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A. Yleistä.
1. Strateegia ja taktiikka.

Strateegia ja taktiikka ovat kaksi sotatatidon
ja -tieteen viereistä haaraa, joita ei aivan tarkalleen
voida toisistaan erottaa. Strateegia on taito voittaa
sotu, taktiikka on taito voittaa taistelu. Strateegian
tehtävä on ensisijassa vihollisjoukkojen voittami-
nen ja sentähden sen on koetettava saada taistelu
syntymään niin suotuisissa olosuhteissa kuin mah-
dollista. Toisessa sijassa on sen tehtävä heikentää
vihollisen sotsikykyä, suuntaamalla hyökkäys sen
pääkaupunkia, tehdasaluetta j. n. e. kohti. (Belgia-
laisten oli esim.määrä v 1914 sodan alussa hyökätä
Kruppin tehtaalle). Strategia ja taktiikka ovat vai-
keammat kuin kaikki muut ieteet, sillä niitä ei voi
kuten jälkimäisiä harjottaa rauhassa ja mukavuu-
dessa, vaan raskaan vastuunalaisuuden alla, sodan
vaaroissa ja kärsimyksissä. Menestyksellinen sota-
paallikkotaito vaatii siis ennenkaikkea eteviä per-
soonallisia ominaisuuksia. Strntegia muuttuu aiko-
jen kuluessa, sotajoukkojen kasvaessa ja keksintö-
jen kautta (rautatiet, sähkö) j. n. e. Taktiikkamuut-
tuu aseiden kehittyessä (järeä tykistö, lentäjät, ko-
nekiväärit j. n. e.) ja sodankäynti yleensä muuttuu
kansan kehityksen kautta. Vaikka tunnetaan tämä,
on kuitenkin vaikea varmuudella sanoa miten se voi
vaikuttaa strategiaan ja taktiikkaan. Englantilaiset
käyttivät buurisodan alussa vanhaa sysäystaktiik-
kaa, jolla kyllä olivat menestyksellisesti taistelleet
neekereitä vastaan, mutta joka täydellisesti epäon-
nistui buureja vastaan. Ennen maailmansotaa oli-
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vnt muutamat sitä mieltä, ettei syösyttäinen hyök-
käystäpä voisi tulla kysymykseen tuliaseiden kor-
kean kehityskannan vuoksi, vaan olisi ryömittävä
eteenpäin. Nykyinen sota on kuitenkin näyttänyt,
että tämä on mahdollista,usein edullisempikin kuin
ryömiminen.

2. Strateegia.
1. Sodano yloonsä.

Sota on kansojen väkivaltaista aseellista toi-
mintaa, valtiollisten etujen saavuttamiseksi. Käsit-
teeseen sota sisältyy kummankin-puolinen väkival-
lan käyttö.Tätä ei rajoita muu kuin kansainväliset
sopimukset (Genf., Haag), joita ei kuitenkaan aina
noudateta. Liian pitkälle menevät inhimillisyyshar-
rastukset sodankäyntiin nähden eivät myöskään ole
paikallaan, sillä sodan kauhut estävät kai parhai-
ten ajattelematonta sodanjulistusta. Sodan syistä
sanoo Moltke: »nykyajan sotaa, joka kutsuu joka
miehen aseisiin, ei enää aiheuta hallitsijoidenkun-
nianhimo, vaan kansan mieliala, sen tyytymättö-
myys oleviin oloihin ja puoluekiihotus'. Ei ole
luultavaa,että sodat koskaan lakkaisivat tai tulisi-
vat vähemmän verisiksi, huolimatta sivistyksen ko-
hoamisestat, päinvastoin on sotajoukkoja ja varus-
tuksia yhä suurennettava. Mutta tapain turmelus
on suurempi vaara ihmiskunnalle kuin sota, joka
usein on virkistänyt ja herättänyt uutta elonvoimaa
horrostilassa olevassa kansassa.

Ulkomaan politiikka,valtion etujen valvominen
vieraissa maissa, on suuressa määrin riippuvainen
maan sotakyvystä. Sillä sola on politiikan jatkoa
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jji sen äärimmäisin keino. Ne ovat siis läheisessä
yhteydessä toistensa kanssa, eikä ainoastaan rauhan
vaan myöskin sodan aikana. Sentähden on edul-
lista, jos sekä politiikan että sodan ylijohto ovat
yhdistetyt (esim. nykyään saksassa). Tasavalloissa
usein sodanajaksi valitaan diktaattori, jolla on ra-
jaton valta. Sodan aikana voi esim. oikeaan ai-
kaana tehty menestyksellinen hyökkäys tuottaa
maalle liittolaisen (Venäläisten onnistuneen hyök-
käyksen jälkeen v. 9116 syksyllä Galitziaan meni
Rumania venäläisten puolelle). Liittoutuneissa
maissa on yhteisellä politiikalla vaikea tehtävä
liittolaisten suhteiden järjestämisessä, erittäin jos
heillä on eri päämäärät tai ovat maantieteellisesti
erotetut toisistaan. Vielä mainittakoon tässä ylei-
nen mielipide puolueettomissa maissa, johon tai-
tava politiikka sanomalehdistön avulla suuresti voi
vaikuttaa (Engl. kiihotuspolitiikka Saksaa vastaan).

Kodat voidaan jakaa kolmeen ryhmään: täys-
sota, lyhennetty täyssota ja rajoitettu sota. Täys-
sodassa taistellaan äärimmäisyyteen asti, kunnes
toinen täydellisesti on voitettu (Buurisota 99/02).
Jos tällaisen täyssodan aikana toinen syystä tai
toisesta tarjoaa rauhaa, ei sota senkautta ole me-
nettänyt täyssodan Luonnettaan ja sitä sanotaanly-
hennetyksi täyssodaksi. (Esim. Balkaninsota 1912).
Rajoitetulla sodalla tarkotetaan sotaa, jolla on tar-
koin rajotettu päämäärä ja jonka saavuttamiseksi
käytetään rajotettu määrä voimia (italialais-turk-
kilainen Tripolisota 1911). Tällainen sota ei kuiten-
kaana salli sotapäälliköntoimia laimeasti, vaan hä-
nen on pyrittävä saavuttamaan korkein mahdolli-
nen tulos käytettävissä olevilla voimilla.

35
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2. Sotakyvystä ja sen perusteista.
Valtion sotakyvyllä tarkotetaan kaikkia niitä

voimia ja keinoja, joita.se voi käyttää hyökkäys ja
puolustussodassa. Tärkeimmän tekijän muodostaa
sotavoima, joka on kokoonpantu maan sopivista
persoonallisista voimista ja aineellisista apuneu-
voista aselainsäädännön perusteella. Muita sotaky-
vyn tekijöitä ovat kansan sotakuntoisuus, maantie-
teellinen tila, varat sotakulunkeja varten, sotatar-
peet sekä niiden tuotanto.

Maan aselainsäädäntösisältää asetuksia, missä
määrin kansa rauhan ja sodan aikana on velvolli-
nen palvelemaan sotaväessä ja minkä perusteiden
mukaan valtio sodan aikana voi käyttää yksityistä-
ja yhteistä omaisuutta. Viime vuosi-sodan alussa
Preussi otti käytäntöönyleisenasevelvollisuuden ja
tätä esimerkkiä seuraten ovat melkein kaikki Euro-
pan suurvallat ottaneet sen aselainsäädäntönsäpe-
rustaksi. Yleinen asevelvollisuus toteuttaa ajatuk-
sen, että isänmaan puolustus on jokaisen asekun-
toisen kansalaisen velvollisuus, riippumatta sää-
dystä, sivistyksestä ja omaisuudesta. Se antaa
myöskin valtiolle vahvemman sotajoukon kuin mi-
kään muu järjestelmä. Asevelvollisuusikä 17:sta
45:teen ikävuoteen asti on Saksassa täysin asevel-
vollisille jaettu seuraavalla tavalla:

Kaikille aselajeillepätisi ratsuväelle.
PalvelusvelvollisuusMaan-

vartl-
l.ijou
kot IIMaanvar-

Maan puolustusjoukot tija-. , I joukot

I AkiIVarajoulikoI I II II

) 7 'M 22 27 32 45 (Ikii)
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Muista järjestelmistä mainittakoot nostoväki
(miliisi) joka voidaan asettaa rajoitetulle asevelvol-
lisuudelle tai palkkauskannalle. Siltä puuttuu sei-
sovan joukon perinpohjainen rauhanaikainen har-
jotus. Europassa se vielä on käytännössä m. m.
Sclnveizissä. Konskriptiojärjestelmässä, jota m. m.
NapoleonIäytti, on yleinen asevelvollisuus perus-
tana, mutta se ei vaadi miekohtaista sotapalvelusta.
(Toinen voi suorittaa sotapalveluksen,voi ostaa it-
sensä vapaaksi j. n. e.). Ennenaikaan käytettiinpää-
asiallisesti palkkausjärjestelmää. Nykyään se vielä
on vallalla Englannissa ja Ranskan muukalaislegi-
onassa. Tämä järjestelmä on hyvin epävarma ja
kallis ja miehistöuseinkin joukossa ala-arvoista ai-
nesta. Tosin rauhanaikana kouluutu siinä on pe-
rinpohjaisin. Näillä kolmella viimemainitulla jär-
jestelmällä on kyllä yksi etu, ne nim. eivät käytä
arvokkaimman kansanaineksen uikaa ja voimia,
joten ne säästyvät muihin tarkotuksiin.

Sotakyky ei ainoastaan riipii sotavoiman suu-
ruudesta, vaan myös sen laadusta sekä kansan ruu-
miillisista, siveellisistä ja sielullisista voimista.
Ihmisen ruumiin-voimat tosin ovat hyvin rajotetut
ja riippuvaiset ulkonaisista olosuhteista. Liikarasi-
tus, kärsimykset ja ravinnon puute heikentävät
ruumista ja saavat usein aikaan sairauksia. Mutta
sielullisista voimista ihmisellä sodassa onkin enem-
män hyötyä kuin ruumiillisista. Hän voi järjellä
käsittää, mikä on hyödyksi tai vahingoksi sodassa,
käyttää hyväkseen luonnon ja tekniikan tarjoamia
etuja ja tajuta toisen ajatuksia, joten on mahdol-
lista kohdistaa monen voimat samaa päämäärää
kohti. Epäilemättä vaikuttavat olosuhteet, joissa
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kansa elää ja kehityy sotakuntoisuuteen. Kansa,
joka otsansa hiessä ja alituisissa taisteluissa naa-
purien kanssa hankkii niukan toimeentulonsa, ei
henkisesti edisty nopeasti. Mutta se on paljon
elinvoimaisempikuin kansa, joka elää rauhassa ja
mukavuudessa.

Riippuen maantieteellisestä asemasta, suuruu-
desta ja rajamaiden luonteesta on valtio suuressa
tai pienessä määrin alttiina vihollisen hyökkäyk-
sille ja itse tilaisuudessa hyökkäämään. Englanti
esim. on hyvin suojattu hyökkäyksiltä, mutta sen
on vaikea itse hyökätä. Ei mikään maa ole niin
alttiina vihollisen hyökkäyksille kuin Saksa, jolla
on naapurina kolme suurta sotilasvaltiota ja neljä
pienempää valtiota. Miten ilmasto ja maan suuruus
voivat vaikuttaa maan puolustukseen, selviää esim.
NapoleonIretkistä Venäjälle v. 1812.

Entisinä oikoma olivat ruhtinaat usein pakote-
tut ottamaan raha-apua ulkomailta, voidakseen yli-
päänsä käydä sotaa. Ranskan vallankumoussotien
aikana hankittiin varoja velkakirjoilla ja ryös-
töillä. Napoleonin sotien aikana täytettiin sotame-
noja m.m. pakoluovutuksilla ja pakkoveroilla. Ny-
kyajan sotakulungit nousevat summiin, joita ei ollen-
kaan voi verrata entisiin. Fredrik suuri laski 7-vuo-
tisen sodan jälkeenPreussin kulungit sodassa nouse-
van 11 a 12 milj. mk. vuodessa. Venäläis-japanilai-
nen sota maksoi Venäjälle virallisten tietojen mu-
kaan 4,G05 milj. mk. Englannin kulungit maailman
sodan kolmena ensimäisenä vuotena arvioidaan 100
miljardiamk. Sellaisia summia ei tietenkään voida
maksaa valtion juoksevista tuloista,vaan ensi sijassa
vapaaehtoisillakotimaisilla ja ulkomaisilla lainoilla.
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Sen jälkeen voi tulla kysymykseen pakkolainat ja
viimein hyvin arveluttava keino nim. apperirahan
pakkokurssilla. Miten suuria summia vapaaehtoi-
silla kotimaisilla lainoilla voi voida saadakokoon, on
hyvänä esimerkkinä Saksa, joka 7 ensimäisellä lai-
nalla sai noin 73 miljardia. Ulkomaan luotto riip-
puu paitsi maan rikkaudesta ja kansan tuotantoky-
vystä hyvin paljon sotaonnesta.

Sotatarpeiden ja niiden uusinnan tarve on suu-
rennut sekä sotajoukkojen kasvaessa että erittäinkin
sotatekniikan edistyessä. Ampumatarpeiden käyttö
on äärettömästi kohonnut senjälkeen kun otettiin
käytäntöön pikatuliaseet. Näitä suuria tarpeita ei
tietysti voi saada itse sotanäyttämöltä, vaan mel-
keinkaikki on lähetettävä kotimaasta. Osa saadaan
suoraan valmiissa muodossa maalaisväestöltä (ruo-
ka, hevoset), mutta suurin osa on erikoisesti val-
mistettava. Tämä vaatii aikaa ja sen vuoksi on val-
tio pakotettu, ollakseen aina valmis sotaan, kokoa-
maan suuria sotatarvevarastoja. Nämä tulevat hy-
vin kalliiksi ja vanhenevat sitäpaitsi tekniikan no-
peasti edistyessä. Sodan aikana maa kokonaan on
omien voimiensa nojassa, sillä puolueettomilta raja-
mailta ei aina voi odottaa apua.

){. Sotavoimista ja taisteluvälineistä.
Jotta valtiolla olisi hyötyä ihmisvoimasta, jota

se sotapalveluksessa voi käyttää on sen järjestet-
tävä, varustettava ja kouluutettava se tätä tarko-
tusta varten. Siten muodostuu siitä sotajoukko.
Valtion, joka ulottuu mereen, on pidettävä sekä maa-
että merivoimia. Jos sodassa monen ihmisen voima
on kohdistettu saman päämäärää kohti, on niiden
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yhteistulos suurempi, kuin jos heillä olisi eri pää-
määrät, tai esiintyisivät hajanaisesti. Tällaista yh-
tenäisyyttä ei voida saada aikaan muullatavoin,
kuin että yksi komentaa muita. Jos tämä ensimäi-
nen ehto puuttuu, hajoaa sotajoukko alkutekijöi-
hinsä. Se ihmismäärä, jotayksivälittömästi voi joh-
taa on kuitenkin rajotettu ja senvuoksi on välttä-
mätöntä jakaa sotajoukko osastoihin ja aliosastoi-
hin, joilla kullakin on oma johtajansa. Järjestelyn
tehtävä on sitäpaitsi yhdisää eritavalla asestettuja
joukkoja, niin,että neparhaienvastaavat sodan vaa
timuksia sekä varustaa ne ajanmukaisilla tarpeilla
ja pitää huolta kaikesta uusinnasta.

