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Tekst: HEIKKI KIROTAR, 
Kaitseliidu Tallinna maleva Kalevi 
malevkond

Seekord vaatame lähemalt ka-
liibreid 7,62x51, 7,62x54R, 
7,62x67, 8,6x70 ja 12,7x99 ning 

jõuame lõpuks suurima seeriatoot-
mises oleva täpsuspüssi kaliibrini, 
milleks on 20x102 mm. See ei ole 
trükiviga – Lõuna-Aafrika Vabarii-
gi korporatsioon Denel valmistab 
täpsuspüssi NTW 20, millest saab 
tulistada 14,5x114 mm raskekuuli-
pilduja padrunite ja 20 mm kahuri 
mürskudega. 

SOOMUSE JA KUULI IGAVENE VÕISTLUS

Käib pidev võidujooks soomuse ja 
kuuli vahel, kuid selle teema juur-
de loodan põhjalikumalt tagasi tul-
la mõnes 2008. aasta Kaitse Kodu! 
numbris. Siinkohal asjast vaid lü-
hidalt, niipalju, kui see on oluline 
artikli mõistmiseks. 

Tänapäeva lahinguväljadel on võit-
lejate kaitsmine kiivrite ja kuulives-
tidega pigem reegel kui erand. Ar-
mees kasutatakse peamiselt raskeid 
III ja IV klassi kuuliveste, mis kaalu-
vad 8–15 kg ja kaitsevad kuni 7,62 
NATO kaliibriga soomustläbistava 
kuuli tabamuse eest mõne meetri 
kauguselt. Kuulivest koosneb tavali-
selt kolmest osast. Esimene on väli-
ne kest, see on tavaliselt kaitsevärvi 
ümbris, mille sisse pannakse peh-
med ja kõvad kaitseplaadid. Peh-
me kaitseplaat on kevlari või mõne 
muu tugeva materjali kihtidest, 
mis peatab näiteks püstolikuuli ja 
miinikillud ning jagab tabamuse 
löögienergia suurele pinnale, vä-
hendades sisemise vigastuse ohtu. 
Kiirete vintpüssikuulide peatami-
seks ja elutähtsate organite kaitseks 
kasutatakse kõvu lisakaitseplaate, 
mis on tavaliselt võitleja rinnal ja 
seljal asuvates kaitsevesti taskutes. 
Lisaplaadid võivad olla terasest, 
kuid eelistatakse kergemaid ja tu-
gevamaid materjale, metallidest nt 

Täpsusrelvade kaliibritest II 
Algus Kaitse Kodu! 7/2007, lk 29–33.

titaani ja alumiiniumi sulameid. 
Kui kaitseplaat saab tabamusest 
vigastada, tuleb see kindlasti vahe-
tada, sest selle tugevus on oluliselt 
vähenenud. 

Täpsuslaskur peab vastase rivist 
välja viimiseks tabama piirkonda, 
mis ei ole kaitsevesti või vähemalt 
lisaplaatidega kaitstud. Iraagis on 
teada juhuseid, kus vastaste täpsus-
laskur on tabanud Ameerika sõduri 
kaitsevesti lisaplaati, mille peale ta-
batu on ehmatusest võpatanud ja 
avanud kohe automaadist täpsus-
laskuri suunas vastutule. Filmides 
lendaks tabatud sõdur mitu meet-
rit õhus ja langeks siis õhku ahmi-
des maha. See on eriefekt. Reaalses 
elus, kus kehtivad füüsikaseadused, 
ei viska tavalise kuuli tabamus ke-
dagi kohe pikali, siis lööks sama rel-
va tagasilöök jalust ka laskuri. 

Hea, kuigi väike ja kiiresti liikuv siht-
märk on pea, mida tavaliselt katab 
teras- või kevlarkiiver, mille kaitse-
klass on harva üle II klassi. Selline 
kiiver suudab peatada püstolikuuli 
või granaadikillu, kuid püssikuul 

läbib seda isegi mitmesaja meetri 
kauguselt. Ka kaitsevestide küljed 
on halvemini kaitstud. Alakeha ja 
jalgade kaitse on tavaliselt nõrgem 
(kui seda üldse kasutatakse), see 
meenutab pehmest kaitsematerja-
list põlle. Kaitsevesti kaitseklass on 
arvestatud täisnurga all lähedalt las-
tud kuulide peatamiseks, seega on 
võimalik, et väga kaugelt või lauge 
nurga alt lastud püssikuuli peatab 
ka kaitsevahendil, mille klass seda 
ametlikult peatama ei peaks.

Soomustatud on ka paljud armee 
sõidukid. Jalaväesoomukite, näiteks 
Pasi või BTRi kaitseklass on tavali-
selt piisav ainult lähedalt lastud 7,62 
kuuli ja mürsukildude peatamiseks. 
Raskemad jalaväelahingumasinad 
suudavad lisasoomusega peatada 
isegi tankitõrjegranaadiheitja taba-
muse. Seega on soomukite ründa-
mine ainult automaatide või kuuli-
pildujate tulega enesetapp. 

