
Lennundusjulgestusalane informatsioon, sh keelatud esemete loetelu 
 
Pagasi pakkimisel palume Teil veenduda, et reisile kaasa võetavaid esemeid lubatakse viia 
õhusõiduki pardale. Vastavasisulist informatsiooni leiate Teile väljastatud lennupiletilt ning 
lennuettevõtete ja lennujaamade kodulehekülgedelt. Juhime Teie tähelepanu asjaolule, et Teid 
vedav lennuettevõte võib kohaldada rangemaid nõudeid siintoodutest. Samuti võivad erineda 
lähte- ja sihtlennujaamade nõuded õhusõiduki pardale võetavate esemete osas.  

Õhusõiduki salongi on keelatud võtta esemeid, mis võivad ohustada õhusõidukit, reisijaid või 
meeskonnaliikmeid. Teie pagas ei tohi sisaldada kergesti süttivaid, tuleohtlikke, 
plahvatusohtlikke, söövitavaid, mürgiseid ega muul viisil ohtlikke aineid või esemeid. 

Enne lennureisi palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale: 

• Pakkige oma pagas ise;  
• Ärge võtke edasi toimetamiseks endaga kaasa esemeid ega asju võõrastelt, hoolimata 

siirast soovist kedagi aidata;  
• Tehke kindlaks pakitavate asjade sisu ja koostis, veendumaks, et need ei sisalda 

keelatud esemeid või aineid;  
• Ärge jätke oma pagasit järelevalveta. 

 
 
Keelatud esemete loetelu 
 
Alljärgnevaid esemeid ja aineid ei ole lubatud võtta julgestuspiirangualale ega õhusõiduki 
salongi: 
 
a) Püssid, tulirelvad ja sõjariistad 
Iga ese, mida saab või on võimalik kasutada relvana või tekitada vigastusi, sealhulgas: 
Kõik tulirelvad (püstolid, revolvrid, siledaraudsed- ja vintpüssid) 
Tulirelvade mulaažid, jäljendatud tulirelvad 
Tulirelvade koostisosad (välja arvatud teleskoobilised seadmed ja sihikud) 
Õhupüstolid, vintpüssid, õhupüssid 
Raketipüstolid 
Stardipüstolid 
Igat liiki mängurelvad 
Vedrupüssid- ja püstolid 
Naela- ja needipüstolid 
Vibud, ammud 
Kadad 
Harpuunrelvad 
Vahendid loomade humaanseks (häda)tapmiseks 
Uimastusvahendid või elektrišokivahendid, nt kariloomade elektrišokiseadmed 
Relvakujulised tulemasinad 
 
b) Torke-, lõike- ja raierelvad ning terariistad 
Teravaotsalised või teravad esemed, millega on võimalik tekitada vigastusi, sealhulgas: 
Kirved 
Nooled ja viskenooled 



Alpinisti jäänaelad 
Harpuunid ja odad 
Jääkirved, jääkirkad ja jäänoad 
Uisud (jääl uisutamiseks, mitte rulluisud) 
Igasuguse pikkusega lukustatavad noad või vedrunoad 
Noad (sh tavandinoad) 6 sentimeetrist pikema teraga, valmistatud metallist või muust 
niisugusest materjalist, mis on piisavalt tugev, et seda relvana kasutada 
Lihunikukirved ja –noad 
Matšeeted 
Lahtised habemenoad ja nende terad (v.a terapardlid, mille žiletiterad on kestaga 
ümbritsetud) 
Saablid, pistodad, mõõgad ja keppmõõgad (jalutuskeppi peidetud mõõgad) 
Skalpellid 
Käärid pikema teraga kui 6 cm 
Suusa-, jalutamis/matkamiskepid 
Visketähed 
Tööriistad, mida on võimalik kasutada torke- või terarelvana, nt puurid/drellid ja puuri osad, 
kartonginoad/vaibanoad, noad, saed, kruvikeerajad, raudkangid, haamrid, tangid, 
mutrivõtmed, leeklambid 
 
