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4. Räjäytykset.
Brisanttiset räjähdysaineet.

Brisanttisten räjähdysaineiden kaasuksi muuttu-
minen niitten räjähtäessä tapahtuu yhtaikaa kautta
koko panoksen ja tavattoman lyhyessä ajassa. Äkil-
linen kaasun kehittyminen vaikuttaa tuhoavasti lä-
himpään ympäristöön joka suuntaan. Brisanttisia
räjähdysaineita ovat m. m. dynamiitti, myrkyllinen
savimainen aine, sekä Saksan armeijan käyttämä rä-
jähdysaine 02 (trinitrotoluol), vaaleankeltainen,
myrkytön,vedessä melkein liukenematon aine.

Räjähdysainetta 02 käytetään seuraavanlaisina
kappaleina:

Bäjähdyskappale; 7 cm pitkä, 5 cm leveä, 4 cm
korkea; paino 200 gr. Yhdellä sivulla on 3 cm syvä,
paperilla suljettu nallireikä (kuv. 71).

Porapatruuna; 7 cm pitkä, läpimitta 3 cm, paino
75 gr (kuv. 72).

Räjähdyspatruiman Kuva 71. Räjähdyskappale.
muodostaa 5 sinkki-
koteloon, suljettua
räjähdyskappaletta.

Pituus 20 cm, leveys
7 cm, korkeus 5 cm,
paino1kg. Kolmella
sivulla on nallia
varten 3cm syvät Kuva 72. Porapatruuna.
reijät, jotka ovat pa-
perillä suljetut. Ra- \ .W~
jähdyspatruuna on §1 . ,< y\\
vedenpitävä aina 5 U~ )
m syvyyteen asti. * 7-f^^k

\*- 7cm X
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Nallireikien viereen juotetut kuparilangatovat nal-
lin kiinnittämistä varten (kuv. 73).

Kuva 7,'). Räjähdyspatruuna.

Räjähdysainetta 02 voidaan ilman räjähtämisen
vaaraa leikellä veitsellä. Sytytettynä se palaa hi-
taasti, savuavalla liekillä, räjähtämättä. Kosketus
hehkuvalla hiilellä tai raudalla voi aikaansaada
räjähdyksen. Voidaan käyttää vedessäkin, jossa se
kuitenkin ajanmittaan menettää räjähdyskykynsä.
Aineen ominaispaino on 1,5— 1,55.

Ruudit.

Musta ruuti kaasuuntuu paljonhitaammin kuin
brisanttiset räjähdysaineet. Sitä käytetään kivien,
maan ja jään räjäyttämiseen.

Musta ruuti voi räjähtää kipinästä, iskusta tai
karkean pinnan hankauksesta; sitä on siis hyvin va-
roen käsiteltävä. Erittäin tarkoin on se suojeltava
kosteudelta.

Savuamaton eli pumpuliruuti räjähtää vielä hi-
taamminkuin musta ruuti. Käsittely on sama kuin
mustan ruudin.

Sytytys.
Sytytys toimitetaan joko tulilangalla tai säh-

köllä. Brisanttisten räjähdysaineiden japumpuliruu-
din sytytykseen tarvitaan tulilangan päähän nalli.
Musta ruuti syttyy tulilangankipinöistä.
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Nalli on 45 mm pitkä, 6,75 mm paksu kupari-
nen, tinattu, toisesta päästä suljettu putki, joka
sisältää 1,5 gr räjähdyselohopeaa. Se räjähtää vä-
häisestä iskusta, puristuksesta, täräyksestä, ankaras-
ta ilmansysäyksestä, kovien ja särmikkäiden ainei-
den hankauksesta ja kuumentamisesta. Nalli vaatii
siis erinomaisen varovaista käsittelyä. Kosteudelta
se on tarkoin suojattava.

Tavallinen tulilanka on kokoonpantu pienistä
verkalleenpalavista,guttaperkkaputkeen suljetuista,
ruutijyväsistä; se palaa — myös vedessä — tasaisella
nopeudella,noin 1cm sek.

Tulilangan kelpoisuutta tutkitaan polttamalla
käytettävästä langasta noin 20 cm pitkä pala.
Kylmyys tekee tulilangan hauraaksi, auringonpaiste
veteläksi ja rakkoiseksi. Öljyt ja rasvat turmelevat
sen. Yhdistettäessä tulilankaa nalliin se leikataan te-
rävällä veitsellä jonkun esineen päällä tasapäiseksi
ja työnnetäänsitten varovaisesti nallin sisään,kuinka
syvälle tulilanganpää on pantava nalliin, se saa-
deeri määrätyksi,kun nallissa olevan pumpulitukon
pituudesta vähennetään 5 mm. Sitten puris-
tetaan nalli varovaisesti joko erityisillä pih-
deillä tai puremalla n. 0,5 cm avonaisesta pääs-
tä niin lujasti, että tulilanka varmasti pysyy sisällä.
Tulilanka on sitäpaitsi vielä kiinnitettävä puristus-
kohtaan langalla. Kosteuden varalta on yhdistys-
kohta käärittävä kuminauhalla, joka myös on lan-
galla kiinnitettävä. Sitten asetetaan nalli varovai-
sesti räjähdyskappaleensytytysreikään,pohjaan asti.
Tulilanka sidotaan kiinni panokseen. Se ei saa mis-
sään tapauksessa koskettaa räjähdysainetta.
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Tulilanka sytytetään tulitikulla; sitä onnen on
langanpää leikattava viistoksi.
Pikatulilanka (kuv.74)pa-

laa silmänräpäyksessä läpi. Kuva 74'

Sitä käytetään, jos johto
tulee pitkä; sila voidaan
käyttää myöskin vedessä.
Se on kiinnitettävä huo-
lellisesti useammasta koh-
den,kumminkin niin,ettei
sitä puristeta liiaksi mis-
tään kohden; tämä on
tärkeätä palamisnopeuden
säilyttämiseksi.

Ruutisäi.je

Vahaoristys

Puuvlllakäare
PM^-Kumioristys

Bideerlstys

Sähkösytytykseen tarvitaan: hehkusytytin. me-
tallijohto,sytytyskoje ja johtokoetin (galvanonietri).

