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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.
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Joukko aliupseereita on kouluutettava sekä apu-
tähystäjiksi että kykeneviksi itsenäisesti tulta johta-
maan.

356. Ylempien päällikköjen on huolehdittava
alaistensa jatkokouluutuksesta ja heidän ampumatai-
toaankaikin keinoin edistettävä.

Ampumaoppi.
Yleistä.

357. Ampumaoppi käsittää tiedot niistä peri-
aatteista, jotka ovat ehtoina tykkien tehokkaalle
toiminnalle. Tämä teho riippuu lentoradan muo-
dosta, luodin sisäisestä rakenteesta ja näiden mo-
lempien vaikuttamasta tykkien tarkkuudesta.

358. Osatakseen arvostella, voiko joku tykki-
laji taistella menestyksellä jotakin määrättyä maalia
vastaan ja millä luoti- ja sytytinlajilla, täytyy jo-
kaisen tykistömiehen, joka tahtoo patterin tulta joh-
taa, hallita ampumaopin yleiset periaatteet.

Lentorata.
359. Luodin lentoradan muotoon vaikuttavat

nopeus ja suunta, jotka luodilla ovat putken jättäes-
sään, painovoima,ilmanvastus ja luodin kiertoliike
pituusakselinsa ympäri.

Kuva 38.
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Sivulta katsottuna lentorata on käyrä viiva,
jonka korkein piste on likempänä loppupäätä kuin
alkua. Etäisyyden lisääntyessä käy lentorata yhä
kaarevammaksi (kuv. 28). Myöskin ylhäältä katsot-
tuna poikkeaa lentorata lähtösuunnasta sivulle. Si-
vulle poikkeaminen johtuu kierron suunnasta. Ka-
nuunissa aina 0000 m, haubitseissa 7000 m etäi-
syyteen saakka poistaa tämän sivullepoikkeamisen

i

suuntausjaluksen vino asento. Tällä saavutetaan,
että sisusakselin jatko (T— a) poikkeaa niin paljon
vasemmalle maalista (M), kuin luoti sisusakselin
suunnan sattuessa maaliin siitä oikealle poikkeaisi
(Ma— Mb).

360. Seuraavia nimityksiä käytetään (kuv. 28):
Nousukulma (n) on se kulma, jonka sisusakseli

muodostaa vaakasuoran kanssa. Kulman suuruus
ilmaistaan metreissä tahi kokonaisissa ja '

.
asteissa.

Kuva :io.

Kuva 29.
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Tulokulma (t) on kulina, jonka lentorata luodin
iskiessä maahan muodostaa vaakasuoran kanssa.
Se on aina suurempi kuin saman luodin nousu^

kulma.
Ampumaniatka (T. M.) on putken suusta sat-

tumispisteeseen vaakasuoralla mitattu etäisyys.
Lakipiste (L.) on lentoradan korkein piste.
Lentokorkeus (A. B.) on lentoradan jonkun pis-

teen kohtisuora etäisyys vaakasuorasta.
Alkunopeus on se nopeus, joka luodilla on

putken jättäessään. Se ilmoitetaan metreissä sen
matkan mukaan, jonka luoti yhdessä sekunnissa
suorittaisi, jos se säilyttäisi tämän nopeuden.

Kuva 31.

Loppunopeus —
nopeus, joka luodilla on sattu-

mispisteeseen saapuessaan.
Lentoaika — aika, jonka luoti käyttää koko

lentoradan suorittamiseen.

Kuva 32.
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361. Jos maali ja tykki ovat samalla vaaka-
suoralla, niin täytyy nousukulman (n) olla ampu-
mataulukon mukainen (kuv. 30).

Jos maali on korkeammalla, niin täytyy nousu-
kulman olla suurempi, jos se on matalammalla,
pienempi, ja molemmissa tapauksissa suunnilleen
sen kulman suuruuden verran suurempi tahi pie-
nempi, jonka tähtäyslinja muodostaa vaakasuoran
kanssa. Tämän kulman nimi on korkeuskulma (k)
(kuv. 31 ja 32).

362. Kun suorassa suuntauksessa nousukulma
otetaan kaukoputkella, kulkee tähtäyslinja maalin
kautta ja korkeuskulma (k) tulee siten huomioon-
otetuksi.

Mutta libelliä käytettäessä täytyy ampumatau-
lukon mukaista nousukulmaa korkeuskulmajaotuk-
sen avulla korkeuskulman verran suurentaa tahi
pienentää oikean lentoradan saavuttamiseksi. Kun
korkeuskulma on otettu huomioon, niin voidaan, ot-
taen lisäksi huomioon sään vaikutukset, iskusytytti-
mellä selville saatu etäisyys välittää myös palo-
pituudeksi. Muussa tapauksessa ilmenee eroavai-
suus nousukulman ja palopituuden välillä.

363. Kanuunilla voidaan ampua vain laakalau-
kauksia, haubitseilla sekä laaka- että kaarilaukauk-
sia.

364. Kenttäkanuunassa 96 n/A on vain yksi
panos, täyspanos, kenttäkanuunassa 16 käytetään
tavallisenpanoksen lisäksi vielä lisäpanosta ammut-
taessa pitkille etäisyyksille ja kun maalin laatu yli
5000 m päähän ammuttaessa vaatii suurta tark-
kuutta.
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365. Keveiden kenttähaubitsien 98/09, 16 ja
Kp. kartussi sisältää osapanoksia. Lentorata on
suorin ammuttaessa täyspanoksella (laakalau-
kaus). Kuta pienempi on panos, sitä käyrempi on
samalla ampumamatkalla lentorata (kaarilaukaus).

Esimerkki:

-""'OO ; läyspanos 302 8a 10 11.., 101

2,500 j I.osnpanos 17() ;*s* -ia*"- j 20,., 512

Kukin panos sopii määrätyille etäisyyksille.
Panoksen suuruus ja nousukulma nähdään hau-

bitsin jaosjohtaja- ja ampumataulukoista.
366. Aikasytytintä käytettäessä esiintyvät seu-

raavat nimitykset: R — räjähdyspiste; Rb — räjäh-
dyskorkeus ja Mb — räjähdysmatka (kuv. 33).
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367. Tarkat lentorataa koskevat luvut saa-
daan ampuma- ja lentoratataulukoista.

Luodin ominaisuudet ja vaikutus.
368. Luodin ominaisuudet ja vaikutus riippu-

vat sen seinien vahvuudesta ja kokoonpanosta, rä-
jähdyspanoksenlaadusta ja suuruudesta sekä sytyt-
timen laadusta. Lisäksi niihin vaikuttavat tulokul-
man suuruus, loppunopeus ja, nimenomaan isku-
sytyttimelläammuttaessa, maan laatu ja muodostus
sattumispisteessä.

369. Iskusytyttimen tulee räjäyttää luoti
maaliin iskiessään. Sytyttimen herkkyydestä riip-
puu, räjähtääkö luoti heti iskiessään vai vasta tun-
keuduttuaan maahan. Kuta herkempi sytytin on
ja kuta kovempaa on maa, sitä aikaisemmin luoti
räjähtää. Sytyttimen toimiessa hidastuvana tunkeu-
tuu luoti, tulokulman ollessa suuren jamaan ollessa
pehmeää, ennen räjähtämistään maan sisään (mii-
navaikittus), tulokulman ollessa pienen ja maape-
rän kovaa kimmoaa se siitä ylös (kimmahdusvaiku-
tus, (kuv. 34).
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370. Aikasytyttimen tulee räjäyttää luoti
ilmassa ennen maahankoskemistaan. Räjähdyskap-
paleet sinkoavat silloin kartiomaisessa kulmassa
toisistaan, ja tämä kulma on sitä pienempi, kuta
suurempi on luodin loppunopeus räjähdyshetkellä
ja kuta pienempi räjähdyspanos on.

Kuva 35.

Poikkileikkaus shrapnellin räjähdyskartiosta lyhyellä
etäisyydellä.

371. Granaateissa on brisanttinen räjähdyspa-
nos, jonka vaikutus on suurempi kuin luodin loppu-
nopeudesta johtuva eteenpäin-liike. Luodin pitkit-
täisestä muodosta johtuu, että suuri osa räjähdys-
kappaleita sinkoaa tylsäkulmaisesti pituusakselista.

372. Iskusytyttimenä räjähtäessä eteen- ja alas-
päin sinkoavat räjähdyskappaleet tarttuvat maa-
han. Siksi tulee pääasiallisesti vain sivuille sinkoa-
vien, molempien tykkilajien pitkien granaattien ja
haubitsin granaattiensuuren, brisanttisen räjähdys-
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panoksen johdosta myöskin taaksepäin sinkoavien
räjähdyskappaleiden vaikutus kysymykseen.

373. Aikasytytin-räjähdyksessä vaikuttaa gra-
naatti pääasiallisesti tylsässä kulmassa alaspäin, pit-
kissä ja haubitsin granaateissa myös taaksepäin
sinkoavilla räjähdyskappaleillaan, (kuv. 37 ja 38).

Kuva 36.

Poikkileikkaus shrapnellin räjähdyskartiosta pitkällä
etäisyydellä.

374. Shrapnellin räjähtäessä lentävät räjäh-
dyskappaleet eteen ja etuviistoon. Niiden läpäisy-
kyky riippuukokonaisluodin loppunopeudesta.

375. Iskusytyttimen aiheuttama räjähdysvai-
kutus on pieni. Aikasytyttimen toimiessa räjähtää
pieni,vähän brisanttinen räjähdyspanos jalennättää
räjähdysosat eteenpäin tulokulman suuntaan (kuv.
35 ja 36). Tämän kautta on shr.as.llä,erittäinkin ly-
hyillä ja keskimatkoilla, suuri pituusvaikutus. Ko-
valla ja myötämaalla siitä Itimmoavat täyteluodit
lisäävät, pehmeällä ja vastamaalla vähentävät vai-
kutusta.
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376. Sytyttimet, jotka palavat kauemmin kuin
lentorataa vastaava palopituus vaatisi, antavat
liian matalia räjähdyspisteitä, räjähtävät iskusytyt-
timenä tai räjähdyspiste on maalin alapuolella
(kuv. 39 ja 40). Pienemmässä ajassa palavat sytyt-
timet taas antavat liian korkeita räjähdyspisteitä.

