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Koolieelse lasteasutuse keskkonna ohutuse ja turvalisuse hindamiskriteeriumid.                                                                              Täiendamisel                                                                      

 

Maidla Kooli lasteasutuse (edaspidi LA) rühmade riskianalüüs*  

 

 I etapp II etapp III etapp   

Kesk- 

konna  

liik 

Nr Hindamiskriteerium 
Ja

h 
Ei Oht 

Riskitas

e 
Selgitus  

M
a
a

-a
la
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ä
lj

a
sp

o
o
l 

la
st

ea
su

tu
st

 

    

1. 

Läheduses puudub veekogu, tiik või kraav   X 

   Uppumisoht 

 Madal (I 

tase) 

 Veekogusid ei ole 

territooriumil. Läheduses 

Purtse jõgi. 

2. 

Lasteasutus ei külgne suure liiklustihedusega tänava 

ja/või (maan)teega 

 

 X  Löögioht 

 Keskmi

ne (I 

tase) 

 LA asub maantee ääres, on 

piiratud aiaga.  

3. 

On olemas parkimisplats autodele, et laste 

kohaletoomine ja kojuviimine oleks turvaline 

 X 

   Löögioht 

 Madal 

(II tase) 

 Parkimisplats on 

lasteasutuse taga, eemal 

sõiduteest. Parklat 

kasutavad ainult kooli 

töötajad ja lapsevanemad, 

kes toovad õpilasi kooli või 

lasteasutusse.  

4. 
On paigaldatud liiklusmärk „Lapsed teel” ja tänaval on 

markeeritud ülekäigukoht 

 X 

   Löögioht 

 Madal 

(II tase) Ülekäigurada märgitud 

5. 

On paigaldatud kiirusepiirangu märgid ja/või nn lamav 

politseinik, mis asub noortekeskuse juures. 

  

X   Löögioht 

 Keskmi

ne (I 

tase) 

Kiirusepiirang on 

märgitud, nn lamavat 

politseiniku ei ole 
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6. 

Läheduses puudub mürarikas, ohtlikke aineid ja 

kemikaale töötlev ettevõte või mõni muu elu ning tervist 

ohustav saasteallikas 

 X 

   

 Madal (I 

tase)  Saasteallikaid ei ole. 

7. 

Liiklus lasteasutuse ümber on turvaline  X 

   

 Madal (I 

tase)  Liiklus on turvaline. 

L
a
st

ea
su

tu
se

 m
a
a

-a
la

 

8. 
Maa-ala on piiratud tugeva piirdeaiaga või piisavalt 

tiheda hekiga 

X  

   

 Madal (I 

tase) 

 Maaala on piiratud tugeva 

ja kõrge aiaga. 

9. 
Piirdeaed on vähemalt 1 m kõrge ja ei paku võimalusi 

ronimiseks 

 X 

   

 Madal (I 

tase) 

 Piirdeaial ronimisvõimalus 

puudub 

10. 
Suure liiklustihedusega tänavaga külgnev piirdeaed on 

vähemalt 1,4 m kõrge 

 X 

  

 Madal (I 

tase) 

Aed on kõrgem kui 1,4 

meetrit.  

11. 

Piirdeaial puuduvad augud ja vahed, kust laps saaks läbi 

pugeda 

 X 

   

 Madal (I 

tase)(II 

tase?) 

 Aial ei ole auke, on 

väravakoht. 

Aia konstruktsiooni 

vahedesse mahub 

väiksemate laste pea- 

õpetajate pidev kontroll  

12. 
Aia ja maapinna vaheline ruum ei ületa 10 cm  X 

   

 Madal (I 

tase)  Aiad on betoonalustel 

13. 

Laste õuesoleku ajal on aiaväravad suletud  X 

   

 Madal (I 

tase) 

 Mänguväljaku ümber olev 

aed on väravaga avatav, 

väraval silt „Palun sulgege 

värav“ 

 

14. 
Väravad on varustatud sulgur- või lukumehhanismiga, 

mida laps ei saa avada 

 X 

  Kadumisoht 

 Madal 

(II tase) 

Lapsed on õues ainult koos 

õpetaja järelvalve all 
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15. 

