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Tekst: HEIKKI KIROTAR, 
Tallinna maleva Kalevi malevkond

22 LR KUNI 5,56 NATO

Ajakirja Kaitse Kodu! 2007. aasta 5. 
numbris lubasin, et kirjutan pike-
malt eri kaliibritest, mida täpsus-
laskmisel kasutada saab. Padrunite 
algkiirus ja energia on suuresti seo-
tud relvaraua pikkuse ja padruni-
te temperatuuriga. Näiteks Lapua 
padrunikarpidel kirjas olev algkiirus 
tähendab maksimaalset võimalikku 
algkiirust pikast rauast kuumal päe-
val. Tegeliku algkiiruse teadasaa-
miseks peab padrunipartii valikuli-
selt üle mõõtma, samuti on kasulik 
kontrollida kuulide kaalu. Enamik 
kuulide algkiiruse ja energia and-
meid on pärit Lapua padruniteha-
se kodulehelt. Artiklis on padrunid 
reastatud nende energia järgi väik-
sematest suuremateni. 

Täpsusmoona eristab tavalisest las-
kemoonast padruni kõikide osade 
ühtlaselt kõrge kvaliteet, millega 
tagatakse kuuli ühtlane algkiirus ja 
lennukaar. Põhimõtteliselt on täp-
suslaskmiseks võimalik kasutada 
kõiki kaliibreid, kuid selles artiklis 
käsitlen nendest levinumaid.

22 LONG RIFLE (22 LR)
Leiutati 1887. aastal USAs.

Algkiirus (raua pikkus 660 mm) 
325 m/s.

Energia raua suudmes (raua pik-
kus 660 mm) 137 J.

Energia 100 m kaugusel 99 J.

Efektiivne laskekaugus 100 m.

Kõrvalekalle 50 m kaugusel (kül-
jetuul 4 m/s) 3 cm.

Kõrvalekalle 100 m kaugusel 
(küljetuul 4 m/s) 11,5 cm.

22 LR padrunit tömbi 5,6 mm ka-
liibrilise pehme tinakuuliga, mis 
kaalub 2,6 g, on näinud kõik, kes 
kunagi lasketiirus käinud. See pad-
run leiutati USAs 1887. aastal ja on 
tänapäeval kasutusel peamiselt 
spordirelvades, samuti lindude ja 
väikeste loomade laskmiseks. Kuul 

Täpsusrelvade kaliibritest I
on tavaliselt valmistatud pehmest 
pliist või tinast, see on odavam ja 
kulutab relvade vintsooni vähem 
kui täismantelkuuli vasest kate.

Et tehnilised andmed numbritena ei 
ütle paljudele midagi, võrdlen neid 
teise tuntud kaliibriga. 8-grammise 
kuuliga 9x19 ehk 9 Luger ehk 9 Para 
on laialt levinud kaliiber teenistus-
püstolites, nagu Eesti kaitsejõudu-
de Heckler & Koch USP.

9X19 ehk 9 LUGER ehk 9 PARA
Leiutati 1901. aastal Saksamaal.

Algkiirus (raua pikkus 100 mm) 
320 m/s.

Energia raua suudmes (raua pik-
kus 100 mm) 410 J.

Energia 100 m kaugusel 272 J.

Efektiivne laskekaugus püstolist 
50 m.

Kõrvalekalle 50 m kaugusel (kül-
jetuul 4 m/s) 3 cm.

Kõrvalekalle 100 m kaugusel 
(küljetuul 4 m/s) 11,6 cm.

