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LÜHIKOKKUVÕTE 
 

Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks oli uurida koolieelse lasteasutuse sisekeskkonna 

tegureid, kontrollida nende vastavust õigusaktide poolt kehtestatud normidele ja nõuetele 

ning anda soovitusi parema keskkonna loomiseks. Kuna laps on kasvuaes eriti tundlik 

ümbritsevale keskkonnale, tuleb koolieelses lasteasutuses tagada turvaline ja ohutu 

sisekeskkond. Koolieelse lasteasutuse sisekeskkonna hindamiseks kasutati kahte meetodit. 

Fotomeetodiga hinnati hoone, ruumide ja sisustuse sobivust. Mõõtmis– ja 

andmetöötlusmeetodiga hinnati valgustatust, mikrokliimat, süsihappegaasi, tolmu, müra ja 

mööbli vastavust. Uuritavateks ruumideks olid enim kasutatavad lasteasutuse 

rühmaruumid. 

Peamiseks probleemiks uuritavas lasteasutuses oli mängu– ja magamisruumi vähene 

pindala. Ruumi pindala 2,6 m2 ei vasta õigusaktides sätestatud nõuetele, milleks on 4,0 m2 

ühe lapse kohta. Pindala ja inimeste arvust sõltuvalt esineb probleem süsihappegaasi 

kontsentratsiooniga, mille maksimaalne väärtus mõõdetavas ruumis oli 1319 ppm.  

Käesolevas töös käsitletud lasteasutust saab uurimustöö tulemuste alusel parendada. 

Bakalaureusetööga on võimalik ette näha sarnaste koolieelsete lasteasutuste 

sisekeskkonnas esinevaid probleeme. 
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ABSTRACT 
 

Teras, E. Assessment of indoor environment in preschool child care institution. Bachelor’s 

thesis– Tartu: Estonian University of Life Sciences 2015. 39 pages, 7 figures, 12 tables, 

with appendices 42 pages, 1 table. Format A4. In Estonian language. 

The aim of the thesis was to analyze the preschool institution’s indoor environmental 

factors, controlling their compliance with the standards and requirements set by the 

legislator and make recommendations for improving their environment. Due to the 

sensitivity of a preschool child to its surrounding environment, the preschool institution 

has to assure a secure and safe indoor environment for them. The internal environment of 

the preschool child care institution was assessed by using two reasearch methods. Firstly, 

the environment was analyzed by photo evaluation of the building , the rooms and the 

equipment used. Secondly, lighting, microclimate, carbon dioxide levels, dust leves, noise 

and the accordance of the furniture was analyzed by using different measuring and data 

process methods.  

The main results were, that the preschool institution was lacking space for playing and 

sleeping. The whole area was in total 2,6 m2  per child, which is not in accordance with the 

law, where 4,0m2 is mandatory for one child. Due to the small area and the number of 

people, there is a problem with the carbon dioxide consentration, which was a maximum of 

1319 ppm in the measured room.  

Thanks to the findings of the paper, the preschool child care centre can improve its 

environment and these findings can be broaden upon and used by the similar preschool 

child care centres who are having problems with their internal environment. 
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SISSEJUHATUS 

 

Rahvastiku tervist mõjutab oluliselt keskkond, kus inimorganism viibib ja selle mõju 

inimese tervisele ilmneb alles aastate pärast. Elu–, töö– ja õpikeskkonnast tulenevate 

teguritega on hinnanguliselt seotud kuni kolmandik rahvastiku tervisekaotusest. 

Keskkonnategurid mõjutavad eelkõige lapsi, koguni 40% keskkonna negatiivsest 

tervisemõjust langeb alla viie aastaste arvele. 2009. aastal viis Maailma 

Terviseorganisatsioon (WHO) koostöös Sotsiaalministeeriumiga läbi keskkonnatervise 

analüüsi, mille tulemusel selgus, et suuremat tähelepanu tuleks pöörata siseruumi 

tingimustele ning töökeskkonnale ja seal juhtuvate vigastuste ennetamisele [1]. Seega on 

äärmiselt oluline võimalikult kvaliteetse mängu–, õpi– ja töökeskkonna tagamine nii kodus 

kui lasteasutustes. 

Tänapäeval veedavad inimesed suurema osa ajast siseruumides, kus võib mitme saasteaine 

kontsentratsioon olla suurem kui väliskeskkonnas. Töökeskkonnas on saastetegureid 

mitmeid: süsihappegaas, veeaur, hallitus, tolm, higi ja muud lõhnad. Saastatuse suhtes on 

eriti tundlikud kasvueas lapsed, kuid ka täiesti terved inimesed võivad halva siseõhu tõttu 

haigestuda [2].  

Kvaliteetne mängu– ja õpikeskkond mõjutab oluliselt lapse tervist ja heaolu, mistõttu on 

oluline tagada lapsele võimalikult sobivaid võimalused arenemiseks ja õppimiseks. 

Ruumide sisekeskkonna kvaliteet sõltub paljudest parameetritest ja teguritest.  

Kõige sagedasemaks siseõhu saasteaineks on süsihappegaas, mida ruumis viibijad ise välja 

hingavad. Täheldatud on, et normist suurem süsihappegaas muudab inimese väsinuks ja 

laisaks, pideva kokkupuute korral võib tekkida peavalu, peapööritus ning isegi iiveldus [3]. 

Kuna koolieelses lasteasutuses on ruumis viibivate inimeste arv väga suur, tuleks seda 

käsitleda peamise siseõhu kvaliteedi näitajana. Viimastel aastatel on tähelepanu all ka 

peenosakeste kontsentratsioon siseõhus, sest mida peenem on osake, seda suurema 

tõenäosusega jõuab see inimese organismi, kahjustab hingamisteid ja ärritab silmi [4]. 
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Peamine põhjus, miks käesolev töö koostati ja sisekeskkonda lasteasutuses uuriti tuleneb 

sellest, et Eestis viibib lasteaias kolmeaastane kuni kooliealine laps ligi 40 tundi nädalas, 

mis on üks kõrgemaid näitajaid Euroopa Liidus. Sama vanuserühma lapsed on Euroopa 

Liidus keskmiselt 28 tundi nädalas lasteaias. 2008. aastal käis Eesti lasteaias 88% 

kolmeaastastest kuni kooliealistest lastest. Lasteaias viibis üle 30 tunni nädalas 84% lastest 

ja alla 30 tunni nädalas viibis ainult 4% [5]. 

Pikkade lasteaias viibitud päevade tõttu on täiskasvanute üheks suurimaks vastutuseks ja 

väljakutseks luua lastele turvaline ja arengut soodustav vaimne, füüsiline ja sotsiaalne 

keskkond. Lasteasutuse personal on lisaks lapsevanemale oluliseks koolieelse lapse 

tervisliku arengu toetajaks ja edendajaks, kuna suurema osa päevast viibib laps lasteaia 

keskkonnas [6]. 

Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks oli uurida koolieelse lasteasutuse sisekeskkonna 

tegureid, kontrollida nende vastavust õigusaktide poolt kehtestatud normidele ja nõuetele 

ning anda soovitusi parema keskkonna loomiseks. Püstitatud eesmärgi saavutamiseks 

lahendati mitmeid ülesandeid. Töös käsitleti probleemi olemust, koostati uurimistöö 

metoodika, mõõdeti ning hinnati sisekliima parameetreid, sisustust, hoonet ja ruume, 

töödeldi andmeid, tehti kokkuvõtteid ja anti soovitusi.  

Uurimistöös kasutati kahte peamist meetodit: fotomeetod ning mõõtmis– ja 

andmetöötlusmeetod. Kogutud andmed koondati kokku, analüüsiti ja esitati käesolevas 

bakalaureusetöös nii järelduste kui soovitustega. 
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1. PROBLEEMI OLEMUS 

 

1.1. Üldnõuded ruumide sisekliimale 

 

Lasteruumides tuleb tagada tervisele ohtutu sisekliima. Peab olema küllaldane loomulik– 

ja tehisvalgustus ning piisav õhuvahetus ja –temperatuur. 

Päikesevalgus on väga oluline kuna loob hea meeleolu ja reipustunde seega peab loomulik 

valgustus olema küllaldane. Lasteasutuse ruumides peab klaasitud pinna ja põranda suhe 

tagama küllaldase loomuliku valgustuse. Loomulikku valgustust ei pea olema 

keldrikorrusel asuvas riietusruumis, tualettruumides, toidunõude pesuruumis ega teistes 

abiruumides [7]. 

Tehisvalgustus peab vastama standardi EVS–EN 12464–1:2011 „Valgus ja valgustus. 

Töökohavalgustus. Osa 1: Sisetöökohad” nõuetele, millest eeldatakse, et valgustatus ja 

värviesitusomadused on küllaldased [8]. Sobiv ja nõuetekohane valgustus võimaldab 

inimestel nägemisülesandeid täita täpselt ja tõhusalt. Nõutav nägemismugavus ja 

nähtavustase sõltub töö kestvusest ja liigist [9]. Tehisvalgustuse valgustihedus peab olema 

mängu– ja õpperuumides ka pimedal ajal vähemalt 300 luksi [6]. Riietus– ja tualettruumis 

ning muusika– ja võimlemissaalis peab kunstlik valgustus olema vähemalt 200 luksi. 

Koridoris võib minimaalne valgustihedus olla 75 luksi [10]. 

