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1. Kontseptsiooni ülesandepüstitus (Sotsiaalministeeriumi poolt) 

Eesmärk: Luua dementsuse fookusega innovaatiline eakate kodu, mis kannaks 

endas arenduse, piloteerimise ja teenuse osutamise keskuse rolli. Keskus peaks 

looma head näidispraktikat kaasaegsest ja innovaatilisi lahendusi kasutavast 

teenuskohast, toetama teenuste arengut uudsete metoodikate ning lahenduste 

kasutusele võtmisega dementsuse diagnoosiga inimestele suunatud teenustel.   

Eelarve: 1,5 miljonit eurot 

Sihtgrupp: Dementsuse diagnoosiga eakad, eelkõige keerukama raskusastmega, 

kuid loodav maja peaks võimaldama sihtgruppe eristada ja varieerida.  

Põhimõtted ja ootused keskusele ning selle rollile: 

- hoone on ehituslikult kaasaegne ning energiatõhus ja ökoloogilisi aspekte 

järgiv: puhas elukeskkond, säästlik veesüsteem, energiasäästlikud 

materjalid, energiaefektiivsus; 

- keskkond on läbivalt ligipääsetavuse tingimusi arvestav ning loob head 

näidispraktikat ligipääsetavast keskkonnast; 

- kvaliteetne ja toetav teenuseosutamise keskkond, mis arvestab nii kliendi kui 

ka töötaja vajadustega; 

- hoone ja keskkonna ülesehitusel on kasutatud  innovaatilisi IT ja tehnilisi 

lahendusi; 

- keskuses piloteeritakse läbi vahetu teenuseosutamise uusi metoodikaid ning 

innovaatiliste tehnoloogiliste lahenduste kasutatavust; 

- keskus on võimalik üliõpilaste teadustööde tegemise koht ja praktikabaas; 

- keskuse avatus olemasolevate hooldustöötajate täiendõppekeskuseks; 

- keskuse tegevustesse on kaasatud valdkonnas tegelevad organisatsioonid, 

ülikoolid, tehnoloogiaettevõtted jm. 



 

Joonis 1. Innovaatilise eakate maja ülesandepüstitus (Sotsiaalministeerium) 

   



 

2. Sissejuhatus 

Eestis elab hinnanguliselt 21720 dementsusega inimest1, enamasti on nad üle 80-

aasta vanad. Sotsiaalministeeriumi andmetel elas 2018. aastal üldhooldekodudes 

898 dementsuse diagnoosiga isikut. Eelmisel aastal elas dementsusega isikuid 82 

üldhooldusteenust pakkuvas asutuses (Eestis on kokku 166 üldhooldekodu).  

Suure osa hoolekodude füüsiline keskkond, töötajate pädevus ja arv ei toeta 

dementsussündroomiga inimeste hooldust.   

3. Innovaatilise maja sihtgrupp ja asukoht  
 

3.1. Vajadus innovaatilise maja järele 
Innovaatilisel majal (edaspidi keskus) on samaaegselt mitu rolli: see on parimaid 

praktikaid järgiv hooldekodu dementsussündroomiga inimestele; päevahoidu 

pakkuv teenusekeskus samale sihtgrupile ning teenuseid pakkuv keskus 

kogukonnale; kolmandaks on see arendus- ja demokeskus. Kõik osad on 

integreeritud ning toetavad üksteise arengut, kuid neid on võimalik arendada ja 

seda teha eraldiseisvalt.   

 Keskus koondab ja jagab uusi teadmisi, parimaid üldhoolduse praktikad ja 

teraapiaid dementsussündroomiga inimestele, koordineerib arendustegevusi 

ja/või osaleb neis. 

 Keskuse olemasolu tagab kohalikele omavalitsustele ja omastehooldajatele 

võimaluse tutvuda kodus kasutatavate abivahendite, kohanduste 

ja  tehnoloogiatega. Asutused ja teenuseosutajad saavad tutvuda teenuste ja 

sekkumistega, mis on kujundatud vastavalt dementsusega inimeste 

vajadustele, disainipõhimõtete ning abistavate tehnoloogiatega. Seeläbi 

levivad uued lahendused ja parimad praktikad üle Eesti.  

 Keskus on partneriks kõrgkoolidele teadustöö läbiviimisel, 

arendusprojektides ning õppekavade arendusprotsessis. Keskus teeb 

                                                           
1 https://www.alzheimer-europe.org/Policy-in-Practice2/Country-comparisons/2013-The-
prevalence-of-dementia-in-Europe/Estonia/(language)/eng-GB 
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koostööd kõrgkoolide või teaduskeskustega nii tellijana kui partnerina, saab 

osaleda tootearenduses  prototüüpimisel ja testimisel. 

Näitena, Tartu Tervishoiu Kõrgkool osaleb rahvusvahelises projektis "Take 

Care International", mille eesmärgiks on Eestile kohandada ja võtta 

kasutusele nutiseadmele loodud arvutimäng, mis võimaldab nii 

professionaalil kui õppijal simuleerida dementsusega inimeste hooldusega 

seonduvaid aspekte. Innovaatiline kodu saab olla sellistes näitena toodud 

projektides, samuti uuringute läbiviimisel, kõrgkooli partneriks.   

 Õppekavade arendusprotsessis võib asutuse esindaja olla eksperdiks 

kõrgkoolide ja kutsekoolide õppekavade nõukogudes ning teha koostööd 

dementsustemaatiliste ainekavade juhtivate õppejõududega. Asutuse 

personal on kaasatud õppetöösse, jagades õppijatele parimaid praktikaid. 

 Keskuse näol on tegemist üliõpilaste praktikabaasiga ning õppejõudude ja 

spetsialistide stažeerimiskohaga. 

