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F. Takaa-ajo.
Takaa-ajon välttämättömyys johtuu siitä peri-

aatteesta, että vihollinen ei ole ainoastaan voitet-
tava, vaan myöskin tuhottava.

Tämän mukaan pitäisi siis jokaista voittoa seu-
rata takaa-ajon, mutta käytännössä on se hyvin
harvoin tapahtunut. Kalliisti ostetun voiton jäl-
keen ovat voimat usein niin lamassa, ettei lujinkaan
tahdonvoima voi niitä heti virittää. Sitäpaitsi ovat
joukko-osastot sekaantuneet toisiinsa ja kaikellaiset
sattumat ja väärinkäsitykset hidastuttavat tai
ehkäisevät nopeaa toimintaa.

Takaa-ajon suorittamiseen nähden voidaan
vielä vähemmän kuin muitten sotatehtävien suhteen
antaa mitään määrättyjä kaavoja.Edeltäpäin suun-
nitellut tehtävät eivät useinkaan tuota niitä tulok-
sia, mitä todellisen tilanteen perustalla voitaisiin
odottaa. Jokainen johtaja hyväksyy kyllä takaa-
ajon välttämättömyyden,mutta harvassa on miestä
panemaan sitä toimeen. Taistelussa kallistuu
menestys useimmiten puolelta toiselle ja voittaja ei
ole koskaan täysin selvillä asioitten oikeasta tilan-
teesta vastustajan puolella. Joskus on tapahtunut,
että molemmat puolet pitävät itseään voitettuina ja
peräytyvät. Juuri epäselvyys tässä lamauttaa joh-
tajan tahdonvoiman. Jos johtajat tietäisivät,missä
määrin ja milloin he ovat voittaneet, tapahtuisi
useammin takaa-ajoja.

Takaa-ajo voidaan sen suoritustavan mukaan
ryhmittää seuraavasti:
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1. Taktillinen takaa-a jo
a) välitön
b) välillinen

2. Strateeginen takaa-ajo.
Välitön takaa-ajo kohdistuu taistelukentällä

suorastaan rintamaa vastaan joko välittömästi tais-
telun jälkeen, seuraavana yönä tai lähipäivinä.

Välillinen takaa-ajo välttää välitöntä päälle-
tunkemista, mutta koettaa taktillisesti vaikuttaa
vihollisen peräytymistiehen vaikeuttaakseen vihol-
lisen peräytymistä ja täydentääkseen sen tuhoami-
sen saartoliikkeillä.

Erittäin edullista on yhdistää välitön ja välil-
linen takaa-ajo.

Käsitettä strateeginen takaa-ajo tulkitaan eri
tavoin. Strateeginen takaa-ajo on sellainen suu-
rien sotajoukkoliikkeitten järjestely, että taktillisen
voiton hedelmät korjataan strateegisten liikkeitten
kautta. Välillisen ja strateegisen takaa-ajon erotta-
minen toisistaan ei ole aina mahdollista. Jos takan-
ajavat joukot ovat läheisessä kosketuksessa lyödyn
vastustajan kanssa ja jos yhtämittaa syntyy taiste-
luita, niin on välillinen takaa-ajo sattuva. Jos sen-
sijaan takaa-ajo suuressa mittakaavassa operatio-
nien kautta, jotka eivät koeta etsiä välitöntäkoske-
tusta peräytyvän vihollisen kanssa, vaan koettaa
sotajoukko-liikkeitten avulla työntää vihollisen jol-
tain määrätyltä linjalta tai pakottaa sen vielä ker-
ran erittäin epäedullisissa olosuhteissa taisteluun,
niin silloin on kysymys strateegisesta takaa-ajosta.

Fredrik Suuri piti takaa-ajoa voiton kruununa,
mutta hänen aikansa sotajoukkojen kokoonpano ei
ollut siihen soveltuva. Lineaarisiin muotoihin kou-
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Luutetun jalkaväen taistelussa höltynyt järjestys oli
heti taistelun loputtua niitä pikimmin parannettava,
ratsuväki ei ollut tottunut olemaan erillään jalka-
väestä. Tykistö ei soveltunut ollenkaan nopeisiin
liikkeisiin. Sitäpaitsi ei Fredrik Suuri ollut usein-
kaan vihollistensa monilukuisuuden vuoksi tilai-
suudessa takaa-ajoon, vaan hänen täytyi voitet-
tuaan yhden heistä, kääntyä heti toista vastaan.
Tämän lisäksi tuotti muonitus suuria vaikeuksia.
Fredrik Suuri tunnustaa johtajien tahtoa kohtaa-
vat vaikeudet sanoessaan: Ei milloinkaan ole ar-
meija vähemmän omiaan jatkamaan taistelua, kuin
juuri voiton jälkeen. Koko joukko iloitsee, on rie-
muissaan siitä, että se on onnellisesti torjunut
uhkaavan vaaran, eikä kenelläkään ole halua siihen
uudestaan syöksyä."

