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puolustettavan talon. Paikka, la tefctiin hftti ■ puolustunkun-
toon, elintarpeita ja vettä pidettiin valmiina, asukkaitu
otettiin panttivangeiksi.

7. Maan luonteen merkitys sodankäynnissä.
1. Yleistä.

Maan luonteella on joka suhteessa suuri merki-
tys taisteluiden ja sodan johdossa, koska siitä riip-
puu mahdollisuus liikuttaa, majoittaa ja ruokkia
joukkoja. Sen vuoksi on hyvin tärkeää, että johta-
jat ja joukot osaavat oikein arvostella ja käyttää hy-
väkseen maan luonnetta. Maan luonteen merkityk-
sen suhteen sodankäynnille on maailmansota tuonut
mukanaan yllätyksiä. Tähän saakka luultiin, että
ratkaisevat taistelut Alpeillaja Pripetin sekä Stocho-
din suoseuduilla ovatmahdottomia, koska joukkojen
on näissä seuduissa erittäin vaikea kulkea ja kehit-
täytyä. Myöskään suuria metsäseutuja, jollaisia
Venäjällä samoinkuin meidänkin maassamme on, ei
pidetty sopivina ratkaiseville taisteluille. Tannen-
bergin taistelu tapahtui Itä-Preussin järvi- ja suo-
maisemilla, Masurian talvitaistelu Lyekin ympäris-
tössäolevilla soilla. Karpaateillatapahtui ratkaise-
via taisteluja keväällä 1915, Transylvanian alpeilla
syksyllä 1916. Wolhyynian soilla on tapahtunut suu-
ria taisteluita eivätkä Serbian korkeat vuoret voi-
neetpidättääMackensenin voittoisaa etenemistä syk-
syllä 1915. Samoin ei alppimaisema Etsch'in ja
Brentan välillä tarjonnut voittamattomiaesteitä un-
karilais-italialaisille taisteluille, eikä alppivuoret
italialaisten niille rakentamille vahvoine varustuksi-
neen kyennyt pysähdyttämään saksalais-itävalta-
laisten joukkojen hyökkäystä marraskuussa 1917.
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rJalkiiväen täytyy voida taistella jokaisessa
kulkukelpoisessa seudussa ja kyetä voitta-
maan esteet täysissä varustuksissakin ollen.
Tykistö on tullut niin liikkuvaksi, että se
melkein kaikkialla voi seurata jalkaväkeä, kul-
kien näennäisesti mahdottomissakinseuduissa. Täl-
laisia tekoja tehdäkseen täytyy johtajallaolla rautai-
nen tahto sekä kyky oikein arvostella maan luonnet-
ta samoinkuin myös alinomainen huoli tarpeellisis-
ta valmistelutoimenpiteistä. Tästä seuraa, että
maan luonteen arvostelulla on kaikkiin johtajiin
nähden ratkaisevamerkitys. Siihen voi harjotuksen
kautta perehtyä,mutta luontaiset taipumukset tähän
ovat pääasia.

Avonaisella maisemalla tarkotetaan sellaista seu-
tua, missä näköala ja liikkuminen ovat esteettömiä.
Suojatulla maisemalla tapaa katse sekä usein myös
liikuntakin esteitä (pensaita,metsää, valleja j. n. e.).
Murtomaata on maisema, jossa haudat, purot, suot
j. n. e. estävät liikuntoa. Sotilaalliselta kannalta
katsoen voidaan eroittaa seuraavat pääluokat: ta-
sangot, kukkulat, laaksot, rautatiet, tiet, kasvipeite,
vedet ja asumukset.

2. Tasangot.
Tasanko, ennen niin suosittu taistelupaikka, sil-

loinkun suljetut joukko-osastot taistelivat, on nyky-
ään se maisemamuoto, jolla jalkaväen hyökkäys on
vaikein, koska se tarjoaa vähän suojaa oman tulen-
vaikutuksen kohottamiseksi sekä vihollisen tulenvai-
kutuksen pienentämiseksi. Sen vuoksi on sillä pie-
nimmätkin epätasaisuudet suuriarvoisia. Puolen
metrin syvyisessä notkossa eivät ainoastaan yksityi-
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set ampujat ja ryhmät saata edullisesti ampua, vaan
sellaisissa voivat suljetut osastotkin maaten säästyä
vihollistulelta. Siellä, missä luonnollista suojaa ei
ole, täytyy ampujien itse kaivaa suoja. Pehmeässä
maassa käy se helposti. Suolla on se vaikeaa tai
joskus mahdotontakin. Joskus tarjoaa kasvipeite
suojaa ainakin vihollisen tähystelyä ellei sen tulta
vastaan. Etenemisen vaikeus aukealla pakottaa jal-
kaväen käyttämään hyväkseen kaikki sen tarjoamat
edut. Sen vuoksi on ennen taistelun alkua maisema
mitä huolellisimmin tiedusteltava.

