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B. Eri aselajien taktiikka.
2. Konekivääritaktiikka.

Konekiväärin kehitys.
Kokeet muodostaa jalkaväenkiväärin tulivoima kone-

maiseksi vaikutukseltaan ja laittaa täten aseita» joilla olisi
huomattavampi ampumisnopeus ja suuri osumisvarmuus,
ovat peräisin Pohjois-Ameriikan orjasodasta 18(>l aina vuo-
teen 1804 saakka, jolloin taktillisesta ja teknillisesti alettiin
käyttää hyväksi takaaladattavien kiväärien hyviä puolin.
Ensimäinen tämänlaatuinen aseoli Gattling-kiv&ävi. Siinii
oli G toisiinsa sidottua piippu;!, jotka liikkuivat takapäässä
olevan rummun ympäri, missä patruunat olivat. Tämä am-
pui 90 laukausta minuutissa.

Samanlaatuinen ase kuin edellinen oli ranskalainen
mitrailleUSe, joka ei kuitenkaan vastannut sille asetettuja
.suuria toiveita. Yhdistettyinä tykistöönolivat mitrailleuso-
patterit lyhyessä ajassa saksalaisen tykkitulen kukistamat.
Kun huomioiden teko oli puutteellista ja riittämätöntä, ei
tulenjohtokaan voinui asetta käytettäessäolla tarkka. Sitä-
paitsi ei aseella saavutettu toivottu;1, osumavarmuutta eikä
riittävää hajoitusta leveys- ja syvyyssuuntaan. 1870— 71-
-sodan jälkeen keksittiin useita uusia lajeja, joissa kuitenkin
kaikissa oli ranskalaisen mitraillousen virheet.

Maxit/tiu keksintö (1883) kulki aivan uusia ratoja,
jotka savuamattoman ruudin käytäntöönottamisenjälkeen
veivät toivottuun maaliin. Hän käytti hyväkseen takaisin-
sysäystä lataamiseen, laukaisemiseen, hylsyjen poistamiseen
ja jälleenlataamiseensaavuttaen täten keskeymättömänpat-
ruunain syöttämisen kautta 400 laukauksen tulinopeuden
minuutissa. Käyttämällä sysäyksenvahvistajaasaadaan sak-
salaisissa konekivääreissä tulinopeus 600— 700 minuutissa.
Aseen etuja olivat sitäpaitsi osumisvarmuus ja pionikaliibe-
risten kiväärien luotiradan laakuus (fasaussi), joitten vaiku-
tus kohosi sentakia, että ammuttaessa, suihkun siirtämi-
nen sivu- ja syvyyssuuntaan oli mahdollinen.
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länsimaisen kerran osottautui maximkiväärikelvolli-
seksi aseeksiviimevuosikymmeniensiirtomaasodissa. Niinpä
50 miestä 4 maximkivääriä käyttämällä torjui englantilais-
ten sotaretkelläMatabeleja vastaan 5000 mustan hyökkäyk-
sen. 2:n tunnin kuluttua makasitaistelukentällä15000 kuol-
lutta. — Afganien sotaretkellä 1895 niittivät englantilaiset
konekiväärit Malakanda-sodan puolustajat sadottain kuoli-
aaksi. — iSuuremoisin menestys maxhn-kivääreillä oliSu-
dan-sodassa v. 1898. Täällä torjui 20 kivääriä fanaattisten
dervischien hyökkäyksen Omdurmanin luona, niinettä puo-
lessa tunnissa makasi 12,000 kuollutta tantereella. Silloin
kävi selville, mikä suunnaton fyysillinen ja moraalinenvai-
kutus maximkiväärien massatulella on tiheisiin maaleihin.

" Lähetystö-kaupunginosaa puolustettaessa Pekingissä v.
1900 teki yksi itävaltalainen skoda-konekivääri huomiota-
herättäviä palveluksia. — Etelä-afrikkalaisessasodassa buu-
rien käsissä ovat ne uudelleen osottautuneot välttämättö-
miksi aseiksi myöskin puolustuksessa pieniä, mutta tiheitä
hyökkääjän maaleja vastaan. Lounais-Äfrikan sodassa 1904
—06 on k. k. ollut saksalaisten arvokas, usein ratkaiseva.
ase; vahvahermoiset hererot pelkäsivät konekivääriä enem-
män kuin shrapnelli-tulta.

Täydellisen, suurisuuntaisen sotakuntoisuudensaavutti
uusi ase venäläis- japanilaisessa sodassa. Tämä käy jo siitä
seikasta selville, että molemmat puolueet lisäsivät koneki-
vääriensä lukumäärää sodan kestäessä. Venäläisillä oli (paitsi
linnoituskonekivääreitäänPort-Arthurissa jaWladiwostokissa)
sodan alussa sotanäyttämöllä olevilla joukoilla 5 konoki-
vaärikomppaniaa, Mukdenin luona 88 kivääriä. .Japanilai-
silla, joilla alussa oli vain 4:ssä divisioonassa (> kivääriä kä-
sittävä osasto, oli Mukdenissa 200, sodan lopussa yli 300
kivääriä. Joka divisioonalla oli lopuksi k. k.-osasto, sitä-
paitsi oli useampia osastoja ylijohtajan luona- valmiina eri-
koista käyttöä varten.

Venäläiset käyttivät konekivääreitään pääasiallisesti
puolustuslinjojen ulkonevissa pisteissä, joista edessä oleva
alue voitiin ottaa, tulen alaiseksi joko suoraan tai sivustasta
tahi edessä olevat esteet mahdollisen hyökkäyksensattuessa.
Tällöin asetettiin k.-k:l sirpaleenkestäviinsuojakammioihin
ja naamioitiinhyvin. Kiväärit jaettiin joukkueittain tai pi-
dettiin valjastettuina reservissä, että olisi mahdollista viedä
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ne ratkaisevassa silmänräpäyksessä sinne, missä ylivoimai-
nen tuli oli tarpeen. Sen tapainen käytäntö onnäyttänyt,
että konekivääreillä tärkeissä taistelutilanteissa on usein
ratkaiseva merkitys. Erikoisesti tulella aivan lyhyimmillä
etäisyyksillä on usein olluthävittävä vaikutus, esim. tor-
juttaessa japanilaisen prikaatin Nambun hyökätä 7. 3.
1905. — »Meidän peloittavimmatvihollisemme", kertoiNogi
hyökkäyksistä 203 m kukkulaa kohtiPort-Arthurin edus-talla, olivat 100 m venäläisten juoksuhautojen edessä ole-
vat piikkilankaesteet, jotka olivat yöllisissä hyökkäyksissä
häikäisevien valonheittäjien räikeästi valaisemat ja alinomaaratisevan, kuolettavankonekivääritulen peittämät."

Muuten ei venäläinen pyöräjalustalla ja suojakilvellä
varustettu konekivääri huolimatta hyvistä ampumateknilli-
sistä ominaisuuksistaan, ole senvuoksi erikoisesti puolusta-
nut paikkaansa,koska setarjosi liiansuurenmaalintykistölle.

Japanilaisilla konekivääreillä on melkein kauttaaltaan
edullisia ominaisuuksia. Ne olivat rakennetut siltä varalta,
että ne voi ottaa pois jalustalta, asettaa rekeen ja miehistö
tai yksityiset hevoset voivat ne kuljettaa paikoilleen,missä
niitä tarvittiin. Ne seurasivat tällä tavoin jalkaväen hyök-
käystä, jolloin kävi selville, että hyökkäyshengessäkasva-
tettu joukko kuljettaessaan mukanaan konekivääreitä ei
vitkastele eteenpäin kulkiessaan. Niitä käytettiin hietapus-
aien taa kätkettyinä, voitettujen alueiden puolustamiseen,
syöksyjen valmistamiseen, erikoisesti pakoittamaan vihol-
lista pysymään kätköissään, kun oli kysymys tulen vah-
vemmuudesta. Ennen rynnäkköä lakasi japanilainenkone-kiväärituli venäläiset juoksuhaudat ja niittikaikki alas,mikä
vain uskalsi näyttäytyä. Samassa sodassa tulivat japani-
laiset siihen tulokseen, että on edullisinta jakaa konekivää-
rit kaksittain tai Kolmittainpataljoonille tai rykmenteille.
Täten ne ovat heti siellä käyttövalmiina,missä kuumin
taistelu vaatii erikoista voimainlisäystä.