 Demo-maja olemasolu toob eeldatavalt turule uusi teenusepakkujaid ja 

tooteid.  

Samas tuleb uute sekkumiste arendamisel arvestada, et dementsussündroomiga 

inimesed vajavad optimaalset stimulatsiooni ning üheaegselt erinevate uute 

meetodite, tehnoloogiate jms katsetamine ei ole võimalik ning ühele asutusele ei 

saa panna kogu innovatsiooni ja arendustegevuste koormust. Valdkonna stabiilseks 

arenguks on vajalik, et arendustööga tegeletakse ka teistes asutustes ning toetatakse 

kogemuste ja parimate praktikate  jagamist läbi stažeerimisprogrammide, 

koolituste, konverentside ja muude interdistsiplinaarsete informatsiooni jagamise 

võimaluste.   

Innovaatilise maja arendus- ja demokeskus on üks osa Dementsuse 

Kompetentsikeskuse (edaspidi DKK) üle-eestilisest võrgustikust. Keskuse 

tulevikuperspektiiv ja integreeritus DKK-ga peaks edaspidi olema kirjeldatud 

dementsuse riiklikus strateegias.       
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3.2.  Sihtgrupp ja ülesehitus  
Keskuse sihtgrupiks on: 

 dementsusega inimene;  

 dementsusega inimese pereliikmed; 

 kogukond laiemalt (eakad, puudega isikud jt, kes kasutavad kogukonnale 

avatud teenuseid, vabatahtlikud jne.); 

 riigi- ja erasektori organisatsioonid.   

Keskuse kõikide aspektide juures kasutatakse innovaatilisi lahendusi ning 

parimaid praktikaid (vt Lisa 3).  

 

 

Joonis 2. Innovaatilise eakate maja kontseptsiooni osad 

 

Keskus jaguneb:  

 dementsusega eakate kodu (ööpäevaringne teenus) 30-le dementsusega 

inimesele; 
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 kogukonnale avatud teenuste üksus (keskuses pakutavad teenused 

dementsusega inimestele ning nende peredele ning keskuse pädevust 

vajavad väljaspool keskust pakutavad teenused; 

 demo-maja, kus esitletakse dementsussündroomiga inimestele 

mõeldud  abivahendeid (nii asutuses kui kodus kasutamiseks), uuemaid 

tehnoloogiad, tutvustatakse teraapiavõimalusi jms. Demo-majas on 

simulatsioonikeskus, kus igaüks saab tunnetada dementsussündroomiga 

olemist.    

Üksuste poolt pakutavad teenused on integreeritud – st dementsusega eakate kodu 

kasutab kogukonnale avatud teenuste üksuse ja demo-maja teenuseid. Samas on 

võimalus üksusi arendada teineteisest sõltumatult – vastavalt rahalistele 

võimalustele ja paika pandud pikemaajalistele eesmärkidele. Oluline on arvestada 

kõikide eetiliste ja andmekaitseliste põhimõtetega dementsusega inimeste kodu 

teenuste ja tegevuste juures (kodu ei tohi olla läbikäiguhoov ja selle elanik 

katsealune).  

3.3. Innovaatilise maja asukoht 
Innovaatilise maja asukoha juures tuleb arvestada hea ligipääsetavusega (hea 

ühendus erinevate suundade logistikaks ühistranspordiga, parkimise head 

võimalused), eelistatud on tõmbekeskuse lähedus (asukoht suurlinnas või 

väikelinnas), mis suurendab nii teenuseosutajate kui ka teenuse kasutajate arvukust 

ja tagab keskuse suure kasutatavuse erinevate sihtgruppide poolt. Asukoha juures 

tuleb arvestada keskuse laienemisega ajas – ideaalis võiks keskus kasvada 

esimeseks dementsuse külaks Eestis. 

4. Teenused 

Teenuste planeerimisel ja osutamisele lähtutakse kogukonna kaasatuse printsiibist 

ning teenuseid pakutakse nii majasiseselt kui ka väljaspoole maja. 

Näiteks on lisaks hoolekandeteenusele võimalik osutada mitmeid teenuseid, nt 

füsioteraapia, tegevusteraapia, loovteraapiad, psühholoog jne  lähtuvalt kohaliku 

omavalitsuse, kohalike vanemaealiste ja omastehooldajate vajadustest.    
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Teenuste võimaldamiseks (nt päevahoiu teenus, intervallhooldus) pakutakse 

transporditeenust. Võimalikult kaua kodus elamist ning omastehooldajate 

hoolduskoormuse leevendamiseks on dementsusega inimestele 

suunatud  päevakeskus(päevahoid) ning soovitav on osutada intervallhooldust. 

Majas on võimalik läbi tugigruppe ja mälukohvikuid, kus saab psühho-sotsiaalset 

tuge ja ekspertnõuandeid. 

Majas asuvas söökla-kohvikus saab käia einestamas, samuti võib olla  võimalus 

rentida ruumi isiklikeks tähtpäevadeks. Söökla valmistab toidu nii hooldusel 

olevatele eakatele, külastajatele kui ka kodus olevatele inimestele, kellele viiakse 

soe toit koju. Avatud teenuste raames saab külastada raamatukogu, huvialaringe, 

iluteenused, jõusaali, kohvikut jne. Üksuses paikneb ka rehabilitatsioonimeeskond. 

Demo-majas demonstreeritakse toote- ja teenusearendusi. Demo-maja võimaldab 

näidata nutikaid lahendusi ja tooteid ning demode esitlusi nii elanikkonnale kui 

spetsialistidele, kohapeal võimalus läbi viia ka koolitusi.  