Sotavoimat voidaan jakaa kolmeen pääluok-
kaan, riippuen niiden laadusta ja siitä oikeudesta,
jolla valtio voi niitä käyttää. 1) Sotajoukko, jota
valtio vapaasti voi käyttää sodan syttyessä. 2. nos-
toväki, joka pääasiallisesti on aijottu maan rajojen
puolustamista varten ja 3. vapaajoukot, jotka omin-
päin käyvät sissisotaa, eivätkä ole valtion sotilasla-
kien alaiset. Europan suurten niannermaavaltojen
sotajoukot ovat jaeltu kenttä-, vara- ja täydennys-
joukkoihin. Kenttäjoukot ovat ensi sijassa aijotut
taistelua varten. Ne ova niin suuret, että valtion on
mahdoton rauhan aikana pitää niitä sotavahvuisina
ja senvuoksi pidetään niistä vakinaisesti koossa ai-
noastaan vahvat puitteet, jotka sodan syttyessä no-
peasti voidaan täyttää. Vara- ja äydennysjoukkoja
ei tavallisesti rauhan aikana ole, tai niistä on aino-
astaan harvat puitteet. Täydennysjoukkojen tarko-
cus on täydentää sodassa olevia joukkoje. Edellä
olevasta käy selville, että vihollisen vastustuskyky
vasta silloin on murrettu kun täydennysjoukot ei-
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vät pysty täyttämään ja elähdyttämään kenttäjouk-
koja. Nostoväki voi mahdollisesi toimia kuten va-
rajoukot, kenttäjoukkoina niillä kuitenkaan ei voi
olla toivoa menestystä. Vapaajoukot eivät tieten-
kään tule kysymykseen maassa, jossa on yleinen
asevelvollisuus. Niin kauan kuin on mahdollista
taistella järjestetyin joukoin, eiole syytä käydä sissi-
sotaa. Toisin on jos maalla ei ole tilaisuutta tähän,
jolloin siis paraskansan aines on käytettävissä sis-
sisotaa varten. Historiassa on eimerkkejäsiitä, että
sissisota voi olla hyvinkin menestyksellinen.

Jo entisaikoina jaettiin sotajoukko kahteen
osaan: jalka- ja ratsuväkeen. Nykyään muodosta-
vat jalka- ratsuväki sekä tykistö pääaselajit, sitä-
paitsi vaatii nykyinen sodankäynti erilaisia teknilli-
siä Joukoja. Näiden aselajien suuruus toisiinsa ver-
raten on eri aikoina vaihdellut,riippuen sodankäyn-
titavasta ja myöskintaistelupaikanluonteensta. Pää-
aselaji on epäilemättä jalkaväki, (konekivääreillä
varustettu) josta enemmän kuin ennen riippuu tais-
telun ratkaisu. Ratsuväki ei enää voi,kuten ennen,
joukkohyökkäyksellä taistelukuntoista jalkaväkeä
tai tykistöä vastaan ratkaista taistelua. Sellaisia
hyökkäyksiä nykyään helposti torjuu pikatuliaseilla.
Siitä huolimatta ratsuväellä vielä on suuri merkitys
voitetun vihollisen takaa-aojssa, omaa peräyty-
mistä suojelemassa ja tiedustelu- ja tiedonantopal-
veluksessa, etenkin koska ne myöskin voivat tais-
tella jalan. Tykistön merkitys kasvaa yhä enem-
män suurien keksintöjen ja parannuksien vuoksi.
Muista joukoista mainittakoon! pioniirit, ilmailu-,
rautatie-, puhelin-, pyöräily- y. m. osastot.

Suuria sotajoukkoja, joita yleisen asevelvolli-
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suuden perusteella saadaa kokoon, ei mikään valtio
rauhan aikana voi pitää koossa. Mutta se olisikin
turha ja senvuoksi kutsutaan ainoastaan aika ajot-
ain harjoituksiin. Ainoastaan ne puitteet, joissa on
kylliksi kykeneviä upseereja, aliupseereja ja palvel-
lutta miehistöävastaavat tarkotustaan. Edullista on
jos aina puolet miehistöstäon palvellutta, toinen
puoli rekryyttejä. Mutta upseerit ja aliupseeriteivät
ainoastaan ole sotamiesten opettajia rauhan aikana,
vaankurin ja hyvän hengen tuet. Jos ei kokokansa
kunnioita johtajiaan ja opepttajiaan ja luota heihin,
niin puuttuu sodan syttyessä sotajoukon kurin ja
luotettavaisuuden ensimäinen tekijä. Kunnollinen
aliupseerikunta voi kehittyä ainoastaan siellä,missä
on kelpo upseerikunta, joka siis on sotajoukon tuki
ja perusta! Upseerikunta, joka ymmärtää korkean
tehtävänsä, jolle kunnia ja velvollisuus ovat suuri-
arvoisemmat kuin elämä ja elämän nautinto, vastaa
tarkotustaan.

iikekannalle panolla tarkotetaan asekuntoisten
miestenkokoonkutsumista ja niiden varustamista so-
taa varten. Niillä joko täytetään puitteet sotavah-
vuisiksi tai muodostetaan niistä aivan uusia jouk-
koja. Sitäpaitsi kuuluu liikekannalle panoon hank-
kia tarvittavat varustukset,hevoset, vaunut, ja kuor-
mastojen muodostaminen. Tätä varten tarvitaan
hyvä edeltäpäin määrätty järjestelmä, jotta liikekan-
nalle pano voisi tapahtua niin nopeasti kuin mah-
dollista ja senkautta joukot voitaisiin lähettää ra-
joille ennenkuin vihollinen ehtii sinne.

Joukon sotakelpoisuus riippuu niinkuin edelli-
sestä käy selville, sekä synnynnäisistä ominaisuuk-
sista, järjestyksestä,yli- ja alijohtajienkelpoiuudesta
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että joukkojen sotavarustuksista. Toinen hyvin tär-
keä tekijä on sotilaallinen kouluutus ja kasvatus.
Kaikkina aikoina on sota vaatinut paljon sotilaita,
mutta paljon suuremmassa määrässä vaatii nykyi-
nen sotaruumiillista ja sielullista kestävyyttä,kuria
ja hyvää taktillista ymmärrystä. Sotilaallisen kou-
luutuksen ja kasvatuksen tehtävä on senjaikeen kun
jalkaväentaistelutapa muuttui,käynyt yhä vaikeam-
maksi. 17 ja 18 vuosisadalla taisteli jalkaväki sul-
jetussa muodossa. Fredrik suuren aikana suljetuis-
sa riveissä ja nykyään ampumaketjussa. Tämä vaa-
tii jokaiselta yksilöltäajatus- ja arvostelukykyä,ur-
heutta, päättäväisyyttä jakuria paljon suuremmassa
määrässä kuin koneellinen toiminta komentosanojen
mukaan suljetussa järjestyksessä. Maailmansota on
näyttänyt, että saksalaisten kuri on ollutparas.Yksi-
tyisseikkoja on niin tyystin opetettava, että sotamies
taistelussa esim. tekee syöksyn, lataa ja ampuu ai-
van koneellisesti. Tarkka harjottaminen, paraati-
marssi y. m. takaavat sen, ettei joukko taisteluken-
tällä hajoa,kun ensimäinen granaattiräjähtää rivis-
tössä,vaan lujasti on johtajan kädessii. Edellä sa-
nottu ei koske ainoastaan jalkaväkeä, vaan myöskin
ratsuväkeä, tykistöä ja muita aselajeja. Voittoa ei
tuota ainoastaan lukumäärä, vaan myös joukon hy-
vyys. Siitä näkee esimerkkejä melkein joka so-
dasta.

Linnoituksilla on taktiikan kannlta katsoen tar-
kotus suojella tärkeitä paikkoja,tai muodostaatuki-
kohtia liikkuvia joukkoja varten. Tuliaseiden ke-
hittyessä on niitä alettu käyttää yhä enemmän. Kui-
tenkin viimeiset kokemukset osottavat, etteivät mit-
kään linnoitukset voi kestää uusimpia tykkejä. Sitä-
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paitsi kymmenen linnoituksen puolustukseen tarvi-
taan enemmän tykkejä ja voimia, kuin yhden val-
loittamiseen. Venäläisten linnoitusten antautumi-
nen näyttää, että huonojen johtajien ja miehistön
puolustamista linnoituksista on enemmän vahinkoa
kuin hyötyä.Kaikkina aikoina on ymmärretty panna
arvoa hyvälle liikennejärjestelmälle sodassa (esim.
roomalaisten kuuluisat sotatiet). Senvuoksi on kai-
kissa maissa, joillaon sotaiset naapurit tai jotka itse
aikovat vellottaa maita, teitä rakennettaessa ja kor-
jattaessa otettava huomioonniiden merkitys sodassa.
Edellisen vuosisadan keskivaiheilta alkaen, rautatei-
den levenemisen jälkeen ovataika-, paikka ja voima-
suhteet oleellisesti muuttuneet. On suuriarvoista,
että nykyään nopeasti voidaan lähettää joukkoja ra-
joille tai yleensä uhattuun paikkaan,-samaten kai-
kenlaatuisia sotatarpeita. Sotilaalliselta kannalta
edulisinta jos rautatiet ovat valtion hallussa; aina-
kin pitää valtiolla olla oikeus käyttää niitä tarpeen
mukaan sodassa. Sodassa voidaan myös käyttää
vesiteitä hyväkseen. Kuitenkin ne ovat riippuvaiset
ilmastosta ja kuljetus voi tapahtua ainoastaan hi-
taasti. Tiet eivät tietenkään nykyään ole menettä-
neet arvoaan, sillä itse sotanäyttämöllä rautateiden
käyttöainoastaan poikkeustapauksessa voi tulla ky-
symykseen. — Senjälkeen kun on alettu käyttää ki-
pinäsähkötintä,on ylimmällä johtajalla tilaisuus ot-
taa vastaan ilmoituksia ja lähettää käskyjään eri ar-
meijoille taistelun aikana.

4. Sotavaimien strateginen käyttö.
Sodankäynnin tehtävä on murtaa vihollisen teh-

donvoima hävittämällä hänen sotakykynsä. Mitä
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voimakkaammin se tapahtuu, sitä nopeammin on
odotettavissa, että hän mukautuu. Mutta samalla
kuin vihollinen on murrettava, on omia joukkoja
säästettävä niin paljon kuin mahdollista. Sodassa
sotavoimat ovat seuraavien hävittävien vaikutuksien
alaiset.

1. Lukumäärä pienenee kaatuneiden kautta.
Vasta jonkun ajan kuluttua ja varaväestä riippuen
voidaan aukot täyttää.

2. Lukumäärä pienenee haavottuneiden ja sai-
raiden vuoksi. Hyvän sairaanhoidon vallitessa hei-
kentää se joukkoa vain tilapäisesti.

2. Lukumäärä pienenee vangiksi joutuneiden
kautta.

4. Sotatarpeet huononevat ja menetetään. Jou-
kot, jotka ovat menettäneet aseensa ja varustuksensa
tai joilla ne ovat käyneet kelpaamattomiksi, eivät ole
taistelukuntoiset. (Tykistö ilman ampumavaroja,
jalkaväkihuonoissa jalkineissa,armeija ilmankuor-
inastoa j. n.e.

5. Kuri ja järjestys voivat siinä määrin huo-
nontua, ettei joukko enää kykene mihinkään. Jou-
kon uudelleen järjestäminen rintaman takana voi
saattaa sen jälleenkuntoon.

B. Yleinen väsymys ja heikkous rasituksien
vuoksi menee helposti ohi jos on tilaisuutta antaa
joukoillelepoa jahyvää ravintoa.

Säästämisperiaate siis vaatii,että omia joukkoja
on suojeltava näiltä hävittäviltä vaikeuksilta niin
paljon kuin mahdollista,päämäärän kuitenkin olles-
sa vihollisen tuhoaminen. Kuitenkin on muistettava
että ilman tappiota ei mitään menestystä.
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Vuodenaikojen vaikuts sodankäyntiin ei enää
ole niin suuri kuin entisaikoina. Tosin troopillinen
aurinko,pohjoismaiden pakkaset, lumikinokset,huo-
not tiet ja päivien lyhyys vaikeuttavat hyvinkin va-
rustetun sotajoukon toimia; jäätyneet järvet ja suot
taas helpottavat niitä (hyökkääjälle). On myös otet-
tava huomioon ruokavarojen saanti sotanäyttämöltä
eri vuodenaikoina.

Jos sodassa aina voisi saada tiedon vihollisen
voimista ja aiheista, olisi siitä joukon johtajallear-
vaamatonetu. Mutta se on hyvinvaikeata, sillä pa-
ras tiedonanto]ärjestelmä ei lähimainkaan ole kyllin
Juotettava ja tädellinee. Omassa maassa voi asuk-
kailta saada arvokkaita tietoja vihollisesta, vihollis-
rnaassa niihinci varmuudella voi luottaa. Puolueet-
tomien maiden kautta voi myös saada jonkunverran
tietoja (erittäin mielialasta) useimmiten kuitenkin
vanhentuneita. Tällaiset tiedot eivät kuitenkaan rii-
tä ja senvuoksi on käytettävä lentokone- ratsu- ja
jalkaväkitiedustelua. Niiden kautta johtaja saa jou-
kon ilmoituksia, kuitenkin ne usein tulevat liian
myöhään tai ovat ristiriidassa tosten kanssa. Hyvä
keino saada tarkka tieto vihollisesta, on taistelu.
Mutta siten saatuja tietoja on heti käytettävä, sillä
vähän taistelun jälkeen vihollisen asema ja voimat
voivat olla aivan muuttuneet.

Vihollinen koettaa tietenkin myös saada tietoja
vastustajastaan. Tämä estetään sotanäyttämöillä
verhoilulla, johon pääasiallisesti ratsuväkeä käyte-
tään. Petosta pelattaessa ovat siviiliasukkaat tarko-
tettavat sotanäyämöltä ja johtajan on pidettävä
suunnitelmansa salassa ja ilmoitettava se alaisilleen
vain siinä määrin kuin se on aivan välttämätöntä,
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On ankarasti valvottava,ettei sotatoimista leviä sel-
laisia tietoja kotimaahan tai ulkomaille, joista vihol-
lisella voisi olla hyötyä.

Riippuen sodan äärettömän monesta tekijästä,
sattuu usein että joukot ja johtaja joutuvat arvaa-
mattomiin tilanteisiin,olkoonpasotasuunnitelma mi-
ten viisaasti tahansa. Missä määrin johtajan on
mahdollisuus käyttää omaksi edukseen tai vihollisen
vahingoksi näitä odottamattomia välitapauksia,riip-
puu paitsi monesta muusta seikasta myös n. k. hy-
västä onnesta. Johtaja, joka ei luota onneen, ei voi
menestyä.

Jos sodassa tahtoo voittaa jotakin, ei riitä, eitä
on sotajoukko; sitä onmyöskäytettävä.Aika on kal-
lis sodassa ja senvuoksi aikavoitto usein voi rat-
kaista taistelun. Nopeasti toimiessamme on viholli-
sen vaikea aikoinaan huomata tarkotuksemme ja tä-
ten voimme käyttää hyväksemmeyllätystä. Se joka
odottaa vihollisen toimia tehdäkseen päätöksensä
sen mukaan, tulee tavallisesti liian myöhään. Se
taas joka on asettanut itselleen selvän päämäärän ja
käyttää kaiken kykynsä sen saavuttamiseksion mo-
raalisesti jo voitolla. Vihollisen virheistä voi aino-
astaan se johtaja passiivisesti hyötyä, joka aktiivi-
sesti käyttää joukkojaan. Joka ei sitä tee, hänen
täytyy tyytyä siihen, ettei hän ehkä kärsi tappiot;)
silloin, kuin vihollinen on tehnyt jonkun virheen.

