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Näpunäiteid õhkrelva käsitsemisel 

Omanik vastutab relva eest 24h päevas, 7 päeva nädalas 

Igasugune relv, kaasaarvatud õhkrelv, 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 universaalset ohutusreeglit 

• Relv 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. Isegi õhkrelv võib 

põhjustada tõsiseid vigastusi. 

• Alati tuleb jälgida, mis on lastava märgi taga, vältimaks kuuli tagasipõrkumist või võimalikke kahjusid 

teistele elusolenditele ning esemetele. 

Täiendavad reeglid 

• Pannes relva ära, andes seda kellelegi teisele või relva puhastades tuleb see kindlasti enne tühjaks 

laadida ja seda kontrollida. 

• 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. 

• Õhkrelv on mõeldud sihipäraseks kasutamiseks, so laskmiseks, ärge väärkohelge seda – tühilasud, 

püssi kasutamine toe või haamrina vms. Väärkohtlemise tulemusel tekkivad vigastused ei ole 

garantiikorras parandatavad. 

• Relva laad ja kaba (nii puidust kui plastikust) on ette nähtud vaid relva hoidmiseks, olles sellega 

inimese ja masina vaheliseks ühenduslüliks, sellele tekkivad vigastused või lausa purunemised ei ole 

garantiikorras lahendatavad.  

• 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 moona, 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. Omaniku kohustuseks on jälgida, et relva kasutavad isikud teeksid sama. 

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

võivad sellistelt pindadelt rikošeerida. 

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

funktsioneerimist. 

• Korrosioon, relva kukkumine kõvadele pindadele või mõni muu karm kohtlemine võib põhjustada 

mittenähtavaid vigastusi. Kui midagi taolist juhtub, laske igasuguse kahtluse korral relv üle vaadata 

kompetentse relvasepa poolt. 

• Hoolimata sellest, et kuni 4,5 mm kaliibriga õhkrelva loetakse Relvaseaduses piiramata tsiviilkäibega 

relvaks, võivad õhkrelva väära kasutamisega kaasneda selles seaduses ettenähtud tagajärjed. Seega 

on väga tungivalt soovitatav tutvuda ka Relvaseadusega. 


