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Käesolev juhend on mõeldud Technical Ocurrence Report Form’i täitmiseks EASA teavitamisel 
vahejuhtumitest. 

Täitke nii palju andmevälju, kui vahejuhtumi aruande koostamisel on võimalik. 

 

1. VIITETEAVE 

1.1. Reporting Organisation Name – aruandva organisatsiooni nimi (kohustuslik väli). 

1.2. Reporting Organisation Country – valige riiginimede ripploendist asjakohane nimi (kohustuslik väli). 

1.3. Reporting Organisation Approval Reference – aruandva organisatsiooni EASA sertifikaadi 
viitenumber, kui see on asjakohane (nt EASA.21J.xxxx, EASA.45.xxxx) või aruandva 
organisatsiooni riikliku sertifikaadi viitenumber. 

1.4. Name of submitter – aruandva organisatsiooni kontaktisik kõnealuse vahejuhtumi asjus. 

1.5. E-mail address – täielik e-posti aadress. 

1.6. Telephone number – telefoninumber koos riigikoodiga, nt +49 221 8990 WXYZ. 

1.7. Internal Reference number – vahejuhtumi organisatsioonisisene viitenumber (kohustuslik väli). 

1.8. Issue Number – käesoleva aruande väljastamisnumber, kui aruandev organisatsioon haldab 
ajakohastatud aruandeid väljastamisnumbri abil. 

1.9. Date of the Report – käesoleva vahejuhtumi aruande kuupäev. 

1.10. Report Type – see lahter sisaldab teavet, kas aruanne on esmakordne teade või järelaruanne: 

Initial – märkige see ruut, kui aruanne on esmakordne teade EASA-le vahejuhtumi kohta.  

 Follow-up – märkige see ruut, kui aruanne on varasema teate järg. Sisestage esmase aruande 
kuupäev. 

1.11. Report Status (of the reporting organisation) – kui on asjakohane, märkige, kas vahejuhtumi olek 
on aruandva organisatsiooni seisukohast Open (avatud) või Closed (suletud). Olek „closed” (suletud) 
tähendab, et aruandval organisatsioonil ei ole kavas edasi uurida, analüüsida ega võtta korrigeerivaid 
tegevusi. 

1.12. Parties Informed – märkige, kellele on vahejuhtumist peale EASA veel teatatud. Registririik, 
kinnitatud projekti omanik(ud), käitaja (või omanik), riiklik lennundusasutus (aruandva organisatsiooni 
pädev asutus) ja/või jätkuvat lennukõlblikkust tagav organisatsioon (nagu on määratletud osa M 
alajaos G). 

 Name(s) of Design Approval Holder(s) informed – asjakohasel juhul märkige siia kinnitatud 
projekti kõigi omanike nimed (õhusõiduki/mootori/propelleri (täiendava) tüübisertifikaadi omanik, 
seadmete tüübikinnituse omanik), kellele on teatatud. 

 

2. VAHEJUHTUMI KOKKUVÕTE 

2.1. Occurrence Title – vahejuhtumi olemust kirjeldav pealkiri. Pealkiri peab olema selge ja lühenditeta 
ning seda võib liigendada järgmise skeemi alusel (üldisest üksikasjalikumaks): 

 süsteemi nimetus – alamsüsteemi või alam-alamsüsteemi nimetus – vahejuhtumi kokkuvõte 

2.2. Date of finding – vahejuhtumi ilmnemise või leiu avastamise kuupäev. 

2.3. ATA Chapter – ATA Chapter (2 numbrit), mis kirjeldavad vahejuhtumiga enim seotud valdkonda. 
Loend ATA Chapters on esitatud lisas. 

2.4. Location – vahejuhtumi geograafiline asukoht. 

2.5. Detection phase – selles lahtris tuleb märkida üks või mitu ruutu ning osutada, millal rike, tõrge, 
defekt või muu vahejuhtum toimus.  

 

Manufacturing Vahejuhtum toimus / avastati tootmisprotsessi käigus. 

Scheduled 
Maintenance 

Vahejuhtum toimus / avastati korralise hoolduse käigus. 
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Non-scheduled 
Maintenance 

Vahejuhtum toimus / avastati erakorralise hoolduse käigus. 

Standing Vahejuhtum toimus ajal, kui õhusõiduk seisis, st maapealse 
teeninduse või parkimise ajal. 

Taxi Vahejuhtum toimus ajal, kui õhusõiduk ruleeris lennurajale või 
sealt ära. 

Take-off Vahejuhtum toimus õhusõiduki stardi ajal. 

