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Hyvä perinnekivääriampuja, 
 
Kädessäsi olevan  kirjoituskokoelman tarkoituksena on välittää tietoa 
vuosien takaa ja siten ehkä kyetä herättämään kiinnostusta perinne-
kivääriammuntaan. Suojeluskunta-Pystykorva m/28-30 ja Ukko-Pekka 
m/39 ovat perinnekivääreistä suomalaisimmat ja uskallanpa sanoa, myös 
rata-ammunnassa maailman parhaat. Ikävä kyllä perinnetietous niiden 
käytöstä rata-ammuntaan on päässyt osittain unohtumaan. Tämän vuoksi 
olen poiminut kirjoituksia "alan" lehdistä ja kirjoista 44 vuoden ajalta 
1937-71.  
 
Perinnekivääriammunta on tullut yhä suositummaksi ja monella 
reserviläisellä on hallussaan ampumakäyttöön myyty uudenveroinen 
m/39. Kuitenkaan nämä usein sotien jälkeen varikoilla valmistetut aseet 
eivät välttämättä täytä kaikkia kilpailuaseelle asetettavia vaatimuksia, 
vaan ne on "kunnostettava". Sodissa olleet keräilyaseet on viisainta jättää 
silleen jälkipolvien iloksi. Ampua niillä kuitenkin voi ja pitääkin ampua! 
 
Ikävä kyllä tarkkuuspatruunoita 7,62x53R:lle ei enää valmisteta. 
Komponentteja kyllä valmistetaan ja itse lataaminen onkin paras tie 
tulokselliseen kilpailemiseen. Aseliikkeiden vanhat varastot kannattaa 
penkoa tarkkaan paksumpien Pystykorvan kilpailuluotien ja Ukko-Pekan 
luotien hankkimiseksi. Reseptejä kyllä löytyy maailmalta. 
 
Vaikka pidänkin näitä suomalaisia kiväärimalleja parhaina perinne-
asekilpailuihin, voi varsinkin 150 m:n 3-asentoisessa kilpailussa käyttää 
muitakin sotilaskiväärimalleja tuloksellisesti. Ruotsin Mauserit liittyvät 
läheisesti sotahistoriaamme ja ovat muutamista puutteistaan huolimatta 
todella tarkkoja. Sveitsiläinen karabiini on myös tarkan aseen maineessa. 
Erilaiset Mauserit ja Lee-Enfieldit ovat maailmalla hyvin suosittuja 
perinnekivääreitä.  
 
Perinnekivääriammunta on monessa maassa suosituimpien urheilu-
ammuntalajien joukossa ja todellinen "joka miehen" laji. Rennosta 
ilmapiirista ja konstailettomista varusteista huolimatta voivat kilpailut 
muodostua hyvinkin jännittäviksi. Kenttäammuntaa voi varsin hyvin 
harrastaa perinnekiväärilajina, samoin maastoammuntaa. Rajana onkin 
vain kilpailunjärjestäjien mielikuvitus ja yleiset turvallisuusvaatimukset. 
 
 "AMPUMATAITOINEN KANSA ON VAHVIN ISÄNMAAN 
SUOJAMUURI"! 
 
Tatu Korhonen 



 3

Harry Mansner: Ei kasat auta, vaan paikalla niiden olla pitää 
(Ampujain Lehti No 6, kesäkuu 1950) 
 
 
Tämä on kirjoitettu niille nuorille sotilaskivääriampujille, jotka eivät ennättäneet 
mukaan Argentiinaan, mutta jotka tahtovat olla mukana kun taas kerran jossakin 
sotilaskiväärin mestaruudesta otellaan. 
 
Joka tahtoo jonkun tavoitteen saavuttaa, hän selvittäköön itselleen ensin itse 
tavoitteen ja harkitkoon sitten tarkoin niitä keinoja millä tuohon tavoitteeseen voi 
päästä. Tavoitteena seuraavassa on maailmanmestariluokkaa oleva tulos. 
 
Voidaan sanoa, että jokainen, joka milloin tahansa varmasti pystyy makuulta 
ampumaan 300 m etäisyydeltä kansainväliseen tauluun esimerkiksi 180 pistettä, omaa 
sellaisen ampumataidon sotilaskiväärillä, että hän suotuisissa olosuhteissa voi 
tavoitella jopa itse maailmanmestaruutta. 
 
Tälläinen 180 pisteen tulos voi olla esimerkiksi seuraavanlainen: 
 8 kpl kymppejä  =   80 pistettä 
 6 kpl yhdeksikköjä  =   54 pistettä 
 4 kpl kahdeksikkoja =   32 pistettä 
 2 kpl seitsikkoja =   14 pistettä 
Yhteensä 20 laukausta  = 180 pistettä 
 
Kun muistamme, että kansainvälisessä 300 m taulussa rengasväli on 5 cm, voimme 
edelläolevasta helposti laskea, että sen ympyrän säde, jonka keskipisteenä on taulun 
keskipiste, ja joka sisältää kaikki kasan 20 iskemää, on korkeintaan 20 cm. Sanomme, 
että kasan R<20 cm. 
 
Päästäksemme tavoitteeseemme, on meidän pystyttävä ensinnäkin ampumaan kasa, 
jonka R<20 cm, 300 m etäisyydeltä.  
 
Kun tarkastellaan tauluja ampumatilaisuuksissa, missä ei ammuta koelaukauksia eikä 
näytetä osumia, voidaan helposti todeta, että edellä asettamamme vaatimus ei ole 
mikään erikoisen vaikea, vaan vieläpä suhteellisen helpostikin toteutettavissa. 
Vähääkään liioittelematta ja nojautuen todellisuudessa suoritettuihin mittauksiin 
voidaan sanoa, että tavallisten hyvien jonkun aikaa harjoitelleiden nuorten ampujien 
kasojen keskiarvo vastaa jo edellämainittua vaatimusta, kun on kyseessä todelliset 
oikein järjestetyt kasa-ammunnat. 
 
Kasa-ammunnassa, jossa koelaukauksia ei ammuta eikä osumia näytetä, ovat 
merkitseviä tekijöitä sellaiset seikat kuin: 
 viimeistelty ja huoliteltu ampuma-asento, 
 tarkka tähtääminen ja 
 rauhallinen nykäisemätön liipaisu. 
 
Näemme, että kasa-ammuntaan sisältyvät kaikki ne seikat, joita totunnainen 
"klassillinen" ampumakoulutus pitää hyvään ampumataitoon kuuluvina, ja joiden 
kehittämiseksi ja määrätietoiseksi harjoittelemiseksi moni ampuja yksinomaan 
vuodesta vuoteen ampuu. 
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Koska hyvin moni ampuja suhteellisen helposti pystyy 300 m etäisyydeltä ampumaan 
kasan, jonka R<20 cm, ja koska kuitenkin vain hyvin harvat ampujat pystyvät 
asettamaamme 180 pisteen tavoitteeseen, on selvää, että ratkaisevaa osaa siinä, 
pystyykö sotilaskiväärillä ampuja 180 pisteen tulokseen  tai ei, ei näyttelekään, 
"klassilliseen" ampumakoulutukseen kuuluneet ja sen huomattavimman osaa 
muodostaneet "varma käsi ja tarkka silmä" vaan se seikka, onko kasa keskellä taulua 
tai ei. Ja kasat eivät siirry keskelle taulua, hengittäköön ampuja kuinka syvään tahansa 
ja liipaiskoon hän kuinka levollisesti tahansa pitkään ja huolellisesti tähtäämänsä 
laukauksen. 
 
Kasan paikka taululla riippuu siitäkuinka taitava ja älykäs oman ammuntansa 
tulenjohtaja ampuja on. On siis erittäin tärkeätä, että tätä tulenjohtoa, s.o. kasan 
siirtämistä keskelle taulua, määrätietoisesti opiskellaan ja käytännössä harjoitellaan. 
Ei myöskään saa tulla kysymykseen, että häviämme kilpailun kokeneelle ampujalle, 
jonkun sellaisen teknillisen seikan tietämättömyyden takia, jonka seikan oppimiseen 
meillä on ollut aivan yhtä hyvät edellytykset, kuin kilpailun voittajallakin. 
 

 
 
Edellä olevassa piirroksessa on ampumatauluun merkitty hajontakuvio eli kasa, joka 
antaa 127 pistettä tulokseksi. Piirroksessa oleva käyrä osoittaa mitenkä pistemäärä 
muuttuu, kun kasaa siirretään muotoaan muuttamatta pitkin talun halkaisijaa. 
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Huomaamme, että kasa, joka oikealla paikallaan kelpaa vaikka maailmanmestarille, 
hädintuskin riittäisi tavalliseen I lk:n ampujamerkkiin, jos se siirretään vain 10 cm 
sivulle. 
 
Johtuen siitä, että ampujan käyttämissä välineissä on aina jonkin verran 
virheellisyyksiä ja siitä, että ilma aiheuttaa luodille sen lentäessä pieniä poikkeamia, 
eivät laukaukset, jotka ampuja on täysin virheettömästi toinen toisensa jälkeen 
ampunut, iske taulussa samaan pisteeseen, vaan hajaantuvat iskemäkuvioksi määrätyn 
pisteen ympärille. Tätä pistettä nimitetään iskemäkeskipisteeksi. 
 
Kun on ammuttu parikymmentä laukausta käsittävän sarjan kasa, on siitä helppo 
määrätä varsin suurella tarkkuudella iskemäkeskipisteen sijainti hajonnan 
säännönmukaisuuden tähden. Vedetään vaakasuora viiva, jonka ylä- ja alapuolella on 
yhtä monta iskemää. Samoin vedetään pystysuora viiva, jonka vasemmalla ja oikealla 
puolella on yhtä monta iskemää. Näiden molempien viivojen leikkauspisteessä on 
iskemäkeskipiste. 
 
Käytännöllisessä ampumatoiminnassa on meillä kuitenkin vähän iloa siitä, että 
tiedämme sarjamme iskemäkeskipisteen sijainnin. Oppia ja kokemusta siitä kyllä 
saamme. Ampumakilpailussa on meidän määritettävä iskemäkeskipiste jo 
koelaukausten aikana niin, että saamme sen siirretyksi taulun keskelle jo ennen 
ensimmäistä kilpailulaukausta, ettei korvaamattomia pisteitä menisi hukkaan. 
 
Ampujan on syytä tarkoin selvittää itselleen, kuinka vaikeata ja suorastaan 
mahdotonta on iskemäkeskipisteen tarkka määrittäminen parin kolmen iskemän 
perusteella. 

 
 
Piirroksessa on oikeassa alakulmassa eräs koneesta ammuttu 20 laukauksen 
hajontakuvio, jonka iskemäkeskipiste on ristikossa. Kolme muuta kuvaa esittää 
kolmea kolmen perättäisen laukauksen ryhmää samasta ammutusta konesarjasta. 
Kaikissa neljässä kuviossa on iskemäkeskipiste todellisuudessa samassa paikassa 
ristikon keskellä. Kolmen laukauksen ryhmiin on merkitty mustilla pisteillä niistä 
määritetty iskemäkeskipiste, jona on pidetty iskemien painopistettä. 
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Huomaamme, että hajonnan säännönmukaisuus ei pääse vaikuttamaan laukausluvun 
ollessa pienen. Opimme tästä, ettei ole olemassa mitään järkevää perustetta sille, että 
esimerkiksi  3:n iskemän hajontakuviosta mitataan tarkoilla mittauksilla niiden 
painopiste, koska todellinen iskemäkeskipiste saattaa kuitenkin huomattavastikin 
poiketa määritellystä. Johan koulussakin opetetaan, ettei pidä numerolaskuja laskea 
tarpeettoman pitkälle. Edelleen huomaamme, että mahdollisuutemme riittävällä 
tarkkuudella määrittää iskemäkeskipiste kasvaa huomattavasti laukausluvun vähänkin 
suuretessa. 
 
Kuten jäljempänä tulemme huomaamaan, on sotilaskiväärillä ampujalla erittäin hyvät 
mahdollisuudet siirtää iskemäkeskipiste täsmälleen taulun keskelle, jos vaan 
iskemäkeskipisteen sijainti varmuudella tunnetaan. 
 
