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granaatin sisällä jännitykses-
tään ja tämä lyöpi koko
voimallaan sytytyshattuun
(6). Tämä sytyttääsytytys-
langan (7), joka vuorostaan
saa koko käsigranaatin sisällä
olevanräjähdysaineenräjähtä-
mään noin 2 sek. kuluttua.

4. Syöksyjoukot
Yleistä.

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

Syöksyjoukkojenvarustuk-
set saattavat eri tehtäviä
varten olla jonkunverraneri-
laiset, mutta yleensä ovat
seuraavat varustukset tarkoi-
tuksemnukaisimmat: ilman
selkälaukkua ja patruunatas-
kuja (patruunat taskuissa ja
leipälaukussa), teräskypäri,
kivääri tai karabiini kaulaan
ripustettuna taipistooli,kaksi
käsigranaatteja sisältävää
hiekkapussia kaulanympäri
molempien hartioiden yli tai
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erikoiset käsigranaattilaukut, vallitusase,rautalanka-
sakset, kaasunaamari, leipälaukku, siinä 4 rautaista
annosta, 2 kenttäpulloa,naulapohjaisetkengät,kierre-
säärystimet. Molemmissa hiekkapusseissaonsitäpaitsi
3 tyhjää pussia, jotka myöhemminvoidaan täyttää
hiekalla ja käyttää suojana.

Yleensä on joka miehellä 6— B varsikäsigra-
naattia ja useampia munakäsigranaatteja. Erikoisis-
sa tapauksissa on käsigranaatteja otettava eri suuri
lukumäärä.

Jos hyökkääjä vielä läheisen matkan päästä saa
tulta vihollisen haudoista,niin täytyy kaikkien hyök-
kääjien eteenpäinjuostessa heittää käsigranaatteja
vihollishautaan pitkällään odottaen, kunnes räjäh-
dys on tapahtunut, ja sonjälkeen mistäänhuolimatta
jo edeltäkäsin estoihin leikattujen kujien kautta tun-
keutua hautoihin.

Hyökättäessä vihollisen yksityisvarusteita vas-
taan tai vyörytettäessä vihollishautaa heittävät
säännöllisesti ainoastaan muutamat miehet, muut
antavatheille käsigranaatteja ja suojaavat heitä.

Erikoistehtävissä ja suuremmissa tehtävissä
käytetään käsigranaattien ohella muitten aselajien
apua (konekivääri, miinanheittäjä, tykistö).

Puolustus. Paras ase vihollisen hyökkäyksen
torjumiseksi on konekivääri ja kivääri. Ainoastaan
silloin,kun ampuma-aseitaei voida käyttää tai mil-
loin vihollinen oman aseman läheisyydessä kykenee
suojautumaan granaattikuoppiin,hautoihin j. n. e.,
tulee käsigranaatinkäytäntö tärkeäksi.

Tottuneita käsigranaatin heittäjiä on erittäinkin
asetettava yhdyshautojen suulle taisteluhaudoissa,
sivussa olevien konekiväärien sekä komppanianjoh-
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tajan ja joukkueenjohtajan läheisyyteen erityistä
käyttöävarten.

Ensimmäinen varasto valmiiksi ladattuja käsi-
granaatteja on erikoisissa laatikoissa ensimmäisten
hautojen seinämissä. Käsigranaattien kuljettamisesta
edessäoleville joukoilleon pidettävä huolta.

Suurta määrää ladattuja käsigranaatteja ei pi-
detä yhdessä paikassa. Lataamattomia voidaan pi-
tää taempana, noin 400 kappaleenmäärissä. Niitä
säilytetään joko samoissa laatikoissa, joissa ovat tul-
leet, laatikkoja ennenkäyttämistä avaamatta tai eri-
koisissa laatikoissa tai säkeissä. Ainoastaan taiste-
lua varten ladataan ne viimeisessä hetkessä pane-
malla räjähdyskapseli sisään.