Climb Vahejuhtum toimus ajal, kui õhusõiduk tõusis 
reisilennukõrgusele. 

En-route Vahejuhtum toimus ajal, kui õhusõiduk lendas 
reisilennukõrgusel. 

Descent Vahejuhtum toimus ajal, kui õhusõiduk laskus 
reisilennukõrguselt. 

Approach Vahejuhtum toimus ajal, kui õhusõiduk lähenes lennuväljale. 

Landing Vahejuhtum toimus õhusõiduki maandumise ajal. 

Hovering Lennufaas, mida kasutatakse helikopterite korral, kui 
vahejuhtum toimus ripplennu ajal. 

Manoeuvring Vahejuhtum toimus õhusõiduki manööverdamise ajal, tehes 
näiteks vigurlendu, pihustades õhust vms 

Unknown Avastamise faas ei ole teada. 

Other, Specify: Kui avastamise faas loetelust puudub, saab selle märkida siia. 

 

2.6. Cause of occurrence – märkige ruut või ruudud, millega saab vahejuhtumi praegu teadaolevad 
põhjused kõige paremini kokku võtta. Võimalik on märkida mitu ruutu.  

Design Põhjus on seotud õhusõiduki konstruktsiooniga. 

Production Põhjus on seotud valmistamis-/tootmisprotsessiga. 

Maintenance Põhjus on seotud hooldusega. 

Repair Põhjus on seotud remondiga. 

Fatigue Põhjus on seotud materjali väsimisega. 

Corrosion Põhjus on materjali korrodeerumine. 

Unapproved 
parts 

Defektne osa oli heaks kiitmata. 

 

Human factors Põhjus on seotud inimteguritega ja inimvõimetega, näiteks on 
seotud inimese suutlikkusega ning inimese ja muude süsteemi 
komponentide vahelise liidese piiratusega konstruktueerimise/ 
projekteerimise, sertifitseerimise, koolituse, käitamise või 
hoolduse valdkonnas. 

Inimtegurid on näiteks masinate/seadmete kasutamine, 
organisatsiooni- ja personalitegurid, väljaõpe, menetlused, 
vastutusalad ja teabevahetus. 

Operational Põhjus on seotud käitamisega. 

Unknown Vahejuhtumi põhjus on tundmatu või seni välja selgitamata. 
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Other, Specify: Kui põhjus ei ole hõlmatud ülal loetletud nimetustega, märkige 
defekti põhjus siia väljale.  

 

 

3. VAHEJUHTUMI ARUANDE MANUSED 

Siin saate loetleda kõigi esitatud manuste tüübid (aruanne, foto jne) ja nimetused (sisukirjeldus). 

Manusefail(id) tuleb lisada manusena e-kirjale, millega saadetakse vahejuhtumi aruanne. 

Et EASA saaks manuseid töödelda, tohivad need olla järgmistes vormingutes: 

doc, docx, xls, xlsx, csv, pdf, jpeg, mpeg4, mp3. 

Iga manusefaili maht tohib olla kuni 3 MB. Kui ühele e-kirjale lisatud manuste kogumaht ületab 10 MB, tuleb 
saata mitu eraldi e-kirja, mille maht on kuni 10 MB. 

 

4. ÕHUSÕIDUKI ANDMED 

See jaotis sisaldab teavet õhusõiduki kohta, millega toimus vahejuhtum. Kui vahejuhtum ei toimunud 
õhusõidukiga, võib jaotise jätta täitmata. 

4.1. Aircraft Manufacturer and Type/Model – valige ripploendist asjakohane kirje. 

4.2. Aircraft Serial number – õhusõiduki seerianumber. 

4.3. Operator/Owner – õhusõiduki käitaja või omaniku nimi, kui see on asjakohane. 

4.4. Aircraft Registration – kui õhusõiduk on registreeritud, märgitakse siia registreerimistunnus. Kui 
õhusõiduk on registreerimata, märkige siia pädeva asutuse aktsepteeritud tunnus. 

4.5. Aircraft Usage Details – märkige siia andmed õhusõiduki kohta, millega toimus vahejuhtum – 
üldlennuaeg (tundides) ja lennutsüklite koguarv. Üldlennuaeg on kalendriaeg tundides alates uuena 
kasutuselevõtmisest.  

 

5. MOOTORI ANDMED 

See jaotis sisaldab teavet mootori kohta, millega toimus vahejuhtum. Kui vahejuhtum ei toimunud mootoriga, 
võib jaotise jätta täitmata. Kui vahejuhtum toimus mitme mootoriga, sisestage lisateave punkti 7.1 „Narrative”. 

