Mehitamata õhusõiduki käitamine
1. Üldine
Taotlus tuleb saata:
-

Lennuameti üldmeilile ecaa@ecaa.ee,

-

faksiga 610 3501 või

-

(käsi)postiga Lõõtsa 5, 11415 Tallinn.

Mehitamata õhusõiduk on õhusõiduk, mille pardal ei ole pilooti ning mille juhtimine toimub
tehniliste abivahendite vahendusel või eelnevalt programmeeritud lennuna ilma piloodi
juhtimiseta autonoomselt.
Mehitamata õhusõiduki käitamine on lennutegevus ning mehitamata õhusõiduki käitaja on
õhusõiduki juht.
Mehitamata õhusõidukit ei tohi käitada hooletult või vastutustundetult, mille tagajärjel võib
sattuda ohtu inimeste elu, tervis, vara või teised õhuruumi kasutajad.
Majandus- ja taristuministri 26.03.2015 määruse nr 24 “ Riigisisesed lennureeglid ja erandid
ning erisused komisjoni rakendusmääruses (EL) nr 923/2012 sätestatud lennureeglitest”
(edaspidi lennureeglid) § 7 Mehitamata õhusõiduki käitamine
(1) Mehitamata õhusõidukit tohib käitada mittekontrollitavas õhuruumis madalamal kui
500 jalga maa- või veepinnast nii, et see ei ohustaks inimesi, vara ja teisi
õhusõidukeid.
(2) Mehitamata õhusõiduki käitamiseks mittekontrollitavas õhuruumis ülalpool käesoleva
paragrahvi lõikes 1 sätestatud kõrgust, kontrollitavas õhuruumis ja lennuinfotsoonis
peab olema lennundusseaduse § 51 kohane Lennuameti ühekordne luba.
(3) Mehitamata õhusõiduki käitamisel tuleb arvestada lennuliiklusteenindusüksuse antud
juhiseid ja sõltuvalt õhuruumi klassist saada selleks eelnevalt lennujuhtimisüksuse
luba.
Samuti ei tohi vastavalt Lennuameti peadirektori üldkorraldusliku ettekirjutuse nr 33
(09.06.2015) § 2 lõikele 3 ilma Lennuameti loata mehitamata õhusõidukit käitada
lennundusteabekogumikus (ENR 5 osas) ja selle lisades toodud või NOTAM teatega

kehtestatud keelu-, piirangu-, ajutiselt eraldatud, ajutiselt reserveeritud, langevarjuhüpete,
motoparaplaanide ja tundliku faunaga alades.
Lennuameti

ühekordne

luba

peab

olema

vastavalt

Lennundusseaduse

§

51

lennundusvõistluse või avaliku lennundusürituse korraldamiseks, samuti lennuks, mille puhul
ei ole võimalik järgida lennureegleid, või muuks erakordse iseloomuga lennuks. Vastavalt
Lennundusseaduse § 51 lg 5 tuleb lennuameti ühekordse loa taotluse läbivaatamise eest
tasuda riigilõivu. Vastavalt riigilõivuseaduse § 168 on riigilõivu suurus 45 €.
Lennuamet väljastab ühekordse loa maksimaalse kehtivusega üks aasta. Pärast ühekordse loa
väljastamist on loa alusel mehitamata õhusõiduki käitamiseks vajalik iga konkreetne lend
mittekontrollitavas õhuruumis ülalpool 500 jalga maa- või veepinnast, kontrollitavas
õhuruumis ja lennuinfotsoonis Lennuametiga endiselt kooskõlastada, kuna sellega tagatakse,
et mehitamata õhusõidukid on teistele õhuruumi kasutajatele teada ning lennuohutus tagatud.
Seega on olemas kaks menetlust: ühekordse loa menetlus ja mehitamata õhusõiduki käitamise
kooskõlastamise menetlus.
Ühekordse loa saamiseks tuleb Lennuametile esitada vabas vormis taotlus. Kui Teil on
võimalik, siis digitaalselt allkirjastatud taotlus on kõige parem.
Taotlus peab sisaldama järgmisi andmeid füüsilise isiku puhul:
•