Konekiväärien tärkeästä, jopausein ratkaisevastamer-
kityksestä Balkanin sodassa v. 1912 on olemassa useita sil-
minnäkijäin todistuksia. Erikoisesti herättää huomiota se
moraalinen vaikutus, mikä niillä monessa tämän sodan tais-
telussa oli, samoinkuin japanilaistenkonekivääreilläolivenä-läisiin. Kuvaava esimerkki tästä on Manoliassan taistelu
17. 12. 1912, missä turkkilaiset ja kreikkalaiset olivat tais-
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telleot 3 päivää erään kylän omistamisesta. Turkkilaisilla
oli 12 saksalaistamaxim-, kreikkalaisilla8 sch\varzlose-kone-
kivääriä. Kummallakinpuolellaottivat nämä melkein kes-
keymättä osaa taisteluun; kreikkalaiset ampuivat kerran
yhtämittaa 17 minuuttia. Tappiot olivat erittäin suuret
käsittäen noin 25% taisteluunosaaottaneista joukoista. Sil-
loin päättivät kreikkalaiset ottaa konekiväärinsä erääseen
takanapäin olevaanasemaan, mihin jalkaväenkin myöhem-
min piti tulla. Konekiväärijoukkueet peräytyivät asemasta
täydelleen toisistaan riippumatta, ja melkein samassa sil-
mänräpäyksessä kadotti samalla paikalla taisteleva jalka-
väki kaiken pontensa alkaen peräytyä epäjärjestyksessä.
30:ssä minuutissa kaatui kreikkalaisilta 1000 miestä. Aino-
astaan siten saatiin jalkaväki jälleen kääntymään rintamaan,
että konekiväärit ottivat aseman siellä, missä peräytyvä
jalkaväki ne saavutti.

Jo ennen nykyisen suuren maailmansodanalkamista
lisättiin kuumeisella kiireellä konekiväärienlukumäärää kai-
kissa eurooppalaisissasotajoukoissa, sillä tämän vuosisadan
alussa käydyt sodat olivat kyllin selvästi osottaneet niiden
olevan korvaamattomia aseita nykyaikaisessa taistelussa.

Joskin konekiväärien lukumäärän lisäämisen välttä-
mättömyys myönnettiin kaikkialla, olivat ja ovat nytkin
vielä mielipiteetniitten kuuluvaisuudestamäärättyihin osas-
toihin erilaiset. Paikoinpidetään niitä komppanioittani tai
osastoittain yhdessä, paikoin uskotaanniillä olevan enem-
män menestystä jakamalla niitä 2, 3 tai 4 eri osastoille.
Myöskin kysymys pitääkö valjakossa olla 2 tai 4 hevosta,
onko edullisempaakäyttää kuljetukseenkantojuhtia, taiste-
lussa ihmiskäsiä, saa erilaisia vastauksia. — Konekiväärin
teknillisiin kysymyksiin suhtaudutaan myöskin hyvin eri
tavalla. Nykyisistä monista konekiväärimalleista ja systee-
meistä pitää toinen valtio toista, toinen taas toista parem-
pana; moni on omaksunut kaksikin systeemiä. — Seuraa-
vat näkökohdatovat mittapuuna arvosteltaessa konekivää-
rien teknillisiä ominaisuuksia: 1. liikkuvaisuus ja keveys;
2. kestävä tuli piipunkuumenematta, osumisvarmuudensäi-
lyminen, höyryn kehittyminen; 3. ampumavarojen runsas
mukanakuljettaminen; 4. lataamishäiriöiden välttäminen,
käyttökelvottomiksi joutuneiden osien, erikoisesti kuu-
mentuneen piipun nopea vaihtaminen.
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Mikä ääretön sekä moraalinen että suorastaan tuli-
aseena vaikuttava, päivä päivältä kasvava merkitys kone-
kivääreilläonnykyisessämaailmansodassa,käy selville yksin-
omaan"niiden huikeasta lukumäärän kasvamisesta. Sodan
alkaessa oli jokaisellasaksalaisellaratsuväkidivisioonallaoma
konekivääri ja taas kullakin jalkaväkirykmentilläja jääkäri-
pataljoonalla oma konekiväärikomppaniansa. Tämä määrä
olisi kuitenkinollutaivanriittämätönvastaamaan niitä vaati-
muksia, mitänykyinen sodankäynti asettaa. Paitsi sitä. että
Saksansotaväessä jokainen jalkaväkipat.mahdollisuudenmu-
kaan koetetaanvarustaa yhdellä, jokainen jääkäripat. kah-
della konekiväärikomppanialla, kussakin komppaniassakuusi
kivääriä 08, on nykyisessaasemasodassa vähänkään tärkeäm-
miltä ja uhatummilla paikoillakonekiväärcitä melkein vieri
vieressä, niin että yksi komppania pataljoonaa kohti tällai-
sissa tapauksissaon aivan liian vähän.Tämän aseenkasvavaa
merkitystä tässä sodassa todistaa myöskin monien uusien
pääasiassa kevyempien mallien keksiminen ja. käytäntöön-
ottaminen. Saksassa on tämä kevyt malli niineltäänk. k.
08/15; G kivääriä miehistöineenyhdistetään n. s. jalkaväki-
konekiväärijoukoksi. Nämä kuuluvat suorastaan jalkaväki-
komppanioihin seuraten niitä kaikkialla mukana. Kauttaal-
taan koko armeijassa ei näitä joukkoja vieläole, vaanaino-
astaan taktillisesti tärkeissä paikoissaolevilla komppanioilla,
suurimmaksi osaksi Ranskan sotanäyttämöllä.

Yleinen käytäntö.
Vastaten laajaa ja monipuolista käytäntöä, on

konekivääreistä muodostettu erilaisia tarkotuksia
varten erilaisia järjestöjä. Nämä eroavat toisistaan
ennen kaikkea kuljetustapaansa nähden, viimeiset
muodot myöskin aseen laatuun ja kokoon nähden.

Itsenäisesti toimivat ratsuväkiosastot tarvitse-
vat konekivääreitä tulivoiman vahvistamiseksi sa-
moinkuin jalkaväkikin. Kuluinkin ratsuväkidivisi-
oonaan kuuluu (i k. k., jotka muodostavat k<me-
Mvääriosaston (K. K. O.), jonka, voidakseen seurata
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ratsuväen nopeita liikkeitä, täytyy olla liikkumis-
voimaansa nähden tarkotuksenmukaisesti varus-
tettu. Tämä käy mahdolliseksi, kun vaunut ovat
nelivaljakkoisia, ajajien ohjatessa hevosia satu-
lasta eikä vaunuistuimelta. Kiväärinjohtaja rat-
sastaa myöskin, joten vaunuissa on paikka neljälle
kiväärimiehelle ravia ja laukkaa ajettaessa. Kone-
Mväärikomppaniat (K. K. K.) sitävastoin liikkuvat
yksinomaan jalkaväen mukana eikä niiden siis
tarvitse olla Läheskään siinä määrin nopeita kuin
osastojen. Kaksivaljakko on niissä riittävä; ajaja
ja kiväärinjohtaja istuvat etuvaunun istuimella,
joten siis vain kahdelle miehelle on takavaunulla
sijaa (poikkeustapauksissa voidaan sijoittaa 4
miestä). N. s. jalkaväen konekiväärijoukko on
varustettu 0 kevyellä konekiväärillä 08/15, jotka
kaikki kuljetetaan samalla vaunulla. Tämä
vaunu kulkee sen komppanian mukana, jo-
hon se kuuluu; koko miehistökulkee jalkaisin. Ero
konekiväärikomppanian ja -joukon välillä on siinä,
että komppanian raskaat, vaunuilta poistetut kivää-
rit eivät voi seurata jalkaväen ampuinaketjua tais-
telussa, eritoten nopeassa syöksyttäisessä eteenpäin-
menossa, kun sitävastoin kevyet konekiväärit ovat
tarkotuksella rakennetut niin, että ne voivat seu-
rata ampumaketjun nopeimpiakin liikkeitä. Yksi-
kin mies on riittävä viemään sen asemaan ja lait-
tamaan sen ampumakuntoon sekä ampumaan sillä.
Sen osumisvarmuus rynnäkköetäisyydellä on erin-
omainen. Suuremmilla etäisyyksillä on koneki-
väärin 08 tarkkuus reen ja suuntauslaitteen vaiku-
tuksesta suurempi. Omien joukkojen yliampumi-
nen samoinkuin taistelu pitemmiltä etäisyyksiltä
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jää ensi sijassa k. k. 08 tehtäväksi. Tällaisissa ta-
pauksissa ei kevyen konekiväärin tehtävä suinkaan
ole korvata k. k. 08, vaan täydentää sitä kaikkialla,
missä jalkaväki tarvitsee nopeasti liikkuvaa voi-
maa tulensa tukemiseksi. — Kevyet konekiväärit
taistelevat niitten jalkaväkijoukkueitten puitteissa,
joillene periaatteellisestiovat jaetut,

Taistelu.
Koska syvyyshajoitus konekiväärissä on huo-

mattavasti pienempi kuin jalkaväenkiväärissä, niin
voi väärän tähtäimen valinnasta olla seurauksena
jogko tulen puolinainen vaikutus tai täydellinen
harhaanampuminen. Mutta käyttämällä oikeata täh-
täintä ja kohtalaista syvyystulta on vaikutus kak-
sinkertainen. Konekivääri on sen vuoksi oikein käy-
tettynä varma ase, erittäin oivallinen apu jalka-
väelle, kun tämän on saatava tulen ylivoima viholli-
seen nähden.