5.1. Engine Model and Type Certificate Holder – valige ripploendist asjakohane kirje. 

5.2. Engine Serial number – mootori seerianumber. 

5.3. Engine Event – mootori vahejuhtumi tüübi liigitus, kui see on asjakohane. LOTC/LOPC tähendab 
veojõu juhitavuse kadumist / võimsuse juhitavuse kadumist. Kui märgite ruudu „Other” (muu), 
sisestage lisateave punkti 7.1 „Narrative”. 

5.4. Engine Aircraft Position – mootori asukoht õhusõidukil (1, 2, 3,…) vastavalt õhusõiduki tootja 
nummerdustavale. 

5.5. Engine Usage Details – märkige siia andmed mootori kohta, millega toimus vahejuhtum – kogu 
tööaeg (tundides) ja töötsüklite koguarv. Kogu tööaeg on kalendriaeg tundides alates uuena 
kasutuselevõtmisest või kapitaalremondist/hooldusest. 

 

6. PROPELLERI ANDMED 

See jaotis sisaldab teavet propelleri kohta, millega toimus vahejuhtum. Kui vahejuhtum ei toimunud 
propelleriga, võib jaotise jätta täitmata. Kui vahejuhtum toimus mitme propelleriga, sisestage lisateave punkti 
7.1 „Narrative”. 

6.1. Propeller Manufacturer – valige ripploendist asjakohane kirje. 

6.2. Propeller Model and Type Certificate Holder – valige ripploendist asjakohane kirje. 

6.3. Propeller Serial Number – propelleri seerianumber. 

6.4. Propeller Aircraft Position – propelleri asukoht õhusõidukil (1, 2, 3,…) vastavalt õhusõiduki tootja 
nummerdustavale. 
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6.5. Propeller Usage Details – märkige siia andmed propelleri kohta, millega toimus vahejuhtum – kogu 
tööaeg (tundides) ja töötsüklite koguarv. Kogu tööaeg on kalendriaeg tundides alates uuena 
kasutuselevõtmisest või kapitaalremondist/hooldusest. 

 

7. KOMPONENDI ANDMED 

See jaotis sisaldab teavet komponendi kohta, millega toimus vahejuhtum. Kui vahejuhtum ei toimunud 
komponendiga, võib jaotise jätta täitmata. Kui vahejuhtum toimus mitme komponendiga, sisestage lisateave 
punkti 7.1 „Narrative”. 

7.1. Component Manufacturer Name and Country – komponendi tootja nimi ja riik (valige riikide 
ripploendist asjakohane kirje). 

7.2. Component Part Number – komponendi osa number. Vajaduse korral nimetage ka muutuse tase.  

7.3. Component Serial Number – komponendi seerianumber. 

7.4. Illustrated Part Catalogue (IPC) Name – komponendi nimi illustreeritud varuosakataloogis või muus 
tootjadokumentatsioonis. 

7.5. (E)TSO Reference – viide komponendi tehnilistele normatiividele või Euroopa tehnilistele 
normatiividele vastavale loale või muule riiklikule seadmete tüübikinnitusele, kui see on asjakohane. 

7.6. Date of manufacture – komponendi tootmise kuupäev. 

7.7. Component Usage Details – märkige siia andmed komponendi kohta, millega toimus vahejuhtum – 
kogu tööaeg (tundides) ja töötsüklite koguarv. Kogu tööaeg on kalendriaeg tundides alates uuena 
kasutuselevõtmisest või kapitaalremondist/hooldusest.  

 

8. ÜKSIKASJAD – siia vabatekstiväljale saab märkida vahejuhtumi üksikasjad ja vahejuhtumi uurimise 
tulemused. Sisestada saab ka rohkem teksti, kui väljal paistab, ent nähtamatut osa ei saa printida. 
Pikemaid tekste saab saata ka manusena. 

8.1. Narrative – kirjeldage siin toimunut või leidu. 

8.2. Description of the occurrence investigation – sisestage siia vahejuhtumi uurimise ja hilisema 
järelanalüüsi üksikasjad, kui need on olemas. Kui asjakohane, märkige, kas pardaregistraatori (FDR) 
ja/või kiirregistraatori (QAR) andmeid on alla laaditud / analüüsitud. 

8.3. Risk Assessment – riskihinnang on nii konkreetse riski tõenäosuse kui ka tagajärje kvalitatiivne või 
kvantitatiivne analüüs. Riskihinnangu võivad esitada aruandvad organisatsioonid, kes suudavad 
sellist analüüsi teha või riskianalüüsi eest, näiteks konstruktsiooniga seotud vahejuhtumite korral 
projekteerimisorganisatsioon. Riskihinnang peab sisaldama märget, millistel õhusõidukitel võib sama 
vahejuhtum korduda. 