Taotleja nimi

•

Isikukood

•

Elukoht

•

Telefoni number

•

E-maili aadress

Taotlus peab sisaldama järgmisi andmeid juriidilise isiku puhul:
•

Taotleja nimi

•

Operaatorite/pilootide nimed koos isikukoodidega

•

Registrikood

•

Aadress

•

Telefoninumber

•

E-maili aadress

Riigilõivu tasumine:
Saaja: Rahandusministeerium
SEB pank – a/a EE 89 1010 2200 3479 6011
Swedbank – a/a EE93 2200 2210 2377 8606
Danske Bank – a/a EE 40 3300 3334 1611 0002
Nordea Bank – a/a EE 701 7000 1700 1577 198
Lennuameti viitenumber 2900073106.
Selgituseks toimingu nimetus („ühekordse loa taotlemine, mehitamata õhusõiduk“),
mehitamata õhusõiduki käitaja nimi ja isikukood.
Mehitamata õhusõiduki (sh drooni) käitamiseks kooskõlastuse taotlemise vajadus sõltub
lennutamise asukohast ehk kooskõlastus on vajalik alades, kus on ühekordse loa kohustus.
Kooskõlastuse andmisel või selle andmisest keeldumisel lähtutakse eelkõige lennuohutusest
ning see sõltub peamiselt lennuliikluse olukorrast. Lennuamet käsitleb igat saabunud taotlust
eraldi ning teeb otsus kooskõlastuse väljastamise kohta lennutamise spetsiifikast ja tegevusest
sõltuvalt.
Lennuameti väljastatud kooskõlastus ei anna automaatselt õigust mehitamata õhusõiduki
käitamiseks ürituste ja rahvakogunemiste kohal. Käitaja vastutab selle eest, et ürituse või
rahvakogunemise korraldaja luba/kooskõlastus oleks olemas.
Mehitamata õhusõiduki käitajal on kohustus kursis olla lennundusseadusega, lennureeglitega,
õhuruumi määrusega ja teiste mehitamata õhusõiduki käitamisega seotud õigusaktidega ning
lennundusteabekogumikuga, selle lisadega ning kehtivate NOTAM teadetega.

2. Lennud mittekontrollitavas õhuruumis (v.a lennuvälja lennuinfotsoonis)
2.1.Lennud mittekontrollitavas õhuruumis (v.a lennuvälja lennuinfotsoonis) madalamal
kui 500 jalga maapinnast

Mittekontrollitavas õhuruumis (v.a lennuvälja lennuinfotsoonis) võib mehitamata õhusõidukit
lennutada ilma Lennuameti ühekordse loata ja ilma lennu kooskõlastuseta kuni 500 jala
kõrguseni maapinnast.
2.2.Lennud mittekontrollitavas õhuruumis (v.a lennuvälja lennuinfotsoonis) kõrgemal kui
500 jalga maapinnast
Mehitamata

õhusõiduki

käitamiseks

mittekontrollitavas

õhuruumis

(v.a

lennuvälja

lennuinfotsoonis) kõrgemal kui 500 jalga maapinnast tuleb Lennuametile esitada vähemalt
seitse tööpäeva varem lennu kooskõlastamise taotlus, mis sisaldab järgnevaid andmeid:
1) käitamise asukoht - ala koordinaadid vormingus kraad, minut, sekund või keskpunkti
koordinaadid raadiusega, taotlusele lisatakse kaart;
2) soovitud maksimaalne kõrgus maapinnast;
3) käitamise ajavahemik (kuupäev, alguse ja lõpu kellaaeg);
4) tagavaraplaan ohutuse tagamiseks juhuks, kui mehitamata õhusõiduk juhitavuse
kaotab;
5) telefoninumber, millelt mehitamata õhusõiduki käitajat vajadusel operatiivselt kätte
saab;
6) taotleja andmed (nimi, isikukood/registrikood, aadress, telefon, e-post).
Mehitamata õhusõiduki käitamiseks kõrgemal kui 500 jalga maapinnast kehtestatakse
NOTAM teatega ala.

