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sillat ja räjäyttävät tie, kun viimeiset joukot ovat
poistuneet. Ennenaikaista räjäyttämistä on vältet-
tävä.

Peräytymistaistelu vaatii päämäärästä tietoista
ylijohtajaa. Vasta kun hän on määrännyt joukoille
peräytymistiet ja peräytymistä suojaavat osastot,
järjestänyt kuormastojen kulun (katso kappaletta
Kuormastot"), voi hän ryhtyä valmistamaan muita
asioita. Muu on alijohtajien asia.

I. Taistelu erikoisissa olosuhteissa.
1. Paikkakuntataistelu

Yleistä.
Lineaari-taktiikan ajalla haettiin taistelua var-

ten avonaisia kenttiä, kaikkia esteitä koetettiin
välttää, myös asumuksia. Napoleonin aikakausi
osottaa miltei joka suuressa taistelussa, että paik-
kakunnat ovat ratkaisun polttopisteitä. 1866 ja
1870- 71 sodat tarjoavat samanlaisia kuvia, vaik-
kakin kylänomistuksen merkitys oli jonkun verran
pienentynyt, senjälkeenkun taistelun ratkaisusta oli
alettu otella leveämmillä rintamilla. 1870— 71 so-
dan rajut ja tappiorikkaatpaikkakuntataistelutsekä
nykyaikaisten kiväärien suurempi läpäisyvoima
sekä tykistön,etenkin järeän tykistön, parantumi-
nen ovat synnyttäneet sellaisen mielipiteen, että
paikkakuntia on niin paljon kuin suinkin vältettä-
vä. Venäl-japanilainen sota on kuitenkin uudestaan
näyttänyt paikkakuntataistelun tärkeyden. Kor-
keiden ja paksujen savimuurien ympäröimät
mandsohurialaiset kylät, jotka venäläiset sitäpaitsi
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olivat varustaneet sotataidon kaikilla keinoilla, oli-
vat sangen usein tukikohtia, joiden läheisyyteen rat-
kaisu kehittyi. Maailmansodassa on kaikilla sota-
näyttämöillä taistelu suurista ja pienistä paikka-
kunnista, kartanoista ja taloryhmistä saavuttanut
tähän asti arvaamattoman merkityksen. Kaikilla
nykyaikaisilla keinoilla varustettu kylä muuttuu
linnoitukseksi, josta tapellaan viikkokausiakin.

Selvän kuvan paikkakuntataistelusta saa seu-
raavasta esimerkistä:

YuhuantunMn taistelu 7. 3. 1905.
Mukdenin taistelussa oli länteen Mukdenista syntynyt

Japanin 2. ja li. armeijan väliin aukko, johon 3. divi-
sioona asettui. Tämä aukko oli niin suuri, että prikaati
Nambu sai osalleen noin 10 km alan. Vastapäätä olevaa 3
km leveää rintama-aluetta, Niusuntunista vallitukseen asti,
joka on lounaiseen Tsantunista, puolusti 1 1 1/2 pataljoonaa
ja 48 tykkiä 25. J. D:sta. Näistä oli 2 pataljoonaa
miehittänyt Niusuntun'in, I pataljoona tämän kylän ju
Yuhuantun'in välillä olevan vallituksen, 2 pataljoonaa ja
I '/a sapööri-komppaniaaYuhuantunin,2 komppaniaaTsan-
bunin ja 2 komppaniaa tästä lounaiseensijaitsevanvallituk-
sen. Varaväkenä oli: 2 pataljoonaa Yuhuantunin takana,
!> pataljoonaa Tsantunin ja eteläisen vallituksen välillä. 2ö.
divisioonan li patteria asettuivatasemiin lounaiseenNiusun-
tunista ja itäänpäin Yuhuantunista. Vallitukset olivathyvin
varustettuja rintamasuojuksilla, suojakammioilla ja piikki-
lankaesteillä, kylät puolustusta varten varustetut, ja lujine
savimuureineen olivat ne erinomaisia tukikohtia. Yuhuan-
tunin eteläpäässä oleva temppeli näyttäytyi erittäinlujaksi.
Aseman edessä oleva tasanko oli täydellisestisuojaton, joten
venäläiset patterit hallitsivat sitä täydellisesti. Näitä vasta-
päätä asettuivat japanilaisten £> patteria luoteiseen ja 1
lounaiseen Livvanpusta asemiin. Prikaati Nambu jäi omien
voimiensa varaan, koska oikealle siitä olevan divisioonan
toinen prikaati myös joutui ankaraan taisteluun. Maalis-
kuun (i p:nä tapahtuneen, venäläisten asemien tiedustelun



■177

jälkeen,päätti kenraali Nambu valloittaa nämä rynnäköllä
7 p:n aamuna.

Rykmentti 33 määrättiin Tsantun, rykmentti 6:11c
Yuhuantuninetelä-osahyökkäysmaaliksi,molemmillapioniiri-
puolijoukkuc apunaan. Kummastakin rykmentistä jäi 1
pataljoona Limvanpunluo varajoukoksi. Pohjois- ja etelä-
vallituksia kohti lähetettiin ainoastaan heikkoja tähystely-
osastoja. Klo 5 a. p. vielä pimeässä, alkoi hyökkäys-
liike. Venäläiset avasivatpian tulen, ampuen etenkin syvä-
tulta molemmista vallituksista. Kuitenkin onnistui japani-
laisten G a. p. ankaran lähitaistelun jälkeen, jossa pioniirit
heittivät käsigranaatteja, tunkeutua Tsantuniin. Venäläinen
tykistö alkoi pommittaa kylää. Lounaiseen Tsantunista
olevaa linnoitusta vastaan lähetti kenraali Nambu oikean
sivustansa suojaksi yhden reservipataljoonista, joka pääsi
(500 m päähän vihollisen asemista. Yuhuantunista onnistui
prikaatin vasemman sivustarykmentin vallottaa ainoastaan
eteläisimmän osan. Kun kylästä itään olevat venäläiset
reservipataljoonat yhtyivät taisteluun, syntyi ankarapistin-
ja käsigranaattitaistelu, jossa japanilaiset vain vaivoin ete-
nivät talosta taloon. Taistelussa japanilaiset, vaikkakin 2
komppanian vahvistamina', vähenivät 1300 mieheen. Noin
10 a. p. katsoi kenraali Nambu välttämättömäksilähettää
molemmat viimeiset reservikomppaniansa taisteluun puo-
lustaakseen kylän eteläpuolta, jota nyt myös venäl. tykistö
ampui. Kuormaston miehet kantoivat ampumatarpeita ja
käsigranaatteja. Asema oli edelleen hyvin vakava.

10 a. ]). yhtyi 2 patl. 0. itäsip. amp.divrstakylätais-
teluun, onnistumatta kuitenkaan karkottaa japanilaisia
Yuhuantunin etelä-osasta, jonka nämä olivat vahvistaneet
hiekkasäkkien avulla. Tsantunin ja Yuhuantunin etelä-osan
takasin valtaamiseksi kutsuttiin eteläiseltä rintamaosalta
rykmentti 97. Rykmentti meni Lukuantunista siten, että
I. pataljoonakehittäytyneenä kulki Yuhuantunin eteläosaa
kohti, 11. pataljoona Tsantunia kohden, 111. ja IV. seurasi-
vat toisessa linjassa. Aina I200 m etäisyyteen saakka,
saattoi 97. rykmentin miehistökäyttää suojanaan siellä ja.
talilla olevia kuoppia ja kiinalaisten hautoja, sen jälkeen
alkoi aivan paljas, avoin tasanko: anipumalinjat menivät
siitä lähtien syöksyttään eteenpäin, kunnes yhtyivät Tsan-
tunista. peräytyneeseen 98. rykmenttiin. Pian tämän jäi-
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keen kehittäytyi 111. pataljoona oikealleI:stä, IV. vasem-
malle ll:sta. Tässä järjestyksessä pääsi rykmentti 300 m
päähän japanilaisista ja ryhtyi noin 2 i. p. pistintaisteluun.
Vastustaja, jolta ampumavarat alkoivat loppua ja joka oli
kärsinyt suunnattomia tappioita, ei ryhtynyt pistintaiste-
luun, vaan peräytyi takasin Liuwanpu'un. 97. rykmentti
TI. ja IV. pataljoona alkoivat ajaa vihollista takaa ja oli-
vat jo kulkeneet Tsantunin ohi, kun Yuhuantunistapäin
kohtasi heitä niin ankara syrjätuli, että he peräytyivät ja,
heittäytyivät maahan Tsantunin ja siitä etelään olevien
vallituksien väliin.

Myös itäiseltä suunnalta, Mukdeniin vievän tien poh-
joispuolelta lähetettiin Yuhuantuniin 3 verestä pataljoonaa.
Japanilaisille jäi ainoastaankaksi kylän kaakkoispäässäole-
vaa lujaa rakennusta. Venäläisten läpimurtautumisen vaara
kasvoi. Sitä estääkseen oli kenraaliNambu kehittänyt 2
pataljoonaa, jotka divisioonankomentaja oli antanut hänen
käytettäväkseen, Limvanpun luo. Viimeiseksi oli vielä yh-
tynyt taisteluun näiden kylien omistamisesta31. venäl. jal-
kaväkidivisioonan 2. prikaati, joka tuli. mentyään Lukuon-
tun

— Tschankiavatsynlinjan yli, ankaran tykistötulen alai-
seksi, mutta meni suurista tappioista huolimatta eteenpäin
musiikin soittaessa. Osa prikaatista suunnattiin oikealle ja
se ryhtyi taisteluun Yuhuantunissa. Yksi pataljoona jokai-
sesta rykmentistä hyökkäsi Tsantunista lounaaseenolevia
vallituksia vastaan. Nekään eivät kumminkaan päässeet
sitä kauemmaksi.

Prikaati ryhmittyi tykistötaistelussa siten, että har-
vat ketjut, noin neljä- eli viisi askelta miehestä mieheen,
50 askeleen etäisyydellä seurasivat toisiaan. Venäläisten
tappiot japanilaisten tykistötulen johdosta olivat tällaisen
etenemismuodon takia melkoiset.

Yuhuantunissa piti heikko japanilainenparvi hallus-
saan eteläisempiä taloja pimeään asti, sillä paikalle tuotu
tykistö näyttäytyi voimattomaksi muureja vastaan, kun
taas räjäysaineita oli tuotava aina Mukdenista saakka. Ne
puolustajista, jotka eivät hautaantuneet räjäyttämiensä ta-
lojen alle, peräytyivät yön aikana Liumanpu'un.

Kylätaistelu oli niellyt yhä uusia venäläisiä joukkoja.
Yuhuantunissa oleva 25. jalkaväkidivisioonan 1. prikaatin
johtaja pyysi vielä !"■ itäsiperialaisen ampuja-divisioonan
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avukseen. Venäläisten puolella uudistui vanha ilmiö, että
kylätaistelu vaati kaiken huomion, sillä joukkoja olisi ol-
lut kyllin paljon, joilla olisi voinut tehdä hyökkäyksen ky-
läryhmän molemminpuolin ja murtautua japanilaistenlän-
teenpäin Mukdenista olevan rintaman läpi. Venläisten joh-
tajat tyytyivät tässäkin, kuten aina, ainoastaan puolustau-
tumiseen. Koko hyökkäyshenki ilmeni vainyksityisinä vas-
tahyökkäyksinäilmankauaskantavaa tarkotusta, mutta siitä
huolimatta mainitaan niistä venäläisten virallisissatiedoissa
sankaritöinä. Nambu-prikaatin 6 urhoollisen pataljoonan
ansioksi on luettava, että he yksinään pidättivät 35 venä-
läistä pataljoonaa ja tuottivat näille 5,400 miehen tappion,
tosin itse melkein täydellisesti uhrautumalla. 4,200 miehen
vahvuisina menivät he maalisk. 7 p:nä taisteluun ja aino-
astaan 437 miestä palasi takaisin. Japanilaisten vastustuk-
sen ankaruutta osottaa sekin, ett! vaikka kylätaisteluissa
(ivallisesti otetaan paljo vankeja, joutui venäläisten van-
giksi tässä ainoastaan (iO, nekin suurimmaksiosaksihaavot-
tuneita, sen lisäksi yli 900 kivääriä, joiden käyttäjät olivat
kaatuneet.

Lopulla vuotta 1914, kun saksalaiset etenivät
Warsovaa kohden, syntyi Lounczin luona ankara
taistelu sen omistamisesta, koska se suojasi War-
sovan ja Lotzin välistä yhdyslinjaa. Venäläiset
olivat vahvistaneet tämän paikkakunnan linnoituk-
sen tapaiseksi. Saksalaisten ensimäinen yritys val-
lottaa kaupunki epäonnistui; tällöin näyttäytyi,
että Lpwiczista Pohjoiseenpäin olevalla kukkulalla
oleva kemiallinen tehdas oli vastustajan päätuki-
piste. Monta päivää taisteltiin tästä tehtaasta.
Venäläiset olivat rakentaneet ympäri syvät ampu-
rnahaudat. Suojakammioiden rakentamiseen oli-
vat he käyttäneet tehtaassa löytyviä rautakiskoja
ja vahvistanee! betonillakin. Koska saksalaisilla ei
ollut järeitämörssäreitä saapuvilla,eivät he voineet
näihin paljon tykistöllä vaikuttaa. Noin 4 viikkoa
taisteltiin tästä kaupungista. Vasta sitten kun sak-
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salaiset toisen kerran menivät Warsovaa kohti, val-
lottivat he tämän paikkakunnan.

Hyökkäys.
Hyökättäessä sitkeästi puolustettuja ja varus-

tettuja paikkakuntia vastaan on tarkotuksenmu-
kaista edeltäpäin lähettää vahvoja joukkoja myös
kylän molemmin puolin kaarrostaenhyökkäämään.
Rynnäkköä varten on tarpeen runsas tykistö-val-
mistelu, erittäinkin raskaalla tykistöllä. Jos
hyökkäys on onnistunut,ei hyökkääjä saa antautua
pitkälliseen taisteluun yksityisistä rakennuksista tai
suluista kylän sisä-osissa, vaan jätettävä vastus-
tuksen voittaminen täällä jälessä tulevien joukkojen
huoleksi ja sen sijaan nopeasti ja päättävästi tun-
keuduttava kylän toiseen reunaan turvatakseen tä-
ten itselleen sen lopullisen omistuksin), järjestääk-
seen joukot edelleen etenemistä varten ja lyödäk-
seen takasin vastahyökkäykset kylän takasin val-
lottamiseksi. Eteneminen kylässä ci tarvitse ta-
pahtua ainoastaan katuja pitkin, vaan voi se tapah-
tua talojen läpi pioniirien räjäyttäessä esteet. Tämä
on usein ainoa tapa päästä eteenpäin, sillä vihol-
lisen konekiväärit usein hallitsevat täydellisesti
kadut. Kylän tuonpuoleinenreuna varustetaan heti
puolustusta varten ainpumahaudoilla ja sulkulait-
teilla. Yksityisten joukko-osien eteneminen varo-
mattomasti tuoiipuolisen kylän reunaa on vaaral-
lista. Tukikohdat on parasta vallata käsikranaa-
teilla.

Puolustukseen nähden riippuu paikkakunnan
asemasta ja rakennustavasta, onko tämä otettava

Puolustus.
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puolustuslinjaan, vai onko tulilinja asetettava kau-
emmaksi eteen.

Lujarakenteiset, sitkeästi puolustetut paikka-
kunnat voivat nykyaikanakin tulla taistelun poltto-
pisteiksi, kun sitävastoin savimajat ja ohuet tiili-
muurit pian sortuvat hyökkääjän tuleen. Toiselta
puolen ovat juuri rauniot erittäin sopivia puolus-
tukseen. Puurakennukset vihollinen ampuu pala-
maan. Kuitenkin on varottava kokoomasta itse
asuinpaikkaan liian vahvoja voimia, koska vastus-
tajan raskaalla tykistöllä on ääretön vaikutus
yhteensulloutuneisiin joukkoihin.

Jos vihollisen tunkeuduttua kylään, joka osaa,
joka taloa on puolustettava,niin on niille jo alusta
annettava miehityksensä. Tällöin määrätään puo-
lustuslinjat (leveitä katuja, vesiväyliä y. m. s.), val-
mistetaan sulkuja ja varustetaan tukikohtia (linna,
kirkko, tehdas). Kylä on jaettava lohkoihin eri
osastoille; näille on parasta asettaa varajoukkonsa
suojakammioihin lähelle etulinjaa tämän vahvista-
miseksi tai hyökkäämään sisään tunkeutunutta
vihollista vastaan. Hyvä liikuntamahdollisuus on
tätä varten välttämätön (aukkoja seinissä j.n. e.).
Päävaräjoukko on asetettava useimmiten kylän ul-
kopuolelle, hyökkäämään kylän ympäriltä viholli-
sen sivustaan tai karkottamaan kaarrostavaa vihol-
lista. -Jos kylä jätetään, suojelee päävarajoukko
muiden joukkojen peräytymistä kyläsiä sekä hyök-
kää varomattomasti etenevän vihollisen kimppuun.

2. Metsätaistelu.
Yleistä.

Koska lineaari-taktiikan ajalla taisteltiin sule-
tussa muodossa, niin ei metsissä j. n. e. voitu tais-

Hotilaskftslkirja. 5. Obh, ■'»!
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telia, vaan taistelutantereeksi valittiin avoin kenttä.
Myöhäisemmissä sodissa, 1870— 71 ynnä muissa,
koetettiin myös välttää metsäseutuja, koska johto
niissä on vaikeaa. Rintaman pituuden takia ei pie-
nempiä metsiköitä voitu välttää, vaan metsäseu-
duilla syntyi otteluita, joissa joukot joutuivat aivan
sekasin.

Ennen maailmansotaa karjotettiin metsätaiste-
lua innokkaasti. Sitäpaitsi oli erikoisia jääkäri-
pataljoonia,jotka oli kokoonpantu valioväestä, suu-
rimmaksi osaksi metsänvartijoista j. n. e. Maail-
mansodassa on tapahtunutkin paljon metsätaiste-
luita sekä länsi- että etenkin itärintamalla Venäjän
suurissa metsissä. Niinpä esim. Hindenburg laski
venäläiset Itä-preussin laajoihin järvirikkaisiin
metsäseutuihin, joissa venäläiset eivät edullisesti
voineet käyttää ylivoimaansa. Hän valitsi sen
lisäksi asemansa siten, että venäläisten täytyi pe-
räytyessään mennä suoperäisten metsäseutujen
kautta. (Ktso kappale Käskynjakelu"). Täällä jou-
tui vihollinen epäjärjestykseen, joten Hindenburgin
oli helppo saavuttaa ratkaiseva voitto.