8.4. Corrective Actions – kui asjakohane, sisestage siia aruandvas organisatsioonis pärast vahejuhtumi 
avastamist võetud korrigeerivate tegevuste andmed. 

8.5. Conclusion – kui asjakohane, sisestage siia järeldused. 
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LISA: ATA PEATÜKKIDE LOEND (ATA CHAPTERS) 

 

1 ATA UNASSIGNED 
2 ATA UNASSIGNED 
3 ATA UNASSIGNED 
4 ATA UNASSIGNED 
5 TIME LIMITS/ MAINTENANCE CHECKS 
6 DIMENSIONS AND AREAS  
7 LIFTING & SHORING  
8 LEVELING & WEIGHING  
9 TOWING & TAXIING  
10 PARKING, MOORING, STORAGE & RETURN TO SERVICE 
11 PLACARDS AND MARKINGS 
12 SERVICING 
13 ATA UNASSIGNED 
14 HARDWARE 
15 ATA UNASSIGNED 
16 ATA UNASSIGNED 
17 ATA UNASSIGNED 
18 VIBRATION AND NOISE ANALYSIS (HELICOPTER ONLY) 
19 UNASSSIGNED 
20 STANDARD PRACTICES-AIRFRAME 
21 AIR CONDITIONING 
22 AUTO FLIGHT 
23 COMMUNICATIONS 
24 ELECTRICAL POWER 
25 EQUIPMENT/FURNISHINGS 
26 FIRE PROTECTION 
27 FLIGHT CONTROLS 
28 FUEL 
29 HYDRAULIC POWER 
30 ICE AND RAIN PROTECTION 
31 INDICATING/RECORDING SYSTEMS 
32 LANDING GEAR 
33 LIGHTS 
34 NAVIGATION 
35 OXYGEN 
36 PNEUMATIC 
37 VACUUM 
38 WATER/WASTE 
39 ATA UNASSIGNED 
40 ATA UNASSIGNED 
41 WATER BALLAST  
42 ATA UNASSIGNED 
43 ATA UNASSIGNED 
44 CABIN SYSTEMS 
45 CENTRAL MAINTENANCE SYSTEM (CMS) 
46 INFORMATION SYSTEMS 
47 ATA UNASSIGNED 
48 ATA UNASSIGNED 
49 AIRBORNE AUXILIARY POWER 
50 CARGO AND ACCESSORY COMPARTMENTS 
51 STANDARD PRACTICES AND STRUCTURES - GENERAL 
52 DOORS 
53 FUSELAGE 
54 NACELLES/PYLONS 
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55 STABILIZERS 
56 WINDOWS 
57 WINGS 
58 ATA UNASSIGNED 
59 ATA UNASSIGNED 
60 STANDARD PRACTICES - PROPELLER/ROTOR 
61 PROPELLERS/PROPULSION 
62 MAIN ROTOR(S) 
63 MAIN ROTOR DRIVE(S) 
64 TAIL ROTOR 
65 TAIL ROTOR DRIVE  
66 FOLDING BLADES/PYLON 
67 ROTORS FLIGHT CONTROL 
68 ATA UNASSIGNED 
69 ATA UNASSIGNED 
70 STANDARD PRACTICES - ENGINES  
71 POWER PLANT 
72 ENGINE TURBINE/TURBO PROP DUCTED FAN/UNDUCTED FAN 
73 ENGINE FUEL AND CONTROL  
74 IGNITION  
75 ENGINE AIR  
76 ENGINE CONTROLS 
77 ENGINE INDICATING 
78 ENGINE EXHAUST  
79 ENGINE OIL 
80 ENGINE STARTING 
81 TURBINES/TURBOCHARGING 
82 ENGINE WATER INJECTION  
83 ENGINE ACCESSORY GEAR-BOXES 
84 PROPULSION AUGMENTATION 
85 RECIPROCATING ENGINE 
86 ATA UNASSIGNED 
87 ATA UNASSIGNED 
88 ATA UNASSIGNED 
89 ATA UNASSIGNED 
90 ATA UNASSIGNED 
91 CHARTS  
92 ATA UNASSIGNED 
93 ATA UNASSIGNED 
94 ATA UNASSIGNED 
95 AIRLINE USE 
96 AIRLINE USE 
97 WIRING REPORTING 
98 AIRLINE USE 
99 ATA UNASSIGNED 
 

 

 