3. Kukkulat.
Kukkulat ja vuoret ovat taistelussa, varsinkin

puolustuksessa, suurimerkityksellisiä sen vuoksi,
että ne tarjoavat laajannäköalan ja senkautta mah-
dollisuuden kyllin ajoissa huomata vihollisen toi-
menpiteet (tykistötähystys).Kukkulalla olevasta ase-
masta on laaja ampuma-ala,mutta toiselta puolen
on se vihollisen tykistötulelleenemmän altis. Puo-
lustajan tulenvaikutuskasvaa sen kautta, että jyrk-
kä rinne hidastuttaa hyökkääjän etenemistä. Epä-
tasaisuudet ja suojat, joihinpuolustajantuli ei ollen-
kaan tai ainoastaan osittain voi vaikuttaa, muo-
dostavat ,,kuolleen kulman" ja ovat hyökkääjälle
eduksi.

Koverot rinteet eivät tarjoa hyökkääjälle mi-
tään suojaa, kuperat ainoastaan juurellaan, vaihte-
levat ja porrasmaiset aina muotonsa mukaan. Tä-
män vuoksi pitää kuperalla mäellä jalkaväki aset-
taa heti jyrkän nousun alkuun. Nykyään rakenne-
taan pääpuolustusasemausein kukkulan taakse, etu-
asema kukkulan eteen.
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Hyökkääjänon tiedusteltava:
1. Vihollisen puolustulinjan pituus ja miehityk-

sen vahvuus.
2. Hyökkäyskentän muodostumat, sen pituus

ja leveys sekä voitettavat esteet.
3. Suojatut etenemistiet.
4. Niiden maisemaosien käyttömahdollisuus,

joista tulella on suuri vaikutus.
5. Mahdollisuus päästä niihinhuomaamatta.
6. Löytyyköhyökkäystä varten tukipaikkoja

(metsäpalasia,rakennuksia j. n. e.)?
7. Rinteiden muoto.
Lukuunottamatta aseman pituutta puolustaja

tiedustelee päinvastoin:
1. Mahdollisuutta kyllinajoissa vaikuttaa eten-

kin tykistötulellaanvihollisen etenemistielle.
2. Mahdollisuutta vaikuttaa tulellaan koko

hyökkäyskcntälle,etenkin sellaisiin paikkoihin,mit-
kä tarjoavat viholliselle suojaa.

3. Onko hyökkääjällä ja omilla joukoilla tuki-
paikkoja?

4. Mahdollisuus liikuttaa reservejä paikasta
toiseen.

5. Sivustan nojaaminen luonnollisiin esteisiin.
(5. Maan luonne aseman takana.

Esimerkki.
Pilkkuviivojen Lja L 1 rajoittama alue on taistelutila

erästä pataljoo-naa varten, jonka molemminpuolin taistelee
muita joukkoja. Pataljoonan on tehtävä etelästä päin hyök-
käys kukkulaa 124 vastaan.

Hyökkäyskentän tiedusteluun lähetetty luutnantti
A. lähettää vieressä olevan kuvan ohessa seuraavan ilmoi-
tuksen:
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Pataljoonan taistelualue on 400 m leveä, yhtä leveä
kuin vihollisen puolu.stusa.soma, Kukkulan tämänpuoleisella
rinteellä on kolme ampumahautaa a, b, c. Ampumahauta
e ollen yhteydessii myllytalon kanssa näyttää olevan hyvin
vahva. Alueen keskikohdalla d:n luona on konekiväiireitä
varten laitettuja varustuksia. Vihollisen " tykistöstä ei voi-
nut saada selvää.

Hyökkäyskentästä on noin 3/g avonaista, [täisellä kol-
manneksella sallivat metsäpalaset V ja V 1 suojatun etene-
misen aina 150 m. päähän myllytalosta ja näinollen hyviin
tulenvaikutuksen. Molempien metsäpalasten välissä on 151)
m leveä, osittain soinen laakso, jonka läpi 2 ui leveä 50 cm
syvä virtaavaH:oja ei ole jalkaväelleesteenä. Laaksoon voi
vihollisen aseman sivulta ampua. Läntisellä osalla hyökkäys-
kenttää tarjoavat maantieojineen sekä Uusitalo tukipaikkoja.
Länsipuolisko hyökkäyskentästä on vähän aaltomaista, kes-
keltä, molemmin puolin Hiojaa on se jyrkempää, metsiin W
ja myllytalon väliltä tasaista."

Sensijaan kuuluu 'puolustajan puolelta lähetetyn
luutnantti B:n ilmoitus seuraavasti:„Asema on 400 m pitkä. Siitä voi ampua lähestyvää
vihollista jo 1200 m päässä. Itäisellä kolmanneksella suo-
vat metsäpalaset V ja V osittain suojatun liihenemisen
aivan lähelle asemaa. 150 m leveään, osittain soiseen laak-
soon voi asemaa sivulta ampua. Hioja (2 m leveä, 50 cm
syvä) ci tarjoa mitään estettä. Asemassa itsessään tarjoaa
myllytalo hyvän tukipaikan varsinkin konekivääreitii varten.
Hyökkääjä voi käyttää tukipaikkoina Uusitaloa ja metsää
V*. Asema on vihollisen puoleisella rinteellä. Apujoukkoja
voidaan kuljettaa suojassa asemaan.