Rühmaruumi operatiivne õhutemperatuur võib talvel olla minimaalselt 20°C ning suvel 

maksimaalselt 22°C [10]. Meetmed temperatuuri vähendamiseks tuleb võtta kasutusele kui 

õhutemperatuur tõuseb üle 26°C. Liigne soojus halvendab ruumiõhku ja soojas ruumis on 

õhk tihti liiga kuiv. Õhutemperatuuri mõõtmiseks tuleb termomeeter paigutada mängu– ja 

magamisruumis laste viibimistsooni. Lasteruume, kus ventilatsioon puudub, tuleb 

korrapäraselt tuulutada. Tuulutusakendel peavad olema fiksaatorid või turvaketid, mis 

lukustavad akna avatud olekus. Tuulutatavas ruumis ei tohi viibida samal ajal lapsed ning 

ruumi õhutemperatuur ei tohi tuulutamise ajal langeda alla 16°C [7]. Erinevate ruumide 

lubatavad õhutemperatuurid on esitatud tabelis 1.1. 
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Tabel 1.1. Koolieelse lasteasutuse ruumide lubatud õhutemperatuur [10] 
Ruumi liigid Õhutemperatuur °C 
Rühmaruum, tervisehoiuruumid 20-22 
Muusika– ja võimlemissaal 18-20 

Köögiruumid, personaliruum, pesuköögiruum mitte alla 18 

 

Koolieelses lasteasutuses on väga oluline siseõhu kvaliteet, kuna see mõjutab nii lapsi kui 

õpetajaid. Kasvueas arenevad lastel välja kopsud ning immuunsus– ja närvisüsteem, 

sellepärast on nad eriti tundlikud siseõhu kvaliteeti mõjutavatele teguritele. Liialt suur 

süsihappegaasi ehk süsinikdioksiidi (CO2) kogus võib põhjustada lastele mitmeid 

terviseprobleeme ja isegi surma. Ameerikas uuriti siseõhu kvaliteeti lasteaiaruumides, 

saamaks ülevaadet siseõhus esinevast süsihappegaasist, temperatuurist ning õhuniiskusest. 

Selleks valiti juhuslikult 26 lasteasutuse hoonet, millest igas hoones mõõdeti uuritavaid 

parameetreid kaheksa tundi. Üle 50% hoonetest oli süsihappegaasi kontsentratsioon 

suurem kui kehtestatud standardis, milleks on lubatud süsihappegaasi kogus kuni 1000 

ppm. 26 lasteasutuse keskmine süsihappegaasi kontsentratsioon oli 1142,4±473.6 ppm. 

Une ajal oli süsihappegaasi kontsentratsioon keskmiselt 117 ppm kõrgem kui ärkvel 

olekul. Keskmiseks õhutemperatuuriks saadi 23,2±16,2°C, mis oli 42,3% üle 

mugavustsooni piiri. Suhteline õhuniiskuse tase oli 50,2±8,7%, mis oli kõrgem kui 

soovituslik. Tulemustest järeldati, et magamisruumis peab olema korralik ventilatsioon, et 

tagada siseõhu kvaliteet, mis oleks ohutu lastele kui ka täiskasvanutele [11]. 

Süsihappegaasi tuleks mõõta hoonetes, kus siseõhu peamiseks saasteaineks on ruumis 

viibijate endi väljahingatav süsihappegaas. Sellisel juhul on standardi EVS–EN 

15251:2007 „Sisekeskkonna algandmed hoonete energiatõhususe projekteerimiseks ja 

hindamiseks, lähtudes siseõhu kvaliteedist, soojuslikust mugavusest, valgustusest ja 

akustikast” põhiselt soovituslik mõõta süsihappegaasi kontsentratsiooni õhus maksimaalse 

püsiva koormuse ajal ning mõõtmisi tuleb sellisel juhul teha peakõrguselt ja kohtades, kus 

hoone kasutajad teadaolevalt viibivad [12]. Lasteruumides võib ühes liitris siseõhus olla 

süsihappegaasi sisaldus kuni 1000 ppm [7]. Süsihappegaasi lubatud kontsentratsioon 

siseõhus on toodud tabelis 1.2. 

Tabel 1.2. Siseõhus lubatud süsihappegaasi kontsentratsioon [13] 
Soojusliku mugavuse klass Kontsentratsioon 
 mg/m3 ppm 
A < 1800 < 1000 
B < 2250 < 1250 
C < 2700 < 1500 
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Lasteaia ruumides ei tohi esineda tuuletõmbust. Seega peab õhu liikumiskiirus olema suvel 

väiksem kui 0,25 meetrit sekundis ja talvel 0,20 meetrit sekundis [7]. 

Siseõhu optimaalne suhteline niiskus lasteruumides peab jääma vahemiku 40% kuni 60%. 

Suvel võib nädala keskmine suhteline niiskus tõusta 70%-ni, talvel aga langeda 25%-ni [7]. 

Viiamaste aastate seireandmete analüüsist on selgunud, et peenosakeste hulk on kõige 

suuremaks välisõhu kvaliteedi probleemiks. Peenosakeste hulk on suur kevadel aga ka 

talvisel kütteperioodil. Peentolm on segu, mis koosneb väikestest osakestest ning sisaldab 

väävel– ja lämmastikoksiide, orgaanilisi aineid (polüaromaatsed süsivesinikud PAH-id), 

happeid (sulfaadid, nitraadid), metalle ning tolmu ja pinnase osakesi. Peamised 

peenosakeste allikad on ahiküte, katlamajad, tööstusettevõtted ning sõidukite heitgaasid. 

Õhusaaste tagajärjel on peamised terviseprobleemid hingamisteede ja südame–

veresoonkonnahaigused. Kuna peentolm satub ventilatsiooni ja avatud akende kaudu ka 

siseõhku on väga oluline hinnata siseõhus olevate peenosakeste hulka [14]. 

Koolieelses lasteasutuses viibivad lapsed märkimismäärse aja, seega on väga oluline 

tagada sobiv ja kasulik keskkond lapse tervisele ja arengule. Lasteasutus, peale koduse 

keskkonna, moodustab olulise koha, kus lapsed puutuvad kokku bioloogiliste teguritega 

kaasaarvatud allergeenidega. Poolas läbi viidud uuringust selgus, et allergeenide 

kontsentratsioonid ületavad lasteaedades lubatud piirnorme. Selle tulemusel võib nõrgema 

immuunsusega lastel tekkida allergilisi sümptomeid, milleks on astma. Vaatluse alla võeti 

kolm lasteaeda, kus uuriti allergeenide olemasolu õhus ja tolmu olemasolu põrandatel, 

vaipadel ning vooditel. Lasteasutusetes koguti proove aasta jooksul kevadel ning sügisel, 

kaks korda nädalas (esmaspäev ja reede). Lisaks tolmule põrandal koguti proove ka laste 

riietelt. Tulemustest selgus, et kõige suurem tolmu hulk esines lasteaedade põrandatel. Üle 

93% ruumidest ületas allergeenide kontsentratsioon lubatud kogust. Riiete proovidest 

selgus, et kõige enam esineb koerte allergeene. Selleks, et vähendada laste allergeenidega 

kokkupuutumist, tuleks lasteasutuses eemalda ruumidest need mööbliesemed ja 

sisustuselemendid, mis koguvad tolmu ja allergeene. Tolm ja allergeenid esinevad 

lasteasutustes enamasti suurtes kogu põrandat katvates vaipades, pehmes mööblis ja 

mänguasjades. Lisaks tuleb vähendada loomade allergeenide hulka laste riietel. 

Lapsevanemaid tuleb teavitada allergeenide levikust lasteriietega ning selgitada puhaste 

riiete vajadust igapäevaselt [15]. 
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Rühmaruumides lapsi ümbritsev müra võib laste keskendumisvõimet suurel määral segada. 

Kreetal uuriti mürataset lasteaedades, et saada teada ohutegurist ning võrrelda neid 

standardiga. Vaatluse alla võeti kümme lasteaeda, kus uuriti kaheksateistkümmet 

klassiruumi. Müra taset mõõdeti nii klassiruumides, kus viibisid inimesed kui ka tühjades 

klassiruumides. Ruumides kus viibisid inimesed jäi müratase 71,6-82,9 dB(A) vahele ning 

keskmine oli 75,8 dB(A). Tühjades klassiruumides oli müratase 48,2-59,6 dB(A) ning 

keskmine 53,1 dB(A). Tulemustest selgus, et saadud mürataseme väärtused on üle 

rahvusvahelise standardi. Tulemustest võib järeldada, et kooli hooned ei ole ehitatud 

kooskõlas rahvusvaheliste standarditega. Uuringu tulemustest selgus, et mürataset tuleb 

koolieelsetest lasteasutustes kindlasti kontrollida, et tagada lastele hea õpikeskkond [16]. 

Lisaks lastele tuleb arvestada ka õpetaja kokkupuudet müraga. Kokkupuutetase ei tohi 

kaheksa tunnise tööpäeva jooksul ületada 85 dB(A). Müra mõju vähendavaid abinõusid 

tuleb kasutusele võtta kui müraga kokkupuutetase ületab 80 dB(A) [9]. 

 

 

1.2. Nõuded lasteasutuse hoonele ja ruumidele 

 

Lasteasutuse hoonetele ja ruumidele peab olema tagatud ohutu sisse- ja väljapääs. Järgida 

tuleb evakuatsiooniteedele kehtestatud nõudeid. Külma õhu pääsu ruumidesse tuleb 

tõkestada sisse– ja väljapääsudel [7]. 

Sissepääsul peab olema varikatus,  et talvel vältida trepi libedaks muutumist [10]. 

Lasteasutuse trepp peab olema valgustatud ning varustatud trepikäsipuuga ning 

turvapiiretega, mille kõrgus on vähemalt 1 meeter. Varbade vahe turvapiiretel võib olla 

kuni 0,1 meetrit. Turvapiire peab koosnema vertikaalsetest pulkadest [7]. 

Igal rühmal peavad olema mängu–, magamis–, riietus– ja tualettruum. Ruumides peab 

olema last arendavateks tegevusteks ning õpetaja ja õpetaja abi tööülesannete täitmiseks 

piisavalt liikumisruumi. Mängu– ja magamisruumi põranda pindala peab olema  

vähemalt 2 m2 iga lapse ja täiskasvanu kohta. Juhul kui põranda pindala on vähemalt 4 m2 

lapse kohta võib mängu– ja magamisruum olla ühine [7]. 
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1.3. Nõuded ruumide sisustusele 

 

Lasteasutuse ruumide sisustus peab olema eakohane, vastama laste arvule rühmas ning 

olema ohutu, kergesti puhastatav ning desinfitseeritav, et selle kasutamisel ei tekiks 

haigestumis– või saastumisohtu. Lapse tervisele võib sisustuse materjal, konstruktsioon ja 

värv ohtlik olla. Lasteasutuse ruumid peavad hea tava kohaselt olema puhtad. Ruumide ja 

sisustuse puhastamiseks tuleks kasutada sooja vett. Juhtudel, kui soe vesi ei aita, tuleks 

kasutada keemilisi aineid [7]. 

