
Õhkrelvade tüübid
Milles seisneb õhkrelvade võlu? Eks ikka selles, et nad on kättesaadavad kõigile ning valides õige 
relva võid sellega lasta pea igal pool. Kui inimesele, kes laseb tagahoovis tulirelva kutsub naaber 
politsei, siis õhupüssi puhul seda muret pole, sest naaber ei tea tõenäoliselt su hobist midagi. Hoovi 
pole? Ka siin leiab lahenduse: kui vähegi ruumi on, saab õhupüstolit lasta ka tubastes tingimustes. 
Loomulikult peab ka õhkrelvade puhul järgima alati ohutusnõudeid, kuid nende täitmisel on 
õhkrelvahuvilise võimalused hobiga tegelemiseks pea piiritud. Käesoleva artikli eesmärgiks on 
anda esmane ülevaade õhkrelvade erinevatest tüüpidest. 

Nagu õhkrelva nimetusest juba aimu saab, paneb õhkrelvas kuuli liikuma õhk. Selle järgi, kuidas 
seda tehakse jagataksegi õhkrelvad laias laastus kolmeks: vedru jõul, CO2 ja suruõhuga töötavad 
õhkrelvad. Alljärgnevalt igast tüübist lähemalt

Vedru jõul töötavad õhkrelvad
Vedrurelvad ehk vedrukad on õhkrelvadest kõige enamlevinumad. Selle põhjuseks on asjaolu, et 
nende hinnad algavad madalamalt kui teistel tüüpidel, samuti on nad lihtsalt käsitletavad ja 
autonoomsed, vajamata töötamiseks midagi muud peale kasutaja enda lihasjõu. 

Vedrukate tööpõhimõte on lihtne: kujutage endale ette silindrit, milles on vedruga kolb. Püssi 
vinnastamisel surutakse vedru kokku, päästikule vajutades vedru vabaneb ja surub kolbi edasi 
tekitades nõnda kuuli liikuma panemiseks vajaliku suruõhu. 

Ülemisel pildil on näha vedru vinnastamisjärgselt, alumisel aga pärast vabastamist

Selline lahendus annabki vedrukale lihtsuse ja töökindluse, olles ühtalsi ka nende nõrkuseks. Nimelt 
liigub vedru vabanedes kolb hooga vastu silindri seina, põhjustades iseloomuliku edasilöögi, mis 
teeb raskemaks täpselt laskmise ning sunnib kasutama spetsiaalselt konstrueeritud optilisi sihikuid. 
Enamasti on kasutusel terasvedru, kuid mõned tootjad pakuvad ka gaasivedruga mudeleid. 
Viimased on siiski vähem levinud.

Vinnastamiseks kasutatava lahenduse järgi jagunevad vedrukad kolmeks: lahtimurtavad, küljelt ja 
altvinnastatavad õhkrelvad.

Lahtimurtavad on vedrurelvadest kõige populaarsemad. Nende puhul vinnastatakse mehhanism 
kasutades kangina relva enda toru. Lahenduse suurimaks plussiks on hea ligipääs laadimisavale, 
mistõttu laadimine on kiire ja mugav. Ka on lahtimurtavate konstruktsioon enamasti lihtsam ning 
nad kaaluvad üldjuhul vähem kui nende küljelt ja altvinnastatavad analoogid. Vähetähtis pole ka 
see, et hea ligipääsu tõttu on toru puhastamine lihtne. 



Diana 34 Panther lahtimurtuna ja laadimiseks valmis

Lahtimurtavate vedrukate nõrgaks küljeks on nende suur tundlikkus laskeasendi ja -tehnika suhtes, 
mistõttu on nendega raskem täpselt lasta, kui küljelt ja altvinnastatavate mudleitega. Samuti on 
lahtimurtavate tüüpprobleemiks raua langemine ülejäänud püssi suhtes. Kui lahtise sihiku 
kasutamisel pole see probleemiks, siis optilise sihiku puhul võib see tähendada vajadust ja 
võimalust reguleerida suures ulatuses niitristi horisontaali.

Küljelt vinnastatavatel mudelitel on püssi vinnastamiseks eraldi kang relva küljel. Fikseeritud 
raua tõttu peetakse neid lahtimurtavatest lahendustest täpsemateks ning nende tundlikkus 
laskeasendi suhtes on väiksem.

Diana 48 on klassikaline küljelt vinnastatav vedrupüss

Nende nõrgaks küljeks on, et laskmisel kipuvad nad kiskuma kergelt paremale. Selle põhjuseks on 
vinnastamismehhanismi asumine paremal küljel (arvestades paremakäeliste vajadusi), mis viib relva 
laskmisel kergelt balansist välja. Eraldi vinnastamismehhanism tähendab loomulikult ka lisakaalu.

Altvinnastatavad mudelid kipuvad olema kõige vähenõudlikumad lasketehnika suhtes ning 
seetõttu on nendega ka lihtsam täpselt lasta. 

