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10. Rautatiet.
1. Yleistä.

Rautateillä on ratkaiseva merkitys nykyaikai-
sessa sodankäynnissä. Niitä käyttämällä tapahtuu
sotavoiman liikekannallepanomuutamassa päivässä.
Taistelujoukot viedään niitten avulla nopeasti sota-
näyttämölle.Ne pitävät huolen sotajoukoille välttä-
mättömästämuonan, ampumavarain y. tn. tavaroi-
den jälkikuljetuksesta. Ilman niitä olisi nykyaikais-
ten jättiläissotajoukkojen ylläpito kaukana tukikoh-
distaan mahdotonta.

Jotta sodan syttyessä sotajoukkojen liikekan-
nallepano ja kuljetus kävisi mahdollisimman nope-
asti, täytyy rautatieliikenteen tapahtua tarkkaan
harkitun suunnitelman mukaan. Sen vuoksi onkin
kaikissa maissa sodan varalta aikataulut yksityis-
kohtia myöten valmiiksi laitettuina. Paitsi aikatau-
luista on jo rauhanaikana pidettävä huoli sotalii-
kenteen vaatimista lisärakennuksista. Näitä ovat
olemassa olevien rautateitten täydellistärninen ja
uusien ratojen rakentaminen.

Sota-alueella tapahtuvaa liikennettä ja tarvitta-
via radanrakennus- ja korjaustöitä varten on ole-
massa erityisiä rautatiejoukkoja. Sitäpaitsi asete-
taan kaikkialle sotilaallinen johto, joka toimii yhdes-
sä rautatieviranomaisten kanssa.

Suuremmassa määrin käytettiin rautateitä sota-
väen- ja varsinkin jälkikuljetukseen ensi kerran
Ameriikan orjasodassa v. 1801. Täällä ja Preussin
1806 käymissä sodissa saadun kokemuksen perus-
teella valmisti Preussin suuri yleisesikunta suunni-
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leiman sotajoukkojen eteerimarssia varten, joka ko-
konaan perustui rantatöidenkäyttöön. Tämä suun-
nitelma mli sitten käytäntöön v. 1870 sodassa Rans-
kaa vastaan ja toimi loistavasti. Käytettävänä oli
9 kauttakulkuiin]aa. 11 päivässä oli eteenmarssi
suoritettu. Tällä ajalla kuljetettiin 6 pohjois-saksa-
laisella linjalla 124(5 junalla noin 550,000, miestä,
150,000 hvosta, 15,500 tykkiä ja ajoneuvoa.

Yhtä moitteettomastikuin eteenmarssi tapahtui
ranskalaisten rautateitten kuntoonpanoja jälkikulje-
tus. Yli 4,000 km hävitettyjä rautateitä otettiin käy-
täntöön, osaksi korjaamalla suuritöisiä taidetöitä
(siltoja, tunneleita y. m.) Liikkuvan kaluston olivat
ranskalaiset suurimmaksi osaksi ehtineet, viedäpois,
niin että liikenne toimeenpantiinsaksalaisellakalus-
tolla. Toiminnassa oli noin 3,(500 saksalaista rauta-
tienvirkailijaa ja joukko-osastoista komennettumie-
histö,n. 400 veturia ja 30,000 vaununakselia.

Verrattuna saksalaiseen toimi ranskalainenrau-
tatieliikenne sangen huonosti. Ainoa valopilkku
Venäjän— Japanin sodassa venäläisten puolella oli
Siperian yksiraiteisen radan toiminta, jonka oli pi-
dettävä huoli l,ooo,ooomiehisen armeijan paikalle
viennistä ja jälkikuljetuksesta. Kuljetusmatka oli
noin (5,000 km. Asiantuntijoiden arvostelun mukaan
oli sen toiminta moitteeton. Sodan alussa voitiin
vuorokaudessa lähettää vain 5— (5 junaa päivässä.
Rakentamalla lisää sivuutuspaikkoja saatiin vuoro-
kautinen junamäärä lisääntymään, niin että se so-
dan loppupuolella nousi aina l'J:ksi.

