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1) G. ja S. komppania saavat käytettäväkseen kumpi-
kin 1konckiväärijoukkueen.

2) 1konckiväärijoukkue rakentaa itselleen aseman 111
patl. oikean sivustan pohjoispuolelle, mistä se voi syrjä-
lulella vallita IIpatl. etualan.

2. Vesistöjen puolustaminen ja meno
niiden yli.

Yleistä.
Vihollisen läheisyydessä on ylimenopaikan tie-

dustelu toimitettava mitä suurimmalla varovaisuu-
della. Ylimenopaikan määräävät etupäässä taktil-
liset ja maisemasuhteet. Sen tulee olla teitten
läheisyydessä, vihollisen huomiolta mahdollisimman
suojattu. Sivujoet, lahdet, niemet ja saaret helpot-
tavat joukkojen ylimenoa. Hyvä ampuma-asema
omalla rannalla on tärkeä ylimenoa suoritettaessa.
«Joen leveys, virtavuus, syvyys ja pohja, saatavana
olevat tarveaineet, rantojen korkeussuhteet sekä toi-
sella puolellaolevan maan laatu ovat otettavat huo-
mioon. Sitäpaitsi on otettava selville, miten paljon
veneitä tai muita kulkuneuvoja on saatavanaylime-
noa varten, tai onko kahlaamopaikkoja läheisyy-
dessä.

Kahlaamot.
-Jalkaväki voi käyttää kahlaamoa, joka on enin-

tään 1 m syvyinen,ratsuväki1,3 m syvyistä; koneki-
väärit ja tykit voidaan kuljettaa vielä 1,6 m syvyi-
sestä kahlaamopaikasta. Sitäpaitsi on olettava huo-
mioon virtavuus ja pohjan laatu.
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Jokien puolustaminen.
Jotta jokien puolustaminen, vihollisen ylimenon

estäminen voisi onnistua, on välttämätöntä saada
vihollisesta tieto siksi hyvissä ajoin, että ehditään
ryhtyä tarvittaviin puolustustoimenpiteisiin. Kau-
vaksi joen toiselle puolelleulottuva tiedustelu on eri-
tyisesti järjestettävä; sitäpaitsi on järjestettävä no-
pea ja varma tiedonantovälitys joko puhelimen,viit-
toihin taikka valo- tai tulimerkkien avulla. Jokea on
vartioitava aina tarpeeksi laajalta alalta. Vartioimi-
nen tapahtuu alueittain etuvartiopalveluksentapaan.
Erityistä huomiota on kohdistettava niihin paikkoi-
hin,missä ylipääsy voi helpoimmin tapahtua. Va-
lonheittäjäin, valopommien ja partioveneiden käyttö
helpottaa suuressa määrin vartiopalvelusta. Erit-
täin tärkeä on partioveneiden käyttö sellaisissa
paikoissa,missä on saaria tai lahtia.

Rannalla seisovat vahdit muodostavat etumai-
sen taistelulinjan. Puolustusasemat ovat valittavat
ja valmistettavat siten, että niistä voidaan torjua
myöskin äkkinäiset sivustahyökkäykset. Pienetkin
kenttävarustukset ovat tällöintavallisesti suurimer-
kityksellisiä. Oksaesteet sekä veteen paaluihin jän-
nitetyt rautalangat vaikeuttavat suuresti vihollisen
maihinnousua. Etuvartioreservit ovat sijoitettavat
siten, että ne tarpeen tullen voivat nopeasti saapua
jokaiseen vaaranalaiseen kohtaan. Etuvartiostoon
määrätään olosuhteiden mukaan pioriiireja, koneki-
väärejä sekä kenttätykistöä.

Joen yli kulkevat sillat ovat suljettavat, räjäy-
tettävät tai räjäytykseen valmistettavat. Kahlaamot
ovat oksaesteillä, pohjaan lyödyillä terävillä paa-
luilla, sekä rautalankaesteillä tehtävät vaikeakulkui-
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siksi. Kaikki ylimenoahelpottavatkulkuneuvotku-
ten veneet, ruuhet j. n. e. ovat tarkoin poistettavat
tai tuhottavat.

Pääjoukot on sijoitettava sellaiseen paikkaan,
että ne mahdollisimman nopeasti pääsevät pääyli-
menoa estämään. Erittäin tärkeä on sijoittaa kone-
kiväärejä sekä tykistöäsemmoisiinpaikkoihin, joista
voi hallita jokea pitkän matkaa sekä vastakkaista
rantaa. Hyvä yhteys johtajan sekä kaikkien eri
osastojen välillä on välttämätön. Jotta joukkojen
siirto voisi tarpeen tullen tapahtua kyllin nopeasti
paikasta toiseen, on tarpeellista rakentaa hyvä tie-
yhteys eri paikkoihin. Mitään nopean tiedonväli-
tyksen ja liikenteen aikaansaamiseksi tarvittavia
keinoja ei saa tällöin jättää käyttämättä.

Ylimeno edetessä.
Yleistä.

