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Alkusanat 
 

Toistakymmentä vuotta on virrannut vettä Vantaanjoessa sen jälkeen kun ”Parabellum 
ja Ukko-Pekka” julkaistiin ilmaisjakeluksi asianharrastajille perinnease- ja varsinkin 
perinnekivääriammunnan kehittämiseksi. Laadin Reserviläisurheiluliiton 
perinneasesäännöt yhden miehen työryhmänä vuonna 2003. Tämän jälkeen niihin on 
tullut vain joitain vähäisiä tarkennuksia. Tämä uudistettu ”Ukko-Pekka ja 
Parabellum” on tarkoitettu käyttöä varten ja se on jatkoa perinteisen 
sotilaskivääriammunnan perusteita koskevalle julkaisulleni ”Pystykorva ja 
Parabellum”. Nämä julkaisut ovat levinneet valtakunnassa laajalti ja osaltaan voineet 
osaltaan edesauttaa varsinkin nykyään niin suositun perinnekivääriammunnan 
muodostumiseksi oikeaksi perusampumataidon ”jokamiehenlajiksi”. 

Perinnease- ja etenkinkin perinnekiväärikilpailuja järjestetään nykyään paljon. 
Ammunnat ovat monen killan, seuran, yhdistyksen ja kerhon ohjelmassa mukana. 
Kilpailutoiminnassa käytetään yleensä ResUL:in lajisääntöjä, mutta kilpailukohtaisia 
erojakin on paljon. Yleisimmät aseet ovat suomalaisia m/39 ja m/28-30 –mallien 
pystykorvakivääreitä, jotka hienosäätöisten tähtäimiensä ansiosta soveltuvat rata-
ammuntaan mainiosti. Suosittuihin tarkkakäyntisiin ruotsalaisiin ja sveitsiläisiin 
kivääreihin joutuu harrastaja yleensä hankkimaan maailmalta vakio-avotähtäimiä 
hienosäätöisemmät rata-avotähtäimet. Kivääriammuntaan tarkoitettu kaksiosainen 
ampuma-kantohihna joko alkuperäisenä tai paremmin käyttöä kestävänä 
uusiovalmisteena on rata-ammunnassa A ja O hyvän laukaisun lisäksi. 

Aseet ovat yksilöitä, eikä sotilaskivääri aina – varsinkaan liikekannallepanoaseeksi 
tarkoitettu, varikkotuotantoa oleva – täytä rata- ja kilpailukiväärin vaatimuksia. 
Ampujalla on oltava mahdollisuus saattaa ase sellaiseksi, rata-ammuntaperinteitä 
kunnioittaen, että hyvällä aseelle sopivalla patruunalla on mahdollisuus saavuttaa – 
kaiken muun osuessa nappiin – toistuvasti hyvää tulosta. Vain jatkuvat nousujohteiset 
onnistumisen elämykset voivat ylläpitää harrastusta. 

Perinnekivääriammuntaa harrastetaan monessa Suomen Ampumaurheiluliittoon 
kuuluvassa ampumaseurassakin – usein kansainväliseen tyyliin hyödyntäen 
ampumaurheiluvarusteita. Toiveeni olisi, että SAL voisi hyväksyä 
perinnekivääriammunnan kansalliseen lajikirjoonsa kuuluvaksi, koska itseasiassa 
käyetyt ResUL:n säännötkin nojaavat vanhoihin SAL:n sääntöihin. Suosittu 
perinnekivääriammunta huokeine aseineen saattaisi tuoda uutta potkua varsinkin 
300m ammuntaan ja ratojen ylläpitoon. 

Nämä kirjoitukset ja neuvot on tarkoitettu omaan aseeseensa hyvin perehtyneelle 
ampujalle. Kirjoittaja/toimittaja ei ota mitään vastuuta, ja kehottaakin asiaa 
tuntemattomien aina kääntymään ase- tai tukkisepän puoleen tarvittaessa. Aseen 
paineenalaisiin osiin ei ole lupa koskea millään lailla! Toivon rattoisia hetkiä 
maanpuolustuksellisesti ja urheilullisesti hyödyllisen ja harjoittajalleen antoisan 
harrastuksen parissa. 

Helsingissä 28.1.2016 

Tatu Korhonen 
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Perinneasekilpailut 
1. Yleistä 
Perinneasekilpailujen tarkoituksena on, paitsi perinteisten sotilaskivääri- ja 
pistoolilajien säilyttäminen vapaaehtoisen maanpuolustustoiminnan ”jokamiehen” 
lajeina, myös kaikenikäisten reserviläisten perusampumataidon kehittäminen. Eri 
lajeissa voidaan myös järjestää RUL:n ja RES:n piirinmestaruus- ja RESUL:n 
mestaruuskilpailuja. Käytettävät ikäsarjat ovat H, H50, H60, D ja D50. 

Perinnekiväärin mestaruuskilpailut voidaan järjestää seuraavissa lajeissa: 2.1.A, 
2.1.B. Lisäksi voidaan mestaruuskilpailut järjestää lajeissa 2.1.C ja 2.1.D. 

Kaikissa mestaruuskilpailulajeissa kilpailuaseen on täytettävä perinneasekilpailujen 
lajisääntöjen kohdan 4.1. mukaiset yleiset asemääräykset sekä mestaruuskilpailuna 
järjestettävissä lajeissa 2.1.A ja 2.1.B asemääräykset 4.1.A. Kilpailuissa voidaan 
lisäksi käyttää kohdan 4.1. alamomenttien B, C ja D mukaisia määritteitä. 
Ammuttavista lajeista ja asemääräyksistä sekä ampumatoimikunnan 
kilpailukohtaisesti hyväksymistä rajoituksista on ilmoitettava kilpailukutsussa. 

Perinnepistoolin mestaruuskilpailut on järjestettävä lajeissa 2.2.A ja 2.2.B. Lisäksi 
voidaan järjestää mestaruuskilpailut lajissa 2.2.C. 

Kaikissa mestaruuskilpailulajeissa kilpailuaseen on täytettävä perinneasekilpailujen 
lajisääntöjen kohdan 4.2. mukaiset yleiset asemääräykset sekä mestaruuskilpailuna 
järjestettävissä lajeissa 2.2.A ja 2.2.B asemääräykset 4.2.A. Mestaruuskilpailut 2.2.A. 
ja 2.2.B. voidaan kilpailla joko yhtenä yhdistettynä kilpailuna tai erillisinä 
kilpailulajeina. Kilpailuissa voidaan lisäksi käyttää kohdan 4.2. alamomentin B 
mukaisia määritteitä. Ammuttavista lajeista ja asemääräyksistä sekä 
ampumatoimikunnan kilpailukohtaísesti hyväksymistä rajoituksista on ilmoitettava 
kilpailukutsussa. 

2. Ammuntalajit 
2.1. Perinnekivääri: 

A. Perinnekivääri 300 m, 30 laukausta makuu. 5 koelaukausta. Kilpailulaukausten 
ampumisaika 30 minuuttia. Taulu SAL:n 300 m:n kivääritaulu tai puolustusvoimien 
maalitaulu nro 01. Taulujen taakse on asetettava vaalea tausta. Taulun 
tarkastus/paikkaus tai vaihto 15 laukauksen jälkeen. 

B. Perinnekivääri 150 m, 3 x 10 laukausta (makuu, pysty, polvi). 5 koelaukausta. 
Kilpailulaukausten ampumisaika 10 minuuttia asentoa kohti. Taulu SAL:n 300 m:n 
kivääritaulu tai puolustusvoimien maalitaulu nro 01. Taulun tarkastus/paikkaus tai 
vaihto asentojen välillä. 

C. Perinnekivääri 100 m, 2 x 15 laukausta (makuu, pysty). 5 koelaukausta. 
Kilpailulaukausten ampumisaika 30 (15 + 15) minuuttia. Taulu SAL:n 
pistoolikoulutaulu. Taulun tarkastus/paikkaus tai vaihto asentojen välillä. 
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D. Perinnekivääri / kenttäammunta 150 m, 10 ls makuu +10 ls pysty. Ammutaan 
RESUL:n kenttäammuntasääntöjä noudattaen siten, että taulut ovat näkyvissä 3 
minuuttia 10 laukauksen makuu- tai pystysarjaa kohden. Hihnatuen käyttö myös 
pystyasennossa on sallittu. Taulun tarkastus/paikkaus tai vaihto asentojen välillä. 
Tauluna voidaan tarvittaessa käyttää myös puolustusvoimien maalitaulua nro 03. 
Taulun kääntömekanismin puuttuessa käytetään pilliä tai tulikomentoja. 

2.2. Perinnepistooli: 

A. Perinnepistooli 25 m koulu, 30 laukausta (6 x 5 laukauksen sarjaa) 
kouluammuntana. 
5 koelaukausta. Kilpailulaukausten ampumisaika 30 minuuttia (6 x 5 minuuttia). 
Taulu SAL:n pistoolikoulutaulu. Taulun tarkastus/paikkaus tai vaihto 15 laukauksen 
(3 sarjan) jälkeen. 

B. Perinnepistooli 25 m kuvio (”kaksintaistelu”), 15 laukausta heittolaukauksina (= 
3 x 5:n laukauksen heittolaukaussarjaa) + 15 laukausta pikasarjoina (= 3 
pikalaukaussarjaa (= 3 x 5 laukauksen pikasarjaa). 5 koelaukausta. 
Heittolaukaussarjoissa taulu on näkyvissä 3 sekuntia laukausta kohden ja pois 
näkyvistä laukausten välillä 7 sekuntia. Pikasarjoissa ampuma-aika on 15 sekuntia 
sarjaa kohden. Taulu SAL:n kuviotaulu tai tarvittaessa puolustusvoimien maalitaulu 
nro 04. Taulun tarkastus/paikkaus tai vaihto heittolaukaussarjojen jälkeen. 
Noudatetaan RESUL:n pistoolipika-ammunnan sääntöjä. Kuitenkin häiriön sattuessa 
ei oikeuta uusintaan vaan ampujan on korjattava häiriö ja pyrittävä jatkamaan 
suoritusta. Taulun kääntömekanismin puuttuessa käytetään pilliä tai tulikomentoja. 

C. Perinnepistooli 50 m, 30 laukausta (6 x 5 laukauksen sarjaa) kouluammuntana. 5 
koelaukausta. Kilpailulaukausten ampumisaika 30 minuuttia (6 x 5 minuuttia). 
Muuten kuten perinnepistooli 25 m koulu, mutta maalitaulu on SAL:n kuviotaulu tai 
tarvittaessa puolustusvoimien maalitaulu nro 04; kahdenkäden ote on sallittu, samoin 
niskahihnan käyttö. Taulun tarkastus/paikkaus tai vaihto 15 laukauksen (3 sarjan) 
jälkeen. 

3. Asentomääräykset 
3.1. Pystyasento: 

Ampuja seisoo vapaasti, nojaamatta mihinkään. Kivääriä kannattavat ja tukevat 
yksinomaan ampujan kädet ja olkapää. Kannattajakäden olkavarsi ja kyynärpää saavat 
nojata kylkeen sekä ampujan poski kiväärin tukkiin. Sotilaskiväärin kantohihnaa saa 
ampuja halutessaan käyttää aputukena siten, että se tukeutuu vain asetta kannattavaan 
käteen. Kantohihna on oltava molemmista päistään normaalisti kiinnitettynä aseeseen. 
Apuremmien käyttö on kielletty. 

3.2. Polviasento: 

Ampuja on toisella polvellaan, ja tämän jalan sekä polven että jalkaterän tulee koskea 
ampuma-alustaan. Nilkan alla saa käyttää nilkkapehmikettä, mutta vain yhtä. Tämän 
jalan polven sekä jalkineen kärjen on nojattava ampuma-alustaan ja ampuja istuu 
kantapäällä. Ampuja on oikeutettu asettamaan jalan lappeittain allensa, jolloin 
jalkaterän ulkoreuna on ampuma-alustalla. Tällöin on kuitenkin nilkkapehmikkeen 
käyttö kielletty. Asetta kannattavan käden kyynärpää tai olkavarsi tukeutuu toiseen 
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polveen. Ase tai sen osa tai laukaisijakäsi eivät saa koskettaa kannattajakäden olka- 
tai kyynärvarteen. Sotilaskiväärin kantohihnaa saa ampuja halutessaan käyttää 
aputukena. Kantohihna on oltava molemmista päistään normaalisti kiinnitettynä 
aseeseen. Apuremmien käyttö on kielletty. Polviasennon sijasta voidaan 
kolmiasentoisen kilpailun yhdeksi asennoksi määrätä istuma-asento. 
Erikoistapauksessa voi kilpailun johto myöntää ampujalle todistetun ruumiinvamman 
johdosta oikeuden ampua polviasennon istuma-asennosta. Yli 50-vuotiaiden sarjoissa 
saa ampuja ampua polviasennon istuma-asennossa aina niin halutessaan. 
Ampumajakkaran mitat ovat seuraavat: korkeus 30 cm, leveys 30 cm sekä pituus 25 
cm. 

3.3. Istuma-asento: 

Ampuja istuu ampuma-alustalla jalat eteenpäin tai etuviistoon. Molempien käsien 
kyynärpäät saavat tukeutua vastaavaan polveen. Ase tai sen osa tai laukaisijakäsi eivät 
saa koskettaa kannattajakäden olka- tai kyynärvarteen eikä jalkoihin. Jaloille ei saa 
etsiä erikoista tukea. Sotilaskiväärin kantohihnaa saa ampuja halutessaan käyttää 
aputukena. Kantohihna on oltava molemmista päistään normaalisti kiinnitettynä 
aseeseen. Apuremmien käyttö on kielletty. Erityisen ampumakorokkeen käyttö on 
kielletty. 

