
Meelespea: Õhkbatuutide ohutus 
Teenuse osutaja, kes soovib pakkuda õhkbatuutidega teenust peab tundma mitte ainult 

ettevõtjate ja tarbijate õigusi ning kohustusi, vaid ka õhkbatuutidega seotud ohutusalast 

temaatikat. Antud meelespea annab ülevaate õhkbatuutide ohutusest ning sellest mida 

tuleb silmas pidada õhkbatuutidega teenust pakkudes. Meelespea koostamisel on lähtutud 

tarbijakaitseseadusest, toote nõuetele vastavuse seadusest ning asjakohastest 

standarditest. 

Teenuse pakkuja peab lähtuma toote paigaldamisel ja kasutamisel kõigist tootjapoolsetest 

juhistest (toote kasutusjuhend). Tarbijatele (kasutajatele, järelevaatajatele jne) tuleb 

anda teavet, millised on tootjapoolsed juhised toote ohutuks kasutamiseks. Näiteks peab 

tootja õhkbatuudiga kaasa andnud teabe, mitu last, mis pikkuses ja kaalus batuudil korraga 

olla tohib. Vastav teave on oluline, et ei toimuks batuudi ülekoormamist ning sellest 

tulenevaid ohte.  

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (edaspidi TTJA) juhib tähelepanu 

järgmistele batuudi ohutusega seotud aspektidele: 

1) batuudid peavad olema ankurdatud ning kõik tootjapoolsed kinnituskohad (sh kõrgete

batuutide ülemised ankurduskohad) peavad olema vastavalt tootja juhistele kinnitatud,

seda ka juhul kui batuut asub nt asfaldil;

2) batuut peab asuma eemal kõikvõimalikest ohtudest, nagu elektriliinid, piirdeaiad, puud

jne;

3) batuudi paigaldusala peab olema puhas teravatest esemetest ning tasase pinnasega;

4) batuudi ümber tuleb tagada vaba ala (minimaalne vaba ala peab ulatuma kauguseni

1,8m seintega küljest ning 3,5 m avatud külgedest);



 

5) puhur ja kaablid ei tohi olla kättesaadavad batuudi kasutajatele ja muudele kõrvalistele 

isikutele (sh tuleb välistada juhtmetesse takerdumise võimalus);  

6) tootja poolt batuudi ohutuks kasutamiseks ette nähtud teave peab laatadel, 

väliüritustel, mängualadel jne olema iga batuudi juures nähtavalt ja arusaadavalt välja 

toodud: 

• mitu inimest tohib korraga batuudil hüpata; 

• mis vanuses (või kaalus, kasvus) lapsed batuudil hüpata tohivad; 

• et batuudil ei tohi teha saltosid (mürada, tõugelda); 

• et ei tohi batuudi külgedel ronida jms teave ning; 

• et tootja poolt etteantud juhiseid ja piiranguid tuleb järgida; 

7) vajalik on tagada täiskasvanud ohutusnõuetest teadliku järelevaataja olemasolu, kes 

jälgib ja koordineerib batuutide kasutamist (sh kasutajate arvu) ning saab koheselt 

reageerida reeglite eiramise, õnnetuse või batuudi tühjenemise korral;  

8) batuut ei tohi olla rebenenud, vigastatud vms;  

9) tuleb jälgida ilmatikuolusid, vihma ja/või tugeva tuulega õhkbatuuti kasutada ei ole 

lubatud. 

 

Batuudi rendile andmine ja ohutuse tagamine 

Juhul kui batuut renditakse ürituste tarbeks, tuleb rendileandjal hinnata, kas rentnik on 

võimeline batuuti ohutult paigaldama. TTJA on sisukohal, et eelkõige peaks paigaldamine 

jääma rendileandja, kui spetsialisti tööks. Juhul kui paigaldamine jäetakse siiski rentniku 

ülesandeks, tuleb anda batuudiga kaasa selgesõnalised ja põhjalikud kirjalikud 

paigaldusjuhised (sh ankrute paigaldamise meetod, maksimaalne ohutu tuule kiirus, 

paigaldusala nõuded jms). Samuti tuleb renditeenuse pakkujal kirjalikult anda edasi teave, 

mis puudutab batuudi ohutut kasutamist (sh mitu last võib korraga hüpata, mis vanuses 

lapsed võivad batuuti kasutada, et söögi (mh nätsu) ja joogiga ei tohi hüpata, saltosid ei 

tohi teha, batuudi külgedel ei tohi ronida jms).  

Rentnikule tuleb lahti selgitada ning esitada kogu ohutusalane teave, mis tootja on 

tootega kaasa andnud sh kuidas käituda eriolukordades (ootamatu vihm, tuule 

tugevnemine, batuudi tühjenemine, elektrikatkestus) ning asjaolu, et batuuti tohib 

kasutada ainult täiskasvanu otsese järelevalve all. 

 

 

 

 



Avalikel üritustel teenuse pakkumine 

Avalikel üritustel teenust pakkudes peab tootjapoolne teave batuudi ohutuks kasutamiseks 

olema selgesõnaliselt iga batuudi juures välja toodud (sh mitu last võib korraga hüpata, mis 

vanuses lapsed võivad batuuti kasutada, et söögi (mh nätsu) ja joogiga ei tohi hüpata, 

saltosid ei tohi teha, batuudi külgedel ei tohi ronida jms). 

Lisaks tuleb üritustel tagada ohutusnõuetest instrueeritud järelevaataja olemasolu, kes 

jälgib ja koordineerib batuutide kasutamist, reeglitest kinnipidamist ning teab, kuidas 

reageerida võimaliku ohu või õnnetuse korral. Järelevaataja kohustust ei saa avalikel 

üritustel panna üksnes lapsevanemale, kuna vanemal puudub asjakohane teadmine, kuidas 

käituda ohuolukordades (ilmastikutingimuste muutus, elektri katkestus vms). Kui kasutusel 

on palju batuute korraga, siis tuleb tagada piisav järelevaatajate hulk, tagamaks teenusega 

seotud ohutus. 

Täiendavalt soovitame eelkõige teenuse pakkujatel tutvuda standarditega, mis käsitlevad 

detailsemalt õhkbatuutide ohutusnõudeid: 

• EVS-EN 14960-1:2019 „Täispuhutavad mänguseadmed. Ohutusnõuded ja
katsemeetodid“, mis sisaldab tehnilisi norme õhkbatuutide ohutuse osas.

• EVS-EN 14960-2:2019 „Täispuhutavad mänguseadmed. Osa 2: Lisaohutusnõuded
täispuhutavatele põrkamispatjadele, mis on mõeldud kohakindlaks paigaldamiseks.“

• EVS-EN 14960-3:2020 „Täispuhutavad mänguseadmed. Osa 3: Täiendavad
ohutusnõuded ja katsemeetodid sulguvatele atraktsioonidele“

Standardid on eesti- ja inglisekeelsena kättesaadavad ja tellitavad Eesti Standardimis- ja 

Akrediteerimiskeskusest .  

https://www.evs.ee/et/
https://www.evs.ee/et/
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