Soovimatute isikute (nt joobes, agressiivsed või 

asotsiaalse eluviisiga isikud) juurdepääs lasteasutuse 

maa-alale on takistatud 

  

 X Konfliktioht 

 Keskmi

ne (I 

tase) Takistatud ei ole. 

16. 
Maa-ala kasutamine lemmikloomade jalutamiskohana on 

välistatud 

 X 

   Nakkusoht 

 Madal 

(II tase)   Ligipääs territooriumile 

17. 

Jäätmete käitlemise koht asub ning jäätmete äravedu 

toimub mänguväljakust ohutus kauguses 

 X 

   Nakkusoht 

 Madal (I 

tase) 

 Jäätmete kogumine ja 

äravedu toimub asutuse 

territooriumi kaugeimas 

nurgas.  

18. 

Maa-ala teed on aukudeta  X 

  Traumaoht 

 Madal (I 

tase) 

 Kõnniteed on kiviparketist 

ja muud teed on ka 

aukudeta. 

19. 
Maa-ala on korrastatud ja muru niidetud  X 

   Traumaoht 

 Madal (I 

tase) 

Teenust osutab MTÜ 

Maidla Mõisa Arendus 

20. 
Jäised teed on liivatatud  X 

   Traumaoht 

 Madal (I 

tase) 

 Teenust osutab MTÜ 

Maidla Mõisa Arendus 

21. 

Lume ja jääpurikate räästalt kukkumine on välistatud   

X   Traumaoht 

 Keskmi

ne  (I 

tase) 

Katusel on lumetõkked.  

Vajadusel lisatakse 

ohutuslindid. 

22. 
Haljastuses on kasutatud ainult ohutuid ja 

mittemürgiseid taimi 

 X 

   Mürgistusoht 

 Madal (I 

tase) 

 Teenust osutab MTÜ 

Maidla Mõisa Arendus 

23. 
On olemas välisvalgustus  X 

   Traumaoht 

 Madal (I 

tase)   

24. 

Maa-ala korrashoiuks kasutatavad tööriistad, seadmed ja 

masinad, nagu muruniiduk, hekikäärid, labidas, asuvad 

lastele kättesaamatus kohas 

 

 X 

   Traumaoht 

 Madal (I 

tase) 

 Teenust osutab MTÜ 

Maidla Mõisa Arendus ja 

tööriistad asuvad eraldi 

seisvas majas  
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25. 

Laste juurdepääs välibasseinile, vihmavee kogumise 

nõule ja muudele veeanumatele või veekogudele on ilma 

järelevalveta välistatud  

 

 X 

   Uppumisoht 

 Madal (I 

tase)  Õuealal veekogusid ei ole.  

26. 

Puuriidad, ehitusvahendid jm maa-alale ladustatud 

materjalid on ladustatud turvaliselt 

 X 

   Muljumisoht 

 Madal (I 

tase) 

 Puuriitasid ja 

ehitusmaterjale 

territooriumil ei ole 

27. 
Mängu- ja spordivahendid vastavad laste eale ja kasvule 

ning on turvalised 

 X 

   Traumaoht 

 Madal (I 

tase) 

 Kasutatavad vahendid on 

eakohased. 

28. 

Mänguväljaku atraktsioonide vahekaugus on vähemalt 

1,5–2 m 

 X 

   Traumaoht 

 Madal (I 

tase) 

 Mänguväljaku 

projekteerimisel on 

nõuetega arvestatud. 

29. 

Mänguväljaku vahendite (ronimisvahendid, kiiged, 

liumäed, ronilad jm) alune pind on kaetud 40 cm paksuse 

liivakihiga või muu lööki summutava materjaliga 

(puidulaastud, turvamatid, tartaankate jm) 

 X 

  

 Põrutus- ja 

traumaoht 

 Madal (I 

tase)  Vastab nõuetele 

30. 
Liumägede redelid on varustatud käsipuudega  X 

   Traumaoht 

 Madal (I 

tase)   

31. 
Mänguväljaku vahendid (nt karussellid, batuudid jm) on 

turvaliste piiretega 

 X 

  

Traumaoht 
 Madal (I 

tase)   

32. 

