
Pitkät pyssyt ja 
pitkät matkat 

 

 
 

os 1860-luvun ampujat pääsisivät seuraamaan nykyajan kasa-
ammuntakilpailuja, he olisivat varmasti innoissaan niin kalustosta 
kuin osumatarkkuudestakin. Tosin he saattaisivat kysellä: Eikö 
täällä ammuta kuin alkukilpailu? 

 
 
Kysymys on täysin oikeutettu, kun tie-
detään, että jo ensimmäisessä Queen’s 
Prize -kilpailussa (Wimbledon 1860) al-
kukilpailu ammuttiin 200, 500 ja 600 
jaardin matkoilla käyttäen Enfield-
kivääreitä. Parhaat 40 pääsivät loppu-
kilpailuun ja he saivat käyttöönsä Whit-
worth-kiväärit, 20 parasta omakseen ja 
loput lainaksi. Finaalissa ammuttiin 15 
laukausta 800, 900 ja 1000 jaardin 
matkoilta ilman kohdistuslaukauksia. 
Queen’s Prize aloitti merkittävän kilpai-
lutoiminnan: Elcho Shield Match, Altcar, 
Bisley, Creedmore, Palma, Albert, Any 
Rifle, Duke of Cambrigde, jne. 
 
Aseiden kehitys oli huimaa. Enfield-
palveluskivääristä edettiin tarkkuuski-
vääreihin ja lopuksi, niin palvelus- kuin 
tarkkuuskivääreissä, päädyttiin takaala-

dattaviin metallipatruunaa käyttäviin 
aseisiin. Enfield Long Rifle oli laadul-
taan mikä oli. Voitiin siis parannella täh-
täimiä, joista lisää tuonnempana. En-
fieldin käynti riitti 600 jaardiin asti, joten 
pidemmille matkoille tarvittiin uutta ka-
lustoa. Tunnetuimpia tarkkuuskivääreitä 
olivat Whitworth, Henry, Rigby ja Met-
ford. Vähemmälle huomiolle jäivät mm. 
Turner, Parson’s, Newton, Lancaster, 
Kerr, Edge, Bissel ja Crockart. Yhdistä-
vinä tekijöinä olivat cal .45, rihlan nousu 
(noin 20 tuumaa) ja kompressioluoti 
(paino 530 grainia). Luoti oli sileä, joten 
se yleensä paperoitiin. Myöhemmin se 
oli valmiiksi rihlattu ja valmistettu seos-
lyijystä. Lähes kaikissa aseissa lataus 
oli 86 grainia Curtis and Harveysin 
mustaruutia no.6. Aseiden suurimmat 
erot löytyivät rihlauksesta. 
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Back position (as he fired for the ”English Eight” in the Elcho Shield, 1885-6-7), Metford Rifle. 



Tähtäimiltä vaadittiin myös parempaa 
tarkkuutta. Enfieldin takatähtäin tuomit-
tiin väljän v-hahlon takia. Useissa ko-
keiluissa hahlo poistettiin kokonaan ja 
tähtäys hoidettiin ohuen pystysuoran 
platinaviivan avulla. Myös etutäh-
täimessä kokeiltiin samaa: jyvä pois, ti-
lalle neliskanttinen teräsharkko ja sen 
ampujanpuoleiseen seinämään platinal-
la täytetty viiva. Tarkkuusaseissa otet-
tiin varsin pian käyttöön sivusäädöllä 
varustettu tunnelitähtäin vaihdettavin 
sisälevyin edessä ja diopteri korkeus-
säädöllä takana. Mikäli edessä käytet-
tiin reikätähtäintä, tarvittiin vähintään 
kolme levyä, joiden reikäkoot olivat 2.6, 
2.8 ja 3 mm. Näistä voitiin valita sopiva 
ottaen huomioon ammuttava matka ja 
valaistus. Diopterilevyjäkin saattoi olla 
useita eri valaistusolosuhteita varten. 
Parhaaksi reiän yleiskooksi mainitaan 
1.3 mm ja suurimmaksi käyttökelpoi-
seksi 2.54 mm. Tähtäimien säätö tehtiin 

asteissa ja kulmaminuuteissa, siten oli 
helpointa säätää ase eri matkoille. Op-
pimaton väki käytti tietysti tuumia osi-
neen. 
 
Tähtäimien nollaus, varsinkin astesää-
töä käytettäessä, on elintärkeää: aseta 
paperiarkki 12.5 jaardin = 12 metrin 
päähän aseesta ja merkitse paperiin 
sopiva tähtäyspiste. Ammu paperiin 
tähtäimet nollattuina. Osuman pitäisi ol-
la, mitattuna tähtäyspisteen keskeltä 
reiän keskipisteeseen, sama kuin etu-
tähtäimen keskipisteen ja piipun keski-
pisteen väli lisättynä 1/8 tuumaa (3.175 
mm). 1/8 tuumaa on luodin putoama 
tällä matkalla ja vastaa 1’-kulmaa sää-
dössä. Mikäli osuma poikkeaa edelli-
sestä, on laskettava korjaus 1’ = 1/8 
tuumaa ja otettava tulos huomioon ko-
rotustaulukoiden yhteydessä. Tähtäimet 
on nollattava aina kun jokin tekijä muut-
tuu (ruutimäärä, -laatu, luoti). 

