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on suoritettava. Jos on eteenpäinmeno edessä, aja-
vat tavallisesti tykinprotsit ensinnä paikalle,jos taas
perääntyminen, ammusvaunujen protsit. Ammus-
takavaunut ovathyvissä ajoin,komennolla Takavau-
nut taaksepäin, vedettävät tykkirintaman taa. Ne
kytketään tavallisesti taaksepäin.

Patteristo ja rykmentti.
248. Kouluutus tapahtuu eri aselajien taistelu-

ohjesääntöjenmukaan.

2. Suuntausohjesääntö.
Johdatus.

249. Suuntausohjesäännöt sisältävät ohjeet ja
määräykset suuntauskouluutuksesta sekä ammutta-
essa tarvittavien suuntausvälineiden ja niiden apu-
koneiden käyttämisestä.

250. Tykin suuntausvälinect ovat: suuntausja-
lus lihelleinecn ja kiertokaukoputki -— sekä suun-
tauslasi ja kulmamittari kanuunoissa — , varatäh-
täin ja suuntauskaari hauhitseissa.

Lisäksi toimivat suuntausvälineinä seuraavat
apukoneet: suuntauskehä, liaarakaukoputki,kartta-
kulmamittari ja patteritaso.

251. Upseerien, aliupseerien, upseeri- ja aliup-
seerikokelaiden sekä kykeneväinpien suuntaajien
tulee osata käyttää kaikkia suuntausvälineitä sekä
suuntauskehää ja haarakaukoputkea, kaikkien
suuntaajien tykin suuntausvälineitä. Upseerien ja
vanhempien aliupseerien tulee kyetä käyttämään
patteritasoa ja karttakulmamittaria.
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252. Suuntauskouluutus on tärkein tykistön
erikoisopetushaaroista. Suuntaajien kehittymistä
on kaikin keinoin edistettävä ja suuntausharjotus-
■ten ja suuntausopetuksen avulla täydennettävä.

Muista tykkimiehistä täytyy kykenevämpien
taitaa eri suuntausmenetelmät niin, että he voivat
hätätilassa astua suuntaajien tilalle. Edelleen on
pyrittävä siihen, että kaikki tykkiin kuuluvat tykki-
miehet voivat ainakin likitaistelussa suunnata tykin.

253. Suuntausopetusta kussakin patterissa
johtaa yksi upseeri, jolla on yksi aliupseeri va-
kinaisena apunaan.

254. Kaikkien rekryyttien, lukuunottamatta
ajomiehiä, tulee ottaa osaa kohdissa 259— 276 mai-
nittuihin harjotuksiin.

Kykenevämpiä suuntaajia tulee käyttää opetta-
jina.

255. Suuntausharjotukset tapahtuvat mieluim-
min sellaisessa paikassa, josta on avara näköala; so-
pivaa on paikkaa usein vaihtaa.

256. Siuintausopetuksessa voidaan käyttää
suuntauksen harjotustelinettä ja harjotellasillä sekä
suoraa että epäsuoraa suuntausta. Korkeussuuntaa
ei kuitenkaan voida libellillä ottaa, telineestä kun
puuttuu korkeuskulmajaotus.

Suuntauskouluutus.
Yleistä.

257. Nykyisessä sodassa tapahtuu kaikki ty-
kistön taistelutoiminta melkein yksinomaan peite-
tyistä ampuma-asemista, jotka ovat kaikilta puolil-
ta, ylhäältäkin piilossa vihollisen katseelta. Siksi
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on epäsuora suuntaus kenttätykistössäkin tullut
säännöksi.

Suuntauskouluutuksen tulee olla niin perinpoh-
jainen ja huolellinen,että patterinjohtaja voi johtaa
koko patterin ampumista, aivankuin se olisi yksi ai-
noa ase. Siihen tarvitaan, että epäsuorat suuntaus-
menetelmät ovat suuntaajien hengessä ja veressä
niin, että he suuntausvälineiden ja apukoneiden tar-
kotuksenmukaisella käsittelemisellä ja hoidolla ky-
kenevät maanpinnan muodostuksesta ja tähystys-
paikan etäisyydestä johtuvat haitat täydellisesti
voittamaan.

Tästä johtuvat epäsuoran suuntauksen jatku-
vat harjotukset eivät kuitenkaan saa missään tapa-
uksessa aiheuttaa suoran suuntauksen kokonaan
laiminlyömistä. Juuri ratkaisevissa taistelutilan-
teissa joutuu osa kenttätykistöä (likitaistelupat-
terit) taistelemaan suoraan näkyvää vihollista vas-
taan, suuntaamaan suoraan tykkinsä sitä kohden.
Terävä maalin tahi apumaalin käsittäminen ja huo-
maaminen, nopea ja tarkka suuntausvälineiden aset-
taminen sekä varma, täsmällinen suuntaus kauko-
putkella ja suuntauslasilla ovat menestyksen alku-
ehtoja.

258. Suoran suuntauksen jääminen enemmän
syrjään ja kaukoputken käytäntöönotto ovat aihe-
uttaneet, että suuntaajan näkökyvylle aikaisemmin
asetetut vaatimukset ovat jonkunverran pienenty-
neet; sensijaan ovat näppäryys ja käsityskyky tul-
leet entistä tärkeämmiksi. Siitä huolimatta vaadi-
taan suuntaajalta edelleenkin hyvää näkökykyä, jota
ei sopivillakaan silmälaseilla voida parantaa, sillä
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sään vaikutukset ja kaasunaamari haittaavat niiden
käyttöä.

Miehistön näkökyvyn selville saamiseksi sekä
sellaisten, joilla ammatissaan ei ole ollut tilaisuutta
siihen, harjottamiscksi näkemään mahdollisimman
kauas, ja nopeasti ja terävästi erottamaan esineet,
on näköltarjoluksia ulkona luonnossa pidettävä.

259. Samaan aikaan on alotettava harjotuk-
set sivu- ja korkeussuuntauksessa sekä suuntaus-
opetus, jossa erilaiset suuntausvälineet, niiden tar-
kotus ja käytäntö ovat selitettävät.

260. Kun näiden valmistavien harjotusten
avulla on päästy selville miehistön kyvyistä, seuraa
suuntaajien valitseminen. Joka patterissa tulee olla
vähintään 1(5 kouluulcttua suuntaajaa. He saavat
erityisen kouluutuksen eikä heitä pidä komentaa
patterista muuanne.

Valmistavat harjotukset ennen suuntaajien
valitsemista.

Näköharjotukset.
261. Näkökykyä ei- voida kehittää optillisilla

suuntausviilineillä. Erityisten harjotusten kautta
tulee tykkimiesten oppia luonnossa esiintyviä esi-
neitä nopeasti ja terävästi erottamaan ja käsittä-
mään.

262. Ensiksi saa tykkimies kuvata, mitä hiin
jollakin määrätyllä maisema-alueella näkee. Opet-
taja osottaa, mitä hiin on nähnyt väärin, mitä epä-
täydellisesi ja mikä häneltä on kokonaan jäänyt nä-
kemättä.

Sitten opettaja ilmoittaa jonkun esineen ja an-
Sotilaskiisikir.il). ;"!. Osu.
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taa, myöskin välillä vaihtaen harjotuspaikkaa, tylt-
ltiiiiiehen etsiä esineen ja kuvata sen.

Lopuksi tulee tykkimiehen oppia seuraamaan
liikkuvia esineitä ja henkilöitä silmillään ja mää-
räämään niiden liikkumissuunta.

263. Näiden harjotusten yhteydessä opetetaan
kiikarinkäyttöä. Jokaisen tykkimiehen on tunnet-
tava silmiensä väli ja kummankin silmän näkövoi-
makkuus sekä osata asettaa kiikarinäiden mukaan.

Suuntausharjotiikset.
Sivusuunta.

264. Maali: valkoinen taulu, jonka poikki kul-
kee pystysuora musta viiva. Tykillä on sivusuunta,
kun kaukoputken tähtäyskulnian kärki tai akselin
ollessa vaakasuorassa — hauhitseissa kun akselin
kaltevuus on tasotettu — kaukoputkessa näkyvä
pystysuora katkaistu viiva ja taulussa oleva musta
viiva lankeavat yhteen.

Opettaja itse antaa sivusuunnan, antaa tykki-
mielien sitä tarkastaa, muuttaa sitä senjälkeen ja
tykkimies saa tähdätä jälleen. Sitten opettaja tar-
kastaa suuntauksen ja selittää virheet.

Sivusuunta suuntauslasilla: 280

Korkeussuunta.
265. Maali: taulu, jonka yläosa on musta, ala-

osa valkea.
Tykillä on korkeussuunta, kun kaukoputken

tähtäyskulnian kärki sattuu taulun eri viirejä erot-
tavalle vaakasuoralle viivalle.

Opettaja annettuaan ensin itse korkeussuun-
nan antaa tykkimiehen sitä tarkastaa, jonka jälkeen
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suuntaamuutetaan ja tykkimies saa jälleen tähdätä.
Sitten opettaja tarkastaa suuntauksen ja selittää
virheet.

Korkeussuunta suuntauslasilla: 280

Sivu- ja korkeussuunta.
a) Liik,k vmat, toma t maalit.