Redelite pulgad ja astmed on võrdsete vahedega, 

mittelibedad ja kindlalt fikseeritud (ei pöörle) 

 X 

  

Traumaoht 

 Madal 

(II tase) 

 Vihma ja külma korral on 

mänguvahendid libedad, 

õpetajad  teadlikud 

33. 
Mänguväljaku vahendite puitosad on terved ja pindudeta  X 

  

Traumaoht  Madal (I 

tase)  Korras 

34. 
Kiikede ülesriputamiseks kasutatavad ketid on 

galvaniseeritud ja lühikeste lülidega 

 X 

  

Traumaoht  Madal (I 

tase)  Vastutaja paigaldaja firma 
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35. 

Ketiavade maksimaalava on 8,6 mm igas suunas, v.a 

ühenduskohtades, kus see on üle 12 mm või alla 8,6 mm 

 

 X 

  

Traumaoht 

 Madal (I 

tase)  Vastutaja paigaldaja firma  

36. 

Spordi- ja mänguvahendid on ehitatud nii, et vahenditel 

ei ole võimalikke ohuallikaid, sh pilusid või V-kujulisi 

avasid, esiletungivaid osi ja võlle ning pöörlevaid osi, 

millesse riietuse osad võiksid takerduda 

 

 X 

  

Traumaoht 

 Madal (I 

tase)   

37. 

Mänguväljakul kasutatakse selliseid vahendeid (tunnelid, 

mängumajad jm), kuhu vajaduse korral on lapse 

abistamiseks tagatud täiskasvanute juurdepääs 

 X 

  Traumaoht 

 Madal (I 

tase)   

38. 

Liumäed, rippkiiged, rõngad, trapetsid, köied jt 

samalaadsed risttala külge kinnitatavad mänguasjad on 

turvalised (kontrollida pinguteid, kinnitusi, ankruid jne) 

 

 X 

   

 Madal (I 

tase)   

39. 
Mänguvahendite paigutus tagab õuealal vaba ja ohutu 

liikumise 

 X 

   

 Madal (I 

tase)  Vastutaja Kalle Lipp 

40. 

Mänguväljaku vahendid on ehitatud nii, et nende pea või 

jalad ees läbimisel ei teki üheski avas pea ega kaela 

takerdumisohtu 

 

 X 

   

 Madal (I 

tase)  Õpetajate pidev järelvalve 

41. 
Liiva vahetatakse liivakastis regulaarselt   X 

  Nakkusoht 

 Madal (I 

tase) 

 Vastutaja Kalle Lipp 1 

kord aastas 

42. 
Liivakastid kaetakse pärast mängimist sobiva kattega  X 

  Nakkusoht 

 Madal (I 

tase) Teostab õpetaja 
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43. 

Alla 3 a vanuste laste trepid ja kaldteed on varustatud 

käsipuudega alates esimesest astmest 

 X 

   Traumaoht 

 Madal (I 

tase) 

 Toestus olemas alates 

esimesest astmest nii 

välistrepil kui ka liumäe 

trepil (sõimerühm kasutab 

ainult madalat liumäge)  

44. 
Kanalisatsiooniluugid on suletud  X 

   Kukkumisoht 

 Madal (I 

tase)  Õpetajad teadlikud 

45. 
Majaga külgnev tuletõrjeredel on varustatud 

kaitsepiirdega ning ei võimalda lastel sellele ronida 

 X 

   Kukkumisoht 

 Madal (I 

tase)  Vastab nõuetele 

  46. 

Regulaarselt tehakse mänguväljaku vahendite visuaalset 

tavaülevaatust, töökindlusülevaatust ja korralist 

põhiülevaatust  

 

 X 

    

 Madal (I 

tase) 

Mänguväljaku raamatut 

täidetakse iga nädal, 

täidavad rühmaõpetajad. 