Tämä todistaa, että metsissä voi tapahtua rat-
kaisevia taisteluja, mutta ne osottavat myöskin,
että metsätaisteluilla on erikoisia vaikeuksia. Jos
metsätaistelua on harjotettu ja jos kaikki sen eri-
koisuudet taistelussa otetaan huomioon, voidaan
myöskinodottaa, että metsätaistelussa voitetaan yli-
voimainenkin vihollinen, erittäinkin jos tämä ei oli»
sitä harjottanut. Niinkuin yöllä ei voi odottaa me-
nestystä taistelutavoista, joita käytetään päivällä,' ei
metsässä voi käyttää samaa menettelyä kuin ken-
tällä, jossa silmä voi saada yleiskatsauksen tilan--
leesta.
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Jotta joukko menestyksellä voisi toimia met-
sässä, on jo rauhan aikana erikoisesti harjotettava
metsäsotaa. Tällöin on erittäinkin pantava painoa
alijohtajien kasvatukselle.

Metsässä liikuttaessa on opetettava miehistöä
niin yölläkuin päivälläkin kulkemaan varovasti ja
äänettömästi, jotta ei viholliselle ilmaistaisi joukon
lähestymistä. Äänekkäitä komentoja ja huutamista
on vältettävä, joukko toimii sovittujen yksinker-
taisten merkkien mukaan. Marssisuunta on tar-
kasti säilytettävä; sen helpottamiseksi voidaan
käyttää kompassia, tai suunnata marssi linjassa
olevien puiden mukaan (ktsoKenttä-oppi). Kun ku-
letaan ampumaketjussa metsän läpi, on varottava,
että välimatkat pysyvät ja että yhteys eri osastojen
välillä ja niitten keskuudessa ei katoa. On vastus-
tettava miehistössä esiintyvää halua tiheässä, vai-
keakulkuisessa metsässä asettua jonoon toistensa
taakse. Eteenpäin mentäessä on näyttäydyttävä
niin vähän kuin mahdollista, pujahdellen puulta
puulle, jotta viholliselle tarjottaisiin mahdollisim-
man vähän tilaisuutta osumiseen. Maalin nopeaa
huomaamista ja pikaista tarkkaan ampumista pui-
den nojalta on opetettava. On huomattava, että
puut eivät tarjoa suojaa luoteja vastaan; kiväärin
luoti tunkeutuu 50 cm paksuisen rungon läpi ja
sitäpaitsi on puusälöjen vaikutus melkein yhtä
vaarallinen kuin luoditkin. Joukon hyökätessä
esiin metsästä ei metsän reunassa saa näkyä yksi-
tyisiä miehiä, vaan tulee joukon esim. sovitulla mer-
killä yhtaikaa astua esiin.

(Patrullit: kts. Jalknväkiputrullit).
Alijohtajien tehtävä metsässä on valvoa, että
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miehistö käyttäytyy oikein. Heidän tulee pitää sil-
mällä naapuriosastoja edetessä, varoa tunkeutu-
masta liian syvälle, jos vierasjoukot jäävät jälkeen
ja siinä tapauksessa auttaa niitä hyökkäämällä vi-
hollisen kimppuun sivultapäin. Taistelussa on hei-
dän rauhoitettava miehistöä. Alijohtajien on kehi-
tettävä toimintahaitta, sillä heidän itsenäinen toi-
mintansa taistelussa ratkaisee usein voiton.

Puolustus
Riippuen sotatilanteesta, vierasjoukkojen ase-

masta, maan luonteesta ja sekä oinasta että viholli-
sen tykistöstä, voidaan asema valita joko metsän
eteen tai sisälle. Metsiin reuna tarjoaa selvän maa-
lin vihollisen tykistölle.Siksi ei milloinkaan aset-
tauduta siilien.

Kun on kysymyksessä pidättävä taistelu, jol-
loin tarvitaan pitkältä ampuma-alaa, pitää tämän
takia usein asettua metsän eteen. Sellaisessa tapa-
uissessa, jossa metsä on niin tiheä, ettei näe paria
askelta edemmäs, on myöskin asetuttava metsän
("teen. Mitä lähempänä metsiin reunaa asema näyt-
tää olevan vihollisestapäin katsoen, sila edullisempi
on se puolustajalle. -Jos maa viettää metsäänpäin
tai metsiin reuna on pensaikkoista, voidaan joukko
pitää metsässä piilossa ja miehittää asema viholli-
sen huomaamalla, vasta kun se on lullut lähelle.
Mutta vihollisen tähystäjät voivat helposti saada
selville metsiin edessä olevan aseman ja johtaa
tykkitulia siihen. Tykkitulen moraalinen vaikutus
tällaiseen asemaan on kuitenkin pienempi, kuin
metsiin sisässä olevaan.

Metsiin sisässä taas voidaan asettua asemaan
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joko 1) lähelle metsiin reunan tai 2) syvälle metsän
sisään.

Edellisessä tapauksessa valitaan asema vähin-
läin 100 m metsän laidasta. Tämä tulee kysymyk-
seen, jos metsä on niin harva, että hyvin voidaan
ampua puiden lomitse. -Joukko on liialla piilossa
vihollisen täthystäjiltä, ja vihollisen tykistön osu-
tnismahdollisuudel ovat tähystyksen puutteessa pie-
net. Vahvistuminen ja peräytyminen käy helposti
päinsä vihollisen huomaamatta.

-Jos asema valitaan syvemmälle metsään, useita
kilometrejä sen reunasta, ei vihollisen tykistö voi
ampua, ennenkuin se saa aseman selville. Kun
puolustajalla on vähiin tai ei ollenkaan tykistöä ja
hyökkääjällä on vahva tykistö, voi siis edullisesti
valita aseman tällaiseen paikkaan. Vihollinen voi-
daan laskea häiritsemättä aivan aseman eteen ja ot-
taa siinä vastaan yllätystulella jota seuraa vasta-
hyökkäys. Jos on aikaa varustaa aseina, järjeste-
tään viholliselle loukkuja. Tykistöä varten on
taemmas metsään hakattava aukkoja, ellei luon-
nollisia aukeamia Löydy. Heikko puoli tällaisessa
asemassa on, että vihollinen hallitsee takanansa ole-
van metsän laitaa, ilman että puolustajalla aina on
tähystystä sinne. Toiseksi voi oma tykistö vaikut-
taa vasta, kun vihollinen on aivan aseman edes a.

Jos asema on metsässä, on erikoisen tärkeätä
varustaa erikoisia etuasemia hallitseviin pisteisiin
aseman eteen ja myöskin metsiin reunaan. Useita
asemia voidaan järjestää perätysten, joten viholli-
nen ei tiedii, missä pääasema on. Tällaiset puolus-
tusasemat on paras merkitä kaadetuilla puilla
Etuasemal estävät vihollista tiedustelemasta takana
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olevaa asemaa ja voidaan niitä käyttää tukikohtina
taistelussa.

Jos hyökkääjä on onnistunut tunkeutumaan
puolustajan pitämään metsän laitaan asti, täytyy
hänen siinä järjestää ja koota joukkonsa. Tätä
hetkeä käyttää puolustaja hyväkseen, vieden lähim-
mät varajoukkonsa sitä vastaan ja koettaa vallot-
taa menetetyn alueen takasin. Tässä, kuten aina-
kin metsätaistelussa, on hyökkäys sivustaa vastaan
tehokas. Jos puolustaja arvelee metsänreunan puo-
lustuksen olevan hyödytöntä, on hänen päätettävä,
tahtooko hän jättää metsän ja asettua uudestaan
asemaan metsän takana, vaiko ryhtyä metsätaiste-
luun. Ensimäiscssä tapauksessa on hänen vaikea
saada peräytymiskäskyä kaikille osastoille, tapah-
tuu helposti, että joku osasto jää jälelle ja joutuu
vangiksi. Peräytymisen tulee tapahtua hyvässä
järjestyksessä; aukeamia metsässä on käytettävä
vastustajan viivyttämiseksi. Puolustajalla on liik-
kuessa paikallistuntemus eduksi ja voi hän sen-
lisäksi valmistaa liikkeitään merkitsemällä teitä
ja puolustusasemia. Päävarajoukko voidaan pie-
nissä metsissä käyttää hyökkäyksiin vihollisen si-
vustan kimppuun metsän ulkopuolella, tai kun vi-
hollinen on tunkeutunut läpi metsän, tekemään vas-
tahyökkäyksen.

Metsätaistelussa on väistyvät osastot yhä uu-
destaan johdettava vihollisen kimppuun ja varsin-
kin ahdistettava vihollisen sivustoja. Pienet pai-
kallishäviöt eivät ole vaarallisia, koska vastustajan
takaa-ajotuli ei ole tehokasta. Johtajan tulee pitää
joukkonsa varmasti vallassaan, koska sillä, jolle
tämä paraiten onnistuu, on suuremmat voiton mah-
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dollisuudet. Alijolitajien tulee auttaa ylijohtajaa
lähettämällä hänelle usein ilmoituksia siitä, mitä on
tapahtunut ja missä joukot ovat, sillä muuten ei
hän metsässä voi saada yleissilmäystä tilanteesta.
Metsätaistelussa on sekä hyökkääjällä että puolus-
tajalla samat edut ja samat haitat. Hyvät, metsiin
tottuneet joukot ja nopea, tarkka ammunta ovat
etuja, jotka vastaavat ylivoimaistakin vastustajaa.
Metsätaistelut voivat kestää kauan, vaikka molem-
mat vastustajat makaavat lähellä toisiaan, sillä
metsässä, jossa molemmilla, puolueillaon täysi suo-
ja, ampuu kumpikin puoli huonosti.

Hyökkäys.
Jos vihollisen aseina on metsässä, ei voi odot-

taa suurta tykistövaikutusta; toiselta puolen kui-
tenkin on moraalinen vaikutus metsässä suurempi
kuin aukealla. Hyökkäys kohdistuu varsinkin
esiinpistäviin kielekkeisiin. Kun vihollisen rintama
on murrettu, seuraa sen vyöryttäminen. Päästyään
metsän reunaan on hyökkääjän järjestettävä ja
koottava joukkonsa, hyökätäkseen eteenpäin. Har-
vassa metsässä voidaan kulkea eteenpäin tiheässä
ketjussa, jota suletut osastot seuraavat lyhyen mat-
kan päässä. Sulettu järjestys on säilytettävä mah-
dollisimman kauan, jotta vältettäisiin joukon ha-
jaantuminen. Sivustoja suojaa taaksepäin porras-
tetut osastot. Tiheässä metsässä ja pensaikoissa
voidaan jakaa joukko kapeihin rivistöihin, joitten
välillä on ylläpidettävä yhteys. Koska yhteentör-
mäys vihollisen kanssa milloin hyvänsä on mahdol-
linen, on rivistöt järjestettävä niin, että mahdolli-
simman nopeasti voidaan saada väkeä eturinta-
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maan. Kuva selittää lähemmin tällaista marssijär-
jestystä: Etumaisena kulkee ohut ampumaketju, jo-
hon on oiottu ryhmiä kunkin komppanian ensi
joukkueesta. 2. komp., joka kulkee tiheämmässä
metsässä, on järjestäytynyt ryhmittäin yksimiehi-
siksi jonoiksi, ryhmät joukkueittain vieretysten. 1.
ja 3. komppania marssivat puolijoukkueet jonossa
vieretysten (metsä harvempaa) ja 4. komppania ai-
van harvassa kulkee joukkueittain jonossa. Tällai-
sessa tapauksessa on («dullista jo etukäteen määrätä
muodostetaanko ampumaketju vihollisen kanssa yh-
teen satuttaessa oikealle vaiko vasemmalle leviten,
jotta epäjärjestys ja ajan hukka vältettäisiin.

Jos metsä on pieni,hyökätään ilman viivyttelyä
sen läpi toiseen reunaan asti. Suurissakin metsissä
on koetettava mahdollisimman nopeasti saavuttaa
toinen laita. Hyökkääjä ei saa kiinnittää liian
paljon joukkoja metsätaisteluun, vaan on hänen
mieluummin lähetettävä ne sen ympäri,pakoittaak-
seen puolustajan siten vetämään joukkonsa pois
metsästä. Metsän puhdistus jätetään takana seu-
raavien osastojen toimeksi.

Kun hyökkääjä on päässyl läpi metsän, tulee
joukkojen yhtaikaa astua ulos metsänreunasta. Jos
vihollinen on asettunut asemaan metsän taa, voi-
daan metsän reunasta valmistaa hyökkäystä.Hyök-
kääjälle eduksi on, että hän metsän suojassa voi
kehittää ja järjestää joukkonsa ja äkkiä hyökätä
esiin; samaten on peräytymistie suojattu. Hyök-
kääjälle epäedullista taas on, jos metsänreuna on
tiheää tai jos siinä on vastustajan tai luonnon va-
rustamia esteitä; myöskin puolustajan tykistö koh-
distaa tulensa sinne.
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3. Yötaistclut.
Maailmansota on osuttanut, että taisteluja ta-

pahtuu yhtä hyvin yöllä kuin päivällä. Tosin kyllä
kenttätaistelujen ratkaisu tapahtuu päivällä, sillä
tulella pääasiallisesti voittaa vihollisen; yöllä on
tulella useimmiten hyvinkin vähäinen vaikutus.
Yön osalle tulee kuitenkin koko lailla toimintaa.
-Joukkojen täytyy usein suorittaa yöllisiä marsseja.
Tiedustelu- ja varmistustoimia yöllä tulee sodassa
lakkaamatta kysymykseen. Useat toimenpiteet,
joiden onnistuminen perustuu yllätykseen, eritoten
joen ylimenot vihollispiirissä, ovat rajoitetut yöhön.
Taistelut, jotka alkavat päivällä, usein jatkuvat yö-
hön. Monasti täytyy takaa-ajon tapahtua yöllä,
koska vihollinen usein vasta pimeän tullen keskeyt-
tää taistelun. Yötä käytetään hyväksi lähestymi-
seen, vihollistulelta suojassa, niin likelle tämän va-
rustettua asemaa, että hyökkäys päivän koittaessa
on edistynyt jo niin pitkälle, eitä voidaan alottaa
taistelu tulen etevämmyydestä. Pimeys tekee mah-
dolliseksi näkymättä ja senvuoksi myös yllättä-
mällä päästä aivan lähelle vihollista ja suorittaa
rynnäkkö ilman pitkällistä tulivalmistelua ja pis-
timin valloittaa hyvinkin vahvasti varustettuja ase-
mia. Sattuma useinkin ratkaisee suuressa määrin
yötaisteluissa. Toimintakykyiselle hyökkääjälle voi
onnistua pettää vihollinen vahvuuden ja tarkotuk-
sen suhteen ja senvuoksi vähäisillä joukoilla lyödä
ylivoimainen vastustaja. Vaikkakin siis yötaistelu
luonteensa vuoksi yleensä ei voikaan tuottaa suuria
ratkaisuja pimeässä, niin voi se kuitenkin usein olla
tärkeänä valmistuksena ratkaisulle. Senvuoksi
kuuluvat liikunto, johto ja taistelu yöllä sodan eh-
dottomiin vaatimuksiin.
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Toisella puolen helpottavat valonheittäjät j;i
valopistoolit taistelua .yöllä, varsinkin asemaso-
dassa, jolloin tunnetaan vihollisen asema jokseen-
kin tarkoin, valmistuksia voidaan tehdä kauan
aikaa ennen hyökkäystä, hyökkäystä voidaan hai-
jotella, tykistö voi tällöin avustaa. Käsikranaatti
on erittäin edullinen ase yöllä (katso asemasota).
Ennen kaikkea on yötaisteluitaharjotettava jo rau-
han aikana. Johto on yöllämahdollinen ainoastaan
suletussa muodossa. Mitä enemmän alijohtajat ja
miehet voivat itsenäisesti, rohkeasti ja tarmokkaasti
toimia, sitä enemmän voidaan käyttää avattuja
muotoja, joka on suuri etu tappioiden vähentämi-
seksi. Tällöin on myöskin suurempia mahdolli-
suuksia menestykseen.

On suuri ero, jos sodassa käytetään yöllä har-
jaantuneita, valittuja miehiä, joilla jo on koke-
musta, ovat olleet vihollistulessa päivällä ja yöllä,
yöllisillä patrulleilla j. n. e. kuin sotaan tottumat-
tomia miehiä.

Yöllä ovat moraaliset vaikutelmat paljon suu-
remmat kuin päivällä. Yöllä voi hyvässäkin jou-
kossa helposti syntyä pakokauhu.

Magersfonteinin taistelu.
Yöllisistä taisteluista on Magersfonteinin taistelu siinä

tehtyjen virheiden takia erittäin opettava.
Buurit olivat asettuneet asemaan Modtler-joesta poh-

joiseen, siten että oikea sivusta ulottui Lange-Berg-Farmiin
asti. Tämän ja rautatien välillä oli noin 2 000 miestä.
Aseman keskustassa, oli etäälle näkyvä jyrkästi nouseva
.Magersfonteinin kukkula, jonka etelänpuoleiselle juurelle
noin 2 500 buuria oli kaivautunut maalian, samalla kuin
2 000 miestä oli siitä kaakkoon olevien vuorenselänteiden
miehistönä. Näiden väliseen 1 km leveään aukeamaanaijoi-
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lettiin noin 50- -60 miehinen skandinavialainen joukko.
Käytettävissä olevat, 9 tykkiä oli jaettu sopiviinpaikkoihin
koko rintaman alalle. Kaikkiaan oli buureja noin 8 000
miestä.

Aseman edessä oleva maisema viettää tasaisesti jokeen
päin. Puolivälissä tämän ja Magersfonteininkukkulan välissä
on pienempi kukkula. Headquarter Hill. Lukuunottamatta
kahta aseman eteläpuolella olevaa orjantappurapensaspa,
tarjosivat ainoastaan muutamat vähäpätöisetkohoamat ja
noin 1 m korkeat termiittikeot hyvin vähäisen suojan.

Kenraaliluutnantti Lordi MethuenMlla oli käytettävä-
nään: 121/2 pataljoonaa, 0 komppaniaa ratsastavaa jalka-
väkeä, (i eskadroonaa, 4 6:n tykin patteria ja 1 4:än tykin
haupitsipatteri, yksi 350 miehen vahvuinen laivastomaihin-
nousuosasto, 4 12-naulan ja 1 L2-cm tykin kera, 2 pioniiri-
komppaniaa ja 1 kiintopallo-osasto. Taisteluvahvuus oli
10 200 kivääriä, 800 sapelia ja :V,\ tykkiä.

Jalkaväkeä oli '.) prikaatia.: 1. J. Pr. eli Kaarti Pr.,
'"\. J. Pr. ja i). J. Pr., sitäpaitsi (Umion-Ylämaalaispatal-
joona. .Jokaiseen prikaatiinkuului 4 pataljoonaa (Patl.
1 000 miestä, jaettuna B:aan komppaniaan).