Teenuste laiapõhjalisus ning integreeritus kogukonnaga annavad inimesele tema 

elukaare kestel tervisliku seisundi halvenemisel ja ööpäevaringse teenuse järgi 

vajaduse ilmnemisel psühho-sotsiaalse turvatunde. Ööpäevaringne teenuse 

osutamine toimub õendusabi teenusena, kus on keskel kohal ka palliatiivne 

õendusabi. 

Innovaatilise eakate kodu teenused:   

 Iseseisev statsionaarne õendusabi (k.a. palliatiivne ravi) ehk ööpäevaringne 

elamine - järgitakse igakülgselt eetikanõudeid ning klientidele tagatakse 

turvaline ja privaatne elukeskkond; 

 päevakeskus(päevahoid); 

 intervallhooldus; 

 koduõendus (kogukonnale koduteenuse pakkumiseks); 

 tugiisiku teenus; 

 toitlustus (söökla, kohvik, koduköök); 
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 avatud teenused (raamatukogu, ilusalong, jõusaal, huviringid); 

 nõustamisteenused kogukonnale (tugigrupid, mälukohvik, juriidiline ja 

psühholoogiline nõustamine); 

 teraapiad (muusika, tants, loomad, kunst, aiandus, nukud, valgus, 

aroomiteraapia, tunnetusteraapia); 

 rehabilitatsiooniprogrammid 

 demo-maja, kus esitletakse dementsussündroomiga inimestele 

mõeldud  abivahendeid ja tehnoloogiad ning viiakse läbi õppe- ja 

koolitustegevusi.    

5. Personal 

Dementsusega inimestega töötamisel on väga suur läbipõlemise risk, mistõttu on 

personalile vajalikud regulaarsed kovisioonid ja supervisioonid. 

Juhtumianalüüside põhjal on võimalik luua koolitusi teistele dementsusega 

inimestega töötavatele erialaspetsialistidele või omastehooldajatele. 

Innovaatilise dementsusega eakate maja organisatsiooni kultuur, sh personal, on 

üles ehitatud ja kannab järgmisi väärtusi: hoolimine, austus, sõbralikkus, 

inimesekesksus, avatus ja kogemuste vahetamine, õppimine ja professionaalsus.  

Innovaatilise eakate maja personal koosneb:  

 dementsusega inimeste innovaatilise maja juht; 

 hoolduskoordinaator/kvaliteedijuht (eelkõige keskuse klientide hoolduse 

koordineerimine ja hooldustöötajate juhendamine, võimalusel antud 

piirkonna klientide hoolduse ja teenuste korraldamine); 

 demo-maja juht; 

 haldusjuht; 

 õde; 

 sotsiaaltöötaja; 

 hooldustöötajad; 

 toitlustuspersonal; 
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 puhastusteenindajad; 

 tegevusterapeut/loovterapeut/füsioterapeut/huvijuht/tegevusjuhendaja; 

 administraator; 

 autojuht/majandusjuht; 

 arst, psühhiaater, jurist, hingehoidja/tugiisik/pastor, iluteenuste osutajad (ei 

ole põhimeeskonnas).   

6. Sisekujunduse põhimõtted 

Innovaatilise maja ehitamisel ja sisustamisel lähtutakse järgnevatest printsiipidest:  

6.1. Ohutus  
Dementsussõbralikus keskkonnas peaksid turvaelemendid ja tõkked paiknema 

võimalikult märkamatul viisil, kuna need võivad põhjustada dementsusega 

inimeste hulgas ärevust ja depressiooni. 

Sobilik disain kukkumise ennetamiseks on:  

 tugevam valgustus ja kontrastid; 

 kontrastsetes toonides käsipuud; 

 liikumisabivahendid; 

 libisemiskindel põrandakate ilma mustrite ja varjudeta; 

 märgistatud trepiastmed; 

 sobiv tehnoloogia ja kukkumisandurid; 

 libisemiskindlad pinnad tualettruumides, vannitubades jt märgades 

ruumides. 

Vajalikud on sobivad visuaalsed märguanded, et vähendada alatoitumist ja 

dehüdratsiooni (nt viidad söögiala juures, kontrastsetes toonides toidutarvikud, 

joogitopsid, segistid). 

Ohtlikke kemikaale tuleb hoiustada ohutult, nt kasutada kiibiga varustatud uksi. 

Aladesse, kuhu dementsusega inimene ei tohiks minna (nt puhastusruumid, laod 

jne), tuleb luua madala kontrastsusega sissepääsuavad. 
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Hea on kasutada abistavaid viiteid/märke/elemente orienteerumiseks ja tee 

leidmiseks, et vähendada kadumise ja desorienteerumise riski. Sobivad ovaalsed ja 

sõlmekujulised jalgteed, mis võimaldavad liikuda ilma takistusteta.  

Vältida tuleb:  

 mööblit, inventari, ohtlikke vahendeid ja seadmeid, mis võivad põhjustada 

kahju (teravad nurgad, ratastel lahtised esemed, terariistad, kemikaalid jms); 

 mürgiseid taimi. 