Ylimeno)/ valmistus ja suoritus on edeltäpäin
yksityiskohtaisesti järjestettävä. Ylimenopaikka ja
aika, milloin ylimeno tapahtuu, on mahdollisimman
kauan pidettävä salassa. Tiet valmistuspaikkoihin ja
sieltä ylimenopaikkoihinovat siten merkittävät, että
ne tarpeen vaatiessa myöskinpimeässä voidaan löy-
tää. Kovat tiet ovat kolinan välttämiseksi päällys-
tettävät oljilla, kanervilla y. m. Joukkojen ylime-
nopaikat ovat heti puhelimella yhdistettävät ylijoh-
tajan olinpaikankanssa. Jotta vihollinen olisi pako-
tettu jakamaan voimansa ja jotta saataisiin valla-
luksi mahdollisimmanleveä alue vastakkaisella ran-
nalla, alkaa ylimeno samalla kellonlyönnilläuseam-
massa eri kohdassa. Tämän jälkeen jatkaa kukin
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joukko-osasto ylimenoa mahdollisimman nopeasti,
toista odottamatta.Sillan paikka on jätettävä va-
paaksi, jotta sen rakentaminen voidaan pian alkaa.
Vaikka vihollinen on ylimenoaikomuksen huoman-
nut, on ylimeno joka tapauksessa suoritettava. Käs-
kyjä ei saa tällöin odottaa, vaan jokaisen alijohta-
jan on toimittava itsenäisesti. Ensin menee yli ta-
vallisesti jalkaväki runsaasti ampumavaroilla sekä
konekivääreillä varustettuna; sitten seuraavat tar-
peen mukaan ratsuväkipartiot sekä viimeksi upsee-
rien hevoset ja konekiväärivaunut. Tykistö seuraa
vasta sitten, kun se ei toiselta rannalta voi ampua
tarpeeksi tehokkaasti.

Sillan kohdalle asetetaan erityinen vartio. On
heti lähetettävä partioita vihollisia vastaan sekä
saatava yhteys viereisten osastojen kanssa. Osasto-
jen tulee tukea toisiaan eikä ryhtyä vastustajan
kanssa taisteluun,ennenkuin oma tai viereisen osas-
ton asema sen vaatii. Yksityisten osastojen liialli-
nen taisteluinto vahingoittaa yhteistoimintaa ja voi
saattaa alussa hyvin onnistuneen ylimenon vaaran-
alaiseksi. Sillan rakentaminen alkaa, niin pian kuin
paikan varmuus sen sallii, mahdollisuuden mukaan
kummallakin rannalla samaan aikaan.

Valeylimenolla on, kuten nykyinenkin sota on
monasti osottanut, tavattoman suuri merkitys. Vi-
hollisen huomio on valeylimenolla ja hyökkäyksellä
johdettava harhaan. Ylimeno toimitetaan tällöin no-
peasti ja säännöttömästi aivan toisessa paikassa.
Äkkiarvaamaton hyökkäys sivustapäin vihollisen
kimppuun on tällöin sangen suurimerkityksellinen
ja voi toisinaan olla ratkaiseva.
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Apusilla!.
Paikan valinta.

Sillan rakennukselle on edullista: sopiva pääsy
sillalle, tarveaineiden läheisyys, kapea tai saarien
kaventama paikka, loivat ja kovat rannat, heikko
virta, luja, tasainen pohja ja matala vesi.

Siltojen jako.

Leveyden ja kestävyyden perusteella jaetaansil-
lat

porrassiltoihin, leveys 0,5— 1 m (ainoastaan
jalkaväelle),

juoksusiltoihin, leveys noin ?. m (jalkaväelle
kaksittain, talutettaville hevosille, konekivääreille,
kevyille kulkuneuvoille sekä kevyelle tykistölle),

I'ivistösiltöihin, leveys 3 m (kaikille aselajeille
paitsi 21 cm mörssäreille).

Sillan eri osat.
Pääosat sillassa ovat päällys- ja alusrakennc.

Päällysrakenteeseen kuuluu: väliparrut, pääl-
lys (lautoja, tankoja tai kapuloita), reunusparrut,
jotka molemminpuolin rajoittavat siltarataa ja kiin-
nittävät päällyksen väliparruihin, ja kaide.

Allisrakenne kannattaa päällystä. Sellaisia
ovat: rannat, puurakenteet (paalupukit,pukit j.n. e.)
ja uivat kannattajat. Silta on kokoonpantu yhdestä
tai useammasta väliosasta. Väliosan pituus mitataan
kannattajan keskikohdasta seuraavan kannattajan
keskikohtaan. Sitä kutsutaan jännitysväliksi.
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Eri osien kiinnitys.

Kiinnitykseen käytetään rautalankaa, köyttä,
vannerautaa, hakoja ja nauloja. Kautalankasiteet
eivät höllyniinhelpostikuin köysisiteet. Molemmat
voidaanlujittaa lyömälläsiteiden alle kiiloja;näiden
luisuminen voidaan estää nauloilla.

Tavallisimmat kiinnityssiteet ovat: ristiside,
pukkiside, heittoside, paaluside ja yhdysside (kuv.
37—41).

Kuva 37. Kuva 38.
Ristiside. Pukkiside.

Kuva 30. Heittoside

Kuva 40.
Paaluside.
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Kuva 41, Yhdysside.

Reimaparriijen kiinnitys ulommaisiin välipar-
ruihin selviää kuvasta 42, poikkikannattajain kiin-
nitys pukin jalkoihin kuvista 43 ja 44.

Kuva 42.
Reunaparrujen kiinnitys.

Polkkikannattaja(liitekohdasta
veistetty tasaiseksi)

Naula luisumisen
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Valmistavat toimenpiteet.
Emien sillan rakentamista on otettava selville:

joen leveys, pohjan laatu, virran nopeus ja suunta,
pääsy siltapalkalle ja rakennusainemäärä.

Joen leveys niitataan sen yli pingotetulla köy-
dellä. Syvyys mitataanköyden kohdalta joka 4— 5
metrin päästä rannasta laskien ja köyteenon niihin
kohtiin pantava merkit.