Näin ollen on edullisinta ampua kaikki sallitut koelaukaukset yhtenä sarjana, ja näiden 
perusteella määrittää iskemäkeskipiste sekä suorittaa tähtäinlaitteiden korjaukset. Vie 
ehdottomasti huonompaan tulokseen sellainen menettely, jonka usein voi 
ampumaradalla todeta, että tähtäinlaitetta siirrellään jokaisen koelaukauksen jälkeen, 
jolloin todellisen iskemäkeskipisteen sijainti saattaa olla hyvinkin epävarmasti 
tiedossa vielä kilpailusarjaa aloitettaessakin. edellytyksenä tällöin luonnollisesti on, 
että jokainen koelaukaus on taulussa. eihän iskemäkeskipiste selviä taulusta 
ohiammutuista laukauksista. Oletamme tässä, että ampuja on sen verran harjaantunut 
ja huolellinen aseenkäyttäjä, ettei hän ammu taulusta ohi. 
 

 
Esimerkki pienoistaulusta: 

Kivääri m/28-30 tähtäimen asetusmittarin takapuoli 
Riittää kun ampuja, ammuttuaan kaikki sallitut koelaukaukset ja merkittyään ne 
huolellisesti edessään olevaan pienoistauluun, silmämääräisesti määrittää niiden 
iskemäkeskipisteen harkiten samalla, onko olemassa mitään seikkoja, jotka olisivat 
vaikuttaneet siihen, että laukaukset, tai jokin niistä on siirtynyt johonkin suuntaan 
todellisesta iskemäkeskipisteestä, jolloin harkinnan tulos voidaan varovaisesti 
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huomioida iskemäkeskipistettä määritettäessä. Iskemäkeskipisteen määritys on 
vaikein este pyrkiessämme tavoitteeseemme. Sitä on lakkaamatta harjoitettava ja 
tutkiskeltava. Siinä on vaikea saavuttaa vanhemman mestarin taito ja kokeneisuus. 
 
Kun ampuja on saanut iskemäkeskipisteen määritellyksi koelaukaustensa perusteella, 
on hänen se siirrettävä taulun keskelle. Lähdemme siitä, että iskemäkeskipistettä 
taulussa siirretään tähtäinlaitteiden korjauksilla, mutta tähtäyspiste pidetään 
hievahtamattomana. Voimme tietenkin näinkin tehdä mutta tähtäyspisteen siirto 
johonkin epäedulliseen tai epämääräiseen paikkaan huonontaisi ampumatulosta niin 
paljon, että tavoitteemme jäisi saavuttamatta. Kasa on siirrettävä päästämättä sitä 
suurenemaan. 
 
Iskemäkeskipisteen siirto on hyvin helppoa, kun ammutaan meikäläisillä 
sotilaskivääreillä m/39 ja m/28-30. On vain tarkoin tunnettava niiden tähtäinlaitteiden 
rakenne. Siirrossa erotamme kaksi eri siirtosuuntaa; siirto korkeussuunnassa ja siirto 
sivusuunnassa. 
 
Iskemäkeskipisteen siirto korkeussuunnassa tapahtuu tähtäimen avulla. Molemmissa 
edellä mainituissa kiväärimalleissa on rakenteeltaan samanlainen tähtäin, vaikkakin 
itse tähtäinkorotukset ja välihammasten luku täysien satojen välillä hieman eroavat 
toisistaan. 
 
Alempana olevasta taulukosta ilmenee, paljonko iskemäkeskipiste nousee 300 m 
etäisyydellä olevassa taulussa, kun tähtäintä siirretään perusasennosta (=150 m) 
hammasväli kerrallaan kummassakin kiväärimallissa. 

 
Tähtäimen korotuksen vaikutus 300 m etäisyydellä olevassa taulussa ilmenee 
havainnollisesti seuraavassa piirroksessa. Jos tähtäimen ollessa perusasennossa 
(=150m) iskemäkeskipiste sijoittuu aivan taulun rengastuksen alareunaan, näkyy 
kuvasta, mihin iskemäkeskipiste sijoittuu tähtäimen asettimen ollessa eri asennoissa. 
Nuoren ampujan on syytä erityisesti huomata edellä oleva jos-lause, että hän saisi 
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asiasta oikean kuvan. Riippuen kiväärin tarkkuutuksesta, ampujasta, valoisuudesta ja 
säästä iskemäkeskipiste sijoittuu taulussa ylemmäksi tai alemmaksi. Eri 
tähtäinasennoista ammuttujen iskemäkeskipisteiden keskinäinen asema pysyy 
kuitenkin toisiinsa verrattuina täsmälleen samana.  
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Kivääri m/28-30 tähtäimen vaikutus 300 m etäisyydellä  

olevassa kansainvälisessä ja rintarengastaulussa 
 

Se tähtäintangon lovi, mihinkä asetin on siirrettävä siitä lovesta, missä asetin oli 
koesarjaa ammuttaessa, voidaan kätevästi määrittää tähtäinmittarilla. 
 

 
 

Skohan kiväärin m/28-30 tähtäimen asetusmittari 
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Yksinkertainen mittarimalli, jonka kuka hyvänsä voi edelläesitetyn perusteella omaa 
kivääriään varten laatia, on esitetty seuraavassa piirroksessa. Mittarin reunaan on 
piirretty tähtäinasteikon lovet. Lovien keskinäinen asema ei kuitenkaan ole sama kuin 
kiväärin tähtäintangossa, vaan on se aikaisemmassa piirroksessa olevien 
iskemäkeskipisteiden mukainen. Mittakaavan tulee vastata sen pienoistaulun 
mittakaavaa, joka ampujalla on ampumapaikalla ja johon hän huolellisesti näytön 
perusteella merkitsee iskemät. 
 

 
 

Piirroksen osoittamassa esimerkissä oli koelaukaukset ammuttu tähtäimenasettimen 
ollessa asennossa, joka vastaa tasan 300 m ampumaetäisyyttä. Piirroksesta näemme, 
että tähtäintä on siirrettävä 4 hammasta, jotta iskemäkeskipiste nousisi oikealle 
korkeudelle. Iskemäkeskipistettä on nostettava noin 4 rengasta = 200 mm. Sekä 
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esitetystä numerotaulukosta että aikaisemmasta piirroksesta voimme myös todeta, että  
määritetty tähtäimen siirto nostaa iskemäkeskipistettä halutun määrän. 
 
Esitetty siirtotapa on yksinkertainen ja täsmällinen. Nuoren sotilaskivääriampujan on 
syytä tehdä se itselleen ehdottoman selväksi. Ampumisessa riittää kyllä omat 
vaikeutensa niin, ettei meillä ole varaa menettää kalliita pisteitä ja mahdollista voittoa 
sellaisen seikan tähden, minkä varmasti voimme oppia ja varmuudella hallita. 
Nuorikin ampuja voi tähtäimen asettelussa helposti päästä samaan tarkkuuteen kuin 
kokenutkin ampuja. Tämä mahdollisuus on myös viimeistä piirtoa myöten täytettävä, 
jolloin olemme astuneet aimo askelen kohti sotilaskiväärin maailmanmestaruutta. 
 
Iskemäkeskipisteen siirto sivusuunnassa on yhtä helppoa täsmällisesti suorittaa kuin 
korkeussuunnassakin. Lisäksi siihen ei tarvita mitään apuvälineitä. 
 
Meikäläisen sotilaskiväärin ollessa kyseessä tapahtuu iskemäkeskipisteen siirto 
sivusuunnassa jyvän avulla. Tähtäyspistettä emme muuta, vaan pidämme sen 
järkähtämättömästi samana koko kilpailun ajan. 
 
Sotilaskivääreissä m/39 ja m/28-30 on täsmälleen sama jyvälaite. Siinä voidaan siirtää 
jyvää sivusuunnassa kiertämällä taltalla siirtoruuveja. Itse jyvälaite on niin rakennettu, 
että siirron suuruuden määrittäminen on hyvin helppoa. 
 
Kuten edellä jo sanottiin, on kansainvälisen 300 m taulun rengasväli 5 cm. Jyvän ja 
tähtäimen välin ollessa lähes 60 cm, voimme helposti laskea, että iskemäkeskipisteen 
siirtämiseksi yhden rengasvälin jyvää on siirrettävä 0,1 mm. Jotta tämä olisi helppoa, 
on siirtoruuvin nousuksi otettu 0,8 mm, mistä on seurauksena, että jyvä siirtyy 1/10 
mm kun siirtoruuvia kierretään 1/8 kierrosta. 
 
Kiertämisen täsmentämiseksi on vasemman puoleisen siirtoruuvin kannan ympärille 
lyöty 8 pistettä. 
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Kiertämällä siirtoruuvia niin paljon, että talttauran pää kiertyy yhden pistevälin, 
siirtyy jyvä 1/10 mm ja iskemäkeskipiste vastaavasti yhden rengasvälin 300 m 
etäisyydellä olevassa maalitaulussa. 
 
Ilman muuta on selvää, että nuoren ampujan on lisäksi selvitettävä itselleen täysin 
selväksi, milloin jyvää on siirrettävä oikealle ja milloin vasemmalle. jos 
iskemäkeskipiste on oikealla puolella, on jyvääkin siirrettävä oikealle, jotta 
iskemäkeskipiste siirtyisi vasemmalle. 
 
Se, missä järjestyksessä ja mihin suuntaan ruuveja on kierrettävä, jotta jyvä saataisiin 
siirtymään haluttuun suuntaan, on asia, joka parhaiten selviää kiväärin jyvälaitetta 
tarkastaen. Molemmat siirtoruuvit ovat tavallisia oikeakätisiä ruuveja, jotka kiertyvät 
auki ja kiinni kuten ruuvit yleensä. Kun tämän muistamme ja lisäksi tiedämme, että 
jyvä on jyvälaitteessa molempien siirtoruuvien välissä, on jyvän siirto helppoa. Jyvän 
siirtämiseksi on vain toista ruuvia kierrettävä edeltä auki ja toista perässä kiinni. 
 
Kun nuori kivääriampuja on jyvän sivusiirrot itselleen selvittänyt ja pystyy 
hallitsemaan iskemäkeskipistettä sivusuunnassa, on hän jälleen astunut pitkän 
askeleen vanhojen kilpaveikkojensa tasalle, ja mestaruuden tavoite alkaa samalla 
häämöittää. 
 
Jos samassa ampumakilpailussa kaksi ampujaa ampuu täsmälleen sellaisen kasan kuin 
ensimmäisessä piirroksessa on esitetty ja toinen saa sillä 180 pistettä, kun taas toinen 
saa tyytyä esimerkiksi 160 pisteeseen, ovat nämä molemmat ampujat itse teossa 
ampuneet yhtä hyvin. Heidän silmänsä tarkkuudessa ei ole ollut eroa. kädet eivät ole 
vapisseet. Asento on pysynyt koko kilpailun ajan järkähtämättömästi saman. Liipaisut 
ovat tapahtuneet rauhallisesti hengittäen ja nykäisyttä. – Toiselta on vaan puuttunut 
hyvä tulenjohtaja, joka olisi sijoittanut kasan paikoilleen. 
 
Kokemus osoittaa, että pienen kasan ampuminen on suhteellisen helppoa, toiselta 
puolen tulenjohto ei vaadi varsinaista ampumataitoa ja fyysillistä kuntoa, vaan on 
teknillinen toimenpide. Keskittymällä määrätietoisesti kivääriammunnan teknilliseen 
tulenjohtopuoleen, mikä huolimatta sen suuresta merkityksestä on nuorenkin ampujan 
helposti opittavissa, ei tie maailmanmestaruuden huipulle olekaan ehkä enää nuorelle 
terveelle miehelle mahdoton kulkea. 
 
Sotilaskivääriammunnassa on kyettävä jakaantumaan ikäänkuin kahdeksi ihmiseksi. 
 
Toinen näistä tekee valppaasti havaintoja, arvioi mahdollisuuksia, tarkkailee säätä ja 
korjailee iskemäkeskipisteen sijaintia. 
 
Toinen taas sen kun ampuu. Ei ajattele tulosta, vaan mistään välittämättä pudottelee 
järkähtämättömällä rauhallisuudella laukauksen toisensa jälkeen. 
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N. Talvenheimo: Sotilaskiväärit m/28-30 ja m/39 
(Ampujain lehti Nro 5, toukokuu 1950) 

 
 
Meillä on käytössä pääasiallisesti kaksi sotilaskiväärimallia, jotka kumpainenkin ovat 
kehitetyt alkuperäisestä 3''' kivääristä m/91. Vanhempi kiväärimalli, jota ei enää 
valmisteta, on nimeltään m/28-30 ja uusi malli m/39. Kivääri m/28-30 on 
urheiluampujillemme hyvin tuttu ase, joka edelleenkin on yleisimmin käytössä. 
Maailmanmestaruuskilpailuissa Helsingissä v. 1937 oli ainoastaan tämä kiväärimalli 
käytössä ja se sai erinomaisen tarkkuutensa ansiosta ulkomaalaistenkin kilpailijoiden 
jakamattoman tunnustuksen. Näissä kilpailuissa saavutettiinkin sotilaskiväärillämme 
uudet maailmanennätykset kaikissa muissa sotilaskivääriammunnoissa paitsi pystystä, 
jonka ruotsalaisella sotilaskiväärillä ammuttu ennätys jäi voimaan vain yhtä pistettä 
parempana. 
 