Jokaiseen panokseen asetetaan vain yksi hehku-
sytytin. Hehkusytyttimet yhdistetään sytyty^kojeen
kanssa suljetuksi johdoksi (kuv. 75). Johto
kojeesta viimeiseen hehkusytyttimeen on menojohto,
johto siitä kojeeseen on tulojohto. Menojohto on
eristettyä lankaa tai paljasta lankaa, joka on hyvin
maasta eristetty. Tulojohto saa olla eristämätön,
kumminkaan ei sinä saa käyttää maata. Johdon
täytyy olla vähintään 1,5 mm vahvuista kupari-
lankaa.

Kun kaksi johtolankakappaietta on yhdistettävä,
on kummankinpää paljastettava eristyksestä ja raa-
putettava kiiltäväksi. Sitten kierretään molemmat
päät useampaankertaan toistensa ympäri ja puriste-
taan pihdeilläyhteen. Tämän jälkeen eristetään yh-
distyskohta huolellisesti eristysnauhalla.
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Kuva 75. Suljettu johto.

a-b-C Muojolito. cd Tuijohto.

Sytytykseen tarvittava virta saadaan sytytysko-
neesta, s. o. rautalaatikkoon suljetusta pienestä dy-
namokoneesta, jossakiertojousen ja hammasrattaiden
välityksellä ankkuri pannaan nopeastipyörimään.
Täten saadaan syntymään virta, joka, kun koje on
yhdistettynä suljettuun johtoon, sytyttää hehkusytyt-
timet. Ennenkuin sytyskojetta käytetään panosten
räjäytykseen, on sitäkoeteltava siten, että hehkusyty-
tin yhdistetään lyhyeen johtolankaan, jonka päfit
kiinnitetään koetteluruuveihin. Tällöin tulee kojeen
synnyttämä virta 100-ohmisen varustusrullan lä-
pi, joten sytytykseen tarvitaan kojeen koko teho. -Jos
hehkusytytin räjähtää, on koje räjäytystä varten
kunnossa. Sytytskojeen puutteessa voidaan tähän
tarkotukseen käyttää myöskin elementtejä ja akkn-
mulaattoreja. Niillä ei saada kumminkaan aikaan
samaa tehokkuutta kuin sytytyskoneella.
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Sarjaan kytkettynä sytyttää varmasti:
(5 elementtiä tai 5 akkumalaattoria 3 hehkusyty-

tintä 300 m pituisessa suljetussa johdossa; 2 element-
tiä tai 1akkumalaattori 1 helikusytyttimen 100 m
johdossa.

Tällöin on kumminkin otettava huomioon, että
elementit ovat uudet ja akkunralaattorit täysin lada-
tut sekä normaalikokoa.

Patterit on säilytettävä erityisessä puulaatikossa,
jonka sisälle laatikon yläreunaan on kiinnitettävä
kaksi kontaktiruuvia johtoja varten sekä virrankat-
kaisija. Käyttökelpoisuutta varten ovat elementit ja
akkumulaattorit koeteltavat elementtivolttimittaril-
la, jolloin1elementin jännityksen tulee olla 1,5 ja 1
akkumulaattorin noin 2 volttia.

Räjähdysvälitys.
Räjähdysvälityksellä voidaan yhtaikaa sytyttää

useita peittämättömiä panoksia. Panosten pitää olla
lujasti kiinni räjäytettävässä esineessä, ja eri panos-
ten välillä ei saa olla mitään esteitä ilmanpaineelle
(kuv. 77).
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Panokset ovat joko sytytyspanoksia tai jatkopa-
noksia. Sytytyspanos sytytetään joko tulilangalla tai
sähköllä. Jokaiseen jatkopanokseen asetetaannalli,
jonka avonaisen pään pitää aina olla edelliseen pa-
nokseen päin.

Kuva 77. Räjähdysvälitys

-^m1im' T< sn
_

CT
Kn

■f i
i i

?>m
* «**"

a) Sytytyspanos, b) Jatkopanos.
Panokset a .ja b sisiiltilviit kukin 5 rftjähdyskappaletta,

Sytytyspanoksen räjähtäessä syttyvät jatkopa-
nokset kaikki yhtaikaa. Kuta suurempi panos on,
sitä kauemmas välittää se räjähdyksen.

1räjähd.kapp. 0,5 m

Jos räjähdys on pitkälle välitettävä, ovat yhden
räjähdyskappaleen jatkopanokset 0,5 m päässä toi-
sistaan. Nallit pannaan paikalleen välittömästi en-
nen räjäytystä. Kostealla ilmalla ei ole edullisin

■* >) I) >>
8 1,»)
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käyttää tätä keinoa, koska nalleja ei voida tarpeeksi
suojata kosteudelta.

Puun räjäyttäminen.
Puuta räjäytetään joko peittämättömillä tai n. s.

porapanoksilla. Peittämättömät panokset ovat lu-
jasti sidottavat tai muuten kiinnitettävät paikalleen.
Peittämättömät panokset lasketaan kaavasta

jossa P panoksenpaino on grammoissa,D. pyöreän
puun läpimitta tai kulmapuun poikkileikkauksen
pitempi sivu eenttimetreissä. Räjähdyskappaleita
ei tavallisesti paloitella, vaan otetaan lähinnä suu-
rempi kokonainen luku.

Jos riäjäytettävä puu on tuorasto, sitkrälä ja
visaista, on adellämanutulla tai valla laskettuun
ponokoren lisettävä Vs siitä. Jos D on suurempi
kuin 30 cm, on niinikään lisättävä M;, niin että koko
lisäys, jos puu on tuoresta ja paksumpi kuin 3 cm,

Kuva "rt.

P=D^,
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Esim. 1 (Kuv. 78). Kuivalla seisovapamipukki, par-
rut 24X24 cm kuivaa puuta,on nopeasti tuhottava.

Jokaista parrua varten tarvitaan
P=D2=24X24= 576 gr =3 räjähdyskappaletta.
Käytettäessä tulilankaa ja räjähdysvälitystä tarvitaan
4 X 3 =12 räjähdyskpl. (parrujen räjäyttämiseen)

4 (räjähdysvähtyksecn)
Summa 16 räjähdyskpl.
8 panosta, siis 8 nallia. Jos on avonainen paikka, on

sytyttäjän juostava vähintäin 150 m etäisyyteen; tulilanka
palaa 1 cm sek., siis tarvitaan vähintäin noin 30 cm tuli-
lankaa. Kuitenkaan ei tavallisesti käytetä 60 cm lyhyempää
tulilankaa.

Kuva 79

\
Väliparrujenpoikkileikkaus.