Joukkoja säästetään parhaiten siten, että niitä
käytetään voimakkaaseen toimintaan jonkun pää-
määrän saavutamiseksi. Siten lisää tavallaan niiden
lukumäärää. Fredrik suuri esim. voitti 4:ssä viikos-
sa loistavasti samalla armeijalla ensin Rossbaehin
ja sitten LenthenMn luona (taistelupaikkojen etäisyys
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toisistaan 400 km). Mutia epätarkotuksen mukaista
on liiaksi rasittaa joukkoja tai hajanaisesti käyttää
niitä, sillä yhtenäinen hyökkäys vie varmaan par-
haiten päämääränperille.

Menestyksen pääsääntönä on, että ratkaisuun
lähetetään jokainen mies, joka muualla ei ole vält-
tämätön. Tämän mukaan saksalaiset toimivatkin
sodan alusa. Venäjällä lähetettiin ainoataan niin
paljon joukkoja,etteivät venäläiset ilman muuta voi-
neethyökätä Saksaan; Ranskaan taas lähetettiin
kaikki muut joukot, pidättämättä mitään strategista
varajoukkoa. Toisin on nykyään, jolloin Saksalla
ja sen liittolaisillamonella rintamallaon asemasota
Tällöinon strategisella varajoukollasuuri merkitys.
Ylin johtaja voi nopeasti lähettää sen sinne, missä
sitä tarvitaan tukemaan omaa hyökkäystä tai torju-
maanvihollisen.

Sotajouko voi vaaratta edetä vain niinpitkälle,
että sotatarpeet varastoistaaikoinaan voidaan saada
perille. Jos sotajoukko vielä etenee, on varastoja
siirrettävä tai perustettava uusia lähelle joukkoja.
Miten pitkäksi tämä väli saa käydä, riippuu eri asi-
anhaaroista1. missämäärin joukko onriippuvainen
uusinnasta 2. kuormastojen suuruudesta ja niiden
liikkumisnopeudesta 3. onko välttämätöntä suojella
varastoja ja etappiteitä mahdollisilta vihollisten
hyökkäyksiltä.

Jos sotajoukon on peräydyttävä, marssii se tie-
tenkin sinne, josta se voi saada apua tai tukea. Tie,
joka nopeimmin ja varmimmin johtaa sinne, on n. s.
luonnollnen peräylymistie. Se on tavallisesti hyvä
maantie (tai useat yhdensuuntaiset) tai rautatie,
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Jos peräytyvältä joukolla suljetaan tämä tie, jou-
tuu se hyvin vaaralliseen asemaan. Se voi kuitenkin
olla hyökkääjällekin vaarallinen, sillä samalla oma
luonnollinen peräytymistie on niiattu. Kiertäminen
on oikeastaan vain paikallaan seisovan vihollisen pe-
räytymistien uhkaamista. Tällä tavoin usein on
mahdollista sdaaa vihollinen jättämään vahva ase-
mansa, koska yhteys taaksepäin on katkaistu.Mutta
on muistettava, että se joka kiertää, se on itse kier-
retty.

Armeija, jonka muodostaa 5 armeijakuntaa,
marssii yhdessä rivistössä samaa tietä pitkin, armei-
jakunnat päivämarssinpäässä toisistaan. Armeijan
on helppomuuttaa marsisuuntaa,mutta kestää 4 a f>
päivää, enenkuin koko armeija on päässyt kärjen ta-
salle. Kuorma stot eivät voi liikkua edestakaisin sa-
malla tiellä, jolla joukot marssivat, ja senvuoksi
täytyy tyhjän kuormaston jäädä odottamaan, kunnes
nes viimeinen armeijakunta1 on marssinut ohi,ennen-
kuin se voi palata täyttämään vaununsa. Vähän
edullisempi muoto olisi 2 armeijakuntaa yhdellä, 3
loisella tämän kanssa yhdensuuntaisella tiellä. Mut-
ia tässä jälkimäisessä rivistössä olisi samoja vai-
keuksia kuin ensinmainitussa tapauksessa. Edulli-
sin muoto marssiin, mukavuuteen ja majottumiseen
nähden olisi kaikki 5 armeijakuntaa vierekkäin 50 a
BO km leveydellä. Taistelua varten voisi armeijan
keskellä l:ssä päivässä, sivustoilla 2:ssa päivässä
yhdistyä. Mutta tämä muoto on hyvin epäedullinen
marssisuunnan muuttoa varten. Kun tätä ja täiste-
luvalmiutta pidetään silmällä on se armeija edulli-
semmassa asemassa, jolla on IS armeijakuntaa sa-
malla korkeudella ja 2 armeijakuntaa sivustojen

ttotilaskiisikirja. 5. Osa. 30
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takana, päivämarssin päässä edellisestä (katso ku-
vaa 00). Tässä tapauksessa voi l:ssä päivässä vä-
hintäin 3 armeijakuntaa ottaa osaa taisteluun. Vi-
hollisen läheisyydessä, kun on odotetta- h h l.

vissa taistelu, on armeijan vähitellen [~| 11 ,

marssittava taistelua varten aijottuun
muotoon. Liian aikainen ja liian myö-n O n
häinen taisteluvalmius ovat yhtä vähin- L-l LJ
golliset. Al Y- K-

Sivustamarssilla tarkotetaan marssia vihollisen
ohi sillä tavoin, että käännetään sivusta viholliseen
päin. Ne ovat hyvin vaarallisia ja voivat nykyään
suurilla joukoilla tuskin enää tulla kysymykseen.
Entisaikoina esim. Fredrik suuri usein teki sivusta
mersseja ja hyvällä menestyksellä, huolimatta siilä
että vahva vihollinen oli aivan lähellä.

Armeijan marssikyky on hyvinriippuvainen olo-
suhteista. Yleensä pidetään 30 km. päivämarssina
ja 20 km päivässä pitkillä marsseilla hyvänä tulok-
sena. Erinomainen saavutus oli esim. Napoleonin
marssi noin 100,000 miehen kanssa v. 1805 Boulog-
nesta Reinille (noin 000 km) 30 päivässä ja Reiniltä
BrunniMin (100 km) 57 päivässä, alituisessa taiste-
lussa ja usein huonon sään vallitessa. Tavallisesti
pidetään 15 km päivää kohti tyydyttävänä savutuk-
sena pitkillä marsseilla. - - Miten tärkeä on ottaa
huomioon marssitappiot, osottavat sotahistorian mo-
net esimerkit. Kaikkina aikoina ovat marssitappiot
s. o. sodan kärsimysten ja rasitusten aikaansaamat
sairaustapaukset lukuisammat kuin taistelutappiot.
Napoleonesim. menetti joukostaanedellä mainitulla
marssillaReiniltä Briinniin 20 %, taistelussa 10 pro-
senttia. Vielä paljo suuremmat olivat hänen tappi-
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oiisa Venäjän retkellä v. 1812. Napoleon marssi
363,000 miehen kanssa Niemenin yli ja saapui05,000
kanssa Moskovaan. Näistä tappioista oli korkein-
taan 1/10 taistelussa kärsittyjä.

Sotajoukkojen käyttö sodassa voi olla joko of-
fensiivi: haetaan vihollisen joukkoja, defensiivi: odo-
tetaan vihollisen lähestymistä ja hyökätään sitten
itse sen kimppuun; asema defensiivi — odotetaan vi-
hollisen hyökkäystä*), ja peräytydefensiivi, jolloin
koko ajan peräytyen koetetaan vahingoittaa vihol-
lista niin paljo kuin mahdollista.**) Se, joka tuntee
olevansa vahvempi ja on kyllin voimakas taktillista
hyökkäystä varten on tavallisesti offensiivissa, toi-
nen defensiivissä. Kuitenkin voivat molemmat olla
offensiivissa, mutta ainoastaan lyhyen ajan kunues
taistelu on ratkaistu ja toinen joutuu defensiiviin.

Väsyneinä, nälkäisinä ja epätoivon vallassa pe-
räytyvät joukot voitetut joukot täydessä epäjärjes-
tyksessä. Jos sillävälin tulee yö,ei tosin takaa-ajoa
voi (niin) voimakkaasti jatkaa, mutta pimeydessä
kohoaa sekasorto, johtajat eivät voi palauttaa järjes-
tystä ja jokainen koettaa vain päästä niin pitkälle
kuin mahdolista. Ihmiset ja hevoset, jotka eivät
jaksa eteenpäin, jäävät makaamaan. Jos joukko on
heittänyt pois varustuksia, aseita, jättänyt vaunuja
ja tykkejä maantienojaan osottaa se päitä suurinta
toivottomuutta ja kunnottomuutta. Sellaisen peräy-
tymisen seurauksena voi olla sotajoukon täydellinen
hajvaminen. Toisin on asian laita joukossa, jossa
ankara kuri vallitsee. Varajoukoi muodostavat jäl-

*) Nykyaikainen asemasota.
**) Venäläisten peräytyminen \. 1812 Moskovaan
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kijoukon, joka suojelee peräytymistä, jotenhajaan-
tuneet joukot saavat aikaa jälleen kokoontua. Jotta
itämä jälkijoukko voisi täyttää tehtävänsä, ulee sii-
lien kuulua,paitsi jalkaväkeä, myös ratsuväkeä, ko-
nekiväärejä ja tykistöä.

Voittajan on voimakkaasti jatkettava takaa-
ajoa, joten vihollinen ei saa rauhaa ja tilaisuutta
uudelleen järjestää joukkoansa ja on pakoitettu jät-
tämään suuren osan sotavarustuksia ja tykkejä voit-
tajan saaliiksi. Takaa-ajo vaatii ensisijassa nopeut-
ta ja suurta marssikykyä. Senvuoksi siinä käyte-
täänkin pääasiallisesti ratsuväkeä ja ratsastavaa ty-
kistöä. Mutta jalkaväkeäkin tulee olla saatavissa,
jos vihollinen jossain koettaisi tehdä ankaraa vasta-
rintaa. Takaa-ajajalle usein tarjoutuu tilaisuus roh-
keisiin hyökäyksiin pienillä joukoilla, josta sotahis-
toriassa on lukemattomia esimerkkejä. Nerokas j;i
voimakas takaa-ajo tuottaa enemmän hyötyä, kuin
uusi voitto. Toiselta puolen esim.NapoleonMasen-
gon luona käänsi tappion loistavaksi voitoksi itäval-
talaisten varomattoman takaa-ajon vuoksi.

Sotahistoriassa on esimerkkejä siitä, että voitto
on tehnyt niin suuren moraalisen vaikutuksen vas-
tustajaan,että hänen vastustuskykynsä kokonaanon
murtunut. Mutta silloin se tavallisesti on riippunut
edelläkäyneistä tapahtumista. Yhden ainoan tap-
pion moraalinen vaikutos heikkenee yhä, erittäin
joukossa, jossa vallitsee kuri ja järjestys. Jos saa-
puu varajoukkoja ja saadaan pieniä voittoja siellä
täällä, herää rohkeus ja luottamus uudelleen. Kui-
tenkaan ei voida sanoa, että tappion vaikutus koko-
naan voisi poistua, sillä se joka on moittanut yhden
kahdesta taistelusta, ei luota voittoon niinkuin se,
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joka on voittanut molemmat. Voiton ja tappion vai-
kutukset eivät rajotu ainoastaan taisteleviin jouk-
koihin, vaanulottuvatpaljonkauemmaksi, maan vä-
estöön ja hallitukseen.

Sen tarkotus on musertaa vihollisen sotajoukot
vihollismaassa tai väsymättömin voimin vähitellen
heikentää ja hajottaa ne, vallottaa tärkeitä tehdas-
alueita ja järkyttää vihollisen uskoa sodan voittoon.
Ofensiivin sodanäynnin tulee koettaa saavuttaapää-
määränsä nopeasti, ilman väliaikaa. Jos vihollinen
on kärsinyt pari suurta tappiota on syytä uskaltaa
paljon ja voimakkaasti hyökätä eteenpäin. Erittäin
jos juuri ollaan lähellä päämäärää, on rohkeus pa-
raiten paikallaan. vv

Ofensiivinen sodankäyntitapa ei vaadi, että joka
paikassa ja herkeämättä on hyökättävä. Päinvas-
toin onkäytettävä joukkoja sivutarkotuksiin niin vä-
hän kuin mahdolista. Senvuoksi voi olla eduksi
käyttää defensiiviä muilla rintamilla, voidakseen
sitä voimakkaammin hyökätä ratkaisevassa pai-
kassa.

Vastustajan on osensiivin aikana paljohelpompi
täyttää tappiot kuin hyökkääjän. Senkautta hyök-
kääjä voi- joutuaniin epäedulliseen tilaan, että hän
on pakotettukeskeyttämään ofensiivin. On tietenkin
hyvin vaikea tehdä tämä päätös,mutta siitä voi riip-
pua tähänastisten voittojen hyöty. Luonnollisesti
on niin pian kuin mahdollisia taas jatkettava ofen-
siivia.

Sen päätehtävä on oman maan suojeleminen.
Vihollisen voittaminen on ensi sijassa vain keino tätä
vasten. Defensivinen sodankäyntitapa odottaa vi-
hollisen toimia. Tämä on sen heikoin puoli, sillä
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kaikki päätökset ovat riippuvaiset vihollisen toi-
mista Tästä sen negatiivisesta luonteesta ei kuiten-
kaan seuraa, että se aina olisi passiivinen. Tosin se
koettaa välttää ratkaisevaa taistelua, mutta vain
kunnes on mahdollisuus sellaisen kautta saada so-
dankäynti muuttumaan. Mutta sitä enemmän koet-
taa se kaikilla muilla tavoin heikentää vihollista.

Defensivinen sodankäynti vaatii melkein yhtä
paljon johtajilta ja joukoilta,kuin osensiivinen. On
vaikea säilyttää joukossa hyvää ofensiivista henkeä
kun peräytyy. Ainoastaan hyvät joukot voivat huo-
nonemattakestää peräytymisen lamauttavaamoraa-
lista vaikutusta.

Sivustaasema on sellainen asema, joka ei ole
kohtisuorassa, vaan enemmän tai vähemmän vinos-
saa vihollisen marssisuuntaa kohti, vieläpä yhden-
suuntainen sen kanssa. Sillä on se etu, että jos
hyökkääjä voitetaan ja pakotetaan peräytymään,
niin hän on pakotettu peräytymään toiseen suun-
taan kuin josta hän on tullut. Tämä on harvoin
hyökkääjän luonnollinen peräytymistie. On tieten-
kin eduksi jos hän tällöin joutuu marssimaan vai-
keastikuljettavien seutujen läpi (katso kappale käs-
kyjen jakelu, Tannenberg).

Sotasuunnitelman tulee sisältää yksityiskohtai-
sen suunnitelman liikekannallepanoa varten, armei-
joiden etenemisen sekä sodan päämäärän yleisin
piirtein. Sodankyntitapa riippuu poliittisesta ase-
masta ja tarkotuksesta ja vihollisen sekä omista so-
tavoimista. Tällaisen sotasuunnitelman tulee olla
valmis ennen sodan syttymistä.Napoleon ja Fredrik
suuri väittävät, ettei heillä koskaan ollut sotasuun-
nitelmaa, mutta he johtivatkin itse sekä politiikkaa
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että sotaa, eivätkä olleet vastuunalaiset teoistaan.
Kuitenkin näkee heidän johdonmukaisista ja täsmäl-
lisistä sotavarustuksistaan ja sodistaan, että he tar-
koin olivat punninneet kaikkia poliittisia ja soti-
laallisia asianhaaroja.