Napoleon ei tahtonut päästää vihollista käsis-
tään ennenkuin oli murtanut sen viimeisenkin vas-
tarinnan. Täten hän oli sellaisen takaa-ajon tyy-
pillinen edustaja, mikä tapahtuu kaikilla taistelu-
voimilla, eikä osalla niinkuin hänen edelläkävi-
jänsä. Sotaretki Vieniin 1805 on tunnusmerkilli-
nen Napoleonin takaa-ajosta. Takaa-ajo tapahtui
välillisesti, s. o. yhdensuuntaisilla marsseilla, joi-
den kautta koetettiin päästä vihollisen edelle. Jenan
luona onnistui Napoleonin preussilaisten .toimetto-
muuden takia pakottaa nämä taistelemaan käänne-
tyllä rintamalla, s. o. yhteys taaksepäin ei ollut suo-
raan takana, vaan sivullapäin. Taktillista takaa-
joa ei suoritettu; ainoastaan strateegisilla liikkeillä
pakotettiin preussilaiset pois etappilinjoiltaan ja
tukipaikoiltaan.
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Takaa-ajo Waterloon taistelun jälkeen.
Bliicher ja Gneisennu päättivät Belle-Alliance'n eli

Waterloon taistelun jälkeen (1815) viipymättäryhtyä takaa-
ajoon. Gneisenau ymmärsi, ettei Napoleonilleollut annet-
tava vähääkään aikaakoota joukkojensa jäännöksiä Dyle-
joen taakse; senvuoksi komensi hän kaikki käsillä olevat
joukot ilman tarkkaa jaotusta ajamaan vihollista takaa.
Sinä yönä toteutuivat sanat: Nyt täytyy jokaisen joukko-
osaston ajaa vihollista takaa viimeiseen hengenvetoonsaak-
ka". 9,;>(t i. p. Bliioher antoi seuraavan käskyn:

Armeijakunta Biilcnv seuraa vihollista Charleroi'in me-
nevällä tiellä.

Armeijakunta Zieten seuraa Biilouia.
Armeijakunta Pirch (lukuunottamattaprikaatiTippels-

kirchiä) marssii Wavreen, katkaistakseen yhdessä armeija-
kunta Thielmannin kanssa Qrouchun peräytymistien.

Luonnollisesti kesti vähän aikaa, ennenkuin armeija-
kunnat pimeässä yössä saatiin jonkinlaiseen järjestykseen.
Sillä aikaa kun armeijakunta Zieten Maison-du-Roin luona
kokoontui ja armeijakunta Pirch lähti Wavreen, alkoivat
muut joukot ajaa vihollista takaa ( "harleroihin menevällä
tiellä: Armeijakunta Biilow — hänen kanssaan Bliicher ja
Uneisenau — , armeijakunta Zietenin ratsuväki ja prikaati
Tippelskirch.

Näiden joukkojen paineen alta väistyi kaikki, mitä
vielä suljet!uja joukko-osastoja jälellä oli. Vasta Genappen
luona kohdattiin jonkunverran vastarintaa ja Dylentoisella
puolellahuomattiin vihollisen leiriytyneen.Kaupunginreuna
oli miehitetty, tiellä ja Dylen sillalla oli epäjärjestyksessä
pakenevien joukko-osastojen jäännöksistä hirvittävä tungos.
Kummunpärinän, torvensoiton ja hurraa-huutojenkaikuessa
etumaisista pataljoonistasekä lakkaamatta ammuttaessa
ajoittain myös kahdella patterilla —

onnistuttiin valloitta-
maan kaupunki ilman pitempää ajanhukkaa. Itse Napoleon
pelastui hädin tuskin joutumasta vangiksi. SO tykkiä jou-
tui voittajan saaliiksi. *

Bliioher jäi yöksi Genappeen. Armeijakunta Bulo\v
pysähtyi keskiyöllä, ratsuväki eteni Zuatrebraseen saakka.
VVäsymätön Gneisenau jatkoi takaa-ajoa 2 pataljoonalla,
muutamilla joukkueilla, toisisla pataljoonista ja 0 eskadroo-
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nalla Zietenin reserviratsuväkeä. Vähitellen pieneni ja pie-
neni takaa-ajava jalkaväkijoukko, niin että se lopuksikäsitti
vain 200—300 miestä.

Päivän valjetessa saapui Gneisenau Gosselies'een 6 km
päässä Charleroista. Siellä kohtasihän Bulo\vin reservirat-
suväen, joka oli edennyt valtatien sivulla. Takaa-ajo oli
ulottunut 25 km päähän. Napoleonin armeija, oli lopulli-
sesti tuhottu.