Uusi kiväärimalli m/39 on urheiluampujillemme vielä verrattain outo ja siitä syystä 
lienee tässä paikallaan vertailla näiden kahden kiväärimallin ominaisuuksia toisiinsa 
urheiluampujan näkökulmasta katsottuna. 
 
Ulkönäöltään eroaa m/39 entisestä lähinnä pistooliperällä varustetun tukin ja 
uusimallisten siderenkaiden takia. Piippu on jonkunverran keveämpi ja jyväjalka on 
13 mm taaempana piipun suusta kuin m/28-30 kiväärissä. Tähtäimet ovat 
molemmissa malleissa samanlaiset. Oleellisemmat, ampumaominaisuuksiin 
vaikuttavat eroavaisuudet ovat kuitenkin piippujen sisämitoissa: 
 
Kiväärin m/28-30 piipun sisämitat ovat seuraavat: 

• Rihlan harja-läpimitta (pieni kaliiperi) mittarajoissa 7,59-7,63 mm. 
• Rihlan pohja-läpimitta (suuri kaliiperi) mittarajoissa 7,83-7,87 mm. 
• Rihlan nousu (yhden rihlankierroksen pituus) mittarajoissa 260 mm. 
• Luodin ylimenokohdan (välikartion) alkuläpimitta mittarajoissa 7,86-7,90 

mm ja on ylimenokohta suora kartio, jonka pituus on 15 mm. 
 
Kivääri m/39 vastaavat mitat ovat seuraavat: 

• Rihlan harja-läpimitta mittarajoissa 7,59-7,63 mm. 
• Rihlan pohja-läpimitta mittarajoissa 7,88-7,92 mm. 
• Rihlan nousu 240 mm. 
• Luodin ylimenokohdan alkuläpimitta mittarajoissa 7,98-8,02 mm ja on 

ylimenokohta suora kartio, jonka pituus on 24 mm. 
 
Piippujen sisämittojen keskimääräiset väljyyserot ovat siis seuraavat: 

• Kiväärinpiipussa m/39 on rihlan pohjakaliiperi 0,05 mm väljempi kuin 
m/28-30 piipussa; 

• Ylimenokohdan alkuläpimitta 0,12 mm väljempi ja ylimenokartio 9 mm 
pidempi; 

• Rihlan nousu on 20 mm lyhyempi. 
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Piippujen sisämittojen eroavaisuudet aiheuttavat sen, että kumpainenkin kivääri 
käydäkseen mahdollisimman tarkasti, vaatii oman patruunansa. Kiväärissä m/28-30 
käy parhaiten patruuna, jonka luodin paksuus on 7,83-7,85 tai 7,85-7,87 mm, luodin 
paino 12 g ja luodin nopeus V25=730-740 m/sek. Patruuna onkin ampujillemme tuttu 
torpeedoluotipatruuna, jonka luoti on joko Lapuan D-46 tai Sakon 108A. Ruuti on 
Vihtavuoren L-17, panoksen ollessa 2,75-2,80 g. 
 
Kiväärissä m/39 käy tarkasti ainoastaan luoti D-166, jonka läpimitta on 7,84-7,88 mm 
ja paino 13 g. Ruuti on Vihtavuoren erikoisruutia raskasta luotia varten, panoksen 
ollessa 2,85-2,90 g. Luodin nopeus V25=690-710 m/sek. 
 
Tietenkin voidaan kiväärissä m/39 käyttää kaikkia samoja patruunalaatuja kuin 
kiväärissä m/28-30, mutta parhaat tulokset saavutetaan vain patruunalla, jossa on luoti 
D-166, jolle tämän kiväärin piippu on mitoitettu. Jos kummassakin kiväärimallissa 
käytetään niihin tarkoitettuja patruunoita, ovat ne ampumatarkkuuteensa nähden 
suunnilleen saman arvoiset. 
 
Pistooliperällä varustettu m/39 tukki on ampujalle mukavampi etenkin pystystä ja 
polvelta ammuttaessa, mutta mitään muita etuja ei tämä ase entiseen verrattuna 
urheiluampujalle tarjoa. Niitä syitä, jotka aiheuttivat m/39 piipun sisämittoihin 
tälläiset, ehkä käsittämättömiltä tuntuvat muutokset, ei ole tässä yhteydessä 
tarpeellista käsitellä. 
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L. Railio & I. Ståhle: Tähtäysneuvoja nuorille, aloitteleville 

ampujille (Ampujain Kalenteri I.1937) 
 
Tähtäyksellä ymmärrämme jyvän tarkkaa sovittamista hahloon ja samanaikaista 
suuntaamista maalia kohti. Kun ammutaan siltä etäisyydeltä, jolle tähtäin on asetettu, 
tulee jyvän kärjen olla samassa tasossa kuin hahlon yläreunat. 
 
Tätä sanomme "tasajyvällä" tähtäämiseksi. Jos kivääri on tasajyvällä kohdistettu ja 
tähtäämme karkealla jyvällä (jyvän kärki on ylempänä kuin hahlon yläreunat), on 
osuma ylhäällä ja hienolla (jyvän kärki on hahlon pohjassa) tähdätessämme 
löydämme osuman alhaalta. Kivääri, joka on valmistettu suurriistan metsästämiseen, 
kohdistetaan normaalietäisyydeltä jonkin verran karkealla jyvällä. 
 
Tähtäämisen helpottamiseksi käytetään usein diopteria, jonka avulla voimme helposti 
kohdistaa sekä jyvän että hahlon oikeaan korkeus- ja sivuasentoon. Diopteria saattaa 
myös käyttää ilman hahloa. Diopterin kanssa käytetään silloin tolppa- tai rengasjyvää 
renkaalla varustetuin suojuksin. Tässä tapauksessa on tolppajyvän yläreuna tai 
rengasjyvä sovitettava keskelle diopterin näkökenttää ja tähdättävä, riippuen 
tottumuksesta, joko keskelle maalia tahi maalin alareunaan. Jos kivääri ja samalla 
tähtäyslinja kallistuu vasemmalle seuraa osuma vasemmalle, päinvastaisessa 
tapauksessa menee laukaus oikealle. Sitäpaitsi menee laukaus alas riippuen siitä, että 
jyvän kärki painuu alas. 
 
Ellei jyvä tähdätessämme ole keskellä hahloa, vaan on lähempänä oikeaa tai vasenta 
reunaa, puhumme "litistyneestä" jyvästä. Tässä tapauksessa menee laukaus oikealle 
tai vasemmalle riippuen siitä, mille puolelle jyvä on litistynyt. 
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Valosuhteittein vaikutusta tähtäämiseen aliarvioimme usein. Pimeässä metsässä, 
hämärässä tai muuten epäedullisen sään vallitessa (esim. maastoammunnan aikana) 
näkyy jyvä huonommin. Erehdymme silloin helposti käyttämään karkeaa jyvää ja – 
laukaus menee ylös. Jos aurinko valaisee kirkkaasti sivulta, näyttää se puoli jyvää, 
joka on aurinkoon päin, suuremmalta kuin jyvän toinen puoli. seurauksena tästä on, 
että siirrämme valaistun puolen lähemmäksi hahlon keskustaa, jyvä litistyy jyvän 
varjossa olevan sivun puolelle. Laukaus menee silloin auringon valaistessa 
vasemmalta oikealle ja päinvastoin. Jos valaistus lankeaa jyvälle suoraan ylhäältäpäin, 
ammumme alas. Kiväärejä kohdistettaessa pyritään välttämään kirkkaan valaistuksen 
vaikutusta varjostamalla ampumapaikan.  
 
Huomaa kiväärin kohdistamismenetelmä kenttä- ja maastoammuntaa varten. 
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L. Railio & I. Ståhle: Neuvoja ammuntaa varten 
avotähtäimin varustetulla kiväärillä (Ampujain Kalenteri I.1937) 
 
1. Pidä kiväärisi hyvässä kunnossa. katso, että puhdistuspuikko on ehyt, että liipasin 
kestää 2 kg painon ja että lukossa on sama numero kuin kiväärissä. Mennessäsi 
radalle kiinnitä kivääriisi suunsuojus, ettei piippuun pääse pölyä tai muita 
vahingollisia aineita. 
 
2. puhdista kiväärisi ennen kilpailua niin, että sen piippu on varmasti puhdas. Älä 
pane öljyä piippuun ammunnan jälkeen ennenkuin se on jäähtynyt. 
Nokea jyvä, ja tähtäin sekä niiden ympäristö siten, ettei mikään piipusta tuleva 
valonheijastus voi tehdä kiusaa. tarkasta, ettei jyvän kanta tai piipun suun ympärystä 
ole öljyinen. 
 
3. Tee ampumapaikka sopivaksi. Katso, että patruunat ovat sopivia. Ota esille 
jyvänsiirtäjä ja ruuvitaltta sekä käytä niitä oikealla tavalla. 
 
4. Pidä ennen kilpailua pieni ajatteluhetki. Ajattele seuraavia asioita: Millainen sää on 
tänään? Mistä tuulee? Onko sää kirkas vaiko pilvinen? Missä ammuin viimeksi ja 
miltä etäisyydeltä? Kuinka asetin tähtäimen silloin? Huomioi tarkoin nämä seikat 
ennen ensimmäistä koelaukausta Näin menetellen voit jo ensimmäisten koelaukausten 
avulla päästä "asiaan sisälle" ja voit sitten paremmin tarkistaa seuraavat 
koelaukaukset. Ampuja ei koskaan voi saavuttaa hyvää tulosta, ellei hän 
koelaukauksien avulla ole oikein tarkkuuttanut kivääriään. 
 
5. Tarkkuuta aina kiväärisi tasajyvällä niin, että tähtäyspiste on kuvion alla. Muista 
joka kerran kun kohotat kiväärisi: tasajyvä. Varo karkeata tai hienoa jyvää. Tarkan 
tasajyvän käyttö on hyvän tuloksen ensimmäinen ehto. 
 
6. Ammu hitaasti. Älä hätäile. Älä anna kilpailun mennä hukkaan oman 
huolimattomuutesi tähden. 
 
7. Ota aina sama asento joka laukauksella. Katso, että hihna on aina samalla paikalla. 
Älä koskaan muuta vasenta kyynärpäätäsi ammunnan aikana. Koeta aina saada sama 
ote kivääristä. 
 
8. Älä anna koskaan yhdenkään laukauksen mennä huolimattomasti. Jos "väreilee" 
etkä näe selvästi tähtäintä ja jyvää, laske kivääri alas! Ota patruuna pois ja lataa sitten 
toistamiseen uudelleen. 
 
9. Tarkista kiväärisi 150 m:n kenttäammunnassa siten, että koelaukaukset ovat 
yläkymppejä tai yhdeksikön renkaassa ylhäällä. sarjan osumakuvio on säännöllisesti  
alempana kuin koelaukaukset. Suorita aina ennen ammuntaa koelataus, jotta pääset 
selville patruunien sopivuudesta. 
 
10. Mene ampumaan ampuaksesi hyvin, mutta älä makaa ja ajattele palkintoja ja 
pokaaleita. Älä kadota hyvää tuultasi huonon laukauksen kautta, vaan paranna sitä 
useilla hyvillä laukauksilla. Ole aina hyvällä tuulella ja hyvä toveri toisten ampujien 
kanssa. Hyvän ampujan tulee olla rauhallinen ja muille esimerkillinen.
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Etäisyyden arviointi jyvän avulla 
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Kiväärin m 39 ominaisuuksista  
(Lähde: Ohjeita ampumakouluttajille kivääriperusampumakoulutusta varten, Pääesikunta, Jalkaväkiosasto, 1949) 
 
 
Kiväärit mallia 39 ovat uusina ennen niiden käytäntöön ottoa huolellisesti tarkkuutetut 
niitä valmistavissa asetehtaissa. Pyrkimyksenä on tällöin ollut 
a) saada kiväärit tarkkuutukseltaan keskenään samanlaisiksi, 
b) saada tarkkuutus sellaiseksi, että suuren ampujajoukon ampuessa tasajyvällä samaa 
maalia keskimääräinen iskemäkeskipiste sijoittuu edullisimpaan kohtaan maalissa ja 
c) pysyttää tarkkuus vuodesta vuoteen samana so. eräänlaisena 
standarditarkkuutuksena. 
 