S
is

ek
es

k
k
o
n

d
 

47. 

Siseviimistluses kasutatavad materjalid on ohutud, 

nõuetekohased ja vastavad tootja poolt ettenähtud 

kasutusotstarbele 

 X 

   Mürgistusoht 

 Madal (I 

tase)  Korras 

48. 
Põrand on ohtlike kallakuteta ja mittelibe  X 

   Kukkumisoht 

 Madal 

(II tase) Korras 

49. 

Ruumide põrandakattematerjalid on ohutud  X 

   Mürgistusoht 

 Madal (I 

tase) 

Ruumide koristus vastavalt 

koristusjuhendile, kindla 

libisemiskindla tallaga 

jalanõud, koostöö 

lapsevanematega, 

rühmareeglid 

50. 

Vaibad on mittelibisevad  X 

   Kukkumisoht 

 Madal (I 

tase) 

 Rühmas 1 ilma libisemist 

takistava aluseta vaip, 

kinnitatud põrandale 

nurkadest, kahepoolse 

tugeva teibiga 
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51. 

Alla 3-aastastele lastele on paigutatud trepile 

juurdepääsu takistav kaitse või tagatud laste järelevalve 

 

 X 

   Kukkumisoht 

 Madal (I 

tase) 

 Lastele on tagatud 

järelevalve 

52. 

Trepid on varustatud käsipuudega, mis on paigaldatud 

nii lastele kui ka täiskasvanutele sobivale kõrgusele 

 X 

    

 Madal (I 

tase) 

 Trepil liigutakse ainult 

ühes suunas korraga, 

õpetajate järelvalve 

53. 
Trepiastmed on mittelibedad  X 

   Kukkumisoht 

 Madal (I 

tase)  Karastatud pinnad 

54. 
Libedate trepiastmete servadele on kleebitud 

libisemisvastased ribad 

 X 

    

 Madal (I 

tase) Korras 

55. 
Välisuks sulgub turvaliselt või on varustatud 

sulgurmehhanismiga, mis ei lase uksel järsult sulguda 

 X 

  Muljumisoht 

 Madal (I 

tase) Fiksaatorid olemas 

56. 
Välisuks on varustatud lukustusmehhanismiga, mida laps 

ei saa ise avada 

 X 

  Kadumisoht 

 Madal (I 

tase)  Korras 

57. 
Aknad on lastele ohutud  X 

  Traumaoht 

 Madal (I 

tase)  Korras 

58. 

Tuulutusakendel on turvaketid, fiksaatorid vm 

mehhanismid, mis lukustavad akna avatud olekus 

(tuulutusasendis 8–10 cm) 

 

 X 

  

Traumaoht 

 Madal (I 

tase) 

 Projektis ei ole avamist 

ette nähtud 

59. 

Ruumides on aknakatete nöörid lastele kättesaamatus 

kohas 

 

 X 

  

Traumaoht 

 Madal (I 

tase) 

 On kättesaadavad, 

õpetajate järelvalve 

60. 

Ruumide uksed on klaasideta või purunemiskindlast 

klaasist 

 

 X 

  

Traumaoht 

 Madal (I 

tase)  Kontroll ja järelvalve 

61. 
Klaasuksed, ukseklaasid ja põrandani ulatuvad 

klaasaknad on ohutud (turvaklaasiga) 

 X 

  

Traumaoht 
 Madal (I 

tase) 

 Õpetajate järelvalve, 

rühmareeglid 
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62. 

Klaasuksed, ukseklaasid ning põrandani ulatuvad 

klaasaknad on lapse kõrguselt varustatud kaitsega või 

lapse silmade kõrguselt nähtavalt märgistatud 

 X 

   Traumaoht 

 Madal (I 

tase)  On märgistatud 

63. 
Peeglid on kinnitatud seintele nii ülemisest kui ka 

alumisest servast 

 X 

   Traumaoht 

 Madal (I 

tase)  Peegli küljed on lahti 

64. 