7,62x51 (7,62 NATO, TSIVIILIS 308 Win)

See on kõikidele kaitseliitlastele 
tuntud kaliiber, automaadi AK  4, 

Vene 7,62x53R padrunid vasakult paremale: Tšehhi Sellier & Belloti raske täpsuskuul, Tšehhi 
hõbedase otsaga terassüdamikuga kerge kuul, Ungari hõbe-kollane terassüdamikuga raske 
kuul, Wolfi Goldi poolmantelkuul, NSV Liidu aastast 1986 pärinev terassüdamikuga kerge 
kuul, Jugoslaavia täismantelkuul, NSV Liidu 1940. aastate kerge täismantliga tinakuul.
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kuulipildujate KSP 58 ja M G3 ning 
täpsuspüsside Galil Snaiper ja M 14 
TP laskemoon. Padrun võeti kasu-
tusele NATO esimese käsirelvade 
standardkaliibrina 1950. aastatel. 
Tekkis vajadus ühtlustada seni liik-
mesriikides kasutusel olnud erine-
vaid kaliibreid ja sellega lihtsustada 
NATO logistikat. Teine põhjus oli 
luua USA armee poolautomaatpüs-
sile M 14, mis oli Teise maailmasõ-
ja ja Korea sõja lahingud läbinud 
M 1 edasiarendus, kergem padrun, 
kui seda oli alates 1906. aastast ka-
sutusel olnud 30-06 (mõõtmetega 
7,62x63 mm). 

Uus laskemoon oli kergem ja ka 
relvad olid kergemad ning relvade 
ja padrunikestade valmistamiseks 
kulus vähem metalli, mis on väga 
oluline argument, kui räägitakse 
padrunist, mida kasutavad miljonid 
püssid ja sajad tuhanded kuulipil-
dujad. Samas oli uuema püssirohu 
laeng piisav, et anda kuulile sama 
energia, mis oli padrunil 30-06. 
Vietnami sõja kogemused viisid 
püssid M 14 ebasoosingusse, sest 
džunglis võideldes olid vahemaad 
väiksemad kui Korea poolsaare kae-
vikutes ning 5,56 NATO kaliiber või-
maldas valmistada kergemaid relvi 
ja sõdurid jaksasid kanda kaasas 
rohkem padruneid. 

Tagantjärele on raske uskuda selle 
otsuse odavust, sest kui paanikas sõ-
dur tulistab kramplikult päästikut pi-
gistades poolautomaadist ühe lasu, 
siis automaattulel kulub terve pad-
runisalv. Ameeriklaste selleaegne 
taktika oli tulistada esimese krabina 
peale kõik relvad džunglisse tühjaks 
ja hakata siis uurima, kas keegi näeb 
ka vastast. Tulemuseks keskmiselt 
50 000 kulutatud padrunit iga huk-
kunud vastase võitleja kohta. 

Euroopa riigid säilitasid vana ka-
liibri kuni 1980. aastateni, mil leiti, 
et seoses taktika muutusega ei vaja 
jalaväelane enam relva, mis suudab 
täpselt tulistada kuni 500 m kaugu-
sele. Enamik kontakte toimus palju 
lähemalt ja võitis see, kes suutis või-
malikult kiiresti rohkem kuule vasta-
se pihta tulistada. USA merejalaväe-
le olid näiteks 1950. ja 1960. aastatel 
normiks laskeharjutused 500 jardi 
ehk 460 m kaugusele. Pärast 5,56 
NATOle üleminekut muutusid sel-

lised kaugused võimalikuks ainult 
kuulipilduritele või snaipritele. 

1999. aastal olin ühisõppusel USA 
Rahvuskaardiga, kus toimus laske-
harjutus automaatidest M16 kuni 
300 m kaugusele tõusvate märkleh-
tede pihta, kuid vähesed ameerikla-
sed suutsid tabada kaugemale kui 
200 m, sest nad polnud harjunud 
kaugele laskma. 

Kaitseliiduski ei saa paljud mehed 
300 m kauguselt sihtmärgile pihta, 
sest enamik laskeharjutusi tehakse 
50–150 m kaugusele, mis on tegeli-
kult täiesti piisav kaugus automaa-
diga laskurile. Nagu äsja Iraagi mis-
sioonilt saabunud eestlane tabavalt 
ültles: “Galili automaadist on küll 
võimalik anda jao koondtuld 500 m 
peale, kui keegi näitab, millise maja 
pihta on vaja lasta.”