Vale kehahoiaku vältimiseks peab lastemööbel olema õige kõrgusega ja paigutatud nii, et 

vältida ebamugavaid asendeid ja liigset keha keeramist. Sri Lankal läbi viidud uuringust 

selgus, et lasteasutuses ei pöörata piisavalt tähelepanu mööbli asetusele. Selle põhjuseks 

võib olla ruumipuudus või vähene teadlikkus mööbli asetusest. Uuritavaid oli kokku 1607, 

kellest 52,1% olid tüdrukud ning ülejäänud poisid vanuses 11-13 eluaastat. Paljud 

ergonoomilised aspektid on seotud klassiruumis istumisasenditega, mis ei ole laste jaoks 

sobilikud. Klassiruumis jälgiti istekohtade paigutust ja tulemustest selgus, et vähemalt 23% 

lastest pidid tahvlile vaatamiseks keerama keha üle 45 kraadi. Valede istumisasendite tõttu 

kaebasid umbes 36% lastest seljavalude üle. Vale istme ning seljatoe kõrgus suurendab 

1,59 korda seljavalude esinemise riski [17]. Seega on äärmiselt oluline kontrollida mööbli 

vastavust nii koolides kui koolieelsetes lasteasutustes. 

Magamisruumis peab olema lapse kasvule ja eale vastav voodi, mille põhi peab olema 

kõva [7]. Sõimerühma voodi pikkuseks peab õigusaktides kehtestatud normide kohaselt 

olema vähemalt 120 cm ning laius 60 cm. Lasteaiarühmas peavad voodi mõõdud olema 

vähemalt 140 cm ning 60 cm. Põrandast peab voodipõhi olema vähemalt 20 cm  

kõrgusel [10]. Magamis– ja mänguruumid peavad olema varustatud valgust reguleeriva 

ohutu aknakattega (nt rulooga), et kaitsta lapsi ja töötajaid otsese päikesevalguse ja 

soojuskiirguse eest. Aknakatete nöörid võiksid olla lastele kättesaamatus kõrguses 

vältimaks aknakatete alla tõmbamist [7]. 

Riietumisruumides peab olema igal lapsel riietumiseks istumiskoht ning üleriiete ja 

vahetusriiete paigutamiseks riidekapp või nagi. Nõuetekohaselt peab olema võimalus laste 

märgade välisriiete ja –jalanõude kuivatamiseks [7]. 
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Lasteaiarühma tualettruumis peab olema üks lastele sobiv kätepesuvalamu kõrgusega 

põrandast 50 cm ja üks tualetipott kaheksa lapse kohta ning käsiduššiga jalapesualus. 

Tualetipotid peavad olema uste ja vaheseintega eraldatud. Sõimerühma tualettruumis peab 

nõuetekohaselt olema vähemalt kaks kätepesuvalamut kõrgusega 40 cm [10]. 

Kätepesuvalamu juures peab olema puhastatav vedelseebidosaator, paberrätikud käte 

kuivatamiseks või igal lapsel riidest käterätik ja sõimerühmas personalil käte 

desinfitseerimiseks dosaator. Lisaks üks valamu täiskavanutele, alusvanniga käsidušš, laste 

pottide hoidmiseks riiul, väikelastele üks tualetipott ning erivalamu, laste pottide 

pesemiseks [7].  

 

 

1.4. Koolieelse lasteasutuse üldkirjeldus 

 

Uurimistöös oli uurimisobjektiks Jõgevamaal Pajusi vallas Vägari külas aadressil Kooli tee 

7 asuv Aidu Lasteaed–Algkool, mille näitel antakse ülevaade õpetajate ja laste töö– ja 

mängukeskkonnast. Aidu Lasteaed–Algkooli haldab Pajusi Vallavalitsus [18]. Õppetöö 

toimub lasteaias riikliku õppekava alusel statsionaarses vormis. Lasteasutuses toimub 

õppetöö eesti keeles [19]. 

Personali koosseis on järgmine: pedagooge on 7, neist 2 rühmaõpetajat, 2 klassiõpetajat ja 

3 eri–tegevuste õpetajat (muusika õpetaja, liikumise õpetaja ja logopeed), 2 rühmaõpetaja 

abi, 2 kokka, üldkoristaja, majahoidja ja remondimees. Juhtimise eest vastutab  

direktor [18]. 

2014. aasta septembri seisuga õpib koolis 11 õpilast ja kool on nelja klassiline. 

Koolieelsesse lasteaiarühma registreeritud laste arv Aidu Lasteaed–Algkoolis on  

20 last [18]. Tegemist on liitrühmaga, kus õpivad kahe– kuni seitsmeaastased lapsed [20]. 

Kooli ülsanneteks on koolieast noorematele lastele võimaldada laste hoidu ja alushariduse 

omandamist, luua turvaline, arendav ja positiivselt mõjuv õpikeskkond, kujundada 

sotsiaalseid ja moraalseid väärtusi [19]. 

Aidu Lasteaed–Algkoolis on kasutusel maaküte. Antud koolieelne lasteasutus asub tiheda 

liiklusega Jõgeva–Põltsamaa maanteest umbes 200 meetri kaugusel.  
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1.5. Õpetaja ja õpetaja abi tööpäev 
 

Koolieelse lasteasutuse õpetaja tööpäev toimub kahes vahetuses: hommikune ja õhtune. 

Hommikune vahetus kestab kella 07:00-14:00, õhtune vahetus 13:00-18:00. Hommikuse 

vahetuse õpetaja viib läbi erinevaid tunde, näiteks õppimine, meisterdamine, hommikuring 

ja võimlemistund, lisaks käib lastega õues ning lõuna ajal kell 12:30 paneb lapsed 

magama. Õhtuse vahetuse õpetaja äratab lapsed peale lõunauinakut ja aitab nad riidesse 

panna. Soojal ajal viibib lastega õues, et lastega lasteaia mänguväljakul mängida. Külmal 

või vihmasel päeval, kui õue minek pole võimalik, hoiab kasvataja lapsi tegevuses 

mängude ja meisterdamisega. Lasteasutuse päevakava on toodud tabelis 1.3. 

 

Tabel 1.3. Aidu Lasteaia päevakava 2014/2015 
2–4 aastastele lastele 5–7 aastastele lastele 

Kellaaeg Tegevus Kellaaeg Tegevus 

07:15-08:30 Laste hommikune saabumine 07:15-08:30 Laste hommikune saabumine 
08:30-08:50 Hommikusöök 08:30-08:50 Hommikusöök 
08:50-09:00 Vaba mäng 08:50-09:00 Vaba mäng 

09:00-10:00 
Hommikuring, arendavad 

lõimitud õppe– ja 
kasvatustegevused. 

09:00-10:30 

Hommikuring, arendavad 
lõimitud õppe– ja 

kasvatustegevused. Sel ajal 
tehakse kunsti, arendatakse käte 
osavust, lauldakse, tantsitakse. 

Tegevused on nädala lõikes igal 
nädalapäeval erinevad. 

10:00-10:30 Vaba mäng 

10:30-11:45 
Ettevalmistused õue 

minekuks ja õues viibimine. 
10:30-11:45 

Ettevalmistused õue minekuks ja 
õues viibimine. 

11:45-12:45 
Lõunasöök, ettevalmistused 

lõunaseks puhkuseks, unejutt 
11:45-12:45 

Lõunasöök, ettevalmistused 
lõunaseks puhkuseks, unejutt 

12:45-15:00 Puhketunnid 12:45-15:00 Puhketunnid 
15:00-15:30 Ärkamine ja riietumine. 15:00-15:30 Ärkamine ja riietumine. 
15:30-15:50 Õhtuoode 15:30-15:50 Õhtuoode 

15:50-18:00 
Individuaalne töö lastega, 

vaba mäng, vestlused ja info 
vahetamine lastevanematega. 

15:50-18:00 
Individuaalne töö lastega, vaba 

mäng, vestlused ja info 
vahetamine lastevanematega 

18:00 Lasteaed suletakse 
 

Õpetaja abide tööpäev algab kell 08:00. Tulles katab üks õpetaja abidest hommikusöögiks 

laua ning toob köögist toidu. Teine mängib lastega ja aitab rühmas samal ajal lapsi 

hommikusöögiks ette valmistada. Peale söömist peseb üks neist nõud. Kell 09:00 algab 

hommikuring ning õppe– ja kasvatustegevus. Õpetaja abi aitab tunde läbi viia. Lõuna ajal 

kui lapsed lähevad õue, aitab õpetaja abi neid riietada ning üks õpetaja ja õpetaja abi viibib 

lastega õues. Laste õues viibimise ajal peseb teine õpetaja abi põrandad ja koristab 
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rühmaruume. Seejärel katab laua ja jagab söögi taldrikutesse. 11:45 tulevad lapsed tuppa 

ning õpetaja abi aitab lastel õueriided ära võtta ja vajadusel paneb need kuivatuskappi. 

Lõunasöögi lõppedes läheb üks abidest rühmaruumi lapsi aitama ja teine jääb söögiruumi 

koristama ning riietusruume ja koridore pesema. Kell 15:00 on lastel äratus. Õpetaja abi 

korrastab voodid, vajadusel vahetab voodipesu ning alustab ettevalmistusi õhtuooteks. Kell 

15:30 on õhtuoode. Peale seda pesevad õpetaja abid nõud, koristavad söögiruumi ning kell 

16:30 lõpetavad tööpäeva. Kindlad tegevused on õpetaja abidel omavahel kokku lepitud. 

 

 

1.6. Koolieelse lasteasutuse õpetaja kutsehaigused 
 

Haigus loetakse kutsehaiguseks, kui see on põhjustanud töötaja haigestumise. 

Töökeskkonna ohuteguritest põhjustatuna võib esineda koolieelse lasteasutuse õpetajal 

mitmesuguseid kutsehaiguseid [21]. 

