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Teknilliset keinot.
Metsättömissä (seuduissa, joissq on paljon kuk-

kuloita, voidaan pitkilläkin matkoilla käyttää me-
nestyksellisesti opiHiisiä sananlennätinkeinoja; Ase-
mat ovat rakennetut kukkuloille ja niitten välillä
annetaan valomerkeillä tai päivällä auringonva-
lossa peileillä ilmoituksia, käyttämällä joko Morse-
kirjaimistoa tai muita sovittuja merkkejä. Tällais-
ta sananlennätintapaa ei voida käyttää sumuisella
tai sateisella ilmalla.

Tärkeimmät teknilliset tiedonlaliettämiskeinol
ovat sähkölennätin ja kipinäsähkötin.

Autojen sekä moottori- ja polkupyörien käy-
töstä on jo aikaisemmin puhuttu. Lentokoneita voi-
daan tietysti myös käyttää ilmoituksien ja käskyjen
periHetonnittamiseen.

4. Partiotiedustelu ja varmistus.
Yleisiä.

Partiotiedustelu ja varmistus ovat toisistaan
eroavia tehtäviä. Varmistusjoukot ovat paikalli-
sesti sidotut varmistettavaan joukkoon. Tiedustelu-
joukkojen taasen täytyy sovittaa toimintansa vihol-
lisen mukaan ja voida liikkua vapaasti. Jos jonkun
joukon samalla kertaa tulee pitää huolta molemmis-
ta tehtävistä, on tarkotukseninukaista jakaa eri teh-
tävät eri osastoille.

Partiotiedustelu ja varmistustehtävä asettavat
joukon toimintakyvylle suuret vaatimukset. Sen-
vuoksi ei tähän tehtävään saa käyttää enemmän
voimia, kuin ehdottomasti on tarpeellista.
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Tapa, millä partiotiedustelu ja varmistus pan-
naan toimeen, voi olla erilainen. Johtajan asiana
on toimia tarkotuksenmukaisesti eri tilanteissa, va-
paana kaikista säännöistä. Tästä voidaan antaa
enintään joitakin erikoisia perusohjeita.

Hyvä partiotiedustelu varmistaa jo suuresti.
Toiselta puolen taas voi varmistusjoukko tehdä pal-
veluksia tiedustelulle. Partiotiedustelu ja varmis-
tustehtävä kulkevat siis käsi kädessä, eikä niitä ;ii-
na voida toisistaan erottaa.

Varmistus on tarpeen vaatima vihollisen hyök-
käyksiä ja tiedustelua vastaan sekä marssilla että
lepotilassa, ahtaammassa merkityksessä myös tais-
telun aikana.

Varmistus asetetaan yleensä niin, että pienempi
taisteluun valmiina oleva joukko erotetaan suojelta-
vasta ja lähetetään lähemmäksi vihollista. Var-
mistusosastojen syvä-ryhmitys muodostaa jo sinän-
sä jonkinlaisen varmistuksen. Myös varmistusteh-
tävissä on partiokäynti tärkeä.

Tiedustelujoukot liikkuvat varmistustoimenpi-
teitä noudattaen taitavasti maan luontoa hyväkseen
käyttäen.

A. Partiotiedustelu.
1. Yleistä.

Sodissa ennen Napoleonia ei tiedustelupalveluk-
seen osattu panna sitä arvoa kuin nykyisin, eikä
ratsuväkeä ollut siihen kasvatettukaan. Sodan-
käyntitapa oli aivan toisenlaista kuin nykyisin. Se
oli suoranaista voimainmittelyä. Sotajoukot aset-
tuivat yhteensullottuihin taistelurintamiin jäykkien
muotojen mukaan, ja taistelu tapahtui suljetuin ri-
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vein, rintama rintamaa vastaan soittokunnan soitta-
essa ja rumpujen rämistessä. Ampuma-aseet olivat
vaikeasti ladattavia ja huonoja, ja niillä ammutut
yhteislaukaukset tuottivat verrattain pieniä tappi-
oita vihollisrivistöön. Varsinainen taistelu tapah-
tui vasta itse yhteentörmäyksessä pistintaistelun ja
ratsuväkihyökkäyksen muodossa, jolloin siis taiste-
lun suurimmaksi osaksi ratkaisi I'yysillinen voima.
Ratsuväkeä käytettiin yksistään taistelutarkotuk-
siin. Tiedustelutehtävä oli yksistään urkkijoiden
asiana. Taistelutiedustelulla ei ollutkaan niin suur-
ta merkitystä, sillä taistelu tapahtui lyhyillä etäi-
syyksillä, eivätkä joukot koettaneetkaan erityisesti
salata itseään. -Johtajat saattoivat omin silmin näh-
dä vihollisjoukot, koska taistelut tapahtuivat avo-
naisilla kentillä.

Fredrik Suuri muutti kuitenkin jo tuota ,,re-
hellistä" taistelutapaa ja käytti viekkautta hyväk-
seen voiton saavuttamiseksi. Hän ei hyökännyt-
kään suoraan vastassaan seisovan vihollisrintaman
kimppuun, vaan antoi joukkojensa nopeasti kiertää
jonkun kukkulan tai metsän kautta hyökätä viholli-
sen sivustaan tai selkään. Tämä oli alku nykyai-
kaiseen taistelutapaan, jossa käytetään hyödyksi
kaikkia mahdollisia keinoja, etenkin viekkautta.
Nykyään ovat tiedot vihollisesta tietenkin tärkeäm-
mät kuin ennen. Nykyisten aseitten etevämmyys
ja kantavuus sekä useiden uusien apukeinojen käy-
täntöönottaminenovat muuttaneet suuresti taistelu-
tapaa. Taistelu alkaa suurilla etäisyyksillä, mo-
lempien vastustajien koettaessa piilottautua; tykistö
pysyy aivan näkymättömänä. Täten syntyy n. s.
taistelukentän, taistelukentän autius." Tällöin on tiedustelu tie-
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lenkin hyvin tärkeä. Sitäpaitsi on nykyisten suun-
nattomien sotaväkimäärien siirtäminen ja uudes-
taanryhmittäminen vaikeaa ja aikaa vaativaa, jon-
ka tähden on tärkeätä mahdollisimman aikaisin
saada tietoja vihollisesta. Toiselta puolen on tek-
niikan kehitys tuottanut välineitä sellaisia kuin esi-
merkiksi lentokone.

Tiedustelun uudenaikaisessa merkityksessään
on luonut Napoleon T. Hän perusti uusia ratsuväki-
divisioonia, joiden tehtävänä oli tiedustella viholli-
sen olinpaikkaa ja tarkotuksia. Hän lähetti suuren
osan ratsujoukostaan kauas eteenpäin, joka toimien
hyvin harkittujen suunnitelmien mukaan salasi jä-
lestä tulevien joukkojen järjestelyn ja marssin ja,
ollen yhteydessä päävoimien kanssa, sulki vihollisen
verkkoon, niin että sen liikkeet olivat aina huomat-
tavissa. Stratee»'isen tiedustelutehtävän periaat-
teen ilmaisi Napoleon sanoessaan eräälle sotapääl-
liköistään: Teidän, Teidän tehtävänne on suojella marssi-
van armeijan sivustaa. Sentähden täytyy minun
ajoissa saada teiltä ilmoitus, jos vihollinen hyökkää
sivustaa kohti, niin että minä voin tehdä päätökseni,
enkä ole pakotettu toimimaan vihollisen tahdon mu-
kaan." Vielä tänäkin päivänä on tiedustelun pää-
tarkotuksena pitää ylijohtaja tietoisena vihollisen
liikkeistä, jotta hän voisi sen kautta pakottaa vihol-
lisen toimimaan tahtonsa mukaan, eikä päinvastoin.

Tiedustelun ensi sääntö on, että johtajan tulee
itse nähdä. Senvuoksi hänen on oltava niin kau-
kana edessä kuin mahdollista.

.Jokainen, niin ylempi- kuin alempiarvoinenkin
joukonjohtaja on velvollinen aina ottamaan selvän
siitä, niitä luinen ympärillään tapahtuu ja mikit hä-
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tien toimintaansa vaikuttaa, sekä ilmoittamaan tu-
loksen ylemmälle johtajalle. Samoin on taistelun
kuluessa pidettävä ylijohtaja tietoisena vihollisen
toimista ja omien joukkojen asemasta.

Venäläis-japanilaisessa sodassa valitti Kuro-
patkin, ettei hän saanut alijohtajiltaan tietoja tais-
telun kulusta, vaikka hän nimenomaan niitä vaati,
eikä niin ollen voinut käyttää varajoukkojaan tar-
kotuksenmukaisesti.

Partiotiedustelun tarkotuksena on ottaa selkoa
vihollisen läheisyydestä, toiminnasta ja vahvuudesta
sekä samalla tehdä huomioita ympäröivästä seu-
dusta.

Partiotiedustelu on pääasiallisesti ratsuväen
tehtävä. Viekkaus ja tottumus, taktillinen ymmär-
tämys, tarkka silmä, päättäväinen ratsastus ja toi-
minta tulevat tällöin kysymykseen.

Kokemus on osottanut, että tiedustelutehtävien
suorittaminen on suuressa määrin riippuvainenrat-
sujoukkojen johtajien persoonallisuudesta, divisi-
oonankomentajasta aina patrullin]olitajaan saakka.

Mutta taisteluolosuhteet ja maanlaatu voivat
tuottaa vaikeuksia ratsuväelle tai tehdä sen toimin-
nan kokonaan mahdottomaksi. Silloin täytyy tie-
dustelun tapahtua muiden aselajien kautta.

Taistelukentällä, vihollisen välittömässä lähei-
syydessä, rajoittuu ratsuväen tiedustelutehtävä vi-
hollisen sivustoille ja selkäpuoleen.

Yksi tiedustelutoiminnan peruslauseista kuu-
luu: Jokaisen ratsuväkijohtajan asiana on valita
tarkotuksenmukainen menettelyeri tilanteissa — va-
paana kaikista säännöistä. Ainoastaan joitakuita
perusohjesäänlöjä voidaan hänelle antaa.
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llyökkäyshalu ja toiminta-into ovat parhaim-
mat johtajaominaisuudet. Niinpä sanotaankin:
erittäin tärkeätä on mahdollisimman pian karkot-
taa vihollisen ratsuväki taistelukentältä ja senkautta
saavuttaa välttämätön moraalinen ylivoima. Kaik-
kien ratsuväkiosastojen, aina pieniin patrulleihin
saakka, täytyy sentähden, mikäli heidän asemansa
ja tehtävänsä sallii, aina hyökätä vihollisen ratsuvä-
en kimppuun tämän kohdatessaan. Sen kuutta jou-
dutetaan tiedustelua sotaliikkeitten jatkuessa.

Lentokoneet ovat partiotiedustelulle tulleet mel-
kein tärkeämmiksi kuin ratsuväki, vaikkakin vii-
meksimainitulle yliä vieläkin jää toimintamahdolli-
suuksia, sillä monet seikat, kuten pienien joukkojen
olinpaikat, voivat lentokoneesta jäädä huomaamat-
ta. Toiselta puolen on ratsuväen nykyisten armei-
join suuruuden ja suojaston tähden usein melkein
mahdotonta päästä vihollisen päärivistöjen lähei-
syyteen. Nämä molemmat tiedusteluvälineet täy-
dentävät siis toisiaan. Sitäpaitsi todenmukaisia tie-
toja vihollisesta ei milloinkaan saada liiaksi.

Lentokoneista on vaikea nähdä miehiä, jotka
seisovat puitten alla tai talojen seinillä. Kaikki lii-
ke on selvemmin huomattavissa, senvuoksi on sitä
alhaalla vältettävä. Pienille joukoille on piiloutu-
minen mahdollista, suuremmin joukoin, armeija-
kunnittani marssittaessa käy se mahdottomaksi,
etenkin tykistölle ja kuormastolle. Majoituttaessa
koetetaan mahdollisuuden mukaan mukau-
tua ympäristöön, peittämällä tykit ja kuor-
mastot oksilla j. n. e. Samaten tehdään vale-
patteriasemia y. m. puunrungoista ja rattaanpyöris-
tä vihollisen pettämiseksi, sen tiedustelijani Inr-
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haanjohtamiseksi. Samoin voidaan vihollinen juh-
laa harhaan kuljettamalla samoja joukkoja junilla
johonkin paikkaanuseina päivinä, niin että viholli-
sen lentäjät sen helposti huomaavat, ja viemällä no
taas takaisin öisin.

Ilmailuosastoille tarpeelliset ohjeet ja käskyt
ovat. yleensä samat kuin tiedustelueskadroonillean-
nettavat. Lentokoneet saavat kukin oman alueensa
noin 10— 20 km levyisen. Ratsuväelle annettu sään-
tö moraalisen etevämmyyden saavuttamisesta kos-
kee myös ilmailuosastoja. Niiden on koeteltava
päästä ilmailupiirinsä herraksi, samoinkuin ratsu-
väen sota-alueen herraksi. Ilmailuosastojen täytyy
myös aina olla valmiina hyökkäämään vihollislen-
täjän kimppuun. Myös maasta käsin koetetaan len-
täjiä hätyytellä tykistöllä,mutta tykistön vaikutus
tässä suhteessa on yleensä pieni. 40 pudonneesta
lentokoneesta tulee ainoastaan yksi tykistön osalle,
muut ovat vihollislentokoneittenuhreja.

Ilmatiedustelu.
llmaannousuvälineet jaetaan seuraavasti: ilma-

pallot, kiintopallot, ilmalaivat, lentokoneet.
Ilmapalloja ei enää käytetä; niillä oli silloin

merkitystä,kun ei ollut ohjattavia ilmalaivoja eikä
lentokoneita.

KihttopaUuja käytetään varsinkin kenttävarus-
tus- ja linnoitustaistelussa tykistön tähystykseen ja
lähitiedusteluun. Havaintojen tekoa varten on niis-
sä kaukoputkia, puhelin ja valokuvauskone. Ha-
vainnonteko käy hyvin noin 7 km etäisyydelle, sopi-
valla säällä pitemmällekin. Kiintopallojen nousu-
korkeus on (500— 1000 m. Kenttätykillä voi kiin^o-
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pallon pakottaa alas noin 5 km etäisyydestä, suu-
remmilla tykeillä kauempaakin. Kiintopallojen teh-
tävänä on tykistötulenohjaus. Sentähden on tais-
telujoukon takana tapahtuva liikenne toimitettava
niin, että se on piilossa kiintopallon tähystykseltä.

Ilmalaivat ovat jäykkiä (zeppelinit), puolijäyk-
kiä ja jäykistämättömiä. Jäykät ilmalaivat, zeppe-
linit, ovat suurimmat janopeimmat, ne voivat telidä
pisimpiä matkoja. Toisten tyyppien etuna on se,
että ne voivat paremmin laskeutua maahan, jossane
voidaan tyhjentää, panna kokoon ja kuljettaa mää-
räpaikkaan.

Ilmalaivojen päätehtävänä on kaukana vihol-
lisarmeijan takana tapahtuva tiedustelu ja pommin-
heitto.

Niissä on havaintojen tekoa varten kaikki tar-
vittavat koneet; kaukoputket, kaukovalokuvausko-
neet, langaton sähkölennätin j.n. e. Zeppelinit ovat
aina asestettuja konekivääreillä. Pommeja ne voi-
vat kuljettaa aina 2000 kg.

Ollakseen turvassa tykkitulelta on ilmalaivojen
kuljettava vähintäin 2000 m korkeudessa. Nopeus
on T)0— 100 km tunnissa, aika, jonka ne voivat olla
ilmassa 12—30 tuntia, kulkumatka (500- -1500 km.

Ilmalaivoja varten on olemassa n. s. ilmalaiva-
hallit, joissa ne voidaan suojata myrskyiltä. Zep-
pelinit nousevat ja laskevat aina tällaisen hallin yh-
teydessä olevalla ankkuripaikalla.

Suurempi merkitys kuin ilmalaivoillaon lento-
koneilla. Niitten tähtävänä on lähi ja kaukotieduste-
lu, pomminheitto, tykkitulen ohjaus, taistelu viholli-
sen lentokoneita, ilmalaivoja,kiintopalloja, sotalai-
voja ja tykistöasemia, jopa jalkaväkeäkin vastaan.

SotilasUiisikirjii. 5. Osa. (',
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Lentokoneitten toiminnan tukikohtina ovat ti, s.
lentokoneasemat. Lentokoneasemaan kuuluu suuri
joukko erilaisia lentokoneita. Pomminheitto- ja
taistelulentokoneetkulkevat; tavallisesti yhdessä. Ne
ovat asestetut konekivääreillä.

Havainnonteko lentokoneisia tapahtuu joko vä-
liitömästi (marssivat joukko-osastot, kuormastot
j. n. e.) tai valokuvaamalla (juoksuhaudat, tykistö-
asemat, tiet j. n. e). Lentokoneen tullessa näkyville
on aina koetettava mennä piiloon puitten, katosten
y. m. alle. Kivääritulella ei niitä tavallisesti kan-
nata ruveta ahdistamaan.

Taistelukoneet ovat tavallisesti yhden istutta-
via, muut kahden, jolloin toisen tehtävänä on ha-
vaintojenteko tai pomminpudotus.

Riippuen käytöstä lentokoneet ovat rakenteel-
taan: yksi-, kaksi-, harvoin kolmitasoja ja vesilento-
koneita, jotka eivät koskaan ole yksitasoja. Taiste-
lukoneet ovat tavallisesti yksitasoja, mutia ovat sa-
malla pienimmät ja nopeimmat.

Lentokoneitten nopeus on 80—200 km tunnissa.
Ilmassaoloaika aina 20 tuntia. Matkan pituus 000

1200 km. Moottorin hevosvoima 50— 300.
Puolustusasema lentokoneita vastaan käytetään

sitä varten rakennettuja tykkejä. Paras puolustus
on kuitenkin lentokone lentokonetta vastaan. Suur-
valloilla on itsekullakin jo tuhansia lentokoneita.■

Lentokoneiden merkitys kasvaa kasvamistaan.
Etenkin asemasodassa, jossa ratsuväkeä ei lainkaan
voida käyttää, tarjoovat ne melkein ainoan kein n
saada selville, missä vihollinen kulloinkin te-
kee valmistuksia hyökkäykseen, kokoo varastoja,
rakentaa teitä, suurentaa rautatieasemia j. n. e.
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Polkupyöräilijä- ja hiihtäjätledustelijat
Ellei ratsuväkeä ole, niin voidaan tiedusteluun

(myös kaukotiedusteluun) käyttää polkupyöräilijä-
joukkoja.

Polkupyöräilijäjoukkoja voidaan perustaa no-
peasti tavallisesta jalkaväestä, sellaisista miehistä,
jotka jo ovat tottuneet polkupyörää käyttämään.
Niillä on ratsuväkeen verraten se etu, etteivät ne
tarvitserehua.

Polkupyöräin]äjoukot voivat kulkea aina 100
km päivässä. Tällöin on niiden tultava toimeen il-
man kuormastoa. Edullista on käyttää kuormastonä
autoja, koska nämä voivat polkupyöräilijäjoukkoja
hyvin seurata. Autolla voidaan myöskuljettaa ko-
nekiväärejä.

Polkupyöräinkorjaustarpeista on pidettävä eri-
koista huolta.

Polkupyöräilijäjoukot voivat täydellisesti tor-
jua vihollisen ratsuväen hyökkäyksen. Jalkaväkeä
vastaan taistellessaan niillä on suurempi edellytys
voittoisaan ratkaisuun kuin ratsuväellä. Mutta niil-
lä on myös varjopuolensa:1) ne ovat sidotut teihin,
2) talvella niitä ei voida käyttää, 3) huonolla säällä
ja huonoilla teillä niiden saavutukset ovat verrat-
tain pienet.

Talvella taasen ovat täydellisesti valkopukai-
set suksijoukot erittäin tärkeät (kats. Suksijoukot,
1osa, siv. — ). Syvällä lumella käy ratsuväkitiedus-
telu mahdottomaksi, ja silloin ovat suksijoukot vält-
tämättömiä.

Talvella voivat suksijoukot korvata täydelli-
sesti ratsuväen, etenkin jos niillä on porokuormasto.
Ne voivat kulkea metsässä, heikkojäisten järvien
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poikki j. n. e. olematta millään tavoin sidottuina tei-
hin. Niiden taisteluvoima on sama kuin jalkaväen.
Muuten ratsuväen perusohjeet tiedustelun suhteen
koskevat näitäkin.

Tiedustelujoukkojen lähettäminen.
Kullekin tiedusteluosastolle täytyy antaa erikoi-

nen määrätty tehtävä, kuitenkaan sitomatta sitä
millään yksityismääräyksillä. Sellaiset seikat, joi-
den selville ottamista erikoisesti halutaan, ovat tar-
koin määrättävät.

Partiojoukot käyttävät, mikäli olosuhteet sen
sallivat, teitä. Ne menevät nopeasti suojapaikasta
toiseen. Vihollismaassa välttävät ne asuttuja seu-
tuja. »Jouduttuaan vihollisen partiojoukkojen lähei-
syyteen täytyy niiden koettaa huomaamatta päästä
ohitse ja pyrkiä vihollisen pääjoukkojen läheisyy-
teen. Useasti saattaa myös harkittu hyökkäys pie-
nemmän vihollisjoukon kimppuun saavuttaa toivo-
tun tuloksen.