266. Maali: valkoinen taulu, jonka keskellä
musta kolmio yksi kärki alaspäin.

Opettaja antaa tykkimiehen
Kuva 17. tarkastaa tekemänsä suuntauksen.

muuttaa senjälkeensekä sen sivu-
ettäkorkeussuunnan,jonka jälkeen
tykkimies korjaane jälleenkomen-
nolla .jSiumtaa!" Vaatimuksia
vähitellen lisätään vaihtamalla maa-
lia, komcnta-malla etäisyyksiä ja
sivukorjauksia sekä haubitseissa

vaihtamalla lentorataa. Näitä varten tarvitaan use-
ampia tauluja maaleiksi.

— Opettaja tarkastaa suun-
tausvälineiden aseman ja suuntauksen; myöskin on
sopivaa antaa toisten tykkimiesten tarkastan tehty
suuntaus.

267. Siirtämällä valmiiksi suunnatun tykin
suuntausjalustaa ja jakorengasta opettaja selittää
suuntausvälineiden epätarkasta asettamisesta johtu-
vat virheet.

Samoin hän selittää syyt luotien sivulle
.poikkeamiseen (tuuli, akselin kaltevuus, lavetin-
perän luisuminen ja keinot niiden poista-
miseksi (sivukorjaus, akselin asettaminen vaaka-
suoraan tasottomalla maa pyörienalta, haubitseissa
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kaltevuuslibellin avulla, kannuksen kiinnittäminen,
sopivan jalustan valmistaminen sille ja haubitseissa
oikean kannusasennon valitseminen).

268. Tykkimiehille on selitettävä, että lavetin-
perän tahi pyörien alta on kaivettava maata tai am-
muttaessa alaspäin lavetinperä kohotettava ylös,
kun korkcussuuntauskone ei putken kohottamiseksi
tahi laskemiseksi riitä.

Jos korkeussuuntaa annettaessa kaukoputki
käy yläkilpeen,niin kanuunissa tämä lasketaan sil-
loin alas, haubitseissa taas käytetään polvekasta
jatkokappaletta.

269. Suuntaamista luonnossa ja taistelussa
esiintyviä maaleja vastaan on harjotettava. Myös-
kin voidaan pienempiä, tarkotusta varten valmis-
tettuja maaleja käyttää.

270. Jollei toisin ole käsketty, on aina suun-
nattava maalin näkyvissä olevaan alimpaan reu-
naan.

271. T 3 on harjotettavayksin antamaan sivu
suunta.

Liik,k v, v a t maal i1.

272. Tykkimiesten tulee seurata maalin kaik-
kia liikkeitä aina laukaisemiseen saakka.

Suuntaaminen tapahtuu samoin kuin paikat
laan oleviin maaleihinkin, eikä siis saa maalin liik
kumisen tähden suunnata tykkiä johonkin pistee
secn maalin liikkumissuunnassa sen etupuolella.

273. Ensiksi suunnataan maaleihin, jotka liik-
kuvat ampumasuunnassa eteen- ja taaksepäin,myö
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hernmin kohtisuorasti ja vinosti ampumasuuntaa
vastaan liikkuviin maaleihin.

Jos maali liikkuu sivulle niin paljon, ettei sivu-
suuntauskonetta käyttäen enää voi sitä seurata, on
tarkotnksenmukaista kiertää sivusuuntauskone

'
ko-konaan vastakkaiseen suuntaan ja senjälkeen antaa

tykille ylimalkainen sivusuunta lavetinperää kään-
tämällä.

274. Harjotukseksi voidaan miehistön näytte-
lemien maalien ohella käyttää myöskin pienennet-
tyjä, jalaksille asetettuja maaleja. Jalkaväkisoti-
lasta esittävä maalitaulu on laitettava niin, että se
liikkuessaan on pystyssä, pysähtyessään painuu
maahan.

Opettaja antaa maalin usein pysähtyä ja jäl-
leen lähteä liikkeelle koetellakseen tykkimiesten huo-
miokykyä sekä saattaakseen heidät ilmoittamaan no-
peasti huomionsa: maali on paikallaan!maali liik-
kuu eteenpäin (taaksepäin, oikeaan, vasempaan)!

Saadakseen selville, seuraako suuntaaja alitui-
sesti maalin liikkeitä eikä suuntaa sen eteen, antaa
opettaja suuntaajan ilmoitettua: valmis! maalin py-
sähtyä ja tarkastaa sitten suuntauksen.

Libeili.

275. Libelliä käytetään korkeussuunnan anta-
miseksi. Suuntausjalus asetetaan komennetulle
etäisyydelle ja korkeussuuntauskonetta kierretäänsiksi, kunnes libeili osottaa vaakasuoraa, s. o. ilma-
ltupla on lihellin lasissa olevien poikkiviivojen vä-
lillä.

Opettaja näyttää, kuinka tykillä suuntausjalus-
taa siirrettyä jälleen on korkeussuunta, sitten kun
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korkeussuuntauskoneen avulla libeili taas osottaa
vaakasuoraa.

Nopean suuntaamisen oppimiseksi libellillä on
tarpeellista, että suuntaajat ilmakuplan asemasta
heti tietävät, onko putkea kohotettava vai lasket-
tava.

276. Senjälkeen osotetaan, että maaleissa,
jotka ovat korkeammalla tahi matalammalla kuin
tykin putki, libellillä annettu nousukulma vain sil-
loin sattuu yhteen kaukoputkella annetun korkeus-
suunnan kanssa, kun tykin putken ja maalin väli-
nen korkeusero (korkeuskulma) on libelliä tarvitta-
van määrän siirtämällä otettu huomioon (korkeus-
kulman tasottaminen).

Korkeuskulman mittaaminen tykillä: 28(5.

Sivusuunnan kiinnittäminen.
277. Sivusuunnan kiinnittämisen tarpeellisuus

ja käsite „kiinnityspiste" selitetään.
Alussa määrää opettaja kiinnityspisteen.
Opettaja näyttää, kuinka epätarkka uudelleen

suuntaaminen kiinnityspisteeseeiisekä muuttelut ty-
kin asennossa muuttavat ampumasuuntaa, ja kuin-
ka myöskin kiinnityspisteinä voidaan käyliää am-
puma-asemaa huomattavasti korkeammalla tahi
matalammalla olevia pisteitä kääntämällä kauko-
putken päätä pystysuorassa suunnassa yläjakorum-
iiiun avulla.

Edelleen on näytettävä, kuinka maalin vaihtu-
essa suuntauksessa tapahtuu virheitä, jos suuri ja
pieni korkeusjaotus eivät ole 0:11a.
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Harjotukset jakorenkaalla.
278. Korjaukset jakorenkaalla täytyy tykki-

miesten tottua toimittamaan laskematta, täydet sa-
dat itse jakorenkaalla irrotussiiven avulla,
ykkösien ja kymmenien korjaukset alajakorum-
mulla. Esim.: Jakorengas osottaa lukua 689, ko-
mento: 436 lisää! Jakorenkaalla otetaan 4 piirua
lisää, alajakorummulla ensin 3 kymmenpiirua, sit-
ten (5 ykköspiirualisää. Jakorengas osottaa nyt lu-
kua 1125, ilmanettä laskua on toimitettu.

Suuntaajan tulee katsoa, ettei hänen irrotus-
siivellä jakorengasta jälleen kiinnittäessään jako-
rengas siirry ja siten tule väärä sataluku otetuksi.

Suuntaus apumaalin avulla.
279. Opettaja selittää,kuinka sivusuunta maa-

liin voidaan antaa jonkun muun pisteen (apumaa-
lin) avulla. Hän mittaa sivuetäisyyden (piirulu-
vun) maalista apumaaliin, antaa saamansa luvun
asettaa jakorenkaalle, jonka jälkeen tykki suunna-
taan apumaaliin. Opettaja näyttää nyt, kuinka
1600-luvulla suunnatessa kaukoputken pystysuo-
ra tähtäysviiva sattuu maaliin.

Harjotukset suuntauslasilla.
280. Selitetään, kuinka suuiitauslasin avulla

annetaan tykille sivusuunta ja korkeussuunta, kun
kaukoputki ei ole saapuvilla,ei ole aikaa sen asetta-
miseen tai maali on aivan lähellä.

Opettaja näyttää, kuinka tykillä suuntausla-
silla annettuna on sivu- ja korkeussuunta silloin.
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kun suuntauslasin valokulman kärki näyttää sattu-
van maalissa valittuun tähtäyspisteeseen.

Millä kohden ja kuinka paljon suuntauslasin
kehyksen yläpuolella valokulman kärki tällöin nä-
kyy, riippuu silmien asennosta. Suuntauslasin
päällä oleva hahlo ei ole tähtäinhahlo,vaan sen tar-
kotuksena on helpottaa maalin nopeaa löytämistä.

281. Tähtäystä suuntauslasin avulla harjo-
tetaan hyvin näkyviin maaleihin eri pitkien etäi-
syyksien päästä ja liikkuviin maaleihin, molemmis-
sa tapauksissa myöskinkäyttäen sivukorjauksia.

Suuntaajien yksityiskouluutus.
Siiuntauskouliiiitus.

282. Vaatimuksia suuntauksessa lisätään. Suun-
tauksen nopeaan ja täsmälliseen suorittamiseenpan-
naan yhä enemmän painoa.

283. Ero suoran ja epäsuoran suuntauksen vä-
lillä selitetään.

Suorassa suuntauksessa annetaan sivu- ja kor-
keussuunta edelleenkin kaukoputkella (suuntausla-
silla) maaleihin, joiden laatu ja ala ilmoitetaan.Ko-
mennolla ,,Libeili" annetaan korkeussuunta tämän
avulla, sivusuunta ensin suuntaamalla suoraan maa-
liin,sittemminkiinnityspisteeseen.