4. Laaksot.
Laaksot tulevat kysymykseen suojina lähesty-

misessä ja sijoittumisessa.
Laakson tiedustelussa on otettava selville
1. Sen pituus ja leveys.
2. Suojasuhteet tähystelyä j;i tulta vastaan

poikki- ja pituussuunnassa.
3. Kulkuinahdollistius laaksossa ja siitä Sivulle-

päin.
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5. Rautatiet ja tiet.
Rautatiet ja tiet ovat erittäin tärkeitä sodan-

käyntiä varten. Mitä tiheämpi on rautatieverkko
sitä helpompaa on hankkia sotajoukoille taistelutar-
peita ja ravintoa sekä sitä mukavampaa ja nopeam-
paa on joukkojenkuljetus kaikkiin suuntiin,koska
se tavallisesti taistelun ulkopuolella tapahtuu teitä
myöten. Varsinkaan yöllä ei suurempia joukko-
osastoja voi tiettömillätaipaleillakuljettaa.

a) Kav tätiet.
Rautateiden arvo sotilaalliselta näkökannalta

katsoen riippuu niiden liikennekelpoisuudesta ja tä-
mä taas siitä, onko rata yksi- vai kaksiraiteinen,
millaisia asemat ovat lastaamista ja purkamista var-
ten, sekä siitä, miten helppoa liikenteen katkaisemi-
nen on hyökkääjälle ja toiselta puolen taas siitä, mi-
ten helppoasen puolustaminenon.

Liikenteen häiritseminen koetetaan saada ai-
kaan radan rikkomisen kautta tärkeissä paikoissa,
kuten silloilla, tunneleissa, radan risteyksissä, ase-
milla j. n. e. Rikkominen käy helpommin, jos seutu
sallii lähestyä suojassa aijottua paikkaa. Hyökkää-
jän täytyy senvuoksi tiedustella:

1. Missä on rikkomiseen sopivia paikkoja.
2. Mitä keinoja rikkomiseen on käytettävä ja

kuinka paikalle voi huomaamatta päästä.
Esimerkki.

.Taaran ja Kaupin eteläpuolella olevan radanvartio-
tuvan välinen rata on tiedusteltava rikkomista varten.

Kata on yksiraiteinen, vailulepaikkojaei ole. Jaarasta
lähtien juoksee rata aluksi G m korkealla ratapenkereellä,
ioka vähitellen laskeutuu. (300 m koilliseen Jaarasta kul-
kee se 3 in leveän puron yli. jonka yli johtaa lautasilta.
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Soinin pohjoispuolella 011 5 m syvyinen leikkaus. Tämän
leikkauksen yli kulkee puinen porras, koska eräs peltotie
(iillä kohtaa kulkee radan yli. Yhä enemmän itäänpäin
kulkee rata Röytänojan yli,jonka yli johtaa 3 m leveäkivi-
siltä. Sitten kulkee rata 400 m tasaisesti, kunnes se r. v.
t:n luona lounaiseen Kaupista tulee 2 m syvään leikkauk-
seen.

Rata on edullisimmin rikottavissa molempien siltojen
luona Kaupin metsässä voi lähestyä suojassa aina 400 m
päähän.

Sama rata on tiedusteltava 'rikkomisen estämistä
varten.

Rata kuvataan kuten yllä. Rikkomisen estämistä var-
ten asetetaan: kenttävahti Soinin luo, vartiot molemmille
silloille ja patrulli kulkemaan radalla,. Merkkiyhteys kent-
tävahtiin.

Taistelussa ovat ratapenkereet ja leikkaukset erittäin
hyviä asemia jalkaväelle ja konekivääreille.

Usein käyttää jalkaväki rataa, marssiticnään, senvuoksi
on tiedustelussaotettavahuomioonseuraavaa: Radan leveys,
ratapölkkyjen laatu (korkealla, matalalla), siihen käytetty
maalaji (sepeli tai hiekka); siltojen, ylikäytävien ja tunne-
lien kulkukelpoisuus; onko olemassa radan suunnassa kul-
kevia teitä, joita pitkin hevoset ja vaunut voivat kuikea?
Yleensä on pitempi marssi rautatielläjalkaväelle hyvin rasit-
avaa, ratsuväki voi sitä käyttää ainoastaan hätävarana.

b) Tie t.
Tien sotilaallinen merkitys riippuu mahdolli-

suudesta, voiko sillä kuljettaa joukkoja, vaunuja ja
tykkejä.

Tiedustelun täytyy kohdistua seuraaviinkohtiin:
Tien laji, onko se valtamaantie,maantie, paran-

nettu tie, kylätie, peltotie, tai jalkapolku. Tien pi-
tuus, sen pääsuunta, kovuus, leveys (kenttätykille
1,60 m, kuorma-autoille vähintäin 2,5 m, väistöä
varten5 m). Ellei tien kantavuutta muutoin saa sel-
ville, voi siihen kaivaa kuopan, mistä näkee, millai-



205

sille perusteille se on rakennettu. Puurivit, vierus-
ojat, leikkaukset, nousut,huonot paikat (ehdotuksia,
kuinka sellaisia voi kiertää tai korjata).