»Konekiväärien tulee tulellaan raivata tietä
voittoon. Pääasia on niille varma ampuminen
oikealta paikalta ja oikeata maalia vastaan."

Nopea maiseman arvosteleminen, asemapaikan
oikea valitseminen, etäisyyden oikea arvioiminen,
maalin nopea huomaaminen ovat jatkuvasti har-
jotettavia toimia, joita ilman konekivääriä voidaan
taistelussa käyttää yhtä vähällä menestyksellä kuin
toisia aselajeja tuntematta niiden taktillista käyttö-
tapaa." — Nämä ovat kokemuksia venäläis-japani-
laisesta sodasta 1904— 05.

Konekiväärien merkitys taistelussa perustuu
siihen, että ne tekevät johtajalle mahdolliseksi ke-
hittää erittäin lyhyessä ajassa ja kapealla alalla
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ratkaisevissa taistelutilanteissa niitä suurimman
tulivoiman.

Suorittamaan kauan, yhtämittaa kestäviä tais-
teluita, erikoisesti hyvässä suojassa olevia ampu-
maketjuja ja vihollis-konekivääriosastoja vastaan,
ovat konekiväärit vähemmän omiansa. Siitä huo-
limatta voi niillä, tekemättä piipunvaihtoa ampua
useampia tuhansia laukauksia, kun vain tarpeeksi
lisätään vettä. Tällöin pitää seuraava sääntö
paikkansa: taistelun alussa, s. o. kun vaippa ja vesi
ovat vielä kylmät, voi ampua 1000 laukausta, lisää-
mättä vettä. Taistelun jatkuessa, kun vaippa ja
vesi ovat kuumat, täytyy joka 500—1000 laukauk-
sen jälkeen vaippa täyttää uudelleen. Muodostuva
vesihöyryei saa näkyä, vaan kumiletku on huolel-
lisesti kaivettava maahan, jonne muodostuva vesi-
höyry imeytyy. Veden puutteessa ja jos maasta
alkaa jo nousta höyryä, on letku johdettava katti-
laan. Samalla piipulla voidaan ampua kaikkiaan
10,000— 12,000 laukausta; sen jälkeen on piippu
käyttökelvoton. Tavallisesti uusitaan piippu jo
8,000 laukauksen jälkeen. Tätä määrää ei taiste-
lussa voida ampua yhtäkyytiä, vaan on piipun
uusiminen tehtävä jo 4,000 laukauksen jälkeen.

Pitempien marssien jälkeen ovat kaikki pat-
ruunavyöt tutkittavat, vyöt ovat otettavat ulos laa-
tikoista ja erittäin tarkasti on katsottava, ovatko
kaikki patruunat chtä syvällä, että voitaisiin olla
aivan varmoja siitä, ettei ainakaan tästä johdu
mitään häiriöitä taistelussa.

Asemaa varten tarvitsee konekivääri erittäin
pienen alan, jonka vuoksi se voidaan kätkeä ase-
massaan erittäin hyvin ja peittää siten vihollisen
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näkyvistä. Välttämätön ehto on, jos mieli saavut-
taa menestystä, että miehistöymmärtää hakea ki-
väärilleen mahdollisimman vähän huomiotaherät-
tävän asemapaikan ja verhota sen tarpeen vaati-
essa ruoholla, turpeilla, risuilla y. m.

Yhdessä kasassa olevan konekiväärimiehistön
asema on omien tappioiden vuoksi epämieluista,
mutta välttämätöntä. Tämän vuoksi on kiväärin-
johtajan mahdollisimman nopeasti huolehdittava
suojasta tulta vastaan, mikä tapahtuu siten, että
luodaan valli eteen ja sivuille tai asetetaan suoja-
kilpi kiinni, joka verhoillaan näkymästä.

Suojakilvet, joiden käytäntöönottamistauseissa
sotajoukoissa ennen nykyisen sodan alkua pidettiin
välttämättömänä, lisäävät painoa ja tarjoavat mel-
koisen selvän maalin vetäen kohta vihollistulta
puoleensa. Sodan alussa varustettiinkin saksalai-
set konekiväärit suojakilvella, mutta jälkeenpäin
on sen käytäntösupistunut ennen kaikkea juuri sen
vuoksi, että se herättää liian paljon vihollisen huo-
miota ja toiseksi, jos mieli rakentaa se nykyistä ase-
vaikutusta vastaan suojaa tarjoavaksi, tulee sen
paino tavattoman suureksi.

Konekiväärin tulivoima ei kärsi siiliä määrin
tappioista kuin jalkaväen. Jopa silloinkin, kun
puolet miehistöstäon kaatunut, on sen tulivoima
sama kuin ennenkin, jos vain vettä ja ampumava-
roja on tarpeeksi.

Nopeimman menestyksen konekivääreille tuot-
taa yllättävä tuli väijytysasemasta. Kun asema on
muuta maisemaa korkeammalla, on omien joukko-
jen yliampuminen k. k. 08:11asen vähäisen syvyys-
hajoituksen vuoksi mahdollinen sellaisissakin tapa-
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uksissa, jolloin se ei jalkaväeltä enää kävisi päinsä.
Yliampumiseen on piipun oltava mahdollisimman
uusi ja virheetön. Jos sillä on ammuttu yli 4,000
laukausta, on sen hajoitus siksi suuri, että se on
uusittava tähän tarkotukseen. Yleensä on pyrit-
tävä hakemaan sellaisia asemia, mistä asemanvaih-
toa tekemättä mahdollisimman pitkäaikainen am-
puminen, saattamatta omia joukkoja sen kautta
vaaranalaisiki, käy päinsä. Tällaisia paikkoja ovat
juuri omien joukkojen takana tai niitten kohdalla
(ai sivustassa olevat kukkulat ja mäet tai yleensä
lähintä ympäristöään korkeammalla olevat paikat.
Tämmöisissä tapauksissa voivat tulla kysymykseen
talojen katot ja puutkin. Erittäin edullista on aset-
taa konekiväärit 08 rakennusten ullakoille ja lei-
kata kattoon sopivalle korkeudelle vaakasuora,
tarpeeksi leveä ja korkea (leveys I—21 — 2 m, korkeus
noin 15 cm) rako ampumista varten.

Koska ampumatarvemäärä on rajoitettu, am-
mutaan vain varmassa tulialueessa olevia vastus-
tajia. Mutta taistelutarkoituksen saavuttamista
varten täytyykin sitten käyttää tarvittava ampu-;
matarvemäärä. Maalin tiheä vaihtaminen on epä-
edullista tulen vaikutukselle, jonka vuoksi tulen
pirstomista on mahdollisuuden mukaan vältettävä.
Se maali, joka ensiksi otetaan tulen alaiseksi,
tuhotaan ensin kokonaisuudessaan; sen jälkeen, jos
tilanne vaatii, otetaan toinen maali tulenalaiseksi.
Löytyy kuitenkin tapauksia, missä maalin vaihta-
minen ennen edellisen maalin tuhoamista on vält-
tämätön. Esim. konekivääri joukkue ampuu tais-
telussa määrättyä osaa jalkaväen ampumaketjusta.
Tämän tueksi ilmestyy noin 100 m sen vasemman
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sivustan takana konekivääreitä. Luonnollisesti
suuntaa konekiväärijoukkueemme tulensa vaaralli-
simpaan vastustajaansa, viholliskonekivääreihin,
ennenkuin ne ovat ehtineet edes asemaankaan.

Varman tulialueen rajoja ei tietysti voi tarkal-
leen määrätä, sillä se vaihtelee maiseman ja sää-
suhteiden mukaan. Yleensä voidaan sanoa, että pys-
tyssä olevat ampumaketjut kärsivät huomattavia
tappioita 1500 m alkaen. Makaavia ampumaket-
juja ammuttaessa hyvien huomiosuhteitten valli-
tessa voi odottaa menestystä aina 1000 m lähtien.
Japanilaiset ovat saavuttaneet sodassa 1904— 05
suljettuja joukkoja vastaan hyviä tuloksia aina
2300 m etäisyyksillä. Tykistöä vastaan on menes-
tystä ainoastaan vinosti tai sivustasta tulevalla
tulella. Ratsuväkeä voi ampua mitä lupaavammin
jopa suorastaan vaunuilta.