Epäsuorassa suuntauksessa komennetaan piiru-
luku, jolla tykki saa ensimäisen sivusuunnan val-
miiksi suunnatun suuntauskehän, tykin (perustykin)
tahi apumaalin mukaan. Korkeussuunta annetaan
libellinavulla. Maalia ei mainita.

284. Suuntausta pimeässä on usein harjotet-
tava. (294—298).
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285. Tämän jälkeen opetetaan:
a) apumaalin käyttö ja millaiset esineet ja pis-

teet sellaiseksi sopivat,
b) suuntauskehän käytäntö,
c) tulonjaon periaatteet,
d) säätäjän ja libellin osien välinen suhde ja

libellin käyttösilloin,kun säätäjän osat eivät
riitä,

e) jakorenkaan piirujen ja sivusuuntauskoneen
asteiden välinen suhde.

286. Korkeuskulman selville saamiseksi ilman
suuntauskehää ja haarakaukoputkea on korkeuskul-
man mittaamista tykillä harjotettava.

Sittenkun suuntaaja suuntaamalla kaukoputken
maaliin on antanut korkeussuunnan, kiertää hän
libellin siirtäjää siksi kunnes libeili osottaa vaaka-
suoraa.

Sitten lukee hän korkeuskulman koko- ja puo-
liosissa korkeuskulma-jaotukselta.

287. Kaikkien patterin suuntaajien yhdenmu-
kaiseen työskentelyynsuuntauksessa on kiinnitettävä
yhtä paljon huomiota kuin kunkin yksityisen suun-
taajan aina samalla tavoin tapahtuvaansuuntauksen
suoritukseen. Tätä edistetään jakamalla suuntaajat
eri tykkeihin ja antamalla heidän yhtaikaa suunnata
samaan maaliin sekä, sittenkun suuntaajat ovat saa-
vuttaneet tarpeellisen varmuuden ja kätevyyden
suuntausvälineiden käyttämisessä, pitämällä tällais-
ten harjotusten avulla suuntauskilpailuja. Seuraa-
vat harjotukset, joiden suoritus arvostellaan, ovat
sopivia.



122

Korjaukset jakorenkaalla ja säätäjällä.

288. Tykkien jakorenkaat,säätäjät ja suuntaus-
jalukset ovat samassa asennossa.

Sitten opettaja komentaa korjaukset jakoren-
kaalla ja säätäjällä, ja suuntaaja alottaaniiden suo-
rittamisen komennolla: Suuntaa! Senjälkeen opettaja
komentaa aina 20 sekunnin väliajoillauudet korjauk-
set. Lopuksi 20 sekunnin kuluttua viimeisestä ko-
mennosta komennetaan: Seis!, jolloin suuntaaja kir-
joittaa kaukoputken sillä hetkellä olevan piiruluvun
kilpeen ja astuu taakse.

Myöhemmin voidaan komentojen väliajat lyhen
tää 15 sekunniksi.

Opettaja tarkastaa jakorenkaan ja säätäjän
isennon sekä kirjoitetun piiruluvun.

Suuntaus kaukoputkella.

289. Aina kun kaukoputkella suunnataan, on
sivusuunnankin ottamiseksi käytettävä tähtäyskul-
maa, koska akselin kaltevuudesta ja maalin vinosta
asennosta voi johtua muutoin virheitä.joihin suuntaa-
ja ei ole syypää.

Sopivaa on komentaa suuntaamaan luonnossa
esiintyviin pieniin pisteisiin, joihin on vaikeata
suunnata, ja eri etäisyyksien päässä oleviin pistei-
siin sekä seuraavilla tavoilla:

a) Sekä sivu- että korkeussuunta annetaankau-
koputkella; esim.: ,,Edessä puhelinpylväs! — 35--
-00!" ja „Suuntaa!".

b) Suuntaamalla johonkin pisteeseen on piiru-
luku saatava selville, esim.: ,,Oikealla kirkontornin
huippu! — Piiruluku haettava!" ja ,,Suuntaa!" .



123

Ennen tätä on tykeillä sama sivu- ja korkeus-
suunta. Komennolla »Suuntaa!" suuntaa T 2 komen-
nettuun pisteeseen kiertämällä kaukoputken päätä
ja kirjoittaa tällöin saamansa piiruluvun kilpeen.

"e) Sivusuunta annetaan kaukoputkella,korkeus-
suunta libellillä ja sivusuunta kiinnitetään; haubit-
seissa etäisyyden asemasta myöskomennetaankaari-
ammunta ja asteluku; esim.: Oikealla,Oikeallakivi! — - 39—
00!

--
Libeili 34! — Suuntaa!".

Ennen kutakin suuntausta annetaan tykille yli-
malkainen suunta, niin että itse suuntausta toimi-
tettaessa sivusuuntauskone yksin riittää.

290. Kultin suuntaaja heti suuntauksen lopetet-
tuaan, piiruluvun selvillesaamisessa luvun kirjoitet-
tuaan ja antaessaan korkeussuunnan libellillä sivu-
suunnan kiinnitettyään, huutaa tykkinsä numeron ja
astuu 2 askelta sivulle.

291. Tarkastettaessa kirjoitetaan muistiin, oli-
vatko suuntausvälineet hyvin vai huonosti asetetut
ja mitä virheitä suuntauksessa oli tapahtunut.

Suunnattua a) kohdan mukaan lasketaan sivu-
suuntauksessa tehtyjen virheiden suuruus korjaa-
malla suuntaus alajakorummun avulla ja korkeus-
suuntauksessa tapahtuneiden virheiden suuruus ylii-
jakorummun avulla putken asemaa näin muuttamat-
ta. Kohdane) mukaan suunnattua on ensiksi tarkas-
tettava kiiimityspisteeseeii ja sitten vasta maaliin
suunnatessa tapahtuneet virheet.

Ainoastaan sellaiset virheet otetaan huomioon,
jotka kohoavat yli puolen piiruosan.

Epätarkka libellin vaakataso e) kohdan mukaan
suunnattaessa lasketaan virheeksi.
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Suuntaaminen suuntauskehän avulla.

292. Suuntaamista varten asetetaan suuntaus-
kehä patterin eteen tahi taakse (jatkokappaleiden
käyttö).

Komento: Ylimalkainen, Ylimalkainen suunta! Shr. as! —
Koko patteri! — Suuntauskehä! — 1lasku! — 36—
00!

—
Libeili 32!".

Suuntaajat antavat tykeille ylimalkaisen suun-
nan, asettavat suuntausvälineet komentojen mukaan
ja antavat putkelle tarvittavan nousukulman. Sen-
jälkeen juoksevat lie suuntauskehän luo, kirjoittavat
muistiin kukin tykkiään varten saamansa piirulu-
vun ja palaavatkultin tykkinsä luo asettuen2 askelta
taaksepäin suuntaus tangosia.

Opettajan komennolla »Suuntaa!" päätetään
suuntaus ja sivusuunta kiinnitetään. Suuntauksen
valmiiksi saatuaan huutaa kukin tykkinsä numeron.

Ensiksi tarkastetaan suuntausvälineiden asento,
suuntaus kiinnityspisteeseen ja libellin vaakataso.

Senjälkeen asetetaan tykkiä varten smmtauske-
hiistii annettu piiruluku jakorenkaalle.Kaukoputken
täytyy tällöin osottaa suuntauskehään. Vir-
heet sivusuunnassa mitataan alajakoruiiimulla. Il-
man jatkokappaleita suunnattaessa otetaan vain
yhtä piirua suuremmat virheet huomioon, jatkokap-
paleita käytettäessä vain ne, jotka kohoavat yli 3
piirun. Pienimpänä mittana käytetään puolta piirua.

293. Sotilaskantakirjaan on tehtävä merkintä
suuntaajan kouluniuksesta.

Suuntaus pimeässä ja sumussa.
294. Jokaista lykkiä, jokaista suuntauskehää

ja kiinnityspistettä varten tarvitaan yksi lyhty ja
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.yksi sähkötaskulamppu. Niitä käytettäessä on huo-
mattava, ettei valo niistä näy viholliselle.

295. Näkyviin maaleihin (leirituliin, valaistui-
hin rakennuksiin, valonheittäjiin ja niiden valaise-
miin maaleihin) annetaan ensimäinen sivusuunta
kaukoputkella ja korkeussuunta libellillä. Kaukoput-
ken akkunan ja libellin valaisemiseksi käyttää suun-
taaja taskulamppua. Kun ensimäinen suuntaus on
tapahtunut,kiinnitetään sivusuunta käyttämällä nyt-
kin taskulamppua apuna. Kiinnityspisteenä käyte-
tään lyhtyä, joka on ripustettu vähintään 50 aske-
leen päähän tykistä sen taakse puuhun tahi muu-
hun sopivaan paikkaan. Lyhdyn paikka merkitään.
Jos patterin eri tykeillä ei ole yhteistä kiinnityspis-
tettä, on erehdysten välttämiseksi sopivaa varustaa
kukin lyhty erivärisillä laseilla.

Tykinjohtaja kirjoittaa kiinnityspisteeseen suun-
natun kaukoputkenpiiruluvunmuistiin peruslukuna.
Sivusuunta annetaan seuraavilla kerroilla kiinnitys-
pisteen mukaan.

296. Jos on suunnattava maaleihin, jotka eivät
pimeässä näy, niin täytyy suuntaus toimittaa jo [lai-
valla perustykin tahi suuntauskehän avulla.