Minkä esteiden yli tie kulkee? Sillat (niiden laa-
tu, kantovoima, rikkomis- ja korjausmahdollisuu-
det);kahlaamot; lautat;niiden pinta-ala ja ylikulku-
aika.

Tien molemminpuolinenseutu niinlaajalti, kuin
sillä on merkitystä eteenmarssia ja levittäytymistä
varten. Kylät,metsät. Tien rikotut paikat ja niiden
korjaus. Mistä saa aseet tätä varten?

Tiedustelun tulos ilmaistaan usein luonnoksen
avulla seuraavanesimerkin mukaisesti:

Esimerkki.
Tiedustelu Ainion ja Vuornoksen välisellä tiellä.

uMtm ! r äj* *""" SS ! *»»

Taistelupa!:.- jLähetetty Tiellä Vuornok- 1./8. 15. 7,15 ip.
rulli E. K. sesta Ainioon,
1/27 Saapunut; 300 m etel. Ai-

', niosta
Polkupyöräilijän kautta l/27:11e.
Tietä voi kulkea jalkaväki ja kaikki vaunut. Tie Kari-

ojan ja eteläisen metsänreunan viilillä on huonoa, mutta
kumminkin kulkukelpoista. Puusilta on 3,5 m leveä ja luja.

A.,
Rea. Luutn.

6. Metsät

Metsät vaikuttavat kulku- ja tähystyssuhteisiin
sekä tulenvaikutukseen ja suojaan.

Kulkumahdollisuudet metsässä riippuvat sen ti-
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heydestä, alikasvun ja liekojen paljoudesta, pen-
saista, teiden ja porrasten suunnasta, hyvyydestä ja
runsaudesta.

Jalkaväki pääsee kyllä suuremmilla tai pienem-
millä ponnistuksilla kaikkien metsien läpi. Ratsas-
tajatkin voivat korkeassa ja harvassa metsässä kul-
kea. Tykistön täytyy melkein aina turvautua tie-
hen.

Metsä vaikeuttaa aina tähystelyä. Johto ja yh-
teyden ylläpito ovat senvuoksi metsässä vaikeita.

Tulenvaikutus on sitä enemmän rajoitettu,mitä
tiheämpi ja synkempi metsä on. Se ulottuu ainoas-
taan lyhyen matkan päähän. Usein muodostavat
metsät tärkeitä tukipaikkoja taisteluissa. Erittäin-
kin tärkeää on ampuma-ala metsän reunasta. Aina
ei kumminkaan metsän reuna ole omiaan asemaksi.
Se helpottaa vihollisen jalkaväelle ja tykistölle täh-
täimen valintaa ja koeammuntaa. Asema on sen
vuoksi parasta asettaa metsään. Myös voi sen aset-
taa metsänreunan etupuolelle.

Tähystelyä vastaan tarjoaa metsä aina suojaa,
mutta ei vihollisen tulta vastaan. Tykistötulen vai-
kutus kasvaa metsässä puusirpaleidenkautta.

Suurissa metsissä voi helposti joutua eksyksiin
ja on vaikea löytää parhaat ja lyhkäisimmät tiet.
Tämän vaaran välttämiseksi voi ottaa itselleen op-
paan.

Esimerkki.
Kontinkankaan tiedustelu noustusta srarten LtuikoHta

tulevaa hyökkäystä vastaan.
Kontinkangas on havumetsää, jossa on tiheä alikasvu,

Jalkaväki voi ampumaketjussa kulkea sen läpi. Suljetut jal-
kaviikiosastot, ratsuväki ja vaunut ovat pakotetut kulkemaan
tietä pitkin, joka kuivaila säällä onkin hyvä.
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Näköala metsässä on rajoitettu aivan pieneen alaan.
Pohjoinen metsänreuna on 700 m leveä. Sen liinii-

nen puolisko.on viiluin alempana kuin sen edessä olevakuk-
kula. Ruikosta etelään vievän tien itäpuolella on metsänreu-
nasta pitkä anvpuma-ala.

7. Niityt, nummet, suot.
Tiedustelu kohdistuu asemaan, laajuuteen, tei-

hin sekä kulkukelpoisuuteen teiden ulkopuolella.
Märät niityt ja suot ovat mahdottomia niinkään jou-
kon kulkea, korkeintaan voivat yksityiset miehet
niiden yli päästä. Tiedusteluun lähetetyn upseerin
velvollisuus on tutkia tarkasti kulkukelpoisuutta ja
koettaa sitä persoonallisesti. Pintapuolisuus ja epä-
tarkkuus voivat tuottaa ikäviä seurauksia joukoille,
jotka luottaen ilmoitukseen joutuvat näinollen paik-
koihin, mistä ne eivät enää eteenpäin pääse. Tässä-
kin suhteessa on hyvä ottaa jokuseudun tuntevaop-
paaksi, joka tietää miltä kohtaa suo kantaa, missä
siinä on portaat j. n. e. Pakkanen lisää maaperän
kantavuutta, mutta sen aikaansaamien etujen käy-
tössä on oltava varovainen,sillä ilma voi äkkiä lauh-
tua.