Epäilemättä oli hajaannus ranskalaisten puolella jo
taistelun lopussa erittäin suuri ja voitetun armeijan tilanne
kuva täydellisestä epäjärjestyksestä. Tämä selittää sen, ettei
takaa-ajaja enää kohdannut järjestyneitä joukko-osastoja
eikä siis missääii enää sanottavaa vastarintaa, joten mies-
hukka jäi erittäin pieneksi. Siitä huolimatta ei saa luulla,
ettei ensin suurilla, sitten pienemmillä ja lopuksi kerrassaan
vähäpätöisillä voimilla suoritettu takaa-ajo olisi lisännyt
vihollisen hajaannusta, estänyt jokaisen mahdollisuuden
kokoontua, tointua ja järjestäytyä uuteenvastarintaan. Tuo
takaa-ajoyö onparas esimerkkisiitä, kuinka, taitavastikäyt-
tämällä hyväkseen suurta voittoa, sen voi täydentää vas-
tustajan perinpohjaisella tuholla. Se osottaa, kuinka suuri
vaikutus on persoonallisuudella, joka puhaltaa joukkoihin
oman innostuksensa hengen, saaden ne unohtamaan väsy-
myksen, nälän ja vaatii niiltä tekoja, jotka vielä tänään
ansaitsevat ihmettelyä.

"Sitäpaitsi opettaa tuo takaa-ajo, että joukkojen voi-
mien säästäminen määrättyinä aikoina on paikallaan,mutta
että, kun oikea hetki on käsissä, voidaan ja täytyy vaatia
tavattomanpaljon, kun niin korkea päämäärä kuin viholli-
sen tuhoaminen on saavutettava. Lopuksiosottaase, kuinka,
syvän vaikutuksen heikotkin, mutta taitavasti johdetut
joukko-osastot tekevät pakenevaanviholliseen.

Sodassa 1870— 71 on ainoastaan vähäpätöisiä
taktillisia, mutta useita strateegisia takaa-ajoja.
Moltke osottautui suuremmoiseksi strateegisen
takaa-ajon mestariksi, onpa hän tässä suhteessa
onnistunut paremmin kuin Napoleon.

Spicheren/in taistelun (G. 8. 70) jälkeen seurasi
Moltke Ija N armeijan kanssa ranskalaisia, joitten
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hän otaksui perääntyvän Metzin yli Chalous'ia
kohti. Saatiin kuitenkin selville, että vihollinen
pysähtyi Metzin itäpuolella ja taistelu oli odotetta-
vissa. Moltke antoiIarmeijan pidättää vihollis-
ta linjalla Colomboy— Noreilly ja lähetti IIarmeijan
ranskalaisten ohi Moselin yli. IIarmeija paasikin
ranskalaisten edelle ja työnsi ne Metziä kohti. Täten
on Colombey takaa-ajotaistelu, II armeijan marssi
Moselin yli strateeginen takaa-ajoliike parhaim-
massa merkityksessä.

Toisen kerran Moltken strateeginen takaa-ajo
saavutti loistavan tuloksen, kun Manteufiel'in joh-
tama etelä-armeija pakotti ranskalaiset siirtymään
Sveitsin alueelle.

Kotimaahansa sidottuina ja sotilaallisesti jär-
jestymättöminäeivät buurit voineet suorittaa takaa-
ajoja. Englantilaisten puolelta tämä tapahtui
vasta silloin, kun johtajina esiintyi voimakkaita
persoonallisuuksia.

Venäläts-japanilaisessa sodassa ei tavata takaa-
ajoja. Japanilaiset olivat kyllä omaksuneet kaikki
saksalaisten opit, myös takaa-ajon. Mutta takaa-
ajoa eivät he todellisuudessa voineet koskaan panna
täytäntöön, sillä venäläiset olivat aina luvultaan
vahvempia ja seutu ei suonut välillistä takaa-ajoa.
Sitäpaitsi eivät venäläiset taistelleet viimeiseen
mieheen saakka, vaan peräytyivät, ennenkuin vii-
meiset joukot olivat ottaneet niihin osaa. Täten
venäläiset suojelivat kyllä peräytymisensä, mutta
ne olisivat näitä joukkoja käyttämällä ehkä voineet
voittaa taistelunsa ja muuttaa peräytymisen takaa-
ajoksi. Lisäksi oli Japanin ratsuväki monta kertaa
pienempi kuin venäläinen.
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Maailmansodasta mainittakoon esimerkkinä
Masurin talvitaistelu.

Sillä aikaa kun koko itärintaman eteläsivusta
oli vaivaloisissa ja verisissä Karpaattien taisteluissa
murtanut venäläisen armeijan hyökkäysvoiman
voitti Hindenburg venäläisten pohjoissivustan Itä-
preussissa taistelevan X armeijan, yhdellä ainoalla
ratkaisevalla iskulla Masurien talvitaistelussa.

Masurin talvitaistelu.
Juuri kun venäläiset valmistelivatuutta hyökkäystä

Itäpreussia vastaan, kohtasi heitä äkkiarvaamatta tuho.
Tilsitin ja Kolnon välillä 166 km pituisella rintamallatais-
televaa 220,000 miestä käsittävää venäläistä armeijaa vas-
taan oli Hindenburgin hyökkäys kohdistettu. Samaan ai-
kaan Galvit/.in Soldaun luona johtaman hyökkäyksenpiti
sitoa venäläisten voimia sille taholle. Linnoitetun Inster-
Angerapp- ja järvilinjan takana, jota Below tähän saakka
oli sankarillisesti puolustanut, valmistauduttiin vihollisen
huomaamatta huolellisesti tulevaan taisteluun.