297. Perustykin avulla suuntaamista varten va-
laistaan ensiksi perustykin kaukoputken akkuna ja
suunnattavien tykkien kaukoputkienpunaiset kaulat
ja senjälkeen päinvastoin. Perustykin kaukoputken
valaiseminen lopetetaanvasta sitten, kun jaosjohtaja
sen on käskenyt.

Virheiden estämiseksi, jotka johtuvat vaikeuk-
sista asettaa tykit pimeässä yhdensuuntaisiksi, on.
suuntaaminen toimitettavakaksi kertaa.
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298. Sivusuunnan kiinnittämiseksi suuntauske-
hän avulla on sen paikka päivällä merkittävä paa-
lulla ja sen 1600-suunta kahdella paalulla. Tarvit-
taessa valaistaan paalut pimeän aikana lyhdyllä.

Suuntauskehän ja kaukoputkien valaiseminen
tapahtuu samoinkuin perustykin avulla suunnatessa.
Suuntauskehän kaulan valaiseminen lakkaa vasta
jaosjohtajan siitä ilmoitettua. Suuntaaminen on vir-
heiden välttämiseksi kaksi kertaa toimitettava.
Tykin kääntämisestä johtuvien virheiden selville saaminen

ja poistaminen.
299. Kun lavetinkiertopiste ei ole suoraankau-

koputken alla, niin muuttuu tykkiä käännettäessä
kaukoputken asema.

Kun esimerkiksi lavettia käännettäessä kauko-
putki siirtyy 0,4 m sivulle ja kiinnityspiste on 10 m
tykin takana, niin putken akselin suunta tällöin 10
m matkalla on tehnyt 0,4 m virheen sivulle,siis 5000
metrillä jo 200 m.

Tämän virheen poistamiseksi on meneteltävä
seuraavalla tavalla: Juurikiinnityspisteen ja kauko-
putken puoliväliinsuuntaviivalle onpystytettävä toi-
nen kiinnityspiste — paalu.Kun nyt tykkiä tarvit-
see kantaa, niin on ensiksi uudella piiruluvulla
suunnattava kauempana olevaan kiinnityspisteeseen.
Kaukoputkenaseman muuttuessa jää liiempi paalu
suunnan: kaukoputki— kiinnityspiste, ulkopuolelle.
Putken suunnattuaaii ottaa suuntaaja kaukoputkel-
la selville piiruluvunlähempään paaluunja suuntaa
sitten tällä luvulla putken etäisempään kiinnityspis-
teeseen.

Kulma: lähempi kiinnityspiste— kaukoputki-—
■etäisempi kiinnityspiste on yhtä suuri kuin suun-
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tausvirhe, jolta kaukoputken syrjään siirtymisestä
olisi aiheutunut.

Apumaalit.

300. Yhteistä apumaalia käytettäessä ovat eri
tykkien ampumalinjat ja sen kautta tulenjako apu-
maalin etäisyydestä ja asemasta riippuvaisia.

Kuva is.

301. a) Jos apumaali(A. M.) on linjan patteri-
maali jatkeella, niin on ampumalinjojen yhtyminen
riippuvainen vain etäisyydestä (kuv. 18 ja 19).

b) Jos apumaali on kohtisuorasti sivulla pat-

YA.Af.

I

iji il' \\ »K
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terista, niin tykkien ampumalinjat ovat yhdensuun-
taiset (kuv. 20).

e) Jos apumaali on vinosti takana, niin ampu-
malinjat erkanevat toisistaan (kuv. 21)

d) Jos apumaali on patterin ja maalin välillä,
niin ampumalinjatkulkevat ristiin (kuv. 22).

302. Apumaali on sopiva jos aijottu tulenjako
voidaan saavuttaa yksinkertaisilla sivukorjauksilla,
tahi jos sen asema on sellainen, että ampumalinjat
ovat yhdensuntaiset, (kuv. 18 ja 20).

Sopimatonon apumaalisilloin,kun ampumalin-
jat senkautta erkanevat toisistaan tahi kulkevat ris-
tiin.
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303. Tulen jakaminen ja yhdistäminen tapah-
tuu harjotussäännöissä annettujen ohjeidenmukaan.

K* K--piiruluku27oo

Suuntausvälineiden käytäntö ammunnassa.
Siiuntauslasi.

304. Katso 280 ja 281.

Kulmamittari.
305. Kulmamittarin asetus ja tarkistaminen
306. Käytäntö: Suuntausjalusta vailla olevis-

sa tykeissä annetaankorkeussuunta kulmamittarilla,
jota hoitaa tykinjohtaja tahi hänen sijaisenaanT 2.

Sotllaskllsiklrja. 8. Osa. <)
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Kuva 22. Nousukulma saadaan viereisestä
tykistä. Tällöin asetetaan kulma-
mittari putken takaosassa olevalle
sitä varten tehdylle tasolle ja kier-
retään libellin siirtoruuvia, kunnes
libeili osottaa vaakasuoraa. Näin
asetettu kulmamittari siirretään
senjälkeen suunnattavaan tykkiin
ja annetaan tälle korkeussuunta
korkeussuuntakonetta kiertämällä,
niin että mittarin libeili jälleen
osottaa vaakasuoraa.

Ylimalkainen suunta on tätä
ennen annettava tykille jyvän
tahi kilvessä olevan valkean juovan
avulla.

Peitetyssä ampuma-asemassa
välitetään sivusuunta tarvittaessa jo
valmiiksi suunnatusta tykistä

suuntauskehän välityksellä. Tykki on tällöin lave-
tinperää kääntämällä suunnattava yhdensuuntaiseksi
suuntauskehän 1600-linjan kanssa.

Ennen laukaisemista on kulmamittari otettava
putken päältä pois.

Suuntauskaan ja varatähtäin.
307. Suuntauskehän asetus ja tarkistaminen.
308. Käytäntö. Varatähtäimellä yhdessä suun-

tauskaaren kanssa annetaan korkeussuunta tykille
suuntaujaluksen rikki mennessä tahi muutoin tul-
lessa käyttökelvottomaksi.
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Tykinjohtaja tai hänen sijaisenaan T 2 asettaa
suuntauskaaren komennetulle etäisyydelle (astelu-
vulle), samoin säätäjän ja korkeuskulmakaaren.

T 2 asettaa varatähtäimen komennetulle piiru-
luvulle, työntää sen kaareen ja puristaa kiinnitys-
jalanruuvilla kiinni. Sitten asettaa hän koko lait-
teen putken takaosan päällä olevaan uurteeseen,
joka ensin on puhdistettava. Kilpiaukon tukkija
poistetaan.

Varatähtäimen suuntauslasin avulla antaa T 2
nyt tykille sivusuunnan ja kiertämällä korkeus-
suuntauskonetta siksi, että suuntauskaaren libeili
osottaa vaarakasuoraa, korkeussuunnan.

Sivusuunnan kiinnittämiseksi kierretään vara-
tähtäimen yläosaa tarpeen mukaan.

Ennen laukaisemista on suuntauskaan tykin
putken päitä poistettava.

309. Varatähtäimen avulla voidaan tykille
antaa suunta sekä suoraan maaliin että suuntaus-
kehää, perustykkiä ja apumaalia apuna käyttäen.

310. Kaariammunnassa, kun asteluku on ko-
mennettu, asetetaan ensiksi suuntauskaarella noni-
uksen 0 piiru komennetuille kokonaisasteille. Sitten
lasketaan noniuksessa komennetut kuudestoista-
osa-asteet; noniusta siirretään oikealle siksi kun-
nes näitä osottava piiru sattuu yhteenensimäisen as-
telukua osottavanpiirun kanssa astekaarella.

Astelukua kaarelta lukiessa löydetään koko-
naisasteet lukemalla noniuksen 0 piirusta lähinnä
vasemmalla oleva luku. Kuudestoistaosa-asteet il-
moittaa se noniuksen piiru, joka sattuu yhteen jon-
kun astekaaren piirun kanssa.
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Suuntauskehä.
311. Suuntauskehän selitelmä.

Käytäntö.
312. Suuntauskehää käytetään:
a) sivusuunnan antamiseen ja välittämiseen

patterille,
b) korkeuskulman mittaamiseen,
e) sivuetäisyyden mittaamiseen,
d) lyhimmän etäisyyden määräämiseen, jolla

voidaan ampua esteen yli.
Suuntauskehä-aliupseerit (S. A. 1 ja S. A. 2)

käyttävät suuntauskehiä, joita kussakin patterissa
on kaksi (Sk 1 ja Sk 2). Heillä on sitäpaitsi käy-
tettävänään korjaustaulukko, merkinantoliput ja
kirjoitusneuvot sekä ilmoituskortteja.

Suuntauskehät ovatmerkittävät niin, ettei vaih-
dosta toisten patterien suuntauskehien kanssa ta-
pahdu.

a. Ensimäisen sivusuunnan antaminen.
»S uuutau, sk e ha n paik,oille e n asetta-

m in e n ja e n s im aisen s v v nn an ma a -
r a aminen.

313. Patterinjohtaja määrää paikan, johon
suuntauskehä 1on pystytettävä ja josta maali tai
sen läheisyydessä oleva apumaali näkyy. Usein-
kaan eivät tähystyspaikka ja suuntauskehän paikka
satu yhteen.

Tulen nopeaksi alottaniiseksi ja tarkan suun-
nan antamiseksi on edullisinta valita suuntauske-
hän paikka linjalta maali — ampuma-asema.