Opetus.
Syöksyjoukkojen opetuksen täytyy tapahtua

asteettani. Alussa harjotellaan yksistään käsigra-
naatinheittoa kaikista mahdollisista ruumiinasen-
noista. Varsikäsigraanaattina voidaan tällöin käyt-
tää puusta tehtyjä oikean käsigranaatinpainoisia ja
muotoisia kapuloita. Munakäsigranaatteina tulevat
tällöinpyöreätkivet kysymykseen. Pitempiaikaisen
uutteran harjotuksen jälkeen voi jokainen harjotta-
jista suunnilleen arvioida, kuinka paljon hänen mil-
läkin matkalla täytyy lihaksiaan rasittaa. Tark-
kuusheitolle on pantava erittäin suuri paino harjo-
teltaessa. Pituusheitto voi sitävastoin jäädä toisar-
voiselle sijalle. Vähitellen siirrytään opetuksessapie-
nien tehtävien suorittamiseen (vihollishaudan
vyöryttäminen, kuunteluvartioiden hävittäminen,
piikkilankaesteiden leikkaaminen, taitava eteenpäin-
puikkelehtiniinen granaattien repimällä kentällä).
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Vihollisen varastaman rakennuksentaikonckiväUriaseinan
valtaaminen.

Silläaikaa kun pari hyvää ampujaa tai kone-
kivääri tulellaan kääntävät vihollisen huomion
itseensä, hiipivät muut ryhmänjäsenet maan-
muotoa ja erittäinkin granaatinkuoppia hyväk-
seen käyttäen vihollisen sivustaan ja selkäpuo-
lelle,niin lähelle,että voivat heittää käsigranaatteja.
Nopealla käsigranaatinheitolla pakottavat he sitten
vihollisen taistelukyvyttömäksija valtaavat aseman.
Tähän voidaan liekkisuihkuja käyttää hyvällä me-
nestyksellä.

Hautojen vyöryttämistä täytyy harjotella ensin
suorissa, sitten kaartuvissa haudoissa, senjälkeen
myös mutkahaudoissa ja granaatinkuoppahaudoissa.

Ainoastaan kaksi heittäjää a:ssa (kuv. 35) heit-
tää käsigranaatteja, toinen heittää varsikäsigra-



284

naatteja lähempään olkasuojukseen, toinen munakä-
sigranaatteja vihollishaudan kauempana oleviin
osiin, estääkseen vihollisen tuomasta aputarpeita.

Ryhmänjohtaja (b) tarkastaa heittämistä ja
määrää heittämissuunnan ja pituuden. Sitäpaitsi
suojaa hän ryhmää edestä tulevalta vihollishyök-
käykseltä kiväärillään tai pistoolillaan. Heittäjän
tulee itsenäisesti älytä käyttää joko varsi- tai muna-
käsigranaatteja, riippuen siitä, kuinka kauvas hän
voi heittää. Yhdysmiesten (e) on huolehdittava,että
heittäjilläriittää käsigranaatteja.

Hyökkäyksen järjestys hautojen vyöryttämisessä
on seuraava:

Kuva 85.
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Lopuksi on harjoteltava suurenipisuuntaisia
tarkkaan harkittuja hyökkäyksiä yhdessä komppa-
nian ja konekiväärin kanssa. Tällaisten suurempi-
en yritysten toimeenpanoon tarkalleen mietittävä ja
viikkoja ennen harjoteltava niin, että jokainen mies
johtajasta alimpaansaakka on selvillä siitä, mitä on
yrityksen kautta saavutettava ja mitä osaa hänen
itsensä on hyökkäyksessänäyteltävä.

Mitä huolellisempi syöksyjoukon opetus on, sitä
enemmän siltä voi vaatia.Yleensä on siihen valittava
komppanian taitavimmat, sekä ruumiillisesti että
henkisesti enimmin kehittyneet miehet.

Liekkiruisku.
Uudenaikaisimman sodan moraalisesti vaikutta-

vimpia koneita on liekkiruisku. Sitä voidaan
käyttää ainoastaan vihollisen välittömässä läheisyy-
dessä, siis hyökkäyksissä, etupäässä asemasodassa.

Liekkiruiskuja on kahta lajia: kevyt (mukana-
kuljetettava) ja raskas.