Sensoorse (tunnetusliku) visuaalse, auditiivse ja taktiilse stimulatsiooni 

optimaalsel võimaldamisel saab kasutada:  

 seinakleebiseid stimulatsiooni pakkumiseks 2;  

 sensoorikatoa koostamise praktilist juhendmaterjali3; 

 sensoorse stimuleerimise näidisvideot4; 

 piisavat ja olukorrale vastavat valgust ja kontraste (öisel ajal öövalguse 

olemasolu, tegevustubades piisav valgus lugemiseks, orienteerumiseks); 

 tuttavlikku ja kodust keskkonda (mitte-institutsionaalne keskkond); 

 orienteerumise, tee leidmise ja iseseisva liikumise toetamist; 

 loodusesse ja väliskeskkonda ligipääsu tagamist; 

 sõprade, lähedaste ja personaliga koosolemise võimaldamist – head on 

privaatsed sopid, elutoanurgad, eraldi ruum tähtpäevade tähistamiseks; 

 hea nähtavuse ja visuaalse ligipääsu võimaldamist; 

 privaatsuse, väärikuse ja iseseisvuse säilitamist; tähendusrikaste 

tegevustega tegelemise soodustamist; 

 tervisliku toitumise ja hüdratsiooni tagamist arvestades dementsuse 

spetsiifikaga. 

 

                                                           
2 https://www.carehomemurals.co.uk/scenic-murals.html 
3 https://eprints.kingston.ac.uk/30132/1/Jakob-A-29602.pdf/ 
4 https://www.youtube.com/watch?v=Ik96uIcuKxo/ 
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6.2. Valgustus 
Valgustus on ehitusdisaini oluline osa, mis aitab luua visuaalset keskkonda. 

Valgustuse disain aitab eakatele ja vaegnägijatele määratleda ruumi funktsiooni. 

Vastavalt määrusele RT I, 28.03.2014, 29 „Täiskasvanute hoolekandeasutuse 

tervisekaitsenõuded“ planeeritakse ruumidesse piisavalt palju loomulikku valgust.  

Joonis 4. Kunstlik valgustus hoolekandeasutuses (RT I, 28.03.2014, 29) 

Abi-, hoiu- ja hügieeniruumides võib kasutada ka ainult kunstlikku valgustust. 

Kunstlik valgustus peab tagama normile vastava ühtlase ja hajutatud valgustatuse. 

Magamistoas peab olema voodi juures kohtvalgustus. 

Innovaatilise maja aknad on kõrged, et tagada piisav loomulik valgus siseruumides, 

kuid planeeritud tavapärasest madalamale, et ratastoolis kliendid saaksid 

loomulikul viisil aknast välja vaadata. 

Dementsusega inimestel kaob oskus kasutada iseseisvalt lülitit, mistõttu peaks 

koridoride, tualettide ja duširuumide valgus sisse ja välja lülituma automaatselt. 

Valgustussüsteemi automaatika peab võimaldama öist hämarat valgust, mis aitab 

tagada ööpäevase rütmi, kuid sealjuures aitab öisel ajal ennetada kukkumist ja leida 

tualett. Lülitid peaksid olema valgustatud ja kontrastsetes toonides. 

Oluline on tagada valguse ühtlus, et vältida varjude või peegelduse teket. 

Igapäevategevuste sooritamise toetamiseks on vajalik toimingupaika suunatud 

valgust. 
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6.3. Helid 
Dementsusega inimestel esinevad raskused eristada üheaegselt saadud sensoorseid 

stimulatsioone, tekib segadustunne. Müra levikut on oluline takistada aias, 

söögitoas (nt televiisori või raadio mängimine, personali vestlus söömise ajal segab 

keskendumist), tegevustoas. Samuti põhjustab segadust ja keskendumisraskust 

suure ruumi kaja või rahvarohke keskkond. Klientide magamistoad peaksid olema 

helikindlad, et võimalik probleemne käitumine ei kostuks kaaselanike 

magamistubadesse. Vältida tuleks ebavajalikke andureid ja häireid (näiteks 

äiresignaalid, mis kostuvad üle kogu maja või koridori. Soovituslik kasutada häiret, 

mis läheb personaliruumi või töötaja telefonile). 

Väikesemõõtmelised saalid ja päevaruumid aitavad vähendada liigset 

stimulatsiooni. 

6.4. Värvid 
Dementsusega inimese jaoks kaob järk-järgult kontrast erinevate värvide vahel 

ning väheneb visuaalne tajumine, mis võib põhjustada keskkonnast vale arusaamist 

või hallutsinatsioone. Orienteerumise ja igapäevaelu tegevuste toetamiseks on 

vajalik kasutada kontrastsetes toonides viitasid, silte, tegevusvahendeid, 

disainielemente. Näiteks punased prill-lauad, loputuskasti nupud, tugikäepidemed, 

prügikastid, padjad, taldrikud, joogitopsid jne. Vältida tuleks kollakaid ja 

pastelseid värvitoone. 

Soovitatavad on kontrastsed toidunõud söömistoimingu lihtsustamiseks5.

 

                                                           
5 https://dailycaring.com/innovative-eating-utensils-for-alzheimers 
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6.5. Sildid ja viidad 
Dementsusega inimesed ei suuda meenutada sihtkohta, kuhu nad minna soovivad. 

Lühimälu probleemide tõttu on raskendatud teekonnal valikute tegemine (nt 

kõhklused, kuhu poole liikuda), suunataju ja õige suuna säilitamine, tekkinud 

olukorras õige tee leidmine või alternatiivse tee ettekujutamine, samuti tagasi 

alguspunkti liikumine. Liikumisel on probleemiks ka keskendumine või  

tähelepanu hoidmine tegevusel. Sildid peaksid olema kontrastsed ja üheti 

mõistetavad, kuna dementsuse süvenedes kaob võime eristada asjakohast infot 

ebavajalikust ning saadud infot töödelda (nt ruumis objektide lokaliseerimine, 

taustast eristamine, sügavuse tajumine). 

Iseseisvuse säilitamiseks on oluline märgistada dementsusega inimese 

magamistuba talle omase pildi, kleebise või detailiga ning nimesildiga. 