BAM40 on AirArms TX200, maailma ühe täpseima altvinnastatava vedrupüssi koopia

Erinevalt küljelt vinnastatavatest asub neil vinnastamismehhanism relva all toimides omamoodi 
vastukaaluna, mistõttu laskmisel jääb relv stabiilsemaks. Seda kinnitab ka praktika – maailma 



tuntuimad ja täpseimad vedrupüssid on just altlaetavad. Mingeid tüüppuudusi altvinnastatavatel 
lahendustel üldjuhul ei ole. 

***

Kokkuvõtteks võib öelda, et vedrukas on esimese õhkrelvana hea valik: neid on saada pea igas 
hinnaklassis ja erinevate võimsustega, lihtne hooldada ning pidada. Arvestama peab siiski, et vedru 
edasilöögi tõttu on nendega raskem täpselt lasta (võrreldes CO2 ja suruõhurelvadega), samuti ei tohi 
vedrukaid hoida pikalt laetuna, kuna vedru võib aja jooksul väsida. 

Õhkrelvad CO2 baasil
CO2 ehk süsinikdioksiid on õhkrelvadel kasutusel juba ammu, esimesed ülestähendused pärinevad 
19. sajandi lõpust Prantsusmaalt. Tähte närides võib küll öelda, et CO2 ei ole „õhk“ ning CO2 relv ei 
ole seetõttu päris puhtavereline õhkrelv, kuid enamasti sellest suurt numbrit ei tehta. 

CO2 relva kasutamine on lihtsamast lihtsam: ühenda CO2 balloon relvaga ja hakka laskma. Balloone 
on nii ühekordseid kui ka mitmekordseid, eemaldatavaid kui ka sisseehitatuid. Nii näiteks 
kasutatakse enamikes CO2 püstolites standardseid 12 g balloone, mis võimaldab teha  sõltuvalt 
mudelist 50-80 lasku.

Waltheri 12 grammised CO2 balloonid kasutamiseks õhupüstolites

Püssidel kasutatavad balloonid on loomulikult mahukamad ning saadav laskude arv seetõttu ka 
suurem. Nt Beretta CX-4 Storm 88g balloon võimaldab teha juba üle 400 lasu. 

Umarex Beretta Cx4 Storm ja 30 lasulise magasin on kombinatsioon, millega 400 lasku ja 88 grammine CO2 balloon 
kuluvad märkamatult

Plussidest rääkides on CO2 relvade eeliseks nende maksumus, olles hinnalt odavamad kui 
suruõhuga relvad. Plussiks on ka ühe laadimisega saadav suur laskude arv. CO2 balloonide 



asendamine/ täitmine on lihtne ning erinevalt vedrurelvadest on nendega kergem täpselt lasta, kuna 
puudub vedrukale omane edasilöök ning laskude kiirused on küllaltki stabiilsed.

Kas tegu on parima võimaliku õhkrelvaga? Päris nii öelda ei saa, sest negatiivseid külgi leiab ka 
CO2 relvadel. Kui vedrukad on laskmisel autonoomsed, siis CO2 relvade puhul peab lisaks kuulidele 
arvestama raha ka CO2 balloonidele või nende täitmisele. Püstolite puhul ei maksa balloon palju, 
piirdudes enamasti paarikümne krooniga (12 g), püssidele mõeldud 88 g ballooni nõuab aga 
rahakotist juba rohkem. 

Ka on CO2 gaasina tundlik temperatuuri kõikumisele. CO2 relvad on mõeldud töötama eelkõige 
toatemperauuril, sest jahedates oludes rõhk CO2 balloonis langeb ning koos sellega väheneb ka 
laskude kiirus. See on ka põhjus, miks CO2 relvade puhul soovitatakse vältida nö „sarituld“ ning 
lasta relval laskude vahel natukene soojeneda. Kes on proovinud CO2 tulekustutit teab, et balloon 
läheb kasutamisel lausa härma. Sarnaselt jahtub kiirel laskmisel ka CO2 relv, põhjustades laskude 
kiiruste langemist, mis omakorda raskendab täpselt laskmist, kuna tabamispunkt liigub.

***

CO2 relvad on ideaalne valik inimesele, kes soovib meeldivalt ja suurema vaevata märki lastes aega 
veeta. Lihtne lasta, lihtne täita ja suur laskude arv võimaldavad muretut tegutsemist. Arvestama 
peab siiski lisakuluga balloonidele, samuti ei sobi CO2 relvad temperatuuritundlikkuse tõttu 
aastaringseks kasutamiseks väljas. 

