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Arvude edastamine raadiosides 

 

1. Numbrite edastamine 

Numbrite edastamisel kasutatakse järgmist hääldust, rõhutades allajoonitud silpi.  

 

 0 ZIIROU  

 1 VAN  

 2 TUU  

 3 TRII DECIMAL:    DE-SSI MAL 

 4 FOOR või FOW-ER 

 5 FAIV  

 6 SIKS HUNDRED:   HAND-RED 

 7 SEV-EN 

 8 EIT THOUSAND: TAU-SEND 

 9 NAIN-ER 

 

  

 

2. Arvude edastamine 

Tavaliselt edastatakse arvud üksikute numbrite kaupa, kuid täissajalisi ja täistuhandelisi 

edastades öeldakse number ja lisatakse seejärel: 

 

“SADA / HUNDRED”  või  “TUHAT / THOUSAND”. 

 

Kui arv sisaldab täistuhandeid ja täissadasid, siis edastatakse tuhandeliste number ja lisatakse 

“TUHAT / THOUSAND” ning seejärel sajaliste number ning lisatakse “SADA / HUNDRED”. 

 

Arvud, mida kasutatakse kõrguse (altitude, height), pilve kõrguse, nähtavuse (visibility) ja 

nähtavuse rajal (RVR) edastamisel ja mis sisaldavad täis sajalisi ja tuhandelisi, loetakse 

raadiosides “SADA/HUNDRED” või “TUHAT/THOUSAND”. Muudel juhtudel tuleb 

edastada numbrid ükshaaval. 

 

 

 Õhusõiduki 

kutsung 
edastatakse 

 CCA 238 

OAL 242 

ELL 133 

 

Air China  kaks kolm kaheksa / two three eight 

Olympic    kaks neli kaks / two four two 

Estonian   üks kolm kolm / one three three 

 Lennutasand edastatakse 

 FL 150 lennutasand üks viis null / flight level one five zero 



FL 200 lennutasand kaks null null / flight level  two zero zero 

 

 

 

 Kurss edastatakse 

 100 kraadi 

030 kraadi 

kurss üks null null / heading  one  zero zero 

kurss null kolm null / heading  zero three zero 

 

 Tuule suund ja 

kiirus 

 

edastatakse 

 200 kraadi 70 

sõlme 

 

160 kraadi 18 

sõlme 

puhangud 30 

sõlme 

tuul kaks null null kraadi seitse null sõlme 

wind  two  zero  zero degrees  seven  zero knots 

 

tuul sada kuuskümmend kraadi kaheksateist sõlme 

puhangud kolmkümmend sõlme 

 

wind  one  six  zero degrees  one  eight knots gusting  

three  zero knots 

 



 

 Transponderi 

kood 
edastatakse 

 2 400 

4 201 

kood kaks neli null null / squawk two 

four zero zero 

kood neli kaks null üks / squawk four 

two zero one 

 

 Raja tähis edastatakse 

 27 

30 

08 

rada kaks seitse / runway  two  seven 

rada kolm null / runway  three  zero 

rada null kaheksa / runway  zero  eight 

 

 kõrgusmõõtja 

seaded  
edastatakse 

 1010 

1000 

QNH  üks null üks null / one zero one 

zero 

QNH  üks tuhat / one zero zero zero  

 

 kõrgus edastatakse 

 800 

3 400 

12 000 

10 500 

eight hundred 

three thousand four hundred 

one two thousand 

one zero thousand five hundred 

vt. märkus 

 

 pilve kõrgus edastatakse 

 2 200 

4 300 
two thousand two hundred 

four thousand three hundred 

vt. märkus 

 

 nähtavus edastatakse 

 1 000 

700 

nähtavus / visibility  one thousand 

nähtavus / visibility  seven hundred 

vt. märkus 

 

 nähtavus rajal 

(RVR) 
edastatakse 

 600 

1 700 

RVR six hundred 

RVR one thousand seven hundred 

vt. märkus 

 

 

 

Eestikeelses sides võib numbreid edastada tavalises kõnekeeles. 

 

Komakohad eraldatakse sõnaga “KOMA / DECIMAL”. 

 

Näiteks: 

 



100,3    ÜKS NULL NULL KOMA KOLM  /  ONE ZERO ZERO DECIMAL THREE 

 

 

 

3. Raadiosageduste teatamine 
 

VHF-side kanalid võivad olla kuue ja neljanumbrilised sõltuvalt sellest, kas kasutatakse 25 

kHz või 8.33 kHz sageduseraldusega kanaleid. 

 

VHF-kanalid võivad olla: 

a) nelja (4) numbrilised - kanalite jaoks, mis lõpevad kahe nulliga, st et viies ja kuues number 

on nullid; või 

 

b) kuue (6) numbrilised - kõikide teiste kanalite jaoks. 