Õpetajaid ohustab oma igapäevases töös müra, mida võivad tekitada ruumis viibivad 

lapsed. Müra kahjulikkust mõjutavad müratase, sagedus, iseloom, toimeaeg ja inimese 

individuaalsed omadused. Selle tagajärjel väheneb keskendumisvõime ja võimendub 

emotsionaalne vastuseis, mis põhjustab kergesti ärrituvust ja rahutust. Lisaks põhjustab 

müra väsimust, peavalu, töövõime halvenemist ja unehäireid [22]. 

Suur vastutus, liialt rasked tööülesanded ja halvad töötingimused võivad tekitada stressi. 

Üheks suuremaks probleemiks Euroopa Liidus on tööstress. Umbes üks neljast töötajast on 

oluliselt mõjutatud ja uuringud näitavad 50-60% puudutud tööpäevadest on seotud 

tööstressiga. Uuring viidi läbi Kreekas ning enamus uuritavatest töötas avalikus sektoris 

(88,2%). Kokku oli vaatluse all 3447 inimest, kellest 28,3% olid mehed ja 71,7% olid 

naised. Keskmine vanus oli 41,2±8,7 eluaastat. Testi viidi läbi 2011-2012 kooliaastal 

interneti vahendusel. Tulemused näitasid, et halb töökorraldus, töösuhted ning tööga 

kaasnevad mured põhjustavad emotsionaalset stressi, väsimust ja mõjutavad käitumist. 

Veel selgus, et naispedagoogidel esineb rohkem vaimseid probleeme ja neil on kõrgem 

stressitase kui meestel. Vanematel õppejõududel on töö ja elu jooksul omandatud oskused, 

kuidas stressiolukorras käituda. Küsitluses osalenutest 92% vastasid, et kolleegid aitavad 

neil stressiga toime tulla [23].  
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Bioloogilistest ohuteguritest ohustavad ruumis viibijaid erinevad viirused ja bakterid. Kuna 

ruumis viibib üheaegselt suur hulk inimesi on haigustekitaja levik soodustatud. Viiruste ja 

haigustekitajate leviku vähendamiseks ei tohi haigeid lapsi tuua lasteaeda ning lasteaias 

haigestumisel tuleb laps kiirel võimalusel saata kodusele ravile. Lisaks aitab bakterite 

levikut tõkestada korrapärane hügieen, igapäevane koristamine ja piisav ruumide 

tuulutamine.  

Füsioloogilistest ohuteguritest ohustavad töötajaid enamasti raskuste tõstmistest tulenevad 

vaevused ja sundasendid. Igapäevaselt tuleb koristada kõik rühmaruumid, tassida veega 

täidetud põrandapesuämbreid ja tolmuimejat. Luu– ja lihaskonnavaevustele lisaks võib 

raskuste tõstmine põhjustada õnnetusohtu. Koolieelses lasteasutuses tegutsev õpetaja 

täidab tihti oma töökohustusi lapsega samal kõrgusel, mistõttu on vaja pidevalt kükitada ja 

kummardada. See omakorda toob kaasa lihaspinged, liiges– või seljavalu.  
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2. UURIMISTÖÖ METOODIKA 

 

2.1. Fotomeetod 

 

Antud uurimistöös kasutati fotomeetodit, mis oli lasteasutuse töökeskkonna ja ohutuse 

hindamise aluseks. Uurimisobjektideks olid lasteasutuse hoone ja ruumid: mängu– ja 

magamisruum, saal (muusika– ja võimlemissaal), õppimis–, riietus– ja tualettruumid. 

Fotode tegemiseks on kasutatud fotokaamerat Canon 7D, mille tehnilised andmed on 

esitatud lisas 1, tabelis 1.1. 

Fotomeetodi abil oli võimalik hinnata, kas lasteasutustel on tagatud ohutud sisse– ja 

väljapääsud. Samuti saab hinnata varikatuse, treppide ja käsipuude olemasolu ning 

korrasolekut. Oluline on jälgida, et käsipuud oleks paigaldatud sobivale kõrgusele nii 

lastele kui täiskasvanutele [7]. 

Fotomeetodi põhiselt on võimalik hinnata nii akende, uste ning sisustuse paigutust, et oleks 

tagatud vaba ja ohutu liikumine. Lisaks hinnati mööbli arvulist vastavust laste arvule ja 

saadi ettekujutus lasteasutuses kasutusel olevate toolide erinevatest kõrgustest, mis on 

märgitud joonisel 2.1. Fotomeetodi abil hinnati lapse istumisasendit RULA–meetodil, 

mille kaudu hinnati lapse keha asendeid ja tekkinud nurki töökohast lähtuvalt [24]. 

 

 
Joonis 2.1. Kasutuses olevad toolid ja nende istekõrgused (tool 1= 31 cm, tool 2= 24 cm, 
tool 3= 33 cm, tool 4= 27 cm, tool 5= 22 cm, tool 6= 31 cm, tool 7= 29 cm) 
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Fotomeetod ei võimalda hinnata siseõhu koostist, õhu liikumist, müra ja teisi parameetreid, 

mis on olulised sisekliima kujundamise tegurid, selleks tuleb kasutada teisi 

mõõtevahendeid ja meetodeid. 

 

 

2.2. Mõõtmis– ja andmetöötlusmeetod 

 

Käesoleva töö autor valis lasteasutuse, kus töötab kaks lasteaiaõpetajat ning kaks õpetaja 

abi ning liitrühma 20 lapsega. Mõõtmisi teostati ruumides, kus lasteaialapsed ja õpetajad 

suurema osa oma ajast veedavad. Mõõtmised viidi läbi 13. jaanuaril 2015. aastal Aidu 

Lasteaed–Algkooli lasteaia ruumides ajavahemikus 09:06-13:28. Mõõtmiste ajal oli ruumis 

tavaline mängu– ja õpikeskkond. Lasteaias viibis sellel päeval viis last, üks õpetaja ja kaks 

õpetaja abi, mis on väga väikene täituvus. 

Koolieelse lasteasutuse sisekliima parameetreid mõõdeti selleks, et kontrollida saadud 

tulemusi õigusaktides kehtestatud nõuetele ja piirnormidele. Lähtuvalt töötervisehoiu ja 

tööohutuse seaduse paragrahvist 6 tuleb sobiva sisekliima määramiseks arvestada töötajate 

arvuga ruumis. Täiendavalt tuleks arvestada töötajate vaimse seisundiga, füüsilise 

koormusega ja tööruumi suurusega [25]. 

Mõõdeti järgmisi ohutegureid: 

1. Valgustatus (tehis ja koht) 

2. Mikrokliima (temperatuur, suhteline õhuniiskus ja õhu liikumiskiirus) 

3. Tolm (peentolm ja kogutolm) 

4. Müra (üldmüra rühmaruumis) 

5. Süsihappegaas 

Koolieelse lasteasutuse sisekeskkonna parameetrite mõõdistamiseks kasutati 

kaasaskantavat sisekliima diagnoosiseadet. Mõõturite tehnilised andmed on esitatud  

lisas 1, tabel 1.1. 
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2.2.1. Mängu– ja magamisruum 
 

Mõõtmis– ja andmetöötlusmeetodi abil saadi ülevaade lasteaia ruumidest, kus peab olema 

last arendavateks ja muudeks vajalikeks tegevusteks piisavalt liikumisruumi. Põranda 

pindala mängu– ja magamisruumis peab olema vähemalt 2 m2 iga lapse ja täiskasvanu 

kohta. Kui põranda pindala lapse kohta on vähem kui 4 m2 võiks mängu– ja magamisruum 

olla eraldatud [7]. Ruumide nõuetekohane pindala on oluline puhta siseõhu tagamiseks 

ning vigastuste vältimiseks. Mängu– ja magamisruumi pindalaks saadi 51,9 m2, mis on  

20 lapse kohta liiga vähe, et mängu– ja magamisruum võiks olla ühendatud. 

Mõõtmistulemused ja õigusaktides kehtestatud nõuded ruumide pindalale on esitatud 

tabelis 2.1. 

 

Tabel 2.1. Ruumi liigid ja pindalad ning vastavused õigusaktidele [10] 

Ruumi liik 
Ruumi pindala, 

m2 
Tegelik pindala,  

m2 
Pindala nõuded m2, 

mitte alla 

Mängu– ja 
magamisruum 

51,9 2,6 ühele lapsele 4,0 ühele lapsele 

Riietusruum 12,2 0,6 ühele lapsele 1,0 ühele lapsele 

Sõimerühma 
tualettruum 

12,8 1,3 ühele lapsele 1,0 ühele lapsele 

Lasteaiarühma 
tualettruum 

13,6 1,4 ühele lapsele 1,0 ühele lapsele 

Saal 58,3 58,3 
65,0-70,0 
85,0-90,0 

 

Väga oluline on vältida laste väärat kehahoidu, kuna laste luud on paindlikud. Õige keha 

asend istumise ajal soodustab rühti. Sellepärast peab igal lapsel olema kasvule sobiv 

mööbel ning oluline on kontrollida selle vastavust õigusaktides kehtestatud normidele.  

Magamisruumis peab olema lapse kasvule ja eale vastav voodi, mis oleks ohutu nii lastele 

kui ka kergesti korrastatav õpetaja abile. Voodi põhi peab olema kõva [7]. Õigusaktides on 

kehtestatud normid koolieelse lasteasutuse vooditele. Sõimerühmas peab voodi olema 

vähemalt 120 cm pikk ja 60 cm lai, lasteaiarühmas vastavalt 140 cm ning 60 cm. Põrandast 

peab voodipõhja kõrgus olema vähemalt 20 cm [10]. Kuna tegemist on liitrühmaga siis 

peaks olema kahes mõõdus voodid või lasteaiarühmale kehtestatud mõõtmetega voodid, et 

sobiks igas pikkuses lapsele. Lisaks kontrolliti laudade ja toolide istme kõrguste sobivust 
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laste pikkustega. Õppimislaua ja tooli kõrgused ning istumisasend lähtuvalt tooli ja laua 

kõrgusest on näidatud joonisel 2.2. 