Riiulid ja kapid on kinnitatud või on nende 

ümberkukkumine välistatud 

 X 

   Muljumisoht 

 Madal (I 

tase) 

 Kapid on omavahel 

ühendatud ja kinnitatud 

seina külge 

65. 

Kappide kergesti avanevad uksed ja sahtlid on 

varustatud lukkudega, et väikelaps neist haarates kuklale 

ei kukuks  

 X 

  Kukkumisoht 

 Madal (I 

tase) 

 Lukke pole, pidev 

õpetajate järelvalve 

66. 

Sisustuse paigutus ruumis tagab vaba ja ohutu liikumise 

 

 X 

   

 Madal (I 

tase) 

  MÖÖBEL ON 

MÄRGISTATUD, 

õpetajate järelvalve 

67. 
Etteulatuvad teravad nurgad on varustatud 

ümaraservaliste turvaliistudega 

 X 

  Traumaoht 

 Madal (I 

tase)  Korras 

68. 
Mööbliesemete ja radiaatorite nurgad on mitteteravad 

või muudetud ohutuks 

 X 

  Traumaoht 

 Madal (I 

tase) 

 Lasteasutuse uues majas 

on põrandaküte. 

69. 
Saalis, võimlas või rühmaruumis asuvate 

ronimisvahendite all on võimlemismatid 

 X 

   Kukkumisoht 

 Madal (I 

tase) 

 Rühmaruumis vahendid 

puuduvad 

70. 
Võimla aknad ja lambid on varustatud kaitsevõrega X  

   

 Madal (I 

tase) Korras 

71. 

Rühmaruumi kööginurgas on elektripliidi ülemises osas 

kaitseriba, praeahju lukustus ja võimalus lülitada plaat 

pealülitist välja 

 X 

   Puudub 

 Madal (I 

tase) 

Rühmaruumis pliite ei ole. 

Toitlustamist korraldab 

MTÜ Maidla Mõisa 

Arendus 
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72. 

Teravad köögiriistad (noad, kahvlid, käärid jm) on 

lastele kättesaamatus kohas 

 X 

  

 Lõikevigastus

te oht 

 Madal (I 

tase) 

Vastutajad õpetajad ja 

õpetaja abid 

Lastel puudub juurdepääs 

terariistadele 

73. 
Tehnilised vahendid (kohvimasin, keedukann jm 

elektriseadmed) on lastele kättesaamatus kohas 

 X 

   Põletusoht 

 Madal (I 

tase) 

Vastutajad õpetajad ja 

õpetaja abid 

74. 

Puhastusained (v.a kätepesuseep), puhastusvahendid jt 

kemikaalid asuvad lukustatavas kapis, puhastusruumis 

või muus lastele kättesaamatus kohas 

 X 

  Mürgistusoht 

 Madal (I 

tase) 

 Olemas lukustatavad  

kapid, kus hoitakse, 

koristusvahendeid, 

vastutaja õpetaja abi 

75. 

Ravimeid ja olmekeemiat hoitakse originaalpakendites  

 

 X 

   Mürgistusjuht 

 Madal (I 

tase) 

 Asuvad lukustatud 

ruumides. Lasteaias ei anta 

ravimeid väljaarvatud 

erijuhtudel (Maidla Kooli 

kodukord) 

76. 

Olemas on esmaabivahendid, nt elektrooniline 

kraadiklaas, haavapuhastusvahendid, sidemed, plaastrid, 

kummikindad, rõhkside, külmakott. Teisel korrusel on 

haige lapse tuba. 

 X 

    

 Madal (I 

tase) 

 Asuvad rühmaruumides ja 

kapp on märgistatud. 

77. 
Pesemiseks sobiv veetemperatuur on tagatud tehniliste 

vahendite või järelevalvega 

 X 

  Põletusoht 

 Madal (I 

tase)  Majandus järelvalve 

78. 
WC- ja vannitoaukse lukku on võimalik avada ka 

väljastpoolt 

 X 

    

 Madal (I 

tase)  Ustel puudub lukustus 

79. 