Esim.2 (Kuv. 79) 5-parruinen
lankuilla päällystetty pieni silta,
parrut 26 "34 cm kuivaa puuta,
on nopeasti tuhottava.

Jokaista parrua varten tar-
vitaan K

—
ZS-->s

p={ -fv* ="ilof } =1542 gr
-

8 l-"J;ih(ly«k Pi.■ Koko tarve 5"8= 40 räj. kpl.
Tulilankaa 60 cm ja 5 nallia.
Jottapanokset voidaan kiinnittää parruihin, on yksi

päiillyslankku poistettava.
Esim. 3. (Kuv. 80)
Samallainen silta, kuitenkin tuoreesta puusta, parrut

30 "40 cm, on valmistettava räjäytystä varten; ylikulku <>i
saa häiriintyä.
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Kuva 80.

Sähkösytytys. Tarvitaan 5 hehkusytytintä, 75 m eris-
tettyä ja 75 m paljasta kuparijohtoa, sytytyskoje tai 8 sar-
jaan kytkettyä elementtiä. Panokset asetetaan parrujen alle
naulatulle laudalle ja kiinnitetään parruihin.

Pyöreitä,ei kovin paksuja puita räjäytettäessä
voidaan panos asettaa myöspiiriin (kuv. 81). Pora-
patruunat ovat tällaisissa tapauk- Kuva 81.
sissa edullisia. Porapanoksissa vas-
taa 1 porapatruuna (75 gr) 2 räj.
kpl (400 gr) peittämättömässä pa-
noksessa.

Esim. (Kuv. 81). Puusillan
paalu, 30 cm paksu, tuoreta puuta, on
vesirajan kohdalta räjäytettävä.

Jos on kava kiira voidaan puusiltoja räjäyt-
tää joen pohjaan laskettavilla n. s. kasapanoksilla.
Tarvittava määrä räjähdyskappaleitasidotaan lujasti
yhteen janalli (hyvin tarkoin tiivistettynä veden tun-
keutumisen estämiseksi, esim. vahallay.m.) kiinnite-

öotilaskäsikirjn. 4. Osa. v^

p_/ 302= 900 gr\=1500 gr =8 räj. kpl. lai 1
\+2/3 = GOO gr/ porapatruuiiaa.
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tään tulilankaan. Näin valmistettu panos lasketaan
varovasti joenpohjaan.

Panoksen suuruus saadaankaavasta

jossa c = tekijä, joka on riippuvainen panoksen
etäisyydestä räjäytettävästä paalusta y. m.

Taulu 6.

Suurin Paalun paksuusb,!umn Muistutuksiaetäisyys ]5 cm 16— 25 cm25—40 cm

0 m c = 1 c = 1 C = 1 Arvot on laskettu
Of, o

— 1 e P n - "X honkapuulle; ue ei-V'n "
n n o viit I'iitil'.j?s onlie-J,U „ c = (> c = (.) c —

o | jupohja taiJosveden
1,25,. c— 10 c= 12 e= 20 syvyys on paljon
ir,n h_ io „_ iR n

_
of) pienempi kuin pa-

onn o~ o- on noksenetäisyyspaa--2,00,, c= 25 c= 25 c=BO ! lusta.
3.00,, c =30 o=4o|c = 10 |

Kuva 82. Onka tämktarkotetta.

r " X"t/ y \ i
! §

/ !

/
/
I

\
\
\\

4-J^ 90,20<fs* —-*

Esim. 5. (Kuv. 82.) Kaksi puusi!lan paalupukkia on
kasapanoksella pikimmiten tuhottava. Veden syvyys 2 m,
luja pohja, virtavuus 1,5 m sek. Sytytys tulilangalla.

P=D2. c,

P=D 2. c= 202.40-,i(jooo gr r= SO rftj. kpl.
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Raudan räjäyttäminen.

Kantaa räjäytettäessä asetetaan panokset siten,
että ne mahdollisuuden mukaan ylettyvät katkaista-
vankappaleen koko poikkileikkauksenyli,kuitenkin
vain toispuoleisesti. Yhteenliitetytmuotoraudat kä-
sitetään tällöinyhtenä poikkileikkauksena (kuv. H:]).

Panosten pitää olla lujasti rautaan kiinnitetyt

Kuva 84. Kuva Sö.

Panokset lasketaan kaavasta

]fwsn
8*

F
P=B'
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P — räjähdyskappaleiden lukumäärä.
F=katkaistavan poikkipinnanala cm-.
Esim. G. Valssattu levy, 1,0 m leveä, 2,2 cm paksu

on räjäytettävä.

Räjähdyskappaleet asetetaan kahteen riviin rinnakkain.

Esiin. 7. (Kuv. BG.) 4 yhteenniitaltna levyä, jokainen
] cm paksu ja 30 cm leveä.

F==4 "30"1=120 cm2.P=-g- =15 räj.kpl.

Esim. 8. (Kuv. 46). Liivisliijäristikko. 2 cm levystä
92

I-1 2 " 21] "2=92 cms. P=g-== 12 räj. kpl.

F=100 " 2,2 =220 cm2.
220P=-g-= 28 räj. kpl.
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Tauluissa ovat panoksetlaskettuina rautalevyille
ja tavallisimmille muotoraudoille.

Naiden taulujen käyttöä valaisevat seuraavat
esimerkit:
'■"*"' Esim. 9. Rautalevy, 1,0 m leveä, 2,2 cm paksu. Tau-
lusta 7 saadaan 2,3:nkohdalta P=29 riij. kpl.

Esim. 10. I-rauta, jonka korkeus on 40 cm. Tav
lusta 8 saadaan 40:nkohdalta P=15 riij. kpl.

Kuva 87. Alakaari.

Esim. 11. (Kuv.87.) Sillan alimmainen kannatuskaari
G tasasuvuista kulmarautaa, sivu 12 cm.
Taulusta 7 12:nkohdalta saadaan
P=5 räj. kpl, siis G"5 = 30 riij.kpl.