Kevyen ruiskun käyttämiseen tarvitaan kaksi
miestä. Toinen miehistä kantaa suurehkoa, öljyä
sisältävää peltiastiaa selässään. Tästä astiasta joh-
taa pitkä letku, jossa on kaksi vääntöhanaa,toinen
astian lähellä (astiaa kantavan miehen ylettyvillä),
loinen letkun kärjessä, jota tulisuihkua johtava mies
käyttää. Astia sisältää öljymäistänestettä, joka let-
kusta ulostullessaan muuttuu liekiksi, joka laajana
tulisuihkuna lentää noin 15 m.päähän.

Katsoen siilien, että mukana seuraava öljy riit-
tää ainoastaan noin 1min. yhtämittaiseen palami-
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seen, on vääntöhanojakäyttäväin miesten toimittava
mahdollisimmansäästäväisesti tulisuihkun suhteen.

Suurempi kuin tulisuihkun saama vahinko ja
sen polttovoima vihollislinjassa on se moraalinen
vaikutus, jonka tämä sota-ase liekeillään ja savul-
laan tekee viholliseen. Näiden liekkien suojassa ete-
nevät hyökkäysjoukot vihollisenkimppuun.

Raskaita liekkiruiskuja käytetään asemasodas-
sa, erittäinkin puolustussodassa, joskus myös peit-
tämään hyökkäystä. Niiden rakenne ja toiminta
on samanlainen kuin kevyittenkin ja voivat saada
tulisuihkunsa aina 50 m päähän.

Granaatinheittäjä.
Granaatinheittäjää käytetään pääasiallisesti

korvaamaan tykistötulta, kun ollaan välittömässä
läheisyydessä vihollisen kanssa.

Koko kone on noin 15 kg painoinen. Se asete-
taan metallialustalle niin, että sitä voidaan kääntää
tarpeenvaatiessaja siten antaa sille sivusuunta.

Itse koneen tärkeimmät osat ovat viritys- ja
varmistuskoneisto sekä noin 20 em pituinen ko-
neesta ulkoneva puikko, joka sisältää iskurin. Lii-
pasinlaitteesta johtaa pitkä lanka, josta vetäen kone
laukaistaan. Riippuen siitä, miten vinossa iskuri-
puikko on, saadaan granaatti lentämään pitemmän
tai lyhemmän matkan päähän.

Itse granaatti on noin 2 kg painoinen ja siinä
eroitetaankaksiosaa: pää ja varsi.

Pää on rautainen,räjähdysaineella täytetty, pit-
kulainen laitos. Varsi on ontto ja sen päässä ovat
siivekkeet, jotka antavat granaatille ilmassa pyöri-
vän liikkeen. Tahdottaessa ampua granaatinheittä-
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jällä asetetaan onttoon varteen tavallinen kiväärin-
patruuna ilman luotia. (Kovissa granaateissa pat-
ruuna on jo valmiiksi asetettu varteen, harjotus-
granaateissa on se ennen käyttöä asetettava paikoil-
leen). Senjälkeen pannaan granaattikoneesta ulko-
nevanmetallipuikonpäähän siten, että tämä puikko
tulee onton varren sisään. Konetta voikääntää sekä
sivulle että ylöspäin;metallilevyssä olevan taulukon
mukaan asetetaan se eri tavalla eri pitkillematkoille.
Koneen varmistuslaitteesta lähtevästä langasta ve-
täistäissä puikossa oleva iskuri lyö granaatin var-
ressa olevaan patruunaan ja tämän voimalla lentää
granaatti korkeassa kaaressa korkeintain 300 m
päähän. Voimakkaasti räjähtäen putoaa granaatti
maahan ja sirpaleet sinkoavat ylfympäri. Granaa-
tin lentonopeus on noin 60 m sekunnissa.

Granaatinheittäjää käytetään etusijassa ampu-
maan maaleja, jotka ovat niin kaukana, ettei niitä
käsigranaatillaheittäen voida saavuttaa. Granaatin
leveyshajotus on noin 3— 5 m, syvyyshajotus on aina
50 m saakka, etenkin loivaan ammuttaessa. Sentäh-
den täytyy ne mahdollisuuden mukaan saada
sivusta-asemiin, 2— 6 koneen ryhmiin. Suurin am-
pumanopeus on 6 laukausta minuutissa.