Nagu numbritest näha, on 22 LR 
kuuli energia väike, isegi 9 mm püs-
tolikuulist on see ainult kolmandik. 
Kui 9 Para täismantelkuul suudab lä-
hedalt tulistades läbida teraskiivri ja 
kergemad kaitsevestid, siis 22 LR jä-
tab kiivrile ainult täkke. Seda kaliib-
rit ei tohi väikese energia ja praktilise 
laskekauguse poolest alahinnata, tal 

on mitmeid voorusi suuremate ja 
võimsamate padrunite ees, näiteks 
padrunite ja relvade madal hind ning 
suur täpsus. 100 m kauguselt läbib 
22 LR vintpüssist lastud kuul mitme 
sentimeetri paksuse laua ning kõik 
tabamused jäävad heal laskuril 1 
MOA ehk 3 cm piiresse. 22 LR pad-
runi hinnad on paarikümnest sen-
dist kroonini ja vintpüssi koos opti-
lise sihikuga saab osta vähem kui 10 
000 krooni eest. Võrdluseks: korralik 
täiskaliibriline snaipripüss koos lisa-
seadmetega maksab 100 000 krooni 
ning iga lask sellest maksab 15–60 
krooni. Kolmas oluline argument on 
relva kaal. 22 LR vintpüss on täiska-
liibrilisest poole kergem, püssi kaal 
ei ületa tavaliselt 4 kg. 

22 LR VINTPÜSS ON HEA ALGAJALE 

22 LR relvi on kasutatud kõikides 
viimaste aastakümnete väikestes 
sõdades, seda peamiselt täiskaliib-
riliste relvade nappuses, kuid nagu 
kogemus näitas, on need oskusli-
ku laskuri käes väga tõhusad. Eesti 
kaitsejõududes 22 LR kaliibriga la-
hingurelvad puuduvad, kuid see ei 
takista malevatel ega kaitseliitlastel 
neid spordipüssideks hankida. 

Väikesekaliibrilisega relvaga on hea 
läbi viia täpsuslaskurite baaskooli-
tuse laskeharjutusi, sest sihtmärgi 
kauguse ja tuule mõju hindamine 
ning nende paranduste arvestamine 

Summutiga täpsuspüss 22 LR (relva CZ 452 odavam versioon BRNO E3, rauda on lühendatud 20 
cm võrra (pikkus 40 cm), puitosad puhastatud ja värvitud Kryloni relvavärviga, kabale kinnita-
tud kaks 10-lasuliste varusalvede taskut, salveriivi pikendatud, sihik VOMZ 4x34 valgustatud 
niitristikuga (sama, mis PSO1 sihikus), päästiku käiku on kergendatud, täpsus subsoonilise 
moonaga 15 mm kobar/50 m, kiire kuuliga (algkiirus 380 m/s) 20 mm kobar/50 m (piisav 
kuni 200 m kaugusele laskmiseks), kasutatuna ostetud relva hind 3900 krooni, koos lisade ja 
ümberehituse hinnaga 7800 krooni). Foto: Tero Liiri, erakogu
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sihtimispunkti valikul peab kerge ja 
aeglase kuuliga, mis on tundlik tuule-
le, olema väga täpne. Kui võtta siht-
märkideks metallist lõigatud plaadid, 
mille mõõtmed on tikutopsist sigare-
tipakini, on neid võimalik edukalt ta-
bada kuni 200 m kauguselt, kui ainult 
sihikuparandused on täpsed. Tuule 
arvestamine on väga oluline, sest 4 
m/s puhuv mõõdukas küljetuul viib 
tabamused 100 m kauguselt 11 cm 
kõrvale, mis väikese sihtmärgi puhul 
tähendab möödalasku. 