4 levyrautaa,a, 50 X 3 ,3.
Taulusta, 7. 1,3:nkohdalta
P=9, siis !"i)= 36 „

2 levyrautaa,a 55 XI>3.
Taulusta 7 1,3:nkohdalta

P=9, siis 2-9= 18 .. „
2 levyrautaa, ;l 30X1.3.Taulusta 7 1,3:nkohdalta

P= 5, siis 2 " 5 = 10

Summa 91riij. kpl.
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an v 7. evyrau a.

a I
Kiijähdlyskappaleiden lukumäärä kun lev'eys oin cm o
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Taulu 8. Muotorautoja

E tiU-rautoja ~'g
korkeus li cm 33,2

8 I 1
9—12 I 2

13— 10 3
17—19 ; 4
20-22 ; 5
23— 21 6
23—20 7
27—28 ;

8
29—30 9

32 10
31 11
3(1 12
38 U
40 15
42,5 17rLjyj i(

45 19
47,5 21
50 23
55 27
00 32

3—5 .! 1
6,5—10 ...'..'.. !! 2
12—10 ! 3

18 4
20—22 ! 5

24 i 6
20—28

'
7

30 i 8

""V^ Neljännes-
| rantoja*
Y paksuus t cm

0,0 i 4
0,8 7
1,0 | 121,2 j 171,4 23>
1.7 32* Räjfthdyskappal. lukuni,

pitiiilä palkkansa, jos on
räjäytettävä 4 raudasta]

ylitecnliitett.v pylväs.
i■ TasasivuisiaI_ kulmarautoja
»"*""* leveys bcm

I Erisivuisia
kulmarautoja

leveys a cm 1,5—4,5 1
5—7 2

3—o 1
~,ö-S 2
10—13 3
15-10 4

20 0

7,5—9 3
10—1] 4
12—13 : 5

14 ! G
15 7
10 | 8

T ! §3
'i I I-rautoia Ma'| —^3

korkeus h cm t
w—
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Pieniä rautasiltoja räjäytettäessä menetellään
seuraavasti:

Jos on hyvin vähän aikaa tai tahdotaan aikaan-
saada vain lyhytaikainenliikennehäiriö,niin räjäyte-
tään vain päällysrakenne (poikkikannattajat, rata-
kiskot y.m.).

Kuva 88.
Sillan läpileikkaus.

Poikkikannattaja

.Jos on paljon räjähdysainetta saatavissa, voi-
daan myös räjäyttää silta-arkku( katso kiven \\\
muurauksen räjäyttäminen).

Suurempien n. k. kaarisiltojen räjäyttäminen
vaatii paljon aikaa ja suurta asiantuntemusta. Jos

Rautasiltojen räjäyttäminen.

Pltkittaiskannattaja t

Jos silta aijotaan katkaista, on räjäytettävä
kaikki pitkittäiskannattajat (kuv. 88). Tällöin ta-
pahtuu panosten sijoitus tavalla, joka selviää kuvas-
ta 89.

Kuva 89.

I Panosten asettaminen rautaisin kannattajia räjäytettäessä
riijiUulysvälityssytytystii käyttäen.

(
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on saatava aikaan vain lyhytaikainenliikennehäiriö,
niin on tyydyttävä räjäyttämään vain päällysraken-
ne ja yksi tai useampia poikkikannattajia(kuv. 90).

Sillan täydellisen tuhoamisen voi vähimmällä
saada aikaan räjäyttämällä toisen sivun sekä ylä-

Kuva 90.

ui>-

että alakaaren. Tällöinon valittava sellainen paik
ka, jossa kannatuskaareen ei liity mitään vahvistus
rautoja. Kun on aikaa ja räjähdysainetta kyllin,ra
jäytetään rautasillat kahdesta kohden.
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Rautatien kiskojen räjäyttämiseenon edullisinta
käyttää räjähdyspatruimia. Jotta raiteen räjäytys
olisi tehokas, on se toimitettava useissa paikoissa,
jotka ovat jonkun matkan päässä toisistaan, mie-
luimmin kaarteessa, leikkauksessa, korkealla vallil-
la j. n. e. Panos on aina asetettavaulkopuolelle kis-
koa, kaarteessa ulommaiseen kiskoon.

Vaihteiden ja risteysten räjäyttäminen (katso
kuv. 91).

Kiven ja muurauksen sekä maan räjäyttäminen.
Pan ostamine n ja peIttämin c n.
Käytetään niin paljon kuin mahdollista sisäisiä

panoksia.
Ajan puutteessa tehdään panoksille muurauk-

seen vain reikä tai asetetaan ne vain kiinni räjäytet-
tävään aineeseen (kuv. 98, 101).

Sisäiset panokset kiinnitetään kiiloilla, kivillä,
turpeilla j.n. e. Sisäänpanoreijät, jos suinkin mah-
dollista, ovat peitettävät. Reikään asetetut tai vain
pintaa koskettavat panokset kiinnitetään paaluilla,
hietasäkeillä, turpeilla j. n. e. Ne ovat vielä erityi-
sesti mahdollisuudenmukaan peitettävät.

Jos mahdollista, sidotaan panokseen tarvittavat
räj. kpl, yhteen tai asetetaan niitä varten valmistet-
tuun puu- tai levylaatikkoon. Panos on aina kuu-
tionmuotoinen, paitsi pintaan asetettu peittämätön
panos, jonka korkeus on pienempi kuin leveys.

Peittäminen lisää räjähdyksen vaikutusta, niin-
kuin kuvat osottavat (kuv. 94— 101). Miinareijät pei-
tetään puilla, tiilikivillä, turpeilla tai maalla, Muu-
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rauksessa on paras kiinnimuuraus. Pintaan asetetut
panoksetpeitetäänmyöspuilla, tiilikivillä taimaalla,
porausreijät kuivalla hiekalla y. m. Peittämistyössä
on varottava vahingoittamasta sytytysjohtoa, joka
tarpeen tullen on asetettavaputkeen,lautaränniin tai
muuten erityisesti suojattava.

/' a a, os levlas k e >n in e n.
Kivi ja maa murskautuu ja hajaantuu panoksen

suuruudesta riippuvan piirin sisällä. Tällöin muo-
dostuu yhdelle tai kahdelle vapaalle sivulle kartion-
muotoinen kuoppa, n. s. räjähdyskartio, jonka kärki
on panoksenkohdalla ja jonka pohjaympyrä on yh-
täsuuri kuin vaikutuspiirin ympyrä (kuv. 92 ja M).

Kuva 92. Kuva o:l

Panosten laskemisessa tarvitaan vaikutuspiirin
ympyrän sädettä, n. k. vaikutussädettä W.