Magamistoad ja tualetid peaksid olema ühisruumidest tulles kergesti leitavad (nt 

suure kontrastse sildiga).  

Infostendid elutoas, ühisruumides:  aasta, aastaaeg, kuupäev, kellaaeg, ilmaolusid 

väljendavad piktogrammid, seintel suured kellad. Orientiirideks sobivad ka 

kunstiteosed ja objektid, mis annavad positiivseid emotsioone. Need tuleb 

paigutada nähtavalt, toetades valguse ja värvi kontrastiga.  

Soovituslik on 

kasutada fototapeeti 

ustel, kust sisenemine 

pole dementsusega 

inimestele lubatud, 

nn peidetud uksed.  
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Personali- ja tehnoruumid on varustatud kiibiga lukustussüsteemi ja isesulguvate 

ustega. 

Sisekujunduses ja ruumide sisustamisel tuleks kasutada järgmisi elemente:  

 kontrastsed kleebised ustel ja seintel6; 

 tegevust pakkuvad kleebised tegevusnurkade loomiseks7,  oluline on tagada 

ka ajastutruud esemed tegevuseks vastavalt kleebisel märgitud kohale; 

 loomad hoolitsusvajaduse ja üksilduse vähendamiseks 8;  

 orienteerumist toetavad seinakleebised9; 

 Alzheimeri innovaatilised kellad10.  

Olulisemad disaini printsiibid on detailsemalt kirjeldatud lisas 2 (Disaini 

printsiibid). 

7. Abivahendid ja tehnoloogia 

7.1. Liikumisabivahendid 

 ratastoolid; 

 Comfort ratastoolid; 

 rulaatorid; 

 kõrged tugiraamid; 

 kargud; 

 kõnnikepid;  

 jalutuskepid. 

7.2. Hooldusabivahendid 

 funktsionaalsed voodid; 

 libilinad ja libilauad;  

 tõstukid;  

                                                           
6 https://www.allianzassistancehealthcare.com.au/betterliving-orientation-signage 
7 https://www.carehomemurals.co.uk/shop-front-murals.html 
8 https://joyforall.com/ 
9 https://www.carehomemurals.co.uk/ 
10 https://www.amazon.com/DayClox-Original-Digital-Calendar-Non-
Abbreviated/dp/B00L1XCBSO 
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 lingud;  

 potitoolid;  

 mähkmed;  

 dušitoolid;  

 pesuraamid. 

7.3. Turvalisust tagavad abivahendid 

 kukkumisandurid – kukkumisanduriga matt voodi ääres, tualetis, võimalusel 

kõikides kohtades, kus kogu aeg ei ole võimalik personalil kukkumist 

koheselt märgata; 

 geriaatrilised toolid; 

 raskustekid11;   

 GPS-seadmed12 (spetsiaalne GPS süsteem tallatugedele ohutuse tagamiseks 

ja eksimise vältimiseks13; 

 ukseandurid – märguanne turvalisest tsoonist lahkumisel; 

 kaamerad koridorides; 

 kohaloleku ja terviseandmete sensorid madratsitel14; 

 targa kodu lahendused turvalisuse tagamiseks15; 

 innovaatilised ja turvalised funktsionaalvoodid, tugitoolid16; 

 virtuaalreaalsuse seadmed; 

 robotloomad; 

 ise väljalülituvad elektriseadmed; 

 dementsusega inimestele disainitud õdede abikutsungisüsteem17; 

                                                           
11 https://uneruno.com/ 
12 https://everon.net/ 
13 : http://www.possum.co.uk/products/smart-sole/ 
14 https://www.emfitqs.com/solutions/sleep-research/ 
15 https://www.emfitqs.com/solutions/sleep-research/ 
16 https://www.groupe-ahf.fr/retirement-homes/?lang=en 

17 https://www.aurum79.co.uk/  
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 tegevuspadjad probleemse käitumise vältimiseks ja käelise tegevuse 

soodustamiseks.  

7.4. Identiteeti, väärikust säilitavad abivahendid 

 alternatiivsed meetodid põlledele18 väärikuse ja iseseisvuse tagamiseks19; 

 väärikad pükskostüümid20 lahtiriietumise vältimiseks avalikus ruumis või 

muu probleemse käitumise vältimiseks; 

 innovaatilised nööbid21 riiete isikustamiseks väärikuse ja identiteedi 

säilitamise eesmärgil. 

8. Maja planeering 

Maja planeerimisel lähtutakse määrusest RT I, 28.03.2014, 29 „Täiskasvanute 

hoolekandeasutuse tervisekaitsenõuded“ ning  määrusest RT I, 31.05.2018, 55 

“Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele”.  

Maja projekteerimisel tuleb lähtuda järgmistest alustest:  

 Korruselisus: kas 1-kordne + keldrikorrus või 2-kordne, arvestusega, et 

esimesel korrusel elavad dementsusega inimesed ning teisel korrusel 

paiknevad erinevad teenused (ka avatud teenused kogukonnaliikmetele). 

 Maja on planeeritud nii, et tekib  klaaskatusega sisehoov, majas on 

„ringliiklus“, mis vähendab dementsusega inimeste ärevust ning jätab 

vabaduse ringi liikuda ilma takistusteta.  

 Maja on valgusküllane ja piisava naturaalse valgusega.  

 Majas on palju avaraid soppe (mida saab kasutada erinevateks 

teematubadeks – avatud elutubadeks). 

 Majas on tagatud igakülgne ligipääsetavus, nt lift ja kaldteed. 

                                                           
18 https://www.caredesigns.co.uk/clothing-protectors/tabard-bibs/ 
19 https://www.caredesigns.co.uk/clothing-protectors/pashmina-scarf-clothing-protector/ 
20 https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=UriYEkH0FRA 
21https://fixxon.co.uk/name-labels-care-homes/  
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 Majas kasutatakse energiasäästlikke lahendusi (nt küttesüsteem, elekter 

ja vesi). 