Granaatinheittäjän etu miinanheittäjän suhteen
on siinä, että sen lähtölaukaisu on paljon heikompi
ja senvuoksi on sen asemapaikkaavaikea saada sel-
ville.

Puolustuksessa asetetaangranaatinheittäjät etu-
linjaan tai heti sen taakse. Vihollisen hyökätessä
voidaan sen tulella huomattavasti vaikeuttaa viholli-
sen tunkeutumista hautoihin.
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Asemien nopea vaihtaminen on helppoa ja tar-
koituksenmukaista.

Itse hyökättäessä vahingoitetaan suunniteltua
läpimurtopaikkaa granaatinheittäjällä noin 3— 4
min. ennenhyökkäystä, erittäinkin silloin kun ase-
mien läheisyyden takia tykistö ei voi ensimmäisiä
esteitä hävittää, tai jos tykistötuliei peitä koko tar-
kotettua aluetta.

Eteenpäin hyökättäessä seuraavat gr.-heittäjät
hyökkäysjoukkoja voidakseen nopeasti etsiä itselleen
edullisen paikan valloitetussa vihollishaudassa tai
granaatinkuopissa ja olla apuna vastahyökkäyksiä
torjumassa.

Miinanheittäjät.
Miinanheittäjät jaetaan kolmeen ryhmään:

raskaihin, keskikokoisiin ja keveihin.
Raskaitten miinanheittäjäin paino on 630 kg,

laukaisunopeus 15 laukausta tunnissa, sopivin am-
pumamatka.170— 1100 m. Miinoja on kolmea eri
lajia: y, raskas räjähdysmiina (paino 94 kg), ■/,
raskas räjähdysmiina (61 kg), >/, raskas räjähdys-
miina 16 (48,2 kg), M raskas kaasumiina (61 kg).

Keskikokoisen miinanheittäjän paino on 520
kg, laukaisunopeus 25 laukausta tunnissa, sopivin
ampumamatka 150—700 m. Räjähdysmiinan paino
on 49,. kg (kaasumiinan42 kg).

Raskailla ja keskikokoisilla miinoilla on suuren
räjähdysainepanoksensa vuoksi suuri hävittävä
voima. Niiden tunkeutumisvoima maahan on pioni.
Niiden vaikutus sivullepäin on suuri, sirpaleet len-
tävät aina 300 m päähän. Niiden räjähdys on niin
kova, että aivan lähellä olevat miehet voivat kuolla
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haavoittumatta, ainoastaan siitä johtuvasta ilman-
painosta. Toiset voivat pyörtyä. Pehmeällä maalla
tekee raskaan miinan räjähdys piikkilankaesteeseen
noin 7 m suuruisen aukon; samoin keskikokoisen.
Tankin (pans. sotavaunu) ne lähelle sattuessaan
kaatavat kumoon.

Puolustuksessa käytetään raskaita ja keskiko-
koisia miinanheittäjiä hävittämään ja hajottamaan
vihollisen joukkojen järjestämistä hänen valmistues-
saan hyökkäykseen ja senkautta viivyttämään tai ko-
konaan tukahuttamaan vihollisen hyökkäysyritykset.

Erittäin arvokkaita voivat raskaat ja keskiko-
koiset miinanheittäjät olla vastahyökkäyksessä,
koska ne toimivat nopeammin ja varmemmin kuin
tykistö. Ne nimittäin ovat lähempänä rintamaa ja
johtajat voivat omin silmin seurata taistelun kul-
kua. Miinanheittäjällä on vielä paljon pienempi
hajotus kuin tykillä; tämän takia käytetään sitä
sellaisia pieniä maaleja vastaan, joita tykistöei hel-
posti saavuta.

Raskaan ja keskikokoisen miinanheittäjän toimin-
taa taistelussa voi vihollisen tykistösuuresti vaikeut-
taa. Sen takia on asemain etsiminen ja kätkeyty-
minen kovin tärkeä. Jotta vihollisen tykistö ei
asemia löytäisi, täytyy sen takia oman tykistön
laukauksillaan johtaa vihollista harhaan. Samoin on
asemia usein muutettava.

