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Ohutusreeglid tulirelvade käsitsemisel 

Omanik vastutab relva eest 24h päevas, 7 päeva nädalas 

Tulirelv on ainult mehaaniline seade, mille järelevalve ja kasutamisega kaasneva eest vastutab ainult relva 

omanik. Kõige olulisem ohutusmehhanism on relva hoidev inimene, kellel tuleb silmas pidada mitmeid 

ohutustehnilisi nõudmisi: 

Neli kõige olulisemat reeglit 
• Tulirelv on alati laetud, kui Te ei ole isiklikult vastupidises veendunud. 

• Asetage näpp päästikule alles siis, kui olete relvast kohe laskmas. Muidu hoidke näppu päästikukaitsel 

või relva küljel. 

• Ärge suunake ühtegi relva olenditele või esemetele, mida Te ei taha tulistada. 

• Alati tuleb jälgida, mis on lastava märgi taga. Siia sobib väljendus: kuulil ei ole silmi, seega pead ise 

tema eest vaatama. Tulirelvade ohualasid mõõdetakse kilomeetrites, seega tuleb lasta vaid selleks 

ettenähtud kohtades ning kõiki ohutusalaseid nõudeid täites. 

Täiendavalt 
• Pannes relva ära või andes seda kellelegi teisele ning relva puhastades laadige see eelnevalt tühjaks. 

• Kui relv on laetud, peab see olema omaniku pideva järelevalve all. 

• Ärge hoidke või kandke relva laetuna, kui see ei ole vajalik. Kui relv on laetud, tuleb seda hoida 

kaitseriivistatuna. 

• Tulirelv on mõeldud sihipäraseks kasutamiseks, ärge väärkohelge seda – tühilasud, püssi kasutamine 

toe või haamrina vms.  

• Enne laskmist kontollige relva rauda, et see oleks vaba igasugusest prahist. Peale laskmist puhastage 

relv niipea kui võimalik. 

• Kasutage vaid relvale sobiva kaliibriga ning usaldusväärse tootja laskemoona, jälgides seda et too 

oleks puhas ja kuiv. 

• Relvad ning alkohol, narkootikumid või tugevatoimelised ravimid ei käi kokku. Relva võib käsitseda 

vaid täiesti selgete meeltega. Samuti kandke ise kuulmiskaitseid ja kaitseprille ning jälgige et teised 

Teie ümber teeksid sama. 

• Ärge tulistage kõvasid pindasid, nagu näiteks kivi, ning vedelaid pindasid, nagu näiteks vesi. Kuulid 

võivad sellistelt pindadelt rikošeerida. 

• Kui relv tõrgub laskmast päästikule vajutamisel: hoidke relva märklauale suunatuna ning oodake 30 s, 

kui on tegu aeglase süttimisega sütikuga, toimub lask 30 s jooksul. Kui lasku ei toimu, eemaldage 

padrunisalv, kui on, ning padrun relvast. Uurige padruni sütikut, kui lööknõela jälg on nõrk, tsentrist 

väljas või olematu, tuleb relv viia kompetentse relvasepa kätte. 

• Alati hoidke relva ja laskemoona eraldi, lukustavates kappides või karpides, laste ja oskamatute 

inimeste eest varjul. 

• Ärge kunagi muutke või täiendage mingit relva osa, kuna see võib oluliselt kahjustada relva 

funktsioneerimist. 

• Korrosioon, vigane laskemoon, relva kukkumine kõvadele pindadele või mõni muu karm kohtlemine 

võib põhjustada mittenähtavaid vigastusi. Kui midagi taolist juhtub, laske relv üle vaadata 

kompetentse relvasepa poolt. 