Hindenburgilla oli nyt ensi kerran riittävästi voimia
ojjeratiivista ratkaisua varten, noin 250,000 miestä. Tilsitin
ympärille kokoontui pohjoinenkaarrostamissivustakenraali-
eversti v. Eichornin johdolla. Sen tehtävänä olikulkea le-
veässä rintamassa kaakkoon Kahvariaa kohti, ottaa Stallu-
pönenin ja Kownon välinen rautatie haltuunsa ja murtaa
nopeasti jokainen vastarinnan yritys. Etelässä piti Falkin
ja Litzmannin yhdistettyjen armeijakuntien murtaa Pissek-
linjan takana seisovien venäläisten rintama ja pakottaa ne
peräytymään koilliseen. Keskustan, joka oli koottu tähän
saakka Itäpreussin puolustukseen käytetyistä maanpuolus-
tusjoukoista, piti ensiksi odottaa sivustojen etenemistä,
lyödä takaisin vihollisen kyökkäykset, estää voimakkailla
hyökkäyksillä sen liian aikaista peräytymistä sekä onnistu-
neen kaarrostamisen jälkeen molemmilla sivustoilla työntää
keskusta itäänpäin. Saksalaisten keskusta ja oikea sivusta
olivat Belowin ylijohdon alaisia. Keskitetyn etenemisen
yleissuunta oli Suvalki. Eteenmarssin loputtua lähtiväthel-
mikuun 7 päivänä Falk ja Litzmann liikkeelle, edellinen
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Johannesburgia kohti, jälkimäinen rajalla Johannesburgin
metsän läpi. Vihollisen yllätetyt etuvartiot lyötiinnopeasti
lakaisin ja. pokotcttiin vetäytymään Pissekinyli. Litzmann
eteni lumisateesta huolimatta nopeasti kahta eri tietä pit-
kin. Pohjoinenosasto saapuivieläsamanailtanaWrobelniin ja
kulki yöllisessä taistelussa joen yli. Eteläinen saapui seu-
raavana aamuna Oehsenin luo Pissekin varrella. Mennes-
sään joen yli löi se venäläisten Kolnosta päin tekemän yl-
lättävän sivustahyökkäyksen loistavasti takaisin. Falkin ar-
meijakunta oli 7 päivänä valloittanut Snopkenin ja 8 päi-
vänä teki se keskitetyn hyökkäyksen Johannesburgia vas-
taan valloittaen sen. 9 päivänä karkottivat osat Falkin ja
Litzmannin joukoista loput vihollisen eteläsivustastaBial-
lasta. Sillä aikaa kun Falk kääntyi Lyckiä kohti, jatkoi
Litzmann saartomarssiaan Graje\von kautta Augustowoa
kohti.

8 päivä helmik. etenivät myösEiohornin joukot kohti
liiraaLasdehnen— Gumbinnen. Huolimatta siitä, että sak-
salriset tahtoivat ainoastaan päästä lähemmäksi vahvasti
varustettua vihollisen asemaa, sillä hyökkäyksenpititapah-
tui1., vasta seuraavana päivänä, jouduttiin pohjoisella rinta-
maosalla jo samana iltana taisteluun. Nähtävästi oli vihol-
linen saanut tiedon ylivoimaistensaksalaisten joukkojenlä-
hentymisestä ja koettinyt nopeanperäytymisenkautta vält-
tää uhkaavaa vaaraa. Venäläisten pelastumista estääkseen
heittivät saksalaiset johtajat nopeasti ja päättävästi käsillä
olevat joukot vihollista vastaan ilman tykistövalmistelua,
osaksi ilman konekivääreitäkin. Tuo rohkea yritys onnis-
tui, seuraavana päivänä olivat kaikki venäläisten asemat
saksalaisten hallussa, vihollinen peräytymässä haluttuun
suuntaan, kaakkoon. Nyt oli pääasia pysyä lyödyn, pake-
nevan vihollisen kintereillä, saartaa se idästä päin ja kat-
kaista siltä peräytymistie. Joukoilta vaadittiinuskomatto-
mia ponnistuksia, pitkiä marsseja, niidenoli kestettäväpäi-
vittäisiä taisteluita, pakkasta, vuorottain vaihtelevaa luini-
ja vesisadetta. Mutta voittoisat joukot kestivät kaiken.
Sitävastoin alkoi voitettu venäläinen armeija vähitellen ha-
jaantua, peräytyminen muuttui epäsäännölliseksi paoksi,
väsymys, välinpitämättömyys,epätoivo ja pelko valtasivat
joukon. Pian pitivät yksityiset vangiksi antautumista vas-
taisia, vaivoja ja uhkaavaa nälkäkuolemaa parempana. Jo
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12 päivänä oltiin tultu Kalvariaan ja, Marianpoliin. Litz-
mannin joukot lähestyivät jo kaakosta Augustowoa. Täten
oli ratkaisu jo tapahtunut,X:nncn venäläisenarmeijan tuho
välttämätön. Venäläisten päävoimat, joista osa oli peräy-
tymässä Angerappilta ja Lötzenistä, sillä aikaa kun toinen
osa Lyckin luona urhoollisesti piti puoliaan, saattoivat pe-
räytyä enää ainoastaan Suvalkhv— Sejnyn kautta, mutta
saksalaiset olivat jo lähempänä Sejnyä kun venäläiset. 14
päivänä sulkivat Eichhornin joukot tämän viimeisenkin pe-
räytymistien.