Valmistavien toimenpiteiden perusteellaon mää-
rättävä: sillan asema, jännitysvälit, kannattajien
luku, rakenne ja mitat, päällysrakenteen laatu, väli-

Kuva 45.

ii) Völiparru,b) Haka, o) Paalu, d) Rantaparru, e) Vahva lankku
Kuva 46. Kuva 47. Juoksu- ja

Polkusillan lankkupukki. polkusilla» tankopukki.
Kuva 46.

a) Polkkikannattftjn (parru, tanko, lankku), b) Puklnjalka
C) Jalkalailta, d) Kaidepuu, e) Rlstltuet.
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parrujen lukumäärä sekä työpaikka. Sitäpaitsi on
tärkeätä rakentamiseen tarvittavan ajan oikea ar-
vioiminen.

Miehistö jaetaan seuraaviin osastoihin:
rakennusaineiden ja työkalujenhankkijat,
kannattajäin rakentajat,
päällysrakenteen valmistajat,
kannattajani paikalleen-asettajat,
parrujen ja lautojen kantajat,
päällystän kiinnittäjät ja kaiteen valmistajat.

orrassillan rakentaminen.
Kiin teät kann at t a ja t.

Ensimäinen ja viimeinen kannattaja sillassa on
ranta. Porrassillasgä asetetaan rannalle paaluilla
maahan kiinnitetty lankku, johon väliparrut kiinni-
tetään (kuv. 45). Kapeidenpurojenylimentäessä ase-
tetaan väliparrut suoraan rannalta toiselle. Jos silta
tällöin taipuu liiaksi, voidaan keskelle asettaa eri
kannattaja. Kannattajina käytetään pukkeja (kuv.
46— 47), maahan lyötyjäpaaluja,paalupukkeja (kuv.
48 ja 49) sekä kuvien 50 ja 51 esittämiäkannattajia.

Paaluiksi, pukinjaloiksi j« poikkikannattajiksi
riittävät porrassillassa joka jännitysvälille 10 cm
läpimittaiset puut.Kannattajani luku sekä jännitys-
pituus riippuvat pääasiallisesti käytettävinä ole-
vista väliparruista.

Uiv a t kanna 11aja t.
Veneitä ja ruuhia voidaan suorastaan käyttää

väliparrujen kannattajina. Liittämällä useita pitkiä
lukkeja tai parruja yhteen sekä rakentamalla niiden



Polkkikannattaja

Ristituet

Pukinpaalu

Kuva 49. Porrassillan paalupukki

"j Poikkikannattajan kiinnittäml
non paaluun

X Nuoralla tai langalla kiinnitettyfV poikkikannattajn

Nauloja liukumisen
estämiseksi

Kuva 50 villiparruinoensivulta katsottuna.
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päälle tarpeenmukainen koroko saadaan erittäin tu-
keva ja käytännöllinenkannattaja. Sitäpaitsi voi-
daan kannattajina käyttää myös tynnyreitä, kuten
kuva 52 osottaa. Sillan kannattajat ovat kiinnitettä-
vät joen ylipingotettuun köyteen tai, jos on matala
vesi, pohjaan lyötyihinpaaluihin (kuv. 53 ja 54).

v Porras- ja juoksusilloissa vähintään '■>4 kertasi niin leveä kuin käytiivii a
li) Viilijiarru,
o) Virran suunta,

cl) Noin 8 cm paksu,
ej Tynnyrin kilnnityssiteet.

Kuva ~>i.

Kuva 52.
Kevyt tynnyrilautta Kannattajana.

Sotilaskäslkirja. 4. o«u.



76

tai

Kwa 53. Ankkuroiminen rantaan.

Kvva 54.
Ankkuroiminen virran poikki jännitettyyn nuoraan

a) Ranta, b) Jännitetty nuora, c) Paalu, rt) TankoristiUko.

Pää11ysrak enn e.
Joka siltaosaan riittää tavallisesti 2 välitankoa

parrua.
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Taulukko 1.

cm \fM*Jännitysv a 1im

3
4
5
f»

!>
10
LO
11

Jos on käytettävissä vaiti heikompia parruja
ja tankoja, kuin mitä taulukko 1 osottaa, voidaan
myöskinniitä käyttää sitomalla useampia yhteen.
Yhteennaulattujalautoja voidaan myöskinhätätilas-
sa käyttää. Väliparrut ovat joko naulaamalla taikka
köydelläkiinnitettävät kannattajiin.

Pituussuuntaan asetettu lautapääuys.

a) Vftliparru, b) P&ällyksen poilckikannattajat, o) I'iiällys.

Päällys.
Sillan päällys tehdään joko laudoista, ikkuna-

luukuista, ovista, halaistuista puista tai kapuloista.
Päällyslaudat asetetaan kuvan 55 mukaan. Jos on
taasen runsaasti väliparruja käytettävissä, niin voi-
daan ne asettaa niin lähelle toisiaan, ettei eri pääl-
lystä ollenkaan tarvita.

Kuva r>r>.
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Juoksusillan rakentaminen.
Maaparrut: rantaparru ja vastapari'n ovat paa-

luilla lujasti kiinnitettävät (kuva 56).

Kiin teät kannatta ja t.
Paalupukit ovat varmimmat kannattajat; niitä

on aina käytettävä, missä vain on paalujen juntta-
ukseen sopiva pohja. Juoksusillan paalupukkeihin
käytetään tavallisesti2 tai, jos on liejupohja,3 paa-
lua (kuv. 48). Jnnttapaalujen ja pukinjalkojen on
oltava ainakin 10 cm paksuisia. Pukkien poikkipar-
rujen paksuus näkyy taulukosta 2.

Kuva 56. Juoksusillan maaparrut.