KALIIBRI 7,62 NATO UUS TULEMINE

Kõik uus on hästi unustatud vana ja 
aastakümneid peamiselt kuulipil-
dujate ja täpsuspüsside moonana 
kasutatud 7,62 NATO on viimasel 

kümnendil elanud oma teist tule-
mist. Peamiselt idabloki automaa-
turite titaanplaatidega kuulivestide 
läbipuurimiseks mõeldud 5,56 mm 
kuul ei ole eriti efektiivne Afganis-
tani ega Iraagi lahingutes, kus vas-
tased asuvad kaugel või varjuvad 
majade ja kiviaedade taha. 5,56 
kuul puruneb tabamusel kuni 150 
m hästi, kuid Afganistanis hoiduvad 
sissid koalitsioonivägedest võima-
likult kaugele, kus jalaväe tuli on 
jõuetu ja ebatäpne. Lihtsamalt öel-
des teeb 7,62 NATO suurema augu 
ja lendab kaugemale kui 5,56 NATO 
ning on efektiivsem varjete, näiteks 
majaseina läbimisel. Ameeriklased 
kaevasid ladudest välja 7,62 NATO 
kaliibriga M 21 snaipripüssid ja 
alustasid M 14 vintpüsside ümber-
ehitamist jao täpsuslaskurite relva-
deks. Sama teed on läinud ka Eesti 
jalaväekompanii Afganistanis, kus 
igas jaos on täpsuslaskur M 14 TPga, 
mille on kümnekordse suurenduse-
ga sihik, sest sõdur suudab tabada 
ainult seda, mida ta näeb. 

Alltoodud tabelis on arvutuste alu-
seks Rootsi automaat AK 4, sulgu-
desse lisatud täpsuspüsside Galil 
Snaiper ja M 14 TP andmed, sest 
teemaks on kaliibri sobivus täpsus-
laskmiseks. See on hea näide, kui 
palju sama laskemoona kasutades 
relvaraua pikkuse erinevus 5 ja 10 
cm mõjutab kuuli energiat ja tuu-
lest tingitud kõrvalekallet.

Töötati välja 1950. aastatel 
USAs.

Algkiirus (raua pikkus 450, 508 
ja 558 mm) vastavalt 790, 815 
või 853 m/s.

Energia raua suudmes (raua pik-
kus 450, 508 ja 558 mm) vasta-
valt 2952, 3142 või 3442 J.

Energia 600 m kaugusel 966, 
1041 või 1164 J.

Kõrvalekalle 100 m kaugusel 
(küljetuul 4 m/s) 2 või 2, 2 cm.

Kõrvalekalle 300 m kaugusel 
(küljetuul 4 m/s) 22, 21 või 19 
cm.

Kõrvalekalle 600 m kaugusel 
(küljetuul 4 m/s) 100, 95 või 89 
cm.

Efektiivne laskekaugus 300 m 
(täpsuspüssidel 600 m sihitud 
ja 900 m häiriv tuli).

Täpsusmoona areng läänemaailmas (vasa-
kult paremale): 7,62x51, 7,62x67 ja 8,59x70. 
Esimene on hetkel veel levinuim täpsuspüssi 
kaliiber NATO riikides, kui vaadata relvade 
arvu, kuid paljude riikide snaiprid ehk kõr-
gema kategooria täpsuslaskurid lähevad 
järjest üle suuremale padrunile, mis tagab 
eelise 7,62x54R kasutava vastase suhtes ja 
soomusvestide ajastul nii tähtsa läbistavuse. 
Kui 8,59x70 soomustläbistav kuul läbib 800 m 
kauguselt 10 mm terasplaati, nagu näiteks 
soomusauto külg, siis 7,62 AP moon M995 lä-
bistab 500 m kauguselt vaid 7 mm terast. 
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Teises tabelis on toodud võrdlu-
seks, kui palju erineb sama kaliibri 
täpsusmoona võimsus tavalisest la-
hingupadrunist. Aluseks on Lapua 
padrunitehase kodulehel avaldatud 
tabel 11-grammise täpsusmoona 
kohta, mille Lock Base’i kuuli kood 
on B476. See selgitab ka konkreet-
selt, miks poltlukuga snaipripüs-
sist tulistatud kuul on efektiivsem 
paar-kolmsada meetrit kaugemale 
kui poolautomaatse püssi kuul. Iga 
sentimeeter raua pikkust lisab kuu-
lile kiirust ja energiat ning poltluku-
ga püssil ei lähe osa püssirohugaase 
kaduma relva ümberlaadimiseks. 

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

Energia raua suudmes (raua pik-
kus 660 mm) 4074 J.

Energia 600 m kaugusel 1671 J.

Energia 900 m kaugusel: 1017 J 
(see on rohkem, kui AK 4-l 600 
m kauguselt).

Kõrvalekalle 100 m kaugusel 
(küljetuul 4 m/s) 2 cm (ka AK 4-l 
on see 2 cm).

Kõrvalekalle 300 m kaugusel 
(küljetuul 4 m/s) 15 (22) cm.

