
IV. Pioniiripalvelus.
1. Kenttävarustukset.

Yleistä.
Ennen maailmansotaa luultiin,että sodan rat-

kaisu tapahtuu liikuntasodassa,ettäkenttävarustuk-
sia olikäytettävä niinvähän kuin mahdollista, jottei
hyökkäysheriki niihin tukehtuisi. Edelliset sodat —
buuri- ja venäläis-japanil. sota — olivat asemasotia,
ensimäinen Balkaninsota loppui myös asemasotaan.
Näitä sotia pidettiinkuitenkin erikoisina laadultaan,
eikä niiden luultu kelpaavan esimerkiksi europalai-
siin sotiin nähden. Myös pidettiin pitkäaikaista so-
taa mahdottomana. Ratkaisun luultiin tapahtuvan
nopeasti. Maailmansota on kuitenkin näyttänyt,
kuinka helposti sota voi muuttua asemasodaksi.

Lapiota käytettiin jo sodan alussa, niin hyvin
puolustuksessakuinhyökkäyksessäkin.Kenttävarus-
tusten laatimista koskevat perusohjeet ovat kuiten-
kin muuttuneet. Saksalainen, ennen sotaa vallinnut
perussääntö, jonka mukaan rakennettiin vain yksi
kaikin keinoin varustettu asema, on osottautunut
vääräksi. Tämä perussääntö johtui siitä, että pitkä-
aikaista jäämistä samaan paikkaan ei pidetty mah-
dollisena ja että monen aseman ja etenkin etuvarus-
tuksen käyttäminen veisi osa-tappioihin. Pelättiin
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myös sitä, että miehistöperäytyisi ennenaikaisesti,
jos se tietäisi vielä toisen puolustuslinjan olevan ta-
kanaan. Myöskin on nykyisillä rintamilla esiintyvä
suunnaton tykkituli muuttanut perussääntöjä.Niin-
pä esim.Flanderin rintamalla v. 1917 eivät ensimäi-
sessä asemassa tule enää linjat kysymykseen, vaan
ensimäistä asemaa kutsutaan taisteluvyöhykkeeksi
(n. 3 km syvä), jossa ei puolusteta mitään erikoista
linjaa, vaan jossa taistelu tapahtuu hyökkäysten ja
vastahyökkäystenmuodossa granaattikuoppakentäl-
lä. Asemasodan luonne riippuumyössuureksi osak-
si molemminpuolisestaasestuksesta, seudun luon-
teesta ja myös molempienvastustajain kansanluon-
teesta. Niinpä onkin asemasodan luonne aivan eri-
lainen Venäjän kuinRanskan rintamalla. Maailman-
sodan alussa ei asemia erikoisesti valittu, vaan jää-
tiin asemaan siihen paikkaan,mihin taistelutuloksen
johdosta oli jouduttu pysähtymään. Nykyinen ase-
masota on muuttanut entisiä perussääntöjä myös
sen kautta, että asemat ulottuvat merestä mereen
tai puolueettomienmaiden rajoihin. Tämän on teh-
nyt mahdolliseksi suurvaltain sotajoukkojen suu-
ruus. Olosuhteissa, joissa sotajoukkojen pienuus ja
maan suuruus (niinkuin esim. Afrikassa) tekevät täl-
laisen leviämisen mahdottomaksi, pitää entinen
sääntö paikkansa, nim. että pelkkä aseman puolus-
taminen muuttamatta puolustamista yleishyökkäyk-
seksi vie tavallisesti tappioon. Nykyisessä asemaso-
dassakin on vihollinen aina vastahyökkäyksillätyön-
nettävä takaisin, jos se on tunkeutunut hautoihin.

Lapiota pitivät sotamiehet sotaan mennessään
liikakuormana,mutta ensimäisten taistelujen jälkeen
hankki jokainen itselleen lapion. Se onkin tullut
sotamiehelle välttämättömäksi aseeksi.
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Kenttävarustukset tekevät mahdolliseksi tehok-
kaan vastarinnan ylivoimaista vihollista vastaan.
Niiden käyttäminen vähentää omia, lisää vihollisen
häviöitä. Ne turvaavat yllättäviltä hyökkäyksiltä,
joten puolustavan joukon ei kokonaisuudessaan tar-
vitse olla taisteluvalmiina.

Kenttävarustuksia käytetään puolustamaan saa-
vutettuja asemia. Vielä käytetään niitä hyökkäyk-
sessä tukikohtina jatkuviin hyökkäyksiin, varsinkin
suojattoman seudun yli edetessä.

Väärään paikkaan tai väärään rintamaan ase-
tetut tai väärin ryhmitetyt varustukset voivat hel-
posti johtaa vääriin toimenpiteisiin ja vaikuttaa hai-
tallisesti taistelun johtoon.

Esimerkiksi (kuv. 1) 1000-miehinen 4 komppa-
niaan jaeltu, 4 konekiväärillä varustettu joukko
on saanut käskyn sulkea kuvassa näkyvän tien.
Väärin olisi tässä miehittää ja varustaa eteläpuo-
lella oleva metsä vahvasti, koska sen edessä oleva
märkä ja avonainen niitty vaikeuttaa jo sinänsä
vihollisen hyökkäystä. Todennäköisintä on, että
vihollinen yrittää lähestyä pohjoispuolella tietä ole-
van metsän .suojassa, joten päävastustus tapah-
tuu siellä. Niinkuin luonnoksesta näkyy, on sinne
asetettu 2 komppaniaa 4 konekiväärin kanssa, joista
2 voi antaa syrjätulta myös tien eteläpuolellaole-
valle niitylle. Ainoastaan yksi komppania mie-
hittää tien eteläpuolella olevan metsän. Va-
rustukset täällä rajoittuvat alussa ainoastaan
hyvien ampumapaikkojen ja asuntojen laitta-
miseen, koska rintama on niin leveä ja maaperä
vetinen. Myöhemmin laitetaan tänne esteet. Vasta
viikkojen kuluessa voidaan tällaiseen paikkaan saa-
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Kuva l. Erään tien puolustaminen.

da maanpäällinen rintasuojus. - -
Yksi komppania

jää varaväeksi.
Jo alussa rakennetaan metsääu etuvarustus,

esim. 4 rautalankaa puusta puuhun jn tämän aidan
taakse vaikeasti huomattavia vartiopaikkoja.

Jos taktillinen tilanne vaatii, on valmiitkin va-
rustukset arvelematta hylättävä, esim. jos vihollinen
kiertää aseman. Toiselta puolen taas ei turhan työn
pelko saa eslääpontevastivarustustöihinryhtymästä.

Kaikkien sekä ylempien että alempien johtajain
velvollisuus on itsenäisesti ryhtyä varustustoimen-
piteisiin, missä tarve vaatii.

Taktillinen tilanne, käytettävänä oleva aika ja
voimat ratkaisevat etupäässä varustustöiden laajuu-
den. Myös vaikuttaa siihen joukkojen tila, maan-
laatu,sääsuhteet ja rakennusaineitten ja niiden kulje-
tusvälineitten saannin mahdollisuus. Esim. soisessa
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seudussa määräävät tiet täydellisesti asemapaikan,
samoinkuin suostu nouseviin hietakumpuihin on ase-
man rakentaminen luonnollisesti paras.

Alussa vähäisiksikin aijottuja varustustöitä jat-
ketaan aina,kun aikaa ja tilaisuutta siilien on. Tästä
ovat esimerkkeinä nykyisessä suursodassa kaikkien
sotivien varustusvyöhykkeet, joissa on työskennelty
alusta asti ja tullaan työskentelemään edelleenkin,
jatkukoon sota sitten miten kauan tahansa.

A. Kenttävarustukset puolustuksessa.
Yleistä.

Varustettava asema on mahdollisuuden mukaan
tehtävä sellaiseen paikkaan, että vihollinen ei pääse
sitä kiertämään (esim. kannakselle) tai että ainakin
toinen sivusta nojautuu luonnonesteeseen. Jos
kiertäminen voisi tulla kysymykseen,niin se tapah-
tuisi vaikeissa olosuhteissa (soitten yli, järvien ym-
päri, suurien metsien kautta j. n. e.) ja vaatisi paljon
aikaa, joten puolustavalla joukolla olisi hyvä tilai-
suus vastatoimiin, esim. hyökätä kiertävän viholli-
sen kimppuun. Tietenkin on edullista,, että asema
on mahdollisimman lyhyt. Liika levittäytyminen
helpottaa vihollisen läpimurtautumista. On vältet-
tävä selän taakse jättämästä ylipääsemättömiäluon-
nonesteitä. Asemaa valittaessa on myös otettava
lukuun, että hyökkäys siitä on mahdollinen, sillä lo-
pulta pitää puolustuksen muuttua hyökkäykseksi,
jos on aikomus tuntuvasti vahingoittaa vihollista.
Samoin on tärkeätä että omalle tykistölle on
löydettävissä edullisia, vaikeasti huomattavia ase-
mia sekä hyviä tähystyspaikkoja, joihin etenkin



vihollisen lähestymistiet hyvin näkyvät. Toiselta
punien on katsottava, että viholliselle jää mahdolli-
simman vähän mainittuja etuja.

Käyttämällä hyväksi kaikkia seudun tarjoa-
mia etuja (kyliä, kumpuja, rotkoja, metsiä j. n. e.)
on hallussa pidettävä seutu varustettava alueittain
ja niin syvältä, että, jos joku kohta tulee vallatuksi
tai hylätään, koko asema ei silti tule kestämät-
tömäksi.

Samoin on myös harkittava, niitä etuja seutu
tarjoaa rynnäkön, etenkin yöllisen, toimeenpanoon.

Tällöinon huomattava:vihollisen lähestymistiet,
tykistöascmat — erittäin syrjätuleen nähden
vihollisen jalkaväen näkymätönsijoitus ja lähestymi-
nen, vihollisen mahdollisuus kohdistaa tuhoava, yh-
distetty kivääri- ja tykkituli johonkin paikkaan.

Varustuksiin kuuluu ainakin 2 asema;1., joiden
tulee olla niin kaukana toisistaan, ettei vihollinen
voi tehokkaasti pommittaa yhtaikaa molempia ase-
mia (etäisyys 3— lo km). Asemien ei tarvitse olin
yhdensuuntaisia, vaan seudun luonteen mukaisia.
Jotteioltaisipakotettuja antamaan liian suuria rinta-
maosia ensi asemasta alttiiksi, vihollisen murtaudut-
tua sen läpi,niin rakennetaan n.k. sulkuasemia, jot-
ka kulkevat ensi asemasta toiseen. Ne tulevat ky-
seeseen, kun rintama on pitkä; usein voi sattua, että
luonnonesteet, järvet y.m., tekevät ne tarpeettomiksi.

Linjojen ja asemien välissä ovat kaikki puolus-
tukseen sopivat, paikat (kukkulat;, kylät, metsiköt)
varustettavat.Täten muodostuu n. s. tukikohtia, joita
vähitellen toisiinsa yhdistämällä syntyy uusia linjoja.

Ellei voida rakentaa muuta kuin yksi varustus-
linja, esim. suossa, ovat erinäiset tärkeät kohdat va-
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lastuttavat erittäin vahvasti siten, että niistä voidaan
puolustautua joka suunnalle, jos vihollinen valtaa
viereiset varustukset (kuv. 2). Tällaiset varustukset
on rakennettava mahdollisimman huomaamatto-
miksi; ennen kaikkea täytyy niiden olla suojassa
tykkitulelta. Taakse
johtavat,esteillä mo-
lemminpuolinvarus
tetut yhdistyshau-
dat lisäävät suuresti
niiden arvoa.

