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Õhusõidukite lammutamiseks vajalik taristu lennuväljadel 

Õhusõidukite lammutamine ja sellega kaasnev võimalik komponentide taaskasutamine ei ole 

alati lennukiomanike prioriteediks olnud, kuid viimasel ajal on selle tähtsusest ja kasulikkusest 

aru saadud ja seega on oluline teada, kuidas antud protsessi korraldada ja milliste taristu 

aspektidega arvestada (SUSTAINair, 2022). Taristu kui termin viitab nii struktuurile, 

süsteemile, konstruktsioonile kui ka tehnilisele poolele (Sakala, 2010). Seega võiksid erinevad 

tahud, millele õhusõidukite lammutamisel lennuväljadel tähelepanu pöörata, olla: lennuvälja 

üldine olemus, töö teostamise asukoht ja keskkond, vajalik tehnika, komponentide hoiustamine 

ja nende eraldamine ning viimistlemine edasiseks kasutuseks. 

Alustuseks tuleks mõelda, milline lennuväli õhusõidukite lammutamiseks oma olemuselt 

sobiks. Näiteks kas seal on praegusel hetkel ka muud lennutegevust või seisab see enamjaolt 

tühjana. Mõlema variandi puhul on omad eelised ja puudused. Kui lennuväli seisab tühjana, siis 

pole vaja mõelda sellele, kas ja kuidas lammutamistegevus lennuliiklust häiriks. Samas võib 

sellisele lennuväljale kogu taristu loomine olla kulukam, sest peab alustama sellest, kas 

baaselemendid, nagu elektriühendus ja angaar(id) on olemas ning kasutuskõlblikud. Viimase 

omaduse all pean silmas seda, et kuigi suuremad rasketehnikaga tehtavad purustustööd oleks 

mõistlikum teha angaarist väljas, siis näiteks avioonika ja istmete eemaldus peaks olema 

igasuguse ilmastiku eest kaitstud, sest nende komponentide eluaeg ei lõppe alati koos 

õhusõidukiga (Walton, 2021). See aga tähendab, et töötajatele peab olema tagatud samasugune 

töökeskkond nagu hooldusangaaris: töötamiseks õige sisetemperatuur, korrektne valgus, 

tulekindlus, veekindel elektritehnika ja nii edasi (McLaughlin, 2017). Toetudes faktile, et 

viimasel aastakümnel on lennundustööstuses avastatud, et õhusõidukite lammutamisel 

ülejäävate kasutuskõlblike osade taaskasutamisest on võimalik teenida nii majanduslikku kui 

ka keskkonnaalast kasumit, siis leian, et komponentide kategoriseeritud ja range eraldamine 

peab samuti angaaris tagatud olema (SUSTAINair, 2022). Sellise süsteemi loomisel võtaksin 

appi mõisted nagu „unsalvageable“ ja „unserviceable“, millest esimene tähistab oma eluea 

lõpetanud komponente, mida enam kasutada ei saa ja kuuluvad hävitamisele. Teine termin 

märgib aga, et õhusõidukilt võetud osa oleks veel võimalik uuesti kasutusele võtta, kui seda 

eelnevalt uuritakse ja vastavalt hooldatakse. Mõlema puhul on EASA sätestanud konkreetsed 

regulatsioonid, mis ütlevad esiteks, et nende kategooriate alla kuuluvad komponendid tuleb 
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eraldada teistest hooldatavatest (inglise keeles serviceable) komponentidest, standardsetest 

osadest ja materjalidest (EASA, 2013; Euroopa Liit, 2003). See juba kinnitab alguses mainitud 

väidet, et õhusõidukite lammutamiseks on vaja eraldiseisvat angaari, sest kui seda tehtaks ühes 

lennukõlblike õhusõidukite hooldustöödega, siis kerkib koheselt üles ka oht, et kõlbmatud 

komponendid võivad seguneda uutega ja seeläbi tekib risk, et ringlusesse satuvad osad, mis ei 

tohiks sinna kunagi jõuda. Teine tähtis regulatsioonist tulenev nõue nendib, et komponendid, 

mille taaskasutus pole veel kindlaks määratud (inglise keeles unserviceable components), tuleb 

identifitseerida ja hoida turvalises kohas, mis taaskord tõestab, et lammutamistegevuseks 

vajaminev angaar peab vastama ka hooldusangaari nõuetele. Seega tasub veelkord kaaluda 

eelpool välja toodud valikut, kas püstitada lammutusala ja -angaar töös olevale lennuväljale või 

mitte. Mõlemal juhul tuleks selleks eraldada iseseisev angaar, kuid nii-öelda „maha jäetud“ 

lennuväljal tuleks rohkem investeerida, samal ajal kui opereerival lennuväljal oleks ehk mõni 

kaasaegsem ehitis välja pakkuda, mida saaks selleks otstarbeks ümber konstrueerida. Viimase 

variandi puhul tooksin veel esile ühe psühholoogilise nüansi: reisijaid teenindav lennuväli võiks 

lisaks muudele taristu elementidele kaaluda väljas tehtavate õhusõidukite lammutustööde 

asukohta ka pealtnägijate vaatenurgast. Kui reisija näeb enne õhkutõusu kiirendavast 

lennukiaknast, kuidas parasjagu rasketehnikaga teise õhusõiduki tiiba kere küljest purustatakse, 

siis ei pruugi see just kõige meeldivam tunne olla ja halvimal juhul võib see mõjutada ka 

inimeste edasisi reisivalikuid antud lennuvälja suhtes. Sellele samale väitele saab muidugi vastu 