Yhtä tärkeä kuin vihollisen selvillesaaminenon
oikea-aikainen ilmoitusten lähettäminen taaksepäin.
Paraskin ilmotus on arvoton, jos se saapuu liian
myöhään.

Ratsuväen käyttö.

«loukkojen johtaja antaa ratsuväen johtajille
tehtävät ja ohjeet. Niiden suorittaminen on ratsu-
väenjoiitajan asiana. Joukkojen johtaja voi myös
välittömästi lähettää patrullijoukkoja, mutta ilmoit-
taa siitä ratsuväen]'ohtajalle. Ellei ratsuväenjohta-
j;i saa määräyksiä, lai jos hiin odottamatta joulun
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uuteen tilanteeseen, on hän velvollinen toinrimaiui
itsenäisesti.

Nykyään sääntönä on: Ratsuväkeä on kasva-
tettava itsenäisesti toimimaan siinä tapauksessa, et-
tei se saa minkäänlaisia käskyjä.

Esimerkki 1.
Aamulla, 17 p. elok.1870, sijaitsi Saksan suuri yleis-

esikunta sckii armeijanyleisesikuntaFhavigny'n eteläpuolella
olevallakukkulalla. Vietettiin levottomia tunteja, sillä pelät-
tiin vihollisen tekeviin hyökkäyksen ja vasta iltapäivällävoi-
tiin odottaa apujoukkojen saapumista. Vaihdettiin mielipi-
teitä, mutta itse asiassa luotti armeijan yleisesikunta suuren
yleisesikunnan toimintaan, tämä taas katsoi olevansa vapaa
kaikesta käskyjen jakelusta ratsuväelle, koska kerran armei-
jan yleisesikunta, jonka alle ratsuväki välittömästikuului, oli
samassa paikassa. Ilmoituksia saapui yksi toisensa jälkeen,
vähemmän tärkeitä tosin, mutta kuitenkin sellaisia, että luul-
tiin tiedustelutoiminnanolevan täydessä käynnissä.

Senaikaisen käsityksen mukaan ci ratsuväki itsestään
tehnyt mitään. Se oli valmiina voimalla ja taitavuudella
suorittamaan kaikki, mutta käskyjä sen täytyi saada. Sen-
tähden olisi pitänyt antaa käsky tiedustelutoiminnasta.Kun
sitä ci tapahtunut, ei tehty mitään.
Esimerkki2.

Saksalaisten tiedustelu Metzin edustalla
15. 8. 1870.

Saksalaisen ratsuväen tehtävä 15. 8. 1870 on opiksi
kelpaava. Oli hankittava pääesikunnalle tietoja siitä, oli-
vatko ranskalaisten päävoimat vielä oikealla Mosel-rannalla.
vai olivatko ne lähteneet marssimaan Metzin kautta Maa-
gille, mitä teitä ne tässä tapauksessa käyttivät ja mihin ne
jo olivat saapuneet.

Jos tahdottiin pakottaa vihollinen taisteluun, oli tar-
kasti tiedettävä, niihin suuntaan päävoimat olivat pantavat
kulkemaan. Suurinta nopeutta oli käytettävä, ei hetkeä-
kään saanut luikata.

Saksalaisella armeijalla oli 15, !S. LB7O käytettävänään
erittäin vahvat ralsuväkijoukot,



86

M}

t-1,
Kg 4

-s

cr
f
o r

12
"rt Hb*<

r»

»"»«oq, <5 »r>

**/
I \

,S 3/ «-»O"S 2r!s

.4 § vi

? 8 ti[I«*■B<-£ «Sn **■

J
a "1

o

: N

1
1
I

' «J^



87

n
'! I armeijassa

Kaartin R.' I).1
5 I!". " " /IIarmeijassa

12 „ J
Ensimäisessä armeijassa oleva 3 R. D. ei ollut

saanut minkäänlaista määräystä mennä Metzin pohjoispuo-
leltaMoselin yli. Päämajan määräystä tästä ei oltu armei-
janjohdosta lähetetty eteenpäin, vaan oli se kokonaan unoh-
dettu. Sensijaan oli divisioonaa armeijajohdon käskystä
käytetty haavoittuneiden etsimiseen taistelukentältä ja oli se
tästä tehtävästä niin väsynyt, että sen täytyi majoittua
Vryen luokse lähettämättä partioita Metziä kohti.

Myöskään ei 1 li. D:lle lähetetty käsky menusi
Verng'an ja pitää silmällä linnoituksen etelä-rintamaaollut
tullut perille. Tämäkin divisioona, oli majoittunut, vieläpä
VII:n A. K. etuvartiolinjan taakse. Näiden molempien di-
visioonain laiminlyöntiä ei voi asettaa div.johtajion viaksi,
vaan oli se ennen kaikkea armeijajohdon syy, ettei se ollut
osannut käyttää sille annettuja ratsuväkidivisiooneja. Divi-
sioonaratsuväki sitävastoin sai paljon enemmän aikaan. Sen
aina linnakehaudoille saakka liikkuvien patrullijoukkojen
ilmoitusten mukaan ei Metzin itä- ja eteläpuolellaenää ollut
huomattavissavihollisjoukkoja.

Nykyisen katsantokannan mukaanei 3:n divisioonanolisi
pitänyt ryhtyä sellaisiin sivutehtäviin, kuin haavoittuneiden
etsintään. Kaikessa tapauksessa olisi sen pitänyt kulkea
Moselin ylitse oinasta alotteestaan, koska ei käskyä, siihentullut, ja mennä vihollisen sivustaan. Heidän tiedustelu-
eskadroonansa olisi pitänyt olla Metzin ja Brienyn välisellä
tiellä, Silläaikaa kuin divisioonan pääjoukot olisivat kulke-
neetMoselin ylitse,vaikkase mahdollisestikylläkin olisi ollut
vaikeata siltojen puutteessa, mutta ainakin nykyaikaiselle
ratsuväelle mahdollista. (Katsusiltakuormasto). Tosin kyllä
yksi patrulli kulki Moselin ylitse, mutta palasi takaisin,
ilman että oli kohdannut vihollista.

Nykyaikaisen käsityksen mukaan, olisi juuri sen sei-
kan, ettei vihollista oltu löydetty,pitänyt johtaa laajempaan
patrullitiedusteluun.

Se seikka, että rnsimäiiieii rats. divisioona majoittui
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jalkaväeu etuvartiolinjan taakse, ei myöskään ole nykyisen
katsantokannan mukaista, huolimatta siitä, ettei ollutkaan
tullut mitään määräyksiä.

IIArmeijassa piti annettujen määräysten mukaan 6
rats. divisioonan pitäii silmällä Metzin eteläpuolellamolem-
pia bfeillen rantoja. Kaksi osastoa kulki divisioonan etuvar-
tiolinjan lävitse aina Metzin esikaupunkeihinsaakka. Tämän
rohkeasti etenevän ratsuväen esiintyminen sai suurta häm-
mennystä aikaan heti lounaispuolellaMetziä kokoontuneissa
ranskalaisissa joukko-osastoissa, (> rats. divisioona tekikin
oikean ilmoituksen näistä joukoista.

Mutta missä oli 15 p:nä vihollisenKheinin armeija?
se kysymys oli IIarmeijan johdollemitä suuriarvoisin. Sitä
varten vaadittiin tarkkaa tiedustelua myös Moselin länsi-
rannalla. Itse asiassa uskoi armeijanyleisesikunta vihollisen
olevan matkalla Vcrduniin ja suuntasi sentakia katseensa
eritotenlänteen. Etulinjassa marssi X A. K. moniin rivis-
töihin hajaantuneenaThiancourtia kohti. Mutta sen sijasta,
että 5 rats. (liv. olisi lähetetty taistelutehtäviin teille Metz— Mars la Tom— Verdiin, Metz— Conflans— Verdun taiMetz— Brioy— Longyon pitääkseen samalla yhteyttä 3 rats. div.
kanssa, sidotaan se, vastoinnykyisiä periaatteita X A. K-aan.— X A. K. antoi kuitenkin 5 rats. div. johtajalle kenraali
Rheinbadenille määräyksen vahvoin joukoin (44 esk.) edetä
Fresnesen Woivieen päin ja koettaa pysähdyttää vihollista— siis yhä jatkuvaa tiedustelua länteenpäin,huolimattasiitä,
ettei edellisenä päivänä ollut tullut mitään ilmoituksia siellä
olevasta vihollisesta — päinvastoin oli syytä otaksua suu-
rella varmuudella tämän yhä vielä olevan Metzin länsipuo-
lella. 10° a. p. saapui ilmoitus, että vihollisratsuväkeä oli
Puxicxissa, mutta ei Fresnes— Woevre'ssa. Nyt tässäratsu-
väkidivisioonassa tapahtui erittäin suuri pirstoutuminen, niin
että pääjoukko siitä oli vain 4 esk. ja. patterin vahvuinen.
Nämä toimenpiteet ovat luonteenomaisia divisioonan joh-
dolle''. tSainallaista joukkojen pirstoutumista tavataan
muuallakin tämän sodan aikana. Eteneminen leveiissä rin-
tamassa olisi joka tapauksessa ollut tarpeellista, koska oli
etsittävä vihollista koko tieltä Metz— Verdun, mutta pääosa
olisi ollut pidettävä koossa, koska taistelu oli odotettavissa.

Muutamat ratsuväkieskadroonat olivat kuitenkin silla-
Niilin päässeet kosketukseen vihollisen kanssa, mutta pieniä
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partiotaisteluja Lukuunottamatta, ei yleiseen hyökkäykseen
kuitenkaan päästy. Ilmoitukset tästil olivat kuitenkin
omiaan kokoamaan jälleen osan toisistaan hajaantuneita
ratsuväkiosastoja (15 esk. 1 patteri).

10,30 a. p. aikoi saksalainen patteri ampua 2 ranska-
laista patteria. Tykin jyske kutsui pirstoutuneet ratsuväki-
osastot yhteen niin että 2° i. p. oli koossa 31 esk. ja 2
patteria.

Nyt oli tullut hetki" valmistautua suureen taisteluun
ja hajottamalla vihollisen ratsuväki, ryhtyä, siihen tieduste-luun, jota sodan ylijohto toivoi; mutta noiden urhoollisten
ja taistelukuntoisten ratsujoukkojen johtaja ei kyennyt teh-
täväänsä ratkaisemaan (hän ei uskaltanut hyökätä.).Sen jäl-
keen kun vihollinen oli vetäytynyt Vionvilleen majoittui
preussilainen ratsuväki. Siis periaatetta erittäinkin, erittäinkin tär-
keätä on mahdollisimman pian lyödä, vihollisen ratsuväki ja
saavuttaa välttämätön moraalinen ylivoima heistä" ei silloin
osattu noudattaa. Sen aikaiset johtajat eivät olleet siihen
vielä kasvatetut.

Kello 1 päivällä oli Rheinbaden ilmoittanut kohdan-
neensa vihollisen ratsuväkeä sekä ylivoimaista tykistöä ja
olevansa pakoitettu pysähtymään Tsonvillcen. — Se oliainoa
ilmoitus, joka vielä .15 p:nä saapui armeijan yleisesikuntaan.

Etuvartiot olivat kyllä myöskin lähettäneet ilmoituksen,
että kukkulalla Eezouvillen länsipuolellaoli 2,000 ranska-
laistakeittohommissa" — se olikinFrossardin armeijakunnan
leiri, mutta tämä ilmoitus jostain tuntemattomasta syystä ei
tullut koskaan perille.

Samatenoli eräs patrulijoukko ottanut kiinni erään
Metzistä tulleen käsityöläisen ja tämä kertoi, että. kaikki
kylät Metzin ja Vionvillen välillä olivat täynnä ranskalai-
sia — puhuttiin vähintäin 100,000 miehestä. Napoleon111
oli muka edellisenä iltana ollut Metzissä, mutta. luultavasti
jättänyt armeijan ja Bazanie oli Gravelottessa. Tämän
tärkeän ilmoituksen tuoja katosi. Rykmentin tiedonannon
mukaan, lähetettiin hänet prikaatin komentajan luokse,
mutta missään sota-arkistossa ei ole löydettymitään tämän
miehen tiedoannoiKta. ja miehestä itsestään ei kukaan voi-
nut varmuudella mitään sanoa. — Kaikki, mitä hän oli
sanonut, huomattiin jälestäpäin todeksi.

Violämuitakin ilmoituksia oli vihollisesta tehty,mutta
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ne tulivat perille joko suuresti myöhästyneinä taikka ei
olleiikaan.

Yleisarvostelussa täytyy kuitenkin tunnustaa, ettäsak-
salainen ratsuväki 15 p:nä teki kaiken, minkä siltä voi-
tiin vaatia, jos oi oteta lukuun 5 rats. cliv. asettumista
leiriin sensijaan, että olisi tehnyt hyökkäyksen— Käsky
jonka armeija.n yleisesikunta kello 7 illalla antoi seuraavaa
päivää varten, oli siis tehty seuraavan olettamuksen mu-
kaan: Vihollisen armeija on perääntymässä Maas'ille päin.
II armeija ryhtyy siis keskeytymättä seuraamaan vihol-
lista.

Yleisesikunta toimi siis harhaan vievien olettamuk-
sien mukaisesti, koska; ei ainoatakaanratkaisevaa ilmoitusta
ollut yleisesikuntaan saapunut.

Tiedustelun tolosten kokoomhien
Tiedustelutoiminnan yhteyteen järjestetään

usein erikoisin ilmoitustenkokoamispaikkoja, joissa
yleisestä sotatilasta tarkasti selvillä olevat upseerit
tarkastavat tulevia ilmoituksia ja ratkaisevat, niitä
niistä lähetetään edelleen ja niiden kiireellisyyden.
Kaikki ilmoitusyhteyden välineet pannaan toimin-
taan, että ilmoitus tulee nopeasti ja varmasti oike-
aan paikkaan. Ennen muinoin ei ollut muuta sa-
nanviejää kuin ratsastajat, nykyisin käytetään li-
säksi paljonmuita ilmoitusvälineitä kuten polkupyö-
räilijöitä, hiihtäjiä, autoja, kenttäpuheliinia ja säli-
kölennättimiä,valomerkkejä j. n. e.

Ratsuväkidivisioonan ja armeijan yleisesikun-
nan välillä on langaton sähkölennätinyhteys.Ja yl-
häältä ilmasta saattaa armeijan yleisesikun-
nan käytettävissä olevat ilmalaivat ja lentokoneet
nopeimmat tiedot vihollisen toiminnasta, ollessaan
langattomassa sähkölennätinyhteydessä armeijan
esikunnan kanssa.
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Patrullien lähettäminen.
Patrullin lähettää tiedustelueskadroonan tai

muun .suuremman joukko-osaston johtaja. Alussa
ei pidä patrulleja lähettää liian paljoa, sillä myö-
hemmin voidaan tiedustelutarkotuksiin tarvita lisä-
patrulleja ja viestiratsastajia riippuen ensiksi lähe-
tettyjen patrullien ilmoituksista. Tavallisimpia vir-
heitä on, että tiedusteluun heti lähetetään liian pal-
jon väkeä eikä jää tarpeeksi voimia myöhempien
tehtävien varalle. Patrullien vahvuutta määrättä-
essä on ajateltava: 1) kyllin vahva, että sillä olisi
jonkunlainen taisteluvoima, 2) oi liian vahva, jotta
liikunto, suoja ja majoitus ei tulisivaikeaksi, 3) pat-
rullille on lähetettävä ainoastaan kestäviä hevosia
ja miehiä, sillä ratsupatrullin suoja on sen nopeu-
dessa. Kaukopatrullit tehdään n. 10— 20 miehen vah-
vuisiksi, jopa vahvemmiksikin, koska ne toimivat
usein useitapäiviä erilläänpääjoukosta ja lähettävät
sillä aikaa useita ilmoituksia.Parimiestä ratsastaa
kärkivarmistuksena edellä,hyvinepävarmoissa tilan-
teissa saattaa pari miestä astua hevosen selästä ja
tiedustella jalan käyttäen hyväkseen suojaa. Pat-
rullinjohtaja on vastuunalainen siitä, ettei viholli-
nen pääse yhtäkkiä yllättäen hyökkäämään patrul-
lin kimppuun. Sentakia ei vihollismaassa saa ma-
joittautuu suuriin kyliin, vaan metsiin paljaan tai-
vaan alle tai erillään oleviin pienempiin taloihin.
Paikkaa on usein muutettava. Vihollismaassa on il-
moitustehtäviinkin käytettävä vähintäin 2 ratsasta-
jaa.

Ratsuväen --
sekä patrullinjolitajat —

ellei se
estä niille annetun tehtävän suorittamista -— ovat
vastuunalaiset siitä, etteivät vihollisen kanssa ker-
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aran saavutettua kosketusta kadota, ei päivällä eiki
yöllä.

Kuinka tärkeä tämä asia on, siitä on sotahisto
riassa riittävästi esimerkkejä.
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Esimerkki:
16. 8. 1870 tapahtui IVletzin edustalla (Kuva 5), että

saksalaiset, joukot taistelun jälkeen kadottivat täydellisesti
kosketuksen vihollisen kanssa menettäen siten mahdollisuu-
den menestykselliseen taisteluun. Joukot olivat tosin edel-
listen päivien taisteluista suuresti väsyneitä, mutta nykyai-
kaisesn käsityksen mukaan olisi runsaslukuisen ratsuväen
kuitenkin pitänyt kyetä säilyttämääm kosketus vihollisen
kanssa. Kalliisti oli saatu maksaa 16 p:n voitto, mutta sitä
seuraavan taistelun voittamisesta oltiin varmoja lukuisten
apujoukkojen vuoksi. 17 p:nä ei tahdottu hyökkäystä tehdä,
vaan oli se määrätty 18 päiväksi. Tällä aikaa menetettiin
kosketus viholliseen, jota hyökkäyspäivänä ei löydettymis-
tään. Jo 17 p:nä aamupäivälläolivat ranskalaiset nim. jät-
täneet taistelutantereen ja asettuneet asemiin Metzin länsi-
puolelle.

Ylei sia näk ökohilia käsky ja an-
nr 11aes s a lähetettäv alle pntruiliIIe.

1. Mitä vihollisesta tiedetään'1;
%2. Tarkotus. (Mitä lähettäjä tahtoo tietää?)
'A. Päämaali. (Mihin saakka on mentävä?)
4. Meno- ja paluutie (olosuhteitten mukaan).
5. Poissaoloaika (ei sitova).
(5. Mihin ilmoitukset ovat lähetettävät?
Patrullin vahvuus riippuu sen tehtävästä, oman

joukon suuruudesta sekä vihollisen toiminnasta. Il-
moituksien lähettämiseen taaksepäin tarvittavat mie-
het ovat myösotettavat huomioon.

Mitä paremmin tiedustelujoukot tuntevat ylei-
sen sotatilanteen, sitä paremmin kykenevät ne eroit-
tamaan pääasian sivuasioista.

Mitä lähemmäksi vihollinen tulee, sitä enemmän
täytyy kiinnittää huomiota yksityiskohtiin, kuten
esim. eri osastojen suuruuteen ja marssijärjestyk-
seen (missä sivustat, missä reservit).
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Riippuen siitä, kuinka kaukana vihollisesta ol-
laan, tiedustelupalvelus jaetaan kolmeen osaan:
kaukotiedusteluun, lähitiedusteluun ja taistelufie-
dusteluun.

2. Kaukotiedustelu.
Kaukotiedustelu kuuluu kokonaisuudessaan

lentokoneille ja ratsuväelle, pohjoismaissa suksijou-
koille, joille tässä tarjoutuu laaja ja tärkeä tehtävä.

Kaukotiedustelun tarkotuksena on ottaa sel-
koa erilaisista seikoista, joiden tunteminen johtajille
on tärkeätä. Suurempien sotajoukko-osastojen liik-
kuessa koettavat kaukopartiojoukot saada selville
vihollisen puolella tehdyt liikkeet, joiden tuntemi-
nen on omien joukkojen johdolle tärkeätä. Niiden
tulee koettaa saada selville vihollisen miehittämät
tiet, sen joukkojen marssisuunta ja päämäärä, nii-
den yleinen kokoomus, eri marssirivistöjenylimal-
kainen vahvuus (joka saadaan selville jo vihollisen
etujoukon kokoonpanosta), vihollisen varmistusket-
jun laajuus, rautatieliikenne j. n. e. Sivultapäin teh-
dyt huomiot ovat parhaat.

Kaukotiedustelu on ratsuväkidivisioonien tai
usein myös yhteiseen komentoon kuuluvien useam-
pien ratsuväkidivisioonien, n. s. ratsuväkiarmeija-
kunnan, tehtävä. Näitä suuria ratsuväkijoukkoja
kutsutaan yhteisellä nimellä armeijaratsuväeksi.
Tällaisen ratsuväkijoukon johtaja saa tavallisesti
määräyksensä suoraan armeijan yleisesikunnasta.