8. Kylvetyt alueet.
Korkea vilja sekä vihannes- ja hedelmäistutuk-

set vaikeuttavat tuntuvasti liikuntoa, mutta erittäin-
kin rajoittavat ampuma-alaa tai tukkivat sen koko-
iiiian. Vihollisen tulenvaikutusta vastaan tarjoavat
ne usein vain vähäpätöisen suojan,mutta ovat sitä-
vastoin tähystetylle hyvänä esteenä. Tiedustelun
täytyy tapailtiin näiden näkökohtien nojalla.

9. Vesistöt.
Virrat ja suuremmat joet, joiden yli voi ainoas-

taan siltaa myöten päästä, ovai usein erittäin tärkei-
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tä sodankäynnissä. Pienemmät purot, joiden yli ci
voida kahlata, muodostavat tykistölle,ratsuväelle ja
kuormastolle ikäviä ja vaikeasti ylipäästäviä esteitä.
Purot, joidenyli voidaankahlata, ovat puolustus- ja
etuvartioasemien edessä eduksi, jos asemasta voi
niihin ampua.

Tiedustelu kohdistuu seuraavaan:
a) loen pohjan laatu, joen leveys, syvyys ja vir-

ran nopeus. Heitetään puupala virtaan ja katsotaan,
montako metriä se sekunnissa kulkee. Saaret, liiek-
kasärkät.

c) Siltojenrakennustapa, pituus, leveys. Tukien
pituus ja luku. Siltojen kantavuus. Missä muo-
dossa joukko voi kulkea sillan yli? Lautat (kanta-
vuus, ylikulkuaika, lastaus- ja purkamislaitteet).
Kahlaamot (jalkaväelleei 1m syvemmät). Jääpeit-
teen täytyy olla jalkaväkeä kantaakseen 10 cm pak-
su, ryhmärivistölle15 em, kuormavaunuille 20 cm.

Kanavien tutkiminen tapahtuu samojen näkö-
kohtien nojalla. Sulkulaitteet ovat otettavathuomi-
oon.

Järvissä tulevat kysymykseen niiden syvyys,
rantojen laatu, niiden pituus ja valkamapaikat, ve-
neiden luku ja kantavuus. Mutkarantaisilla ja saa-
ririkkailla järvillä voi veneillä kulkiessa helposti
eksyä. Opas on tässäkin suhteessa paras tien viitta.

10. Asumukset.
a) Majoitusta va rIcv.

Rakennusten luku ja suuruus. Tallit, navetat,
ladot, aitat, kaivot ja muut vesipaikat, llauhanaika-
na määritelty paikanmajoitusmahdollisuus ei sodas-
sa pidä paikkaansa. Vähintäin tarvitsee mies 2 m 2
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alaa. Jos joku osa ei saa tilaa katon alle, täytyy
sen majoittautua puutarhaan,pihaan tai asumusten
ulkopuolelle.

b) T aist elnavar t en.
Asumukset ovat taistelun tuki- ja polttopisteitä.

Niiden merkitys riippuu vallitsevasta tilanteesta se-
kä niidenrakennustavasta.

Kylän reuna: Sen pituus ja vihollisen mahdol-
lisuus huomaamattasitä lähestyä. Rakennusten laji:
kivitalot,puutalot (tykistövoi ampua ne helposti tu-
leen), yksi- ja useampikerroksiset. Muurit, aidat,
pensasaidat, vallit.

Kylän sivusta: Yksityistiet kylän reunasta sen
eri osiin. Jälkijoukkojen suojattu sijoittaminen.
Suuria kivitaloja voidaan käyttää tukipisteinä puo-
lustuksessa (kirkot, tehtaat j. n. e).

Kylän tausta: Paikat varajoukkojen si-
joittamista varten. Uloskäytävät kylästä. Kulku-
mahdollisuudet peräytymisen varalta.

11. Kartat.

Parhainta ja yksinkertaisinta on antaa käskyt
itse paikalla, missä niiden suoritus on tapahtuva.
Esimies osoittaa alaisilleen,mitä heidän tulee tehdä.
Mutta jos tämä ei olosuhteiden mukaan ei ole mah-
dollista, tarvitaan käskyn antamista varten maise-
man asemasta ainakin sen kuva. Tällainen kuva
on kartta, joka onpiirretty määrättyjenmittasuhtei-
den mukaan. Tämän mukaan jokaisenpaikan luon-
nossa täytyy vastaavasti pienennettynäolla kartalle
merkittynä. Mutta jos kaikkipaikat jaesineet mer-
kittäisiin kartalle, tulisi kuva epäselväksi. Sen

Sotilaskilsikirjn. 5. Osa. M
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vuoksi tyydytäänkin siihen, että merkitään ainoas-
taan ne paikat, jotka ovat sotilaallisessa tarkoituk-
sessa tärkeitä, kuten kylät, tiet, rautatiet,metsät, ve-
det ja pinnanmuodostus.