 Magamistoad on enamuses 1-kohalised, 2-kohalisi magamistube on 

maksimaalselt 4 (abielupaaridele, sugulastele).  

8.1. Elu- ja pesuruumid 
Magamistuba koos tualettruumiga 

Majas paikneb 22 ühekohalist ja 4 

kahekohalist magamistuba. 

Magamistoas on statsionaarselt 

funktsionaalne voodi, riidekapp 

(seest valgustatud), tugitool, tool, 

väike ümmargune laud ning öökapp. 

Mööbel võib olla valmistatud 

eritellimusel, arvestades 

dementsusega inimeste vajadusi 

(ümarad ääred, kontrastid, valgustus, 

lihtsus). Klienti ning tema 

perekonnaliikmeid julgustatakse toa 

sisustamisel osalema  ning täitma 

selle  kodust pärit elementidega, et 

tekiks võimalikult sarnane miljöö inimese koduga. Soovi korral on võimalik 

asendada ka olemasolev mööbel isiklikuga.  
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Aknad on piklikud (asetsevad madalamal kui tavalised aknad), mis tagavad 

ratastoolis või voodis oleval inimesel võimaluse vaadata aknast mugavalt välja. 

Tualetid peaksid olema dementsusega inimese jaoks visuaalselt nähtavad, 

ideaaljuhul inimese voodi juurest. 

Tualetti saab vajadusel saab 

eraldada nt kardinaga või spetsiaalse 

lükanduksega. Oluline on, et 

inimene näeb oma toas olles 

tualetipotti, et seda kergesti üles 

leida. WC juurde kuulub ka 

kraanikauss. Vesi kraanides, samuti 

tualetipoti loputusvesi on 

automatiseeritud (et kraanid ei jääks 

jooksma ning tualetipotis oleks 

tagatud puhtus).  WC prill-laud ja 

ning käetoed on kontrastsetes 

värvides võrreldes ülejäänud 

elementidega. Voodipesu on ühevärviline, vältima peaks suuri mustreid, mis teatud 

dementsust tekitavate haiguste puhul võivad tekitada hallutsinatsioone.     

Toas on televiisor, raadio, väike külmkapp ning perekonnaliikmetega suhtlust 

võimaldavad innovaatilised abivahendid turvalise (nt 

päeva olulisemaid tegevusi meeldetuletavad ja perega 
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kontaktis olemist võimaldavad turvalise tahvelarvuti kujul suhtlusekraanid22, 

dementsusega inimestele mõeldud lauatelefon vms).  

 

Põrandakate on varustatud kukkumisanduritega. 

Vooditel on andurid, mis on ühenduses personali 

arvutivõrgu jälgimissüsteemiga23 (andurid, 

millega võimaldatakse jälgida inimese 

südametööd, tema magamis- ja ärkveloleku aegu 

jne).    

Magamistoa aknad on isesulguvad ja -avanevad 

(avanemise ja sulgumise temperatuuri saab 

reguleerida).   

 

Elutuba 

Majas paiknevad hajutatult avatud (ilma usteta) vähemalt neli eraldi paiknevat 

õdusat elutoanurka, mis moodustavad koridoris sinna liikudes iseseisva üksuse. 

Igas elutoas on võimalik 

vaadata televiisorit, olemas 

on raamatud. Elutoad on 

sisustatud teemapõhiselt, 

lähtudes dementsusega 

inimestele sobivatest 

aktiveerivatest tegevustest: 

(1) instrumendid 

muusikaga tegelemiseks24; 

                                                           
22https://hooli.ee/?fbclid=IwAR18ZLtirZByGqEAlohzgLSZ28P1YVnzUpkLoBAxXO0Tp5z1
bYDL6z4suDM  
23 https://www.emfit.com/emfit-mm-seizure-movement-monitor 
24 Pilt https://www.notarohomes.co.uk/care-home/cedar-lodge-limes/cedar-lodge-music-
lounge/ 
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(2) lastetoanurk (nt jalutuskäru, nukud); 

 

 

 (3) remonditööde nurk (nt tegelusplaadid, kus on võimalik kruvikeerajaga keerata, 

ehitusmaterjalid; tööpink);  

(4) mälestustenurk (suur peegel, ehted, mõned 

kaunid kleidid, retroajastule iseloomulikud 

esemed) 25.  

Kõikides nn elutubades on valmidus viia läbi 

tegevusi kognitsiooni toetamiseks, grupi- ja 

individuaaltööks ja muudeks tegevusteks.  

                                                           
25 Pilt https://warrengrovegarden.blogspot.com/2011/04/most-romantic-tearoom-ever.html 
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Koridor 

Koridor on ruumikas ning tagatud on 

liikumine kanderaami ja 

ratastoolidega. Koridorist hargnevad 

erinevad elutoad. Koridoris asub 

bussipeatus koos pingiga, üks osa 

koridorist kujutab tänavat. Liikudes 

koridoris tekib tunne, et tegemist on 

väikese külaga26,27,28. 

  

Duširuum  

Kaks duširuumi on sisustatud funktsionaalse vanni ja abivahenditega. 