Armeijaratsuväen täytyy mahdollisimman pian
päästä selville vihollisen puuhista ja olosuhteista.
Sen asiana ei ole ainoastaan vihollisen ratsuväen
voittaminen, vaan myös muihin aselajeihin kuulu-
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vien, edelle lähetettyjen osastojen lyöminen ja ta-
kaisin työntäminen sekä tunkeutuminen aina vihol-
lisen pääjoukkojen läheisyyteen saakka. Ratsuväki-
divisioonan pääosa voi kulkea joko eri teitä tai sa-
maa tietä. Viimeksimainittu tapa on kuitenkin pa-
ras, sillä yhteentörmäyksensattuessa vihollisen rat-
suväen kanssa on vaikea ehtiä yhdistää eri osat, sil-
lä ratsuväkitaistelussa tapahtuu ratkaisu hyvin no-
peasti.

Jos patrullien täytyy edetä niin kauas, että yh-
teys ja apu pääjoukon puolelta käy mahdottomaksi,
lähettävät ratsuväkidivisioonat eteen tiedustelues-
Jcadrooneja, jotka taas puolestaan lähettävät tar-
peen vaatiessa kaukopartiojoukkoja raivaamaan
tietä.

Tiedustelueskadroonat varmistavat itsensä lähi-
patrullien kautta. Tavallisesti patrullit ja ratsujou-
kot jaetaan yleensä seudun tieverkon mukaan. Yh-
teyden eri tiedusteluosastojen välillä ja pääjoukon
kanssa täytyy ehdottomasti säilyä mikäli mahdollis-
ta teknillisin keinoin.

Yleisia näkökoh t ia annelf a e s s a
pa r t ioeska<lr o <> naiie mäörnyk s ia.

Partioeskadrocman lähettäjän on eskadroonalle
annettava lähetekäskyssään selko seuraavista sei-
koista:

1. Mitä partioeskadroonan lähettäjä tietää vi-
hollisesta.

2. Mitä hän toivoo partioeskadroonan kautta
vielä saavansa tietää?

3.. Minkä maa-alan hän antaa sen tiedustelu-
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alaksi? Sen rajat'1? Mitkä tiet erikoisesti ovat tär-
keät? (Alan leveysylipäänsä ei yli 20 km).

4. Missä ovat naapuri-tiedustelueskadroonat?
5. Mitkä alueet kuuluvat niiden tarkastuspii-

riin?
(5. Mihin päävoimat etenevät?
7. Missä ja kuinka kauan toimivat ilmoitusten

kokoamis- ja vastaanottopaikatsekä viestiketjut?
8. Mitä koneellisia ilmoitusvälineitä ilmoitus-

ienkokoamispaikassa on olemassa?
9. Muodostetaanko viestiketjuja? Mistä mi-

hin? Missä viestiasematovat?

3. Lähitiedustelu.
Lähitiedustelu on yleensä divisioonaratsuväen

tehtävä. Divisioonaan kuuluu tavallisesti yksi rat-
suväkirykmentti. Divisioonan johtaja antaa tehtä-
vät ja määräykset ratsuväen komentajalle, joka on
vastuunalainen tehtävän tarkotuksenmukaisesta
suorituksesta.

Divisioonaratsuväen pääosa on yhteydessä jal-
kaväkijoukkojen ja eteenpäinlähetettyjen tiedustelu-
osastojen kanssa. Tiedustelutoimensa ohessa pitiiä
(Hvisioonaratsuväki samalla huolta varmistuksesta.

Mitä lähemmäksi toisiaan vastustajat tulevat,
sitä tärkeämmäksi käyvät, pienemmätkin yksityis-
seikat, kaukotiedustelu muuttuu tällöin lähitiedus-
teluksi.

Jos yhteentörmäys on aivan lähellä, tulee mah-
dollisimman tarkasti ottaa selkoa vihollisen taktilli-
sista liikkeistä.

(Jravelotte-St. Privatfin taistelu opettaa meille,
vaikka olot ovat paljon muuttuneet, mitä vaikeuksia
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koituu siitä, ettei ratsuväki täytä tiedustelutehtä-
väänsä.

Poikkeustapauksessa voi divisioonaratsuväki
myös lähettää erityisiä tiedusteluosastoja kauempa-
na olevan vihollisen läheisyyteen, esim. ellei rinta-
man edessä ole armeijaratsuväkeä.

Sotilaslcitsikirja. 5. Osu.
-
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Armeijakunnan molempien divisionien ratsu-
väki voidaan myösyhdistää yhteen erityisiä tarko-
tuksia varten. Kuitenkin täytyy kumpaankin divi-
sioonaan jäädä vähintäin yksi eskadroona. Divisioo-
naratsuväki asettaa sitäpaitsi divisioonan käytettä-
väksi lähettejä ja viestiratsastajia y. in. s. Sen-
vuoksi pitää säästävästi käyttää voimia.

Näkököh tia kask yjä ann ettäeas a
divisoonaratsuväelle liedv s telut ehiäviä

v a r ten.
1. Missä kulkee etujoukko (jälkijoukko)?
2. Mitä johtaja jo ennestään tietää vihollisesta?
3. Mitkä tiet ja seudut ovat tarkastettavat?

(Esim. Div.Rats. kulkee A:sta eteenpäin ja tiedus-
telee aina B-C-D viivaan saakka.)

4. Onko annettava erityisiä tehtäviä (kuten
rautateitten ja sähkölennättimien hävittäminen)?

5. Ovatko erityiset paikat (kuten solat, kan-
nakset j. n. e.) miehitettävät?

6. Mihin lähetetään ilmoitukset? (Kokoamis-
paikat. Teknilliset välineet.)

4. Taistelutiedustclu.
Vihollisen välittömässä läheisyydessä, milloin

vihollistuli ja maanluonnesuhteet vaikeuttavat rat-
suväen liikuntaa, siirtyy tiedustelu etupäässä jalka-
väkipatrullien tehtäväksi. Tällaisten patrullien teh-
tävänä on esim. vihollisen puuhien ja asemien sel-
villeotto, eteeninarssimisteitten selvillesaaminen,
etuvarustusten y.m. hakeminen, vihollispatrullijouk-
kojen karkottaminen, tykistöasemien ja tukikoh-
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tien selvillesaaminen omien joukkojen hyökkäystä
varten.

Kyky nopeasti selviytyä vieraalla maaperällä,
ajatusten keskittäminen ja toiminta tulevat erityi-
sesti patrullitehtävissäkysymykseen.

Useasti on paikallaan asettaa upseeri patrullin-
johtajaksi (upseeripatrullit).

Jalkaväkipatmllien vahvuus on niiden tehtä-
västä riippuvainen. Myös ilmoitusten lähettäminen
taaksepäin on otettava huomioon. Se voi tapahtua
myös polkupyöräilijäin tai viittoihin kautta, yöllä
lyhtyjen avulla sovittujen merkkien mukaan, esim.:

O Vihollisista vapaa!

--H- Vaara!
Tavalliset edeltäpäin sovitut yksinkertaiset

merkit ovat useimmiten parhaana yhteytenä eri pat-
rullien välillä.

Patrullit koettavat etsiä sopivia täkystyspaik-
koja. Kaukoputkienpitää heillä olla mukanaan.

Linnoitettujen asemien läheisyydessä ovat tek-
nilliset tiedustelutoimet välttämättömiä. Ne suori-
tetaan tavallisesti öisin ja ovat pääasiallisesti pio-
niirien tehtäviin kuuluvia.

Tykistön toiminta perustuu ennen kaikkea hy-
vien tähystyspaikkojen ja ampuma-asemien löytä-
miseen ja vihollisen asemien tuntemiseen. Tykis-
tönjohtajat lähettävät tätä varten tiedustelupatrul-
leja, joita aina johtaa upseeri (tt/kistönpseeripatrul-
lit).

Yleisesikunnat ja tykistö käyttävät tiedustelu-
tarkotuksiin myös haarakaukoputkea.

+ Vihollisen valtaama!++ Vihollinen lähestymässä!



100

Taistelun kestäessä pitää alemman johtajan
kaikin keinoin ottaa selvä edessä olevasta viholli-
sesta. Tästä hänen pitää alituisesti ylemmälle joh-
tajalle lyhyin sanoin tehdä ilmoituksia, että tämä
voisi tarkotuksenmukaisestikäyttää reservejään.

Eri aselajien tiedustelutulokset ovat mahdolli-
suuden mukaan saatettavat muitten aselajien tie-
toon.

Lentokoneiden ja kiintopallojentehtävänä on il-
moittaa vihollisen lähestyminen, vihollisvoimain
ryhmitys, vihollistykistönasemat ja piilotettujen ty-
kistöasemien, samoinkuin varajoukkojen ja teknil-
listen töittenselvillesaaminen.

Esimerkki taistelutiedustelun tarpeellisuudesta.
Gravelotte— St. Privatin luona oli myöstaistelutie-

dustelussa puutteellisuuksia, joita nykyaikaisen katsanto-
kannan olisi vaikea antaa anteeksi, mutta jotka 1870— -7 1
sodassa olivat vielä yleisiä kummallakinpuolella.

Ottamatta huomioon, että IX. A. K. hyökkäsi liian
aikaisin, puuttui 18. J. D:lta, jota komentava kenraali
hermostuneellakiireellisyydellä johti taisteluun, tarpeellinen
valmistelu ja välttämätön tiedustelu. Komentava kenraali
luuli, että hänen edessään kukkuloilla Vernevillen itäpuo-
lella oli vihollisen jälkijoukkoja ja että vihollisen pääjou-
kot olivat peräytymässä AmanveilerinkauttaSt. I'rivat'iin.
Sentähden katsoi hän IX. A. K:n tehtäväksi noiden jälki-
joukkojen pidättämisen ja hajottamisen.

Kärsimättömästihyökättiineteenpäin, vieläsilloinkin,
kun huomattiin, ettei vihollisella ollutkaantäälläainoastaan
hajanaisia osastoja, vaan täydellinen asema.

— Täten kehit-
tyi erittäin tuhoisataistelu 18. divisioonanjoutuessa usealta
puoleltavihollisen saartamaksi.

Oltiin siis saatu muutamia epämääräisiä tietoja vihol-
lisesta - - oikeita tai vääriä — ja tyydyttiin niihin lähet-
tämättä ainoatakaan jalkaväkipatrullia liikkeelle, vaikku,
koko 18. J. D. oli kolmisen tuntia toimettomanaollut Ver-
nevillen läheisyydessä, tuskin f> km päässä vihollisesta.
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Nykyisessä sodassa olisinuo kolmekallistaluutiakäy-
tetty mitä tarkimpaan ja huoleJisimpaan taistelutieduste-
luun. Ratsuväki olisi saanut tehtäväkseen ottaa tarkasti
selvää vihollisen oikeasta sivustasta; useita jalkaväki-upsee-
ripatrullejaolisi kulkenut leveässä ketjussa eteenpäin ollen
yhteydessä pääjoukkojen kanssa merkkien tai yhdysiniesten
kautta. Tykistöupseeri-patrullit olisivat ottaneet selvää
teistä, tykistöäsemista, sivustoista j. n. e.

Taistelutiedustelu venäläis-japanilaisessa sodassa.
Japanilaisten mielipiteen mukaan piti ennen jokaista

taistelua tapahtua perinpohjainenlilhi- ja taistelutiedustelu.
Japanilaisetpatrullit,käyttivät kahta, erilaistatoimin-

tatapaa.
EnSimäinen tapa oli eteneminenleveässä ampumaket-

just>a, välimatkat erittäin suurina. Valitut miehet upseerin
johdolla kulkivat maanmuotoa tarkasti hyväkseen käyttäen
niin lähelle vihollista, kunnes tämä heidät huomasi ja alkoi
ampua. Silloin pysähtyivät tiedustelijat, kaivoivat itsensä
maahan ja tarkastelivatkiikarilla vihollisen asemaa, koet-
taen ottaa selvää vihollismiehistön ryhmityksestä ja vah-
vuudesta j. n. e. Ellei päivällä päästy eteenpäin, pysyttiin,
paikoillaan ja lähetettiin siitä yölläpieniä patrullejavihol-
lislinjaan saakka. Ilmoitusten takaisinpäin lähettäminen
tapahtui merkkien tai ilmoitusketjun kautta; lopuksi käy-
tettiin myöspuhelinta tähän tarkoitukseen.

Toisen tavanmukaan lähetettiinpatrulleja, jotka koet-
taen välttää kaikkea taistelua hiipivät vihollislinjan lähei-
syyteen. Kaikkia mahdollisia apukeinoja käytettiin, että
pysyttäisiin mahdollisimman kauan näkymättöminä. Puku
valittiin ympäröivän luonnon mukaiseksi j. n. e. Usein
petettiin vihollista sillä, että vahva patrulli ryhtyi ampu-
maan vihollisasemaa kääntäen siten huomion itseensä, sillä
aikaa kun toisella paikalla toinen patrulli huomaamatta
läheni vihollisasemaa. Useimmiten tapahtuitämä tiedustelu
öisin.

Venäläiset käyttivät kahta menettelytapaa tällaisten
patrullien karkottamiseen, jotka mitä suurimmalla kärsi-
vällisyydellä, nopeudella ja viekkaudella hiipivät eteenpäin.
Paras apukeino näitä vastaan oli niin tiheä kuulovartio-
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ketju, etteivät patrullit huomaamatta päässeet siitä lävitse.- - Toinen, vaikkakaan oi niin varma, apukeino oli valon-
heittäjä. Se ilmtisi oman aseman, eikä senkään valossa
voinut nähdä kaikkia syvennyksiä, joita japanilaiset hyvin
osasivat käyttää hyväkseen.

Erittäin tärkeää oli itse taistelukentän tarkka tiedus-
telu: missä määrin se tarjosi suojaa, vihollisen katseilta,
kivääritulclta j. n.e.

Venäläisistä tiedonannoista löydämme erittäin tark-
koja kuvauksia japanilaisten menettelystä. Kun japani-
laiset aikovat hyökätä, ryhtyvät he ensin perusteellisiin
tiedustelu!oimenpiteisiin. Upseerit kiinalaisiin pukuihin
puettuina toimivat urkkijoina. Ratsuväkiosastot ratsasta-
vat usein erinomaisella rohkeudella sivustoihimme tai sel-
käpuolellemme; samaten jalkaväkipatrullit. Ne kulkevat
milloin eteen- milloin taaksepäin, vaihtelevat, useasti
olinpaikkojaan, ilmestyvät milloin siellä milloin täällä, tule-
vat ja katoavat, ennenkuin heitä huomaakaan"

Toisessa paikassa sanotaan:
Japanilaiston taistelutieclustoluata huolehtivat useat

upseerit 20—30 miehen kanssa. He kulkivat pienissä ryh-
missä leveällä rintamalla meidän asemiamme kohti. Yksi
mies joka. ryhmästä asetti kiväärinsä syrjään ja ryömi
aivan lähelle meidän ampumahautojamme, kohotti päänsä
ylös ja piti silmällä kaikkea, sillit aikaa kun muut avasivat
tulen antaakseen meidän ampumanautojerunie miehistölle
muutatehtävää jakiinnittääkseen meidän huomion itseensä.
Silloin tällöinkun meidän kivääritulemme kiihtyi, heittäy-
tyivät kaikki äkkiä maahan, joten heitä oli mahdoton
nähdä. Tätä kosti 7 tuntia. Me emme voineet karkottaa
tuota sitkeää ja väsymätöntä vihollista. .Jos nousi hau-
dasta ja eteni heitä kohti niin he joko avasivat' kiihkeän
pikatulen tai katosivat yhtä huomaamattakuin olivat tul
leetkin".

5. Jalkaväkipatrullit
Rauhan aikana on kaikkia miehiä totutettava

patrullitoimeen, mutta erikoisesti on kasvatettava
patrullimiehistö komppanian tähän toimeen parai-
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ten sopivista ja innostuneista miehistä. Taistelu-
patrulleja on ennenkaikkea harjoteltava.

Jokainen jalkaväkijolliaja komppanian johta-
jasta (erinäisissä tapauksissa joukkueenjohtajasta)
ylöspäin on velvoitettu itsenäisesti lähettämäänpat-
rulleja. Tehtävää annettaessa ilmoitetaan patrullil-
le ne seikat, mitä sen tulee tietää: taktillinen tilan-
ne, tiedot vihollisesta, omien joukkojen olinpaikat
tai missä joukot myöhemmin tulevat olemaan, onko
patrulleja jo lähetetty ja kulkeeko vierusjoukoista
patrulleja sekä patrullintiedustelurajat. Kaikille
patrulleille on annettava tunnussana, jota vihollisen
On vaikea lausua. Kartta tai luonnos on annettava
mukaan. Takaisintuloajan voi erinäisissä tapauk-
sissa ilmoittaa. Jos patrullin on lähetettävä ilmoi-
tus viittoihin tai valomerkkien avulla, ilmoittaa pat-
rullin lähettäjä, missä vastaanottoasema on. Pat-
rullinjohtajan on toistettava saamansa käsky. Jos
joku kohia on epäselvä, on hänen kysyttävä.

Patrullinjohtaja.
Patrullinjohtajalta vaaditaan oveluutta, mielen-

malttia, rohkeutta, kärsivällisyyttä ja tervettä ih-
misjärkeä. Näitten luonteenominaisuuksien ohella
täytyy hänen omata jonkunlaiset tiedot kolmen pää-
aselajin toiminnasta ja tehtävistä, taitavuutta kar-
tan käytössä, paikallisvaistoas. o. osata kulkea tun-
temattomassa seudussa ilman karttaakin sekä tark-
ka etäisyyden arvioimiskyky. Kaikesta mikä on
tärkeä, on patrullin johtajan osattava oikein ilmoit-
taa, lyhyin sanoin, tarkalleen erottaa oleelliset asi-
at merkityksettömistä. Luonnosten piirtäminen on
ilmoitusta tehtäessä tärkeä.
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Jos tehtävä ei ole koko patrullin miehistön
kuullen annettu, on patrullinjohtajan velvollisuus
selvittää se miehilleen. Tärkeätä on, että patrullin-
johtaja tuntee miehensä tarkoin. Hän saakoon va-
lita patrullin miehistön täydellisesti, varsinkin jos
kysymyksessä on joku erittäin tärkeä tehtävä. Sillä
mitä harjaantuneempi miehistöon patrulleihin, sitä
helpompi on tietenkin patrullinjohtajan saada mie-
hensä ymmärtämään tarvittavat peruskäsitteet teh-
tävän suoritusta varten.

Aina patrullille lähdettäessä on sovittava käy-
tettävistä merkeistä tai viittauksista. On pyrittävä
säilyttämään samoille merkeille aina sama tarkoi-
tus väärinkäsitysten välttämiseksi. Liian moni-
mutkaisilla ja lukuisilla merkeillä ei sovi rasittaa
miesten tarkkaavaisuutta, sillä tästä saattaa koitua
vain epäselvyyttä.

Patrullit toimivat useimmitenköykäisissä puki-
missa (kenttälakkipäässä, ilman selkälaukkua). öi-
sin on erikoisesti tarkattava, ettei pistimen tai lapi-
on rämiseminen anna ilmi koko yritystä. Kaikki
metalliesineet,kuten avainkimput, irrallaan taskus-
sa olevat metallirahat j. n. e., ovat käärittävät siksi
hyvin, etteivät ne päiise kilisemään toisiaan vastaan
tai ehkä mieluimmin jätettävät joukkojen luo.

On tarpeellista, että joka miehellä on mukanaan
kello, kompassi, lyijykynä ja paperia, sillä eihän
voida koskaan tietää, mitä saattaa tapahtua ja ke-
nen täytyy ryhtyä patrullia johtamaan entisen joh-
tajan esim. kaatuessa. Ampumavaroja on riittä-
västi mukaan otettava, asemasodassa myös käsi-
kranaatteja ja rautalankasakset. Kaukoputki on
patrullillevälttämätön.
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Missä muodossa patrullikulloinkin liikkuu,siitä
voidaan antaa ainoastaan yleisiä ohjeita. Ensimäi-
nen perussääntöon: patrullin tulee ensi sijassa näh-
dä. Siksipä se liikkuu tähystyspaikasta toiseen,
puulta puulle,pensaaltapensaalle j.n. e. pysähtyen
näihin paikkoihin hetkeksi tähystämään. Toinen
perussääntö on pysyä itse näkymättömänä. Päi-
vällä, avonaisilla kentillä, on paras pitää suuret vä-
lit miehestä mieheen, ei kuitenkaan niin suuret, että
merkkiyhteys vierusmiesten välillä katkeaa. Jos vi-
hollinen on läheisyydessä on ryömittävä, jos aika
sen sallii. Maanpinnan tarjoomia suojia tulee pat-
rullin käyttää hyväkseen sitä huolellisemmin mitä
lähemmäksi vihollista se saapuu. Usein on kuljet-
tava jonossa, miehet peräkkäin, suojapaikasta toi-
seen, ojia, pensaita j.n. e. hyväkseen käyttäen. Toi-
sinaan on välttämätöntä, että patruUinjohtaja ko-
koaa miehensä jossakin hyvässä suojassa yhteen ja
selittää, miten edelleen toimitaan. Johtaja itse on
aina siellä, missä hän luulee parhaiten näkevänsä.