 

 
Joonis 2.2. Lapse, pikkusega 100–114 cm, istumisasend lähtuvalt tooli ja laua kõrgusest 
 

Rühmaruumis asub kaks suurt plastikakent, mis tagavad päevasel ajal hea valgustatuse 

ning õhtusel ja pimedal ajal veel kuus lampi, mis tagavad lõpliku valgustuse vajaduse. 

Tehisvalgustust, mikrokliimat, süsihappegaasi ja tolmu mõõdeti kuuest erinevast punktist 

ja kahelt erinevalt kõrguselt: 0,1 meetrit ja 1,0 meetrit. Mõõtekõrguselt 0,1 meetrit mõõdeti 

seetõttu, et lapsed mängivad palju põrandal ning käimistee peab olema piisavalt 

valgustatud. 1,0 meetri kõrguselt mõõdeti parameetreid laste liikumise ja õpetajate töökoha 

kõrguse seisukohalt. Mõõtepunktid on märgitud punktidega 1–6 joonisel 2.3. 

Tehisvalgustatust mõõdeti pimedal ajal. Kasutati ruumile sobivat mõõterasterit vastavalt 

standardis ettenähtud tingimustele. Mõõtepunktid valiti selle järgi, et kogu ruumi pind 

oleks ühtlaselt kaetud mõõtmistega. 
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Joonis 2.3. Mängu– ja magamisruumi mõõtepunktid 1–6 ning tehisvalgustuse 
mõõtepunktide paigutus lastelaudadel (laud 1–laud 3) 
 

Tehisvalgustust mõõdeti rühmaruumis kolmelt lastelaualt. Igal laual tehti kuus mõõtmist, 

et saada ülevaade valgustihedusest ja selle ühtlusest. Tööpiirkonna mõõtepunktide arv ja 

paigutus koostati standardi EVS 891:2008 „Töökohtade tehisvalgustuse mõõtmine ja 

hindamine” alusel [26]. Tööpiirkonna valgustiheduse mõõtepunktide paigutus on esitatud 

joonisel 2.4. 

 

 
Joonis 2.4. Tööpiirkonna valgustiheduse mõõtepunktide paigutus 
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Müra mõõdeti mängu– ja magamisruumis ühes punktis 1,0 meetri kõrguselt ruumi keskelt 

ja müramõõtja oli suunaga vertikaalselt üles. Müra mõõtmisi teostati mängu– ja 

magamisruumis ajavahemikus 09:06–13:28 ja mõõtetulemused salvestati automaatselt. 

 

 

2.2.2. Õppimisruum 
 

Mõõtmisi tehti õppimisruumis, mille pindala oli 12,6 m2. Kuna meisterdamine ja õppimine 

toimub vanuse järgi, mitte kõik koos, on ruumi pindala piisav. Kontrolliti ka laudade ja 

toolide kõrguste vastavust õigusaktidele. Kuna tegemist on liitrühmaga, kus on väga 

erineva kasvuga lapsi, tuleks leida igale lapsele õige istme kõrgusega tool, et istumisasend 

oleks võimalikult korrektne. 

Valgustatuse nõuetele vastavus on väga oluline, kuna ebapiisava valgustatuse korral 

halveneb nägemisfunktsioon. Mitteküllaldase valgustatuse puhul võib silmadega pingutav 

töö halvendada nägemist. Õppimisruumis peab olema piisav valgustatus meisterdamiseks, 

joonistamiseks, kirjutamiseks ja lugemiseks. Ruumis on üks aken, mis on paralleelselt 

koridori aknaga. Lisaks loomulikule valgustusele on piisava valgustatuse tagamiseks kolm 

laelampi. Tehisvalgustust, mikrokliimat ja süsihappegaasi mõõdeti kahest  

punktist 1,0 meetri kõrguselt. Kohtvalgustust mõõdeti õpetaja laualt, 0,8 meetri kõrguselt, 

ja tehisvalgustust laste õppimise laua pealt 0,7 meetri kõrguselt.  

 

 

2.2.3. Söögiruum, saal, riietusruum ja tualettruumid 

 

Söögiruumis teostati mõõtmisi laudade peal, kõrgusega 0,8 ja 0,6 meetrit põranda pinnast. 

Koolieelses lasteasutuses on söögiruumi mööbel kahes mõõdus, et oleks tagatud kasvule 

sobilik tool ja laud. Ruumis tagab üldvalgustatuse kaks akent ja kolm järjestikku asuvat 

lampi. Söögiruumis viibivad lapsed, õpetaja ja õpetaja abi kolm korda päevas kestvusega 

vähemalt 30 minutit [27]. 

Saalis, riietusruumis ja tualettruumides mõõdeti parameetreid 1,0 meetri kõrguselt, 

kasutades sobivat mõõterasterit standardis ettenähtud tingimustele.  
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3. KOOLIEELSE LASTEASUTUSE SISEKESKKOND 

 

3.1. Töökeskkonna diagnoos fotomeetodil 

 

Uurimisobjektiks oleva Aidu Lasteaed–Algkooli hoone ja ruumide ning sisustuse fotod on 

tehtud 13.01.2015. Fotode tegemiseks on kasutatud fotokaamerat Canon 7D, mille 

tehnilised andmed on esitatud lisas 1, tabel 1.1. Fotode ja vaatluse käigus anti 

eksperthinnang hoone sissepääsule, ruumide pindalale, sisustusele ja mööblile. 

Fotomeetodi käsitlus annab hea ülevaate lasteasutuse hoones ja ruumides esinevate 

probleemide olemusest. 

Hoonesse sissepääsul peab olema tagatud varikatus, et talvel vältida trepi libedaks 

muutumist. Lasteasutuse trepp peab olema valgustatud ning varustatud trepikäsipuuga ning 

turvapiiretega, hoidmaks ära õnnetusi nii laste kui töötajatega. Turvapiirete kõrgus peab 

olema vähemalt 1,0 meetrit ning varbade vahe ei tohi olla suurem kui 0,1 meetrit. 

Turvapiire peab koosnema vertikaalsetest pulkadest [7]. Uuritavas koolieelses 

lasteasutuses oli korralik varikatus, mis kattis terve trepi, kuid turvapiirded puudusid. 

Fotomeetodi abil oli võimalik hinnata sisse– ja väljapääsu korrasolekut ning prognoosida 

võimalikku külma õhu pääsemise tõkestamist rühmaruumidesse erinevate uste või 

disainilahenduste abil. Kuna lasteaeda sisenemisel on kaks koridori suletavate ustega võib 

külma õhu pääsu siseruumidesse pidada piisavalt tõkestatuks. 

Koolieelse lasteasutuse sisustus peab vastama laste vanusele ja arvule rühmas ning peab 

olema ohutu, lihtsasti puhastatav ning desinfitseeritav. Riiulid ja voodid on valmistatud 

saepuruplaadist, mille tulemusel need on vastupidavad ja kergesti puhastatavad. 

Noorematele lastele sobilikud mängud on madalamatel riiulitel ning suurematele sobilikud 

mängud ja raamatud on veidi kõrgematel riiulitel.  

Magamisruumis hinnati lapse kasvule ja eale vastava voodi olemasolu ning voodi mõõtude 

vastavust õigusaktidele. Aidu Lasteaed–Algkoolis on kasutuses 4–kohalised sahtelvoodid, 

millega on tagatud igale lapsele eraldi puhkamiskoht. Sahtelvoodi pikkus on 140 cm,  

laius 70 cm ja voodipõhja kõrgus põrandast on 25 cm, seega vastab õigusaktides 
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kehtestatud normidele. Uuritavas koolieelses lasteasutuses kasutusel olevad sahtelvoodid 

on toodud joonisel 3.1. Sahtelvoodi tagab voodikohtade komplektsuse ning säästab ruumi. 

Kuna uuritavas lasteasutuses on mängu– ja magamisruum koos on võimalikult oluline 

ruumi säästmine ja head sisustuslahendused. Sahtelvoodid on kergesti ja vastavalt 

vajadusele liigutatavad, mis tagavad õpetaja abile paremad töövõtted. 

 

 
Joonis 3.1. Neljakorruselised sahtelvoodid mõõduga 140x70 cm 
 
Igal lapsel peab olema koht laua taga ja oma kasvule vastav tool. Kuna õppimine ja 

meisterdamine käib vanuse järgi siis on õppimisruumis laua taga ruumi kaheksale lapsele, 

mis on piisav ühele rühmale lastele, kes koos õpivad või meisterdavad. Lisaks on mängu– 

ja magamisruumis kolm erineva kõrgusega lauda, mille taga saavad lapsed joonistada ning 

vajadusel ka meisterdada. 

Fotomeetodi abil oli võimalik hinnata riietusruumi sisustuse vastavust etteantud normidele. 

Igal lapsel peab riietumiseks olema istumiskoht ning üleriiete ja vahetusriiete 

paigutamiseks riidekapp või nagi [7]. Uuritavas lasteasutuses oli igal lapsel oma kapp koos 

istepingiga, mille alla on vajadusel võimalik panna sisejalanõud. Joonisel 3.2. on välja 

toodud uuritav istepingiga garderoobikapp. Istepingi kõrgus oli 31 cm, mis on sobilik lapse 

riietumiseks. Lisaks saavad lühemad lapsed istepingile astudes paremini asju kätte kapi 

ülemiselt riiulilt. Peale selle peab olema tagatud võimalus laste märgade välisriiete ning  

–jalanõude kuivatamiseks, mille jaoks on lasteasutuses elektriline soojakapp. 
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Joonis 3.2. Istepingiga garderoobikapid 
 

Lasteaiarühma tualettruumis peab olema üks lastele sobiv kätepesuvalamu kõrgusega 50 

cm ja üks laste tualetipott kaheksa lapse kohta ning käsiduššiga jalapesualus. Tualetipotid 

peavad olema uste ja vaheseintega eraldatud [7]. Kuna Aidu Lasteaed–Algkoolis on 

liitrühm kahekümne lapsega siis vajaduse tõttu on olemas kaks tualettruumi: nooremate 

(sõimerühma) ja vanemate (lasteaiarühma) laste jaoks. Sõimerühma tualettruumis peab 

olema vähemalt kaks kätepesuvalamut kõrgusega 40 cm [10]. Sõimerühma tualettruumis 

on kaks kätepeasuvalamut ja õpetaja kätepesuvalamu, mis on näidatud joonisel 3.3. 

