien vä-
littäminen y. m. jäävät jälelläolevien miesten tehtä-
väksi.

Jos konekivääri on hajoitettuna,kantaa kakko-
nen varsinaista konekivääriä kainalossa tahi olka-
päällä; maahan heittäytyessään laskee hän sen vie-
reensä tahi pitää käsivarsillaan. — Syöksyttäni
eteenpäin mentäessä auttaa kiväärinjohtaja kanta-
misessa siten, että hän komennolla ,,Asemanvaihto!"
tarttuu vasemmanpuoliseenetutukeen ja komennolla
..Syöksyyn! — Ylös! — Mars! — -Mars!" juoksee
eteenpäinkakkosen ja kolmosen kanssa yhdessä kul-
jettainkivääriä ja toisessa kädessä vesikattilaa.Kol-
monen kantaa tällöin oikeanpuoleisesta etutuesta ja
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kakkonen jalastenvarsista. Komennolla „Aseman-
vaihto! poistetaan panokset,etutuet asetetaanvaaka-
suoraan ja kaikki vyöt pannaan laatikoihin, jollei
erikoista käskyä anneta niiden vaunuille viemisestä.
Kiväärinjohtaja on vastuunalainen,ettei mitään ka-
lustoon kuuluvaa jätetä jälelle.

Tavallisesti kakkonen ja kolmonen kantavat ki-
vääriä, käyttäen kantohihnoja apunaan, joko niin
että kivääri on kokonaisena tahi kahteen osaan ha-
joitettuna. Konekivääriä vedetään vain aivan lo-
pussa asemaan ryömittäessä ja silloin ilman kanto-
hihnoja. Kakkonen ja kolmonen tarttuvat silloin etu-
tukiin ja vetävät kivääriä nykäyksittäin.

Ykkönen kaivaa heti asemaan tultua höyrylet-
kunpään maahan ja peittää sen löyhästi. Hän kos-
tuttaa maata, jotta höyrynmuodostus pienenee.Jollei
vanha hauta enää riitä peittämään höyryn muodos-
tumista,niinpitää ykkösenkaivaa uusi kuoppa tahi
pistää letkunpää vesikattilaan. Glyseriinijäähdytystä
käytettäessä on heti johdettavahöyryletkunpääkat-
tisaan, jottei jäähdytysäineestamitään menehukkaan.

Taistelun kuluessa makaa ykkönen tähtääjän
takana, tämän jalkojen välissä niin lähellä, että hän
ylettää koskettamaan sekä tähtääjää että kiväärin-
johtajaa ja huutamaan heille tulikomennot siten,
että ne myös tulevat ymmärretyiksi.

Ykkönen on vastuunalainen siitä, että kiväärin-
johtaja ja tähtääjä ymmärtävät saamansa tuliko-
mennot. Hänen täytyy jokainen joukkueenohtajalta
saamansa käsky kuitata kädenkohottamisella, ym-
märtämisen merkiksi.

Kolmonen huomauttaa tähtääjälle ammuttaessa
huudolla: „Vyöläpi!", että tämän on ladattava. Hän
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syöttää vyötä mahdollisimman hyvin. Vyön pitää
olla juuri kohtisuorassa ampumasuuntaa vastaan,
sillä muutoin tarttuvat pitkät vyölistat syöttäjään
kiinni. Kolmonen ei saa myöspitää vyötäliiankor-
kealla, vaan johtaasitä hieman alhaaltapäin.

Hän tarkastaa syöttäessään koko ajan vyölis-
toja ja oikaisee vääntyneet sekä työntää löyhtyneet
panokset paikoilleen.

Häiriön sattuessa on kolmosen tästä heti ilmoi-
tettava kakkoselle huutamalla: H äiriö!",sekä heti
tämän jälkeen,niissä asennossa lukonvipu ja luistin-
laite ovat.

Kun noin 1000 laukausta on ammuttu, täyttää
kolmonen vaipan vedellä. Jollei kiväärinjohtaja tätä
käske, on kolmosen tästä hänelle huomautettava.
Saman joukkueen kivääreissä ei vedentäytön sovi
tapahtua samanaikaisesti. Täyttöreikää avatessaan
on kolmosen varottava, ettei saa kiehuvaa vettä kas-
voilleen. — Komennolla: »Asemanvaihto!", vetää
kolmonen vyönsyöttäjästä ulos ja panee laatikkoon,
senjälkeen asettaa hän yhdessä kiväärinjohtajan
kanssa etutuet vaakasuoraan ja kantaa konekivää-
riä oikeanpuolisesta etutuesta komennolla: »Syök-
sy ylös!Mars! Mars!" Jos kivääri on hajotettukah-
teen osaan, niin kolmonen kantaa rekeä selässään.
Sallittua on myös muullakin tavoin kantaminen.

Nelonen on varamies, joka asemassa oltaessa on
erillään muusta miehistöstä,pysytellen mahdollisim-
man hyvässä suojassa. Jos tarvitaan haavoittuneen
tai kaatuneen miehen korvausta, tulee hän sijalle.
Edelleen hän auttaa aina,missä apua tarvitaan. Hän
pitää huolta ampumavaroista ja vedestä,



94

Viitonen kantaa suojakilpeä, senjälkeen pitää
hän myöshuolta siitä, että kivääri saa ampumava-
roja ja vettä.

5. Pistooli 08—15.
Pistooli lataa, samoin kuin konekiväärikin, itse.

Laukaus heittää hylsyn ulos ja virittää sytyttimen
ja vetojoustimen uudestaan. Vetojoustin vie kaikki
osat taas vanhaan asentoonsa, aivan samoin kuin
konekiväärin vetojoustin.

Osat,

piippu, perä, varmistin,
haarukka, tähtäinlaite, panossäiliö,
lukko, liipasinlaite, 2 puulevyäliipasinlaite, 2 puulevyä ruuveineen

Piippu
Sen läpimitta on 9 mm. ja se on liikkumatto-

masta yhdistetty haarukkaan.

Haarukka.
Sen ulkopinnalla ovat uurteet, jotka johtavat

sitä perässä. Sisäpuolisissa uurteissa liikkuu lukko.
Haarukassa oleviin reikiin on lukon takanivel pul-
tilla yhdistetty. Haarukan vasemmassa seinässä on
liipasintanko, oikeassa ulosheittäjä. Rajanasta ra-
joittaa piipunliikettä taapäin tarttumalla sulkukap-
paleeseen.

Lukko.
Lukon muodostavat kammio, polvi, yhdyshaka

ja vetojoustin.