Tehtaan tarkkuuttamassa kiväärissä osoittaa jyväjalan etupintaan lyöty piirto jyvän 
oikean sivuasennon. 
 
Jyvä 
 
Jyvän harjan yläpinnan takaosaan on lyöty kaksinumeroinen luku, esim. 78, joka 
osoittaa jyvän toimivan osan so. jyvänjalasta esiinpistävän osan korkeutta, joka 
esimerkissä mainitussa tapauksessa on 7,8 mm. Sama numero on lyöty piippuun, sen 
yläpintaan jyvänjalan taakse. 
 
Kaikki varajyvät ovat valmiiksi numeroidut niiden korkeutta osoittavalla numerolla. 
Samoin kussakin jyvässä, sen etupinnassa valmiiksi lyötynä on sivupiirto, joka on 
tarkasti keskellä jyvää. Näin ollen voidaan kivääriin tarvittaessa vaihtaa toinen jyvä 
piipussa olevan jyvänumeron mukaan ja asettaa se oikeaan sivuasentoon  jyvänjalassa 
olevan sivupiirron mukaan, jolloin jyvä on alkuperäistä tarkkuutusta vastaavassa 
asennossa, vaikka uutta tarkkuutusammuntaa ei olekaan suoritettu. 
 
Iskemäkeskipisteen siirto tähtäimen ja jyvän avulla on hyvin helppoa kun vain tuntee 
kiväärin rakenteen ja osaa käyttää tätä hyväkseen. Tehtävä ei vaadi sellaista taidollista 
harjaantumista, kuin mitä itsessään hyvinkin vaikea "kasan" ampumisen taito vaatii. 
 
Korkeussuunnassa siirretään iskemäkeskipistettä kiväärin m 39:n ollessa 
kysymyksessä tähtäimen avulla, sivusuunnassa jyvän siirrolla. 
 
Iskemäkeskipisteen siirto korkeussuunnassa 
 
Kiväärin m 39:n tähtäimen rakenne on sellainen, että ampuja voi antaa hahlolle 
käytännöllisesti katsoen minkä korotuksen tahansa olematta sidottu täysiin satoihin 
metreihin, kuten on laita sotilaskivääreissä yleensä. Sen erikoisominaisuutena on 
tähtäinrungon suorat (muissa sotilaskivääreiussä käyrät) liukupinnat, joista on 
seurauksena, että matka-asteikko tähtäimen tangossa ei ole tasainen vaan suppeneva. 
Pienehköillä etäisyyksillä (alle 400 m) on asettimen liike suhteellisesti pitkä täysien 
satojen metrien välillä, mikä on ampujan kannalta edullista, koska hän useimmiten 
ampuu juurei näiltä etäisyyksiltä. Täysien satojen metrien välillä on tähtäystangossa 
välilovet, niin monta kuin väliin mahtuu, joten hahlolle voidaan antaa lyhyillä 
ampuetäisyyksillä hyvinkin pieniä korotuksia. 
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Kiväärin m 39:n hahlon ja jyvän välinen etäisyys on sellainen, että jos hahloa 
korotetaan 0,1 mm iskemäkeskipiste nousee 300 m etäisyydellä olevassa taulussa 50 
mm eli yhden renkaan verran (ei aivan, mutta käytännöllisesti pyöristettynä). 
 
Tähtäimen korotustaulukko 
 
Seuraavasta taulukosta ilmenevät tähtäimen hahlon korotukset asettimen siirtyessä 
lovi lovelta tähtäimen perusasennosta 600 metriin asti. 
 
Taulukkoon on valmiiksi laskettu kutakin korotusta vastaava iskemäkeskipisteen 
nousu 50, 100, 150 ja 300 metrin etäisyyksien päässä olevassa maalitaulussa. 
 
Taulukkoon on vielä merkitty tähtäimen valmistuksessa sallitut poikkeamat. Ne 
antavat käsityksen siitä kuinka suurella huolella ja tarkkuudella tähtäimet ovat 
valmistetut. 
 
 
Tähtäi-  Hahlon      Sallittu Tähtäimen siirron aihettama iskemä- 
men   nousu      valmis- keskipisteen nousu mm 
asento  mm       tustole- 
         ranssi 50 m  100 m  150 m            300 m 
         mm 
150     -     -         -             -     - 
   -  0,06       5    10    16    31 
   -  0,13     11    22    34    68 
200  0,20 +/- 0,02      17    34    52  104     
   -  0,27     24    48    72  141 
   -  0,34     29    59    89  177 
   -  0,41     36    71  107  214 
   -  0,48     41    83  125  250 
   -  0,55     48    96  144  287 
   -  0,62     54  108  162  323  
   -  0,70     61  122  183  365 
300  0,79 +/- 0,05    68  137  206  412 
   -  0,88     77  153  230  459 
   -  0,97                  84  168  253  506 
   -  1,08                  94  188  282  563 
   -  1,20   104  208  213  626 
   -  1,33   116  231  347  694 
   -  1,47   128  256  384  767 
400  1,62 +/- 0,06  141  282  423  845 
   -  1,78   155  310  465  929 
   -  1,95   169  339  509             1017 
   -  2,13   185  370  555             1111 
   -  2,34   203  407  610             1221 
500  2,59 +/- 0,08  225  450  675             1351 
   -  2,90   252  504  756             1513 
   -  3,26   283  567  850             1701 
600  3,69 +/- 0,10  321  642   962             1925 
 
Taulukosta saadaan kysymykseen tulevat tähtäimen siirrot seuraavasti: 
 
Oletetaan, että ampuja on ampunut 150 m:n etäisyydeltä päärengastauluun 3 
koelaukausta. Tähtäin on ollut asennossa 2,6 (so. 6:nnessa välihampaassa yli 200 m 
vastaavan asennon). Kun iskemäkeskipiste on määritetty, havaitaan, että se on 1½ 
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rengasta (=75 mm) liian korkealla. Taulukosta näemme, että tähtäin on asetettava 
asetettava asentoon 2,2 (so. toiseen välihampaaseen yli 2:n), jotta iskemäkeskipiste 
laskeutuisi oikealle korkeudelle.  
 
(Ohje: Katso taulukosta tähtäinasetuksen ja ampumamatkan kohdalta 
iskemäkeskipisteen nousulukema (tässä tapauksessa 162 mm) ja vähennä siitä (tässä 
tapauksessa) tähtäimen siirtotarve mm:einä (esimerkki-tapauksessa 75 mm), jolloin 
saadaan se nousulukema, jolla iskemäkeskipiste siirtyy oikealle korkeudelle (siis 162 
mm-75mm= 87mm). Kun taulukosta etsitään ampumamatkaa vastaavasta sarakkeesta 
vastaava nousulukema, löydetään tähtäimen oikea asetus (tässä tapauksessa 2,2).) 
 
Tähtäinmittari 
 
Jotta tähtäimen siirtron määrittäminen ampumapaikalla kävisi nopeasti, on jaettu 
kivääriampumakoulutuksessa käytettäväksi kiväärin m 39:n tähtäinmittari, jonka 
etusivu ilmenee kuvasta : 
 

 
 
 
 
Tähtäinmittari on pyöreä pahvilevy, jonka etupuolelle keskelle on pyöriväksi 
kiinnitetty toinen pienempi pyöreä levy. Isomman levyn ulkokehällä on kaksi 
asteikkoa, joista ulommassa on 150 m etäisyydellä olevan taulun renkaat ykkösestä 
ylhäältä ykköseen asti alhaalla, kympin ollessa mustan. Sisempi asteikko on muuten 
samanlainen, mutta renkaat siinä puolta pienemmät, vastaten 300 metrin etäisyydellä 
olevaa maalitaulua. (Todellisuudessa on sekä 300 metrin että 150 metrin tauluissa 
sama rengastus rengasvälin ollessa 50 mm). Pienemmän pyörivän pahviympyrän 
ulkokehällä on merkittynä tähtäintangon asetuslovet 150 m:n perustähtäimestä 600 
metrin tähtäimeen asti. 
 
Tähtäinmittarin käyttöohje: 
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 Mittari otetaan vasempaan käteen niin, että musta kympin kohta on suoraan 
vasemmalla.  
 Se tähtäimen lovi, jossa asetin on ollut ammuttaessa kierretään sille kohtaa 
ampumaetäisyyttä vastaavaa rengasasteikkoa, johon iskemäkeskipiste on saatu. 
 Mustan kympin keskikohdalla on se tähtäimen asetuslovi, johon tähtäin on 
siirrettävä iskemäkeskipisteen saamiseksi oikealle korkeudelle. 
 
(Tarkemmat ohjeet kivääri m/28-30:n tähtäinmen asetusmittaria koskevassa luvussa). 
 
Iskemäkeskipisteen siirto sivusuunnassa 
 

 
 
Iskemäkeskipisteen siirto sivusuunnassa on helpompaa kuin korkeussuunnassa, koska 
siirron määrittämiseen ei tarvita taulukkoa tai mittaria. Yllä olevassa kuvassa on 
kiväärin malli 39 jyvälaite vasemmalta takaviistosta nähtynä ja seuraavassa kuvassa 
takaapäin nähtynä ja leikattuna sekä ruuvit uloskierrettynä. 
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Jyvä on molempien jyvän siirtoruuvien varassa. Jyvää voidaan siirtää kiertämällä 
toista siirtoruuvia auki ja toista kiinni. Jyvänjalan vasemmassa sivussa siirtoruuvin 
kannan ympärillä on 8 pistettä, joiden avulla siirron suuruus voidaan määrittää. 
 
Jos siirtoruuvia kierretään yksi pisteväli (=1/8 kierrosta), siirtyy jyvä näin ollen 0,1 
mm. 0,1 mm:n jyvän siirto (samoin jyvänkorkeuden muutos!) siirtää 
iskemäkeskipistettä 300 m:n etäisyydellä olevassa taulussa 50 mm eli yhden renkaan. 
Näin ollen voidaan siirron suuruus määrittää ilman apuvälineitä. 
 
Oletetaan esim. , että ampuja on koelaukauksillaan todennut iskemäkeskipisteen 300 
m:n ammunnassa olevan 4 rengasväliä vasemmalla. Jyvän siirto tapahtuu seuraavasti: 
Vasenta siirtoruuvia kierretään aukipäin 4 pisteväliä (puoli kierrosta), jonka jälkeen 
oikea siirtoruuvi kierretään kiinni, jolloin jyvä siirtyy 0,4 mm vasemmalle. Jyvää 
siirretään aina samaan suuntaan kuin missä iskemäkeskipistekin oli.  Vasen ruuvi 
määrää pisteidensä avulla siirron määrän ja oikeanpuoleinen kiinnittää jyvän. 
 
Jos ammutaan 150 tai 100 metrin etäisyydeltä tauluun, jossa on sama 50 mm 
rengasväli kuin 300 m:n taulussakin, vaatii yhden rengasvälin suuruinen 
iskemäkeskipisteen siirto jyvän siirron, joka 100 metrillä 3 pisteväliä ja 150 metrillä 2 
pisteväliä. Jyvän siirto on siis kääntäen verrannollinen etäisyyteen. 
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N. Talvenheimo: Osaatteko ampua pystykorvalla? 
(Hakkapeliitta 1939) 

 
Jokaisesta terveestä miehestä voidaan kouluttaa tyydyttävän ampumataidon omaava 
ampuja. Hyväksi ja erinomaiseksi ampujaksi kehittyminen vaatii mieheltä innostusta 
ja ennenkaikkea harkintakykyä. 
 
Ampumataidon hankkimiseen on ryhdyttävä huolella ja tarmolla jo aakkosista alkaen. 
Ensiksi on opittava tuntemaan kiväärin rakenne ja ominaisuudet. Tähtäys- ja 
laukaisutekniikka on harjoiteltava perusteellisesti jo ennen varsinaisiin 
ampumaharjoituksiin ryhtymistä. Ampumaharjoituksissa on jokainen laukaus 
ammuttava huolellisesti ja on jo ennen osuman näyttöä oltava selvillä, tapahtuiko 
laukaistaessa virhettä ja mihinkä suuntaan. Osuman ja oman virhearvioinnin 
perusteella on jo alusta alkaen opittava tekemään oikeat johtopäätökset tähtäimen 
korjausta varten. Tällätavoin hankitaan taito osua määrättyyn pisteeseen. 
 
Tässä kirjoituksessa käsitellään viimeksi mainittua taitoa yksinomaan urheiluampujan 
kannalta. 
 
