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Tüüpsõnad ja -fraasid 

 
 Ingliskeelne Eestikeelne 

 

Tähendus 

 
 

ACKNOWLEDGE 
 

KINNITA  
 

Kinnita, et oled teate või korralduse 
vastu võtnud ja sellest aru saanud. 
 

 AFFIRM JAH / SOBIB Jaatav vastus. 
 

 APPROVED LUBATUD Soov on heaks kiidetud. 
 

 BREAK VAHE Asetatakse sõnumi eri osade 
vahele. 
 

 BREAK BREAK VAHE VAHE Tarvitatakse keerulises 
lennuliiklusolukorras kahele eri 
õhusõidukile antavate korralduste 
vahel. 
 

 CANCEL TÜHISTAN Tühistan eelnevalt antud loa. 
 

 CHECK KONTROLLI Kontrolli midagi, mis tähtis 
(tavaliselt vastust ei vaja). 
 

 CLEARED LUBAN / 
LUBATUD 

Luba puudutab esitatud soovi. 
 
 

 CONFIRM KINNITA Kinnita, et oled / olen sõnumi 
õigesti vastu võtnud. 
 

 CONTACT VÕTA ÜHENDUS Võta raadioühendus. 
 

 CORRECT ÕIGE Oled õigesti aru saanud. 
 

 CORRECTION PARANDAN Parandan sõnumisse sattunud vea, 
õige on … 

  
DISREGARD 

 
ÄRA ARVESTA 

 
Ära pööra eelnevale teatele 
tähelepanu. 
 

 GO AHEAD JÄTKA / KUULEN Jätka sõnumi edastamist (tavaliselt 
maapealses liikluses ei kasutata). 
 

 HOW DO YOU 
READ 

KUIDAS KUULED Kuidas kuuldavus on? 
 
 

 I SAY AGAIN ÜTLEN UUESTI Ütlen uuesti selgitamiseks või 
rõhutamiseks. 
 

  
MAINTAIN 

 
SÄILITA 

 
Jätka vastavalt määratud 
tingimustele näit: SÄILITA VMC / 
MAINTAIN VMC 

  
MONITOR 

 
KUULA 

 
Kuula sagedusel … 
 

 NEGATIVE EI, VALE Ei, või luba on muudetud või vale. 
 

 OVER KUULDEL Saade on lõppenud, oodatakse 
vastust (tavaliselt VHF-raadiosides 
ei kasutata). 
 

 OUT LÕPP Saade on lõppenud ja vastust ei 
oodata 



(tavaliselt VHF-raadiosides ei 
kasutata). 
 

 READ BACK LOE TAGASI Loe tagasi kogu teade või osa 
sellest nii, nagu sa selle vastu 
võtsid. 
 

 RECLEARED MUUDATUS Viimases loas on tehtud muudatus, 
mis muudab kogu teate või osa 
sellest. 
 

 REPORT TEATA Anna järgnev(ad) teade (teated). 
 

 REQUEST LUBAGE Tahan … Tahan teada saada … 
 

 ROGER SELGE Olen viimase teate vastu võtnud. 
(Seda sõna ei tohi kasutada 
vastuseks teatele, mis nõuab 
numbrite tagasilugemist, (“read 
back”) või jaatavat (“affirm”) või 
eitavat (“negative”) vastust). 

  
SAY AGAIN 

 
KORDA /  
ÜTLE UUESTI 

 
Korda uuesti kogu infot või osa 
sellest. 
 

 SPEAK SLOWER RÄÄGI 
AEGLASEMALT 
 

Vähenda rääkimiskiirust. 
 

 STAND BY OLE KUULDEL Oota, kuni kutsun (vastust pole 
vaja). 
 

 UNABLE EI OLE  
VÕIMALIK 

Ei ole võimalik täita esitatud soovi, 
korraldust, luba. 
 

 VERIFY KINNITA Korraldus korrespondendile 
kinnitada vastuvõetud sõnumit 
veendumaks, et sõnumist on 
õigesti aru saadud. 
 
 
 

  
WILCO 

 
TÄIDAN 

 
Sain korraldusest aru ja täidan 
seda. (See on lühend fraasist 
“will comply”). (Seda sõna ei tohi 
kasutada vastuseks teatele, mis 
nõuab numbrite tagasilugemist 
(“read back”) või jaatavat 
(“affirm”) või eitavat (“negative”) 
vastust). 
 

 WORDS TWICE SÕNAD 
KAHEKORDSELT 

Kasutatakse:  
a) palvena - raadioside 
kuuldavus on halb, edastage iga 
sõna kahekordselt;  
b) teatena - kuna raadioside on 
halb, edastan iga sõna 
kahekordselt. 

 