öelda, et teoorias ei tohikski õhusõidukite lammutamine olla kasutatavatele lennuradadele nii 

lähedal, et lennukipardal olev reisija saaks aknast sellist tegevust üldse näha. Põhjus on selles, 

et kui purustamise käigus lendab erinevaid tükke ja prahti ning kui need peaks sattuma 

lennurajale, siis oleks see ruleerivatele lennukitele ja reisijatele väga ohtlik. Ka tuleb arvestada 

riskiga, et kui näiteks masinate vale käsitsemise või mõne muu rikke tagajärjel peaks tekkima 

tulekahju, siis ohustaks see peale töötegijate ka teisi lennuväljal viibivaid tsiviilisikuid. Usun, 

et kõiki sarnaseid argumente ükshaaval kaaludes ja erinevate lennuväljade iseärasusi arvestades 

on võimalik leida õhusõidukite lammutamiseks sobivaim asukoht. 

Kui rääkida vajaliku taristu tehnilisest poolest, siis kindlasti peaks tähelepanu pöörama ka 

kasutatavale tehnikale ja tööriistadele, nende kasutamisele ning töökorras hoidmisele, 

transportimisele ja hoiustamisele. Esiti tuleb kasutada seadmeid, mis ei kahjustaks mingil moel 

õhusõidukit ega tema komponente ning oleks ohutu ka seda kasutavale töötajale. Selle 

tagamiseks annab Aircraft Fleet Recycling Association juhiseid, et masinaid ja tööriistu tuleks 
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vastavalt tootja soovitustele hooldada, kalibreerida ja testida (Aircraft Fleet Recycling 

Association, 2018). Toon siinkohal näite käsiseadmetest, mis töötavad elektrivooluga ning on 

selleks ühendatud juhtmega. Kui sellise seadmega tehakse näiteks lõikustöid õhusõiduki keres, 

siis võib tööriista vale konfiguratsiooni tõttu kerkida esile oht, kus antud juhe võib töö käigus 

sattuda lõikustera alla ning see kahjustaks nii töötajat, masinat kui ka õhusõidukit. Lisaks tuleks 

seadmetele ja masinatele tagada ka vastav elektrivool, sest nii ebapiisav kui ka ülemäärane 

pinge soodustab tööriistade purunemisi ja võimaliku kahju tekkimist. Selle ära hoidmiseks tuleb 

valitud lennuväljal eelnevalt paigaldada nõuetekohane elektriühendus. Kuivõrd õhusõidukite 

lammutamise üks eesmärkidest oli ka erinevate osade taaskasutamine, siis peaks neid töid 

teostav organisatsioon vastutama ka selle eest, et väljaminevad komponendid oleksid ohutud ja 

vastavas konditsioonis. Näiteks kasutatakse lennukist välja lõigatud kokpitti hiljem kas 

simulaatoritena või müüakse filmitegijatele (Walton, 2021; Crowe, 2021). Seega peaks 

lammutustöid tegev üksus suutma seda väljastada ostjatele nii, et nemad ei peaks ohutuse pärast 

muretsema, näiteks et kõik juhtmed oleks eemaldatud, ükski osa ei kukuks väljalõikekohast 

lahti ja teravad lõikekohad oleks kas lihvitud või muul moel kaitstud. Samuti tuleks opereeriva 

lennuvälja puhul mõelda sellele, kuidas vajalik (raske)tehnika soovitud asukohta 

transporditakse, kui samal ajal toimub aktiivne lennutegevus. Hoolimata aga lennuvälja 

olemusest, tuleks kõiki seadmeid hoiustada nii, et need vahepealsel ajal kahjustada ei saaks. 

Seda ja ka kõiki teisi taristu aspekte aitaks reguleerida ning järgida manuaal, mis seob erinevad 

nõuded ühtseks tervikuks ja mida konkreetne õhusõidukite lammutamisega tegelev üksus peab 

omama ja ka implementeerima. Olen veendunud, et kui õhusõidukite lammutustööde 

planeerimiseks läheb, siis manuaal on üks esimestest asjadest, millega alustada ja mille järgi ka 

otsuseid langetada. 

Kokkuvõtteks arvan, et kuna õhusõidukite lammutamine ning eriti nende komponentide 

taaskasutamine ja keskkonna säästmine on muutunud populaarsemaks, siis seda enam on 

lennuväljale taristu loomisel vaja lähtuda lõppeesmärgist, et õiged komponendid jõuaksid 

vastavas konditsioonis õigesse sihtpunkti ning kogu protsess toimiks kõikide osapoolte jaoks 

turvaliselt. Kuigi erinevaid aspekte, mida kaaluda ja milliste nõuetega arvestada on palju, siis 

on see seda vaeva väärt, et lennundus saaks jälle ühe olulise vahelüli võrra rikkamaks. 
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