Saun ja pesumaja 

Eraldi paiknev invakohandatud kompleks, kus saavad teenust osta ka 

kogukonnaliikmed. Pesuruumides on olemas dušitool, libisemiskindel 

põrandapind, tugikäepidemd seintel ning piisavalt ruumi ratastooliga 

                                                           
26 Pilt https://www.carehome.co.uk/news/article.cfm/id/1567011/designing-dementia-friendly-
care-homes 
27 Pilt https://inhabitat.com/assisted-living-home-replicates-a-friendly-american-neighborhood-
to-help-treat-patient-memory-loss/ 
28 https://lanternlifestyle.com/virtual-tour/ 
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manööverdamiseks. Pesupesemine toimub nii eakate kodu klientidele kui on 

avatud ka kodus elavatele eakatele (sh võiks see olla koduhoolduse osutamisel 

üheks teenuse komponendi võimaluseks). 

8.2. Ühised ruumid  
Multifunktsionaalne saal 

Majas on võimalus korraldada ühisüritusi nõnda, et kõik mahuksid ühte ruumi. 

Saali seinad on liigendseintega ning neist on võimalik moodustada 2-3 

eraldiseisvat ruumi (tegevusteraapiaks või grupitöödeks). Samuti on võimalik seal 

teha esitlusi ja teabepäevi asutuse külastajatele.   

Avatud (kodu)köök ja söögituba  

Avatud (kodu)köök ja söögituba moodustavad terviku. Koduköök on jaotatud 

kaheks, millest üks osa on avatud klientidele, seal toimub kokandusega seotud 

tegevusteraapia ning seda saavad kasutada kliendid ja lähedased. Teine osa, kus 

toitu valmistatakse, on ainult personalile.  

Kahe osa vahel on teeninduslett.  Söögitoas 

on suuremad ümmargused lauad ning mõned 

2-4 kohalised lauad. Söögitoas einestavad 

kliendid koos personaliga. Söögilaudu ja 

diivanilaudu, mille peal on võimalik ka süüa, 

võiks olla ka mujal maja elutoasoppides, kus 

oleks sel juhul võimalus külla tulnud perel 

koos privaatsemalt einestada või kasutada 

elutoasoppe vajadusel 

multifunktsionaalsemalt. 
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Söökla-kohvik 

29 

Söökla, mis on avatud kõigile kogukonnaliikmetele ning kus saavad käia soovi 

korral söömas ka kliendid ja lähedased. Sööklas toimub ka einete valmispanemine 

eakatekodus elavatele inimestele, kes on voodis või kes ei saa oma tervisliku 

seisundi tõttu minna sööklasse). Ühe sopistusena on kohvikunurk, kus on võimalus 

osta kohvi ja suupisteid ning veeta aega. Söökla-kohvikus toimuvad suuremad 

üritused koos kogukonnaliikmetega. 

Külaliste tuba 

Tuba, kus saavad vajadusel ööbida kaugemalt tulnud lähedased, ning kus on 

võimalik väiksema seltskonnaga privaatselt aega veeta. 

Palvela 

Võimalus läbi viia jumalateenistusi, käia palvetamas-mõtisklemas, jätta hüvasti 

manalateele läinud lähedasega.  

                                                           
29 Pilt https://www.puhkaeestis.ee/et/kohvik-supelsaksad 
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Ilusalong  

Ratastooliga igakülgselt ligipääsetav. Pediküüri ja juuksuri tool võimaldab 

ratastooli kasutajal siirduda spetsiaalsele toolile. 

8.3. Personali- ja abiruumid  
 

Protseduuride tuba ja õe ruum 

Õe ja hoolduspersonali nurk on avatud, sealsamas lähedal on sissepääs õe ruumi ja 

protseduuride tuppa. 

Individuaalteenuste ruumid 

Individuaalteenuste ruumid on mõeldud tegevusterapeudi ja füsioterapeudi 

teenuste läbiviimiseks. 

Koosolekute ruum 

Avatud kontori lähedal paiknev koosolekute ruum, mida saab kasutada töötajatega 

koosolekuteks, supervisioonideks, kovisoonideks, samuti vestlusteks lähedastega. 

Avatud kontor personalile 

Integreeritud teenuste osutamiseks ning efektiivse kommunikatsiooni tagamiseks 

on avatud kontor, kus paiknevad töölauad. 

Abiruumid  

Abiruumid küttesüsteemile, majas kasutatavate tarvikute, abivahendite, toidu jm 

vajadusel ladustamiseks. 

8.4. Vaba aja veetmise kohad  
Lisaks raamatute laenutamisele mõeldud ka nt lugemistundide läbiviimiseks, 

ürituste läbiviimiseks (kohtumised kirjanikega jne).  

Huviringide ruumid peaksid olema privaatsed ja helikindlad, mis võimaldab 

vaikuses keskenduda ühele tegevusele. Oluline on ratastooliga ligipääsetavus. 

Olenevalt huviringist, on vajadus pesta käsi või töövahendeid, st huviringide 

ruumis peab olema kraanikauss, samuti riiulid ja tegelusvahendid. Üheks huviringi 

ruumiks on ka jõusaal, kus saab läbi viia ka inimese füüsilist võimekust säilitavaid 

ja parandavaid tegevusi.    
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Ilusalong, raamatukogu, ja huviringide ruumid on mõeldud ka 

kogukonnaliikmetele.  