Kõrvalekalle 600 m kaugusel 
(küljetuul 4 m/s) 70 (100) cm.

Kõrvalekalle 900 m kaugusel 
(küljetuul 4 m/s) 177 (255) cm.

Snaipripüssidest kaliibriga 
7,62x51 on kuni 800 m kauguse-
le võimalik sihitud ja kuni 1000 
m kaugusele häiriv tuli.

Siit tuleb välja lihtne tõsiasi: raskem 
ja suurema algkiirusega kuul lendab 
kaugemale ja on vähem mõjutatav 
küljetuulest. Kui AK 4st lastud kuul 
kaldub 4 m/s puhuva küljetuulega 
600 m kaugusel sihtmärgist kõrvale 
1 m, siis snaipripüssi kuulil on kõr-
valekallet 30 cm vähem. See võib 
olla aga erinevus tabamuse ja möö-
dalasu vahel. 

5,56 NATO JA 7,62 NATO KUULIDE LÄBIVUS

Nüüd vaatame lahingupadrunite 
kõige olulisemat omadust, läbivust. 
Meenutan, et 5,56 NATO M955 soo-
mustläbistav laskemoon läbistab 
tootja andmetel 100 m kaugusel 12 
mm terasplaati. Seda moona aga 
Eestis eriti ei liigu, kasutatakse ta-
valist M855 ja trasseerivat moona. 

M855 moona läbivus on hoolimata 
kuulis olevast terasest läbistajast 
piisav ainult kiivri ja killuvesti läbis-
tamiseks, mitte soomukitega võitle-
miseks. 

Ei saa ka tõsiselt võtta jutte, et auto-
maadivalanguga on lastud läbi soo-
musauto või jalaväelahingumasina 
soomuse. Kui 10 mm terasplaati, mis 

oli soomusplaadist pehmem, lasti 
100 m kauguselt M855 kuulidega, ei 
läbinud ükski lask plaati, kuulide te-
rassüdamikud olid nagu siili okkad 
plaadis kinni. Jalaväesoomuki BTR 
vraki pihta lasti 100 m kauguselt 
7,62 NATO moonaga, mis seda ei 
läbistanud. Kuigi küljepaksus on ai-
nult 8 mm, jäid tabamuste märgiks 
soomusesse ainult väikesed lohud. 
Rootsi 9 Para püstolkuulipilduja 
M 45B moon on tugeva laenguga 
ja selle kerge, 6-grammine kuul on 
pehme südamikuga, kuid läbivuse 
parandamiseks paksu terasmantli-
ga. Tsiviilkasutuses on sama kaliib-
riga püstolikuul pehmema vasesu-
lamist mantliga ja oluliselt nõrgema 
löögijõuga. 5 m kauguselt lasti püs-
tolist Rootsi päritolu 9 Para kuuliga, 
mille algkiirus on üle 400 m/s ja see 
läbis Rootsi teraskiivri, kuid kiiruse-
ga 350 m/s ja pehme tinasüdami-
kuga püstolikuuli tabamusele pidas 
kiiver vastu, selle pinnale jäid vaid 
kerged mõlgid. 

Ameerika päritolu 7,62 NATO moo-
na M80 täismantelkuul, mis on 
mõeldud M 14st laskmiseks, on 
terasmantliga ja kuulile vajaliku 
9,45-grammise raskuse andmiseks 
valmistatakse selle südamik pliisu-
lamist. Kuul läbib 300 m kauguselt 
4 mm paksuse ja 500 m kauguselt 
3 mm paksuse karastatud terasest 
plaadi. Seega on tema löögijõud pii-
sav enamiku kiivrite, kuid mitte ras-

Vasakult paremale: 50 BMG Raufoss Multi-
purpose, soomustläbistav lõhke-süütekuul, 
mis läbib 1200 m kauguselt pool tolli ehk 11 
mm soomusterast ning seejärel detoneerub; 
.338 Lapua Magnum ehk täpsusmoon kaliib-
riga 8,59x70 mm ja 308 Win ehk 7,62x51 mm 
täpsusmoon. 

Kõige tuntum 12,7 kaliibriga täpsuspüss on kindlasti ameeriklaste Barrett, mida lisaks USA 
armeele kasutavad Saksa, Rootsi, Norra, Soome ja paljude teiste riikide kaitsejõud. Poolau-
tomaatne püss oma kümnelasulise salvega on ideaalne tuletoetusrelv, mille “löök” purustab 
nii soomusautosid kui ka seinu. Ka kasutatakse seda vastase tulepunktide ja täpsuslaskurite 
hävitamiseks. 



26 KAITSE KODU! NR 8’ 2007

SÕJARAUD

kete kuulivestide ja soomusplaatide 
läbistamiseks. Võrdluseks: sama ka-
liibriga soomustläbistav kuul M61 
läbib 300 m kauguselt 7 mm paksu-
se ja 500 m kauguselt 5 mm paksuse 
karastatud terasest plaadi.