 

 
Joonis 3.3. Sõimerühma tualettruumi kätepesuvalamute kõrguste ja kauguste erinevus 
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Sõimerühma kätepesuvalamud on 10 cm kõrgemad kui ette nähtud. Probleemi 

lahendamiseks tuleks kätepesuvalamud paigaldada nõutud kõrgusele. Laste 

kätepesuvalamute vahe kaugus on 12 cm, mis on piisav samaaegseks kätepesuks. 

Täiskasvanu ja laste kätepesuvalamu kauguse vahe on 8 cm, mis ei sega üheaegselt käsi 

pesta. Tavaliselt õpetaja ja laste kätepesuaeg ei ühti. Lasteaiarühma tualettruumis on kaks 

kätepesuvalamut kõrgusega 50 cm, mis vastab nõuetele. Kätepesuvalamu juures peab 

olema puhastatav vedelseebi dosaator, paberrätikud käte kuivatamiseks või igal lapsel 

riidest käterätik ja sõimerühmas lisaks dosaator personali käte desinfitseerimiseks. 

Vastavas lasteasutuses oli vedelseebi dosaatori asemel kasutuses kätepesuseep. Käte 

kuivatamiseks on igal lapsel eraldi riidest käterätik, mida vahetatakse iga nädala reedel, et 

tagada hügieen. Käterätiku ära tundmiseks on paigaldatud nagide kohale laste nimesildid. 

Peale laste valamute peab üks valamu olema täiskavanutele. Lisaks peab olema 

alusvanniga käsidušš, riiul laste pottide hoidmiseks, üks väikelaste tualetipott ning üks 

erivalamu, milles oleks võimalik laste potte pesta [7]. Uuritavas lasteasutuses on kõik need 

tingimused täidetud. 

 

 

3.2. Mõõtmis– ja andmetöötlusmeetodil sisekeskkonna diagnoos 

 

Mõõtmisi teostati ruumides, kus lasteaialapsed ja õpetajad suurema osa oma ajast 

veedavad. Mõõtmisi teostati 13. jaanuaril 2015. aastal Aidu Lasteaed–Algkooli lasteaia 

ruumides ajavahemikus 09:06-13:28. Mõõtmiste ajal oli välistemperatuur 3°C ning 

suhteline õhuniiskus 82% [28]. Mõõtmiste ajal valitses tavaline mängu– ja õpikeskkond. 

Lasteaias viibis sellel päeval viis last kahekümnest, õpetaja ja kaks õpetaja abi, mis on 

väga väikene täituvus. 

Lasteasutuses, kus viibib igapäevaselt üheaegselt suur hulk inimesi, tuleks jälgida, et oleks 

tagatud piisav ja ohutu liikumisruum. Tabelis 2.1. toodud andmetest selgus, et uuritavas 

lasteasutuses ei ole mängu– ja magamisruumi pindala piisav, mistõttu tuleks kaaluda 

ruumide eraldamist või juurdeehitust. Lisaks jäi riietusruumi ning saali pindala uuritavas 

koolieelses lasteasutuses lubatud normidest väiksemaks. Tualettruumide pindala vastas 

seaduses etteantud mõõtmetele. 
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Käesolevas töös kontrolliti, kas magamisruumis on lapse kasvule ja eale vastav voodi, mis 

vastaks õigusaktides kehtestatud normidele. Koolieelses lasteasutuses on kasutusel 

sahtelvoodid mõõtudega 140x70 cm ning kõrgusega maapinnast 25 cm, mis vastavad 

seaduses kehtestatud normidele. Sõimerühmas nõutav voodi pikkus peab olema vähemalt 

120 cm ja laius 60 cm ning lasteaiarühmas vastavalt 140 cm ja 60 cm. Voodipõhi peab 

olema vähemalt 20 cm kõrgusel põrandast [10]. Uuritavas lasteasutuses on voodid nõuete 

kohaselt kõva põhjaga ning mõõtudelt sobilikud kõigile liitrühmas viibivatele lastele. 

Kuna lasteasutustes viibivad peamiselt koolieelsed lapsed (kahe kuni seitsme aastased), kes 

võivad olla väga erineva pikkusega, siis oli oluline kontrollida, et lasteasutuses oleks lapse 

kasvule sobiv tooli istme ja laua kõrgus. Õige kõrgusega tool võimaldab lastel korrektselt 

istuda. Lasteasutuse laudade ja toolide kõrgused, märgistuse värv ning õigusaktides 

esitatud nõuded on väljatoodud tabelis 3.1. 

 

Tabel 3.1. Laste laudade ja toolide mõõtmed, märgistuse värv ning õigusaktides 
kehtestatud nõuded [10] 

Lapse pikkus, 
cm 

Tooli istme 
kõrgus, 

 cm 

Laua kõrgus, 
cm 

Normväärtused 
Märgistuse  

värv 
tooli istme 

kõrgus, 
 cm 

laua kõrgus, 
 cm 

alla 85 22 40 18 34 must 

85–99 24 46 22 40 valge  

100–114 27 51 26 46 oranž 

115–129 31 55 30 52 violetne 

130 ja üle 33 57 34 58 kollane 

 

Uuritavas koolieelses lasteasutuses on tegemist liitrühmaga, kus õpivad lapsed  

pikkusega 89–128 cm. Toole ja laudu on väga erineva kuju ja kõrgusega, mille tulemusel 

saab õpetaja igale lapsele sobiva tooli istme ja laua kõrguse valida. Lasteasutuses võiks 

kasutusele võtta toolide ja laudade erinevat värvi märgistuse, et oleks lihtsam valida igas 

pikkuses lapsele õige kõrgusega õpikeskkond. Tool ja laud peaks märgistuse poolest olema 

ühesugused. Igal lapsel on laua ääres sobivate mõõtudega istumiskoht, mis tagab õige 

istumisasendi ja –nurga. Söögiruumis on tagatud igale lapsele vastav koht laua taga ja 

vastavalt kasvule laud ning tool. 
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Lasteasutuses peab olema piisav loomulik– ja tehisvalgustus. Selleks, et laste 

nägemisfunktsioonid ei halveneks peavad lauad olema piisavalt valgustatud. Laudade 

piisava valgustatuse kontrollimiseks tehti mõõtmisi mängu– ja magamisruumis kolmelt 

laualt ning õppimisruumis laste ja õpetaja laualt. Saadud tulemused on  

kantud tabelisse 3.2. 

 

Tabel 3.2. Tehisvalgustatuse mõõtmistulemused lasteasutuse laudadelt 

Ruumi liik Lauad 
Valgustatus, lx 

mõõtepunktides 
Emin-Emax 

keskmine 
Ekesk 

Mängu– ja 
magamisruum 

Laud 1 674-770 749,3 

Laud 2 648-751 724,4 

Laud 3 803-1007 931,4 

Õppimisruum 
Lastelaud 346-438 429,2 

Õpetaja laud 589-653 633,2 

 

Mõõtmistulemustest järeldati, et mängu– ja magamisruumi lauad on piisavalt valgustatud. 

Laual 3 on keskmine valgustatus 931,4 luksi, mis on juba liiga ere ning võib hakata 

õpitegevust segama. Probleemi lahendamiseks võiks laua asukohta muuta või mõelda 

ümber valgustite sisselülitamise süsteem. Õppimisruumis valgustatuse kontrollimisel 

selgus, et lastelaud on ebapiisavalt valgustatud kuna jääb alla seadusandluses nimetatud 

normile 500 luksi [8]. Õppimisruumi võiks paigaldada lastelaua kohale kohtvalgusti, miks 

vähendaks olemasolevat probleemi. Analüüsist selgus, et õpetaja laua valgustatus oli 

tööülesannete täitmiseks piisav. 

Üldvalgustatust mõõdeti seitsmest erinevast lasteasutuse ruumist kolmelt kõrguselt. 

Saadud mõõtmistulemused ja õigusaktides kehtestatud normid on kantud tabelisse 3.3. 
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Tabel 3.3. Ruumide üldvalgustatuse mõõtetulemused ja normväärtused [8] 

 

Ruumi liik 
Kõrgus, 

m 
Valgustite liik, arv ja 

pirn mark 

Valgustatus,  
lx 

Ühtlus 

mõõte- 
punktid, 
Emin-Emax 

Ekesk ± SD norm* 
U0= 

Emin/Ekesk 
norm* 

U1= 
Emax/Ekesk 

 
norm* 

1.Mängu– ja 
magamisruum 

1,0 Luminofoorlambid, 
6 valgustit, 

T8 18W 4000K 

372-1014 936±174 300 0,40 0,40 1,08 1,4 

0,1 328-747 691±130 300 0,48 0,40 1,08 1,4 

2.Riietusruum 1,0 
Luminofoorlambid, 

2 valgustit, 
T8 18W 4000K 

327-507 355±74 200 0,92 0,40 1,43 1,4 

3.Õppimisruum 1,0 
Luminofoorlambid, 

3 valgustit, 
T8 18W 4000K 

346-653 523±84 500 0,66 0,60 1,25 1,4 

4.Lasteaiarühma 
tualettruum 

1,0 
Luminofoorlambid, 

3 valgustit, 
T8 18W 4000K 

96-301 160±66 200 0,60 0,40 1,88 1,4 

5.Sõimerühma 
tualettruum 

1,0 
Luminofoorlambid, 

3 valgustit, 
T8 18W 4000K 

191-367 349±80 200 0,55 0,40 1,05 1,4 

6.Saal 1,0 
Luminofoorlambid, 

13 valgustit 
T8 18W 4000K 

460-1801 879±321 300 0,52 0,6 2,05 1,4 

7.Söögiruum 0,8 
Luminofoorlambid, 

3 valgustit, 
T8 18W 4000K 

529-1265 846±257 200 0,63 0,40 1,50 1,4 
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Mängu– ja magamisruumis on tagatud piisav valgustatus mõlemal kõrgusel: 0,1 ja  

1,0 meetrit. Mõõtekõrguselt 0,1 meetrit mõõdeti seetõttu, et lapsed mängivad palju 

põrandal ning käimistee peab olema piisavalt valgustatud. 1,0 meetri kõrguselt mõõdeti 

parameetreid laste liikumise ja õpetajate töökoha kõrguse seisukohalt. Ühtlase valgustatuse 

tagavad kuus valgustit. Riietusruumis mõõdeti valgustatust 1,0 meetri kõrguselt ning 

saadud tulemused vastasid õigusaktides kehtestatud normidele. Õppimisruumis on tagatud 

tehisvalgustatus kolme lambiga, mille tulemusel on valgustatus väga hea ja jaotub ühtlaselt 

kogu ruumi peale. Tualettruumidest on nõuetekohaselt valgustatud sõimerühma 

tualettruum, kuid lasteaiarühma tualettruumis oli valgustatus 160 luksi, mis jäi veidi alla 

normi, milleks oli 200 lukis. Ühtlase valgustatusega esines probleeme tualettruumides ja 

saalis, mille võib põhjustada valgustite vale paigutus või lambipirnide erinevus. Selleks, et 

ühtlasemat valgustatust saavutada tuleks mõelda lambipirnide kontrollimisele, valgustite 

asetuse muutmisele või lisavalgustitele. Söögiruumis on kolm valgustit, mis tagasid piisava 

valgustatuse. 