Jokaiseen varus
tettuun asemaan ra-
kennetaan, jos suin-
kinmahdollista,usei-
ta linjoja, joitten
etäisyystoisistaan on
L50— 300 m. Suo-
seudussa on tämä
vastakuukausienku-
luessa mahdollista.
Linjat eivät saa olla

yhdensuuntaisia,
vaan onkaikki sovel-
lutettava maiseman
mukaan. Takimai-
sia linjoja teh-

Kuva 2. Kenttälinnake.

0 JO W SOm

a) ainpmnahauta,
b) yhdistyshauta,
e) suojakatos.

taessa on pidettävä silmällä, että niistä saadaan hy-
vä yhteys etumaiseen ja että, erinäisten kohtien etu-
linjasta tultua vallatuksi, näitä kohtia voidaan var-
sinkin syrjätulella tehokkaasti ampua. Yhteys
linjojen välillä aikaansaadaan lukuisilla yhdistys-
haudoilla.
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Sellaisten kohtien luo, joihin vihollisen tunkeu-
tuminen on ensi kädessä pelättävissä, on rakennel-
tuva n. k. sidbulinfat (kuv. 3— 4). Sulkulinjan muo-
dostaa kaksi, kahden puolustuslinjan välissä olevaa
varustusta. Jos siis vihollinen on murtautunut etu-
linjan läpi kahden tällaisen varustuksen väliin, jou-
tuu hiin sekä rintama- että syrjätulelle alttiiksi.

Kuva il.
Sulkuvarustus.

a) ]ncn linja,
li) sulkuvnrustus,cl 2:tien linja,
d) yhdistyshauta.

Linjat eivät saa olla suoria,
vaan on niiden mutkiteltava,
jotta ne vaikeuttavat vihollisen
tykki- ja myös konekivääri-
tulta. Tärkeintä on, että
linjasta mahdollisimman paljon
voidaan antaa syrjätulta. Syr-
jätuliasema tehdään myös siten,
että kaivetaan suoraan vihol-
lista kohti lyhyt hauta, josta
molemmille puolille voidaan an-
taa syrjätulta ja joka on ra-
kennettava sellaiseen paikkaan,
ettei vihollisen syrjätuli sii-
hen tehoa. Esteiden ampumis-
mahdollisuus saavutetaansiten,
että linja rakennetaan sahante-
rän muotoon (kuv. 4). Suurem-
mat mutkat asemassa tekevät
myös tykistölle mahdolliseksi

antaa syrjätulta. Kahdesta rinteellä olevasta lin-
jasta voidaan ampua n. s. kerrostulta. Yksityiset hy-
vät ampujat voivat metsässä nousta myös puiden
latvoihin; myös konekiväärejä voidaan asettaa nii-
hin, tätä varten rakennetuille telineille. Linjojen ja
asemien muoto ja suunta eri seuduissa on erilainen;
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pääasia on, että viholliselle tuotetaan vaikeuksia
niin paljon kuin mahdollista ja omille joukoille sa-
massa määrin helpotusta.

Kuva 4. Kolmilinjainen asema.

Etuvavustusten tarkotuksena on voittaa aikaa,
suojata päävarustuksia näöltä ja tiedustelulta ja pa-
kottaa vihollinen keskittämään voimansa väärään
suuntaan. Niitä tehtäessä on kumminkin harkittava,
että miehistö niistä ajoissa ja tulelta suojattuna voi
peräytyä ja etteivät ne tarjoa etuja viholliselle sen
hyökätessä. Etuvarustus on erittäin hyödyllinen
metsässä.
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Metsäasemassa jää ensin rakennettava tuki-
kohta-asema etuvarustukseksi, joka miehitetään lu-
kuisilla vartioilla ja konekivääreillä (kuv. 5).

Tällaisessa tapauksessa voidaan esteen taakse
rakentaa pienistä puista läpinäkymätön verho, joka
estää vihollisen näkemästä, mihin tukikohdat ja
vartijat ovat sijoitetut.

Kuva's. Tukikohta-asema

Avonaisessa seudussa voidaan rakentaa varsi-
naisten varustusten eteen

- - ja myöskin taakse -
vihollisen eksyttämiseksi valevarustuksia, joiden
täytyy mahdollisimman paljon olla oikeiden kaltai-
sia. Ampumahaudat ovat aluksi 0,5 m syvyisiä. Ne
miehitetään vartijoilla. Etäisyys varsinaisista am-
pumahaudoistaon niin suuri, ettei niihinkohdistettu
tykkituli vahingoitanäitä.
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Ylinäkymätönmaisema on sivustoilla epäedul-
linen. Sivustat suojataan varaväellä, joka voi ryh-
tyä siellä tarpeellisiin varustustöihin.

Varustuslinjat yhdistetään takana oleviin lin-
joihin tai tukipaikkoihin lukuisilla haudoilla (kuv.
3-4).

Kulkutiet varustusvyöhykkeissä ja sen takana
ovat ujoissa korjattavat. Vihollisen puolelle näky-
vät tienosat ovat naamioitavat havupuilla — - jos
mahdollista, aina kuusilla.

Teitten ja hautojen risteyksiin on aina, ja mui-
hin paikkoihin tarpeen mukaan, asetettava tienviit-
(ataulut.

Variisiukset tehdään alussa ryhmittäin (taval-
lisesti pataljoona,n. 1000 miestä, ryhmässä) ja loh-
kottain (kuv. 6). Eri lohkot eivät saa olla yhdessä
linjassa, vaan niin, että jokaisesta lohkosta voidaan
jotakin viereistä lohkoa »pyyhkiä". Kuta kaare-
vampi varustuslinja on, sitä lyhempiä ovat lohkot.
Heti kun tällainen lohkoista kokoonpantu varustus-
linja on saatu valmiiksi, ryhdytään, jos suinkin on
aikaa ja tilaisuutta, laittamaan sitä yhtenäiseksi ra-
kentamalla yhtenäinen este ja yhdistämällä lohkot
toisiinsa haudoilla. Lohkojen väliin voidaan myös
rakentaa valevarustuksia.

Aseman paikkaan vaikuttavat, etenkin talvella,
kylät ja asumukset.

Tärkeätä varustetun aseman suhteenon, että vi-
hollinenei sitähuomaa. Sen vuoksi koetetaanvarus-
tuslaitteet mukaannuttaa maisemanmuotoihin. Kas-
vistoa ja maisemanmuotoa on niin vähän kuin suin-
kin muutettava. Ampuma-ala on vain niin laajalti
puhdistettava, kuin oma tähystys vaatii. Varustuk-

SotilfiskHsikirjfl. i. Osn. o
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Kuva 6. Ryhmittäinen puolustuslinja.

siin ei saa muodostua mitään aivan suoria linjoja
eikä teräviä kuhnia; noovat pyöristettävät.Kaikkien
kasautumien täytyy olla matalia ja loivia varjon
muodostumisen heikentämiseksi.

Naamioita käytetään suojaamaan kulkuteitä ja
näkyviä kohtia asemasta. Niitä täytyy asettaa lu-
kuisasti ja sovitettuina maisemaan niin, etteivät ne
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helpota viholliselle varustusten paikan määräämis-
tä. Valevarustuksia on laitettava lukuisasti. Erit-
täinkin on laitettava valeampumahautoja ja syrjä-
tuliasemia.

Naamiot ja valevarustukset ovat aina etumaise-
masta käsin tarkastettavat. Esteet ovat mahdollisuu-
den mukaan tehtävätniin, ettei vihollinen niitä huo-
maa.

Kuta kauemmin puolustajan onnistuu välttää
viholliselta tiedustelu asemastaan sitä vaikeammaksi
ja pitkällisemmäksi muodostuu hyökkäys, erittäin-
kin, jos varustusta ja sen miehistöäei voi huomata
kaukoputkella eikä ilmasta käsin. Edullista on, jos
vielä edessä oleva asema vaikeuttaa vihollisen ty-
kistön toimintaa. Senvuoksi on tärkeätä, että linjat
kulkevat maanluonteen mukaisina, mahdollisuuden
mukaan noudattaen tämän vaihteluja; esim. avo-
naista paikkaa on vältettävä, jos varustus siitä voi
näkyä vihollisen puolelle.Tärkeintä on valaistuksen
peittäminen vihollistykistöntähystäjiltä. Esim. buu-
risodassa tekivät buurit myöhemmin valevarustuk-
sen kukkulan laelle, jonne ennen olivat rakentaneet
päävarustuksen, ja kaivoivat varsinaisen ampuma-
haudan alemmaksi kukkulan juurelle. Sattui, että
englantilainen tykistö, joka ampui kukkulan laelle,
haavoitti ainoastaan pari buuria.

Varustuspaikan valinnassa on edelleen tärkeänä
tekijänä ampuma-ala, s. o. mahdollisuus tehokkaa-
seen sekä rintama- että syrjätuleen, niin että mah-
dollisesti tapahtuva ryntäys voidaan vastaanottaa
rintama- ja syrjätulella, niin tykistön kuin jalkavä-
enkin puolelta. Ampuma-alaksi riittää tavallisesti
n 50— 100 m. Ennen maailmansotaa vaadittiin, että
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hyvän aseman edessä piti olla niinikin 700 m am*
puma-alaa. Sota on kumminkin osottanut, että
tämä on tarpeetonta. Asema, jonka edessä on
pitkä ampuma-ala,on toiselta puolen myös viholli-
sen tykistöllehelposti huomattavissa. Sitäpaitsi on
sota näyttänyt, että on aivan turha ryhtyä ampu-
maan pitkän matkan päästä. On paljon parempi
antaa vihollisen tulla aivan lähelle (300— 50 m) ja
silloin yllättävällä ja vaikuttavalla tulella lyhyessä
ajassa masentaa se. Senvuoksi ovat myös esteet
rakennettavat niin, että niitä voidaan ampua syrjä-
tulella, joten ne eivät saa kulkea yhdensuun-
taisina ampumahaudan kanssa. Ellei ole aikaa es-
teen rakentamiseen, on toiselta puolen usein helppo
piilottautua. Esim. voidaan kaivaa hauta korjaa-
mattomaan peltoon, joten sitä ei voida edestäpäin
nähdä. Vihollisen annetaan tulla muutaman kym-
menen metrin päähän ennenkuin ammutaan. Täl-
lainen vaatii tietysti erinomaisen kylmäveristä mie-
histöä. Erinäisissä tapauksissa, jolloin vähillä voi-
milla on jonkun aikaa pidätettävä vihollista, on
päinvastoinpitkä ampuma-ala tarpeen.

Mäkisellä ja avonaisella seudulla on puolus-
tuslinja, jos suinkin mahdollista, tehtävä vihollisesta
poispäin olevalle rinteelle. Täten on se parhaiten
suojattu vihollisen tiedustelulta ja tykistön tähys-
tykseltä.

Varustuksista, jotka ovat vihollisen puoleisella
rinteellä, voidaan kyllä tehokkaasti ampua lähi-
maisemaa, mutta ne ovat alttiina vihollisen tykkitu-
lelle ja niistä täytyy selkäyhteyden ylläpitämiseksi
kaivaa pitkiä yh.distysh.autoja, jotka vaativat paljon
työtä ja ovat helposti huomattavissa.
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Jos kuitenkin oman tykistön tähystyksen takia
tai muista pakottavista syistä ensimäinen linja on
laitettava vihollisen puoleiselle rinteelle, on kum-
minkin toinen linja rakennettava toiselle puolelle,
vaikkakin se siten tulisi tavallista kaemmaksi en-
simäisestä.