=nauloilla kiinnitetty lauta-
palanen, joka estiiil Vulipar-
rujen siirtymisen pituussun-
nassa.

d y
b) vällijarru, c) maaparru, <1) rantaparru.

Taulukko 2,

2 paalua 3 paalua 'fe&mi T , ,I Jos korkeus
i

"
i /^H^ W%%* :k=leveys Itl jakmcm Ä * niin saa kQllJ ,yj

Jännitysväli
m

Hy mm saa K ona '— ii pienempikuin
taulukossa, esim.
14 cm asemesta
14—177= 12pm.

3
4

B

17 12
18 13
19 1 1
20 II
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Jos taasen asetetaan
kaksi poikkiparrua joko
rinnakkain taikkapäällek-
käin, niin saattaa tällöin
jokainen poikkiparrn olla
i/g hienompi kuin taulu-
kossa. Kiinnitys tapahtuu
kuvan 57 mukaan. Paa-
lut ovat ennen junttaa-
mista terotettavat. Puk-
keja käytetään ainoastaan
silloin,kun on kova tasai-
nen pohja tai matala vesi.
Ne rakennetaan kuvan 47
mukaan. Pukki voidaan
valmistaa myöskinlaudois-
ta, kuten kuva 58 osottaa.

Kuva 57.
Kahdenpoikkikannattajan

kimittäminen
pukinpaaluun.
Kaidepylväs

M 2poikkikannattfijaii
M päällekkiiin

Pukkien valmistusta varten merkitään kuvan
59 mukaan pisteet A,B, E, F paaluilla ja vedetään
keskusviiva. Tällä viivalla mitataan poikkiparru-
jen yläreunasta pukin korkeus. Pukin jalkojen alle
kiinnitetään vajoamisen varalta lauta. Niiden pai-
kalleen-asettaminen tapahtuu veneen avulla kuvan
(50 mukaan.

Kuva 58.
Juoksusillan
lautapukki.

2 lautaa
B,ijX2s cm
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Kuva 50. Suuret, raskaat siltapu-
kit asetetaanluisuparrujen,
johtotankojen ja köysien
avulla paikalleen (kuv. 61
ja 62). Vähintään joka toi-
nen pukki on tuettava sil-
lan suuntaan ristiin asete-
tuilla, jalkoihin kiinnite-
tyillä tangoilla. Matalassa
vedessä voidaan junttapaa-
lujen ja pukkien asemasta
käyttää kuvissa 50, 51 ja
63 esitettyjä kannattajia.

Kura (JO

Pukin paikalleen-asettaminen veneen avulla

IIivn t kannatta ja t.
Käytettävissä olevien uivien kannattajien, ve-

neiden,ruuhien tai tukeista tehtyjen lauttojenkanta-
vuus on koekuormituksella määrättävä. Veneiden
laidan täytyy koekuormituksessa jäädä vähintään 25
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Kuva 61
Pukin asettaminen paikalleenluisuparrujen avulla

(Kts. myöskuv. 62).

Nuora pukin ohjaamista varten. Luisuparru

Kuva 62.

cm yli vedenpinnan. Tukeista tehdyn lautan tulee
olla vähintään10 m pitkä,3— 4 ra leveä sekä toisesta
päästä kiilanmuotoinen. Se saa vajota veteen aino-
astaan noin % osaa. Lauttoja voidaan käyt-
tää kannattajinaainoastaan heikkovirtaisessa vedes-
sä; ne valmistetaan kuvan (>4 mukaan. Veden pai-

ii) Pukki, h) Luisuparru, c' Johtotanko.
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netta ja tuulia vastaan ovat uivat kannattajat hy-
vin ankkuroitavat (kuv. 05). Matalassa vedessä voi-
daan lautat kiinnittää pohjaan lyötyihinpaaluihin.

Kuva 03.
Veteläpohjaisessa joessa käytettävä kannattaja

Päällysraken n e.
Väliparruja käytetään 3 tai 4. Ellei ole tar-

peeksi paksuja päällyslautoja käytettävissä, on väli-
parrujen lukua lisättävä. Juoksusiltoiliin käytettä-
vien väliparrujen paksuus saadaan taulukosta 3.

Taulukko 3.

3-4 parrua| 5 parrua Ä jos k==lnii|l
j ■ , Wffifc\ vMÄi taa (1olla1/7d )a k cm pienempi kuin

> taulussa,esiin. 22

Jiinnitysväli
m

l(i 13
18 15
li) 16
20 18

Väliparrut kiinnitetään kannattajiin köysillä,
rautalangoilla,vanneraudoilla tai haoilla. Parrujen

asemesta ainoas-
taan 22 — 22/7 =
19 cm.
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Kuva 64.
Parrulautoille rakennettu juoksusilta. Ylhäältä katsottuna.

Sivulta katsottuna.

JISrixKfZT

Lautta tehdään kahdenkertaiseksi siinä tapauksessa, ettei yksinker-
tainen koekuormituksessa ole osottautunut kyllin kantavaksi.

Lauttahirret oivat saa kuormitettaessa upota veteen enempfta lcuin aU,
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Ankkuroiminen virtaa ja tuulta vastaan
Kanta

tulee ulottua vähintään 20 cm kannattajien yli. Tu-
eksi voidaan niiden keskivälille kö.y.nllä kiinnittää
tukiparru (kuv. G6). Juoksusilloissa, joita käytetään
myöskin ajoa varten, on päällys asetettava suorakul-

Kuva 65.
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maisesti väliparruihin sekä naulattava niihin kiinni;
jos siltaa käytetään ainoastaan jalkaväkeä varten,
voidaan päällys asettaa sillan suuntaan. Hätätilassa
tai aineiden puuttuessa voidaan,sillanpäällystykseen
käyttää myöskin kapuloita tai halaistuja puita.
Reunaparrut ovat väliparrujen paksuiset. Ne ovat
lujasti sidottavat väliparruihin kiinni, jolloin ne
osaltaanlisäävät sillan kestävyyttä. Kaide rakenne-
laan joko tangoista tai köysistä ja kiinnitetään noin
80 cm korkeudelle sillasta paaluihin tai sitä varten
asetettuihin kaidepylväisiin.