Sillä välin oli saksalaisten keskusta Belowin johdolla
suorittanut loistavasti tehtävänsä, vihollisen pidättämisen
kunnes sivustat olivat sulkeneet peräytymistiet. Linjalla
Darkehmon— Lötzenolevat osat venäläisten joukoista alkoi-
vat oikealla sivustalla tapahtuneen tappion jälkeen peräy-
tyä. Niitä vastaan hyökkäsivät11päivänä maanpuolustus-
ja vartija-joukot, hajoittivat venäläisten jälkijoukot, ottivat
saaliiksi kuormastot ja ottivat lukuisissa taisteluissa paljon
vankeja. Peräytyminen muuttui täälläkin paoksi, josta joh-
tui täydellinen hajaannus. Toisin tapahtui venäläisten kes-
kustan eteläsivustalla Lyckin luona. Täällä pitivät venä-
läistenvaliojoukot, yritettyäänvielähyökkäystäkin,Lyckistä
länteen olevilta kannaksilta 12 päivästä 14:tasitkeästi puo-
liaan. Näillä taisteluilla oli se merkitys, että niissä tehtiin
viimeisten taistelukuntoisten ja etevästi johdettujen joukko-
jen läpimurtoyritys mahdottomaksi. Sellainen olisi voinut
tulla vaaralliseksi, jos se olisi samalla kertaa tehty sekä
etelään että Narevv-linjaltapohjoiseen päin; heikot yhteis-
joukot Falkin ja Litzmannin välillä olisivat tuskin voineet
sysäystä kestää. Täten onnistuttiin sitomaan vihollinen
Lyckin läheisyyteen, joten etelästä liian myöhään tuleva
hyökkäys Kolnon luona epäonnistui. 14 p:nä valloitettiin
Lyok.

Valtavia olivat ne tappiot, joita vihollinenkärsikolme
päivää kestävissä taisteluissa Lyckistä. Voitetut siperialai-
setkin pakenivat jo itään päin. Saarto täydellistjä. Augua-
tovvon metsässä antautuivat loput voitetusta venäläisestä
armeijasta 21 p:nä helmik. Voittajansaaliiksi joutui110000
vankia, 300 tykkiä, 200 konekivääriä ja määräämätön pal-
jous sotatarpeittt. Hindenburg oli valmistanut viholliselle
toisen Tannenborgin. Oikea venäläinen sivusta-armeija ci
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oJlut ainoastaan voitettu, vaan se oli Masurin talvitaiatolun
kautta kokonaan tuhottu.

Edelläölevasta näemme, ettei Hindenburg ollui
sidottu entisaikaisiin taistelumuotoihin, joiden mu-
kaan vasta ratkaisevan taistelun jälkeen takaa-ajo
voi alkaa. Masurin taistelussa hän oli yhdistänyt
taistelun ja takaa-ajon. Tämä teko oli uhkaroh-
kea, sillä sivultapäin voivat uhata muut venäläiset
joukot. Tämä tehtävä oli mahdollinen ainoastaan
joukoille, joitten marssikyky oli suurempi kuin
venäläisten. Takaa-ajo oli osaksi välitön: saksa-
lainen keskusta ajoi takaa venäläisten keskustaa.
Saksalaiset sivustat ajoivat venäläisten sivustoja
välittömästi, mutta myöskin välillisesti koettaen
painaa niitä sisäänpäin. Sivustojen takaa-ajo oli
venäläisen keskustan suhteen välillinen.

Maailmansodassa ovat saksalaiset suorittaneet
itionta muuta onnistunutta takan-ajoa. Takaa-ajo
Hanskan rintamalla sodan alussa (1914), takaa-ajo
Puolassa 1915, titkaa-ajo Gorlian läpimurron jäl-
keen Karpateilla (Mackensen), takaa-ajo Serbiassa
(1915), Rumaanian armeijan takaa-ajo (191(3), Ita-
lian rintaman läpimurto ja takaa-ajo (1917). Kai-
kissa näissä taisteluissa saavutettiin suuria menes-
tyksiä, mutta täydellistä toisen maan sotajoukkojen
voittamista ei ole tapahtunut muualla kuin Ser-
biassa. Tämä johtuu siitä, että sotavoimien lukui-
suuden vuoksi maan kaikki joukot eivät likimain-
kaan ole yhtä aikaa taistelussa mukana. Lisäksi
varsinkin saksalaiset liittolaisineen taistelevat mo-
nella taistelurintamalla antaen nopeuta iskuja mil-
loin yhdellä milloin toisella rintamalla. Jälkikule-
tuksen vaikeudet suurille joukoille vihollisen hävit-
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tämän maan läpi rajoittavat myös takaa-ajon jat-
kamista.