Laskemista helpottaa seuraava taulukko. Jos
tarvittavaa arvoa ei saada taulukosta suoraan, on
olettava lähinnä suurin.
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noesta ja W:n suuruudesta.
d=peittämisvakio; riippuvainen panoksensijoi

tuksesta ja peittämistavasta.
c:llä on seuraavat arvot:
Lujassa muurauksessa, betonissa ja kalliossa

W:n ollessa aina 0,9
yli 0,9 aina 1,5 „ —

4,0

Löyhässä muurauksessa, murtuneessa
kalliossa ja sitkeässä savessa 3,0

Jyrätyssäsepelissäjasitovassa täytteessä
—

1,0
Muullaisessa maaperässä — 0,7

Taulu 9.

W W2 W3 W W2 W3 W W2 iW3
0,20 0,04 0.01 I 0,85 0,72 0,61 1,80 3,24 5,83
0,25 0,06 0,02 0,90 0,81 0,73 1,90 3,61 6,86
0,30 0,09 0,03 0,95 0,90 0,86 2,00 4,00 8,00
0,35 0,12 0,04 1,00 1,00 ! 1,00 2,10 4,41 9,26
0,40 0,16 0,06 1,05 1,10 ! 1,16 2,20 4,84 10,65
0,45 0,20 0,09 1,10 1,21 1,33 2,30 5,29 12,17
0,50 0,25 0,13 1,15 1,32 1,52 2,40 5,76 13,82
0,55 0,30 0.17 1,20 1,44 1,73 2,50 6,25 15,63
0,60 0,36 0,22 1,30 1,69 2,20 2,60 6,76 17,58
0,65 0,42 0,26 1,40 1,96 2,74 2,70 7,29 19,68
0,70 0,49 0,34 1,50 2,25 3,38 2,80 7,84 21,95
0,75 0,56 0,42 1,60 2,56 4,10 2,90 8,41 24,39
0,80 0,64 0,51 1,70 J 2,89 4,91 3,00 9,00 27,00

Kasapanokset lasketaan kaavasta:
P=W8 cd,

jossa
P=panos kg:ssa.
W= vaikutussäde m:ssä
c = lujuusvakio; riippuvainen räjäytettävästä ai-

ll(»psfn in AA/^n sniTriinrloefn

m = 5,0

„ 1,6 2,0 „ = 3,5
2,0 m = 3,0
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Kovasti kuormitetuissa silta-arkuissa ja holveis-
sa ovat yllämainitutarvot kerrottavat 1,3:11a, rauta-
betonissa 2:11a

Kuva 94.
Peitettynä d=1,00

Peittämättömänä d=1,25

Kuva 95.
Peitettynil d=1,4

Peittämättömänä d==1,6

Kuva 96. Kuva 97.
aassa {peittämÄffi dllSs I)l(itott^ tä^ ttcellSl d==1'6
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Kuva 08. Kuva 99.
/ peitettynä d=1,25Maassa d=1,5Peittämättömänä A

—
2,00

Kuva 100. Kuva 101.
Peitetty täytteellä d=1,25

Kuvissa 94—101 on esitetty tavallisimmat t;i
paukset ja d:n arvot niissä.

Missä peittäminen on tehtävä, on senpituus vä-
hintään =W. Kuta puutteellisempi se on, sitä suu-
rempi on cl.

Rivvpanokset lasketaan kaavasta: P — W2. o. cl
juoksumetrille; tekijöillä on samat merkitykset kuin
edellisessä kaavassa. Pienin sallittu rivipanos juok-
sumetrille on 2,8 kg, vaikka lasku antaisikin pie-
nemmän arvon. Rivipanosta käytetään harvoin,
yksinkertaisuuden vuoksi ohuessa muurissa ja beto-
nissa.

Peittämättömänä d
- 4,5
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Porapanokset lasketaan niinkuin kasapanokset.
Jos poikkeuksellisesti panos on pitempi kuin 2 W,
lasketaan se rivipanoksena; silloin d=l.

Muurien räjäyttäminen.

Yksinkertaiset muurit tuhotaan tavallisesti ka-
sapanoksilla aivan maanrajasta. Jos suinkin on ai-
kaa, valmistetaan panoksille reijät.

Esim. 12. (Kuv. 102.) 0,9 m paksu tiilimuuri on n.
20 m pituudelta kaadettava.

Kuva 102.

20
Qq =23 panosta;panokset kaivetaanmuurin keskustaan

asti ja muurataan kiinni.
(\V=0,45 m)

P=) c= 3,00 „U=o,458 " a,OO " 1,00 =0,27 kg^2 räj.kpl.
( d == 1,00 j
Koko tarve: 23 " 2 = 4(5 räj. kpl.
Näin pienissä panoksissa voidaan käyttää myös pora-

pat ruunia, (0,27 kg= 4 porapatr.)

Esim. 11). Sama muuri. (Kuv.103.) Panokset muurin
ulkopinnan tasalla, peitetyt maalla.

L2OI^—l2 panosta.
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Siltojen ja teitten y.m. tuhoaminen
Sillat ja ylikäytävät tuhotaan perinpohjaisesti

räjäyttämällä jokin kannatuspatsaista. Jos kuiten-
kin on vähän aikaa, niin on räjäytys toimitettava
heikoimmassa tai muuten sopivassa kohdassa.

Esim. 15. (Kuv.104.) Siltapatsas alhaalta luokse-
päästävissä, aikaa ja työkaluja tarpeeksi.

Kuva 104.

fW =0,91
P={ c=3,0} ==0,93 " 3 " 1,5=3,29 kg=17 räj,kpl

U=1,5 j
Koko tarve 12-17=204 riij. kpl.'

k 9^ -*|

(W=1,35 )
}> ={ c=4,o "1,3j-=1,35a " 5,2 " 1.6=15,2 kg —76 räj.kpl.ld-1,6 J

Koko tarve: 3-76=228 räj. kpl.
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Kuva 105.

Esim. 1(3. (Kuv.105.)
Siltapatsas korkean veden
lähden ylhäältäkäsiu räjä-
ytettävä. Aikaa ja työka-
luja^tarpeeksi.

Esim. 17. (Kuv.10(5.) Muurattu siltakaati, 8 m leveä.
Vähäisen paksuuden takia riittää, että panokset kaivetaan
vain täytemuuraukseen.

Sotikßkiißikirju. 4. Osa,

(W=l,o )
?=< c=4,0" 1,3 \ =1,03 " 5,2 "1,0 =5,2 kg=26 riij.kpl.

Koko tarve: f) "2G=130 riij. kpl.