3.4. Makuuasento: 

Ampuja makaa korkeintaan 45 asteen poikkeuskulmassa ampumasuunnasta. 
Käsivarsista saavat ainoastaan kyynärpäät tukeutua alustaan. Kyynärpäitä varten ei 
saa kaivaa kuoppia eikä asetella muitakaan aputukia. Kiväärin on oltava kokonaan irti 
alustasta. Ase tai sen osa tai laukaisijakäsi eivät saa koskettaa kannattajakäden olka- 
tai kyynärvarteen. Sotilaskiväärin kantohihnaa saa ampuja halutessaan käyttää 
aputukena. Kantohihna on oltava molemmista päistään normaalisti kiinnitettynä 
aseeseen. Apuremmien käyttö on kielletty. 

3.5. Pistooliasento: 

Ampuja seisoo vapaasti ja nojaamatta mihinkään. Asetta kannatetaan vain yhdellä 
kädellä, jonka on oltava ojennettu niin, ettei se nojaudu kylkeen. Ase ei saa nojautua 
vaatteisiin. 

Kuvioammuntakilpailuissa tauluja odotettaessa on käsivarsi ja ase ojennettuna maata 
kohti n. 45 asteen kulmassa. Ampuja ei saa kohottaa asettaan ennen kuin taulut ovat 
tulleet näkyviin. 

3.6. Pistooliasento 50 m: 

Muuten kuten normaali pistooliasento, mutta kahden käden ote on sallittu. Kaikissa 
sarjoissa on niskahihnan käyttö sallittu. Mikäli aseessa ei ole alkuperäistä 
mallinmukaista kiinnikettä niskahihnaa varten, voi käyttää irtoniskahihnaa siten, että 
sen aseenpuoleinen pää ei ole kiinteästi aseessa kiinni, vaan kiristyy ampuma-
asennossa joko kahvan ympärille tai ampujan käteen, ollen muuten irtonainen. 
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4. Ampuma-aseet 
4.1. Perinnekivääri: 

Perinnekivääri on yleismääritelmältään avotähtäimin varustettu, mallinmukainen 
sotilaskivääri, jonka toimintaperiaatemääritelmä on lippaallinen kertatuli. Itselataavat 
kiväärit eivät ole sallittuja. Perinnekiväärin liipaisimen on virittynä kestettävä 1,5 kg:n 
laukaisupaino. Sotilaskiväärin kantohihnaa saa mallinmukaisesti kivääriin 
kiinnitettynä käyttää aputukena kaikissa asennoissa. Hihnan on oltava Suomen 
puolustusvoimissa käytettyä tyyppiä eikä sen hihnaosan leveys saa ylittää 30 mm. 
Kantohihna voi olla joko yksiosainen tai kaksiosainen (suojeluskuntamallia). Hihnan 
kiinnityksen on oltava asemallin mukainen. Kiväärin kantohihna on oltava 
mallinmukainen. 

A. Avoin perinnekiväärimalli: Mikäli kilpailussa hyväksyttäväksi 
perinnekiväärityypiksi ilmoitetaan ”avoin”, voi kyseiseen kilpailuun osallistua 
kaikenmaalaisilla säännönmukaisilla perinnekiväärimalleilla. 

B. Suomessa käytetty perinnekiväärimalli: Mikäli kilpailussa hyväksyttäväksi 
perinnekiväärityypiksi ilmoitetaan ”Suomessa käytetty”, voi kyseiseen kilpailuun 
osallistua kaikenmaalaisilla säännönmukaisilla perinnekiväärimalleilla, joita Suomen 
puolustusvoimilla on ollut joskus käytössään. 

C. Suomalainen perinnekiväärimalli: Mikäli kilpailussa hyväksyttäväksi 
perinnekiväärityypiksi ilmoitetaan ”suomalainen”, voi kyseiseen kilpailuun osallistua 
kaikilla Suomessa valmistetuilla, kootuilla tai muunnetuilla perinnekiväärimalleilla. 

D. Pystykorva: Mikäli kilpailussa hyväksyttäväksi perinnekiväärityypiksi ilmoitetaan 
”pystykorva”, voi kyseiseen kilpailuun osallistua kaikilla suomalaisilla 
pystykorvakiväärimalleilla. 

4.2. Perinnepistooli: 

Perinnepistooli on yleismääritelmältään vähintään 7 mm kaliiperinen sotilas- tai 
palveluskäyttöön ennen vuotta 1945 suunniteltu pistooli tai -revolveri. Lippaaseen tai 
rullaan on mahduttava vähintään 5 patruunaa. Liipaisimen on viritettynä kestettävä 
vähintään 1 kg:n laukaisupaino. Ase on oltava mallin mukainen. 
Kilpailunjärjestäjä voi määritellä rajoituksia kilpailussa käytettävän perinnepistoolin 
suhteen. 

A. Avoin perinnepistoolimalli: Mikäli kilpailussa hyväksyttäväksi 
perinnepistoolityypiksi ilmoitetaan ”avoin”, voi kyseiseen kilpailuun osallistua 
kaikenmaalaisilla säännönmukaisilla palveluspistoolimalleilla. 

B. Suomessa käytetty perinnepistoolimalli: Mikäli kilpailussa hyväksyttäväksi 
perinnepistoolityypiksi ilmoitetaan ”Suomessa käytetty”, voi kyseiseen kilpailuun 
osallistua kaikenmaalaisilla säännönmukaisilla perinnepistoolimalleilla, joita Suomen 
puolustusvoimilla on ollut joskus käytössään. 
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5. Varusteet 
Perinnekiväärikilpailuissa sovelletaan SAL:n sääntöjä ampuma-alustan, kyynärmaton 
ja nilkkatuen suhteen. Varsinaisen nilkkatyynyn asemesta voidaan käyttää 
tilapäismateriaalia, esimerkiksi vaatetta, joka on rullattu vastaavanpaksuiseksi 
(enintään 15 cm halkaisijaltaan). 

Varsinaisten rata-ammunta-asusteiden (ampumatakki, – housut, -kengät ja –käsine) 
käyttö on kielletty. Tavallisia sotilasvarusteita jäykemmät tai paksummat asusteet on 
kielletty. Nahkatakit ja mokkatakit on kielletty. Puolustusvoimien sarkapuku tai 
mantteli on sallittu, samoin pakkaspuku, mutta ei yhtäaikaa. Erityisten kyynärpää- tai 
polvitukien tai suojusten käyttö on kielletty eikä asusteisiin saa lisätä paksunnoksia tai 
pehmikkeitä. Jalkineet ovat vapaavalintaiset. Kiväärin tukikäden käsineeksi 
hyväksytään nahkahansikas tai –rukkanen, jonka alla voi käyttää villasormikasta tai –
lapasta. 

Ampujan vaatetus on siviilivaatetus tai puolustusvoimien mallit m91 tai m05. 
Sotilasasun käytössä noudatetaan puolustusvoimien normia. 

Ampujan suojalasit (värittömät tai värilliset) sitä vastoin ovat suositeltavat. Kaikissa 
sarjoissa ampujainlasit sekä iirishimmentimet sallittu. Kiikarin tai ratakaukoputken 
käyttö iskemien tähystykseen on sallittu kaikissa sarjoissa. Ampuja ei saa käyttää 
erillistä tähystäjää. 

6. Liite 
Asemalliluettelo. 

7. Tasatuloksen ratkaiseminen 
Perinnekiväärin (300m, 150m ja 100m) tasatulos ratkaistaan SAL:n 300 m 
kiväärisääntöjen mukaisesti, eli jos kilpailussa ei ole mahdollisuutta 
pudotusammuntaan ratkaistaan tasatulos seuraavasti. Sisäkympit, kympit, yhdeksiköt, 
kahdeksikot jne. Jos tämänkään jälkeen eroa ei synny, niin sijoitus jaetaan. 
Perinnekiväärin kenttäammunnan tasatulos ratkaistaan RESUL:n 
kenttäammuntasääntöjen mukaisesti. 
Perinnepistoolin lajit 25m koulu, kuvio 25m ja 50m perinnepistooli sijat ratkaistaan 
osumien perusteella, eli ensin napakympit, sitten kympit, yhdeeksiköt, kahdeksikot ja 
niin edelleen kunnes ratkaisu syntyy, Jos tämänkin jälkeen eroa ei synny, niin sijoitus 
jaetaan. 

8. Ennätyskelpoiset taulut 
Näissä säännöissä mainitut taulut ivat kaikki ennätyskelpoisia tauluja, mutta 
RESUL:n täytyy ylläpitää jokaisesta eri mallin taulusta oma ennätyskelpoinen tulos. 
Taulut ovat seuraavat: 

• perinnepistoolissa SAL:n kuviotaulu, koulutaulu sekä puolustusvoimien 
maalitaulu nro 1 
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• perinnekivääri 300m SAL:n 300m kivääritaulu tai puolustusvoimien 
maalitaulu nro 01 

• perinnekivääri 150m SAL:n 300 m kivääritaulu tai puolustusvoimien 
maalitaulu nro 01 

• perinnekivääri 100m SAL:n pistoolikoulutaulu 

• perinnekivääri kenttä 150m RES:n tai RUL:n kenttäampumataulu malli 68 tai 
puolustusvoimien taulu nro 03 

9. Hyväksyntä 
Nämä säännöt on hyväksytty RESUL:n hallituksen kokouksessa 15.01.2015. 
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PERINNEASEIDEN MALLIKOHTAISET 
LUOKITUKSET 
 
Huom. 
Kilpailuaseiden mallinmukaisuus ei tarkoita alkuperäisyyttä, vaan että 
ase on tunnusmerkeiltään alkuperäisen kaltainen vaikkakin ehkä uudempaa 
valmistetta 
tai rakennettu muiden kuin alkuperäisten historiallisten valmistajien toimesta! 
 
PERINNEKIVÄÄRI 
 
1 Pystykorvakiväärit (sääntökohta 4.1.D) 
 
1.1 Jalkaväenkivääri M/27 
1.2 Ratsuväenkivääri M/27 
1.3 Sotilaskivääri M/28 
1.4 Sotilaskivääri M/28-30 
1.5 Sotilaskivääri M/39 
1.6 Sotilaskivääri M/28-57 ilman diopteria 
 
2 Suomalaiset perinnekiväärimallit (sääntökohta 4.1.C) 
 
2.1 Jalkaväenkivääri M/91 "suomalainen" 
2.2 Ratsuväenkivääri M/91 "suomalainen" 
2.3 Jalkaväenkivääri M/91-24  
2.4 Jalkaväenkivääri M/27 
2.5 Ratsuväenkivääri M/27 
2.6 Sotilaskivääri M/28 
2.7 Sotilaskivääri M/28-30 
2.8 Sotilaskivääri M/39 
2.9 Sotilaskivääri M/91-30 "suomalainen" 
2.10 SAL koekivääri M/20 ja M/25 ilman diopteria 
2.11 Sotilaskivääri M/28-57 ilman diopteria 
 
3 Suomessa käytetyt perinnekiväärimallit (sääntökohta 4.1.B) 
 
3.1 Jalkaväenkivääri M/91 "suomalainen" 
3.2 Ratsuväenkivääri M/91 "suomalainen" 
3.3 Jalkaväenkivääri M/91-24  
3.4 Jalkaväenkivääri M/27 
3.5 Ratsuväenkivääri M/27 
3.6 Sotilaskivääri M/28 
3.7 Sotilaskivääri M/28-30 
3.8 Sotilaskivääri M/39 
3.9 Sotilaskivääri M/91-30 "suomalainen" 
3.10 SAL koekivääri M/20 ja M/25 ilman diopteria 
3.11 Sotilaskivääri M/28-57 ilman diopteria 
3.12 Japanilainen jalkaväenkivääri M/97 
3.13 Japanilainen karabiini M/97 
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3.14 Japanilainen laivastokivääri M/02 
3.15 Japanilainen jalkaväenkivääri M/05 
3.16 Japanilainen karabiini M/05 
3.17 Ruotsalainen jalkaväenkivääri M/96 Mauser 
3.18 Ruotsalainen karabiini M/94 Mauser 
3.19 Italialainen kivääri M/38 "Terni" 
3.20 Jalkaväenkivääri M/1891 "Mosin-Nagant" 
3.21 Rakuuna- ja kasakkakivääri M/1891 
3.22 Karabiini M/1907 
3.23 Jalkaväenkivääri M/91-30 
3.24 Karabiini M/38 (venäläinen) 
3.25 Karabiini M/44 
3.26 Kivääri M/1895 Winchester 
3.27 Saksalainen jalkaväenkivääri M/98 
3.28 Saksalainen karabiini M/98a 
3.29 Saksalainen karabiini M/98k 
3.30 Mannlicher-kivääri M/1895 
 
4 Avoin perinnekiväärimalli (sääntökohta 4.1.A) 
 
Kaikenmaalaiset säännönmukaiset kiväärimallit 
("Avotähtäimin varustettu, mallinmukainen sotilaskivääri, jonka  
toimintaperiaatemääritelmä on lippaallinen kertatuli") 
 
PERINNEPISTOOLI 
 
5  Suomessa käytetty perinnepistoolimalli (sääntökohta 4.2.B) 
 
5.1 Ahlberg-pistooli 
5.2 Sotilaspistooli L-35 "Lahti" 
5.3 Sotilasrevolveri M/95 Nagant 
5.4 Sotilaspistooli M/Tokarev 
5.5 Sotilaspistooli M/96 Mauser (7,63 mm) 
5.6 Sotilaspistooli M/23 Parabellum 
5.7 Sotilaspistooli vz.38, tsekkiläinen 
5.8 Sotilaspistooli M/03 FN-Browning 
5.9 Sotilaspistooli M/07 Husqvarna 
5.10 Sotilaspistooli FN M/35 "GP" 
5.11 Sotilaspistooli M/96 Mauser 9mm 
5.12 Sotilaspistooli M/08 Parabellum 
5.13 Sotilaspistooli M/Walther P-38 
5.14 Sotilaspistooli M/1911 Colt 
5.15 Pistooli M/34 Beretta 
5.16 Pistooli vz.24, tsekkiläinen 
5.17 Pistooli M/Astra 300 
5.18 Pistooli M/Beholla 
5.19 Pistoolit M/15 Beretta 
5.20 Pistooli M/19 Beretta 
5.21 Pistooli M/35 Beretta 
5.22 Pistooli M/1900 FN-Browning 
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5.23 Pistooli M/1910 FN-Browning 
5.24 Pistooli M/1910-22 FN-Browning 
5.25 "Pistooli M/Espanjalainen" 
5.26 Pistooli M/1914 Mauser 
5.27 Pistooli M/Sauer 7,65 
5.28 Pistooli M/Walther 4 
 
6 Avoin perinnepistoolimalli (sääntökohta 4.2.A) 
 
Kaikenmaalaiset säännönmukaiset palveluspistoolimallit 
("Vähintään 7 mm kaliiperinen sotilas- tai palveluskäyttöön 
ennen vuotta 1945 suunniteltu pistooli tai revolveri. Lippaaseen 
tai rullaan on mahduttava vähintään 5 patruunaa") 
 
 
TK/24.09.2004 
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PERINNEASEAMMUNNAN ”ASENTO-OPAS” 
 
 
 

Kuva 1:  Käden pujotus 2-osaiseen ns. suojeluskunta-kantohihnaan 
 

 
 
 

Kuva 2: Makuuasento  
(Huom. kantohihnan käyttö ampumahihnana ilman apuremmejä) 
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Kuva 3: Polviasento.  