Edelleen on aseman valinnassa huomioon otet-
tavista seikoista tärkeimpiä hyvä liikuntamahdolli-
suus, vihollisen näkemättä, asemassa ja välittömästi
sen takana ja hyvä yhtej^s taaksepäin sekä se, että
vihollisen tulen aikana voidaan saada tarpeen tul-
len lisäväkeä sekä ampuma- ja elintarpeitataimuu-
tella miehitysjoukkoja. Sen vuoksi ovat kulkutiet,
yhdistyshaudat y. m. tarvittavissa paikoissa varus-
tettavat naamioilla, jotka estävät liikenteen näky-
mästä vihollisen puolelle.

Mikäli mahdollista, on myös silmällä pidettävä
sitä, että aseman rakentaminen tulee mahdollisim-
man helpoksi; senvuoksi on vältettävä kosteata,
soista seutua ja paikkaa, jossa pohjavesi on lähellä
maanpintaa. Tarpeellista on, että läheisyydestä on
saatavissa runsaasti puuta.

Tulee välttää kiviröykkiöität. m. s., koska tyk-
kitulen aikana sirpalevaikutus niiden kautta huo-
mattavasti lisääntyy. Tämän tähden ei myöskään
saa rakentaa ampumahautaa omalle puolelle tietä.
Tie on vihollisen tykistöllehyvänä maalina.

Valmistuslinjaa ei koskaan saa rakentaa metsän-
reunaan, vaan joko sen eteen tai paremmin jonkun-
verran tai aivan metsän sisään. Jälkimäisessä ta-
pauksessa on pyrittävä siihen, että metsänreunaa
voidaan ampua syrjätulella.
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Samoinkuin metsissä, ei kylissä saa asettaa ensi
linjaa kylän reunaan, vaan jonkun matkaa sen etu-
puolelle. Varustuksesta on kaivettava yhdistyshau-
dat kylään, joka myöskin on varustettava niin,että
vastarintaa voidaan tehdä siitä joka suunnalle ja että
jokainen talo erikseen voi puolustautua. Puolustuk-
seen sopivimmat ovat kivirakennukset. Kylään tai
kaupunkiin rakennettavat varustukset ovat tehtävät
niin, että niistä voidaan ampua pitkin katuja.

Esteet ovat rakennettavat niin, että ne lisäävät
tulen vaikutusta, varsinkin siten että niitä voidaan
syrjätulella ampua. Esteet kohottavat suuresti va-
rustusten arvoa ja turvaavat erittäinkin yöllisiltä
hyökkäyksiltä. Ensi tilassa niitä on rakennettava
vaarallistenkohtien eteen. Ne ovat mahdollisuuden
mukaan tehtävät suojaan vihollisen tähystykseltä.
Että niitä voitaisiin ampua syrjätulella, ne eivät
saa kulkea yhdensuuntaisina ampumahaudankans-
sa. Myös täytyy niiden yli voida ampua; sentähden
on edullista asettaa ne johonkin ampumahaudan
edessä olevaan notkoon. Niitä täytyy voida helposti
öin ja päivin vartioida.

Esteet rakennetaan mieluimmin useina kaista-
leina, jotka ovat s—lo5 — 10 m leveitä. Tämä sentähden,
ettei niitä voitaisi tykkitulella helposti hävittää.
Tarpeen tullen voidaan esteitä laittaa useampia
muutaman kymmenen metrin välimatkoille ja nii-
den väliin sulkuesteitä (kuv. 7). Sisäreunan etäisyys
ampumahaudasta saa olla korkeintaan 40 m — met-
sässä aina paljon vähemmän. Vartioiden ja partioi-
denkulkua varten jätetään esteisiinkapeita ja mut-
kikkaita kujia tai kaivetaan niiden alitsehauta. Ta-
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kalinjojen esteisiin on jätettävä suurehkoja n. k.ryn-
iäysaukkoja.

Asemissa, joidenedessä on metsää tai jotka ovat
metsässä, hakataan metsään aukeama, johon laite-
taan oksaesteitä. Usein voidaantyytyä vain metsän
harvennukseen.

Kuva 7. Syrjätuliasemia.
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Konekiväärillä on puolustuksessa tavallisesti
ratkaiseva merkitys. Sentähden on konekivääriase-
mia rakennettava kaikkialle, missä niiden käyttä-
minen näyttää voivan tulla kysymykseen. Aina on
pyrittävä siihen, että konekivääri voi antaa syrjä-
tulta (kuv. 4). Varustuksien edessä olevia, luodeilta
suojattuja notkoja varten, joita ei viereisistäkään
osista voida ampua, on tehtävä syrjätuliasemia ko-
nekivääreitä varten, jotkahyvin naamioituina voivat
olla myös varustuksen edessä (kuv. 7). Tällainen
asema on hyvin suojattava esteillä — ja jalkaväellä
yöllisiähyökkäyksiä vastaan.

Etumaisema.
Maisemaesineet, jotka rajottavat ampuma-alaa,

vaikeuttavat tähystystä, helpottavat vihollisen
aseenkäyttöä ja tähystystä sekä paikanmääräystä,
ovat poistettavat. Jos ne taasen vaikeuttavat vihol-
lisen hyökkäystä tai peittävät omaa asemaa, jäte-
tään ne paikoilleen.

Aidat,ojat, pensasaidaty. m., joita pitkin pituut-
taan voidaan ampua asemasta käsin, saavat jäädä
paikoilleen. Ellei niitä voida käyttää esteinä tai am-
pua syrjätulella, ovat ne poistettavat. Ladot,
yksinäiset hökkelit y. m. näkyvät suojukset muu-
ten aukeassa maisemassa, aseman etupuolella,
vetävät melkein aina puoleensa hyökkäysjoukkoja
ja tarjoavat silloin puolustajalle tilaisuuden tehok-
kaaseen ammuntaan.

Välittömästi aseman edessä olevat vainiot tai
pitkä heinä on kaadettava, joko niittämällä tai tal-
laamalla, niin pitkälti kuin tahdotaan ampuma-alaa.
Polttamiseen ei ole ryhdyttävä.
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Etumaisemassa olevat sillat y. m., jotka helpot-
tavat vihollisen lähestymistä, ovat hävitettävät tai
sitä varten valmistettavat.

Jos aseman edessä on kylä tai taloryhmä, on
niissä puolustajan puoleiset laidat puhdistettava,
niin etteivät ne tarjoa suojaa viholliselle.Kaikki puu-
ynnä muut aineet, joita itse ei enää voida käyttää
tai mukaanottaa, ovathävitettävät. Erinäisissä tapa-
uksissa, esim. kun ei ole tykistöä,on kylä kokonaan
tuhottava. Jos hyökkäys on pian odotettavissa, on
ensin puhdistettava tarpeellinen ampuma-ala.

Etumaiseman perkauksessa kerääntyvillä ai-
neilla täytetään syvennykset ja ojat, tai laitetaan
niistä esteitä.

Yleisenä periaatteenaon kuitenkin aina pidettä-
vä se, että maisemanmuotoa niin vähän kuin mah-
dollista muutetaan. Tämä on erittäin tärkeää sil-
loin,kun ei ole rakennettu mitään näkyviä esteitä,
joten vihollisen on hyvin vaikea saada selvää ase-
masta. Täten on aina suuri mahdollisuus yllättää
vihollinen äkkinäisellä tulella, sen tultua tarpeeksi
lähelle.

Ampumahaudat.
Ampumahautojen tarkotuksena on suojata mie-

histöä sekä kivääri- että tykkitulelta. Ne lisäävät
myös oman kivääritulen tehokkuutta. Välillisesti si-
ten, että niitten antama turvallisuuden tunne tekee
miehistön kylmäverisemmäksi aseenkäytössä, välit-
tömästisiten,että niistä on tavallisesti parempiam-
pua kuin maassa maaten.

Lyhytaikaista käyttöä varten tai jos on kiire,
(;tu- ja jälkijoukkotaisteluissa ja hyökätessä, täytyy
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Kuva S.
Ampumahauta polvelta-ampujille lujassa maaperässä.

usein tyytyä kaivamaan ampumahaudat vain pol-
viltaan ampumista varten (kuv. 8). Muuten kaive-
taan ampumahaudat aina seisoalta ampumista var-
ten (kuv. 9).

Ampumahauta lujassa maaperässä

Kuva 9 näyttää pienimmät mitat, mitkä ampu-
mahaudan aina tulee täyttää. Jos on löyhää maata,
täytyy seinät tehdä loivemmiksi ja hyvin löyhässä
maassa ovatne tuettavat puilla ja risuilla. Ajanmit-
taan laajennetaanampumahaudat niin,että liikunta
niissä, niitten ollessa miehitettynäkin, on mahdolli-

Kuva 9.
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Kuva 10.
Laajennettu ampumahauta lujassa maaperässä

neli (kuv. 10). Näin saadaan n. s. laajennettu ampu-
mahauta. Myös voidaan ampumahauta jättää
laajentamatta. Sensijaan kaivetaan 5 tai 10
m sen taakse liikennettä vartenerityinensyvä hauta,
joka vähän väliä on yhdistetty ampumahautaan
(kuv. 11). Jos työ voidaan tehdä tarvitsematta otak-
sua vihollisen sitä tulevan häiritsemään, kaivetaan
haudat heti tällaisiksi. Jos asemaan tullaan jää-
mään pitemmäksi aikaa, katetaan haudan molem-
mat seinät, joko enintään 2 m pituisilla pyöreillä
puilla tai laudoilla tai pienistä koivuista tehdyllä
punoksella. Varustuksissa, jotka tulevat olemaan
hyvin kovan tykkitulen alaisina, tehdään ampuma-
liaudat hyvin leveiksi, loivaseinäisiksi ja ilman sei-
nävahvistuksia. Tämä senvuoksi, että kapeathaudat
menisivät kokonaan tukkoon; seinävahvistukset
taasen vaikeuttaisivat suuresti korjausta.
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Pohjaveden korkeudestariippuu,kuinka syväksi
ampumahauta voidaan kaivaa. Jos se on lähellä
maanpintaa, täytyy ampumahauta laittaa kokonaan
maanpinnalle (kuv. 12). Tällainen asema vaatii

Kuva 11.
Ampuma-, liikenne- ja yhdistyshauta.

Ampumahaufa

viikkojen, jopa kuukausien työn. tSenvuoksi koete-
taankin paikkoja, missä tällainen tulee kyseeseen,
mahdollisuuden mukaan välttää, tai suoritetaan
niitten puolustus,elleivät ne ole kovin leveitä,vierei-
sistä asemista käsin syrjätulelln.
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Metsässä voidaan hauta korvata noin 1m väli
vuisella puuvallilla.

Ampumalinjan korkeutta määrätessä on otet-
tava huomioon tulen tehokkuus. Kintasuojuksen
täytyy olla niin korkea, että hyvin voidaan
ampua etumaisemaa. Toiselta puolen on mie-
histö paremmin tulelta suojattu, mitä alempana se
on. Sentähden tehdäänkin rintasuojus niin mata-
laksi kuin maiseman muoto, kasvisto ja pinnanlaatu
suinkin sallii.

Anipumakorkeusmäärää haudan syvyyden.Am-
pumakorkeus seisoalta-ampujalleon 1,40 m, polvel-
ampujalle 0,90 m. Ampumahauta on aina kaivet-
tava 1,40 m syväksi; ei koskaan sen mukaan kuinka
pitkiä miehiä on sitä kaivamassa.

Selkäsuojukset suojaavat takaapäin tulevilta
granaatin siruilta. Yleensä ne eivät saa olla kor-
keampia kuin rintasuojus, jotta tarpeen tullen
voidaan ampua niitten yli.

Olkasuojusten tarkotuksena on suojata syrjä-
tulta vastaan ja rajottaa sivulla räjähtävien granaat-

Kuva 12.
Maanpäällinen ampumahauta.

I* #<y— t*-1,0— ~\— l,o— *i
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tien vaikutusta. Hauta voidaan kaivaa myös niin
mutkaiseksi, että no. tarpeettomina jäävät kokonaan
pois (kuv. 11).