Kun tyydyttävä ampumataito on hankittu alkeisharjoitusten avulla, on ampujan 
kehitettävä taitoansa niin, että hän nopeasti ja varmasti voi osua haluamaansa 
pisteeseen. Se luulo, että ampuja omalla tutulla kiväärillään, jonka hän on kerran 
kohdistanut kymppiin, voisi kaikissa olosuhteissa, samoja patruunia kayttäen, osua 
heti oikeaan pisteeseen, esim. 300 m. kouluammunnassa, on väärä. Jos tämä luulo 
olisi oikea, olisivat koelaukaukset aivan tarpeettomia. Monetkaan ampujista eivät tule 
ajatelleeksi, mistä tälläinen ilmiö johtuu, vaan useimmiten panevat osumapisteen 
muutokset ilman muuta kiväärin hajoituksen tai patruunissa olevien eroavaisuuksien 
syyksi. Todellisuudessa kuitenkin sää-, etenkin valaistussuhteet, voivat vaikuttaa 
moninverroin enemmän kuin muut tekijät. Kokemus on osoittanut, että yksistään 
valaistussuhteet voivat vaikuttaa jopa 5:n renkaan eroavaisuuden 300 m. matkalla. 
Edellämainitusta huomataan kuinka välttämättämiä koelaukaukset ovat 
ampumakoulutuksessa ja urheiluammunnassa. Koelaukauksia on sk.ammunnoissa 
yleensä vähän, tavallisesti vain kolme.  Tästä syystä on jo ensimmäinenkin näistä 
ammuttava mahdollisimman huolellisesti tähtäys- ja laukaisuvirheitä välttäen. Että 
ampuja saisi koelaukauksista mahdollisimman suuren hyödyn, täytyy myöskin näytön 
tapahtua virheettömästi. Hyväkin ampuja häviää heikommalleen, etenkin lyhyen 10 
ls:n kilpailun ollessa kysymyksessä, jos hänelle näytetään osumien paikka väärin. 
Näyttöä on tarkoin seurattava, eikä suinkaan riitä osuman arvon näkeminen, vaan on 
varmuudella todettava osuman paikka taulussa. Senvuoksi näytetäänkin ensin osuman 
suunta ja paikka, koska se on ampujalle tärkeämpi kuin arvo. Kun osuman paikka ja 
arvo on todettu, merkitään se pisteellä muistilehtiöön. Erinomainen ampuja on kyllä 
oikeutettu siirtämään jyvää tai tähtäimiä yhdenkin virheettömästi ammutun 
koelaukauksen perusteella, mutta lienee sittenkin edullisempaa ampua samalla 
tähtäimellä jopa kaikki kolme koelaukausta ja vasta sen jälkeen osumakeskipisteen 
mukaan arvostellen siirtää  tähtäin ja jyvä paikalleen. 
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Sivusuunnan korjaaminen, siis jyvän siirto, on pystykorvassa hyvin helppoa. Yksi 
ruuvin kokokierros siirtää osumakeskusta 8 rengasta, toisin sanoen, yksi 
ruuvinkannan jako-osa vastaa yhtä rengasta 300 m:n taulussa ammuttaessa 300 m:n 
etäisyydellä. Erehtymättä on muistettava, että jyvää on siirrettävä osuman suuntaan, 
siis, jos osuma on taulussa vasemmalla, on jyvää siirrettävä vasemmalle, jotta osuma 
siirtyisi oikealle taulun keskustaan. 
 
Korkeussuunnan asettelua vaikeuttaa se, että tähtäimen asteikko, joka luonnollisesti 
on tehty etäisyyksiä vastaavaksi, ei sinänsä ilmaise tähtäimen asettelun vaikutusta 
esim. 300 m. taulussa. Hyvän avun virheettömään tähtäimen korjaukseen tarjoaa tässä 
suhteessa kaikille ampujille Skohan painattama tähtäimen asetusmittari. Asetusmittari 
näyttää mielivaltaisen tähtäimen muutoksen  vaikutuksen 300 m. taulussa. Ampujan 
henkilökohtaiset ominaisuudet, kiväärin, patruunain, sään ja valaistuksen vaikutukset 
tulevat kuin itsestään huomioiduiksi jo koelaukausten aikana. 
 
 
 

 
 

 
Kuvassa on muistilehtiöön merkitty kolme koelaukausta, jotka otaksutaan ammutuiksi 
tähtäimellä 3,2. Jos ampuja olisi todennut ensimmäistä koelaukausta ampuessaan, 
ennen osuman näyttöä, laukaisuvirheen ylös, jätettäisiin osuma 1 kokonaan 
huomioonottamatta. Tässä tapauksessa otaksutaan, ettei laukaisuvirhettä ole 
huomattu, ja siitä syystä otetaan osumakeskusta määrättäessä kaikki kolme laukausta 
huomioon. Osumakeskus on tässätapauksessa osuman 2:n keskustasta vedetyn 
vaakasuoran ja osuman 1:n keskustasta vedetyn pystysuoran  leikkauspiste. 
Osumakeskus määrätään yleensä siten, että osumakeskuksen kautta kulkevan 
pystysuoran viivan oikealle ja vasemmalle puolen tulee yhtä monta osumaa sekä 
osumakeskuksen kautta kulkevan vaakasuoran viivan ylä- ja alapuolelle samoin yhtä 
monta osumaa. 
 
Sivusuunta korjataan siirtämällä jyvää vasemmalle 2½ jako-osaa. 
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Tähtäimen korjaus suoritetaan tähtäimen asetusmittaria käyttäen seuraavasti: 
 

 
 

Liikkuvan levyn jako-osa 3,2 asetetaan taulun rengasta 6 alas vastaavan viivan 
kohdalle, jolloin mittarista nähdään, että tähtäimellä 4,0 saadaan osumakeskus 
siirtymään kymppiin. 
 
Tähtäintä korotettaessa esim. 0,2 mm., nousee osumakeskus taulussa kaksi rengasta  
ja tämä tapahtuu riippumatta ampujasta tai patruunasta. Koska muutaman laukauksen 
perusteella on mahdotonta varmuudella määrätä osumakeskusta, ei ole helppoa 
tarkalleen määrätä kahden osumakeskuksen välistä korkeuseroitustakaan. Tämän 
vuoksi ei  ampuja saa antaa aseensa hajoituksen johtaa itseään harhaan ja houkutella 
tähtäimen siirtoon esim. yhden epävarman koelaukauksen perusteella, vaikka hän 
ampuisi kaikki koelaukaukset samalla tähtäimen asetuksella. 
 
Edellä mainittu Skohan tähtäimen asetusmittari antaa ampujalle käytännöllisen 
mahdollisuuden määrätä tähtäimen korjaus koelaukauksien perusteella, vaikka hän 
ampuisi kaikki koelaukaukset samalla tähtäimen asetuksella.  
 
Tähtäimen asetusmittarin käyttö on sitä seuraavien ohjeiden mukaan mahdollisimman 
yksinkertaista. 
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M.Malmelin: PATRUUNAT 
(Mitä ampuminen on?, Otava 1942) 
 
Kun tiedämme, että kiväärin hajoitus useimmiten riippuu luodin lähtönopeudesta, 
painopisteestä, painosta, muodosta ja läpimitasta sekä hylsyjen erilaisuudesta, 
ymmärrämme, että hajoitus voidaan poistaa valitsemalla oikeat patruunat. Valinta 
tapahtuu seuraavasti: 
 
Ampuja hankkii erimuotoisilla luodeilla ladattuja patruunoita, esim. Sako D108A, 
VPT D-46 ja VPT D-166. Näistä muodoltaan ja painoltaan erilaisista patruunoista 
ampuja ottaa 10 kpl. samaa kaliiperia kuin kiväärin, 10 kpl 0,01 mm pienempää 
kaliiperia ja 10 kpl 0,01 mm suurempaa kaliiperia olevia. Ampumaradalla pystyttää 
ampuja 3 samanlaista maalitaulua 150 m:n etäisyydelle. Taulut voivat olla 
pääkuviotauluja valkoisin ympäryksin tai kansainvälisiä mustia rengastauluja. Sen 
jälkeen voi osumakuvioiden ampuminen alkaa. 
 

 
 
Ampuja ampuu ensin yhdellä patruunalajilla näistä kolmesta, esim. Sako D108A, 
kaliiperi 7,83, 5 laukausta vasemmalla olevaan tauluun, keskellä olevaan tauluun 5 
laukausta kaliiperilla 7,84 ja oikeanpuoleiseen tauluun 5 laukausta kaliiperilla 7,85. 
Aika laukausten välillä 1½-2 minuuttia, niin ettei piippu kuumene liikaa. Näyttöä ei 
saa olla. Koko ajan on säilytettävä sama tähtäyspiste, sama ampuma-asento, ja hihna 
pidettävä koko ajan yhtä kireällä. Piippu ei saa nojata tukea vasten, mutta tukea voi 
kuitenkin käyttää vasemman kyynärvarren alla, sillä se tekee ampumisen 
vakavammaksi.  
 
Kun ensimmäiset 15 laukausta on täten ammuttu hyvällä tarkkuudella, menee ampuja 
näyttöhautaan ja merkitsee osumakuviot, jokaisen eri paperille, ja kirjoittaa jokaiseen, 
millä patruunalla ja kaliiperilla sekä miltä etäisyydeltä se on ammuttu. Taulut 
paikataan ja ampuja ampuu seuraavalla patruunalajilla samalla tavalla. Kun kaikki 9 
osumakuviota on ammuttu ja jäljennetty, vertailee ampuja niitä keskenään ja huomaa 
heti, millä patruunalla on pienin hajoitus. 
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Ampujan 90 laukauksesta on vielä jäljellä puolet eli 5 laukausta joka lajia. Ampuja 
asettaa uudelleen 3 taulua 300 m:n etäisyydelle, korottaa tähtäintä ja ampuu 
osumakuviot tältäkin etäisyydeltä. Kun tämä on loppuunsuoritettu ja osumakuvioita 
vertaillaan, täytyisi samalla patruunalla olla pienin hajoitus molemmilla matkoilla.  
Jos piippu on virheetön ja ensiluokkaiseti sovitettu tukkiin, täytyisi hyvän 
osumakuvion 150 m:n matkalta olla pienempi kuin pääkuvion kymmenen ja 300 m:llä 
pienempi kuin yhdeksikön rengas. Tämä pätee m/28-30 kiväärin suhteen, jossa on 
avotähtäin. 
 
Näiden kolmen patruunalajin osumakuviot eivät suinkaan ole samassa kohdassa 
taululla, vaikka tähtäyspiste on ollut sama. Ensimmäinen osumakuvio voi olla 
korkeammalla kuin toinen ja kolmas voi olla oikealla jne., mutta mikään niistä ei ehkä 
ole taulun keskellä "kymppi" keskipisteenään. Kun ampuja on tehnyt 
patruunavalintansa, siirtää hän tähtäimen asetinta ja jyvää niin, että osumakuvio tulee 
keskelle taulua. 
 

 
 
Lataamalla itse patruunansa ampuja voi ehkä saada kiväärillään vielä parempia 
tuloksia. Sitä varten hänen on suurennettava ja pienennettävä ruutimäärä 0,05 
grammalla ja käytettävä parhaimman osumakuvion antanutta luotia.  Kun 
kiväärillä on ammuttu n. 1,000 laukausta ja hajoitus on tullut suuremmaksi, otetaan 
0,01 mm karkeampi luoti ja osumakuvio on yhtä hyvä kuin ennenkin. Ruutimäärän 
korottaminen 0,05 grammalla antaa usein parempia osumakuvioita kuluneella 
kiväärillä. 
 
Kiväärinpiipun säästämiseksi on käytettävä luotia, jolla on sama kaliiperi tai 0,01 mm 
suurempi. Tämä sen vuoksi, että piipun kaliiperia pienempi luoti kuluttaa piippua 
enemmän kuin suurempikaliiperinen. 
 
Patruunat, joissa on uudet hylsyt, antavat toisenlaisia ampumatuloksia kuin uudestaan 
ladatut. Suun supistamisen vuoksi ne tulevat ajan mittaan liian pitkiksi, niin että lukon 
sulkeminen käy vaikeaksi. Hylsyn suu puristaa lujemmin luotia, joka niin ollen vaatii 
korkeamman paineen, ennenkuin se lähtee liikkeelle. Muutama ruutijyvä enemmän tai 
vähemmän patruunassa ei vaikuta sen tarkkuuteen samassa määrin kuin eripituiset 
hylsyt ja niiden ainevahvuus hylsyn suussa. 
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Patruunain lataaminen vaatii erikoista opetusta, jonka parhaiten voi antaa joku 
vanhempi ampuja. Jos aina haluaa saada tasaisen ja hyvän patruunan ostamatta kalliita 
tehtaassa ladattuja, on annettava patruunain lataaminen jonkun pätevän henkilön 
toimeksi, henkilön, joka hyvin kojein ja ampujan "reseptin" mukaan suorittaa työn. 
 