(Huom. nilkan alla tilapäismateriaalista tehty nilkkatuki) 

 
Kuva 4: Istuma-asento.  

(Huom. kyynärpäätuki molempiin polviin, ei jakkaraa.) 
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Kuva 5: Pystyasento. (Huom. hihnatuki sallittu) 

 
Kuva 6: Pistooliampuma-asento (25 m koulu ja kaksintaistelu) 
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Tatu Korhonen 2009: 
 
PERINNEKIVÄÄRIN “SUOJELUSKUNTAMALLINEN HIHNA” 
 
Reserviläisurheiluliiton perinneasesäännöt mahdollistavat puolustusvoimissa 
käytettyjen kiväärin kantohihnamallien käytön tukena eri ampuma-asennoissa. 
Melkoisen hutera polvi- ja makuuasento olisikin ilman oikein käytettyä hihnatukea. 
SAL:n vanhojen sotilaskiväärisääntöjen mukaisesti on hihnan käyttö myös 
pystyasennossa sallittu. 
 
Koska ResUL:n perinnekivääriammunnoissa on kysymys maanpuolustuskuntoa 
nostattavasta reserviläisurheilulajista eikä asekeräilijöiden kiväärin “tuulettamisesta”, 
on ampujan perehdyttävä mahdollisimman tehokkaaseen hihnan käyttöön. Suomessa 
on käytetty monenlaisia kantohihnoja eri aseissa, asemalleista riippumatta. Varikolta 
Ukko-Pekan mukana tullut vihreä, neliskanttisella soljella varustettu kantohihna, 
samanlainen kuin rynnäkkökiväärissä, on melko myöhäinen tulokas. Molempien 
maailmansotien aikana kangaskudos korvikemateriaalina olikin leimaa-antava monen 
maan sotilaskiväärihihnoille. 
 

 
 
Puolustusvoimiin kuului ennen vakinaisen armeijan lisäksi sen vapaaehtoinen osa, 
Suojeluskunta-järjestö. Suojeluskuntien piirissä varsinaisen taistelukoulutuksen ja 
urheilutoiminnan lisäksi oli kilpa-ammunta  varsin suuressa suosiossa. Useat 
paikalliset suojeluskunnat  olivat liittyneet varsinaisten ampumaseurojen ohella 
Suomen Ampujainliittoon, SAL:iin (nykyisen Ampumaurheiluliiton). Koko sotia 
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edeltänyt aika oli ampumaurheilumme kovan nousun aikaa, jota leimasi monenlainen 
kehitystyö ja saavutukset kotimaassa ja kansainvälisillä kilpakentillä. Vuodesta 1933 
lähtien valmistettu “Pystykorva” m/28-30 monine uudistuksineen nousi lopulta 
sotilaskiväärien parhaaksi. Armeijan jalkaväenkiväärin kehittely takkuili, ja vasta 
sodanuhka sai aikaan kompromissin yhteiseksi kiväärimalliksi – “Ukko-Pekka” m/39, 
jonka ensimmäiset tuotantosarjat osallistuivat sotatoimiin vasta jatkosodassa.  
 

 
Jyvän siirto ammunnan kuluessa 

 
Joka tapauksessa, parhaat sotilaskiväärihihnatyypit syntyivät suojeluskuntajärjestön 
toimesta. Vuoteen 1929 saakka käytettiin sielläkin yksiosaista, soljen avulla 
säädettävää nahkahihnaa. Tähän aikaan, pitkän m/91:n ja “Lotta-kivääri” m/24:n 
aikaan katsottiin, että sotilaskiväärin kahtohihnan tuli olla senverran lyhyt, että se 
voitiin tarvittaessa soljella kiristää pitkin kivääriä. Kun kilpailuissa alkoi esiintyä 
ampujien omia, ylipitkiä hihnoja, jotka voitiin pyöritellä moneen kertaan 
kannattajakäden ympärille, päätti Suojeluskuntain Yliesikunnan (SkY) 
Taisteluvälineosaston päällikkö Arvo Erkala omasta aloitteestaan ryhtyä 
suunnittelemaan sellaista hihnaa, joka tyydyttäisi paitsi sotilaskiväärin kantohihnalle 
asetettavat yleiset vaatimukset, myös rauhanajan kilpailutoiminnan ja tarkan 
ammunnan tarpeet yleensä. Suunnittelun pohjana oli amerikkalaisen Springfield-
kiväärin hihna ja silloin käytössä ollut yksiosainen Sk-hihna. 
 
Ensimmäinen 2-osainen Sk-hihna sai mallimerkinnäksi “kiväärin kantohihna m/30”, 
jota käytettiin aikaisempien hihnojen rinnalla paitsi SK-järjestössä, myös 
mobilisoituna rintamalla ja sitten myöhemmin armeijalle luovutettuna sotien jälkeen. 
Hihnamalli sopi ilman “koiranpantoja” myös myöhempään m/39:ään 
nappikiinnityksensä ansiosta. Rata-ammunnassa malli oli huomattava parannus 
armeijan hihnoihin verrattuna. Leveä sotilaskiväärimme varsinainen ampumahihna, 
joka sekin oli vain edelleenkehitelmä tästä m/30:stä, tuli kilpakäyttöön vasta 1960-
luvulla. Hihna m/30 oli ja on hyvä, sen ainoa ongelma lienee solkien terävät reunat, 
jotka kuluttavat nahkaa (“hihnankatkaisusoljet”). Parannus pikasäädettävien solkien 
myötä ehtikin tulla rinnalle 30-luvun loppupuolella. Hämeenlinnan varikon 
loppuunkuluneiden hihnojen laatikosta aikoinaan löytämäni uudemmat M/28-30:n 
hihnat, joissa koiranpannat ovat neulotussa umpilenkissä, oli jo sota-aikana ratkottu 
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auki ja varustettu jälkikäteen nappikiinnityksellä. Neulomalla solkiin uudet nahat 
sainkin ensiluokkaisia käyttöhihnoja. Vanhat ovatkin kalliita keräilyesineitä. 
 

 
 
Oheisen piirustuksen lisäksi saa hihnan rakenteesta ehkä parhaiten selkoa SkY:n 
hankintasopimuksen (esimerkkinä vuotta 1936 varten tehty tilaus) teknisistä 
vaatimuksista: 
“Kiv. kantohihnat m/30 kaksinen kiinnityshihnoineen valmistetaan ensiluokkaisesta 
plattinahasta, jonka paksuus itse hihnassa on 3,0 –0,5mm, kiinnityshihnoissa 2,75-0,5mm 
ja nahka lenkissä 2,5-0,5mm piirustuksen No 398 mukaan. ... 
Merkki Sk.Y 36 stanssataan ylempään hihnaan (osa 1) sileälle puolelle hihnan 
pituussuuntaan 150mm etäisyydelle hihnan soljen keskeltä. 
Solkien ja nappien tulee olla piirustuksen mukaisia ja “argenta”-tyyppisestä metallista 
tehtyä, sileitä ja särmättömiä. 
neuloksissa tulee olla 7 neulosta tuumalla ja käytetään neuloksiin Sk.Y:n hankkimaa 
ja hankkijalle lähettämää pellavalankaa. neulokset eivät saa jäädä nahan pinnalle ja 
tulee niiden olla säännöllisiä ja lankojen päät huolellisesti solmittuja. – neuloksissa on 
hihnan päätä hiukan ohennettava.” 
 
Pidänkin täytenä hölmöilynä ja kateellisten kanssakilpailijoiden taktisena vetona 
vuoden 2009 perinnekiväärikilpailujen Sk-hihnakieltoa. Hihnalla – olipa se sitten 
minkälainen hyvänsä - ei saavuta välttämättä yhtään pistettä enempää kuin 
sodanjälkeistä vihreää nahkahihnaa käyttämällä, joka kieputellaan käden ympärille. 
Kaikkihan riippuu siitä millä ja miten on opetellut ampumaan. Tyylistä toiseen 
vaihtaminen on sama kuin pakottaisi vasenkätiset ampumaan oikealta puolelta, jota on 
sotaväessä joskus myös harjoitettu. Olenpa tänä vuonna nähnyt m/39:ssä vihreää 
hihnaa käytettävän makuulta niinkin, että hihnaa ei ole kierretty lainkaan tukikäden 
ympärille, vaan sitä pidetään asetta tukevan kyynärpään alla, jolloin syntyy veto 
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alaspäin ja ase on varmasti 3:sta pisteestä tuettuna paikoillaan. Sitäkään ei missään 
kielletä, muttei kyllä Sk-hihnan käyttäjälle tulisi edes mieleen. 
 
 
 
 

Virolainen suojeluskuntalainen Enfield P-14 -kivääreineen käyttäen Sk-hihnan tyyppistä sikäläistä 
hihnaa 1930-luvulla 

 
 
 
 
Eli: ResUL:n perinnekiväärisäännöt on luettava niinkuin ne on kirjoitettu ja liitossa 
hyväksytty. Kahdesta vihreästä nahkahihnastakin saa yhdistämällä Sk-hihnaa 
vastaavan tukevanhihnan pienellä työllä. Mallinipotus jätettäköön asekeräilijöiden 
kilpailuun – en muista koskaan nähneeni kenenkään ampujan käyttävän Ukko-Pekan 
omaa ja alkuperäistä rättihihnaa. On ampujiakin, jotka ampuvat paremmin ilman 
hihnaa – eipä tule epäsymmetrisiä hihnavetoja mihinkään suuntaan. 
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Pystyasennossa harva MM-mieskään on käyttänyt hihnaa,  

vaikka se sotilaskiväärissä olisi sallittuakin 
 
 
Perinnekivääriammunta on perinteiden kunnioittamista. Reserviläisurheiluliitto on 
urheilujärjestö – ei perinnejärjestö. Perinteet ja urheilu yhdistyvät 
perinneammunnoissa. Nauttikaa, älkääkä pyrkikö mestaroimaan valmista... 
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Tatu Korhonen 2004: 
 
Ukko-Pekan M/39 tukkiinsovitus ja  
uuden varikkotukin massapetaus 
 
Mitä petaaminen on 
 
Kuten Unkka Kurkinen klassisessa Kivääriammunnan koulutusoppaassaan toteaa, on 
kiväärin tukkiinsovitus aikaaviepä toimitus ja siinä joutuu aseen purkamaan ja 
kokoamaan useita kertoja. Hyvät ja sopivat ruuvitaltat ovat siis tarpeen. 
 
Mitä petaaminen on? Se on varsinaisen aseen kiinnittäminen tukkiin siten, että 
kiinnitys on luja, kosketuspinnat rautojen ja tukin välillä ovat tiiviit ja pysyvät 
sellaisina jatkuvasti huolimatta olosuhteista, laukausmääristä ja tukin lämpenemisestä. 
Näin ase värähtelee joka laukauksella samalla tavalla tuottaen optimaalisen 
hajontakuvion. Petaamisen tarkoituksena on siis osaltaan minimoida muuttujia. 
Niitähän riittää senkin jälkeen, tosin enimmäkseen ampujasta ja luonnonoloista 
johtuvia: Mm. laukaisu, asento, sääolosuhteet, patruunat, valaistus, tähtäimet jne. 
 