Kevyt miinanlieittäjli.
Kevyitlen miinanheittäjien toiminta mukautuu

jalkaväen mukaan. Usein annetaanerityisille hyök-
käysjoukoille muutamia kevyitä miinanheittäjiä.
Jokaiseen jalkaväkipataljoonaan kuuluu asemaso-
dassa 4— B kevyttä miinanheittäjää.

Sotihiskiisikirja. 1. Osa. 19
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Kevyitä miinanheittäjiä käytetään, samoin kuin
raskaita ja keskikokoisia, hävitys- ja häirintätuleen,
samaten myös vastahyökkäyksiä tehdessä. Tällöin
on niiden pommitettava:

a) paikkoja, joita oma tykistö vihollisen lähei-
syyden ja puutteellisen tähystyksen vuoksi ei voi
ampua (kuten hautoihin tunkeutunutta vihollista ja
jyrkkien rinteiden taakse j.n. e.);

b) erikoisesti vaarallisia paikkoja, kuten vihol-
lisen tykistöampuma-asemiaj.n. e.

Hävitystuli on aina suunnattava tilanteen mu-
kaan suotuisimpiinpaikkoihin, sulkutuli lähenemis-
teille sekä samoin paikkoihin, joihin vihollisen
hyökkäysjoukot kokoontuvat. Oman jalkaväen lä-
heisyyden takia kykenee miinanheittäjä paremmin
kuin tykistö tarpeen vaatiessa keskeyttämään
tulen ja taasen jatkamaan sitä.

Miinanheittäjäin asemien täytyy olla niin kau-
kana etulinjan takana, ettei vihollisen etulinjaan
suuntaama tuli kykene niitä vahingoittamaan. Olo-
suhteiden mukaan on asemia vaihdettava.

Kevyen miinanheittäjän vaikutusvoima on pal-
jon suurempi kuin granaatinheittäjän ja sillä voi-
daan ampua noin 1km päähän.

Miinat sisältävät sekä itse granaatin että am-
pumapanoksen. Kone ladataan edestäpäin, s. o.
miina, jonka johtorenkaassaon valmiit kierteet, pu-
dotetaan piipun suusta sisään ja annetaansen itses-
tään pyöriäpiipussa olevien kierteidenmukaan pii-
pun pohjalle saakka. Piippu on vajaan metrin pi-
tuinen ja sen ympärillä ovat jarruputket, jotka hei-
kentävät voimakasta takaisinlyöntiä laukaistessa,
sen kautta että sallivat piipun kulkea taaksepäin
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Kone on metallisella alustalla ja matkan pituu-
den perusteella määrätään tähtäin laatassa olevan
taulukon mukaan. Sitä voidaan kääntää ympäri
ampumissuunnan mukaan ja samaten kohottaa tai
laskea piippua.

Miinat ovat aika- ja iskusytyttimellä varustetut.
Matkan pituuden mukaan voidaan ampua eri suu-
rilla ampumapanoksilla, lähelle ammutaan tieten-
kin pienemmillä.

Kevyen miinanheittäjän miehistöön kuuluu
kaksi miestä ja johtaja, kun konetta kuljetetaan
pyörillä; jos taasen konetta kannetaan, tarvitaan 6
miestä ja johtaja. — Itse ampumiseen tarvitaan ai-
noastaan 2 miestä, muita käytetään miinojen kul-
jettamiseen paikalle ja valmistamiseen ampumista
varten sekä sytyttimen asettamiseen eri suurille
etäisyyksille.

Pikatulta ammuttaessa voidaan saavuttaa aina
20:nen laukauksen nopeus minuutissa. Se on mah-
dollista ainoastaan sillä tavalla, että iskuri sovite-
taan niin, että miinan pyöriessäpiipun suusta kier-
teiden mukaan se heti piipunpohjalle tultuaan kos-
kettaa iskupiikkiä ja laukeaa itsestään ilman eri-
koista vetäisyä laukaisuhihnasta. Miinanheittä-
jällä voidaan ampua myöskinkaasumiinoja.

Miina näkyy koko ajan ilmassa lentäessään.
Räjähdysvoima ja sirpalehajotus on erittäin voima-
kas.