Jos ampuja haluaa ottaa osaa kilpailuihin hyvin patruunoin, on hänen muutamaa 
päivää aikaisemmin osumakuvioita ampumalla varmistauduttava siitä, että patruuna, 
jota hän aikoo käyttää, todella antaa hyvän tuloksen juuri kilpailukiväärissä 
käytettynä. 
 
Kiväärinluoteja valmistetaan 7,83 +/- 0,01:stä 7,87 +/- 0,01 mm:iin suuruisiksi. 
Kaliiperi kohoaa 0,01 mm:llä. 
 
Eniten käytetyn 3''' kiväärinpatruunan luoti on Sako D-108A. Hyvän 
tarkkuuspatruunan "Leijona" luoti on D-46. 
 
Ampuja voi saada suojeluskuntakiväärin kaliiperin mitatuksi piirin asepajassa ns. 
tulkilla. Ilman tulkkia voi kaliiperin mitata muododtamalla lyijystä torpedoluoti ja 
lyömällä se vasaralla piipun suuhun. Lyijyluoti lyödään piipusta puhdistuspuikolla, ja 
kaliiperi mitataan mikrometrillä. 
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M.Malmelin: RATA-AMMUNTATEKNIIKKA 
(Mitä ampuminen on?, Otava 1942) 

 
Virolainen  suojeluskunta-ampuja Enfield P-14 -kivääreineen 

 
Ampujan valmistautuessa kilpailuun ja myös kilpailun aikana ilmenee muutamia 
tärkeitä seikkoja, joita perusteellisessa ampumakoulutuksessa ei suinkaan saa jättää 
huomioon ottamatta. Useat pienet yksityiskohdat lopullisesti ratkaisevat voiton . 
 
On itsestään selvää, että kivääri (piippu, patruunapesä, syöttökotelo ja lukko sekä 
tähtäinlaite) on puhdistettava huolellisesti. Likainen piippu, jossa on kiinnipalaneita 
ruuti- tai metallijätteitä, ei anna hyviä tuloksia. Sen jälkeen kun 3''' kiväärin lukko on 
hajoitettu osiinsa ja puhdistettu, on kokoonpantaessa huolehdittava, että sulku-
kappaleen iskurin reiästä ulospistävä iskurin kärki ei ole pitempi kuin 2,4 mm eikä 
myöskään lyhyempi kuin 1,9 mm. Pituutta säännöstellään kiertämällä varmistinta. Jos 
iskuri on liian lyhyt, on vaarana se, että patruuna ei laukea, mikä on vähemmän 
hauskaa pika-ammunnassa. Iskurin ollessa liian pitkä voi sen kärki puhkaista nallin ja 
ampuja saa osan ruutikaasuista kasvoilleen. Vahvalla ruuvitaltalla on tarkastettava, 
että syöttökotelon ruuvit (= piipun kiinnitysruuvit) on kierretty kiinni. Ellei 
puhdistuspuikko pysy kiinni, on se poistettava ampumisen ajaksi. Tähtäinlevy ja jyvä 
noetaan huolellisesti sekä edestä että ylhäältä käsin. Kun kaikki tämä on tehty, on 
kivääri ampumakelpoinen. 
 
Siinä tapauksessa, että käytetään uudestaan ladattuja patruunoita, on ennen kilpailua 
kokeiltava, että ne menevät helposti patruunapesään. Hylsyjen sivut ja pohja sivellään 
ohuesti öljyllä. Pika-ammunnassa käytettävää patruunasidettä avataan hiukan ja se 
öljytään sisältä, jotta patruunat luistaisivat hyvin. Kenttäammunnassa on käytettävä 
uusilla hylsyillä varustettuja patruunoita. Älä koskaan samassa kilpailussa sekoita 
patruunoita, joissa on käytetty sekä vanhoja  että  uusia hylsyjä, koska ne antavat 
erilaisia tuloksia. 
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Kun ampujalle on määrätty ampumapaikkansa, tasoittaa hän kaikki suurimmat 
epätasaisuudet ennen ampumamaton asettamista. Hän asettaa lähelleen patruunat, 
jyvänsiirtäjän, ruuvitaltan, kellon, pöytäkirjalehtiön ja kynän. Ampuja poistaa kaikki, 
mikä rasittaa tai puristaa kaulaa, asettuu ampuma-asentoon sekä tarkistaa ja asettaa 
hihnan pituuden vaatetuksesta riippuen. Kun on saatu mukava asento, täytyisi kiväärin 
itsestään suuntautua taulua kohti. Ellei näin ole asianlaita, on vartaloa siirrettävä 
sopivasti. Hihnan täytyy olla tukevasti kiristetty. Alustan ollessa kova kaivaa ampuja 
pienen kuopan kyynerpäilleen. Tämä siksi, jotta ampuja koko ampumisen ajan 
säilyttäisi saman ampuma-asennon. Alustan ollessa hyvin pehmeä on oikeän 
kyynerpään alle asetettava vielä yksi matto tai pahvilevy maton alle. Tämä estää 
ampuma-asentoa muuttumasta yhä matalammaksi ja matalammaksi ampumisen 
aikana. Osumakohta taululla muuttuu sen mukaan. Täsmälleen samassa asennossa, 
kyynärpäät kuopissaan ja hihna yhtäläisesti kiristettynä on ammuttava koelaukaukset 
rauhallisesti ja huolellisesti, niin että ampuja voi luottaa jokaiseen niistä ja korjata 
tähtäinlaitetta niin, että saadaan haluttu osumakohta. Osumat merkitään 
ampumapöytäkirjaan, ja ampuja jää makaamaan ampuma-asentoon odottamaan 
kilpailun alkua. Jos hän nousee ylös, on tarjolla vaara, että ampuma-asento ja sen 
vuoksi myös kilpailulaukausten osumakohta muuttuu. Ampujan on puristettava tukkia 
tasaisesti ja hihna on aina pidettävä samalla tavalla kiristettynä. Ampuma-asento ei 
myöskään saa nousta eikä laskea, sillä muuten osumakohta muuttuu. "Sekavalta" 
näyttävää laukausta ei pidä ampua. 
 

 
 
 
Kenttäammunnassa on aika käytettävä tähtäämiseen.  Lataamisen täytyy tapahtua 
mahdollisimman nopeasti. On hermoja rauhoittavaa tarkistaa ampuma-aika kellolla. 
Ampujan ei pidä antaa naapurien tarpeettoman nopean tahdin vaikuttaa itseensä. 
 
Kouluammunnassa ei ampujan pidä laukausten välillä tuijottaa itseään sokeaksi 
tauluihin, vaan antaa päänsä levätä kättään vasten ja katsella lähintä ympäristöään. 
Ampuja ei saa seurata jonkun toisen ampujan samanaikaisesti tapahtuvaa ammunnan 
näyttöä, vaan hänen on pidettävä huoli itsestään ja omasta taulustaan. Siinä on työtä 
tarpeeksi. 
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Mene kilpailuun levänneenä! Jos ampujan hermosto on niin herkässä vireessä, että 
hän  kilpailujännityksen vuoksi ei saa unta, voi unipulverin otto edellisenä iltana olla 
usealle hyödyksi. Käytä vasemmassa kädessäsi hansikasta, joka imeytyy hyvin kiinni 
kiväärin tukkiin. Hansikkaassa saa olla pitkä kalvosin, joka on kiväärin hihnan ja 
ranteen välissä. Pane vanua korviin, se rauhoittaa hermoja.Käyttäydy rauhallisesti 
ampumapaikalla. Älä puhele tarpeettomasti. Älä ärsytä hermojasi huonon laukauksen 
takia. Kokoa tarmosi ja ammu sen sijaan pari kolme hyvää laukausta, jotka tasoittavat 
huonon. Älä laske tuloksia, ennen kuin ampuminen on loppuun suoritettu. Älä 
kuvittele hyvää tulosta, vaikka muutama kymppi on tullut peräkkäin. Ajattele 
ainoastaan, että jokainen laukaus on ammuttava huolellisesti ja täsmälleen samalla 
tähtäyksellä. Jos osumakohta alkaa siirtyä, on tähtäinlaitetta heti siirrettävä 
vastaavasti. Vältä ampumista, jos aurinko äkkiä jonkin minuutin ajan valaisee taulua 
ja muut laukaukset on ammuttu varjossa, tai päinvastoin. Auringon valaistessa taulua 
laukaus menee korkeammalle kuin varjossa ammuttaessa. Älä kallista kivääriä, koska 
osumapiste muuttuu sen johdosta. Jos kivääriä kallistetaan oikealle, menee laukaus 
oikealle alas, jos sitä taas kallistetaan vasemmalle, menee laukaus vasemmalle alas. 
 
Ampujan ei pidä kiinnittää huomiota kanssakilpailijainsa tuloksiin, sillä se vaikuttaa 
vahingollisesti hermoihin. 
 
Älä häiritse kanssakilpailijoitasi kilpailun aikana kysymällä tuloksia, sillä jos joku 
haluaa kertoa tuloksensa, hän tekee sen kehoituksettakin. 
 
Pidä pöytäkirjaa kaikista ammunnoistasi. Tee muistiinpanoja tähtäimen asennosta, 
patruunoista, tuulesta ja lämpötilasta, niin opit niistä paljon vuosien kuluessa. 
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M.Malmelin: AMPUMA-ASENNOT 
(Mitä ampuminen on?, Otava 1942) 
 
 

 
 
 
MAKUUASENTO 
 
Lienee olemassa ainoastaan yksi makuuasento – tietenkin pieniä vaihteluja on 
ruumiinrakenteesta riippuen – jossa voidaan saada hyviä tuloksia. Vartalo on enintään 
45 asteen kulmassa ampumasuunnan kanssa ja makaa rentona maassa, hiukan 
vasemmalle lantio kääntyneenä. Vasen käsi tarttuu niin kaukaa edestä kuin 
mahdollista kiinni kiväärintukkiin ja kyynerpää asetetaan kohtisuoraan kiväärin alle. 
On siis painettava vasenta kyynärpäätä eteenpäin ja oikealle. Kouluammunnoissa 
kivääreillä m/28 ja m/28-30 täytyy hihnan olla niin kiristetty, että kiväärintukki juuri 
ja juuri saadaan oikeata olkapäätä vasten. Nopeissa kenttäammunnoissa on hihnan 
oltava niin pitkä, että kivääri voidaan nopeasti heittää olkapäätä vasten. Kun 
yläruumis painuu alemmaksi maata vasten, kiristyy hihna. Oikean käden ote kiväärin 
kaulan ympäri on kohtalaisen voimakas. Oikea kyynerpää vedetään lähelle vartaloa, ja 
sen alla täytyy olla hyvä tuki, jottei asento vartalon painosta eikä oikean olkapään 
vastaanottamista takaiskuista muutu. Päätä ei saa kallistaaalas tukkia vasten, vaan 
tukki on nostettava poskelle. Koko ruumiin on rentouduttava täydellisesti, ja kivääriä 
kannattaa melkein yksinomaan hihna. Korkea ampuma-asento on helpompi, mutta 
matala on vakavampi. 
 
Ennen kuin alokas siirtyy ampumaan polvi- tai pystyasennosta, on hänen opittava 
hyvä makuuasento ja saavutettava siinä hyviä tuloksia. paras tapa oppia ampumaan on 
huolellisesti tähdäten ampua laukaus laukauksen jälkeen, ja jokainen laukaus on 
näytettävä heti, jos se on tarpeellista. 
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Silmän ja tähtäimen välinen etäisyys on koelaukausten ja kilpailusarjan aikana 
tarkkaan pidettävä samana. Jos silmä on kauempana, on osumapiste alempana. Jos 
ampujan silmä 3''' kiväärillä ammuttaessa on lähellä tähtäintä, nojaa yläleuan oikea 
puoli tukin kaulaa vasten. huulien ja ikenien vahingoittumisen estämiseksi on 
niskalihakset pidettävä niin jännittyneinä, että pää seuraa mukana taaksepäin, kun 
olkapää ottaa vastaan takaiskun. 
 

 
 
Alusta alkaen on opeteltava pitämään molemmat silmät auki tähdättäessä ja 
laukaistaessa. Silloin silmät rasittuvat vähiten. Sitä paitsi on siitä se etu, että 
tähdättäessä nähdään myös maasto maalin ympärillä, ja usein myös kohta, johon luoti 
iskee. Tämä on hyödyksi maasto- ja hiihtoammunnassa. 
 