Liian pitkälle menevistä sotasuunnitelmista voi
taas olla arvaamatontavahinkoa. Ne voivat helposti
johtaa siihen,että menettää toimintavapauden ja tie-
tämättään pitää kiinni suunnitelmista, joita rauhan
aikana on laatinut. Siten kävi esim. ranskalaisten
1870— 71 vuoden sodassa. Heillä oli kaikki niin tar-
kalleen suunniteltua, että olivat jo rauhan aikana
tarkastelleet maisemaa tulevilla taistelupaikoilla.
Mutta kun saksalaiset eivät hyökänneetsillä tavoin,
kuinoli laskettumenivät kaikki hyvät suunnitelmat
hukkaan. Mutta ei sillä hyvä. Yhä edelleen armei-
jat monasti toimivat alkuperäisensuunnitelman mu-
kaan, suorittivat, marsseja ja miehittivät asemia ai-
van turhaan, eivätkä rientäneet sinne, niissä niitä
olisi tarvittu. Sitäpaitsi ranskalaisten sotasuunni-
telma oli laadittu, kuten vihollisella ei olisi ollut
omaa tahtoa ja mitättömänpieni joukko. Sotasuun-
nitelma ei voiolla tarkalleen laadittu muutakuin en-
simaiseen taisteluun asti, sillä miten tilanne sen jäl-
keen muuttuu, on aivan mahdotonta edeltäkäsin
■sanoa.

Ratsuväki.
Yleistä.

Ratsuväen pääominaisuus on liikkuvaisuus,
mitä liikkuvampi se on, sitä suurempi on sen mer-
kitys. Nykyaikana ovat tiedustelutoiinet muodostu-
neel ratsuväen päätehtäväksi, taisteluratsastus on
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vasta toisella sijalla. Entisen ajan sodissa sitävas-
toin oli ratsuväki tärkeimpiä aseita taistelussa, sen
hyökkäys vaikutti ratkaisevasti tastelun tulokseen.

Koska tomintakykyinen ratsuväki edellyttäähy-
viä ratsastajia, joillaon käytettävänään hyviä, kes-
täviä ratsuhevosia, on se aselaji joka vaikeimminon
kasvatettavissa ja jota ei yhtäkkiä voi saada kun-
toon.

Ratsuväen käyttö vaatii erittäinnopeita päätök-
siä ja kykyä silmänräpäyksessä käyttää tilannetta
hyväkseen. Senvuoksi on juuri ratsuväessä johta-
jan persoonallisuudellaaina, vieläpä tänäpäivänä-
kin, erittäinsuuri merkitys, joparatkaiseva vaikutus.

Entisajan linjataistelutavan taistelurintamassa
oli ratsuväki ensimäisen linjan molemmilla sivus-
toilla. Myöskinlitettäessä usein yksityisiä rykment-
tejä, erittäinkin husaareja etujoukkoon s. o. sulet-
tuna taisteluun marssivan sotajoukon eteentyonnet-
tyyn osaan, taas toiselta puolen asetettiin rykment-
tejä reserviin kolmanteen linjaan. Kun preussilai-
nen taistelulinja oli tullut kyllin lähelle vihollista,
syöksiensilinjan sivustoilla oleva ratsuväki viholli-
sen ratsuväkeä vastaan. Jos hyökkäys onnistui,
piti toisen linjan ratsuväen sekä vielä käytettävänä
olevien rykmenttien paljastetulta sivustalta hyökätä
vihollisen jalkaväen kimppuun ja yhdessä oman jal-
kaväen kanssa tuhota se. Puutteellinen syvyysjako
ja silloisen jalkaväen taipumattomuus uusien rinta-
main muodostamiseen sekä tulen hitaus tarjosivat
hyvin johdetulle, nopeasti ja voimakkaasti ryntää-
välle ratsuväelle loistavia mahdollisuuksia. Luon-
nollisestikaan ei tässä esitetty menetelmä ollut mi-
kään kaava,päinvastoin toimittiinaina tilanteenmu-
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kaan, multa aina pysyi periaatteena äärimmäinen
voima, päättäväisyys ja nopeus.

Napoleonin aikoina tapahtui ratsuväen käyttä-
misessä täydellinen muutos. Ratsuväki kohosi nyky-
ajan vaatimusten tasalle, sitä käytettiinnimenomaan
strateegiseen tiedusteluun ja takaa-ajoon. Napoleon
käytti suuria ratsuväkijoukkoja taistelun ratkaise-
vassa paikassa, mutta siihenkin aikaan epäonnistui-
vat ratsuväkihyökkäykset järkähtämätöntä jalka-
väkeä vastaan esim. Waterloon luona, vaikka 10,000
ratsastajaa siellä hyökkäsi. Napoleonin sotien jäl-
keen tapahtunut tuliaseiden täydellistyminen maan-
luonteen huolellisen käyttämisen ohella tekee ratsu-
väen tehtävän olennaisesti sangen vaikeaksi. Napo-
leonin sotia seuraavien vuosikymmenien raulian-
aikana joutui ratsuväen sodanmukainen harjotus
yhä enemmän takasijalle. Sen ajan taktillisia mie-
lipiteitä vallitsi lamauttavasti käsite »vara-ratsu-väestä", joka kulkee jalkaväen takana ja käytetään
vasta viimeiseksi taistelun ratkaisuun. Napoleonin
rohkea ratsuväki-taktiikka olikadonnut.

Aivan uudenkuvan ratsuväen sodanmukaisesta
käyttämisestä toi pohjoisamernkkalainensota 1862— 1865. Varsinainen taistelutoiminta ei kuitenkaan
täällä tullut täydelliseen käytäntöön,mutta sen si-
jaan strateginen tiedustelu sellaisessa määrässä, että
se melkein saavutti Napoleonin aikuisen tason. Suo-
rastaan uutta oli suurien ratsujoukkojen käyttämi-
nen laajoihin retkiin vastustajan seläntaakse katkai-
semaan tämän yhteyksiä y. m. Ratsastavilla patte-
reilla varustettuna ja erittäin kykenevinä jalkatais-
teluun saavutti etelävaltioiden ratsuväki Stuartin
johdollaerinomaista menestystä tällä alalla.
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Buurisodan loppujaksossa esiintyy sama kuva,
vaikkakin pienennetyssä mittakaavassa, uudestaan:
De Wett buurien puolella, French englantilaisella.
Merkillisimpiä hyökkäyksiä buurisodassa on ken-
raali Frenchin ratsuväkihyökkäys buurien jalkava-
kilinjaa vastaan ja murtautuminen sen läpi 7/5. 2.
1900.

1870—71 oli preussilainen ratsuväki tosin erin-
omaisesti harjoitettu ja kaikessa suhteessa vastusta-
jaansaetevämpi,mutta vasta sodankuluessa se vähi-
tellen kohosi tehtävänsä tasalle. Yhtenäistä ratsu-
väen käyttämistä ei kuitenkaan koskaan esiintynyt,
hyviä tilaisuuksia,kuten epäjärjestyksessä peräyty-
vän jalkaväen kimppuun hyökkämistä ei käytetty
hyväkseen. Ranskalainen ratsuväki ei strategiseen
tiedusteluun nähden saanut mitään aikaan, taistelu-
ratsastuksessa se tosin hyökkäsi rajusti, mutta sitä
ei osattu käyttää hyväkseen, eikä se ollutkaan niin
ohjattavakuin Napoleoninratsuväki.

Venäl. japanil. sodassa oli ratsuväen käyttämi-
nen huomattavasti takasijalla. Japanil. ratsuväki
oli sangen heikko, mutta strategisessa tiedustelussa
oli se kuitenkin täydellisesti tehtävänsä tasalla. Rat-
suväkitaisteluihin monta vertaa vahvemman viholli-
sen ratsuväen kanssa se ei voinut antautua. Mutta
joutuessaan otteluun venäläisen ratsuväenkanssa,
piti se siitä huolimatta yleensä puoliaan, enimmäk-
seen väisti vastustaja taistelua. Niinkykeni se kaar-
tqsivustalla Mukdenin luona ilman taistelua aja-
maan edellään monta vertaa vahvempaa venäl. rat-
suväkeä ja kyllin kauan peittämään Nogin etenemi-
sen, -lalkataistelussa oli se erinomainen. (Wai'an-
gon). Joukkokäyttöä varten se ci ollut kasvatettu,
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jonkatähden se ei kelvannut takan-ajoon.Venäl. rat-
suväki osottautui kykenemättömäksi vieläpä siinä
määrässä, että Kuropatkin väittää ratsuväenlaimin-
lyönnittappioiden syyksi. Yleensä on venäl.-japanil.
sota näyttänyt, että ratsuväki on aselaji, joka on
sekä säilyttänyt osansa kokonaisuuden puitteissa,
että vieläpä tullut entistään tarpeellisemmaksi.

1870—71 kokemuksia on käytetty hyväksi
preussilaisen ratsuväen muodostamisessa ja opetuk-
sessa. Harjotusohjesäännöstöt 1873— 1909 osotta-
vat sen kehityksen, mikä tässä suhteessa on tapah-
tunut yhä parempien tuliaseiden käytäntööntulemi-
sen johdosta. Ratsuväen asestaminen karabiinilla
teki sen kykeneväksi jalkataisteluun, 1889 otettiin
peitsi käytäntöönyhteisaseena. Jalkataistelu sai li-
sääntyvän merkityksen karabiinin käytäntöönotta-
misen johdosta välttämättömyydentakia esiintyä
itsenäisesti strategisen tiedustelun palveluksessa.
Tiedustelutoiminta astui yhä enemmän etualalle tul-
len lopulta ratuväen tärkeimmäksi tehtäväksi. Tässä
tulee kysymykseen kaikki tarjona olevat keinot:
taistelu ratsain ja jalan, tiedonantovälitys sähköttä-
misellä tai valomerkeillä, vesistöjen voittaminen ui-
malla tai siltakalustoa käyttämällä, rautateitten hä-
vittäminen j. n. e. Kaikkien näiden taitojen ohella
tulee sen hoivata ja pitää korkealla oikeata ratsas-
tajahenkeä, joka tekee sen kykeneväksi musertavalla
rynnäkölläratsastamaan maahan vihollisratsuväen.
Takaa-ajo aina väsymättömällä ratsuväellä saattaa
voiton täydelliseksi. Ainoastaan paras ja ensiluok-
kainen ratsuväki, moitteettomasti harjotettu, roh-
kean johdon alaisena, hyökkäyshengen elähyttämä-
nä, on näiden vaatimusten tasalla.



572

»Ratsuväen tulee aina koettaa ratkaista tehtä-
vänsä hyökkäyksellä. Eiminkään eskadroonanpidä
odottaa, kunnes sen kimppuun hyökätään, vaan
kerta kaikkiaan itse ensin hyökätä vihollisen kimp-
kuun". Maailmansota on näyttänyt ratsuväen vält-
tämättömyyden. Tiedusteleminen on usein tapahtu-
nut ratsuväkitaistelun kautta. Maailmansota on
näyttänyt että äkkiarvaamaton hyökkäys järkytet-
tyä jalkaväkeä ja suojatonta tykistöävastaan on on-
nistunut tosin suurella mieshukalla. Usein on varo-
mattomastiliikkuvan ratsuväen kätketystä paikasta
tuleva konekiväärituli kokonaan tuhonnut. Engl.
tekivät saksal.-ranskal. rintamalla kovan rummu-
tustulen jälkeen suuremmoisen ratsuhyökkäyksen.
Tämän joukon saksalaisten muutamat konekiväärit
ja tykistö tuhosivat täydelleen. Kaksal. ratsuväkidi-
visionat ovat venäl. rintamalla läpimurron jälkeen
vihollisen seläntakana saavuttaneet suuria menes-
tyksiä. Verhoamisessa on ratsuväki tehnyt erittäin
suuria palveluksiaesim. Tannenbergin taistelun ai-
kana jätettiin suureksi osaksi vain ratsuväkeä Ren-
nenkampfin armeijaa pidättämään. Marnen taiste-
lussa asetti armeijan johtaja Kluck sivustaa vastaan
tehdyn vihollisen hyökkäyksen vastustamiseksi kah-
den rintamasta vedetyn A. K:n sijaan ratsuväkeä,
jotka jalan toimivat niin hyvin, että vihollinen ei
vaihtoa huomannut eikä voinut siitä hankkia mi-
tään etuja itselleen. Erittäin kuvaavaa saksal. rat-
suväen hengelle on uhkarohkea ratsuväkiyritys
Luttichin luona. Pienehköratsastajajoukko ratsasti
uhkarohkeasti Liittichin linnakkeitten läpi kaupun-
kiin tarkotuksella vangita linnakkeen komentaja.
Vastaan tulleet ratsastajat ajettiin nurin,komandan-
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tuurin vartijat surmattiin. Linnotuksen komendantti
ei ollut komandantuurissa, vaan eräässä linnak-
keessa. Silloin he puhelimitsekeskustelivat linnak-
keeseen ranskaksi pelottaenniiden varusväen, muu-
tamia tärkeitä piirustuksia saatiin myöskin, mutta
vain harva näistä ratsastajista pasi takasin. Jos
tämä teko, s. o. linnoituksen komentajan vangitse-
minen, olisi onnistunut,olisi sillä ollut suurimoraa-
linen vaikutus linnoituksenpuolustajiin. Tämä uh-
karohkea teko näytti vastustajalle saksalaisen roh-
kean hyökkäilyhalun. Asemasodassa ovat ratsumie-
het jättäneet hevoset rintaman taakse ja taistelleet
jaikaniiehinä taisteluhuudoissa.

Liikkumismuotojen yksinkertaistuttaminen, tai-
tava mukautuminen seudun luonteeseen, lisääntynyt
arvonanto jalkataistelulle nimenomaan painostaen
hyökkäyshenkeä tässäkin osassaa ratsumiehen toi-
mintaa — nämä ovat olennaisesti määräävät näkö-
kohdat nykyisen saksal. ratsuväen harjotuksessa ja
opetuksessa.

Saksalaisen ratsuväen pääase on peitsi, joka
hyvin opetetun ratsuväen käyttämänä tekee sekä
yksityisen ratsumiehen että joukon ylivoimaiseksi
peitsellä varustamattomaan ratsuväkeen nähden.
Toinen ase on karabiini, jota ratsuväki käyttää sel-
laisissa tilanteissa, jolloin ratsutaistelu olosuhteitten
vuoksi ei tule kysymykseen.

Vauhtiminuutissa on:
käyntiä 125 askelta

kiihdytettyä neliä 700 „
jossa askel on laskettava 80 cm:ksi

ravia 275 „
neliä 500 „
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Täydellinen hevosensa hallitseminen, sekä yksi-
tyisen miehen että koko joukon taito ratsastaa ken-
tällä, kaikenlaatuisten esteiden voittaminen, nopea
järjestyksen palauttaminen, johtajan huutojen j;i
viittausten tarkkaaminen, varma ja yhdenmukainen
ratsastaminen johtajan jälessä, tyyneys ja päättä-
väisyys, etevämmyys peitsen käytössä — ne ovat
yksityisen miehen samoinkuin joukonkin kasvatuk-
sen päämäärät.

Tärkeätä on oikea-aikainen seudun tiedustelu.
Tätä varten on joka eskadroonassa kasvatettava ja
kytettävä riittävä määrä aliupseereja ja ratsumiehiä
tiedustelijoina, tavallisesti 1 aliupseeri ja vähintäin
kaksi miestä jokaeskadroonasta. Ne ratsastavat so-
pivan matkan päässä rintaman edessä ilmottaen
(pystysuorana kohotettu peitsi merkitsee ,,tästä voi
ajoissa peitsillään johtajallemaanluonteen laadusta
kulkea", vaakasuorana kohotettu peitsi ,,tästä ei voi
kulkea").