Sodan syttyessä on tietysti se valtio, jollaon ke-
hittynein rautatielaitos,edellä toisia. Tämä osottau-
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tui selvästi suursodan alussa. Saksassa tapahtui lii-
kekannallepano ja eteenmarssi tarkalleen laskujen
mukaan. Venäjällä on rautatieverkko verrattain
harva ja järjestyshuono. Sen vuoksi voi Saksa so-
dan alussa heittää päävoimansa kokonaan länteen

-
ranskalaisia, belgialaisia ja englantilaisia vastaan.
Saksassa ovat melkein kaikki rautatiet valtion ja
suurin osa yksityisradoista ovat normaaliratoja, jo-
ten liikekannallepanossa voidaan koko rautat.verkko
ja liikkuva kalusto ottaa käytäntöön. Sitäpaitsi on
rakennettu paljon rautatielinjoja sotaliikennettä sil-
mällä pitäen (strateegiset rautatiet). Ranskassa on
taas suurin osa rautateistä yhtiöitten ja paikallisra-
dat suureksi osaksi kapearaiteisia (1,0 m). Osaksi
tästä voi sanoa johtuneenkinsen,että vaikka molem-
pien maiden seisovat sotajoukot olivat jokseenkin
yhtä suuret, saksalaiset ehtivät, voitettuaanmennes-
sään vielä Belgian, syvälle Ranskaan, ennenkuin
ranskalaiset pystyivät tekemään tehokasta vastarin-
taa.

Sittemmin sodan jatkuessakin ovat Saksan rau-
tatiet ratkaisevalla tavalla vaikuttaneet saksalaisten
loistavaan menestykseen suurta ylivoimaa vastaan.
Ne ovat tehneet mahdolliseksi taistelujoukkojen äk-
kinäisen siirron sotanäyttämöltä toiselle. Samoin
ovat ne moitteettomasti pitäneet huolta muonan ja
ampumavarojen jälkikuljetuksesta laajoille,kauka-
na oleville rintamille. Tämä huolimatta Saksan rau-
tateitten liikkuvan kalustoon määrästä, joka oli jo
rauhan aikana liikenteen suuruuteen nähden pie-
nempi kuin missään muussa maassa, s. o. samalla
vaunumäärällä suoritettiin Saksassa suurempi kul-
jetus kuin muualla.
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2. Kuljetuskyky.
Rautatien kuljetuskyvyn määräävät seuraavat

seikat:
a) Raiteitten luku ja leveys.
b) Yksiraiteisella radalla asemien ja sivuutus-

paikkojen etäisyys toisistaan.
c) Veturien lukumäärä ja vetokyky sekä vaunu-

jen lukumäärä.
d) Rakenteellist ominaisuudet. — Jyrkät nou-

sut ja mutkat sekä heikko päällysrakennepienentä-
vät junienkuljetuskykyä.

e) Ratapihan ja lastaussiltojen laatu asemilla,
joillahevosia ja ajoneuvoja on lastattava.

f) Veden- ja puunottopaikat.
g) Rautatiehenkilökunnan lukumäärä ja taita-

vuus.
h) Aikataulun tarkka valmistaminen, erittäin-

kin tyhjien vaunujen järjestely.
i) Sääsuhteet ja vuodenaika. Kuljetuskyky on

talvella pienempi kuin kesällä. Kova tuuli tekee
paljon haittaa. Lumentulo voi kokonaan keskeyttää-
kin liikenteen.

j) Vihollisen toimenpiteet.
Suomen rautatiet ovat suurimmaksi osaksi yksi-

raiteisia (Helsinki— Riihimäki ja Viipuri— Pietari 2-
rait.) Muissa maissa ovat useimmat kauttakulkulin-
jat kaksi- tai useampiraiteisia. Raiteen leveys on
Suomessa ja Venäjällä 1,524 m; muissa maissa,
niinEuroopassa kuin muuallakin on se tav. 1,435 m
(normaaliradat). Paikallisliikennettä varten raken-
netut yksityisradat ovat usein paljon kapeampia.
Käytännössä olevat leveydet kapearaiteisilleradoil-
le ovat 1,00 ja 0,00 m.
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AsemiGn etäisyys toisistaan on Suomessa kes-
kimäärin toistakymmentä kilometriä; muita sivuu-
tuspaikkoja on vain vähän. Tiheään asutuissa mais-
sa on se enintään puolet tästä. Tavallisesti ei junaa
lähetetä asemalta, ennenkuin tieto edellämenneen
junan saapumisesta seuraavalle asemalle on saatu.
Tarpeen vaatiessa tehdään tästä kumminkin poikke-
uksia. Lyhin väliaika Suomessa kahden samaan
suuntaan kulkevan junan välillä on neljännestunti,
jolloin jälkimäisennopeus ei saa olla suurempi kuin
edellä kulkevan. Ulkomailla on vilkasliikkeisillä ra-
doilla järjestetty asemien välille n. s. vartija-ase-
mia, jotka ovat vain muutaman km päässä toisis-
taan.Kun juna on mennyt jonkun tällaisen aseman
ohi, ilmoittaa se siitä puhelimitsi edelliselle ase-
malle.Täten voidaan junia lähettää niin tiheään, että
jokaisenvartija-aseman välillä on juna kulkemassa.