S. A. asettaa suuntauskehän rasialibellin avulla
vaakasuoraan sekä jakorenkaan IGOO-luvulle.
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Patterinjohtaja suuntaa sitten suuntauskehän,
kiertämällä sitä jalustatapissa,maaliin ja ilmoittaa
arvioidun etäisyyden sekä mahdollisen tuulikor-
jauksen S. A:lle, jolta kirjoittaa molemmat luvut
muistiin.

Suuntauskehää käytettäessä on vältettävä kaik-
kea, mikä voi herättää vihollisen huomiota. Lii-
kuntasodassa voi olla sopivaa jättää patterin likellä
oleva suuntauskehä seisomaan paikoilleen.

.S' iviisnn ii n a n väli1 1ami v e n
pa1 1eri11e.

314. Maaliin suunnatusta suuntauskehästä vä-
litetään sivusuunta tykille tai Sk 2:lle joko suunta-
uksen tai pohjoisneulan avulla.

315. Sk l:stä täytyy voida suunnata ainakin
yhteen patterin tykeistä, tai täytyy suunnan välit-
tämiseksi Sk 2:n olla sellaisessa paikassa, että se
voidaan suunnata sekä Sk Leen että vähintäänkin
yhteen tykkiin.

Myöskin ensimäisessä tapauksessa on useimmi-
ten sopivinta käyttää kahta suuntauskehää. Tämän
kautta vältetään, ettei Sk l:tä tarvitse viedä tarpeet-
toman kauaksi vihollisen näkyviin, tykinjohtajan
matka suuntauskehän luo lyhenee ja hän voi parem-
min käyttää hyväkseen luonnon suomia suojia tule-
matta vihollisen näkyviin.

Patterinjohtaja määrää, käytetäänkö yhtä vai
kahta suuntauskehää.

Jos patterin läheisyydessä, erittäinkin sen ta-
kana, sattuu olemaan sopiva paikka, josta nopeasti
ja varmasti voidaan antaa suunta patterille, riit-
tää silloin yksi suuntauskehä.
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Jos kahta suuntauskehää käytetään,niin ilmoit-
taa patterinjohtaja S. A. 2:lle patterin paikan. Tä-
mä valitsee suuntauskehänsä paikan itsenäisesti,
parhaiten ampuma-asemantakaa sen keskikohdalta,
niin että hän voi nähdä sekä Sk l:n että tykit.

Pohjoisneulaa käytettäessä ei Sk l:n tarvitse
näkyä.

316. Jos suuntauskehä on pystytetty linjalle
maali— tykki tai sen jatkeelle,niin tykin ampuma-
linja silloin sivusuunnan välityksen jälkeen sattuu
ilman muuta maaliin.

Jos suuntauskehä on sivulla tykistä, niin am-
pumalinja on silloin yhdensuuntainen suuntauske-
hän suuntauslinjan kanssa ja poikkeaa maalista sa-
man verran kuin suuntauskehä on sivulla tykistä.

317. Myöskin sivusuunnan välittämistä tykistä
toiseen on harjotettava.

Aluksi on harjotukset suoritettava avonaisessa
ampuma-asemassa, että suuntaus voidaan kierto-
kaukoputkella tarkastaa. Tykkien osapuilleen yh-
densuuntaiseksi asettaminen tapahtuu helpoimmin
tykin kilpien suunnan mukaan.

/S1v v n taamin e n.
318. Patterinjohtaja suuntaa Sk l:nkaukoput-

ken maaliin ja ottaa selville korkeuskulman.
S. A. 1 katsoo patterinjohtajan suuntaamasta

kaukoputkesta maaliin ja toimittaa jakorenkaalla
käsketyn tuulikorjauksen. (Korjaustaulukko.)

Senjälkeen suuntaa hän, kääntämällä siirtole-
vyn avulla suuntauskehää jalustatapissa,kaukoput-
ken pystysuoran viivan tarkasti maalin keskikoh-
taan.
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Sitten suunnataan Sk 1Sk 2:n punaiseenkau-
laan kääntämällä suuntauskehän yläosaa. Piiru-
luku luetaan, sadat jakorenkaalta,kymmenet ja yk-
köset jakorummulta.

S. A. 1 ilmoittaa piiruluvunS. A. 2:lle; esim. 31
04.

S. A. 2 asettaa vaakasuoraan asettamansa
suuntauskehän ilmoitetulle piiruluvulle ja suuntaa
sen Sk l:n punaiseen kaulaan. Tällöin kiertää
hän kehää aluksi jalustatapissa ja sitten, kun näin
ylimalkainensuunta on saatu, kiinnittää kehän tap-
piin ja antaa tarkan suunnan siirtolevyllä. Tämän
jälkeen asettaa hän suuntauskehän 1600-lin-
jalle ja ilmoittaa tämän suunnan tykin suuntaajalle
kohottamalla käsiään tarkotettuun suuntaan ja huu-
tamalla: ,,ylimalkainen suunta!" Tykit asetetaan
tällöin mahdollisimman tarkoin ylimalkai-
seen suuntaan. Jos vain yksi tykki näkyy suunta-
uskehään, annetaan toisille ylimalkainen suunta tä-
män mukaan ilmoittamalla: ,,ylimalkainen suunta
x:nnen mukaan oikealta!" Ylimalkaisen suunnan
antamisen avulla vältetään lavetinperän suurem-
pien siirtojen tekeminen tarkkaa suuntaa annetta-
essa, sillä kun lavetin kiertopiste ei ole kaukoput-
ken alla, muuttaa tykin kääntäminen kaukoputken
asemaa, eikä ilmoitettu piiruluku silloin enää pidä
paikkaansa.

Virheitä tapahtuu, jos suuntauskehän ja tykin
molemminpuolisen suuntaamisen jälkeen korkeus-
suuntaa muutetaan tai tykkiä tarvitsee liikuttaa.
Senvuoksi ennen suuntaamisen alkua on ampuma-
aseman oltava täysin valmis, myöskään korkeus-
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suunnan muuttaminen ennen sivusuunnan kiinnit-
tämistä ei saa tapahtua.

S. A. 2 suuntaa suuntauskehän yläosaa kiertä-
mällä vuoron perään kunkin tykin kaukoputken
punaiseenkaulaan ja ilmoittaa tällöin saamansa pii-
ruluvun sitä noutavalle tykinjohtajalle, joka luvun
toistaa ja kirjoittaa muistiin.

Yhtä suuntauskehää käytettäessä välitetään
suunta Skl.stä suoraan tykille.

Snuntau s k eha n siv n11aise s ta as e-
musta joht v v a n si vtipoikk,e nk s e n

pois t aminen.
319. Jos ampuma-asema on syrjässä suun-

nasta Sk— maali, niin täytyy myös tämän suunnan
kanssa yhdensuuntaisiksi suunnattujen tykkien imi-
pumalinjan poiketa maalista saman matkan, kuin
niiden väli on mainitusta linjasta (sivupoikkeus, ku-
vat 23 ja 24).

Tämä sivupoikkeus on poistettava, jotta ampu-
malinja sattuisi maaliin. Sitävarten on ensiksi koh-

AÄ iDSkJTe/i-I .ampuma-asema
-4*— Sivupoikkeus — -***-
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tisuora välimatka ampuma-aseman ja suunnan
Sk I—maali1 — maali välillä mitattava askelin tai arvioitava
(viimemainittu epätarkka).

Sivupoikkeus lasketaan tällöinhakuammunnan
toimittavasta tykistä tai jaoksesta tai Sk 2:sta.

Yhtä suuntauskehää käytettäessä tasotetaan
sivupoikkeus jo tässä, muutoin Sk 2:ssa.

Kuva 24.

QSkE.I.ampuma -
asema

sum..^ &U
-j<— Sivupoikkeus— **-

320. Sivupoikkcuksen suuruuden selville saa-
miseksi menee S. A. siihen pisteeseen linjalla maali

Sk 1, johon hakuammunnan toimittava tykki on
suorassa kulmassa, ja laskee askelin tämän välin
(kuv. 23).

Tai hiin niittaa askelin suunnatusta Sk l:stä
linjaa Sk I—maali1 — maali vastaan kohtisuoran linjan pis-
teeseen A. saakka, jossa pisteessä mitattu linja ja
linja tykkiin muodostavat suoran kulman. Suoran
kulman saavuttamiseksi katsoo hän ennen mittaa-
mista maaliin suunnatun kaukoputken etureunan
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suunnan ja ottaa sen avulla suuntapisteenkulkuaan
varten (kuva 124).

Korjaustaulukon avulla selville saatu sivupoik-
keus poistetaan. Tällöin esiintyvät laskut ovat toi-
mitettavat paperilla.

Kor javstaul v kko.
Jos suuntauskehä on patterista

vasemmalla oikealla
niin korjausluku on

lisättävä vähennettävä
alkuperäis. piirulukuun alkuperäis. piiruluvusta

Tuulikorjaus.
Jos tuuli käy

vasemmalta oikealta
niin korjausluku on

lisättävä vähennettävä
alkuperäis.piirulukuun alkuperäis.piiruluvusta

Esimerkki: Etäisyys 4200, Sk 1 on 80 askelta
vasemmalla patterista — piirulukuun on lisättävä
luku 1(5.

/' oh jois n e vlam e n e telma.
321. Pohjoisneulamenetelmää käytetään sil-

loin, kun sivusuunnan välittäminen Sk 1:stä
Sk 2:een ei suuntauksen avulla ole sopivaa.