Johtaminen taistelussa.
Rykmentin- ja pataljoonankomentajien, joiden

joukko-osastoon konekiväärikomppania kuuluu,
täytyy antaa K. K.K:n johtajalle tarkat tiedot tais-
telutilanteesta ja niistä tarkotuksista, joita hänellä
taistelun suorittamiseen nähden on. Samoin on
annettava määrättyjä käskyjä konekiväärien sijoit-
tamisesta taisteluun. Tällöinon otettava huomioon,
että konekiväärit muodostavat voimakkaan ja hel-
posti liikkuvan reservin, jonka vuoksi niitten aset-
taminen tulilinjaan on harkiten tehtävä. Sen vuoksi
onkin edullisinta jättää osa niistä odottamaantais-
telun kulkua lähellä sitä paikkaa, missä ne toden-
näköisyyden mukaan tulevat toimimaan. Nykyään
on saksalaisen jalkaväkirykmentin ja jääkäripatal-
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joonau esikunnassa n. s. konekivääriupseeri, K. K.
U. Tämän alituinen paikka on esikunnassa, missä
hän tekee ehdotuksia konekiväärien yleisestä käy-
tännöstä,selostaa niiden toimintaa ja järjestää am-
pumavarojen korvauksen rykmentin ja pataljoonan
puitteissa.

Niin kauan kuin konekiväärit eivät vielä ole
mukana taistelussa, on K. K. K:n johtajan paikka
sen joukko-osaston (esim. pataljoonan tai rykmen-
tin) komentajan luona, johon hänen komppaniansa
kuuluu. Täällä hän lausuu mielipiteensä koneki-
väärien tarkotuksenmukaisimmasta käyttämisestä,
tarpeentullen ehdottaa niitten käyttämishetken ja
paikan. Hänen tulee huolehtia tarpeellisesta tie-
dustelusta; esim.: hän antaa komppanian varus-
mestarin tiedustella edullisimman, vihollistulelta
suojassa olevan tien konekiväärivaunuille mahdolli-
simman lähelle tuliasemaa, tai paikka vaunuja var-
ten taistelun aikana j. n. e. — Komppanianjohtaja
antaa käskyn joukko-osaston johtajalta saamiensa
määräysten mukaan joukkueenjohtajilleen koneki-
väärien sijoittamisesta taisteluun ja tehtävistä tais-
telun aikana. Useimmiten määrätään joukkueet
erilleen taistelun ajaksi. Siiloin on yhä edelleen
komppanian]ohtajan paikka joukko-osaston johta-
jan luona, mistä hänen on valvottava joukkueiden
toimia ja tehtävä sekä huolehdittava ampumavaro-
jen, miehistön ja tarveaineiden korvauksesta. Jos
komppania on taistelussa jakamattomana, valitsee
hän paikkansa siten, että hän parhaiten voi täyttää
edellämainitut tehtävänsä. Siinä tapauksessa, että
on käytettävissä puhelin, kuten nykyisessä sodassa
käskyjen ja ilmoitusten nopeata välittämistä varten

Sotilaskiisikirja. n.Osa. 28
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useimmiten on asian Laita, tulee K. K. K:n huolehtia
sen kuntoon panemisesta.

K. k. 08 johtaminen taistelussa on kulloinkin
kysymyksessäolevan joukkueenjohtajan tehtävä. K.
k. 08/15 johtaa taas se jalkaväkijoukkueenjohtaja,
jonka joukkueen puitteissa nämä taistelevat. Nämä
ovat vastuunalaisia kiväärien tarkotuksenmukai-
sesta sijoittamisesta, niitten yhteisvaikutuksesta,
siitä että jalkaväki ja konekiväärit täydentävät toi-
siaan, samoinkuin ampuinavarojen y. m. korvauk-
sesta joukkueen puitteissa.

Näitä näkökohtia silmällä pitäen on hänen va-
littava paikkansa taistelussa. Sen voi useimmiten
sanoa olevan kivääreitten keskivälillä, vähän taka-
napäin,mistä hän parhaiten voi nähdä vihollisen ja
kivääriensä toimet. Jos kiväärinjohtajat eivät ole
yhtä kehittyneitä ja luotettavia toimissaan, on jouk-
kueenjohtajan oltava lähempänä sitä kivääriä,
johonhän vähemmän luottaa. -- Kiväärinjohtajan
täytyy olla kasvatettu mieskohtaiseen päättäväisyy-
teen ja työtarmpon, sillä hänen kädessään on hänen
kiväärinsä tulenjohto.

Konekiväärien käyttäminen taistelussa jouk-
kuetta pienemmissä osastoissa, siis kiväärittäni ei
ole osottautunut edulliseksi. Sillä siellä, missä niitä
tarvitaan, on niiden esiinnyttävä kaikella voimal-
laan ja varmasti. Tämän edellytyksenä on luon-
nollisesti, että samaan kokonaisuuteen kuuluu vä-
hintäin kaksikivääriä, jotka tukevat, tarpeen tullen
korvaavat toinen toisiaan. On nimittäin otettava
huomioon, että toinen kivääreistä joko miehistön tai
koneen itsensä vahingoittumisen vuoksi voi joutua
taistelun ulkopuolelle; silloin on ainakin toinen
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vielä jalolla. Toiseen kivääriin voi syystä tai toi-
sesta tulla ajoittainen häiriö,on osiin, tehtävä pii-
punvaihto hetkellä, jolla mitä vaikuttavin tuli olisi
tarpoen; sillä hetkellä on toinen jalolla, joten tulen
vaikutus oi täydellisestipääse lakkaamaan.

Hyökkäys.

Hyökkäyksessä tulee konekiväärien tulellaan
tukea jalkaväkeä sen taistellessa itselleen tulen yli-
voimaa, ne pakottavat vihollistulen vaikenemaan
edellämainitunlaisista asemista helpoittaen siten jal-
kaväen etenemistä aina vihollisaseinaan saakka.
Tämän vuoksi on niiden mentävä vaikuttavalle tiili-
etäisyydelle vihollisesta. Voimien säästämiseksi
suoritetaan tämä läheneminen niin kauan kuin
mahdollista vaunuilla käyttäen hyväkseen teitä.
Kun on saavutettu se paikka,niisiä vaunut eivät voi
enää huomiota herättämättä mennä eteenpäin, irroi-
tetaan kiväärit vaunuista ja otetaan niin paljon
vettä ja ampumavaroja mukaan kuin taistelutarve
vaatii. Tällöin pidetään silmällä, missä määrin
ampumavarojen kuljettaminen vaunuilta taistelu-
linjaan on mahdollinen ja mitä vaikeammalta se
näyttää, sitä enemmän täytyy ensi kertaa asemaan
mennessä joka miehen ottaa kantamusta. On myös-
kin otettava huomioon, ettei liiaksi kuormiteta-mie-
histöä, vaan otetaan painoa matkan pituuden mu-
kaan niin paljon, ettei siitä osaa tarvitse heittää
lielle eikä miehistö sen kantamisesta ylenmäärin
rasitu. Tämän järjestää yleensä komppanian- tai
joukkueenjohtaja.

Jatkuvan etenemisen laatu riippuu vallitse-
vista olosuhteista, vihollisen käyttäytymisestä ja

28*
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maisemasta. Aina on vältettävä, ettei vihollinen
huomaa konekiväärejä sellaisinaan, sillä jos niin
käy, joutuvat ne heti tulen alaisiksi, jolloinniiden
osanotto taisteluun voi estyä. Päästäkseen huomaa-
matta eteenpäin on usein erittäin edullista antaa
konekiväärien 08 kulkea jalkaväen ampumaketjun
mukana.

Tuliaseman valitseminen on joukkueenjohtajan,
harvemmin komppanianjohtajan tehtävä. Tämän
tekee hän siten, että hän mieskohtaisesta jos mah-
dollista etukäteen ottaa selville sen paikan luonteen
ja laadun, mihin hänen joukkueensa on määrätty.
Tämän tehtyään voi hän edullisimmin määrätä ase-
man kivääreilleen, jotka hänen käskystään tai mer-
kistään saapuvat paikalle. Aseman täytyy olla
siten valittu, että konekiväärit 08 voivat siitä kes-
keymättä tukea jalkaväen hyökkäystä olematta
pakoitetut heti kohta tekemään asemanvaihtoa.
Kuten jo ennen mainittiin, tulee tällaisten asemien
olla joko korkeammalla kuin etualan lai sivustassa,
eitä on mahdollista ampua joko omien miesten yli
lai editse. Jos asema on 3— 5 m oman jalkaväen
läpikäytävää aluetta korkeammalla, on se aivan
riittävä mainitun tarkotuksen saavuttamiseksi.
Erittäin edullinen on asema silloin, kun vihollinen
ei ole tasangolla, vaan myöskinkorkeammalla kuin
väli-alue, koska silloin konekiväärin suihkun peittä-
mä ala lyhenee ja ampumisvarmuus suurenee.