Suomen rautateitten veturit ovat suurämmäksi
osaksi kevytrakenteisia,vaunut enimmäkseen kaksi-
akselisia. Molempiaon rataverkon pituuteennähden
jokseenkin vähän. Yksikköjunaksivoidaan asettaa
60 akselia. Kulkunopeus on tällöin 30 km tunnissa
pysähdysajat poisotettuina. Vuorokautinen juna-
määrä yhteen suuntaan on 10-— 15. Vertauksen
vuoksi mainittakoon, että esim. Saksassa, jossa yk-
sikköjunaksi lasketaan 110 akselia, pidetään 15 ju-
naa yksiraiteisella, 30 kaksiraiteisella radalla vuo-
rokaudessa keskinkertaisena suorituksena.

loukkojen kuljetukseen soveltuvat henkilö- ja
tavaravaunut ottavat:

36— 40 miestä;
6—lo makaavaa sairasta;

24 istuvaa sairasta;
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O hevosta kahden miehen kera;
1 tykki fni vaunut, pienempiä ajoneuvoja use

ampia.

1000 miestä jalkaväkeä, 6 kenttätykkiä kaikkine hevo-
sineen ja vaunuilleen sekii yksi konekiväärikomppania on
Suomessa lähetettävä rautateitse:

1210 miestä= 81 vaunua.

hevosia 235 == 40 vaunua.
Edellytetään, että jalkaväellä on vain suomalaisia kak-

sipyöräisiä kärryjä,

ajoneuvoja 77 =45 vaunua.

Koko tarve on siis 31-4- 40 -f- 45 =116 vaunua. Tähän
tulee vielä lisäksi junamiehistön ja päällystön vaunut. Kun
junaan otetaan 60 akselia,s. o. 30 vaunua,saadaan 4 junaa.
Niitten kokoonpano on seuraava: l:nen juna — 500 miestä,
puolet jalkaväen hevos- ja kuormavaunuista, 1 vaunu pääl-
lystöäja1 junamiehistöii varten,siis13 —|— ö —|— 8 — j— 1—|— 1=28
vaunua. 2:nen juna on samallainen. 3:s juna — - koko
konekiväärikomppania ja 12 tykistön hevosvaunua, siis
2+7+12+12fl+ J 35 vaunua. 4:s juna — loput,
siis [4 + 11. -j- 17 +I+l

—
34 vaunua.

Suuremmat joukko-osastot tarvitsevat:
1 jalkaväkidiv. n. 37 saks. 110 aks., 68 suom. 60 aks. junaa
1 ratsuväkidiv. n. 28 , 52 ,

Esimerkki.

Jalkaväkeä 1 000 miestä 25 vaunua;
Tvkkiväkeä 150 = -1
K.K.-väkeä 90 2 „

Jalkaväen hevosia n. 60 10 vaunua;
Tykkiviien 135 =23
K.K.-väen 40 = 7 „

Jalkaväen ajoneuvoja 48 = 10 vaunua;
Tvkkiväcn 17 = 17
K.K.-väen „ 12 = 12
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Yksi.armeijakunta:

molemmat divis. 80 saksal. 1 10-aks.,l4H suoni, (.10-aks. junaa.
I Staffeli ampu-
mavara-jamuo-
nakuormastoa .27 „ 19
II staffeli am-
pumavara- ja
muonakuonn. . '2'.', „ 12

Muonitus]unia
ensitarvettavar
ten junasta as
tuttua 6 „ 11

Kun junanratanopeudeksi otetaan 30 km tun-
nissa, saadaan pysähdysajat mukaanotettuina kul-
kunopeudeksi n. 20 km tunnissa. (Saksassa 22,5
km tunnissa). Liikennevarmuudella on suurempi
merkitys kuin nopeudella.

