Avalikel üritustel kasutatavate seadmete ja paigaldiste nõuded
Seoses kevad-suvise perioodi algusega juhib Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (edaspidi
TTJA) Teie tähelepanu avalikel üritusel kasutatavate seadmete ja paigaldistega seotud
ohutusnõuetele. Kui ürituse toimumiskohas või selle läheduses asuvad tehnorajatised (õhuliinid,
alajaamad, gaasitrassid), tuleb arvestada ka neist lähtuvaid ohte ja tehnorajatiste kaitsevööndist
tulenevaid piiranguid. Seadmete ja paigaldiste nõuetekohasuse ja ohutuse tagamise nõuded ning
tehnorajatiste kaitsevööndist tulenevad piirangud on kehtestatud seadme ohutuse seaduse ja
ehitusseadustikuga ning nende alamaktidega. Nõuete täitmise eest vastutavad nii ürituste
korraldajad kui ka seadmete ja paigaldiste omanikud/valdajad.
Elektriseadmed ja -paigaldised
Üritustel kasutatavad elektriseadmed peavad olema ohutud ja nõuetekohased. Kui üritusele
paigaldatakse ajutine elektritoide elektrikaablite/juhtmete ning elektrikilpidega, peab selle
nõuetekohasus ja ohutus olema kontrollitud. Kuni 35 A peakaitsmega ajutise elektripaigaldise
nõuetekohasust peab kontrollima elektrialase pädevus- või kutsetunnistusega isik. Kui ajutise
elektripaigaldise peakaitsme nimivoolu suurus on aga üle 35 A, peab sellisele elektripaigaldisele
olema tehtud kasutuselevõtule eelnev audit. Auditid kannab auditi tegija TTJA järelevalve
infosüsteemi JVIS. Auditi teostatust saab kontrollida infosüsteemist aadressil https://jvis.ttja.ee.
Elektripaigaldise
auditi
nõuetega
saab
tutvuda
TTJA
kodulehel
aadressil:
https://www.ttja.ee/ariklient/ohutus/paigaldised-ja-masinad/elektripaigaldised#elektripaigaldiseau.
Atraktsioonid
Üritustel kasutatavad atraktsioonid peavad olema korrektselt tootja juhiste järgi paigaldatud,
tehniliselt korras ja kasutajatele ohutud. Atraktsioonidel, mis on ette nähtud vähemalt kolmele
inimesele ja mis liigutavad sellel olevat inimest vähemalt kiirusega 0,5 meetrit sekundis või tõstab
maapinnast kõrgemale kui 3 meetrit, peab olema teostatud audit. Atraktsioonide kontrolli
tulemused kannab auditi tegija TTJA järelevalve infosüsteemi JVIS. Masinate ja atraktsioonide
nõuetega saab tutvuda TTJA kodulehel aadressil: https://www.ttja.ee/ariklient/ohutus/paigaldisedja-masinad/masinad.
Batuudid
Üritusel kasutatavad batuudid peavad olema paigaldatud ja kinnitatud tootja juhiste kohaselt
kõikidest kinnituskohtadest. Paigaldamisel tuleb arvestada, et batuut (sh täispuhutav) peab asuma
eemal kõikvõimalikest ohtudest nagu elektriliinid, piirdeaiad, puud jne. Iga batuudi juures peab
olema selgesõnaliselt välja toodud teave, kuidas batuuti ohutult kasutada. Lisaks peab olema
tagatud ohutusnõuetest instrueeritud järelevaataja olemasolu, kes jälgib ja koordineerib batuutide
kasutamist, reeglitest kinnipidamist ning teab, kuidas reageerida võimaliku ohu korral. Vihma ja
tugeva tuulega peab batuudi kasutamine olema keelatud. Täpsemad nõuded õhkbatuutide
ohutusele on toodud vastavas meelespeas, mis on leitav ameti kodulehelt aadressil:
https://www.ttja.ee/ariklient/ametist/lisainfo-ja-dokumendid/juhendid#ohutus.

Tehnorajatised ja kaitsevööndid
Kui avaliku ürituse alale või selle lähedusse jäävad elektriõhuliinid ja alajaamad või
gaasitorustikud, tuleb arvestada nende rajatiste kaitsevööndist tulenevate piirangutega.
Kaitsevööndi ulatus sõltub tehnorajatistest ja nende tehnilistest parameetritest. Näiteks
madalpingeõhuliini korral on see 2 meetrit mõlemale poole liini, kuni 35 kV õhuliini korral 10
meetrit, 110 kV õhuliinil 25 meetrit ja kõrgema pingega õhuliinil 40 meetrit. Alajaamade puhul
on kaitsevöönd 2 meetrit alajaama seinast või piirdeaiast. Gaasitorustiku kaitsevöönd on sõltuvalt
nende kategooriast 1-10 meetrit. Kaitsevööndi piirangud on näiteks:
•
•
•
•

elektripaigaldisele ei tohi takistada ligipääsu ja kaitsevööndisse ei tohi ladustada materjale,
aineid ja jäätmeid,
elektripaigaldise ja gaasipaigaldise kaitsevööndis ei tohi teha tuld,
õhuliini alla ja selle lähedusse ei tohi paigaldada atraktsioone, nt batuute,
kõrgepingeõhuliini (üle 1000 V) all ei tohi korraldada massiüritusi ega teostada tõstetöid.

Kaitsevööndis kehtivatest piirangutest võib kõrvale kalduda kaitsevööndiga ehitise omaniku
(võrguettevõtja) nõusolekul ja ohutust tagavatel tingimustel. Seetõttu tuleb ürituste korraldamiseks
kohtades, kus asuvad tehnorajatised, saada vastava võrguettevõtja luba.
Palume Teid nimetatud nõudeid avalike ürituste lubade menetlemisel ja väljastamisel ning ürituste
korralduse järelevalvet teostades arvestada. Küsimuste korral võib pöörduda Tarbijakaitse ja
Tehnilise Järelevalve Ameti poole.