Marraskuun 29 päivänä oli vahvistettu englantilainen
divisioona mennyt Modder-joen yli. Div. johtajapäätti koh-
distaa hyökkäyksen suorinta tietä vihollisen keskustaa vas-
taan. Joulukuun 9 ja 10 p:nä tapahtunut vihollisten ase-
main jjommittaminen jäi tuloksettomaksi, koska englanti-
laisten tykistö kohdisti tulensa yksinomaan kukkulan har-
jaa kohti, alapuolellaolevat ampumahaudat jäivät vahin-
goittumattomiksi. Buurilaiset olivat ennenrakentaneet ase-
mansa kukkulain harjalle. Nyt oli harjalla ainoastaan vale-
asemia. Tässä uudistui sama virhe, jonka venäläiset teki-
vät Plcvnan-luona,, ja kun pommituksen aikana ei yhtään
jalkaväkeä mennyt eteenpäin, ei buureille ollut ollenkaan
välttämätöntä miehittää juoksuhautojaan. 10 p:n illalla
lopetettiin ampuminen. Minkäänlaista varmuuttasiitä,missä
määrin vihollinen oli järkytetty, tai tämän asemien laajuu-
desta ei oltu saavutettu.

3. J. Pr:lle määräsi ylijohtaja päähyökkäyksen. Se lei-
riytyi jo päivällä tykistön ja ratsuväenkanssa Headquarter
HilFiiiluo, ll:sen pataljoonansa, varmistamana. 3. J. Pr:a
tuli alkaa etenemisensä jouluk. 11 p:nä klo12,30 a.p.,suo-
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rittaa. kehjttäytyminen vihollisen asemien oclcssä ja päivän
koittaessa rynnäköllä valloittaa asemat. Muita joukkojn H
suorastaan määrätty liitä hyökkäystä varten. 1 Patl. !""
J. Pr:sta sai käskyn tehdä valehyökkäyksiä inolommin
puolin rautatietä. ' patl. (toinen ' oli poissa) f).
.1. Prista ja laivasfco-patl. varmistivat' leiriä; 1 patl. Fl
pr:sta tuli varmistaa oikeata, sivustaa. Voetpad-kahlaamon
luona. Kaarti prikaatin piti marssia 12,30 a. p. Headquarter
Hiirin luo varaväeksi. Gordon-Ylämaalaispataljoona sai
määräyksen varmistaa kuormastoa, joka tuotiin lähelle
Headquarter Hiiriä. Ratsuväen ja ratsastavan jalkaväen
tuli päivän koittaessa lähteä liikkeelle ja suojata ;>.

J. Pr:n oikeata- sivustaa. Tykistön oli oltava edellisenpäi-
vän asemissa valmiina.

.'!. -J. Pr:n johtaja määräsi, että se ensin kulkisi aina
Magersfonteinin kukkulan kaakkoiskulmaan saakka yhdessä
suletussa joukossa, komppaniat ruoturintamassa, S askeleen
etäisyydellä toisistaan, .siis erittäin jäykässä muodossa. Aivan
tämän kaakkoiskulman luona tuli etumaisimmat patl.
pysähtyä, kahden sitä seuraavan marssia, tämän oikealle ja
vasemmalle puolelle, viimeisen patl. jäädä varaväeksi. .'! etu-
maisen pataljoonan piti kehittä-ytyä.. Jokaisen pataljoonan
tuli 2:11akomppaniallamuodostaaharva- ampumaketju (5 rs-
keleen viilit.). Ketjua- seurasi 2 komppaniaa tukijoukkona,
muiden -i komppanianpiti muodostaapataljoonanvaraväen.
Täten olisi kehittynyt kuvasta näkyvä muodostus. Kehittä-
ytymisen suoritettua tuli miesten heittäytyä maahan ja
kiinnittää pistimet. Tämä kehittäytyminen olisi kestänyt
ainakin ', tuntia.. Etumaisten komppanioiden piti mennä
ÖOQ m eteen, jotta, syntyisi vaadittu syvyysryhmitys. 12,."!<)
a. p. seisoivat '.\ pataljoonaa valmiina. Toisen pataljoonan,
joka oli muodostanut etuvartiot, piti matkalla liittyä etu-
tnaisimman pataljoonan taa. Prikaati oli maannut leirissä
ilman leiritulia, ja miehistön jtiti nauttimatta sitä ennen
mitään lämmintä ruokaa, mennä taisteluun. Yö oli hyvin
pimeä ja satoi rankasti. Tämä helpotti kyllä näkymättö-
mänä etenemistä, mutta vaikeutti koossapysymistä. Siksi
yhdistettiin kahdessa pataljoonassa sivusta-aliupseerit nuo-
ralla. Pehminnyt maa ja kiviröykkiötsekä metrin korkeat
okaiset mimosapensaai (prikaati oli skottlantilainen, siis oli
sillä polvet paljaat) vaikeuttivat etenemistä. Marssisin.!n.-
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nasta piti huolta. yleisesikuntamajuri; hiin oli päivällä tar-
kastanut kompassilla suunnan. Hänen vieressään kulki myös
prikaatin komentaja, esikuntineen. .Matka oli ainoastaan 4
km, mutta useiden pysähtymisien takia kesti tämä hyvin
kauan. Yleisesikuntamajuri esitti useita kertoja., että olisi
aika. kehittävtyä, mutta, prikaatin komentaja jatkoi mars-
sia. Vähää ennen klo 4 a. p. antoi hän kehittäytymiskäs-
kyn. Silloin oli jo prikaati 400 m päässä vihollisen hau-
doista. Päivä alkoi jo valeta. Kun etuinaisiminan patal-
joonan ampumaketju oli tuskin edennyt 100 m, kohtasi sitä.
kiivas tuli edestä ja sivulta. Prikaati oli juuri alkanut
kehittäytyä, tuli yllätti sen seisoessa suletussa muodossa.
2 etiimaista pataljoonaa koetti edelleen kehittäytyä. Osia
takana olevisia. pataljoonista liittyi näihin. Kaikki osastot
joutuivat sekaisin. Osa miehistä syöksyi kauhuissaan taak-
sepäin, osa. heittäytyi maahan, kiinnitti pistimet ja valmis-
tautui rynnäkköön. Osa toisesta pataljoonasta meni ensi-
mä.isestä vasemmalle, osa. oikealle. Yritys olisi ehkä vielä
voinut onnistua, jos heti olisi annettu rynnäkkömerkki-
puhallus. Prikaatin johtaja, kaatui etuinaisiminan pataljoo-
nan johtajan kanssa 200 m buurien asemasta, senjälkeen
kun hän oli turhaan antanut, käskyn rynnäkköön. Tosin
ryntäsi eteenpäin sikin sokin oleva joukko, kiivaasta tulesta,
huolimatta., mutta puolustajan tuli pakotti sen epäjärjestyk-
sessä peräytymään. Osa miehistä alkoi ampuahyvinpiilot-
tautuneita puolustajia.. Prikaatin oikean sivustan onnistui
tuhota, skandinavialaisen joukon (.10 miehestä kaatui 43).
Oikea, sivusta, ryhtyi senjälkeen kiipeämään Magersfonteinin
kukkulan itärinnettä, mutta, oman tykistötulen takia, joka
sulki heiltä tien, he pysähtyivät. Puiurilaisten ylipäällikkö
saapui paikalle ja avasi sivulta tulen eilgl.sivustaa vastaan.
Muitakin buureja kiirehti paikalle. ">. prikaatin oikean
sivustan miehet ioko kaatuivat tai otettiin vangiksi. Klo ö
a. |>. avasi engl. tykistö tulen. ."> patteria meni I800 m
päähän vihollisen asemista. Tämä tuli ei tehnyt paljon
vahinkoa, mutta antoi 3. prikaatille moraalista tukea.
Peräytyneet miehet onnistuttiin kokoamaan. Vähitellen
syntyi epäyhtenäinen linja atiipumaryhiniä noin 200— (300
m etäisyydellä vihollisesta. Oikeata, sivustaa., jota vastaan
buurit alkoivat edetii, voitiinajoissa vahvistua. Vasemmalla
sivustalla otti I konekivääri menestyksellä osaa taisteluun,
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kunnes sen miehistö oli kaatunut. Sicilä täällä koetettiin
vielä suurella rohkeudella rynnätä eteenpäin. Kun yhtenäi-
nen johto ja tuki joukois a puuttui,ei tämä onnistunut.
Kimma afrikalainen aurinko vaivasi kovasti englantilaisia.
Vähitellen taukosi tulitaistelu. Oikealla ryhtyi vielä taiste-
luun ratsuväkeä jalan ja. 1 ratsastava patteri. Rautatien
molemmin puolin olevat 2 pataljoonaa menivä,t 900 mpää-
hän vihollisesta. Ylijohtaja havaitsi HeadquarterHiiriltä,
että hyökkäys ei ollut onnistunut. Klo 6 a. p. antoi hän
käskyn kaartiprikaatille suojata ■$. prikaatin oikeata
sivustaa. Nämäkään voimat eivät voineet saada pysähty-
nyttä hyökkäystä etenemään, samoinkuin eivät Gordon-
YUimaniaisetkaan. Kun klo 1 i. p. erään buuri-osaston
onnistui ampua 3. prikaattiin syrjätulta, niin peräytyi
prikaati, lukuunottamatta muutamia vihollisen lähellä ele-
via yksityisiä ryhmiä. Buurien ampuessa, takaa-ajotulta
myöskin tykeillä, syntyi pakokauhu. Englantilaisten tap-
piot olivat 93(i miestä; niistä tuli 700 miestä 3. pri-
kaatin osalle. Buurien tappiot olivat 182 miestä.

Harvoin on mikään joukko viety taisteluun näinhuo-
nosti. Vaikka luultiin vihollisenolevan yhtä vahvan kuin
itse, määräsi ylijohtaja hyökkäystä varten ainoastaan kol-
mannesosan voimistaan. Tämän kautta oli hän pakotettu
lähettämään joukkoja vähitellentaisteluun ja mukautumaan
täten vihollisen tahtoon. Yhtenä suurimpana syynä epäon-
nistumiseen oli huono tiedustelu.

Ennen yöllistä hyökkäystä antoi div:n johtaja tykis-
tön pommittaa vihollisen asemia, täten selvästi ilmaisten
hyökkäysaikeensa, varsinkin kun pitkän aikaa sitä ennen
oli vallinnut täydellinen toimettomuus. Näin ollen ei voi-
nut olla mistään yllätyksestä puhettakaan.

Yöllisissä hyökkäyksissä täytyy varajoukkojen olla
lähellä saatavissa. Div. johtaja ei nähtävästi luullut hyök-
käyksen voivan epäonnistua. Joka tapauksessa pidettiin 3.
-I. Pr:in tueksi määrätty kaarti liian kaukana lakana, niin
että nopea apu ei voinut tulla kysymykseen.

3. J. Pr:in toimintaa vaikeutti tuntuvasti etenemis-
muoto. Tästä muodosta olivaikeakehittäytyä. Parasmuoto
olisi epäilemättä ollut tällaisilla, välimatkoilla vierekkäin
ryhmä- tai komppaniarivistöt.
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Saukausekisan taistelu
yöllä 11— 1.2 p:nä lokak. 1904.

Kuvaava yötaistelun laadulle on japanilaisen10. J.
D:n hyökkäys venäläisten miehittämiä Saukausekisan kuk-
kulan asemia vastaan yöllä 11— 12. 10. 1904.

Päivällä 11. 10. ei japanilaisten ollut onnistunut saada
tätä kaksikyttyräistä" kukkulaa haltuunsa. Senvuoksi sai
japanil. 10 J. 1). käskyn vallata yällä 11— 12. LO. Saukau-
sekisanin. Vuoren juurella ja rinteillä olivat venäl. ampuma-
haudat. Kukkuloiden välissä oli muurilla ympäröity temp-
peli. 10 J. D. jakautui kahteen osastoon. 20. J. Pr. tuli
kulkea suoraan rintamaa vastaan ja 8. J. Pr. ja 12. Res.
Ri. hyökätä lännestä. 20. J. Pr. asetti J. R. 39 etulinjaan
pataljoonat leveässä rintamassa vierekkäin kehitettyinä, oi-
kealla porrastettuna seurasi J. R. 20. Tiedustelupatrulleja
kulki ampumaketjujen edellä; marssisuunta oli osotettu ki-
villä, oksilla, ja valkeillalipuilla. Selkälaukku jätettiin pois,
päällystakki pantiin päälle. Tunteaksensa toisensa pimey-
dessä helpommin, sidottiin vasempaan käsivarteen valkea
nauha, johtojoukkuect kantoivat valkoisia lippuja, merkkien
antoa varten oli salalyhtyjä. Eteenpäin oli kuljettava ti-
heissä ampumaketjuissa, tuki- ja varajoukot välittömästi
jäljessä. Kiväärit eivät olleet ladatut, pistimet piti kiin-
nittää vasta vähää ennen rynnäkköä. Maissiolkikasan sy-
tyttäminen kauvaksi näkyvällä kukkulalla oli lähtömerk-
kinä. Yöoli pilkkosen })imeä. Yöntullessa lopetti tykistö
ampumisensa. Klo 1 a. p. leimahti merkkituli ja etenemi-
nen alkoi.

Enöimäisen linjan tiheät ampumaketjut kulkivateteen-
päin yhdestä merkitystä suuntapisteestä toiseen. Alituiseen
pysähdyttiin järjestyksen palauttamiseksi. Huolimatta ja-
panilaisten varovaisuustoimenpiteistäolivat venäläisetajois-
sa huomanneet etenemisen ja saavuttua noin 500 m pää-
hän avasivat venäläiset ankaran tulen, joka ei silti tuotta-
nut suuria tappioita ollen liian korkealle suunnattuna. Ja-
panilaiset eivät kuitenkaan vastanneet tähän, vaan etenivät
nyt syöksyttäin. Saukaisekisan juurella olevaan Saukuai-
senin kylään saavuttua kohtasi heidät kova vastarinta, niin
Ottft heidän vihdoin täytyi etsiä suojaa ja alottaa tulitais-
telu. Kun pian huomattiin, ettei heidän tulellaanollut iner-
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kitystä, hyökkäsivät he uudelleen'kohti vuorenjuurella ole-
via ampumahautoja ja syöksyivät joka puolelta kylään,
jossa syntyi raivoisa käsikähmä. J. lv. 20., joka oli kadot-
tanut yhteyden -I. \i. ."59 kanssa otti vasta 3. a. p. osaa
taisteluun. Kauan kesti taistelu. Kun a. p. molemmatryk-
mentii olivat lähettäneet viimeiset varajoukkonsa taisteluun,
onnistui heidän karkottaa venäläiset etelä- ja kankkoisrin-
teiltä pohjoiseen suuntaan. Ainoastaan Sankiatsyn kylässä
tekivät venäläiset sitkeästi vastarintaa, nimilainat antau-
tuen vangiksi, muut, tukehtuen hyökkääjänsytyttämään tu-
lipaloon. Kylässä otettiin 100 venäläistä vangiksi. 200 mies-
tä oli luotien ja tulipalon tuhoamat.

8. J. IV. lähetti J. K. 40. lounaista, .1. 11. 10. län-
nestä kukkulaa, kohti. "). R. 40 2. Patl. ensi linjassa 1.
patl. ja 12. Res. H. toisessa linjassa, sai tuntuman J. K.
'M) kanssa Suitsysohon luona. Tapan luona J. R. LO. kans-
sa., jolla, oli 2. patl. ensi linjassa ja 1. var.:väkenä. Kuu
venäläisten huomio oli käännetty Suitsysehon kylän taiste-
luun, pääsi S. .J. Pr. 200 m päähän asemista. Täällä olivat
he pakotetut alkamaan tulitaistelun.

Venäläiset sanovat huomanneensa hyökkäyksen valo-
merkeistä. Kuulovartiat näyttäytyivät myös tehokkaiksi.

Päivän tultua, oli koko vuori japanilaisten hallussa.
Japanilaisten tappiot olivat noin 1,300 miestä, venäläisten
noin «SOO. Japanilaisten yöllinen hyökkäys oli onnistunut
lä:llä pataljoonalla venäläisten i 5 pataljoonan vastaan.

Tannenbergin taistelu.
Tannenbergin taistelussa joutui eräs saksalainen seka-

osasto: .'5 patl. ja patteri, edetessään yöllä28 2!). S. I(.I14.
äkkiarvaamatta taisteluun. Noin k:lo II i. p. lähestyiosas-
ton kärki DarathoAvaa, kun yhtäkkiä, täydellisesti yllättä-
mällä, noin 200 300 m etäisyydeltä puhkesi ankara ki-
vääri- ja konekiväärituli oikeata. sivustaa vastaan. Kaikki
pysähtyivät. I'ilkko pimeässä oi voinui mitään erottaa.
Aluksi luulivai saksalaiset, että he olivat törmänneet yh-
teen jonkun oman sivujoukkueen kanssa, joka erehdyksestä
heitä ampui. Huutoihin kuitenkin vastattiin tulella-, jonka
vuoksi patrullin täytyi palata takaisin. Kanasta näkyisel-
västi, että vihollisen lakana ja sivulla täytyi olla suuri
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Wulping-järvi. Jos onnistui ajaa vihollinen tähän järveen.
niin olisi se suuri menestys.

Venäläiset, jotka kait itsekin olivat epävarmoja siitä.
mitä heidän edessään liikkui, auttoivat tavallaan saksal. sy-
tyttämällä tuleen erään ladon. Nyt voivat saksal. selvästi
nähdä tilanteen: Useampia venäläisiä ainpumaketjuja oli
peräkkäin asemissa järven rantaan viettävällä maalla. Sel-
västi välkkyili järvenpinta venäläisten takana.

3 pataljoonaa asetettiin hyäkkävkseen. Etumaisena
ampumaketju, mies miehen vieressä, kohta sen takana toi-
nen linja suljetuissa muodoissa konekiväärien kanssa. Ai-
van rauhallisesti ja erinomaisessa järjestyksessätapahtuivat
levittäytyminen ja kehittäytyminen. Äänettömästi lähtivät
hyökkäysjoukot liikkeelle. Hirveä tuli syöksyi venäläisistä
haudoista vastaan, johon saksalaiset vastasivat ja niin ke-
hittäytyi aivan lyhyellä ampumamatkalla tavattoman kii-
vas tulitaistelu. Yöllinen taistolumelu pelästytti ympärillä
olevat taisteluun osuaottamattomat joukot. Niinpä eräs
vasemmalla lepäävä saksal. osasto, jonne .saakka luodit
lensivät, oli vähällä alkaa, ampua omia joukkoja, luullen
heitä venäläisiksi. Tämä saatiin kuitenkin vältettyä. Tuli-
taistelu kesti noin puoli tuntia, jonka jälkeen saksal. mur-
tautuivat asemiin. Lyhyen aikaa kestävä käsikähmä siellä
ja täällä, jyrisevä hurraahuuto, huavottuneitten ja kuole-
vien valituksia ja huutoja, vielä joitakuita laukauksia ja
sitten oli taas kaikki jälleen hiljaista. Aamun valjetessa oli
työ täysin tehty. Venäl. osasto, luultavasti 2 pataljoonaa
vahva, oli hävitetty, ainoastaan pieni osa. oli päässyt pa-
koon. Saksal. ottivat taistelussa 300 vankia., noin 50 mies-
tä vedettiin vielä, ylös suosta. Suuri joukko venäläisiä oli
uinut järvessä olevalle pienelle saarelle. Osa otettiin kiinni
ympärillä olevasta metsästä, missä lie eksyksissä harhailivat.
Loppu makasi kuolleenatai haavoittuneena taistelupaikalla.
Saksalaisten tappiot olivat "> upseeria ja 100 miestä, joista
noin puolet kuolleita. Luotien vaikutus muutamien askel-
ten välimatkalta oli selvästi nähtävissä; kentällä makasi
kuolleita pää täydellisesti runneltuna. Vankien tiedonan-
non mukaan oli venäläisillä ollut 8 konekivääriä, joista 4
joutui saksalaisten saaliiksi. Nämä olivat asetetut puihin,
joista niillä oli hyvä vaikutus. Loput 4 olivat venäläiset
luultavasti upottaneet järveen.