Kanuunan granaatin räjähdyskartion poikkileikkaus

Luoti, joka ei laukea, on nimeltään „suutari",
luoti, joka räjähtää ennen aikojaan ilmassa tahi
putkessa, on varhaisräjähtäjä ja putkenrepijä.
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377. Yleensä on granaatin iskusytyttimen,
erittäinkin pitkän granaatin, moralinen vaikutus
paljon suurempikuin as:n, varsinkin shrapnellin as.

378. Haubitsin luodit ovat vaikuttavampia
kuin kanuunan luodit.

Räjähdyskappaleiden

nalle pinnalle

Haubitsin granaatin räjähdyskartion poikkileikkaus.

379. Shrapnelli vaikuttaa pääasiallisesti vain
täyteluodeillaan. Siksi ammutaan se tavallisesti
ainoastaan ailtasytyttimellä. Sen vaikutus eläviä
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maaleja vastaan on erittäin hyvä räjähdyskorkeu-
den ollessa oikean ja räjähdysetäisyyden noin
30—150 m lyhyillä ja keskimatkoilla. Etäisyyden
kasvaessa vaikutus pienenee. Suuren pituusvai-
kutuksensa tähden sopii shr. as. erittäinkin sivusta-
ja sirotusammuntaan.

Räjähdyspiste maalin alapuolella lyhyellä etäisyydellä

Räjähdyspiste maalin alapuolella pitkällä etäisyydellä

380. Molempien tykkien shrapnelli is:n vaiku-
tus on pieni, erittäinkin pitemmillä etäisyyksillä.

381. Pitkät granaatit ovat voimakkaan räjäh-
dyspanoksen ja vaikuttavien räjähdyskappaleiden
suuremman luvun tähden vaikutukseltaan tavalli-
sia granaatteja voimakkaammat. Ainoastaan panssa-
roituja maaleja (panssariautoja) vastaan viimemai-
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nitut ovat vaikuttavampia. Jos panssarigranaatteja
puuttuu, on panssaroituja maaleja vastaan käytet-
tävä tavallista granaattia tai mieluummin, jos saa-
puvilla on,hidastuvia.

382. Vastustuskykyisiä maaleja ammuttaessa
sopii erityisesti tavallinengranaatti jahid.pitkägra-
naatti. Niiden särkevä vaikutus, vaikka suuri jouk-
ko kimmoavia luoteja esiintyisikin, on suurempi
kuin ammuttaessa ilmanhidastumista. Toiselta puo-
len on kimmoava vaikutus laskettava vain lyhyillä
ja keskietäisyyksillä, kanuunissa tasaisella maalla
4000 m, haubitseissa 3000 m saakka.

383. Kimmonneet luodit räjähtävät samoin
kuin aikasytytin ilmassa, ei kuitenkaan kovin kor-
kealla. Kimmoamisetäisyys, s. o. etäisyys sattumis-
pisteestä räjähdyspisteeseen, on kanuunissa noin 20— 40 m, haubitseissa 20— 60 m. Räjähdyskappaleet
sinkoavat ampumasuunnasta enimmäkseen kierron
suuntaan. Kimmonneiden luotien vaikutus on sa-
mantapainen kuin as. ammuttujen.

384. HerkkäsytyUimisilla is.-granaateilla on
huomattavasti suurempi sirpalevaikutus kun taval-
lisilla sytyttimillä varustetuilla granaateilla.Niiden
leveysvaikutus on suuri, pituusvaikutus pieni. Sat-
tumiskulman ollessa pienen voi ilmetä suutareita.
Senvuoksi on sopivinta käyttää herkkäsytyttimisiä
luoteja kanuunissa vain keskipitkillä ja suurilla
etäisyyksillä, haubitseissa kaariammunnassa ensi-
mäisellä panoksella ammuttaessa.

385. Granaatti as. vaikutus on hyvä, kun ka-
nuunan granaatin räjähdyspisteet ovat aivan maa-
lin edessä, haubitsin ja molempien tykkien pitkän
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granaatinräjähdyspisteetmaalin edessä sen yläpuo-
lella tahi aivan takana sekä oikealla korkeudella.

386. Kimmonneiden granaattien vaikutus on
yleensä suurempi ammuttaessa hi. kuin gr. as.,
myöskin silloin kun kimmoavien ohella esiintyy is.

Tarkkuus.
387. Luodin lentoradan muotoon kohdistuvat

vaikutukset ja sen räjähtämistäpä määräävät tyk-
kien tarkkuuden, luodinsattumiskyvyn. Samoin kuin
kiväärillä ammuttaessa tapahtuu tykilläkin am-
muttaessa hajotus, joka riippuu tykin ballistisesta
toimintatehosta, luotien yhdenmukaisesta rakentees-
ta, sekä sää- ja muista ulkonaisista vaikutuksista.

388. Samasta tykistä samalla nousukulmalla,
sivupoikkeuksellaja panoksellaammutut luodit eivät
kulje samaa rataa, vaan hajoavat keskimääräisen
sattumispisteen ympärille suuremmalle tai pienem-
mälle alalle ja tiheimmin sen lähelle. Maalin alan
täytyy olla määrätyn suuruinen,ettäkaikkilaukauk-
set, s. o. kokonaishajotus sille sisältyisi. Jarnoin
puolet ammutuista laukauksista (50%. hajotus, kes-
kimääräinen hajotus) tarvitsee määrätyn alan maa-
lista.

389. Kuva 41esittää100:nlaukauksen hajoami-
sen. Alalle B — C— F — G hajoaa 50% kaikista
laukauksista: keskimääräinen korkeus- eli keskimää-
räinen pituushajotus. Samoin hajoaa alalle Ai—
Dl — El — Hl 50 (f0 kaikista laukauksista keski-
määräinen leveyshajotus. Jos maalinala yhteen
suuntaan on keskimääräistä hajotusta vastaava,
niin sattuu sille alalle 50% kaikista laukauksista,
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joskeskimääräinen sattumispiste (M) on alan keski-
kohdalla eikä toiseen suuntaan mene yhtään lau-
kausta ohi. Jos ala on 4 kertaa suurempi, niin sat-
tuvat kaikkilaukauksetsille.

390. Myöskin samalla tavalla, samallaisissa
olosuhteissa ammuttujen luotien räjähdyspisteet ha-
joavat pituus-, leveys- ja korkeussuuntiin ja keski-
määräisen räjähdyspisteen ympärille, jonka räjäh-
dyskorkeus on nimeltä keskimääräinen räjähdys-
korkeus ja räjähdyspituus keskimääräinen räjäh-
dyspititus. Lentoratahajotukseen vaikuttaa lisäksi
sytyttimen epätasainen palaminen (sytytinhajotus).
Siitä johtuu, että samalla palopituudella ammuttaes-
sa esiintyy yksinäisten iskusytyttimenä laukeavani
ohella korkeita räjähdyspisteitä,yleensä maalin etu-
puolella olevien räjähdyspisteiden ohella myös yksi-
näisiä räjähdyspisteitä sen takana.

'uva 41.
B. C. a
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\7%0,14 0/f€ 1,12 |1,75 1,75|1,12 0,49 0.14

0,32 1. 12 256I'tO </>0 \2,56
46,25\ h.O

1,12 0,32 10/o
At

W \s,25t 25%k0,5 1,75 1,75 0,5

0,5 1,75 4,0 \6J25 625\<+,0

4,0
'

2,56

1,75 0.5 OCWT
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391. Keskimääräinen hajotus, joka saadaan
tarkkuus- ja ampumataulukoista,on yhdellä tykillä
ammuttu ja on vain apuna kokonaishajotuksen las-
kemisessa. Taistelussa esiintyvä patterin tykkien
kokonaishajotus on huomattavasti suurempi kuin
taulukoiden ilmoittamat tulokset nelinkertaisina ja
kasvaa etäisyyden kasvaessa erittäinkin aikasytytin-
tulessa.

392. Tykkien tarkkuus pienenee putken käy
töstä johtuvan kulumisen tähden.

Tarkkuuteen vaikuttavat hyvin suuresti sää-
suhteet. Sään nopeat vaihtelut muuttavat usein
tuntuvasti lentoradanmuotoa ja palopituutta.Kun ei
ole olemassa mitään määrättyjä lakeja sään vaiku-
tuksille, niin täytyy ne ottaa selville ampumalla ja
säävaikutuksina ottaa huomioon.

Myöskään tykin eri luotilajien lentoradat eivät
satu yhteen. Samoin vaikuttaa tarkkuuteen sytytti-
men metalli. Senvuoksi on siirryttäessä luotila-
jista toiseen tai samaakin luotilajia käytettä-
essä, mutta sytyttimen metallinmuuttuessa toiseksi,
etäisyys huolellisesti tarkistettava ottamalla huomi-
oon tunnetut lentorataerot.

Myöskin huonosti pinotut ammukset, erittäin-
kin jos nekauemmin ovat olleet alttiina kosteudelle,
suurentavat hajotusta.

Korjaukset.
393. Saadakseen keskimääräisen sattumis- tai

räjähdyspisteen sopivalle kohdalle maalin suhteen— hakuammunnassa niin, että pisteet ovat tähys-
tettäviä, vaikutusammunnassa niin, että luodit
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vaikuttavat, — on tehtävä korjauksia. Ne tehdään
suuntausvälineiden ja sytyttimen avulla.

394. Keskimääräisen räjähdyspisteen siirtämi-
nen pituus- ja korkeus-suunnassa tapahtuu muutta-
malla nousukulmaa, joka suoritetaan suurentamalla
tai pienentämällä etäisyyttä tai nousukulman astelu-
kua. Pienin etäisyysjaotuksen osa on 50 tai 25 m,
astejaotuksen pienin osa x/ilo astetta.

Patterin putkien aiheuttamat ampumamatkan
eroavaisuudet ovat poistettavat kutakin tykkiä var-
ten määrätyillä vakinaisillakorjauksilla.

395. Sään vaikutukset (ilman painon ja pai-
neen, lämmön,kosteuden ja ilmanliikkeiden) ja put-
kien ja luotien kova kuumeneminen usein vai-
kuttavat, etteivät ampumamatkat ja palopituus satu
yhteen.Ero niiden välillä kasvaa etäisyydenkasva-
essa; myöskin voi syynä eroon olla väärin mitattu
tai laskettu korkeuskulma. Senvuoksi täytyy myös
is. ammunnassa suuntauksen tapahtuamahdollisim-
man tarkasti selville otetunkorkeuskulman mukai-
sesti, jotta millä hetkellä taliansa voidaan siirtyä
vaikutukselliseen as. ammuntaan (kuvat 42 ja 43).

