
Teksti: Jukka Immonen

Vuonna 1961 Neuvostoliiton asevoimat ottivat 
virallisesti käyttöönsä Kalashnikovin suunnittele-
man konekiväärin PK eli Pulemjot Kalashnikova. 
Pian tämän jälkeen aseesta tehtiin uusi moder-
nisoitu versio eli PKM (Pulemjot Kalashnikova 
Modernizirovannij) vuonna 1969.

Pian käyttöönottonsa jälkeen aseesta tuli koko 
Varsovan liiton yleisin 7.62x53R -kaliiperinen 
konekivääri. Ainoastaan Tsekkoslovakia teki 
poikkeuksen tässä asiassa. Aseita tuli myös Suo-
meen Neuvostoliitosta ostettujen panssarivaunu-
jen mukana. Nämä vaunujen mukana tulleet aseet 
olivat pääasiassa mallia PKT
eli Pulemjot Kalashnikova Tankovij. Tämä ase oli 
sähkölaukaisulla varustettu panssarivaunumalli.

1990-luvun loppupuolella Suomeen hankittiin 
entisestä DDR:stä runsaasti aseita ja tiettävästi tä-
män kaupan yhteydessä meille hankittiin uudeksi 
ryhmäaseeksi PKM -konekiväärejä riittävästi? 
Julkisuudessa ei asiasta ole puhuttu, mutta näil-
lä PKM:illä on tarkoitus kaiketi korvata jo mie-
lestäni vanhentuneet ja epäkäytännölliset kevyet 
konekiväärit ( 7,62 KK 62 ). 

Kaikessa hiljaisuudessa aseet on otettu koulutus-
käyttöön ja tällä hetkellä mm Karjalan Prikaatissa 
koulutetaan varusmiehille 7,62 KK PKM. Tosin 
vielä rinnalla jatketaan vanhan kevyen koneki-
väärin koulutusta. 

Aseen ominaisuudet:
- ase on vyösyöttöinen, kaasurekyylitoi-

minen sarjatuliase
- maksimi ampumaetäisyys 3 800 m
- tehokas ampumaetäisyys 400 - 600m
- kaliiperi 7,62x53R (54R)
- pituus 1 160 mm
- paino 7,8 kg
- tulinopeus 650 ls/min
- käytännön tulinopeus 250 ls/min
- täyden vyölaatikon paino 

o 100 patr. 3,4 kg
o 200 patr. 6,2 kg

Ase on kohdistettu venäläisellä a-tarvikkeella, 
joka tunnetaan Suomessa nimikkeellä JVA 0250 
eli 9,6 gramman terässydänluodilla varustettu 
patruuna. Patruunan tunnistaa rautahylsystä ja ne 
ovat pakattu 20 kappaleen paperikääreisiin, jotka 
ovat sidottu narulla. Yhteensä 22 pakkausta on 
yhdessä vihreässä metallirasiassa eli 440 patruu-
naa rasiassa.

Aseen tähtäimissä on 100 metrin portain säädöt 
aina 1 500 metriin. Asettimen etummainen asento 
(kyrillinen P) on aseen venäläinen perustaistelu-
tähtäin ( = 400 m).

7,62 KK PKM
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Huomioitavaa, että ammuttaessa kotimaista pat-
ruunaa eli esim. JVA 0222 (D166, 13 gramman 
luodilla) eroaa iskemäkeskeispiste 150 metrillä 7 
cm ja 300 metrissä 28 cm eli käytännössä ei juuri 
mitään sillä ase on sarjatulitoiminen!

Aseen varusteisiin kuuluu:
- 2 x 100 patruunalaatikko
- 2 x 200 patruunalaatikko
- varaosapussi SA-tilannetta varten
- vaihtopiippu ja sen suojus
- aseen suojus
- puhdistuspuikko
- huoltovälineet ja yleisavain
- sysäyksenvahvistin

Aseet on pakattu kahden aseen laatikoihin.
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Ase on yksinkertainen purkaa ja koota kuten 
muutkin Kalashnikovin suunnittelemat aseet. 
Aseessa on suhteellisen kova rekyyli, mutta pie-
nellä totuttelulla aseella osuus hyvin. Sanomatta-
kin on kai selvää, että ase on tervetullut lisä jää-
käriryhmän tulivoimaisimmaksi aseeksi. 
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