Olkasuojukset kaivetaan tavallisesti yhtaikaa
muun haudan kanssa; voidaan myös tehdä niin, että
jätetään niille tarpeelliset välit kaivamatta ja kaive-

Kuva IS. Olkasuojuksia.

8-10m i3-^m <̂ 6-8-10m3-^rn^u 8-10m

taan ne vasta myöhemmin.Olkasuojukset ovat ta-
vallisesti 3— 4 m leveitä. Jos tahdotaan mahdollisim-
man paljon ampumatilaa, kaivetaan ne ympäri, jol-
loin leve

t
ys on 5— 7 m (kuv. 13).

Ahtaasti miehitettynä täytyy haudassa olla as-
kel miestä kohden ampumatilaa.

Olkasuojukset eivät yleensä saa kohota kor-
keammalle kuin rintasuojuskaan. Niiden välimatkat
toisistaan ovat tavallisesti n H m; syrjätulelle alt-
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liina olevissa paikoissa voidaan välimatkat pienen-
tää puoleen tai kaivaa ampujille koloja rintasuojuk-
seen.

»Jos on kylliksi aikaa ja rakennusaineita, ja vi-
hollisella on käytettävänään vain vähän tykistöätai
vain kenttätykkejä, voidaan ampumahauta varustaa
katolla, joka suojaa shrapnelleja, granaatinsiruja,
käsikranaatteja ja huonoa säätä vastaan (kuv. 14).
Ampumista varten on jätettäväkyllin paljon aukko-

Kuva 14. Katettu ampumahauta.

ja rintasuojukseen. Kattoon käytettävien puiden täy-
tyy olla noin 15 cm paksuja, ja ne ovat liitettävät
hyvin toisiinsa, vanneraudalla, rautalangallay. m.

Tällainen katto tulee ensi sijassa kysymykseen
syrjätuliasemissa ja kenttälinnakkeissa. Tällai-
sella haudalla on kuitenkin se vika, että se vaikeut-
taa johtoa ja siitä on vaikea syöksyäulos käsikäh-
mään tarpeen vaatiessa. Myös voi sen ajatella vai-
kuttavan tukahduttavasti miehistön hyökkäyshen-
keen.



26

Suojahaudat.
Suojahaudat eivät tule kysymykseen useampi-

linjaisessa asemassa. Jos jostain syystä rakennetaan
vain yksi linja, voidaan niitä kaivaa varaväkeä var-
ten, varsinkin josmaisema ei tarjoa mitään luonnol-
lisia suojuksia. Ne ovat niin lähellä ampumahau-
taa, että miehistö tarpeen tullen mahdollisimman
pian ehtii ampumahautaan; vihollisen tykkitulen
takia ei kuitenkaan lähempänä kuin 50 m. .Jos ase-
maan jäädään, muodostetaan niitä pidentämällä toi-
nen linja. Tavallisesti kaivetaan yksi hauta joukku-
etta kohden. Olkasuojuksia paljon. Miehistön täy-
tyy voida niissä istua. Tähystäjiä varten, jotka pi-
tävät yhteyttä ampumahaudankanssa, rakennetaan
tähystyssuojat.

Yhdistyshaudat.
Yhdistyshaudat välittävät yhteyden ampuma-

haudasta toiseen linjaan, suojahautaan tai johonkin
luonnonsuojukseen. Jotta ne eivät paljastaisi va-
rustuksia,ovat ne hyvin sovitettavat maisemaan. Vi-
hollisen tulen vaikutuksen vähentämiseksi kaivetaan
ne mutkaisiksi — ilman olkasuojuksia, jotka vaike-
uttavat suuresti kulkua. Kulmat eivät saa olla jyrk-
kiä. Jotkut osat tehdään suoriksi, jotta niitä voitai-
siin tarpeen vaatiessa ampua omalla tulella. Ne voi-
daan varustaa katolla, joka suojaa siruilta.. Myös
voidaan ne tehdä näkymättömiksi asettamalla niit-
ten yli rautalanka- tai muunlaisia verkkoja, joissa
on ruohoja,oksia y. m.

Yhdistyshautojen syvyyden rajana on se, että
niitä helposti voidaan käyttää ampumahautoina, vi-
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hollisen tunkeuduttua jossain kohden etulinjan läpi.
Senvuoksi varustetaankin useat kohdat rintasuojuk-
sella. Samoin voidaan niihin valmistaa konekivää-
riasemia, erittäinkin kohtiin,missä ne menevät estei-
den poikki. Suursodan alussa, kun ei arvattu niiden
tulevan ampumahautoinakäytäntöön,kaivettiin yh-
distyshaudat syviksi ja kapeiksi (aina 3 m syy.).
Nykyään tehdään yhdistyshaudat n. 1,80 m syviksi
(kuv. 15).

Kuva 15. Yhdistyshauta.

Yhdistyshautoihin liittyy aina lyhyitä hautoja
puhelinta, sitomapaikkoja,käymälöitä y. m. varten.

Konekivälirisuojukset.
Konekiväärisuojukset kaivetaan joko erikseen

tai ampumahautoihin.
Taistelun aikana on ensin laitettava naamio,

sitten kuopat molemmin puolin kivääriä makaavaa
miehistöä varten (kuv. 16). Ampumakorkeus n. 0,30
in. Höyryletkunpää on maahanpeitettävä. Patruu-
nalaatikot on asetettava oikeanpuolisenkasan taakse
siten, että vyökulkee suorakulmaisesti kivääriin.

Taistelun väliaikoina syvennetään suojus pol-
velta-ampumistavarten (kuv. 16). Kaivetullamaalla

Sotilaskiisikirja. 4. Osa. ;.}
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Kuva MJ,

Taistelun aikana kalvettava konektväärisuojus

vahvistetaan suojavallia edestä ja muodostetaan
sillä sivuvallit. Ampumakorkeus 0,90 m.

Kun on kyllin aikaa asetetaan konekivääri en-
siksi tarvittavalle ampumakorkeudelle ja kaivetaan
sitten syvennykset miehistölle. Kun ampumakor-
keus on 0,40 m tai siitä alle, ampuu tähtääjä sei-
soalta (kuv. 17); haudan syvyys 1,40 in. Jos am-
pumakorkeus on suurempi, ammutaan istualta.

Suojusta voidaan parantaa latomalla koneki-
väärinkahdenpuolen hietapusseja tai turpeita.Pat-
ruunalaatikoita varten tehdään n. 25 cm syvät kolot.
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Kuva 17.
Ampumahautaan tai sen yhteyteen rakennettava
konekiväärisuojus seisoalta ampumista varten.

Edullista on naamioida konekiväärisuojus molem-
milta sivuilta.

Etulinjassa olevilla konekivääreillä ammutaan
joko rintasuojukselta tai sitävarten laitetuista kone-
kivääriasemista (kuv. 18). Nämä asemat ovat raken-
netut joko ampumahautaan tai sen ja vieläpä estei-
denkin ulkopuolelle (kuv. 7). Ne ovat aina katta-

3*
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Kuva 18. Konekivääriasema.

Matalampi este.

mattomia ja laitetut niin, että niistä voidaan ampua
syrjätulella esteitä ja osia etulinjasta.

Konekiväärit säilytetään ampuma-asemanlähei-
syyteen rakennetuissa komeroissa, joista ne tarpeen
tullen täytyy nopeasti voida asettaa paikoilleen.

Toisessa linjassa, tai missä on rauhallinen ra-
kentaa, voidaan konekivääreitä varten rakentaa
pommisuojia. Näistä voivat ne joskus ampua vä-
lillisellä tähtäyksellä .s. o. ensi linjan yli.

Tähystys-suojat.
Kaukotahystyksceii käytetään kirkontorneja,

tuulimyllyjä,korkeita rakennuksia ja puita. Johtoa
varten laitetuista tähystyspaikoista täytyy olla laaja
näköala ympäristöön. Niihin asetetaankarttapöytä,
kiinteä ja leveä alusta haarakaukoputkelle,suojaka-
tos pahaa säätä vastaan, mukavat portaat y. m.
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Alempaa johtoa varten laitetuista tähystyspaikoista
(kuv.l9), jotka tavallisesti ovat lähellä ensilinjaa, on
pääasia näköala läheiseen maisemaan ja omien jouk-
kojen asemiin. Niiden täytyy olla hyvin peitetyt
vihollisen tähystykseltä. Ajan kuluessa voidaan

niihin myös tehdä katto shrapnelleja ja sadetta vas-
taan.

Jotta tähystys ampumahaudoista taistelunkin
aikana toimisi varmasti, rakennetaan niihin tfli niit-
ten läheisyyteen tähystyssuojia paikkoihin, joista on
hyvä näköala. Niistä käsin täytyy voida hätyyttää
miehistö nopeasti.Jos ne ovat ampumahandtm uiko-
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10/ ra 20. Tähystyssuoja.

"iiUHIII
Leikk. a-b

'äköaukkoiOcm

puolella, liitetään ne yhdistyshaudoilla siihen.
Puhelin on niissä paikallaan.

Tähystys tapahtuunäköaukon läpi, joka on teh-
tävä niin pieneksi kuin mahdollista (kuv. 20). Ta-
vallisissa oloissa pidetään se turpeilla y. m. peitet-
tynä ja tähystetään rintasuojuksen yli. Ainoastaan
vihollisen tulen aikana otetaan se käytäntöön. Jos
on avonainen tähystyssuoja, on tähystäjän pää suo-
jattava hyvin näöltä ruohotukoilla y. in. Ohuttakin
jaulnkaitofi voidaan käyttää suojana slirapnellejn
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vastaan. Kuulovartioita varten kaivetaan esteenul-
kopuolelle hautoja, jotka suojataan yksinkertaisilla
piikkilankaesteillä. Usein suojataan kuulovartijain
asema piikkilankaverkolla, joka estää käsigranaat-
tien sinne lentämästä.

Varustusten kuivanupito.
Maaperän vesisuhteet määräävät usein varus-

tusten paikan. Varustukset ovat, siinä määrin kuin
taktilliset näkökohdat suinkin sallivat, laitettavat
kuiviin ja vettäläpäiseviin kerroksiin. Varustuksissa,
joita tullaan pitkä aika käyttämään, on erityistä
huomiota kiinnitettävä kuivattamiseen. Kuivana
vuodenaikana on jo ryhdyttävä tarpeellisiin toimen-
piteisiin. Ensin on katsottava, että sadevesi pian
poistuu. Missä lätäköitä syntyy, on vesi kohta pois
johdettava. Haudanpohja tehdään kaltevaksi sekä
taaksepäin että pituussuuntaan. Vesi johdetaan
sitä varten valmistettuihin kuoppiin, joista se johde-
taan edelleen ympäristössä oleviin syvennyksiin tai
vesiin — jos mahdollista vihollisen puolelle hautaa.
Haudan pohjalle asetetaanpuita tai kapulaportaita.
Tarkoinon katsottava, ettei pintavesimuualta pääse
hautaan juoksemaan. Sitä varten on ajoissa raken-
nettava patoja ja kuivausojia. Missä kaltevuussuh-
teet estävät veden poisjuoksun, on, jos suinkin mah-
dollista, hankittava pumppuja. Kaikenlaisten suo-
jusien ssisäänkäytävät on suojattava vedeltä laitta-
malla niitten läheisyyteen vedenlaskukuoppia.

Esteet.
Esteitten tarkotuksena on pysäyttää vihollisen

rynnäkköjoukot juuri aseman edessä ja tarjota si-
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tenpuolustajalle tilaisuus tehokkaaseen aseitten käyt-
töön. Täten tekevät ne mahdolliseksi vastarinnan
hyvinkin ylivoimaista vihollista vastaan. Samoin
turvaa niitten poistamiseen tai ylimenoon me-
nevä aika vihollisen yllätyksiltä. Asemaa varustet-
taessa onkin senvuoksi esteiden rakentaminen en-
simäinen tehtävä.