Sotilaskllsiktrja. 6. osa. 32
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Ohjeita yöharjotuksia varten.
Sitä mitä yöllä aiotaan suorittaa, täytyy päi-

vällä harjotella, niin että muu ci tuottaisi vaikeuk-
sia kuin pimeys. Koska liikkuminen ja yleensä toi-
minta pimeässä on hyvin vaikeaa ja helposti syntyy
sekaannusta ja epäjärjestystä, on tehtävät suoritet-
tava mahdollisimman yksinkertaisesti. Koska
teennäiset toimet jo päivällä ovat luvattomat, niin
pitää tämä paikkansa eritoten yöllä. Yöharjotuk-
sissa on myöskin siirryttävä asteettani helpom-
masta vaikeampaan. Ensiksi on jokainen yksityi-
nen mies kasvatettava erikseen. On siis pyrittävä
siihen, että jokainen mies oppii oikein käyttämään
silmiään ja korviaan, ettei hän joka paikassa näe
aaveita j. n. e. Yöllä vaaditaan jokaiselta enemmän
kuria kuin päivällä. Yksikin hermostunut mies
voi synnyttää suuressa joukossa pakokauhun. Siis
ensin tapahtuu harjotus yksitellen, sitten ryhmit-
täin, sitten joukkueittain ja lopuksi komppaniassa
j. n. e. Erittäin tärkeää on, että komppanianjohtaja
ensiksi kasvattaa ali]ohtajansa erikoisilla harjotuk-
silla, niin ettät nämä täysin hallitsevat yötoimin-
riiin, samalla neuvoen miten miesten yökasvatuksen
tulee tapahtua; komppanianjohtaja itse ei voi
jokaista yksityisiä miestä kasvattaa.

Korvan ja silmän totuttaminen.
Kokemus on osottanut, että korva ja etenkin

silmä pimeässä helposti pettävät. Vihollisia usein
nähdään siellä, missä niitä ei lainkaan ole, pensaat,
kivet ja mättäät saavat pimeässä mielikuvituksen
kautta ihmismuodon, pensaikko näyttää vihollis-
rivistöltä j. n. e. Pienen tuulenhenkäyksen aikaan-
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saama kahina kuulostaa askelilta, eläinten äänet ja
liikunta ihmispuheelta ja liikkeeltä. Yöllä kuuluu
kaikki selvemmin. Siis korva on totutettava erot-
tamaan melun suunnan ja etäisyyden ja mikä sen
aiheuttaa. Miehille on esitettävä pienempien ja suu-
rempien rivistöjen, rattaiden ja ratsuväen aiheut-
tamat äänet teillä, eri maaperillä,metsässä j. n. e.,
sekä äänestä totutettava arvostelemaan osaston suu-
ruus. Asettamalla korva maata vasten usein kuu-
lee paremmin. Erehdyksiä syntyy helposti varsin-
kin tuulisella ja sateisella ilmalla, metsässä ja
asuttujen seutujen läheisyydessä. Yöllä emme näe
mitään värejä, näemme vain valoisaa ja tummaa.
On siis totutettava erottamaan osastoja valoisassa
ja tummassa maaperässä (pelto, tie, niitty) sekä
taustaa vastaan (metsä, taivaanranta). Kuuta-
mossa on tämän takia liikuttava varjossa. Pitkäl-
lään tarkastettaessa erottuvat esineet selvemmin
taivasta vasten; mäen harjun yli on siksi mentävä
ryömimällä. Etäisyyden arvioimista yöllä on har-
jotettava, samaten erinäisten merkkien huomaa-
mista (valkeita paperilippuja, nauhoja, käsivarsi-
siteitä, valotauluja j. n. e.), joita käytetään teiden,
asemien ja oman puolueen merkitsemistä varten.
Merkinantoalyhdyillä sovittujen tai Morse-merkkien
mukaan on harjotettava,erikoisesti on tämä opetet-
tava viittoili]oille. Valonheittäjää käytetään miltei
yksinomaan asemasodassa, sillä se ilmaisee omien
joukkojen aseman. Valonheittäjän valossa kuvas-
tuvat selvästi tiet, vedet, talot j. n. e., jokainen liike
on helposti huomattavissa. Epätasaisessa seu-
dussa, sumussa, sateessa ja kuutamossa on tar-
kastus vaikeaa. Jos jossain yrityksessä käytetään
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valonheittäjää, on johtajan oltava hyvässä yhtey-
dessä valottajan kanssa, jotta tämä ei omia jouk-
koja valaisisi. Valopistooleja käytetään paljon
enemmän kuin valonheittäjiä. <Los vihollinen va-
laisee valonheittäjällä, niin on heittäydyttävä maa-
han jo ennenkuin valokartio tulee paikalle. Pai-
kassa, jossa on pensaita, puita j. n. e. voi jäädä sei-
somaan, ellei ole ehtinyt ajoissa heittäytyä maahan.
Valopistooleihin on suhtauduttava samalla tavalla.
Tykki- ja konekivääritulella on saatava vihollisen
valonheittäjät sammumaan. Valonheittäjän ja va-
lopistoolien valossa voi jonkinmoisella varmuu-
della ampua.

Oikeaan osaaminenyöliä.

Oikeaanosaaminen yöllä on erittäin vaikeaa.
Suuntana voivat esim. olla tornit, vuoren kukkulat
ja yksinäiset puut, jotka selvästi näkyvät yöllistä
taivasta vasten; suuntaviivoina tiet, aidat, puurivit
y. m. On harjotettava painamaan mieleen päivällä
suuntaviivoja ja sitten yöllä muistista niiden mu-
kaan kulkemaan. Seudussa, niissä on vaikeaa luon-
nollisten esineitten avulla määrätä marssisuuntaa,
voidaan se merkitä valkoisilla nauhoilla j. n. e. tai
seuraavalla tavalla: Päivällä asetetaan maahan 2
keppiä vaadittua suuntaa kohti noin 10— 20 m etäi-
syydellä toisistaan, paikkaan johon yöllävoi löytää.
Kepit asetetaan tietysti niin, ettei vihollinen niitä
huomaa. Kun yöllä tullaan paikalle,pitää 3:11amie-
hellä olla valkoinen liina tai paperi seljassa (vielä
parempi on loistotaulu). 2 miestä asettavat tarkal-
leen keppien eteen, kantapäät kepeissä kiinni, 3:s
mies menee etumaisen eteen, noin 10 -20 m päähän
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(riippuen pimeydestä). Takimmaisin mies suuntaa
nyt etumaisimman tarkalleen koskimaisen etoen:
Pst"== valuin vasemmalle, pst, pst'.' == vähän oi-
kealle, kunnes etumaisimman valkoinen liina katoaa
keskimäisen taa. Sitten menee takimmainen tois-
ten liikahtamatta paikaltaan etumaisimman eteen
ja nyt suuntaa hänet taas viimeisenä oleva j. n. e.
Yksi tai kaksi miestä määrätään laskemaan aske-
lilla, miten pitkälle on kuljettu. Täten voidaan
tarkalleen tietää missä ollaan. Varmistus voi kulkea
l:sen suuntamiehen vieressä, rivistö taas viimeisen
jäljessä. -Jos tahdotaan pitempi etäisyys kärjen ja
rivistön välillä, asetetaan yhdistysmiehiä. Tällainen
eteneminen käy tosin hitaasti, ja usein pitää pysäh-
tyä, mutta yöllä tämä ei yleensä ole haitaksi. Täm-
möinen menettelytapa vaatii, että voidaan kulkea
suoraan, siis ettei mikään este tule eteen. Jos on este,
jonka yli kyllä voi suunnata, siis ei yli 10—20 m
leveä ja jonka voi läheltä kiertää, on tämä menet-
telytapa kyllä mahdollinen. Menetelmän tarkkuus ja
nopeus riippuu pimeydestä, sekä suuntainiesten
harjaantumisesta. Valokompassi, paraiten suun-
täuslaitteella varustettu, on jokaiselle johtajalle vält-
tämätön. Ilmansuunnat voidaan myös määrätä
kuun ja tähtien asemasta. Täysikuu on klo 12
yöllä etelässä, tarkka puolikuu joko idässä tai län-
nessä. Karttojen ja luonnosten mukaan kulkemista
on myös harjotettava. Iliuotuksen mukaan esim.:
300* metsänreunaa*, sitten 6:tta puhelinpylvästä
pitkin 2 m korkuiselle muurille saakka, muurien
toisella puolen 500* valkoisia paperipalasia pitkin
vesiojaan (lm leveä, \-2 m syvä) asti, siitä suoraan

*) :{()0x 300 askella.
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tuulimyllyä kohti (näkyy taivasta vastaan). Ellei
ole edellisenäpäivänä voinut soutua tiedustella,niin
on otettava muutamia seudun tuntevia asukkaita,
jotka erotettuna toisistaan asetetaan opastamaan.
Parempi on kulkea pitempää hyvää tietä, kuin
lyhyempää huonoa.

Valmistukset

Yöllisiä toimia varten pitää joukon saada le-
vätä ja olla hyvin ravittu. Paljon ampumavaroja
ja muonasäilykkeitä moneksi päiväksi on otettava
mukaan. Johtajille ja joukoille on tarkoin selitet-
tävä käyttäytyminen yöllä, tie, maali j. n. e. Ennen
yritystä on jo päivällä ja yöllä harjotettava ääne-
töntä marssimista lapio mukana, kaivamista, estei-
den voittamista j. n. e. Usein on yrityksen pää-
maali pidettävä mahdollisimman kauan salassa.
Kaikenlaiset kalisevat esineet on poistettava,kuten
metalliraha, avainkimput, keittoastia j. n. e. Pat-
ruunat on taskuissaan tukittava paperilla niin,
etteivät ne pääse kalisemaan. Jalustiniien, teräs-
tuppien ja merkinantotorvien ympärille on käärit-
tävä kangasta t. m. Päällystakin ollessa päällä on
liepeet kiinnitettävä hakasilla ylös. Kannettaessa
suurta vallitusasetta ripustetaan kivääri vasem-
malta olkapäältä oikealle lanteelle, lapio on oike-
assa kädessä, terä kainalokuopassa, kuokka tai
kirves kannetaan suorakulmaisesti koukistetulla
vasemmalla käsivarrella. Kiväärin hihnaa on
pidennettävä tai lyhennettävä aivan äänettömästi.
Kivääri ei saa olla ladattu muulloin kuin puolus-
tautuessa ja vallitustöissä. Parasta on painaa pat-
ruunat lippaaseen niin, ettei piipun sisällä ole
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yhtään. Erehdyksien välttämiseksi on erittäin
hyvä, että omilla joukoilla on jokin tuntomerkki
esim. valkoinen side käsivarressa j. n. e. Sitäpaitsi
on aina määrättävä tunnussana, sellainen mitä
vihollisen on vaikea lausua. Yöllä ei tehdä mitään
kivääriotteita. On varottava, ettei työnnä etu- ja
sivumicstä eikä astu etumiehen kantapäille. Käy-
dessä on jalka nostettava; korkeassa ruohossa on
astuttava maahan kantapää edellä. Epätasaisella
maallakaan ci käydessä saa katsoa jalkoihin. Juok-
seminen kuuluu hyvin kauas. Tupakanpolttaminen
on kielletty, sillä sen valo näkyy kauas. Puhua ei
saa sanaakaan, jollei se ole välttämätöntä. Jos on
jotain sanottavaa, on se sointumattomalla äänellä
kuiskattava. Yskiminen on ankarasti kielletty.
Kompastuessa ei saa äännähtää. Hevoset ja vau-
nut, missä mahdollista, on jätettävä taakse, muuten
on kavioiden ja pyörien ympäri käärittävä kan-
gasta tai (eläimen) nahkoja. Tärkeintä yöllisissä
yrityksissä on, että täydellinen hiljaisuus vallitsee.
Jokaisen johtajan on tässä suhteessa esimerkkinsä
kautta vaikutettava. Mikään ei ole vaarallisem-
paa kuin hermostuminen. Hiljaisuudesta huoli-
matta on kaikkien johtajien pidettävä joukko val-
lassaan.

Tiedustelu.
Tiedustelematta ei voi odottaa mitään menes-

tystä yöllisilleyrityksille. Tiedustelun tulee alkaa
jo aikaisin päivällä ja on sitä jatkettava yölläryn-
näkköön asti. Tiedustelun kautta on saatava sel-
ville: vihollisen asema, rintama, aseman sivustat,
vallitusten laatii ja vahvuus, sekä voimien ryhmi-
tys. Missä on etuvarustuksia, valevarustuksia,
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naamioita, sen saa selville usein vasta taistelun
kantta. Missä on vihollisen heikot paikat, niissä
sen tukipisteet, esteet, konekivääriasemat, syrjätuli-
asemat, varajoukot, patterit j. n. e.? Tykistötulemme
vaikutus? Samalla on otettava selville hyökkäys-
mahdollisuudet: etenemistiet, maaperän kulkukel-
poisuu, suojat, tukipisteet, asemia ja tähystyspäik-
koja omalle tykistölle, missä on mahdollisuus
tehdä sivustahyökkäyksiä. Jokaisen patrullin tu-
lee yöllä löytää päivällä kulkemaansa tietä pitkin.
Tiedustelun päämääränä on ottaa selville,missä on
hyökkäysmahdollisuudet edullisimmat ja miten pal-
jon tarvitsee ryntäyskalustoa. Tiedustelutulosten
perusteella seuraa: vihollisen esteitten hävittämi-
nen, jonka pioniirit jalkaväen kanssa toimittavat
räjäyttämällä tai leikkaamalla; tykistö (paraiten
järeä) voi myöskin ampua esteet rikki. Erikoisia
lähestymisteitä on merkittävä, sillä tavalliset maan-
tiet ovat viholliselle liian hyviä maaleja.

Eteneminen. Levittäytyminen. Kehittäytymincn. Johto.
Perusteellisten, mutta yksinkertaisten käskyjen

kautta on kaikki väärinkäsitykset tehtävät mahdot-
tomiksi. Yrityksen pääjohtaja pitää varajouk-
konsa niin kaukana takana, ettei se ilman hänen
tahtoaan joudu taisteluun. Hän määrää hyök-
käyksen alotettavaksi joko määrätyllä kellon lyön-
nillä tai valomerkillä. Pääjohtajan paikan pitää
olla kaikille tunnettu,eikä sitä saa muuttaa. Patal-
joonan, komppanian j. n. e. johtajat ovat johto-
osastonsa luona. Paras väline käskyjen ja ilino-
tusten välittämiseksi on tietenkin puhelin. Tätä ei
aina ole käytettävissä, vihollisen tuli voi puhelin-
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yhteyden katkaistu j. n. e., tämän tiikiii on komp-
paniassa kasvatettava I- (i nopeaa ja luotettavaa
taistelulähettiä. Näillä pitää aina olla selvillä,
missä vieruskomppaniat ovat, niissä pataljoonan
johtaja on j. n. e. Useimmiten näiden pitää viedä
suullisia ilmoituksia ja käskyjä, koska yölläei aina
ole tilaisuutta kirjoittamaan.Aina tulee vaatia, että
nämä toistavat käskyt, vaikkakin siinä menee aikaa
luikkaan. Yksinkertaiset komennot annetaan kuis-
kaamalla miehestä ?nieheen. Tätä voidaan välttää
siten, että joukko kasvatetaan niin, että se tottuu
tekemään johtajan esimerkin mukaan. Siis esim.
kun joukkueen johtaja heittäytyy maalian, niin
joukkueen johtomies tekee samaten, tämän vierus-
miehet seuraavat hänen esimerkkiään j. n. e. Kun
joukkueen johtaja lähtee liikkeelle, taas johtomies
seuraa j. n. e. Takana olevat osastot seuraavat eclel-
läolevien esimerkkiä. -Jos on suhtauduttava patal-
joonan johtajan mukaan, joka on pataljoonan
johto-osaston luona,niin komppanian johtaja menee
siihen paikkaankomppaniassa, joka on lähinnä pa-
taljoonan johtajaa.

Joukkojen eteneminen.
Koska eteneminen yöllä suoraan kenttien yli

on erittäin vaikeaa, on levittäytymiseen ja kehit-
täytymiseen, joka tapahtuu tiedusteluosaston suo-
jassa vasta silloin kun taisteluvalmius ja varmuus
vihollisen yllätyksiä vastaan vaatii, niin myöhään
kuin mahdollista. Joukot viedään eteenpäin jak-
sottain, s. o. määrätään, että kaikki joukot saavut-
tavat ensin esim. sen ja sen poikkitien, ja sitten kun
kaikki ovat tänne saapuneet, antaa johtaja käskyn
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taas etenemiseen. Seuraavana rajana voi olla jokin
puro j. n. e. Muodot ovat riippuvaisia yön pimey-
destä ja maan luonteesta. Ainoastaan yksinker-
taisimpia muotoja on käytettävä. Ampumaketjujen
tulee olla tiheitä, korkeintaan 1 askeleen väli mie-
hestä mieheen. .Joukkueen- ja ryhmänjohtajat ai-
noastaan jokunen askel ampumaketjun edessä, tuki-
joukot ainoastaan pienen etäisyyden päässä. Ampu-
maketjujen ja niitä seuraavien sekä vierekkäin kul-
kevien osastojen välilleon asetettava taajaanyhdys-
iniehiä. Johto määrätään parhaiten keskelle ja ei
sitä liikkeen kestäessä ole muutettava. Sen täytyy
tarkoin kulkea määrättyä suuntaa.

Rintamasuunnan muutokset voivat tapahtua
ainoastaan siten, että johto-osasto ensiksi kaartaa
uuteen suuntaan ja odottaa kunnes muut osastot
ovat ehtineet kaarroksen tehdä.

Levittäytyminen ja kehittäytyminen voivat
yöllä tapahtua ainoastaan paikalla.

Suletut komppaniat kulkevat joko ryhmärivis-
tössä, joukkuerivistössä tahi vielä edullisemmin
komppaniarivistössä, joskus myös siten, että etu-
mainen joukkue kulkee ruoturintamassa, muut
ryhmärivistössä sen sivustan takana. Vierekkäin
kulkevien osastojen väli saa olla korkeintaan 50 m.