Pesuruumi põrand on mittelibisevast materjalist 

 

 X 

  Kukkumisoht 

 Madal (I 

tase) 

Põranda märgpesu toimub 

vastavalt päevakavale ja 

koristustööde juhendile, 

vastutaja õpetaja abi 
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80. 

Lastele on võimaldatud eakohane ja turvaline 

magamiskoht 

 X 

  

 Kukkumisoht 

traumaoht 

 Madal 

(II tase) 

liitrühm 

(I tase- 

sõimerüh

m) 

 Liitrühma voodid 5 

kordsed õpetajate 

järelvalve 

81. 
Rippuvad toataimed on paigutatud nii, et lastel ei ole 

võimalik neid aluselt või riiulilt endale peale tõmmata 

 X 

   Löögioht 

 Madal (I 

tase)  Puuduvad 

82. 
Suured lillepotid jm rasked esemed asuvad põrandal või 

kindlal alusel 

 X 

   Löögioht 

 Madal (I 

tase) Kindlal alusel 

83. 
Toataimed on mittemürgised ja ohutud  X 

   Mürgistusoht 

 Madal (I 

tase)  Mürgiseid lilli ei ole 

84. 
Tehnilised vahendid ja nende elektrijuhtmed on terved ja 

kontrollitud 

 X 

    

 Madal (I 

tase)  Majandus järelvalve 

85. 
Elektrijuhtmed on paigutatud turvaliselt ja ei takista 

ruumis liikumist 

 X 

  

 Kukkumisoht 

 

 Madal (I 

tase)  Ei takista 

86. 

Pistikupesad (ka pikendusjuhtmel) on kaetud 

lapsekindlate kaitsetega või asuvad lastele kättesaamatul 

kõrgusel 

 X 

  Põletusoht 

 Madal 

(II tase)  Õpetajate järelvalve 

87. 
Ruumidesse on paigaldatud suitsuandur või muu 

tulekahju signalisatsioonisüsteem 

 X 

   

 Madal (I 

tase) 

 Automaatne 

tuletõrjesignalisatsioon 

88. 
Tulekahjusignalisatsioon on kontrollitud ja hooldatud  X 

    

 Madal (I 

tase)  Vastutaja Kalle Lipp 

89. 
Köögis on olemas kustutustekk ja personal oskab seda 

kasutada 

 X 

    

 Madal (I 

tase) Köök asub teises majas.   

90. 
Olemas on tulekustutid  X 

    

 Madal (I 

tase) 

 Olemas vastutab Kalle 

Lipp 
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91. 
Tulekustutid asuvad kergesti kättesaadavas kohas  X 

   

 Madal (I 

tase)  Rühmaruumides 

92. 
Tulekustutid on kontrollitud ja hooldatud  X 

  

 Madal (I 

tase)  Vastutaja Kalle Lipp 

93. 

Personal oskab tulekustuteid kasutada  X 

   

 Madal (I 

tase) 

 Tuleohutuskoolitus igal 

õppeaastal. 

 

94. 

Tikud ja muud tulesüütamisvahendid on lastele 

kättesaamatus kohas 

 

 X 

  Põletusoht 

 Madal (I 

tase) 

 Tulesüütamisvahendeid ei 

ole rühmaruumides 

95. 

Tulekahju korral tegutsemise plaan on koostatud. Plaan 

koosneb  juhistest ja skeemist 

 X 

   

 Madal (I 

tase) 

 Majandus järelvalve, 

skeem asub liitrühmades 

tulekustutite juures 

96. 
Evakuatsiooniõppus korraldatakse vähemalt üks kord 

aastas 

 X 

   

 Madal (I 

tase)  Majandus järelvalve 

97. 
Evakuatsiooniplaanis ettenähtud väljumisteed ja 

trepikojad on vaba ligipääsuga 

 X 

    

 Madal (I 

tase)  Majandus järelvalve 

  98. 
Välisust on võimalik seestpoolt avada pöördnupust  X 

    

 Madal (I 

tase)   

  99. 