c) Nürid esemed 
Kõikvõimalikud nürid esemed, millega on võimalik tekitada vigastusi, sealhulgas: 
Pesapalli ja softpalli (pehmepalli) kurikad 
Jäigad või painduvad kurikad ja nuiad, taktikepid, piitsad, elektrišokinuiad 
Kriketi kurikad 
Golfikepid 
Hokikepid 
Lakrossi kepid 
Süsta ja kanuu mõlad või aerud 
Rulad 
Piljardikiid 
Õngeridvad 
Võitlusspordivarustus (võitluskunstide varustus) – k.a nukid, nuiad, kurikad, kettnuiad, 
riisikoodid, kasteedid 
 
d) Lõhkeained ning plahvatusohtlikud ja kergestisüttivad ained 
Kõikvõimalikud lõhkeained ja kergestisüttivad ained, mis võivad ohustada reisijate ja 
meeskonnaliikmete tervist või õhusõiduki turvalisust/ohutust või vara, sealhulgas: 
Laskemoon 
Sütikud 
Detonaatorid ja süütenöörid 
Lõhkeaine ja lõhkeseadeldised 
Lõhkeainete või lõhkeseadeldiste imitatsioonid 
Miinid ja muu sõjaväe lahingumoon 
Igasugust tüüpi granaadid 
Gaas ja gaasiballoonid, nt butaan, propaan, atsetüleen, hapnik – suures koguses 
Ilutulestiku pürotehnika, igasugused valgusraketid ja muu pürotehnika (k.a paugutajad / 
paugutid ja tongid) 
Kergestisüttivad tuletikud 
Suitsutekitajad või suitsupadrunid / suitsupommid 



Kergestisüttivad vedelikud, nt bensiin/gasoliin, diisel, tulemasina süütevedelik, alkohol, 
etanool 
Aerosoolvärvipihustid 
Tärpentin ja värvilahusti 
Alkohoolsed joogid kangemad üle 70% vol (140% standardalkoholi kangusest) 
 
e) Kemikaalid ja toksilised ained 
Kõikvõimalikud keemilised või toksilised ained, mis võivad ohustada reisijate ja 
meeskonnaliikmete tervist või õhusõiduki turvalisust/ohutust või vara, sealhulgas: 
Happed ja leelised, nt sööbiva sisuga “märjad” patareid ja akud 
Söövitavad või pleegitavad ained, nt elavhõbe, kloor 
Vigastavad või võitlusvõimetuks tegevad Pihustid/pihustusained, sh ka muskaat-, pipra- ja 
pisargaas 
Radioaktiivsed materjalid, nt meditsiinilised või kaubanduslikud isotoobid 
Mürgid 
Nakkus- või bioloogiliselt ohtlikud ained, nt nakatatud veri, bakterid ja viirused 
Iseeneslikult süttida võivad ained 
Tulekustutid 
 
f) vedelikud, 
väljaarvatud juhul, kui need on kuni 100 ml või samaväärse mahutavusega üksikpakendites ja 
läbipaistvas korduvsuletavas kuni 1-liitrise mahutavusega plastikkotis. Pakend peab plastkotti 
korralikult mahtuma ja kott peab olema täielikult suletud. Kõik vedelikud esitatakse 
läbivaatuspunktis kontrollimiseks. 
Vedelikud hõlmavad geele, pastasid, kosmeetilisi vedelikke, vedelaid/kuivi segusid ja 
survestatud mahutite sisu, nt hambapastat, juuksegeeli, jooke, suppe, siirupeid, parfüüme, 
habemeajamisvahtu, aerosoole ja muid samalaadse konsistentsiga kaubanimetusi. 
Ülaltoodust võib teha erandeid, kui vedelik: 
i) on ette nähtud kasutamiseks reisi jooksul ja vajalik kas meditsiinilisel näidustusel või 
eridieedi jaoks, kaasa arvatud imikutoit. Nõudmise korral tõendab reisija erandi alla kuuluva 
vedeliku ehtsust; või 
ii) on saadud pardakaartide kontrollpunkti taga lennujaama kinnisel alal asuvatest 
müügikohtadest, mille suhtes kohaldatakse lennujaama julgestuskäsiraamatus heaks kiidetud 
turvakorda, tingimusel, et nimetatud vedelik on pakendatud kotti, mille puhul on võimalik 
tuvastada koti avamine ja et see on ostetud sellest konkreetsest lennujaamast sellel päeval ; 
või 
iii) on saadud lennujaama julgestuspiirangualal asuvatest müügikohtadest, mille suhtes 
kohaldatakse lennujaama julgestuskäsiraamatus heaks kiidetud turvakorda; või 
iv) on saadud muust ühenduse lennujaamast, tingimusel, et kõnealune vedelik on pakitud 
kotti, mille puhul on võimalik tuvastada koti avamine ja et see on ostetud sellest konkreetsest 
lennujaamast sellel päeval; või 
v) on saadud ühenduse lennuettevõtja õhusõiduki pardalt, tingimusel, et kõnealune vedelik on 
pakitud kotti, mille puhul on võimalik tuvastada koti avamine ja et see on ostetud sellest 
konkreetsest õhusõidukist sellel päeval; või 
vi) on saadud mõne Euroopa Komisjoni poolt nimetatud kolmanda riigi lennujaama 
pardakaartide kontrollpunkti taga lennualal või julgestuspiirangualal asuvatest 
müügikohtadest, juhul kui vedelikku sisaldaval avamist tuvastada võimaldaval kotil on 
piisavad tõendid ostu sooritamise kohta kolmanda riigi lennujaama lennualalt eelneva 
kolmekümne kuue tunni jooksul. 
g) isiklik käsipagas, mille mõõtmed on suuremad kui 56 cm x 45 cm x 25 cm. 



