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Sissejuhatus 
 

Lasteasutus peab looma eeldused ja tingimused lapse mitmekülgseks arenguks, et 

kindlustada vanusele vastav füüsiline, vaimne ja sotsiaalne areng. Ümbritsev keskkond 

lasteasutuses peab vastama kaasaja nõuetele. Laste liikumisõpetaja või muu lasteasutuse 

pedagoog peab korraldama lastele liikumistegevusi kuna tänapäeva lapsed liiguvad 

üldiselt vähe. 

 

Lapse vajadusi ja iseärasusi arvestades tuleb: 

 luua võimalused ja tingimused isiksuse kujunemiseks; 

 hoida ja tugevdada lapse tervist ning soodustada tema igakülgset arengut. 

Lapse kasvamise perioodil allub organism ümbritseva keskkonna mõjudele. Heaolu ja 

tervis sõltuvad keskkonna kvaliteedist, kus õpitakse, mängitakse ja süüakse. 

Lasteasutuses veedetakse suur osa oma päevast, seetõttu on oluline seal tagada tervist 

kaitsvad ja edendavad tingimused.  

 

Kvaliteetse ja tervisliku toitumise tagamine lasteasutuses on oluline kasvupeetuse, 

rauavaegusaneemia ja teiste toitainete defitsiidist tingitud haiguste vältimiseks.  

 

Soodsate ilmastikutingimuste korral peab võimalikult palju laste tegevusi toimuma õues. 

Lapsed peavad viibima iga päev sõltuvalt ilmastikutingimustest 1–2 korda õues. Laste 

õues viibimise aeg sõltub välisõhu temperatuurist ja tuule kiirusest ehk tegelikult 

toimivast välisõhu temperatuurist. Tegelikult toimiv välisõhu temperatuur ehk tajutav 

temperatuur on igapäevaselt ülesleitav https://ilm.ee veebilehelt.  

Reeglina, kui lasteasutuses puudub varikatus, ei viida alla kolme aasta vanuseid lapsi 

vihmasaju ja lumetuisu korral õue. Madalama, kui miinus 20 °C tegelikult toimiva 

välisõhu temperatuuri ja madalama kui miinus 15 °C välisõhu temperatuuri korral ei viida 

lapsi õue või lühendatakse õues viibimise aega 20 minutini.  

Koolieelsele lasteasutusele mõeldud tervisekaitsenõuded on toodud Vabariigi Valitsuse 

06.10.2011. a  määruses nr 131 „Tervisekaitsenõuded koolieelse lasteasutuse maa-alale, 

hoonetele, ruumidele, sisustusele, sisekliimale ja korrashoiule“ 

https://www.riigiteataja.ee/akt/111102011003 ja sotsiaalministri 24.09.2010. a määruses nr 61 

https://ilm.ee/
https://www.riigiteataja.ee/akt/111102011003
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„Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale“ 

https://www.riigiteataja.ee/akt/13360326. 

 

Siseõhu kvaliteet 
 

Siseõhu kvaliteedil on lapse tervise seisukohalt väga oluline roll, kuna ruumides 

veedetakse palju aega. 

 

Lasteasutuse sisekliima peab: 

 

 olema tervisele ohutu, keemiliste ainete sisaldus siseõhus ei tohi ületada tervisele 

ohutuid piirväärtusi.  

 

 vältima nakkushaigustekitajate levikut õhu kaudu; 

 

 tagama lastele mugavustunde (ei tohi olla külm ega palav). 

Lasteruumide ühes liitris siseõhus võib süsihappegaasi- ehk süsinikdioksiidisisaldus olla 

kuni 1000 mikroliitrit (ppm). Suhteline niiskus peab ruumides olema vahemikus 40% 

kuni 60%. Talvel võib nädala keskmine suhteline niiskus langeda 25%-ni ja suvel tõusta 

70%-ni.  

Rühmaruumi õhutemperatuur peab olema vähemalt 21 °C. Õhutemperatuuri tõusmisel 

üle 26 °C tuleb ruumi jahutada. Laste mängu- ja magamisruumis peab olema 

termomeeter õhutemperatuuri mõõtmiseks.  

Hea siseõhk saavutatakse mehaanilise ventilatsiooni töötamisega projektis ettenähtud 

võimsusel või korraliku tuulutamisega akende kaudu. Akende kaudu tuulutamisel ei tohi 

sel ajal ruumis viibida lapsi - tõmbetuule oht! Õhuvahetus toimub paremini, kui avada 

mitu akent korraga ning tekitada lühiajaline  tuuletõmme. Ühe akna kaudu tuulutamine 

ainult jahutab ruumi ja ei aita kaasa õhuvahetusele. 

Lasteasutus tuleb soovitatavalt projekteerida nii, et oleks võimalik ruume tuulutada ka 

akende kaudu. 

 

Juhul, kui kasutatakse mehaanilist ventilatsiooni, peab see olema hooldatud. 

Hooldamine peab toimuma regulaarselt, vastavalt ventilatsiooni hooldusjuhendile. 