Luonnon tarjoamia esteitä on aina, niin paljon
kuin mahdollista, hyväksi käytettävä.

Pensaikot ja pensasaidat varustetaan säännöt-
tömästi vedetyillä rautalangoilla. Yksityiset, sinne
tänne lähelle maata lyhyviin paaluihin jännitetyt
rautalangat ja silmukat muodostavat jo jonkunlai-
sen esteen.

Kuva 21.
Priikkielankaeste.
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Paras este on kuvassa 21 näkyvä piikkilanka-
este (sen puuttuessa rautalankaeste).Sen korkeus on
noin 1m. Leveys lankamäärästä riippuen 3— lo m.
Paalujen etäisyydet toisistaan 1,5— 2 m. Jos lan-
kaa on kyllin, rakennetaan useampia kaistaleita,
joitten väliä on muutamia metrejä. Käytettävät paa-
lut 1,5— 2 mpitkiä ja B—lo8 — 10 cm paksuja. Jos lankaa
on hyvin vähän, täytyy tyytyä yksinkertaisien lan-
ka-aitojen rakentamiseen. Partioiden kulkua ja
omaa ulosryntäystä varten jätettyjen aukkojen sul-
kemiseksi laitetaan valmiiksi piikkilankahäkkejä
eli n. s. espanjalaisia ratsastajia (kuv. 22).

Kuva 22. Espanjalainen ratsastaja

Murroksia tehdään siten, että kaadetaan puitti
viholliseen päin; tyvet jätetään kantoihin kiinni.
Oksia terotetaan niin paljon kuin mahdollista. Tuu-
heat tupsut ja latvukset, jotka estävät läpinäke-
mästä, hakataan pois. Jos puusta puuhun jää vä-
liä, asetetaan niihin pieniä puita tai lankaeste. Jos
piikkilankaa on kyllin käytettävissä, on sitä aina
kiinnitettävä murrokseen sekaan. Kun useampia
puurivejä kaadetaan, kaadetaan takimaisten lat-
vat etumaisten tyvien päälle.
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Kuva 23. Oksaeste.

Oksaesteet (kuv. 23) rakennetaan noin käsivar-
ren paksuisista puista ja oksista — mieluimminnaa-
raisistä lehtipuista — joista tuoreetnotkeat oksat on
poistettava. Ne kiinnitetään maahan joko upotta-
malla ja naulaamalla ne maahan kiinnitettyihin
rankoihin tai vain jälkimmäisellätavalla. Sitäpaitsi
punotaanne toisiinsa rauta- tai piikkilangalla. Myös
murroksia ja oksaesteitä,varsinkin niitten etusyrjää,
täytyy voida ampua syrjätulella.

Jonkunlainen este, pikkumetsässä saadaan
myös taittamallapuut (ei eripoikki) noin vyötäisten
korkeudelta ja kiinnittämälläniikin lankoja.

Vesiesteitä voidaan joskus parantaa patoa-
malla.

Tähystysmiinat voivat jossain määrin korvata
tai ainakin lisätä esteiden vaikutusta. Itselaukeavia
miinoja ei juuri käytetä.

Konttävartistiiksiinrakennettavatsuojuksetjakatokset.
Suojuksiarakennetaansekä ampuma-ettäyhdis-

tyshautoihin. Heikompia suojuksia nimitetään ,,suo-
jakatoksiksi", vahvempia pommisuoiuksiksi". Ani-
mahautaan tulevat suojakatokset, joiden tarkotus on
suojata shrapnellin täyteluodeilta ja granaatin si-
ruilta, eivät saa rajoittaa ampumaiilaa. Paitsi var-
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sinaisia suojakatoksia voidaan tähystysasemat, käy-
mälät, sitomispaikat y. m. varustaa katolla.

Ampumatarpeiden, käsigranaattien y. m. säilyt-
tämistä varten valmistetaan vedenpitäviä kaappeja
rintasuojukseen mieluummin kaivettuna sen
sisään. Paitsi näitä on suurempien määrien säilyt-
tämistä varten laitettava lujasti rakennettuja varas-
tokammioita, mieluimmin toiseen linjaan.

Kuva 24.
Suojakatos lujassa maassa.

Työn joutumiseksi ja täsmäosumien vaikutuk-
sen rajottamiseksi rakennetaan suojakatokset
pieniksi

—
puoli tai korkeintaan ryhmä ku-

luinkin. Kahden suojakatoksen välillä täytyy olla
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vähintäin 3 m paksuinen maakerros. Rakennustapa
näkyy kuvasta 24.

Katoksiin käytetään palkkeja, lankkuja, lau-
toja y. m. Kattopuidenvahvuus riippuu kannatus-
pituudesta.

1 m kannatuspituus Bcm lankkuja,

2 „ „ - palkkeja 25X15 tai 20
cm paksuisia pyöreitäpuita.

3 — palkkeja 20X20 cm,
edellyttäen, että päälle tulee kork. 0.5 cm maa-

kerros.
Jos puut ovat hoikempia, on käytettävä välikan

nattajia (kuv. 25).

Kuva 85,

Lautainen suojakatos löyhässä maaperässä.

Xscm Lautoja

10-15cmp3ks.

Kun on pitkiä palkkeja käytettävinä, asetetaan
ne pituussuunnassa kolon ylitse. Molempiin päihin
asetetaanmaata vasten aluspuut vähintäin 0,5 m ko-
lon reunasta; josmaaperä on löyhää,on nämä poik-
kipuut kiinnitettävä paalujen päihin niinkuin väli-

1,5 „ „ - 10 „
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kannattajatkin, -los palkkeja on vähän, asetetaan
vain kaksi palkkia pitkittäin ja niittenpäälle poikit-
tain lautojay. m.

Granaattien räjähtäessä syntyvän ilmanpaineen
vaikutuksen vähentämiseksi onkattopuut hyvinkiin-
nitettävä toisiinsa vanneraudalla,rautalangallay. m.

Jos rakennusaineita on ajoissa saatavissa, voi-
daan— lujassamaaperässä — katto tehdä valmiiksi
maanpinnalle hautaa kaivettaessa ja kaivaa kome-
ro jälestäpäin.

Löyhässä maassa, ja pitkän aikaa käytettäessä
aina, ovat suojakatoksen seinät peitettävät laudoilla.

Kuva 26. Suojaräystäs.

oljilla y.m. Takaseinäksi laitetaan puisia suojaiaat-
toja, joitten tarkotus on suojata siruilta ja sateelta.
Niitten paksuus on s—B5 — 8 cm.

Ellei ole aikaa suojakatosten rakentamiseen,
voidaan laittaa vain yksinkertaisia ,,räystäitä"
(kuv. 20) tai asettaa suojalaattoja haudan yli. Ra-
kennusaineiden puutteessa voidaan — lujassa maa-
perässä - - kaivaa yksityisiä miehiä varten koloja
rintasuojukseen.

Asuinsuojuksia rakennetaanetulinjaantaisen lä-
heisyyteen, samoin kuin etuvarustuksen läheisyy-
teen, vain vartioni iehistöjä varten. Pääosa niistä
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/TnTilf? : :̂- ~ W\ //--^) Salvottaessapannaan
'f) 'g , e puittenväliin sammalia.

N«i li cl li v ■■ Kun on aikaa, valivis-
tetaan molemmatpää-
tyseinätkin kiväärin-
luoteja kestäviksi.

Pieniäpyöreitätaihal-
kaistujapuita



41

rakennetaan loiseen linjaan tai juuri sen taakse
yleensä paikkoihin, missä niitä voi rakentaarauhassa
viholliselta.

Jos suinkin mahdollista, asuinsuojuksi raken-
netaan maanpäällisiä hirsimajoja, joitten vihollisen
puoleiset seinät on laitettava kiväärinluoteja ja katot
shrapnellien siruja kestäviksi ja vedenpitäviksi.
ITirsimajojen rakentaminen on metsä-asemissa yksi-
nomaan vallitsevana (kuv. 27).

Vaikka asuinsuojukset ovatrakenneettavat maan
sisään, laitetaan niihin silti seinät ja lattiat puusta.
Jos ei ole aikaa tai rakennusaineita kunnollisten
seinien valmistamiseen tai jos seinät ovat heikot, on
katto rakennettava erityisten lujien kannatuskehien
varaan, jotka ovat yhdistettävät toisiinsa viistopön-
killä. Katto tehdään n.15 cm paksuistapuista, joitten
päälle tulee kattohuopaa tai sen puutteessa muuta
vettäpitävää ainetta ja noin 0,5 m paksu maakerros.
Veden poisjuoksuttamiseksi on katto aina hiukan
kalteva. Kattoniskojen pisin kannatusväli on 2 m.

Asuinsuojuksissa lasketaanmiestäkohtimakuuti-
laa vähintäin 1m2— tavallisesti (50 cm leveyttä ja
2 m pituutta, korkeus lattiasta kattoon niin, että
sovitaan kahdessa kerroksessa makaamaan. Ulos-
käytäviä tehdään, jos suinkin sopii, kaksi (kuv.28).

Granaattien, pienienkin, täsmäosumia kestäviä
pommisuojuksia (kuv.29) ei juuri tavallisissa oloissa
kannata ruveta rakentamaan, niitten vaatiman suu-
ren työn takia. Varsinkin jos on käytettävissä vain
puuta, on niitten rakentaminen vaivaloista. Katon
vahvuus täytyy olla n. 3 m, jolloin on käytettävä
vähintäin kolme puukerrosta, joissa puittenläpimit-
ta on 25— 30 cm. Jos kuitenkin on sopivia paik-
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Kuva 28.
Asuinsuojus 2 ryhmälle.

-j—^jljl JIL,
"

,,.\,^Ac~~jt>kLVannerautaa
"Makuulavat 2kerr.
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koja käytettävänä, esim. vihollisesta poispäin olevia
jyrkkiä rinteitä, voidaan rakentaa pommisuojuksia,
varsinkin haavoittuneiden ja sairaiden säilyttämistä
varten. Myös voidaan sinne tänne — etulinjaankin— rakentaa matalia pommisuojuksia, joihinmiehistö
kovan tykkitulen aikana voi sulloutua.

Kuva 29. Pommisuojus.
.Kiviä taipuita

Sekalaisia toimenpiteitä.
Välttämättömiä, siisteyden ja terveydenhoidon

vaatimia laitteita ovat kunnolliset ja lukuisat käy-
mälät. Niitä laitetaan yhdistyshautoihin liittyviin,
sitä vartenkaivettuihin hautoihin tai, missä vain so-
pii, maanpinnalle. Terveydellisestiparas on kaivaa
vain pitkähkö ja syvä, n. 0,40 m leveä hauta ilman
mitään puulaitteita. Ajanmittaan voidaan rakentaa
suurempia vaatimuksia vastaavia laitteita. Peittä-
miseen, joka on toimitettava joka päivä, käytetään
kalkkia ja hietaa.

Sotilaskftslklrja. i. <>k;i. .1
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Ampumatarpeiden, juomaveden, elintarpeiden,
kaukoputkien,karttojen, valopistoolieny. m. säilyt-
tämistä varten tehdään rintasuojukseen tarpeellinen
määrä erilaisia komeräta, joihin voidaan asettaa
laatikoita y. m.

Teitten ja hautojen risteyksiin on laitettava
tienviittatauluja ja haudan eri osat ovat niinikään
puutauluillamerkittävät. Esim.eri joukkueittenrinta-
maosat ovat rajalle asetetulla taululla ilmoitettavat.