Suruõhuga töötavad õhkrelvad
Suruõhuga töötavad õhkrelvad on õhkrelvade eliit. Vaieldamatult on nad kõige kallimad, samas ka 
kõige hinnatumad. Sellest annab tunnistust seegi, et täpsuslaskmise suurvõistlustel kasutatakse 
tänapäeval ainult eellaetavaid õhkrelvi. Suruõhurelvade tööpõhimõte on lihtne: silindrisse surutakse 
tavaline õhk, mida laskmisel kasutataksegi kuuli liikuma panemiseks. Kuigi üldpõhimõte on sama, 
jagunevad ka suruõhurelvad tööpõhimõttelt kolmeks: ühekordselt pumbatavad („single-stroke“), 
mitmekordselt pumbatavad („multi-pump“) ja eellaetavad õhkrelvad („pre-charged pneumatic“ ehk 
PCP).

Ühekordselt pumbatavatel relvadel on pump ehitatud relva sisse ning üks pumpamine annab 
suruõhku täpselt ühe lasu tarbeks. Mitmekordsest pumpamisest ei ole enamasti kasu, kuna rõhu 
tõstmise asemel on enamik relvi koostatud selliselt, et liigne õhk lastakse eelnevalt lihtsalt välja. 
Lahendus pakub ühtlaseid ning stabiilse kiirusega laske, mistõttu ühekordselt pumbatavad relvad 
olid kunagi täpsuslaskurite lemmikud, pakkudes tänapäevalgi head hinna-kvaliteedi suhet. 
Enamasti kasutatakse lahendust püstolite juures.

IŽ 46m on õnnestunud kombinatsioon ühekordsest pumbast ja täpsusest 

Mitmekordselt pumbatavad ehk multipumbad on sarnaselt ühekordsetega sisseehitatud pumbaga, 



kuid erinevalt eelmistest tuleb pumbata mitu korda. Mitmekordse pumpamisega saad vastavalt 
kordade arvule valida, kui suurt rõhku ehk kuuli kiirust laskmisel soovid. Samuti võimaldavad osad 
multipumbad teha ühe täitmisega mitu lasku. Lahenduse eeliseks ongi see, et laskmisel ei vajata 
lisavarustust, kõik on kohe püssiga kaasas. Kui õhku jääb väheks, pumpad juurde ja saad laskmist 
jätkata. Eestis on sedalaadi relvad vähelevinud. Enamasti kasutataksegi antud lahendust tänapäeval 
BB-relvade juures, kus kiirused on väiksemad ja relva sihtgrupp reeglina vähenõudlikum. 

Eellaetavate puhul sisseehitatud pump relval puudub ning laadimine toimub käsipumbaga, 
suruõhuballoonist või kompressoriga. Eellaetavate suurimaks plussiks kahe eelneva ees on ühe 
laadimisega saadavate laskude oluliselt suurem arv. Sõltuvalt suruõhusilindri suurusest ja 
kasutatavast võimsusest võib laskude arv ühe laadimisega ulatuda paarikümnest mitmesajani. 

Walther 1250 Dominator lubab ühe laadimisega teha ca 100 lasku

Eellaetavad ja suruõhurelvad üldse on kõige universaalsemad toimides ühtviisi hästi nii erinevatel 
temperatuuridel (sh talvel) kui ka kõrgustel, mis on nende vaieldamatuks eeliseks CO2 relvade ees. 
Negatiivseteid külgi eellaetavatel suurt ei olegi, kui välja arvata nende maksumus. 

Vähe sellest, et relv ise maksab rohkem kui keskmine vedrukas või CO2 relv, tuleb täiendavalt 
hoolitseda ka relva täitmise eest, ostes juurde kas kõrgsurve käsipumba või suruõhuballooni. 
Käsipumba eeliseks on täitmise sõltumatus – pumpad siis kui vaja ja täpselt nii palju kui vaja. 
Miinuseks see, et pumpamine võtab aega ja suurte rõhkude korral (~200+ bar) nõuab see ka teatavat 
füüsilist pingutust. Suruõhuballooniga täitmine seevastu ei nõua mingit vaeva ning ühe 
balloonitäiega saab relva täita mitu korda. Küll eeldab see ballooni enda eelnevat täitmist, milleks 
on vaja  kõrgsurvekompressorit, mida sugugi igalt poolt leia. Eestis saab suruõhuballoone täita kas 
tuletõrjedepoodes või sukeldujate juures. Loomulikult on olemas ka kompressoreid kodukasutuseks, 
kuid nende hind jääb enamike huviliste jaoks liiga kõrgeks. Nii pumpa kui ka suruõhuballooni võib 
pidada siiski ühekordseks investeeringuks, kuna õige kasutamise korral kestavad mõlemad kaua 
ning on adapterite abil eri tootjate toodangu vahel ristkasutatavad.

***

Suruõhuga töötavad õhkrelvad on mõeldud nõudlikule kasutajale. Täpsus, üldine stabiilus ja 
sobimine kõikidesse ilmaoludesse on just need omadused, mille tõttu neid hinnatakse. Kui plaanid 
oma elus osta ainult ühe õhkrelva, tasub kindlasti vaadata eellaetavate poole. Tõsi, head asjad ei tule 
reeglina tasuta ja nii peab ka suruõhurelva ostmisel arvestama keskmisest suurema väljaminekuga.
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