Oluline on anda täpsuslaskuritele 
ka esmane optilise sihiku kasutami-
se kogemus. Arvestades 22 LR laske-
kaugusi, on neljakordse suurendu-
sega optika täiesti piisav. Niitristik 
võiks olla sama, mis täiskaliibrilistel 
täpsuspüssidel, siis harjub laskur 
sellega ja õpib kaugusi mõõtma. 
Ei pea õigeks Kaitseliidus levinud 
tava, et lasketreeninguid alustatak-
se lahingurelvaga. Esimesed laske-
harjutused peavad kindlasti olema 
läbi viidud õhkrelvade või väikese-
kaliibriliste vintpüssidega, see on 
lihtsam ja odavam kui täiskaliibri-
listest relvadest alustamine. Väikse-
mast alustades ei teki inimesel ka nn 
paugukartust, mis tähendab seda, et 
laskur kardab relva lasu heli ja lasu 
hetkel tekkivat tagasilööki ning teeb 
seetõttu alateadlikke tahtmatuid 
liigutusi, mis vähendavad oluliselt 
tema lasketäpsust. Seda probleemi 
on kergem vältida kui parandada. 

Optilise sihiku kasutamise kogemust 
ei saa ka alahinnata, sest ainult selle 
lisamine relvale ei tee laskurit täpse-
maks. Olen täpsuslaskuri baaskursuse 
lasketesti ajal näinud, et automaadist 
laskmisel esiküti taset omav kaitseliit-
lane laseb samalt kauguselt optilise 
sihikuga vintpüssist väiksema punk-
tide arvu ja palju suurema tabamuste 
hajuvusega. Mees tunnistas ise, et see 
oli tal esimene kord optilist sihikut 
kasutada. Tänaseks on tema kindlus 
optilise sihikuga oluliselt paranenud, 
kuid selleks kulus palju aega ja kalleid 
täiskaliibrilisi padruneid. 

IISRAELI JA VENEMAA KOGEMUS

Nüüd jõuame 22 LR neljanda ja 
viienda plussi juurde, need on lasu 
nõrk heli ja väike suudmeleek, mida 
summuti kasutamine veelgi vähen-
dab. Kui täiskaliibriliste sõjapüsside 

lasuheli on kurdistav ja suudmeleek 
kaugele näha, siis 22 LR plõks on 
talutav ka sisetiirus ja suudmeleek 
pisike. Kuuli algkiirus on helikiiruse 
piirimail ja selle summutamine liht-
ne. Isetehtud summutina saab kasu-
tada näiteks raua otsas tühja plasti-
kust limonaadipudelit, mille põhja 
on tehtud kuulile väike auk. Prakti-
lise meelega soomlased valmistavad 
jahimeestele metallist adapterit, mil-
lega saab plastikust limonaadipudeli 
raua otsa summutiks kinni keerata.

Kuni 100 m kauguselt saab sellise 
relvaga hääletult kõrvaldada tülikaid 
valvekoeri või vastase tunnimehi, 
tulistades kiivri ja soomusvestiga 
katmata kehapiirkondadesse, näi-
teks näkku, kaela, külge, kubemesse 
ja jalgadesse. Lisaks haavatud või 
hukkunud võitleja eest hoolitsemise 
koormale on ka vaimne löök vasta-
sele tugev, sest nähtamatu vastane 
on alati hirmsam kui nähtav. 

Iisraeli eriüksused vajasid eelmise 
sajandi lõpul palestiinlaste ülestõu-
su mahasurumisel poliitiliselt eba-
mugavate juhuslike ohvrite vähen-
damiseks relva, mille tabamus oleks 
kummikuulist mõjusam, kuid mille 
löögijõud oleks väiksem kui 5,56x45 
automaadil. Selleks valiti Ruge-
ri poolautomaatne vintpüss 10/22 
koos neljakordse suurendusega opti-
lise sihiku ja summutiga. Relv oli ette 
nähtud massirahutuste ajal provo-
kaatorite või Iisraeli üksusi kividega 
pilduvate inimeste neutraliseerimi-

seks, milleks tavaliselt tulistati neid 
jalgadesse. Lisaks kasutasid eriüksu-
sed relva oma öistel operatsioonidel 
kõikjal ringijooksvate koerte tapmi-
seks ja tänavavalgustite purustami-
seks oma lähenemisteedel. 