Va r m181as.
Teille on lähetettävä tiedustelupatrulleja, näi-

den taakse vahvoja patrulleja esteiden raivaamista
varten. Niiden jälkeen jalkaväkikärki ja pienen
etäisyyden päässä komppania. Taistelukentällä
kulkee patrulliketju n. 50 m edellä ja sivustoilla.
Vihollisen pienet varmistusosastot on pistinhyök-



507

käyksellä äänettömästi tuhottava. Kohdatessaan
vahvemman vihollisosaston heittäytyvät patrullit
maahan ja ampumatta odottavat pääjoukkoa:
ilmoitus on heti lähetettävä taaksepäin.

Marssinop e v s.
Koska yöllä liikkuminen on paljon hankalam-

paa kuin päivällä, tulee sen tapahtua hitaasti, jot-
ta järjestys säilyisi. Etenkin pilkkopimeässä ja
huonoilla teillä sekä tiettömillä paikoilla kasvavat
vaikeudet suuriksi, varsinkin jos maa on epäta-
saista ja pehmeää. Marssinopeus täytyy tällöin vä-
hentää aina >i— IV2km:ksi tunnissa. Hitaan kulku-
nopeuden säilyttämisestä täytyy johtajien alin-
omaa huolehtia, sillä usein ja varsinkin pimeässä
vihollisen läheisyydessäkiihtyy nopeus aivan itses-
tään, koska jokainen tahtoo niin nopeasti kuin
suinkin mahdollista päästä epävarmuudesta. Siis
hidas eteneminen ja aika ajottainen pysähtyminen
ovat välttämättömät koossapysymisen ja järjestyk-
sen säilyttämiseksi. Nämä toimenpiteet ovat en-
nenkaikkea välttämättömät, jos joukko on kehittä-
ytynyt tahi levittäytynyt. Luonnon esteitten yli
kulettua on aina pysähdyttävä ja odotettava, kun-
nes kaikki ovat ehtineet sen yli.

Vallit v s t yö1
Maahan kaivautuminen tulee etenkin asema-

sodassa kysymykseen. Ensi vaatimus on rakennet-
tavan aseman tarkka tiedustelu, niin ettei asemat)

rakenneta aivan väärään paikkaan. Jos mahdol-
lista lähetetään patrulleja jo päivällä merkitse-
mään valkoisella nauhalla tahi tikuilla tulevaa ase-
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iltapaikkaa. Jos viholaisen läheisyyden takia tämä ei
ole mahdollista, tulee töitä valvovan johtajan omin
silmin painaa muistiin rakennettavan aseman paik-
ka. Yöllä hän sitten harvan ampumaketjun avulla
merkitsee aseman tarkemmin asettamalla jokaisen
miehen paikalleen. Äänetön kaivaminen on har-
voin mahdollista. Sentähden on paras suorittaa työ
nopeasti ja tarmokkaasti. Jos asema on ehdotto-
masti hiljaisuudessa rakennettava, on se tehtävä
hiekkasäkkien avulla. Työ varmistetaan patrul-
leilla. Jokaisella miehellä tulee olla ladattu kivääri
aina käsillä. Sivustat suojataan varmistusosas-
toilla. Tukijoukot lyövät vihollisen pistinhyök-
käyksellä takaisin siinä tapauksessa, että se on
tunkeutunut hautoihin.

Amp n m in e n yöllti.
Ampuminen yöllä tulee kysymykseen ainoas-

taan läheltä, sillä pitkän matkan päähän ei voi
nähdä. Jos tähtää näkyvää vihollista suoraan,
niin varmasti menee luoti yli. Sentähden on esim.
150 m etäisyydellä tähdättävä noin 50 m itsensä
eteen maahan. Parasta on ampua polvelta. Hyök-
käyksissä on aivan turha ampua, sillä täten kadot-
taa vain aikaa eikä silloin voi yllätyksestä olla
puhetta. Sitäpaitsi voi sattua, että helposti ampuu
omia joukkoja. Siksi on ainoastaan valehyökkäyk-
sissä ammuttava.

Hy n ii tik k ö p im e a s s ti.
on tehtävä mahdollisimman yllättävästi ja yhtenäi-
sesti niin suletussa järjestyksessä kuin mahdollista.
Ennen rynnäkköäon hetkeksi pysähdyttävä, kunnes
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takana olevat osastot ovat saavuttaneet etumaiset.Rynnättäessä vihollisen asemaan tai odottamatto-
massa yhteentörmäyksessä, tahi kun hyökkäys on
enennakaisesti huomattu, on terävästi komennetta-
va ja riennettävä rajusti eteenpäin, myöskin valon-
heittäjän valaistessa. Vierusosastoja ei tule odot-
taa. Tarmokkaasti ryntäämällä pistimin vihollisen
kimppuun saavutetaan voitto. Hurraa-huutoja y.
m. melua on vältettävä, sillä tämä vain hätyyttää
vihollisen muita joukkoja. Kaikkien johtajien tu-
lee pitää joukkonsa koossa, niin että vihollisen ase-
man murtaminen onnistuu. Rynnäkön jälkeen täy-
tyy palauttaa suurimmalla ankaruudella järjestys.
Vihollisen perään on heti lähetettävä patrulleja.
Takaa-ajo on useimmiten vasta valoisan tullessa
mahdollinen. Taisteluun osaaottamattomia joukkoja
on tuotava vahvistukseksi. Vallattu asema on heti
saatettava puolustuskuntoon, varustettava kone-
kivääreillä ja varmistettava. Vihollinen koettaaniin pian kuin mahdollista tehdä vastahyökkäyksen
ennenkuin on ehditty järjestää joukot." Kyliin on
parasta hyökätä merkin mukaan monelta taholta
yhtaikaa. Valehyökkäyksissä on kiivaasti am-
muttava ja huudettava hurraata, täten pettäen
vihollista. Valehyökkäyksen voi tehdä jokin suu-
rempi patrulli. Usein on hyödyllistä tehdä monta
valehyökkäystä, täten hermostuttaen vihollista.
Vihollisen pitää usein hätyyttää joukkonsa, jotka
eivät siis saa rauhaa ja väsyvät siitä, niin että kunvihdoin oikea hyökkäys tapahtuu, luulevat he taas
olevan kyseessä valehyökkäyksen ja eivät pidä mi-
tään kiirettä.
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Puolustus.
Useat varustukset kadottavat osan arvostaan

yöllä. Siksi on voimat tasattava tarkotuksenmukai-
sesti ja heikot kohdat miehitettävä vahvasti ja am-
pumavaföilla runsaasti varustettava. Tärkeätä on,
että vihollisen lähestyminen yöllä ajoissa huoma-
taan. Tämän takia asetetaan 50— 300 m etuaseman
eteen kuunteluvartioita, itse asemaan hälyytysvar-
tiot. Koko rintamalla on lähetettävä patrulleja,
joita pitkän yön aikana voi vaihtaa ja jotka otta-
vat selvää vihollisen puuhista. Nämä patrullit teh-
dään jokseenkin vahvoiksi voidakseen karkottaa
vihollisen tiedustelu- ja hävittäjäosastot. Patrullien
pitää häiritä vihollisen vallitustöitä j. n. e. Miten
vahvasti oma etulinja on miehitettävä riippuu en-
siksikin esteiden vahvuudesta ja vasta toisessa
sijassa uhkaavista hyökkäyksistä. Ellei ole mitään
esteitä pitää etulinjan olla vahvasti miehitettynä;
suurin osa miehistä voi nukkua. Jos aseman edessä
on paljon esteitä, voivat kaikki, paitsi vartiot nuk-
kua. Sirottamalla sinne tänne suuria kiviä, kuulee
helpommin vihollisen lähestymisen. Keinotekoi-
sesta valaistuksesta on huolehdittava; ellei valon-
heittäjiä ja valopistooleja ole saatavissa, niin voi
asettaa noin 150— 200 m aseman eteen olkikupoja,
jotka hyökkäyksen sattuessa sytytetään. Takana
olevien osastojen tulee olla lähellä etulinjaa, niin
että ne nopeasti voivat heittää idos hautaan tun-
keutuneen vihollisen. Tuli avataan yllättävästi
vasta kun vihollinen on aivan lähellä. Koskaan ei
saa jättää määrättyä paikkaansa ilman käskyä.
Jos puolustaja hyökkää suuremmalla joukolla
hyökkääjänsivustaan, niin voi tällä olla suuri me-
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nestys vaikkakin vihollinen jo olisi tunkeutunut
hautaan. Muuten pitävät samat säännöt puolus-
tajankin kuin hyökkääjän suhteen paikkansa.

Yötaistelut nyhyaikaisessa asemasodassa.
Ktso käsigranaatit, syöksyjoukot, asemasota

j. n. e.)
Käsigranaatti on yötaistelussa jalkaväen pää-

ase. Konekiväärit, etenkin keveät, ovat suuren tuli-
nopeutensa vuoksi paljon sopivammat yötaisteluun
kuin kiväärit, koska yötaistelu ylimalkaan ratkais-
taan hyvin nopeasti. Tykistö voi myöskin hyök-
käystä tukea ampumalla hyökkäysjoukkojen eteen
täten helpottaen etenemistä. Sulkutulellaan pitävät
ne taas vihollisen tukijoukkoja loitolla, ampu-
malla vihollisen tykistöä pienentävät ne sen osaa-
mistarkkuutta ja vetävät vihollistykistöntulen puo-
leensa. Vähän harjaantuneilla joukoilla, kuten
esim. venäläisten nostoarmeijat,ei yölläpaljoa saa-
vuteta. Myöskin syntyy yöllä hyvin helposti pako-
kauhua. Toiselta puolen taas saksal. ryntäyspatal-
joonat, joihin kuuluu valittua väkeä ja jotka ovat
yksityiskohtaisesti kasvatetut ja ovat useassa tais-
telussa ja harjotuksessa yhteistoimintaan tottuneet,
valloittavat vahvimmankin varustuksen , pienillä
tappioilla. (Ktso asemasota).

4. Taistelu kapeista paikoista.
Kapeita paikkoja ovat vesien yli vievät sillat,

järvien, soiden, jyrkänteitten, tiheitten metsien, ti-
heään rakennettujen kylien väliset kannakset, rot-
kot, kapeat laaksot, hankalasti kulettavine tai kul-
kemattomine rinteineen, vuoren solat j. n. e., siis
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ylimalkaan seutu, joka pakottaa joukkojen lyhyem-
mällä tai pitemmällä taipaleella kulkemaan kapeis-
sa muodoissa ja estää niiden kehittäytymisen. Tak-
tillisessa suhteessa tulevat useimmiten kysymykseen
tuollaisten kapeitten paikkojen sisään- ja ulos-
käytävät. Vaikeudet kasvavat yhä, jos useampia
kapeita paikkoja on toinen toisen takana.

Taistelu kapeista paikoista vaatii taistelutilan-
teen ja seudun luonteen mukaan jokaisessa tapauk-
sessa erikoisen menettelyn, eikä siis pukeudu sito-
viin muotoihin. Kuitenkin voidaan asettaa yleisiä
periaatteita.

Jonkun kapean paikan sisä- tai uloskäytävän
sulkemiseksi on käytettävä puolustus-menettelyä,
joka, kuten puolustus yleensä suotuisalla hetkellä
muuttuu hyökkäykseksi, täten täyttäen tehtävän
niin tehokkaasti kuin mahdollista. Milloin vaan
aika ja seutu sen sallivat, on hyväksi käytettävä
kenttävarustuksia.

Puolustaja asettuu aseinaan tehtävän ja tilan-
teen mukaan, joko kapeitten paikkojen eteen,
taakse tai sisälle.

1. Asema valitaan kapean paikan edestä, s. o.
kapea paikka oman rintaman takana, kun jälestä
seuraaville joukoille on kehittäytyminen ulos
kapeasta paikasta turvattava etujoukkojen teh-
tävä, tai kun peräytyvien joukkojen paluutie kapean
paikan läpi on suojattava jälkijoukkojen tehtävä.

Molemmissa tapauksissa, silmällä pitäen pai-
kallisia vastarintaan suotuisia olosuhteita, on ase-
man oltava niin kaukana kapean paikan edessä,
ettei tätä vihollistuli voi hallita ja että päävoimilla,
joiden suojaksi asema on miehitetty, on tarpeeksi
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tilaa kehittäytymään varmistettuna ulos kapeasta
paikasta tai vastaavaan häiritsemättömään peräy-
tymiseen kapean paikan läpi. Välistä voi olla
näille tehtäville tarkotuksenmukainen sivusta-ajse-
ma, sivulle kapean paikan sisään- tai uloskäytä-
västä. Etujoukon on pidettävä kapean paikan
edustalla kaikin voimin puoliaan siksi, kunnes se
saa pääjoukon etumaisimmilta osastoilta vahvistus-
ta. »Jos ylijohto voi useampien rivistöjen etenemi-
sen järjestää läpi vierekkäin olevien kapeidenpaik-
kojen, niin on tällä se etu, että yksityisten rivistöjen
etujoukot voivat toinen toistaan avustaa.

Usein täytyy pikaisilla marsseilla saavuttaa
kapean paikan uloskäytävä ja sitkeällä vastarin-
nalla pitää se hallussaan, kunnes päävoimat ovat
saapuneet.

Jälkijoukon, joka on päävoimien paluutien
kapean paikan kautta onnellisesti suojannut, on
usein hyvin vaikeaa irrottautua vihollisesta ja itse
tappiota kärsimättä päästä kapean paikan läpi.
Monasti on parasta lyhyellä rynnäköllä ajaa vas-
tustaja takaisin, ja täten voitettua aikaa hyväksi,
käyttää taistelun lopettamiseen ja peräytymiseen,
joka on varmistettava suoja-asemalla, jonka muo-
dostaa osa päävoimista, etupäässä tykistö, kapean
paikan takana.

2. Asetutaan kaeummaksi kapean paikan taakse
uudelleen vastustamaan vihollisen etenemistä,
laikka jo alusta alkaen odotetaan asemassa kapean
paikan takana vihollista, joka tulee kulkemaan tä-
män paikan kautta.

Molemmat tehtävät voidaan ratkaista puolus-
Sotilaskllslkirja. 5. Osu. 33
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tus- ja hyökkäys menettelyllä, Jos rajoitutaan
joen ylimenopaikan sulkemisessa pelkkään puo-
lustukseen, niin on tässä se vaara, että vastustaja
pitää puolustajan hyökkäyksien kautta paikallaan
kiinni,sillä aikaa toisessa kohden yllättämällä tulee
yli ja saartamalla pakottaa puolustajan luopumaan
asemastaan. Siksi on hyvä erottaa vahva vara-
joukko ja pitää se kauempana takana ja samoin
on laaja, molemmille sivuille ulottuva tiedustelu
välttämätön.

Estääkseen vihollisen ulospääsyä jostain vuo-
rensolasta ei useinkaan riitä, että rajoittuu odot-
tavaan puolustukseen. Vihollisella on tässäkin ta-
pauksessa mahdollisuus useilla rivistöillä yrittää
ulospääsyä ja hyökätä vuoren juurella odottavan
puolustajan kimppuun suoraan rintamassa sek"
saartaa se. Usein tapahtuu tehokkain ratkaisu
siten, että hyökätään ulostunkeutuvan vihollisen
kärjen kimppuun ja ahdistetaan se kapeassa pai-
kassa lähestyvien päävoimien päälle.

3. Asettautuminen itse kapeaan paikkaan on
ainoastaan pitkissä kapeissa paikoissa, kuten laak-
soissa ja vuorensolissa mahdollinen ja suoritettava
silloin, kun esim. jälkijoukon täytyy mahdollisim-
man kauan pidättää tunkeutuvaa vihollista, peräy-
tymällä toisesta puolustuspaikasta toiseen, käyttäen
vastarintansa hyväksi kaikkia maanmuodon tar-
joamia etuja. Tällaisissa tapauksissa on tiedus-
telun kautta ajoissa etsittävä sellaiset paikat,
joissa on jokin leviämä tai mahdollisuus tarpeelli-
silla voimilla kehittäytyä ja levittäytyä kapean pai-
kan molemmille sivuille, samalla kuin vastustaja
pakotettuna pysymään kapeassa rintamassa puut-
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tuvan kehittäytymistilan vuoksi joutuu epäsuotui-
saan taistelutilanteeseen.

Hyökkääjä hyökkää kapean paikan edessä
olevan vihollisen kimppuun joko suoraan rinta-
massa, työntääkseen sen kapeaan paikkaan, tai
yrittää hän saartamalla tunkea sen ulos kapeasta
paikasta tahi etenee hän sivulta päin kiertääkseen
kapean paikan, täten, pakoittaen puolustajan perä-
ytymään.

Hyökkäys kapean paikan takana olevan vihol-
lisen kimppuun on useimmiten vaikea, koska on
kyseessä kehittäytyminen hyvin kapeasta rinta-
masta jo valmiiksi kehittäytynyttä vihollista vas-
taan. Yöllinen hyökkäys tuottaa usein menestyk-
sen, muissa tapauksissa on kiertäminen suositel-
tava, vaikkakin täten menettää aikaa.

Jos vastustaja on kapean paikan sisällä, esim.
laaksossa, niin on kiivettävä ylös pitkin laakson
reunoja ja näin työnnettävä joukkoja eteen; tällä
tavoin koetetaan ajaa vihollinen pois hallitsevista
asemista ja puhdistaa koko laakso.

5. Taistelu jokilinjoista.
Suurenpuoleinen joki, joka juoksee etenemis-

suunnan poikki, on aina sangen hankala este hyök-
kääjälle; mentyään sen yli on hänen toimintansa
rajoitettu muutamien ylimenopaikkojen läheisyy-
teen. Jos hän aikoo kohdata vihollisen ratkaise-
vassa taistelussa toisella puolella jokea tai jos hä-
nen on otaksuttava, että vihollinen on ryhtynyt toi-
menpiteisiin sitii varten, antautuu hän suureen
vaaraan. Ilman suuria moraalista ja aineellista

33*
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ylivoimaa ei mikään sotapäällikkö tällaiseen ase-
maan antaudu.

Kuitenkin osoittaa sotahistoria, että jokilinjojen
puolustus on vaikeampaa kuin niiden ylimeno. Yri-
tykset estää vihollinen ylipääsemästä ovatkin mel-
kein poikkeuksetta epäonnistuneet. Esimerkkejä
onnistuneista ylimenoista voidaan esittää vaikka
kuinka paljon.

Venäläls-japanilaisesta sodasta on Yalu-joen
taistelu sangen opettavainen. Venäläiset antoivat
japanilaisten rintamatoiminnan pettää itsensä,
käänsivät huomionsa Yalu-joen suussa toimeen-
pantuihin maihinnousuyrityksiin ja tulivat koko-
naan yllätetyiksi, kun japanilaiset suurella päät-
täväisyydellä menivät joen poikki heidän asemansa
yläpuolella ja 'nyökkäsivät sen kimppuun. Yhtenä
syynä venäläisten tappioon oli huono tiedustelu, se
kun ei ollenkaan ulottunut joen toiselle puolen.