Haudoista ylöspääsyä varten on laitettava por-
taita, ampumahaudassa sekä eteen- että taaksepäin
johtavia.

Kenttäkeittiötä varten on asuntojen läheisyy-
teen rakennettava tarpeelliset suojukset.

Ellei vettä ole aivan lähellä saatavissa, on kent-
täkeittiönlähellekaivettava kaivo. Viereen asetettu
puutaulu osottaa aina, onko vesi juotavaa vai ei.

Tulia tehtäessä on käytettävä mahdollisimman
kuivaa puuta.

Asuinsuojuksien viereen ja muihin tarpeellisiin
paikkoihin on asetettava luotettavia hälyytyslait-
teita. Paraita ovat rautakalistimella soitettavat, ri-
pustetut kiskonpätkät, rautalevyt, aurankärjet j.n.e.
Vihellykset eivät kuulu taistelun melussa. Samoin
ovat sähkösoittokellot johtoineen epäluotettavia.

Asumuksiin on aina, mikäli rakennusaineita on
saatavissa, rakennettava yksinkertaiset uunit. Tä-
mä on terveydellisessä suhteessa hyvin suotavaa,
varsinkin maahan rakennetuissa asumuksissa.

Tarjona olevien suojuksien käyttö.
Ojia ja hautoja voidaan käyttää sellaisinaan;

usein on kuitenkin ampumisen takia tarpeellista
luoda jonkunverran rintasuojuflta.
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4

Kuva 30. Atnpumahauta tievallissa.
Osa kaivetustamaasta

Tievalleihin ei ole hyvä tehdä ampumähautaa,
koska ne tarjoavat aina hyvän maalin vihollisen ty-
kistölle. Joskus voidaan tähän kuitenkin olla pako-
tettuja, esim. suoseudussa. Silloin menetellään niin-
kuin kuv. 30 selviää. Sivuvaikutuksen heikentämi-
seksi on tielle luotava maata tai poistettava sepeli-

Selityksiä: A— A Ensiniiiiiifn linja, li.lnlkavekä koossa.
■I "■
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*

kerros. Aitoja ja pensasaitoja käytetään naamioina
tai esteinä. Niitä täytyy voida syrjätulella pyyhkiä.

Kylän tai taloryhmän reunan miehittämisellä
saadaan helposti puolustuskykyinen asema, johonon
suojattu pääsy ja jonka voi myöshuomaamatta jät-
tää. Toiseltapuolenon se usein alttiina kovalle tyk-
kitulelle. Tavallisesti tehdään niin, että ensimäinen
linja asetetaan kylän etupuolelle(kuv. 31).

Jos kylää aiotaan sitkeästi puolustaa, on varus-
tukset laitettava niin,että kylä voidaan pitää, vaik-
kakin siihen liittyvät asemat on menetetty.

Kylän sisäosien varustaminen on tehtävä niin,
että jokainen talo yksikseen voi puolustautua. Ensi-
sijassa on varustettava kivitaloja, varsinkin torien

laidoilla ja kadunkulmis-
sa. Puolustettavista ta-
loista on mahdollisimman
tarkkaan poistettava kaik-
ki tulenarat aineet (esim.
seinäpaperit) ja asetettava
valmiiksi vesiastioita. Ik-
kunat laitetaan ampu-
mista varten. Ovet ja
portit vahvistetaan ja va-
rustetaan ampuma-aukoil-
la (kuv. 32). Samoin on
myös seiniin tehtävä am-

Ampuma-aukko

puma-aukkoja. Kaikki aukot, joita ei käytetä
ampumiseen tai kulkemiseen, suljetaan.

Kylien puolustamiseen käytetään mahdollisim-
man vähän miehiä. Sensijaan lukuisasti koneki-
väärejä.
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Kenttätykistön suojukset.
Jokaisesssa ampuma-asemassa on, niin pian

kuin taistelun tilanne sen sallii, ryhdyttävä kaivaus-
töihin (kuv. 33).

Kuva 83.

a) tykklsuojus
b) asuinsuojus
c) Bfranaattikammlod) kartussikammio
p) puhelinsuojus
f) sitomasuojus
K) aukko suuntauspist.päin
h, i) ylulist.vshautoja

Ensi sijassa on varustettava tähystysasemat.
Jos kilpisuojus (tähystysvaunu) puuttuu, on ryhdyt-
tävä kaivaustöihin.

Taistelussa on ensin esilleotetut ampumatar-
peet suojattava. Tykin suojakilven ja maan väli
täytetään, samoin tykin ja ampumatarvevaunun vä-
li — mieluimminhietapusseilla. Vasemmalle lave-
tista rakennetaan hietapusseista sivusuojus, miehis-
tön suojakuopista otetusta maasta luodaan sivusuo-
jukset ja selkäsuojus (kuv. 34). Kun on kyllin ai-
kaa, laitetaan tykkiasema kuv. 33 mukaan. Peh-
meässä maaperässä asetetaan pyörienja lavetin hän-
nän alle risuja, lankkuja y. m. Toisinaan voidaan
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tykin yli rakentaa suojakatos. (Korkeus väli. 1,80 m.
Käytettävät puut väli. 15 cm. Maata 30 cm päälle.)
Ellei tätä pidetä tarpeellisena, on suotavaakuitenkin,
että tykki suojataan ilmatähystykseltä, asettamalla
sen yli rautalankapunos, joka on peitetty ympäris-
tön värisillä kasveilla.

Kuva 34.
Taistelussa rakennettu ampuma-asema

ci Syvennys, enintään lnjiiou-
terän syvyinen.

M Miehistön suojahaudnt.
SHTlietasii kkisuojukset.

vVika, tyävoimat ja rakennusaineet
Työnteho riippuu joukkojen tilasta ja johdosta,

työajasta,yötöistä,säästä, rakennusaineista,maape-
räsuhteista ja vihollisen käyttäytymisestä. Seuraa-
vat luvut antavat vain ylimalkaisia ohjeita. Niissä
ei ole otettu huomioon rakennusaineitten hankki-
mista eikä lepohetkiä, jotka ovat välttämättömiä 4
0 tunt. työajanperästä.
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Maatyöt.

Mies kaivaa tunnissa suurella lapiolla:
lyhyellä työajalla 4 tuntisella työajalla

1,0 m" helppoa maata 0,7 m 8helppoa maata
0,75 kesk. kert. 0,45 kesk. kert.
0,4 „ raskasta „ 0,2 raskasta „

eTos on käytettävänä vain pieniä jalkaväen la
pioita, niin on laskettava puolet edelläolevista mää
listii.

Jalkaväen suojukset.

Komppania jalkaväkeä (n. 200 miestä) kaivaa
lapioillaan 150 m pituisen ampumahaudan helppoon
maahan:

polvelta-ampujille noin 1 tunnissa

laajennetun ampumahaud. 3
150 m yhdistyshautaa 2

Suojuksen konekivääreille seisoalta- tai istualta-
ampumista varten kaivaa sen miehistö samassa
ajassa kuin jalkaväki haudan polvelta-ampumista
varten.

Tykinsuojuksen kaivaa sen miehistölapioillaan
suunnilleen samassa ajassa kuin jalkaväki laajenne-
tun ampumahaudan. Keskinkertaisessa maassa tu-
lee työaika kaksinkertaiseksi. Jos miehistöllä on
suuria lapioita, supistuu aika puoleen.

Suojakatokset.
(> miestä valmistaa suojak. itselleen 2— 3 tunnissa
4 miestä valmistaa suojaräystään

10 miehelle 1—1,5
Pommisuojien rakentaminen kestää viikkoja.

seisöalta „ 2 „
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Konekiväärisuojukset.
Helppoonmaalian%— 1 tunnissa )
Kesk. kert, „ 1—1,5 „ '

konekiväärin
Raskaaseen „ 2-4 „ J miehistö.

Kenttätykistön suojukset.

Suojus.
Helppoonmaahan21 /..— 3 tunnissa!
Kesk. kert. „ 5—6 \ oma miehistö,
Raskaaseen „ 10 —12

"
[patterinlapioilla.

Valmis patteriasema.
Helppoonmaahan 7— tunnissa) i>atterin miehistö ke-
RTnclr irQrt o n vycn ampumatarvi1-
AlhK

-
Ken. O

—
Vi \ kuormaston miehistön

Raskaaseen „ 16— IS avustamana.molem-pien Uipioilln.

Esteet.
Mies valmistaa tunnissa:

120 m 2 kompastuslankaestettä (100 m- vaatii:
30 pientä paalua, (5 kg ohutta lankaa)
5 m- piikkilankaestettä ( 1 m 2kohti tarvitaan

10 m eli 7 kg- piikkilankaa),
20 m- murrosta,
1m 2oksaestettä.

Metsän kaato: 1ha — 50—80 miestä n. 10 t:ssa.
3 m leveää tietä kesk.-kerta iseen metsään 1 km —
100 miestä n. 4 t:ssa.

Mies valmistaa 10 estepaalua tunnissa.
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Suojusvahvuudet.

Kivääritulta vastaan.

Jatkuvaa ammuntaa vastaan vahviste-
taan 25 cm tai ohuemmat muurit 30 cm
maa- tai puukerroksella.

Portit ja ovet tarvitsevat väh. 40 cm
maakerroksen.

Paksuus m:ssii

0,15
0,40
0,60
0,50
0,60
0.40
0,80
1,10
3,0
2,0
1,50
5,0
0,90
0,70
0,25
15 mm
12 „
7,5 „
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Shrapneliin tay teluotcja ja granaa tin-
siruja vastaan.

Ain e Paksuus m:ssii

Kenttätykki:
Maa 0,40—1
Puu ........... o*oB
Tiilimuunius 0,25

Kevyt ja raskas hxnttähaubitsi:
Maa 1,0
Puu 0,16
Suuria siruja vastaan maata puu-

katolla
'

0,30—0,50
Tiilimuuraus 0,25
Rautatiekisko!

Yksityisiä sattumia vastaan.

Aine Paksuus m:ssii

Kenttätykki:
Maa 2,00
Tiilimuuraus J,OO>
Lumi n.8,00

Kevyen,kenttähaubitsin laakalaukaus:
Maa 3,00
Tiilimuuraus 2,00
Betonimuuraua 1,00

Kaarilaukaus:
Maata ja puuta, maata ja rautatien

kiskoja 2,5
Tiilimuuraus 1,0

2,5
I J M INIHlII.11I.■ X,V

Betonimuuraus 0,8
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Varustustöiden suoritus.
Asianomaisen johtajan toimittama, perinpohjai-

nen varustettavan aseman tarkastus helpottaa paljon
varustustöiden tarkotuksenmukaista järjestelyä ja
suoritusta. Edullista on, että pataljoonankomentaja
yhdessä komppaniani johtajien kanssa määrää am-
pumahautojen paikat. Tarkastustulokset antavat
perustan varustustöitä koskeville käskyille. Tär-
keimmät työt tehdään ensin.

Ennen kaivamista on ampumahaudan paikka
merkittävä. Merkkinä käytetään pieniä maakasoja,
oksia, paperillamerkittyjä keppejä, myösmiehiä.

Aseet otetaan aina mukaan työpaikalle.Kivää-
rin piippu ja lukko-osia on varottava tahraamasta.

Ellei ole odotettavissa vihollisen häiritsevän
työskentelyä,on työn jako ja järjestely toimitettava
huolella.

Joukko-osastolle annettavan rintamaosan leveys
riippuu maisemasta ja maaperästä. Jos on hyvä
ampuma-ala ja maaperä helppoa kaivaa, on se ver-
rattain leveä. Missä taas vihollisen on edullista hyö-
kätä ja maaperä vaikeata kaivaa, ovat osat kapeita
ja vahvasti miehitettävät.