Ylikulku.

Ylikulun tulee tapahtua rauhallisesti ja hyvässä
järjestyksessä. Tungosta sillalla tai vastakkaisella
rannalla on vältettävä. Joukkojen tulee vähintään
100 m päässä sillasta muodostaa ylimenoa varten
tarvittava marssimuoto sekä muuttaa se vasta 100
m päässä sillan toisella puolella. Jalkaväki kulkee
rivistösiltoja pitkin marssirivistössä ilman tahtia;
ratsut kuljetetaan rinnakkain, taluttajat ulkosivulla.
Tykistö,konekiväärit, tiedonanto-osastot sekä kuor-
mastot kuljetetaan yli yksitellen miehistön astuessa
sivulla.

Siltojen tarkastus ja lujitus.

Tarkastettaessa siltoja on otettava huomioon
päällys- ja alusrakenteen kaikki eri osat.Kestävyyt-
tä voidaan koetella vetämällä siltaa pitkin köysis-
tä vaunua, joka tarpeenmukaan kuormitetaan. Hei-
kot kannattajat korjataan joko eri osia vahvista-
malla tai viereenasetetuilla uusilla kannattajilla.
Heikot väliparrut korvataan uusilla, jotka taasen tn-
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kiparrun avulla yhdistetään entisiin väliparruihin.
Sillan kantavuutta voidaan lisätä myöskin lyhentä-
mällä jännitysväliä, jolloinon asetettava uusia väli-
kannattajia. Heikko päällys tehdään joko kaksin-
kertaiseksi tai asetetaansillan suuntaan lautoja.

Lautat.
Pienempien joukko-osastojen ylikuljetus tapah-

tuu joko veneillä tai lautoilla. Käytettävinä olevista
veneistä tai tukeista voidaan, sitomalla parrujen
avulla useampia yhteen sekä päällystämällä lau-
doilla, rakentaa ylikulkuun sopivia lauttoja. Jos on
kysymyksessä vain kapea joki, jossa ylikuljetuksen
tulee useampia kertoja tapahtua, on erittäin edul-
lista pingoittaa köysi joenpoikki. Lautan kumpaan-
kin yläkulmaan kiinnitetään rinnakkain kaksi paa-
lua, joiden välissä köysi kulkee. Tämmöisiä lauttoja
voi, jos ne ovat tarpeeksi lujasti rakennetut, käyttää
suurempienkin joukko-osastojen sekä hevosten ja ko-
nekiväärien, vieläpä tykkien ja kuormastojenkin,
ylikuljetukseen.

Lautalla, jokakantaa 65 miestä, voidaan kuljet-
taa:

1kenttätykki, 3—4 hevosta sekä 20 miestä.
Hevosia sekä kulkuneuvoja varten on rakennet-

tava erityiset rantasillat. Tykit,konekiväärit ja kul-
kuneuvot ovat asetettavat veneiden kohdalle siten,
että nämä tulevat tasaisesti kuormitetuiksi. Pyörien
alle on lyötävä puukiilat. Ylimenon aikana on jokai-
sen pysyttävä paikallaan, vaikkapa lautta vähän
heiluisikin. Ainoastaan lautankuljettaja antaa mää-
räyksiä.
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au, ko 4.
tivistösillassa tarvittaviien puuosien vahvuus.

Jänni-
tys väli)

Pukin jalkojenjajuntta-
paalujenpaksuus cm Poikkiparrujen paksuus cm

ra # pituuden
ollessa:

vsMm* pituuden
|||||| ollessa:

1-3 3-4 4-5 6-7 Huo-
m m maut.
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7 16 17 18 20 15 19 22 24
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PiiaHys

paksiuus cm.

7 pai' kia 5 7 pai :kia 5

lC: k:
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Uiva silta.
Jos on hyvin kantavia tukkeja käytettävänä,

niin voidaan niistä tehdä hcikkovirtaisessa vedessä
nopeastiuiva silta". Rakennettavaankohtaan vede-
tään joen ylipuomi, joka molemmistapäistään kiin-
nitetään johonkin rannalla olevaan kiinteään esi-
neeseen. Tukit asetetaan keksillä vierekkäin puo-
min yläpuolelle rannalta toiselle tai yhdistetään toi-
siinsa naulaamalla niihin lautoja tai riukuja. Jal-
kaväki voi tämmöistäsiltaa käyttää semmoisenaan.
Jotta myöskulkuneuvot voitaisiinkuljettaa sitä pit-
kin, on asetettava useampia alusparruja sekä pääl-
lystettävä ne laudoilla tai kapuloilla. Tällaisen sil-
lan voi, jos tarveaineet ovat saapuvilla,40— 50
miestä rakentaa noin 2— 3 tunnissa 50 m levyisen
joen yli.