Kevyen miinanheittäjän paino on 147 kg,
läpimitta 7,6 cm. Kevyen räjähdysmiinan paino on
4,. kg, räjähdyspanos 0,ri(. kg, kaasua on kevyessä
miinassa 7 litraa. Sopivin ampumamatka vaihte-
lee 200—1000 metriin.
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Kevyen miinan räjähdysvoima on suunnilleen
sama kuin granaatin, ja ankaran räjähdys-
voimansa kautta on sen moraalinen vaikutus suuri.
Sitäpaitsi on kevyitten miinanheittäjien nopea toi-
minta omiaan suuresti hermostuttamaan vihollista.
Tunkeutumisvoima on kuitenkin paljon pienempi
kuin granaatilla, joten siis vahvojen varustusten
ampumiseense on katsottava tehottomaksi.

Miinoittaminen.
Uudenaikaisessa asemasodassa on miinoittami-

nen hyvin yleistä. Asemien ollessa verrattain lä-
hellä toisiaan, pyritään kaivamaan maanalaisia
käytäviä vihollisaseman puolelle ja sinne päästyä
vihollisen aseman tai varusteitten alle. Kun tämä
on onnistunut,kootaannäihin maanalaisiin käytäviin
vihollisen asemien alle suuret määrät räjähdysai-
netta, yhdistetään ne sähköjohdolla omien asemien
kanssa, suljetaan käytävä ja räjäytetään ne sopivana
hetkenä sähkösytyttimellä.

Vaikeinta tässä on se, että käytäväin ollessa
verrattain syvällä maan alla täytyy räjäyttämiseen
käyttää suunnattoman suuret määrät räjähdysainet-
ta, puhumattakaan vaikeasta ja pitkäaikaisesta
työstä käytävien kaivamisessa .— Sitäpaitsi ollaan
molemmin puolin tavallisesti varustetut n. k. kuulo-
torvilla, joilla maan allakin tehty työ voidaan hel-
postikuulla.

Tällöinryhdytään tavallisesti kaivamaan vasta-
hautoja, pyritään pääsemään vihollisen kaivaman
haudan yläpuolelle ja — kun se on onnistunut —
räjäytetään se poikki niin,että työtä tekevät tulevat
eristetyiksi.
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Vielä tavallisempi kuin vihollisen asemien mii-
noittaminen, on omien asemien miinoittaminen. Vi-
hollisen onnistuessa tunkeutumaan niihin räjäyte-
tään ne ilmaan niissä olevine vihollismiehistöineen.
Tavalliset miinat ovat asetettavat erittäin syvälle
maahan,etteivät ne vihollisen suurimmistakaan gra-
naateista itsestään räjähtäisi.'-— Syvälle pantaessa
tarvitaan taasen paljon räjähdysainetta.

Venäläis-japanilaisessa sodassa käyttivät ve-
näläiset paljon, mutta ilman erityistä menestystä n.
k. maamiinoja, jotka niiden päälle astuttaessa rä-
jähtivät.

Nykyisessä sodassa ovat miinoittamiset hyvin
yleisiä. Muun muassa eräässä paikassa koillisrinta-
malla pitivät saksalaiset hallussaan erästä varus-
tettua puurakennusta, jota vastaan venäläiset ker-
ran toisensa jälkeen hyökkäsivät. Lopuksi päätti-
vät saksalaiset sen jättää, miinoittivat sen hyvin ja
kuljettivat sytytysjohdon taaksepäin. Heikon puo-
lustuksen jälkeen peräytyivät he takaisin, venäläi-
set miehittivät paikan; tapahtui räjähdys ja venä-
läisten mieshukka oli melkoinen.

Kaasuhyökkäys ja puolustautuminen
sitä vastaan.

Myrkyllisiä kaasuja ruvettiin käyttämään asee-
na asemasodassa länsirintamalla keväällä 1915.
Senjälkeen ovat kaikki sotaakäyvät vallat ottaneet
ne käytäntöönja esiintyvät ne nykyään kaikilla so-
tanäyttämöillä.