Jos tämäntapaisia asemia ei tarjoudu, täytyy
k. k:n 08 jatkuvasti edetä niitten jalkaväkiketjujen
mukana, joille ne ovat määrätyt, Tarpeen vaa-
liessa on näitten seurattava jalkaväkeä myöskin
syöksyttäisessä eteenpäinmenossa, käyttäydyttävä
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siis samoin kuin k.k:t 08/15 säännöllisesti tekevät.
Kun oma jalkaväki on tullut kyllin lähelle

vihollista,niin taistelee osa konekivääreistä 08 mitä
kiinteimmässä yhteydessä jalkaväen kanssa seuraa-
malla sitä mahdollisimman lähelle vihollisen linjaa
ja murtauduttaessa vihollisen asemaan ovat heti
valmiit miehittämään valloitetun paikan puolustaen
sitä jokaiselta vihollisen vastahyökkäykseltä. Toi-
nen osa konekivääreistä asetetaansiten, että ne voi-
vat ampua mahdollisimman täydellisesti syrjätulta.
Vuorotellen edetessään, toistensa tulen suojaamina
saapuessaan mahdollisimman lähelle vihollisen ase-
maa, voivat k. k:t 08 täydellisimmin käyttää hyväk-
seen onnistuneesta hyökkäyksestä johtuvia etuja
miehittämällä ensiksi vihollisiin]'an ja antaen siitä
tuhoavaa, tulta peräytyvälle viholliselle.

Kuvaava esimerkki konekiväärien, oikeasta käyt-
fätnisestä sekä niitten tehtävästä hyökkäyksessä on seu-
raava tapaus 5 japanilaisen divisioonan taistelusta Muk-
denin eteläpuolella 1. !i. 1905. Kylät Lidjavvopeng ja
Wancljawopeiig olivat venäläisten miehittämät ja japanilai-
set rykmentit 11. ja 21 hyökkäsivätniidenkimppuun-. Ryk-
mentti 21 eteni harvassa ampumaketjussaaaltoaallonperässä
Chanjitosta ja Koshihosta lähtien näitten kylien pohjois-
puolella olevaan vanhaan vesiuomaan saakka, missä se ollen
700 m etäisyydellä vihollisesta avasi tulen. Vihollinen vas
tasi vilkkaasti Wandjawopengin kivenkoviksi jäätyneiden
saviinuurien ja juoksuhautojen ampuma-aukoista. Koska
japanilaiset hakivat ratkaisua juuri tällä kohdalla

—
mai-

nitut kylät olivat Hunhosta itään olevan venäläisen ase-
man äärimmäisellä sivustalla

— , niin saivat konekiväärit
määräyksen ottaa täällä osaa taisteluun. Kaksi niistä ase-
tettiin2. rykmentin ampumaketjuunvesi-uomanluona, kaksi
Koshihonkylän reunaan, jotka viimeiset voivat ampua omien
joukkojen yli.

Taistelussa mukana ollut japanilainenkapteni Take-
nouahi kertoo taistelun kuhista seuraavaa:
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Kuii meidän konekiväärirnnie alkoivat vaikuttaa,
heikkeni vihollistuli heti kiihtyäkseen kohta .sen jälkeen,
kun meidänk.k:mmehetkeksilakkasivatampumasta. Toinen
konekivääriemme tuliyllätys, vaikkakaan se ei tuottanut
viholliselle1 paljon todellisia tappioita, vaikutti venäläisiin
moraalisesti siinä määrin, että ho ottivat rintasuojuksen
takana täyden suojan. Tämä seikka kohotti hyökkääjän
rohkeutta, vaikuttaen samalla tavalla kuin huomattavat
lisäjoukot, niin että japanilaisei voivat yhdellä syöksyllä
tulla aivan vihollisen lähelle".

Mainitussa tapauksessa teki konekiväärien toiminta.
japanilaistenmenestyksen täydelliseksi, jotenei siis voidakiel-
tää että niiden asema oli hyvin valittu. Toinenkin mah-
dollisuus olisi kyllä voinut tulla, kysymykseen, nimittäin
asettaa kaikki 4 konekivääriä Koshihon kylän pohjoisreu-
nalle, mistä ne olisivat voineet esteettömästäampua omien
joukkojen' yli.■* Näin ollen olisi YYandja\vopengiä kohden
hyökkäävä ampumaketju voinut edetä yhtenäisenä jättä-
mättä mitään aukkoa niidenkahden konekiväärin suihkulle,
jotka olivat asemassa, vesiojan luona. Vasta sitten, kun jal-
kaväki oli konekiväärien tulen suojaamana tullut noin160—
250 m etäisyydelle, olisi 2 k. k:iä toisten kahden edelleen
ampuessa rientänyt eteenpäin, ollakseen valmiit jalkaväen
rynnättyä miehittämään vihollis-aseman. Näitten kahden
tulen suojaamana olisi taas kaksi jälellä olevaak.k:iä'rien-
tänyt eteenpäin. — Jälkimäisessä tapauksessa olisimahdol-
lisena varjopuolena ollut se, että kaikkineljäk. k:iä lähellä
toisiaan asemassa ollen olisivat voineet vetää liian suuressa,
määrin tykkitulta puoleensa, josta tappiot myöskin olisivat
kasvaneet.

Erikoisesti nykyinen sota on osottanut, että
konekiväärien tappiot ovat pienemmät, jo.s ne jouk-
kueittain ovat erillään toisistaan ja sekä keskinäi-
nen välimatka että etäisyys vihollisesta vaihtelevat
mahdollisuuden mukaan. Sen kaltainen konekivää-
rien 08 ryhmitys ja asema kuin kuvasta 2 käy sel-
ville, on osottauturiut edulliseksi.

Vieläkin eräs esimerkki konekivääreistä hyök-
käyksessä.. ----- 2. 3. 1905 pitivätvenäläiset Mukdenin luona
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orasta kenttävarustusta miehitettynä. Japanilaiset olivat
saapuneet erään vastapäätä olevan kylän pohjoisreunalle,
mutta jäivät sinne "paikoilleenkenttävarustuksestaammutun
kiivaan tulen tähden. Silloin menivät ensi linjan oikealla
sivustalla japanilaiset konekiväärit asemaan vaikuttavalla
etäisyydelläja peittivät venäläisen, kenttävarustuksessa ole-
van miehistön*murhaavalla luotisateella. Tämän vaikutuk-
sesta heikkeni venäläisten tuli heti ja japanilaisten hyök-
käys kenttävaruslnata kohti voi jatkua edelleen.

Tästä esimerkistä käy selville ei ainoastaan
konekiväärien edullinen sivusta-asema, vaan myös-
kin niiden oikea käyttämishetki vastaten vaati-
musta, että niiden tuhn; tukea jalkaväen hyök-
käystä.

Kohtaamista istelussa on edullista käyttää etu-
joukoissa konekiväärejä edullisten pisteiden valtaa-
miseen. Kovalla tulivoimallaan ne puolustavat täl-
laisia paikkoja, kunnes vahvemmat voimat saapu-
vat.

Vaunujen johtaminen.
Vaunujen paikan määrää komppanian- tai

joukkueenjohtaja. Samalla hän tekee yleisen tilan-
teen ja taistelutarkotuksen selväksi vaunujen johta-
jalle, jonka joko mieskohtaisesti tai vaunujen luona
olevain ampumavaramiehistön välityksellä täytyy
koko taistelun ajan olla yhteydessä kivääreitten
kanssa, sekä seurata niiden liikuntoja ilman käs-
kyäkin. Tällöin on käytettävä mahdollisimman
täydellisesti maanpinnan tarjoamaa suojaa hyväk-
seen, pysyttävä salassa viholliselta ja kaarrettava
paikat, missä turhat tappiot voisivat tulla kysymyk-
seen. Kaikin mokomin on vältettävä vaunujen
asettamista tärkeille teille, vaan on niiden paikka
valittava vähintäin 50 m jommallakummalla puolen
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tiestä. Tieltä voi nimittäin niiden paikka selvetä
helposti viholliselle, tiet vetävät aina tykkitulta
puoleensa, ja siellä ne ovat haitaksi toisten joukko-
jen liikkeille. - - Jos vaunujen johtaja muuttaa
paikkaa, on hänen siitä tehtävä ilmoitus eteen.
Suojan puutteessa on edullisinta asettaa vaunut
peräkkäisriviin toisen sivustan taakse. Ne ovat aina
asetettavat siten, että lähtö voi tapahtua nopeasti ja
järjestyksessä.