(XV = 0,5 )
P={ e.= 5,0 " 1.8 > =0,5a " G,:").1,4 =1,18 kg= 6 räj. kpl

ld=1,4 JKtiko tarve: 16*6=96 räj. kpl.
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Esim. 18. (Kuv.107.) Rautatien alikäytävä 0,8 ra
käärineen on nopeastiräjäytettävä. Liikenne ei saa häiriintyä.
4 panosta kiinnitetään valmiinalautaan.

Esim. 19. (Kuv.108.) 6ra leveä kaarisiltaonkahdella
kankaaseen suljetulla kasapanoksella nopeasti tuhottava.

Kuva 108.
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tl:n arvo olisi peittämättömällepanokselle 4,5 ; jos pa-
nokset on kääritty kankaaseen ja niitten päällepannaan jon-
kun verran puita, turpeita y.in., voidaan d:n arvosta vähentää
noin iji.

Rakennusten räjäyttäminen.

Panokset asetetaan joko ulkoseinään sisäpuo-
lelta tai keskelle huoneen lattiaa.

Jälkimäisessä tapauksessa riittää 0,2B kg rä-
jähdysainetta jokaista maakerroksessa sijaitsevan
huoneen m;t kohden. Jos panos on pantava kellariin,
niin riittää Ikg1m 3kohden. Kaikki ulosjohtavat
aukot ovat hyvin suljettavat, väliseinien ovet sitä-
vastoin avattavat; väliseiniin, joissa ei ovia ole, on
murrettava ilma-aukot, niinettä eripanosten välillä,
jotka tietysti ovat yhtaikaa räjäytettävät, on vapaa
ilman kulku.

Esim. 20. (Kuva 109.) Tiiliseinäinen rakennus. Jos
aikaa on tarpeeksi, kaivetaan panokset keskelle ulkoseinää.

pbiw0 Z3n!-°' 53 " 3>° * 1-° °' 3.9 ks
-

2 raJ- kP]-
)d=10 j 12Panosta=32rai*kP

Koko tarve: 104 räj. kpl.

W =1,05 (kaari) -f- 1,05 (täytenuiuraus jakivitys)=2,1

(i_/V,-3-1.3 =1,95\_34
-

-1
—

\i/2 .3 =1,5 /""ÖA
°

P=J c =3,45 \= 2,13.3?45.3^
_

110kg=ööOr.k.
U=4,5.*/4=3,4 j

Koko tarve: 2 "550 =1100 riij. kpl.

pJW
c Z o'ol=°- 73" 3,0 " 1,0=1,02kg= 6 räj.kpl.

|,i_ inl l2panosta= ra], kpl.
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Kuva 109.

Esiin. 21. Sama rakennus räjäytettävä asettamalla
panokset huoneisiin. Lluoneen korkeus 3,5 m.

Suurempi huone:
P:=10,1 " 9,6 " 3,5 " 0,25 =84,84 kg= 425 räj. kpl.
Pienempi huone:
P= 7,2 " 9,6 " 3,5 " 0.25= 60,48 kg= 303 räj.kpl.
Koko tarve: 728 räj. kpl.

Kuva 110. Tehtaan savupiippu.
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Esim. 22. (Kuv.110.) Tiilinen tehtaansavupiippu on
räjäytettävä. 3 panosta a, jotka aiheuttavat tylsäkulmaiset
räjähdyskartiot, jotta piippu kaatuisi määrättyyn suuntaan.
4 panosta b jotka aiheuttavat tavalliset suorakulmaiset rii-
jähdyskartiot.

Kaikki panokset peitetään huolellisesti muuraamalla ja
sytytetään yhtaikaa.

Dynamiitilla räjäyttäminen.
Dynamiitti vaatii erinomaisen varovaista käsit-

telyä. Sitä käytettäessä on edellisen mukaan lasket-
tuihin panosmääriinlisättävä puolet.

Mustalla ruudilla räjäyttäminen.

Mustaa ruutia käytetään, paitsi porapanoksissa,
vain kasapanoksina. Suuren kosteusarkuuden
vuoksi on panos suljettava vedenpitäviin astioihin,
tiivistettyihin puulaatikoihin, levykoteloihin, kivi-
ruukkuihin, lyhyeksi ajaksi eläimen rakkoon j. n. e.
Astiat suljetaan korkilla, johon tehdään yksi
tai useampia reikiä sytytysjohtoa varten. Ehdotto-
masti kuivaan räjähdyskammioon voidaan ruuti
panna myös pusseissa. Pussit ovatniin kerrostetta-
vat, että ruutipanos muodostaa aivan yhtenäisen
massan.

(W= 0,85 )
1. PaJ c= 5,0 " 1,3j-=O,B58 " 0,5 " 1.0

—
3,1)0 kg=2oräj.kpl.

U=1,0 J
(W-0,7 )

2. Fa{ c=5,0 " I,3}=0,73 " 6,0 " 1.0
—

2.21kg=12 riij. kpl.Id= 1,0 )
rw = 0,6 )

k Pb{ c=5,0 " 1,3 i«■0,63 " 6,5 ■ 1,0=1,43kg = 8 räj.kpl.ld=l,o ]
Koko tarve: 20+24+32 =76 räj. kpl.
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Räjähdyskammio on tehtävä niin ahtaaksi kuin
mahdollista. Panoslaatikon tilavuus on laskettava
sen mukaan, että ruudin om. paino on 0,0. Seuraava
taulu helpottaa jonkunverran tehtävää.

Taulu 10.

Ruutipanos Kuutiomid- Eimtipanos
! Kuntan-

i sen laatikon ■ r sen laatikon'
sisäsivu cm.

'
sisäsivu cm.

Ruutipanokset ovat erittäin huolellisesti peitet-
tävät. Jos tiiliä tai muita kiviä käytetään, tuleenii-
den muodostaa mahdollisimman yhtenäinen kerros.
Päälle on, jos suinkin mahdollista, aseteltavakerros
pitkiä puitu ja kaikki reijat hiekalla tai mullalla
tukittava.