Yleensä ei patrullia jaeta. Kuitenkin, jos pat-
rulli on suuri, voi usein olla tarkoituksenmukaista
ajoittain irroittaa siitä yksi tai kaksi pienempää
osaa, joiden kuitenkin täytyy ehdottomasti pitää yl-
lä yhteys pääpatrullinkanssa ja niille annetun teh-
tävän suoritettuaan palata pääpatrullin yhteyteen.
Tässä tapauksessa on erotetuille osille määrättävä
tietenkin johtaja. Myös on suositeltavaa jättää osa
miehistä (vähintäin kaksi) sellaisille paikoillekuin
esim. jonkun joen ylimenopaikalle, jotta paluutie
olisi turvattu tai että nämä levänneinä kykenisivät
nopeammin kuljettamaan lähetettyjä ilmoituksia
taaksepäin. Samoin on tärkeää, että kaikki patrul-
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lm miehet tuontuostakin panevat mieleensä erikoi
sen huomattavia kohtia seudussa, varovaisuustoi
menpide eksymistä vastaan paluumatkalla.

On itsestään selvää, että patrulli kohdatessaan
toisia, vihollisesta päin tulevia patrulleja, viestirat-
sastajia j. n. e. kyselee näiltä kaikki mahdolliset tie-
dot vihollisesta sekä myös seudun luonteesta, jos se
sille on tuntematonta.

Vihollislentäjien ilmestyessä on piilouduttava.
Jos patrulli sattuu juuri kulkemaan avonaisella
kentällä, on paras heittäytyä maahan ja pysyä liik-
kumatta, kunnes lentäjä on ohi.

Usein sattuu, että patrullin on turvauduttava
aseihin. Tämä käy välttämättömäksi esim. äkillis-
ten yhteentörmäysten sattuessa vihollisen kuussa.
Nykyinen sota on lukemattomia kertoja osottanut,
että patrulli päättäväisesti toimiessaan on karkotta-
nut usein ylivoimaisia vihollispatrulleja, jopa otta-
nut niitä vangiksikin. Jos tarjoutuu tilaisuuksia
sellaisia kuin tähystävä esikunta, ratsuväkipatrulli
tai lentäjä, joka on pakotettu laskeutumaan maahan
jossain patrullin läheisyydessä, ei tilaisuutta ole jä-
tettävä käyttämättä.

Jos vastustaja näyttää olevan halukas antautu-
maan, on kuitenkin suurta varovaisuutta noudatet-
tava. Vihollinen on laskettava vain ilman aseita lä-
hestymään (venäläisille on huudettava: ruki wak=
kädet ylös). Jos taas vastustaja tällöin kehoitukses-
ta huolimatta ei heti heitä asetta kädestään, on em-
pimättä ammuttava edelleen.

Yöllä on annettava vastustajan tulla lähelle ja
sen jälkeenhuudettava kolme kertaa:Seis, ken siel-
lä?" Ellei vastausta heti tule, on ammuttava. On
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nimittäin tapahtunut, että pimeässä on erehdytty
luulemaan jotakin omaa patrullia viholliseksi ja am-
muttu tätä.

Öisin, sumuisella säällä sekä tiheässä metsässä
on patrullin miehistön pysyttävä lähekkäin, sillä
tietenkin tällöin yhteys katkeaa paljon helpommin
kuin päivällä. Kiilanmuotoinen järjestys on ain.i-
kin öisin osottautunut varsin käytännölliseksi, rsillä
täten voi nopeammin olla valmis puolustautumaan
joka suuntaan. Mitä vaikeampi on nähdä, sitä
enemmän on turvauduttava kuuloon. Luonnolli-
sesti on tällaisissa olosuhteissa liikuttava mitä suu-
rinta varovaisuutta noudattaen; aika ajoin on py-
sähdyttävä kuuntelemaan.

Patrullit suojeluspalveluksessa.
a) Etur <irliop aIr vIIif

Etuvartiopalveluksessa erotetaan 1) viholliseen
päin lähetetyt patrullit, 2) etuvartiolinjan sisäpuo-
lella liikkuvat,:i) seisovat patrullit.

Viholliseen päin lähetettyjen patrullien tehtä-
vänä oji vihollispatrullien etsiminen välittömästi
eluvartiolinjan edessä olevalta alueelta, tai myös vi-
hollisen vartiopaikkojen tiedusteleminen, jossa ta-
pauksessa sen tulee kiertää vastaan tulevia viholli-
sen patrulleja. Tavallisesti ne ovat vain ',) miehensuuruisia, joista yksi määrätään johtajaksi. Pat-
rullinjohtajan tulee tehtävänsä ohella painaa mie-
leensä huomattavat kohdat etuvartiolinjan edsssä
olevassa seudussa voidakseen myöhemmin tarpeen-
tullen toimia oppaana. Usein voi olla viisasta va-
lita paluumatkalla joku toinen tie kuin mennessä
sekä sitten suojella itseään mahdolliselta kiinnijou-



108

tumisella. Usein tulee patrullinjohtajalle määrätä
aika, jolloinpatrullin tulee olla takaisin.

Vartioketjun läpi mennessään on patrullinjoh-
taja velvollinen ilmoittamaan lähimmälle vartiolle
tehtävänsä sekä kysyä tältä mahdollisia lisätietoja
vihollisesta ja palatessaankertoa matkalla tekemän-
sä havainnot. Etuvartiopatrullit lähetetään kor-
keintaan 5 km päähän vartiolinjan ulkopuolelle.

Vartiolinjan sisäpuolella olevat patrullit varti-
oivat etupäässä vartioiden välillä olevaa aluetta se-
kä pitävät yhteyttä niiden sekä myösomien ja vie-
rasjoukkojen välillä. Tavallisesti on patrullin vah-
vuus tällöin kaksi miestä (toinen johtajana).

Seisovat patrullit tulevat usein öisin kysymyk-
seen. Ne työnnetään usein vartioketjun eteen sopi-
viin paikkoihin seudussa, jonne ne jäävät siksi kuin
ne tehtävästään vapautetaan. Ne eivät ole täydelli-
sesti vartiopaikkaansa sidotut; niiden täytyy kuiten-
kin aina olla löydettävissä paikaltaan.

b) Mar s s iv s v o jelv s pa truilif.
Yleensä on marsseilla jalkaväkeä säästettävä

ja annettava tiedustelutehtävä kokonaan ratsuvä-
elle. Kylien, yksityisten talojen ja metsikköjen tar-
kastaminen vihollismaassa on annettava jalkaväki-
patrullien tehtäväksi. Patrullien selkälaukut ovat
mahdollisuuden mukaan asetettavat vaunuille. -Jos
ratsuväen puutteessa ollaan pakotetut lähettämään
jalkaväkeä sivustapatrulleiksi (esim. kenttävahdin
marssiessa paikalleen),on niille annettava tarpeeksi
etumatkaa.

Sivustapatrullien etäisyys marssivasta rivistös-
tä on vaihteleva. Patrulli etenee rivistöstä vain
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niin kauaksi, että se hyvin näkee sellaiset paikat
marssivan rivistönlähimmässä ympäristössä, joita
rivistöstä käsin ei saata nähdä, tien vieressä olevien
harjanteiden ja kukkulain taustat y. m. s. Missään
tapauksessa ei etäisyys saa venyä niin suureksi, et-
tä silmäyhteys patrullin ja kärjen välillä kauem-
maksi aikaa katoaa.

Jos tie kulkee metsän halki, tulee patrullin vä-
hitellen pienentää välimatkaa marssivasta rivistös-
tä. Jos taas joukot saapuvat johonkin kylään, voi
sivustapatrulli kulkea kylän reunaa pitkin. Kui-
tenkaan ei saa jäädä kauaksi aikaa saisomaan, eikä
liion tarkoin tutkia joka paikkaa.

Joutuessaan äkkiä tekemisiin sivustasta uhkaa-
van vihollisen kanssa, on sivustapatrullin hälyytys-
ainpuinisolla tai jollakin sovitulla merkillä ilmoitet-
tava se marssiville joukoille. Siinä tapauksessa,että
marssiva rivistö seisahtuu, tulee patrullin myös sei-
sahtua ja tähystää eteen ja sivulle. Taasen joukko-
jen joutuessa taisteluun liittyy sivustapatrulli lä-
himpään osastoon taikka toimii se taistelupatrulli-
na. Jollei patrullinjohtaja tapauksen varalle ole
saanut erikoisia ohjeita, tulee hänen älytä toimia it-
senäisesti parhaansa mukaan.

Taistelupatrullit.
Tärkein kaikista patrulleista on taistelupatrulli,

jonka merkitys eritoten liikuntosodassa on mitä
suiiriarvoisin. Taistelupatrullin vahvuus on tieten-
kin riippuvainen taktillisesta tilanteesta, seudun
luonteesta sekä vuorokauden ajasta ja sääsuhteista
(sumu, lumi- ja vesisade). Vähintäin on sen oltava
ryhmän vahvuinen. Taistelupatrullin tulee ennen
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kaikkea tehdä huomioita ja Lähettää ilmoituksia.
Usein voi sen tehtävään kuulua viekkaalla tulella le-
veässä rintamassa pettää vihollista. Johtaja on vas-
tuunalainen siitä, että ampumatarpeet riittävät.

Taistelupatrullien tehtävät saattavat olla hyvin-
kin moninaiset.

a) S iv ust a.n sno jeluspatr v Uit.
Sivustansuojeluspatrullin tuleeseurata hyökkää-

viä tähystyspaikasta toiseen ja ajoissa ilmoittaa vi-
hollisen lähestymisen sivustasta sekä tarpeen tullen
koettaa kaikin tavoin pidättää vihollista. Usein on
sivustapatrullin paikka etuviistoon ensilinjan si-
vustasta.

Esimerkki:
Vihollisjalkaväki on miehittänyt kyliin A. ja seudun

sen molemmilla puolin. Rykmentti hyökkää; I.patl. vasen
sivusta A:ta kohti. 1. komp., jonka on seurattava 1. patal-
joonaa oikean sivustan takanaporrastettuna, lähettääoikealle
sivulle vahvan patrullin, antaen tälle seuraavan tehtävän:,,Pataljoona hyökkää vihollisen kimppuun kylän (A.)
oikealla puolella. 4. komp. seuraa oikean sivustan takana.
Vääpeli M. mukanaan 3 ryhmää kulkee tuon kukkulan ja
metsikön (a) yli pohjoiseen suuntaan varmistamaanpataljoo-
nan oikeaa sivua".

Komppanianjohtaja on antanut tämän tehtävän vää-
peli M:lle metsänreunassa osottaen samallakädellään hänelle
eri kohdat seudussa. Patrullinjohtaja vei senjälkeen 3 ryh-
mää metsänreunaan, selvitti heille samalla tavalla tehtävän,
antoi näiden sitten muodostaa metsässä harvan ketjun ja
lähti liikkeelle kukkulaa (a) kohti, josta vihollisenratsuväki-
patrulli umpumaketjun lähetessä vetäytyi kukkulalle (b).
Kukkulalta (a) voitiin nähdä pataljoonaneteenpäin kulkevat
ampumaketjut. Vihollisen ratsuväkipatrulli oleili metsikön
luona. Johtaja, joka ryhmänjohtajien kanssa tähysteli kuk-
kulalta (a) miestensä maatessa suojassa metsänreunassa, sit-
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Piirron 7.

tcnkuii he olivat tarkastaneet metsikön, antoi seuraavankas
kvn:

Minä menen 1. ja 2. ryhmän kanssa tuota kukkulaa
(b) kohti, jonne vihollisen ratsupatrulli on vetäytynyt. Ali-
upseeri H. tarkastaa tuon metsikön(c) 3. ryhmiin kanssa ja
varmistaa patrullia tähän suuntaan. Kun se on vapaa vihol-
lisesta, on siitä viittoilulipullailmoitettava''.

Komppanialle lähetti hän seuraavan, muistikirjanleh-
delle kirjoitetun ilmoituksen:

Lähikukkula metsikköineen vihollisesta vapaa. Vihol-
lisen ratsupatrulleja kukkulalla, samoinkuin metsikössä1km
pohjoiseen. Patrulli menee tälle kukkulalle ja metsikköön".

Vääpeli M.
4/91".

Patr. 4/91. 5, 8. 10, 3,30 i.p.
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Senjiilkcen kulki patrulli jakaantuneenaharvassa ket-
jussa (8— 10 askelta miehestä mieheen) päämääräänsä kohti.
Kun vääpeliM:n patrulli oli saapunut 500 m:n päähän lähi-
kukkulasta, kohtasi se heikkoa tulta, johon heti vastattiin
ampumalla kukkulan reunaa kohti. Lyhyen tulitaistelun
jälkeen kulkivat molemmat rylnnäi vuorotellen syöksyttäni
eteenpäin ja saapuivat pian kukkulalle, joka oli vihollisesta
vapaa, sitävastoin sai patrulli osakseen voimakasta koneki-
vääritulta välittömästi puron toisella puolella olevasta met-
siköstä. Johtaja antoi miesten käydä täyteen suojaan ja tähys-
teli pohjoiseen ja koilliseen suuntaan oikean sivustaryhmän
pitäessä silmäyhteyttä H:n ryhmän kanssa. Hän huomasi
vihollisampujia maahan kaivautuneina, äärimmäinen oikea
sivusta jonkunverran metsiköstäohi. Tästä itään oleva seutu
oli nähtävästi vihollisesta vapaa. Ryhmä H. ilmoitti viittoi-
lumerkeillä. kuten sovittu, ettei mitään vastustajaaollut met-
sikössä (o). Vääpeli M. lähetti silloin seuraavan ilmoituksen:

Patr. 4/91.
Kukkula 1700 m kaakkoon A:stn, 5, 8. 16, 4,00 i.p.
A:sta 800 m:n päähän itään siitä vihollisampujia maa-

han kaivautuneina. Siitä idempänä ei vihollista ole huo-
mattavissa. Olen saanut metsiköstä, välittömästi pohjoiseen
minusta puron pohjoisrannalla, voimakasta konekivääritulta.
Kukkulaltanihyvä tuiivaikutus vihollisen äärimmäistäoikeata
sivustaa vastaan.

Vääpeli M.
Ilmotuksen viejä sai tehtäväkseen kulkea ensin suojassa

kukkulan kautta 500 m taaksepäin ja sitten puuriviä kohti
puron rannalle, jossa hän todennäköisesti oli tapaavakomp-
panian kulkemassa eteenpäin.

Patrullille antoi hän sitten seuraavan käskyn:
Viholliskonekiväärinähtävästi metsänkulmakkeessavaa-

leanviheriäästä pensaasta vasempaan. Kaivautukaa". Miehet
kaivoivat senjälkeen suojassa ollen itselleen matalat kuoptit
ja alustat kivääreille ja avasivat myöhemminkomennolla
vilkkaan tulen.

Pian saapui takaapäin yksi joukkue 4. komppaniasta
ketjuun ja vääpeli M. liittyi tämän joukkueen hyökkäykseen.
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b) Lahitiedustelv pa t ralli t,
Lähitiedustelupatrullit oman rintaman edessä

tulevat kysymykseen ennen taistelun alkua, kun rat-
suväkipatrullien käyttö ei enää ole mahdollinen.
Tällöin on patrullin päätehtävänä ottaa selville vi-
hollisen asemienpaikka, mitkä kukkulat, kylät, ta-
lot, metsiköt vihollinen on miehittänyt ja kuinka
vahvasti. Tarkat yksityiskohtaiset ilmoitukset ovat
johtajalle helpoitukseksi päätöksiä tehdessä. Vihol-
lispatrullit on karkotettava, ellei se vaikeuta omaa
tiedustelua. Voipa joskus sattua, että patrullin on
näyttäydyttävä ja ammuttava ja siten houkuteltava
vastustaja ampumaan. Vihollisen kivääritulen voi-
masta saattaa patrullinjohtaja tällöin vetää johto-
päätöksensä,kuinka vahvasti joku paikka on miehi-
tetty. Tärkeitä ovat myös ilmoitukset, mitkä paikat
eivät ole miehitetyt. Lähitiedustelupatrullit voivat
usein jättää taakseen yhteysmiehiä, jotka nopeasti
voivat kuljettaa lähetetyt ilmoitukset edelleen.

Liikuntosodassa voi viittoilua taitava mies olla
usein patrullin mukana paikallaan. Lyhyet tiedot
voidaan täten antaa nopeammin taaksepäin.

Metsien läpi käytäessä on pidettävä muistissa,
että eritoten venäläisillä on usein tapana miehittää
matsästä omanpuoleinen reuna. Samoin ovat ve-
näläiset tunnettuja puista-ampujistaan. Onpa use-
asti konekiväärejäkin puihin asetettu.

Esimerkki. (Kuva 8.) Elokuun päivinä 1904 Saar-
burgin taistelun jälkeen ajoivat saksalaiset joukot peräyty-
viä ranskalaisia takaa. Eräästä rykmentistä, jonka etujou-
kot illalla pysähtyivät eräällä kukkulalla (a) olevaan ase-
maan, lähetettiin aamuhämärässä patrulli, käsittävä aliup-
seerin ja yhden ryhmän, edessä olevaa, kukkulaa kohti,
jonka saksalaisten aseman puoleisella rinteellä oli metsikkö.

Sotilaskiisikirja. 5. Osa. g
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Patrullin tehtävänä oli ottaa Kolville, oliko tämä kukkula
vihollisesta vapaa. Siihen liittyi puhelinpatrulli, jotta voi-
taisiin lähettää nopea ilmoitus taaksepäin. Vallitsi sakea
aamusumu.

Ääneti pysytelienyhdessä, vähänväliä seisahtuenkuun-
telemaan seurasi patrulli johtajaansa,jokayksinomaan kom-
passinsa avulla saattoi pysyäoikeassa suunnassa. Siitä huo-
limatta eksyivät he suunnasta, metsikkö ilmaantui yhtäk-
kiä heistä vasempaan. Niin tarkastivat he sivulta tullen
tämän ja yllättivät juuri aamiaisella olevan ranskalaisen
aliupseerivartion,joka kaiketipitipatrulliasaapuvana vaihto-
miehistönä. Laukaustakaan ampumatta hakattiin se maa-
han. Kauempana edessä olevalta kukkulalta kuului yksi-
tyisiä ääniä. Varovaisesti hiipi patrulli kukkulan ympäri,
joka miehellä kivääri ampumavalmiina. Alutta se ei jäänyt
huomaamatta. Kun heidän eteensä ilmaantuvasta ampu-
mahaudasta pamahti muutama laukaus, hyökkäsi urhea
joukko lujasti hurraata huutaen vihollisenkimppuun, jonka
vahvuutta ei tunnettu. Ainoastaan jotkut vihollisatnpujai
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ryhtyivät taisteluun, loput — noin l> ryhmää lähtivät pa-
koon osa jättäen kiväärinsä. Sillä välin oli päivä vaiennut
ja johtaja saattoi kaukoputkella todeta, ettäedessä olevassa
laaksossa, heikko jalkaväkilivistökulki kaakkoa kohti. Vas-
tapäätä olevalla, kukkulalla (b) näkyi muutamia vihollisso-
tilaita. Koska tehtävän piiriin ei kuulunut kulkea edelleen
patrullin miehittämättä kukkulalta, lähetti johtaja heti,
koska puhelinei toiminut, kirjallisen ilmoituksen komppa-
nialle, joka pian vaaratta saapui kukkulalle.

c) Yliteyspatrullit.
Yliteyspatrullien tehtävänä on pitää yllä yhte-

yttä vierusosastojen kanssa, joihin oma osasto —
mahd. välimatkan päässä — nojaa. Hyökätessä ei-
vät nämä vierusosastot useinkaan ehkä voi edetä
niin nopeastikuin omat. Kyseessä oleva sivusta on
silloin suojaton, ja yhteyspatrullinon silloin ajoissa
tehtävä tästä ilmoitus, jotta oman osaston saarto es-
tettäisiin. Sellaiset patrullit ovat osottautuneet
välttämättömiksi eritoten itäisen sotanäyttämön vai-
keilla metsä- ja suoseuduilla.