Ensimmäisissä hyökkäyksissä Ypernin luona
laskivat saksalaiset kloorikaasua ja saavuttivat
suuren menestyksen, sillä englantilaisten puolustus-
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toimenpiteet kaasuhyökkäystä vastaan olivat vielä
perin alkeelliset. Kolmen kilometrin syvyydellä ei-
vät hyökkääjätkaasun haihduttua tavanneet ainoa-
takaan elävää olentoa.

Myöhemmin on, paitsi klooria, otettu myös
fosgaeni ja rikkivety käytäntöön.Kaikki nämä kaa-
sut ovat joko enemmän tai vähemmän ilmaa ras-
kaampia, joten niitä voidaan päästää vienon tuu-
len mukana pitkin maanpintaa vihollisen varustuk-
siin.

Kaasuhyökkäyksen valmistukset ovat verrat-
tain vaivaloiset ja laajat. Ensinnäkin sijoitetaan
etumaiseen hautaan kaasupattereja aina noin 20—
25 m päähän toisistaan. Kemialliset aineet tarvitta-
vine astioineen asetetaan valmiiksi. Hiekkasäk-
kien lomitse asetetaan varovasti puhallusputkien
päät etuvarustuksen ulkopuolelle. Sitten täytyy
vielä odotella sopivaa ilmaa ja vuorokaudenaikaa.
Ensi ehtona on metsätön ja jotenkin tasainen seutu.
Kapeat vesiväylät asemien välillä eivät ole esteenä,
mutta kyllä sade ja hyvin kylmä ilma. Hiljainen
tuuli (noin 2— 4 m sek.) viholliseenpäin on pääehto.
Sopivin vuorokaudenaika on yö tai aamuhämärä,
epäsuotuisinauringonpaisteinenkeskipäivä.

Hyökkäyskäskyn tultua alkavat kaikki patte-
rit pitkin linjaa yhtaikaa puhalluksen.

Putkista lähtevä kaasu muodostaa yhtenäisiä
pilviä, jotka tuulenmukana sitten hiljalleenkulkevat
vihollisen varustuksiin. Pilvien tiheys ja paksuus
riippuu patterien luvusta ja työkyvystä. On onnis-
tunut suotuisien olosuhteiden vallitessa puhaltaa
erittäin tiheitä ja yli 10 m korkeita kaasupilviä.
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Kaasuhyökkäykseen tarvitaan paljon koneita
ja aineita. Sommella kesällä 1916 tekivät englanti-
laiset kaasuhyökkäyksiä 40 km levyisellä rinta-
malla. Laskemalla patterin jokaista25 metriä kohti,
on siihen tarvittu 1,600 patteria. Puhallettu kaasu-
määrä oli 500,000 tonnia. — Tämä ääretön kaasu-
paljous tunkeutui aina 10 km rintaman taakse ja
kloorin haju tuntui vielä 30 km päässä. Näillä
suurilla uhrauksilla aiheuttivat englantilaiset saksa-
laisille yhden kuukauden kuluessa eräässä armei-
jassa 520 kaasumyrkytystapausta, joista 16 päättyi
kuolemalla. Tämä on omiaan todistamaan, miten
pitkälle vastaavissa puolustustoimenpiteissä on
tultu.

Paitsi puhaltamalla voidaan kaasua myös am-
pua granaateissa ja kaasumiinoissa sekä heittää
iskukäsigranaateissa. Tärkein näistä menetelmistä
on kaasugranaattien ampuminen tykeillä. — Paitsi
kaasutäytettä, on niissä pieni räjähdysaihetäyte,
joka räjähtäessään avaa granaatinkuoren, niin että
kaasu pääsee vapaasti virtaamaanulos.

Kaasun ampuminen ei ole kuten sen puhaltami-
nen säästä eikä maanlaadusta riippuvainen. Var-
sin haluttuja maaleja kaasugranaateille ovat tykis-
töpatterien asemat, reservien asemat, varastopaikat,
vilkasliikkeisten teiden risteykset ja rautatieasemat,
yleensä sellaiset paikat rintaman takana, joissa on
paljon väkeä koolla.

Kaasumiinat ja lentäjien kaasupommit ovat
verrattain vähän käytännössä.