Kuva 42.
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396. Keskimääräisen räjähdyspisteen siirtämi-
nen eteen-' ja taaksepäin tapahtuu suurentamalla tai
pienentämällä palopituutta ja nousukulmaa.

397. Keskimääräisen räjähdyskorkeudenmuut-
taminen toimitetaan tavallisesti korjaamalla säätä-
jää, ollen pieninkorjaus-1 osa.

Sen avulla räjähdyspiste pystysuorassa suun-
nassa kohoaa tai laskee, ja laaka-ammunnassa sa-
malla ampumamatka jonkun verran muuttuu, etäi-
syydestä riippuen 30— 80 m. Räjähdysmatka pysyy
ennallaan (kuva 44).

Kuva 44.
Kanuuna.

Räjähdyspisteen kohottaminen ja laskeminen
1 osan verran.
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398. Kaariammunnassa ja ammuttaessa vuori-
silla seuduilla, olojenmukaan myös laaka-ammun-
nassa, tapahtuu keskimääräisen räjähdyskorkeuden
siirtely muuttamalla palopituutta lentoradan pysy-
essä ennallaan. (Välitön palopituudenkorjaus).

Ampumamatka jää siis ennalleen, räjähdys
matka muuttuu (kuva 45).

Kuva 45.

399. Keskimääräisen, sattumis- ja räjähdys-
pisteen siirtäminen sivulle tapahtuu jakorengasta
kääntämällä vähintäänkin 1piirun.

400.
1 kanuunan säätäjän osa = 2-|-/16 astetta
1 haubitsin säätäjän osa = 4/1G1suuntauskehän viivalevyn piiru = 2J-/16 „
1libellin jaotuksen osa = 2-*-/
1 jakorcnkaan piiru = l/10oo etäisyydestä

1haarakaukoputken ja kiikarin viivalevyn
osa = 4/1000 etäisyydestä
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Ampuminen.
Johdatus.

401. Kenttätykistön ampumayksikkö on pat-
teri. Varman johtajan käsissä täytyy sen olla yhtä
helposti ja taipuisasti käsiteltävissä, kuin olisi se
yksi ainoa ase.

402. Yleisenä periaatteenaon, että patterinjoh-
taja oman tähystyksensä perusteella itse johtaa
tulta. Tämä kuitenkin edellyttää, että tähystys
tapahtuu lähellä patteria olevasta tähystyspaikasta.
Liikuntasodassa on se sääntönä.

403. Tähystyspaikan ollessa kaukana patte-
rista, kuten asemasodassamelkein aina on laita, ei
patterinjohtaja itse voi jokaista ampumista tähystää,
varsinkin kun eri maalituseinkin ovat vain useam-
mista kaukana toisistaan olevista tähystyspaikoista
tähystettävissä. Mutta patterinjohtajan täytyy itsen-
sä tähystyspaikalta johtaa, jokaista hakuammuntaa,
esim. sulkutulta ja hävitystulta varten sekä erittäin-
kin sellaisiin maaleihin, joita vastaan hänen patte-
rinsa tulee taistelemaan.

404. Jos patterinjohtaja itse ei hoida tähys-
tystä, niin voi hän koko tulen johdon jättää jolle-
kulle upseereistaan (tähystysupseeri) tai aputähys-
täjälle, tai jättää hän tähystyksen toiselle, mutta
itse hoitaa tulen johdon määräämällä ampumiseen
tarvittavat valmistukset, käytettävät ampumamene-
telmät ja kaikki korjaukset.

405. Ammuttaessa ilma- ja mittatähystyksen
mukaan on tämä menetelmä aina sääntönä.

406. Jokaisen ammunnan tasaiselle kululle
ovat huolellinen valmistuminen, tottunut ja oikea tä-



176

hystys ja tarkotuksenmukainen ampumamenetelmä
menestyksen ehtoja.

Ammunnan valmistaminen.
407. Ammunnan valmistaminen käsittää

kaikki ne toimenpiteet, jotka takaavat luotettavan
tähystyksen, tulen ulottamisen oikeaan aikaan, sen
nopean vaikutuksen ja varman yhteyden tähystys-
paikan ja ampuma-aseman välillä.

408. Taistelutilanne määrää valmistustyöt.
Ne voivat ja niiden täytyy olla asemasodassa pe-
rinpohjaisemmat kuin nopeasti suoritettavassa lii-
ketaistelussa.

409. Ennen asemaan tuloa tarpeelliset valmis-
telut koskevat maalien selvillesaamista, tähystys-
paikan ja ampuma-aseman valintaa sekä niiden vä-
listä yhteyttä. Ne ovat lähemmin selitetyt taistelu-
ohjesäännössä.

410. Valmistauduttaessa ampumaan määrät-
tyä maalia ovat lisäksi seuraavat kohdat otettavat
huomioon:

a) Hakuammuntapisteen valitseminen
b) Sivusuunnan kiinnittäminen.
e) Etäisyyden selvillesaaminen.
d) Korkeuskulman selvillesaaminen.
e) Luoti- ja sytytinlajin valitseminen.
f) Säänvaikutuksien huomioonottaminen.
g) Ampumamenetelmän ja ampumatavan va-

litseminen.
411. a) Hakuammuntaa vartenon valittava se

osa maalista, johon ammuttaessa laukaukset par-
haiten voidaan tähystää. Tuulen käydessä sivulta



177

sopii hakuammuntapisteeksi piste, joka on lähellä
maalin rajaa tuulen yläpuolella.

Jos useammat patterit samaan aikaan toimitta-
vat hakuammunnan yhteiseen maaliin, niin haku-
ammuntapisteet ovat valittavat mahdollisimman
kaukaa toisistaan.

412. b) Sivusuunnan tarkalla kiinnittämisellä
on ammunnan tasaiselle kululle ratkaiseva merki-
tys. Avoimessakin ampuma-asemassa tapahtuu se
vain poikkeustapauksessa välittömänmaaliin suun-
tauksen avulla. Epäsuoria ampumamenetelmiä
käytettäessä on sivusuunnan kiinnittäminen sään-
tönä.

Uuteen ampuma-asemaan tultua, erittäinkin
liikuntasodassa, välitetään sivusuunta tykeillä joko
välittömästi maaliin suunnatun suuntauskehän
avulla tai lisäksi vielä toista suuntauskehää apuna
käyttäen, (kts. S. O. 313—322).

Asemasodassa voi tämä menetelmä vain harvoin
tulla käytäntöön. Sääntönä on pohjoisneulamene-
telmä. ja se useimmiten yhdessä patteritason ja
karttakulmamittarin kanssa.

Ampuma-asemassa, josta jo on ammuttu, voi-
daan sivusuunta uusiin maaleihin antaa mittaa-
malla sivuetäisyys pääsuuntauspisteestä tai josta-
kin aikaisemmin ammutusta maalista uuteen.

Jos piste, josta sivusuunta suuntauskehällä vä-
litetään tai sivuetäisyysniitataan,on sivulla viivalta
ampuma-aseina

— maali, niin on suuntauskehän ja
ampuma-aseman välinen matka otettava huomioon
(kts. S. O. 319—320).

Askelin mittaaminen (S. O. 320) vaatii aikaa ja
sopii harvoin käytettäväksi.

NotilaskäsikirJH. 8. Osa. [O
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Sivuttaisesta tuulesta johtuva tuulikorjaus on
otettava huomioon piirulukua laskettaessa.

413. c) Maalin etäisyys ampuma-asemasta
on mitattava kartalta tai patteritasolta, hätätilassa
arvioitava.

414. Korkeuskulma on mitattava tai kartalta
laskettava ja alkukomennossa ilmoitettava.

Vuoristossa maalin ja ampuma-asemanvälisen
korkeuseron ollessa suuren voidaan ensimäisen etäi-
syyden selville saamiseksi käyttää lentoratataulu-
koita ja graafillisia lentoratoja.

415. e) Luoti- ja sytytinlaji ovat maalin ja
sitä ympäröivän maiseman laadun mukaisesti va-
littavat.

416. Hakuammunta toimitetaan säännöllisesti
samaa luoti- ja sytytinlajia käyttäen, jota sittem-
min käytetään vaikutusammunnassa. Yksityisissä
tapauksissa voi sivusuunnan kiinnittämiseksi ja
haarukan muodostamiseksi olla edullista käyttää
hakuammunnassa aikasytytintä, vaikka vaikutus-
ammuntaan siirryttyä käytetäänkin iskusytytintä.

Samoin voidaan hajotuksen rajat as.-vaikutus-
ammunnassa määrätä sen kautta, että etäisyys tätä
ennen on tarkkaan otettu selville iskusytytintä
käyttäen. Tämä menetelmä on sääntönä asemaso-
dassa sulku-,häiritsemis- ja hävitystulessa.

417. Luotien ja sytyttimien tähystyskelpoisuu-
desta on huomattava seuraavaa:

Shrapnellin heleät räjähdyspilvet erottuvat par-
haiten tummaa, granaatin tummat räjähdyspilvet
parhaitenheleää taustaa vastaan.
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Pitkän granaatin suuri savupilvi on parhaiten
tähystettävissä.

Luodit ilman savunkehittäjää eivät sovi haku-
ammuntaan.

Kovin aaltoilevalla maanpinnalla katoavat isku-
sytyttimestä nousevat savupilvet helposti. Tällöin
käytetään hakuammunnassa mieluimmin aikasyty-
tintä.

Hakuammuntaa toimitettaessa lentotähystyksen
mukaan käytetään vain iskusytytintä.

418. Luoti- ja sytytinlajin valitseminen vai-
kutusammunnassa riippuu maalin ja sen suojuksen
laadusta.

419. Eläviä maaleja ammutaan käyttämällä
shr. as. tai gr. is. tai as., vastustuskykyisiä maaleja
tav. gr. ja hid. gr.

420. Kaikkia suojuksettomia eläviä maaleja
ammuttaessa, hyökkäyksen torjumiseenlikitaistelus-
sa, vihollisen selkäpuolella olevien yhteyksien häi-
ritsemiseksi toimitettavaan haja-ammuntaan ja si-
vustatuleen sopii tähystyksen ollessa suotuisan shr.
as. Suuremmilla etäisyyksillä, tähystyksen ollessa
vaikean tai sen puuttuessa, sekä suuren sivustavai-
kutuksen aikaansaamiseksi sopii gr. is., nimen-
omaan herkkäsytyttiminen.