Iraagis teenivate Ameerika snaipri-
te nuhtluseks on ka igas õues olevad 
koerad, kes teevad märkamatu po-
sitsioonile liikumise väga raskeks. Ka 
seal kasutatakse koerte hävitamiseks 
22 LR kaliibriga summutatud relvi.

Venemaa eriüksused tundsid samu-
ti vajadust kerge täpsuspüssi järele, 
ning Iževski tehases hakati tootma 
Vladimir Susloparovi konstrueeritud 
väiksekaliibrilist täpsuspüssi SV 99. 
Relva on võimalik teise Venemaa eri-
üksuste täpsuspüssi Vintorez eeskujul 
osadeks võtta ja lahtivõetuna mahub 
see väikesesse portfelli. Komplekti 
kuuluvad optiline sihik ja summuti.

SV 99 TEHNILISED ANDMED
Pikkus 1 m.

Kaal 3,75 kg.

Raua pikkus 35 cm.

Kaliiber 5,6 mm (22 LR);

Salve maht 5 padrunit, relvaga 
kaasas 3 salve, varusalvesid hoi-
takse kabas vastavas pesas.

Tehniline hajuvus 0,5 MOA, 100 
m kauguselt on 5 lasu kobara lä-
bimõõt 12 mm.

Praktiline laskekaugus kuni 100 m.

SV99 täpsuspüssi leiutaja Vladimir Susloparov relvaga. Foto: Heikki Kirotari kogu
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5,45X39
Leiutati 1970. aastatel NSV Lii-
dus.

Algkiirus (AK 74 raua pikkus 415 
mm) 900 m/s.

Energia raua suudmes (AK 74 
raua pikkus 415 mm) 1316 J.

Energia 600 m kaugusel 134 J.

Kõrvalekalle 100 m kaugusel 
(küljetuul 4 m/s) 4 cm.

Kõrvalekalle 300 m kaugusel 
(küljetuul 4 m/s) 50 cm.

Efektiivne laskekaugus 200–300 
m.

Kaliiber oli idabloki vastus NATO 
riikide üleminekule kaliibrile 
5,56x45 ning tuli kasutusse 1970. 
aastatel koos uuendatud Kalašni-
kovi automaadi AK 74 ja selle mo-
difikatsioonidega. 3,25-grammise 
5N7 kuuli tipus olev tühimik teki-
tas alguses õudusjutte kohutava-
test purustustest tabamusel. Seati 
kahtluse alla kuuli sobivus sõjate-
gevuseks, kus lõhkekuulide kasuta-
mine on keelatud, kuid hilisemad 
uuringud lükkasid selle arvamuse 
veenvalt ümber. Katsed sigade ja 
ballistilise želatiiniga tõestasid, et 
kaliibri 5,45x39 toime elavates ku-
dedes ei erine teiste analoogsete 
kaliibrite toimest. 

Täpsuslaskmiseks seda kaliibrit 
eriti valmistatud ei ole. Vene ar-
mee täpsuslaskuritel on tavaline, 
et enesekaitseks kantakse kaasas 
AK 74 perekonna automaati, mis 
on varustatud optilise sihikuga, 
kuid nende relvade ja moona kesk-
pärane täpsus ei võimalda selle 
efektiivset kasutamist kaugemale 
kui 300 m. Kindlasti on ka sellele 
kaliibrile ehitatud ükskuid täp-
suspüsse, kuid need ei ole olnud 
masstootmises. Tuntuim 5,45x39 
kaliibriga täpsuspüss oli Ida-Sak-
samaal toodetud 4x32 mm optilise 
sihikuga Scharf schutzengewehr 82 
(SSG 82). Lääne eksperdid vaidle-
vad tänini, mis oli selle laskesuusa-
tajate väikesekaliibrilise vintpüssi 
baasil ehitatud relva mõte, sest 
Ida-Saksa armee kasutas samal ajal 
ülejäänud idabloki eeskujul Dragu-
novi täpsuspüssi. Võimalik, et see 
oli mõeldud politsei või piirivalve 
relvaks, kuid kindlad andmed selle 
kohta puuduvad. 

