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Viitonen kantaa suojakilpeä, senjälkeen pitää
hän myöshuolta siitä, että kivääri saa ampumava-
roja ja vettä.

5. Pistooli 08—15.
Pistooli lataa, samoin kuin konekiväärikin, itse.

Laukaus heittää hylsyn ulos ja virittää sytyttimen
ja vetojoustimen uudestaan. Vetojoustin vie kaikki
osat taas vanhaan asentoonsa, aivan samoin kuin
konekiväärin vetojoustin.

Osat,

piippu, perä, varmistin,
haarukka, tähtäinlaite, panossäiliö,
lukko, liipasinlaite, 2 puulevyäliipasinlaite, 2 puulevyä ruuveineen

Piippu
Sen läpimitta on 9 mm. ja se on liikkumatto-

masta yhdistetty haarukkaan.

Haarukka.
Sen ulkopinnalla ovat uurteet, jotka johtavat

sitä perässä. Sisäpuolisissa uurteissa liikkuu lukko.
Haarukassa oleviin reikiin on lukon takanivel pul-
tilla yhdistetty. Haarukan vasemmassa seinässä on
liipasintanko, oikeassa ulosheittäjä. Rajanasta ra-
joittaa piipunliikettä taapäin tarttumalla sulkukap-
paleeseen.

Lukko.
Lukon muodostavat kammio, polvi, yhdyshaka

ja vetojoustin.
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Kammioon sisältyvät sytytin, sytyttimen jous-
tin, joustinperä ja ulosvetäjä.

Polven muodostavat etu- ja takanivel sekä lu-
konnastin. Polvi tekee yhdessä vetojoustimen kans-
sa haarukan ja piipun taapäin liikkumisen mahdol-
liseksi, sekä avaa ja sulkee lukon.

Yhdyshaka liittää lukon vetojoustimeen

Perä.
Se yhdistää eri osat kokonaisuudeksi. Perään

on sovitettu: sulkukappale, kansilevy, liipasin jous-
timineen, panossäiliö,vetojoustin ja varmistin.

Tähtäinlaite.
Tähtäinlaitteen osat ovat tähtäinrako ja jyvä.

Liipasinlaite.
Liipasinlaitteeseen kuuluvat: liipasin joustimi-

neen ja puitteilleen.
Varmistimen muodostavat vipu, vivunpää ja

varniistintanko.

Panossäiliö.
Panossäiliöön mahtuu 8 panosta, 9:s piippuun.

Pistoolin purkaminen.
Panossäiliö irroitetaan, vedetään lukkoa hieman

taapäin lukonnostiniesta ja samalla' käännetään sul-
kukappaletta neljänneskäännös alaspäin. Poiste-
taan kansilevy ja irroitetaanpiippu,haarukkaa sekä
lukkoa eteenpäin vetäen. Työnnetään takanivelen
pultti vasemmalle ulos. Viimeksi poistetaan lukko
haarukasta, kohottamallakevyesti polvea lukonnos-
("unesta,
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Pistoolia on purettava vaan sen verran, kuin
kulloinkin on välttämätöntä.

Kokoonpano käy vastakkaisessa järjestyksessä.
On huomattava lukkoa sisään pantaessa, että se las-
ketaan vireestä painamalla liipasintangon etuosaa
sisäänpäin, ja katsottava, että yhdyshaka ja veto-
joustin yhtyvät.

Puhdistus.
Puhdistustarpeet ja yleiset säännöt ovat samat

kuin konekivääriä ja kivääriä varten.
Jos ei pistoolilla ole ammuttu eikä se ole kas-

tunut tai kovin tomuuntunut, toimitetaan n. s. taval-
linen puhdistus. Pistoolia puretaan mahdollisim-
man vähän.

N. s. perusteellinen puhdistus toimitetaan aina
ampumisen jälkeen. Samoin jos pistooli on kastu-
nut tai kovasti tomuuntunut. Silloin on piippu eri-
koisen huolellisesti puhdistettava. Lukko puretaan
ja eri osat puhdistetaan. Uurteet vedetään puhtaiksi
lapuilla ja puusälöllä. Perusteellisessa puhdistuk-
sessa on ainakin aliupseeri silmälläpitäjänä.

Pistoolia, jolla on ammuttu, tai jonka piippu on
ollut mustunut, on ruosteen kehittymisen välttämi-
seksi puhdistuksen jälkeisinäpäivinä uudelleen puh-
distettava siksi, kunnes piipusta kaikki ruostepilkut
häviävät.

Pistoolin käyttäminen.
Pistoolia ja muita lyhytpiippuisiakäsiaseita

(Browning,Mauser- ja Dreyse-pistoolia), joissa ei ole
eri etäisyyksille asetettavaa tähtäintä,käytetään liki-
taisteluissa. s. t. s, kun ollaan joutumassa tai aivan
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ilmeisessä käsirysyssä vihollisen kanssa. Yleensä
etäiyyden ollessa 50 m. pienempi voi sen käyttämi-
sestä odottaa varmaa menestystä; paras etäisyys
on 25 m. tai sitä pienempi. Sillä missä tilanah-
taus estää menestyksellä käyttämästä kivääriä am-
puma-aseena,kuten syöksyjoukontunkeutuessa vihol-
lisen juoksuhautaan,on ensimmäistenosastojen edul-
lisinta käyttää pistoolia metri metriltä puhdistetta-
essa juoksuhautaa vihollisesta. Pimeässä, esim. yö-
partioilla,on pistooli edullinen ase.

Pistoolilla tähtäämisen ja ampumisen täytyy ta-
pahtua nopeammin kuin kiväärillä. Tämä suorite-
taan siten, että ensin suunnataan jyvän kärki tähl-ä-
-yspisteeseen, ja samalla vedetään liipasintaniin pal-
jon taaksepäin, kunnes tuntuu vastus. Samanai-
kaisesti kohotetaan perää, jyvän kärjen pysyessä
koko ajan paikallaan,sekä vedetään varovasti kai-
ken aikaa liipasinta, kunnes jyvä näkyy tasaisena
tähtäimen raossa, jossa silmänräpäyksessä pistoolin
täytyy laueta. Vihollisen edessä tämäkin käy usein
liian hitaasti, jonka vuoksi täytyy käyttää n. s. heit-
tolaukausta. Tätä käytettäessä lasketaan (heite-
tään) tähtäysviiva nopeasti tähtäyspisteeseen ja pis-
tooli laukaistaan samassa silmänräpäyksessä.

6. Etäisyydenmittari 14.

Tulen teho ja vaikutus sodassa riippuu erittäin
suuressa määrässä oikean tähtäimen valitsemisesta,
siis sen etäisyyden määräämisestä, jolla vihollinen
on ampuvasta osastosta. Paitsi etäisyydenarvioijia,

Sotilaskftsikirja. 2. Osa.

Yleistä.