Kuten jo on mainittu, voi takaa-ajo olla joko
taktillinen tai strateeginen.

Taktilliselta näkökannalta katsoen on voiton
saatua viivyttelemättä ryhdyttävä vihollisen takaa-
ajoon. Jokaisen johtajan, myös pienimpiäkin
joukko-osastoja johtavien, täytyy olla tämän aat-
teen elähyttämä.

Jos kohta yksityisten joukko-osastojen ja tais-
teluryhmien on sillä kohtaa, missä ne taistelevat,
heti olosuhteiden salliessa ryhdyttävä takaa-ajoon,
on kumminkin yhtenäisen ja suunnitelmanmukai-
sen takaa-ajon määrääminen korkeamman johdon
tehtävä. Epäsäännöllinen takaa-ajo — niin tun-
nustusta ansaitsevasti kuin se osottaakin alempien
johtajien toimintahalua

--
voisi ehkä joissakin pai-

koissa johtaa tappioihinkin, jotka ovat yhteiselle
tulokselle vahingoksi. Välittämättä siis alempien
johtajien takaa-ajotoimenpiteistä, täytyy ylemmän
johdon mahdollisimman ajoissa järjestää ja mää-
rätä takaa-ajo. Pieninkin ajanhukka voi tuottaa
vahinkoa, jota ei enää mitenkään voida korvata.

Ylemmän johdon tulee ottaa huomioon sekä
välitön että välillinen takaa-ajo.

Välitön takaa-ajo vaatii korkeamman johdon
toimenpiteitä,ettei se pääse laimenemaan tai pysäh-
dy ja että sillä on kauas tähtäävät, tarkotusperät.
Alempien johtajien täytyy ilman muuta täyttää
ylemmän johdon vaatimukset, niin että sen tehtä-
vänä on vain määrätä osastolle takaa-ajon maalit,
jotka niitten tulee levon tarpeesta huolimatta saa-
vuttaa. Kuinka kaukana nämä maalit ovat ja
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kuinka etäalle yöllisen takaa-ajon pitää ulottua,
sen määrää joukkojen tila. Ylemmän johtajan on
harkittava, kuinka pitkälle hän voi vaatimuksis-
saan mennä, ollen aivan tietoinen siitä, että jos
vaikeassa asemassa tahtoo saavuttaa jotakin, vaa-
ditaan siihen paljon. Ankaruutta ja häikäilemät-
tömyyttä omia joukkoja kohtaan ei voida aina
välttää, kun kysymyksessä on vihollisen tuhoami-
nen.

Väsyttävien marssien jälkeen taistelun suorit-
tanutta jalkaväkeä ei rautaisella tahdollakaan
voida saada rajattomiin ponnistuksiin. Sen vuoksi
täytyy muutaman tunnin takaa-ajon jälkeen mää-
rätä lepoaika, jotta joukot saisivat jälleen marssi-
ja taistelukykynsä.

Saksan jalkaväen harjotusohjesääntö määrit-
telee jalkaväen tehtävät välittömässä takaa-ajossa
seuraavasti:

Vihollisen,Vihollisen voittaminen taistelussa on vain
puolinainen voitto.

Se täydellistyy takaa-ajon kautta, jonka tar-
kotus on vastustajan tuhoaminen. Ilman tarmo-
kasta takaa-ajoa on voitettu vihollinen pian valmis
uuteen vastarintaan, joka on taas uudessa taiste-
lussa voitettava. Tulen ja nopean takaa-ajon
kautta on vihollinen koetettava saada täydellisesti
hajaantumaan. Jos peräytyvä vihollinen tarjoaa
hyvän maalin, on sitä ammuttava; jos se pääsee
tulenvaikutusalueen ulkopuolelle, on kaikin voimin
pyrittävä sitä lähemmäksi. Väsymätön takaa-ajo
vaatii kaikkien johtajien koko toimintakyvyn.
Voittoisatkin joukot joutuvat väsymyksen valtaan.
Ainoastaan voimakas tahto voi voittaa väsymyksen
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ja temmata alaisetkin mukaansa. Sellaisissa tapa-
uksissa tulee johtajan vaatia melkein mahdottomia
eikä saa kammoksua ankaruutta omia joukkoja
kohtaan. Mikä sortuu, se jääköön makaamaan.
Uhrien paljous ei saa johtaa takaa-ajon lopettami-
.seen, samoinkuin ei mieshukan takia saa muuttaa
taistelutarkotuksia."