 
Eero Kurjenniemi opastamassa perinnekiväärikurssilaisia Jääkäritalolla marraskuussa 2003 
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1. SOTILASKIVÄÄRISTÄ KILPA-ASEEKSI 
 
Alkuperäinen tukkiinsovitus 
 
Alkuperäinen tehtaalla tai varikolla aikoinaan suoritettu jalkaväenkivääri M/39:n 
rautojen sovittaminen tukkiin ei vielä ole petaamista. Siinä vain varmistetaan, että 
aseen piippu asettuu keskelle tukin ja kädensuojuksen muodostamaa “putkea” eikä 
kosketa sen sisäpintaan. Tähän käytettiin ohuita peltilevyjä vastimen alapinnan ja 
lukonkehyksen “hännän” alla. Tukin piti lisäksi “kevyesti” tukea piippua 
yläsiderenkaan kohdalta. Ikävä kyllä, alkuperäinen idea ei läheskään aina toimi. Jos 
tukkimateriaali olisikin pähkinäpuuta koivun sijaan, ei varsinkaan ammunnan 
aikainen lämpeneminen siihen niin vaikuttaisi.  
 
Vaikka Ukko-Pekan raudat ja tukit  ovat standardikokoisia, eivät toleranssit ole tiukat, 
eivätkä ne voisikaan olla, sillä onhan sovituksen toinen osapuoli materiaalia, joka 
“elää” enemmän tai vähemmän. Puuaines, sen suoruus ja tiheys sekä aikanaan imemä 
kyllästemäärä vaihtelee. Kiväärintukkien valmistusmenetelmä oli aikoinaan varsin 
manuaalista, jonka vuoksi yksilöt poikkevat usein mitoiltaan toisisistaan. Usein 
esimerkiksi rautojen vastimen ja vastinpultin pinnat eivät kohtaa, johtuen tukin 
porausten keskinäisistä mittasuhteista. Taaimmainen kiinnitysruuvi joutuu näin 
vastimen virkaan, aiheuttaen aseen rekylointia, tukkihalkeamia ja iskemien hajoitusta. 
 
Kiväärin alkuperäinen tukki 
 
Vanhoissa elämää nähneissä aseissa ovat tiukasti kiinnitetyt  rautaosat painaneet 
kontaktikohdista puuaineksen kasaan. “Aktiivipalveluksen” aikaiset jyrkät 
kosteusvaihtelut ovat mahdollisesti vääntäneet tukkia. Rekyyli, sulkeisharjoitusten 
“jalalle vie” ja kuiva varikkosäilytys ovat ehkä aiheuttaneet tukkiin hiushalkeamia. 
Usein sota-aikana kiireessä viimeistellyn tai uuden varikolla varaosista kootun 
kiväärin sovitus ei alunperinkään ole kilpailukäyttöön riittävä.  
 
Alkuperäiskunnossa oleva suomalainen sotilaskivääri on asehistoriallisesti arvokas 
muisto kansakuntamme kamppailusta itsenäisyytensä puolesta. Tämän vuoksi en 
missään nimessä suosittele vanhan sodankäyneen tai alkuperäiskuntoisen aseen 
“parantelua”. Tämä kirjoitukseni käsitteleekin siis ainoastaan uuden kilpailukäyttöön 
tarkoitetun varikkotukin sovittamista vanhaan alkuperäiskuntoiseen aseeseen. 
Alkuperäistukki siis säilytetään visusti, mutta ase varustetaan tuliterällä tukilla, johon 
raudat sovitetaan ja pedataan. 
 
Uusi tukki varikkomyymälästä 
 
Ukko-Pekan varikkotukkeja saa ostaa huokealla esim. puolustusvoimien Kuopion ja 
Hämeenlinnan varikkomyymälöistä. Myös yksityisillä asekauppiailla ja esim. eri 
asemessuilla niitä on kaupan. Tukkien määrättyjä metalliosia voi ehkä joutua hieman 
metsästämään eri paikoista, mutta talteen laitetun alkuperäistukin metalliosia kauniisti 
irroitettuna voidaan “lainata”. Asevarikoilla 1960- ja 70-lukujen taitteessa osista 
koottuja kivääreitä en pidä asehistoriallisesti niin arvokkaina, ettei niiden 
alkuperäistukkeja voisi pedata. Varsinkin kun jotkut niistä näyttävät olevan varsin 
heikosti viimeisteltyjä. Suojeluskuntapystykorva M/28-30 vaatii oman tukkinsa – 
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tuleehan kilpailuaseen säilyä mallinmukaisena. Ei siis Ukko-Pekan tukkia 
Pystykorvaan. Uusia varikkotukkeja olikin vielä joku aika sitten saatavilla. Sakolla 
tehty  alkuperäinen sovitus on kuitenkin aikoinaan huolella tehty, minkä vuoksi 
hyväkuntoinen aseyksilö on yleensä valmiissa kilpakunnossa. Siispä kehoitan 
jättämään nämä keräilyllisestikin arvokkaat kiväärit  rauhaan “askarteluilta”. 
 
Tukin ulkonäkö 
 
Vanha alkuperäinen tukki voi siis olla kovinkin kolhuinen tai halkeillut, vaikka aseen 
piippu olisikin vielä hyvässä kunnossa. Uuden varikkotukin voi viimeistellä ja 
käsitellä mielensä mukaiseksi. Uhraamalla aikaa ja työtä aseen ulkoinen ilme 
kohentuu vastaavassa suhteessa. Itse olen tasoitellut tukkisorvin jäljet hiekkapaperilla 
hiomalla kevyesti syiden suuntaan. Tämän jälkeen olen käyttänyt eri vahvuisia 
teräsvilloja samalla öljykyllästäen tukkia. Viimeisin pintakäsittely suoritetaan öjyyn 
kyllästetetyllä teräsvillatupolla pyörivin liikkein.  
 
Öljynä olen käyttänyt ohutta kylmäpuristettua pellavaöljyä. Viime aikoina olen 
siirtynyt Rustie’s Danish Oil –nimiseen tuotteeseen, joka tekee kulutusta kestävän 
pinnan. Vernissahan sopii myös tähän tarkoitukseen, mutta kuivumusaika on pitkä, ja 
tukki voi helposti jäädä tahmeaksi. Öljykäsitelty tukki on miellyttävä kädelle. 
Pintakäsittelyn voi uusia aina tarvittaessa, eikä aseesta tule liian kiiltelevän 
krumeluuria kuten nykyisillä lakoilla helposti tulee. Öljykäsittely tuo puun kuviot 
kauniisti esiin, ja koivupuun väri vain kaunistuu tukin tummuessa ajan mittaan. 
Petsien käyttö on melko turhaa, koska varikkotukit on jo aikanaan kyllästetty, eikä 
tukki ime petsiä enää tasaisesti. Lisäksi voi väristä tulla turhankin eksoottinen.   
 
Suoluskuntapystykorvassa M/28-30 käytön jäljet tukissa kertovat omaa historiaansa. 
Hiottu ja puleerattu, ns. “kunnostettu” alkuperäistukki taas kertoo jostain aivan 
muusta... 
 
2. SOTILASKIVÄÄRIN TUKKIINSOVITUKSEN OPIT 
 
Nykyaikaisen tukkiinsovituksen perusidea 
 
Toisen maailmansodan jälkeisinä vuosikymmeninä nousi Neuvostoliitto 
uheiluammunnan kansainväliseen eliittiin. Panostus ammuntatekniikan, 
valmennuksen ja asetuotannon alueella oli voimakasta. Näihin aikoihin käytettiin 
kunkin maan virallista sotilaskivääriä sotilaskiväärikilpailuissa. Neuvostoliitossa se 
oli kivääri Mosin-Nagant m/91-30, ja ennenkaikkea sen tarkka-ampujaversio ilman 
optista tähtäintä. Koska aseet olivat massatuotantoa, tuli tärkeäksi uuden aseen 
”kunnostus” kilpailukäyttöön. Näinhän tosin on laita venäläisten aseiden kohdalla 
yleensäkin.  
 
Vuonna 1957 Neuvostoliitossa julkaistussa kirjassaan ”Sportinaja strelba iz vintovki” 
(Urheiluammunta kiväärillä) A. A. Jurjev  kuvaa Mosin-Nagantin tukkiinsovituksen 
perusidean. Myöhemmin tekijä laajensi teostaan sisältämään myös pistooliammunnan, 
ja se julkaistiin vuonna 1962 nimellä ”Sportivnaja strelba” (Urheiluammunta). Tämä 
kirja julkaistiin suomeksi vuonna 1965 Arvi A. Kariston kirjapainon toimesta ja    
R.Hurmeen suomentamana ja P.H. Näätäsen avustamana. Tämä kirja on todellinen 
klassikko, ja sen löytämistä käytettynä voi verrata pieneen lottovoittoon. 
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Mainittakoon, että kirjan ampumatekniikkaosan englanninkielistä painosta voi tilata 
Yhdysvalloista NRA:n (National Rifle Association) postimyynnistä. 
 
Opit Neuvostoliitosta 
 
Jurjevin ”Urheiluammunnassa” annetaan seikkaperäiset ohjeet usean 
neuvostoliittolaisen aseen kilpailukuntoon saattamiseksi. Paitsi Mosin-Nagantin 
osalta, teos on perustavaa laatua oleva oppikirja maassamme runsaasti esiintyvien 
Toz-pienoiskiväärien ja Margolin-pienoispistoolien virityksen alalla. 
 

 
 
Santahaminan urheilukomppanian kouluttaja, luutnantti Uuno Kurkinen omaksui 
hyvällä menestyksellä  Jurjevin opit puolustusvoimien kärkiampujien koulutukseen ja 
sovelsi hänen oppejaan vuonna 1971 julkaistussa “Kivääriammunnan 
koulutusoppaasaan”. Tässä “Unkka” on kuvia myöten lainannut Jurjevin perusidean ja 
soveltanut sitä meidän sotilaskivääriimme M/39:ään venäläisen asemesta. 
 
 
Ne kolme tukipistettä 
 
Alla oleva kuva on julkaistu Jurjevin “Urheiluammunnassa”, mutta Kurjisen kirjassa 
sitä ei esiinny. Kuvassa on esitetty ne kohdat  kiväärin tukissa, joiden tulisi tiiviisti ja 
tasaisesti  tukeutua rautoihin, jotta aseen tukkiinsovitus olisi optimaalinen: 
- lukkokotelon takapään alataso 
- vastinkorokkeen takana oleva taso 
- patruunapesän alapinta 
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Jurjev ei kuitenkaan puhu kirjassaan massapetauksesta, vaan edellä mainittujen 
pääkohtien (lukonkehyksen taaimmaisen kiinnitysruuvin ympäristö, vastimen takana 
oleva suora pinta ja patruunapesän tukeutumiskohta tukissa) sovitus suoritetaan 
öljyttyjä pahvin- ja paperinpaloja hyväksikäyttäen.. Tämä onkin hyvä keino suorittaa 
uudelleen Ukko-Pekankin tukkiinsovitus ilman varsinaista petaamista. Tavoite on siis 
(vastinkontaktin lisäksi) rautojen tasainen tukeutuminen näistä kohdista tukkiin ja 
piipun asettuminen keskelle avarrettua piippukourua. 
 

 
 
Rekyyli ja värähtelyt 
 
Jurjevilta on Kurkinen myös kopionut kuvan, jossa esitetään ne kohdat tukissa, jotka 
eivät saa koskea rautoihin, eli lukonkehyksen takaosa ja liipasinlaitteen korvakkeet. 
Jos ne ottavat kiinni tukkiin, potkii ase voimakkaasti. Myös tukkihalkeamia voi tämän 
seurauksena esiityä. 

 

 
Lukonkehyksen ja syöttökotelon, samoin kuin tukin ja syöttökotelon väliin on 
Jurjevin mukaan jätettävä välys aseen rekyloinnin tasaamiseksi ja vapaan värähtelyn 
takaamiseksi. Tässä Kurkinen on selvästi eri linjoilla ja perää syöttökotelon tukkiin 
vastaaviin pintoihin hitsattavaksi lisää ainetta sekä sivu- että pituussuunnassa.  
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Kiinto-vai irtosovitus? 
 
Mosin-Nagantin tukkiinsovituksessa on kaksi vaihtoehtoa: Kiintosovitus ja 
irtosovitus.  Jurjev käyttää kiintosovituksesta nimeä 3-pisteen sovitus. Itseasiassa 
raudat tukeutuvat puihin tällöin 4:ssä pisteessä: Aikaisemmin mainitun 3:n lisäksi 
myös yläsiderenkaan kohdalla. Venäläisen kiväärin etutukki on kuitenkin kovin ohut 
M/39:ään verrattuna, jonka vuoksi kiintosovitus (“3-pisteen sovitus”) on sen kohdalla 
ehkä toimivampi. Lisäksi venäläiset eivät käyttäneet kantohihnaa alkuperäisinen 
kiinnityksineen ampumahihnana, vaan kiinnittivät hihnan tukin paksunnoksen 
kohdalle vapaasti irtohihnalla. Tämän matalan “irtosovituksen” vuoksi ei hihnaveto 
päässyt myöskään vaikuttamaan tukkiin. 
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Ukko-Pekalle “vapaa” irtosovitus 
 
Ukko-Pekkaan kannattaa siis soveltaa Kurkisen mainitsemaa irtosovitusta eli Jurjevin 
vapaata sovitusta. Tällöin raudat tukeutuvat tukkiin vain edellä mainitusta 3:sta 
kohdasta piipun värähdellessä vapaasti reilusti avarretussa piippu-urassa. Kurkinen 
mainitsee tämän sovituksen eduiksi seuraavat seikat:  
- 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 

kiintosovituksessa. 
- Piippu pääsee värähtelemään vapaasti. 
 