Suursodassa ovat saksalaiset lukemattomia
kertoja menneet jokien yli. Suuremmista ylime-
noista mainittakoon Mackensenin toimeenpanemat
Tonavan ylimenot Serbiaan v. 1915 syksyllä, jotka
tapahtuivat Belgradin linnoitusten välittömässä lä-
heisyydessä. Sitäpaitsi oli serbialaisilla vastai-
sella rannalla lujat kenttävarustukset, joita he sit-
keästi puolustivat. V. 1916. syksyllä meni hän Bul-
gaariasta Rumaniaan ilman, että jokea puolusta-
vat mmanialaiset sanottavasti pystyivät ylimenoa
häiritsemään. Kaikissa näissä ylimenoissa on yllä-
tys ollut yhtenä, voimakas tykistö toisena pääteki-
jänä.

Jokilinjan puolustuksessa voidaan erottaa
kolme eri menettelytapaa:

1. Jos joki on hyvin pitkä käytettävissä oleviin



517

voimiin verraten tai tahdotaan saada vihollinen yli-
fultuaan ryhtymään ratkaisevaan taisteluun, tyydy-
tään vain tämänpuoleisen rannan vartioimiseen ja
tiedusteluun vihollisen puoleisella rannalla. Siten
vältytään erehtymästä vihollisen toimien suhteen ja
asettamasta päävoimia väärään suuntaan.

Ratsuväki lähetetään joon yli ja osotetaan
jokaiselle joukko-osastolle määrätty tiedustellulla.
Kiintopallot täydentävät lähi-tiedustelua, lentäjät
kaukotiedustelua.

Jokilinja jaetaan lohkoihin, joihin asetetaan
etuvartio-osastot. Nämä osastot eroittavat kukin loh-
kossaan etuvartioreservin, joka on pidettävä val-
miina sopivissa paikoissa joutuakseen ajoissa uha-
tuille kohdille.

Sillat on hävitettävä tai sitä varten valmistet-
tava. Lautat ja veneet kootaan tämänpuoleiselle
rannalle tai hävitetään. Kahlaamot tehdään vai-
keasti kulottaviksi.

Mahdollisten ylitulopaikkojen lähelle rakenne-
taan kenttävarustuksia, joihin asetetaan tarpeen
tullen tykistöä.

Hyvä tieyhteys ja luotettava tietojen välitys
takaavat nopean vahvistuksen vaaranalaisille pai-
koille.

Erittäin täytyy korkeihin kohtiin asetettujen
tähystäjien olla puhelinyhteydessä lähimpien kent-
tävartioiden tai komppaniani kanssa. Nämä taas
lohko- ja pääreservien kanssa.

Jos ylitulo on jossain paikassa tapahtunut, on
kohta hyökättävä ylitulleen tai juuri tulevan vihol-
lisen kimppuun. Lohkoreservien on torjuttava
valeyritykset. Pääreservi pidetään tieverkosta riip-
puen marssivalmiina sellaisessa paikassa, että se
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ajoissa voi saapuu paikalle, tapahtukoon todellinen
ylitulo missä hyvänsä.

2. Jos sotatila, käytettävissä olevat voimat ja
omat aikomukset sen sallivat, voidaan asettautua
vihollisen puolelle jokea ja suorittaa puolustus
hyökkäilemällä vihollisen kimppuun, niinpiankuin
se jokea lähestyy. Tällaisen sijoittamisen tukenn
ovat n. s. sillanpää-asemat, s. o. ylimenopaikkojen
luo vihollisenpuoleiselle rannalle tavallisesti kaa-
renmuotoon rakennetut lujat kenttävarustukset,
jotka turvaavat sillat ja ylimenopaikan,ollen niin
paljon näiden edessä, ettei vihollinen voi hävittää
niitä tykistö-tulella ja joita se ei voi myöskään
kaarrostamalla vallata koska omalta rannalta voi-
daan ampua syrjätulta kaarrostavia osastoja vas-
taan, joten vihollinen on pakotettu käyttämään
rintamahyökkäystä. Vähällä ei kuitenkaan sillan-
pää-asemia ole jätettävä. Niinkauan kuin vihollinen
ei niitä ole vallannut,ei hän voi toimeenpanna yli-
menoa. Sillanpää-asemiin ja niitten taakse keski-
tetyt vahvat joukko-osastot voisivat hyökätä ylime-
nevän vihollisen sivustaan, sekä helposti katkaista
myös siltä selkäyhteyden. Voidakseen siis ylime-
non suorittaa on hänen ensin vallattava sillanpää-
asemat maksoi mitä maksoi. Sen vuoksi on sillan-
pää-asemat hyvin varustettava ja laitettava siten,
että niitten molempia sivustoja voidaan omalta
rannalta käsin tykkitulella avustaa.

3. Jos ollaan liian heikot, vakavaan vastarin-
taan ja, senvuoksi aijotaan vain mahdollisimman
kauan hidastuttaa vihollisen ylituloa (esim. jälki-
joukkojen tehtävä), asetetaan puolustusjoukkojen
pääosa heti välittömästi pitkin jokea.
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Kun on mentävä joen yli on vihollisen tiedus-
teluosastot karkoitettava ja sillanpää-asemat — jos
sellaisia on

-- vallattava. Jos puolustaja käyttäy-
tyy odottavasti eikä lähetä joen yli ollenkaan tai
vain vähän tiedustelujoukkoja, on hyökkääjällä se
etu, että hän voi huomaamatta suorittaa valmiste-
lunsa, valeylimenoillaeksyttää ja väsyttää puolus-
tajan ja yllättäen suorittaa ylimenon. Silloin on
vihollinen, niin kauaiikuin mahdollista, pidettävä
epätietoisena ylimenopaikan valinnasta ja johdetta-
va se toimenpiteisiin, jotka helpottavat ylimenoa
aiotussa paikassa. Tällaisia toimenpiteitä ovat:
ratsuväen esiintyminen pitkin joenvartta, tietojen
levittäminen määrätyllä ajalla ja määrätyssä pai-
kassa muka tapahtuvasta ylimenosta, joukko-osas-
tojen marssit näihin paikkoihin, siltakuormaston
kerääminen niihin j. n. e. Sitä vastoin on niissä
paikoissa, joissa ylimeno tosiaankin aiotaan suorit-
taa, vältettävä kaikkea mikä herättäisi vihollisen
huomiota. Siltakalusto kerätään piilossa oleviin
paikkoihin, esim. sivujokiin, ja kuletetaan ne, sa-
moinkuin rakentamiseen määrätyt joukotkin, vas-
ta vähää ennen ratkaisua ylimenopaikalle. Sen
vuoksi on edullista toimittaa ylimeno yöllä. Val-
mistukset ovat vain tehtävät yksityiskohtia myöten,
niin ettei häiriöt ja väärinkäsitykset voi tulla kysy-
mykseen.

Pioniirit rakentavat sillat siltakuormaston tar-
peista. Tavallisesti kuuluu jokaiseen jalkaväki-
divisioonaan 1 tai 2 pi. komp. ja n. s. divisioonan
siltakuormasto. Armeijakunnalla on sitäpaitsi n. s.
armeijakunnan-siltakuormasto. Siltakuormaston
suorituskyky käy selville seuraavista taulukoista:
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11. Sillanteko divisioonan ja armeijakunnan silta
kuormastosta.

Sillan pituus

!Raskas- Uakentami- Tarvittava
Siltakuonnasto Juoksu- Rivistö- l ..." nen kestää määrä

siltaa .siltaa J^JI tunneissa Pl- K-
metr. ; metr. metr.

Divisioonan
'

60 ' 35 20 1 »/a— l
Armeijakunnan...! 170 \ 180 75 8 I—l Vs
Kaikki ;! arnieijak. 300

'
200 ■ 120 j 5

Marssilla kuuluvat pioniirit tavallisesti etu-
joukkoon. Kun ylimeno on kyseessä ovat myös
siltakuormastot ajoissa siirrettävät eteen — peräy-
dyttäessä taakse.

Siltojen hävittämistä vartenpioniirien käytettä-
vissä on seuraavissa määrin räjähdysainetta:

Rttjähdyskpl. (200 g.) l()80 1 8a) 2100 10800
Porapatruunia (75) I 250 1500250 1500
R&jilhdyspatr.(1000) 30 86 252

Taulu 2.

\£ g A 2 2 C 8. 3P

fi|i lii !!il !iilii!1 «! § -Ii=
! i|D



522

6. Vuoristosota.
Vuoristosodalla on sen kautta erikoinen lei-

mansa, että joukkojen liikkeet rinteiden jyrkkyyden
ja kulkemattomien vuorien takia rajoittuvat useim-
miten yksinomaan laakso- ja solateihin. Levittä-
ytyminen ja kehittäytyminen voi vain suurten vai-
keuksien kautta tapahtua, kiipeämällä pitkin jyr-
känteitä ja kulkemalla huonoja vuoristopolkuja.
Talvella vaikeudet yhä kasvavat, kun vuorenrin-
teitä peittää jää ja lumi (ellei ole vuoristosuksia).

Mutta huolimatta joukkojen liikunta-, kehitys-
ja majoitusvaikeuksista voidaan vuoristossa silti
käydä hyvinkin ratkaisevia taisteluja; siihen antaa
maailmansota lukuisia esimerkkejä (pitkäaikaiset
taistelut Vogeseilla, Argonneilla, Karpaateilla,
Balkanin vuoristossa, Alpeilla j. n. e.).

Vuoristosodan erikoislaatua silmällä pitäen,
joka joukoilta vaatii kestävyyttä, liikuntakykyä ja
varustustarpeitten keveyttä, on täytynyt muodostaa
erilaisia vuoristo-osastoja (vuoristotykistö-, vuo-
risto k. k. osastot ja alppijääkäripataljoonat, jotka
talvella ovat varustetut suksilla j. n. e.).

Hyökkääjä on sidottu ajoteihin ja voi liikkua
vuoriston halki yhdessä tai useammassa rivistössä,
joiden on vaikea, joskus mahdoton, tukea toisiaan.
Ratsuväen käyttö on hyvin rajoitettu; usein täytyy
sen liikkua jalkaväenperässä. Tykistö ei useinkaan
saa sopivia tuliaseniia. Hyökkääjälle onnistuu vas-
tarinnan murtaminen parhaiten siten, että se ja-
kautuu lukuisiin rivistöihin aina sen mukaan kuin
liikuntamahdollisuus sallii ja nopeilla, häikäile-
mättömillä liikkeillä saartaa vihollisen.



523

Ennei) maailmansotaa oli .yleisenä mielipiteenä,
ettei vuoristoa pidä puolustaa suurilla voimilla,
että päämäärästään tietoisella voimakkaalla hyök-
käyksellä 011 aina suuremmat edut puolellaankuin
passiivisella puolustuksella huolimatta vahvoistakin
puolustusasemista. Kuitenkin itävaltalais-unkari-
laiset joukot ovat menestyksellisesti puolustaneet
lujia asemiaan Tyrolissa 11 ital. offensiivia vastaan.
Mutta toiselta puolen on juuri mainittu taistelu-
rintama osottanut edellä esitetyn mielipiteen oike-
aksi. Puolustajan on vuoristossa vaikea saada sel-
ville, mistä päin ja milloin vihollisen päähyökkäys
on tulossa, vuoret kun tarjoavat joukoillesuojaa ja
tilaisuuden kokoontua vihollisen näkemättä. Jos
vihollinen onnistuu murtautumaan yhden solan
läpi, ovat muissa solissa taistelevat joukot vaaras-
sa. Italian rintamalla saksalaiset murtautuivat
lyhimmän solan läpi, jolloin italialaiset eivät ehti-
neet saada joukkojaan eivätkä tykistöään pois
muista solista, vaan ne suurimmaksi osaksi jäivät
vangeiksi ja saaliiksi.

Menettely riippuu myöskin siitä, miten suuri
sotajoukko on verrattuna vuoriston leveyteen. Jos
sotajoukko on niin suuri, että riittää puolustajia,
vuoristo nim. vaatii yhtäpaljon joukkoja kuin mikä
suuri puolustusrintama tahansa, jos on ollut aikaa
valmistaa asemia ja takana on hyvät rautatiet, eikä
vihollisella ole liian suurta ylivoimaa, voi puolus-
tautuminen kyllä onnistua kuten itävaltalaisten
puolustus Italiaa vastaan. Seuraava menettelytapa
on edullisin kun puolustusta varten on käytettävänä
vain verrattain pienet joukot.

Puolustajan ei pidä hajottaa päävoimaansa
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vuoristoon, vaan pienillä osastoilla vaikeuttaa vi-
hollisen etenemistä ja tuottaa sille tappioita. Puo-
lustaja valitsee aseinikseen sellaiset kukkulat, joita
se tulellaan, etupäässä konekivääritulella voi hallita,
laakso- ja solateitä, jotka se sulkee esteillä. Ajois-
sa on otettava selville, mitä teitä myöten vihollisen
päävoimat tulevat vuoriston halki ja mille teille on
vain heikompia voimia asetettu puolustajan pettä-
miseksi. Tämän vuoksi lähetetään kaikille lähesty-
misteille osastoja, jotka koettavat pysäyttää vastus-
tajan etenemistä, ottavat selkoa sen vahvuudesta
ja sitten peräytyvät taistellen vuoren uloskäytäviä
kohti. Tällaiset osastot muodostavat itsenäisiä ryh-
miä ja taistelevat itsenäisiä taisteluita, koska vuo-
ristomaisemassa ei juuri voi odottaa sivustaosas-
toilta tukea, vaikka nämä itse eivät olisikaan tais-
telussa. Puolustajan on vältettävä ratkaisevia tais-
teluja, sillä tällöin voi aina joutua saarroksiin.
Hyökkääjä voi kiivetä ylemmäs vuorien rinteille,
joissa puolustaja ei aina voi pitää joukkojaan ja
sieltä hyökätä sivustaan. Niin pian kuin saartami-
nen on odotettavissa, on ajoissa keskeytettävä tais-
telu ja peräydyttävä läheiseen sopivampaan puo-
lustusasemaan ja asetuttava uudestaan vastarin-
taan. Saartoliikkeiden ajoissa selville saamiseksi
on sivustavarmistus erittäin tärkeä. Eri osastojen
välillä pitää olla puhelin, viittoilu, tai valomerkki-
yhteys. V. 1915 venäläisten yrittäessä Karpathien
läpi tunkeutua Unkariin, puolustautuivat itävalta-
lais-unkarilaiset joukot tarmokkaasti vuoristossa,
peräytyen vähitellen venäläisen ylivoiman tieltä.
Joka sopivaan paikkaan oli asetettu konekiväärejä.
Venäläiset tekivät suuria massahyökkäyksiäkärsien
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ankaria tappioita, mutta pääsivät Munkaes'in sev
(luilla Unkarin tasangolle, alkaen edetä siellä
odottamatta muista solista tunkeutuvia osastoja.
Ttävalta-unkarilaisten päävoimat olivat tasangolla.
Kun venäläiset tästä yhdestä solasta tunkeutuivat
tasangolle hyökkäsivät puolustajat kaikilta tahoilta
vuoristosta yhdestä paikasta tulvivien venäläisten
massojen kimppuun, voittivat sen ja heittivät takai-
sin vuoristoon. Nämä taistelut esittävät oikeam-
man tavan vuoristopuolustuksessa; siis on tehtävä
joka solassa ja sopivassa asemassa vastarintaa,
mutta peräydyttävä ylivoiman edessä ja vasta tasan-
golla hyökättävä vihollisen kimppuun joka puo-
lelta.

Hyökkääjän ei pidä yhdellä osastolla tunkeutua
ulos vuoristosta, vaan odottaa kunnes kaikki jou-
kot ovat vuoriston uloskäytävän suulla valmiit alka-
maan etenemisen tasangolle.

7. Maihinnousu.
Sotahistoria opettaa, että maihinnousun me-

nestymismahdollisuus on riippuvainen herruudesta
merellä, ja että, jos se on hallussa, jokainen riit-
tävillä voimilla yritetty maihinnousu onnistuu.
Vv. 1803—05 ei Napoleonin suunnitelmista laskea
joukkoja maihin Englannissa tullut mitään, kun
brittiläinen laivasto hallitsi kanalia. V. 1870 rans-
kalaisilta puuttui tarpeita voidakseen panna toi-
meen pohjois-Saksan rannikolla maihinnousun,
johon hankkeeseen oli pantu niin suuria toiveita.
Japanilaisten esteetön maihinnousu Koreaan 1894,
samaten Korean ja Mandshurian rannikolla 1904
oli mahdollinen senvuoksi, että lie olivat kiinalai-
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sille ja venäläisille merellä ylivoimaiset. Samoin
oli yhdysvaltalaisten v. 1898 Kuhalla suorittaman
maihinnousun laita. Poikkeuksena voisi pitää
ranskalaisen kuljetuslaivaston onnistunutta matkaa
Toulon'ista Egyptiin v. 1798, vaikka englantilaiset
vallitsivat merellä. Onnistuminen johtui vastusta-
jan erehtymisestä, joka pelkäsi maihinnousua Eng-
lantiin ja senvuoksi saapui liian myöhään Väli-
merelle. Nykyään, jolloin laivastojen liikunnoista
helpommin saadaan selvä (kipinäsähkötin), sellai-
silla yrityksillä ei olisi menestymismahdollisuuksia.

Pitkien rannikoiden puolustajan torjumiskei-
not ovat riippuvaisia siitä, hallitseeko oma sotalai-
vasto merta vai ei. Jälkimäisessä tapauksessa on
taisteluvoimien tasainen jakaminen rannikon puo-
lustukseksi yhtä vähän oikeutettu kuin jokialuei-
den ja vuoristoseutujen puolustuksessa. Ennem-
minkin on pääasia ainoastaan tähystää rannikkoa.
Tätä varten se jaetaan lohkoihin, joitakutakin var-
ten kohdan tärkeyden mukaan asetetaan eri vah-
vuinen vartijakiinta. Varajoukot jäävät etäälle
rannikosta. Merimerkit poistetaan, väylät miino-
tetaan, mahdollisille maihinnousupaikoille asete-
taan rantapattereita, tähystysvartioita valonheittä-
jineen sovitetaan korkeille kohdille ja merelle lähe-
tetään nopeakulkuisia laivoja, jotka ovat langatto-
man lennättimen avulla maan kanssa yhteydessä.

Mahdollisimman varhain on saatava selville
vihollisen aikomukset ja koetettava huomata, mil-
loin vastustajan puolella on kysymyksessä har-
haanjohtaminen jn milloin vihollinen suunnittelee
todellista maihinnousuyritystä. Maihinnousun tor-
jumiseksi lähetetään lähimmät varajoukot heti liik-
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keolle joko vihollisen takaisin lyömiseksi tai aina-
kin pidättämiseksi, siksi kunnes päävarajoukko on
ehtinyt paikalle.