 
 
Sivusäädössä on huomioitava luodin taipumus siirtyä pyörimissuuntaansa. Al-
la taulukko kiertopoikkeamasta oikealle, joka sopii myös muille samantyyppi-
sille aseille. 

 
 
Nollauksen yhteydessä säädetään ase ampumaan täsmälleen piirretyn tähtäyspis-
teen alle, jolloin oikeakätisellä rihlauksella sivukorjaus 1000 jaardiin on 3’ ja 600 jaar-
diin noin 1.5’. Vasenkätisellä rihlauksella korjaus 1000 jaardiin on 2’. Nämä pätevät 
pohjoisella pallonpuoliskolla ns. lämpimällä vyöhykkeellä. Epäuskoiset voivat tutustua 
Mr.Daltonin artikkeliin lehdessä Journal of the Service Institution, Vol. XXX No.135, 
1886. 
 
 



Korkeussäätö eri matkoille hoituu myös helposti oheisen taulukon mukaisesti. 
Muista myös asekohtainen peruskorjaus, joka selvisi nollauksen yhteydessä. 
 
 
Taulukko on laskettu pätemään ”normaali-
kelillä”: lämpötila 60 °F (n.12.5 °C) ja ilman-
paine 30 tuumaa (762 mm tai 1011 millibar). 
Lämpötilan laskiessa 4½ºF (n. 2 °C) tarvitaan 
1000 jaardin matkalla 1’ lisää korotusta (ly-
hyemmillä matkoilla suhteessa vähemmän). 
Lämpötilan noustessa vähennetään vastaa-
vasti korotusta. Ilmanpaineen noustessa 
tuuman (25.4 mm tai n.34 millibar) lisätään 
korotusta 2’ ja päinvastoin. Ilmankosteus 
kannattaa ottaa myös huomioon. Kostealla 
ilmalla osumat nousevat ja kuivalla laskevat. 
Valaistuksella on myös vaikutuksensa. Vas-
tavaloon ammuttaessa, taulujen ollessa var-
jossa, osumat pyrkivät alas. Kirkkaana päi-
vänä, kun aurinko paistaa sivulta tai takaa 
valaisten taulut, osumat nousevat ja auringon 
mennessä pilveen laskevat. 
 

 
 
 
Tuulikorjauksissa on muistettava, että vastatuuli laskee osumia ja myötätuuli 
nostaa. Seuraavassa taulukossa tuulen voimakkuus on jaettu kuuteen osaan seu-
raavasti: 1- kevyt henkäys, 2- tuntuva henkäys, 3- reipas henkäys, 4- kova tuuli, 5- 
erittäin kova tuuli ja 6- myrsky (taulukon laatijan ”korvatuntuma”). 
Vain nämä taulukot huomioivat luodin kiertosuunnan. 
 
 

 
 
 
 
 



Seuraava korjaustaulukko, joka pätee 800 jaardiin asti, onkin jo monipuolisem-
pi. Tuulen voimakkuus ilmoitetaan maileina tunnissa (mph) ja tuulen suunta otetaan 
kellotaulusta (maali klo 12 ja ampuja klo 6). Taulukossa on vain neljännes ”kellotau-
lusta”, mutta kääntämällä se toimii tuulella kuin tuulella. 
 

 
 
 
 
Ja sitten vielä yksi taulukko, josta löytyvät korjaukset 1200 jaardiin asti, kun 
tuulee suoraan sivulta. 

Jos tuuli puhaltaa klo 1:stä 
20 mph:n voimalla, seura-
taan kaarta 20:n kohdalta 
klo 1:een ja voidaan lukea, 
että korotusta tarvitaan 
3½’ ja sivusäätöä 10’. 



 
MUISTAMISEN ARVOISIA OHJEITA 
 
 Puhdista aseesi välittömästi kilpailun jälkeen ja huolehdi, ettei piip-

puun pääse muodostumaan ruostetta. 
 Käytä vain parasta mustaaruutia. 
 Käytä aina nallitappia, jossa liekkireikä on platinasta.  
 Ennen kilpailua pysyttele varjossa, säästääksesi silmiäsi ja päätäsi. 
 Älä heittäydy syvälliseen keskusteluun ennen erääsi. 
 Älä seuraa muiden ammuntaa, keskity omaan suoritukseesi ja tarkkai-

le tuulta ja valaistuksen muutoksia. 
 Ensimmäinen tähtäys on yleensä paras eikä odottelemalla parane. 