Lasteasutusel peab olema lihtne ventilatsiooni kasutamise ja hoolduse juhend. 

Tänapäeval tellitakse ventilatsioonisüsteemi hooldus enamasti hooldusfirmalt, kellega 

tehakse vastav hooldusleping või tellitakse hooldus teatud ajavahemiku möödumisel. 

 

 

 

https://www.riigiteataja.ee/akt/13360326
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Isikliku hügieeni tagamine 

Lapsi õpetatakse hoolitsema puhtuse eest, kasutama hügieeniliselt tualetti, hoidma korras 

soengut, korrastama voodit, puhastama rõivaid ja jalatseid, nina nuuskama, loputama 

suud pärast sööki ja hoidma korras oma tegevuspaika. 

Lapsel peavad olema lasteasutuses vajalikud isiklikud hügieenivahendid ning võimalus 

hügieeniliselt pesta käsi ja jalgu voolava sooja vee ja seebiga ning kuivatada. Voodipesu 

ja riidest käterätikuid vahetatakse regulaarselt vastavalt määrdumisele, kuid mitte harvem 

kui üks kord iga kümne päeva järel. 

Tualettruum peab olema varustatud isikliku hügieeni tagamiseks vajalike vahenditega. 

 

Käte pesemine 
 

Kontaktiga levivad nakkused ja suur hulk piisknakkusi levivad peamiselt käte kaudu. 

Käte pesemine eemaldab kätelt suurema hulga sinna sattunud mikroorganismidest. 

 

Lastele tuleb selgitada, miks on vajalik käsi pesta ja, et käsi pestakse alati: 

 kui käed on määrdunud 

 õuest tulles 

 pärast WC kasutamist 

 enne sööki 

 peale looma silitamist 

 pärast köhimist, nuuskamist  

Tahket seepi tuleb säilitada seebialuse resti peal, et see oleks kuiv. Tahke ja 

pidevalt märg seep võib muutuda mikroorganismide paljunemise allikaks. Seetõttu 

on soovitatav kasutada vedelseepi ja käte kuivatamiseks paberkäterätikuid.  

 

 

Ruumid, nende sisustus ja koristamine 
 

Koolieelsele lasteasutusele mõeldud tervisekaitsenõuded on toodud Vabariigi Valitsuse 

06.10.2011. a  määruses nr 131 „Tervisekaitsenõuded koolieelse lasteasutuse maa-alale, 

hoonetele, ruumidele, sisustusele, sisekliimale ja korrashoiule“ 
https://www.riigiteataja.ee/akt/111102011003  

Ruumid peavad olema reeglina puhtad, kuivad, valged ja õhutatud. Ruumides peab olema 

loomulik valgustus, välja arvatud tualettruum(id), keldrikorrusel asuv riietusruum, 

https://www.riigiteataja.ee/akt/111102011003
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toidunõude pesuruum ja teised abiruumid. Valgustuse taseme vastavus nõuetele on 

ruumides väga oluline. Ruumide sisustus peab olema laste tervisele ohutu. 

Tolmu tekkimise vältimiseks on soovitatav hoida raamatuid, mänguasju ja 

õppevahendeid võimalusel kappides, mitte lahtistel riiulitel. Võimalusel tuleks vältida 

tolmu koguvaid pindu nagu lahtised pinnad lagede ja akustiliste plaatide vahel, 

tolmukoguvad radiaatorid, armatuurid jms 

  

Uute hoonete ehitamisel ja olemasolevate ruumide renoveerimisel tuleb hoolikalt valida 

siseviimistlusmaterjale: valida võimalikult looduslikud. 

 

 

Mänguväljakute korrasolek ja ohutus 
 

Laste füüsilise arengu vajalikuks tingimuseks on süstemaatilised kehalised harjutused, 

liikumine, sportlikud meelelahutused. Kõik kehalised harjutused peaksid toimuma 

värskes õhus.   

 

Mänguväljaku pindala lapse kohta peab olema vähemalt 7,5 ruutmeetrit. Kui lasteasutuse 

lähedal on lastele mängimiseks sobiv mets või park, võib lasteasutuse mänguväljaku 

pindala lapse kohta olla 5 ruutmeetrit. 

 

Üldine nõue on, et laste mänguväljaku seadmed peavad olema ohutud, nõuetekohaselt 

paigaldatud ja korrapäraselt hooldatud. Mänguväljaku ohutuse tagamisel ja hindamisel on 

soovitatav arvestada standardi EVS-EN 1176 „Mänguväljaku seadmed ja aluspind” 

nõudeid. Standardite nõuete täitmine on vabatahtlik kuid mänguväljaku omanik peab 

tõestama, et ehitis (mänguväljak) on lastele kasutamiseks ohutu. Mänguväljakute rajatiste 

vastavus EVS standartidele tõendab mänguväljakute ohutust. 