Kõnealused mõõtmed hõlmavad käepidemeid, rihmasid, taskuid, rattaid ja muid pagasi 
väljaulatuvaid osi, sealhulgas koti sisu. 
Erandeid võib teha sellise ülemõõdulise käsipagasi suhtes, mis sisaldab ühte või mitut ühikut, 
mis on liiga suur(ed), et lubatud suurusega kotti mahtuda ja on väärtuslik(ud) või purunev(ad). 
Reisija esitab kõnealuse ülemõõdulise pagasi nõusoleku saamiseks lennule registreerimisel ja 
kontrollimiseks läbivaatuspunktis. Ülemõõduline käsipagas vaadatakse läbi vähemalt käsitsi. 
Alapunkti g kohaldatakse alates 6.maist 2008.a. (muudetud Lennuameti peadirektori 
24.aprilli 2007 üldkorraldusliku ettekirjutusega nr 4.1-7/07/2) 
· Reisija võib erandina vabastada ülaltoodud nõuetest, kui: 
1) Lennuamet on sellest eelnevalt informeeritud ja andnud eseme(te) / aine(te) 
kaasavõtmiseks nõusoleku; 
2) Õhusõiduki kapten on reisijast ja tal kaasasoleva(te)st keelatud eseme(te)st / aine(te)st 
informeeritud. 
Võimalusel hoitakse julgestuspiirangualale ja õhusõiduki salongi võetud keelatud eset / 
esemeid või ainet / aineid turvaliselt. 
· Keelatud esemete loetelus nimetatud esemeid ja aineid võib võtta õhusõiduki pardale 
registreeritud pagasina järgmistel tingimustel: 
1) need ei ole reisijatele järelevalveta juurdepääsetavad alates pagasi lennule registreerimisest 
kuni pagasi kättesaamiseni sihtlennujaamas ning 
2) nimetatud esemeid ega aineid ei ole alljärgnevas keelatud esemete üldises loetelus. 
 
Alljärgnevaid keelatud esemeid ja aineid ei ole lubatud paigutada registreeritud 
pagasisse: 
Lõhkeained, sh detonaatorid, süütenöörid, granaadid, miinid, lõhkekehad 
Gaasid: propaan, butaan 
Kergestisüttivad vedelikud, sh bensiin, metanool 
Kergestisüttivad tahked ained ja segud, sh magneesium, süüteained, ilutulestiku pürotehnika, 
valgusraketid 
Oksüdeerijad ja orgaanilised peroksiidid, sh pleegitajad, auto kere paranduse komplektid 
Toksilised või nakkuslikud ained, sh rotimürk, nakatatud veri 
Radioaktiivsed ained, sh meditsiinilised või kaubanduslikud isotoobid 
Söövitavad ained, sh elavhõbe, autoakud 
Sõidukite kütusesüsteemi osad, milles on olnud kütus 
· Julgestustöötajad võivad keelduda lubamast julgestuspiirangualale ja õhusõiduki salongi 
reisijaid, kellel on kaasas ülalpool nimetamata ese(med) või aine(d), kuid mis tekitavad 
julgestusotstarbelist läbivaatust teostavas isikus kahtlusi. 
 
 
(Allikas: Lennuamet) 