5,56 NATO (5,56X45)
Leiutati 1950. aastatel USAs ja 
Belgias.

Algkiirus (Galil AR raua pikkus 
460 mm) 980 m/s.

Energia raua suudmes (Galil AR 
raua pikkus 460 mm) 1929 J.

Energia 600 m kaugusel 417 J.

Efektiivne laskekaugus 300 m, 
maksimaalne (optilise sihikuga) 
600 m.

Kõrvalekalle 100 m kaugusel 
(küljetuul 4 m/s) 3 cm.

Kõrvalekalle 300 m kaugusel 
(küljetuul 4 m/s) 24 cm.

Eesti kaitsejõudude automaatide 
Galil AR, ARM, SAR ja kergekuulipil-
duja Negev ning enamiku läänerii-
kide sõjapüsside kaliiber sai alguse 
1950. aastatel, kui NATO riigid hak-
kasid otsima liiga tõhusa ja raske 
7,62 NATO (7,62x51) asendajat. Ja-
lavägi vajas kergemat relva ja ker-
gemaid padruneid, mida jaksataks 
rohkem kaasas kanda, samas pidi 
kuul säilitama või-
me läbida 600 m 
kauguselt teraskiivri 
külge. Arendustööd 
algasid nii USAs 
kui ka Belgias ning 
1970. aastatel lepiti 
uueks 5,56 NATO standardiks kok-
ku, et kasutatakse 4-grammist SS109 
täismantelkuuli, mille USA tunnus 
on M855. Lisaks kasutatakse ka tras-
seerivat kuuli L110 (USA M856) ja 
soomustläbistavat kuuli M955, mille 
eristamiseks on kuuli ots värvitud 
mustaks, samas kui SS109 on tavali-

selt värvimata ja M855 ots on rohe-
line. Kuuli algkiirus on olenevalt rel-
varaua pikkusest 750–1000 m/s. 

Tavalise dioptersihikuga automaa-
dist Galil AR antud maksimaalset 
laskekaugust ja sihiku asendit 500 
m tuleb pidada väga optimistli-
kuks, pigem on see 150–200 m, sest 
kaugemalt on ilma optilise sihikuta 
raske sihtmärki eristada. Erinevalt 
lasketiirust ei seisa vastased lahin-
gus paigal kontrastsel taustal, vaid 
kasutavad maskeeringut ja liiguvad 
varje tagant varje taha.

SS109 ei ole spetsiaalselt täpsus-
laskmiseks ehitatud padrun ja sel-
le tehniline täpsus on keskpärane. 
Automaatrelvade tehnilise täpsuse 
nõue on 4 MOA, st et kõik tabamused 
peavad 100 m kaugusel jääma 12 cm 
läbimõõduga ringi sisse. Selle nõu-
de enamik automaate täidab. 200 m 
kauguselt on see tabamusala 24, 300 
m kauguselt 36 ja 400 m kauguselt 
48 cm. Inimfiguuri läbimõõduks ar-
vestatakse 50 cm, seega piirdub jao 

täpsuslaskuri taba-
va tule ulatus 400 
meetriga. 

Ei saa mööda min-
na ka 5,56 NATO 
moona omadusest 

tabamusel puruneda, mida on mär-
ganud ka mitmed kaitseliitlased, 
sest 100 m lasketiiru vallist leiab 
harva terveid kuule. Purunemine ei 
ole vastase kiivri ja soomusvesti lä-
bistamiseks ehitatud kuuli peamine 
eesmärk ja kindlasti ei ole tegemist 
lõhkekuuliga, vaid selline efekt tekib 

Täpsusmoona eristab tavali-
sest laskemoonast padruni 

kõikide osade ühtlaselt kõrge 
kvaliteet, millega tagatakse kuuli 
ühtlane algkiirus ja lennukaar.