Takaa-ajo vaatii siis rajuutta ja voimaa;
haluttujen tulosten saavuttamiseksi saavat vaati-
mukset mennä äärimmäisyyteen. Toiselta puolen
ei onnistuneen rynnäkön jälkeen saa vähääkään
viivytellä täydellisesti sekaisin joutuneen jalkaväen
järjestämisessä, aseman selville ottamisessa ja
joukko-osastojen jakamisessa takaa-ajoa varten.

Jalkaväkiosastojen kulkunopeuden edistämi-
seksi ja voimien säästämiseksi on edullista varsin-
kin välillisessä takaa-ajossa, käyttää apuna ajoneu-
voja ja voimavaunuja.

Polkupyöräilijät siellä, niissä tiet sen sallivat,
ja hiihtäjät talvella pohjoismaissa ovat myös erit-
täin soveliaat välilliseen lakaa-ajoon.

Jalkaväen suorastaan rintamaa vastaan tapah-
tuvaa takaa-ajoa voi rajoittaa:

1. jalkaväen väsymys,
2. yön tulo,
'.). vereksien joukkojen saapuminen vastusta-

jan avuksi,
4. ylemmän johdon puuttuminen asiaan.
I'ääaselaji takaa-ajoa varten on ratsuväki.

Voitetun taistelun jälkeen on sen ryhdyttävä häi-
käilemättömään takaa-ajoon niittääkseen voiton
hedelmät. Se on johdettava kaikkine käsillä olevine
voimineen saattamaan hajaannusta vihollisen jouk-
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koihin. Tämä on sen päätehtävä. Kun taistelu
lähestyy loppuaan, on kaikkien ratsuväkiosastojen— myös divisioonan ratsuväen ■ riennettävä itses-
tään eteenpäin, ollakseen saapuvilla ja valmiina
tulevaan tehtäväänsä. Katkaisevan taistelun jäl-
keen ei armeijan ratsuväki ole aina paikalla, mutta
silloinkin on jokaisen ratsuväkiosaston itsestään
autettava takaa-ajossa. Jokaisen itsenäisen ratsu-
väkiosaston johtaja oji persoonallisesti vastuunalai-
nen siitä, että hän järjestää kaiken, mikä olosuh-
teiden mukaan vain on mahdollista, jotta pysyttäi-
siin peräytyvän vihollisen kintereillä.

Tarkotuksenmukaisimmin tapahtuu takaa-ajo
armeijan sivustoilla siellä olevan armeijan-ratsu-
väen kautta. Sen on pyrittävä yhdensuuntaisia
teitä myöten vihollisen sivustojen edelle, tungettava
se pois peräytymistieltään, yllätettävä se tämän täs-
täkin syrjätulella, sulettava siltä ahtaat kulkupai-
kat, räjäytettävä sillat, saatettava sekasortoa kuor-
mastoon ja hyökättävä aina, kun hyökkäys vain
vastaa tarkotustaan.

Tällaisen edellä ennättävän takaa-ajon tulee
tapahtua levähtämättä ja joukkoja säästämättä.
Sitä täytyy jatkaa päivät ja yöt väsyneilläkin hevo-
silla. Mikä jää jälelle, st; jääköön. Viimeiseen
saakka jatkettu takaa-ajo säästää armeijan uudesta
taistelusta j:i voi saada koko sotaretken loppu-
maan.

Suorastaan rintamaa vastaan tapahtuva väli-
tön takaa-ajo alkaa vasta silloin, kun vihollinen on
päässyt vaikuttavan tulen ulkopuolelle. Tällöin on
ratsuväen estettävä vihollista järjestymästä ja muo-
dostamasta rivistöjä marssitielle. Jos vihollinen on

Sotilaskltsiklrja. B. <>sn. 30
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muodostanut jälleen marssirivistöt,on yritettävä
edellä ennättävää takaa-ajoa.

Kenttätykistö soveltuu erittäin hyvin nopeu-
tensa ja kauas ulottuvan ampumiskykynsä vuoksi
takaa-ajoon. Samalla kun osa tykistöä ampuu
peräytyvää vihollista, täytyy toisen osan yhdessä
jalka- ja ratsuväen kanssa seurata sitä, voidakseen
ruveta heti ampumaan, kun jälelle jääneeltä tykis-
töltä ovat maalit hävinneet. Täten voidaan estää
vihollinen pysähtymästä ja järjestämästä joukko-
jaan, joten sen tappiosta voi kehittyä hajaantumi-
nen. Usein voi olla edullista ottaa maaliksi kauim-
pana olevat osat vihollisesta, koska ne helpoimmin
joutuvat hajaannustilaan. Joukko-osastojen koko-
naisuutta ei auta aina ottaa lukuun. Yksityisiä ase-
manvaihtoja ei voida aina käskeä. Pääasia on no-
pea eteneminen ja runsas ampumavarojen jälki-
kuletus.