Mängu– ja magamisruumis mõõdeti õhutemperatuuri kahelt kõrguselt kuuest 

mõõtmiskohast, mille tulemused kanti tabelisse 3.4. Mõõtekohtade paigutus on toodud 

joonisel 2.3. Temperatuuride erinevuse võrdlemisel vertikaalses ja horisontaalses 

tasapinnas saadi teada, et temperatuuride erinevus jääb alla kolme kraadi. Kuna optimaalne 

temperatuur on ruumi siseselt suhteliselt ühtlane, ei pidanud täpsemaid mõõtmisi akende ja 

uste läheduses tegema [9]. 

 

Tabel 3.4. Temperatuuri mõõtmistulemused mängu– ja magamisruumis 
Temperatuuri  
mõõtekõrgused, 
m 

Mõõtmiskoht ja mõõtmistulemused °C Tkesk ± SD, 
°C 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1,0  20,72 21,34 21,84 22,26 22,56 22,77 21,95±0,70 

0,1 22,99 22,88 22,82 22,90 23,06 23,20 22,93± 0,99 

 

Siseõhu kvaliteeti mõjutavad veel suurel määral mikrokliima parameetrid. Mikrokliima 

parameetreid mõõdeti lasteasutuse seitsmest ruumist erinevatelt kõrgustelt. Mõõtmiste ajal 

toimus ruumides tavapärane mängu–, õpi– ja töötegevus. Mõõtmiste hetkel viibis 

lasteasutuses kahekümnest lapsest viis last, üks õpetaja ja kaks õpetaja abi. Koolieelse 

lasteasutuse sisekliima parameetrite keskmised ja normväärtused on esitatud tabelis 3.5. 
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Tabel 3.5. Mikrokliima parameetrite mõõtetulemused ja normväärtused [7] 

Mõõtekoha 
nimetus 

Kellaaeg 
Kõr-
gus, 
m 

Tkesk, 
°C 

RH, 
% 

V, 
m/s 

Normväärtused 
T, 
°C 

RH, 
% 

V, 
m/s 

1.Mängu– ja 
magamisruum 

09:07-09:40 1,0 21,95 33,1 0,02 
20-22 40-60 0,1-0,210:05-10:36 0,1 22,93 31,6 0,01 

10:41-10:58 0,7 23,29 32,7 – 
2.Sõimerühma 
tualettruum 

11:02-11:13 1,0 23,26 32,7 0,04 18-20 40-60 0,1-0,2

3.Riietusruum 11:18-11:27 1,0 23,13 32,9 0,08 18-20 40-60 0,1-0,2

4.Õppimisruum 
11:50-12:01 1,0 23,35 33,4 0,01 

20-22 40-60 0,1-0,2
12:03-12:14 0,7 23,94 28,9 – 

5.Lasteaiarühma 
tualettruum 

12:24-12:33 1,0 22,61 31,9 0,04 18-20 40-60 0,1-0,2

6.Saal 12:36-13:05 1,0 22,18 33,9 0,09 18-20 40-60 0,1-0,2

7.Söögiruum 
13:11-13:22 0,8 21,51 46,4 

– 18-20 40-60 0,1-0,2
13:23-13:28 0,6 21,42 45,3 

 

Tabelist 3.5. saab järeldada, et õhutemperatuuri keskmised väärtused on üldjuhul 

kõrgemad kui nõuetes ja normides kehtestatud väärtused. Mängu– ja magamisruumis jäi 

1,0 meetri kõrgusel keskmine õhutemperatuur mõõdetavatest ruumidest ainsana 

normväärtuse piiridesse. Lubatust kõrgem õhutemperatuur vähendab õhuniiskust. 

Mõõtmistulemustest selgus, et ruumi suhteline niiskus jääb enamikes ruumides alla lubatud 

vahemiku 40–60%. Suhteline niiskus vastas normidele ainult söögiruumis. Liiga kuiva 

õhku võib põhjustada nii puudulik ventilatsioon kui ka küttesüsteem, milleks antud hoones 

on maaküte. Ruumiõhu liigse kuivuse vältimiseks tuleks kasutusele võtta õhuniisutid, 

reguleerida maakütte soojust või ruume regulaarselt tuulutada. Antud koolieelses 

lasteasutuses oli õhuliikumiskiirus väga madal, peaaegu puudulik. Probleemi 

lahendamiseks tuleb üle kontrollida ventilatsioon ja vajadusel ümber ehitada. 

Siseõhu peamiseks saasteallikaks on ruumis viibijate endi väljahingatav süsihappegaas. 

Mõõtmisi teostati tavapärases lasteaia keskkonnas laste peakõrguselt ning ruumides, kus 

hoone kasutajad igapäevaselt viibivad. Uuritavas lasteasutuses olid uuritavateks ruumideks 

seitse ühiskasutatavat ruumi. Saadud mõõtmistulemused ja soojusliku mugavuse klassid 

kanti tabelisse 3.6. 
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Tabel 3.6. Süsihappegaasi kontsentratsiooni mõõtmistulemused ning soojusliku mugavuse 
klassid 

Mõõtekoha 
nimetus 

Kõrgus, 
m 

Süsihappegaas 
kontsentratsioon Soojusliku mugavuse 

klass CO2kesk± SD, 
ppm 

1.Mängu– ja 
magamisruum 

1,0 1244±75 C 
0,1 1330±106 C 

2.Sõimerühma 
tualettruum 

1,0 1508±25 C 

3.Riietusruum 1,0 1269±48 C 

4.Õppimisruum 1,0 1221±147 C 

5.Lasteaiarühma 
tualettruum 

1,0 1052±23 B 

6.Saal 1,0 1040±58 A,B 

7.Söögiruum 0,8 1047±13 B 

 
Süsihappegaasisisaldus jäi rühmaruumides 982 ppm ja 1436 ppm vahele. Ainult saalis jäi 

süsihappegaasi kontsentratsioon alla 1000 ppm. Ülejäänud kuues ruumis ületas 

süsihappegaasi sisaldus 1000 ppm, kus soojusliku mugavuse klassiks on B või C. Sellised 

soojusliku mugavuse klassid tähendavad, et ruumide süsihappegaasi kontsentratsioon on 

liiga suur. Kõige kõrgem oli süsihappegaasi kogus mängu– ja magamisruumis, kus 

keskmine kontsentratsioon oli 1,0 meetri kõrgusel 1244±75 ppm ning põrandal, 0,1 meetri 

kõrgusel 1330±106 ppm. Uuritavas lasteasutuses on mängu– ja magamisruum ühendatud 

ning lapsed veedavad seal igapäevaselt suurema osa oma ajast. Süsihappegaasi kogust 

mõjutavad nii ruumis viibivad lapsed kui õpetajad ja kuna inimeste arv on ühe ruumi kohta 

väga suur halveneb ka ruumis olev õhk. Kõrge süsinikdioksiidi kontsetratsioon ruumis 

võib põhjustada peavalu, peapööritust, limaskesta ärritust ja vähendab  

keskendumisvõimet [3]. Parema ruumiõhu saamiseks tuleks viibida lastega rohkem ka 

teistes ruumides või väljas ning ventilatsiooni puudumisel tuleks siseõhuseisundi 

parendamiseks ruumi õigesti ja piisavalt kaua tuulutada. Uurimise käigus selgus, et 

mängu– ja magamisruumi pindala ei vastanud nõuetele ning süsihappegaasi 

kontsentratsioon ruumis oli liiga kõrge, mistõttu võiks võimalusel kaaluda mängu– ja 

magamisruumi üksteisest eraldamist. 

Viimaste aastate välisõhu seireandmete analüüsist on selgunud, et üheks suuremaks 

välisõhu kvaliteedi probleemiks on peenosakeste suur hulk õhus [4]. Välisõhk pääseb 
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ventilatsiooni ja avatud akende kaudu siseõhku, mistõttu on oluline kontrollida siseõhus 

olevate peenosakeste hulka. Saadud tulemused ja piirnormid on kantud tabelisse 3.7. 

 

Tabel 3.7. Peen– ja kogutolmu mõõtmistulemused ja normväärtused mängu– ja 
magamisruumis [29] 

Aine 
Mõõtmiskohad ja mõõtmistulemused mg/m3 PM3-10 ± SD, 

mg/m3 
Normväärtused, 

mg/m3 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Peentolm 
PM3 

0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,005 0,006±0,0003 5 

Kogutolm 
PM10 

0,15 0,09 0,25 0,17 0,14 0,09 0,15±0,07 10 

 

Sissehingatava õhuga võib kopsu alveoolidesse jõuda peentolm, mis koosneb alla 2,5–

mikromeetrise läbimõõduga osakestest. Orgaanilise ja anorgaanilise tolmu segu sisaldus ei 

tohi olla kogutolmus üle 5 mg/m3. Tolmus olevate ainete sisaldus peab olema vastavuses 

piirnormidega [29]. Uurimise all olevas lasteasutuses tolmuga probleeme ei olnud ning 

peentolmu kui ka kogutolmu kontsentratsioonid olid väga madalad võrreldes piirnormides 

kehtestatud nõuetele. 