Pohjoisneulaa käytettäessä täytyy teräs- ja rau-
taesineiden olla vähintäänkin 20 askeleen päässä
suuntauskehästä.

Suuntauskehän pystyttämistä suurempien mu-
tavarastojen ja sähköjohtojen läheisyyteen on väl-
tettävä.
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S. A.1suuntaa suuntauskehän 1600-luvulla maa-
liin. Tuulikorjaus on otettava huomioon.

Pohjoisneula päästetään irti ja suuntauskehän
yläosaa kierretään, kunnes pohjoisneula asettuu N-
merkin kohdalle, osottaa pohjoista.

Pohjoisneulaa ei saa päästää irti, ennenkuin
suuntauskehä on asetettu jalustaan ja on vaakasuo-
rassa siinä;muutoin neula vahingoittuu. Piiruluku
luetaan ja ilmoitetaanS. A 2:lle.

S. A. 2 asettaa vaakasuorassa olevan Sk 2:n
saamalleen piiruluvulle ja kiertää suuntauskehää
jalustatapissa, kunnes irrallaan oleva pohjoisneula
suunnilleen on N-merkin kohdalla. Kiinnitysruuvi
kierretään kiinni ja siirtolevyllä annetaan tarkka
pohjoissuunta ja välitetään lopuksi suunta tykeille.

»S atintaus k e han k äyttö yhdes s a
apuma alm kanssa.

Sivusuunta voidaan myöskin yhteistä apumaa-
lia käyttäen välittää tykeille. Suuntauskehä asete-
taan 1600-luvulle ja sillä suunnataanmaaliin. Tuu-
likorjaus on otettava huomioon. Sitten suunnataan
suuntauskehä yläosaa kääntämällä apumaaliin
ja piiruluku luetaan. Tämä luku komennetaan sa-
malla ilmoittaen apumaali:,,Jakorengas 17— 32!"

Sivtisu tt nnn n tarkistamin e n.
322. Harjotuksissa tulee välillisesti annettu

sivusuunta usein tarkistaa.
Avoimessa ampuma-asemassa käy tarkistami-

nen helposti avaamalla kilven tähtäysaukko. Peite-
tyssä ampuma-asemassa on sopiva menetellä seu-
raavasti: Patterin eteen (taakse) sen keskikoh-
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dalle asetettu suuntauskehä suunnataan 1600-lu-
vulla maaliin. Senjälkeen tarkistuksen toimittaja
määrää piiruluvut kutakin tykkiä varten. Samoin
suuntaajat tähdäten tykkien kaukoputken suun-
tauskehään määräävät piiruluvut. Kuta lähempänä
molemmat luvut ovat toisiaan, sitä tarkempi on
suunta.

b. Korkeuskulman mittaaminen.

323. Kaukoputki asetetaan putkilibellin avulla
liike-ruuvia kiertämällä vaakasuoraan. Kaukoput-
ken pystysuoralla jaotuksella maalin alareunan koh-
dalla näkyvä piiru osottaa silloin suuntauskehän ja
maalin välisen korkeuskulman. Se luetaan koko ja
puoliosissa.

c. Sivuetäisyyden mittaaminen.
324. Suuntauskehä asetetaan O.lle, kääntä-

mällä sitä jalustatapissa suunnataan mitattavan vii-
lin vasemmanpuoliseen loppupisteeseen ja suuntaus-
kehä kiinnitetään senjälkeen jaluslatappiin. Sitten
suunnataan suuntauskehä yläosaa kiertämällä mi-
tattavan viilin oikeanpuoliseen loppupisteeseen. Ja-
korenkaan osottama luku ilmoittaa silloin sivuetäi-
syyden piiruissa.

Kahden maalin sivuetäisyyttä niitatessa ei pidä
mittausta toimittaa vasemmanpuolisen maalin oi-
keasta reunasta oikeanpuolisen maalin vasempaan
reunaan, vaan maalin keskuksesta maalin keskuk-
seen.

d. Lyhimmän etäisyyden määrääminen, jolla voidaan
ampua jonkun esteen yli.

325. Suuntauskehä pystytetään jalusta mata-
lana ampuma-aseman lähelle ja korkeuskulma mi-
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lataan aseman ja esteen korkeimman pisteen vii
lilla.

Yli 30 osottava korkeuskulma-osien luku kerro-
taan kanuunissa 100:11a, haubitseissa 50:llä ja tu-
loon lisätään etäisyys ampuma-asemasta esteeseen
runsaasti otettuna. Silloin saadaan arvo, jolta käy-
tännössä"riittää, jos ampuma-aseman ja esteen väli-
nen etäisyys ei ole 500 m suurempi, korkeuskulma-
osien mitattu luku ei kohoa yli 10, ja jos maali ei
ole alempanapatterin asemaa.

Esimerkki kanuunissa:
Korkeuskulma 35; siis SXIOO =.-= 500
Etäisyys ampuma-asema — este

-— - 200
Siis pienin etäisyys, jolla voidaan ampua es-

Korkeuskulma 35; siis 5X50 = 250
Etäisyys ampuma-asema — este = 200
Siis pienin etäisyys, jolla esteen yli voidaan

liaarakaukoputki.
326. Haarakaukoputkea jakorenkaineen voi-

daan käyttää sivuetäisyyden mittaamiseen, räjäh-
dyspisteen määräämiseen, korkeuskulman mittaa-
miseen, lyhimmän etäisyyden selville saamiseen,
jolla voidaan ampua esteenyli, suunnan antamiseen
suuntauskehän asemasta ja ampuvien tykkien pai-
kan määräämiseen.

327. Harakaukoputki on niin pystytettävä,
että vain ylälinssit pistävät suojuksen yli. Aset-
tamalla kaukoputken haarat vaakasuoraan saadaan
kuva selvemmin näkymään. Ennen käyttämistä on

teen yli =^ 700
Haubitseissa:

ampua = 450
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liaarakaukoputkirasialibellin avulla asetettava vaa-
kasuoraan. Tarkkojen tulosten saavuttamiseksi on
kaukoputkea varovaisesti käsiteltävä, ettei mittauk-
sissa tapahdu mitään aiheettomia suunnanmuutoksia.

328. Sivuetäisyydet, varsinkin yksityisten lau-
kausten sivulle poikkeaminen, mitataan säännölli-
sesti jakorenkaalla; sitävarten sen tulee olla ase-
tettu O-piirulle.Kaukoputki suunnataan jalustata-
pissa kääntäen mitattavan sivuetäisyyden toiseen
päätepisteeseen. Senjälkeen se suunnataan, kiertä-
mällä yläosaa, vastakkaiseen päätepisteeseen ja pii-
ruluku luetaan. Jos mittaus on toimitettu vasem-
malta oikealle niin etäisyyden ilmoittavat mustat
luvut, oikealta vasemmalle tapahtuessa taas punai-
set luvut. Pienemmät sivuetäisyydet voidaan myös
mitata kaukoputken viivalevyn vaakasuoralla jao-
tuksella.

Jokaisen mittauksen jälkeen on jakorengas jäl-
leen asetettava O-piirulle, jotta kaukoputki taas il-
man muuta on valmis uusien mittauksien toimitta-
miseen.

Jos patterin suuntaamiseksi yhteiseen apumaa-
liin piiruluku on saatava selville, niin suunnataan
kaukoputki jalustatapissa kääntäen 1600-luvulla
maaliin ja senjälkeen yläosaa kääntämällä apumaa-
liin, jolloin tarvittava piiruluku voidaan lukea. Lu-
vun (isottavat tällöinmustat numerot.

329. Sivuetäisyyden mittaamiseksi viivale-
vyllä asetetaan vaakasuoran jaotuksen joku viiva
mitattavan etäisyyden toiseen päätepisteeseen ja lu-
etaan toiseen päätepisteeseen sattuva viivaluku.
Yksi viivalevyn jaotuksen osa vastaa alajakorum-
mun neljää piirua.
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330. Räjähdyskorkeuden määräämiseksi suun-
nataan viivalevyn pystysuoran jaotuksen joku viiva
maalin alareunaan ja jaotukselta katsotaan räjäh-
dyspisteenkorkeus.

331. Korkeuskulman niittaamista varten suun-
nataan viivalevyllä oleva risti siirtolevyn avulla
maalin alareunaan, libeili asetetaan liikeruuvin
avulla osottamaan vaakasuoraa ja korkeuskulma
luetaan koko- ja puoliosina jakorummulta.

332. Lyhimmän, esteen yli ampumista varten
vaadittavan etäisyyden mittaaminen tapahtuu sa-
malla tavoin kuin suuntauskehällä. Kaukoputken
haarat ovat tällöin asetettavat vaakasuoraan.

333. Haarakaukoputkea voidaan käyttää
suunnan välittämiseen patterille samoin kuin suun-
tauskehää.

334. Jos on mahdollista nähdä pimeässä vihol-
listen tykkien suusta laukaistessa lähtevä tuliliekki
niin voidaan haarakaukoputken avulla suunnilleen
määrätä ampuvien tykkien asema.

Tätä varten jo päivällä suunnataan useimmista
tähystyspaikoista haarakaukoputkien viivalevyllä
oleva ristikartalla määrättyyn pisteeseen (pääsuun-
tapiste). Kellot verrataan.

Niinpian kun välähdys huomataan, suunna-
taan liaarakaukoputki yläosaa kääntämällä tulille-
kin keskikohtaan ja piiruluku luetaan.