Edellä selostettu ampuma-asento tuntuu alokkaasta epämukavalta, epävarmalta ja 
liian rasittavalta, mutta vähäisen kotiharjoituksen jälkeen tämä asento alkaa pian 
tuntua mukavalta ja vakavalta. Tarvitaan harjoitusta, paljon harjoitusta, ja ainoastaan 
ne, jotka avoimin silmin ja käyttäen tervettä järkeä koettavat korjata virheitään, 
edistyvät vähitellen. 
 
POLVIASENTO 
 
Ampuja istuu oikealla jalallaan ja käyttää polvityynyä nilkan alla. Jalka muodostaa 
80-90 asteen kulman ampumasuunnan kanssa. Vasen sääri on ampumasuunnassa ja 
vasen jalka samalla korkeudella kuin maa, jolla oikea polvi lepää, mieluimmin vielä 
alempana, vähän maahan upotettuna. Vakavinta on istua kengän korolla tukevat 
kengät tai saappaat jaloissa jalkineen kärki maassa. Hihnaa käytetään kuten 
makuuasennossa, ehkä aavistuksen verran lyhennettynä. Kokeile luonnollista 
"korkeaa asentoa" vasemman kyynerpään nojatessa vasempaan jalkaan polven 
yläpuolella. 
 
Asento vaatii paljon harjoitusta ja on hyvin yksilöllinen. Hyvää kotiharjoitusta on 
istua oikealla jalalla. Ajan mittaa siihen lakkaa koskemasta ja asento tulee 
vakaammaksi. Ampuma-asento on tukevampi, jos on vahvasti puettu. 
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PYSTYASENTO 
 
Pystyasento on tietenkin ampumisessa vaikein ja huolellisinta harjoitusta vaativa. 
 
Seiso tukevasti jaloillasi, paino jakaantunnena tasaisesti molemmille jaloille, ei 
hajasäärin. Älä kallistu taaksepäin enempää kuin tasapaino vaatii. Koeta tukea vasenta 
kyynerpäätä lantiota vasten, tai jollei tämä käy päinsä, purista sitä kylkeä vasten. 
Vasen olkapää on melkein kääntynyt maalia kohden. Vedä kiväärintukki lujasti 
oikeaa olkapäätä vasten. Tukkia ei saa asettaa takin alle, eikä hihnaa saa tässä 
asennossa käyttää. Osa ampujista pitää kiväärin vasemman käden sormenpäillä, joka 
käy hyvin, jos on voimakkaat kädet. Hyvä tapa on pitää sotilaskivääriä peukalon ja 
etusormen välisessä haarukassa. Silloin vasen käsi ulottuu kauemmaksi eteenpäin ja 
samalla, kun voidaan tukevasti kannattaa kivääriä, voidaan se vetää oikeata olkapäätä 
vasten, mikä tekee asennon vakabammaksi laukaisuhetkellä. Laukaisutekniikka, joka 
pystyasennossa on paljon vaikeampi kuin muissa ampuma-asennoissa, ratkaisee 
tuloksen. Pitkälle kehitetty tekniikka merkitsee taitavaa ampujaa ja huipputuloksia. 
 
Myöskin tässä asennossa on edullista olla niin vahvasti puettu kuin mahdollista. 
 
Enemmän kuin muissa asennoissa vaaditaan tässä harjoitusta, harjoitusta ja vielä 
kerran harjoitusta. 
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A.A.JURJEV: KIVÄÄRIN KILPAKUNTOON 
SAATTAMINEN (OTTEITA KOSKIEN SOTILASKIVÄÄRIÄ) 

(Urheiluammunta, Karisto 1965) 
 
Huom. Näitä venäläistä 91/30-kivääriä varten laadittuja ohjeita voidaan soveltaa 
myös suomalaisiin kivääreihin useimmilta osiltaan. 
 
KIVÄÄRIN VALINTA 
 
On yleisesti tunnettua, että kaikki samaan tyyppiryhmään kuuluvat kiväärit eivät toimi 
täydelleen samalla tavalla. Kiväärien rakenteessa on aina pieniä eroavaisuuksia. 
Kaliiperi saattaa vaihdella muutamalla sadasosamillimetrillä, piipun rakenteessa voi 
olla pieniä eroavaisuuksia, sulkulaitteet on sovitettu eri tavalla jne. On luonnollista, 
että myös kiväärien ampumaominaisuudet eivät ole samanlaisia. Tämän vuoksi 
ampujan ja valmentajan on kyettävä valitsemaan kiväärien joukosta sellaiset aseet, 
jotka täyttävät urheiluammunnan edellyttämät tarkkuus- ja vakavuusvaatimukset. 
 
Kiväärien valinnassa ei riitä, että ampuja ampuu kiväärillä muutaman laukaussarjan 
selvittääkseen niiden perusteella piipun kunnon ja aseen ampumaominaisuudet. 
Piipun todellisesta kunnosta ei tällä tavoin saada riittävän tarkkaa selvyyttä. Jotta 
piipun kunnosta voitaisiin saada oikea käsitys, on ennen koeammuntaa suoritettava 
valmistavat kunnostamistyöt ja poistettava kaikki ne häiriöt, jotka voivat vaikuttaa 
aseen hajontaan. 
 
Kokeneet ampujat noudattavat aseen valinnassa johdonmukaista järjestelmää. He 
aloittavat valinnan piipun tarkastamisella ja sen kunnon selvittämisellä. 
 
Uuden sotilaskiväärin valinnassa on ennen muuta tarkastettava huolellisesti piipun 
suu ja rihlojen kunto piipun suussa. Kivääriltä voidaan odottaa suurta tarkkuutta, jos 
rihlaprofiili on tasainen. Tämän jälkeen piipun sisäpinta pyyhitään kuivaksi ja 
tarkastetaan rihlatun osan tasaisuus kaliiperitulkkien avulla. Jos tulkki ei kulje 
piipussa tasaisesti, tai tarttuu kiinni johonkin kohtaan, niin piipussa on syöpymiä. 
Tälläinen kivääri on hyljättävä, koska piipussa ja patruunapesässä olevia vikoja ei 
voida korjata. 
 
Piipun tarkastamisen jälkeen tutkitaan aseen sulkulaitteet. Tätä varten on suoritettava 
muutama "kylmä"  laukaus ilman patruunaa. Jos tällöin lukon tappi vavahtaa 
voimakkaasti, niin lukko on huonosti sovitettu. Huonosti sovitettu lukko heikentää 
aseen tarkkuutta ja häiritsee pystyasennossa ammuttaessa ampujaa, joka tukee 
kivääriään pitämällä sitä sormiensa välissä koskien samalla sormillaan lukon tappia. 
 
Käytössä olleiden kiväärien valinnassa on päähuomio kiinnitettävä piipun kuntoon. 
Rihlojen harjojen ja urien on oltava tasaiset ja kiiltävät. On kuitenkin otettava 
huomioon, että kivääri, jonka piipussa on pieniä pitkittäisiä ruosteen aiheuttamia 
syöpymiä, voi olla hyvinkin tarkka. Tämän vuoksi tälläisen kiväärin sopivuus 
urheiluammuntaan voidaan arvostella lopullisesti vasta koeammunnassa. Jos piipussa 
todetaan olevan paljaalla silmällä selvästi havaittavia "rakkuloita" (teräväreunaisia 
syvennyksiä), on parasta hylätä kivääri, vaikka sen osumatarkkuus olisikin aluksi 
hyvä. 
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Ase on hylättävä, jos piipussa on laajentumia, jotka eroittuvat helposti rengasmaisina 
varjostumina, koska pienikin laajentuma voi aiheuttaa luodin ryöstäytymisen rihloista. 
 
Käytössä olleiden kiväärien valinnassa on kiinnitettävä huomio myös siihen, että 
piipun rihlojen reunat ovat terävät. Usein nähdään kivääreitä, joiden rihlat ovat 
pyöristyneet runsaan ammunnan ja metalliharjalla suoritetun huolimattoman 
puhdistuksen kanssa. Eräitä pahimpia vikoja ovat syöpymät patruunapesässä, jotka 
näkyvät selvästi tummina renkaina. Yleensä muodon muutokset piipussa, pyöristyneet 
rihlat sekä syöpymät patruunapesässä ovat vikoja, jotka heikentävät aseen tarkkuutta 
ja joiden takia asetta ei kannata valita urheiluammuntaan. 
 
Kun piipun kunto ja sulkulaitteiden sovitus on tarkastettu ja todettu, että kiväärissä ei 
ole vakavia vikoja, kunnostetaan ase valmistavasti kilpailukäyttöön herkistämällä 
liipasinta ja sovittamalla piippu siten, että se ei kosketa etutukkiin. Vasta tämän 
jälkeen voidaan ryhtyä koeammuntaan. 
 
Koeammunta on suoritettava hyvän sään aikana ja käyttämällä parhaita patruunoita. 
Ellei ole erityistä koeammuntatelinettä, ammunta suoritetaan makuulta käyttäen apuna 
sekä hihnaa että tukea. Jos ase osoittautuu riittävän tarkaksi, on ammuntaa jatkettava 
kiihdyttämällä tulinopeutta, jotta ase kuumenisi. Aseessa on hyvä piippu ja tukki, jos 
aseen ampumaominaisuudet eivät muutu huomattavasti piipun kuumetessa. Nyt 
voidaan ryhtyä kiväärin lopulliseen kunnostamiseen ja sovittamiseen 
urheiluammuntaa varten. 
 
KIVÄÄRIN KUNNOSTAMINEN 
 
Tärkeimmät tehtävät ampujan itse suorittamassa kiväärin kunnostamisessa ovat piipun 
sovittaminen tukkiin, laukaisukoneiston sovittaminen (säätäminen) oman harkinnan 
mukaiseen kuntoon  sekä tähtäinlaitteiden säätäminen siten, että pienetkin korjaukset 
sivusuunnassa ja korotuksessa ovat mahdollisia. 
 
Sotilaskiväärin 1891/30 piipun ja lukonkehyksen sovittamisen tarkoituksena on 
saada piippu tuetuksi siten, että sen liike on samanlainen jokaisen laukauksen aikana. 
Piipun sovittamisessa tukkiin käytetään joko vapaata sovitustapaa (irtosovitusta), 
jossa piippu ei kosketa ollenkaan etutukkiin, tai niin sanottua kolmen pisteen 
sovitustapaa (kiintosovitusta), jossa tukki tukee piippua kolmesta kohdasta. 
Kokemukset ovat osoittaneet, että kummatkin sovitustavat ovat hyviä. Viime vuosina 
on kuitenkin ryhdytty käyttämään yhä yleisemmin viimeksi mainittua kolmen pisteen 
sovitustapaa. 
 

 
 
Vapaata sovitustapaa käytettäessä etutukkia ohennetaan poistamalla sen kourusta ohut 
pintakerros. Myös etutukin ja piipun etuhelaa on madallettava viilaamalla. Piipun ja 
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etutukin väliin jäävän raon tulee olla suuruudeltaan 1-1,5 mm. Tavallisesti ampujat 
poistavat liian puukerroksen etutukin kourusta omatekoisella (teräs)hylsystä 
valmistetulla kaapimella. Etutukin ja piipun välisen raon suuruus mitataan kaksin tai 
kolminkerroin taitetulla paperilla. 
 

 
 
Jos rako etutukin ja piipun välillä on riittävän suuri, mutta kivääriä kokoonpantaessa 
piippu koskettaa tukkiin toispuolisesti, sovitus on tasattava öljytystä paperista tai 
ohuesta pahvista valmistetuilla täytteillä. Täytteet pannaan patruuna patruunapesän tai 
lukonkehyksen alle ja niitä paksunnetaan tai ohennetaan, kunnes rako on kaikkialla 
yhtä suuri. 

 
Vapaata sovitustapaa käytettäessä tukki on valittava ja tarkastettava huolellisesti. 
Kierosta puusta valmistettu tukki muuttaa helposti muotoaan kosteuden sekä 
ammunnan aiheuttaman lämpenemisen vaikutuksesta, jolloin jokin osa tukkia voi 
tukeutua piippuun. Seurauksena tästä on aseen tarkkuuden heikkeneminen. Tukki, 
joka todetaan vähänkin kieroutuneen, onkin heti vaihdettava. Käytännössä on todettu, 
että pähkinäpuusta tehdyt tukit säilyttävät muotonsa parhaiten. 
 
Vapaan sovitustavan varjopuolena onkin tukin kieroutuminen. Pähkinäpuustakin 
valmistettu tukki muutta ajan mittaan muotoaan jonkin verran, jolloin sovitus ei pysy 
vakavana, vaan piippu koskettaa jossakin kohdassa tukkiin. 
 