421. Ammuttaessa suojuksien takana olevia
eläviä maaleja (juoksuhaudat, kylät, met-
sät, leirit, ampuma-asemat, tähystyspaikat) ovat so-
pivia gr. is. tai as. tai pitkä gr. is. tai as. Jos suo-
jus on matala, niin on, sattumiskulman ollessa pie-
nen, hyvä vaikutus odotettavissa ammuttaessa pit-
kiä hid. gr., jolloinnämä kimmoavatennen räjähtä-
mistään.
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422. Vastustuskykyisien maalien särkemiseksi
(rakennukset, piikkilankaesteet, maasuojukset) so-
pii gr. is. Usein voi olla edullista ampua vuorottain
is. hid. ja tav. is.

423. Jos halutaan miina-maista vaikutusta ai-
kaansaada, esim. hautojen tasottamiseksi, tähystys-
paikkojen, konekiväärisuojuksien, suojakammioi-
den, rakennuksien, siltojen ja rautateiden särkemi-
seksi, niin on sopivinta käyttää pitkää gr. is. hid.
tai tavallista gr. Erittäinkin nämä sopivat hau-
bitseille kaariammunnassa.

424. Kaariammunnassa käytetään: hid. gr. is.
kun suojus on puhkaistava, gr. is. ja as., kun tais-
tellaan eläviä maaleja vastaan, joita edessä olevan
suojuksen tai tylsän suojuskulman tähden muutoin
ei voida saavuttaa.

425. Vaakasuorien suojuksien läpäisemiseksi
tarvitaan kaariammunnassa vähintäinkin 28° tulo-
kulma. Tämä on nain suuri vasta 2100 m etäisyy-
dellä.

426. Asemasodassa, kenttävarustuksien lisään-
tynyt käytäntö on antanut etusijan gr. is., vahvoja
suojuksia vastaan hid. is.

427. Sulkutulessa on usein edullisempi käyttää
gr. is. ammusta kuin as. ammusta seuraavista
syistä:

a) Käsitteleminen on yksinkertaisempaa, tuli
nopeampaa saattamatta vaaraan omia joukkoja.

b) Se sopii paremmin taistelutilanteen ja sääli-
väikutuksien muuttuessakin.

e) Sen moraalinen vaikutus on suurempi kuin
shr. as:n.
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d) Se vaikuttaa lisäksi vihollisen varustuskap-
paleisiin ja tarve-esineihin.

Erittäin vaikuttava on sulkutulessa käyttää is.,
kun pitkiä ja herkkäsytyttimisiägranaatteja on kä-
sillä.

Kun maan laatu ja pieni sattumiskulma myön-
tävät ammuksen kimmoamisen voidaan käyttämällä
pitkiä hid. gr.niiden kimmoamisenavulla saavuttaa
sama vaikutus kuin as:llä.

Hävitystulessa hautoihin kokoontuneita vihollis-
joukkoja vastaanonkeveissä haubitseissa käytettävä
gr. is. tai as.,kanuunissa gr. ja pitkäägr.

428. f) Säänvaikutukset otetaan huomioon
säätäjäkorjauksilla. Yleensä saadaan talvella
liian matalia, kesällä liian korkeita räjähdyspisteitä.

Luotettavat, tarkat korjaukset ovat useimmiten
tehtävissä vain vähää ennen saavutettujen palopi-
tuutta koskevien kokemuksien perusteella.

Usein voidaan käyttää myös hyväksi toisten
pattereiden saavuttamia tuloksia.

429. g) Hakuammunta ennen vaikutusam-
inunnassa tapahtuvaa ryhmä- ja vuorotulta toimi-
tetaan säännöllisesti yhdellä tykillä tai yhdellä ja-
oksella. Sopivinta on alkaa tuli sillä tai niillä ty-
keillä, jotka ovat vastapäätä hakuammuntapistettä.

430. Lento- ja mittatähystyksen mukaan am-
muttaessa käytettävistä menetelmistä on olemassa
erityiset määräykset.

Yleistä.
431. Laukauksien pitkittäisen, sivuttaisen ja

as. tulessa niiden korkeusaseman tarkka, varma tä-

Tähystys.
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hystäminen maalin suhteen on hyvän vaikutuksen
välttämättömänäehtona.

432. Tähystys voi tapahtua maasta tai ilmasta
(lentokoneista, kiintopalloista). Asemasodassa toimi-
vat tähystäjinä myös erityiset tykistön mittausjou-
kot ( valon- ja äänenmittausjoukot). Kulloinkin on
tähystys toimitettawa sillä tavoin, että varmin tulos
saavutetaan. Usein täydentävät eri tähystysvälineet
toisiaan.

433. Jos joku tähystyskeino puuttuu,niin täy-
tyy toista käyttää sen asemesta. Patterinjohtajan
täytyy pitää silmällä, että tehdään kaikki varman
maasta tapahtuvan tähystyksen takaamiseksi. Tä-
hystys ei koskaan, saa olla sidottu yhteen aino-
aan tähystyspaikkaan ja sen täytyy seurata taiste-
lutilanteen muutoksia. Tähystyksen puute tekee
patterin ratkaisevina taistelun hetkinä turvatto-
maksi ja riistää jalkaväeltä vaikutuksellisen tykis-
tön tuen juuri silloin,kuin sitä kipeimmin tarvit-
taisiin.

Kaukoputken käyttäminen.
434. Tähystykseen on käytettävä suuria kau-

koputkia tai hyvin sopivia kiikareita.
Kiikareiden tarkotuksenmukainen käyttäminen

vaatii harjaantumista.
435. Ammuttaessa ensimäisiä laukauksia uu-

teen maaliin täytyy tähystää ilman kiikareita ja
kaukoputkia, kunnes sivusuunta on saatu selville.
Muuten voivat laukaukset usein kadota näkyvistä.
Sopivaa on tällöinkäyttää apuna tähystysupseeria
ja aputähystäjää.
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436. Kaukoputken ja kiikarin oikeaan aikaan,
asettaminen maalin suuntaan on laukausten tarkan,
terävän huomaamisenvälttämätönehto. Maalin nä-
kyessä huonosti on etsittävä joku merkkipiste sen
läheltä. Liian aikainen kiikarin tai kaukoputken
asettaminen silmille väsyttää niitä. Tähtäyspaikan
ollessa kaukana ampuma-asemasta on siksi lau-
kaukset heti lauaistua ilmoitettava tähystäjälle. '

Tähystäjän vakava asema, nimenomaan kovalla
tuulella, on välttämätön. Jos mahdollista, on kii-
kari liian suuren liikkumisen estämiseksi tuettava
asettamalla se käsivarrelle.

Laukauksien tähystäminen
Yleistä.

437. Laukauksien tähystäminen tarkottaa nii-
den aseman määräämistä maalin suhteen. Sivut-
tainen asema voidaan mittauksien avulla määrätä,
mutta pitkittäistä asemaa ei tavallisesti voida
varmasti määrätä. Siksi luodin maalista pi-
tuussuunnassa tapahtuvanpoikkeuksen selville saa-
minen rajottuu tavallisesti vain siihen, että voi-
daan tarkastaa, sattuvatko luodit maalin eteen
vai taakse.

438. Jos savupilvi peittää maalin joko koko-
naan taiosaksi, niin luoti on sattunut maalin eteen;

Kuva 40.
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jos taas maali peittää savupilven, on se sattunut
maalin taakse.

439. Savupilven asema maalin suhteen on vää-
rän arvostelemisen välttämiseksi heti sen ilmesty-
essä tarkattava, erittäinkin tuulisella säällä. Siitä
huolimatta on usein edullista maalin tarkemmaksi
määräämiseksi seurata savupilven kulkua kauem-
min. Tähystykselle siitä myöhemminvoi olla vain
hyötyä tuulen ollessa sivulta.

440. Jos laukaukset sattuvat maalin eteen tai
taakse, niin voidaan yleensä vain sellaiset sattumis-
ia räjähdyspisteet tuntea, jotka ovat niinmatalalla,
että niiden savupilvet heti voidaan asettaa maalin
yhteyteen,verrata niiden asemaa maaliin.(Tähystys-
kelpoiset räjähdyspisteet).

441. Laukausten aseman määräämistä autta-
vat luotien aikaansaama vaikutusf räjähdys-
kappaleidensinkoaminen ja savupilven varjo. Rä-
jähdyskappaleiden iskeminen maalin takana ei
kumminkaan todista, että räjähdyspiste on maalin
takana (kuv. 46).

Kuva, 47.

Haubitsin gr. as. ja molempien tykkien pitkän
gr. as. räjähdyskappaleidenosuminen maalin eteen
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ei myöskään takaa, että räjähdyspiste on maalin
edessä (kuv. 38).

442. Sattumat, tunnetaan vain niidenvaikutuk-
sesta maaliin.

443. Ammuttaessa nousevalla maalla oleviin
maaleihin näkyvät maalin edessä (takana) olevat
sattumispisteet maalin alapuolella (yläpuolella).
Sen lisäksi on otettava huomioon, että luotien lento-
rata, vaikkapa sattumispisteet ovatkin likellä maa-
lia, kuitenkin oleellisesti voi olla liian lyhyt tai
pitkä. Sattumispisteiden välittäminen tähtäyslinjalle
antaa tähän selvyyden (kuvat 47 ja 48).

Kuva. 48.

lähtäysliriia

MA Tähystetty poikkeus. ME Tähtäyslinjalla
esiintyvä poikkeus.

Samoin on huomattava, että maanpinnan laskeu-
luessa, nimenomaan vuoristossa, jo pienikin etäi-
syyden tai nousukulman suureneminen voi ampu-
mamatkaa suurentaa hyvin paljon (kuv. 40).

Tarkat tulokset saadaan lentoratataulukoista.
444. Laukauksia, joiden asemaa maaliin näh-

den ei varmasti tunneta, ei ampumamenetelmää
määrättäessä saa ottaa huomioon, vaan ovat ne pi-
dettävät epäselvinä.
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Epäselvän tähystyksen välttäminen hakuam-
munnan aikana on sen nopealle kululle erittäin tär-
keä. Riippuensyistä on seuraaviakeinojakäytettävä:

a) Etäisyyttä muutettava tai väliaikaisesti
siirryttävä as. tuleen, kun is. laukaukset täy-
dellisesti jäävät näkyvistä; räjähdyspistettä
kohotettava as. tulessa.

b) Räjähdyspistettä laskettava, kun se on liian
korkealla.

o)Siirrettävä laukaukset linjalle patteri
maali, kun ne ovat sivulla.

d) Käytettävä ryhmätulta, kun yksityislaukauk-
set eivät kyllin selvästi esiinny; sen lisäksi
tuli yhdistettävä.

e) Vyörytnlta, ryhmä- tai yksittäistulta, räjäh-
dyspistettä tuntuvasti kohotettava, otettava
tuliloma, kun toisten patterien laukaukset
osuvat maalin alueelle.