Miesten kuria vaunujen luona on johtajan
pidettävä silmällä ja päättäväisesti tartuttava
asiaan, jos on pelättävissä kurittomuutta. Jos yksi
vaunuista vahingoittuu, ei siitä saa koitua min-
käänlaista estettä toisten vaunujen liikkumiskyvylle.

Pitämällä yhteyttä taistelulinjassa olevien
kiväärien kanssa järjestää vaunujenjohtaja saa-
miensa määräysten tai merkkien mukaan ampu-
matarpeiden, veden ja muiden tarveaineiden täy-
dentämisen etulinjaan. Näiden kuljettamiseen hän
käyttää vaunujen luona olevia varamiehiä, jotka
kuljettaessaan edellämainittuja tarveaineita samalla
korvaavatmiehistön tappiot. Olosuhteiden mukaan
voidaan tyhjät laatikot ja vyöt joko tuoda takaisin
vaunuille tai koota sitä mukaa kuin taistelulinja
siirtyy eteenpäin.

Takaa-ajo ja peräytyminen.
Kun hyökkäys on suoritettu ja vihollinen lyöty,

on kaikki voimat käytettävä sen takaa-ajamiseen.
Tulella ja mitä kiivaimmalla päällekäymisellä on
vihollisen tappio saatava täydeksi hajaannukseksi.
Tämän suorittamiseen on kaikkien aseitten otettava
osaa ja erikoisesti on konekivääreille mahdollista
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saavuttaa tällöin sekä suurta näkyvää, että moraa-
lista vaikutusta. Ne suorittavat tällöin ei ainoas-
taan välitöntä takaa-ajoa tulella, vaan myöskin,eri-
koisesti konekivääriosastot ratsuväkeen yhdistettyi-
nä, jopa yksinkin, seuraavat vihollista ja estävät
sen kaikki yritykset kokoontua tai pysähtyä.

Oikealla tavalla käytettyinä vaikuttavat kone-
kiväärit takaa-ajossa, jos peräytyväin täytyy kulkea
avonaisen kentän yli, lyhyessäkin ajassa hävittä-
västi ja niittävät luodin vaikutuspiirissä kokonai-
sia rivejä lakoon. Näitten rajojen sisäpuolella on
konekiväärituli osottautunut vaikutukseltaan yhtä
voimakkaaksi kuin kenttätykistö,erittäinkin silloin,
kun puolustaja peräytyy huonossa järjestyksessä.

10. 3. 1905 hyökkäsi Mukdenin pohjoispuolella 1.
japanilainendivisioona hyvällä menestyksellä linjasta Kan-
litun— Tiandsiatun venäläisen oikean sivustan kimppuun
linjassa Santaitsy— Liudiakau. Venäläiset peräytyivät ko-
nekiväärien takaa-ajamina. Konekivääreitäkäytettiin täällä
suljettuna, ne menivät Liudiakaun pohjoispuolellaasemaan
ampuen pitkin rautatietä perääntyviä jalka- ja ratsuväki-
rivistöjä tuottaen niille suuria tappioita.

Ottamatta itse aluksi osaa varsinaiseen takaa-
ajoon, voidaan konekivääreitä usein käyttää malli-
kelpoisesti ja suurella menestyksellä tukemaan ta-
kan-ajavaa jalkaväkeä.

Kun 6. japanilaisen'divisioonan joukot Mukdenin
taisteluesa 1. 3. 1905 olivat valloittaneet vihollisaseman
kaakkoon Likakahosta olevalla hietakukkulalla, saivat ne
aikoessaan ruveta ajamaan vihollista takaa, kiivasta tulta
ei ainoastaan suoraan edestä Likakahosta, vaan myöskin
sivustasta Okakahosta. Vastahyökkäys olisi helpostivoinut
tulla hyvin vaaralliseksi. Mutta tälle sivustalle kuuluvat
konekiväärit olivat kuitenkin seuranneet hyökkääviä jouk-
koja; nämä miehittivät heti hietavuorenja alkoivatampua.
Täällä löysi niitten miehistö venäläisten jälelle jättämät
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hiekkapussit, rakensi niistä nopeasti vahvan suojiin varmis-
taen siten valloitetun aseman. Täten oli voitto lopullisesti
tällä paikalla ratkaistu, ei yksikään vihollisen vastahyök-
käys onnistunut, sillä luoksopääsemättomissä suojissa ole-
vien konekiväärien murhaava tuli kukisti ne kaikki.

Tässä tapauksessa täyttivät ne loistavasti vaatimuk-
sen: Konekiväärien,Konekiväärien täytyy nopeasti olla käsillä valloite-
tussa asemassa varmistamaan sitä vastahyökkäyksiltä ja
tukemaan takaa-ajoa.

Jos hyökkäys on epäonnistunut, niin jäävät
konekiväärit ampumaan taukoamatta kaikella voi-
mallaan peittäen siten jalkaväen peräytymisen ja
jatkavat ampumista siksi kunnes jalkaväki on ehti-
nyt kokoontua ja kykenee järjestymään uudelleen
taisteluun.

Ei siinäkään tapauksessa saa konekiväärien
tuli tauota, vaikkakin niillä on vaara tarjona jou-
tua vihollisen saaliiksi. Niiden velvollisuus on
uhrautua viimeiseen mieheen ja viimeiseen patruu-
naan saakka. Jos näissä olosuhteissa vihollinen
valtaa kiväärit, niin ei johtajassa eikä miehistössä
ole vähääkään moittimisen aihetta, sillä he ovat vii-
meisiin voimiinsa saakka taistelleet kunnialla ja
kaatuvat kivääreilleen. Konekiväärit, jotka jäävät
vihollisen käsiin, ovat ajoissa tehtävät käyttökel-
vottomiksi.

Paitsi kestämällä viimeiseen saakka etulinjassa
tarjoutuu konekivääreille usein tilaisuus helpottaa
jalkaväen peräytymistä takaapäin olevista ase-
mista, kuten seuraava esimerkki osottaa.

Venäläisen brigaadin Martsan täytyi 31. 7. 1904
peräytyä Henlin-solasta olevista asemistaan japanilaisten
ahdistaessa, Schimamurra edestäpäin ja Okasaki oikeasta
sivustasta. Silloin ilmestyi, takaapäin lähetettynä, 4
kasakkasotniaa konokivääreitä mukanaan. Nämä miehitti-
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viit. sivussa olevan kukkulan itään Lipiyu'sfca ja estivät
vilkkaalla tulolla japanilaisien välittömänpäälletunkemisen.

Puolustus.

Konekivääreilten käyttö saattaa olla hyvin
moninainen. No voidaan jo aikaisin asettaa etu-
linjaan, niistä ne jo pitkillä matkoilla saattavat teh-
dä viholliselle suurta vahinkoa, koska ne tulivoi-
mansa ja säännöllisen syvyystulensa vuoksi ovat
näillä etäisyyksillä paljon voimakkaampiakuin jal-
kaväki.

- Yleensä on kuitenkin osottautunut edul-
lisemmaksi, että tuli avataan vasta lyhyemmillä
matkoilla.

Tarkotuksenmukaisinta on asettaa konekivää-
rit sinne, missä taistelutilanne niitä juuri vaatii,
esim. missä vihollinen paljastaa itsensä liian räi-
keästi, missä täytyy torjua rynnäkkö, pitää esteet
tulen alaisina, sivusta-asemasta ampua vihollista,
ilman että tämä etukäteen on ollenkaan ollut tie-
toinen konekiväärien paikasta, tai valmistaa tulella
oman jalkaväen vastahyökkäystä.

Kaikissa tapauksissa on tärkeätä olla mahdol-
lisimman kauan näyttämättä vihollisellekonekivää-
reitä. Niitä on suojeltava myöskinkaikin keinoin
näkymästä lentokoneisiin.

Parhaimmat asemat puolustuksessa,kuten muu-
allakin, on ammuttaessa sivustasta. Tämä ei kui-
tenkaan kiellä, ettei löytyisi sellaisiakin asemia,
joista rintamatulella on voimakas vaikutus. — Seu-
raavat esimerkit antavat selvimmän kuvan kone-
kiväärien 08 käyttämisestä puolustuksessa.