Ponttoonit ja poiittoonisilta
Ponttoonejä on kahta lajia: kokoponttooneja ja

puoliponttooneja.
Yhdelläkokoponttoonilla (kuv. 67) voidaan ker-

rallaan kuljettaa 18 jalkamiestä,kahdesta kokopont-
toonista tehdyllä lautalla 60 miestä tai 6 miestä ja (>
hevosta, yksi konekivääri vaunuilleen ja hevosineen
sekä 8 miestä, taikka 1kenttätykki miehistöineen.
Ratsuväkirykmentti kuljettaa muk. 2kokoponttoonia
Ratsuväkiclivisiona 12
Divisioonan siltakuorm. „ (i
Armeijakunnan 20

Mukana kuljetettavasta divisioonan siltakuor-
mastosta rakentaa M» pioniirikomppaniaanoin 1tun-
nissa seuraavat pituudet eri siltalajeja: juoksusiltaa
60 m, rivistösiltaa 35 m.
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Kuva 67. Jalkaväen ylimeno.

(18 miustii).

Ylimeno peräännyttäessä.
Peräännyttäessä saattaa pieninkin ajanhukka

olla turmioksi. Siltapalkat ovat siis kyllin ajoissa
tiedusteltavat, pioniirit ja siltakuormastot ovat aina
lähetettävät edeltäpäin.

Mahdollisimman monta tieverkon yhteydessä
olevaa siltaa, joukkojen ylikulkua suojaava maisema
sekä hyvät tykistöasematjoen toisella rannalla ovat
tarkoin otettavat huomioon. Joukkojen johtajalle on
tarpeeksi ajoissa ilmoitettava eri ylimenopaikat sekä
aika,milloin sillat ovat valmiit.

Pääjoukkojen ylikulku tapahtuu yksinomaan
siltoja käyttämällä. Ainoastaan viimeisten jälkijouk-
kojen on suoritettava ylimeno joko lautoilla tai ven-
heillä aikaisemmin ylimenneiden joukkojen tulen
suojaamina.
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Ponttoonisillat ovat erityisen vahvasti rakennet-
tavat, ja ne ovat nopeaan purkamiseen, poiskuljetuk-
seen tai hävitykseen valmistettavat.

Tiet sekä itse sillat ovat, myöskin öisin,näky-
västi ja selvästi merkittävät.

Ylimenoaikana tarvittavan järjestyksen ylläpitä-
miseksi on sillan komentajan avuksi asetettavaeri-
tyisiä upseereja sekä apumiehistä]'ä. Tungos sillalla
onhäikäilemättömälläankaruudella ehkäistävä.

Jotta peräytyminen voisi tapahtua mahdollisim-
man leveällärintamalla,onpääjoukon ylimenoasekä
sillan purkamista suojaavia joukkoja varten asetet-
tava vastakkaiselle rannalleuseampaaneripaikkaan,
selvästi merkittyihin kohtiin, ylipääsyyn tarvittavat
kulkuneuvot. Siltakuormastoon kuuluva kalusto on
mahdollisuuden mukaan otettava matkaan. Jos jäl-
kijoukkojen kohtalo on riippuvainen niiden pelas-
tuksesta, ei niiden menettämisestäsaa silloin mitään
välittää.

Toisten joukkojen on mahdollisuuden mukaan
avustettavapioniirejä heidän vaikeassa tehtävässään.

Esimerkki ylimenon suorituksesta.
Sotatilanne.

Joukko-osasto, johon kuuluu 1 rykmentti (n. 3000
miestä) jalkaväkeä, 1 konckiväärikomppania(G konekivääriä),
1pioniirikomppania,2 haubitsia, kuormastoa n.190 vaunua
sekä 50 polkupyöräilijää, on edetessä 1. 10. 17. klo 4 i.p.
saapunut J:n kylään.

Pyöräilijäin sekä kylän asukasten ilmoitusten mukaan
on vihollinen edellisenä iltana n. 4000 miehen vahvuisena
saapunut M:n kylään. Sitäpaitsi on vihollisen partioita
nähty joen etelärannalla. Ylivievä silta on räjäytetty. Vi-
hollinen nähtävästi valmistautuu puolustukseen.
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Kuva 68.
Km kylästä 10km

An kaup,3okmHm ky1.2km
0 12 3km

Ylijohtajan aikomus on mennä R-joen yli ja lyödä
vihollinen

Joukko-osastomajoittuu ja asettaaetuvartioita*). Puhe-
linyhteys järjestetään rykmentin esikunnasta pataljoonien
esikuntiin ja etuvartiostoihin.

Rykmentinkomentaja on pyöräilijäinvarmistamana jo
edeltäpäin ratsastanut pataljoonanjohtajain, pioniirikomp-
panian johtajan sekä tykistön johtajan kanssa tarkastamaan
sopivia ylimenopaikkojasekä vale- että pääylimenoja varten.
Tarkastelun perusteella hän antaa seuraavan käskyn:

Rykmentinkäsky.
1. Vihollinen: 4000 miestä vartioi R-jokea. Sen

päävoimat ovat M:n kylässä.
2. Rykmentti menee huomisaamuna joen yli ja hyök-

kää vihollisen kimppuun.
.?. Pyöräilijät menevät H:n kylän seutuvilla R-joen

yli ja tiedustelevat vihollisen selkäpuolella sekä viivyttävät
ens peräytymistä.

")Ipat., rykmentin esikunta, tykistö,1 joukkue k.-kiv.. pi.k.
ja kuormasto majoittuu J:n kyläiin. IT ja TII pat. sekä 2 joukkuetta
k.-kiv. majoittuu T:n kyläiin.

Sotilaskasiktrja. -i. Osa.
-
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4. Ipat. tiedustelee päätien lounaispuolella,IIpat.
koillispuolella.

5. Ipat. ja 1 joukkue k.k. tekevät 2 ylimenoa.
Ensimäincn ylimeno 4.30 a.p. 100 m R-joen sillan yläpuo-
lella, toinen 4.30 a.p. 2 km sillan alapuolella. Pataljoona
varmistaa maanticsillan rakentamisen.