445. Huonosti näkyvät maalit selvenevät usein,
kun ammutaan joku laukaus niiden taakse. Välistä
on sopivaa käyttää vuorotulta ja jakaase samalla.
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446. Is. laukauksia tähystettäessä on lisäksi
tarkattava luotien kimmoaminen. Niiden räjähdys-
pisteiden näkyminen maalin takana ei suinkaan
osota, että sattumispiste on maalin takana.

Hid. ammutut laukaukset usein näyttävät siltä
kuin ne eivät räjähtäisi, savupilven ja sirpaleiden
kokonaan peittyessämaahan.

447. As. laukauksia tähystettäessä, ovat mata-
lat räjähdyspisteet erotettavat iskupisteistä.

Iskupisteinä räjähtävät laukaukset anta-
vat likaisen, pitkin maata hajoavan savupilven,rä-
jähdyspisteet useimmiten pyöreän ja sakean.

Rajah d,yskork,e, vd en arvostelemine n.

448. Räjähdyskorkeuden arvosteleminen kau-
koputken viivalevyn avulla on vain silloin mahdolli-
nen,kun tähystys toimitetaan patterista tai sen lähel-
tä, samalta korkeudelta.Myöskin silloin on sopivaa
viivalevynkorjausjaotuksen yksi osa välittää taus-
taan ja sen avulla verrata räjähdyskorkeus.

449. Räjähdyskorkeus on oikea (o), kun räjäh-
dyspiste sattuu viivalevynkoko ja puoli-osan välil-
le. Jos se on yläpuolella,on se korkea (k); jos se on
alapuolellase on matala (m). Alapuolella maalia
olevat räjähdyspisteet merkitään a. m.

450. Tavallisesti kuitenkin täytyy tyytyä muis-
ta seikoista päättämään oikea räjähdyskorkeus.

Oikea, s. o. vaikutukselle sopiva, on räjähdys-
korkeus silloin,kun ammuttaessa joukko laukauksia
(4— 6) näistä yksi räjähtää maassa; se on sopima-
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ton, kun yksikään laukaus ei räjähdä maassa
tai useammat kuin yksi sen tekevät.

451. Vain poikkeustapauksessa ja lyhyillä etäi-
syyksillä voidaan oikeita räjähdyskorkeuksia käyt-
tää tähystykseen. Hakuammunnassa ovat räjähdys-
pisteet tavallisesti laskettavat niin alas, että saadaan
puoleksi ilmassa, puoleksi maassa olevia räjähdys-
pisteitä. Säätäjän tällöin osottama asento on nimel-
tään „haarukka-asento".

452. Arvosteltaessa räjähdyskorkeutta isku-
sytyttimenä räjähtävien luotien saltumispisteiden
mukaan on huomattava seuraavaa:

Sattumispiste maalin takana osottaa, että myös-
kin räjähdyspiste sijaitsisi maalin takana. Sitä-
vastoin ei maalin edessä oleva sattumispiste todista
vielä, että räjähdyspiste myös olisi maalin edessä.

Hakuammunnassa voidaan maalin edessä ole-
via sattumispisteitä sentähden käyttää hyväksi vain
silloin,kunne varmuudella on tähystetty olevan jok-
seenkin kaukana edessä, taikunsama säätäjän asen-
to on jo antanut räjähdyspisteitätaikka tömäsäätä-
jän asento otettiin käytäntöön,koska yhtä osaa kor-
keampi asento antoi liian korkeita räjähdyspisteitä.
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Räjähelys m,atk an ar nostele mi,nen.
453. Räjähdysmatka voidaan joko arvioida

jostakin sivulla olevasta tähystyspaikasta tahi mit-
taavat sen mittaus joukot. As. tulta ei voi tähystys-
palloista eikä lentokoneista tähystää.

454. Jonkunlaisen kuvan räjähdysmatkan pi-
tuudesta antaa räjähdyspisteiden luku, jotka jolla-
kin etäisyydellä sattuvat maalin eteen ja taakse.

Räjähdysmatka on sopiva, kun varmasti huo-
mataan vaikutus tahi räjähdyskappaleidennähdään
lyövän sekä maalin eteen että taakse, tahi

a) kun shr. as. tulessa jollakin etäisyydellä nel-
jästä laukauksesta vain yksi on maalin takana,

kaikki muut edessä,
taikka kun jollakin etäisyydellä kaikki lauka-

ukset ovat maalinedessä, mutta 50 m suuremmalla
etäisyydellä enemmän kuin yksi laukaus on maalin
takana;

b) kun gr. as. tulessa puolet kaikista laukauk-
sista on maalin takana, puolet edessä.

Räjähdysmatka on sopimaton:
a) kun shr. as. tulessa neljästä laukauksesta

useammat kuin yksi ovat maalin takana,
tahi kun 50 m suuremmalla etäisyydelläkaikki

laukaukset vieläkin ovat maalin edessä;
b) kun gr. as. tulessa kaikki laukaukset ovat

jokomaalin edessä tahi takana.
Jos vaikutusammunnassa gr. as. tulessa kah-

della perättäisellä etäisyydellä esiintyy räjähdyspis-
teitä vain maalin edessä (takana) rinnan epäselvien
kanssa, niin lyhempi (pitempi) etäisyys on sopima-
ton.
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Tähystys sivulla olevasta tähystys-
paikasta.

455. Tähystäminen sivulla olevasta tähystys-
paikasta vaatii tottunutta näennäisen sivupoikkeuk-
sen arvioimista. Kuta kauempana sivulla tähystys-
paikka on ampuma-asemasta, sitä vaikeampaa arvi-
oiminen on. Täytyy olla selvillä,miltä liian lyhyellä
ja liian pitkällä etäisyydellä ammutut laukaukset
näyttävät sivusuunnan ollessa oikean ja miltä sil-
loin, kun laukaukset sivuttainkin osuvat ohi (kuv.
51 ja 52).

Kuva 51.

Liianpitkä
I
I
I MaaliI
II
II

11 f

I / /*// / /// / /// / /////// / /////////////
11//11///jf Tähystäjä

/

Liianlyhyt

.\\Patteri
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Kuva 52.

2/aukaus32QQ.

Tähystäjä %Patteri
456. Tähystäjän täytyy kartallemerkitä näkö-

linja ja ampumalinja. On sopivaa ensiksi tehdä pi-
tuussuunnassa tarpeelliset korjaukset ja sitten kor-
jata sivupoikkeus. Tarkotuksenmukaista kuitenkin
on, sivupoikkeuksen ollessa suuren, välillä tämä
poistaa ja sitten vasta tehdä etäisyyskorjaukset. Yht-
aikainen etäisyys- ja sivukorjauksien tekeminen joh-
taa usein puutteelliseen,väärään hakuammuntaan.

457. Patteritasoa tai karttakulmamittaria
käytettäessä määrää tähystäjä laukauksen paikan
kartalla ensiksi mittaamalla sen paikan omasta
tähystyspaikastaan ja sitten astekaaren avulla las-
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kee tarpeellisen sivukorjauksen seuraavaa laukausta
varten.

Ampumamenetelmät.
Yleistä.

458. Vain siilon voidaan ammuttaessa olla vai-
kutuksesta varmoja, kun ammuttava maali voidaan
tähystää tai kun vaikutusammuntaa varten tarvitta-
vat perusteet on voitu edelläkäyneen hakuam-
munnan kautta saada selville.

459. Ennen jokaista vaikutusammuntaa toimi-
tetaan sentähden säännöllisesti hakuammunta.Kuta
lyhempi molempien välillä oleva väliaika on, sitä
todennäköisempion saavuttaa hyvä vaikutus. Jos
vaikutusammunta tapahtuu vasta myöhemmin,niin
on hakuammunnan kautta saavutetut tulokset, jos
olosuhteet sen sallivat, kerta vielä tarkistettava. Ai-
nakin ovat sään vaikutukset mahdollisimman sa-
malla etäisyydellä ja samassa suunnassa olevan
maalin avulla saatavat selville ja otettavat huo-
mioon.

460. Hakuammuntaa ei toimiteta yleensä 600
m lyhemmilläetäisyyksillä ammuttaessa. Myöskin
voi se jäädä pois,kun satunnaisia maaleja ammut-
taessa on pelättävissä maalin katoaminen hakuam-
munnan aikana. Edellytyksenä tällöin on, että
etäisyys tiedetään.

461. Vaikutusammunta maaleihin, joihin
hakuammuntaa ei ole tapahtunut eikä tähystys ole
mahdollinen, antaahuonoja tuloksia ja siksi sitä on
vältettävä. Vain silloin siihen on sopiva ryhtyä,
kun ampuma-asema ja maali voidaan tarkalleen
määrätä kartalla ja aikaisemmin tapahtuneen am-
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munnan avulla toiseen kartalla merkittyyn maaliin
on lentorata ja säänvaikutukset saatu selville

462. Varovaisen tulenjohdon on sentähden huo-
lehdittava, että todellakin on olemassa myöskinni-
menomaan asemasodassa tarpeellisen häiritsemis-
tulen onnistumisen edellytyksiä. Usein on mahdol-
lista maa- tahi ilmatähystystä käyttäen toimittaa
hakuammunta sellaisiin seudulla näkyviin pistei-
siin, joidenkautta vihollisen täytyy kulkea, tahi sel-
laisille teille, joilla tunnetusti vihollisen liikennettä
esiintyy.

Hakuammunta.
463. Hakuammunnassa riippuu ampumamene-

telmä yksityislaukauksen tähystämisestä. Se käsit-
tää sivusuunnan ja etäisyyden sekä as. ammunnas-
sa myöskin säätäjän aseman tahi palopituuden sel-
villesaamisen.

Sulku-, hävitys- ja häiritsemistulen edellä käypä
hakuammunta suoritetaan sekä is. että as. tulta
varten.