Kolmen tukipisteen sovitustapaa käytettäessä etutukin kourusta on poistettava myös 
ohut pintakerros, jotta tukin ja piipun väliin jää kapea rako. Tämän jälkeen kierretään 
piipun ympärille ylimmän siderenkaan kohdalle öljytystä villakankaasta tai, mikä 
vielä parempi, huovasta valmistettu 5-7 cm leveä täyte. täyte ei saa olla liian tiukka, 
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mutta sen on oltava kuitenkin niin paksu, että piipun ja tukin välinen rako täyttyy. 
Täytteen ansiosta piipun värähtelyliike pysyy ammunnan aikana tasaisena samalla 
kun täyte estää piipun koskettamasta tukkiin siinäkin tapauksessa, että tukki on 
hieman vääntynyt. Täyte estää myös vieraiden esineiden tunkeutumisen piipun ja 
etutukin väliin. 
 

 
 

Kolmen pisteen sovitustapaakin käytettäessä on valittava sellainen tukki, joka ei 
muuta helposti muotoaan, koska tukin kieroutuessa piippu saattaa taipua, jolloin 
osumakeskipiste siirtyy ja aseen hajonta kasvaa ammunnan kestäessä. 
 
Piipun sovittamisessa on kiinnitettävä suurta huomiota siihen, että lukonkehys 
kiinnittyy tukkiin oikealla tavalla. Patruunapesän kohdalla olevan piipun paksunnetun 
osan sekä kiinnitysruuvien  takana olevien pintojen on tukeuduttava tukkiin tasaisesti. 
Tukipintojen sopivuus tarkistetaan sivelemällä pinnat mönjällä tai noella. 
 
 

 
 

Ammuntaa vaikeuttavan kiväärin voimakkaan rekyylin vaikutusta on pyrittävä 
heikentämään kaikin keinoin. Tukin rakennusaine, puu, omaa melkoisen 
kimmoisuuden ja toimii sellaisenaan hyvänä rekyyliä heikentävänä 
iskunvaimentajana. Ampujan on vain huolehdittava siitä, että mahdollisimman suuri 
osa tukkia ottaa osaa rekyylin vaimentamiseen. Jos sotilaskiväärissä 1891/30 rekyylin 
vaikutus piipusta tukkiin siirtyy vain vastinkorokkeen ja vastimen kautta, niin 
potkaisun vaikutus on oikean suuruinen. Mutta jos lukonkehyksen takana ei ole rakoa, 
tai jos lukonkehyksessä olevat liipasimen kiinnityskorvakkeet koskettavat tukkiin, 
niin kivääri potkaisee voimakkaasti. Tämän takia tukista on poistettava ohut kerros 
puuta lukonkehyksen takaa ja liipasimen kiinnityskorvakkeiden kohdalta, jos 
mainituissa kohdissa havaitaan painautumia. 
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Lukonkehyksen ja syöttökotelon välissä samoin kuin tukin ja syöttökotelon välissä on 
oltava myös kapeat raot, jolloin rekyyli ei ole liian voimakas eikä aiheuta häiriöitä 
piipun värähtelylle. 
 

 
 
 

Sotilaskiväärin 1891/30 liipaisinlaitteessa liipaisua kevennetään taivuttamalla 
liipaisimen jousta. 
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U.KURKINEN: SOTILASKIVÄÄRIN TUKKIIN-
SOVITUS  

(Kivääriammunnan Koulutusopas, Länsi-Savo 1971) 
 
 
Jokainen sotilaskiväärillä ampumaurheilua harrastanut on varmaankin todennut, 
kuinka suuresti aseen sovitus tukkiin vaikuttaa osumistarkkuuteen. Tässä 
sovitushommassa tuntuu olevan paljonkin kirjavuutta ja melkein joka miehellä on 
omat "kikkansa". 
 
Tukkiinsovituksessa on kaksi päätapaa. Toinen on niin sanottu kiintosovitus, jolloin 
ase tukeutuu tukkiin kolmesta kohdasta, nim. lukkokotelon takapäästä, 
vastinkorokkeen ja ylimmän siderenkaan kohdalta; toinen ns. irtosovitus, jolloin 
piippu ei ylimmän siderenkaan kohdalla kosketa tukkiin eikä kädensuojukseen. 
Piipun, tukin ja kädensuojuksen väliin on tällöin jätettävä n. 2 mm rako. Jos ampuja 
käyttää hihnaa siten, että etuosa on löysänä, on asennus suoritettava niin, että piippu 
asettuu keskelle aukkoa. Jos taas hihna on ammuttaessa kireällä, on piipun asetuttava 
aukon keskipisteen alapuolelle, melkein alalaitaan. Ammuttaessa kiristyvä hihna 
taivuttaa tukin etuosaa alaspäin, jolloin piippu asettuu keskelle aukkoa. Tukin 
taipuminen määräytyy tietenkin sen mukaan kuinka kireällä hihnalla ampuu. Tämä on 
taas henkilökohtainen juttu, joka on erikseen tutkittava. 
 
Olkoon sovitus kumpi tahansa mainituista, pääasia on, että piippu pääsee 
värähtelemään joka laukauksella samalla tavoin. Tutkimukset ovat osoittaneet, että 
piipun osumatarkkuus on sama kummallakin sovitusmenetelmällä. henkilökohtaisesti 
olen irtosovituksen kannalla, koska se tarjoaa muutamia etuisuuksia kiintosovitukseen 
nähden. Näistä mainittakoon: 
 
- mahdollinen tukkivääntymä ei pääse kampeamaan piippua 
- vääntymä on helposti havaittavissa ilman aseen purkamista 
- hihnaveto ei ammuttaessa pääse vaikuttamaan piippuun 
- ylimmän siderenkaan tiukkuus ei vaadi yhtä suurta tarkkuutta kuin kiinto- 
  sovituksessa 
- piippu pääsee värähtelemään vapaasti. 
 
Lukkokotelon sovittaminen 
 
Lukkokotelon sovituksella tukkiin on ensiarvoisen tärkeä merkitys. Sen varsinaiset 
kiinnityskohdat ovat lukkokotelon takapää (takimmaisen kiinnitysruuvin kohta) ja 
vastinkorokkeen takana oleva taso. Piipusta kiinnittyy irtosovituksessa tukkiin 
ainoastaan patruunapesän kohta. Vastinkorokkeen alaosan täytyy olla irti tukista, jotta 
etummaisella kiinnitysruuvilla olisi mahdollisuus kiristää ase tiiviisti edellä 
mainittuihin tukipintoihin. 
 
Sovitus tapahtuu parhaiten siten, että patruunapesän kohta "topataan" sopivasti öljyyn 
kostutetulla tiiviillä pahvilla. viimeistelyvaiheessa on myös liimapaperi sopivaa. Väriä 
apuna käyttäen on sovitus saatava sellaiseksi, että piippu ja lukkokotelo asettuvat 
korkeus- ja sivusuunnassa virheettömästi tukkiin. Tässä vaiheessa on samoin 
menetelmin tarkkailtava, että lukkokotelon takapään taso asettuu koko pinnallaan 



 45

leikkaukseensa. Korkeussuunta on myös tätä kautta asennettavissa pahvilevyjen 
avulla. Tämän jälkeen on vastinkorokkeen takana olevan tason kohdalle asetettava 
niin paljon täytettä (pahvilevyjä), että kolme kiinnityspistettä, patruunapesän kohta, 
vastinkorokkeen takana oleva taso sekä lukkokotelon takaosa asettuvat samaan 
vaakatasoon (huom. sovitus edelleen väriä käyttäen). 
 
Vastinkorokkeen takana olevan tason sovitus on tärkeä siitä syystä, että lukkokotelo 
taipuu etummaista kiinnitysruuvia kiristettäessä ellei taso vastaa tukkiin. Tällöin myös 
piipun etupää kohoaa, vaikka sen normaalisti pitäisi laskea. 
 
Vastinkoroke – vastinpultti 
 
Tärkeää on myös tässä vaiheessa tutkia, asettuuko vastinkoroke koko takapinnallaan 
vastinpulttiin (vai esim. oikeasta reunastaan). Hyvin monessa tapauksessa olen 
havainnut, että näin ei ole laita. Tässä tapauksessa on rohkeasti käytettävä viilaa ja 
vastinkorokkeen takaosa oikaistava. On aina muistettava, että sotilaskivääri on 
standardivalmistetta eikä suinkaan joka kohdaltaan tarkkuustyötä kuten monet 
tarkkuusaseet. 
 
Melkein poikkeuksetta jää vastinkorokkeen ja vastinpultin väliin rako. Ts. vastinpultti 
ei nojaa vastinkorokkeeseen ja välys on noin 0,5-1,0 mm. Tällöin kohdistuu kaikki 
rekyylivoima laukaisuhetkellä yksinomaann kiinnitysruuvien varaan. On siis 
luonnollista, ettei sovitus kestä paikallaan eikä osumatarkkuus ole paras mahdollinen. 
 
Hyvällä menestyksellä on sovituksessa käytetty myös Plastic Paddingia. Sen 
käyttäminen täyteaineena on vaivattominta ja sovitus varmasti tiivis. Plastic 
Paddingin käyttö lienee kaikille tuttu, joten sitä puolta en selittele tarkemmin. 
Kuitenkin muistutan, että sovituskohdat aseessa on huolellisesti rasvattava ennen 
valua, muuten ase liimautuu kiinni tukkiin. 
 
Yhtä hyvin kuin Plastic Padding, soveltuu tarkoitukseen Magic Aluminium niminen 
aine, jolla on se etu, ettei sitä tarvitse sekoittaa. 
 
Siderengas 
 
Kivääri m/39 tukin kädensuojuksen kourussa on alemman siderenkaan kohdalla 
tarpeeton paksunnos. Tämä on ehdottomasti vuoltava pois, koska se useimmissa 
tapauksissa painaa piippua. Yllä mainittua siderengasta ei myöskään ole syytä kiristää 
liian tiukalle, koska se siinä tapauksessa vääntää tukkia. Ylemmän siderenkaan ruuvi 
löystyy helposti ammuttaessa. Asia on autettavissa sillä, että ruuvin kannan alle 
asetetaan jousiprikka. Ruuvin löystyminen vaikuttaa haitallisesti nimenomaan 
kiintosovituksessa. 
 
Rekyylin vaikutus 
 
Kiväärin voimakas peräytyminen laukaushetkellä on haitaksi ampujalle. 
Tukkiinsovituksen yhteydessä tulisi huolehtia senkin pienentämisestä. Tukkipuu 
joustaa jonkin verran ja toimii hyvänäiskunvaimentajana. Edellytyksenä kuitenkin on, 
että piippu ja lukkokotelokiinnittyvät tiiviisti ja ainoastaan edellä mainituista kohdista. 
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Silloin koko tukki osallistuu iskun vaimennukseen. Jos taas lukkokotelon takapää tai 
liipaisimen kiinnityskorokkeet nojaavat tukkipuuhun, kivääri "potkii" lujasti. 
 
On myös katsottava, etteivät kiinnitysruuvit "pohjaa", ts. niissä täytyy olla 
tarpeellinen kiristysvara. Jos sovitus on kunnolla suoritettu eikä lukkokotelossa ole 
havaittavissa vääntymistäkiinnitysruuveja kiristettäessä, saa ruuvit vetää niin 
tiukallekuin normaalisti käsikäyttöisellä ruuvitaltalla on mahdollista. 
 
Hyvä tukkiinsovitus on kärsivällisyyttä ja aikaakin vaativa toimitus. Useita kertoja 
siinä joutuu kiväärin purkamaan ja kokoamaan. Ennenkuin ryhdytte toimeen 
katsokaa, että teillä on kunnollinen ruuvitaltta kiinnitysruuveja varten. Muuten ne 
helposti "nuljautuvat" käyttökelvottomiksi. 
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KOPIO TÄSTÄ ITSELLESI PYSTYKORVAN 
TÄHTÄIMEN ASETUSMITTARI 

 
Kopioi 2 kpl haluamaasi kokoon ja leikkaa toisesta reunaosa pois ja liitä se pyöriväksi 

tähtäimen asetusta vastaavaksi kiekoksi toisen keskelle. 
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KOPIO TÄSTÄ ITSELLESI UKKO-PEKAN 
TÄHTÄIMEN ASETUSMITTARI 

 
Kopioi 2 kpl haluamaasi kokoon ja leikkaa toisesta reunaosa pois ja liitä se pyöriväksi 

tähtäimen asetusta vastaavaksi kiekoksi toisen keskelle. 
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