USA merejalaväelased M16 baasil ehitatud jao täpsuspüssiga Mark 12 Mod 1 SPR õppusel 
Albaanias 2004. aasta kevadel. Foto: Heikki Kirotari kogu
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laskmisel kaugustele alla 150 m, kus 
kuuli lennukiirus tabamuse hetkel 
on üle 800 m/s. Sama võib juhtuda 
kõikide kiirete täismantelkuulidega 
lähedale lastes. 

JAO TÄPSUSLASKURI RELVAD

Täpsusrelvi saab ehitada mitmel 
viisil. Üks võimalus on kasutada 
Briti armee kombel olemasolevaid 
relvi. Briti jalaväe automaatidel L85 
ja kergekuulipildujatel L86 on juba 
paarkümmend aastat olnud peal 
neljakordse suurendusega optiline 
sihik SUSAT. Ilmselt oli see esimene 
NATO riik, mis hakkas nii massiliselt 
kasutama optilisi sihikuid, mis olu-
liselt suurendas võitlejate tule efek-
tiivsust, sest sõdur suudab tabada 
ainult seda sihtmärki, mida ta näeb. 

Briti jalaväe kergekuulipilduja L86, 
mis asendati paar aastat tagasi Mi-
nimi kergekuulipildujaga, sest Mi-
nimil on 30-lasulise salve asemel 
100- ja 200-lasulised padrunilindid, 
sai uue rolli jalaväe täpsuspüssina. 
Inglise jalaväejaos on kaks nelja-
mehelist pooljagu, kummalgi üks 
Minimi kergekuulipilduja, üks L86 
täpsuspüss, üks automaat ja üks au-
tomaat koos rauaaluse 40 mm gra-
naadiheitjaga. Automaadist pikema 
ja raskema rauaga L86 võimaldab 
üksiklaskudega täpselt tulistada 
kuni 500 m ja anda häirivat tuld 
kuni 750 m kaugusele. 

Teine võimalus on olemasolevatele 
relvadele optilise sihiku lisamine. 
USA relvajõudude standardauto-
maadi M16 mudel A4-le on lisatud 

neljakordse suurendusega sihik. 
Relva edasi arendades loodi alguses 
eriüksustele, hiljem kogu maaväele 
ja merejalaväele täpsuspüss MK 12 
SPR, mis täpsusmoonaga Mk 262 
Mod 0 suudab lasta 5-grammiseid 
kuule täpselt kuni 600 m kaugusele 
ja anda häirivat tuld kuni 900 m. Relv 
on väliselt väga M16 sarnane, kuid 
vahetatud on relvaraud ja päästiku-
süsteem, lihvitud automaatika tööd 
ning lisatud optiline sihik.

Spetsiaalselt täpsuslaskmiseks ehi-
tatud relv on Sig Sauer 550 Sniper. 
Piltidel on näha ka Soome laskuri 
ja relvasepa Hannu Uroneni ümber 
ehitatud relvad, esimene Sig Sauer 
551 ja teine AR15 baasil, millega 
osaletakse praktilise laskmise võist-
lustel, kuid mis tegelikult sobivad 
väga hästi jao täpsuslaskurile. 

Eestis huvitab meid ennekõike, kas 
olemasolevaid relvi saab kasutada 
jao täpsuslaskuri relvana. Vastus 
on jaatav. Ka teiste riikide kogemus 
näitab, et automaat väikese optili-
se sihikuga suurendab hea laskuri 
käes jalaväelase tule ulatuse kahe-
kordseks (tabavad lasud kuni 300 m 
ja häiriv tuli 600 m). 

7,62X39 (M43)
Leiutati 1940. aastatel NSV Lii-
dus.

Algkiirus (raua pikkus 415 mm) 
715 m/s.

Energia raua suudmes (raua pik-
kus 415 mm) 2037 J.