Is. tulella tapahtuvan hakuammunnan avulla
määrätään tarkkaan lentorata, as. tulella rajat, joi-
den sisällä maalion, sekä vaikutukselle sopiva sää-
täjänasema ja palopituus.

Hak v amm n n t a is . tulta kay t ta e n.
464. Ampuminen alotetaan säännöllisesti yh-

dellä tykillä vähentäen arvioidusta, mitatusta tahi
muutoin selvillesaadusta etäisyydestä 100 m.

464a. Ensiksi täytyy laukaukset sivuttain saa-
da osumaan niinkuin tähystykselle on sopivinta.
Tarkotuksenmukaista on epäsuorassa suuntauksessa
aulaa alussa korjaukset koko patteria varten.

Sotilaskäsikirja. 3. Osu. i">i.*>
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465. Jos yksi laukaus sattuu maalin eteen
(taakse), niin etäisyyttä suurennetaan (pienenne-
tään), kunnes maali on suljettu kahden etäisyyden— lyhyen ja pitkän haarulckaetäisyyden — väliin.

Tuntuvia korjauksia on käytettävä, yleensä ei
200 m pienempiä.Kuitenkin on koetettava muodos-
taa haarukka mahdollisimmannopeasti.

466. Jos on ammuttava maalin läheisyydessä
olevien omien joukkojenyli, niin alotetaan ampumi-
nen arvioitua etäisyyttä suuremmalla etäisyydellä
ja muodostetaan haarukka sitä vähitellen lyhentä-
mällä.

467. Paikallaan oleviin maaleihin muodoste-
taan 50 m haarukka, liikkuviin maaleihin 100— 400
m haarukka.

468. Hakuammuntaa seuraa taistelutilanteen
mukaan joko välittömästivaikutusammunta tahi tar-
kistetaan lentoradan asema „jonoammlinnalla". Len-
torata on sopiva, jos 6:sta laukauksesta 2— 4 sattuu
maalin eteen.

469. Jonoammunta alotetaan yksittäistulessa
saavutettujen haarukkalaukauksien tähystyksen mu-
kaan haarukan keski- tai toisella rajaetäisyydellä ja
joko käyttäen koko patterin vuorotulta tahi yhtä
tykkiä. Niin pian kuin havaitaan, ettei oikeaa suh-
detta saavuteta, mikä on mahdollista jo 3 liian ly-
hyen tai liian pitkän laukauksen jälkeen, niin muu-
tetaan etäisyyttä 50 m. Jos tämä korjaus osottau-
tuu liian suureksi, niin siitä vähennetään tai siihen
lisätään 25 m.

470. Jos kahdesta 25 m toisistaan eroavasta
etäisyydestä toinen antaa liianuseita lyhyitä, toinen
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liian useita pitkiä laukauksia, niin ammutaan vuo-
rotellen molemmilla etäisyyksillä.

471. Jos jonoammunnasta selviää, että haa-rukka on väärin ammuttu, niin on se muodostettavauudelleen.
472. Jos tähystysvaikeudet hidastuttavat haa-rukan muodostamista aijottuihin rajoihin, niin täy-tyy, taistelutilanteen vaatiessa pikaista vaikutusta,

tyytyä laajempaan haarukkaan.

Hakuammunta as. tulta käyttäen.
473. Paikallaan olevia maaleja vastaan muo-

dostetaan haarukka as. laukauksilla, sittenkun sivu-
suunta ja tähystyskelpoisia räjähdyspisteitä on saa-tu, samojen perusteiden mukaan kuin is. tulessakin
(464—468). Paikallaan oleviin maaleihin muodoste-
taan 100 m ja liikkuviin maaleihin 100—400 m haa-
rukka.

474. Haarukka-aseman nopeaksi saavuttami-
seksi onampumaetäisyyden ja palopituuden välinen,
odotettavissa oleva tai tunnettu ero poistettava am-
pumisen alussa säätäjän korjauksilla.

475. Molemmat laukaukset on koetettava tähys-
tää; poikkkeustapauksessa, tehtävän hidastuessa tahi
toisen laukauksen näkyessä epäselvästi, ovat kor-
jaukset tehtävät yhden laukauksen perusteella.

476. Jos saadaan tähystyskelpoisia räjähdys-
liisteitä,onsäätäjän aluksi annettavaolla ennallaan.Jos saadaan 2 sattumispistettä tahi räjähdyspisteet
ovat liian korkealla,niin säätäjän asento muutetaan,
dos tällöinkorjaus 1 nosto osottautuu liian suureksi,
niin on edellinen säätäjänasento pidettävä haa-
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rukka-asentona; jos taas korjaus 1 lasku on liian
suuri, niin tämä on silloin haarukka-asento.

477. Ennenkun haarukka on muodostettu, on
sattumispisteistävain hyötyäsilloin,kun ne tähyste-
tään takana tahi kauempana edessä. Etäisyys, joka
on antanut sattuman tai, ammuttaessa kaksoislau-
kaus, toinen on maalin edessä, toinen sen takana,
voidaan pitää lyhyenä haarukka-etäisyytenä.

478. Tähystyksen tapahtuessa epäsuotuisissa
olosuhteissa voidaan räjähdyspisteitä haarukka-
asemasta laskea vielä 1 osa. Kuitenkin on tässä
meneteltävä varovasti, sillä liian alas laskeminen
voi myöhemmin jälleen kohotettaessa johtaa yli-
ampumiseen.

Vaikutusammunta.

Pyrkimys vaikutusammuiinan nopeaan avaa-
miseen ei saa estää haarukkalaukauksien varmaa
tähystystä. Leveä, mutta varma haarukka on pa-
rempi kun epäselvästi tähystetty kapea. Jälkimäi-
nen asettaa vaikutusammuiinan tuloksen kysymyk-
senalaiseksi, kun se edellisessä tapauksessa vain vii-
västyy.

Vaikutusa m,m v n t a is. tulta k äyttäen.
479. Ensimäisen etäisyyden vaikutusammun-

taa varten määrää, onko ja kuinka tarkasti haku-
ammunta ensiksi toimitettu.

480. Jos ennemmin on tapahtunut vain yksi
haarukka-ammunta, niin vaikutusammunta vyöry-,
ryhmä- ja vuorotulessa alotetaan haarukan keski-
tai toisella raja-etäisyydellä.
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481. Ammuttaessa maalin läheisyydessä olevien
omien joukkojen yli alotetaan ammunta pitemmällä
rajaetäisyydellä.

482. Tehdään 50 ja 25 m korjauksia, kunnes
laukaukset sattuvat tasaisesti maalin eteen ja taakse
(sopiva etäisyys).

Jos edelleen ammuttaessahavaitaan, etteisopiva
etäisyys anna hyviä tuloksia, on se korjattava.

483. Jos lentorata jonoammunnan kautta on
tarkistettu, niin alotetaan vaikutusammunta ryhmä-
ja vuorotellessa sopivaksihavaitulla etäisyydellä.

484. Ampumisenedelleen jatkuessa on etäisyyt-
tä suurentamalla tai pienentämällä25 m kerrallaan
liidettävä huoli siitä, että laukaukset sattuvat tasai-
sesti maalin eteen ja taakse.

485 Ammuttaessa maaleihin, joita ei voida
tähystää, sekä miehitettyjä paikkakuntia ja metsiä
vastaan hajotetaan tuli käyttämällä useampia etäi-
syyksiä maalin alan mukaan.

On sopivaa ensiksi ampua 100-lukuun päätty-
villä ja sitten välietäisyyksillä.

486. Vaikutusammunnassa liikkuviin maalei-
hin valitaan etäisyys haarukkalaukauksien ase-
man, maalinliikkeensuunnan ja nopeudenmukaan.

Vain tuntuvien muutoksien kautta saavutetaan
menestystä. Liian aikainen ja suuri lyhentäminen
maalin lähestyessä ja myöhäinen ja pieni lisäys sen
edetessä usein vähentävät vaikutusta.

487. Maalin ollessa aina 600 m etäisyydellä
alotetaan tuli arvioidulla etäisyydellä ryhmä-
tai vyörytultakäyttäen. Korjaukset tehdään tähys-
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tyksen mukaan, maalin liikkuessa liikkeen suunnan
ja nopeudenmukaan.

488. Maalin ollessa 300 m lähempänä ammu-
taanpikatulta punaistamerkkiä käyttäen.
Vaikutusammunta as. tulta käyttäen.

489. As. tulta käyttäessä alotetaan vaikutus-
ammunta paikallaan oleviin maaleihin, vaik-
kapa sitä varten haarukka aikaisemmin onkin am-
muttu, shrapnellejaammuttaessa 100 m ja granaat-
teja amuttaessa 50 m lyhyttä haarukkaetäisyyttä ly-
hyemmällä etäisyydellä. (Vaikutusammunnanperus-
etäisyys).

490. Perusetäisyydestä lähtien lisätään kunkin
vuoron, vyöryn tai ryhmän jälkeen etäisyyttä siksi,
kunnes shrapnellitulessa yksi, granaattitulessa use-
ampien laukausten on varmasti havaittu räjähtävän
maalin takana.

Jos haarukka tällöin osottautuu vääräksi, on se
uudelleen muodostettava.

Näin saaduilla etäisyyksillä, joiden luku riip-
puu tähystyksestä, maalin alasta ja rintamasuun-
nasta, jatketaan tulta edelleen.

491. Yhtaikaa kohotetaan samoin räjähdyspis-
teitä niin, että niiden korkeus on oikea. Haarukka-
asennosta 1osan korottaminentavallisesti riittää.

Ammuntaa jatkettaessa ovat räjähdyspisteet
jälleen pidettävät oikealla korkeudella.

492. Jos tähystettäessä haarukkalaukauksilla
on tarkkaan määrätty maalin asema haaru-
kan sisällä,niin voidaan ampuminenalottaa lyhyem-
miltä etäisyyksiltä jollakin muullakin etäisyydellä
kuin perusetäisyydellä.
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493. Jos ennen as. tulta on ammuttu is. tulella,
niin alotetaan ammunta sopivaksihavaitulla etäisyy-
dellä ja menetellään kohdan 500 mukaan.

