
ÕHKRELVADE KASUTAMISE OHUTUSJUHEND 

TÄHELEPANU!  

Õhkrelv on Eesti Relvaseaduse mõistes RELV ! 

Tutvuge kindlasti õiguste, kohustuste ning piirangutega ! 

https://www.riigiteataja.ee/akt/103072020004 

 

Enne mistahes relva kasutamist peate teadma nii ohutu käitumise reegleid kui tundma õigeid 

konkreetse relva käsitsemisvõtteid. Ohutu relvakäsitsemine eeldab järgnevate nõuete täitmist: 

Relvaga tuleb käia ümber nii, nagu oleks see laetud. 

Relva laadimise ajal peab relv olema kaitseriivistatud, see välistab juhulasu võimaluse. 

Päästev sõrm on päästikul ainult laskmise ajal, kõikidel muudel juhtudel peab see olema väljaspool 

päästikukaitset, näiteks sirgelt relvaraamil. 

Kasutage ainult sellele relvale sobivat moona, näiteks kui relv on ette nähtud kasutama vaid 4,5 mm 

tüüpi kuule või BB haavleid, tuleb ainult seda tüüpi ka kasutada. 

Relv peab olema suunatud kas sihtmärgile või ohutusse suunda. Kasutaja vastutab ainuisikuliselt 

väljalastud kuulide eest ning peab ise jälgima, et kuulid ei lendaks laskepaigast välja. 

Soovitatav on kasutada kuulipüüdjaga sihtmärgialuseid, kui ei ole võimalik kasutada kuule 

püüdvat seina või valli. 

 
Jälgige, et laskepaik oleks ohutu – vaba kõrvalistest isikutest ja esemetest. 
Ärge hoidke ega transportige relva laetud olekus, laadige relva vaid vahetult enne laskmist. 

Ärge suunake relva teistele inimestele ja loomadele. 

Vältige rikošetiohtu, see võib tekkida siledate ja kõvade pindade pihta laskmisel, k.a veepind. 

Enne lasku vaadake, kas sihtmärgi esine ja tagune ala on ohutu. Hoidke relva nii, et isegi 

komistamisel või kukkumisel suudate seda enda käes hoida ja vältida relva suunamist teistele 

elusolenditele või objektidele. 

Kandke kaitseprille. Näiteks võib isegi puupinda tabav kuul tagasi põrkuda ja tabada laskurit 

silmavigastuste tekitamiseks piisava energiaga. 

Relva hoiustamisel peab see olema laadimata, kaitseriivistatud ning laskemoonast eraldi. 

Vastutava kasutaja ülesandeks on piirata kõrvaliste isikute (lapsed, võõrad jne) ligipääsu relvale. 

Relva tohib anda edasi ainult selliste isikute kätte, kes oskavad sellega teadlikult ja ohutult ümber 

käia. 

 Jälgige, et relva üleandmisel annaksite edasi ka kasutusjuhendi. 

Relva tohib parandada või modifitseerida ainult tootja poolt volitatud isikud või ettevõtted, näiteks 

relva müünud pood. See on vajalik garantii säilimiseks. 

 

Laetud relva ei tohi jätta järelevalveta. Kui annate relva teise isiku kätte, tehke seda laadimata 

relvaga. On piisavalt juhuseid, kus vastu võttev isik on tahtmatult päästikule vajutanud. 


