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Õhusõidukite lammutamiseks vajalik taristu lennuväljadel 

Viimase 35 aasta jooksul on maailmas kasutuselt kõrvaldatud üle 16 000 kommertslennuki ja see 

trend on kasvamas. IATA andmetel on järgmise 10 aasta jooksul oodata umbes 11 000 lennuki 

pensionile jäämist [1]. Mis on aga vajalik infrastruktuur, mis peab lennujaama piirkonnas olemas 

olema, et lennukite demonteerimisprotsess edukalt läbi viia? 

Esiteks, toon välja lennukite lammutuse protsessi, seejärel selgitan tööde tegemiseks vajalikku 

taristu, pärast seda selgitan kuidas toimib maailma üks suurimatest lammutus lennujaam ning 

kokkuvõttes räägin olukorrast Eestis ja lähiriikides. 

Kaasaegne lennuk võimaldab enam kui 90 protsenti lennukist taaskasutada [2], seega on rahaliselt 

kasulik vana lennuk taaskasutada ja paigaldada vanad osad uuele lennukile. Alguses eemaldatakse 

lennuki suuremad komponendid nagu tiivad, mootorid, telik ja abijõuseade. Mootorid on kõige 

kallimad ja tavaliselt maksavad sama palju nagu kogu taaskasutatud lennuk [3]. Pärast vaadatakse 

väiksemad osad hoolikalt üle ja rahuldava seisukorra korral hoitakse laos edaspidiseks 

paigaldamiseks teistele lennukitele. Avioonikat võib kasutada ka tulevastes lennukites, kuid 

mõnikord lõigatakse kokpit avioonikaga lennuki küljest lahti ja müüakse hiljem 

lennunduskoolidele [4]. 

Selleks et õigesti registreerida, maha registreerida, teostada hooldusprotseduurid, lammutada, 

paigaldada või maha võtta mootor on vajalik lennujaamas hooldusettevõtte, mis oleks Euroopa 

Lennundusohutusameti ja Ameerika Ühendriikide Föderaalse Lennuameti poolt sertifitseeritud.  

Kui rääkida taristust mis on vaja, siis ennekõike on vajalik angaar. Ilma selleta on väljas lahti 

võtmiseks vaja kraanid ja parkimiskoht lennurada eemal. Lisaks pakub angaar ruume mootorite 

remondiks, ladustamiseks, komponentide remondiks ja muude hooldustöö vajalike asjade jaoks. 
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Mõnikord saab lennukit hooldada kuivas kohas ja isegi väliparklas kuigi tuleb sinna tuua kraanid 

ja teised asjad mis on vajalikud lammutamiseks ning kindlasti ka tehnikuid, kes teostavad 

komponentide lahti võtmist reeglite järgi. Õnneks, suurte komponentide eemaldamine ei võta palju 

aega ja saab tavaliselt valmis 2-3 päevaga, misjärel toimetatakse komponendid lennujaamast väljas 

asuvasse taaskasutusjaama [2].  

On ka vaja mahukas kliimaseadmega ladu, et hoiustada kõik maha võetud komponendid mis 

tulevikus võiksid olla paigaldatud teistele lennukitele või müüdud teistele lennufirmadele. See peab 

olema reguleeritud kliimaseadmega teatud piirangute tõttu, mis igal komponendil on. 

Teised tegurid, millest sõltub kas lennujaam sobib lennukite lammutus tööde teostamiseks on raja 

suurus, lennukite parkimisvõimalused, ilmastikutingimused ja lennujaama geograafiline asukoht. 

Töötava lennujaama tegelik näide on Inglismaa Cotswoldi lennujaam, mida varem nimetati 

Kemble'i lennuväljaks. Lennujaamas tegutseb suur lammutusfirma – Air Salvage International [5]. 

Air Salvage International’i andmetel on nad Euroopa juhtiv lennukite lammutusettevõtte [6].  

Minu meeles, mis tegi Cotswoldi lennujaama lennukite lammutamiseks ideaalseks  on suur 

lennurada, mis võimaldab suurtel lennukitel saabuda kui ka suur parkimisvõimalus. Ainult Air 

Salvage International’il on 50 kitsa ja 20 laia kerega lennukite parkimiskohta [6]. Kindlasti on ka 

oluline see faktor et see asetseb Inglismaal, see tähendab et majanduslikus suhtes on palju 

võimalusi [7]. 

Kahjuks ei ole meil Eestis lennukilammutusfirmasid, küll aga on olemas teatud lammutamiseks 

vajalik taristu nagu näiteks hooldusangaarid Tallinna lennujaamas, mis tulevikus võiks kasutada. 

Meie põhjanaabrid aga 2021. aastal lammutasid oma esimese kommertslennuki. Varem saatis 

Finnair oma lennukeid Cotswolds’i. Nad uurivad, kas on see rahaliselt ja keskkonna seisukohalt 

kasulikum, ning kui tulemused on positiivsed, suunavad nad edaspidi kõik oma vanad lennukid 

Soomes lammutusele. [2] 
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Kokkuvõttes usun, et kui lennujaamas juba on MRO-rajatised, siis on tõenäoline, et sama 

lennujaam saab ka lennukeid lammutada. Teine probleem, mida ma näen, on finants- ja 

tolliaspekt, sest ilmastikuolude või lennujaama asukoha tõttu on lennukite hoiustamine või  

komponentide kohaletoimetamine rahaliselt kahjumlik.  
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