Jos joudut hakemaan asentoa, laske ase ja ota uusiksi. 
 Jos tunnet olevasi myöhässä, älä kiirehdi, sillä saatat olla ajoissa. Jos 

kiirehdit, olet jo menettänyt pelin. 
 
 
 

 
Viisikymmentä peräkkäistä laukausta ilman välipuhdistuksia. Metford-kivääri. 

Ampuja: Mr. G.C.Gibbs. Bull’s Eyen halkaisija 3 jalkaa. Etäisyys: 1000 jaardia. 
Ammuttu 11. lokakuuta 1886, Wistowissa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1877 ammuttu The Centennial Trophy, Great Britain vs United Sta-
tes of America muodostui vedenjakajaksi pitkänmatkan kipailuissa. 
Kilpailu pidettiin Creedmoor’en radalla 13.–14.9.1877 ja finaalia oli 
todistamassa yli kuusituhatta katsojaa! 
 
Molempina päivinä ammuttiin kahdek-
sanhenkisin joukkuein 800, 900 ja 1000 
yardin matkoilta. Britit ampuivat Metfor-
din ja Rigbyn suustaladattavilla, Ame-
rikkalaiset käyttivät Remingtonin ja 
Sharpsin takaaladattavia kivääreitä. 
 
Amerikkalaiset pystyivät ampumaan ki-
vääreillään kolmanneksen nopeammin 
kuin Britit ja saivat näin erien väliin 
enemmän lepoaikaa. Ensimmäisen kil-
pailupäivän jälkeen tilanne oli: USA 
1655 p ja GB 1629 p.  
 
Toinen päivä oli edellisen 
toisinto ja päättyi amerikka-
laisten voittoon pistein USA 
3334 / GB 3242. Vaikka tu-
lokset olivat kautta-aikojen 
parhaat, käytiin Brittien 
keskuudessa ankaraa kes-
kustelua tapahtuneesta. 
 
Joukkueen adjutantti Col. 
C. Lennox Peel kirjoittii ra-
portissaan kolme selkeää 
syytä häviöön: 1) Takaala-
dattavien kivääreiden ja 
niiden patruunoiden ylivoi-
maisuus ja tämän edun 
hyödyntäminen kokonais-

valtaisesti. 2) Osa Brittien joukkueesta 
ampui nykyaikaisessa makuuasennos-
sa eikä selällään. 3) Amerikkalaisten 
paremman joukkueorganisaation. Tär-
keysjärjestyksessä: 1. organisaatio, 2. 
asento ja 3. kivääri. 
 
Organisaation suurimmaksi puutteeksi 
katsottiin ettei ammuntaa varsinaisesti 
johdettu ja analysoitu vaan jokainen 
ampuja toimi itsenäisesti eikä saanut 
huonon laukauksen jälkeen ulkopuolista 
näkemystä miksi näin kävi. 



Nykyaikaista makuuasentoa käyttänei-
den arvostelu johtui siitä että tuolloin 
mm hihnan käyttö oli kielletty ja ns. 
Creedmoor-asento oli selkeästi va-
kaampi. Samoin se mahdollisti takatäh-
täimen kiinnittämisen aseen perään ja 
pidemmän tähtäinvälin. 
 
Takaaladattavien kivääreiden eduksi 
katsottiin että niissä voitiin käyttää 
isompaa latausta hitaammalla ruudilla 
jolloin saavutettiin matalampi lentorata 
ja ampumisen nopeus, vaikka ne vaati-
vatkin puhdistuksen laukausten välissä. 
Samalla suositeltiin että Brittiläiset 
aseidenvalmistajat lopettavat keskuste-

lun kivääreidensä saavutuksista ja ovat 
tyytyväisiä vasta kun saavat aikaan ta-
kaaladattavan kiväärin jolla lyödään 
kaikki nykyiset niin suusta- kuin takaa-
ladattavat kiväärit. 
 
Vuodesta 1878 kilpailun nimi muuttui ja 
siitä lähtien se on ollut the Palma Match 
jota ammutaan nykyisinkin – takaala-
dattavilla. 
 
Toisaalta MLAIC:n alaisuudessa am-
mutaan nykyään Long Range Rifle 
Championships matkoina 300yrd, 
500yrd, 600yrd, 900yrd ja 1000yrd, jo-
ten perinne jatkuu.  

 
 
 
 
Reijo Näätänen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Lähteinä käytetty: 
• Notes on Rifle-Shooting (Captain Heaton) 1864 
• The Art of Shooting with the Rifle (Sir Henry St.John Halford) 1888 
• Classic Arms & Militaria (David Minshall / Research Press) 2004 
 
Varoitus! 
Artikkelin kirjoittaja sekä julkaisija eivät ota moraalista eikä muutakaan vastuuta 
mahdollisista vahingoista, jotka aiheutuvat artikkelin sisältämien tietojen käytöstä. 