Itkupommeja heitetään ampumahaudoista hyök-
käävää vihollista vastaan. Tämä kaasu ei ole hen-
genvaarallista, mutta kirvelee silmiä ja ärsyttää
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kyynelnesteen vuotamaan, jolloin hyökkääjä ei voi
ampuessaan tähdätä. Savupommejakäytetään liik-
keiden ja töiden salaamiseksi viholliselta.

Kaasuhyökkäyksen torjumiseksi on jokainen
mies rintamalla ja sen takana aina niin kauas, kuin
vihollisen tykistö voi kantaa, varustettu kaasunaa-
marilla.

Eri vallat käyttävät erilaisia naamareja, jotka
ovat olleet vaihtelevan kehityksen alaisina.

Saksalainen kaasunaamari on n. s. „zeppelin"-
kangasta. Se kiinnitetään kuminauhoilla päähän
ja se peittää jotenkin koko kasvot. Silmiä varten on
siinä kaksi pyöreää akkunaa. Naamarin suun-
kohdassa, kuonossa, on tiivistyslevyllä varustetut
kierteet, joihin itse hengityspatteri kierretään kiin-
ni. Patterin sisässä on metallilankaverkkojen välis-
sä kolme eri kerrosta erilaisia kemiallisia sideai-
neita, joiden läpi myrkylliset kaasut eivät pääse tun-
keutumaan. Saksalainen kaasunaamari suojelee
täydellisesti kaikkia käytännössäolevia myrkkykaa-
suja vastaan ja pidetään sitä kymmenen kertaa
kaikkia muita parempana.

Suotuisan sään vallitessa on rintamalla oltava
aina varuillaan ja alati kannettava kaasunaamaria
käyttövalmiinakaulassa. Kaasuhyökkäyksen aikana
se pistetään päähäneikä sitä oteta pois ilman lupaa.
Kuuden tunnin käytön jälkeen on hengityspatteri
aina vaihdettava uuteen. Jos naamari sattuu mene-
mään rikki hyökkäyksenaikana, on patteri pantava
suuhun ja painettavasieraimia sorminkiinni.

Paitsi näitä tavallisia kaasunaamareita, on vielä
olemassa suuri n. s. itsepelastaja. Siinä on suuri
hengityspussi ja pussin kupeessa kalipatruuna, jota
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aina vaihdetaan. Sitä käytetään kaasua vastaan,
joka syntyy miinojen ja granaattien räjähtäessä
asunnoissa ja jota tavallinenkaasunaamariei pidä.

Hevoset ovat suljettavat kaasuhyökkäyksen
ajaksi talliin ja tallin aukot ovat jo edeltäkäsin pei-
tettävät lannalla.

Kaasuhyökkäyksen jälkeen ovat tykit, koneki-
väärit ja kiväärit heti puhdistettavat ja rasvatta-
vat. Konekiväärit ja patruunat on parasta jo hyök-
käyksen aikana peittää märällä kankaalla.

Ihmisiin on mainituilla myrkkykaasuilla kuo-
lettava vaikutus, jos nämä pääsevät vain hengitys-
elimiin. Pienikin siemaus myrkkykaasua tekee ih-
misen aivan sairaaksi ja jos se sattuu olemaan
fosgaenia niin aiheuttaa se märkiytymisenkeuhkois-
sa, josta on varma kuolema seurauksena.

Jänikset, hiiret, rotat y. m. s. kuolevat kaasun
vaikutuksesta sukupuuttoon koko hyökkäysalueella.
Puut ja ruoho maassa kellastuvat, kaikki rautaesi-
neet ruostuvat ja messinkiesineet peittyvät valkoi-
sella kerroksella. — Englantilaisten puhaltaessa
kaasua Sommella ruostuivat muutamat konekivää-
rit niin,että ne lakkasivat muutaman minuutin kaa-
sussa oltuaan kokonaan toimimasta, eivätkä taval-
listen kiväärienkään lukot kauan liikkuneet.

C. Ratsastusopetus.
1. Esihuoinautus.

Ratsumiehen päähyveitä ovat: itseluottamus,
halu ja innostus ratsupalvelukseen sekä rakkaus he-
voseen.




