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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.
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Rauta- ja maanteitten ja vesireittien turmele-
mista on vältettävä omalla alueella, kun ollaan ete-
nemässä; vihollisen toiminta-alueellaon hävitystyö
aina paikallaan.

Asianomaiselle päällystölle on aina ilmoitetta-
va toimitetun hävityksen paikka, aika ja laatu; sa-
moin on ilmoitettava löydetyistähävityksistä.

Hävittämiskäskyn tulee sisältää: hävityksien
paikka, aika ja laatu sekä kuvaus hävitettävän esi-
neen rakenteesta tai, jos se ei ole mahdollista,näkö-
kohdat, joitten mukaan on toimittava (kuinka kau-
van hävityksen on vaikutettava).

Sitäpaitsi,kun kysymyksessä on rautatiet: onko
vieressä olevat lennätin- ja puhelinjohdot katkais-
tava.

Peräydyttäessä on maantiesillan hävityskäs-
kyssä määrättävä hävityksen aika tai annettava
tarkat ohjeet, joitten mukaan käskynsaajan on toi-
mittava; kuinka yhteys peräytyvien joukkojen ja
hävityksen suorittajan välillä on järjestetty tai on
järjestettävä; onko liikennettä hävityksen toimitta-
miseen saakka ylläpidettävä tai ei.

Hävityksen suorittaminen.
Hävityksillä on vaikutusta ainoastaan silloin,

kun ne toimitetaan oikeaan aikaan.
Hävitystyöt,jotka tapahtuvat räjäyttämällä, toi-

mittaa sitä varten opetetut joukot.
Edullista on lähettää useita hävitysjoukkoja

yhtaikaauseihinpaikkoihin.
Menestys riippuu taktillisista toimenpiteistäsekä

teknillisestä valmistautumisesta ja suorittamisesta.
Nopeus, nokkeluus ja yllättäminen takaavat var-
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mimmin menestyksen. Olosuhteiden vaatiessa ei
taistelua ole vältettävä.

Suorittamisen aikana on työskentelevä miehistö
suojattava.

Liikcneuvot on joko pois vietävä tai tehtävä
käyttökelvottomiksi.

Jos räjäyttäminen on kysymyksessä, on hyvissä
ajoin toimitettava tarpeellinen tiedustelu. Räjähdys-
aineen säästäminen ei saa koskaan olla syynäpuut-
teelliseen suoritukseen.

Edetessä vihollisen toimialueelle tai jos muuten
on epäilystä,ontierakenteet (sillat, alikäytäväty.m.),
ennen kuin omat joukot niitä käyttävät, tarkastetta-
va miinojen suhteen; edullista on ottaa panttivanki
mukaan.

Sillat hävitetään tavallisesti räjäyttämällä;
sitäpaitsi voidaan puusillat tuhota joko
polttamallatai työkaluilla. Palo on sytytettävä kai-
kenlaisilla helpostipala-villaaineilla (oljilla, heinillä,
kuivilla risuilla, höylänlastuilla), jotka ovat kasat-
tavat sopivaan paikkaan ja jos mahdollista, samoin
kuin siltakin, valeltava tervalla, paloöljylläj. n. e.

Työkalujakäytettäessä on päällys ja pitkittäis-
kannattajat irrotettava ja kannatuspylväät niin al-
haalta kuin mahdollista katkaistava. Irrotetut par-
rut ja laudat ovat poltettavat tai poistettavat, sillä
muuten helpottavatne sillan korjaamista.

Rautatien rikkominen vapaalla linjalla on te-
hokas ainoastaan siinä tapauksessa, että se toimite-
taanuseastakohden ja sellaisissapaikoissa,että kor-
jaaminen on vaikeata, niinkuin jyrkissä mutkissa,
leikkauksissa,vailla j.n.e.Pienetkin rikkomiset voi-
vat aikaansaada liikennehäiriön,jos ne ovatniin teh-

Sotiluskäsikirja. i. Osa. jq
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dyt,ettei niitä ajoissa huomata. Yksinkertainen kei-
no on seuraava: irrotetaan kiskojen liitosraudat ja
väännetään kiskoparin päät muutamia cm sivulle.

Veturit ja vaunut viedään omassa käytössä ole-
ville rataosille.Jos se ei ole mahdollista, on niitä ru-
vettava rikkomaan. Veturit voidaan joksikin aikaa
tehdäkäyttökelvottomiksi rikkomallasäätö- ja käyn-
tiinpanolaitteita kuljettajahytissä. -los suurempia
vaurioita aijotaan aikaansaada, käytetään räjäy-
tystä (kattila, sylinteri j. n. e).

Vaunuissa rikotaan laakerikopat.
Tehokas keino on suistaa veturi kääntöknap-

paan.
Tiesuluilla on merkitystä, jos niitä ei voida

kiertää tai jos ne aiheuttavat suurta ajanhukkaa.
Jos niitä voidaan ampua, on niillä suuri merkitys.

Teitten sulkemiseenkäytetään puu- ja kivimur-
roksia, rikottuja ajoneuvoja y. m. Metsätiet sulje-
taan kaatamalla tielle puita, joitten tyvet jätetään
kantoihin kiinni.

Sukkelaan tehty ja yöllä vaikuttava keino on
pinnoittaa tien poikki lujia rautalankoja.

Itselaukeavat miinat vaikeuttavat suuresti tien
kuntoonpanoa.

Kahlaamot tehdään joksikin aikaa kulkematto-
miksi asettamalla veden alle terotettuja oksaisia
puita,naulattuja lautoja, lankaesteitä j. n. e.

Lennätin- ja puhelinjohtoja rikottaessa leika-
taan johto poikki niin pitkälti kuin mahdollista ja
katkaistu pala viedään pois sekä rikotaan eristäjät
ja kaadetaan pylväät.

Asemilla ovat koneet ja patterit, jos mahdollista,
vain irrotettavat ja otettavat mukaan, samoin myös
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morsenauhat ja kaikenlaisetkäsillä olevat kirjoituk-
set.

Sisäjohdot rikotaan ja viedään pois.

6. Koneellinen tiedonanto.
Nykyaikaisessa sodassa on käytettävä joukko-

jen yhteistoimintaa varten kaikkia keinoja, mitä
tekniikka voi tietojen, käskyjen, ilmoitusten j. n. e.
nopeaa välitystä varten tarjota. Näihin keinoihin
kuuluu, paitsi autoa ja polkupyörää, optillinen tie-
donanto, puhelin, sähkölennätinsekä kipinäsähkötin.
Eri tiedonantokeinojen on olosuhteista riippuen toi-
siaan korvattava.

Optillinen tiedonanto.
Optilliseen tiedonantoon käytetään joko valoa,

tai lippuja. Optilliset tiedonantoasematovat vihol-
lisen tulen vaikutukselle vähimmän alttiita. Kuiten-
kin saattaa helposti tapahtua, että myös vihollinen
voi annetut merkit lukea. Sentähdenon aina, missä
tämä on pelättävissä, käytettävä salakirjoitusta.

Viittoilu.

Viittoilua käytetään lyhyiden tietojen ja käsky-
jen välittämiseen etupäässä taistelussa ja etuvartio-
palveluksessa. Etenkin räme- ja tiettömissä seu-
duissa on tällainen tietojen välitys edullinen. Mai-
sema-, ilmasto- ja valosuhteet ovat aina otettavat
tarkoin huomioon. Hyvällä säällä voidaan täten
tietoja välittää aina 2— 3 km päähän. Viittoiluyhtey-
den aikaansaamiseksi tarvitaan kaksi osastoa:


