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2. Kivääri 98.
Määrätty Saksan, armeijan käytettäväksi v. 1898.

I.Rakenne.
Kiväärin pituus 1,25 m., paino 4 kg. 100 gr.
Kiväärin pääosat ovat: Piippu, tähtäyslaite,

sulkulaite ja tukki. Muita osia ovat kädensuojus,
puhdistUspuikko ja sideosat. (Kuva 5).

Jokaiseen kivääriin kuuluu vielä kantohihna,
jyvänsuojuksella varustettu piipunsuunsuojus ja
pistin.

Piippu.
Piipun etupäätä sanotaan sen suuksi. Piipun

sisuksen takapäässä oleva laajennus on patruuna-
pesä. Sisuksen seiniin on uurrettu 4 kierrettä,
(rihlaa), jotka luodille antavat oikealle kiertävän
liikkeen.

Tähtäyslaite.
Tähtäyslaitteeseenkuuluvat : tähtäin, tähtäimen

jalusta,asetin ja jyvä.
Tähtäin on saranalla kiinnitetty jalustaan.Täh-

täimen takapään yläreunaa sanotaan harjaksi.
Jalustalla on siirrettävä asetin. Jalustaan ovatmyös
kaiverretut tähtäimnerkit. Harjaan on uurrettu
kolmionmuotoinen pykälä uurna. Tähtäin asete-
taan eri matkoillesiten, että asetinta siirretään,pai-
naen sen molemmin puolin löytyviä jousella varus-
tettuja nastoja, jalustaa pitkin niin, että asetimessa
olevat osottajat tulevat jalustan sivussa löytyvieneri
etäisyyksiä osottavien tähtäinmerkkien kohdalle.
Tähtäinmerkit ovat myöskin uurretut jalustan pääl-
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Kuva 5.

Haka kiväärin
hihnaa varten

Hihnanlukko
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lyspintaan. Kun asettimen takareuna on asetettu
merkin tasalle, ilmaisee merkin alla oleva numero,
mille etäisyydelle tähtäin on asetettu.

Tähtäin voidaan asettaa:
400:lle m. (asetin takimmaisessa asemassaan),

500:lle m. j. n. e. 50:nm. erotuksella 2,ooo:een m.
saakka. Kokonaisia satoja osottavat merkit ovat
varustetut numeroilla. Puolia satoja osottavat ovat
ilman numeroita.

Jyvän jalkaan, uurretun viivan tulee sattua
yhteen jyvän alustassa olevan viivan kanssa.

Sulkulaite.

Sulkulaitteen eri osat ovat :
lukkokotelo, siinä lukonpidin ja hylsynpoistaja,

(Kuv. 7.)
lukko,
liipasinlaite,
patruunalipas, siinä syöttäjä jousineen.
Etuosaa lukkokotelossa sanotaan kofelonpääksi.

Keskus on patruunatila.
Patruunatilanpohjassa on aukko, josta patruu-

nat painetaan lippaaseen. Kotelon takaosan sulkee
ylhäältä n. s. silta. Sillan vasemmassa sivussa on
aukko lukonpidintä ja hylsynpoistajaa varten.

Lukonpidin ja hylsynpoistaja ovat jousella
varustetut. Edellinen rajoittaa lukon liikkeen taak-
sepäin, jälkimäinen heittää hylsyn pois.

Lukon osat: (kuv. 8, 9, 10) kammio, iskuri,
iskurin jousi, pikkulukko (jousella varustettuine
tappineen), varmistin, iskurinmuttcri ja hylsynve-
täjä.

(Kuva 6).
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Sisuksen kier-
teillä varuste-
tun osanalku

Piippu

Patruunapesä,
Piipun peräpuoli
.LukkokotelonpääYhilistysrniivi

Pidiltinruuvi

Syöttäjä

Lippaan pohja
Syöttäjän jousi

Patruunakeliys
ja 5 patruunaa

Lukkokotelon
silta

Kammio
IskuriLiipasin

Ristirmivi
Sideruuvi

Iskurin jousi

Tukin kaula Nuppi

Kildcntuki Pikkulukko

Lukkomutteri
Hihnanlukon

jalka

Perä
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Kuva 7.

Lukkokotelon
pää

Lovi peukaloa
varten

Lovipatruunan
kehystä varten

Kotelosilta
Lovi lukon
pidätintä ja
ulosheittäjää

varten

Ristiosa
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Kammio sulkee piipun takaapäin, kun nupilla
varustettu kammiontnppi on käännetty oikealle.

Iskuri, iskurin jousen eteenpäin ajamana, sytyt-
tää patruunan.

Pikkulukko kiinnittäämuut lukonosat kammioon
Varmistus-

Nuppi Tapinvarsi kolo

Sotilaskäsikirja. 1. Osa.
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Kuva 9. Kuva 10.
Iskuri Iskurin-

jousi

V

m 4

Varmistin oikealle käännettynä estää viritetyn
kiväärin laukeamasta ja lukon aukenemasta.

Iskurinmutteri virittää iskurin, kun kammion-
tappi käännetään ylöspäin.

Hylsynvetäjä vetää patruunan pesästä, kun
lukko viedään taaksepäin.

Kuva 11.

Pikkulukkooikealtakatsottuna,
varmistin ylöspäin-



115

Liipasinlaitteeseen kuuluu liipasin ja liipasih-
kaari.

Patruunalippaassa oleva, syöttäjä, nostaa pat-
ruunan lukkokoteloon.

Ruuvaamalla kaksi puhdistuspuikkoa yhteen
voidaan niillä puhdistaa piipun sisusta. Puhdistus-
puikkojen avulla pystytetään kiväärit myös ryh-
miin.

Kantohihnan ollessa pitkänäon sen alapää kiin-
nitetty kiväärin perään. Hihna pannaan kireälle
siten, että sen alapää irrotetaan perästä ja hihnassa
irrallaan oleva rengas kiinnitetään kiväärin ylären-
kaassa olevaan koukkuun. Hihnan alapääkiinnite-
tään liipasinkaareen.

Piipunsuunsuojus pannaan,paikoilleen seuraa-
valla tavalla: Suojus asetetaan piipun suulle siten,
että siinä oleva jyvänsuojus osottaa oikealle (jyvä
ruumiiseen päin); kämmenellä painetaan suojus
alaspäin, kunnes jyvänsuojus voidaan kääntää
jyvän päälle.

IL Käsittely.
Kivääri on kulloinkin hajotettava ainoastaan

siinä määrin kuin on tarpeellista.
Sotamies saa irrottaa ja paikoilleen asettaa

ainoastaan lukon, syöttäjän,puhdistuspuikon, suun-
suojuksen ja kantohihnan ;lukko hänen täytyy täy-
dellisesti oppia purkamaan ja kokoamaan.

Kaiken enemmän purkamisen toimittaa ase-
seppä.

Lukon irrottaminen.
Lukko viritetään. Varmistin käännetään pys-

tyyn. Vasemmalla peukalolla vedetään lukonpidin
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sivulle. Oikealla kädellä vedetään lukko kotelosta
ulos.

Lukon purkaminen.
Lukko otetaan vasempaankäteen, iskurin kärki

alaspäin. Vasemmalla peukalolla painetaan pikku-
lukossa oleva, jousella varustettu tappi sisään.
Oikea käsi ruuvaa pikkulukon irti ja vetää sen ynnä
iskurin ulos kammiosta.

Vasemmalla kädellä asetetaan iskurin kärki
tarkalleen kohtisuoraan jotakin puualustaa vas-
taan. Vasemmalla peukalolla painetaan varmisti-
mesta pikkulukkoa alaspäin niin paljon, että oikea
käsi voi vääntää iskurinmutterianeljänneskierroksen
ja irrottaa sen. Pikkulukko päästetään varovasti
ylös. Iskurinjousi otetaan erilleen. Varmistin
käännetään oikealle ja irrotetaan pikkulukosta.

Pikkulukossa oleva tappi irrotetaan siten, että
se painetaan sisään ja käännetään sellaiseen asen-
toon, että se irtaantuu.

Lukon kokoonpano.
Jousi pannaan iskurin ympärille; varmistin pai-

koilleen pikkulukkoon; tämä iskurin päähän.
Vasemmalla kädellä asetetaan iskurin kärki tarkal-
leen kohtisuoraan jotakin puualustaa vastaan. Var-
mistin käännetään ylöspäin.

Vasemmalla peukalolla painetaan varmisti-
mesta pikkulukkoa alaspäin. Oikealla kädellä ase-
tetaan mutteri iskurin päähän ja käännetään niin,
että se tarttuu iskuriin kiinni.

Iskuri pannaan kammioon. Pikkulukko ruuva-
taan kiinni,kunnes siinä oleva tappi naksahtaakuu-
luvasti eikä pikkulukko enää käänny.
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Lukon paikoillecnpauo.
Katsotaan, että hylsynvetäjä on kammion oike-

alla sivulla. Oikealla kädellä työnnetään lukko kote-
loon. Kammiotappikäännetään oikealle, varmistin
vasemmalle.

Koetetaan, liikkuvatko lukko ja varmistin sään-
nöllisesti.

Lukko päästetään vireestä siten, että se ava-
taan, oikealla kädellä vedetään liipasimesta ja
vasemmalla suletaan lukko jälleen.

Patruunalippaanpohjanirrottaminenjapaikoilleenpano.
Irrottaminen: Patruunan kärellä tai puhdis-

tuspuikon päällä painetaanpohjasyvennyksessä ole-
vaa nastaa. Samalla siirretään pohjaa taaksepäin,
jolloin se irtaantuu.

Paikoilleenpa.no: Pohjaa painetaan kiinni ja
samalla työnnetään eteenpäin.

111. Hoito.
Jokaisen sotilaan velvollisuus ja kunnia-asia on

tuntea tarkalleen kivääri, sen puhdistus ja hoito.
Siitä annettuja käskyjä on tarkoin noudatettava,
koska kivääri muuten ei pysy sotakelpoisena.
Ampumatulokset riippuvat kiväärin tilasta ja käsit-
telystä.

Jokaisella sotamiehellä on erityinen kivääri.
Ainoastaan taistelussa saa hän itse vaihtaa vahin-
goittuneen kiväärinsä toiseen.

Vahingoittumat, ruoste ja likaantuminen saa-
vat aikaan lataus- ja muita häiriöitä kiväärin toi-
minnassa.
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Suojeluskeinoja vahingoittumista, ruostumista ja
likaantumista vastaan.

Lataamattomankiväärin tulee aina olla varus-
tettu suunsuojuksella ja lukon päästettynä vireestä.
Suuta ei koskaan saa sulkea vaatetukolla, rasvalla
tai muulla semmoisella, koska helposti, varsinkin
kiireellisissä tapauksissa, ladatessa tukko unohtuu
paikoilleen ja ammuttaessa syntyy piipun laajen-
nuksia tahi särkymisiä. Ennen lataamistaon suun-
suojus aina poistettava.

Kivääriä ei saa laukaista ilman patruunaa tahi
tyhjää hylsyä, koska iskuri, silloin voi helposti kat-
keta.

Kivääriä ei koskaan saa päästää kaatumaan.
Sitä on suojeltava kolahduksilta. Jyvää on huolel-
lisesti suojeltava. Pieninkin vahingoittuminen,siir-
tyminen tahi kuluminen vaikuttaa ampumistulok-
seen. Kivääriä ei koskaan saa asettaa nojalleen
jyvän varaan. Lukon avaamista ja sulkemista lada-
tessa ei saa tehdä kovin rajusti. Pistin on kiinni-
tettävä ja irrotettava varovasti. Yhteen ryhmitetyt
kiväärit ovat vähän ylöspäinnostaen varovasti ero-
tettavat toisistaan.

Kasarmissa säilytetään kiväärit erikoisilla teli-
neillä tahi kaapeissa. Majapaikoissa sijoitetaan
kiväärit kuiviin tomuttomiinpaikkoihin (ei lähelle
lämmintä uunia). Niitä on suojeltava syrjäisiltä.
Kivääriin ei saa ripustaa mitään esineitä.

AmpUmahaudoissa säilytetään kiväärit parai-
ten ampumapaikan lähellä sateelta suojatuilla teli-
neillä. Kiväärin jättämistä rintamavarustukselle on
vältettävä, koska ne usein tulevat rikkiammutuiksi
tai likaantuvat.
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Piippuun ja sulkulaitteeseen ei saa tulla mitään
roskaa kuten hiekkaa, lunta y. m. Jos sinne on
semmoista päässyt, ovat ne ennen ampumista puh-
distettavat. Ne saavat aikaan särkymisiä ja piipun-
laajennuksen. Jos kivääreihin yhtämittaa tulee
hiekkaa tai muuta likaa on vihollisen läheisyydessä
osan aina oltava puhdistettavana toisen osan ollessa
käyttökuntoisena.

Kiväärit ladataan ainoastaan käskystä paitsi
taisteluun tullessa ja ampumahaudoissa.

Sadeilmalla voidaan kivääriä kantaa hihnasta
suu alaspäin.

Suojelusohjeita ainpumaliarjotoksissa.
Lutistuneita tai muuten vahingoittuneita ja

likaisia kuten myös sellaisia patruuneja, joissa luoti
on irti, ei saa käyttää. Likaisia, taipuneita ja
kovin ruosteisia patruunakehyksiä ei myöskään ole
käytettävä. Maahan pudonneet patruunat ja pat-
ruunakehykset ovat huolellisesti puhdistettavat. Jos
patruuna laukaistessa ei syty, joka johtuu joko siitä,
että kivääri tai patruuna ovat viallisia, pikkulukko
ei ole täydellisesti ruuvattu kammioon, lukko ei ole
täysin sulettu, tahi myös liasta, ruosteesta tahi sär-
kymisestä, on ampujan ensin odotettava muutama
sekuntti, koska patruuna voi syttyä jälestäpäin, sit-
ten avattava lukko, käännettävä patruuna pesässä
ja sitten laukaistava uudestaan. Jos se ei sitten-
kään syty, on sitä koetettava toisessa kiväärissä.
Jos se ei vieläkään syty, on se viallisena pantava
pois. Kivääri, jossa patruunat useamman kerran
jäävät syttymättä on jätettävä asesepän tarkastet-
tavaksi.
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LataushUiriöitä
saavat aikaan vahingoittumat, ruoste ja lika patruu-
nissa, patruunakehyksissä, patruunalippaassa, sul-
kulaitteessa tahi syöttäjässä, samoinkuin ampujan
taitamattomuus. Lataushäiriön syy tulee ampujan
mikäli mahdollista saada selville ja osata se poistaa.

Puhdistus.
Kivääri on puhdistettava aina heti käyttämisen,

eritoten ampumisen jälkeen. Jos tämä ei ole mah-
dollista,niin on piipunsisus heti ampumisen jälkeen
rasvattava. Rasvaaminen ampumisen jälkeen
estää piippua ruostumasta ja helpottaa suuresti
jälkeenpäin seuraavaa puhdistusta. Puhdistettaessa
poistetaan ruudin palamisjätteet, tomu, kosteus ja
ruoste. Sen jälkeen seuraa rasvaaminen ja öljyämi-
nen. Kaikki kiillottaminen ja mustien ruostejälkien
poistaminen on kielletty. Piippuun ei saa puhaltaa
eikä yleensä puhaltamalla poistaa tomua. Se saa
aikaan ruostumista.

Eri kivääreihin kuuluvia osia ei saa sekoittaa.
Samaan kivääriin kuuluvat eri osat ovat merkityt
samalla numerolla.

Jos kivääri tuodaan kylmästä lämpimään huo-
neeseen, niin ei suunsuojusta saa poistaa eikä luk-
koa avata ennenkuin kiväärille laskeutunut huurre
on itsestään kuivanut.

Piipun sisuksen puhdistaminen on toimitettava
erikoisella huolella. Sen epätarkotuksenmukainen
toimittaminen huonontaa hyvin pian ampumatulok-
sia, kun taas enempikään ampuminen ei sitä tee.
Sisus tarvitsee jokapäiväistä silmälläpitoa ja hoitoa.
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Ruoste ja lika ovat poistettavat käsittelemällä
niitä jatkuvasti rasvalla. Liiallinen hankaaminen
saa aikaan sisuksen laajentumisen.

Ruostunut kohta rasvataan runsaasti. Rasva
liuottaa ruosteen. Seuraavana päivänä toimitetaan
puhdistus ahtaalla rasvaisella tukolla. Tätä menet-
telyä jatketaan kunnes ruosteen sijaan tulee musta
täplä.

Ampumisen jälkeen muodostuu sisukseen, vaik-
ka se onkin puhdistettu, jälkiruostetta. Tämä on
päivittäin poistettava kunnes sen ilmestyminen
lakkaa.

Sisuksen puhdistaminen toimitetaan patruuna-
pesän kautta runsaasti rasvatulla tappuratukolla.
Kasarmissa käytetään erityistä puhdistustankoa ja
telinettä. Sodassa ja harjotuksilla käytetään puh-
distusnuoraa, jolloin piipunsuojus on pidettävä pai-
koillaan, ettei suu hankaannu. Puhdistustankoon tai
nuoraan kiinnitetyn tappuratukon tulee puhdistetta*
essa olla niin ahdas kuin mahdollista, rasvattaessa
puoliahdas. Tappuratukkoon pannaan rasvaasisäpuolelle niin runsaasti, että se sisuksen läpi
vedettäessä pursuu tukon läpi. Vähän rasvattua
tukkoa ei ole koskaan käytettävä. Rasvaamatonta
ainoastaan silloin,kun tahdotaan poistaa rasva pii-
pusta (esim. asetarkastusta varten).

Puhdistettaessa ei tappuratukkoa saa nopeasti
vetää edestakaisin, vaanhitaasti, jolloin se seuraten
kierteiden kulkua puhdistaa ne.

Puhdistamiseen nuoralla tarvitaan kaksi miestä.Toinen pitää kiinni kiväärin perästä, toinen suusta.
Nuoraa ei saa laskea maahan.
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Kiinteät jätteet, jotka eivät irtaannu sääntöjen
mukaisella puhdistuksella, poistaa aseseppä.

Sisustaa tarkastetaan katsomalla sitä sekä pat-
ruunapesän että suun puolelta valoa vastaan. Kat-
sottaessa sisustaa pidetään se ensin kauempana sil-
mistä ja tuodaan sitten vähitellen lähemmäksi.Kat-
somalla vinosti nähdään kukin kohta tarkemmin.

Tarkastamisen jälkeen on sisus rasvattava.
Patruunalipas puhdistetaan rasvaisella tappu-

ratukolla.
Kiväärin muut osat pyyhitään vaatteella kui-

viksi ja rasvataan ohuesti uudelleen. Hankauskoh-
tiin pannaan jonkunverran enemmän rasvaa. Tum-
miksi tehdyt osat puhdistetaanhyvinkevyesti,ettei=
vät ne rupea kiiltämään. Ruoste poistetaan muista
osista samaan tapaan kuin sisuksesta.

Puuosat pyyhitään puhtaalla vaatteella. Kiinni
kuivunut lika irroitetaan rasvaisella vaatekappa-
leella. Pari kertaa viikossa sivellään puuhun käm-
menpohjalla vernissaa ja hangataan kädellä kun-
nes se imeytyy puuhun. Tämä estää puun mätäne-
mästä. Jonkun tunnin kuluttua pyyhitään ver-
nissa puuvillavaatteella kuivaksi. Vernissattu
kivääri on mikäli mahdollista pidettävä käyttämättä
seuraavaan aamuun.

Kantohihna pyyhitään puuvillaisella vaatteella.
Kovin likaantunut pestään soodaliuoksella ja kuiva-
taan. Öljytä ja rasvata hihnaa ei saa.

Puhdistusaineena käytetään tavallisesti am-
moniakkipitoista vaseliinia. Hyvää on myös balli-
stolöljy. Talia, ihraa, puuöljyä, koneöljyä voidaan
myöskäyttää. Rasvan pitää olla suolatonta ja hap-
povapaata.
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IV. Ampumavarat.
Kovan patruunan muodostavat hylsy, sytytin*

hattu, ruutipanos ja luoti. Hylsyn takapäässä on
uurre, johon patruunanvetäjä tarttuu. Sytytinhat-
tua varten on hylsyn pohjassa lovi. Tästä menee
pohjan läpi kaksi sytytyskanavaa, joiden kautta
ruutipanoksen sytyttäminen tapahtuu.

Luodin muodostaa lyijyinen sydän, jota ympä-
röi nikkelöity tai kuparoitu teräsvaippa. Ilman
kovaa teräsvaippaaei luoti voisi seuratapiipun kier-
teitä eikä sen läpäisykyky olisi niin suuri.

Taisteluharjotuksissa käytetään n. s. pamaus-
patruunia, joissa luoti on puusta tahi pahvista.

Harjotuspatruunat ovat tehdyt messinkilevystä.
Erotukseksi muista patruunista on niihin tehty pit-
kittäisiä vakoja.

Lataamista varten ovat patruunat kiinnitetyt
kehyksiin. Kuhunkin kehykseen menee 5 patruu-
naa, joista ladattaessa 4 jää patruunalippaaseen ja
yksi menee patruunapesään.

3. Venäläinen kolmen linjan kivääri,
malli 91.

Nimitys ,,kolmen linjan kivääri" johtuu siitä,
että sen piipunläpimitta on kolme linjaa (1linja on
2,54 mm.) yht. 7,02 mm. Se on makasiinikivääri.
Kehykseenmenee 5 patruunaa, joista ladattaessa 4
tuleepatruunalippaaseen ja 1piippuun.

Lukon osat, ovat kammio, hylsynvetäjällä va-
rustettu lukonpää, yhdistyssäle, iskuri jousineen
ja varmistin.