Laiminlyönnit saattavat viedä vaikeisiin seu-
rauksiin. Husaarirykmentistä 4. suistui König<js-
rätzin luona suuri osa 10 jalkaasyväännotkotiehen,
jota korkean viljakasviin takia ei oltu huomattu,
koska ei oltu lähetetty edeltäpäin mitään tiedusteli-
joita. Sedanin luona syöksyi lukuisia ranskalaisen
ratsuv. div. Margueritten ratsumiehiä Gaulierin ki-
vilouhimoon.

Taistelupatrullit pitävät silmällä pääasiallisesti
sivustoja, jotka eivät nojaa muihin joukkoihin.

Eskadroonan päämuodot ovat:
nelirivistö,vastaten jalkaväen ryhmärivistöä,
knksoisrivistö,
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joukkuerivistö, samankaltainen kuin jalkaväen
joukkuerivistö, 4 joukkuetta peräkkäin,

yksirivinen ja -kaksirivinen linja (1 tai useam-
man askelen väli).

Marssimuoto: Neli- ja kaksirivistöt.
Kentällä liikkuu eskadroona joukkuerivistönä.
Hyökkäysmuoto:Kaksi- ja yksirivinen linja.

Eskadroona on ratsuväen perusosasto. Varmana
johtajansa kädessä, vielä nopeassa vauhdisakin ja
vihollisen läheisyydessä totellenhänen viittauksiaan
ja huutojaan, liikunto- ja kehittämiskykyisenä joka
puolella, takaa eskadroonan luotettava yhteistyö
johtajan tahdon mukaan menestyksen. Eskadroo-
nalta on vaadittava, että se voi kydä hyökkäykseen
kaikista muodoista ja joka suuntaan suletussa ja
avoimessa järjestyksessä ja ratkaisun jälkeen lieti
muodostaa käyttökelpoisen kaksirivisen linjan.

Ratsuväkeä vastaan hyökkää eskadroona yli-
pänsä jakamattomana linjassa. Hyökkäyksen tulee
tapahtua täydellä voimalla ja kahdessa selvässä, lu-
jasti sulkeutuneessa rivissä. Joka ratsumiehen tu-
lee osata pysyttää paikkansa rivissä ja säilyttää tun-
tuma. Molemmat eskadroonan sivusta-aliupseerit
pitävät eskadroonankoossa. Pienet aukot ensi rivis-
sä vältetään sulkeutumalla, suuremmat täytetään
loisen rivin ratsumiehillä. Jotta säästettäisiin hen-
gähdysaikaa yhteentörmäystä varten, on mahdolli-
simman kauan pysyttävä ravissa. Nelistäminen alo-
tetaan niin ajoissa, että saavutetaan tarpeellinen is-
kuvoima. Jos vastustaja voidaan saavuttaa vielä
kehittäytymässä ollessaan, voidaan neli alottaa jo
pitemmänkin matkan päässä. Johtajan tarkkaami-
nen, tyyneys ja luja yhtenisyys rintamanelissä, jossa
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marssisuunta- j.a tnuotomuutoksien vielä täytyy olla
mahdollisia, ovat hyökkäyksen onnistumisen eh-
toina.Kun lopullinenhyökkäyssuuntaon saavutettu,
niin isketään vihollisen kimppuun täyttä laukkaa,
peitset sojossa, voimakkain hurraa-huudoin. Ellei
vihollinen asetu hyökfäystä vastaan, vaan kääntyy
pois saavutettavissa olevan matkan päässä, on sitä
viipymättä ajettava takaa. Huudolla: Hajalle —
mars! mars!" syöksyy jokainen ratsumies täyttä
laukkaa hurraa-huudoin suunnasta, järjestyksestä,
yhteydestä välittämättä vastustajan kimppuun iski-
en maahan kaikki, minkä kohtaa. Mertkipuhallus,,kokoon" lopettaatakaa-ajon. Mutta jos vihollisrat-
suväki asettuu hyökkäystä vastaan, syntyy käsikäh-
mä. Silloin ratkaisee ratsastus- ja peitsen käyttö-
taito. Jofainen ratsumies valitsee itselleen vastusta-
jan, pistää tämän alas hevosen selästä ja hyökkää
heti toisen vihollisen kimppuun.

Jos eskadroona joutuu käsikähmässä alakyn-
teen, määrää vihollinen, missä käyntitavassa ja
kuinka kauas takasin sen täytyy peräytyä. Peräy-
tyessä on upseerien ja aliupseerienpyrittävä hallitse-
maan joukkoa, voidakseen tarpeen tullen johtaa se
toiseen marssisuuntaan. Tafaa-ajon loppuessa tai
avun saapuessa antaa johtaja puhaltaa merkin,,Täyskäännös rintamaan". Tällä merkillä tekee jo-
kainen ratsumies vasemmalle täyskäännöksen rinta-
maan. Joka tapauksessa on erittäin tärkeätä heti
muodostaa sulettu ratsujoukko.

Jalkaväkeä, tykistöä ja toneMväärejä vastaan
saavuttaa eskadroona menestyksen yllätyksen ja
sivustahyökkäyksen kautta. Jos sen täytyy ratsas-
taa rintamaa vastaan, on nopeus pääasiallisinkeino
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päästä tulen vaikutuspiiristä. Tappioidenvälttämi-
seksi on edullista käyttää yksirivistömuotoaja suu-
ria välimattoja. Jos on kysymyksessä samaila ker-
taa hyökätä usealta puolelta tai useita erillään ole-
via ryhmiä vastaan, voidaan hyökkäys suorittaa
joukkueittain. Järkytettyä jalkaväkeä vastaan voi-
daan käyttää jokaista hyöfkäysmuotoa. Ampuma-
ketjuja vastaan on parashyökätä avoimessa järjes-
tyksessä; koska tämä tekee mahdolliseksi tehok-
kaimmin käyttää peitseä. Jos eskadroona hyökätes-
sään saapuu patterin tai konefiväärin luo, kääntyy
osa ratsumiehistä miehistöä vastaan, osa pitää huo-
len vallattujen tykkien tai konekiväärien poiskule-
tuksesta tai, ellei tämä käy päinsä, tekee ne käyttö-
kelvottomiksi. Hyökättäessä jalan taistelevaa ratsu-
väkeä vastaan, on etsittävä käsiinsä tämän hevoset.
Tafaa-ajoon, käsikähmään ja kokoontumiseen näh-
den ovat voimassa ratsuväen hyökkäystä koskevat
määräykset.

Rykmentti on sodassa enimmäkseen 4 esk. vah-
vuinen. Se marssii tiellä neli- tai kaksoirivistönä.
Liikkeessä jäsennellään joukkuerivstössäolevat es-
kadroonat toisiinsa nähden monella eri tavalla:

Ryfmentissä on tärkeätä, että eskadroonanjohta-
jat nopeasti käsittävät ja täyttävät rykmentinpääl-
likön tahdon ja että kehittäytyininen hyökkäystä
varten voi tapahtua jokapuolelle, joka muodossa il-
man pysähdyksiä ja häiriöitä. Tässä on voimassa
tärkeimpänä periaatteena,että marssisuuntaa muu-
tettaessa eskadroona ensiksi kääntyy tähän uuteen
suuntaan ja sitten vasta aettuu käskettyyn muotoon
siinäkin tapauksessa, että johtaja antaa käskyn

Sotilask&sikirja, r>. Osa
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uudesta muodosta marssisuuntaa paraillaanmuutet-
taessa.

Erotetaan kaksi päämuotoa: porras- ja aalto-
muoto. Rykmentinpäällikköantaa tätä varten tar-
peelliset käskyt. Kaavaa ei ole olemassa. Portaat
muodostetaan yleensä, ellei toisin määrätä, sivulle-
päin 150 m. päähän toisistaan ja pysyvät mahdolli-
simman kauan rivistöissä. Jos on muodostettava
useita aaltoja, määrää rykmentin päällikköniiden
kokoonpanon ja muodon. Aaltojen etäisyydet toisis-
taan ovat 200— 300 m.Hyökkäys ratsuväfeä vastaan
tapahtuu eskadroonalle annettujen periaatteiden
mukaan.

Yksinään toimiva rykmentti hyökkääylipäänsä
linjassa porrastettuna tai ilman. Ainoastaan poik-
keustapauksissa seuraa yksi eskadroona etulinjan
tkana. Rykmentinfomentaja määrää johtoeskadroo-
nalle hyökkäyssuunnan. Eskadroonat, kukin lujasti
sulkeutuneena, ovat johdettavatniin,että hyökkäyk-
sen yhtenäisyys on taattu.

Portaiden tehtävänä voi olla:
1. Hyökkäys vihollisen sivustaa vastaan;
2. Vihollisen sivustahyökkäyfsen torjuminen;
3. Rykmenttirintaman pidentäminen;
4. Hyökkääminen vihollisosastoja vastaan, jot-

ka ovatmurtautuneet rintaman läpi.
Kun hyökkäyssuunta on lopullisesti saavutettu

komentaa rykmentin johtaja »hyökkäykseen", eska-
droonanjohtajat antavatmuut tarpeellisetkomennot.
Jos vastustaja fäntyy takasin saavutettavissa olevan
matkan päässä, määrää rykmentinjohtaja, mitkä
eskadroonat ajavat takaa.
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Hyökkäyksen suhteen jalkaväkeä ja tykistöä
vastaan ovat voimassa eskadroonaa varten annetut
ohjesäännöt. On edullista käydä hyökkäyspäämää-
rää vastaan useina aaltoina. Ryfmentin komentaja
määrää tällöin, onko ratsastettava yksi- vai kaksi-
rivisissä muodoissa. Hyökättäessä jalkaväkeä vas-
taan ei etäisyydet eri aaltojen välillä saa olla liian
pienet, samoin tykistöä vastaanhyökätessä on etäi-
syydet laskettavat yhden srapnelli-ammuksensy-
vyyshajotuksen (300 m) mukaan. Mikäli mahdol-
lista on hyökättävä usealta puolelta; on pyrittävä
siilien,että tämä tapahtuu yhtaifaa.Useassa tapauk-
sessa, eritoten tykistöä vastaan hyökättäessä on
edullista rykmentin komentajan pitää osaa käytettä-
väkseen yllätyksien varalta.

Prikaatiksi yhdistettyinä ratsastavat rykmentit
sulettuina kukin itsekseen harjoitusohjesäännöissä
esitettyjen periaatteidenmukaan. Tilanne ja tarko-
tus ratfaisee kulloinkin ryhmitystavan. Periaatteena
on, että tarpeellinen kehittäytymisaika on tarjona
joka puolella ja että järjestysmuoto kulloinkin on
olosuhteitavastaava.

Kun prikaatti hyökkää, käytetään joukkoyh-
teyksien sekaantumisen välttämiseksi ylipäänsä ryk-
mentti vierefkäin. Tarpeellinen syvyysjako tapah-
tuu rykmenteissä.

Hyökkäystä varten määrää prikaatinjohtaja
suunta- eli johtorykmentille hyökkäyssuunnan tai
osottaa jokaisellerykmentille oman, erikoisen hyök-
käyspäämääränsä. Hyökkäyksen suoritukseen, ta-
kaa-ajoon ja kokoontumiseen nähden ovat voimassa
eskadroonaa ja rykmenttiä varten annetrt määräyk-
set.

37*
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Katsuväkidivisiona on sekä armeijanratsuvä-
kenä strategisen tiedustelun välikappale, että myös
ratsuväen suuri taisteluyhteys, jonka on ratfaistava
tehtävänsä armeijan rintaman edessä taistelun kaut-
ta sekä taistelussa käyttää kykyään muiden aseiden
rinnalla. Ohjesäännön mukaisia muotoja divisioo-
naa varten ei ole olemassa. Divisionanjohtaja jär-
jestää divisioonan kulloinkin tarkotuksen mukaan.

Ratsuvkidivisioona on joniin suuri joukkofunta,
että siinä marssimuodosta enimmäkseen ensin on
siirryttävä levittäytymiseen ennen kehittäytyrnistä.
Tätä varten määrätään johtoprikaätti, jolle anne-
taan marssisuunta. Välimatkat ja etäisyydet, tykis-
tön ja konekiväärien käytön järjestää divisioonan-
johtaja käskyjen kautta-

Naiden ohjeiden perusteella valitsevat prikaa-
linjohtajat itsenäisesti muodon ja järjestelyn.

Hyöfkäystä varten ratsuväkeä vastaan käyte-
tään prikaatteja periaatteellisestivierekkäin, jalka-
väkeä ja tykistöä vastaan voidaan ne lähettää myös
peräkkäin.

Hyökättäessä ratsuväkeä vastaan määrää divi-
sioonankomentaja yleensä prikaatien järjestyssuh-
teen toisiinsa. Syvyysjaon ja sivustasuojan järjestä-
vät prikaatit itsenäisesti.

Hyökättäessä jalkaväfeä ja tykistöä vastaan
osottaa divisioonan]'ohtaja prikaateille hyökkäyspää-
määrän ja tarvittaessa taistelukentän osat ensi liik-
keitä varten. Muut toimenpiteet javat prikaatinko-
mentajien huoleksi.

Jos divisioonaa tilanteen johdosta ei käytetä su-
lettuna, niin antaa johtaja alijohtajille tehtävät, jot-
k;i he täysin itsenäisesti suorittavat. Tykistöä ja
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konefiväärejä jaetaan eri prikaateille tarpeen mu
kaan.

Jalkataistelu on riippuvainen miehistön perin-
pohjaisesta, ampumaopetuksesta, kasvatuksesta am-
pumakuriin,maanluonteen hyväkseen käyttämisestä
ja toiminnasta itsenäisenä ampujana, johtajien täy-
dellisestä kykeneväisyydestä ohjaamaan tulta ja
käyttämään joukkoaan, nopeasta ratsailta laskeumi-
sesta ja ratsaille nousemisesta taistelua varten. Sen-
tähden mufautuu opetus tässä suhteessa tarkalleen
jalkaväkeä varten laadittuihin perussääntöihin.

Kun ratsuväen jalkataistelun jälkeen mahdolli-
simman pian täytyy päästä taas varsinaiseen tehtä-
väänsä, niin. liikkumaan ratsain, on erittäin suurta
huomiota pantava hevosiin, sillä vastustaja koettaa
miltei aina päästä ampumaan näitä, saattamaan se-
kasortoa niiden keskuuteen ja vaikeuttamaan ratsu-
väen ratsaille nousemista.

Ratsuilta laskeutuminen jalkataistelua varten
täytyy osata suorittaa joka muodossa ja myöshiljai-
sella komennufsella nopeasti, järjestyksessä, ääneti.
Erotetaan kaksi lajia:

1. Puolet miehistä laskeutuu ratsaista,
2. Kolmeneljäsosaa laskeutuu ratsailta,
Ensimäisessä tapauksessa saattaa sotavahvui-

nen eskadroona, ottaen huomioon patrullit, viedä
taisteluun n. (55, jälkimäisessä tapauksessa n. 100
karabiinia. Jälelle jäävät miehet pitävät huolen he-
vosista ja peitsistä. Mainitut kaksi tapaa eivät kui-
tenkaan missään tapauksessa ole lasitettava sito-
viksi kaavoiksi. Eskadroonanjohtajan vallassa on
vähentämällä hevosista huolehtivien miesten lukua
lisätä ampujienmäärää.



582

Ratsastavat taistelupatrullit huolehtivat jalan
taistelevien osastojen ja hevosten varmistuksesta.
Näköalaa estävässä seudussa voidaanlyhyenmatkan
päähän lähettää myös taistelupatrulleja.