3. Lennud kontrollitavas õhuruumis ja lennuvälja lennuinfotsoonis
Tallinna lähialas (CTR) on õhuruumi klass C ja Tartu ning Ämari lähialades (CTR) on
õhuruumi klass D. Lendudele õhuruumi klassis C ja D on nõutav pidev kahepoolne raadioside
vastava ATS-üksusega, lennujuhtimisüksuse luba ja transpondri olemasolu.
Kuressaare, Pärnu ja Kärdla lennuvälja ümber on lennuvälja lennuinfotsoon FIZ/RMZ, kus on
nõutav pidev kahepoolne raadioside vastava ATS-üksusega.
Väljaspool Tartu, Pärnu, Kuressaare ja Kärdla lennuliiklusteenindusüksuste tööaega on
nendes piirkondades mittekontrollitav õhuruum.

3.1. Lennud kontrollitavas õhuruumis ja lennuvälja lennuinfotsoonis madalamal kui 500
jalga maapinnast
Mehitamata õhusõiduki käitamiseks kontrollitavas õhuruumis ja lennuvälja lennuinfotsoonis
madalamal kui 500 jalga maapinnast tuleb Lennuametile esitada vähemalt kolm tööpäeva
varem lennu kooskõlastamise taotlus, mis sisaldab järgnevaid andmeid:
1) käitamise asukoht - ala koordinaadid vormingus kraad, minut, sekund või keskpunkti
koordinaadid raadiusega, taotlusele lisatakse kaart;
2) soovitud maksimaalne kõrgus maapinnast;
3) käitamise ajavahemik (kuupäev, alguse ja lõpu kellaaeg);
4) tagavaraplaan ohutuse tagamiseks juhuks, kui mehitamata õhusõiduk juhitavuse
kaotab;
5) telefoninumber, millelt mehitamata õhusõiduki käitajat vajadusel operatiivselt kätte
saab;
6) taotleja andmed (nimi, isikukood/registrikood, aadress, telefon, e-post).
Lennuamet kooskõlastab taotluse vastava lennuliiklusteenindusüksusega, kelle vastutusalas
mehitamata õhusõidukit planeeritakse käitada ning kes annab hinnangu, kui palju nimetatud
lend mõjutab lennuliiklust ning millised on nende poolt sätestatud piirangud.
Lennuamet esitab tingimused, mille alusel võib lennu kontrollitavas õhuruumis või lennuvälja
lennuinfotsoonis läbi viia või annab selgituse, miks nimetatud kohas lendu läbi viia ei tohi.
3.2.Lennud kontrollitavas õhuruumis ja lennuvälja lennuinfotsoonis kõrgemal kui 500
jalga maapinnast
Mehitamata õhusõiduki käitamiseks kontrollitavas õhuruumis ja lennuvälja lennuinfotsoonis
kõrgemal kui 500 jalga maapinnast tuleb Lennuametile esitada vähemalt seitse tööpäeva
varem taotlus, mis sisaldab järgnevaid andmeid:
1) käitamise asukoht - ala koordinaadid vormingus kraad, minut, sekund või
keskpunkti koordinaadid raadiusega, taotlusele lisatakse kaart;
2) soovitud maksimaalne kõrgus maapinnast;
3) käitamise ajavahemik (kuupäev, alguse ja lõpu kellaaeg);
4) tagavaraplaan ohutuse tagamiseks juhuks, kui mehitamata õhusõiduk juhitavuse
kaotab;

5) telefoninumber, millelt mehitamata õhusõiduki käitajat vajadusel operatiivselt
kätte saab;
6) taotleja andmed (nimi, isikukood/registrikood, aadress, telefon, e-post).
Lennuamet kooskõlastab taotluse vastava lennuliiklusteenindusüksusega, kes annab hinnangu,
kui palju nimetatud lend mõjutab lennuliiklust ning millised on nende poolt sätestatud
piirangud.
Lennuamet esitab tingimused, mille alusel võib lennu kontrollitavas õhuruumis või lennuvälja
lennuinfotsoonis läbi viia või annab selgituse, miks nimetatud kohas lendu läbi viia ei tohi.
Mehitamata õhusõiduki käitamiseks kõrgemal kui 500 jalga maapinnast kehtestatakse
vajadusel NOTAM teatega ala.

