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 Kuva 5 
Jos poistat ruuvikiinnitteisen rekyylilevyn (RL), niin älä kierrä ruuvia takaisin, 
koska se painuu liian syvälle ja estää männän liikkumisen vireeseen asti. 
 

 Kuva 6 
 
Huom.:  Kun suljet säätökiertimien kannet, älä kierrä suurella voimalla, ettei  

o-rengastiiviste vioitu. 
 
Huomautus 1 
Jousitoimisessa ilmakiväärissä kiikari pyrkii siirtymään rekyylin vaikutuksesta 
taaksepäin. Ruutiaseissa rekyyli vaikuttaa kiikariin pakottamalla eteenpäin. 
Huomautus 2 
Jos aseessa on rekyylilevy RL (kuva 5), niin kiikarijalan rekyylivastin ruuvi 
(kuva 1 ja 4) pitää poistaa kokonaan kiikarijalasta. 
Huomautus 3 
Jos asennetaan kiikari ilman rekyylivastinta, niin se ei ehkä pysy paikallaan, 
vaan liukuu kiskossa taakse päin. Näin tapahtuu varsinkin  tehokkaimmissa 
kivääreissä ja erikoisesti silloin, jos on tehokas kaasujousi, joka aiheuttaa 
hyvin voimakkaan rekyyli-iskun. 
Huomautus 4 
Älä käytä suurta suurennusta lyhyellä ampumaetäisyydelllä. Suuri suurennus 
huonontaa kuvaa. 
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VIRITTÄMINEN 
Viritä ase ripeällä ja voimakkaalla kääntöliikkeellä painaen piippua tai 
viritinvipua voimakkaasti niin pitkälle kuin menee.  
Vain siten varmistuu koneiston virittyminen jokaisella yrityksellä. 
 
KOHDISTAMINEN 
+ ammu tuelta 3 laukausta pitäen aseesta kiinni molemmilla käsillä  

 
ÄLÄ PIDÄ ASEEN ETUOSAA LEPÄÄMÄSSÄ TUEN PÄÄLLÄ, VAAN 
LAITA KÄSI VÄLIIN JA PIDÄ TIUKALLA OTTEELLA MOLEMMIN KÄSIN 
ASEESTA KIINNI PAINAEN OLKAPÄÄTÄ VASTEN.   
 
+ tee tarvittava säätö kiikarin tai takatähtäimen säätökiertimistä 
+ ammu taas kolme laukausta ja tee tarvittava korjaus 
+ jatka niin monta kertaa, että osumien keskipiste on tähtäinpisteessä 
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Huom.:  Kun säädät korkeuskierrintä, niin voivat samalla osumat siirtyä 

sivusuunnassa, joten joudut tekemään myös sivukorjauksen tai 
vastaavasti korkeuskorjauksen sivusuuntaa säädettäessä. 

 
AMPUMAOTE 
+  pidä ase pystysuorassa laukaistaessa 
+  jos on suuri lähtönopeus (yli 300 m/s), niin käytä pyöreäkärkisiä luoteja. 

Tasakärkiset luodit saattavat hajota piipussa. 
+  pidä aseesta kiinni molemmin käsin 

 
ETUMMAINEN KÄSI PITÄÄ OLLA TUKISSA  KIINNI ASEEN JA HIEKKA-
SÄKIN VÄLISSÄ, ETTEI PIIPPU PÄÄSE POMPPAAMAAN. PIDÄ MOLEM-
MIN KÄSIN TIUKASTI KIINNI PAINAEN OLKAPÄÄTÄ VASTEN. 
 +  jos piippu tai tukki nojaa suoraan hiekkasäkkiin, niin osumat 

hajoavat rekyylitärähdyksestä luodin lähtöviiveen aikana 
+ suuritehoisissa aseissa rekyylitärähdys on hyvin voimakas häiriötekijä 
 
Lähtöviive:  Mäntätoimisissa aseissa kuluu melkoinen aika liipaisusta,  

 ennenkuin luoti poistuu piipusta. Aikaa sanotaan lähtöviiveeksi. 
Lähtöviive = liipaisuviive + männän iskuaikaviive + luodin liikkeellelähtöviive +  

piippuvaiheaika.  
Aikaa kuluu kymmeniä jopa satoja millisekunteja, joiden aikana 
ase ehtii pomppaamaan, jos ote ei ole riittävän luja. 

 

KIIKARIN KIINNITYS 
JOS KIIKARI ON JO KIINNI KIIKARIJALASSA, NIIN TARKISTA ENNEN 

ASENNUSTA KIINNITYSRENKAIDEN RUUVIT, ETTEIVÄT NE  OLE 

LÖYSÄLLÄ. 

 
Yksiosainen kiikarijalka 

  Kuva 1, R rekyylivastinruuvi 
+ kiinnitä ensin kiikarijalan alaosa kiikarikiskoon ja säädä rekyylivastinruuvi 

(R) niin, että sen alapää työntyy n. 2 mm kiikarikiskossa tai rungossa 
olevaan reikään  
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+ kiinnitä sitten kiikari ja yläsiderenkaat kiristäen ruuvit sopivaan 

tiukkuuteen (kuva 2 ja 3) 
+ kokeile, että rekyylivastinruuvi estää kiikarin liikkumisen rekyylivoiman 

seurauksena, kun kiinnität kiikarijalkaa aseeseen. Rekyylivastinruuvin 
pitää vastata rungon tai kiikarikiskon reijän takareunaan. 

+  jos ruuvi R painuu liian syvälle rungon sisään, niin se voi estää männän 
virittymisen tai kantaa joissakin malleissa kiikarijalan koholle urista 

+  poista rekyylivastinruuvi (kuva 1), jos rungossa ei ole reikää ja korvaa se 
kiikarikiskon uriin kiinnitettävällä, erillisellä rekyylivastimella (kuva 6) 
 

  Kuva 2 
+ aseta kiikari paikalleen sopivalle silmäetäisyydelle (n. 8 cm) 
+ kiinnitä yläsiderenkaat ja katso, että tähtäysristikko tulee suoraan 

 

  Kuva 3 
+ tarkasta sivuruuvien kireys ja säädä okulaaria kiertämällä kuva näkökyvylle 

sopivaksi ja teräväksi 
 
Kaksiosainen kiikarijalka 

 Kuva 4 
+  asenna jalan alaosat kuten yksiosaisen jalan asennuksessa. 

Rekyylivastinruuvi (R) (kuva 1 ja 4) tai rekyylilevy (RL) (kuva 5) estää 
kiikarijalkoja luisumasta rekyylin voimasta taakse päin.  