Energia 600 m kaugusel 387 J.

Kõrvalekalle 100 m kaugusel 
(küljetuul 4 m/s) 4 cm.

Kõrvalekalle 300 m kaugusel 
(küljetuul 4 m/s) 43 cm.

Efektiivne laskekaugus 200–300 
m.

See on esimene idabloki automaa-
dikaliibritest, Kalašnikovi auto-
maatide AK47 ja AKM, kergekuu-
lipilduja RPK, Simonovi karabiini 
SKS ning Degtarjovi kergekuulipil-
duja RPD moon. See on maailmas 
kõige levinum sõjapüssi kaliiber: 
alates relva loomisest on enamik 
sõdu peetud selle kaliibri relva-
dega, sest AK 47 ja selle modifi-
katsioonid on odava ja lollikindla 
sõjapüssi etalon. Ilmselt on idee 
saadud sakslaste Teise maailmasõ-
ja ajal kasutusele võetud vähenda-

Riigikogu liige Tarmo Kõuts sooritamas lasku õppuse Kalev Express külalistepäeval brittide 
kergekuulipildujast ehk jao täpsuspüssist L86.

AR 15 baasil valmistatud relv, millega võideti 2007. aastal praktilise laskmise Soome ja Põhja-
maade meistritiitlid (baasrelv AR 15 kaliibriga 223 Remington, alumine osa firmalt Stag Arms, 
ülemine osa ja lukk CMR, lukuraami kergendustööd tegi Seppo Nurmi, kergendatud hüdrauli-
lise puhvri valmistas Hannu Uronen Enidine’i detailidest, Lothar Waltheti LW50 roostevabast 
terasest 18-tolline (46 cm) lühike jäme täpsuspüssi relvaraud, Swarovski Z6 1-6x24 sihik val-
gustatava niitristikuga, päästik Jard Match tõmbetugevusega 700 g, relva tehniline täpsus 0,4 
MOA/300 m, hind 85 000 krooni). Foto: Lohja Ase ja Osa Ky Hannu Uroneni kogust (www.asejaosa.fi)
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tud võimsusega padrunist (7,92x33 
mm). Eestis kasutati varem lisaks 
Iisraelist saadud RPD kergekuuli-
pildujatele Hiina automaate 56 ja 
56-2, millest esimene oli raua alla 
kinnitatud täägi ja puukaba ning 
teine kokkukäiva kabaga. 

Idabloki relvad ja laskemoon on 
tuntud oma töökindluse, kuid mit-
te täpsuse poolest. Kaitseliitlaste 
katsetused karabiinide SKS Hiina 
analoogiga ei jõudnud kuhugi, sest 
nii rohmakalt valmistatud relvi ja 
laskemoona ei ole võimalik täpsus-
laskmiseks kasutada.

IRAAGI TÄPSUSPÜSS TABUK

Tänapäeval seda kaliibrit eriti täp-
suspüssidel ei kasutata. Iraagi ar-
mee jao täpsuslaskuri relv Tabuk 
põhineb RPK kergekuulipilduja 
Jugoslaavia modifikatsioonil M72 
ja selle mõte on anda jalaväejaole 
kerge täpsuspüss, mis suudab taba-
da sihtmärke mõnesaja meetri kau-
guselt, kasutades sama laskemoo-
na, mida ülejäänud laskurid ja jao 
kuulipildur. Kuigi väliselt kergekuu-
lipilduja sarnane, on Tabuk ainult 
poolautomaat, mis suudab kasutada 
RPK salvesid (salvede mahutavus on 
5, 10, 20, 30, 40 ja trumlitel 75, ja 100 
padrunit). Eelistatud on väiksemad 
salved, sest nendega on relv kergem 
ja saab kasutada madalamat lask-
easendit. 55 cm pikkuse rauaga viie-
kilose relva efektiivseks laskekaugu-
seks on kuni 400 m. 