Päävarajoukon sijoituspaikan on oltava sellai-
nen, että sieltä voidaan lähettää joukot yhtä nope-
asti joka kohdalle rannikkoa maihinnousua torju-
maan. Rautateiden solmupaikat ovat erikoisesti
sopivia. Rannikon puolustus tapahtuu silloin
hyökkäyksen tapaan ja vihollinen on voimakkaasti
ja nopeasti työnnettävä mereen.

Hyökkääjän on maihinnousun suorittaessaan
otettavahuomioon kolme seikkaa: 1. yllätys; 2. ran-
nikon ja maihinnoususuhteiden tarkka tunteminen;
.'5. huolellinen, yksityiskohtainen valmistelu.

Puolustaja on viime hetkeen asti koetettava pitää
tietämättömänä maihinnousupaikasta.Kun maihin-
nousu on määrätty suoritettavaksi, tulee sen tapah-
tua yllätyksenä ja niin suurin voimin, että kauas-
kantavien laivatykkien tukemat maihinnousujoukot
voivat murtaa puolustajan ensi vastarinnan ja pi-
tää puoliaan apujoukkojakin vastaan, kunnes lai-
voista on laskettu maihin riittävän suuri hyökkäys-
joukko.

Edullisin joukkojen laivasta laskemiseksi on
satama, jolla on suojainen asema. Puolustaja on
kuitenkin aina miehittänyt ja useimmin linnoitta-
nutkin satamat, joten usein on valittava satamaton
rannikon kohta. Edullisin on siinä tapauksessa
umpinainen lahti,mutta kuitenkin johtaa yllätyksen
välttämättömyys usein avoimen ja senvuoksi puo-
lustamattoman rannikkokaistaleen valintaan.

Maihinnousua vihollistulessa voidaan pitää
mahdottomana, Senvuoksi on kaikki kohdistettava
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siihen, ettei vihollisen huomiota liian aikaisin
omien tiedustelujen kautta kiinnitetä aijottuun mai-
hinnousupaikkaan, jota varten kuljetuslaivastoa
seuraavat sotalaivat voivat vihollisen pettämiseksi
näyttäytyä toisilla seuduilla.

Edeltäpäin on perinpohjin määrättävä, missä
järjestyksessä joukot lasketaan maihin ja sen mu-
kaan järjestettävä eskaaderin kulku. Laivasta
laskemisenkestämisestä oi voi antaa varmoja aika-
Tnääriä.

Viimeisinä vuosina ennen sotaa tehtiin kaik-
kien maiden sotajoukoissa perinpohjaisia kokeita
maihinnousun harjottamiseksi. Maailmansodassa
ei kuitenkaan ole tehty kuin pari vakavampaa mai-
hinnousua, mikä puolestaan osottaa, kuinka uskal-
lettuna ja epävarmana tätä on pidettävä. Englanti-
laisten Gallipolin retken, jonka he tekivät suuren
laivastonsa lukuisten järeiden tykkien tukemana,
täytyi lopulta epäonnistua yhteyslinjan epävar-
muuden vuoksi ja sen takia, ettei suunnitelma ta-
pahtunut yllätyksenä tai suojatonta rannikon koh-
taa vastaan, vaan turkkilaisten rantapatterit saivat
jatkuvasti vahvistusta, ja joukkoja voitiin hel-
posti lisätä maihinnousijan vaikeasti täydennettä-
viä joukkoja vastaan. Saksalaisten maihinnousun
menestys Saarenmaalla johtui ensinnäkin herruu-
desta Itämerellä ja toiseksi siitä, että se tapahtui
yllätyksenä ja riittävin voimin, ja suurena tekijänä
oli myös puolustajan tarmottomuus ja puolittainen
kykenemättömyys mihinkään järjestettyyn vastus-
tukseen ja torjumiseen.

.loukkojen kuljetukseen merellä tarvittava
tonniinäärä on riippuvainen maikan pituudesta,
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vuodenajasta, sekä ilmastösuhteisfa. Itämeren ym-
päristössä tarvitaan:
1leg.ton. miestä kohden matkan kestäessä 1päiv.,
2 o" » " » )> n <j »'] n » » „ kauemmin

o—70 — 7 „ hevosta kohden,
100 m 2 tilaa yhden kenttäpatterin tykeille ja tava-

roille.
Joukkojen kuljetus tapahtuu parhaiten erikoi-

sesti sitä tarkotusta varten rakennetuilla sotalai-
vaston tai myös kauppalaivaston kuljetuslaivoilla.

Kuljetuslaivat, mahdollisimman matalakulkui-
set, tulevat niin lähelle kuin suinkin rantaa, missä
maihinnousu aijotaan suorittaa. Joukot, hevoset ja
tykistö viedään maihin veneillä. Tyynellä merellä
lastatut veneet kulkevat 1000 m matkan 20 minuu-
tissa, tyhjinä saman matkan 10— 15 minuutissa.
Veneiden lastaus ja purkaminen vaatii noin puoli
tuntia. Yhteen laivaan sijotetun pataljoonan
maihinlasku kestää noin 3 tuntia, jos veneitä on
riittävästi ja etäisyys rannasta 1000 m. Yhden ar-
meijakunnan kuljetukseen tarvitaan n. 50 laivaa,
jos lasketaan kuhunkin mahtuvan 1 pataljoona,
patteri tai eskadroona.

8. Pikku sota
Vakinaisten, järjestyneitten sotajoukkojen ja

suurien joukkoyhteyksien toiminnan ohella on eri-
näisissä olosuhteissa n. k. pikkusodalla suurikin
merkitys. Sitäpaitsi saattaa seudun luonne sota-
näyttämöllä joskus olla sellainen, että suurien jouk-
ko-osastojen yhtenäinen toiminta käy vaikeaksi,

Sotiiaskäsiktrja. 5. Osa. 34
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iopa mahdottomaksikin, joukot täytyy jakaa sil-
loin pieniin, itsenäisesti toimiviin osastoihin, sodan-
käynti muuttuu pikkusodaksi. Taikka toisessa
tapauksessa saattaa vastustaja olla siinä määrin
ylivoimainen, ettei sen eteenpäin tunkeumista voi
avoimeen taisteluun asettamalla estää; silloin täy-
tyy koettaa pikkusodalla kaikin mahdollisin keinoin
häiritä ja vahingoittaa samalla turvautuen kansan-
kapinaan. Menestyksen ja tuloksien saavuttami-
seksi on tärkeintä, että tässä toimitaan tarkotuksen-
mukaisesti ja mikäli mahdollistayhtenäisen suunni-
telman mukaan pidetään silmällä sitä, mikä todella
on hyödyllistä ja edullista oman, vakinaisen kent-
täarmeijan toiminnalle ja miten tuntuvimmin voi-
daan vastustajaa vahingoittaa.

Suurien sotaliikkeiden aikana on etupäässä yh-
teys taaksepäin,rautatielinjat, muona- y. m. tarpei-
den kuletus pikkusodan toiminnan esineenä. Riip-
puvaisuus yhteyksistä taaksepäin on suurempi kuin
ennen; sotajoukon toimintakyvyn ehtona on varma
jälkikuletus. Mitä kauemmaksi hyökkääjä tunkeu-
tuu vihollisinaahan, sitä vaikeammaksi käy tämän
ylläpito (Ktso etappilaitos).

Hyökkääjän selän takana tai'joo sentähden pik-
kusota useita edullisia tehtäviä, kuten rautatielin-
jojen, vesiväylien ja sähkölennättimen katkaise-
minen, rautatieasemien, siltojen hävittäminen,
hyökkääminen kuormastojen, varastopaikkojen,
pienien joukko-osastojen, vartioiden y. m. kimp-
puun. Ainainen ja nopea liikkuvaisuus, äkkinäi-
nen ilmaantuminen ja katoaminen, vakoilijoiden ja
uskottujen apulaisten käyttäminen, viekkaus ja
pelottomuus ovat menestymisen ehtoina.
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-Jos väestö avusir.ii sissijoukko];i ja metsäinen,
soinen, järvirikas tai vuorinen maaperä lukuisine
tarjolla olevinen väijytyspaikkoineen edistää niiden
toimintaa, niin voi useiden pienten menestysten
yhteinen tulos huomatiavasti vahingoittaa vastus-
tajan yhteyttä taaksepäin ja saattaa se arvelutta-
vassa määrin vaaranalaiseksi. Erinäisissä olosuh-
teissa voi tämä olla pakotettu siirtämään toimivasta
armeijasta suuria osastoja suojelemaan jälki-
yhteyttä.

Hyökkäyksillä tulee vastustaja äkkiarvaamatta
yllättää. Kysymyksessä on siis lähetä huomaa-
matta ja heti senjälkeen ryhtyä päättäväiseen hyök-
käykseen. Yrityksen tarkotus on sekä omilta jou-
koilta, että väestöltä mikäli mahdollista salattava.
Suuria teitä ja paikkakuntia on vältettävä ja yöt
vietettävä syrjäisillä seuduilla taikka piilopaikoissa.
Soudun tunteva johtaja on etenkin toivottava.

Itse hyökkäyksen tulee mikäli mahdollista
tapahtua yöllä. Senvuoksi on tarpeen tarkka tun-
temus seudusta ja vastustajasta, josta on otettava
selvä vakoojien kautta.

Kulku paikalle täytyy tapahtua nopeasti ja
ääneti. Jos halutaan jakaantua hyökätäkseen
useilta eri puolilta, saa tämä tapahtua vasta
hyökkäys-paikan läheisyydessä, muuten voi seura-
uksena olla, että hyökkäykset tapahtuvat yksitellen.
Odottamattomien tapauksien varalta pitää johtaja
sitäpaitsi käsillään pienen varajoukon. Vartioita ja
patrulleja on koetettava välttää, taikka saatetaan
ne vaarattomiksi ampuma-aseita käyttämättä.
Kohdattaessa vihollinen on sen kimppuun päättä-
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västi pistimin hyökättävä; takasinpaluuta varten
on edullista valita toinen tie (Ktso majotus).

Erikoinen ja pikkusodalle useinkin edullinen
taistelulaji on väijytys. Tämän kautta hyökätään
piilopaikasta huolettomana ja. mitään aavistamat-
tomana ohikulkevan vastustajan kimppuun.

Väijytystä varten valitaan sellainen paikka
josta vastustaja todennäköisesti tulee kulkemaan,
tällöin äkkiä hyökätäkseen hänen kimppuunsa.
Väijytykseen sopivia paikkoja ovat vuorensolat,
A^esistöjen ylimenopaikat, kapeat kannakset y. m. s.
Kuorinaston kimppuun hyökättäessä on paras en-
sinnä ampua ensimmäisten ja viimeisten ajoneuvo-
jen vetojuhdat, joten tie tällä tavoin tulee tukituksi
ja estetään muiden pakoon pääsy ja samalla aikaa
saadaan hämminkiä ja epäjärjestystä kuormas-
tossa.

Erikoisen suuriin tuloksiin saattaa pikkusota
viedä kun sitä tukee yleinen kansankapina. Yhty-
neinä toisiinsa voivat hyvin järjestettykansankapi-
na ja pikkusota saattaa vihollisen aseman erittäin
vaaranalaiseksi, jopa epätoivoiseksi. Historia osot-
taa meille lukuisia esimerkkejä tapauksista, jolloin
tämänkaltaiset yritykset ovat vieneet toivottuun
tulokseen ja täydellisesti onnistuneet.

Kansankapinan valmistaminen ja järjestämi-
nen sellaiseksi, että se todella voi johtaa menestyk-
seen, vaatii suurta taitoa ja kykyä. "Siinäkin on
toimittava tarkoin harkitun suunnitelman mukaan;
umpimähkään sopimattomalla ajankohdalla ja epä-
suotuisissa olosuhteissa toimeenpantu kapina joh-
taa ainoastaan suuriin onnettomuuksiin. Ei ole
myöskään helppo asia ohjata harjaantumattomien,
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sotakuriin tottumattomien vapaajoukkojen toimin-
taa mukautumaan yhtenäisen suunnitelman ja joh-
don alaiseksi ja pidättymään kaikenlaisista harkit-
semattomista, koko ylitykselle vaarallisista teoista,
joihin ne useinkin ovat taipuvia. Mutta palava in-
nostus ja elävä viha vastustajaa kohtaan sekä voi-
makas hyökkäysinto ovat tässäkin lopulta menes-
tymisen pääehdot.

Kun nimenomaanon päämääränä maan vapaut-
taminen, on menestymisen ehdottomana edellytyk-
senä ripeä hyökkäystoiminta; puolustuskannalla
pysyminen ei johda mihinkään tuloksiin, se vain
antaa vastustajalle tilaisuuden järjestää ja koota
voimansa kapinan tukahuttamiseksi. Kansankapi-
nan täytyy tapahtua odottamatta, äkkiä leimahta-
van liekin tavoin. Valmistukset siihen tulee sen-
tähden tapahtua ankarasti salassa. Toiminnan
tulee alkaa samalla hetkellä eri osissa maata, yh-
teydet vastustajan eri voimien välillä katkaistava ja
tuhottava ne yksitellen, samaan aikaan, ennenkuin
ehtivät järjestäytyä voimakkaisiin joukkoyhteyksiin
tai saamaan apua.

Sodan 1870— 71 historiassa on ranskal. sissi-
joukkojen n. k. iranetireurien toiminnalla huomat-
tava sijansa. Nämä olivat asukkaiden keskuudesta
muodostettuja vapaajoukkoja, joiden johtajina
useinkin oli vakinaiset upseerit. Ne tekivät suurta
vahinkoa ja haittaa saksal. armeijan jälkiyhteydelle.

Esimerkkejä Suomen sodasta 1808— -09.
Rothin ja Spoofin sissitoiminta.

Kuuluisa on Rothin ja SpoofinHissitoiminta Tam-
pereen .seuduilla Suomen .sodan LBO8— 09 aikana, Lapuan
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taistelun, jälkeen lähetettiin vähäinen partiojoukko tekemään
vihollisen kuormastolie niin paljo vahinkoa kuin suinkin.
Tämän sissijoukon päälliköksimäärättiin vääpeli Roth, jonka
komentoon annettiin 40 valiomiestäRuovedenkomppaniasta
Porin rykmenttiä. Apulaisekseensai hän kersantti Spoolin.

Kiertoteitse, osaksi vesitse, osaksi raivaamattomien,
autioiden seutujen ja suomaiden halki Roth hiipi pienen,
reippaan parvensa kera Rajewskin armeijan sivuitse ja
ilmestyi muutamia päiviä .Lapuan taistelun jälkeen venä-
läisten selän taakse. Häneen liittyi joukko talonpoikia ja
useita sotamiehiä, jotka ennenolivat palvelleet Viaporissa
ja Svartholmassa, niin että hänen harvalukuinen miehis-
tönsä jonkun verran lisääntyi.

Näin Motitinonnistui, ennenkuin vihollinenosasi aavis-
taa pahaa, päästä Virroille ja sieltä edelleen Ruovedelle,
lähelle Visuveden majataloa. Täällä hän valtasi isohkon
venäläisen jauhokuormaston ja poltti sen jiitkän sillan, joka
vei Visuveden salmen poikki. Sillä tempulla hän melkoi-
sesti vaikeutti Vaasan ja. Tampereen välistä kulkuyhteyttä.
Seuraavana päivänä hän lähellä Ruhalaa yllätti toisenkuor-
maston, jota kuljettamassa oli 73 hevosta, ja poltti erään
sikäläisen yhtä tärkeän sillan, joka johti Kautun salmen
poikki. Rajevvskin paluuretki Tamperettakohdenkävi täten
yhä vaikeammaksi.

Vangit ynnä saaliiksi saadut varastot vietiin Ruove-
den järvessä olevalle Saukonsaarelle, jonne myöskoottiin
alukset lähiseuduilta. Mainitulle saarelle Roth järjesti pää-
majansa, josta käsin sitten tehtiin monta hurjanrohkeata
hyökkäystä eri tahoille. Uskaliaat ja yritteliäät miehet siep-
pasivat käsiinsä pikalähetteja, kävivät muonakuormastojen
kimppuun ja tekivät kaikkea, niistä voisi vähänkin olla
vahinkoa viholliselle. Eräänkin kerran anastettiin jaala,
jossa oli lastina 500 matollista jauhoja. Toisella kertaa
suunnattiin hyökkäys itse Tamperettakin vastaan, mutta
sillä erää sissit työnnettiin takasin. Venäläisten päälliköllä,
majuri Judenjeuilla oli väkeä kaksikomppaniaa, ja Spoofin,
joka tällöin oli johtajana, täytyi tuiman kahakan jälkeen
peräytyä. Judenjew ilmoitti kuitenkin, että häntä oli maan
puolelta kovasti ahdistanut,,kenraaliSputT" ja vesitse ,,ami-
raali Rutt".

Rajewskin asema kävi lopulta ylen pulmalliseksi, iillä
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hiin ei saanut muonaa eikä ampumavaroja, ja sitäpaitsi
liänen pikalähettinsä jäivät saapumatta perille. Venäläiset
huomasivat viimoin, että heidän oli pakko itse hävittää
varastonsa Virroilla, jotteivät ne joutuisi vastustajienkäsiin.
Heidän omat, kirjoittajansa myöntävätRothin sissien teh-
neen Rajewskille niin tuntuvaa haittaa, että kenraalin nyt
kutistuneen väen olemassaolo joutui vaaraan. Hätä oli sen
keskuudessa noussut korkeimmilleen. Sotamiehille ei voitu
jakaa muonaa, vaan heidän täytyi itse haalia ruokansa
kaivamalla maasta perunoita ja hakemalla sieniä, juuria ja
muuta semmoista, nälkänsä tyydyttämiseksi.

Taistelut Ahvenanmaalla.
Esikuvaksi kelpaava on Ahvenanmaan vapauttaminen

venäläisten vallasta keväällä1808. Vihollisenpakkotoimen-
piteiden ärsyttämällä päätti Ahvenanmaan väestö nousta
kapinaan ja ottaa vangiksi saarelle sijoitetut venäläiset
joukko-osastot. Yhdessä päivässä saatiin kokoon noin 100
miestä. Aseina oJi kuorittuja, päästä terotettujaseipäitä ja
joku raskas luotipyssy. Ensin päätettiin hyökätä Ström-
vikin kartanoon ja vangita majuri Neidhardt ja hänen 10
kasakkaansa. Tästä oli kuitenkinvenäläisillesaapunutajoissa
tieto ja he lähtivät pakoon. »Sitten miehittivät talonpojat
Lauttasalmen ( Färjsundet), joka oli tärkeä siitä syystä, että
siellä voitiin helposti katkaista saarenori osien yhteys. Kun
joukko oli ehtinyt salmelle, lähestyikin eräs lauttavene,
täynnä venäläisiä sotilaita. Näiden annettiin kaikessa rau-
hassa nousta maihin, vaan sitten heidät saarrettiin ja otet-
tiin vangiksi Marsund salmen luona. Töftössähyökkäsivät
talonpojat kovasti hurraten erään venäläisen osastonkimp-
puun, joka luullen säännöllisen sotilasosaston ryntäävän,
antautui. Venäläiset menettivät niin malttinsa, että heidän
upseerinsa itse komensi heittämään aseet maahan, ja sitten
hän liattu kourassa lähestyi vastustajiaanlepyttääkseensiten
näiden vimman. Kiireesti nyt saarrettiin 13(3 miehen vah-
vuinen joukko ja otettiin vangiksi.