Telefoniside on tagatud  X 

    

 Madal (I 

tase) 

 Teadete tahvlil liitrühma 

õpetajate ja direktori 

kontaktandmed 

Rõõmupesa: 5302 1661 

Õnnetriinud: 33 59 785 

  100. 
Telefoni lähedal on tähtsad telefoninumbrid (hädaabi, 

lapsevanemad jm) 

 X 

   

 Madal (I 

tase) 

 Rühma päevikus  

lapsevanemate andmed 

  101. 

Personal on teadlik, kuidas käituda lapse kadumise 

korral 

 

 X 

    

 Madal (I 

tase) 

 Teatame direktorile 

Rühma kollektiiv hakkab 

last otsima,  tagades teiste 
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laste järelvalve. 

Kriisiolukorra plaan 

olemas. 

  102. 
Personal on läbinud esmaabikursused  X 

    

 Madal (I 

tase) 

 Kõik õpetajad on koolituse 

läbinud. 

  103. 
Personal oskab anda lastele esmaabi  X 

   

 Madal (I 

tase) 

 Kõik õpetajad on koolituse 

läbinud. 

  104. 

Võõraste omavoliline pääs asutuse ruumidesse on 

välditud 

  

X 

 Konfliktioht, 

nakkusoht 

 Keskmi

ne  (I 

tase) 

 Vajadusel saavad kõik 

isikud majja tulla, peauksel 

fonolukk. 

M
ä
n

g
u

-,
 õ

p
p
e-

 j
a
 s

p
o

rd
iv

a
h

en
d

id
 

105. 

Erivanuseliste laste mängu ajal on tagatud, et pisidetaile 

sisaldavad mänguvahendid ei sattu väikelaste kätte  

 X 

   Lämbumisoht 

 Madal (I 

tase) 

( Liit)rühma õpetaja ja 

õpetaja abi koostöö ja  

järelvalve , päevakava 

106. 
Mänguasjad on disaini, konstruktsiooni ja materjali 

poolest ohutud 

 X 

    

 Madal (I 

tase) 

 Mänguasjad on lapse 

vanusele sobivad 

107. 
Kasutusel on ainult terved mängu-, õppe- ja 

spordivahendid 

 X 

  Lõikeoht 

 Madal (I 

tase)  Õpetajate järelvalve 

108. 

Tagatud on mängu-, õppe- ja spordivahendite regulaarne 

kontroll, korrastamine, parandamine ja puhastamine 

 

 X 

  

Nakkusoht, 

traumaoht 

 Madal (I 

tase) 

 Mänguasjade pesemine 

igal nädalal, 

spordivahendite 

uuendamine, 

õppevahendite soetamine 

ja loomine. 

te
rv

is
ek

a
sv

a
tu

s 
ja

 –

k
ä
it

u
m

in
e 109. 

Lasteasutuse tervisekasvatuse valdkondade hulka kuulub 

ka ohutus ja turvalisus 

 X 

   

 Madal (I 

tase) 

 Õppekavas on 

tervisekasvatus, 

igapäevane teavitustöö 

110. 

Lapsi õpetatakse erinevaid ohte tundma ja vältima  X 

    

 Madal (I 

tase) 

  Õppekava, tegevuskava, 

nädalaplaanid 

 Teavitustöö- teadlikkuse 

tõstmine. 
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111. 

Lapsi õpetatakse potentsiaalsete ohuteguritega õigesti 

ümber käima ja ohtlikus olukorras käituma 

 X 

    

 Madal (I 

tase) 

 Teavitustöö- teadlikkuse 

tõstmine. 

Veeohutuskoolitus, politsei 

ja tuletõrje 

112. 

Lastele õpetatakse kelgutamise, suusatamise ja 

uisutamise tehnikat ning nende tegevustega seotud 

ohtude vältimist 

 

 X 

   Traumaoht 

 Madal (I 

tase)* 

Nädalakavas suunatud ja 

järelvalvatud tegevus 

liikumisõpetaja ja 

rühmaõpetajad 

113. 
Õppekavasse kuulub liiklusõpetus 

 

 X 

   

 Madal (I 

tase) 

 Koolil on liiklusväljak, 

suunatud ja järelvalvatud 

tegevus, liikumisõpetaja ja 

rühmaõpetajad 

114. 