Raskas tykistö on etäälle ulottuvan ampumis-
kykynsä vuoksi suureksi hyödyksi. Tavallisesti voi
se aluksi jatkaa ampumista vanhasta asemastaan.
Takaa-ajon jatkuessa voivat nopeasti jälessä kule-
tetut kenttähaupitsi- tahi 10 cm- tykki-patterit, jos
ampumavaroja on runsaasti, ampua edullisesti sel-
laisia paikkoja, missä vihollisjoukot ovat pakotettu-
ja sulloutumaan yhteen (sillat ja solat) tahi missä
ne ryhtyvät uuteen vastarintaan.

Erittäin tärkeä tehtävä takaa-ajossa on kone-
kivääreillä. Ne sopivat siihen erittäin hyvin suu-
ren ampumisnopeutensa vuoksi. Takaa-ajon kes-
täessä on niiden aina koetettava päästä sellaisen
etäisyyden päähän vihollisesta, mistä niiden tulella
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on suurin vaikutus. Täten tekevät tie turhaksi
vihollisen yritykset kokoontua ja pysähtyä.

Välillinen takaa-ajo liittyy välittömään takaa-
ajoon. Se on vaikuttavampi, sillä se kohdistuu
vihollisen herkimpiin kohtiin, sen peräytymistiehen
ja yhteyteen. On selvää, että kuta aikaisemmin
siihen ryhdytään, sitä paremman tuloksen se tuot-
taa. Käskyä odottamatta tulee siis ratsuväen huo-
mattuaan sopivan tilaisuuden, rientää sinne, missä
se tuntuvimmin voi käydä peräytyvän vihollisen
sivustan ja marssirivistöjen kimppuun. Toiselta
puolen tulee taas kyllin ajoissa, s. o. niinpian kuin
voitolle pääsy taistelussa on varmaa, lähettää kaik-
ki taistelussa käyttämättömät joukot kiertotietä
sivuille ja on näiden koetettava päästä vihollisen
edelle, jotta ne voisivat tehoisasti estää sen peräy-
tymistä. Jos mahdollista, on heidän mukaansa an-
nettava konekivääreitä ja vaunuilla ajavia pionii-
rejä, jotka pitävät huolta peräytymistiellä olevien
siltojen räjäyttämisestä.

Ratsuväen itsenäisyys on ensimäinen ehto vä-
lillisen takaa-ajon onnistumiseen. Ratsuväen ja
ylimmän johdon tulee toimia käsi kädessä, samalla
kun edellinen noudattaa jälkimäisen vaatimuksia
ja tämä taas ei rajoita edellisen toiminta-alaa ja
vapautta.

Usein on edullista, että välillisesti takaa-ajavaa
ratsuväkeä annetaan seurata erityisten kaikista ase-
lajeista kokoonpantujen takaa-ajo joukkojen. Kuta
aikaisemmin tällaiset joukot lähetetään, sitä suu-
remmat ovat toiveet hyvistä tuloksista.

Joskohta taktillinen takaa-ajo nykyisissä olo-
suhteissa <>n vaikeaa ja sotahistoriassa on vähän
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esimerkkejä vaikuttavasta takaa-ajosta, ei voima-
kas ja kykenevä sotilasjohto jätä koettamatta mi-
tään keinoja voiton täydellistyttämiseksi vihollisen
perinpohjaisenhävittämisen kautta.

Eenttäsodassakaan vihollinen ei puolusta yhtä
ainoata linjaa, vaan sillä on monta puolustusase-
maa. Etenkin venäläiset jättävät peräytymisen
suojelemiseksi erikoisen varajoukon. Tämä on
otettava huomioon. Varomattomalla takaa-ajolla
tällaisissa tapauksissa voi olla arveluttavia seura-
uksia. Vasta sitten kun kaikki linjat on murrettu
alkaa varsinainen takaa-ajo. Kun ensimäinen linja
on voitettu ja vihollinen pakenee, on edullista koet-
taa pakenevien kintereillä tunkeutua seuraaviin
linjoihin.

Strateegisen takaa-ajon muodot ovat niin moni-
naiset, ettei oppia ja sääntöjä sitävarten voida muo-
dostaa. Tässä suhteessa on sotahistoria ainoa
opettaja.

Strateegisen takaa-ajon vaihtelevat kuvat osot-
tavat seuraavia ominaisuuksia:

1. suuren sotaherran .johtoa Napoleon,
M()1tke, Hindenburg,

2. joukkojen tavattomia marssituloksia,
3. alempien johtajien armeijakuntien ja rat-

suväkidivisioonien - - ymmärtämystä strateegisiin
tehtäviin nähden, mitkä vaalivat suurta älyä ja
päättäväisyyttä.

Armeijan johto, jolla on nämä ominaisuudet*
voi tyytyä yksinkertaiseen voittoon ilman välitöntä
taktillista takaa-ajoa, sillä operatiivisen, strateegi-
sen takaa-ajon kaulia saavuttaa se lopullisen voi-
ton.