Esimerkki. (Kuva 9). .Saksalainen jalkaväkiryk-
mentti oli itäisellä sotanäyttämöllätakaa-ajotaistelussasaa-
vuttanut linjan o—-10 — -1)— E. Vastustaja oli taas illalla pysäh-
tynyt rintamaan sitä vastapäätä linjaan A— B. Rykmentti
oli saanut käskyn hyökätä 0 a. p. I.pataljoonallakukku-
laa A, II pataljoonalla siitä länteen olevaa metsää kohti.
Metsikkö a:n tuli kuulua 11. pataljoonan taistelualueeseen.
Sen johdosta, että molempienpataljoonien viililläoli suo-
seutu, oli yhteys illalla katkennut. Metsiköstä a oli illalla
ammuttu muutamia laukauksia. Senvuoksi lähetettiin11.
pataljoonan oikean sivustan takana olevasta 7. komppani-
asta kaksi ryhmää käsittävä patrulli, saaden tehtäväkseen
palauttaasuon yli yhteys I. pataljoonankanssa, samoinkuin
ottaa selville, missä tämän vasen sivusta oli, j» vielä
samana iltana karkottaa vihollisampujat metsiköstäa. 7.
komppanian ja metsikönvälinen seutu oli veden vullassa.
.lohtaja lähetti ensin muutamia taitavia miehiä D:tä kohti

8*
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etsimään ylimenopaikkaa suon yli. Sovittu merkki, vaaka-
suoraan ylös kohotettu kivääri, osotti hänelle pian tien.
Todettiin, että I.pataljoonan vasen nivusta oli D:n luona,
jossa patrullinjohtaja sai tietää, että kukkula A:n luona oli
vahvasti miehitetty ja vihollispatrulleja oli metsikössäa.
Pimeän tullen ryömipatrulli taitavastikäyttäen hyväkseen
maanluonnetta leveässä rintamassa metsikköä kohti joelle

saakka, jonka yli lyhyen tulitaistelun jälkeen miehitettyä
metsänreunaa vastaan vihollistulesta huolimatta kah-
lattiin. Likitaistelussa ajettiin venäläinen osasto pakoon.
Yön tulo pakotti heidät jäämään metsiköneteläreunaan.
Aamuhämärissä onnistui kahdenmiehenselkäpuoleltaavata
tuli metsikössämakaavia vihollisampujia vastaan. Samalla
syöksyi koko patrulli vastustajan kimppuun, joka pakeni
metsiköstä pohjoiseen päin jättäen jalolle kuolleita ja haa-
voittuneita. Patrullilla itsellään oli kolme haavoitettua,
jotka jätettiin, sen jälkeen kun ne oli .sidottu, metsikön
eteläreunaanpatrullin miehittäessäpohjoiskären. Hetiantoi
johtaja kahden miehen ottaa selville ylimonopaikan joen ja
metsiköstälänteen olevan, tulvan peittämän seudun yli, ja
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lahotti ilmoituksen 7. komppanialle ja myös J. pataljoo-
nalle. Yhden miehistä pitimerkittyäänylimenopaikanmaa-
han pistetyillä oksillapalata takaisin patrullinluo. 6,30 a.
p. ilmoitti 11. pataljoonaanpäin tähystävä mies, että pa-
taljoona kulki eteenpäin, ja samaan aikaan kuultiin voima-
kasta kivääri- ja tykkitulta I.pataljoonaa vastaan. Vähän
aikaa senjälkeen hyökkäsi vastustaja lukuisina rynnäkkö-
aaltoina kukkulalta A I. pataljoonaa,vastaan, joka ci vielä
ollut astunut ulos metsänreunasta. Patrulli asettui, tähys-
täen pohjoiseen päin, rintamaan A-vuorta vastaan. Ilmoi-
tus, joka heti oli lähetettty7. komppanialle selvilleotettua
ylimenotietä myöten, tapasi tämän etenemässä metsikön
länsipuolella. Heti patrullin luo lähetetty konekiväärijouk-
kue suojamiehistöineen saattoi menestyksellä ottaa osaa
patrullin taisteluun ja, pakotti vihollisen oikean sivustan
pysähtymään, jonka kautta senjälkeen tapahtuvaaI.patal-
joonan hyökkäystäloistavalla tavalla valmistettiin.

Näin vaikutti tämä erittäin taitavasti johdettu pat-
rulli olennaisesti menestykseen.

Patrulli asemasodassa.

Asemasodassa voivat patrulleilla käynnit ta-
pahtua melkein yksinomaan öiseen aikaan. Nyky-
aikaisessa asemasodassa ovat patrullit muodostu-
neet suurimmaksi osaksi kahakkapatrulleiksi, joissa
käsikranaateilla on tärkeä osansa. Vihollisen kuu-
lovartioiden ja etuvarustusten ainaiset häiritsemiset
ja tuhoamiset ovat osottautuneet tehokkaiksi kei-
noiksi hermostuttamaan vihollista. On aivan vää-
rin ajatella,että tappioidenvälttämiseksi on viisasta
pitää yöllä ainoastaan vähäistä patrullitoimintaa.
Päinvastoin on tappioista välittämättä rohkeilla pat-
rulliyrityksillä siirrettävä patrullitoiminta lähem-
mäksi vihollisen asemaa ja pakotettava vihollinen
luopumaan patrullikäynneistään. Sillä tappiot, jot-
ka saadaan omilla patrullimatkoilla oval katsoita-
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vat vähempiarvoisiksi kuin ne, ,joit;i vihollispatrul-
lit tuottavatomillevartioille.

Asemasodassa on jokaisellekomppaniallemää-
rättävä patrullinkäyntialansa, jolla alalla komppa-
nianjohtaja on velvollinen alituisten patrulliyritys-
ten kautta pysymään selvillä kaikista vihollisen
puolella tapahtuvista liikkeistä ja muutoksista ja
häiritsemään vihollista. On edullista muodostaa eri-
tyinen vapaaehtoinen patrullimiehistö,joka harjote-
taan yksinomaan patrullikulkua varten (käsikra-
naattien heittoharjotukset ja lukuisat ampumahar-
jotukset sekä päivällä eitä öisin).

Asemasodassa tehdyillä patrulliyrityksillä voi
olla erilaiset tarkotukset ja päämäärät. Niiden tar-
kotuksena saattaa olla 1) vankien tai vihollisienpu-
ku- tai varustuskappaleitten hankkiminen,että voi-
taisiin todeta, mitkä joukko-osastot ovat vastapäätä,
2) vihollisaseman tiedustelu, 15) vihollisen puolustus-
laitteiden hävittäminen, 4) vihollisvartioidenkarkot-
taminen ja tuhoaminen, 5) omien haavotettujen ha-
keminen yöllä.

Asemasodassa käytetään suhteellisesti vahvoja,
noin 10— 20 miehen suuruisia patrulleja. Patrulli-
mielien puvun tulee olla tarkotustaan vastaavan:
vyö ilman patruunataskuja,patruunat -- noin 50—
100 kpl. — takintaskussa, vähintäin kaksi käsikra-
naattia vyössä,pimeänä yönäpistimet kiinnitettynä.
Johtajalla on pistooli. Usein on edullista, että pari
kolme hyvää käsigranaatinlieittäjää eivät ota ki-
vääriä mukaansa, vaan sensijaan noin 8 käsikra-
naattia sekä sitäpaitsi pistoolin. Ile kulkevat joh-
tajan läheisyydessä pitäen koko ajan yhtä käsigva-
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naattia valmiina kädessään, heittävät johtajan käs-
kystä tai myös ilman käskyä vihollisen yllättäessä.
Muut heittävät käsikranaatin vasta aivan selvässä
tilanteessa taikka johtajan käskystä.

Ennen patrulliinmenoa on patrullille annettava
selvät toimintaohjeet, jotkakäsittävät etupäässä seu-
raavat seikat:

1) Ampuminen. On varottava ampumasta lii-
an korkealle, joka helposti tapahtuu yöllä. Sentäh-
den on miehiä neuvottavaampumaan »sirottamalla"
s. o. ensin tähdätään alas n. keskiväliin vihollisesta,
senjälkeen kohotetaan vähän ja jatketaan tällä ta-
voin tähdäten vuoroon ylemmäksi ja alemmaksi.
Pistooli on useinkin yöllä parempi ase kuin kivääri.
Sillä osuu paremmin, koska voi tuntea kädessään
mihin se on suunnattuna.

2) Käsigranaattien heitto. Sitä on harjoteltava
aina ennen jokaista patrulliinmenoa. Tottumaton
heittää useinkin liian lähelle, sentähden on aina ke-
hotettava heittämään mahdollisimman kauaksi ja
samalla tyynesti, hätäilemättä.

.'}) Marssimuofo. Erittäin tärkeätä on, ettämars-
simuoto on täydelleen selvänä jokaiselle patrulliin
osaaottajalle. Jokaisella tulee olla määrätty paik-
kansa, sillä esim. pimeänä yönä on sekaantumisen
ja erilleenjoutumisen vaara aina tarjona. On py-
syteltävä tarkoin yhdessä. Patrullin ollessa suu-
ren, on tarpeellista jakaa se osiin, jolla kullakin on
oma alijohtajansa. Tämän on erinäisissä tilanteissa
osattava toimia itsenäisesti. Tehtävän ja maan-
luonteen mukaan voidaan patrullissa käyttää erilai-
sia marssimuotoja. Tavallisimmin kuljetaan kii-
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lanmuotoisessa marssijärjestyksessä siten, että joh-

taja kulke edessä, käsigranaatinheittäjät hänen mo-
lemmillapuolillaan, alijohtajat ja muut miehet kum-
mallakin sivulla, (kuv. — )

5) Alueen tunteminen. Tehokasta ja menestyk-
sellistä patrullitoimintaa varten on tarpeen toimin-
ta-alueen tarkka ja täydellinen tunteminen. Tämä
saavutetaan vähitellen tutkimalla. Alussa on tyy-
dyttävä lyhyempiin patrullimatkoilrin ja sen mu-
kaan, kuin alue näiden matkojen kautta tulee tun-
netuksi, ulotettavane pitemmälle,kunnes alueen ol-
lessa täydelleen tunnettuna voidaan panna toimeen
rohkeita ja tehokkaitapatrulliyrityksiä.

Patrullissa ratkaisee ripeä ja päättäväinen toi-
minta tuloksen. Vastustajien kohdatessa toisensa
saavuttaa menestyksen se, joka päättäväisellä toi-
minnalla ehtii ensinnä saada alotteen käsiinsä ja tä-
ten samalla moraalisen ylivoiman itselleen. Ensi-
hetken vaikutus ratkaisee kaiken. Senvuoksi ei kos-
kaan ole vitkasteltava ja antauduttava pitkälliseen
tulitaisteluun. Vihollisen kohdatessa on heti empi-
mättä nakattava käsikranaatit tämän päälle ja sen-
jälkeen paljain pistimin käytävä kimppuun. Jokai-
nen miehen on ilman käskyä tätä ennen kiinnitettä-
vä pistin.
Esimerkki.

Marraskuussa 1916 annettiin 27:nnellc {suomalai-
selle jääkäripataljoonalle,joka silloin oli asemassa Riimi
lahden rannalla, tehtäväksi ottaa selvä siitä, mikä venäläi-
nen joukko-osasto oli vastapäätä, Tala varten katsottiin

qX(7) X Johtaja,
qO Ok 0 käsigranaatinheittäjä,° °

Ö alijohtaja.
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edullisimmaksi hyökätä erään venäläisten aseman edessä
olevan vartion kimppuun ja ottaa sieltä vanki. Tämä vartio— n. 10 miestä — piti miehitettynä hautaa, joka oli kai-
vettu venäl. varsinaisen ampumahaudan eteen. Alue oli
tarkalleen tunnettu. Tehtävää varten määrättiin n. 15 mie-
hen vahvuinen patrulli. Sen oli hiivittävä näkymättä vihol-
lisvartion luo, äkkinäisellä kiisigranaattien heitolla järkytet-
tävä ja yllätettävä vihollinen ja tästä aiheutunutta häiriötä
kyväkseen käyttäen tunkeuduttavahautaan ja tuotava sieltä
vanki mukanaan. Ensimäisen käsikranaatin pamahdettua
tuli oman tykistön ampua sulkutulta vartion taakse venä-
läisten päälinjaan estääkseen avun saapumisen täältä. Yöllä-
jolloin yritys pantiin toimeen, oli heikko kuutamo, joten oli
tarpeen suuri varovaisuus. Matka venäl. vartioon oli n.200
m. Maa oli verrattain paljasta ja tasaista, tarjoten täten
vain vähäsen suojaa. Patrulli kulki kolmeen osaan jakaan-
tuneena ryömien eteenpäin. Molemmilla sivuilla olevien
ryhmien tuli heittää käsikranaatteja hautaan ja koskimaisen
oli tunkeuduttavaesteiden ylisinne vankia hakemaan. Kulku
kesti vähän yli tunnin ajan ja patrullin onnistui päästä ai-
van vihollisen luo, tämän mitään aavistamatta. Sovitulla
merkillä heittivät kaikkiyhtaikaa käsigranaattinsa,koskimai-
sesta, joukosta hyppäsi kaksi miestä,,espanjalaisista ratsasta-
jista'' muodostettujen esteiden yli hautaan, ampuivat pistoo-
leillaan muutamia miehiä kuoliaaksi ja kuljettivat yhden
mukanaan. Venäläisten puolella häivytettiin heti, mutta
ennenkuin apua ehti tulla, oli patrulli vankeineen onnelli-
sesti päässyt takaisin. Tehtävä oli täydellisesti onnistunut.

B. Varmistaminen.
1. Yleistä.

Marssivat joukot kulkevat tavallisesti teitä pit-
kin, ollen senvuoksi pakoitetut muodostamaan ka-
peita,pitkiä rivistöjä. Tällaisessa muodossa joukot
eivät ole taisteluvalmiina. Voidakseen taistella tulee
niiden ensin suorittaa eteenmarssi, levittäytyä (eri
marssirivistöihin) ja kehittäylyii (muodostaa ampii-
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inaketjii), johon tarvitaan aikaa sitä enemmän, mitä
pitempimarssirivistöon,

Mahdollisen yhteentörmäyksen varalta viholli-
sen kanssa on siis marssiville joukoille hankittava
aikaa laittautua taisteluvalmiiksi. Tätä varten ero-
tetaan marssijoukosta erikoinen osasto, jonka teh-
tävänä on pidättää vihollista,kunnes takana olevat
joukot tulevat taisteluvalmiiksi.

Levähdettäessä joukot ryhmitetään tavallisesti
asutusten mukaan, jolloin ne myös tarvitsevat aikaa
asettuakseen taistelurintamaan, jotapaitsi vielä me-
nee paljon aikaa taisteluvalmiiksi-laittautumiseen.

Varmistusjoukon vahvuus riippuu marssijou-
kon suuruudesta, sotatilanteesta, vihollisen lähei-
syydestä, maanluonteesta j. n. e.

Varmistaminen annetaan n. s. etujoukon tehtä-
väksi viholliseen päin marssittaessa. Peräydyttä-
essä on tämä tehtävä jälkijoukon asiana, levähdet-
täessä etuvartioiden; varmistusta marssivien jouk-
kojen sivustoillakutsutaan sivusuojastohsi.

Varmistamistehtävä on pääasiallisesti jalkavä-
eni asiana, jota kuitenkin ratsuväki tukee.

Jankkojen järjestelyn peruslauseita.
1. Valmistusosastojen (etujoukko, jälkijoukko,

sivusuojasto) marssijärjestyksen määrää niiden
johtaja, jossakin tapauksessa koko joukon johtaja
helpottaakseenkäskyjen jakelua.

2. Pääjoukon marssijärjestyksenmäärää mars-
sivien joukkojen ylijohtaja.

\\. -Jokaisessa eri tapauksessa on määrättävä
johtaja ratsuväelle (milloin se ei kuulu ylijohtajan
\ älittömään käskyvaltaan), etujoukoille (jälkijou-
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koille), sivusuojastolle ja pääjoukolle (ellei ylijohtaja
tahdo itse olla pääjoukossa).

Jos marssijärjestys määrätään, liitetään se
marssikäskyyn.

Taistelukuormasto tulee kysymykseen taiste-
lussa. Se seuraa heti marssivan pataljoonan (tykis-
tössä tykkiosaston) jälessä. Jokaisen komppanian
taistelukuormastoonkuuluu patruunavaunu ja kent-
täkeittiö, pataljoonan taistelukuormastoon sitäpaitsi
1 lääkintävaunu, siis kaikkiaan 9 vaunua.

Suuria knormastoa käytetään majoituttaessa.
Sen täytyy taistelun tai marssin jälkeen mahdolli-
simman pian liittyä joukkoon ja olla mahdollisim-
man kauan sen käytettävänä. Kuormastoon kuuluu
komppanian kuorma- ja tavaravaunu,esikunnan ta-
varavaunu sekä kaupusteluvaunu ■

- pataljoonaan
kaikkiaan 10 vaunua.

Kuormaston väliaikainen lisäys voi tapahtua 1)
eri tarkotuksia varten (marssikyvyttömien kuljetuk-
seen joukkojen ylikomentajan vastuunalaisuudella,)
2)korkeammasta paikasta määrättyjen ylimääräis-
ten muonavaunujen kautta.

Suuri kuormasta seuraa divisionaa 3— 5 km
päässä — elleivihollisen läheisyys ole mahdoton, pe-
räydyttäessä kaukana edellä, sivustamarsseilla vas-
takkaisella puolella vihollisesta.

Kenttätykistön kevyt ampiimavarakuormasto
seuraa aina jalkaväen jälessä, (joskus lääkintäkonip.
jälessä).

Raskaan tykistön paikka riippuu tilanteesta
kussakin eri tapauksessa. Milloin armeijakunta
marssii yhtä tietä pitkin on raskas tykistöaina etu-
innisessu divisioonassa,divisioonan marssirivistössä,



124

jalkaväen jälessä. Tähystysvaunut ovat tavalliesti
pataljoonan alussa.

Puhelinosastot pidetään niin kaukana edessä,
että ne tarpeen vaatiessa heti voivat ryhtyä johtojen
valmisteluun; usein ne ovat jo marssin aikana johto-
töissä.

Jos siltakuormastoa Luullaan tarvittavan,yhdis-
tetään se etujoukon pioniirikompp-iniaan muussa
tapauksessa on se suuressa kuormastossa. Joskus
otetaan ainoastaan muutamia vaunuja pioniirikomp-
paniaan.

Armeijan siltakuorniasto on tarpeenvaatiessa tai
muuten edempänä suuressa kuormastossa.

Lääkintäkoinppaniat ovat kevyen ampumavara-
kuormaston edessä; taistelua odotettaessa on osa etu-
joukossa.

Käskyt

Ylijohtajan välittömään komentoon kuuluvalle
ratsuväelle annettavien käskyjen tulee sisältää: läh-
töpaikka;lähtöaika;selitys siitä,mitä tahdotaan tie-
tää; tiedot teistä ja seudusta, joita on tiedusteltava.

Käsky etujoukolle: Lähtöpaikka, lähtöaika,
marssin määrä; esim. tiedustelu A:n— B:n kautta
C:hen kun ratsuväki on etujoukon johtajan käytet-
tävänä.

Käsky pääjoukolle: Kokoomuspaikka ja -aika,
tai määräys, missä ja milloin yksityisten joukko-
osastojenon marssirivistöönliityttävä. Usein riittää
tieto mistä ja milloinpääjoukon alku lähtee liikkeel-
le. Välimatka etu- ja pääjoukon välillä.

Käsky sivusuoyastolle: Lähtöpaikka ja -aika,
maikanpäämäärä, jos tarpeellista tien määrit-
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tely ja tiedustelu. Kun sivusuo]aston tulee mennä
asemaan, täytyy antaa tarkka käsky sen tehtävästä
(paikka, tarkotus, kestävyys, yhteys päävoimiin).

Käsky suurelle knormastolle: Kokoontumispaik-
ka ja aika. Joukkojen kokoomusta ja liikkeitä ei
saa häiritä. Sentakia kokoonnutaan mieluimmin
vasta joukkojen lähdettyä,kun tie on vapaa. Kuor-
masto jää määräpaikallesiksi, kunnes kaikki joukot
ovat lähteneet, ja vasta senjälkeen lähtee itse liik-
keelle. Täten määrätään esim. että kuormasto läh-
tee klo — X:stä liikkeelle. Välimatka kuormaston ja
joukkojen välillä.

Erikoiset käskyt ampumavara- ja muonitns~
kuorniastolle. Taisteluportaat muodostetaan marssi-
käskyn mukaan ja samallamäärätään, missä ne ko-
koontuvat ja marssivat (joko heti joukkojen jälessä
tai suuren kuormaston edessä).

Ylikotnentafan olinpaikka: Yleensä etujoukossa.
Käsky mihin ilmoituksetovat lähetettävät. Tiedon-
antojoukkojenkäyttö (puhelin), sähkölennätin,kipi-
nälennätin). Kun ei olla vihollisen läheisyydessä,
saatetaan etukäteen määrätä seuraava päämaja
paikka.

Jos kahden joukon marssitiet kulkevat ristiin,
on määriteltävä, milloin jokaisen rivistön lopun on
tienhaara sivuutettava.

Käskyt peräytynrisniarssia vartoi. Päinvastai-
nen järjestys kuin edetessä. Pääjoukko lähetetään
liikkeelle, jälkijoukon annetaan seurata, kuormasto
lähetetään hyvissä ajoin kauaksi eteen. Varovainen
ilmaisumuoto; (luotettava) ilmoitus lähempäänpaik-
kaan.
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naa sekä 4 polkupyöräilijää
— kulkeeetujoukkona

S:n kautta H:n.
ö. 2. 3. ja 4. komppania kapteeni N:n johdolla —
lisäksi 2 polkupyöräilijää — Seuraavat 500 m päänsä,

(i. Suuri kuormasto seuraa 2 km päässä.
7. Minä ratsastan 1. komppanian mukana.

Ilmoitetaansuullisesti komppanianjohtajille sekä ratsu-
väen ja kuormaston johtajille.

Divlsioonakäsky.
1. 8. 14. 8,00 a. p.

Joukkojen jako. 1. Vihollinen
1. Etujoukko Naapurijoukot

Kenr. maj. A. 2. Divisiona (Tarkotus)
J.R.1, \\. Etujoukko lähtee ö.OO a. p.
Rak. R.1. EB. 1. 2. :i.

-
1. 1. A:sta. Tiedustelu

Jär. T. H. 1. I.
Pi. 1. 1.

