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Etappipalvelusta koskevat määräykset.
Ylipäällikön vahvistama IG/s 1918.

. Yleisiä määräyksiä.

1 §•

Etappipalveluksen tarkoitus on:
järjestää osaksi armeijan tarpeeksi vaadittava henkilökunta, hevosten, tavaroiden ja

tarveaineitten tuonti, osaksi toimittaa pois kaikki, mikä on poistoimitettava, kuten sotavangit,
sotasaalis, kelvottomat tavarat y. m. sekä kuljetusneuvojen hankkiminen sairaita ja haavoit-
tuneita varten;

vaalia, ruokkia ja hoitaa sotajoukkoihin kuuluvaa henkilökuntaa, hevosia, sotavan-
keja y. m., jotka oleskelevat tai kulkevat etapin alueella;

tukea ja avustaa yhdessä joukkojen päällystön kanssa näiden tarpeiden hankintaa;
pitää kunnossa ne kulkuyhteydet, jotka ovat tarpeelliset etapin tarkoituksiin.

2 §.

1 §:ssä määrättyjä toimenpiteitä varten jaetaan maa rintamajoukkojen takana kolmeen
seuraavaan vyöhykkeeseen:

1) vyöhyke eri rintamajoukkojen ja lähimmän niille osoitetun rautatieaseman, etappi-
aseman, välillä, johon kuuluvat vyöhykkeellä olevat rauta- ja maantiet y. m. etappilinjat;

2) vyöhyke eri rintamajoukoille määrättyjen etappi-asemain ja kotipaikalla olevien
rautatieasemain, „loppuasemain", välillä;

3) vyöhyke loppuasemain ja kotipaikalla olevien eri määräpaikkojen välillä, johon
vyöhykkeellä olevat maantiet kuuluvat.

3 §.

Eri vyöhykkeillä hoitavat etappipalvelusta seuraavat henkilöt:
a) eri rintamajoukkojen ja niitä vastaavien etappi-asemain välisellä vyöhykkeellä

etappikomissariaatti;
b) rautatien-etappilinjoilla etappi-asemain ja loppuasemain välillä sotllaskuljetuspääl-

llkkö, jonka alaisina ovat tärkeimmille rautatieasemille määrätyt etappikomendäntit.
c) loppuasemain ja eri kotiseudulla olevien määräpaikkojen välillä piiripäälliköt(päivä-

käskyn, n:o 19, 1 §:n 3 ja 4 mom. mukaan).

11. Etappikomissariaatin tehtävät.

4 §•

Etappikomissariaatin henkilökunnan muodostavat päällikkö, etappikomissario, jota avus-
taa tarpeellinen määrä etappilaitoksen virka-aloihin kuuluvia edustajia.



5 §.

Etappikomissariaatti on etappipäällikön alainen; kuitenkin Pääintendentti intendenttuuria
koskevissa asioissa voi suorastaan antaa määräyksiään.

6 §.

Etappikomissariaatit huolehtivat ja vastaavat kaikista 1 §:n määräyksistä sekä näistä
riippuvista yleisistä toimenpiteistä ja tulee niiden hankkia hevosia ja ajoneuvoja, jotka tarvi-
taan tavarain kuljetusta varten rintamalta ja päinvastoin;

järjestelmällisesti suorittaa nämät kuljetukset;
toimittaa kuljetusneuvojen tilaukset kunnallisille viranomaisille tai suojeluskuntain väli-

tyksellä;
tarkasti tutustua vyöhykkeen majoitusmahdollisuuksiin, muonavarojen ja muiden tar-

peiden määrään sekä vyöhykkeellä oleviin sopiviin makasiini- y. m. rakennuksiin;
koettaa etukäteen ottaa selville ne, tarpeet, jotka kuuluvat eri virka-aloille sekä ryhtyä

vaadittaviin toimenpiteisiin niiden tyydyttämiseksi tai tehdä tässä suhteessa ehdotuksia etappi-
päällikölle (pääintendenttuurille);

jättää rintamapäällystöille tarpeellisia tietoja makasiineista y. m. etappitoimenpiteistä ja
hyvissä ajoin ilmoittaa joukoille saapuvat miehistön, hevosten, tavarain ja tarpeiden lähetykset;

aina odottamatta rintamapäällystön määräyksiä koettaa ryhtyä pikaisesti tyydyttämään
rintamien tarpeita;

valvoa että henkilökunta on valmiina ja hyvissä ajoin ryhtyä toimenpiteisiin, konttorein
muuttamiseksi toiselle paikkakunnalle;

hoitaa kirjanpitoa etappilaitoksen toimenpiteistä (ks. 1 liitettä).
pitää tilauskirjelmäin luetteloa.

111. Sotilaskuljetuspäällikön ja etappikomendanttein tehtävät.

7 §.