 
 

 
 

(piippu on selkeästi irti puista) 
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3. SOTILASKIVÄÄRIN MASSAPETAUS 
 
Aseen purkaminen ja piippu-uran avartaminen 
 
Edellä mainitun pohjatiedon perusteella olemme siis päätyneet suorittamaan Ukko-
Pekkamme massapetauksen  uuten varikkotukkiin ns. irtosovituksen periaatteiden 
mukaisesti. Ensimmäinen työ on aseen purkaminen, joka suoritetaan seuraavasti: 
- puhdistuspuikon irroitus 
- etusiderenkaan kiinnitysruuvin irroitus 
- etusiderenkaan avaaminen 
- etusiderenkaan irroitus napauttamalla esim. puupalikalla alaspäin 
- takasiderenkaan kiristysruuvin irroitus 
- takasiderenkaan lukitusjousen painaminen sisäänpäin 
- takasiderenkaan ujuttaminen eteenpäin ja irti aseesta etutähtäimen yli. 
- kädensuojuksen irroitus 
- taaimmaisen kiinnitysruuvin irroitus 
- etummaisen kiinnitysruuvin irroitus 
 
Uuteen pintakäsiteltyyn varikkotukkiin sovitetaan kaikki siihen kuuluvat metalliosat. 
Piipukourua ja kädensuojuksen kourua avarretaan reilusti, niin, että se on joka 
puolelta muutama millimetriä  piippua avarampi. Kädensuojuksen kourussa alemman 
siderenkaan kohdalla oleva paksunnos on ehdottomasti vuoltava pois. avartamisen 
jälkeen puuosat käsitellään kyllästysöljyllä. 
 
Petausta edeltävät toimenpiteet 
 
 Kun olet kiinnittänyt vastinpultin tiukasti uuteen tukkiin (joudut ehkä valmistamaan 
avaimen sen kiristämiseksi) on vuorossa vastinkontaktin tarkastus. Vastinpinnan on 
oltava suora ja vastimen on tukeuduttava koko pinnaltaan tasaisesti vastinpulttiin. 
Mikäli vastinkontaktia ei ole, kohdistuu kaikki rekyyli laukaisuhetkellä 
kiinnitysruuveihin. Sovitus ei tällöin kestä paikallaan eikä osumistarkkuus ole paras 
mahdoliinen. Mikäli pinnat ovat vinot, on ne suoristettava viilalla. Tarkan ja tiukan 
kontaktin tutkimiseksi voidaan käyttää eri menetelmiä. Mikäli kiinnitysruuvien 
reikien sijainti tukissa estää tiukan vastinkontaktin, on reiät avarrettava. Vapaan 
värähtelyn edesauttamiseksi tämä voidaan joka tapauksessa suorittaa siten, ettei 
kiinnitysruuvi koske tukkiin lainkaan ja, että sen ympärillä on joka puolella n. 1,5 mm 
tilaa. Tässä samassa vaiheessa voidaan myös poistaa hieman puuta vastimen kolon 
pohjasta. Tämä sen varmistamiseksi, ettei vastimen ja sen kolon väliin jää riittävä 
kiristysvara. 
 
Kun vastinkontakti on varmistettu, voidaan tarkastella rautojen asettumista puihin. 
Mikäli lukkokotelon takapää koskee tukkiin, on puuta poistettava. Samaten 
liipasinkoneiston korvakkeisen kohdalta voidaan suosiolla poistaa hieman ainetta. 
Petauskohdista (lukkokotelon takapää, vastinkorokkeen takana oleva taso ja 
patruunapesän kohta) poistetaan hieman puuta taltalla, puukolla tai vaikkapa 
sähköporalla. Pinta on tehtävä melkoisen epätasaiseksi petausaineen hyvää 
kiinnittäytymistä varten esim. poran terällä. 
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   Suomalaisen pystykorva- 
   kiväärin petauskohdat: 
 
 
 
 
   A = Patruunapesän alapuoli 
 
 
 
   (Vastin) 
 
    B = Vastimen takainen taso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    (Liipasin) 
 
 
 
 
 
    C = Lukonkehyksen takapä
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Vaiheettainen petaus 
 
Raudat asennetaan ensin väliaikaisesti oikeaan asentoon tukkiin siten, että piippu 
asettuu keskelle piippu-uraa ja että vastinkontakti on samalla tiivis. Tämä suoritetaan 
asettamalla vastimen alle etummaisen kiinnitysruuvin kohdalle peltilevyjä tai 
prikkoja, samoin kuin lukkokotelon takapään kohdalle ja kiertämällä ruuvit tiukasti 
kiinni. Aivan niinkuin varikollakin sovitus tehdään.Jo tässä vaiheessa täytyy 
varmistua siitä, että kiinnitysruuvit eivät “pohjaa”, vaan niissä on sopiva kiristysvara. 
Etummaista kiinnitysruuvia kannattaa tarvittaessa lyhentää hieman. Myös 
syottökotelon ja tukin väliin, kiinnitysruuvien kohdalle, voidaan asettaa metalli- tai 
muoviprikkoja säätelemään etäisyyttä. Piipun ympärille kannattaa petaamisen ajaksi 
teipata sellainen määrä esim. sanomalehtipaperia, että piippu lepää avarretussa 
kourussaan oikealla kohdin myös sen varassa. 
 

 
 
Kun ollaan varmistuttu siitä, että tällä prikkamäärällä asento on varmasti oikea, 
voidaan ase purkaa ja kaikki metalliosat rasvata tai vahata. Puhdistuspuikko 
kierretään kiinni, ja sen kiinnitysruuvin kolon päälle asetetaan teipinpala estämään 
petausmassan tunkeutumisen. Petausmassaksi olen valinnut Plastic Paddingin 
Kemiallisen Metallin. Luonnollisesti monet muutkin aineet käyvät. Chemical Metal’ia 
on kaikkialla saatavilla ja se muodostaa varmasti lujan petauksen ja kestää jopa 
vastimen ja vastinpultin välissä tuottaen varman kontaktin.. Nopean jähmettymisajan 
vuoksi on työ tehtävä systemaattisesti ja vaiheittain. Kaikki tarvittavat työkalut, kuten 
ruuviavaimet ja puukko, on oltava valmiina. 
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Plastic Badding Chemical Metal 
 
Ensimmäisessä vaiheessa valetaan  petausmassasta vastinpinnat patruunapesän ja 
vastinkorookkeen takana olevan tason kohdalle. Sekoitetaan massa ja laitetaan sitä 
lastalla reilusti molemmille kohdille. Ruuvataan rasvatut tai vahatut raudat prikkojen 
kanssa kiinni tukkiin ja odotetaan hieman petausmassan jämähtämistä. Ulos tursunnut 
petausmassa kannattaa poistaa välittömästi rätillä.Melko pian voidaankin raudat 
irroittaa ja rasvatut raudat vetää irti jähmettyneestä petausmassasta. Kaikki 
ylimääräiset purseet irroitetaan terävällä puukolla. Myöhemmin se ei enää käy 
helposti päinsä. Nyt voidaan prikat unohtaa ja kokeilla kuinka raudat lepäävät 
kovettuneen petausmassan päällä etummaisen kiinnitysruuvin kohdalla. Mikäli 
kontakti on hyvä voidaan edetä seuraavaan vaiheeseen. 

 
 
Ensin puhdistetaan koko tukin petausalue rasvasta spriillä, tärpätillä tms. Sekoitetaan 
uusi massa ja levitetään ainetta lukkokotelon takapään kohdalle. Mikäli edellisessä 
vaiheessa jäi jotain puutteita kontaktipintoihin, ne voidaan nyt korjata lisäämällä uutta 
ainetta näihin kohtiin. Rasvatut raudat kiinnitetään puihin etummaisella 
kiinnitysruuvilla tiukasti. Kotvasen kuluttua kiinnitys puretaan ja taaimmaisen ruuvin 
reikä  avataan joko puukolla tai poraamalla. Purseet veistellään pois. Kiinnitysruuvien 
reiät kannattaa avartaa poralla niin väljiksi, ettei kontaktia ruuvin ja tukin välille 
varmasti synny. Nyt petaus on valmis. Mikäli vastinkontakti kutenkin jäi 
vaillinaiseksi, voidaan vastinkorokkeen ja –pultin väliin tehdä täytepetaus samalla 
aineella.   
 
Viimeistely 
 
Varikkotukin massapetaus on nyt suoritettu. Seuraa enää viimeistelyvaihe, jossa 
mahdollisesti suoristetaan petauksen tukin ja rautojen välisestä raosta näkyviä pintoja. 
Myös lukkokotelon takapään väliin pursunnut massa voidaan tyystin poistaa . Petaus 
jää myös vähemmän näkyväksi, mikäli ylösopäin näkyvät reunat mustataan esim 
mustalla permanent-tussilla. Nyt voidaan myös varmistaa syöttökotelon oikea asento 
petaamalla se tukin alapintaan niin, että syöttökotelon välys lukonkehyksestä on 1-3 
mm ja niin, että syöttokotelo on kautaaltaan irti tukista 1-1,5 mm. Samalla järjestetään 
tarvittaessa kiristysvaraa eturuuville. 
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Mikäli liipaisimen laitto on vielä tekemättä, se voidaan hyvin viritellä nyt ennen 
kokoamista. Rautaosat rasvataan mielellään sitten grafiittirasvalla, joka on 
erinomainen suojarasva kestäen aseen lämpenemistä ammuttaessa. Etummainen 
kiinnitysruuvi kierretään niin tiukalle kuin se käsin pienellä vipuvarrella menee, 
takaruuvi jätetään hivenen löysemmälle. Vasta muutamankymmenen kovan 
laukauksen ja ruuvien kiristämisten jälkeen voidaan petauksen arvioida pysyvän 
kohdallaan. Aseen purkamista täytyisikin välttää. On siis ampumisen aika... 
 
Loppukaneettina totean arvostelijoille jo etukäteen, että koulukuntia on monia, eikä 
edellä kuvailemani oma sovellutukseni ole lainkaan ainoa. Lähtökohtana näille 
ohjeille on se, että tarpeet ovat huokealla kaikkien saatavilla ja että tehdyt 
toimenpiteet ovat systemaattisen yksinkertaisia onnistuneen lopputuloksen 
saavuttamiseksi. 
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Nimimerkki ”Setä W-r” (Viktor Miinalainen); Ampujain lehti: 
 
Kilpailuaseen ”trimmauksesta” ja ampujan valmennuksesta 
(Ote ) 
 

Hyvien ampumatulosten syntymiseen vaikuttavat kolme päätekijää: 
ase, patruuna ja ampuja. Jos kaikki kolme on “trimmattu” huippuunsa, niin 
silloin ennätykset rapisevat. 
 

Tulen esityksessäni setvimään aseen “trimmausta” luotettavaksi 
“kympintappajaksi”, ohimenevästi puhumaan patruunoista ja kolmanneksi itse 
ampujan valmennuksesta ja kuntoutumisesta varmaksi huipputekijäksi. 
 
Sotilaskiväärin piippu 
 

Kilpailumielessä kuuluu kivääriluokkaan vapaakivääri, sotilaskivääri ja 
pienoiskivääri. Näistä vapaakivääri yksilöllisesti valmistettuna hienoimpia 
menetelmiä käyttäen on jo tehtaasta lähtiessään huippuluokkaa, joka ei juuri 
kaivanne muuta kuin omistajan suorittamaa hienoa siloitustyötä ja 
yksityiskohtaista tutustumista totuttautuakseen sen hienouksiin. Tarpeeksi 
monena iltapuhteena suoritetun lataus-, tähtäys- ja laukaisuharjoittelun jälkeen 
niveltyy ase ja ampuja toisiinsa niin tarkasti, että voidaan sanoa Sinun-kaupat 
syntyneen ja silloin vasta alkavat ne silmäähivelevät huipputulokset tulla 
näkyviin, jotka aina ilahduttavat kaikkia muitakin eikä vain itse ampujaa. Mitä 
tässä on sanottu vapaakivääristä, pätee myös pienoiskivääristä puheenollen. 
Toisin on asian laita kysymyksen ollessa sotilaskivääristä, olkoonpa sitten 
kysymys minkä maan aseesta tahansa. Sotilaskivääri on aina massatuote ja 
jo tästä johtuen kussakin yksilössä on eroavaisuuksia, jotka vaikuttavat 
eri tavalla aseen tarkkakäyntisyyteen. Koska piippu on kiväärin tärkein osa 
tarkkuudesta puhuttaessa, niin aloitan siitä. Tähän asti on piippua 
valmistettaessa ensin porattu umpikankeen suunnilleen kaliiperia vastava reikä 
ennen kierteiden vetoa. Porattaessa ei teräksen homogenisuus ei ole joka 
kohdassa yhtä tarkka, eikä kairan teroitus myöskään “prikulleen” yhtä 
suuressa kulmassa. Tästä johtuen kairan synnyttämä reikä ei aina ole ihan 
viivasuora, vaan joutuvat asesepät usein oikomaan piippuja porauksen jälkeen. 
Näin oikaistuissa piipuissa syntyy tietenkin ainejännityksiä, jotka eivät 
varmasti edistä sen käyntitarkkuutta, vaan ammuttaessa syntyy lisävärähtelyjä, 
jotka suurentavat hajoitusta. 
 

Jos koeammuntojen osumakuvio näyttää, että aseella ammuttu 
“kasa” on tasaisesti levinnyt ja ilman “yksilöllisiä sivuhyppäyksiä”, 
osoittaa tämä, että k.o. piippu on tarkkakäyntinen pitemmissä 
sarjoissakin, jos ei aseessa ole muita, esim. tukista johtuvia 
virheellisyyksiä. 
 