494. Jos tunnetaan, että jollakin etäisyydellä
räjähdysmatka on sopimaton, niin ei sillä etäisyy-
dellä enää ammuta.

495. Jos varmasti tunnetaan, että räjäh-
dysmatka jollakinetäisyydelläonsopiva,niin ammu-
taan shr. as. tulessa sillä yksin,kunnes tähystys osot-
taa toisen etäisyyden ottamisen tarpeelliseksi. Gr.
as. tulessa on sopivaksi tunnetun etäisyyden ohella
käytettävä 25 m lyhempää ja 25 m pitempää etäi-
syyttä.

496. Kauemman aikaa ammuttaessa on räjäh-
dysmatka tarkistettava laskemalla räjähdyspisteitä
alemmaksi. Varma tulos saavutetaan vain vähin-
täänkin kahta etäisyyttä käyttäen. Tällöin on huo-
mattava, että lyhyt etäisyys, joka laskemisen jälkeen
antaa vain sattumispisteitä, räjähdyskorkeuden ol-
lessa oikean kuitenkin voi olla liian pitkä.

497. Ennenkun ryhdytään vaikutusammuntaan
maaleja vastaan, joita ei voida tähystää, on etäisyys
ja säätäjän asema otettava selville maalia peittävän
suojuksen tahi jonkun maalin läheisyydessä olevan,
kartalla tarkasti määrättävän pisteen avulla. Hajo-
tusetäisyyksiä valittaessa ovat kartalta niitatutsivu-
poikkeus ja etäisyysero otettavat huomioon.

Jos maali on huomattavasti alempana sitä peit-
tävää suojusta, on räjähdyskorkeutta aika-ajottain
laskettava.

498. Ammuttaessa maaleihin, joita ei voi-
da tähystää, hajotetaan tuli käyttäen useampia otäi-
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syyksiä, joiden luku riippuu ammuttavan alan pi-
tuudesta. Sopivaa on ensiksi ampua 100-lukuun
päättyvillä, sitten välietäisyyksillä.

Jos maalin arvellaan olevan sellaisessa paikassa,
joka on huomattavasti ylempänä tai alempana pat-
terin asemaa, on tämä' libellin ja säätäjän asemia
valittaessa otettava huomioon.

499. Ampuminen liikkuvia sekä 600 m lähem-
pänä olevia maaleja vastaan tapahtuu samoin kuin
is. tulessa (kts. 487).

Siirtyminen vaikutusammunnassa is. tulesta
as. tuleen ja päinvastoin.

500. Siirryttäessä shr. as. tuleen alotetaan am-
puminen is. tulelle sopivalla, gr. as. tuleen 50 m
suuremmallaetäisyydellä.

Tähystyskelpoisilla räjähdyspisteilläon etäisyys
ensiksi tarkistettava.

Tällöin tarvittavien säätäjäkorjauksien sovitta-
miseksi on kutakin yhtä laskua varten lisättävä 50
m, kutakin nostoa varten vähennettävä 50 m. Jos
räjähdysmatka osottautuu sopimattomaksi, niin on
lyhempiä tai pitempiä etäisyyksiä käytettävä. Sen-
jälkeen on räjähdyspisteitä tarpeen vaatiessa koho-
tettava.

Jos varmasti tunnetaan, että räjähdysmatka
jollakin etäisyydellä on sopiva, niin menetellään
kohdan 495 mukaan.

501. Jos sopivaa etäisyyttä is. tulessa ei vielä
ollut saatu selville, niin tarkistetaan is. haarukka
tähystyskelpoisilla räjähdyspisteillä, jolloin säätä-
jänkorjauksia varten tarvittavat etäisyyden muutok-
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set tapahtuvat kohdan 500 mukaan. Silloin mene-
tellään kohtien 489— 499 mukaan.

Siirtyminen is. tulesta as. tuleen voidaan suo-
rittaa nopeasti silloin,kun korkeuskulma ennen is.
tulen alkamista on likipitäin saatu selville ja otettu
huomioon.

As. tulesta is. tuleen.
502. Ampuminen alotetaan sillä etäisyydellä,

joka as. tulessa voidaan pitää is. tulta varten sopi-
vana. Korjaukset suoritetaan, kuten kohdissa 469—
471 ja 482—484 on selitetty.

Laaka-ammuntahid. gr. is.
a) Kimmoav a' t ammuk se t.

503. Kimmonneiden luotien räjähdyspisteiden
avulla muodostetaanhid. is. tulessa, yhdellä jaoksel-
la ampuen, 100 m haarukka kohtien 464— 468 mu-
kaisesti.

Vaikutusammunta alotetaan haarukan keski-
etäisyydellä ryhmä-, vuoro- taivyörytulella.

504. Jos räjähdyspisteitä ei voida asettaa maa-
lin yhteyteen,niin muodostetaan tav. is. tulella 50 m
haarukka.

Vaikutusammunta hid. is. alotetaan sitten lyhy-
ellä haarukkaetäisyydellä.

505. Etäisyyttä muutetaan siksi, kunnes räjäh-
dyspisteet ovat sopivia (354 b).

506. Jos tähystys ei ole varma, niin ammutaan
paitsi keskietäisyydellä lisäksi lyhemmillä ja pitem-
millä. Sopimattomaksi huomattuja etäisyyksiä ei
sittemmin enää käytetä.
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b) Miina-ammvn ta.
507. Tav. is. tulta käyttäen muodostetaan yh-

dellä tykillä joko 50 m haarukka 464— 468 kohtien
mukaisesti tai otetaan selville sopivia etäisyys jono-
ammunnalla 470— 472 mukaan.

508. Vaikutusammunta hid. alotetaan joko haa-
rukan keskietäisyydellä tai sopivaksi tähystetyllä
etäisyydellä.

509. Etäisyyden muutokset toimitetaan kohtien
482— 484 mukaan. Tällöin ilmenevät kimmonneet
räjähdyspisteet ovat käytettävät ampuessa hyväksi,
ottamalla huomioon kimmoamismatka.

510. Jos hid. laukauksien asemasta ei saada
täyttä varmuutta, niin on ammunnan jatkuessa etäi-
syys aika-ajoittain tav. laukauksilla tarkistettava.

Haubitsien kaariammunta.
Is. tuli.

511. Ampuminen toimitetaan yhdellä tykillä;
voidaan ladata vain tykittäin tarpeettomien jälkilau-
kausten välttämiseksi.

512. Laaka-ammunnalla muodostetaan sään-
nöllisesti 200 m haarukka, siirrytään sitten kaari-
ammuntaan haarukan keskietäisyydellä ja muodos-
tetaan 50 m haarukka kohtien 464— 468 mukaan.

513. Sitten otetaan koko patteria käyttäen sel-
ville sopiva etäisyys kohdan 482 mukaan ja siirry-
tään tällä miinavaikutusta haluttaessa hid. tuleen.

514. Jos ammuntaa jatkettaessa sopiva etäi-
syys ei anna tuloksia, niin on se korjattava. Am-
muttaessa hid. on etäisyys aika-ajoittain tarkistet-
tava tav. tulella.
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As. tuli
515. Hakuammunta is. tulella 511 ja 512 koh

tien mukaan.
516. Palopituuden selville saamiseksi siirry-

tään pitkästä haarukkaetäisyydestä as. tuleen.
Etäisyyttä vastaava palopituus otetaan ampu-

mataulukosta.
517. Välittömillä säätäjän korjauksilla järjes-

tetään räjähdyskorkeus sellaiseksi, että 4 laukauk-
sesta 2 antaa sattumispisteen.

On otettava huomioon, että sytytinhajotus on
suurempi kuin laaka-ammunnassa. Ammunnan al-
kaessa ei sentähden pidä tehdä 100 m pienempiäpa-
lopituuden korjauksia.

518. Vaikutusammunta alotetaan pitkällä haa-
rukkaetäisyydellä vuoro-, ryhmä- tai vyörytulella.

Tehdään 25 tai 50 m korjauksia,kunnes räjäh-
dyspisteet sattuvat suunnilleen tasaisesti maalin
eteen ja taakse.

Useimmat esiintyvistä sattumispisteistä silloin
tulevat olemaan maalin takana.

519. Etäisyyden muuttuessa on vastaavapalo-
pituus haettava uudelleen ampumataulukosta.Aikai-
semmassa ammunnassa saadut palopituuden kor-
jaukset ovatkäytettävät hyväksi.

Panoksen muutos vaatii räjähdyskorkeuden
uudelleen järjestämistä.

Ampuminen kartan ja patteritason mukaan.

520. Ampumasuunnan kiinnittämistä kartan
tai patteritason avulla ei kenttätykistössäkään, ni-
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menomaan asemasodassa, saa laiminlyödä. Sitä-
paitsi voi sattua, että on ryhdyttävä ampumaan
maaleja sumuisella ilmalla, yöllä, ilman tähystystä
tai tähystyspaikan särkyessä, jolloin tarvittavia tie-
toja ei muuten saada.

521. Hyviä tuloksia on vain silloin odotetta-
vissa, kun kaikki mahdolliset syyt virheisiin ovat
poistetut.

Tällaisia syitä ovat:
Epätarkka taisteluaseman määrääminen (S. O.

344).
Epätarkka sivuetäisyyden tai ampumaetäisyy-

den mittaaminen patteritasolla.
Epätarkka sään vaikutuksien huomioonotto tai

niiden laiminlyönti (vähää ennen ampumista).
Väärin otettu pohjoisneulan tekemä poikkeus

tai pohjoisneulaosottaa väärin.
Tykin kääntämisestä johtuvat virheet jäävät

huomioonottamatta.
Etäisyyksien ero pääsuuntapisteen ja maalin

välillä on suuri.
Yksityisten tykkien hajotus on jäänyt huomi-

oon ottamatta.
Ammutaan toisella luotilajilla tai toisenlaisesta

metallista valmisteluilla sytyttimillä,kuin millä ha-
kuammunta on toimitettu.

522. Liikuntosodassa ovat yleisesikunnan kar-
tat perustana.

Asemasodassa valmistetaan ampuma-asemaa
(myös vahvistuspatteria ja vara-asemaa) sekä tähys-
tyspaikkaa vartenpatteritaso, jolla molemmatpaikat
ovat tarkkaan mitatut (kts. S. O. 335). Tähystys-
paikassa oleva taso on varustettava kahdella aste-
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kaarella (1 ampuma-asemaa,1 tähystyspaikkaa var-
ten).