2. Pääjoukko,
(samalla marssijärjestys)
Kenr. maj. D.
Rak. H, 1. 1/44.
J. R. 2.

2;!'j.'Pr.'

kautta kohti.
■I. Pääjoukon alku lähtee 5,30

a.p. N:stä. Joukko-osas-
tot järjestäytyvätitsenäisesti.
Välimatka etujoukosta 1500
metriä.

5. Div:n suuri kuormasto on18,00 a.p. valmiina maan-
tiellä . Alku
luona ja seuraa divisioonaa
5 km päässä.

ö.Pohelinjohto 5,00 a.p.pi-
tuus marssitietäaina

Jär, T. Pr:n 1 kev. amp. saakka taaksepäin.
varakuorm.

"" Minä ratsastan etujoukon
Haupitsipar:n varakuorm. pääosastossa.

Stählberg.
Kenr. luutn.

.Tur. T.R. 1. 11.
o

Haupitsipatteri,
Lk. komp. 1.

o

Esimerkkejä marssikäskyn muodosta.
N— kylä, 6. 8. 17. 9.00 a. p.

Pataljoonaksisky.
1. Vihollinen
2. Pataljoona A:u tulee
3. Luutnantti U. 20 rakuunaa mukanaan tiedustelee

(Maa-alat, tiet.)
1. 1. komppania lisäksi 1 rats. aliups. ja 6 rakuu
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Tämä käsky lähetetään esim. autolla joukoille, mutia
se tietenkin saapuu vasta myöhään illalla perille. On edul-
lista, että joukot jo ennen levolle menemisiä saavat tietää,
milloin seuraavana, aamuna on Lähdettävä matkaan. Sentäh-
Den puhelimen avulla ilmoitetaan 8,00 i.p.: ,,Huomenna
:\OO a.p. lähtö, kärki luota. Marssikäsky saapuu
11,00 i.p. autolla."Koko käskyä ei tarvitse antaa puheli-
mitse, sillä voi syntyä väärinkäsityksiä.

Käsky kuonnastolle.
Divisionan pääes. 1. 8. 17. S i. p

1. J. D.

Divisioonakäsky 2. 8. 15). varten
Divisioona lähtee 2 p:nä marssimaan — n: Ampuma-

vara ja unionituskuormaston on 2 p:nä 12 päivällisaikaan

komentaja jalkaväen alkuosassa.
In 12. 8., 4,50 a. ]). suullisesti komentajille kokoontumis-

paikassa:
1., 2. Div. käskyn mukaan.
3. Rak. R. lähtee 5,00 a. p. liikkeelle.
4. Etujoukko (15 Rak., IPatl., Pi. komp.majuri N:n

johdolla lähtee 5,00 a.p. liikkeelle).
5. Pääjoukko (0 Rak., 11 Patl., Tyk. >s., 111 Patl.,

lv. K.K. seuraa 1000 m. päässä.
G. Minä ratsastan pääosaston alussa.

Armeija käsky '2. 7. 17.
1. Vihollinen
2. Armeija lähtee kohti liikkeelle.
;>. Kais. Div. tiedustelee matkan

saavuttava majoitus
Puhelinyhteys sta
Puhelimitse 8., kenr. luutn.

Etujoukko klisky.
O Div. käskyn monistuksen saavuttua etujoukon osastoille

11.50 a. p. on etujoukko marssijärjestyksessä:
Ratsuväki1Patl., Pi. komp., IlPatl., Tvk. osasto, II!
Patl., K. K. X tiellä ; alku
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4. Ilmalaiva , lento-osasto (Tiedußtelualojen
määritteleminen, larkotus,ilmoitustenvastaanottopaikat).

5. 11,00 a. p. saapuvat etujoukot:
IA. K. ;majoitus ; \ rr i * ♥+
tj . jr , J II laikat maantte-
itt a' tr'

'" "
'. ; lyt (myösmuo-IIA.K ;

111 A.K ;

Res/öiv."::::::::::::.\ ;: ::; nasta^
6, Armeijan päämaja. Sähkölennätinyhteys.

> 'j

Ylikomentaja.
A. K., Res. Div:lle ja Rata, Div:llc sähkölennättimellä (sala-

kirjoitus).
Käskyt kuormastoille antavat A. K. johtajat.

a) Etujoukko.
Marssivat joukot lähettävät aina vihollista vas-

taan juontaessa erikoisen osaston n. k. etujoukon vä-
littömäksisuojakseen.

Esimerkkinä marssin hidastumisesta liiallisten
varovaisiiustoimenpiteidenkantta on ranskalaisen divi-
sionan marssi Bitsohista NiederbronnMin G. 8. 1870,
Wörthintaistelupäivänä. Silläaikaakun MacMahon Trosch-
weiler'in luona taisteli ylivoimaista saksalaisten 111 ar-
meijaa vastaan, oli Ougot de Lesparfin divisioona (IIA.
K.) lähtenyt Bitsch'istä Niederbronn'iin tukeakseenhäntä.
Jo lähtö oli myöhästynyt, se tapahtui 8,30 a.p. Edelle
lähetettiin 2. jalkaväkirykmentti, jota kenraali de Bermis
seurasi, jalkaväkiprikaati, sen jälkeen tykistö ja lopuksi— jalkaväkiprikaati. Koko aamupäivän kuului taistelu-
melua Troschweiler'istä päin; heti päivällisen jälkeen se
kasvoi voimakkaammaksi, joten kaikesta saattoi päättää
ratkaisun olevan kysymyksessä. Mutta koska etujoukossa
suuresti pelättiin saksalaisten hyökkäyksiä ahtaassa laak-
Hopaikassa, jouka kautta tie kulki, etsittiin kaikki laakso-
solat ja sivutiet erittäin huolellisesti. Marssirivistö sai
useampia kertoja pysähtyä ja se jatkoi aina matkaansa
vasta sitten, kun oli saatu tietää, että laakso oli viholli-
sista vapaa. Tällä tavalla kuljettiin erittäinhitaastieteen-
päin. Päivä oli erittäin kuuma ja joukot väsyivät kovin.



129

Vihollista ei tavattu; saksalaisille oli tämän divisioonanläheneminen kokonaan tuntematon.
Juuri tämän takia olisi ratsuväkirykmentin nopea

eteneminen ja divisioonan keskeytymätön marssi ollutvälttämätön,sillä josneolisivataikanaan saapuneet sakalais-
ten oikeaa sivustaa vastaan, olisi se merkinnyt Mac Ma-
hon'ille, jollei suorastaan voittoa, niin ainakin hänen tap-
pionsa pienenemistä. Nyt sensijaan jalkaväen alkupää
tarvitsi 8 tuntia marssiakseen 22 km se ei siis kulkenut
edes 3 km tunnissa.

Ratsuväkirykmentit saapuivat 2,45 i.p. Ninderbronn'-
iin, etuosasto — pataljoona 4,15 i.p. Juuri silloin virtasi
taistclu tantereelta divisioonaa vastaan pakolaisjoukkoja
.suurina parvina. Reisohafton'in pohjoispuolella tuli tämä
vastaantulevien pakolaisten ja erittäinkin kuormastovau-
nujon joukko niin suureksi, että tie kokonaan tukkeutui
ja marssin jatkaminen oli mahdotonta. Kenraali de Ber-nis antoi niinollen peräytymiskäskyn ja yhtyi Lesporfin
divisioonaan. Divisioona yritti vielä järjestyä taisteluun
Niederbronn'in kukkuloilla, mutta joutuen pakolaistenpai-
nostuksen alaiseksi se oli pakotettu seuraamaan niiden
mukana.

Kuitenkin se viivytti saksalaisten etenemistä,
—

.Sen
"saapuminen aikaisemmin, esim. kello 1, olisi saattanut ollaerittäin suurimerkitykseJlincn.

Etujoukon tehtävänä on pitää liuolta pääjoukon
keskeytymättömästämarssista ja suojella sitä äkki-
näisiltä hyökkäyksiltä. Sen täytyy pidättää vihol-
lista siksi,kunnes pääjoukko takana on ehtinyt tais-
telukuntoon, jos mahdollista, antaumatta suurem-
paan taisteluun, jotta johtajan päätösvapauttaei si-
dottaisi.

Johtajan täytyy kulkea etujoukon mukana voi-
dakseen oikeaan aikaan huolehtia taistelun yhtenäi-
syydestä.

Erikoisissa tapauksissa tulee etujoukon nopeal-
l:i taistelulla lyödä odottamaton vihollinen ja itse-
pintaisesti puolustaa voitettuja tukikohtia.

Sotilagkäsikirja, 5. Osa, <)
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Ilmoitustehtäviin ja joukon välittömäksi varmis-
tukseksi tarpeellinen ratsuväki täytyy etu- ja pää-
joukolle antaa. Erittäinkin vaatii sivustojen suojaa-
minen säännöllisesti sivustapatrullien lähettämistä.
Odottamattomiin erikoisiin tiedustelutehtäviin täytyy
etu- ja pääjoukolla aina olla ratsastajia käytettävi-
nään,

Myös silloin kun divisioonaratsuväkeä ei ole lä-
hetetty tiedustelutehtäviin edellepäin, annetaan nii-
denpääosan kuitenkin kulkea jalkaväenedellä, kos-
ka sillä tavalla marssikokonaisuudelle saadaan
enemmän rauhallisuutta ja yhdenmukaisuutta.

Toisinaan on tarkotuksenmukaista lähettää di-
visioonaratsuväkeä miehittämään joitakin tärkeitä
kohtia marssitien läheisyydessä.

Moltke sanoo arvostellassaan etujoukon muo-
dostamista: Divisioona muodostaa etujoukkonsa
säännöllisesti yhdestä suljetusta jalkaväkirykmen-
tistä sekä olosuhteista riippuen muutamista eska-
droonasta,yhdestä jär. tykistöpatterista,pi.komppa-
niasta, mahdoll.1kev.kenttäsiltakuormastosta,sekä
lääkintäkomppaniasta.

Tässä ilmaistaan siis vielä nykyisinkin pääasi-
allisesti tunnetut periaatteet; — päinvastoin kuin
1866 sodassa, jossa etujoukko muodostettiin erikoi-
sesti valituista joukoista, ei pataljoonista.

Välimatka etu- ja pääjoukon välillä riippuu
omista voimista ja tarkotuksista, vihollisen tulesta,
valosuhteista ja maan luonteesta. Välimatkan täy-
tyy olla kyllinpitkän, jotta se kykenisi turvaamaan
pääjoukolle keskeytymättömän marssin, toiselta
puolen ainoastaan niin suuri, että etujoukko voi oi-
keaan aikaan saada apua pääjoukolta.
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Erittäin opettavaisena esimerkkinä tästä on
preussilaisten tunkeutuessa Böhmiin 1866 V. H.
K:n marssi 26 ja 27 pnä kesäk. 18(36 Naohodein.

Feinergin luona Ä. K. joettiill etujoukkoon, pääjauk-
koon ja reserviin. Etujoukkoon kuului kaikkiaan67apatt-,
5 esk. 2 patt. ja 1 pi. komp., pääjaukkaan .12 patt., S
esk.. 5 patt., 2 pi. komp., Reserviin tt patt,., 8 pattr., 1
pi. komp.

Silla aikaa kun pääjoukko ja reservi majoittuivat
Rcinergiin ja viettivät sielläyönsä,lähti etujankko liikkeelle.
Norhodissa oli heikko itävattalainen miehitysväki, ja etu-
jaukon oantaessa 1 tykisti osastonsa ryhtyä pominitukvcsu
jättivät itävattalaiset ]>oikan. Preussilaisten ctujaukat
vattaset Nachodin. Etujoukko oli siis 14 km päässä pää-
joukosta, etuosasto 4 km pääosastosta. Mutta siihen
nähden, että tämä paikka oli kokonaan vuoriston ympärä-
imää, päätti etujoukon johtaja asettua asemiin vähän
etäämpänä oleville kakkaloille.

Täilain saatiin tistää vihollisen VI. A. K. lähenemi-
sestä. Suntyi taistelu, jossa itävattalaiset,vaikka ohivatkin
ylivaimaiset,sivät kyenmit, työmaanpreussilaistaetujaukkaa
vaikka se välimatkan piluuden vouksi ei pitkään aikaan
voinutkaan saada apio pääjoukatta.

Etujoukon vahvuus ja ryhmitys riippuvat sota-
tilanteesta ja -tarkotuksesta, maan muodosta sekä
kokonaisvahvuudesta. Siten vaihtelee etujoukon jal-
kaväen vahvuus l/g— Vg marssivan joukko-osaston
kokonaisvahvuudesta.

Pioniireja kuuluu säännöllisesti aina etujouk-
koon.

Etujoukko jakaantuu aina kahteen osaan: pää-
osastoon ja etuosastoon.

Etuosasto marssii niin kaukana pääosaston edel-
lä, että sen joutuessa kosketukseen vihollisen kanssa,
pääosastolle jää aikaa eteenmarssiin. Suuremmissa
osastoissa on tämä välimatka 1 1 '/> kilometriä.
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Etujoukon ollessa pienemmän on välimatka vain
niin suuri,ettei pääosasto kärsi äkkinäisestä viholli-
sen kivääritulesta.

Vahva etuosasto, ainakin pataljoona, lähettää
tavallisesti vielä edelleen n. s. kärkikomppanian,
minkä edellä kulkee jalkaväkikärki (sekä sen edellä
ratsuväkikärki).

Jalkaväkikärkeen kuuluu upseeri ja vähintäin
1 ryhmä, joka kulkee suljettuna osastona tai hajaan-
tuneena pitkin tietä.

Ratsuväkikäi'kee7i kuuluu upseeri ja useampia
ratsastajia.

Liikuttaessa ovat pienemmät osastot riippuvai-
sia suuremmista, ja eri osastojen väliset etäisyydet
ovat niin järjestettävät, etteivät takimmaiset joudu
taisteluun, ennenkuin ovat taisteluvalmiita. Mitä
suurempi osasto siis on, sitä suurempien pitää etäi-
syyksien olla.

Välittäjinä osastosta toiseen käytetään yhdys-
miehiä ja -ruotuja tai polkupyöräilijöitä.Niitten on
osoitettava takana kulkeville osastoille tie,mitä myö-
ten edellä olevat ovat marssineet, sekä toimitettava
edessä oleville joukoille tieto takanakulkevien osas-
tojen mahdollisesta poikkeamisesta sivulle sekä nii-
den tällöinkäyttämästä tiestä. Yhdysmiestenetäisyy-
det eteen ja taakse ovat riippuvaiset siitä, mitenkä
kauaksi pitkin tietä voi nähdä. Tienhaaroihin ja ris-
teyksiin sekä muihin samanlaisiin epävarmoihin
paikkoihin (esim. metsiin, asuttuihin paikkoihin, su-
mussa ja yöllä) on aina jäätävä niin kauaksi aikaa
odottamaan, että seuraava osasto on löytänyt oikean
tien.
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Etujoukon tykistö.
Missä määrin tykistöäliitetään etujoukkoon,on

vaikeaa määrätä. On selvää, että etujoukon, jolta
vaaditaan määrätty taisteluvoima, täytyy saada
myös tykistön tukea, koska se muuten ei kykenisi
ryhtymään taisteluun vihollisen kanssa, jolla on ty-
kistöä käytettävänään. Toiselta puolen on heikko
tykistöosasto etujoukossa aina vaarassa joutua tais-
teluun ylivoimaisen vihollistykistönkanssa. — Mut-
ta koska etujoukko voi joutuasellaiseen tilanteeseen,
että sen on murrettava odottamatonvihollisen vasta-
rinta tai puolustettava saavuttamiaan asemia ylivoi-
maa vastaan, niin on tykistönyhdistäminen etujouk-
koon usein suotava. Etujoukossa olevan ylipäälli-
kön vallassa *m\ pidättää etujoukkotykistöävälttääk-
seen sen joutumasta ylivoimaisen vihollisen äkkinäi-
seen tuleen.

b) Sivusuojasto.
Marssirivistön sivustojen suojaaminen tapahtuu

tavallisesti patrullijoukkojenkautta. Milloin tämän
eikatsota riittävän, annetaan tämä tehtävä erikoisel-
le sivusuojastolle.

Tavallisesti määrätään tämä jo marssikäskyssä
ja joukkoryhmityksessä;mutta se voi käydä välttä-
mättömäksi myös itse marssin aikana. Tällaisissa
tapauksissaon sivusuojastolle annettava riittävä etu-
matka, koska sillä on tavallisesti pitempi ja vaikea-
kulkuisempi matka kuin päärivistöllä.

Siviisuojasto voidaan lähettää etuosastosta tai
pääosastosta tai myös pääjoukosta. Pitemmistä
marssirivistöistä on tarpeellista lähettää siviisuojas-
to myös takana olevasta osastosta.
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Sivusuojaston vahvuus ja kokoonpano riippuu
matkan vaarallisuudesta sekä maan muodosta.Tie-
dustelun välttämättömyys ja nopea yhteys vaativat
ratsuväen osanottoa.

Marssiessa eteenpäin suojelee sivusuojasto it-
seään samanlaisen ryhmityksen mukaan kuin etu-
joukko.

Sivusuojasto poistaa koko marssiliikkeen ha-
jaantumisen ja hämmennyksen varaan, voi myöolla
hyödyllinen joukon nopeaan taistelukuntoon saatta-
misessa. Se saattaa mahdollisestikiertää vihollisen
ja hyökätä sen sivustaan. Sivusuojasto saattaa olla
ainoana keinona suojella marssivaa pääjoukkoa vi-
hollisen äkkiarvaamattomilta hyökkäyksiltä sivus-
tasta.

c) Jälkijoukko.
Jälkijoukkoon kuuluu pääosasto ja jälkiosasto

sekä tarpeellinenratsuväki samoin kuin etujoukossa.
Eri tilanteista riippuu sitäpaitsi, tarvitaanko erikoi-
nen jälki-kärkikomppania jälki-jalkaväkikärki.

.Jälkijoukon tehtävänä on pidättää jälestä tule-
vaa vihollista ja hankkia peräytyvälle pääjoukolle
tilaisuus päästä suojaan. Jälkijoukko ei voi, kuten
etujoukko, saada apua ja tukea pääjoukosta, minkä
vuoksi sen on tarpeen vaatiessa kyettävä uhrautu-
maan suojellakseenmuita joukkoja. Sen vahvuus ja
kokoonpanoon eri tilanteista riippuvainen.

Jälkijoukkoon kuuluu aina vahva kenttätykistö;
maten ovat konekiväärit ja ratsuväki tarpeen vaa-
timat. Missä määrin pioniireja tarvitaan, on eri ti-
lanteista riippuva.

Mikäli olosuhteet sen sallivat, on jälkijoukko
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muodostettava mahdollisimman taistelukykyisistä
miehistä.

Ellei vihollinen enään pakoita jälkijoukonkul-
kemaan taisteluvalmiina, marssitaan suljetussa ri-
vistössä.

Jälkijoukko peräytyy asteettain taaksepäin.
Useasti saavutetaan tarpeellinen ajanvoittami-

nen jo sillä, että tykistö- ja konekivääritulen kautta
pakoitetaan vihollinen kehittymään taisteluketjuun- ilman, että oma jalkaväki ollenkaan yhtyy taiste-
luun, ja senjälkeen vetäydytään mahdollisimman
huomaamatta taaksepäin. Milloin sopiva tilaisuus
tarjoutuu muuttuu toimintakykyinen jälkijoukon
johtaja äkilliseen, hetkelliseen hyökkäykseen jo sen
moraalisen vaikutuksen tähden, joka siitä tulee ole-
maan seurauksena.

Jälkijoukon ratsuväki kiinnittää ennenkaikkea
huomionsa kumpaankinsivustaan.

Vaikeuttaakseen jälestätulevan vihollisenkulkua
on jälkijoukon asiana myös sopivassa paikassa räjä-
yttää siltoja ja sulkea teitä. Usein on tarkotuksen-
mukaista lähettää tällaisen tehtävän saaneet osastot
(pioniirit) edelle.

d) Ratsuväen marssivarmistus.
Jokainen itsenäisesti marssiva ratsujoukko ryh-

kossa) olevaa ratsuväkeä. Suuremmissa joukko-
kijoukot. Tämä koskee myös etujoukossa (jälkijou-
kossa olevaa ratsuväkeä. Suuremmissa joukko-
osastoissa voidaan tujoukkoon liittää tykistöä ja ko-
nekiväärejä. Pioniirit kuuluvat pääjoukkoon.

Kärjenmuodostaaupseeri ja 4— Bmiestä. Se rat-
sastaa partiojoukon tapatin lyhyen matkan kerral-
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laaa ja pysähtyen välillä. Johtaja määrää keihään
ja kiväärin (karabini) kantotavan. Muutamat rat-
sastajat pitävät huolta yhteydestä.

Marssivani!istuksen muodostaa pääasiallisesti
patrullijoukkojen toiminta. Niiden luku ja vahvuus
riippuu ratsuväen vahvuudesta, maan muodosta ja
sotatilanteesta.

Marssitien kanssa samaan suuntaan kulkevilla
teillä kulkee sivusuojasto, ellei muita joukkoja niitä
pitkin kulje. Pitemmillä matkoilla vaihdetaan sivu-
suöjastoasilloin tällöin.

Yhteys marssilla pidetään eteenpäin. Poikkea-
miset alkuperäisestä marssisuunnasta ovat ilm-.i-
tettavat taaksepäin.