Kartan tarkkuus ja mittakaava riippuvat yleen-
sä siitä, mihin karttaa käytetään. Mittakaavat voi-
daan jakaa kolmeen jaksoon: pieni,keskinkertainen
ja suurimittakaava.

Pienessä mittakaavassa" (1:300,000 tai vielä
pienemmässä) tehdyt ovat yleissilmfiyskartat} joissa
suuremmat alat ovat yhdessä jaksossa. Niissä vas-
taa 1 cm kartalla 3 km tai enempää luonnossa. So-
tajoukkojen käytettäviksi ovat sopivimpia kcsk'uik-
ertaisessa mittakaavassa" (1:200,()00— 1:50,000)
tehdyt kartat. Niihin on sotilaallisesti tärkeät yksi-
tyiskohdat merkitty tarkemmin, mutta käsittävät ne
siitä huolimatta tarpeeksi suuren alan mukavasti
käsiteltävässä muodossa. 1 cm näissä vastaa 2— >

/L>

km luonnossa. »Suurta mittakaavaa" (1:25,000 tai
vielä suurempaa) käytetään asemien, varustusten,
linnoitusten j. n. e. kuvaamiseen.

Suomesta tavallisimmin käytetty kartta on
maanmittausylihallituksen toimittama kartta
1:400,000; 1 cm kartalla vastaa 4 km luonnossa. Ve-
näjän yleisesikunnan toimittama kartta on mitta-
kaavassa 1:120,000; 1 km luonnossa vastaa 8 mm
kartalla. Saksan yleisesikunnan kartta on mittakaa-
vassa 1:100,000.

Maanpinnan ja sen peitteenmerkinnän tulee ta-
pahtua kartalle oikeassa mittakaavassa. Niinpä
merkitään metsien, niittyjen, järvien ja muiden mai-
semamuotojen rajat, asumukset, suuremmassa mit-
takaavassa myös puutarhat, pihat ja rakennukset,
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joet oikeassa pituudessaan j. n. e. Kuvaaminen tu-
lee tapahtua mallilehdissä määrätyillä merkeillä.

Muutamia paikkoja ei mittakaavassa pysymäl-
lä saataisi silmälle nähtäväksi. Niinpä esim. olisi 5
m leveä tie mittakaavassa 1:25,000 0,2 mm leveä,
mittakaavassa 1:100,000 vain 0,05 mm leveä. Sen
vuoksi on teitä, rautateitä, siltoja, ratoja ja muita
yksityisiä paikkoja varten erityiset mallit, jotka
poiketen mittakaavastaesittävät erittäinselvästi tär-
keitä paikkoja.

Pinnan muodostusta kuvataan kartallaumpivii-
voilla tai vuoripilkuilla tai yhdessä molemmilla.
Umpiviivojen kanssa käytetään joskus varjostusta.

Jokaisen merkintätavan täytyy kuvata selvästi
pinnanmuotoa, jyrkkyyttä ja aaltomaisuutta.

Kuva
Kuva

Karttamerkkien selitykset.
(Saksan]yleisesikunnan kartta).

Merkinnät karttaan.

a) OmatJouko f, (musta tai sininen).
($ Ki. V. = Kiväärivartio.

© © Ka. V. = Kaksoisvartio.

ggj A. V. = Aliupseerivartio,
i

KSBHS K. V. Kcnttävahti.

E, K. — Etuvartiokomppania.
i|i =K. T. Pattr. = Kenttätykistöpatteri.

oiaLa^ K. T. Os. Kenttätykistöosasto.
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IJF =R.K.T.Pattr.=Ratsastava kenttätykistö-
(äSHjß patteri,
ijifi — R.K.T.Os. — Ratsast.kenttätykistöosasto

pitsipatteri.
4^ =Rask. K.H. Pattr. — Raskas kenttähau
A A A I pitsipataljoona.

21 cm Mörs. Pattr. — 21cmMörssäripatteri.

TTT — Maahankaivettuja pattereita.

b) Vihollinen (Valkonen taipunanen).
Oi■'

O =z Jalkaväkipatrulli.

£ R, V. = Ratsuvartio.
"h»
PT] R. A. V.= Ratsuväen aliupseerivartio.

P^H E. Esk. — Etuvartioeskadroona.
"]" = Konekiväärit (joukkue,komp.).. = K. H.Pattr. — Kenttähaupitsipatteri.

""« —K. H. Os. = Kentäkaupitsiosasto.
=Rask. K. H. Pattr. — Raskas kenttähau

X pitsipatteri.

Ti 21 cm Mörs.Patl. =21cmMörssäripatalj.

ZZZ ZZ-S = Tykistön marssirivistö.=== J. == Jalkaväen ampumavarakuormasto.
T. — Tykistön ampumavarakuormasto.

= Ampumaketju.