Kun on ryhdyttävä kaivamaan, komennetaan
ensin ryhmänjohtajat määrätylle ampumahautalin-
jalle ketjuun. Samalla määrää joukkueenjohtaja,
mihin tulee alkusuojat tai tuleeko niitä ollenkaan,
minkälainenhautakaivetaan j.n. e. Tämän jälkeen
tulevat lapiomiehet joukkueittain samaan ketjuun,
jakaantuen tasaisin välimatkoin ryhmänjohtajien
mukaan. Komppanianjohtajan tulee huolehtia ennen
kaivamisen alkua syrjäiuliasemien laittamisesta.
Ensin komennetaan koko ketju maahan tarkasta-
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maan, onko joka paikassa ampuma-alaa. Jos se on
hyvä, merkitään haudan etu- ja takareuna; joka
mies vasemmalta oikealle. Senjaikeen ryhdytään
kaivamaan. Turpeet erotetaan säännöllisinä ja
ehyinä kappaleina ja pannaan haudan takareunalle— myöhempää tarvetta varten. Ensin kaivettu
maa heitetään kauas ja vasta haudan pohjasta nos-
tetusta hiekasta tehdään rintavarustus, joka sitten
vahvistetaanturpeilla.

Miehistö, jolla ei ole lapioita, jaetaan joukkoi-
hin, joihin liitetään muutamia lapiomiehiä seuraa-
via tarkotuksia varten:

Perkaamaan etumaisemaa ja mittaamaan etäi-
syydet. Jos luonnollisia etäisyysmerkkejä puuttuu,
täytyy sellaisia asettaa, mutta viholliselle huomaa-
mattomassa muodossa. Nämä merkit ovat etenkin
omalle tykistölle tärkeitä. Varustuksiin on tiedot
mitatuista matkoista pantava (isille - mieluimmin
näköalaluonnoksina. Tämä on erittäin tärkeää kone-
kiväärejä varten.

Kokoamaan kasveja y. m. kaivetun maan peit-
tämistä varten ja rakentamaannaamioita.

Hankkimaan paikalle rakennusaineita, juoma-
vettä y. m.

Kun ampumahautaon valmis, ryhdytään raken-
tamaan esteitä j. n. e.

Kaikki johtajat ovat vastuunalaisia töitten no-
peasta ja asianmukaisesta suorituksesta. Ryhmän-
johtajat ovat vastuunalaisetryhmänsä työstä. Jouk-
kueenjohtaja pitää huolen työn tasaisesta jakautumi-
sesta ja joutumisesta, hankkien apua tai vaihtovuo-
roja ryhmille, joillemaaperä tuottaa vaikeuksia. Va-
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puiksi tulleista työvoimista ilmoittaa hän komppa-
nianjohtajalle.

Töittenvalmistuttua harjotetaan miehistöäkäyt-
tämään ampumahautaa. Mitatut etäisyydet ilmoite-
taan kaikille. Aina on terotettava miehistölle,että
viholliselle ei saa näyttäytyä ennen ampumisen alka-
mista.

Jos vihollinen on lähellä ja näyttää mahdolli-
selta, että se tulee häiritsemään työskentelyä, kuten
tavallisesti käy hyökätessä ja joskus puolustuksessa-
kin, eiole aikaa aseman tarkastukseen eikä tarkkaan
työnjakoon. Silloin on joukko-osaston arvelematta
miehitettävä sopivalta näyttävä asema ja alettava
kaivaa. Valaistuslaitteiden yhtenäiseksi järjestely jä-
tetään myöhemmäksi. Työskentelevien turvaksi on
etumaisemaan lähetettävä partioita. Kaikkien on
kuitenkin joka hetki oltava valmiina taisteluun. Ki-
vääri on joka miehellä luonaan, asetettuna maahan
mättään, turpeen tai jonkun muun esineen varaan,
niin etteivätpiippu ja lukko-osat tahraannu.

Vihollisen puolelle näkyvillä paikoilla täytyy
varustustyötmahdollisimman mukaan olla valmiina
ennen sen paikalletuloa. Olosuhteet ratkaisevat,
ovatko varustustyöt tehtävät loppuun vihollisen huo-
matessa, jopa ampuessakin, vai ovatko ne keskey-
tettävät ja vasta yölläsuoritettavat,

Kun hauta on kaivettava vihollisen tulessa, kai-
vetaan ensin pitkältään ampumakuoppia, jotka sitten
syvennetään ja yhdistetään. Silloin kaivajat ja am-
pujat vuorottelevat. Mies kaivaa ensin viereensä kuo-
pan, josta hän nostaa maan eteensä suojaksi. Kun
hän on jonkun verrankaivanut, antaa hän lapionvie-
reiselleen, joka tähän asti on ampunut ja joka alottaa
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nyt kaivamisen. Näin vuorottelevat lie edelleen,kun-
nes kumpikin on kaivanut itselleen ampumakuopan.

Yöllätehdään varustustöitävain vihollisen olles-
sa niin lähellä,että se päivällä työskentelynhelposti
huomaisi. Tällöinlähetetään viimeistään hämärissä
upseeripartioita, varmistus mukanaan, yöllisiävalli-
tustöitä valmistamaan. Ne ottavat selon varustetta-
vasta asemasta ja merkitsevätsen, samoin tien sinne.
Merkkeinä on käytettävä pimeällähyvinnäkyviä, val-
koisia paperilippuja ja valkoista nauhaa.

Vihollisen ollessa hyvin lähellä on usein otol-
lista, vihollisen huomion välttämiseksi, olla lähettä-
mättä merkkipartioita. Joukkoa on senvuoksi kar-
jotettava ilman suuntamerkkejäkin menemään tar-
kotetulle paikalle.Sellaisessa tapauksessa käytetään
hyväksi maisemassa esiintyviä suuntaviivoja, tähtiä,
kompassia j. n. e.

Yöllä on liikuttava niinhiljaa kuin suinkin,aina
vain käyden ja suljetussa järjestyksessä. Lapio on
kannettava siten, että terä onpainettunaoikeaan kai-
naloon; kivääri on vasemmalla olalla.

Yöllisiä töitä suojataan vain partioilla, jotka ei-
vät saa häiritä omaa ampumista vihollisen hyökä-
tessä.

Ilmatähystäjiltä ja valonheittäjiltä koetetaan
suojautua heittäytymällä pikaisesti maahan ja pysy-
mällä aivan liikkumattomana. Usein on kuitenkin
työn joutuminentärkeämpää kuin sen huomaamatto-
mana pysyminen.

Aseman tultua käyttökuntoon jatketaan paran-
nus- ja laajennustöitä tarmokkaasti.Edullisinta on
käyttää, missä vain sopii,urakkatöitä.
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B. Kenttävarustukset hyökkäyksessä.
Hyökkääjän täytyy tulla toimeen mahdollisim-

man yksinkertaisilla vallitustöillä,sillä sitä aikaa,
minkä hän näihin tarvitsee,käyttää puolustaja myös
hyväkseen.

Hyökätessä (varustamattomaankin) puolustus-
asemaan asettunutta vihollista vastaan käy usein
välttämättömäksivarustaa jo vallattuja tukikohtia ja
alueita, jotta ne varmasti voidaan pitää. Kenttäva-
mstusta vastaan hyökätessä on hyökkäysjoukon
usein kaivauduttava maahan päästäkseen kyllin tais-
telukykyisenä puolustuslinjankimppuun.

Missä määrin tätä keinoa on käytettävä, riip-
puu vihollisen varustustenlaajuudesta ja niitten mie-
histön taistelukunnosta. Nämä ovat seikkoja, joista
tavallisesti saadaan selvä vasta sitten,kun hyökkäys-
joukot jo ovat alkaneet etenemisen. Lujia, hyvin
puolustettuja kenttävarustuksia vastaan hyökätessä
voi usein olla välttämätöntäuseampienampumahau-
tojen kaivaminen, joten taistelu voi kestää useampia
päiviä.

Joukon johtaja määrää, mitkä alueet ensin ovat
vallattavat ja — jos tarpeellista — varustettavat
hyökkäyksen jatkamista varten. Tällaisella alueella
olevat varustettavatasemat ja sinne johtavat tiet ovat
etukäteen tutkittavat. Tehtävään määrätyt joukot
ovat varustettavat tarpeellisilla työaseilla.

Jokaista uutta varustusta on käytettävä vain
tukikohtana hyökätessä. Halun päästä vihol-
lisen kimppuun täytyy vallita kaikissa hyökkäysjou-
koissa. Jokaisen johtajan tulee lakknamatta vainuta
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puolustajan heikkoa kohtaa ja sellaisen huomattuaan
ilmoittaa siitä taaksepäin tai omasta alotteestaan
käyttää sitä hyväkseen,mikäli hyökkäyksenyhtenäi-
syys sen sallii. Usein voihyökkäystäten tulla hyvin
lyhytaikaiseksi.

Hyökkäyksessä tehtävät vallitustyöt täytyy suo-
rittaa vihollisen ampuessa, jos se kerran on ne huo-
mannut. Alussa epätäydelliset vallitukset paranne-
taan taistelun jatkuessa, jos tarve vaatii, tavallisiksi
nmpumahaudoiksi.

Hyökkääjälle on sangen haitallista, jos viholli-
nen valevarustuksillaan saa hänet petetyksi tai etu-
varustuksillaan pakotetuksi keskeyttämään hyök-
käyksen. Samoin on tuhoisaa ennenaikaisesti ryn-
nistää hyvin varustettua ja puolustettua asemaa
vastaan. Sentähden on ajoissa tapahtuva,huolelli-
nen tiedustelu välttämätön.

Tiedustelun tulee mahdollisuudenmukaan antaa
selvä vihollisen aseman paikasta ja laajuudesta, es-
teistä,etu- ja valevarustuksista,patterien asemista ja
voimien sijoituksesta. Erittäin tärkeätä on koettaa
saada selville puolustuslinjanheikot kohdat.

Samoin on myösotettavaselvä maisemasta, jon-
ka kautta hyökkäys tulee tapahtumaan, suojapai-
koista ja tukikohdista, kulkuteistä, omalle tykistölle
ja tähystykselle sopivista paikoista j. n. e., sanalla
sanoen kaikesta, mikä voi hyökkäyksen toimeenpa-
noon vaikuttaa.

Tarvittava hyökkäyskalusto (kirveet, lankasak-
set, käsigranaatit j.n. e.) on tarkastettava.

Jokaisen etulinjassa olevan joukko-osaston on
tarmokkaasti jatkettava tiedustelua omalla alueel-
laan. On otettava huomioon: maiseman hyväksi-
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käyttö hyökkäyksessä, oman kivääri- ja tykkitulen
vaikutus, vihollisen käyttäytyminen, vihollisen va-
rustuksien edessä olevienesteiden laatu ja laajuus.

Koko tiedonanto- ja ilmoitustoiminta on,käyttä-
mällä hyväksi tarjona olevia tiedonvälityskeinoja,
järjestettävä yhtenäiseksi, niin että tiedustelun tulok-
set pian joutuvat ylimmän johtajan tietoon, jonka
toimesta niistä tarpeen mukaan ilmoitetaan kaikille
alijohtajille.

Tapahtuuko lopullinen hyökkäys päivällä vai
yöllä,ratkaisee joukonjohtaja ottaen huomioonkussa-
kin tapauksessa vallitsevat olosuhteet.

Esteiden särkeminen ja voittaminen.
Vahvat kivimuurit ja aidat säretään räjäyttä-

mällä, heikommatkaatamalla tai lyömällä puhkihir-
rellä. Aidat kaadetaankirveellä.