Illalla 20. 9. 1904 sai ö. japanilainen prikaati
käskyn kyökkäykseen linnakeIvaataan, joka linnake II
kanssa muodosti ulkonevan mutkan koko venäläisten ase-
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massa. Japanilaiset etujoukot olivat jo saapuneet linnake-
kukkulan juurelle, päävoimat olivat rautatienluona; toi-
sessa linjassa kulkeva 4. prikaati seurasi varajoukkona.

Sen jälkeen kun pioniirit yöllä olivat ensimaiseen
piikkilankaesteesen leikanneetkujia, menivätprikaadinpää-
voimateteenpäin. Venäläiset valonheittäjätkeksivät kuiten-
kin nämä ja vaivoin saavuttivat nesuuria tappioitakärsienkukkulan juuren.

Tähän saakka olivat konekiväärit linnakkeessa vaien-
neet sillä niiden päätoiminta alkaa vastaaivan välittömästi
esteen edessä tai lyhyenmatkan päässä siitä.

Klo 4 a. p. alkoi japanilaistenensimäinen rynnäkkölinnaketta vastaan. Sen torjuivat venäläiset hyökkääjän
kärsiessäsuuria tappioitapääasiassa konekivääritulenvuoksi.
»Sama huono menestysoli neljälläseuraavallahyökkäyksellä,
jotka tehtiinpuolipäiväänmennessä. Että japanilaistenhyök-
käys voi jatkua edelleen, siitä on heidän kiittäminenonnel-
lista sattumaa. Erään pioniirialiupseerin kahden miehen
kera oli onnistunut ryömiäaina venäläistenampumahautaansaakka ja heittää räjähdyspanos erään voimakkaastivaikut-
tavan konekiväärin suojakammioon. Räjähdyksen aikaan-saamaa sekamelskaa venäläisten keskuudessa käyttivät japa-
nilaiset taitavasti hyväkseen. He uudistivat rynnäkön ja
tunkivat venäläiset linnake I:n juoksuhaudasta ja rintava-rustuksesta ulos. Silloinsaivat he osakseen voimakastakone-
kivääritulta„Vanhalta kiinalaiseltavallilta" ja linnakellrsta.Vaivoin voivat japanilaisetpitää paikkansa.

Tähän saakka oli konekiväärien tuli pääasiassa tullutsuoraan rintamaa vastaan, mutta osaksi myöskin jo sivulta,jollaiseksi se hyökkäyksen edelleen kehittyessä täydelleen
muuttui.

Antaakseen hyökkäyksen jatkamiselle uutta voimaa,
lähetettiin tähän saakka varajoukkona pidetty 4. prikaatimyöskin eteenpäin. Mutta tämä kärsi kukkulan rinteellä
linnake I:n edessä sellaisia tappioita konekivääriensyrjätu-
len vaikutuksesta linnake ll:sta, että sen täytyi perääntyä
täydessä hajaannustilassa kukkulan juurelle.

Paitsi syrjätulen vaikutusta,käy esimerkkimme
loppuosasta selville, kuinka edullista on asettaa ko-
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nekiväärit siten, että ne voivat korvata ja tukea toi-
nen toisiaan.

Oivallinenesimerkkisyrjätulensuorastaanmurhaa-
vasta vaikutuksesta on myöskin eräs tapaus Sandepun
taistelussa. — Venäläisten ampumahautojen edessäLiusehi-
pu'n pohjoispuolella oli pieni linnake Wasnesenski, jossa
oli kaksi konekivääriä. Kun japanilaiset 28. 1. 1905 hyökkä-
sivät tähän asemaan, kärsivät he venäläistenkonekiväärien
lyhyeltä matkalta antamasta syrjätulesta tärisyttäviä
tappioita. Täten tuliyksi japanilainenkomppaniasyrjätulen
vaikutuksesta parissa minuutissa täydelleen tuhotuksi; yli
150 miestä joutuikykenemättömäksi taisteluun.

Konekivääreitä puolustukseen käytettäessä on
huomattava, että niiden vaikutus ja vastustus-
voima kasvaa, mitä kauemmin ne pysyvät viholli-
selta salassa. Senvuoksi on niille laitettava naa-
mioita ja verhoja kaikkialle, missä niiden käytäntö
on todennäköinen. Valeasemia ja -verhoja, s. o.
sellaisia asemia, jotka pikemmin herättävät vihol-
lisen huomiota kuin koettavat salata jotakin, mutta
joissa ei kuitenkaan mitään ole, on edullista laittaa
vihollisen pettämiseksi. - - Vaikutuksen kohottami-
seksi on myöskin parannettava ampuma-alaa,
tasoittamalla häiritsevät epätasaisuudet maassa,
hakkaamalla pois tiellä olevat puut ja pensaat, niit-
tämällä heinä tai vilja, minkä kaiken suojassa
vihollinen voisi lähestyä liian lähelle huomaa-
matta. —

Konekivääritulella piikkilankaesteissä on ar-
vaamaton vaikutus, jonka vuoksi ehdoton vaatimus
onkin, että konekiväärit sijoitetaan asemaan siten,
että he voivat ottaa edessä tai sivustassa olevat
omat piikkilankaesteet tulenalaisiksi. Venäläis-
japanilaisessa sodassa epäonnistuivat hyökkäykset
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useimmiten siellä, missä esteet olivat konekivääri
tulen alaisina.

Varsinaisen puolustusaseman edessä voidaan
konekivääriä usein käyttää erittäin edullisesti,kuten
seuraavasta esimerkistä selvenee:

27. 2. 1905 tekivät venäläiset hyökkäyksen japanilai-
sen b' divisioonan miehittämää Schahon yli vievää
rautatiesiltaavastaan. Päivällä oli jo yksi' venäläisten
hyäkkäys lyöty takaisin. Yön kuluessa odottivat japani-
laiset, joiden vasen sivusta oli Sshahon etelärannalla,hyök-
käyksen undistumista. Senvuoksi he veivät illalla fSchahon
pohjoissannalla olevalle mäelle 4 konekivääriä asemaan.
Yöoli tähtikirkas, voi erottaa aina 500 m päässä liikkuvan
ihmisen. Senvuoksi oli konekiväärien vaikutus, kun niilläedullisesta ampuma-asemastaan vielä oli erinomaisen hyvä
ampuma-ala, vihollisen vankkoja rivejä vastaan murhaava.-

Koska Sahaho oli jäätynyt ja japanilainenjalkaväki voi
helposti saavuttaa joen pohjoisrannan,onotaksuttavaa,että
sitä jossain määrin oli konekiväärien suojana. Tällaisissa
asemissa tarvitsevat konekiväärit nimittäin suojakseen joko
jalkaväkeä tai piikkilankaesteitä.

Konekivääreitä puolustuksessa käytettäessä on
usein kysymyksenalaist.fi, milloin on otollisin hetki
sijoittaa ne taisteluun.

Seuraavanlaisissa tapauksissa on tarkotuksen-
mukaista asettaa ne asemaan etukäteen:

1. paikoissa, joiden tärkeys etukäteen on epää-
mätön (esim. sulkemaan siltoja, solia ja tär-
keitä teitä),

2. asemissa, joista ne voivat vallita koko puo-
lustuslinjan, ja

3. lopuksi siellä, missä inkana olevan maise-
Man epäedullisuus estäisi niiden myöhem-
män suojatun asemaanmenon.

Konekiväärien säilyttäminen toistaiseksi reser-
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vissä tarjoo komentajalle edun käyttää niiiä tar-
peen mukaan:

1. niinhyvin uhattujen paikkojen pikaiseen ja
voimakkaaseen tukemiseen,

2. kuin myöskin vihollisen kiertoliikkeen tor-
jumiseen, erittäinkin sillä sivustalla, missä
ei ole jalkaväkireserviä, taikka

.S. lopuksi vastahyökkäyksen valmistamiseen,
asettaen ne vasta sitten taisteluun, kun
vihollisen päähyökkäyksen suunta on tun-
nettu ja se on täydessä käynnissä, tai kun
oman vastahyökkäyksen aika on määrätty.

Jälkimäisestä tapauksesta seuraava esimerkki:
Mukdenin taistelun jälkeen miehitti yksi japanilainen

divisioona Shoton kaupungin, jonka kolmelle sivulle ra-
kennettiin asemia. Yhdeksään eri paikkaan rakennettiin
konekivääri-asema, joitten yliliiikäinen miehittäminen olisi
vaatinut kolmekertaisen määrän käytettävissä olevista ko-
nekivääreistä.