3. Verhoaminen.
.loukko-osastojen liikkeiden verhoaminen 011

tarpeellinen sekä eteen että sivulle päin ja toimite-
taan sekä hyökkäyksessä että puolustuksessa.

Hyökkäysverhoamisessaon vahvoilla ratsuväki-
osastoilla tärkeä tehtävä koettaessaan pitää vihol-
lista kaukana oinasta armeijasta. Sitäpaitsi on kai-
kille teille lähetettävä vahvoja patrulleja ja pyöräi-
lijäjoukkoja hyökkäämään vihollispatrullien kimp-
puun.

Vaikuttavampi on puolustusverhoaminen,erit-
täinkin, kun maanlaatu on sellainen, että vihollisen
täytyy rajoittaa tiedustelunsaainoastaan muutamille
teille. Nämä suljetaan ja niitä puolustetaanratsuvä-
ellä ja konekivääreillä. Tämän puolustusketjun
taakse sijoitetaan sopiviin paikkoihin vahvempia
ratsujoukkoja estämään vihollisen läpitunkeutumis-
yrityksiä. Nopeasta ja varmasta yhteydestä etulin-
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jail ja näitten välillä sekä samaten ylijohdonkanssa
on piaettävä huolta. Polkupyöräilijä joukot ja
eteen lähetetyt jalkaväkiosastot voivat tällöin suu-
resti helpottaa ratsuväen tehtäviä. Milloin maan-
laatu estää ratsuväen toimintaa, on jalkaväenosasto-
jen pidettävä huolta verhoamisesta.

Erittäin tärkeätä on estää vihollinen lähettä-
mästä ilmoituksiaan taaksepäin. Sentähden täytyy
patrulleja, joiden on onnistunut saada selkoa meidän
joukoista ja olosuhteista, sekä niiden viestiratsasta-
jia mahdollisuuden mukaan ahdistaa. Samoin on
koetettava katkaista vihollisen sähkölennätinyhteys.

Muitten tehtäväinsä ohella täytyy divisioonan-
ratsuväen aina pyrkiä verhoamaan ja salaamaan
oman divisioonansa liikkeitä.

4. Etuvartiopalvelus.
a) Yleistä.

Levossa olevia joukkoja suojelevat etuvartiot.
Näiden on lyötävä pienehköt vihollisjoukot takaisin
sekä vakavamman hyökkäyksen sattuessa han-
kittava etuvartiolinjan takana lepääville joukoille
aikaa laittautua taistelu- ja marssivalmiiksi.

Tiedustelupalvelua kuuluu etuvartioille vain
sikäli,kuin se lepäävien joukkojen suojelemiseksi on
tarpeellista. Laajempi tiedustelu on ratsuväen teh-
tävänä. Jouduttuaan kosketuksiin vihollisen kanssa
ovat etuvartiot vastuunalaiset siitä, etteivät kadota
tätä kosketusta silloinkaan,kun asema esim. viholli-
sen yöllisen esiintymisen kautta muuttuu.

Etuvartiopalveluksen suorittamisesta ei voida
antaa antaa tarkkoja sääntöjä. Jokaisessa yksityis-
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tapauksessa täytyy etuvartio]ärjestelyn tapahtua olo-
suhteitten mukaan.

Etuvrtion vahvuus ja muodostelit riippuu vi-
hollisen läheisyydestä, omasta vahvuudesta, maan-
luonteesta ja tilanteen kulloinkin aiheuttamista eri-
koisista olosuhteista.

Joukko, jota vihollinen ei vakavammin uhkaa,
voi lepoon asettuessaan tyytyä yksinkertaisiin varo-
vaisuustoimenpiteisiin asettaen aivan läheisyyteensä
pieniä vartio-osastoja.

Mitä suurempi odottamattoman hyökkäyksen
vaara lähellä olevan vihollisen puolelta on, varovai-
suustoimenpiteitten täytyy lepäävän joukon suojele-
miseksi olla sitä laajakantoisempia.

Joukkojen liikkuminen etenkin yölläon enim-
mäkseen sidottu teihin. Sen vuoksi onkin viholli-
seen päin johtavien teitten miehittäminen tärkeätä.
Mutta myös sellaiset paikat on miehitettävä, joista
vihollinen saattaisi tähystellä omia joukkoja.

Taistelun jälkeenon etuvartiopalvelukseen mah-
dollisuuden mukaan käytettävä levänneitä joukkoja.
Marssin jälkeen sitävastoin on tämä tehtävä aina
etujoukon (jälkijoukon) huolena. Se jakaantuu pää-
osastoon ja etuvartioihin. Etuvartio on etuvartioko-
mentajan johdossa. Taisteluvalmiuden ja etuvartio-
linjan laajuuden mukaan voidaanerottaa useita etu-
vartioalueita.

Vartioketjun asettamista suojelee eteenpäin lä-
hetetty ratsuväki. Nopea ja luotettava yhteys on
vartioketjussa välttämätön,samoin etuvartioiden ja
lepäävien joukkojen välillä (puhelin, viittoilu).

Etuvartiojoukkojen ei pidä etsiä taistelua. Sen-
kautta häiriytyy takana olevien joukkojen lepo j;i
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.se voi kehittäy-tyä taisteluksi, jota ei enää voida hil-
litäetuvartiojoukkojenvoimalla.

Vihollisen hyökkäyksen varalta täytyy etuvar-
tiojoukon aina olla taisteluvalmiina. Kaikkien joh-
tajien sekä ylempien, että alempien täytyy olla val-
miina uhraamaan kaiken voidakseen täyttää vas-
tuunalaisen tehtävänsä suojella takana olevia jouk-
koja.

b) Etuvartioalueet.
Etuvartiot ovat ensikädessä etuvartiokomenta-

jan käskynalaisia. Suurien joukko-osastojen suoje-
lusta varten, etenkin jos suojeltava ala on suuri, voi-
daan tämä jakaa useampiinetuvartioalueisiin,joista
kullekin määrätään oma etuvartiokomntaja. Tämä
määrää osan joukostaanetuvartiokomppanioiksi, toi-
sen osan etuvartioreserviksi.

Etuvartiokomentaja antaa määräyksensä suul-
lisesti tai kirjallisesti, useimmiten kartan mukaan ja
ensiksi aluksi vain huomioonottaen,että tärkeemmät
tiet, etenkin risteykset mahdollisimman pian tulevat
vartioiduiksi ja täten jo jonkunmoinen varmistus
saadaan aikaan. Jos käskyä ei ehditä marssilla an-
taa niin pysähtymisen välttämiseksi antaa esim. pa-
taljoonankomentaja seur. käskyn: Pataljoonalla on
tänä yönäetuvartiotehtävä,1. ja 2. komp. jää tähän
etuvartioreserviksi, 8. menee tuolle tielle, 4. tuonne
etuvartiokomppanioiksi".

Määräyksen tulee sisältää:
1. Selvitys tilanteesta: tiedot vihollisesta, etu-

vartioiden kokoonpano ja tehtävä, päävoimien ma-
joituspaikka.

2. Etuvartioreservien paikka ja majoituksen
laatu.
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:i. Etuvartiokomppanioidcn paikka ja tehtävä.
4. Etuvartioratsuväen jako eri etuvartiokomp-

panioihin tai määräykset sen toiminnasta.
5. Missä ja milloin suuri kuormasin on tavat-

tavissa.
0. Määräykset muonituksen suhteen.
7. Minne etuvartiokomentajalleosotetut ilmoi-

tukset ovat lähetettävät.
8. Puhelinyhteyden järjestäminen.
Määräysten jako ei saa keskeyttää joukko-osas-

tojen marssia niille määrättyihin paikkoihin.
Etuvartiokomentajan velvollisuus on mieskoh-

taisestiottaa selkoa määräysten toimeenpanostasekä
päättää, onko joku hänen kartan mukaan antamis-
taan määräyksistä muutettavaseudun tarjoamia etu-
ja silmälläpitäen. Usein antaahän tällöinmyös itse
paikalla erikoismääräyksensä,kuten:

1. Myöhemminehkä saapuneet lisätiedot sekä,
mitä merkitystäniillä on etuvartioihin nähden.

2. Yhteys etuvartiokomppaniansekä niiden ja
vierusjoukkojen välillä, jollei sitä vielä oi ejärjes-
tetty.

3. Taisteluvalmiuden suuruus: välttämättömien
puolustuskeinojen järjestely( ampumahautojen kai-
vaminen, tiesulkujen rakentaminen).Suurin taistelu-
valmius: joukoillaovat kaikki varustukset yllä, vain
selkälaukku maassa ja kiväärit yhdessä (näin yleen-
sä kenttävahdeissa). Päivällä voi pieni osa määrä-
yksen mukaan nukkua. Etuvartiokomppaniassa
voidaan ottaa vyöt pois ja suurempi osa voi nukkua
hälyytysmajoissa.

4. Lisämääräykset ratsuväen käytöstä yöllä.
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Edellämainitut erikoismääräykset antaa etuvar-
tiokomentaja tavallisesti yksityiskohtaisen kirjalli-
sen käskyn~ etuvartiokäskyn

—
muodossa.

-lokaisen alijolitajan täytyy tuntoa yleinen tilan-
ne; myös täytyy heidän saada tarpeelliset tiedustelu-
tehtäväi samoinkuin ohjeita hyökkäyksen varalle.

Efuvartiokomentaja on koko etuvartion asian-
mukaisesta järjestyksestä vastuunalainen.

Hän määrää etuvartioreservin rnajoitustavan,
taisteluvalmiuden, tarpeelliset varovaisuustoimenpi-
teet j. n. e.

Voidakseen koko ajan parhaiten huolehtia etu-
vartiotoiminnasta sijoittautuu etuvartiokomentaja
itse sellaiseen paikkaan, mihin hän helpoimmin voi
saada kaikki ilmoitukset ja josta hän parhaiten
voi lähettää käskyjään

—
tavallisesti etuvartioreser-

viin. Hänen olinpaikkansa täytyy olla helposti löy-
dettävissä. Hänen majapaikkansa edessä on vartio
ja kauempana olevien vartioitten täytyy tietää hä-
nen asuinpaikkansa.

Järjestettyään etuvartioketjun tekee etuvartio-
Komentaja tästä ilmoituksen etujoukon johtajalle.

c) Etuvartioreservi.
Etuvartioreservin tehtävänä on tukea etuvartio-

komppanioita.
Etuvartiokomentaja määrää etuvartioreservin

taisteluvalmiuden sotatilanteen mukaan. Jos olo-
suhteet sallivat, voi jalkaväen asettaa asumaan jo-
honkin rakennukseen, häivytysvalmiina.

Etuvartiokomentaja pitää huolen myös joukon
raviunosta.

Etuvortiorosorvi suojelee itseään tarpeen vaati-
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essa ulkovahdeilla ja asettaa yhden vartion, joka
osottaakaikki saapuvat ilmoituksetetuvartiokomen-
tajan luo. Ainoastaan hälyytystarkotukseen saa
merkkisoittoja puhaltaa.

Jos etulinja hätyytetään, valmistautuu etuvartio-
reservi taistelukuntoon.

d) Etuvartiokomppaniat.
Etuvartiokomppaniat ovat päätekijät suojelus-

toiminnassa. Jokaisella etuvartioalueellatäytyy olla
ainakin yksi etuvartiokomppania. Usein on varovai-
sinta varmistaa tärkein etuvartioalueella oleva tie
viidellä etuvartiokomppanialla. Vihollishyökkäyk-
sen sattuessa vetäytyvät kenttävahdit takaisin, mut-
ta etuvartiokomppaniatpuolustavat asemaansa, kun-
nes tulee apujoukkoja, ellei etuvartiokomentaja toi-
sin määrää.

Etuvartiokomppanian johtaja päättää kartan
mukaan, miten hän varmistuksen asettaa ja antaa
käskynsä jo marssittaessa.

Etuvartiokomppania suojelee itseään lähettä-
mällä eteenkenttävahteja, joiden vahvuus vaihtelee
joukkueesta ryhmään, tai suorastaan vartioita.
Kauempana oleviin tärkeisiin paikkoihin asetetaan
tavallisesti vahva kenttävahti,kun taas lähellä, suo-
raan komppanian edessä oleviin paikkoihin riittää
heikompikinkenttävahti. Kenttävahdit on numeroi-
tava alkaen äärimmäisestä oikealla ja päättyen vii-
meiseen vasemmalla.

Jos etuvartiokomppanian käytettäväksi on jael-
tu ratsuväkeä, päättää etuvartiokomppanian johtaj;i
sen toiminnasta määräten ratsuväkitiedustelun laa-
juuden,
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Kenttävahtien väliset alat suojellaan ainaisella,
vartioketjun sisällä taantuvalla patrullitoiminnalla.
Öisin on usein tarkotuksenmukaista asettaa n. k.
eteentyönnettyjäkenttävahteja.

Alituinen patrullikulku viholliseen päin on var-
min suojeluskeino sen taholta tapahtuvia yllätyksiä
vastaan.

Etuvartiokomppania asettaa välittömäksi suo-
jakseenkiväärivartion sekä katoksella varustetussa
suojassa oltaessa kaksoisvartion tai useampia yksin-
kertaisia vartioita läheisyyteensä.

Etuvartiokomppanian miehistö voi asettaa sel-
kälaukut pois. Kukaan ei saa poistua ilman tehtä-
vää tai erikoista lupaakomppaniasta.

Etuvartiokomentajalle on mahdollisimman no-
peasti tehtävä ilmoitus suoritetuista toimenpiteistä.
Luonnos suojelusalasta sekä kenttävahtien vahvuus
on ilmoituksessamainittava.

Vieruskomppanioille on suojelutoimenpiteistä
ilmoitettava sekä pidettävä yllä yhteys niiden
kanssa.

Etuvartiokomppanian]ohtaja määrää komppa-
nian ja kenttävahtien taisteluvalmiuden. Tähän kuu-
luvat majoituksen laatu, keittäminen sekä onko tu-
len teko sallittu. Hän on mieskohtaisesta vastuuna-
lainen siitä, että hyökkäyksen sattuessa komppania
on joka hetki taisteluvalmis.

e) Kenttävahdit.
Kenttävahdin vahvuus riippuu sen tehtävästä,

paikan tärkeydestä ja vihollisen läheisyydestä. Tär-
keät kenttävahdii määrätään upseerien johdon alai-
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siksi. Kenttävahdin päällikön vaikutus miehiin on
erittäin tärkeä, ennen kaikkea rasittavien marssien
ja taistelujen jälkeen.

Kenttävahti pitää huolen suojeluksesta asetta-
malla vartioita (kaksois- tai aliupseerivartio) sekä
patrulleja. Tällöin on asetettava vihollisesta päin
tulevien teiden sekä erinäisten tärkeiden paikkojen
miehittämiseen suurempi paino kuin yhtenäisen var-
tioketjun muodostamiseen, sillä vartioiden välisen
alan voi aina hyvin varmistaa yhtäjaksoisen patrul-
likukm kautta.

Kenttävahdeista käsin vaihdettavia kaksoisvar-
tioita ei ole asetettava 400— 500 m kauemmaksi.

Tavallisesti asetetaan kaikki vartiot yhtaikaa.
Kaksoisvartioon kuuluvat (i miestä vie joku aliup-
seeri lyhintä tietä määrätylle paikalle. Kenttävali-
din päällikköantaa senjälkeen jokaiselle vartiolle ja
niiden vaihdoille tarpeelliset ohjeet sekä määrää,
onko aliupseerintoisen tai kolmannen vaihdonkans-
sa palattava takaisin kenttävahtiin vai pysyttävä
paikallaan aliupseerivartiona. Silläaikaa kun var-
tioiden asettaminen tapahtuu (patrullien suojassa),
panee kenttävahtiin jälelle jäänyt miehistö kiväärit,
yhteen siten, että patrullin ja vartiovaihtojenkivää-
rit tulevat samaan paikkaan,sekä asettaa yhden tai
useampia kiväärivartioita suojakseen, jollei joku lä-
heisyydessä seisova kaksoisvartio ole riittäväksi kat-
sottava.

Kenttävalidin päällikön luvalla saa miehistö ot-
taa selkälaukun pois selästään. Vyö patruunatas-
kuineen, leipälaukku, kenttäpullo sekä lapio ovat
aina pidettävät päällä. Samoin järjestää hän mie-
histön levon; osa miehistä voi hänen määräyksensä
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mukaan nukkua. Kukaan ei saa ilman annettuatehtävää tai lupaa poistua vahdista.
Viestiratsastajia annetaan kenttävahdille poik-

keustapauksissa, kun taas puhelinyhteys tärkeim-
mistä mahdeista etuvartiokomppaniaan usein onpai-
kallaan.

Kenttävahdin päällikkö ilmoittaa mahdollisim-man nopeasti toimenpiteistään etuvartiokomppani-
an johtajalle sekä asettuu yhteyteen vierusvahtienkanssa. Tämän ilmoituksen, kirjoitettuna tavalliselleilmoituskortille tulee sisältää seuraavaa:

1. Tiedot vihollisesta.
2. Yhteys vieruskenttävahtien kanssa.;5. Erikoiset toimenpiteet puolustamista ja var-mistamista varten.
Paikka, aika ja lähettäjä samojen periaatteiden

mukaan kuin patrulli-ilmoituksissa.
Tärkein osa tässä ilmoituksessa on selvän luon-

noksen valmistaminen kortin toiselle sivulle. Muu-tamin selvin viivoin piirretään tähän tiet, rakennuk-set,metsät ja muut tärkeät maisemasuhteet. Viimei-seksi itse kenttävahti, sen puolustuslinja, kaksois-
ja aliupseerivartiot sekä patrullit.

Luonnos voi olla esim. seuraavanlainen:
Kuva

Samoinkuin etuvartiokomppanianjohtaja komp-paniassaan,on myöskenttävahdinpäällikkövastuun-alainen siitä, että mahdollinen hyökkäys vihollisentaholta tapaa vahdin täysin I^aisteliivuhniina.
SotJlaskUslkirja, 5. Qsa, m
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f) Jalkaväkivartiot.
Vartiot, joiden tehtävänä on vihollisen tarkasta-

minen, ovat asetettavat siten, että ne voivat mahdol-
lisimman tarkasti pitää silmällä edessään olevaa
aluetta, itsekuitenkaan näkymättä. Paremmin näh-
däkseen voi toinen kaksoisvartion miehistä tätä var-
ten noustapuihin,katoille, olkikasoille j. n. e. Yöllä-
kin voivatkorkeat paikat auttaa näkemistä ja kuule-
mista.

Kaksoisvartion miehet tarkastelevat yhteisesti
sekä pysyttäytyvät lähekkäin, niin että helposti voi-
vat ilmoittaahuomionsa toisilleen.

Jokaisen on tarkasti tunnettava kaksoisvartion
,,yleiset ohjeet"; vartioita asetettaessa täydentää
kenttävahdinpäällikkönämä ,,erikoisilla ohjeilla".

K ak s oi s v ar t ion yleiset ohje et.
Vartio ei saa ilman käskyä istuutua tai panna

maata. Kivääriä saa pitää vapaasti joko jalalla,kai-
nalossa tai olalle ripustettuna (ei olalla!). Selkälau-
kun saa laskea maahan, ellei toisin ole määrätty; si-
täpaitsi on lupa polttaa, ellei sitä nimenomaan ole
kielletty.

Esimiestenläsnäolo ei saa häiritä tarkastamista.
Vartion on mitä tarkimmin tähystettävä viholliseen
päin.Jotain tärkeämpää havaitessaan on vartion sii-
tä heti kenttävahtiin ilmoitettava. Jos on vaara lä-
hellä tai jos vihollisen on huomattu alkavan hyök-
käyksen, ampuu vartio muutamia hälyytyslaukauk-
sia. Ohikulkeville patrulleille on ilmoitettava tehdyt
huomiot.

Päivällä lasketaan kulkemaan ulos ja sisälle:
oman armeijan upseerit, suljetut osastot, patrullit,
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sarianviejät ja pyöräilijät. Kaikki muut on vietävä,
tarpeen vaatiessa lähimmän aliupseerivartiöii avulla
kenttävahtiin. Kuka oi vartion määräyksiä töttelS,
ammutaan.

Pimeässä pysäytetään jokainen vartiota lähesty-
vä huudolla: Seis! — Ken siellä?", ja tehdään sa-
malla kivääri ainpumavalmiiksi. Ellei lähestyvä
kolmatta kertaa käskettäessä pysähdy, ammutaan.
Muuten menetellään samoin kuin päivälläkin.

Yksifj/isiä vihollisupseereita, jotka heiluttamalla
valkoista lippua tai kangasta tai antamalla jonkun
muun merkin ilmoittavatolevansa lähettejä ja joilla
samalla saa olla pieni seurue mukanaan, ei kohdella
vihollisina. Sama koskee yksityisiä miehiä, jotka
heittämällä aseensa käsistään tai muulla tavoin jo
kaukaa osoittivat olevansa karkulaisia. Viimemaini-
tuilta on aina otettava aseet pois. Yhdellä kertaa ei
kuitenkaan ole viisasta liian monta karkulaista lä-
lielleen laskea, kysymyksessä kun helposti voi olla
petos. Lähetit ja karkulaiset on — edelliset sidotuin
silmin sekä heidän kanssaan keskustelematta vie-
tävä kenttävahtiin.