4. Lennud lennundusteabekogumikus (ENR 5 osas) ja selle lisades toodud või
NOTAM teatega kehtestatud keelu-, piirangu-, ajutiselt eraldatud, ajutiselt
reserveeritud, langevarjuhüpete, motoparaplaanide ja tundliku faunaga alades
4.1.Lennud lennundusteabekogumikus (ENR 5 osas) ja selle lisades toodud või NOTAM
teatega kehtestatud keelu-, piirangu-, ajutiselt eraldatud, ajutiselt reserveeritud,
langevarjuhüpete, motoparaplaanide ja tundliku faunaga alades madalamal kui 500
jalga maapinnast
Mehitamata õhusõiduki käitamiseks lennundusteabekogumikus (ENR 5 osas) ja selle lisades
toodud või NOTAM teatega kehtestatud keelu-, piirangu-, ajutiselt eraldatud, ajutiselt
reserveeritud, langevarjuhüpete, motoparaplaanide ja tundliku faunaga alades madalamal kui
500 jalga maapinnast tuleb järgida kehtestatud nõudeid/tingimusi ning Lennuametile esitada
kolm tööpäeva varem taotlus, mis sisaldab järgnevaid andmeid:
1) käitamise asukoht - ala koordinaadid vormingus kraad, minut, sekund või keskpunkti
koordinaadid raadiusega, taotlusele lisatakse kaart;
2) soovitud maksimaalne kõrgus maapinnast;
3) käitamise ajavahemik (kuupäev, alguse ja lõpu kellaaeg);
4) tagavaraplaan ohutuse tagamiseks juhuks, kui mehitamata õhusõiduk juhitavuse
kaotab;

5) telefoninumber, millelt mehitamata õhusõiduki käitajat vajadusel operatiivselt kätte
saab;
6) taotleja andmed (nimi, isikukood/registrikood, aadress, telefon, e-post).
Lennuamet esitab tingimused, mille alusel võib lennu nendes alades läbi viia või annab
selgituse, miks nimetatud kohas lendu läbi viia ei tohi.
4.2.Lennud lennundusteabekogumikus (ENR 5 osas) ja selle lisades toodud või NOTAM
teatega kehtestatud keelu-, piirangu-, ajutiselt eraldatud, ajutiselt reserveeritud,
langevarjuhüpete, motoparaplaanide ja tundliku faunaga alades kõrgemal kui 500 jalga
maapinnast
Mehitamata õhusõiduki käitamiseks lennundusteabekogumikus (ENR 5 osas) ja selle lisades
toodud või NOTAM teatega kehtestatud keelu-, piirangu-, ajutiselt eraldatud, ajutiselt
reserveeritud, langevarjuhüpete, motoparaplaanide ja tundliku faunaga alades kõrgemal kui
500 jalga maapinnast tuleb järgida kehtestatud nõudeid/tingimusi ning esitada Lennuametile
seitse tööpäeva varem taotlus, mis sisaldab järgnevaid andmeid:
1) käitamise asukoht - ala koordinaadid vormingus kraad, minut, sekund või keskpunkti
koordinaadid raadiusega, taotlusele lisatakse kaart;
2) soovitud maksimaalne kõrgus maapinnast;
3) käitamise ajavahemik (kuupäev, alguse ja lõpu kellaaeg);
4) tagavaraplaan ohutuse tagamiseks juhuks, kui mehitamata õhusõiduk juhitavuse
kaotab;
5) telefoninumber, millelt mehitamata õhusõiduki käitajat vajadusel operatiivselt kätte
saab;
6) taotleja andmed (nimi, isikukood/registrikood, aadress, telefon, e-post).
Lennuamet kooskõlastab taotluse erinevate osapooltega, kes annavad hinnangu vastavalt ala
iseloomule, kui palju nimetatud lend neid või antud ala mõjutab. Lennuamet esitab
tingimused, mille alusel võib lennu nendes alades läbi viia või annab selgituse, miks
nimetatud kohas lendu läbi viia ei tohi.