R a v t ip a )> osIe n Ias k e m in e n,
Kasapanokset lasketaan kaavasta

jossa kirjaimilla on samat merkitykset kuin räjäh-
dysainettakin varten.

c:n arvot ovat:
maassa, lujuuden mukaan, 1,.— 2,r>;
liyvin sitkeässä savessa jti täytemuuraukses

sa 3,0;

p== W3.d. c,

I1
2

5

10
15
20
30

11
13
15
18
20
23

50
70

100
150
200
300
500
700

1000

39
43
49
55
61
70
83
92

104
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tavallisessa muurauksessa 3,B—s8
— 5,0;

kovasti kuormitetussamuurauksessa (kaarirak.)

kalliossa, lujuuden mukaan, 4,o—70
— 7

d;n arvot voidaan ruudille määrätä tarkem-
min kuin räjähdysaineelle, sillä ruudin vaikutus on
enemmän riippuvainenpeitoksen pituudesta ja hy-
vyydestä.

Taulukosta 10 saadaan d:n arvot, riippuvaisina
peittämispituudesta V, suora- ja hiukan tylsäkulmai-
sille räjähdyskartioille.

Esim23. Suorakulmainenriijiihdyskartiokivikossa, W
2,7 m, peitokson pituus == 1.0 m.

LO \V
V ;/- =0,1 VV; taulusta saadaan silloin d=1,6.
Jos peittäminen 011 vaillinainen,on taulukosta

saadut d:n arvot kerrottava 2,5:11a.
Kuvissa 111— 120 on d:n arvot tavallisimpia

tapauksia varten.

Taulukko 10.

111 11 s i|| d§31 II ji|i
.a

i
|0,30W 0,35W 0,40W 2,0

0,(30W 0,70W 0,80W I,R
0,75W 0,85 W 1,00W 1,35
0,90W J,OSW 1,20W 1,2
1,20 W 1,40W I,(iOW 1,1
1,50W 1,75W 2,00W 1,0

ien räiähdyskartiokivikossa. W
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Kuva 113. Kuva 114.

BLr Utr
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Kuva 110. Kuva 120.

Imi n

Porapanoksen suuruutta ei voida laskea; se on
kokeellisesti määrättävä.

Porareijät tehdään viistoon alaspäin, jotta saa-
taisiin tarpeellinen peittämispituus ja jotta ruuti
voidaan kaataa sisään. Porareikä täytetään i/i— l/H
pituudestaan ruudilla. Jos reikä on kostea, pan-
naan ruuti ensin paperikääreeseen.
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Han t i])a n os f e )f ktiy f f ö
Yksinkertaisia pystymuureja aina 1m paksuu-

teen saakka räjäytetään kuv. 111— 114 mukaan,
vahvoja pystymuureja, esim. siltapatsaita, kuv. 115— 116 mukaan.

Kakennuksia, torneja, savutorvia j. n. e. räjäy-
tettäessä ovat panokset asetettavat sisäpuolelta.
Tällöinräjäytetään 1,5 m paksuuteen saakka kuvien
111— 114 ja 119 mukaan, paksumpia kuvan 118 mu-
neisiin 20— 100 kg kasoihin jaettuina.

Panokset voidaan asettaa myös vapaiksi huo-
kaan.

Tällöin on
Pkg=U.W-.5, jossa U on rakennuksen ulko-

ympärys m, W muurin paksuus.
Jäätyneessä maassa vaikuttaa ruuti paremmin

kuin räjähdysaine. Rautakangella, mieluimmin
hehkuvalla, tehdään reikiä 3—5 etäisyydelle toisis-
taan. Kun räjäytetään reijissä \/2 kg ruutia tai 1
porapatruuna, syntyy aukkoja, joihin varsinaiset
panokset asetetaan. Panoksia asetettaessa on katsot-
tava, ettei reijissä ole hehkuvia tulilangan jätteitä
v. m.

Miinat.
Maamiinoja käytetään joko esteinä tai tuhoa-

maan vihollisen varustuksia (kats. likitaisteluväli-
neet). Esteinä käytettäviä miinoja asetetaan viholli-
sen käyttämille teille y.m. todennäköisesti sen käyt-
töön tuleville paikoille sekä omiin enteisiin tai niit-
ten lähettyville. Ne vaikeuttavat vihollisen tieduste-
lua ja hävitystöitä. Niitä voidaan käyttää myös
rynnäkköjen torjumiseen. Suursodassa on tapahtu-
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nut, että on miinoitettu omat ampumahaudat ja vi-
hollisen miehitettyä räjäytetty ne. Tällaiseen räjäy-
tykseen yhdistyy aina tietysti vastahyökkäys.

Miinoilla on se vika, että tykkituli voi helposti
tuhota ne tai ainakin saattaa niitten toimimisen epä-
varmaksi. Asetetut miinat ovat, viholliselle huomaa-
mattomasti, merkittävä ja niitten paikoista on teh-
tävä n. s. miinakartta. Sytytystavan mukaan erote-
taan tähystys- ja itsetoimivia miinoja.

Tähystysmiinat ovat miinoja, jotka sytytetään
sähköllä tarpeen vaatiessa jostain tähystyssuojasta
käsin. Sen vuoksi eivät ne saa olla kovin kaukana
oinasta asemasta. Ne eivät häiritse ollenkaanomien
joukkojen liikehtimistä.

Miinat yhdistetään aina ryhmittäin, kolme tai
useampia yhteen johtopiiriin. Rynnäkön torjumi-
seen käytettävät miinat asetetaan joko hyvin mata-
laan, n. 0,3— 0,5 m maan sisään, jolloinpäävaikutus
on räjähdysaineen synnyttämällä äkkinäisellä ilman-
paineella, tai kaivetaan ne I—21 — 2 m syvyyteen. Täl-
löin voidaan vaikutuksen lisäämiseksi asettaa kiviä
miinan päälle.

Sytytysjohdot kaivetaan granaatin siruilta suo-
jaan noin 0,3 m syvyyteen. Ne juoksevat kaikki tä-
hystyssuojassa olevaan erotuslautaan (kuv. 121),
jolla miinaryhmät voidaan sytyttää yksitellen.

Esim. 24:. Kivimiina (kuv. 122).
Panoksen on oltava juuri kivikerroksen keskustan nila,

Ympyränmuotoisenkuopan seinätovat tehtäväthyvin jyrkiksi,
läpimitta 1,5 m. Kivet asetetaan kerroksiin ja viilit täyte-
tään mullalla.

Miinaan tarvitaan 0.10 m 3kiviä, 10 kg räjähdysainetta
tai 20 kg mustaa ruutia.