Kaksois r a rIion erikois e t oh jeet.
Erikoisten ohjeitten tulee sisältää seuraavaa:
Vihollinen. Kaikki mitä vartion täytyy tietää

vihollisesta,on sille ilmoitettava. Periaatteena on,

että mitä lähempänä vihollinen on, sitä enemmän pi-
tää siitä tietää. Patrullien, jotka kulkevat vartiolin-
jan läpi, on ulos mennessään ilmoitettava lähimmäl-
le vartiolle tehtävänsä sekä palatessaan tekemänsä
huomiot.

Ympäristö. Parasta on alotiaa oikealta ja kaa-
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ressa mennen käännettävä miesten huomio kaikkiin
ympäristösäesiintyviinsotilaallisesti tärkeisiin paik-
koihin. Pääasia on, että vartio tuntee nimeltä ne
paikat, joita sen on tarkastettava ja jotka saatta-
vat tulla kysymykseen ilmoituksiaannettaessa. Jos
tarpeellista, annetaan vartioille tärkeimmistä lähei-
syydessä olevista paikoista piirustus, johon myöson
merkitty niiden nimet.

Ystävä. Tähän kuuluu oman vartion, vierusvar-
tioiden, kenttävahdin, komppanian ja etcentyönnet-
tyjen osastojen ilmoittaminen.

Ohjeet, mitkä vielä ovat välttämättömät.Kent-
tävahdin päällikkö antaa tarpeelliset selitykset var-
tion käyttäytymisestä siltä varalla, että pienempiä
vihollisosastoja sattuisi lähestymään.

Vartion vaihto.
Yksityistä vartiota vaihdettaessa toistaa edelli-

nen vartio vaihtavan aliupseerin läsnäollessa erikoi-
set ohjeensa sekä ilmoittaa tekemänsä huomiot.

g) Jalkaväkipatrullit etuvartiopalveluksessa.
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h) Etuvartioratsuväki.
Etuvartioratsuväen pääasiallisin tehtävä on seu-

dun silmälläpito jalkaväki-varmistuslinjan edessä
sekä tiedustelu jollakin määrätyllä alalla. Jos se on
päässyt kosketuksiin vihollisen kanssa, täytyy sen
tämä kosketus pitää yllä; samalla kuitenkin on etu-
vartioratsuväen annettava ratsastajia ilmoitustehtä-
viin.

Etuvartiokomentajan harkinnasta riippuu, an-
netaanko ratsuväelle tiedustelutehtävä koko etuvar-
tioalalla vai jaetaanko ratsuväkeä jokaiseen etuvar-
liokomppaniaan. Edellisessä tapauksessa antaa etu-
vartiokomentaja sille tehtävät, jälkimäisessä etuvar-
tiokomppaniain johtajat.

Viestiratsastajia täytyy jokaisessa osastossa ol-
la; heistä vähintäin yksi aina ratsastusvalmiina.
Ainoastaan harvoin käytetään koko etuvartioratsu-
väkeä jalkaväkietuvartiolinjan varmistukseen. Ta-
vallisesti pidetään osa siitä vartiolinjan takana ja
käytetään kenttävahtien ja tärkeitten paikkojen suo-
jana. Kun etuvartiot ovat kosketuksissa vihollisen
kanssa, on tiedustelu sivustoilla tärkeä.

Jokainen etuvartiopalveluksessa oleva johtaja
(etuvartiokomentaja, komppanianjohtaja, kenttä-
v ahdinjohtaja), jolle on annettu ratsuväkeä käytettä-
väksi, on vastuunalainenmiesten jahevosten huolen-
pidosta ja majoituksesta.

i) Itsenäisen ratsuväen etuvartiopalvelus.
Ratsuväki tarvitsee ylimalkaanpitemmän aikaa

valmistuakseen taistelukuntoonkuin jalkaväki. He-
vosien hoidosta on pideltävä huolta ja ulkona leiriy-
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tymistä mahdollisuuden mukaan vältettävä. Klu-
vartiopalvelusrasittaa hevosia suuresti.

Ratsuväki suojelee itseään pääasiallisesti tiedus-
telutehtävien kautta ja hyökkäykset torjutaan kara-
bini-kivääreillä.

Sopivassa seudussa saattaa ratsuväki saada
parhaiten suojaa suhteelliset pienillä warmistustoi-
menpiteillä. Seudun tarjoamat edut eivät estä lyhyt-
tä peräytymistä, kun taktillinen tilanne ei joudu sii-
tä kärsimään.

Poikkeustapauksissa voi jo etuvartioryhmityksen
syvyysjärjestys auttaa varmistustointa.

Sivustojen varmistus on erittäin tärkeä.
Jonkun paikan pysyväksi puolustamiseksi on

valittava sopiva puolustuslinja, tavallisesti puolus-
tettavanpaikan edessä. Osastot ovat pidettävät val-
miina, jotta ne nopeasti kivääreillä varustettuina
voivat asettua puolustuslinjaan.

Varmistus vihollista vastaan sivustoilla järjeste-
tään samoin kuin itse rintamalla.

Etulinjassa olevien kylien välisiä teitä on tar-
kasti pidettävä silmällä, tarpeen vaatiessa onne mie-
hitettävä.

Suurin vaara on ratsuväelle ulkoilmamajoituk-
sessa ja sitä suurempi, mitä enemmän joukkoja on
yhteensullottuna. Senvuoksi on jo varovaisuustoi-
menpiteitävarten ryhmittäinenmajoitus suotava.

Etuvartiot voidaan asettaa joka ratsastaviksi tai
jalan. Varmistusosastot, joiden tehtävänä tulisi ole-
maan taistelu jalan, tekevät useimmiten parhaiten
jättäessään hevosensa taakse.

Leveät, yhtenäistit varmistuslinjat voidaan ja-
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kuu useaan etuvartio-alueeseen, joista kukin on eri
etuvartiokomentajun uiuinen.

Varmistus jätetään etuvartioeskadroonan tai
lieikommun rutsuväkiosaston huoleksi. Näiden tu-
kena ovut lähikyliin sijoitetut eskadroonat,poikkeus-
tapauksessu useimmista eskadroonista muodostettu
etuvartioreservi.

Etuvartioeskadroonan johtaja lähettää turpeen
mukaan kenttävahteja — ratsain tui jalan— ,kuiten-
kin saattaa hän niiden sijasta tai niiden lisäksi lä-
hettää ralsuvartioita tui kaksoisvartiolta.

Ratsuvartiollu on hevoset mukanaan, kaksois-
vurtiolla ei.

Tarkotuksenmukaista on pitää silmällä tärkeitä
paikkoja yleisen varmistuslinjan edessä erikoisilla,
n. k. eteentyönnetyillä ratsuvartioilla tai kenttävah-
deilla.

Etuvartioeskadroonan johtaja koettuu päästä
naapuriosastojen kanssa yhteyteen ja ilmoittaa toi-
menpiteistään etuvartiokomentajalle.

Olosuhteitten mukaan määrää hän joukkonsa
valmiusasteen (hevoset satuloituna tai ilman, juoma,
ruoka j. n. e.)

Etuvartioeskadroonan johtaja koettaa suorittaa
tehtävänsä etusijassa pyrkimällä tarkkaan tietoisuu-
teen vihollisen liikkeistä. Johtaja on vastuunalainen
siitä, että hänen eskadroonansu aina on taisteluval-
miina ja että hänen joukkonsu taistelun sekä ennen
kaikkea oikea-aikaisen ilmoituksen kuutta hankkii
takana oleville joukoille aikaa taistelukuntoon val-
mistumiseen.

Kenttävahdin vahvuus riippuu sen tehtävästä;
se ei kuitenkaan ole joukkuetta suurempi. Tavaili-
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sesti on upseeri kenttävahdin johtajana. Kenttävahti
lähettää suojakseen ratsu- ja kaksoisvartioita, jotka
numeroidaan oikealta lukien. Myös voi kiväärivar-
tio olla tarpeen.

j) Etujoukko- ja etuvartiokäskyt lepäämään asetuttaessa.
Lepotilaanasetuttaessa antaa ylijohtaja tai etu-

joukon johtaja seuraavat tiedonannot:
1. Pääjoukon ja pääosaston yöpymispaikka.
2. Teitten ja tärkeimpien paikkojen varmistus

etuvartioilla.
3. Jatkuva tiedustelutoiminta.
4. Toisinaan ensimäisen jalkaväen varmistus-

linjan määrittely.
Senjälkeen antaa etujoukon johtaja kartan mu-

kaan suullisen tai kirjallisenkäskyn:
1. Etuvartiojoukkojen ja etuvartiokomentajan

määrääminen.
%2. Tiedot vihollisesta.
l\. Missä ja millä tavoin varmistavat joukot le-

päävät.
4. Etuvartiostoon kuulumattoman ratsuväen

käyttö.
5. Etuvartioratsuväen tiedustelu.
G. Erikoinen varmistus välittömästä pääosas-

tosta -- etuvartioston lisäksi — " erittäinkin sivulla
olevien paikkojen ja teitten varsille.

7. Yhteys naapuriosastoihin.
8. Pääosaston menettely hyökkäyksen sat-

tuessa.
9. Usein määräys, mihin etuvartioreservi suun-

nilleen asettuu.
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10. Muita tarpeellisia määräyksiä ja yksityis-
kohtia.

Saamiensa määräysten mukaan entaa etuvartio-
komentaja kirjallisesti tai suullisesti, useimmiten
kartan mukaan, ensin tarvittavat käskyt. Pääasiaon, että kiireellisimmät toimenpiteet suoritetaan no-
peasti — erittäinkin että tärkeimmät tiet miehitetään
heti. Käskyn pääseikat ovat:

1. Yleinen tilanne (vihollinen, pääosaston olin-
paikka, pääjoukon olinpaikka;naapurijoukot).

2. Etuvartioreservin olinpaikka.
X. Etuvartiokomppaniain ylimalkainen olin-

paikka ja varmistuslinja.
4. Ratsuväen käyttäminen

a) Joko annetaan kullekin etuvartio-
komppanialle pienehköratsuväkiosasto
tai
b) jätetään ratsuväen tehtävän yhtenäi-
nen ratkaisu sen johtajalle.

5. Molemmissa tapauksissa (4 a ja h) on mää-
rättävä, mihin tiedustelu perustuu.

(5. Tarpeen mukaan määräys menettelystä vi-
hollisen hyökkäyksen sattuessa. (Ellei tästä mitään
sanota, pitävät etuvartiokomppaniat ilman muuta
asemansa.)

7. Viestiratsastajien ja polkupyöräilijöiiden ja-
kelu jalkaväelle.

Sen jälkeen tekee etuvartiojohtaja itse paikalla
huomioitaan ympäröivästä maisemasta ja olosuh-
teista, tehden samalla tarpeellisia muutoksia ja an-
taa lähempiä yksityismääräyksiä.
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1. Taisteluvalmiusaste etuvartiokomppanioissa
(majoitus).

2. Huolenpito yhteyden saavuttamiseksi etu-
vartio-osien välillä.

3. Erikoisia toimenpiteitä (tiesulkuja, siltojen
hävittämistä j. n. e.

4. Toimenpiteet etuvartioreserviä varten (ma-
joitus, taisteluvalmius,varmistustoimenpiteet).

5. Käyttämättömän ratsuväen majoitus suo-
jaan j.n. e. Etuvartiokomentajanolinpaikkaon etu-
vartioreservissä. Vartio hänen asuntonsa edustalla.

Esimerkkeja:
Etujoukkokllsky

1. J. D. Etujoukko. 1. 8. 17., 12 päivällä

1. Majuri 8., komennossaan LM. ja '/.,4. Rak. R., huo-
lehtii etuvartiosta.

2. Vihollinen
3. Pääjoukko majoittuu . Pääosasto
4. Rak. R. 1 (1., 2., 3. osk.) majoittuu Tiedus-

telee saakka.
o. Naapurijoukot iThteys
0. Pääosasto pitää vihollisenhyökkäyksensattuessa
7. Etuvartioreservi
8. Suuri kuormasto asettuu
9. Muonitus

10. Ilmoitukset lähetetään
Saneltu ajutanteille j. n. e. Ratsuväelle polkupyöräili-

jöidenkautta.
A.

Kenr. naaj.
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Etnviirtlokflsky.
l/l. 1. 8. 17., 12,30 i.p.
1, Vihollinen Pääjoukko majoittuu , pää-

osasto majoittuu .
2. Etuvartioreservi (1 ja 2 komp.)
3. 3. komp. etuvartiokomppaniana ssa, varmistus-

ala 4. komp. etuvartio-komppaniana
ssa, varmistusala

1. '/2 4- esk. antaa yhden joukkueen 'A. ja 1. komp:lle.
5. Etuvartioon kuulumaton ratsuväki tiedustelee hm

saakka.Etuvurtioratsuväkitiedustelee3.kompista
4. kompista

G. 1 aliupseeri, G rak. annettava etuvartioreserville.
7. Ilmoitukset lähetetään

Komppaniani ja ratsuväen johtajille sanellut
15.

majuri.

Edellinen käsky olisi myös voitu antaa suulli-
sesti. Mitä jälkimäiseen tulee olisi 1/44. esk. myös
johtajansakomennossa voinut tulla lähetetyksi eteen
jalkaväen varmistuslinjan ulkopuolelle ja suorittaa
tiedustelutelitävänsä itsenäisesti. Silloin olisi 4. koh-
ta jäänytpois ja 5. sekä G.kohta olisikuulunut:

5. Etuvartiostoon kuulumaton ratsuväki tiedustelee
saakka. Etuvartioston ratsuväki lähettää kukin

yhden seisovan patrullin ja Jäännös etuvar-
tioreserviin (tai lähitiedustelua ).

Ylijohtajan käsky patrullien paluusta on toimi-
tettavaperilleniin aikaisin, että kaikki voivat mää-
rättynä aikana liittyä marssirivistöön j. n...e. esim.:

Yg 4. esk. on 7 a. p. luona marssivalmiina.
Komppaniat ovat 7 a. p. marssivalmiina.
Suuri kuormasto 9 a. p. luona.
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Etuvartiokomentajan ilmoitus etujoukon johtajalle.
Kaava

ILähtenyt A-kylä 1. 8. 17. 1,40 i.p.
Etuvartio-
komentaja

Saapunut:

Eversti N:lle.
Etuvartiolinja järjestyksessä. Yhteys kanssa

saavutettu. Komppaniat järjestetty. Lähitiodustolu
Vihollisesta

Polkupyöräilijän kautta. li.
majuri.

Siihen liitetään luonnos. Myöhemmistämuutok-
sista, tiedot vihollisesta j. n. e. ilmoitetan.

Kaava d. Etuvartiokomppanian ilmoitus.

Etuv.kompp. Lähtenyt: Kukkula B. 1 1. 8.17. 1,10 i.p.
Rv/i

Saapunut:

Majuri B:lle
1, Vihollinen
2. Yhteys kanssa saavutettu.
:J. Kukkula B. varustettu puolustuskuntoon,

Kapteeni.

UhßUlh-jH P^- SIS; i Aika

II I p
Lähettäjä l.llmotus Paikka Aika
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Etuvartiokomentajan harkinta ellei ylijohtaja
tai etujoukonjohtaja 010 antanut tarkempia määräyk-

Etuvartiopalvelusasemasodassa.
Asemasodassa muuttuu etuvartiopalvelus yhtä-

mittaiseksi vartioimiseksi. Määrätyn vahvistetun
aseman yhtenäisyyden vuoksi jäävät varsinaiset etu-
vartiokomppaniat ja kenttävahdit pois. Vartioimi-
nen suoritetaan päivällä suorastaan ampumahaudas-
ta, missä kaksoisvartioita kiikarilla varustettuina

«Sia.
1. Riittääkölähim-

män ympäristön var-
mistufl tai onko pe-
rinpohjainen etuvar-
tiopalvelus tarpeelli-
nen.

Vihollisen läheisyydestä ja puuhis-
ta, samaten maanluonteestä riippu-
vainen. Suurilla jokialueilla saattaa
vihollisen ollessa lähelläkin paikalli-
nen varmistus riittää.

2. Missi» on paras
pnolustuspaikka?

Riippuvainen siitä, miten lepäävät
joukot hyökkäyksen sattuessa tulevat
menettelemään. Etuvartioston puo-
lustuslinjat useimmiten etuvartio-
komppanioiden luona.

.'!. Kuinka paljon
on tärkeitä teitä?

Etuvartiokomppaniatsiellä. Vähin-
täin yksi etuv. komppania alueen
päätiellä. Ylimalkainen määräys, mi-
hin etuvkomppaniat asettuvat.

4. Missä on etuvar-
tioreservi?

Tärkeimmillä viholliseen päin joh-
tavilla teillä tai niiden liiheisyydes.sii
riittäviin välimatkan päässä etuv.
komppanioista.

5. Ratsuväen kiivi-
täniinen'.'

Useinkin heikon etuvartionitsuviien
säästäminen.

a) joko varmistus ja tiedustelukoko
etuv. alalla tai

h) pienempien ratsuv. osastojen ja-
kaminen kullekin etuv. kompille.
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asetetaan ainakin yksi jokaisesta joukkueesta. Tämä
toimii samalla joukkueen hälyytysvartijaria. Jos
maisemasuhteet vaativat, on asetettava useampia
vartioita joukkuettakohti; pääasia on, että koko vi-
hbllisasema ja väli-maisema ovat alituisen tähystyk-
sen alaisina. Vartijain paikan ei aina tarvitse olla
itse haudassa, vaan yleensä sillä, missä lie viholli-
sen näkemättä voivat parhaiten tähystää, kuten
usein esim. puista ja katoilta. Aseman edessä olevat
tukipaikat, joista voi laajalti vallita ja nähdä vihol-
lisaseman, vahvistetaan n. s. etuvarustukseksi. Nä-
mä vastaavat, tehtävänsä puolesta kenttävahtia ja ne
ympäröidään ja yhdistetään piikkilankaesteellävar-
sinaiseen asemaan. Yöllä eiyät ne vartijat riitä,
jotka ovat päivällä toimessa, sillä pimeänä vuoro-
kauden aikana täytyy melkein yksinomaan turvau-
tua kuuloaistimiinsa. Paitsi että haudassa olevien
kaksoisvaltioiden määrää lisätään, asetetaan niitä
sopiviinpaikkoihinaseman eteen n. s. kuunteluvarti-
joiksi. Näitä varten kaivetaan yhdyshaudan ase-
maan yhdistämä, suojakilvillä varustettu hauta. -Jos
ne ovat rautalankaesteen ulkopuolella, varustetaan
se uudella esteellä. Kuunteluvartijat varustetaan kä-
sigranaateilla.

—
Öiseen aikaan estävät parhaiten

vartioketjun ulkopuolella olevat toimeliaat ja tar-
mokkaat patrullit vihollisen patrulleja tunkeutumas-
ta heittämään käsikranaatteja asemaan; ne pakotta-
vat vihollisen pysymään komeroissaan.

Vartijain vaihto sekä yöllä että päivällä toimi-
tetaan joka 2 tunnin kuluttua. Tämän tekee jokaises-
ta joukkueesta määrätty päivystävä aliupseeri, jon-
ka tulee aina olla haudassa. Tilanteen mukaan on
tätä tointa vuoroteltava 2-~3 kertaa vuorokaudessa)
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pimeänä aikana useammin. Komppanian päivystä-
vä joukkueenjohtaja tarkastaa kaikki komppanian
vartijat öin ja päivin niin usein, että hän on vakuu-
tettu kaikkien olevan valveilla ja tarkkaavan vihol-
lista, siis joka toinen tai kolmas tunti. Päivystävän
joukkueenjohtajan vuorot on vaihdettava olosuhtei-
den mukaan, pimeänä aikana useammin. Kun var-
tijain toimi vaatii aivan erikoista huomaavaisuutta
ja tarkkuutta, siis silloin kun vihollisella on jotain
tekeillä, tulee kunkin joukkueenjohtajan säännölli-
sesti tarkastaa joukkueensa vartijat ja komppanian-
johtajan komppaniansa, sillä he ovat vastuunalaisetsiitä, että vihollisen hyökätessä heidän alueensa var-
tijat ovat valveilla.

5. Marssi.
Suurin osa sotatoimista on marssimista. Kaikki-

en yritysten onnistuminen riippuu suuresti marssien
täsmällisestä suorittamisesta; oikealla ajallamäärät-
tyyn paikkaan ehtiminen ratkaisee usein taistelut.
Ollakseen täysin sotakelpoinen täytyy joukon olla
tottunut pitkiinmarsseihin.

Napoleon ilmaisi vaatimuksensa sanoilla:
vittäin marssittava 12 Lienes (= 36 km), tapeltava
ja sitten rauhassa majapaikkaan." Hänen sotaväken-
sä näyttivätkin hämmästyttäviä marssisaavutuksia.
V. 1796 kulki Napoleon joukkoineen Trientistä Bos-
sanoon, 80 kilometriä tietöntä, korkeavuorista
seutua kahdessa ja puolessa päivässä suorittaen
matkalla kaksi kiivasta ottelua (Levico ja Primalo-
na).Saavuttuaan tasangolle löihän samana päivänä,
heitä takaa yhtämittaa taistellen, kunnes 11 p:nä