Ellei lankaesteitä voida kokonaisuudessaan kaa-
taa, on niihin tehtävä ryntäysaukkoja leikkaamalla
langatpoikki tai tempaisemallapaalut ylösmaasta.

Jokaista poikittaistapaaluriviävarten tarvitaan
vähintään kaksi miestä. Langat leikataanpoikki ai-
napaalujenkohdalta. Neleikataanpoikki jokokoko
tarkötetulta leveydeltä tai vain yhdestä kohden ja— varsinkin jos langat ovat löysällä ja paalut huo-
nosti maassa — temmataanpaalut lankoineenirti ja
nostetaan sivuun. Ainoastaan sileälankaisten esteiden
yli voidaan kiivetä, kun vihollinen kiivaalla tulella
masennetaan. Heittämällä lankaesteeseen lautoja,
heinäsäkkejä y. tn. voidaan joskus päästä nii-
den yli. Aukkojen teko oksaesteisiin ja murroksiin
kirveillä on mahdollista vain heikoissa laitteissa. Jos
ne ovatkuivia,voidaanne polttaa.

Sotllaskilsildrja. l. Osa. r,
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Käjäyttämällä voidaan poistaa kaikkia esteitä.
Kasapanokset — 25— 50 kg laatikossa — viedään,
käyttämällä tikapuita, tankoja y. m. tai vain heittä-
mällä, esteeseen. Rivipanokset, joittenpituus riippuu
esteen leveydestä, tehdään laudalle, joka sitten työn-
netään esteen alle — lankaesteissäaina paalujen vie-
reen.

Tavallisesti on esteiden hävittäminen järeän ty-
kistöntehtävä.

Sudenkuopat y. m. tehdään ylikuljettaviksiheit-
tämällä niihin olki- tai heinäsäkkejä, lautaportaita,
tai niiden yli tikapuita, joiden päälle on sidottu lau-
toja y. m.

Jos on rynnäkölläotettava kylä- tai taloryhmä,
on varattava tarpeellinen määrä kirveitä,kankia, ly-
hyitä tikapuita, käsikranaatteja, valmiita räjäytys-
panoksia y. m.

Esimerkki kenttävarustuksien rakentamisesta.
Sotatilanne.

Vihollinen on etenemässä pohjoiseen päin. Omfit jou-
kot ovat saaneet käskyn puolustautua linjalla, joka kulkee
lännestä itään, kuv. 35 näkyvän seudun kautta. Rykmentti
A (3000 jalkamicstä, 50 pyöräilijää ja 18 k.k.) on saanut
osalleen Mustajärven ja Porrasjoen välisen seudun.

Lokak. 15 p. klo 6 a.p. on rykmentti saapunut Kiuk-
kulan kylään X:n pitäjässä. Rykmenttipysähtyy sinne. Pyö-
räilijät eivät ole vielä tulleet kosketuksiin vihollisen kanssa.
Rykmentin komentaja ratsastaa pataljoonanjohtajien kanssa,
varmistusmukanaan, tarkastamaanpuolustusasemienpaikkoja.

Seudun tarkastaminen.
Niinkuin kuvasta näkyy, jakaantuu seutu kolmeenluon-

nolliseen lohkoon.Kotajärvcnlänsipuolinenmaisemaonkuivaa,
mutta ainoa polku pohjoiseen päin kulkee kapean,Musta-
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ja Kotajärvien välisen kannaksen kautta. Kota- ja Korpi-
järvien väli on kuivaa, ja sieltä kulkee valtamaantie, Korpi-
järven ja Porrasjoen viili on hyvin soista. Asukkaiden ilmoi-
tusten mukaan on siellä vain salopolkuja. Edetessään täytyy
vihollisen käyttääsiis Kota- ja Korpijärvienviilistä maantietä,
joten päävastustus on tapahtuva näitten järvien välillä.

Tarkastettuaan seudun antaa rykmentinkomentaja A.
seuraavan käskyn:

Rykmentinkäsky.
1) Vihollinen on kauempana kuin päivämatkan

päässä.
2) Rykmentti varustaa aseman, jonka muodostaa etu-

varustus Kota- ja Korpijärvien eteläpäitten tasalla ja pääva-
rustus sen takana. 2,5 km päässä siltä.

!)
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3)Ipataljoona: a).*Asettaa 2 joukkuetta ja 2 k. k.
kenttävahtina nr. 1Musta- ja Kotajärvien väliselle kannak-
selle. Se pitää yhteyttä IIpataljoonan ja länsipuolellaole-,
vien joukkojen kanssa, b) Asettaa 1 joukkueen kenttävah-
tina nr. 2 Korpijärven itäpuolelle. Se pitää yhteyttä 111
pataljoonan ja itäpuolella olevien joukkojen kanssa, e) Ra-
kentaa ctuvarustuksen Kota- ja Kovpijärvien eteläpäitten
tasalle. Saa rykmentin piikkilankavaraston (500 kg) käy-
tettäväkseen.

4) IIpataljoo?ia varustaa aseman Kotajärven koil-
lisrannan ja Lastujärven eteläpään välille.

5) 111pataljoona,varustaa asemanLastujärven etelä-
pään ja Korpijärven välille.

6) Lähtömääräpaikkoihin klo 9 a. p.
Rykmentin esikunta Kiukkulan kestikievarissa,
Suullisesti: Pataljoonanjohtajille.

A
Rykmentinkomentaja.

Aluksi ei rykmentinkomentaja määrää mitään reserviä,
vaan ne kolme komppaniaa, jotka puolustavat ctuvarustuk-
sia, muodostavat tämän, senjälkcen kun etuvarustus on
hyljätty.

Töitten aikana on rykmentinkomentajan yhtenä huo-
lena mahdollisimman mukaan hankkia piikkilankaa ja työ-
kaluja.

Komppaniani työalueet.
Pataljoonanjohtajat ratsastavat komppanianjohtajien

kanssa tarkastamaan varustettavienasemienpaikat;sekä mää-
räävät komppanioille lohkot.

Työn suoritus komppanian piirissä.
Saadun tehtävän suoritus tapahtuu esim. B:nnessa

komppaniassa (kuva 3(5) seuraavalla tavalla:

Ty öas eidcn jako.
Komppaniallaon käytettävänään 25 kirvestä, 4 sahaa

ja 34 lapiota. Työkalut jaetaan mahdollisimman tasan jouk-
kueitten kesken. Koska kuitenkin 3:nncn joukkueen osalle
tulleessa rantalohkossa ei voida kaivaa hautaa, vaan on
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Kuva 36.

rakennettava puuvalli,saa se 2 sahaa, loiset joukkueet vain
yhden. Samoin saa se kirveitä enemmän käytettäväkseen.
Sensijaan saa se vähemmän lapioita kuin toiset joukkueet.

Ensimäinen joukkue (9 ryhmää) saa 15 lapiota, 8 kir-
vestä ja 1sahan. Toinen joukkue (8 ryhmää) 12 lapiota,7
kirvestä ja 1 sahan. Kolmas joukkue (8 ryhmää) 7 lapiota,
K) kirvestä ja 2 sahaa.

Linjan kvlv n maara a minen.
Komppanian]ohtaja määräälinjankulun tarkalleensiten.

että ryhmiinjohtajat muodostavat harvan ketjun tarkotetulle
linjalle. Komppanianjohtaja katsoo, että asema voidaan
suojatavihollisenkatseeltajaettäsiihen voidaanrakentaahyviä
syrjätuliasemia, Kun se on tapahtunut, komennetaan koko
komppania ketjuun. Komppanianjohtaja tarkastaa vielä ker-
ran linjan kuhin. Kun se on valmis, merkitsevät miehet
haudan etureunan. Senjälkecn saavat joukkueet lohkonsa
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ja joukkueitten johtajat järjestävät työn joukkueissaan. Vielä
määrää komppanianjohtaja, että metsää ei saa kaataa lähem-
pää kuin 100 m:n päästä aseman takana.

Joukkucenjohtajan kasky.
Ensimäisen joukkueen johtaja käskee:
1) Ryhmänjohtaja K. mittaa askelin etäisyydet maan-

tielle saakka.
2) 2 ryhmää perkaa ryhmänjohtaja L:n johdollakaikki

kivet n. 100 m alalta aseman edestä ja 20 m sy-
vyiseltä alalta sen takana. Saavat 2 lapiota käytettäväkseen.

3) 3 ryhmää ryhmiin johtaja M:n johdollarakentaa a
m levyisen, enintään 1 m korkuisen oksaesteen. Saa käytet-
täväkseen (i kirvestä, 1sahan ja 1 lapion.

■1) I ryhmää ryhmänjohtajaN:n johdolla kaivaa am-
pumahautaa, joka rakennetaan ilmanolkasuojuksia. Haa 12
lapiota ja 1 kirveen.

Tarvittava aika.

Ensimäisen joukkueen on kaivettava 200 m ampuma-
hautaa. Kaivajia on 4»8=32, lapioita 12, siis noin joka
kolmannella lapio, kaivettava määrä noin 200 m 3, maaperä
keskinkertaisen kovaa. Kun vuorotellaan ahkerasti, niin että
kaikki lapiot; ovat aina käytännössä, voidaan laskea, että
miestä kohden tulee kaivetuksi 1 juoksumetri eli noin 1 m 3
2 tunnissa. Siis 8 t kaivaa 1 mies 4 juoksuni, ja 32
miestä 32«4=128 m päivässä. Ampuma-hauta tulee siis
kaivetuksi 2 päivässä.

5 m levyistä oksacstettä voidaan laskea valmistuvan
1 juoksumetrin miestä kohden ,'5 tunnissa, S tunnissa 8/3

21-S
m. Siis 21 miestälaittaa—

rr— 01 mpäivässä. Kivienpcrkaa-
jat tulevat kuitenkin muutaman tunnin perästä auttamaan,
niin että voidaan laskea oksaestecnkin valmistuvan toisen
päivän illaksi.

Konekivääriasemat.
Kun pataljoonanjohtajaon tarkastanut lähemmin kai-

vettavan ampumahaudan paikan, antaa hiin käskyn kone-
kiväärien sijoittamisesta.
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1) G. ja S. komppania saavat käytettäväkseen kumpi-
kin 1konckiväärijoukkueen.

2) 1konckiväärijoukkue rakentaa itselleen aseman 111
patl. oikean sivustan pohjoispuolelle, mistä se voi syrjä-
lulella vallita IIpatl. etualan.

2. Vesistöjen puolustaminen ja meno
niiden yli.

Yleistä.
Vihollisen läheisyydessä on ylimenopaikan tie-

dustelu toimitettava mitä suurimmalla varovaisuu-
della. Ylimenopaikan määräävät etupäässä taktil-
liset ja maisemasuhteet. Sen tulee olla teitten
läheisyydessä, vihollisen huomiolta mahdollisimman
suojattu. Sivujoet, lahdet, niemet ja saaret helpot-
tavat joukkojen ylimenoa. Hyvä ampuma-asema
omalla rannalla on tärkeä ylimenoa suoritettaessa.
«Joen leveys, virtavuus, syvyys ja pohja, saatavana
olevat tarveaineet, rantojen korkeussuhteet sekä toi-
sella puolellaolevan maan laatu ovat otettavat huo-
mioon. Sitäpaitsi on otettava selville, miten paljon
veneitä tai muita kulkuneuvoja on saatavanaylime-
noa varten, tai onko kahlaamopaikkoja läheisyy-
dessä.

Kahlaamot.
-Jalkaväki voi käyttää kahlaamoa, joka on enin-

tään 1 m syvyinen,ratsuväki1,3 m syvyistä; koneki-
väärit ja tykit voidaan kuljettaa vielä 1,6 m syvyi-
sestä kahlaamopaikasta. Sitäpaitsi on olettava huo-
mioon virtavuus ja pohjan laatu.