Ratsuväen osanottoa varsinaiseen suureen kent-
tätaisteluun vaikeuttaa suuresti lisääntynyt tuliasei-
den ampumanopeus. Kuitenkin on sillä vielä nyfy-
äänkin tilaisuutta ottamaan osaa taistelun kulkuun,
sen asiana on toimia vihollisen taistelurintaman sel-
käpuolta ja sivustaa vastaan, hyökätä järkytetynvi-
hollisjalkaväen t ai- tykistön kimppuun, suojella
oman armeijan sivustaa, pitää loitolla taisteluken-
tälle läheneviä vihollisen apujoukkoja.

Taistelun jälkeen on lyödyn vihollisen takaa-
ajo ratsuväen fiitollisena tehtävänä. Väistyvän vas-
tustajan kintereillä pysyen suomatta tälle lepoa voi
se täydentää tämän tuhon.

Asemasodassa ei taisteluratsastus tule kysymyk-
seen. Ratsuväen pääasiallisin taistelutapa on ratu-
taistelu. Periaatteellisesti tapahttuu se hyökkää-
mällä.

Karabiiniensa ja kunnollisen ampumaopetuksen
kautta on ratsuväki kykenevä myös jalkataisteluun.
Tilanteen mukaan tekee se tällä taistelutavalla vas-
tarintaa faikkien aselijien hyökkäykselle ja on itse
kykenevä ryhtymään hyökkäykseen jalan. Yhtey-
dessä tykistön ja konekiväärien kanssa on ratsu-
väki mitä monipuolisinase, joka sodan kaikissa olo-
suhteissa voi itsenäisesti toimia. Nopeus, taitavuus
ja yllätys ovat menestyksen perusteet.

Paljo, miltei faikki, riippuu ratsuväkijohtajasta
itsestään, hänen henkilökohtaisesta vaikutuksestaan.
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Voimien koossapitäminen koskee eritoten ratsu-
väen käyttöä, envuoksi on jo taisteluun marssitta-
essa ryhdyttävä toimenpiteisiin rivistöjenyhdistämi-
seksi ennen yhteentörmäystävastustajankansa, kos-
ka yhdistäminen itse taistelukentällä ratsutaistelun
nopeankulun talia vain harvoinonnistuu.

Marssitie jätettäessä on ryhdyttävä marssisy-
vyyksien lyhentämiseen ja vihollista lähestyttäessä
levittäytymiseen. Etujoukolle, tykitölle, konekivää-
reille j. n. e. annetaan tarvittavat käskyt. Taistelu-
kuormasto erotetaan ja lääkintäasema pannaan
kuntoon. Karabiinit ripustetaan olalle.

Ratsutaistelussa tuottaa sulettu ja täydellä
vauhdilla suoritettu hyökkäys voiton. Joka mie-
hellä tulee olla luja tahto haikailematta ratsastaa
vastustaja himoon ja yhteentörmäyksessäpistää hä-
net alas. Upseerit tunkeutuvat ensimäisinä vihollis-
riveihin.

Voitto on saatettava täydelliseksi tarmokkaalla
takaa-ajolla, että vastustajalle tuotettaisiin mahdol-
lisimmanpaljon tappioita ja estettäisiin hänet uudel-
leenasettumasta vastarintaan.

Täydellisestihajälläänkin ollessaan, täytyy jou-
kon kyetä merkkipuhalluksen kuuluessa nopeasti
kokoontumaan johtajansa taakse.

Hyvän ratsujoufon tulee olla kykenevän hyök-
käämään useita kertoja peräkkäin.

Jos ratsuväen levittäydyttyään on ratsastettava
tulen peittämän alan yli, on alijohtajien asia valita
joukolleenmuodon, joka heikentää vihollien tulivai-
kutusta. Tällöin on edullista välimatkojen laajenta-
minen eskadroonarivistöissä.
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Ratsuväen taistelulla ratsuväkeä vastaan on
enimmäkseen kolitaustaistelun leima. Senvuoksi
on vältettävä ennenaikaista voimien alttiiksi pane-
mista ja käytettävä sopivaa järjestysmuotoa toimin-
tavapaudensäilyttämiseksi.Ellei vihollisen taistelu-
järjestyksestä olla selvillä,voi olla paikallaankah-
denpuolinen porrastus. Jos toinen sivusta saattaa
nojautua lapipääsemättömään tai laajalti aukeaan,
mutta oman tykistön hallitsemaan seutuun, käyte-
tään vain yhdenpuolistaporrastusta eteenpäin.

Jos tilanne vihollisen puolella on jotenkin sel-
västi havaittavissa, voi ratsuväenjohtaja edeltäpäin
antaa joukkonsa levittäytyä samalle tasolle ja hyök-
käystä varten tarpeellisellelaajuudelle.

Hyökkäys vihollisen sivustaa vastaan lisää jo-
kaisessa tapanfsessa onnistumien mahdolliuukia, ja
voi tuottaa lukumäärältään pienemmällekin voiton.

Mitä enemmän onnistutaan yllättää vihollinen
ja siten ennättää tämän vastatoimenpiteiden edelle,
sitä suurempi on menestys oleva.
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Hyökkäys Faillyn armeijakunnan leirin kimppuun
Beaumonfln luona 30. 8. 1870.

Mac Mahonin kenttäarmeijaoli 29. 8. lähtenyt nopeasti
peräytymään Maas'ia kohti, pelastuakseen saksalaisten uh-
kaavasta saarroksesta. Kauimpana etelässä — siis lähim-
pänä saksalaisten hyökkäysvaaraa, oli Faillyn armeija-
kunta. (Kuva 18).

Sen piti marssia 29 p:näBeaumonfintienoille,mutta
saksalaiset olivat kaapanneet tämän käskyn matkalla, joten
A. K. marssi alkuperäiseen suuntaansa Stenay'hin päin
joutuen kuitenkin matkalla kahakoihin Noarfin luona.
Yöllinenmarssi Beaurnonfiin olierittäin raskas. Rivist-
ötkulkivat vaivoin eteenpäin ja miehiä kaatui väsymyk-
sestä maahan. Marssi oli erittäin hidas, 12 km. pitkä tai-
val kesti lähes 7 tuntia. Joukon voimat olivat lopussa,
luottamus johtajiinoli kadonnut. Joukko oli hajoamistilaßsa.

Joukko-osastoilleoli tosin määrätty Jeiriytymispaikat,
mutta tätä järjestystä ei noudatettu. Joukot heittäytyi-
vät pimeässä siihen, mistä löysivätpaikan, ilman että tak-
tillisia seikkoja olisi otettu huomioon. — Vallitsi myös
ankara elintarpeitten ja vedenpuute. Muonavarakuormas-
tot olivat kulkeneet osaksi väärään .suuntaan, osaksi eivät
ne olleet voineet seurata marssijoukkoja.

30 p:n valjetessa oli A. K. majoitettuna suunnilleen
niin, että n. 25 patl. ja G pattr. oliBeaumonfin eteläpuo-
lella, 7 patl., 12 esk., 9 pattr. sen pohjoispuolella.Leirissä
vallitsi aamutunneilla täydellinen rauha ja huolettomuus.
Miehistöolikaikenlaisissa rauhallisissa puuhissa,useatkier-
telivät ympäristössä koettaen saada ruokatarpeita itselleen.

Kello 7 aamulla tuli Mac Mahon leiriin ja koetti
selittää Faillylle nopean eteenpäinmarssin välttämättö-
myyttä, mutta kuitenkin päätettiin ensin odottaa muona-
varakuormaston saapumista, joka klo 9 saapuikin perille,
samaten kuin tykistökuormastokin. Jokaiselle oli nyt pää-
asiana saada ruokaa, nälkäisiä kun oltiin.

Varovaisuustoimcnpiteistä tai välttämättömästä var-
mistuksesta vihollisen suhteen ei kukaan huolehtinut. -—
Edellisenä päivänä oltiin oltu taistelussa vihollisen kanssa
ja olisi siis pitänyt olettaa, että vihollinen ci kadottaisi
sitä kosketusta, jonka se kerran oli saanut. Mitä väsy-
neempiä joukot olivat, sitä huolellisemman olisi tieduste-
lun pitänyt olla. Mutta mitään ei tapahtunut. Failly
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luotti ratsuväkeensä, joka taasen ilman käskyjä ei ryhty-
nyt mihinkään. Sentähden ei tullut minkäänlaisia ilmoituk-
sia vihollisesta— mutta Failly luuli, että vihollinen oli
takaa-ajosta luopunut. Etuvartiosta ei pidetty huolta.
Ainoa toimenpide oli 17. rykmentin yhden joukkueen vah-
vuisen upseerikenttävahdin asettaminen noin 600 m pää-
hän leiristä, kukkulalle 217. Se oli asetettu tänne omasta,
alotteesta. Siis koko armeijakunnansuojaaminen oli jätetty
30— 40 miehen tehtäväksi!

Vähin, mitä nykyisen katsantokannan mukaan olisi
pitänyt tehdä, olisi ollut suunnilleen seuraavaa:

1. Koko ratsuv. div. Dieulefin metsän lävitse Bel-
val'iin saakka, jossa sen olisi tullut etsiä ja pitää koske-
tusta vihollisen kanssa.

2. Tiheä etuvartiolinja metsän pohjoisreunaan,muka-
naan 1 pattr., V2eskadroonaa:

Beaulieu'hin (tie Stenay'hin),
Belle Tour'iin,
Belle Bolee'hen (tie Belval'iin),
Kukkulalle 226 (tie Soumauthe'en).

Jokaisen etuvartiopataljoonan olisi pitänyt käyttää
ratsuväkeään yhteyden säilyttämiseksi edessään olevan
ratsuv. div:n kanssa ja lähettää metsäteilleetuvartiokomp-
panioita, jotka oli ivat olleet vastuunalaisia siitä, ettei ai-
noakaan polku olisi jäänyt suojaamatta. —

Silloinolisi yl-
lätys ollut mahdoton.

Ranskalaisten leiriin tuli aamupäivän kuluessa seu-
dun asukkaiden puolelta ilmoituksia ja varoituksia vaa-
ranalaisen joukon pelastamiseksi. Mutta näitä ilmoituksia
ei uskottu eikä kuultu. Joukon rauhaa ei väärien huhu-
jen johdosta tahdottu häiritä.

Silloin kuului vähää ennen klo 12 p. kivääritulta
kenttävahdista kukkulalla 217. Yksi sotilas juoksi sieltä
leiriin ja ilmoitti vihollisen lähestyvän. Pian senjälkecn
räjähti ensimäinen granaatti leirin keskellä. 8. J. D:n ty-
kistöoli avannut tuhoavan tulen lepäävään leiriin.

Saksalaisia joukkoja lähestyi jokapuolelta. Klo 12,30
saapui IV A. K:n komentava kenraali etujoukkoon ja an-
toi käskyn patterille alkaa tulen ja niin alkoi taistelu,
josta ranskalaiset selviytyivät ainoastaan hyvin suurilla
tappioilla. — Yllätyksen moraalinen vaikutus oliolluterit-
täin Buuri.
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Majoitus-yleiskatsaus.

Joukko-osasto Paikkakunnat

Armeijakuntakiisky.
1. Armeijakunta asettuu lepoon.
2. Etujoukot miehittävät alueet.
.?. Divisioonat majoittuvat marssiteittensä varrelle. Raja

1. ja 2. divisioonan välillä (nämä paikat kuulu-
vat 2. J.D:lle)2.divisioonan ja 2. armeijakunnan välillä

(nämä paikat kuuluvat 2. J. D:lle).
4. A. K. P. M. Jernström,

1. 2. J. D:lle mo- Komentava kenraali.
nistuksena autolla.
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1. 5. 17. 12,00 päivällä.
PaikalliskJisky.

/ Majoitusalueet.
I.Patl. ja]rykm. Es.l pohjoisosa poikkikatuun A. saakka, A.-
V 3 Esi;. ( katu vielä.
1. Pattr. J
11. Patl. 1K.K.K. I
Osast.Es. f2 Pattr. J

alaA.-kadusta8.-katuun,R-katu eicniiiln.

o p,,ffr l ala 8.-kadusta etelään, 8.-katu ja tiili-
K \ Xi tehdas mukaan otettuina.

2. Hälyytyspaikat: IPatl., tori linnan edessä.
IlPatl. ynnä K. K. K. tori kirkon

edessä.
111 Patl. tori eteläportin hiona.
Vs Esk. N. katu.
Tykistö, tykkipiha kauppatorilla.

3. Sisävahti: Raatihuoneella:1aliups.,lsoittaja,12 miestä.
IIPathsta (patrullikulku).

4. Ulkovahdit: (kukin 1 aliups., 1 soittaja, 15 miestä),

IIPatl. pohjoiseen, 111Patl. etelään johtavalle tielle.
IPatl. laittaa A:han ja O:hon vievien teiden lähtö-
kohdatpuolustuskuntoonja pitää1komppanianhäivytys-
valmiina.

J. Vahdit asetetaan: l:i:Merkkipuhalluksia ei käytetä.
6. Päivystävä upseeri: Icapt. E. Tarkastusupseeri:

luutn. K.; ilmoittautuvat
7. Joukot saavat noutaa ajoneuvonsa,mutta niiden täy-

tyy jälleen 8,30 i.p. olla poissa kaupungista.
8. Iltahuuto ja ravintolainsulkeminen 9,00 i.p.
O. Sairastupa:kaupungin sairashuone; sähkötin:posti-

konttori.

ja käskynnoutajillc.

'O. Kaivot ovat. suljetut.
'/. Paikallispäällikönasunto ja toimisto: raatihuone;

käskyjenjako siellä 10,30 i.p.
saneltu ajutanteille Majuri (Paikallispääll.)
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Esimerkki majapaikkaluonnoksesta.
K.

H. I. 11. 111.= Pataljoonien hälyytyspaikut.
H. E. s= Eskadroonan hälyytyspaikka.
P.=Tykistö- ja konek.piha.
K.=Kuormasto.
P. P. =Paikallispäällikkö.
Ö.t. = Sairastupa.
iSähk. == Sähkölennätin.

3. Patl., 1. K. K. K., 1. Esk., 3. Pattr., 1. K. Am
Vihollinen

■III.Patl. Konek.K. Esk.
MRykm. Es., 11. Patl. Os. Es. 1. Pattr.
[^111. Patl. 3. ja 4 Patti-. K. Am. K.

T. V. 1. 2. 3.=Ulkovahdit 1. 2. 3.
S. V.= Sisävahti.
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Marssiessaan Wörthin taisteluun jätti m. m. 2.
baijeril. jalk. div. Lampertslochin luona selkälaukut jälellc.
Riennettyään kiireellisesti saapui se vielä taisteluun Fräsch-
weilerinluona. Divisioonasai käskyn ajaa vihollista takaa,
mutta ei voinut käskyä heti panna täytäntöön,koska lau-
kut tahdottiin jälleen saada takaisin. Kun ajoneuvojen
saannista ei voinut olla puhettakaan,marssi divisioona 10
km Lampertslochiin takaisin. Miehistö oli kuitenkin joniin
väsynyt, ettei takaa-ajoasamana iltana enää voitu jatkaa.

Samana päivänä oli ranskalainen divisioona Castagny
jättänyt Pyttlingenin luona selkälaukkunsa jälelle ja lähte-
nyt marssimaan tykinjyrinää kohti, mutta eksyi kuitenkin
tieltä ja päätti illalla palata Pyttlingeniin takaisin nouta-
maan laukkujaan. Divisioona teki täten 30 km:in harha-
matkan ja olisi todennäköisesti joutunut saksalaistenkäsiin,
jos nämä olisivat heti samana iltanaryhtyneet takaa-ajoon.