Räjähtäessä sinkoutuvat kivet n, 50 m säteellä, joten
ryhmän eri miinojen viilin on oltava 50— 75' m.
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Kuva 121. Erctuslauta.

n v if m n ixxx x x x

Itsetoimivat miinat ovat omille joukoille yhtä
vaarallisia kuin vihollisellekin. Niitä käytetään sen-
vuoksi vähän. Ne laukeavat joko niittenpäälle as-
tuttaessa tai kun leikataan poikki tai kosketaan n.'-
-hm yhdistettyyn rautalankaan.

Vesimiinojen tarkotus on tuhota vihollisen sil-
toja, laivoja y. m. Ne ovat joko ajelehtivia tai ank-
kuroituja.

Ankkuroiduissa miinoissa voidaan käyttää kos-
ketussytytystä, jos omat laivat eivät enää käytä

Kuva 122. Kivimiina.

a =Sytytyskone
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niitten aluetta. Panoksen suuruus vähintään 10 kg
räj.-ainetta.

Rannalta käsin sähköllä sytytettävät miinat
ovat upotettavat niin syvään, että omat laivat eivät
kosketa niihin. Niitten panos onsuurempikuin kos-
ketusmiinojen.

Ajelehtiviin miinoihin asetetaan joko kosketus-
tai aikasytytys. Varmuuden vuoksi asetetaan aina
useampia sytyttimiä, jotka sytytetään yhtaikaa.
Miinalaatikko on kuormitettava, niin että se pistää
mahdollisimman vähän vedenpinnan yläpuolelle.
Jotta ne varmuudella tarttuisivat tarkotettuun esi-
neeseen, yhdistetään niitä tangoilla tasasivuisiksi
kolmioiksi. Sytytys yhtaikainen pikatulilangalla.

Varovaisuustoimenpiteet.

Räjähdysaineet ja sytytysvälineet, joita räjäy-
tyksessä ei tarvita, ovat poistettavat, niin ettei ole
pelkoa niiden räjähtämisestä. Niitä, samoin kuin
asetettuja panoksia ja erillään olevia sytytyspaik-
koja on vartioitava. Sytytyskoje on pidettävä sul-
jettuna.

Ennen räjäytystä on räjäytyspaikka asettamal-
la vartijoita suljettava niin laajalti kuin otaksutaan
kappaleiden lentävän. Puu- ja maaräjäytykset ovat
vaarattomimmat; muuraus- ja kiviräjäytyksissä sin-
koutuu kappaleita paljon ja kauas, etenkin jos rä-
jähdyskartio syntyy. Rautaräjäytyksissä lentää
kappaleita kauimmas; niitten suuntaa ei voida mää-
rätä. Tuulen suunta on otettava huomioon.

Räjähdyskaasujen hengittäminen on vaarallista.
Jos räjäytys on tapahtunut jossain sopessa, on se
tuuletettava hyvin, ennenkuin sinne astutaan.
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Sähköllä sytyttäminen toimitetaan jostain suo-
jatusta kammiosta käsin tai niin kaukaa, että louk-
kaantumisen vaaraa ei ole. Tulilangalla sytytet-
täessä tulee langan olla niin pitkä, että sytyttäjä,
jolla aina täytyy olla seuralainen, kävelemällä ehtii
turvaan.

Komennolla „Kaikki paikoilleen !"" menee jokainen
määrätylle paikalleen. Räjäytyksen johtaja, joka
on kaikesta vastuussa, tarkastaa vielä, onko kaikki
kunnossa ja paikoillaan. Kun viimeiset valmistuk-
set on suoritettu, käskee johtaja antamaan merkin
tai huutamaan Ampu tulee", jonka, jälkeen sytytys
tapahtuu.

Sytytyskojetta tai sähköpatteria käytettäessä
saa sytytysjohdot vasta merkin Ampu tulee!" jäl-
keen kiinnittää kojeeseen tai pattereihinja kohta sy-
tyttäminen avonaisissa panoksissa, erittäinkin jos
niissä on avonaisia räjähdyskappaleita, täytyy toi-
mittaa suurella varovaisuudella,ottamalla huomioon
m. m. tuulen suunta.

Räjähdyksen tapahduttua antaa johtaja komen-
non tai merkin mars", jolloinvartijat poistuvat ja
i"äjäytyspaikalle saa mennä. Rakennuksiin, sop-
piin j. n. e. saa mennä vasta sitten, kun ei ole lu-
histumisen eikä kaasumyrkytyksen vaaraa.

Jos sähkösytytys edellä käyneestä koettelemi-
sesta huolimatta ei toimi, ovat johdot irroitettavat
kojeesta, joka tutkitaan. Jos siinä ei ole vikaa, ovat
hehkusytyttimet uusittavat ja sitten sytyttäminen
uudestaan toimitettava.

Jos tulilankasytytys ei toimi, on noudatettava
suurinta varovaisuutta; vasta 10 min. kuluttua saa
panosta lähestyä.
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Panosten purkaminen tai uuden sytytyksen
asettaminen onnistumattoman sytyttämisen jälkeen
on vaikeapääsyisissä panoksissa aina vaarallista.
Sellaiset panokset (myös räjähtämättömiksi jääneet
panoksen jätteet) ovat räjäytettävät uusilla, niitten
lähelle asetetuilla panoksilla.

Porapano&ten purkaminen on kielletty.
Brisanttisia räjähdysaineita, ruutia ja sytytys-

välineitä ei saa säilyttää eikä kuljettaa yhdessä.
Ruutia käsiteltäessä saadaan valaistuksena käyttää
vain sähköä tai varmuuslamppua.

Irtonaisia nalleja ei saa panna taskuun eikä
työkalulaatikkoon.

Panosiaatikon kansi on hyvin varovasti kiinni-
naulattava. Panoslaatikot ruutia varten valmiste-
taan puu-, kupari- tai sinkityillä nauloilla; kansi
naulataan kuparivasaralla.

Panoksissa, jotka valmiina asetetaan paikoil-
leen, on sytytys niin suojattava, ettei se huonosti
käsiteltäessäkään voi itsestään syttyä.

5. Liikeväylien katkaiseminen.
Yleisiä näkökohtia.

Rauta- ja maanteitten perinpohjainen turmele-
minen, joka keskeyttää liikenteen viikoiksi ja kuu-
kausiksi, sekä lennätin- ja puhelinjohtojen hävittä-
minen saadaan panna toimeen ainoastaan itsenäi-
sesti toimivan sotajoukko-osastonpäällikön luvalla.
Pienempiä, vähän aikaa vaikuttavia tuhoamisia saa-
daan toimeenpanna alemman päällystön vastuulla.