Selle kaliibriga on ehitatud pal-
ju snaipripüsse, tuntumad ilmselt 
USA armee M 24 ja merejalaväe 
M 40, mis mõlemad olid Remington 
700 osadest relvurite poolt snaipri-
püssiks ümber ehitatud. Samuti ka-
sutab sellist kaliibrit Suurbritannia 
vana snaipripüss Accuracy Interna-
tional L 96A1. Sama relv on ka Root-
si kaitsejõududes kasutatav PSG 90 
ja Austraalia SR 98. 

7,62x54R

Aastal 1891 Venemaal kasutuse-
le võetud padrun on ilmselt kõige 
vanem siiani kasutusel olev vint-
püssi laskemoon. Et see artikkel 
keskendub täpsuspüssidele, on 
järgneva tabeli arvutuste aluseks 
1963. aastal kasutusele võetud SVD 
ehk Dragunovi täpsuspüss. SVD on 
siiani Venemaa ning paljude en-
diste idabloki riikide armeede ja 
sisekaitseüksuste peamine täpsus-
püss. Omadustelt on täpsuspüssi-
dele toodetud kuul 7N14 väga sar-
nane 7,62 NATO kuulidega. SVDst 
oli varasemas artiklis pikemalt 
juttu. Relva tehniline täpsus kvali-
teetmoonaga on 2 MOA läheduses, 
seega peaksid kõik kuulid 500 m 
kauguselt tabama 30 cm läbimõõ-
duga ringi. Relva praktiline laske-
kaugus on 600 m, nagu ka näiteks 
Galil Snaiperil. 

Töötati välja 1880. aastatel Ve-
nemaal.

Algkiirus (raua pikkus 620 mm) 
830 m/s.

Energia raua suudmes (raua pik-
kus 620 mm) 3348 J.

Energia 300 m kaugusel 1879 J.

Energia 600 m kaugusel 985 J.

Kõrvalekalle 300 m kaugusel 
(küljetuul 4 m/s) 22 cm.

Kõrvalekalle 600 m kaugusel 
(küljetuul 4 m/s) 105 cm.

SVDst on kuni 600 m kaugusele 
võimalik sihitud ja kuni 900 m 
kaugusele häiriv tuli.

Sõnaga: sirgem trajektoor, väiksem 
tundlikus tuulele, pikem efektiivne 
laskekaugus ja läbistus.

Aastakümneid kasutati lääneriiki-
des peamise snaiprimoonana 7,62 
NATO kaliibrit, sest see oli piisavalt 

täpne ja mõjus ning moona jagus. 
Snaiper, kellel lõppes täpsusmoon, 
sai laenata teistelt laskuritelt või 
kuulipilduritelt tavalist laskemoo-
na ja sai tegutseda pärast relva 
normaaljooksu sättimist kergema-
le ja kiiremale kuulile edasi. Sellest 
hoolimata on uuemad snaipripüs-
sid teiste, suuremate ja võimsama-
te kaliibritega. Milleks? Vastus on 
tegelikult väga lihtne. Võimsamad 
kaliibrid on vajalikud peamiselt 
selleks, et nende kuulide trajektoor 
on lamedam ja hajuvus küljetuule 
tõttu väiksem, lasud on seega täp-
semad ja suurema kineetilise ener-
giaga kuul läbib paremini vastase 
soomust pikkadel kaugustel. Väga 
oluliseks tuleb pidada ka seda, et 
suuremad kaliibrid annavad snaip-
rile olulise eelise 7,62x54R kaliibriga 
relvi kasutava vastase ees. Vasta-
se täpsuslaskurit on võimalik lasta 
enne ise ohualasse sattumist, kui 
sinu käes on tõhusam relv. 

7,62x67 mm (300 WINCHESTER MAGNUM)

Esimene nendest uutest kaliibritest 
on 7,62x67 mm (300 Winchester 
Magnum). 1963. aastal Winchesteri 
firma poolt müüki paisatud padrun 
on 308 Win võimsam, kuigi kastu-
tab sama kuuli. Kasutatakse peami-
selt pika maa täpsusmoonana, näi-
teks on osa USA armee snaipripüsse 
M 24 selle kaliibriga. Teistest riiki-
dest kasutab seda kaliibrit peamise 
snaiprirelvade kaliibrina Saksamaa, 
vähemal määral on see kasutusel ka 
Norra armee eriüksustes. Kui 7,62 
NATO tagasilöök on igale laskuri-
le talutav, siis suurema laenguga 
7,62x67 mm relvadel on tungivalt 
soovitav kasutada suudmepidurit 
või summutit tagasilöögi vähenda-
miseks talutavale tasemele. Tabeli 
kalkulatsioonid põhinevad Saksa 
armee snaipripüssil G 22, mis on 
valmistatud Suurbritannia firmas 
Accuracy International. Sama ka-

Serbia firma Zastava suurekaliibrilist täpsuspüssi M 93 Black Arrow (Must Nool) valmistatakse ka-
liibritega 50 BMG ehk 12,7x99 ja 12,7x108. Endise Jugoslaavia alal peetud sõdades kasutati seda pal-
ju. Relvaga käib kaasas kaheksakordne optiline sihik, millele on sihtimispunktid kuni 1800 meetrini. 