Õpetajad ja õpetajaabid teavad, kuidas liikuda koos 

lastega ohutult väljaspool lasteaeda (nad on läbinud laste 

rühmasaatja koolituse) 

 

  

X  

Madal (II 

tase) 

Läbida rühma saatja 

koolitus kõigil õpetajatel 

2015-16 õppeaastal  

115. 
Lapsed kannavad jalg- või tõukerattaga sõites kiivrit, mis 

vastab lapse kasvule ja pea ümbermõõdule 

 X 

   Traumaoht 

 Madal (I 

tase)  Koostöö lapsevanematega 

116. 

Rulluiskudega sõites kannavad lapsed kiivrit, põlve-, 

küünarnuki- ja randmekaitsmeid 

 

 X 

  Traumaoht 

 Madal (I 

tase) 

 järelvalvatud tegevus 

liikumisõpetaja ja 

rühmaõpetajad 

117. 
Personal kannab jalgrattaga sõites kiivrit 

 

 X 

   Traumaoht 

 Madal (I 

tase)  Kannab 

118. 
Lapsed kannavad pimeda ajal helkurit 

 

 X 

   Löögioht 

 Madal (I 

tase) 

Koostöö lapsevanematega, 

teavitustöö, Maidla Kool 

on jaganud helkureid 

lastele. 

119. 

Väljaspool lasteasutuse maa-ala liikudes kannavad 

lapsed ning õpetajad ja õpetajaabid helkurveste 

 

 X 

  Löögioht 

 Madal 

(II tase) 

Helkurvestid on lastel, 

õpetajatel ei ole 

Helkurvestid olemas 
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120. 
Lapsed kannavad libisemiskindla tallaga ja kindlalt jalas 

püsivaid jalanõusid 

 X 

  

 Kukkumisoht, 

traumaoht 

 Madal 

(II tase) 

Teavitamine, koostöö 

lapsevanematega 

121. Personal kannab pimeda ajal helkurit 

 

 X 

   Löögioht 

 Madal 

(II tase) 

Kannab, Maidla Kooli 

helkurid jagatud 

töötajatele.  

122. 
Kuumadel suvepäevadel kannavad lapsed õues kergeid 

peakatteid 

 X 

  

Ülekuumenem

isoht 

 Madal 

(II tase) 

Koostöö lapsevanematega, 

Õpetajate järelvalve 

123. 

Õpetajad teevad koostööd lapsevanemaga tagamaks 

lastel tervisliku ja ohutu riietuse (nt üleriietel ei ole pikki 

nööre, aasasid, takerduvat salli) 

 X 

   Lämbumisoht 

 Madal (I 

tase) Koostöö lapsevanematega 

 124. 

Lasteasutuses on bassein.  X 

 Uppumisoht 

Madal  

(II tase) 

Koolitused 

Liikumisõpetaja, 

rühmaõpetajad, õpetaja 

abid,lapsevanemad 

 125. 

Basseini kasutamisel  lähtutakse  kehtestatud 

tervisekaitsenõuetest  

X 

 Nakkusoht 

Madal  

(II tase) 

Vastutab direktor, rühmade 

õpetajad, majandusjuhataja 

 126. 

Lapsed viibivad basseiniruumis ainult täiskasvanud 

saatjatega. 

X 

 Uppumisoht 

Madal  

(II tase) 

Basseini kasutamisel on 

lastega vähemalt kaks 

täiskasvanut 10 lapse kohta 

 

*Riskianalüüsi koostamisel kasutatud  juhendmaterjali  „Vigastuste ennetamine ja turvalisuse edendamine koolieelses lasteasutuses“ lisa 1. 

Väljaandja: Tervise Arengu Instituut, 2010 Koostaja: Liana Varava 

 