F~l = Jalkavakiosaato.

O = Katsuväkipatrulli.
h
0 =Ratsuviikiosasto.
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e) Varustukset.
>■■ ■ ' r
lsjj Hi Puolustusta värien varustettu talo.

XXXX XX
—

Oksaestettä.

_|__}_
— KatUßUlkll.

-— Rikottu silta.

Lyhennyksiä.
1. =Tehdas.
T. T. nTiilitehdas.

13. Oikeaan osaaminen
Voidakseen tuntemattomassa seudussa kulkea

eksymättä joko kartan mukaan tai ilman sitä, on
tärkeintä saada selville ilmansuunnat. Kompassin
avulla on tämä aina helposti tehtävissä. Sen puut-
tuessa on käytettävä muita keinoja. Yöllä voidaan
tähtien asennoista tehdä johtopäätöksiä.Pohjantähti
On aina pohjoissuunnassa. Se löydetäänseuraavalla

— Jalkavakiasemia yhdißtvshautoineen.

= Piikkilankaoste.

1 — Hyökkiiysaukko esteessä.

r\J\l\f\j = Valeasema.
000000

_
Naamioita.

i|||||i| §P|Pj — Hävitetty metsä, talo

8. = Saha.
Sa.K.= Savikuoppa.
So.K.-— Sorakuoppa.
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tavalla: Otavassa muodostaa neljä tähteä neliön-
muotoisen kuvion. Tämän neliön kahden ulommai-
ssn tähden kautta ajatellaan vedetyksi suora viiva.
Kun tätä viivaa jatketaan viisi kertaa tähtien väli-
sellä matkalla, ollaan Pohjantähdessä.

Kura

Edelleen on mahdollista kellon avulla määrätä
suunnilleen eteläsuunta. Jos kelloa pidetään siten,
että pikkuviisari osoittaa aurinkoa, on etelä tarkal-
leen sen ja kahdentoistanumeron keskivälillä,aamu-
päivällä eteenpäin laskettuna, iltapäivällä taakse-
päin.

Jonkunlaisia johtopäätöksiä voidaan tehdä
myöspuista, joissa eteläpuoli yleensä on tuuheampi,
rungon pohjoispuolienemmän sammaltunut ja kuori
siltä puolen paksumpaa. Muurahaiset ovat puiden
ja kantojen eteläpuolella ja niiden etelärinneon loi-
vempi.

Kartat laitetaan tavallisesti siten, että pohjoinen
tulee suoraan ylöspäin ja itä oikealle. Muussa tapa-
uksessa onnuoli osoittamassa pohjoissuuntaa.

Jotta kartan mukaan voitaisiin määrätä ilman-
suunnat, täytyy ensin määrätä kartalla oma olin-
paikka ja kartta asettaa siten, että merkit kartalla
ovat luonnossa olevien vastaavien paikkojen suun-
nassa. Tällöinosoittavatkartanreunatilmansuuntia.

Oman olinpaikan määrääminen on verrattain
helppoa,kun tämä on tienristeyksissä,metsän nurk-
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kauksissa ,j. n. e. Sen löytää nopeimmin, kuin liik-
keen kestäessä vertaa karttaa jatkuvasti, luontoon
seuraten siis kartalla kulkemaansa tietä. Erittäin
vaikeaa on oikeaan osuminen pimeässä ja sumussa.
Tällöin on hyvä olemassa loistokompassi. Ilman
sitä tulee puista ottaa selville ilmansuunnat.

Kartan käytössä on otettava huomioon, että se
on voinut vanhentua,s. o. että maisema on ihmiskä-
den kautta muuttanut muotonsa. Metsää on voitu
hakata pois, on voitu laittaa uusia teitä j. n. e. Muut-
tumatonta on se, mikä koskee pinnanmuodostusta.

Jatkuva harjotus kartan käytössä herättää ja
kasvattaa kykyä osata nopeasti ja varmasti oikeaan
tuntemattomassa seudussa.