G. IIja 111pat. ja 2 joukkuetta k.k. suorittavat
pääylimenon 5 a.p. 3 km R-joen sillan yläpuolella.

7. Pi.k. laittaa ylimenoon tarvittavat lautat ja por-
rassillat. MolempiaIpataljoonanylimenojavarten on laitettava
yksi, pääylimenoa varten kaksi siltaa. Sitäpaitsion ylimenon
jälkeen maantiesiltakohta korjattava.

c9. TykistömeneeasemaanJ;nkylän luona ja avaatulen
4.30 a.p.,'ampuenM:nkylän ja sillan välistit tieosaa.Ylimenon
jälkeen siirtää se tulen kylään päin,

9. Puhelinyhteys on laitettava kaikista ylimenopai-
koista ja tykistöstäminun luokseni.

10. Pääsitomapaikkaon T:n kylässä.■ 11. Kuormasto on 9 a.p. valmiina J:n kylässä.
12. Minä olen 5 a.p. alkaen pääylimcnopaikalla.

X.
Rykmentin komentaja.

Kirjallisesti I, IIja 111 pataljoonan,pi.k:n ja tykistön
johtajille, pyöräilijöilleja ticdonantojoukolle.

Valeylimcnoja ei koskaan käskyissii niiksi nimitetä,
sillä siitä voisi johtua, että ne tehtäisiin puolinaisesti. Ai-
noastaan pontevasti toimeenpantu ylimeno voi johtaa vihol-
lisen harhaan.*)

Pioniirikomppanian johtajan käsky.
1. Ensimäinen joukkue valmistaasillatIpataljoonan

ylimenoja varten.
2. Toinenjoukkuevalmistaasillatpääylimenoja varten.
8. Kolmas joukkue hankkii tarveaineetmaantiesillan

korjausta varten.
4. Kunkin joukkueen tulee hankkia kylästä hevoset ja

rattaat tarveaineiden määräpaikkoihin kuljetusta varten.
*) Jos vihollinen on ainoastaan valeliikkoillll eksytettävä, on

samalla annettava käsky siitit, miten tämä on toimitettava. (Pari
miestä kolistelee laudoilla, ajellaan lähellä rantaa j. n. e.)
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5. Edelläkäynyt tiedustelu on osottunut ■ joen olevan
g. 15 m leveän, kovapohjaisen sekä heikkovirtäisen.

6. Ylimenon jälkeen lähettävät ensimäinen ja toinen
joukkue kaikki käytettävissä olevat miehet kolmannen jouk-
kueen avuksi.

Pioniirijoukkueiden johtajien käskyt
Ensimaisenpiofbiirijoukkueenjohtaja
jakaa työnmiehilleen seuraavasti:
1. 2 ensimäistä ryhmää hankkii 24 kpl 5 m ja 4 kpl

4,5 m pituisia kuivia, hyvin kantavia tukkia.
2. 2 seuraavaa ryhmää hakkaa valmiiksi 40 kp! 15 m

pituisia ja S— K) cm paksuisia seipäitä.
.?. 5. ja G. ryhmä hankkivat 10 kpl vähintään 4 m

pitkiä lautoja sekä 10 kpl toisesta päästä terotettuja lyhyitä
paaluja ja 4 kpl 8 m pituisia parruja.

4. 2 viimeistä ryhmää hankkii tarvittavat, työkalut,
nauloja, köysiä, rautalankaa y. m. sitomistarpeita.

Toisen joukkvcen johtaja
jakaa miehistönsä samaten kuin ensimäisen johtaja sekä
hankkii siltoja varten saman määriin tarveaineita. Tarve-
aineet kootaan siltapaikoille.

Ko1mannen joukkueenjohtaja
jakaa joukkueensa seuraavasti:

a) Tarveaineidenhankkimista, varten:
1. 2 ensimäistä ryhmää hankkii sekii valmistaa kan-

nattajiin tarvittavat osat.
2. 2 seuraavaaryhmää valmistaa väli- sekä reunaparrut.
!i. s:s ja 0:s ryhmä keräävät lautoja.
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4. 7:s ryhmä hankkii köysiä, rautalankaa, vannerautaa,
hakoja, nauloja j. n. e.

5. 8:s ryhmä hankkii työkaluja sekä valmistaa kaide-
puut.

('). Tarveaineet kuljetetaan kaikki siltapalkalle.
h) Sillanrakennuspaikeilla:

1. Sillan kokoonpanojoukko:1aliupseeri j;i 10 miestä,
joiden tehtävänä on rakentaa silta heille tuoduista valmiista
aineista;

2. ensimäisen kannattajan rakentajat: 1 aliupseeri, 10
miestä;

13. pukkien rakentajat: 1 aliupseeri, 10 miestä;
4. parrujen kantajat:1 aliupseeri, 8 miestä;
5. lautojen kantajat: 1 aliupseeri,8 miestä;
6. pukkien kantajat: 1 aliupseeri,8 miestä;
7. reunaparrujen kiinnittäjät ja kaiteen rakentajat: 1

aliupseeri, 10 miestä.
Sillan rakennus aiotetaan heti, kun on tullut tieto vihol-

lisen karkottamisesta. Sillan valmistukseen tarvittava aik;i
noin 3 tuntia.