Hyvin opettavainen tapaus sattuiSedän'inluona tais-
teluun riennettäessä. Kiireellisesti lähtiessään leiripaikal-
taan unohtivat jalkav. rykm. 105 ja jääk. patl. 12, jättä-
essään laukut jälelle,ottaaniistä patruunatmukaansa. Niin
oli mainituilla joukoilla ainoastaan puolet ampumavarois-
taan joutuessaan taisteluun, missä joka hetki vaati suurta
patruunain käyttöä; asia tuli vieläkin pahemmaksi,kun
patruunavaunutkaan eivät olleet voineet seurata mukana.
Seurauksena oli tuntuva ampumavarojenpuute. (Miehellä
oli siihenaikaan 40 patr. patruunataskussa ja 40 selkälau-
kussa).
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Wörth'in taistelu5/6. 8. 70 kehittyi etuvartiokaha-
kasta. Ranskalaiset ja saksalaiset etuvartiot olivat tuskin
400— 500 m. toisistaan, — siis ampumamatkanpäässä. Sak-
salaiset tiesivät varmuudella, että suurehkoja vihollisjouk-
koja oli vastassa, mutta tarkempia tietoja ei ollut. Kum-
maltakin puolelta lähetettiin liikkeelle jalkaväkipatrulleja,
jotka koko yönolivat ankarassa laukaustenvaihdossa tois-
tensa kanssa. — Bruckmiihlessä Gunstettin luona sattui,
että mitään aavistamattomat ranskalaisten vedennoutajat
lähestyessään puroa, joutuivat äkkiä puron rannalla saksa-
laisten etuvartioiden ankaran kivääritulen alaisiksi. Veden-
noutajat olivat kivääreillä varustetut, joten syntyi kaha-
koita ja näistä vähitellen kehittyi yleinen taistelu. Tais-
telu syntyi siten, että etuvartiojoukonkomentaja,kenraali
v. Walther, kuultuaan patrullienkiivaat laukaustenvaihdot
ratsasti tarkastamaan äärimäisien vartioiden luo ja näki
silloin vilkasla liikettä ranskalaisten suuressaleirissä. Ken-
raali teki siitä sen johtopäätöksen,että vastustaja valmis-
tautui peräytymään ja päätti ottaa selvän asiasta hyök-
käämällä yhdellä pataljoonalla ja yhdellä patterilla sen
kimppuun. Tämän patterin tuleen vastasi 4 ranskalaista
patteria. Nyt oli edellisenä iltana armeijanjohto antanut
käskyn eräälle sivustassa olevalle A. K:Ile heti tykkitulen
alkaessa hyökätä ranskalaisten sivustaan. Tästä käskystä
eivät etujoukot tietäneet mitään. Kuultuaan nyt tykin-
jyskettä tämä A. K. hyökkäsi. Silläaikaa oli ylikomen-
taja antanut etujoukoillekäskyn lopettaa taistelun, mutta
tuo A. K. hyökkäsinyt ja silloin etujoukot sekä se A.K.,
mihin ne kuuluivat, alkoivat hyökätä edellistä A. K:aa
avustaakseen. Ensinmainittu A. K. sai käskyn lopettaa
taistelun, mikä tapahtuikin. Mutta kun ylikomentaja tuli
paikalle ja näki tilanteen, antoi hänkäskyn yleishyökkäyk-
seen.
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Hyvänä esimerkkinä tästä onpreussilaisenetujouk-
kotykistönkohtalo Gersheim'in taistelussa (25. 7. 1866),
jolloin molemmat preussilaiset etujoukkopatterit joutuivat
ylivoimaisen vihollistulen aiaisiksi suuren metsän edustalla
Wurzburgin maantiellä.

Ensimäisen pataljoonanjälessäkulkeva 4.patteri lauk-
kasi heti maantieltä oikealle kaartaen asemaan metsän
reunaan noin 3,000 m vihollisesta ja avasi tulen kärsi-
mättä tähän saakka suurempia tappioita. Sitä seuraava
3. patterikiirehti myös asemaan, mutta kärsi huomatta-
via tappioita. Nämä 2 patteria alkoivat nyt taistelun 24
tykkiä vastaan, kärsivät suuria tappioita ja vasta sen
jälkeen, kun koko preussilainen tykistöehti avuksi, kyet-
tiin tuloksellisempaan toimintaan, jolloin Wrangelin ja
Welzier'in prikaatien tehdessä kiertoliikkeen vihollinen
perääntyi asemastaan.

Tämä tapaus osoittaa, miten etujoukon tykistönliial-
linen kiirehtiminen saattaa tuottaa tappioita. Mutta 1870
ei saksalainen tykistö milloinkaan peräytynyt asemistaan,
vaan puolusti niitä aina erinomaisella sitkeydellä.

Erittäin opettavaisena erimerkkinä tästä on preussi-
laisten tunkeutuessa Böhmiin V. H. K:n marssi
Nachodein 26 ja 27 p:nä kesäk. 1860.

Reinergin luona A. K. jaettiin etujoukkoon, pääjouk-
koon ja reserviin. Etujoukkoon kuului kaikkiaan0l/a patl.,
5 esk., 2 pattr. ja1pj.komp., pääjoukkoon 12patl., 8 esk.,
5 pattr., 2 pi.komp., reserviin 3 patl., 8 pattr., lpi.koinp.

Sillä aikaa kun pääjoukko ja reservi majoittuivat
Reinergiin javiettivät seillä yönsä,lähtietujoukko liikkeelle.
Norhodissa oli heikko itävaltalainenmiehitysväki, ja etu-
joukon antaessa 1 tykistöosastonsa ryhtyä pommitukseen
jättivät itävaltalaisetpaikan. Preussilaisten etujoukotval-
tasivat Nachodin. Etujoukko oli siis 14 km päässä pää-
joukosta, etuosasto 4 km pääosastosta. Mutta siihen näh-
den, että tämä paikkaolikokonaan vuoriston ympäröimää,
päätti etujoukon johtaja asettua asemiin vähän etäämpänä
oleville kukkuloille.

Tällöin saatiin tietää vihollisen VI A. K. lähenemi-
sestä. Syntyi taistelu, jossa itävaltalaiset, vaikka olivatkin
ylivoimaiset, eivät kyenneet lyömään preussilaista etujouk-
koa, vaikka se välimatkanpituuden vuoksici pitkäänaikaan
voinutkaan saada apua pääjoukolta.
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Venäläisten jälkijoukko Jalun luona.
"lalun taistelussa joutuivat venäläisten pääjoukot,

jotka olivat taistelleet Tiurentschinin luona, sekä heidän
oikea sivustansa, jonka asemaa vastaan Antungin luona ei
ollenkaan ollut hyökätty,noin k:lo 3,00 i.p. mitä suurim-
paan vaaraan sen kautta, että japanilaisetukhasivat kat-
kaista niiden peräytymistien. Ainoana peräytymistienä oli
kapea laaksotie, joka kulkee Antungista pitkin Tasahodsya
Fönhuantshöniin. Japanilaiset ajoivatkoko 12. divisioonalla
ja kaartin divisioonalla oikealla sivustalla tappiolle joutu-
neitavenäläisiä,koettaenkatkaista heidän peräytymistiensä.

Tässä epätoivoisessa tilanteessa pelasti jälkijoukon
vastarinta pääjoukon vetämällä Hamatanin luona japani-
laisten voimat puoleensa. Venäläisillä oli käytettävänään
melkoisen voimakas tykistö, vaikka useat patterit olivat
taistelun kuluessa tulleetkin käyttökelvottomiksi.

Japanilaisten 12. divisioonakulki pohjoisesta ja luo-
teesta, kaartindivisioona idästä ja lounaasta, venäläisten
jälkijoukon oikeaa sivustaa vastaan javalmistautuivatval-
taamaan sen asemat. K:lo 3,00 i.p. oli tilanne seuraava:
eversti Laiming oli miehittänyt 5 komppanialla ja 1. K.K.
K. kukkulan 192; yksi pataljoona oli etelärinteellä reser-
vinä; kukkulan 192 eteläpuolellaoli 2 tykkiä ja 1/2 komp.
suojatakseen rykmentin selkää viimeiseen mieheen saakka;
kukkulan länsipuolella oli 21 tykkiä, joista 6 oli epäkun-
nossa, 1komp. tykistösuojana; yhteensä: 21/.> Patl., 1. K.
K. K., 23 tykkiä. Vähitellen suljettiin venäläiset yhä
ahtaampaan piiriin kukkulalle 192, jota japanilaisetpom-
mittivatvaltavallaristitulella.Ainoastaanlännessä olienään
yksi ainoakapea tie vapaana, jotapitkin jäännöksilläehkä
olisi ollut mahdollisuuspelastua. Mutta kun venäläisetpian
olivat kokonaan saarretut, päätti eversti Laiming tehdä
läpimurron niillä joukoilla, jotka vielä olivat liikuntaky-
kyisiä.

Tätä varten muodosti 111/J.K. 11. syvärivistön; sitä
seurasi soittokunta soittaen; sen jälkeen marssi11/J.R. 11.
rykmentin lippu mukanaan ja lopuksi haavoittuneita.

Japanilaisten kiihkeä ammunta sai suuria tappioita
aikaan; everati Laiming suistui haavoittuneena hevosensa
selästä ja soittokunta kaatui melkein viimeiseen mieheen,

Sotilaskilsikirja, 5. Osa. 38
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mutta tuolla päättäväisellä läpimurrolla oli moraalinenvai-
kutuksensa. Japanilaiset vetäytyivät syrjään ja jättivät
noin 5 komppanialle vapaan tien, niin että ne pelastuivat
Fönhuantshönin tielle ja seurasivat pääjoukkoa jälkijouk-
kona.

Sillä aikaa olivat 4 konip.. 8 konekiv. ja 16 tykkiä
pitäneet puoliaankukkulalla 192 viimeiseensaakka. Niistä
pelastui noin 200 miestä; kaikki konekiväärit ja tykit jou-
tuivat vihollisen käsiin. Mutta he olivat tehneet tehtä-
vänsä, sillä ainoastaan heidän vastustuskykyänsä saivat
venäläiset. Jalu-joukot kiittää pelastuinisostaan melkein toi-
vottomasta tilanteesta.

Esimerkkinä siitä, minkälaisissa olosuhteissa joukko
jen usein täytyy suorittaa marsseja, on seuraava kerto-
mus saksalais-ranskalaisestasodasta 1870— 71.

Marraskuun loppu- ja joulukuun alkupuolellaolivar-
sinkin 1 baijerilaisella armeijakunnalla kovia rasituksia
kestettävällään. 7— B tuntiset päivittäiset marssit, usein
kahakoiden, vesi- ja lumisateella, huonoilla teillä, muoni-
tuksen ollessa hyvin säännöttömän vaihtelivat taistelujen
ja vakavien ottelujen kanssa. Joukot asettuivat vasta ilta-
pimeällä majapaikkoihin, lähteäkseen niistä taas ennenpäi-
vän koittoa. Vaatetus, jonka perinpohjaiseenpuhdistukseen
ei ollut aikaa, kärsi tavattomasti. Housut olivat jo aivan
hajalla. Miehistö käytti kaikenlaisia housuja, mitä vaan
käsiinsä sai.

Huonoimmin oli jalkineiden laita. Ne olivat surkeassa
tilassa,monella oli puukengät, joihin olipantuheiniä, useat
käyttivät nahkasandaaleja, toiston täytyi sitoa nauhoilla
saappaat jalkoihin, estääkseen niitä jäämästä tielle. Kai-
kesta tästä kasvoi jalkasairaiden luku. Yleisen turvatto-
muuden tähden ei kuitenkaan voitu jättää ketään jälkeen,
vaan täytyi sairaat kuljettaa vaunuilla, josta seurasi joen-
nestäänkin suuren kuormaston lisääntyminen. Tästä taas
johtui valitettava marssirivistönpitennys ja syntyi väsyt-
täviä marssitukkcentumisia. Huolimatta kaikista näistä
vaivoista, eivät joukot kuitenkaan koskaan menettäneet
hyvää tuultaan ja osottivat juuri joulukuun taistelussa
Orleansin edustalla täyttä kuntoaan.
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JapanilainenprikaatiUmesava ja 12. japanilainendivisioona
oikeana sivusuojastöna Schahon luona 6—12. 10. 1904.

5. 10. 1904 valmistelivat venäläiset yleistä hyök-
käystä aikoen joukkojensa päävoiiniJla vuoriston kautta
kulkien saartaa ja työntää takasin vihollisensa oikean
sivustan ja ainoastaan pienillä voimilla kulkea japanilais-
ten päävoimia vastaan. Tähän suureen saartoliikkeeseen
oli määrätty itäinen armeijaryhmä kenraali Stackelberg'in
johdolla.

Japanilaiset saivat hyvissä ajoin tiedonnäistä aikeista
ja päättivät ottaa hyökkäyksen vastaan vastahyökkäyk-
sellä, jotta ei jätettäisi viholliselle hyökkäyksen etuja".

5. 10. oli Iarmeija, Kuroki, Tumen Tsyhin varus-
teen lounaispuolella,IV armeija, ]STod/.u, Yentain hiilikai-
vosten ja Mandarinitien välillä ja II armeija, Okv, Man-
darinitien länsipuolella. Eteen oliotettuIarmeijasta vara-
prikaati Umesava Schahon laaksoon .Bianyupusan luo.

Japanilaisten ylijohto teki rohkean päätöksen jättäii
oikean sivustan aivan vähäisten voimien puolustettavaksi.
Täällä tuli Umesavan peräytyä ahtaita vuoriteitä etenevien
venäläisten tieltä, asettua senjälkeen oikeana sivusuojas-
töna sopivaan asemaan ja pidättää ahtaista vuorisolista
eteneviä venäläisiä. Tämän suojaston takanapiti kaikkien
kolmen armeijan hyökätä pohjoista kohti ja lyödä viholli-
sen länsisivusta.

Kurokin tuli ryhmittämällä oikea sivustansa pitää
valmiina joukkoja, joiden oli määrä tarpeen vaatiessa tulla
Umesavan avuksi.

7 p:nä klo 2 a.p. peräytyi Umesava venäläisten
rivistöjen tieltä Bianyupusan luota, varusti Liusehukian
luona olevat kukkula-asemat ja päätti asettua sinne puo-
lustusasemaan. Oikealta liittyi häneen varaprikaatiHarata.— Umesavan ja Hiratan yhteinen rintaman leveys oli 21
km; se ulottui Tunentsylin solasta Taitsyhon laaksoon.
Koko tälle leveälle rintamalle oli sijoitettu 10 varapatal-
joonaa ja 1 patteri. Vasemmalla oli 12. divisioona.

9 päivän aamuna hyökkäsi Umesavan ja Hiratan
asemia vastaan (3. itäsiperial. divisioona sekä Rennen-
kampfin armeijaosasto (yht. 25 patl. 10 esk., 48 tykkiä),
joihin vielä yhtyi Samsonowin kasakkadiv. (17 esk., (>

38*
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tykkiä) ja puolet Ljubovin transbaikalil. kaaakkadiv. (12
esk., 4 tykkiä). Ratsuväkeä oli vuoristossa tosin molkoin
mahdoton käyttää. Meison ja Sekison kukkulat joutuivat
venäläisten käsiin, sitävastoin lyötiin kaikki Talin-solaa
vastaan tehdyt hyökkäykset takasin. 10 pnä liittyi 12. ja-
panil. div. Umesavaan. Kenraali Inouye otti ylijohdon.
Onnistuttiin valtaamaan takaisin Meison ja Sekison ja
lyömäänIja IIsip. A. K. sekä 3. itäsip. div. verisesti
takasin. — 172 japanil. divisioonaa pidätti siis 0 venäl.
divisioona, ratsuväki vielä poisluettuna.