Mehitamata õhusõiduki käitamiseks kõrgemal kui 500 jalga maapinnast kehtestatakse
vajadusel NOTAM teatega ajutine ala.

5. Üldised lennu kooskõlastusega antavad tingimused
1) Mehitamata õhusõiduki lennutamine toimub /kuupäev/ ajavahemikus /kellaaeg/;
2) mehitamata õhusõidukit on lubatud lennutada järgnevas alas: /ala koordinaatidega,
võimalusel lisatakse kaart/;
3) mehitamata õhusõiduki maksimaalne lennukõrgus ürituse käigus võib olla kuni
/kõrgus maapinnast/;
4) käitaja peab enne lennutamist tutvuma õhuruumi puudutava infoga (kehtiva
lennundusteabe kogumikuga (AIP), kehtivate AIP lisadega ning NOTAM teadetega;
5) enne igat mehitamata õhusõidukite lennutamise algust tuleb saada luba või
informeerida lennust (oleneb mehitamata õhusõiduki käitamise asukohast) vastavat
lennuliiklusteenindusüksusest;
6) lennuliiklusteenindusüksusel on õigus maandada vajaminevaks ajaks liiklusolukorrast
lähtuvalt mehitamata õhusõiduk, kui see peaks vajalikuks osutuma;
7) korraldaja kohustub informeerima vastavat lennuliiklusteenindusüksust iga kord, kui
mehitamata õhusõiduki lennutamine on lõppenud;
8) lennutaja kontaktid:
a. nimi
b. telefoninumber.
6. Menetlemise tähtajad
6.1.Seitsme tööpäeva nõue
Mehitamata õhusõiduki käitamiseks kõrgemal kui 500 jalga maapinnast tuleb esitada
Lennuametile taotlus seitse tööpäeva enne planeeritavat lendu. Mehitamata õhusõiduki
käitamiseks kõrgemal kui 500 jalga tuleb vajadusel kehtestada ajutine ala. Olenevalt
lennuspetsiifikast ja asukohast on vaja Lennuametil see kooskõlastada erinevate osapooltega.
NOTAM teated peavad olema õhuruumi kasutajatele avaldatud hiljemalt seitse päeva enne
jõustumist.
Taotluse esitamisel lühema ajaga kui seitse tööpäeva Lennuamet taotlust ei menetle.

6.2.Kolme tööpäeva nõue
Mehitamata õhusõiduki käitamiseks kontrollitavas õhuruumis, lennuvälja lennuinfotsoonis
ning lennundusteabekogumikus (ENR 5 osas) ja selle lisades toodud või NOTAM teatega
kehtestatud keelu-, piirangu-, ajutiselt eraldatud, ajutiselt reserveeritud, langevarjuhüpete,
motoparaplaanide ja tundliku faunaga alades madalamal kui 500 jalga tuleb taotlus esitada
kolm tööpäeva enne planeeritavat lendu. Lennuametil kulub mehitamata õhusõiduki
lennutamise taotluse läbivaatamiseks ning erinevate osapooltega kooskõlastamiseks kolm
tööpäeva.
Taotluse esitamisel lühema ajaga kui kolm tööpäeva ei taga Lennuamet taotluse menetlemist.