Eri ratojen kuljetuskyky on erilainen. Sen
vuoksi ei voida laatia mitään yleispäteviä, vuo-
rokautista junamäärää osottavnt numeroita.

Joukko-osastojen lakettäininen kestäa:

Suomen Saksan ; Saksan
l-rait. 1-rait. 2-rait..loukko-osiisto
radalla. radalla radalla

Jalkaviikidivis 5,7 päivää
Ratsuväkidivis 4,4 „
Armeijakunta (ilman kuor.) 13
Ampuniavara-janmonakuo. S
9— il muonitusjunaa
Armeijakunta kokon.

1
22

3 päivää1,5 päivää
2.5 „ 1 „

7 33.6 !1,5 „
0,5 ,0,2
11 4.74,7

n. 136 „ „n. 248
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Vuorokautista junamäärää järjestettäessä täy-
tyy ottaa huomioon satunnaiset liikennehäiriöt,joita
ei voi edeltäpäin laskea. Tämä tehdään siten, että
jaetaanvuorokausi esim. 4-tuntisiin aikajaksoihin,
joista jokaiseenasetetaansama määrä junia. Yksi
jätetäänilman aikataulunmukaisia junia. Tällä ajal-
la voidaan tapahtuvatmyöhästymiset ja liikennehäi-
riöt tasata.

Edellisestä näkyy, että lyhyellä matkalla ei rau-
tatien käyttöanna ajansääntöä.Esim. jos A:sta B:en
on 200 km ja lasketaanpäivämatkaksi 20 km Ja ar-
meijakunnan marssipituudeksi 60 km, saadaan mat-
kaksi 2004-60=260 ja marssiajaksi siis 13 päivää
Jos kaikki lähetettäisiin junalla, kestäisi se 22-|--1
päivä junamatkaan=23 päivää.Tällaisessa tapauk-
sessa lähetetään jalkaväki junalla,muut marssien.

3. Sotaväen kuljetus.

-Jokaisesta sotilaslähetyksestä on lähettävän
sotilasviranomaisen annettava kirjallinen ilmoitus,
jossa mainitaan lähetyksen suuruus ja laatu, lastaus
ja purkaus, sekä tärkeimmät pysähdyspaikat. Läh-
töasemalla on lähetyksen johtajan hyvissä ajoin, jo
päivää ennen, sovittava asemapäällystönkanssa las-
tauksen suorituksesta ja sen yhteydessä esiintyvistä
seikoista, kuten joukon paikalle saapumisesta, las-
tauspaikoista miehistölle,hevosille, vaunuille j. n. e.
ajoista, joihin mennessä lähetyksen eri osien tulee
olla lastattuina y. m.

Tarvittava lastaiisaika riippuu lähetyksen suu-
ruudesta ja laadusta, lastauslaitteista, vaunujen
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vaihdosta y. m. Yleensä riittää lastaukseen: jalka-
väelle 1 tunti, ratsuväelle,tykistölle ja ampumavara-
kuormastolle 2 tuutia ja mnonakuormastolle 3 tuntia.

Lastaus on toimitettavasuurella huolella. Ajo-
neuvot ja tykit ovat hyvin kiinnitettävätkiiloilla ja
köysillä. Lastauksessa on myöspidettävä silmällä
nopeaa purkamista.

Lähetyksen johtaja saa haltuunsa kaavakkeen,
jossa on aikataulu, ruoka-asematy. m. matkallahuo-
mioon otettavat seikat määrätty. Hän on vastuussa
järjestyksestä,niin ettei liikenne tule mitenkään häi-
rityksi. Rautatiehenkilökunnan käskyjä ja määrä-
yksiä on tarkalleen noudatettava. Sekaantuminen
heidän toimiinsa on kiellettyä.

Miehistön on asemalla pysyttävä vaunuissa.
Jos on seisonta-aika vähintäin 10 minuuttia, astu-
taan komennuksen mukaan ulos. Sisään astutaan 5
min. ennen junan lähtöä.Juna seisoo ruokailua var-
ten vähintäin 45 min., juontia ja virvokkeita varten
vähintäin 15 min. Asemilla on junaa varten ja ruo-
kailupaikkoihin asetettava vartijat valvomaan jär-
jestystä ja liikenteen turvallisuutta.