SOOME KOGEMUS: JAO TÄPSUSLASKUR 
VAJAB SOOMUSTLÄBISTAVAT MOONA

Soome kaitsejõududes kasutab jao 
täpsuslaskur automaati kaliibriga 
7,62x39, millele on kinnitatud op-
tiline sihik Trijicon ACOG 3.5x35 
TA11 FIN. See on 3,5-kordse suu-
rendusega optiline sihik, millele on 
kantud sihtimispunktid 100st 600 
meetrini. Kindlasti aitab siin kaasa 
ka Soome relvade ja laskemoona 
hea kvaliteet. Praktiline laskekaugus 
on kuni 400 m, sealt edasi on häiriv 
tuli kuni 600 m. Sihiku sisselaskmi-
se kaugus ja peamine sihtimispunkt 
on 150 m. Sihtimispunkti horison-
taaljoone laius võrdub inimese õl-
gade laiusega vastavalt kauguselt ja 
seda on võimalik kasutada sihtmär-
gi kauguse hindamiseks. Arvestades 

automaadi kuuli len-
nurada, on sihtmärgi 
kauguse täpne hinda-
mine väga oluline. 

Näiteks jalaväerühma 
1. ja 2. jao täpsuslas-
kurid näevad vasta-
se rühmaülema pead 
aknaaugus. Esimene 
määrab kauguseks 150 
m (kuigi see on tege-
likult 225 m) ja tabab 
seina 20 cm sihtimis-
punktist madalamal. 
Teine täpsuslaskur 
hindab kauguseks 275 
m ja laseb 20 cm üle. 
Tuule hindamisel on 
täpsus samuti oluline, sest 4 m/s pu-
huv tuul viiks kuuli 16 cm kõrvale. 
5,56 NATO on suurema algkiiruse ja 
sirgema lennujoonega, kuid ka selle 
puhul oleks antud juhul kõrvalekalle 
13 cm, mis peamärgi puhul tähen-
dab möödalasku. Sihiku, jala ja põ-
setoe hinnaks on 1000 eurot ehk 15 
620 krooni. 

Teades automaadikuuli keskpärast 
läbistusvõimet tänapäeva lahingu-
väljal, kus vastane on kaitstud kiivri 
ja kuulivestiga, soovitatakse täpsus-
laskuril kasutada soomustläbista-

vaid kuule. 5,56 NATO M955 moon 
läbistab tootja andmetel 100 m kau-
gusel 12 mm terasplaati. Ka eesti 
täpsuslaskuritele on mõistlik anda 
eraldi salvedes soomustläbistavat ja 
trasseerivat moona, esimene soo-
mustatud sihtmärkide laskmiseks ja 
teine jao kuulipildurile ning TT-rel-
vale raskesti nähtavate sihtmärkide 
osutamiseks.  KK!

Järgmises Kaitse Kodus jätkame 
suuremate kaliibrite tutvustamist 
alates 7,62 NATO.

Sig 551 SP Swat kaliibriga 223 Remington (5,56 NATO tsiviilversioon (militaar moonal on tu-
gevam laeng), Zeiss Varipointi 1,5-6x42 sihik nr 54 ristikuga, Harrise S-LM harkjalg, päästiku 
tõmbetugevus 1 kg, relva tehniline täpsus 1 MOA/300 m, relva hind koos lisadega 76 000 
krooni). Foto: Lohja Ase ja Osa Ky Hannu Uroneni erakogu (www.asejaosa.fi)

USA merejalaväelane Iraagi tänaval jao täpsuspüssiga M16A4, 
millel on neljakordse suurendusega sihik ACOG, 2007. aastal.

Foto: Heikki Kirotari kogu

Iraagi armee 6. diviisi 2. brigaadi 3. pataljoni jao täpsuslaskur 
täpsuspüssiga Tabuk. Foto: Heikki Kirotari kogu