Sotilaskiväärin tukki 
 
 Sotilaskiväärin tukki onkin se aseen osa, joka useimmiten on 
syypää aseen hajoitukseen, jos pystymme osoittamaan, ettei ampuja itse ole 
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vikapää siihen. Meidän tulee muistaa, että kiväärin piippu on siksi ohut, että 
pienikin painallus peukalolla sen levätessä kahden tulitikun varassa pöydällä, 
saa sen taipumaan kiinni pöytään. Ei tarvitse olla muuta kuin että 
kuumentunut piippu aiheuttaa tukkipuussa vääntymisreaktioita, niin helposti 
vääntyvä piippu siirtää osumiskohdan toiseen paikkaan. 
Tulemme nyt kysymykseen: Miten on meneteltävä tämän ehkäisemiseksi. 
Ennen kuin selitän asian tahdon erityisesti alleviivata, ettei esim. 
puolustusvoimissa palvelevien ja tällöin mahd. valtion omistamille aseille saa 
tehdä muita muutoksia ja korjauksia kuin mitkä missäkin asekorjausportaassa 
ovat sallitut. Puhun nyt ja myöhemminkin yksityisaseen “trimmauksesta”. Kun 
1932 kiinnitin “pystykorvaani” uuden Tikkakosken piipun, jonka 
“Epätoivoinen” (tunnettu mestariampuja Edvard ToivonenTikkakoskelta) oli 
valikoinut oikomatta olevana, niin samalla puhdistin tukin sisuksen rasvoista 
ja suljin piippu-uran päistään kitillä ja täytin uran vernissalla joka sai imeytyä 
tukkiin viikon ajan niin, että huokoset täyttyivät. Tämän jälkeen annoin tukin 
kuivua viikon ajan ja vernissan kovettua ennenkuin aloin uudelleen sovittaa  
piippua. Kun tukkiaines oli pähkinää ja ehdottoman suora, sain tästä 
kivääristä aseen, joka minun käsissäni tikkasi 30 laukauksen sarjoilla makuulta 
300 m:llä kahdeksan vuoden aikana valaistus- ja tuulisuhteista riippuen 266-
274 pisteen välillä. Piippua sovittaessa tukkiin on lukkokotelon kiinnitysruuvit 
kierrettävä tiukasti kiinni ja tämän jälkeen paperiliuskalla todettava, että tätä 
kiväärin ollessa vaakasuorassa voidaan vapaasti kuljettaa pitkin piippua tukin 
sisäpuolella päästä päähän. Ellei tämä käy päinsä on, on syy etsittävä ja 
poistettava esim. lisäämällä täytettä lukkokotelon “hännän” alle. Jotta heittoja 
ei syntyisi siitä, että hihnaa eri tavalla kiristettäessä piippu joutuu nojaamaan 
vääntyvää tukkia vastaan ja ammuttaessa värähtää vastakkaiseen suuntaan, 
olen piipun ympäri tukin etuhelan kohdalle kiertänyt voipaperin, joka ei estä 
kuumentuvan piipun laajentumista ulospäin, mutta sopivasti tukee sitä ja pitää 
sen keskellä tukkiuraa. Ennen kiväärin lopullista kokoamista on tietysti 
liipasin hiottava ja tarkastettava, että se kestää säännöissä määrätyn painon 
tarpeellisella lisämarginaalilla mahdollisen kulumisen varalta. 
 

 



 36

 
Parabellum-pistooli 
 
Kiväärien jälkeen siirryn käsittelemään pistooleita ja niistä ensiksi sotilas- t.s. 
isopistoolia. Meillä käytännössä olevat mallit ovat Parabellum ja Lahti-
pistoolit. Parabellum-pistooli on yleisin kaliipereille 7,65 ja 9,00 m/m. Sitä 
trimmattaessa on ensin tutkittava liikkuuko luisti piippuineen hölkkymättä 
urissaan. Jos pistooli on valmistettu ensimmäisen maailmansodan 
loppuaikoina tai sen jälkeen, niin osat on koottu suoraan konetyön jälkeen 
ilman varsinaista hiomista ja sovittelua ja silloin ovat toleranssit hyvin suuret. 
Saksan keisarivallan aikana oli pistoolien kokoaminen tarkkuustyötä, eikä 
tämän ajan pistoolit tältä osalta juuri kaipaa kohentamista. Jos pistooli 
“hölkkyy”, on taitavan asesepän puristettava runko etupäästään kokoon ja 
myös rungon takakorvakkeita vastaavasti supistettava. Sen jälkeen suoritetaan 
luistinurien hionta niin, että luisti piippuineen tasaisesti ja jouheasti liikkuu 
urissaan. Edellä selostetulla saavutetaan paitsi sivustaliikkeen poistuessa 
hajoituskuvion pienenemisellä, myös liipaisutarkkuuden paranemista, kun 
liipasinvälitys luistin osalta pysyy täsmälleen paikoillaan.  

 
Parabellumin laukaisu 
 
Juuri liipasimen eri osien “parantelemisessa” suoritetaan suurimmat virheet. 
Meidän tulee muistaa, että esim. liipasintanko on meltoa rautaa, mikä on 
pintakarkaistu. Jos nyt asiaa tuntematon hioo pintakarkaisun, niin on 
seurauksena, että pehmeä sisus  kuluu ja niittaantuu. Tästä seuraa usein 
vahingonlaukauksia. Viimeksimainittuja ikäviä seurauksia aiheutuu myös, jos 
liipasintangon jousta oiotaan tai ohennetaan. Olen aina pitänyt parabellumini 
liipasimen kestopainon 2-3  kg:n välillä, jolloin ei ole pelkoa “sylkäisyistä”.  
Tärkeintä ei ole , että liipaisun kesto juuri hipoo sääntöjen määräämää 
alarajaa, vaan että laukaisupisteen ylimenokohta järjestetään niin 
makoisaksi kuin suinkin. Silloin ei raskaampikaan liipaisu estä korkeiden 
tulosten saavuttamista. Pääasia on, että pistoolissa on tuntuva liipaisupiste, 
johon esim. kuvioammunnassa voi poistaa etuvedon jo aseen ollessa 
suunnattuna maata kohden, ennen maalien kääntymistä. Tämä laukaisupiste 
aikaansaadaan joko liipasintankoa vääntämällä tai liipasinvivun korvaketta 
varovasti vasaroimalla, sillä lohkeamisvaara on aloittelevalle vaarana. Itse 
iskurin viritinkynsi on myös syytä hioa lasimaiseksi, ettei kestotulen vaaraa 
myös siitä aiheudu. 
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9 mm:ksi muutetut Parabellumit 

 
Jos parabellumiin on vaihdettu 9 m/m piippu, syntyy lataushäiriöitä syntyy 
lataushäiriöitä usein, kun patruuna kiilautuu pystyyn lukon ja luistin etuseinän 
väliin. Tämä johtuu tavallisesti siitä, että piipun takaviistous, jonka tulee 
ohjata patruuna patruunapesään, on liian jyrkkä. 7,65 mm:ssä piipussa 
ohuempi luoti ja hylsyn kaula ohittavat ohjauspinnan ja patruuna painuu 
pesäänsä, mutta suora hylsy ja paksumpi luoti kohtaavat aikaisemmin 
viistopinnan ponnahtaen pystysuoraan. Vika voidaan korvata osaksi 
lippaan reunoja vääntelemälläsekä viistopintaa varovasti viilaten 
pyöristämällä. On varottava naarmuttamasta patruunapesän yläosaa. Työ on 
annettava taitavan asesepän suoritettavaksi. 
 
Lahti-pistooli 
 
Lahti-pistoolin laukaisulaitteiden toleranssit ovat sen laatuisia, ettei niissä 
saada hiuksenhienoa laukaisutyötä suoritetuksi. On yleensä tyydyttävä 
käyttämään pistoolia tehdaskuntoisena. 
 
Pienoispistoolit 
 
Olympia- ja kuvioammunnoissa on sallittu vapaavalintainen ase, jossa 
käytetään kal. 22 patruunaa. Meillä on Walther-pistooli long rifle tai short –
patruunalle yleisin ase. Päinvastoin kuin isossa-pistoolissa, on tässä aseessa 
sallittu kahvan muokkaaminen ampujan kädelle sopivaksi ja tästä johtuen 
näkyykin ampumaradoilla mitä ihmeellisempiä “otuksia”. En usko, että 
äärimmäistapaukset edistävät tulosten nousua, vaikka ne tukisivatkin ampujan 
itseluottamusta hyvin suuressa määrin. Tässä on  kultainen keskitie paras. 
Mikäli aseessa ei ole suujarrua, voidaan sellainen pistooliin teettää, mutta 
montakaan pistettä kilpailua kohti se kuitenkaan ei tuota, antaapa vain vähän 
itsevarmuutta ampujalle. Painojen käyttö suuremmassa tai pienemmässä 
määrässä on myös hyvin yksilöllistä; on saavutettu paljon hyviä tuloksia ilman 
lisäpainojakin. Kokeilemalla ampuja pääsee selville, mikä miellyttää enimmin 
tai mihin itse luottaa. Pika-ammunnoissa itseluottamus on päätekijä, ase kuin 
ase tekee tauluun reiän siihen, mihin ampuja sen suuntaa. Juuri pika-
ammunnoissa on tärkeää, että aseessa on tuntuva laukaisupiste, josta 
laukaisemalla ei pienikään riipaisu ehdi siirtää asetta ennenkuin luoti on 
jättänyt piipun. Jos liipasimen muokkaa hiuksenhienoksi, ei sormen hermot 
ehdi tajuta, että laukaisupiste on saavutettu ja luoti lähtee lentoon väärällä 
ajalla aiheuttaen jopa ohilaukauksia. Siis, pistoolin liipasinlaitteestakin liiat 
“hienoudet” pois. 
 
Vapaapistooli vs. revolveri 
 
Vapaa- eli “nuukuus”-pistoolilla ampuva muokkaa asettaan ostohetkestä aina 
siihen saakka kunnes luopuu siitä, eikä koskaan yleensä siitä saada oikein 
mieleistä, etteikö taas en löytäisi jotain uutta kokeiltavaa. Tästä johtuenkin 
Suomen vapaapistoolitaso ei nouse huippuunsa. Asemallejakin on melkein 
yhtä monta kuin ampujaa. “Amerikoissa” ampuja tyytyy jopa revolveriin, jolla 
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meikäläinen ei kehtaisi kilpaillakaan, ja tuloksia syntyy, sillä he käyttävät 
asettaan yleensä tehdaskuntoisena luottaen siihen ja etsien vikaa itsestää 
tehdessään huonoja tuloksia. Meidänkin pitäisi jättää korjailut vähempään ja 
luottaa erinomaisiin vapaapistooleihin, joita on valioampujillemme hankittu 
parhaimmista asetehtaista. Mies, joka vielä juuri ennen tärkeää kilpailua 
tyytymättömänä muokkailee asettaan, on jo hävinnyt kilpailun ennenkuin ehtii 
aloittaakaan. 
 
Ratahirvikiväärit 
 
Vielä olisi mainittava hirvikilpailuaseesta ja sen kunnostamisesta. 
Kilpailuasena käytetään yleensä mitä ihmeellisempiä tekeleitä ja malleja. 
Aloittelevalle ampujalle, jolla ei vielä ole varsinaista hirviasetta hankittuna, 
vaan v ielä tyytyy ykköslaukauksia ampumaan pystykorvalla, tahdon tässä 
tuoda esiin eräitä näkökohtia, joita on huomioitava asevalintaa suoritettaessa. 
Kakkoslaukauksia ajatellen meidän on heti hylättävä sellaiset aseet, joissa 
lukko on avattava kääntämällä, sillä latausotetta suoritettaessa ase heiluu 
edestakaisin ja erittäin täpärää aikaa menee hukkaan asetta uudelleen 
suunnattaessa maaliin. Tutkittaessa sot. kiväärimalleja  jää jälelle ainoina 
suositeltavina malleina Winchester m/93 ja itävaltalainen Mannlicher-kivääri 
m/95. Winchester ladataan altakäsin vivulla, jolloin tukki pysyy tanakasti 
olkapäähän tuettuna. M/95:ssa taasen on lukko suoravetoinen taaksepäin, 
mutta sulkukappale kiertyy lukkokotelossa. Jos käyttää uudelleen ladattuja 
patruunoita voi tästä olla haittaa, sillä ahdas hylsy tiivistyy patruunapesään  ja 
vaatii rajua nykäisyä ennenkuin se sieltä irtautuu. M/93 salpautuu altakäsin ja 
on soveliain meillä saatavissa olevista sot.kivääreistä. Mikäli on varoja voi 
ampuja teettää haulikkoonsa kiväärinpiippuja  päälle- tai allekkain. On 
kuitenkin muistettava, että hirvikuvio lähtee päätepisteestä paluumatkalle heti 
kun osumat on todettu, joten hylsyjen poisto ja uudelleen lataus pitää voida 
suorittaa nopeasti. 
 
Patruunakysymys 
       
Seuraavassa siirryn selvittelemään patruunapuolta. kiväärinpatruunoina 
käytetään meillä nykyisin miltei yksinomaan Lapuan ja Sakon tehtaiden 
valmisteita. Luoti niissä on torpeedomallinen D-46, D-108A tai D-166. 
Erilaisista alkunopeuksista ja luotien muodoista johtuen ei niiden lentorata ole 
samanlainen, vaan on niitä käytettävä erillään ja ase kutakin laatua varten 
erikseen tarkkuutettava. Käyntitarkkuuteen nähden meikäläiset patruunat ovat 
maailman parhaiden veroiset, asia joka on todettu monilla kansainvälisillä 
kilpakentillä. Elleivät patruunat ole sodanaikaisissa kenttäjoukoissa 
puutteellisissa varastoimispaikoissa säilytettyinä pilaantuneet, emme voi 
yleensä työntää syytä huonoista  tuloksista patruunoiden niskoille. Vikaa on 
sepissä eikä sysissä! 
 
Mikä edellä on sanottu kiväärinpatruunoista pätee myös isopistoolin 
patruunoihin.’ 
 