Pildil on võrdluseks 20x102 mm kahurimürsk, 
millega laseb maailma suurima kaliibriga täp-
suspüss, Lõuna-Aafrikas valmistatud Denel 
NTW 20 50 BMG padrunite keskel. See soomu-
kite ja laskepesade hävitamiseks ehitatud relv 
on tõeline koljat, 30 kg kaaluvat relva kannab 
kaheliikmeline meeskond kahes 15-kiloses 
seljakotis. Relvasüsteemiga on kaasas kaks 
rauda, vastavalt vajadusele saab kasutada nii 
20x102 kui ka 14,5x114 mm laskemoona. 
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liibriga täpsuspüssi TRG valmistab 
ka Soome relvatehas Sako. 

Töötati 1960. aastatel USAs.

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

Energia raua suudmes (raua pik-
kus 660 mm) 4855 J.

Energia 600 m kaugusel 2012 J.

Energia 900 m kaugusel 1224 J.

Kõrvalekalle 300 m kaugusel 
(küljetuul 4 m/s) 15 cm.

Kõrvalekalle 600 m kaugusel 
(küljetuul 4 m/s) 65cm.

Kõrvalekalle 900 m kaugusel 
(küljetuul 4 m/s) 167 cm.

Snaipripüssidest kaliibriga 
7,62x67 on kuni 1000 m kaugu-
sele võimalik sihitud ja 1200 m 
kaugusele häiriv tuli.

8,6x70 mm (338 LAPUA MAGNUM)

Selle padruni arendamist alustas 
1983. aastal Research Armament 
Co USAs, eesmärgiks oli leida USA 
armeele uus, tõhusam snaipri-
moon, mille 16,2-grammine kuul 
suudaks 1000 m kauguselt läbista-
da kuulivesti. Sama kaliibriga on 
ka Eesti kaitsejõudude snaipritele 
hiljuti Soomest ostetud püssid Sako 
TRG 42. Lapua padrunitehases val-
mistatakse sellele kaliibrile ka kõr-
gekvaliteedilist soomustläbistavat 
laskemoona, mis suudab läbistada 
800 m kauguselt 10 mm paksuse 

soomusplaadi. Samalt kauguselt 
7,62 NATO soomustläbistav moon 
ainult kriimustaks soomust. Järgnev 
tabel põhineb sellel relval. 

Töötati välja 1980. aastatel 
USAs, tootma hakati Soomes 
Lapua padrunitehases.

Algkiirus (raua pikkus 690 mm) 
905 m/s.

Energia raua suudmes (raua pik-
kus 690 mm) 6634 J (seega 2,5 
korda rohkem kui Galil Snaiperil).

Energia 600 m kaugusel 3373 J 
(seega sama palju kui M14 TP 
raua suudmes).

Energia 900 m kaugusel 2311 J.

Energia 1200 m kaugusel 1556 J.

Kõrvalekalle 300 m kaugusel 
(küljetuul 4 m/s) 11 cm.

Kõrvalekalle 600 m kaugusel 
(küljetuul 4 m/s) 49 cm.

Kõrvalekalle 900 m kaugusel 
(küljetuul 4 m/s) 121 cm.

Kõrvalekalle 1200 m kaugusel 
(küljetuul 4 m/s) 236 cm

Snaipripüssidest kaliibriga 
8,6x70 mm on kuni 1200 m kau-
gusele võimalik sihitud ja 1500 
m kaugusele häiriv tuli.

12,7x99 mm NATO 
(.50 BMG = Browning Machine Gun)