Molemmat yaleylimenoiliin tarvittavat sillat valmiste-
taan ylimenopaikkojen vieressä olevissa sivuojissa kuvan (>i)
mukaan. Ne uitetaan määräpaikkoihinsa vähän ennen yli-
menoa. Pääylimenon siltoja varten valmistetaan päällys ja
kopukat maalla valmiiksi sekä kannetaan noin 10 minuuttia
ennen ylimenoa jokeen, jossa ne nopeasti liitetään yhteen.
Siltojen ylikulku tapahtuu yhdessä rivissä, noin 1 m välisi
miehestä mieheen.

Kuormaston ja tykistön ylipääsyä varten on maantie-
silta rakennettava uudelleen. Kolmannen joukkueen johtaja
mittauttaa joen syvyyden ja tekee luonnoksen, jonka mu-
kaan silta rakennetaan (kts. kuv. 70).

Kuva 70.
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Tarveaineet.
Sillan rakennukseen tarvitaan seuraavat tarveaineet:
Ensimaiseen kannattajaan:
5 parrua tai tukkia, pituus 3,5 m, paksuus 20 cm; (i

paalua, pituus 1,5 m, paksuus B—lo8 — 10 cm; sekä
9 m köyttä tai vahvaa rautalankaa.
Kaksi seuraavaa kannattajaa ovat pukkeja.
Ensimaiseen-pukkiin:
2 pukinjalkaa,pituus 2,5 m, paksuus 16 cm; 1 poikki-

parru, pituus 3 5 m, paksuus 20 cm; 2 pukinjalkoihin ristiin
sidottavaa tankoa, pituus 2,5 in, paksuus G— B cm;

18 m vahvaa köyttä;sitä paitsi
2 pitkää riukua, joiden avulla pukki asetetaan pai-

kalleen.
Toiseenpukkiin:
2 pukinjalkaa,pituus 2,10 m, paksuus l(i cm;

Ipoikkiparru, pituus 3,5 m, paksuus 20 cm;
2 tankoa, pituus 2,5 m, paksuus (i— 8 cm;
18 m vahvaa köyttä sekä
2 pitkäii riukua.
Maa])arniihin:
2 rantaparrua ja
2 vastaparrua,pituus 4 m, paksuus 30 cm, sekä
26 paalua, pituus 50 cm, paksuus (i— 8 cm.
Päällykseen:
28 väliparrua, pituus 4,5 in, paksuus 13 cm;
suurehko määrä köyttä, rautalankaa, vannerautaa tai

hakoja kiinnitystä varten;
70 lautaa, pituus 3 m. leveys 25 cm, paksuus 4 cm,

tai lautojen puutteessa (> cm paksuisia tankoja;

110 reunaparrua,pituus noin sm, paksuus 13 cm; sekä
rautalankaa rcunaparnijen kiinnittämistä varten.
Kaiteeseen:
10 tankoa, pituus 1,5 m, paksuus f) cm;
12 riukua, pituus 5 m;
köyttä tai rautalankaasitomista varten.

■ Pataljoonankäsky ylimenoa varten.
/ pataljoonanjohtaja määrää:
Ensimäinen ja toinen komppania ja 2 konekivääriä

menevät yliräjäytetyn sillan yläpuolella ja asettuvat asemaan
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joen toisellerannalle. Osaston johtaja: 1. komppanian johtaja.
Kolmas ja neljäs komppania menevät yli 2km piisissä

sillasta sen alapuolella.
Minä menen viimeksimainittujen mukana.

Ylimeno.
Ensimäinen ylimeno tapahtuu esim. seuraavalla

lavalla:
'1,25 a.p. ilmoittaa pioniirijoukkueen johtaja sillan

olevan sivuojassa valmiinapaikalleenkuljetettavaksi. Komp-
panianjohtajat ja konekiväärien johtaja ilmoittavat joukko-
jensa olevan valmiit. Osaston johtaja käskee: konekivääri!
ja yksi joukkue 2:stakomppaniasta tukevat maantieltä päin,
loput 2:sta komppaniasta ylimenopaikan yläpuolelta, l:sen
komppanian ylimenoa.

Silta uitetaan paikalleen, ja ensimäinen komppania
menee heti yli. Ylipäästyään se menee asemaan noin 200
metrin päähän sillasta. Toisenkomppanian kaksi yläpuolella
ollutta joukkuetta menevät ensimäisen komppanian vasem-
man sivustan taakse. Konekiväärit ja yksi joukkue asettu-
vat ensimäisen komppanian oikean sivustan taakse.

Komppanianjontajat toimivat tiiman jälkeen itsenäi-
sesti taistelutilanteenmukaan. Vihollisen kenttävartiothäi-ritsevät ylimenoa. Tulella pidetään ne loitolla.

Ylimenonalkamisesta ja onnistumisestaonheti ilmoitet-
tava ylijohtajalle.

Kolmannen janeljännen komppanian ylimeno tapahtuu
samalla tavalla. Jos vihollinen hyökkää pääjoukollaan yli-
menon jälkeen jommankumman osaston kimppuun, auttaa
toinen sivutulella tai hyökkäyksellä.

Pääylimeno tapahtuu seuraavasti:
Ylijohtaja määrää molemmille jälellä oleville pataljoo-

nille siltansa ja ylimenopaikkansa sekä kokoontumispaikan
loisella rannalla. 4 konekivääriähän pidättää käytettäväkseen.

4,50 a, p. ilmoittaa pioniirikoinppanian johtaja silta-
osien olevan valmiit metsässä 100 m:n päässä rannasta.

5,00 a. p. kantavat pioniirit lautat ja sillat, veteen.
Lautoilla menee heti muutamia partioita yli. 5,30 a.p. on
ylimeno suoritettu.

Kun ylimeno on tapahtunut, antaa rykmentinkomen-
iaja tarkemman hyökkäyskäskyn.