Pienoiskiväärin patruunat ovat yleensä erinomaista tarkkuustyötä. Eri 
tehtaiden luotiaines vaihtelee kuitenkin kovuuden suhteen ja luoti, joka 
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jyrkempirihlaisessaaseessa seuraa rihloja erinomaisesti tehden hyvän kasan, 
voi loivakierteisessä aseessa lähteä kiertämään taulun laitoja, kun tulos on 
päinvastainen pehmeällä luodilla sen leikatessa “läpi” jyrkkäkierteisessä 
piipussa. Ennen sotia kokeilin kerran Skohan Tikassa viittä eri patruunalaatua 
vuoronperään laukaus kutakin laatua, matka 50 m tuelta. Tuloksena oli: 
Winchester = 48, 49, 48, 50; Palma = 49, 49, 50, 49; ICI = 47, 48, 47, 48; “R” 
= 22, 21, 18, 25 ja DWM = 27, 31, 24, 28. Ammuin heti päälle tavallisella 
Skohalla R-patruunoita saaden sillä 49, 48, 49, 47, joten ei patruunoita voinut 
syyttää. 
 
Suomessa tehtiin ennen sotaa se virhe, että yritettiin tehdä pienoiskiväärit 
“kaikkiruokaisiksi”, siinä kuitenkaan onnistumatta. Virossa meneteltiin 
päinvast. Siellä konstruoitiin Arsenal-kivääri vain Palma-Match-patruunalle 
sopivaksi ja tuloksena oli myös useita maailmanmestaruuksia. 
--- 
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P.H. Näätänen, Ampujain Lehti 1948 
 
PARABELLUM-PISTOOLIN LAUKAISU 
 
Olen lukemattomia kertoja havainnut miten sotilaspistoolikilpailuissa monille tuottaa 
vaikeuksia – 1,5 kg – laukaisupainovaatimuksen täyttäminen. Samoin on melko 
yleistä, että ase, joka on aikaisemmin toiminut moitteettomasti, kesken kilpailun 
laukeaa automaattisesti useampia kertoja peräkkäin. Useissa pistooleissa Lisäksi 
laukaisu on epätasainen – joskus jäykempi ja joskus herkempi. Mainitut virheet ovat 
sellaisia, joista jokainen ampuja haluaisi päästä ja saada aseensa moitteettomaan 
kuntoon: Edellämainittuja virhetekijöitä poistettaessa kiinnitetään – aivan oikein – 
huomioliipasinlaitteeseen, joka virheet aiheuttaa, mutta korjaus, jonka useimmiten 
suorittaa ampuja itse, suoritetaan virheellisesti. Kun tällä virheellisellä korjauksella 
pilataan monia – nykyisin vaikeasti saatavia – liipasinlaitteen osia, koetan seuraavassa 
lyhyesti esittää ne menetelmät, joilla Parabellum-pistoolin liipasin järjestetään 
haluttuun toimintamuotoon ja saadaan samalla toimintavarmaksi. 

 
Oheinen kuva esittää Parabellum-pistoolin liipasin- ja iskulaitteen osat, sekä – 
laukaisun järjestämisen kannalta tärkeimmän osan – liipasinvivun. Kuvasta on, sen 
selvyyden tehostamiseksi jätetty pois runko ja luisti, jotka toimivat kehyksinä. Käytän 
osista seuraavia nimityksiä: 

1) Liipasin 
2) Liipasinvipu 
3) Säätötappi 
4) Liipasintanko 
5) Iskuri 
6) Iskujousi 
7) Liipasimen jousi 
a) Rajakynnys 
b ja c) Liipasinvivun nokka 
d) Liipasintangon virekynnys 
e) Iskurin virekynnys 
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Yleisimmin käytettyjä laukaisumenetelmiä ovatt etuvedollinen ja etuvedoton – ns. 
“margariiniveto” – laukaisu. Molempia käytetään ja molemmilla on omat etu- ja 
varjopuolensa, mutta niihin en halua tässä yhteydessä puuttua. Molemmat laukaisut 
ovat myös Parabellum-pistooliin yhtä helposti järjestettävissä. 
 
Alussa mainituista virheistä automaattitoiminta ja vedon epätasaisuus johtuvat 
useimmissa tapauksissa virekynnysten huonosta tai virheellisestä kunnosta. Kun osat 
ovat pintakarkaistuja – pinnassa ohut kova kerros ja sen alla karkaisematon 
teräs – aiheuttaa virekynnysten hiomalla muokkaaminen kovan pinnan pois 
kulumisen, jolloin esille tulee karkaisematon ja niin ollen myös kulumista ja 
iskettymistä kestämätön teräs. Tästä on seurauksena virekynnysten muodon 
muutokset käytössä. Tämän takia ei virekynnyksien alkuperäisiä muotoja saa 
muuttaa. Uuden iskurin ja liipasintangon virekynnykset saa – ja täytyykin – hioa 
hienolla öljykivellä sileiksi, mutta ei yhtään enempää. 
 
Jos joudutaan korjaamaan viottuneita virekynnyksiä, on ne ensin hiottava oikeisiin 
muotoihin – alkuperäisen mukaisiksi, jolloin kynnysten kosketuspinnat ovat osan 
akselia vastaan kohtisuorassa ja niin korkeat, että iskurin ja liipasintangon kynnykset 
kootussa ja viritetyssä aseessa menevät ristiin vähin 0,7 mm. Korjausten jälkeen osat 
karkaistaan ja kosketuspinnat hiotaan sileiksi. Tämän jälkeen voidaan ryhtyä 
laukaisua järjestämään. 
 
Etuvedollinen laukaisu 
 
Etuvedollinen laukaisu aiheutuu osien seuraavan kaltaisesta toiminnasta. 
Laukaistaessa asetta ja vedettäessä liipasinta taakse, liipasimen ylempi varsi paäinaa 
liipasinvivun nokkaa (c) alas, jolloin vivun ylempi varsi painaa säätötapista (3) 
liipasintangon etupäätä oikealle, joten virekynnysten kosketuspinta pienenee. 
Liipasimen vedon jatkuess lopulta sen ylävarsi kohtaa myös virekynnyksen  (a). 
Tällöin siirtyy tukipiste likemmäksi vivun akselia – vipuvarsi lyhenee, joten 
laukaisuun tarvittava voima kasvaa. On tultu etuvetorajall, jolloin liipasimen pieni 
lisäliike saa aseen laukeamaan. 
 
Kun tätä toimintaa tarkemmin ajattelee, huomaa helposti, että laukaisun ominaisuudet 
riippuvat liipasinvivun nokan ja rajakynnyksen keskinäisestä asennosta ja laukaisun 
säätäminen siten parhaiten tapahtuu näiden keskinäistä asemaa muuttamalla. 
 
Hyvälle laukaisulle ominaista on, että liipasinlaitteessa on mahdollisimman vähän 
kuollutta liikettä ts. liipasinlaitteen kaikkien osien on välittömästi seurattava 
liipasimen liikkeitä. Tämän takia on tarkattava, että liipasintanko alkaa liikkua 
melkein heti liipasimen mukana. Ellei näin tapahdu jää liipasinvarren ylävarren väliin 
liian suuri välys, joka on täydettävä ylävarren alapintaan kiinnitettävällä sopivan 
paksuisella teräsliuskalla. 
 
Nyt voidaan ryhtyä nokan ja rajakynnyksen avulla laukaisua järjestämään. 
 
Jos loppuveto venyy, on rajakynnys liian korkea ja sitä madaltamalla siksi kunnes 
venyminen lakkaa saadaan laukaisu hyväksi. Madaltaminen on tehtävä varovasti ja 
pienissä erissä – välillä koettaen -, sillä vipuvarsien suhteesta johtuen kynnystä 
madalletaan helposti liikaa. 
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Kun nokka ja rajakynnys ovat oikeassa suhteessa keskenään, on sen jälkeen helppo 
liipasimen ja liipasintangon jousien avulla järjestää oikea laukaisupaino, kunhan vain 
varotaan, ettei liipasintangon jousta heikennetä liikaa. Sen voima olisikin parasta 
säätää jousen paksuudella, eikä sen muodolla, sillä jousta oikaistaessa siltä helposti 
poistetaan välttämätön alkujännitys. Jousien avulla saadaan helposti laukaisuvoimassa 
aina 1,5 kg. vaihtelu silti aseen toimintaa vaarantamatta. 
 
Etuvedoton laukaisu 
 
Etuvedoton laukaisu järjestetään muuten samoin kuin etuvedollinenkin, mutta 
rajakynnystä on madallettava niin paljon, että virekynnykset irtautuvat ennenkuin 
liipasimen ylävarsi koskettaa rajakynnystä, jolloin laukaisu tapahtuu etuvedosta ilman 
rajaa. Tällöin laukaisu tapahtuu pidempää vipuvartta käyttäen, joten liipasimen ja 
liipasintangon jouset saavat olla vahvemmat jotta vaadittu 1,5 kg:n laukaisuvoima 
saataisiin.  
 
Vedon lyhentämiseksi laukaisussa voidaan menetellä seuraavasti: Virekynnysten 
ristiin menevä osa rajoitetaan minimiin (0,7 mm) kiinnittämällä liipasintangon 
takapään alle teräsliuska, jonka paksuutta säätämällä saadaan järjestettyä vireiden 
vaadittu kosketuspinta. Liipasinvipuun sen alavarren keskikohdalle hitsataan lisää 
ainetta, jotta siihen saadaan valmistettua – kuvassa pilkkuviivoitettu – uusi nokka (b). 
laukaisun muu järjestely tapahtuu kuten edellä on selitetty. 
 
Näillä tavoilla ja niitä tarpeen mukaan soveltaen saadaan Parabellum-pistoolin 
laukaisu järjestetyksi niin monella tavalla, että niistä jokainen löytää mieleisensä. 
Korjauksen aiheuttamat muutokset voidaan rajoittaa aseen vähemmän herkkiin 
kohtiin, joten arkoihin virekynnyksiin ei tarvitse koskea muuten kuin mitä niiden 
silittäminen vaatii. Aseen laukaisu saadaan varmaksi ja vaatimukset säilyttäväksi, 
sekä vapaudutaan ainaisesta pelosta – kestääkö vai ei. 
 
Tässä yhteydessä on myös hyvä mainita usein ilmenevä käsite – “nallivuoto”, jolloin 
nallin puhjetessa kaasut lyövät iskurin taakse niin voimakkaasti, että lukkorungon 
takaosa lohkeaa, joten aiheutuu vaikeasti korjattava vika. Nallivuodon vaikutusten 
eliminoimiseksi on iskuriin tehty uria ja lukkorunkoon porattu reikä sen alapuolelle. 
Nämä eivät kuitenkaan estä vauriota kokonaan, koska niillä ei ole poistettu vuodon 
syytä, vaan koetettu heikentää sen vaikutusta. 
 
Normaalitapauksessa nallivuodon aiheena on epämuotoinen tai säröinen iskurin kärki, 
joka on korjattava. iskurin kärjen oikea muoto on puolipallo, joka on hiottu täysin 
sileäksi. Iskurin kärjessä ei saa olla teräviä särmiä, ei kohoutumia eikä kuoppia, vaan 
sen on oltava täysin sileän. Kun iskurin kärki on hyvässä kunnossa ei nallivuotoakaan 
esiinny. Tämän kirjoittajan aseessa on vieläkin lukkorunko, joka siinä oli v. 1927 
ostettaessa, mutta sen sisällä ei myöskään tänä aikana ole ollut kertaakaan rosoista tai 
epämuotoista iskuria, eikä yhtään nallivuotoa ole sattunut. 
 
 
TOIMITTAJAN MUISTUTUS: MUISTA, ETTEI 9 MM PARABELLUMISI 
KESTÄ NYKYISIÄ KORKEAPAINELATAUKSIA. KÄYTÄ MAX 320 M/S 
PATRUUNOITA – MIELUUMMIN VIELÄ LÖYSEMPIÄ OMIA 
LATAUKSIA! 
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Asekoulun moniste 
 
KIVÄÄRI M/39 TOIMINTA JA HUOLTO 
 
Aseen irroittaminen tukista 
 
 

 
 
 
 
Etuosasta irroitettavat osat 
 
- kierretään puhdistuspuikko irti 
- avataan ylimmän siderenkaan kiristysruuvi, jää kanteen kiinni 
- poistetaan ylimmän siderenkaan kiinnitysruuvi 
- irroitetaan ylimmäinen siderengas 
- löysätään alimman siderenkaan kiristysruuvia, painetaan salpa tukin sisään ja 

vedetään siderengas pois 
- poistetaan kädensuojus 
 
 
Aseen irroittamisen jälkeen voidaan tukista poistaa 
 
-    vastinpultti 
- puhdistuspuikon mutteri 
- alimman siderenkaan salpa 
 
 
Takaosasta irroitettavat osat 
 
- Ase kiinnittyy tukkiin syöttökotelon kiinnitysruuveilla 
- Irroittamalla etummainen ja takimmainen kiinnitysruuvi voidaan ase nostaa 

tukista pois ja samalla irtoaa myöskin syöttökotelo. 
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Lukonkehyksestä irroitettavat osat 
 
- Laukaisukoneisto 

 
Laukaisukoneisto kiinnittyy lukonkehykseen liipasinjousen kiinnitysruuvilla ja 
liipaisimen akselilla 

 
 Laukaisukoneiston osat: 
  

- Liipaisimen jousi 
- varmistinkappale jää liipasimen jousen pitämänä taka-asentoon kun 

lukko viritysliikkeen jälkeen suljetaan. 
 