Ilmoitetaanpiiruluku ja aika.
Useampien samasta tuliliekistä selville saatu-

jen suuntien leikkauspiste välitetään kartalle, ja tä-
mä piste osottaa vihollisen tykin aseman.
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Jos pienempiä virheitä esiintyy, niin otetaan
huomioon saatu keskimääräinen piste.

Suuntauskehää voidaan tähän myöskin käyt-
tää.

Patteritaso. (P. T.)
Selitelmä.

335. Patteritaso on laudallekiinnitetty mahdol-
lisimman suuressa mittakaavassa (mieluimmin
1:25000) piirretty kartta, jossa korkeusviivat esiin-
tyvät.

Ampuma-asema ja tähystyspaikka ovat patteri-
tasolla trigonometrisesi määrättävät. Jos se poik-
keustapauksessa on mahdotonta, tapahtuu niiden
määrääminen 344 kohdan multaan.

Määrätylle etäisyydelle ampuma-asemasta tai
tähystyspaikasta (nämä keskipisteenä) sovitetaan
astekaari, jossa on samanlainen jaotus kun suuntaus-
kehän jakorenkaalla.

Pääsuunta: linja ampuma-asema— pääsuunta-
piste— astekaaren 0-piiru merkitään kartalle. Keski-
pisteeseen kiinnitetyn, siinä käännettävän, etäisyys-
jaotuksella varustelun viivottimen avulla voidaan
helposti ja nopeasti lukea sivusuunta ja etäisyys.
Pohjoisneulan paikalliset poikkeukset pohjoissuun-
nasta merkitään patteritasolle.

Samalla palteritasolla useampia astekaaria
käytettäessä tulee niillä olla eri suuret säteet.

Patteritasolle ovat kaikki sen alalla esiintyvät
maalit tarkoin merkittävät.

Käytäntö.
336. Patteritasoa käytetään:
a) suunnan selvillesaamiseksi, kun suuntaami-
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nen suuntauskehällä on mahdotonta tai on
vaikea käyttää kahta suuntauskehää,

b) sivuetäisyyden mittaamiseen,
e) korkeuskulman laskemiseen.

Jonkun paikan magneettisen poikkeukseni selvillesaaminen.
338. Valitaan kaksi kartalla tarkoin määrät-

tävää pistettä — A ja B (trigonometrisia pisteitä,
tienristeyksiä). Patteritasolla tai karttakulma-
mittarilla (345) mitataan kartalta sen kulman suu-
ruus piiruissa, jonka muodostavat A:sta B:hen kul-
keva suuntaviiva ja pisteen A kautta kulkeva maan-
tieteellinen pohjoissuunta (yhdensuuntainen kartan
reunan kanssa).

Pisteeseen A pystytetyllä suuntauskehällä mi-
tataan, irrottamalla pohjoisneula, suunnan A— B
poikkeus magneettisesta pohjoissuunnasta. Näin
saatujen molempien kulmien ero osottaa silloin pii-
ruissa paikan magneettisen poikkeuksen (magneet-
tisen ja maantieteellisen pohjoissuunnan eron (kuv.
24). Sopivaa on tarkistaa menetelmä useammista
pisteistä. Kaikki teräs- ja rautaesineet (pistin) ovat
poistettavat vähintäänkin 20 askeleen päähän
suuntauskehästä.

339. Tällä tavoin voidaan myöspaikoilla, joiden
magneettinenpoikkeus ennestään tunnetaan, tarkis-
taa Sk:n pohjoisneulan paikkansapitäväisyys.

Jokaisen S. A:n tulee tuntea oman suuntauske-
hänsä paikallinen poikkeus.

Ensimäisen suunnan antaminen pohjoisneulan avulla.
340. Patteritasolla mitataan kulma: pohjois-

suunta—ampuma-asema — maali. Kulman suuruus
piiruissa luetaan astekaarelta.

Sotilasktlsikirja. 8. Osa. 10
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Kuva 25.

| \
Esimerkki l(kuv. 25): kulma: pohjoissuunta —

ampuma-asema— maali näyttää 450 piirua oikealle
(pois) pohjoissuunnasta. Magneettisen poikkeuksen
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ollessa 210 piirua saadaan seuraava laskelma: 450
pois + 210 pois = 660 pois.

Asetettaessa luku suuntauskehän jakorenkaalle
suuntauskehän ollessa pystytettynä ö-tykin (344)
taakse, on arvo660 vähennettävä,siis:jakorengas940.

Piiruluvulla 940 antaa S. A. senjälkeen suun-
tauskehän pohjoisneulan näyttää pohjoissuunnan.

Suuntauskehällä menetellään samoin kuin esi-
merkissä 1.

Esimerkki 2: Patteritasolla mitattu kulma on
500 piirua vasemmalle (lisää) pohjoissuunnasta.
Saadaan silloin seuraava laskelma: 500 lisää ja 210
pois = 290 lisää, siis 1(500 M 290= jakorengas1890.

Suuntauskehällä menetellään samoin kuin esi-
merkissä 1.

Yhdessä apumaalin avulla.
341. Jos tarjolla on apumaali, jonka aseina

patteritasolla tarkkaan voidaanmäärätä ja joka nä-
kyy patteriin tai suunlauskehään, niin voidaan sen
avulla antaa ensimäinen sivusuunta.

Mitataan kulma apumaali— ampuma-asema—
maali astekaaren avulla,esim. 380 pois. Senjälkeen
ilmoitetaan apumaali ja korjausluku S."A:lle, esim.:
„Apumaalina kirkontorni, 380 pois!"

Korkeuskulman laskeminen.
342. Kartan korkeusviivojen avulla luetaan

ampuma-aseman ja maalin korkeus. Sitten lasite-
taan näidenkorkeusero.

Riittävän tarkka tulos saadaan seuraavan kaa-
van avulla:

qa i 4 XkorkeuseroKorkeuskulma — = 39 -f- . .—
etiiis. sadoissa.
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Esimerkki:

Siis on korkeusero = 90 m
Korkeuskulma on siis:

Korkeuskulma saadaan myös taulukoista.
Näillä on se etu,että tulokset ovat tarkempia.

343. Esteiden yli ampuminen.

Esimerkki: (Kan.)
a) Kartalla mitattu etäisyys:

Ampuma-asema-maali (A-M) =5000 m
b) Kartalla mitattu etäisyys: "

Ampuma-asema - este (A— E) =4500 m
Ampuma-aseman korkeusviiva näyttää -{- 200 m
Maalin „ + 300 m
Esteen „ „ + 350 m

Ampumataulukon multaan on !/«» asteissa:
Nousukulma

— ±3.?? =+ :J3/ t(.. Tähän lisätään 117=13»

Etäisyys 4500 m.
Ampuma-aseman korkeusviiva näyttää 300 m.
Maalin 210

30— 4 ~90 =30— 8=2245

a) Ampuma-asema —
maali (5000 m) = 137

b) „ — este (4500 m) = 117
Korkeuskulma a)

= ' JOO = ..}- 2<yi(jt Tähän lisätään 137=14'-
Korkeuskulma b)
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Nousukulma maalia varten on siis 1411
estettä „ 138

Kenttäkanuunan ampumataulukonmukaan vas-
taa korkeuskulman ollessa 30

138 =5000 m (este).
1411 = 5250 m etäisyys (maali).

Kun etäisyys maaliinon suurempikuin etäisyys
esteeseen, niin voidaan viimemainitun yli ampua.

Jos tahdotaan vielä tarkempi arvo saada, niin
voidaan etäisyyden eron 250 m lisäksi ottaa huomi-
oon puolet pituushajotuksen koko pituudesta.

Laskujen asemesta on sopivaa tässäkin käyttää
taulukoita.

Ampuma-aseman kiinnittäminen.
344. Asemasodassa määrätään yleisesti am-

puma-asema,s. o. 0-tykki (oikea sivustatykki), trigo-
nometrisestä.

Kuitenkin täytyy usein patterin itsensä toimit-
taa väliaikaisesti mainitunlainen mittaaminen. Tätä
varten ovat käytettävissä seuraavat kaksi menetel-
mää:
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a) Kiinnittäminen suuntauskehän avulla: Tätä
menetelmää sopii käyttää, kun ampuma-aseman
Jäheisyydessä sattuu olemaan aivan tarkalleen kar-
talla määrättävä piste (kiinnepiste).

Suuntauskehä pystytetään kiinnepisteeseen ja
sittenkun 1600 luvusta on vähennetty paikan mag-
netinen poikkeus, annetaanpohjoisneulan mainitulla
luvulla osottaa pohjoissuunta.

Täten saavutetaan, että 1600-linja osot-
taa maantieteellisen pohjoissuunnan. Senjälkeen
suunnataan suuntauskehä yläosaa kääntämällä o-
tykkiin, joka on merkitty paalulla, ja otetaan sel-
ville kulma: pohjoissuunta— kiinnepiste— o-tykki.
Välimatka kiinnepiste— 0-tykki mitataan metreissä.

Kartalle sovitetaan karttakulmamittarin avul-
la mitattu kulma asettamalla 1600-linja kulkemaan
kiinnepisteen kautta yhdensuuntaisesti pohjoissuun-
nan kanssa. Sitten sovittamalla mitattu välimatka
kiinnepiste— 0-tykki kartalle merkitään 0-tykin paik-
ka sillä.

b) Kiinnittäminen ilman suuntauskehää: Jos
ampuma-aseman läheisyydessä on kartalla näkyvä
tienristeys (tai teräväkulmainen metsänreuna), niin
mitataan matka tienristeyksestä tietä pitkin aina
ampuma-aseman tasalle saakka ja siitä suorakul-
maisesti 0-tykkiin. Saadut matkat kartalle sovitta-
en merkitään 0-tykin paikka sillä (kuv. 27).