Mürataseme kontrollimine lasteasutuses on oluline saamaks informatsiooni võimalikust 

ohutegurist. Liigne müra rühmaruumis võib häirida keskendumisvõimet, mille tulemusel 

on häiritud lapse õpiedukus. Müra mõõdeti mängu– ja magamisruumi keskel ühest punktist 

1,0 meetri kõrguselt 13. jaanuaril käesoleval aastal ajavahemikus 09:06–13:28. 

Normväärtused on toodud kaheksa tunnise keskmise mürataseme kohta [9]. Analüüsi 

tulemusel koondatud mõõtmistulemused on esitatud tabelis 3.8. 

 

Tabel 3.8. Mürataseme mõõtmistulemused ja normväärtus 

Mõõtekoha 
nimetus 

Mõõtmistulemused dB(A) 
Normväärtus, 

dB(A) 
Lmin–Lmax Leq Lkesk± SD 

85 Mängu– ja 
magamisruum 

35,0-79,9 66,2 55,8±8,6 

 

Mõõtmistulemustest selgus, et uuritavas lasteasutuses vastab müratase õigusaktides 

kehtestatud normväärtustele. Fikseeritud mõõtmistulemustest saadi teada, et müratase ei 

ületanud üheski seeria punktis lubatud piirnormi. Lasteasutuses viibis mõõtmiste 

läbiviimise päeval viis last, õpetaja ja kaks õpetaja abi, mistõttu võib mürataset mõjutada 

rühma täiskoosseis. Soovitatavalt tuleks selgitada lastele ja nende vanematele müra 

kahjulikkust ning vajadusel võtta kasutusele müra summutavad või isoleerivad materjalid. 



33 
 

 

 

KOKKUVÕTE 
 
Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks oli uurida sisekeskkonna tegureid koolieelses 

lasteasutuses, kontrollida nende vastavust õigusaktide poolt kehtestatud normidele ja 

nõuetele ning anda soovitusi parema keskkonna loomiseks. Sellest lähtudes võib teha 

järgmised järeldused ja soovitused. 

1. Uurimistööst selgus, et lasteasutuses on probleem mängu– ja magamisruumi 

pindalaga. Mõõdetud pindala 2,6 m2 ei vasta õigusaktides sätestatud nõuetele, 

milleks on 4,0 m2 ühe lapse kohta. Soovituslikult tuleks kaaluda mängu– ja 

magamisruum üksteisest eraldamist või juurdeehitust. 

2. Mõõtmiste analüüsi tulemustest saadi teada, et süsinikdioksiidi kontsentratsioon 

ületas antud piirnorme enamikes uurimise all olevates ruumides. Lisaks tuvastati, et 

kõikides mõõdetud ruumides ületas õhutemperatuur soovituslikku vahemikku ning 

suhteline õhuniiskus on madalam kui õigusaktides ette antud normid. 

Õhuliikumiskiirus oli väga madal, peaaegu puudulik. Puuduste likvideerimiseks 

tuleks ventilatsioonisüsteemi kontrollida, parandada äratõmmet või vajadusel välja 

ehitada. 

3. Bakalaureusetööst selgus, et uuritavas lasteasutuses on probleeme ruumide 

valgustatusega. Kõikides mõõdetavates ruumides ei olnud piisavalt ühtlane 

valgustatus. Alavalgustatusest sagedamini võib lasteasutuses esineda 

ülevalgustatust. Ühtlase valgustatuse tagamiseks tuleks kontrollida valgusteid ja 

lambipirne ning vastavalt vajadusele paigaldada lisavalgustus või valguse 

vähendamiseks paigaldada süsteem reguleerimaks valgustite tööle lülitamist. 

4. Koolieelse lasteasutuse tualettruumide sisustus vastas nõuetele, välja arvatud 

sõimerühma kätepesuvalamud, mis olid 10 cm kõrgemad kui ette nähtud  

kõrgus 40 cm. Soovituslikult tuleks sõimerühma kätepesuvalamud paigaldada 

sobivale kõrgusele. 

5. Uuritaval lasteasutusel on sissekäigul varikatus ja valgusti, trepil puudus käsipuu. 

Ohutuma sissepääsu tagamiseks tuleks trepile paigaldada sobiliku kõrgusega 

käsipuu. 
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6. Siseruumides kasutatav mööbel vastas mõõtudelt ja arvult laste vajadustele ning 

õigusaktides kehtestatud nõuetele.  

7. Oluliseteks positiivseteks näitajateks uuritavas lasteasutuses olid müratase ja tolmu 

kontsentratsioon. Mõlemad mõõdetud parameetrid vastasid normväärtustele. 

Kokkuvõtvalt saab öelda, et lapse mängu– ja õpikeskkonna kujundamine, selle jälgimine 

aitab kaasa kasvava ja areneva lapse elukvaliteedile. Oluline on lapse ümber olevad 

materjalid ja nende ohutus, ruumis olev sisekliima ja sisekliimat kujundavate tegurite 

optimaalsus. Kvaliteetsed õpi– ja töötingimused varajases kasvueas aitavad hoida lapse 

head tervist ja tagavad lapsele turvalise keskkonna. Suurema osa oma ajast veedab laps 

koolieelses lasteasutuses, mistõttu on ta äärmiselt vastuvõtlik sisekeskkonna teguritele. 

Uuritavas lasteasutuses aitaks normidele vastavust tagada ventilatsiooni välja ehitamine, 

äratõmbe parandamine ning ruumipuuduse lahendamiseks tuleks ruumid ümberpaigutada 

või teha juurdeehitus. Ohutu ja kvaliteetsema sisekeskkonna tagamiseks tuleks täita 

seadusandluses ette antud nõudeid. 
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ASSESSMENT OF INDOOR ENVIRONMENT IN PRESCHOOL CHILD 

CARE INSTITUTION 

 

 

SUMMARY 

 

The aim of the bachelor’s thesis was to analyze the internal environment of a preschool 

child care centre and to control the environment’s accordance to the norms and regulations 

that are written in the law, and from that to give advice on improving the environment. In 

order to achieve the aim, several assignments were completed – the characteristics of the 

problem was discussed, the method of analyzing the problem was created, different 

measurements were taken for assessing the internal environment, the data from the 

measurements was processed and conclusions were made and from the previous, 

suggestions were given to the child care centre for improvement.  For assessing the internal 

environment, the buildings’ size, the rooms’ size and the furnishing was measured to find 

out its accordance to the set norms by the law.  

The methodology of the research composed of two tasks: the photo method and measuring 

and data processing method. The gathered data was aggregated, analyzed and from that 

conclusions and suggestion were made and brought out in this bachelor’s thesis.  

The research showed problems in the area of the playing and sleeping room, dressing room 

and of the main hall. The measured area for the playing and sleeping room was 2,6 m2 per 

child, which is not in accordance to the demands set by the law, where it is 4,0m2 per child. 

The dressing room area was 0,6m2 per child, but by the law it has to be 1,0 m2. The area of 

the main hall was 58,3 m2, but according to the law it should be around 65,0-70 m2.  

There were some internal environment measurements that were not according to the level 

set in the law. They were the amount of carbon dioxide, air temperature, relative humidity, 

velocity of air and lighting. In the law it is set, that in the internal air of rooms in a child 

care centre, it is allowed to have up to 1000 ppm of carbon dioxide leves. From the 

measurements, it turned out to be over the allowed level in six room of the centre. In the 

hall, the levels of carbon dioxide were the smallest. The air temperature levels thatare 
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written in the lawwere higher in six rooms. Only in the playing and sleeping room, the 

average temperature at 1 metre high was according to the set levels. The relative humidity 

was according to the rules only in the dining room. The air velocity was very slow, almost 

deficient. In all the rooms, where measurements were made, there was not an even level of 

lighting. There was a problem of over lighting rather than under-lighting. In the hall, the 

maximum lighting was 1801 lux, which was over the set norm by 300 lux. 

Also the entrance, interior and furniture was assessed according to the law in the preschool 

child care centre. The centre had a roof over the entrance and a lamp, but there was no 

handrail for the stairs. The bathrooms were according to the rules, except the hand washing 

sinks for the room, where the youngest children are. The sinks were 10 cm higher than is 

set in the law. The size and number of furniture per children in group we according to the 

norms in the law.  

In conclusion, it can be said, that child care centers should focus more on creating a good 

environment for children, because they spend most of their time in the child care centre 

and are very sensitive to the internal environment. In the child care centre researched, by 

building a ventilation, fixing the suction problem and solving the room inefficiency 

problem by rearranging rooms or by building extensions, it could be possible to meet the 

set norms. For more secure and high-quality internal environment, the rules and norms set 

by the law have to met. 
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Lisa 1. Mõõturite tehnilised andmed 

Tabel 1.1. Mõõturite tehnilised andmed 
Mõõtur Mõõtepiirkond Mõõtmisviga 
Müramõõtur 
Sound Level Datalogger 
(DVM173SD) 

30...130 dB(A) +/- 1,4 dB 

Süsinikdioksiid (FYA600CO2) 0...2,5% +/- 2% 
Valgustus (FLA 623-VL) 0...26000 lx +/- 10% 
Õhu suhteline niiskus (Almemo D6) 

1) Temperatuur 
2) Niiskus 

 
-20...+80°C 

5...98% 

 
0,2°C 

+/- 1,8% 
Õhuliikumiskiirus TESTO-405V1 0...5 m/s 0...2 m/s 
Spektromeeter 0.23...20.0 µm +/- 10% 
Laser kaugusmõõtja BOSCH DLE50 0,05...50 m +/- 1,5...3,0 mm 
Digitaalne fotokaamera Tehnilised andmed Tehnilised näitajad 

Canon 7D 
Efektiivsed pikslid 20,2 megapikslit 

Sarivõte 
Kuni 8 kaadrit 

sekundis 
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