 

Sageduste edastamisel raadiosides tuleb välja öelda kõik kuus numbrit, väljaarvatud juhul kui 

nii viies kui ka kuues number on nullid. Sellisel juhul võib sides edastatuna viienda ja 

kuuenda numbri ära jätta. 

 

Näiteks: 

 

134,055 raadiosides edastatakse:  

ÜKS KOLM NELI KOMA NULL VIIS VIIS /  

ONE THREE FOUR DECIMAL ZERO FIVE FIVE (kõik kuus numbrit) 

 

135,500 raadiosides edastatakse:  

ÜKS KOLM VIIS KOMA VIIS / ONE THREE FIVE DECIMAL FIVE 

134,000 raadiosides edastatakse:  

ÜKS KOLM NELI KOMA NULL / ONE THREE FOUR DECIMAL ZERO 

(kui kaks viimast numbrit on nullid, jäetakse nad sides edastamata) 

 

Tähele peab panema, et kui vaid viimane - kuues number on null, tuleb ka see sides välja 

öelda: 

 

118,050 raadiosides edastatakse:  

ÜKS ÜKS KAHEKSA KOMA NULL VIIS NULL / 

ONE ONE EIGHT DECIMAL ZERO FIVE ZERO 

 

Meeskondadele, kes kasutavad raadiot, mille paneelil on võimalik valida 6 numbrit: 

 

kui vastuvõtuks kasutatakse 4-numbrilist VHF kanalit, valida nullid viiendale ja kuuendale 

kohale; 

kui vastuvõtuks kasutatakse 6-numbrilist VHF kanalit, valida kõik edastatud 6 numbrit. 

 

Näiteks: 

 

VHF kanal: 118,100   raadiosides edastatakse: 

“ÜKS ÜKS KAHEKSA KOMA ÜKS” / ”ONE ONE EIGHT DECIMAL ONE”  

raadiopaneelil valida 118.100 

 

VHF kanal: 128,050   raadiosides edastatakse: 



“ÜKS KAKS KAHEKSA KOMA NULL VIIS NULL” /  

”ONE TWO EIGHT DECIMAL ZERO FIVE ZERO”   

raadiopaneelil valida 118.050 

 

VHF kanal: 128,075   raadiosides edastatakse:  

“ÜKS KAKS KAHEKSA KOMA NULL SEITSE VIIS” / 

”ONE TWO EIGHT DECIMAL ZERO SEVEN FIVE ”   

raadiopaneelil valida 128.075 

 

  

Meeskondadele, kes kasutavad raadiot mille paneelil on võimalik valida 5 numbrit: 

 

kui vastuvõtuks kasutatakse 4-numbrilist VHF kanalit, valida null viiendale kohale; 

kui vastuvõtuks kasutatakse 6-numbrilist VHF kanalit, valida viis esimesena edastatud 

numbrit. 

 

Väljaspool 8.33 kHz ala, kus õhusõiduk on varustatud vaid 5 numbrilise raadioga  ja 

meeskonnale edastatakse 6 numbriline raadiosagedus 25 kHz kanali jaoks, valib meeskond 

raadiopaneelil sageduse esimesed viis numbrit. 

 

Näiteks: 

 

VHF kanal: 118,100   raadiosides edastatakse  

“ÜKS ÜKS KAHEKSA KOMA ÜKS” / ”ONE ONE EIGHT DECIMAL ONE”  

raadiopaneelil valida 118.10 

 

VHF kanal: 128,050   raadiosides edastatakse  

“ÜKS KAKS KAHEKSA KOMA NULL VIIS NULL” /  

”ONE TWO EIGHT DECIMAL ZERO FIVE ZERO” 

raadiopaneelil valida 118.05 

 

VHF kanal: 128,075   raadiosides edastatakse  

“ÜKS KAKS KAHEKSA KOMA NULL SEITSE VIIS” /  

”ONE TWO EIGHT DECIMAL ZERO SEVEN FIVE ” 

 

raadiopaneelil valida 128.07 

 

4. Aja teatamine 

 

kellaaeg edastatakse 

 

 

08.03 NULL KOLM  või  NULL KAHEKSA NULL 

KOLM  

ZERO THREE  või  ZERO EIGHT ZERO THREE 

 

13.00 ÜKS KOLM NULL NULL  

ONE THREE ZERO ZERO 

 

20.57 VIIS SEITSE või KAKS NULL VIIS SEITSE  

FIVE SEVEN või TWO ZERO FIVE SEVEN 



Täpse aja teatamine: 

 

09:20:16 

 

AEG KAKS NULL JA POOL  

TIME TWO ZERO AND HALF 

 

09:20:46 AEG KAKS ÜKS  

TIME TWO ONE 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