I. Sotilaskuljetuspäällikön, jonka yleiset tehtävät selviävät ylipäällikön päiväkäskyyn,
n:o 17, sisältyvistä määräyksistä, tulee liikenneosaston päällikän alaisena tehdä suunnitelma
kaikkiin tilattuihin sotaväen kuljetuksiin, joita varten tarvitaan erityinen juna. Tällaisen kulje-
tuksen tilaus on toimitettava liikenneosastolle, ja upseerein sekä aliupseerein ja miehistön
lukumäärä, hevoset, ajoneuvot, tavaran laatu, paino y. m. on ilmoitettava.

Kuljetussuunnitelmassa on mainittava junan numero ja kulkuaika sekä myöskin, missä
joukoille mahdollisesti voidaan tarjota ruokaa.

Pienempiä kuljetuksia koskevien vaunujen tilaus osoitetaan asianomaiselle asemapäälli-
kölle ylipäällikön päiväkäskyyn, n:o 15, sisältyvien määräysten mukaan; kuitenkin voi soti-
laspäällystö suoraan kääntyä liikenneosaston puoleen.

11. Sotilaskuljetuspäällikön alaisia ovat muutamilla rautatieasemilla etappikomendantit,
jotka etappipäällikkö toimeensa määrää.

Etappikomendantin, jolle sotilaskuljetuspäällikön hyvissä ajoin tulee ilmoittaa tapahtu-
vista kuljetuksista, toimivalta ulottuu asema-alueelle tai erityiseen rajoitettuun rautatiepiiriin.

Etappikomendantin tehtävänä on, paitsi mitä ylipäällikön päiväkäskystä, nro 17, selviää,
vielä lisäksi:

1) a) olla poliisipäällikkönä asema-alueella (piirissä) sekä valvoa, että järjestys ja hyvä
tapa vallitsee;

b) tarkastaa matkustavien passit ja matkalupatodistukset niillä asemilla, joilla etappi-
päällikkö määrää, sekä valvoa, etteivät asiaankuulumattomat ja epäluotettavat henkilöt pääse
asemille;

c) yhdessä piiripäällikön kanssa järjestää siltojen, ratojen sekä asemilla olevien sotilas-
varastojen vartioiminen;
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2) valvoa että kaikki rautateitse tapahtuvat sotilaskuljetukset viipymättä toimitetaan
määrätyssä järjestyksessä:

3) tarkastaa, että rautatievirkailijat heti ja nopeasti täyttävät kaikki käskyt, jotka kos-
kevat sotilaskuljetuksia;.

4) ilmoittaa sotilaskuljetuspäällikölle kaikista lähtevistä ja saapuvista sotilasjunista,
komennuskunnista, vanki- ja saniteettikuljetuksista. Muist. Niillä asemilla, joilla ei ole etappi-
komendanttia, kuuluu tämä tehtävä asemapäällikölle;

5) viipymättä ilmoittaa kaikista sotilasjunien aikataulujen muutoksista tai muista sään-
nöllisen työn häiriöistä;

6) tilata asemapäälliköltä tarpeellinen määrä vaunuja, niin pian kuin ilmoitus on tullut
tapahtuvasta komennuskuntien, sairaiden, vankien tai tavaran kuljetuksesta;

7) vastaanottaa etappikomissariaateilta ja piiripäälliköiltä saapuvat sotilaslähetykset
sekä ilmoittaa ja toimittaa näille viranomaisille saapuvat sellaiset lähetykset;

8) valvoa, ettei sotilastavara viivy asemilla kauemmin kuin tarpeellista on;
9) avustaa hevosten ja ajoneuvojen hankinnassa sotilastavaran pikaista perillesaatta-

mista varten.

IV. Piiripäällikköjen tehtävät.

8. §.

Piiripäälliköt ovat asioissa, jotka koskevat etappipalvelusta, etappipäällikön alaisia ja on

heillä.samat tehtävät kuin etappikomissariolla etappipalvelukseen nähden, mutta vähemmässä
määrässä, siten, että heidän pääasiallisena tehtävänään on järjestää henkilökunnan, sairaiden,
haavoittuneiden, vankien, hevosten ja tavaroiden kuljetus.

Piiripäällikön siis tulee:
hankkia hevosia ja ajoneuvoja tarpeellisia kuljetuksia varten asianomaisten loppuasemain

ja kotipaikoilla olevien laitosten välillä ja päinvastoin;
toimittaa näiden kuljetusten suoritus nopeasti ja järjestelmällisesti;
tehdä kunnallisille viranomaisille tai suojeluskunnille tarpeellisten kuljetusneuvojen

tilaukset;
ilmoittaa asianomaisille virastoille kotipaikkakunnille saapuvasta henkilökuntain, sairai-

den, vankien, tavarain y. m.'kuljetuksesta;
hoitaa etappipalvelusta koskevaa kirjanpitoa oheen liitetyn kaavakkeen mukaan, (Liite I);
pitää luetteloa tilauskirjelmistä.
Päämajassa, paikka ja aika kuin yllä.

Mikk. Ban. kirjapaino, Mikkeli