Täten oli Ahvenan mannersaatu vihollisistapuhtaaksi,
mutta jalolla oli vielä päävoima Kumlingenissa. Kun Ruot-
sista lähetetty pieni laivue ei yksin uskaltanut hyökätä
vihollisen päävoiman kimppuun, niin pyydettiin talonpoikia
avuksi. Nämä saapuivatkin ja nyt noustiin onnellisestimai-
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hin Tähän joukkoon liittyi violii Kumlingenin talonpoikia,
niin että koko sissijoukko oli noin 450 miestä. Parkaaseista
lähetettiin sitäpaitsi 4 pientä kanuunaa.. Nyt marssittiin
kylää kohti; kanuunat ampuivat eräältä kukkulalta. Venä-
läisten päällikkö luuli taas oikean sotaväen hyökkääviin
kimppuunsa, ja antautui kaikkine joukkoineen; niitä oli 3
\ips. ja 452 miestä. Omat tappiot olivat 3 kaatunutta ja
3 haavoittunutta, vihollisen mieshukka oli 1 kaatunut ja 8
haavoittunutta. Brändössä voitettiin vielä vähäinen venä-
läisosasto; vangiksi otettiin 5 ups. ja 85 miestä.

Olli Tiaisen toiminta.
Rajakapteeni Olli Tiainen teki vapaajoukkoinensa

suurta haittaa Karjalaan hyökänneille venäläisille. Kerran
he m. m. asettuivat väijyksiin viljapeltoihinja vesakkoihin,
kahden puolen maantietä, jota pitkin eräs 200 miestävahvfl
venäläinen osasto erään majurin johdolla lähestyi. Kun
nämä olivat saapuneet varman pyssynkantaman päähän,
alotti hän vilkkaan ampumisen, jokapakoittivihollisen väis-
tymään.

Tiheässä metsässä, jonka kautta venäläiset pakoret-
kellään kulkivat, olivat muutamat aseelliset kansanmiehet
asettuneet väijyksiin. Kun venäläistenkuormastoolilähes-
tynyt varman ampumamatkan päähän laskettiin hevosia
vastaan yhteislaukaus. Monta kauroillalastattua kuorma-
vaunua ynnä 3 rakuunaa joutui talonpoikain käsiin.

Pälkjarvella hyökkäsi Malm 240 sotamiehen ja 400
talonpojan kanssa kenraalimajuri Aleksejewin 1300 miehen
vahvuisen joukon kimppuun ja G tuntia kestäneessä sitke-
ässä taistelussa löi venäläiset täydellisesti, jotka pakenivat
jättäen kentälle 200 kuollutta ja haavoittunutta. Malm oli
täten vain 240 stamichellä ja 400 talonpojallavoittanut
1300 miestä säännöllistä sotaväkeä.

Kerran olivat talonpojat asettuneet asemiin Ahvenuk-
sen rannalle ja kunvenäläiset sinne tultuaan tapasivat vas-
tassaan isomman joukon kuin mitä ennen oli nähty, päät-
tivät he kääntyä takaisin, lähettäen Joensuuhun sanan,että
monta tuhatta miestä säännöllistä sotaväkeä oli järjestynyt
asemaan Ahvenuksen luona. Talonpojat olivat nimittäin
kietoneet liattujensa ympärille valkeita tuohikaistaleita, ja
näihin kiinnittäneet samasta aineesta tehtyjä kokardeja;
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sitäpaitsi oli heidän luodikoissaan maalatut puupistimet.
Näin varusteltuina, kävivät he matkan päästä Savon jääkä-reistä, joilla, oli likimain sama, ulkoasu. Nyt lähetettiin
heitä vastaan eversti v. (ierngross mukanaan 1500—2000
miestä, enimmäkseen ratsuväkeä. Vähän aikaa, kestäneen
laukausten vaihdon jälkeen täytyi talonpoikien peräytyä.
Vielä kerran saivat he kuitenkin vihollisen peräytetyksi.
Venäläiset näkivät metsästä tulevan rivistön, joka ohimen-nen tervehti yhteislaukauksella. Rivistön marssittua pian
ohitse, ilmestyi toinen, kolmas j. n. e., kunnes vihol-
isen näkyvissä oli kulkenut melkoinen joukko. Että siinä!oli sama rivistö esiintynyt yhä uudelleen, sitä eivät venii-
iäiset aavistaneet. Ho ilmoittivat taas nähneensä monta
tuhatta miestä ja lähtivät takaisin.

Tiainen teki vielä monta partioretkeä. Milloin hän
sieppasi pikaviestin, milloin taas ryösti vihollisen varastoja.
Venäläiset koettivat saada tämän rohkean miehen käsiinsä,
mutta turhaan. Hän esti vihollisen katkaisemasta.Sandelsin
peräytymistietä ja pidätti näillä seuduin 2000 sotamiestä.

9. Rajavartiosto.
Rajavartioston tehtävänä on ensi sijassa raja-

seuduilla tapahtuvan liikekannalle asetuksen (l.mo-
bilisoimisen) varmistaminen ja jossain määrin
myös joukkojen eteenmarssin turvaaminen. Tämän
ohessa sen on tuettava hallintoviranomaisia,pidet-
tävä yllä rauhaa ja järjestystä epäluotettavan
väestön keskuudessa, suojeltava rautateitä, lennä-
tinlaitosta ja valtion omaisuutta. Samalla sen huo-
lena on rajaliikenteen valvominen s. o. syytöksen-
alaisten maasta pakenemisen, hevosten viemisen ja
vakoilun estäminen, sekä epäiltävien henkilöiden
silmälläpito tai pidättäminen. Myöskin tietojen
hankkiminen lähinnä rajaa olevalta vihollisalueelta
kuuluu sen tehtäviin.

Useimmiten rajan vartioiminen annetaan teh-
täväksi vain pienille,itsenäisille rajaseudun sijotus-

"
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paikkojen joukko-osastoille, joihin kuuluu eri ase-
lajeja ja jotka pikaisesti lähetetään rajalle usein jo
ennen mobilisoinnin päättymistä. Koska nämä jo
rauhan aikana on valmistettu tähän tehtävään ja
myös tuntevat seudun, on niille vähälukuisuudes-
taan huolimatta tehtävän suorittaminen, joka useim-
miten kestää vain muutaman päivän, monessa suh-
teessa helpottunut. Heille on suureksi tueksi raja-
vahdit, santarmit, tullimiehet ja metsänvartijat,
jotka tarkasti tuntevat paikalliset olosuhteet.

Rajavartiosto-osastojen tehtävät ja menettely-
tavat ovat kokonaan olosuhteista riippuvaisia.
Niiden yleisissä ohjeissa ovat näkökohdat mainitut:

1. Osaston tehtävä ja suojattavan alueen selitys.
2. Kosketus ja yhteys naapurialueenkanssa.
3. Tiedonantolaitoksen järjestely.
4. Menettely ylivoimaisen hyökkäyksen sat-

tuessa.
5. Silmälläpidettävieni tai pidätettävien henki

löiden luettelo y. m. s.
6. Apuhenkilökunnanluettelo
7. Ilmotusten tekeminen ylempiin varastopaik-

koihin.
Osaston vähälukuisuus ja mahdottomuus sul-

kea raja joka kohdalta ja estää jokaiselta vihollis-
partiolta rajan yli kulkeminen, tekee tavallisesti
osaston koossapysymisen tarpeelliseksi. Senvuoksi
pääosastot sijoitetaa tärkeille, puolustukseen kel-
paaville kohdille ja ne varmistetaan asettamalla
pienempiä osastoja (komppanioita, eskadroonia ko-
nekivääreilleen) lähiympäristöön.Itse rajaa vartioi-
vat vahdit ja partiot.

Hajan yli ei saa mennä ennen sodanjulistusta
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paitsi takaa-ajettaessa rajan yli tulleita vihollis-
partioita. Sensijaan ei sodanjulistuksen jälkeen
ole laiminlyötävä ainoatakaan tilaisuuttapartioiden
rajan yli lähettämiseen, tietojen kokoomiseen, van-
kien ottamiseen ja vihollisen kanssa kosketuksissa
pysymiseen.

Jos pienet vihollisosastot tulevat ylirajan,on ne
karkotettava takaisin, kun taas ylivoimaista hyök-
käystä on väistettävä. Perussääntönä on pidettävä,
että on edullista heti sodan alassa saavuttaa pieniä
menestyksiä, mutta yhtä edullista on välttää epä-
suotuisia kahakoita huonon moraalin vaikutuksen
lähden.

10. Taistelu linnoituksista
Linnoitusten tarkotus on sulkea ja varmistaa

rautatieverkko, tärkeät jokien ylimenopaikat, tur-
vata maan rajat sekä sotajoukon eteenmarssi, suo-
jata suuria kaupunkeja sekä niissä olevia varastoja
ja sotilaallisia laitoksia. Suurimerkityksisiä ovat
linnoitukset tukikohtina taisteleville armeijoille. Ei
ole olemassa varmempaa sivustasuojaa taistele-
valle armeijalle kuin linnoitus kauas kantaville
tykkeineen, varastoineen ja miehistöineen. Kuiten-
kin on linnoituksista se haitta, että ne ja varsinkin
linnoitustykistö vanhenevat pian. Se pitää usein
uudistaa,mikä käy kalliiksi maalle, jolla on paljon
linnoituksia. Kukin maa taas tarvitsee oikeastaan
vain yhden voimakkaan piiritystykistön, jonku
uudistaminen on helpompi asia.

Maailmansota on osottanut, että lujimmatkaan
ja luidenaikaisiminatkaan linnoitukset panssari- ja
betonivarustuksineen eivät ole kestäneet nykyisiä
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saksalaisia hyökkäyskeinoja, eivätkä voi tasoittaa
kahden maan sotajoukkojen kykyjen eroa. Belgia-
laiset linnoitukset Liittich, Namur, Antwerpen (jota
pidettiin maailman vahvimpana linnoituksena) ja
Ranskan Maubeuge, Longoy, Montmedy ja venäläi-
set linnoitukset Kovno ja Novo Georgijewski pako-
tettiin antautumaanpommittamallaniiden varustuk-
set murskaksi järeällä piiristystykistöllä (-42 cm
mörssäreillä) niin nopeasti, että entisajan linnoitus-
sota, s. o. jalkaväen vaivaloinen tunkeutuminen lin-
noituksen läheisyyteen ja ryntäys ei tullut kysymyk-
seenkään. Idässä taas suuret venäläiset linnoituk-
set "YVarsova, ivangorod ja Brest Lito\vsk luovutet-
tiin taistelutta, kun kenttäarmeijat olivat pakotetut
peräytymään. Ranskalainen linnoitus Verdiin on
menestyksellisesti puolustautunut ollen itse Hans-
kan rintamassa sen lujimpana tukikohtana. Vain
kerran on nykysodassa tapahtunut linnoituksen pa-
kottaminen antautumaan näännyttämällä se näl-
kään (Przemysl 1915. Venäläisillä ei ollut kylliksi
hyvää tykistöä sen murskaamiseen eikä jalkaväki
voinut ottaa sitä rynnäköllä).

Toistaiseksi nämä tapahtumat siis opettavat, et-
teivät linnoitukset sinänsä yksinään kykene me-
nestyksellisestipuolustautumaan, vaan yleinen sota-
tilanne ratkaisee niiden kohtalon. Tukikohtina
sotajoukoille niillä on merkityksensä ja yleensä
saattaa sanoa, että linnoituksen arvo riippuu puo-
lustajista ja erittäinkin johtajasta, eikä muureista,
panssari- tai betonivarustuksista. Etenkin todistaa
sitä Novo Georgije\vskin antautuminen, joka valloi-
tettiin 3 päivässä ja otettiin 100000 vankia ja muu-
tamia tuhansia tykkejä.
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Linnoituksia on kahta lajia:
1. Vyöhykelinnoihiksia, joissa on keskellä

sydänlinnoitus ja ympärillä ketju linnakkeita
(panssarivarustuksia), jotka ovat noin 8 tai 10 km
päässä 'sydänlinnoituksesta ja joita yhdistää toisiin-
sa välivarustukset, patterit ja jalkaväen varustuk-
set.

2. SulkuUnnoituksia, jotka joko yksikseen tai
ryhmissä sulkevat määrätyt paikat (jokien ylime-
nopaikat, rautateiden yhtymiskohdat, vuorisolat
j. n. e.

Linnakkeissa, välivarustuksissa ja jalkaväen-
varustuksissa on vakinaisena miehistönä jalka-
väkeä noin komppania tai enemmän, konekiväärejä,
syrjätulitykkien miehistö ja tarpeellinen määrä pio-
niireja. Tykistön taistelu-asemat ovat panssaripat-
terit. Niihin kuuluu tähystelylaitokset, pommisuo-
jat, tiedonanto- ja kulkuyhteydet. Kaikkien näiden
laitosten pitääolla niin rakennettuja tai naamioituja
että ne ovat mahdollisimman peitossa vihollisen sil-
miltä. Panssaripatteriin kuuluu useita tykkejä,
joista jokaista varten on panssaritorni. Usein ovat
tykistöasemat ja jalkaväen varustukset yhdistetyt
ryhmiin ja aina varustetut hyökkäystä vastaan
lujilla esteillä. Kuv.

Liikennettä varten linnakkeihin rakennetaan
ympyrätie ja rautatie-verkko, jonka kenttäradat
ulottuvat tykistön taistelu-asemaansaakka. Teiden
pitää olla peitettyjä viholliselta.

Aivan kaupungin läheisyydessä on vielä pää-
valli toisena puolustuslinjana. Siinäkin, kuten lin-
nakkeissa on valli, vallihauta ja pitkä avoin ampu-
ma-ala. Vallilla on tykkiasemat ja jalkaväen puo-
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lustusasemat. Valli on niin korkoa että sillä hel-
posti saattaa pitää tulon alaisena edessä olevan
alan.

Linnoitus voidaan valloittaa neljällä tavalla:
väkirynnäköllä, johdonmukaisella piirityksellä pa-
kottamalla se nälällä antautumaan tai pommitta-
malla se järeällä tykistöllä rikki. Vyöhykelinno-
tuksen piirittämiseen tarvitaan paljon joukkoja,
sillä rintaman pituus on noin 50— 60 kilometriä.
Hyökkääjällä on taktillisesti useita etuja puolel-
laan. Hyökkääjä voi jokaista rynnäkköä tukon
sivustaosastojen ja tykistön syrjätulella. Puolusta-
ja taas ei koskaan saa siihen tilaisuutta; jokainen
puolustajan hyökkäys joutuu pussiin. Senvuoksi
on sellainen linnoitus vahvin, jonka puolustuslinja
on suora, esim. jollakin kannaksella oleva linnoi-
tus, mutta toiselta puolen se ei sido niin paljon jouk-
koja kuin vyöhykelinnoitus.

Kun linnoitus aijotaan valloittaa, on yritettävä
tehdä se niin nopeasti kuin mahdollista, että tähän
toimeen sidotut joukot taas voitaisiin käyttää muu-
alla. Senvuoksi koetetaan aina vallata linnoitus
nopealla yrityksellä tai ampumalla se rikki. Mutia
laajat linnoitukset, joissa on riittävä miehistö ja
tykistö tarpeineen, sekä pommiasemat, rynnäkköä
vastaan hyvin suojatut varustukset (riippuen tykis-
mittaa puohistustykistö murskasi lehdäkseen hyök-
käyksellä.

Linnoituksen kestävyys riippuu sen puolustus-
väen kunnosta. Joka päivällä, minkä linnoitus kes-
tää, voi olla ratkaiseva merkitys koko sotatilan-
teelle. Puolustajan on koetettava ei vain torjua vi-
hollisen rynnäköt, vaan siirtää puolustus etu-
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alueelle j;i mahdollisuuden mukaan puolustautua
vastahyökkäyksiä tekemällä.Kaikin keinoin on koe-
tettava estää vihollista lähestymästä varustuksia.
Jos hyökkääjäkuitenkin onnistuu saamaan raskaan
tykistönsä sopiviin asemiin, alkaa tykistötaistelu,
joka voi ratkaista linnoituksen kohtalon. (Novo
Georgijewsk ja Kovno 1915). Jos hyökkääjä pääsee
tunkeutumaan varustuksiin, yrittää puolustaja vas-
tahyökkäyksillä karkottaa sen ja sitkeästi puolus-
taa sisävarustuksia. Menetetyt varustukset pom-
mittaa puolustustykistö murskaksi ehdäkseen hyök-
kääjälle siellä olon mahdottomaksi.

Hyökkääjän taas on tärkeä saada puolustaja
tungetuksi itse linnoitukseen, että hyökkäystykistö
saadaan niin lähelle, että se voi toimia vaikuttavim-
min, hävittää eteentyönnetytasemat ja tehdä mah-
dolliseksi murtautumisen itse linnoitusvyöhykkee-
secn.

Siten kehittyy mitä voimakkaimman tykkitulen
avustama jalkaväkihyökkäys linnoitusta vastaan.
Tällöin aluksi vaaditaan tarkkaa tiedustelua, mihin
toimeen lähetetään upseeripatrulleja, joiden tehtä-
vä on saada selville vihollisen asemat ja jokainen
muutos niissä pienimpiin yksityiskohtiin saakka
ja kulkusuhteet varustusten takana y. m. tiedot lin-
noituksesta.

Hyökkäys alkaa tykistötaistelulla,jonka aikana
ratsuväki etenee. Jalkaväki ja tykistö toimivat
käsi kädessä. Käyttäen hyväkseen kaikkia etuja,
mitä taistelutilanne, maan luonne, vuorokauden
aika ja ilniasuhteet tuottavat, jalkaväki etenee ase-
masta asemaan rynnäkköetäisyyteen saakka vihol-
lisesta kaivautuen maahan uusiin iisemiin.
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Kuva

Miten monta senlaatuista jalkaväkiasemaa tar-
vitaan riippuu puolustajan vastarinnasta ja maan
luonteesta. Tässä taistelussa koettavat pioniirit jal-
kaväen syöksyjoukkojen avulla hävittää vihollisen
aseman edessä olevat esteet ja tehdä vaarattomaksi
tykkitulelta säilyneet vihollishautojen osat. Yleensä
yön aikana koetetaan tehdä yllättäviä hyökkäyksiä
erikoisilla ryntäysjoukoilla (katso ,Yötaistelu").