7. Lisaks info õhuruumi kohta
Lennundusteabekogumik AIP:
https://aim.eans.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=14&Itemid=2&lang=et
Valige hetkel kehtiv eAIP. Olemas on ka kõik järgmised lennundusteabekogumikud kehtivuse
alguse kuupäevadega. Lennundusteabekogumiku lisad AIP SUP:
https://aim.eans.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=9&lang=et
Olemas on kõik kehtivad lennundusteabekogumiku lisad.
Kehtivad NOTAM teated:
https://aim.eans.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=10&lang=et
Kehtivate NOTAM teadete lugemiseks valige vasakust äärest NOTAM PIB, kus on olemas
kõik sellel päeval kehtivad NOTAM teated. Uus NOTAM algab „+“ märgiga.
Seadused ja määrused on leitavad:
www.riigiteataja.ee

8. Mõisted:

aeronavigatsiooniline nõustav teade lennunduspersonalile (Notice to Airmen) –
NOTAM– lennundussidevõrgus levitatav teade, mis sisaldab aeronavigatsiooniseadme, teeninduse, -protseduuri või -ohu kehtestamist, seisukorda või muudatust puudutavat teavet,
mille õigeaegne teadmine on oluline lennutegevusega seotud personalile;
keeluala (Prohibited area) – piiritletud õhuruum riigi maa-ala või territoriaalvete kohal, kus
õhusõidukite lendamine on keelatud;
kohustusliku raadioside ala (Radio mandatory zone) – RMZ – piiritletudõhuruum, milles
lennates peavad õhusõiduki pardal ja kasutuses olema raadiosideseadmed;
kontrollitav lend (Controlled flight) – lennujuhtimisüksuse loal toimuv lend;
kontrollitav

lennuväli (Controlled

aerodrome)

–

lennuväli,

kus

osutatakse

lennujuhtimisteenust lennuväljaliiklusele;
kontrollitav õhuruum (Controlled airspace) – piiritletud õhuruum, kus toimub
lennujuhtimine vastavalt õhuruumi klassifikatsioonile. Kontrollitav õhuruum hõlmab ATSõhuruume A, B, C, D ja E;
lennuinfokeskus (Flight information centre) – FIC – üksus, mille ülesandeks on osutada
lennuinfo- ja häireteenindust;
lennuinfopiirkond (Flight information region) – FIR – piiritletud õhuruum, milles
osutatakse lennuinfo- ja häireteenindust;
lennuvälja lennuinfoteenindus (Aerodrome Flight information service) – AFIS –teenus,
mis on ette nähtud mittekontrollitaval lennuväljal ja selle läheduses käitatavale õhusõidukile
lennuohutuse ja efektiivsuse seisukohast vajalike nõuannete ja info andmiseks;
lennuinfotsoon (Flight information zone) – FIZ – mittekontrollitav piiritletud õhuruum,
milles osutatakse lennuvälja lennuinfoteenust;
lennujuhtimine (Air traffic control service) – ATC – teenus, mille eesmärgiks on
kokkupõrgete vältimine õhusõidukite vahel ning manööverdusalal olevate õhusõidukite ja
takistuste vahel ning lennuliikluse kiirendamine ja korrapärase kulgemise tagamine;
lennujuhtimispiirkond (Control area) – CTA – maa- või veepinna kohal olevast teatud
tasandist kõrgemal paiknev kontrollitav õhuruum;

lennujuhtimisüksus (Air traffic control unit) – piirkondliku lennujuhtimiskeskuse,
lähenemis- või lähilennujuhtimisüksuse üldnimetus;
lennujuhtimisüksuse luba (Air traffic control clearance) – õhusõidukile antav luba
liikumiseks lennujuhtimisüksuse poolt määratud tingimustel. Kasutatakse ka mõistet «luba»,
mida täiendatakse lennuetapi näitamiseks sõnadega «ruleerimis-», «stardi-», «väljumis-»,
«marsruudi-», «saabumis-», «lähenemis-» või «maandumis-»;
lennuliiklusteenindus

(Air

traffic

service)