Purkaminen pääteasemalla on toimitettava no-
peasti, jotta tyhjät vaunut saadaan mahdollisimman
pian pois tieltä. Herosten ja vaunujen yhtaikaa ta-
pahtuvaapurkamista varten tarvitaan lastaussiltaa
seuraavissa määrin:

jalkaväkipataljoonalle150 m;
eskadroonalle 200 m;
kenttätykkipatterille 350 m;
raskaalle tykistölle500 m;
ampumavara- ja muonakuormastolle .00 m.
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Numerot ovat saksalaisille junille. Saksassa
ovat kaikki vaihteet vähintään 650 m, joton 110-
-akselinen sotilasjuna aina sopii vaihteeseen. Suo-
messa ei juuri tule kysymykseen 500 m. pitkä las-
taussilta, siitä syystä, että 60-akselinen juna ei ole
niin pitkä.

Siltä varalta, että jostakin syystä on purettava
linjalla, on jokaisen sotilasjunan mukana tarpeet
lastausportaita varten. Miehistöä on harjotettava
niiden käyttöön.

4. Lastaussillat.

Erittäin tärkeää on kuljetuksen jouduttamiselle
se, että on olemassa riittävästi lastaussiltoja. Missä
on odotettavissa sotaväen lastaus tai purkaminen,on
sen vuoksi viipymättä ryhdyttävä niitä rakenta-
maan. Tilapäisesti rakennetun lastaussillan tulee
täyttää seuraavat vaatimukset: suurin nousu 1:5,
syrjän etäisyys raiteen keskeltä 1,70 m, yläreunan
korkeus kiskon selästä 1,00 m. Esimerkkeinä sopi-
vasta rakennustavasta ovat kuvat 29 ja 30, joista
edellinen esittää parruista ja lankuista, jälkimäinen
kiskoista ja ratapölkyistärakennettua siltaa.

Jokainen sotilasjuna on varustettava seuraa-
villa tarpeillaapuportaita vartoi:

«n " i ...,.. (H) leveitä20 rautasinkiloita
Näistä voidaan rakentaa, kun on vain muuta-

mia vaunuja purettava, irtonainen porras (kuva 3)
tai, jos suurempi määrä vaunuja on purettava,
kiinteä silta (kuva 31).

13 kp] parruja, (i m pitkiä 10x10 cm paksuja
13 poikkipuuta2,25 „ 10><10 „
24 „ lautaliuskoj.2,25 „ „ 3,5—4 „
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5. Rautatienrakennus.
Rautatiejoukkojen tulee voida suorittaakaikkia

esiintyviä korjaustöitä samoin kuin uusien ratojen
rakentamisia. Suurien töiden suorituksessa käyte-
tään siviilityömiestenapua.

Kuljetuksen helpoittamiseksi rakennetaan le-
veäraiteisten rautateitten päätekohdista armeijan lä-
hettyville n. s. kenttärautateitä (rait. lev. 0,60 m).
Käyttövoimana on niillä veturit. Junakuorma ((5
vaunua) on 60— 70 tonnia. Nopeus on 12 km tun-
nissa. Suotuisissa olosuhteissa rakentaa 12 rautatie-
komppaniaa n. 10 km kenttärautatietä päivässä. Ne
rakennetaan joko teille tai näiden viereen. Mutkat ja
nousut saavat olla paljon jyrkemmätkuin normaali-
radalla.

Paitsi tällaisia ratoja, voidaan rintamalla r:i-

kentaa välittömästi asemaan kulkevia hevosratoja
(0,60 m), joilla kuljetetaan ampumavaroja ja muo-
naa.

Suurimmat työt vihollisen alueelle edetessä
ovat kuitenkin rautatiesiltojeny. m. taidetöiden kor-
jaaminen. Jotta siltojen rakentaminenkävisi mah-
dollisimman nopeasti, on esim. Saksan sotajoukolla
käytettävänään valmiiksi laitettuja n. s. sotasiltoja,
jotka osina viedään paikalle ja liitetään yhteen.
Käytetään sekä puu- että rautakonstruktioneja ja
molempiayhdessä. Rakentamisen suorittavat rauta-
tiejoukot ja pioniirit.

Suursodassa onkin saksalaisilla ollut usein
tilaisuus näyttää kykyään tälläkin alalla. Hävitetyt
sillat ovat yleensä ensin korvatut puusilloilla. Sa-
malla on useassa paikassa ryhdytty rakentamaan
rautasi1toja.