9. Päevahoid 

Päevahoiu osa loomisel majas tuleb arvesse võtta järgmist:  

 ruumid on ligipääsetavad (lift, laiad ukseavad, ilma lävepakkudeta) ja 

eraldatud üldhooldusteenuse alast; 

 sisekujunduses on kasutatud lihtsasti pestavaid materjale; 

 kööginurk toidu ja sooja joogi valmistamiseks; 

 päevakeskuse ruumidest on mugav minna juuksuri jt teenuste ruumidesse; 

 päevakeskus on kodune ning seal on erinevad toad, mis on sisustatud 

tuttavate ja ajastule vastavate tähendusrikaste esemetega; 

 voodid, turvalised tugitoolid puhkamiseks, lõunauinakuks; 

 tegelusvahendid, koolitatud tegevusjuhendajad (kasutavad õigeid 

suhtlusmeetodeid, tegevused on suunatud dementsusega inimeste 

ressursside ja huvide, harjumustega arvestades, samuti lähtuvalt 

dementsusega inimese haiguse faasist); 

 kindel päevarütm ja tegevused aja sisustamiseks, kognitiivsete ja 

psühhosotsiaalsete võimete säilitamiseks; 

 transpordi olemasolu päevakeskusesse ja tagasi; 

 paindlikud kellaajad arvestades lähedaste tööpäeva pikkust. 

 võimalus minna vabalt õue turvalisse aeda. 

10.  Demo-maja 

Demo-maja on eraldiseisev osa ööpäevaringsest eakate kodust (eraldi 

sissepääsuga, teises „tiivas“ ning tagatud on eakate kodus elavate elanike turvalisus 

ja privaatsus – arvestatud on, et demo-maja külalised ei näe maja akendest 

dementsusega elanike majaosa aeda jne). Demo-majas on erinevad NÄIDIStoad 

dementsusega inimestele kohandatud abivahendite, mööbli, nutikate lahenduste jm 



 30 

demonstreerimiseks ning koolitusruumid õppeasutustele, spetsialistidele jt 

koolituste läbiviimiseks.  

Demo-maja peaks aga olema esinduslik ja kaasaegne dementsussündroomiga 

inimestele sobiliku keskkonna nö näitusemaja ja olemasolevate abivahendite ja 

nutikate lahenduste praktiline õppebaas koos koolitusruumidega.   

11. Aed 

Aed on maja ümbruses ning sisehoovis (kui maja on planeeritud selliselt, et tekib 

katusega sisehoov). Maja ümbruse aed on turvaline õues olemise võimalus 

kõikidele majas elavatele dementsusega inimestele ning personalile. Aed 

planeeritakse selliselt, et dementsusega inimene saab võimaluse igal ajahetkel ise 

õue minna. Aias on piisavalt tegevust ning aia planeerimisel on arvestatud ka 

sellega, et seal on mõnus olla koos külla tulevate peredega ning võimalus läbi viia  

kontserte jm tegevusi. Aeda on lihtne maja elutoast või tubadest pääseda ning aia 

sõlmkohtade paiknemisel on samuti arvestatud maja oluliste ruumidega (aed kui 

maja laiendus – võimalus tavategevusi läbi viia värskes õhus).   

 aias on jalgteede võrgustik, mis on sõlme või ringi/ovaali kujuga, mis tagab 

selle, et kõndides jõutakse samasse punkti tagasi, kust teele mindi; 

 pergolad ja ronitaimed võivad pakkuda põhjust ja võimalust peatumiseks 

ning puhkamiseks. Et iga jalgtee meelitaks inimest edasi liikuma, peaks 

need pakkuma piisavalt maamärke, milleks on tuttavad aiaelemendid: pink, 

bussipeatus, postkast, lipuvarras vm mälestusteraapia õue-elemendid (nt 

piimapukk, mesilastaru, kaevu käsipump jm);  

 kõikide teede juures tuleb arvestada liikumispuudega, rajad ja teekatted 

peavad olema libisemiskindlad, liikumise abistamiseks kasutatakse 

võimalusel käsipuid (kindlasti treppidest liikumisel). Teede, radade, aeda 

ligipääsetavuse juures on arvestatud ratastoolide jm liikumisvahenditega 

(kargud, funktsionaalvoodiga õue viimise võimalus); 

 aias on terviserada (võimaluse ja abivahenditega läbi viia kõnniteraapiat); 

 õueala on hästi valgustatud; 
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 varjualused-paviljonid õues, võimalusel kuur, garaaž vm ehitis 

tegevuste(teraapiate) läbiviimiseks; 

 lauad, toolid ja grillimisnurk – võimalus õueala kasutada söömiseks ja 

peredega koosviibimiseks; 

 kanade ja/või jäneste majake (loomateraapia); 

 kõrgendatud istutuskastid taimedele; 

 õunapuud ja marjapõõsad; 

 kiiged ja laste mänguplats (peredega koosviibimiseks, võimalus 

lapselastega mängida); 

 õue-ala on piiritletud aiaga (tagab inimeste turvalisuse, kui on tahe ära 

minna ja suur eksimise risk), kuid see on varjatud hekkide ja taimedega; 

 õueala turvalisus võib olla tagatud ka elektrooniliste abivahenditega (nt 

GPS andurid vm lahendused, mis annavad märku, kui keegi õuealalt 

väljub); 

 õueala taimestik on nauditav ka majast seest vaadates – taimede valikul on 

arvestatud kõikide aastaaegadega.   

Aia projekteerimistingimused ja erinevad aiatüübid on täpsemalt kirjeldatud lisas 

1 (Haljasalad dementsusega inimestele). 

11.1. Parkimisplats 
Õue kujundamisel tuleb arvestada autode-busside parkimisega. Kuna lisaks eakate 

kodule on kompleksis ka kogukonnale avatud teenused ning demo-maja 

koolitusruumidega, siis parkimisvajadus on lisaks autodele ka bussidel. Parkimine 

peaks paiknema selliselt, et ei ole otsest vaadet ööpäevaringselt eakate kodus 

elavate inimeste õueosale.  
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12. Lisad 
Lisa 1. Haljasalad dementsusega inimestele 

Lisa 2.  Disaini printsiibid 

Lisa 3. Parimad praktikad ja näited dementsuse küladest 

 

 

 

 

 