14. Luonnokset.
Pieniä luonnoksia käytetään eri tilaisuuksissa

taistelukentällä korvaamaan, selittämään ja täyden-
tämään kirjallisia tai suullisia tiedonantoja ja ilmoi-
tuksia. Tällaisten luonnosten tulee olla tarkotusten-
mukaisia, luotettavia ja selviä. Tarkkuuden ja täy-
dellisyyden määrä riippuu sen tarkotuksesta sekä
käytettävänä olevasta ajasta. Kaikki se mikä ei ole
tarpeellista, jätetään merkitsemättä, vaikka siihen
olisikin, aikaa. Jossakin tapauksessa voivat riittää
vain muutamat viivat. Toisessa tapauksessa voi ol-
la välttämätöntä pienien yksityiskohtienkin kuvaa-
minen, kun esiin, tahdotaan selittää joenylimenoatai
ehdottaa esteiden laittamista tai ilmoittaa jonkun ra-
kennuksen, rakennusryhmän tai kylän linnoittami-
sesta. Luotettavuus on kumminkin pääehto, vaikka
piirros olisi kuinka kiireessä tehty. Puutteellisuus
tässä suhteessa tekee piirroksen arvottomaksi, saapa
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vielä aikaan vahinkoakin. Vastaanottajalle täytyy
oleellinen ja tafkotettu selvästi pistää silmään. Tar-
peettomat karttamerkit jätetään pois, muut tehdään
yksinkertaisesti. Mittakaavassa pysyminen ei ole
aina välttämätöntä,mutta kumminkin on vältettävä
säännöttömiäpoikkeuksia sekä epätodellista merkin-
tää, kuten teiden ja jokien liian leveäksi merkitse-
mistä. Etäisyydet ja mitat ovat tarpeen mukaan
ilmoitettavat numeroilla, kuten jokien leveys
ja syvyys» Jos on aikaa, on hyvä askelin
mitata tarkat etäisyydet. Sivuttaiset etäisyy-
det ja korkoerot, ovat arvioitavat. Pinnanmuo-
dostus on tarpeen mukaan merkittävä um-
piviivoilla tai vuoripilkuilla. Paikannimet ovat sel-
västi kirjoitettavat, samoin selitykset. Joukot ovat
merkittävät selvästi, jos mahdollista eri puolueet eri
väreillä. Selityksiin kirjoitetaan se, mikä ei käy
esiin piirroksesta, mutta muuvon on välttämätöntä
tietää. Värikynien käyttämisessä on pidettävä raja.
Yleiskuva ja selvyys voivat siitti kärsiä.

Ilmoituksiin liitettäviä luoni.oksia varten on il-
moituslehtisen takasivu jaettuneliosenttimettrin suu-
ruisiin ruutuihin. Yläreunassa on tavallisesti kol-
mea mittakaavaa: 1:100,000, 1:50,000 ja 1:25,Ö00.
Mitä niistä ei käytetä, se hyyliitään pois. Jos piir-
retään silmämäärällä, pyyhitään kaikki pois.
Esimerkki 1.

Ratsuväkipatrullin lähettämän ilmoituksen luonnos
selityksineen. Yalmistusaiku noin fi min.

Kuvia
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Kuva

Kuva

Tarkotuksenmukainen. Sekava.

Esimerkki2.
Kaksi luonnosta erääseen ilmoitukseen, jossa sanotaan:
Myllymäki vihollisesta vapaa.
Metsä sen pohjoispuolella miehitetty. Kolmessa pai-

kassa kaivetaan ampumahautaa. (Katso luon.) Erään vihol-
lisen ylijuoksijan tiedonannon mukaanpitäisi kappelin luona
olla konekivääriosasto, samoin mntsässä tien vieressä yksi
patteri.

M.
Ups. sijainen.

15 Karttapiirros.
Karttapiirroksella ymmärretään kartantapaista

esitystä jostakin seudusta. Se voi tiedustelun tulok-
sena täydentääkarttaa. Sitä valmistettaessa kartas-
ta merkitään ensin parhaiten ruudutetulle paperille
vastaavan suurennuksen tapahtuessa tieverkko, sit-
ten joet, kylät, metsät j. n. e. Nämät merkittyä on
helpompi piirtää pinnanmuodostustakuvaavat vuo-
ripilkut oikeisiin paikkoihin tai vetää umpiviivat.
.loukot ovat puolueväreillä selvästi merkittävät ja
lyhyesti nimitettävät.

Karttapiirroksessa käytetään samoja merkkejä
kuin kartassa. Sitäpaitsi käytetään erilaisia värejä:

Keltaisenvihreä =kuiva niitty, laidun.
Vaaleanvihreä = märkä niitty, suo
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Vaaleankeltainen == nummi (kangas).
Sinipunanen = lehtimetsä.
Ruskea =havumetsä.
Harmaa= sekametsä.
Tummanvihreä -- viljelty alue

16. Näköalapiirrokset

Sotilaallisten näköalapiirrosten tarkotus on Ku-
vata seudulla tärkeitä paikkoja, jotka ovat jossakin
suhteessa vihollisen asemaan. Kuvassa on tausta
tärkein, sillä siellähän vihollisen olinpaikat tavalli-
sesti ovat. Keskusta ja etuala tarjoavat ainoastaan
muutamia merkkipisteitä. Tausta täytyy ,,nähdä"
mahdollisimman kapeana, keskusta kolme kertaa
niin leveänä ja etuala monta kertaa leveämpänä.
Yksityiskohtien merkintä tapahtuu mahdollisimman
yksinkertaisesti. Kirjoitusta kuvassa on vältettävä.
Nuolet, kaaret ja yksityiset kirjaimet riittävät, kun
niitä varovaisesti käytetään.

Kiina

Esimerkki. (Kts. kuv. 28).
Näköalapiirros tiedustelua varten vihollisen kaivamis-

töihin nähden Kuution luona.
Piirtäjän paikka: Pensaikossa metsänreunassa, 2 km

länteen Rautiosta.
Kylä piirroksessa: Rautio.
Nuolet osottavat korkeus- ja sivusuunnan vihollisen

hautoihin nähden.