523. Tasolle ovat kaikki alueella esiintyvät
tärkeät maalit ja merkkipisteet merkittävät. Pää-
suuntapisteeksi (P. P.) on mahdollisuuden mukaan
valittava omaan tähystyspaikkaan selvästi näkyvä
ja erotettava,etäinen — mutta as. laukauksilla saa-
vutettava — tasolla tarkkaan määrättävä merkki-
piste. Pääsuuntapisteen tulee olla mahdollisimman
tarkasti patterin perussuuntalinjalla. Pääsuunta-
pisteen kautta saadut tulokset ovat usein, erittäin-
kin pitkien tulilomien ja suurten sään vaihdoksien
jälkeen, tarkistettavat.

524. Ensimäisen sivusuunnan kiinnittäminen
pääsuuntapisteelle tapahtuu kartalla karttakulma-
mittarilla, patteritasolla pohjoisneulamenetelmää
(S. O. 340) tai sitten suuntani.]'ähdyspisteitä käyt-
täen ampumalla. Maalin etäisyys mitataan kartalta
tai patteritasolta.Korkeuskulma lasketaan kartalta,
lentorataa suojuksen yliampumista varten koetel-
laan. (S. O. 325).

Pääsuuntapisteeseen tulee kunkin tykin ampua
erikseen sekä is. että as. tulta, ja on tällöinkutakin
tykkiä koskevat hiukan toisistaan eriävät etäisyy-
det ilmoitettavat aina kysymyksessä olevalle tykille
maalikirjaan merkitsemistä varten, josta tykinjoh-
tajan seuraavissa ammunnoissa tulee ottaa eroa-
vaisuus huomioon.

525. Kartalla tai tasolta mitattu etäisyys tulee
vaikutusanimu linassa hajotuksen keskietäisyydeksi,
riippuen hajotusetäisyyksien luku maalin pituu-
desta. Hajotusetäisyyksien väli is. ja gr. as. tulessa
on 50, shr. as. tulessa 100 m.
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Asianhaaroista riippuen voidaan myöskin väli-
etäisyyksillä ampua. Hajotusetäisyyksien säännö-
tönmuuttelu on ilmoitettava.

526. Pääsuuntapisteen ammuttu suunta on
heti patterin maalikirjaan merkittävä (S. O. 348),
samoin sään vaikutuksista johtuva kartalta mitatun
ja ampumallasaadun etäisyyden ero.

527. Sivusuunta muihin maaleihin kiinnite-
tään sivukorjauksilla pääsuuntapisteestä tai komen-
tamalla kysymyksessä olevaa maaliakoskeva piiru-
luku; uuden suunnan tarkistus voi tapahtua patte-
rista ampumalla yksityisiä korkeita räjähdyspis-
teitä.

528. Kun suuret tykin sivulle-kääntämiset
ja läheinen kiinnityspiste muuttamallakaukoputken
asemaa aiheuttavat virheitä, tuleeT2ottaa vielä toi-
nenkiinnityspiste ja sitenpoistaavirheet (S. O. 299).

529. Etäisyydeksi uuteen maaliin otetaan kar-
talta saatu etäisyys lisäämällä siihen tai vähentä-
mällä siitä pääsuuntapisteen ammunnan kautta
saatu, sään vaikutuksista johtuva eroavaisuus ot-
tamalla huomioon pääsuuntapisteen ja uuden maa-
lin etäisyyksien ero.

530. Ammuttaessa ilma- tahi mittatähystyksen
mukaan otetaan vain ensimäinen sivusuunta ja etäi-
syys kartalta; korjaukset tekee patterinjohtaja tä-
hystäjältä saamiensa ilmoitusten perusteella.

Ampuminen satunnaisiin maaleihin.
531. Satunnaiset maalit ovat sellaisia, joita on

tilaisuus ampua vain lyhyt aika.
532. Satunnaisiin maaleihin on sopivaa

laajan haarukan muodostettua ampua ilman tähys-
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tystä hajotustulta nopeasti, ryhmittäinlisäten tai vä-
hentäen etäisyyttä 100 tai 200 m kerrallaan. Ensi-
mäisen etäisyyden määrää haarukkalaukauksien
asema. Lyhentäminen kohdan 489 mukaan on usein
tarpeellista.

533. Jos etäisyys tunnetaan varmasti (aikai-
semman ammunnan tai tarkan kartalla tehdyn mit-tauksen avulla), niin haarukan muodostaminen jää.
Sään vaikutukset ovat otettavathuomioon.

534. Jos ei ole aikaa haarukan muodostami-seen,niin ammutaanporrastulta.Sarjojen nopea toi-siaan seuraaminen tähystystä odottamatta ja oikea
säätäjän asento ovat tarpeelliset.

Kun aikaa on kylliksi, on ammuntaan valmis-
tauduttava määräämällä laukaistavaksi aijottujen
luotien luku ja laji sekä etäisyydet ja asettamalla
sytyttimet. Ampuminen tapahtuu pikatulella (tuli-
yllätys).

Ampuminen pimeässä.
535. Jos maalialuetta valaisee valonheittäjä,

tulipalo j. n. e., niin on mahdollista ampua maaleja
samoin kuin päivälläkin.

536. Jos patterin käytettävänä on valonheit-täjä, niin on molempien johtajien välille laitettava
varma yhteys valokulman suuntaamista varten.

537. Ampuminen valonheittäjää käyttäen ta-
pahtuu parhaiten is. tulella; leikkaustuioksia on
käytettävä hyväksi, viiva-ammunta on tarpeellinen.
On koetettava ensiksi saada laukaukset osumaan
valokulmaan ja siitä maaliin.
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538. Usein on välttämätöntä yöllä ampua
myöskin ilman tähystystä (häiritsemistuli). Jos
mahdollista, on hakuammunta sitä varten toimitet-
tava jo päivällä; muuten onmeneteltävä kuten kar-
tan ja tason mukaan ammuttaessa.

539. Jos patterin tai yksityisten tykkien on
yöllämentävä taisteluasemaan, niin täytyy ensimäi-
nen suunta ja korkeuskulma kiinnittää aijotusta
asemasta, jos mahdollista jo ennemmin päivällä,
suuntauskehällä;muussa tapauksessa tapahtuu en-
simäinen suuntaaminen kuten ammuttaessa kartan
täi tason avulla. (A. O. 523).

Ampuminen vuoristossa.
540. ampumista varten vuoristo-

sodassa" antavat tiedon, onko maali yleensä saavu-
tettavissa, millä lentoradalla ja palopituudella se
voidaan saavuttaa ja voidaanko tykin ja maalin vä-
lillä olevan kukkulan yli ampua.

541. Nousukulma määrätään libellillä tai kul-
mamittarilla ja komennetaan asteissa tai sitä vas-
taavana etäisyytenä. Suuntausjalustaa käytettäessä
on säätäjä asetettava 0, libeili 30. Ammuttaessa
laaksoon, piipun suun laskiessa alapuolelle vaaka-
suoran, on kulmamittari tai suuntauskaan asetet-
tava ylösalasin ja lavetinperälujasti tuettava korke-
alle.

542. Räjähdyskorkeuden järjestäminen on
useimmiten aikaa viepää. Jos nopeaa vaikutusta
vaaditaan ilman että ennen vaikutusammuntaa on
voitu saada selville perusteita, niin on sopivinta,
käyttää is. tulta tai, sattumiskulmau ja maaperän
ollessa sopivan, kimnioamisvaikutusta.
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543. Paikallaan olevia maaleja vastaan muo-
dostetaan 50 m haarukka — myöskinvaikutusam-
muiinan seuratessa as. tulella — is. tulella yhdellä
tykillä; liikkuvia maaleja vastaan samoin 100— 400
m haarukka kohtien 464— 468 mukaan.

544. Mahdollisimman suuren tulokulman saa-
vuttamiseksi on kaarilaukauksissa kä}''tettävä
pienintä luvallista panosta.

545. Is. vaikutusammunnassa on meneteltävä
kohtien 479— 486 mukaan. On huomioon otettava
kohta 91.

546. As. vaikutusammunnassa käytetään alku-
etäisyytenä laaka-ammunnassa gr. as. lyhyttä haa-
iiikkaetäisyyttä, shr. as. 50 m sitä lyhempää.
lyhempää.

Kaariamm v n t a gr. as.
Hakuammunnassa ja vaikutusammunnassa on

käytettävä samaa luotilajia.
547. Ensimäiseksi palopituudeksi otetaan

suora etäisyys maaliin.
548. Muuten ammuntaa varten vuoristossa pi-

tävät paikkansa samat perusteet kuin tasaisella
maalla (511—519).

Taistelu panssarivaunuja vastaan.
549. Ampuminen voi tapahtua koko patterilla

tai likitaistelua varten varatuilla yksityisillä ty-
keillä.

Menestyksen ehtoina ovat varma etäisyyden ar-
vioiminen,selvät ja terävät komennot, nopeapäätös
tulen avaamisesta ja suorittamisestasekä koko mie-
histöltä vaadittava suurin nopeus ja tarkkuus.

Sotilaskäsikirja. 3. Osu. \\
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Kaikki silmiinpistävät pisteet seudulla, jotka
myöhempää ampumista varten voivat tulla kysy-
mykseen, ovat ennen tulen avaamista kartalta sekä
sivu- että pituussuunnassa määrättävät.

Ampuminen tapahtuu panssarigranaateilla is.
Sittenkun 50 m haarukka on muodostettu, siirry-
tään pikatuleen käyttäen tähystettyjen laukausten
asemasta riippuen toista tai toista haarukkaetäisyyt-
tä sekä laukausten luku määräten.

Pikatulen aikana on sopivaa antaa suuntaajan
itsenäisesti tähystää ja ilman komentoa tehdä pie-
nemmät korjaukset.

Ammuntaa jatkettaessa on maalin liikettä vas-
taavasti etäisyyttä korjattava.

Jos koko patteri ampuu,niin tapahtuu hakuam-
munta yhdellä tykillä. Sen päätyttyä siirtyy koko
patteri pikatuleen.

550. Kaasuammuntaa varten on olemassa eri
ohjeet.

551. Ammunta ilmassa oleviin maaleihn vaatii
erikoiskouluutusta.

4. Kevyt kenttähaubitsi 98. 09.
a) Putki.

Kevyen kenttähaubitsin 98. 09. putken muodos-
tavat: sisusputki, vahvistusputki, vahvikerengas, pei-
terengas, lisärengas, luisujalakset ja putkenkiinnit-
täjä.

Sisusputki on putkilaitoksen tärkein ja oleellisin
osa; siinä ovat rihlat ja sen takaosa ottaa vastaan