Pooletolline (selle kaliibriga relvi 
nimetatakse tihti kaliibri tõttu poo-

letolliseks, sest 12,7 mm on ½ tolli) 
padrun võeti kasutusele 20. sajandi 
teisel aastakümnel, kui USA relva-
konstruktor John Moses Browning 
leiutas temalt nime saanud raske-
kuulipilduja, mis võeti USA armee 
standardiks aastal 1921. Sama kuu-
lipilduja moderniseeritud mudeleid 
kannavad Eesti kaitsejõudude soo-
musautod Pasi ja jalaväepataljonide 
raskekuulipildujarühmad. Algselt 
lennukite ja soomukite tõrjeks leiuta-
tud kaliiber on tänapäeval kasutusel 
ka raskete täpsuspüsside laskemoo-
nana. Raskete täpsuspüsside tarbeks 
valmistatakse kõrgekvaliteedilist täp-
susmoona, kuid vajadusel saab ka-
sutada ka tavalist raskekuulipilduja 
laskemoona, mis küll oluliselt piirab 
relva täpsust suurematel kaugustel. 
12,7 mm täpsuspüsse kasutatakse 
tavaliselt kohtades, kus väiksem ka-
liiber ei ole piisavalt tõhus. Näiteks 
vastase hävitamiseks suurtelt kau-
guselt, laagrite perimeetri kaitseks, 
kergelt soomustatud ja soomusta-
mata sihtmärkide purustamiseks, 
nt laskudega mootorisse peatatakse 
lõhkeainega täidetud auto enne, kui 
see jõuab sihtmärgini. 

Esimesi raskeid täpsuspüsse püüti 
ehitada kommunistidelt sõjasaagiks 
saadud 14,5 mm tankitõrjepüsside 
baasil juba Korea sõja päevil, kuid 
probleemiks olid optilised sihikud, 
mis ei pidanud relva tagasilöögile vas-
tu. Tänapäeval on optilise sihiku kõr-
ge kvaliteedi tunnuseks valmistajate-
hase kinnitus, et seda võib kasutada 
ka 12,7 mm püssil. Siinkohal lükkan 
ümber rahvajutu, et raskete täpsus-
püsside võimas tagasilöök purustab 
nõrgemate laskurite luid. Püssid on 
ikkagi mõeldud tavalistele laskuritele, 
mitte purunematutele terminaatori-
tele. Õige laskeasendi korral ei juhtu 
midagi sellist. Suudmepidur, pehmest 
kummist plaat kaba küljes ja relva 
enda kaal, mis on keskmiselt 15 kg, 
muudavad laskmise täiesti talutavaks. 
Kindlasti tuleb kanda kõrvatroppe ja 
kaitseprille, sest lasu hetkel suudme-
pidurist 45-kraadise nurga alla tagasi 
lendavad püssirohugaasid tõstavad 
maast lahti nii tolmu kui kive.

Pooletolliseid täpsuspüsse tooda-
vad paljud relvatehased, esimene 

Just selle Mcmillan Tac 50 raske snaipripüssiga lasid Kanada snaiprid Afganistanis uue maa-
ilmarekordi. 2002. aastal tabas kapral Rob Furlong Shah-i-Koti orus 2430 m kauguselt kolman-
da lasuga vastase võitlejat. 

Sakslased kasutavad Inglismaal valmistatud 
Accuracy Internationali snaipripüssi G 22 
kaliibriga 7,62x67 mm.
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laiemalt tuntud oli USAs valmista-
tud Barrett M 82, mis valmis 1982. 
aastal ja esimesena ostis 100 püssi 
oma kaitsejõududele Rootsi 1989. 
aastal. Rootsi pioneerid kasutavad 
relva löögijõudu lõhkekehade hä-
vitamiseks turvaliselt kauguselt. 
1990. aastal ostis relvi USA armee 
ning need osutusid väga kasulikuks 
Kuveidi vabastamisel ja Iraagi val-
lutamisel. Näiteks hävitasid USA 
sõdurid 12,7 mm täpsete laskudega 
iraaklaste SCUD-rakette ja kerge-
mat soomustehnikat. Sõjakogemu-
sele järgnes 12,7 mm täpsuspüsside 
buum ja Barretti tehas on tänaseks 
müünud üle 5000 M82 ja selle mo-
difikatsiooni USA armeele, lisaks 
paljudele teistele riikidele. 

Maailma kõige kaugem snaiprilask on 
sooritatud samuti kaliibriga 12,7x99 
mm. Mcmillan Tac 50 raske snaipri-
püssiga lasid Kanada snaiprid Afga-
nistanis maailmarekordi. 2002. aastal 
tabas kapral Rob Furlong Shah-i-Koti 
orus 2430 meetri kauguselt kolmanda 
lasuga vastase võitlejat. Ülipikkade 
vahemaade puhul on 1/3 tabamusest 
oskus ja 2/3 õnn. Nii sihtmärgi kaugust 
kui ka tuult ja teisi muutujaid püütak-
se mõõta ja arvestada ballistilise kal-
kulaatoriga võimalikult täpselt, kuid 
sellest hoolimata ei saa tabamust 
garanteerida. 2 km kaugusele lendab 
kuul 4 sekundit ja väiksemgi viga või 
muutuv tuulesuund tähendab möö-

dalasku. Näiteks tuulega 4 m/s on 
kuuli kõrvalekalle 2 kilomeetri kau-
gusel 7,6 meetrit, kuid 3,5 m/s puhul 
1 meeter vähem. 