 

Ronimisredeleid, mänguväljaku seadmeid ja -vahendeid paigaldatakse ja kontrollitakse 

tootja juhendite kohaselt. Tootja juhendid tuleb säilitada. Mänguväljaku seadmete 

terviseohutust kontrollitakse pidevalt või tellitakse vastavalt graafikule spetsialist. Igale 

seadmele koostatakse kontrollimise graafik (tavaliselt kord päevas, põhjalikult 

kontrollitakse vähemalt kord aastas). Tulenevalt riskianalüüsist on asutuse juhi 

käskkirjaga määratud valdkonna eest vastutav isik. 

Mänguväljaku pinnakatteks on tavaliselt muru.  Mänguväljaku seadmete juures 

kasutatakse kukkumisel lööki pehmendavaid materjale ja pehmeid katteid (liiv, 

tartaanmatid, kummimatid). 

 

Ohutuse ja turvalisuse tagamine: 

 lapsed ei tohi olla mänguväljakul järelevalveta 

 lastele tuleb õpetada ja selgitada mida ronimisredelil tohib teha ja mida mitte 

 mänguväljaku seadmed peavad vastama lapse eale 

 mänguväljak peab olema täies ulatuses nähtav, ilma varjavate põõsasteta jms.   
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  Mänguasjad 

 

 Tähelepanu  väärib mänguasjade valik ja nende eest hoolitsemine, sest väiksed 

lapsed topivad  mänguasju suhu. Sõimerühmas ei tohi kasutada mittepestavaid ega 

kergesti lagunevaid mänguasju.  

 

 Jälgida, et mänguasjad oleks eakohased: sõimerühmale ja suurematele lastele 

erinevad. Mänguasjade ostmisel rühmadele jälgida mänguasjade pakendil või 

etiketil olevat märgistust (märk: kuni 3 aastastele keelatud , vastav lause vms).  

 

 Mänguasjad ei tohi olla kergesti purunevad (väikesed tükid, killud-

allaneelamisoht), teravate nurkade/servadega (vigastusoht). Karvastel 

mänguasjadel ei tohi karv olla kergesti ära rebitav/lahti tulev. Vältida tuleks 

nööre, kotte - kõike, mida saab kaela ümber siduda või kuhu pea sisse toppida. 

 

 Uued mänguasjad tuleb enne kasutamist pesta. Puhastatakse ja pestakse 

mänguasju olenevalt nende määrdumisest.  
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Toitlustamise korraldamine koolieelses 
lasteasutuses 

 

 

Tasakaalustatud ja mitmekesine toit on oluline igas vanuses inimestele kuid eriti lapseeas, 

mil organism alles kasvab ja areneb.  

Haridusasutused on oluliseks keskkonnaks laste toitumisharjumuste väljakujunemisel.  

Täisväärtuslik ja tasakaalustatud toit on tihedalt seotud laste mälu, õppimisvõime, 

käitumise ja enesekontrolliga.  

Koolieelse lasteasutuse toitlustajal tuleb koostada iga päeva menüü vähemalt kümneks 

päevaks ette, arvestades vanuserühmade keskmise ööpäevase toiduenergia ja toitainete 

vajadusega. Mida laiem ja mitmekesisem on toiduainete valik, seda tõenäolisem on kõigi 

vajalike toitainete saamine. Valik peab haarama puu- ja köögivilju, täisteratooteid, taist 

liha, kana, kala ja piimatooteid. 

 

Toitlustamise korraldamist koolieelses lasteasutuses reguleerib sotsiaalministri määrus nr 

8 "Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis" (edaspidi 

määrus). Määruse nõuded põhinevad 2006. aastal avaldatud Eesti toitumissoovitustel 

(https://www.riigiteataja.ee/akt/120042012008).  
Aastal 2017. kevadel said avaldatud uued Eesti toitumis- ja liikumissoovitused 

(https://intra.tai.ee/images/prints/documents/149019033869_eesti%20toitumis-

%20ja%20liikumissoovitused.pdf ) ning vastavalt uutele toitumis- ja liikumissoovitustele on 

hetkel ajakohastamisel kehtiv määrus.  
 

Erilist tähelepanu nõuab lasteasutuse toitlustajalt menüü koostamine ja toitude 

valmistamine meditsiinilistel põhjustel teisiti toituvate laste jaoks. Neil lastel tuleb 

hoolikalt jälgida toiduratsiooni, et vältida võimalikke ebasoovitavaid reaktsioone, mille 

võivad esile kutsuda vastunäidustatud toiduained.   

 

 
 
 
Koostajad: 

 

 

 

Kaili Sillamaa 

Olga Gurjanova (toitlustamine) 

Keskkonnatervise osakond 

Terviseamet           

https://www.riigiteataja.ee/akt/13360799
https://www.riigiteataja.ee/akt/120042012008
https://intra.tai.ee/images/prints/documents/149019033869_eesti%20toitumis-%20ja%20liikumissoovitused.pdf
https://intra.tai.ee/images/prints/documents/149019033869_eesti%20toitumis-%20ja%20liikumissoovitused.pdf