- Liipaisin 
- liipaisimen yläosassa oleva “nokka” menee yhdyssäleen alapuolella 

olevaan  uraan estäen näin lukon luistamasta pois lukonkehyksestä 
kun se avataan ja vedetään taka-asentoon hylsyä poistettaessa. 
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- liipaisimen avulla taivutetaan liipaisimen jousta niin paljon, että 
varmistinkappale vapautuu ja iskuri pääsee eteen iskujousen 
voimasta 

- Säädin 
 

- Säädin kiinnittyy jousestaan ruuvilla lukonkehyksen sivuun. Jousi pitää 
säätimen lavan paikoillaan. 

 
 
Säätimen osat: 
 
- Säätimen lapa 

- pitää ottoaukolle nousseen patruunan oikeassa asennossa lukkoon 
nähden 

- toimii myös hylsynheittäjänä 
 

 
- Säätimen jousi 

- estää patruunoiden nousemisen syöttökotelosta lukon ollessa auki 
- pitää säätimen lavan oikeassa asennossa lukonkehyksessä olevassa 

leikkauksessa. 
 
 
Tähtäinlaitteet 
 
Kivääri m/39 tähtäimet ovat ns. avotähtäinmallia. 
 



 47

 
 
 
- Etutähtäin 

- jyvän jalka kiinnittyy tinajuotoksella piipun etuosaan 
- jyvä kiinnittyy säätöruuveilla jalkaan 
- jyvä voidaan sivusuunnassa säätää ruuvien avulla 
- korkeutta voidaan muuttaa vaihtamalla tarvittaessa erikorkuisia jyviä 
- jyväkorkeudet 6,0-9,0 mm kymmenesosamilin välein 

 
 
- Takatähtäin 

- Kiinnittyy tinajuotoksella piipun takaosaan. 
- Takatähtäimeen kuuluu seuraavat osat: 

- hahlolevy kiinnittyy tähtäintankoon ruuveilla 
- estenasta niitattu tähtäintankoon, rajoittaa asettimen liikkeen taakse 
- asetin, jonka avulla tähtäintangon asentoa säädetään ampumaetäisyyden 

mukaan 
- tähtäintanko kiinnittyy akselilla tähtäimen runkoon 
- tähtäintangon jousi, jonka avulla tanko pidetään liikkumattomana runkoon 

nähden 
- tähtäimen runko joka kiinnittyy piippuun tinajuotoksella 
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Toiminta 
 
Virittyminen 
 
Käännettäessä lukkotappi pystyasentoon tapahtuu iskurin virittäminen. 
 

 
Lukkorungon viistopinta, joka vastaa vastaavaan pintaan varmistin kappaleessa, 
pakottaa lukkorungon kääntyessä varmistinkappaleen siirtymään taakse, jolloin se 
vetää samalla iskuria taakse. 
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Iskurijousi jännittyy iskurin laipan  ja lahkorungossa olevan iskujousen ontelon 
pohjan välille. Lukkorungon käännyttyä täysin auki, lukkotappi pystyssä, kytkeytyy 
varmistinkappale lukkorunkoon. 

 
 
Varmistaminen 
 

 
Varmistinkappaletta  vedetään taakse ja samalla käännetään vasemmalle niin paljon, 
että varmistimen “nokka” menee lukko rungossa olevaan leikkaukseen. 

 
Varmistetaan vielä, ettei lukko aukea varmistimen ollessa “päällä”. 
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Lataaminen 
 
- avataan lukko, jolloin iskuri virittyy 
- vedetään lukko taka-asentoon; lukon liike pysähtyy kun yhdyssäleen alapuolella 

olevan uran pääte törmää liipaisimen yläosassa olevaan “nokkaan” 
- patruunat työnnetään syöttimeen joko siteen avulla tai yksitellen käsin 
- syöttimeen menee neljä patruunaa, viidennen jäädessä otto-aukolle 
 

 
 

 
 
 
 
 
Laukaisu 
 
- Laukaisukoneistoon kuuluvat liipaisin ja liipaisinjousi 
- Ampujan vetäessä liipaisimestä se taivuttaa liipaisinjousta niin paljon, että sen 

varassa oleva varmistinkappale vapautuu ja iskujousen voimasta syöksyy iskuri ja 
varmistinkappale eteen 

- Iskurin kärki iskeytyy nalliin sytyttäen sen. 
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Hylsyn poistaminen 
 
- Lukko käännetään auki ja vedetään taka-asentoon 
- Hylsynvedin vetää hylsyn patruunapesästä ulos ja hylsyn kanta törmää säätimen 

lavassa olevaan “nokkaan”, joka sinkoaa hylsyn aseesta pois. 
 
 
 
 
 



 52

 
 

Säätimen toiminta 
 
 
 
- Painettaessa patruunat syöttökoteloon, neljä alinta patruunaa painuvat 

syöttökoteloon , säätimen jousen nokan painaessa neljättä patruunaa. Näin estyy 
patruunoiden nouseminen syöttökotelosta ylös lukon ollessa auki. Viides patruuna 
on ottoaukolla säätimen lavan alla. 
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- Suljettaessa lukko, työntää se edellään ottoaukolla olleen patruunan 

patruunapesään.  
 
- Käännettäessä lukkorunko sulkuasentoon pakottaa sen pohjassa oleva 

epäkeskopinta säätimen ääriasentoonsa vasemmalle, jolloin syöttökotelossa olevat 
patruunat vapautuvat ja nousevat ylös ylimmän patruunan jäädessä yhdyssäleen 
alle. 

 
- Laukauksen jälkeen käännettäessä lukkorunko alkuasentoon, säätimen jousi 

painaa säätimen lavan alkuasentoon, jolloin se voi toimia hylsyn heittäjänä ja 
pysäyttää uuden patruunan ottoaukolle ja säätimen jousen nokka painaa 
syöttökotelossa olevaa ylintä patruunaa estäen syöttökotelossa olevia patruunoita 
nousemasta ylös. 

 

 
- Näin säädin säätää patruunoiden syötön syöttökotelosta yksi kerrallaan 

ottoaukolle. 
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Aseen kunnossapito ja huolto 
 
- Aseen käyttöarvoon (toimintavarmuus ja tarkkuus) vaikuttaa ratkaisevastise miten 

hyvin huolto ja varsinkin aseen kunnossapito on hoidettu. 
 
- Aseen tarkkuuteen ja käyttöön vaikuttavat ratkaisevasti: 

- millainen laukaisu aseessa on 
- miten ase on sovitettu tukkiin 
- syöttimen toiminta 
- tähtäinlaitteiden kunto 

 
- Vaatimukset laukaisukoneistolle: 

- kiv 39:n laukaisu tulee kestää 2,2 kg paino 
- ei saa olla yli 2,8 kg 
- laukaisuliikkeessä oltava selvä etuveto 
- laukaisu ei saa venyä 
- liipaisimen palauduttava etuvedon jälkeen alkuasentoon 
- liipaisinjousen ja liipaisimen välillä ei saa olla väljää aseen ollessa vireessä. 

Liipaisimesta painettaessa varmistinkappale ei saa liikkua 
- Liipaisimen liikkeen pitää olla jouhea, ei saa tuntua “rahinaa” 

 
Yleisimmät viat laukaisukoneistossa ja niiden korjaus 
 
- Liipaisin “roikkuu” 

- johtuen siitä, että liipasinjousen “nokka”, joka vastaa lukonkehykseen on liian 
paksu 

 
 

- nuolen osoittama kohta viilataan niin ohueksi, että jousi pääsee painumaan 
etuvetotappiin kiinni. 
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- Etuveto puuttuu 
- ase laukeaa jo etuvedon aikana 
- liipasinjousen virekoroke liian matala 
- vaihdetaan uusi liipaisinjousi ja tehdään laukaisu uudestaan. 

 
 

- Laukaisu venyy 
- etuvedon päätyttyä ase ei laukea, vaan joudutaan laukaisuakselin avulla 

taivuttamaan liipaisinjousta lisää, ennenkuin varmistinkappale vapautuu 
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- korjataan hiomalla liipaisinjousen virekoroketta matalammaksi 
- varottava hiomasta liian matalaksi 

 
 
- Liipaisin ei palaa etuvedon jälkeen alkuasentoonsa 

- liipaisinjousen virekorokkeen ja varmistinkappaleen virekorokkeen kulmat 
ovat toisiinsa nähden väärät 

- korjataan hiomalla ne oikeiksi 
 

 
 
- Lisäksi 

- on huomioitava, että liipaisinjousen liukupinnat ovat ehdottoman suorat sa 
sileät (kiiltävät) 

- myöskin varmistinkappaleen virekorokkeen pituus on oltava vähintäin 8,5 
mm. 

- liipaisimen etuveto- ja laukaisutapeista käännettävä tarvittaessa kulumaton 
pinta liipaisimen jousta vasten. 

- liipaisinjousen jousto-osaa ei saa hioa tai viilata ohuemmaksi tai 
kapeammaksi, esim. laukaisun keventämismielessä. 
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Aseen sovitus tukkiin 
 
- Aseen osumatarkkuus riippuu ratkaisevasti siit ä, miten aseen sovitus tukkiin on 

suoritettu 
 
- .Ennen sovitustyön aloittamista on tarkastettava: 

- ettei tukki ole kiero 
- ettei tukissa ole halkeamia 
- vastinpultti on oikein paikoillaan 
- hihnalenkit ja kannattimet ovat kunnolliset ja hyvin kiinnitetyt 
- perälevy on sovitettu hyvin 
- alimman siderenkaan salpa on paikoillaan 
- kiinnitysruuvien reiät 

 
- Asetettaessa ase tukkiin, saa se tukeutua tukkiin vastinkorokkeen takana olevasta 

vastinpinnasta ja syöttökotelon takimmaisen kiinnitysruuvin kohdalta. 
 
- On myös varmistauduttava, että vastinkoroke vastaa vastinpulttiin koko 

leveydeltään. 

 
 

Kiinnitys 
 
- Kun ase kiinnitetään kiinnitysruuveillaan tukkiin 

- on piipun asetuttava tukissa olevan “kourun” keskelle 
- asetettaessa ase pystyyn perälevynsä varaan tulee piipun ja tukin välissä 

mahtua kulkemaan paperisuikale esteettömästi 
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- myöskään lukon kehys ei saa nojata tukkiin muualta kuin edellä mainituista 
tukipinnoistaan. 

- kallistettaessa asetta noin 45 astetta on piipun selvästi irrootava tukista ja 
palattava alkuasentoonsa käännettäessä ase takaisin perälevynsä varaan 

- syöttökotelon ja lukon kehyksen välissä tulee olla noin 1 mm rako 
- myös kädensuojus on oltava piipusta irti 
- kädensuojuksen tukikaari ei saa vastata tukkiin 
 

 
 
 
 
- Jos ase ei “istu” tukissa oikein, voidaan sen asentoa muuttaa haluttuun suuntaan 

asennuslevyjen avulla. 
 
- Asennuslevyt kiinnitetään kuvan osoittamiin paikkoihin. 
 
- Jos piippu on “kourussaan” sivussa, voidaan oikaisu suorittaa asentamalla 

asennuslevy vastinkorokkeen leikkauksen sivuun. 
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- Jos syöttökotelon yläreunan ja lukonkehyksen väliin ei jää rakoa, korjataan virhe 
asentamalla  asennuslevyt syöttökotelon kiinnityskorvakkeiden ja tukin väliin. 

 

 
 

- Tarkastettava 
 

- Kun ase on hyvin “puissa” eikä laukaisussakaan enää ole vikaa tarkastetaan 
vielä: 
- sulkuväli, tulkkien avulla; sulkuväli voidaan säätää sulkukappaletta 

vaihtamalla 
- syöttimen toiminta ja hylsyn ulosheitto 
- tähtäinlaitteiden kiinnitys ja kunto 
 

 
- Käyttöhuollon suorituksen opettaminen ja sen suorituksen v alvominen ja 

tarkastuksien määräaikainen suoritus on huolehdittava ja toteutettava kuten esim. 
rynnäkkökiväärin yhteydessä. 

 
- Aseen käyttäjän tulee hallita puhdistus- ja  huoltotoimien lisäksi lukon 

purkaminen ja kokoaminen. 
 
- Tarkastuskohteet 

1. Piipun kunto ja puhtaus 
- ettei ole laajentumia 

2. Puhdistuspuikon kiinnitys 
- painuttava omalla painollaan mutteriin asti 

3. Siderenkaat 
4. Tähtäinlaitteet, kunto ja kiinnitys 

- asettimen kunto 
- kun vasen salpa vapautetaan asettimen pysähdyttävä työnnettäessä 300 m 

kohdalle 
- kun oikea salpa vapautetaan asettimen pysähdyttävä 150 m kohdalle 
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- kun molemmat salvat vapautetaan yhtä aikaa asetin liikkuu esteettömästi 
tähtäintangolla 

5. Tukki ja kädensuojus 
- sovitus 
- ettei ole halkeamia 

6. Syöttökotelon kiinnitysruuvit 
- kiinnitys ja kunto 

7. Syöttölaite 
- pohjan kiinnittyminen 
- syöttimen vivut ja jouset 

8. Lukko 
- verrataan lukon ja aseen numerot 
- varmistaminen 

9. Laukaisu 
- paino 
- etuveto 
- ettei veny 

 
-Voitelu 
 
- Aseen käyttö ja suojavoiteluaineena käytetään aseöljyä, joka on nimikkeeltään 

Ensis Oil L. 
 
- Metalliosat, jotka joutuvat tukkia vasten voidellaan Grafiittirasvalla. 
 
- Varastoinnissa pätee samat ohjeet kuin rynnäkkökiväärilläkin. 

 
  

 
 
 
 
 

 
 