Tällaiset patterin itsensä toimittamat mittaukset
voivat kuitenkin olla vain väliaikaisia, väliaikaista
tarkotusta varten.

Siksi on aina jälkeenpäin toimitettava trigono-
metrinen mittaus.
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Vain siten voidaan kartan virheellisyydet
tää ja mittauksen tarkkuudesta olla varmoja.

vält-

Karttakulmamittari.
Selitelmä.

345. Karttakulmamittari on läpinäkyvä puo-
liympyrä, jonka kaari on jaettu jakorenkaan jao-
tusta vastaavasti 320 osaan.

Ykkösetotetaanarvioimalla. Kulmamittarinkes-
kipisteeseen on sovitettu lanka, jonka avulla kul-
loinkin kysymykseen tuleva suunta määrätään ja
luetaan. Ympyränkehät, joilla on sama keskipiste,
tekevät mahdolliseksi etäisyyden laskemisen kartal-
ta (1:80000 ja 1:100000).

Suunnat itä ja länsi riippuvat siitä, kuinka kul-
mamittarion kartalle asetettu. Jos esim. tahdotaan
ampua maaliin, joka on itään ampuma-asemasta,
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niin asetetaan kulmamittari siten, että itä on luki-
jasta oikeaan; samoin ammuttaessa länteen.

Halkaisijan kanssa yhdensuuntaiset ja sitä vas-
taan kohtisuorasti kulkevat viivat helpottavat kul-
mamittarin asettamista yhdensuuntaiseksi tai kohti-
suoraksi kartanreunaa (pohjoissuuntaa) vastaan.

Käytäntö.
Kulmamittaria yhdessä kartan kanssa käyte-

tään samoihin tarkoluksiin kuin patteritasoa.

Sivusuunnan antaminen pohjoisneulaa käyttäen.

346. Kulmamittarin halkaisija (linja 1(5— 1(5) ase-
tetaan tarkalleen yhdensuuntaiseksi maantieteellisen
pohjoissuunnan (kartanreunan) kanssa niin, että sen
keskipiste sattuu ampuma-aseman keskikohdalle.
Tarkan asetuksen saavuttamiseksi on huomattava
kulmamittarillaolevien viivojen yhdensuuntainentai
kohtisuora asema kartanreunaan nähden. Maalin
asemasta riippuen asetetaan kulmamittari joko itä-
tai länsisuuntaan, sitten jännitetään lanka kulke-
maan kartallemerkityn inaalipisteen kautta ja sitä
vastaavakulmaluku (esim. 2810) luetaan. Tästä lu-
vusta vähennetään paikan mayneettinen poikkeus,
esim. 2810— 20(5—2(504, ja suuntauskehä asetetaan
näin saadulleluvulle. Tämän jälkeen etsii S. A. tällä
luvulla pohjoissuunnan, asettaa suuntauskehän
yläosasi kääntämällä 1600-linjalle, joka silloin osot-
taa suunnan maaliin. Suunnan välittäminen tykille
tapahtuu kohdan 318 multaan.

Samalla kertaa kuin kulmaluku luetaan myös
konsentristen (samankeskisten) ympyröiden kehien
avulla ampumaetäisyys.
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Käytäntö apumaalin yhteydessä.

347. Ampuma-asema, maali ja apumaali kiin-
nitetään kartalle (344).

Sitten asetetaan kulmamittarikartalleniin, että
sen keskipiste sattuu ampuma-asemaan,linja 1600—
1(500 kulkee apumaalinkautta.

Lanka jännitetään kulkemaan maalipisteen
kautta ja sen osottama luku luetaan. Apumaali ja
sitä koskeva piiruluku ilmoitetaanS. A:lle. Saamal-
laan luvulla suuntaa hän suuntauskehän apumaa-
liin. Sen tehtyään kiertää S. A. suuntauskehän
1600-linjalle, jolta silloin osottaa suunnan maaliin.

Jos apumaali on sopiva, s. o. on maalin suun-
nassa tai sivulla kohtisuorassa siitä, voidaan saatu
piiruluku komentaa suoraan koko patterille,esim.:,,Vasemmalla apumaalina kirkontorni! — Jakoren-
gas 1680!".

Maalikirjat, sulkutulitaulut.
348. Jäädessä pitemmäksi aikaa samaan am-

puma-asemaan on sekä tähystyspaikallaettä kussa-
kin tykissä pidettävä erityistä maalikirjaa maaleis-
ta, joihinhakuammunta on toimitettu, jotta tuli näitä
vastaan voidaan alottaa millä hetkellä hyvänsä.

Samoin on joka tykin luo laitettava sulkutuli-
taulu, josta tulen ulottamista varten tarvittavat tie-
dot käyvät selville. Sopivinta on laittaa taulu lau-
doista ja ripustaa se tykin luo vakinaisesti, että jo-
kainen tykkimies voi tarvittaessa suunnata tykin
sulkutulta varten.

Patterinjohtaja määrää taulun laadun ja muo-
don.
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349. Alempana on kaksi kaavaa malliksi, mi-
hin tapaan on sopivata merkitäpääsuunta (kaava1)
ja maalit (kaava 2) maalikirjaan,sekä sulkutulitau-
lun malli (kaava 3).

Kaava 1.
Päästinutapiste: N:n kirkontorni.
Patterin paikankorkeusasema: M335 m.
Pääsuuntapisteen korkeusasema: -j- 386 m.

m**_ | a I
cc

—
Ö ! o. cIiii=:§s£M£| %*~2Vi -S ■ g ■ 1£ \ £ \b£te a«|£^.2,-S| Muistutuksia< *'5i £ ! 3 JMS2 Ssr|<o!"2'

ci I
' o«»< <=, S ih"5 : j

' U)

12 3 4.5 j 6 J 7 8 9

1. 12. ■ Is. 1600 0 33 5775 15900, ■ 125 | Ampumista johti kap-
-16 teeni N.

Aika-ajoin, erittäinkin suurten säänvaihtelu-
jen jälkeen,ovat tulokset tarkistettavat ja uudelleen
kirjoitettavat.

Kaava 2.
Maali 1: Juoksuhauta, korkeusasema M295

ja M 325 m välillä. ee
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Kaava 3.
Sulkutulitaulu.

1. tykki vasemmalta (ampuu 4000 metriä pi-
temmillä matkoilla 100 m liian lyhyeen)

Maali Luoti Jakorengas Etilisyys Libeili Muistutuksin

SulkutuliA,
1. suunta. 2011 3800 33

T-850 33
38TH) 3 i

2.
3.

2010
2006

On sopivaa samalle taululle panna vain yksi
sulkutulitapaus.

Harjotukset etäisyyden arvioimisessa.
350. Upseerien ja aliupseerien on harjoteltava

arvioimaan etäisyyksiä.
Arvioidessa määrätään etäisyys maanpintaapit-

kin maaliin silmällä.
Etäisyyden kasvaessa on sopivaa jaotella koko-

naisetäisyys luonnossa esiintyvien pisteiden avulla
useampiin osiin, jotka arvioidaan erikseen vertaa-
malla niitä johonkin tunnettuun lyhempään etäisyy-
teen, käyttämällä tätä mittayksikkönä.

351. Useimmiten arvioidaan etäisyys liian lyhy-
eksi: päivänpaisteella, kirkkaalla ilmalla, auringon
paistaessa takaa, yli vesien ja lumikenttien, maalin
erottuessa terävästi taustasta, maanpinnankohotessa
ja ollessa aaltomainen, erittäinkin kun maanpinta
välipaikoillaei ole näkyvissä.

Sensijaan arvioidaan etäisyys liian pitkäksi:
kuumalla ilmalla (auteretta ilmassa), maalien erol-
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tuessa huonosti taustasta, auringon paistaessa suo-
raan silmiin, sumuisella ilmalla, hämärässä, maan-
pinnan laskeutuessa ja maalin näkyessä vain osit-
tain.

352. Etäisyydet aina 1000 m saakka tulee
osata arvioida jotenkin tarkalleen.

3. Ampuniaohjesääntö.
Johdatus.

353. Tykistö voi päätehtävänsä, ampua hyvin,
täyttää vain siinä tapauksessa, että perinpohjaisen
harjotus- ja suuntauskouluutuksen saaneessa patte-
rissa tulen johto on tykistötieteellisesti sivistyneen,
ampumiseen tottuneen ja kokeneen johtajan var-
moissa käsissä.

354. Ampumataito riippuu toiselta puolen am-
pumaopin ja eri ammuslajien vaikutuksen tarkasta
tuntemisesta, toiselta puolen feri ampumamenetel-
mien, harjotuksilla saavutetun varman tähys-
tyksen ja käsillä olevien tähystysvälineiden tarko-
tuksenmukaisesta, täydellisestä hallitsemisesta.

355. Kaikkien tykistöupseerien tulee tarkoin
tuntea ei ainoastaan omat tykkinsä ja ammuksensa
ja niiden teho, vaanmyöskinmuut taistelussa esiin-
tyvät tykkilajit, ja niiden ampumamenetelinäl tulee
heillä olla siinä määrin selvillä, että he kykenevät
toistenkin pattereiden tähystyksen toimittamaan.
Vain silloin on koko tykistön menestyksellinen yh-
teistyöskentelymahdoi1inen.