Pooletollist laskemoona on tavali-
sest täismantelkuulist soomustlä-
bistava lõhke-süütekuulini, seega on 
ka väga raske anda täpseid andmeid 
laskemoona läbistavuse kohta. Näi-
teks USA armee trasseeriv soomust-
läbistav süütekuul, mida kasutavad 
jänkide täpsuslaskurid, suudab 500 
m kauguselt läbistada 21 ja 1200 m 
kauguselt 11 mm paksust terasplaa-
ti. Artikli ilmumise ajaks peaksid ole-
ma Eestisse saabunud ka kaitsejõu-
dude esimesed keskmised ja rasked 
snaipripüssid: Soomest Sako TRG 42 
kaliibriga 8,6x70 ja Prantsusmaalt 
PGM Hecate II kaliibriga 12,7x99. 
Järgneva tabeli kalkulatsioonide alu-
seks ongi PGM Hecate II. 

Töötati välja 20. sajandi teisel 
aastakümnel USAs.

Algkiirus (raua pikkus 700 mm) 
887 m/s.

Energia raua suudmes (raua pik-
kus 700 mm) 16494 J (seega 2,5 
korda rohkem kui TRG 42-l ja 5,5 
korda enam kui Galil Snaiperil).

Energia 600 m kaugusel 8682 J.

Energia 900 m kaugusel 6075 J.

Energia 1200 m kaugusel 4184 J.

Energia 1500 m kaugusel 2927 J 
(sama palju kui automaadil AK 4 
raua suudmes).

Kõrvalekalle 300 m kaugusel 
(küljetuul 4 m/s) 11 cm.

Kõrvalekalle 600 m kaugusel 
(küljetuul 4 m/s) 48 cm.

Kõrvalekalle 900 m kaugusel 
(küljetuul 4 m/s) 116 cm.

Kõrvalekalle 1200 m kaugusel 
(küljetuul 4 m/s) 225 cm.

Kõrvalekalle 1500 m kaugusel 
(küljetuul 4 m/s) 385 cm.

Snaipripüssidest kaliibriga 
12,7x99 mm on kuni 1500 m kau-
guselt võimalik sihitud ja 2000 
m kauguselt häiriv tuli.

PÜSSIST KÄSIKAHURIKS

Kahurimoon algab 20 mm kaliibrist. 
Enamik raskeid täpsuspüsse lääne-
riikides on kaliibriga 12,7x99 mm, 
samas on Venemaal valmistatud väi-
keste partiidena (peamiselt eriüksus-
tele) ka 12,7x108 ja 14,5x114 mm täp-
suspüsse, mis kasutavad sealkandis 
standardset raskekuulipilduja moo-
na. Serbia firma Zastava suurekaliib-
rilist täpsuspüssi M 93 Black Arrow 
(Must Nool) valmistatakse kaliibri-
tega 12,7x99 ja 12,7x108. Sellised rel-
vad kaaluvad tavaliselt 15–20 kg ja on 
1,5 meetrit pikad ning selle kandjaks 
peab olema tugev mees, sest lisaks 
püssile ja padrunitele (mis kaaluvad 
üle 100 g) on vaja kaasas kanda ka 
sama palju isiklikku varustust. 

Lõpetuseks raskest täpsuspüssist, 
mis isegi teiste omasuguste hulgas on 
koljat. Lõuna-Aafrika Vabariigi relva-
firma Denel valmistab täpsuspüssi, 
millest saab rauda vahetades lasta 
nii 20 mm kahurimürsu kui ka Vene 
päritolu 14,5x114 mm padruniga 
(sama kaliibriga raskekuulipilduja on 
näiteks soomukil BTR). 30 kg kaaluv 

2 m pikkune relvasüsteem on 
pakitud kahte 15 kg kaaluvas-
se seljakotti, mida kannavad 
laskur ja vaatleja. Positsioonil 
pannakse relv minutiga kok-
ku. Ilmselt on tegemist suuri-
ma seeriatootmises oleva täp-
susrelvaga.

Eesti kaitsejõudude täpsus-
püssidest ja täpsuslaskmise 
tulevikust täpsemalt mõnes 
ajakirja järgmises numbris. KK!

Briti kaitseväe 
ametnik Kieren 
Macmahon testib 
Inglise uut snaipri-
püssi Accuracy In-
ternational, mille 
kaliiber on 8,59x70 
mm. Varem kasu-
tati sama firma 
ehitatud püssi 
kaliibriga 7,62x51.

Denel NTW 20 lasu hetkel. To-
pelt kuulmekaitsed ja kaitse-
prillid on kohustuslikud, sest 
lasu hetkel suudmepidurist 45 
kraadi all tagasi lendav gaasi-
juga tõstab üles suure tolmu- 
ja prahipilve. Suurekaliibriliste 
täpsuspüsside peamine häda 
ongi see, et lasu hetkel tekkiv 
tolmupilv näitab vastasele täp-
selt snaipri asukohta. 