Tämän puolustuksen suojaamana hyökkäsivät 10 ja
11 p:n välisenä yönä Kui'okin armeijan pääjoukot sekä
koko IV ja IIarmeija venäläisten rintamaa vastaan. Itä-
rintamalla oli 11 ja 12 p:nä erittäin ankaria taisteluja.
Venäläiset kuluttivat voimiaan turhiin yrityksiin vallata
kukkula-asemat, joita puolustivat suhteellisesti vähälukui-
set japanilaiset.

12 päivän iltana loppui venäläisten hyökkäys. He
perääntyivät kokonaan hajaantuneina yöllä 13 p. vasten
pohjoiseen ja koilliseen suuntaan. Japanilainen sivusuo-
jasto oli äärettömilläponnistuksilla loistavasti puolustau-
tunut ja tehnyt pääjoukoille mahdolliseksi suunnata hyök-
käys Mukdenia kohti.

Näemme tässä pienen joukko-osaston esimer-
kiksi kelpaavat saavutukset, osaston, joka sivusuo-
jnston muodossa loistavalla menestyksellä oli var-
mistanut päävoimien liikuntavapauden. Kenraali
Inouyen ankaralla taistelulla on erittäin suuri mer-
kitys, koska hän omalla divisioonallaan ja 7 patal-
joonallaUmesovan joukoistaoli sitonut melkein 3 ve-
näläistä armeijakuntaa. Ainoastaan sen kautta oli
japanilaisillemahdollista käyttää laajalla rintamal-
laan tarpeeksi voimia venäläisten voimien murtami-
seen.
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Esimerkkinä nopeista marsseista taistelukentälle
mainittakoon 2. saksal. armeijakunnan marssi 18. 8. 1870
(Gravelotte). Komentava kenraali oli määrännyt lähdön
Pont. a Mausson'ista 18 p:ksi 2,00 a. p. Voidakseen nou-
dattaa tätä määräystä täytyi osan 4. jalk. div.lähteäliik-
keellejo 17 p:nä11,00i. p, Kun armeijakunta18 p:vu illalla
saapui taistelukentälle Gravelotten luo, olivat joukot mars-
sineet keskimäärin 45 km, osa 4. div. 5 km enemmän. En-
nen Pont. a Mausson'iin tuloaan oliarmeijakunta jo suo-
rittanut pitkiä marsseja sekä ilman riittävää yölepoa läh-
tenyt täältä. Ilma oli polttavan kuuma, vettä ja ruokaa
ei juuri saatu. Jotkut pataljoonat olivatBuxieress'inluona
alkaneet keittää ruokaa, mutta eivät saaneet sitä valmiiksi,
ennenkuin tulikäsky jatkaa marssia taistelukentälle. Gra-
velotten luo saapui myöskenraali v. Moltke esikuntineen.
Kenraali v. Steinmetz liikkumattomana kuinkiveen hakat-
tuna piti rinnallaan maantiellä torvensoittajan, joka yhtä-
mittaa puhalsi merkkisoittoa kaikki, kaikki eteenpäin". Komen-
tava kenraali ja divisioonankomentaja huusivat ensimäi-

pataljoonilleinnostavia sanoja kehottaen heitä rientä-
mään, koska aurinko pian laskee. Niin saapui 2. A. K.
useidenkorkeiden johtajain silmäin edessä taisteluun. Kun
Gravelotte'n luona päästettiin liput liehumaan ja soitto-
kunnat puhalsivat,menivät pataljoonatrumpujen päristessä
taisteluun huutaen h urraata", niin ettei se tuntunut tule-
van kuivista, janoisista kurkuista.

2. 12. 1870 suoritti saksal. jalk. rykm. 21, ehtiäkseen
taisteluunChampigny'n luona, 49 km ilman tilaisuuttakeit-
tämiseen. Monet jäivät kuitenkin jälelle tahi raahautuivat
vaan vaivoin eteenpäin, mutta marssi tuli suoritetuksi ja
rykmentti saapui täysin taistelukykyisenä määräpaikkaan.

Mainittava on IX A. K:n pikamarssi Bloi'sta Orle-
ans'in luo 16 ja 17. 12. 1870; 75-82 km 33— 36 tunnissa.
Jalkaväki oli kuitenkin sulautunut divisioonan vahvuiseksi.
Joukko oli jo kestänyt kovia marssi- ja taistelurasituksia.
Monella ei ollut lainkaan, toisilla aivan rikkinäisiä jalki-
neita tai puukenkiä. Tie oli sateen ja pitkäaikaisenkäy-
tön vuoksi hyvin huono ja paksun liejun peittämä. Jou-
koilla oli jo aamupäivällä 16 p:nä rasittavia liikkeitä ko-
koontuessaan. Kaksi- tai kolmituntisen pysähdyksen jäl-
keen sateen pehmittämällä kerään tyniispaikalla lähdettiin
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matkaan klo 15 i. p. ja marssittiin vielä 30 km. Ylen täy-
dessä majapaikassa vietettiin lyhyt yölepo ja jatkettiin
taasen matkaa, nauttimatta muuta kuin kahvia. Joiden-
kuiden selkälaukut otettiin ajoneuvoille. Useista pataljoo-
nista ei kuitenkaan jäänyt ketään jälkeen. 4000 hevosesta
jäi 13. Aamupäivällä18 p:nä oli armeijakunta taisteluval-
miina.

Saksalainen etujoukko Calombeyn luona 14. 8. 1870.
VII. A. K:n etujoukko — 26. J.Pr.(J.R. 15 ja55),

Jääk. 9, Hus. R. 8, 2 pattr. — oli 14. 8. keskipäivällä
Laguenexin luona kenraalimajuri vapaaherrav. d. Goltzin
johdolla. Etujoukon johtaja sai omien huomioittensa sekä
etujoukon ratsuväen ilmoitusten perusteella sen varman
käsityksen,ettäranskalaisetperäytyivätvastapäätäCalombey— Bomy kukkuloilla olevista asemistaanMetziinpäin. Sen-
tähden katsoi etujoukon johtaja, jolla ei ollutminkäänlaisia
määräyksiä, täytyvänsä toimia itsenäisesti ja nopeasti.
Hyökkäyksen viivytteleminenlähempienmääräyksien saa-
miseksi, ei ollut tarkotustaan vastaavaa. Divisioonan
komentaja ja komentava kenraali eivät olleet saapuvilla
etujoukossa ja senaikaisten ilmoitusvälineiden kautta oli
heitä vaikea saada nopeasti paikalle. Yritys antaa isku
vihollisellejahidastuttaahänenperäytymisliikkeitäännäytti
yleisen,kenraalin tunteman sotatilanteen mukaan oikeute-
tulta, strateegisiinolosuhteisiin katsoen suotavaltakin.

Sitäpaitsi päätti etujoukon johtaja hänestä oikealla
olevien I.A.K:n etujoukkojen hälyytyksestä, että sielläkin
oli jotain tekeillä ja valmistauduttiinhyökkäykseen. Klo
3,30 i.p. lähti hän siis liikkeelle, ilmoitti päätöksestään
omalle divisioonalleen ja pyysi I. A. K:taa ja hänestä
vasemmalla olovaa 1. rats. divisioonaa tukemaan häntä.

Kenraali v. d. Goltz'in tarkotuksena oli ottaa onsin
haltuunsa ainoastaan asemaCalombeyn luona. Mutta täällä
kohtasikin hän melkoisen vahvan vihollisen, joka vähitel-
len pani taisteluun melkein kokonaisen armeijakunnan ja
valmistautui ottamaan takaisin tuon rohkean hyökkääjän
valtaaman alan Calombein länsilaaksossa.Mutta kun tämä
vaarallinen taistelutilanne noin 5,30 i. p. syntyi, oli saksa-
laisten puolella jo apua tulossa taistelukentälle: idästäkii-
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rehti 13. divisiooniin jäännös, sillä aikaa, kun I A. K. kii-
rehti pohjoisesta suurimmalla nopeudella ja antautui täy-
tölläinnolla taisteluun.

VII. A. K:n esikunta oli 4,20 i. p. saanut ensimmäi-
sen ilmoituksen siitä, että etujoukko seurasi peräytyvää
vihollista, 4,15 tuli toinen ilmoitus, että etujoukko oli jou-
tunut vakavaan taisteluun. Kenraali v. Bliimer pyysi
samassa ilmoituksessasaada lupaa*2ö. j.prikaatillaseurata
25. j. prikaatia, jonka hän juuri oli pannut liikkeelle.
Kenraali v. Zastrow (komentava kenraali) ei armeijan
yleisesikunnan järjestelyihin katsoen pitänyt hyökkäystä
linnoitukseen päin sopivana. Valmistautuakseen kuitenkin
kaiken varalta lähetti hän nyt myös 14. divisioonalle ja
armeijakunnan tykistölle käskyn marssia taistelukentälle ja
lähti sinne itsekin. Täällä huomasi hän heti, että taistelu
oli saanut vakavan leiman ja ettei sitä käynyt enään kes-
keyttäminen.

Siten sukeutui iltatunneilla. I. ja VH. A. K:n yleinen
hyökkäys, joka oli johtunut VII. A. K:n etujoukon johta-
jan itsenäisestä päätöksestä. Kenraali v. Steinmetzei tosin
hyväksynyt alaistensa toimenpiteitä ja toi joukkonsa yöllä
takaisin Calombey— Novilly linjan taakse — mutta tuota
suurta menestj^stä kyettiin vasta seuraavana päivänä oikein
arvostelemaan, kun huomattiin, että hyökkäys oli todella-
kin pidättänyt Bazainesin armeijan. Jos ylemmät johtajat
olisivat tahtoneet sitoa tuon itsenäisen toiminnan etulin-
jassa, niin ei olisi ollut muuta neuvoa kuin antaa ehdotto-
mat käskyt ja olla itse etulinjassa. Nykyisin suovat säh-
kölennätin ja puhelin useimmissa tapauksissa yljohtajien
sekaantumisen asiaan

—
mutta niin ei ollut vieiä 1870.

Taistelu Calombey— Novillyn luona oli syntynyt sak-
salaisten johtajien toimintahalusta, vastuunalaisuusinnosta.
Jos nämä ominaisuudet joidenkin korkeampien johtajien
mielestä olivatkin menneet liian pitkälle, olivat no kum-
minkin olleet menestyksen perusehdot ja ovat niitä yhä
vieläkin. Siismieluumminnäiden ominaisuuksienliiallisuutta
johtajissa, kun puutetta, niin paljon kun onkin varottava,
ajattelematonta menettelyä.
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Porrastus molem- I Porrostus yhdelle , Eteeupäin-
mille sivustoille sivustolle porrostus
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Korjauksia.
(Painovirheet korjatkoon lukija itse.)

IOsa.

Siv 41, 6:s riviylhäältä on:Komennettu: Aliups.Elo Ber-
liniin pitää olla: Komennettu: Aliups. Elo Ber-
liniin j. n. e.

41, 8:s rivi ylhäältä on: Keittiössä:LammiII(7.),
Jurvonen (8.), pitää olla: Keittiössä:LammiII
(7.), Jurvoneu (8.) j. n. e.

41, 9:s rivi ylhäältä on: Hevosmiehinä: Koivisto II
(1.), Kähärä (5.), Haahto (7.), pitää olla: Hevos-
miehinä: Koivisto II(1.), Kähärä (5.), Haahto
(7.) j. n. e.

41, 8:s rivi alhaalta on: Toimitusaliupseerit:Ström-
berg (2.), Lemberg (7.), Saari (10.), pitää olla:
Toimitusaliupseerit: Strömberg (2.), Lemberg(7.),
Saari (10.) j. n. e.

42, sareke Vääpelit: Läsnä pitää alimaisenviivanalla
olla 1.

">">

86, 10:s rivi alhaalta on: kiväärivartio, pitää olla:
kiväärivartija.

138, 15:srivi alhaalta on: Kiväärieteen — päin!pitää
olla: Kivääri eteen — vie!

101, 7
—
9:srivialhaaltaon: Komppaniarintaniaanoike-

alle (vasemmalle) — mars! mars! (mars! mars!)
pitää olla: Knmppauiarhitainaan oikealle(vasem-
malle)

—
mars! (mars! mars!).

139, 4:s rivi ylhäältä on: signaalilla,pitää olla: merkki-
puhalluksella.

212, l:nen rivi alhaalta on: (kuva 28), pitääolla: (ku-
va 28 a).

254, 12:srivi alhaaltaon: yhteentörmäystaistelu,pitää
olla: kohtaustai&telu.

o

265, 9:s rivi alhaaltaon: osasta 8., pitää olla: sivuilta
238—250.

'3
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iSiv 287, lli:s rivi ylhäältä on:
nopeus.

295, 17:srivi ylhäältä on:
itkukäaigranaatti.

308, s:s rivi ylhäältä on:

lentonopeuspitää olkialku-

iskukäsigranaattipitää olla:

käännös, pitää olla: kierto.
308, 13:srivi ylhäältä on: Yksittäinen (kaksittainen)

murto oikealta (vasemmalta) — mars!
308, 24 rivi ylhäältä on: avaus, pitää olla: etäisyys.
309, 1 rivi ylhäältä on: avaus, pitää olla: etäisyys.
309, 3 rivi ylhäältä on: koko (puoli) rataa", pitää
309, 4 rivi ylhäältä on: Rata pituussuuntaanleikkaa.
309, 11 rivi ylhäältä on: Ympyrän vaihto.
312, 19— 20 rivi ylhäältä on: ,,ottaa joka sysäyksen",

pitää olla: ottaa, ottaa joka toisen sysäyksen".



Korjauksia.
2. Osa.

Sivu 1 rivi 10 sanakaarneenmuotoiseBBa" on oleva: kaa-
renmuotoisessa.

1 „ 20 sana ..kiväärissä," on oleva: kiväärireessä.
3 kuv. 2 kohta hon oleva suuntausvivun pultti.
4 rivi 11 sana liikku-" on oleva: liuku.

10 10 sana ,,joustavan" on oleva: joustimella va-
rustetun.

13 5 sana ,,pultti" on oleva: putki.
18 „ 3 sana kammiopultti" on oleva: kammin-

pultti.
31 „ 32 sanat panoslaatikko 16, jolloin vyöon

tarpeeton," on oleva: panoslaatikko, josta
vyökulkee välittömästikivääriin.„ 32 „ 9 luku 98" on oleva: 08.„ 47 24 sana m:stä" on oleva: miestä.

50 29 sana viiva 3" on oleva: kuva 21.
56 9 sana raamit", raamit" on oleva: kehykset.
58 „ 11 luku 96" on oleva: 90.
59 3 luku 2r>:,ssa" on oleva: 24:ssä.
59 „ 6 luku 24:ssä" on oleva: 2fi:ssa.„ 60 „ 18 luku 48" on oleva: 8.
74 19 sanakorkeussivut" onoleva:korkeusvivut.
93 23 sanat ,,»Syöksy ylös"on oleva:Syöksyyn!

—Ylös!
95 4 sana lukonnastin" onoleva: lukonnostin.

103 „ 20 luku 98" on oleva: 08.
100 „ 32 sanan ,,komppaniassa1' jälkeen tulee olla:

011",
108 „ 30 luku 2)" on oleva: a).
109 11 sana k oventamista" on oleva: kaventa-

mista.
115 18 sanan ,,taaksepäin" asemasta on oleva:

eteenpäin, vedetään vyöstä ja lyödään
taaksepäin.„ 134 „ 0 sanan pitäen" jälkeenonoleva: 6.

138 „ 3 sanaetuoikeaan" onoleva:etuvasempaan.
143 „ 29 sana Seis" on oleva: Pysähdys.„ 151 „ 3 luku 98" on oleva: 08."