Takenouchi, joka kertoo mainitun tapauksen, mainit-
see asiasta:

Tässä tapauksessa olisi ehdottomastiollut väärin kah-
lehtia konekiväärit etukäteen määrättyihin pisteisiin. Son-
vuoksi no pidettiin reservissä.1'

Ra f s v r tie n yh t e ij des s ti.
Konekiväärien liittämisen kautta ratsuväkeen,

saa sen taisteluvoima, sekä Hevosen selässä että
ilman hevosta huomattavan, ratsuväen nykyisiin
tehtäviin nähden usein ratkaisevan lisän. Tämän
kautta saa ratsuväen johtaja taisteluvälineen, joka
tekee? joukoille mahdolliseksi suuren voimain kehi-
tyksen.

Ratsuväen tiedustelutoiminnassaon konekivää-
reillä taistelutarkotusta ratkaistaessa jalkaväen toi-
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mia vastaava tehtävä. Ne tukevat jalkaisin tais-
televan ratsuväen hyökkäysvoimaa ja vastustus-
kykyä.

Ratsuväen törmätessä yhteen vihollisratsuväen
kanssa vaaditaan konekivääriosaston johtajalta
nopeata, päättäväistä, useimmiten itsenäistä toi-
mintaa voidakseen ottaa aseman, josta voi ampua
vihollista aivan lähelle yhteentörmäystä ja suojella
omaa sivustaa kiertoliikkeeltä. Ratsutaistelun vaih-
televaisuus asettaa suuria vaatimuksia konekivää-
riosaston liikkuvaisuudelle ja tulivoimalle. Taiste-
lunopeus vaatii sellaisissa tapauksissa usein ampu-
mista takavaunulta.

Edullisesti voidaan konekivääreitä myöskin
käyttää asemassa olevien patterien suojaksi, kun
toisia voimia tätä tarkotusta varten ei ole käytet-
tävissä.

Kylä- ja metsätaistelut, etuvartio.
Rajoitetut liikkumismahdollisuudet ja ampu-

ma-alan suppeus metsissä vaikeuttavat konekivää-
rin 08 käytäntöä tällaisissa paikoissa, etenkin jos
metsä on kovin tiheä. Siellä, missä jalkaväki vai-
vatta sivuuttaa puut ja pensaat, on k. k:llä 08 jo
paljon hankaluuksia, jotka hidastuttavat sen liikku-
mista, vaunujen vaikeuksista puhumattakaan. Sitä-
vastoin k. k. 08/15 uskollisena jalkaväen seuralai-
sena haitatta voi seurata ampumaketjun mukana.
Metsätaistelussa on k. k:n 08, voidakseen täyttää
tarkoituksensa mahdollisimman edullisella tavalla,
käytettävä hyväkseen teitä, polkuja, linjoja, auke-
amia, harvoja paikkoja j. n. e. Tämä edellyttää
useimmissa tapauksissa etukäteen suoritettua tie-
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dustelua. Toiselta puolen tarjoaa metsä hyvän tilai-
suuden huomaamattomaan etenemiseen ja yllättä-
vään tulen avaukseen, joista jälkimäinen usein on
tullut kysymykseen, kun konekiväärit ovat olleet
puissa. — -

Erikoisesti on vältettävä asemia juuri
metsän reunassa, sillä nämä paikat tarjoavat liian
edullisen maalin tykistölle. Tällaisissa tapauksissa
ovat konekiväärit sijoitettavat joko siksi paljon
metsänreunan sisäpuolelle, etteivät puut liian suu-
ressa määrässä estä ampumista, tai muutamia kym-
meniä metrejä metsän ulkopuolelle.

Kylä- ja kaupunkitaisteluissa tekevät, koneki-
väärit suuria palveluksia asetettuina katoille, ulla-
koille ja suurten talojen yläkerroksiin, mistä niillä
on hyvä tilaisuus ampua katuja ja kujia, toreja ja
siltoja useihin eri suuntiin.

Etuvartiopalveluksesa saavat konekiväärit
useimmiten hyvin kiitollisia tehtäviä. Sijoitettuina
joko etuvartiokomppanioihin tai kenttävahteihin on
niiden edullisin käyttötapa sellaisilla paikoilla, mis-
tä ne voivat tulellaan sulkea jonkin sillan, tien,
solan i. n. e., jonka kautta vihollinen on pakotettu
tulemaan hyökätessään. Tätä tarkotusta varten ovat
konekiväärit jos mahdollista jo päivänvalon aikana
tarkalleen valmistettuina ja tähdättyinä määrättyyn
pisteeseen asetettavat asemaan. Kaikki mahdolli-
sel etäisyydet ovat määrättävät, tähtäimet asetetta-
vat paikoilleen ja syvyystulen määrä määrättävä.
Useissa tapauksissa on myöskin määrättävä leveys-
tulen määrä lyömällä maahan vaipan kummallekin
sivulle yksi paalu, joka tarpeen mukaan rajoittaa
piipun sivuttaisliikkeen. Monissa venäläisissä k.
k:issä on lautasen takareunassa reikiä. Aina sen

Sotilaskäsiklrja. "'.. Osa, L)(.)
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mukaan, kuinka paljon leveystulta tarvitaan, asete-
taan käilleen määrättyyn reikään rautapultti, jotka
rajoittavat kiväärin sivuttaisliikkeen. Yleensä tulee
etuvartiossa konekiväärien käyttöön nähden samat
seikat kysymykseen kuin puolustuksessa.

Nykyaikainen asemasota.
Oman hyökkäyksen valmistuksessa ja rynnä-

kössä täytyy konekiväärien yllättävällä syrjätulel-
laan takana tai sivulla olevista asemista pakottaa
vielä puolustautuva vihollisen jalkaväki painamaan
päänsä alas. Niiden täytyy saada vihollisen yhtä-
kkiä esiintyvät sivusta-asemat ja konekiväärit
vaikenemaan, esiintyen ryntäysjoukkojen tukena
yllätyksiä vastaan. Osan k. k:isiä, etupäässä 08/15,
kuuluen erottamattomasti ryntäävään jalkaväkeen,
täytyy olla mukana tunkeuduttaessa vihollishau-
taan ja puhdistettaessa sitä. Jälestä seuraavien ryn-
täysaaltojen mukana pitää myös olla konekivää-
reitä, joitten jälkeen tulee täydennysmiehiä muka-
naan tarveaineita, ainpumavaroja ja vettä.

Kun ryntäysjoukot ovat saavuttaneet maalin,
niin täytyy erikoisesti k. k:t OS panna asemaan
siten, että ne voivat torjua vastahyökkäyksen. Osa
k. kiistä on edullisinta asettaa takalinjoihin reser-
viin johtajan käytettäväksi.

Jos mieli puolustuksessa käyttää konekivää-
reitä tarkotuksenmukaisesti, täytyy niitten voida
ottaa puolustuslinjan koko etu- ja takamaisema
tulen alaiseksi. Tällöin on asetettava etumaiseen
linjaanniin monta k. k:iä kuin välttämättä on tar-
peen. Etumaisen linjan edessä olevia suotuisia
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paikkoja voidaan käyttää konekiväärien asemina;
tämän kautta vähenee tykistötulen tuhoisa vaiku-
tus niihin. Jos asema tiedustellaan etukäteen
hyvin, niin suhteellisesti pieni määrä konekiväärei-
tä riittää etualaa vallitsemaan.

Konekiväärien 08 vaikuttavin käyttämispaikka
on etulinjan takana. Hyvin ja taitavasti kätkettyi-
nä — mahdollisuuden mukaan syrjätuliasemiin -
alkaa niiden yllättävä toiminta vihollisen hyökä-
tessä. Nykyisen sodan alussa ammuttiin kone-
kivääreillä useimmiten katetuista asemista ampu-
ma-aukon läpi, mutta nykyjään melkein yksin-
omaan avonaisista asemista, koska tätä viimeistä
tapaa käyttäen vaikutusmahdollisuudet ovat suu-
remmat ja tappiot pienemmät, Tykkitulen aikana
ovat sekä kiväärit että miehistö lujissa suojakatn-
mioissa, miehittäen aseman vasta jalkaväkihyök-
käyksen aikana.

K. k. 08/15 on jalkaväen riveissä ryntäyksen
torjumisen pääväline, kun taas k. k. 08 rekeen kiin-
nitettynä kuuluu linjojen väliseen alueeseen. Sen
osaksi erikoistehtävänä on sulkutuli (ylitse, syr-
jäasemasta, välillisesti), häiritsemistuli ja lentäjäin
torjuminen. Asemat ovat yhtämittaa pidettävät
ainakin osaksi miehitettyinä, eitä jokainen yllätys
voidaan ottaa taisteluvalmiina vastaan. Usein on
edullista sijoittaa osa konekivääreistä yöksi toiseen
asemaan kuin päivällä.