–

ATS

–

üldnimetus,

mis

hõlmab

lennuinfoteenindust (k.a. lennuvälja lennuinfoteenindus), häireteenindust, lennuliikluse
nõustamist ja lennujuhtimist (piirkondlik lennujuhtimine, lähenemislennujuhtimine või
lähilennujuhtimine);
lennuliiklusteeninduse õhuruumid ehk ATS-õhuruumid (Air traffic services airspaces) –
piiritletud, tähtedega tähistatud õhuruumid, milles on lubatud teatud liiki lennud ja sätestatud
lennuliiklusteeninduse vormid ja käitamisreeglid. ATS-õhuruumid on jagatud klassidesse A,
B, C, D, E, F ja G;
lennuliiklusteenindusüksus ehk ATS-üksus (Air traffic services unit) – üldnimetus, mis
hõlmab

lennujuhtimisüksust,

lennuinfokeskust,

lennuvälja

lennuinfoüksust

või

lennuliiklusteeninduse bürood;
lennundusteabe kogumik (Aeronautical Information Publication) – AIP – riigi poolt või
volitusel

avaldatud

väljaanne,

mis

sisaldab

lennunduse

seisukohalt

olulist

aeronavigatsioonilist püsiteavet;
lennuväljaliikluse tsoon (Aerodrome traffic zone) – ATZ – lennuvälja ümbritsev piiritletud
õhuruum, mis on kehtestatud lennuväljaliikluse ohutuse tagamiseks;
lennuvälja lennuinfoteenindus (Aerodrome fliglit information service) – AFIS – teenus,
mis on ette nähtud mittekontrollitaval lennuväljal ja selle läheduses käitatavatele
õhusõidukitele lennuohutuse seisukohast vajaliku info andmiseks;
lennuvälja lennuinfoüksus ehk AFIS-üksus (Aerodrome flight information service unit,
AFIS-unit) – üksus, mille ülesandeks on osutada lennuvälja lennuinfoteenindust ja
häireteenindust mittekontrollitaval lennuväljal;

liiklusinfo (Traffic information) – ATS-üksuse antud teave, mille eesmärk on juhtida piloodi
tähelepanu teistele teadaolevatele või märgatud õhusõidukitele, mis asuvad tema õhusõiduki
või tema poolt valitud marsruudi läheduses ning abistada pilooti kokkupõrke vältimisel;
lähenemisala (Terminal control area) – TMA – ühe või mitme suure lennuvälja läheduses,
tavaliselt ATS-marsruutide liitumiskohas kehtestatud lennujuhtimispiirkond;
lähenemislennujuhtimine – (Approach control service) – APP – lennujuhtimine saabuvatele
ja väljuvatele kontrollitavatele lendudele;
lähenemislennujuhtimisüksus (Approach control unit) – APP – üksus, mille ülesandeks on
saabuvate ja väljuvate kontrollitavate lendude juhtimine ühel või mitmel lennuväljal;
lähiala (Control zone) – CTR – kontrollitav õhuruum, mis ulatub maa- või veepinnast kuni
määratud piirkõrguseni;
lähilennujuhtimine

(Aerodrome

control

service)

–

TWR

–

lennuväljaliikluse

lennujuhtimine;
lähilennujuhtimisüksus (Aerodrome control tower) – TWR – üksus, mille ülesandeks on
lennuväljaliikluse juhtimine;
NOTAM (Notice to Airmen) – lennunduse elekterside (AFTN) abil levitatav teade, mis
sisaldab aeronavigatsiooniseadme, -teenistuse, -protseduuri või –ohu kehtestamist, seisukorda
või muudatust puudutavat informatsiooni ja õigeaegset teavet, mis on oluline lennutegevusega
seotud personalile.
ohuala (Danger area) – piiritletud õhuruum, milles võib teatud ajavahemikes aset leida
õhusõidukeid ohustav tegevus;
piiranguala (Restricted area) – piiritletud õhuruum riigi maa-ala või territoriaalvete kohal,
kus õhusõidukite lendamine on piiratud eritingimustega;
piirkondlik lennujuhtimine (Area control service) – ACS – kontrollitavate lendude
juhtimine lennujuhtimispiirkondades;
piirkondlik lennujuhtimiskeskus (Area control centre) – ACC – üksus kontrollitavate
lendude juhtimiseks tema vastutuse alla kuuluvates lennujuhtimispiirkondades.

