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Sisukord

1. Sissejuhatus

Eesti Vabariigi põhiseadus on koostatud veendumuses, et kõik
Eesti kodanikud ja riigi külalised on võrdsed ning kedagi ei
tohi diskrimineerida ega väärikust alandaval moel kohelda.
Eraldi (§ 34) on selles välja toodud, et igaühel, kes viibib
seaduslikult Eestis, on õigus vabalt liikuda ja elukohta valida.
Kuigi põhiseadus peaks olema kogu siinse elukorralduse
alus, oleme täna sunnitud tõdema, et liigagi paljude inimeste
liikumisvabadus on Eestis keskkonnas olevate takistuste tõttu
olulisel määral piiratud. See määr on tihti nii suur, et mõjub
diskrimineerivalt ning väärikust alandavalt.

probleemi leevendada. Juhendmaterjali koostamist rahastati Euroopa Sotsiaalfondi raamprogrammi “Töölesaamist
toetavad hoolekandemeetmed 2010–2013” vahenditest.
Eesti Arhitektide Liit, Eesti Disainikeskus ja Eesti Kunstiakadeemia peavad sellise juhendmaterjali kogumi tellimist
Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse poolt erakordselt
oluliseks sammuks Eesti avaliku ruumi kujundamise printsiipide täiendamisel. Oleme olukorras, kus Eesti rahvastik
vananeb sarnaselt kogu arenenud maailmaga erakordse
kiirusega ning kus seni on meie ühiskonna erivajadustega inimeste probleemidele äärmiselt vähe tähelepanu pööratud.

Kuigi avalik arvamus kipub piiratud liikumisvabadust seostama väga väikese inimrühmaga, puudutab see tegelikult
palju rohkemaid. Keskkonnakohanduste abil või, veelgi
parem, ligipääsetavuse ja kaasamise printsiipide järgi
misega juba keskkonna planeerimisfaasis muutub meie
kõigi, mitte ainult liikumisraskustega inimeste liikumine
mugavamaks, tervislikumaks ning kvaliteetsemaks.

Loodame, et valminud juhendmaterjal aitab täita suurt
tühimikku keskkonnakujundajate töölaual. Teise lähte
kohana tuleb välja tuua, et tänaste tegutsevate keskkonna
tellijate, ehitajate, aga ka arhitektide, disainerite ja projekteerijate erialane ettevalmistus on katnud käsitletavat
teemat vähesemal määral, kui tegelik tänapäeva elukvaliteet nõuab. Probleemi olulisus motiveeris koonduma kolm
Eesti selle valdkonna arendamise eest vastutavat institutsiooni, kes moodustasid eriala spetsialistidest laiapõhjalise
meeskonna käesoleva juhendmaterjali koostamiseks.

Tulenevalt eeltoodust tellis Astangu Kutserehabilitatsiooni
Keskus juhendmaterjali “Kõiki kaasava elukeskkonna
kavandamine ja loomine” koostamise, et keskkonna telli
jaid, arendajaid, planeerijaid ja kujundajaid harides aidata
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Juhendmaterjali koostamise muutis väga mahukaks selle
suunatus väga erineva tausta ja eelteadmistega spetsia
listidele – arendajad, ehitajad, kohaliku omavalitsuse
spetsialistid, arhitektid, disainerid jne. Loodud praktilise
juhendmaterjali eesmärk on anda universaalse disaini
põhimõtete abil vastuseid ja rakendusvõimalusi kõigile
nimetatud keskkonna kujundamises osalevatele spetsialistidele. Juhendmaterjal pakub selleks inspiratsiooni ning
lahendusi erinevatele probleemidele ja tutvustab eri inimgruppide vajadusi arvestava elukeskkonna kavandamise ja
rajamise parimaid praktikaid.

Kasutajakeskne lähenemine tagab probleemide vaadel
davuse inimkeskselt, mitte valmis objekti keskselt. Seetõttu annab juhendmaterjal ka ülevaate inimeste äärmus
likematest võimetest ja suutlikkusest. Juhendmaterjali
koostades peeti oluliseks erivajadustega inimeste probleemide kirjeldamist eraldi keskkonna lahendustest. See peaks
inspireerima võimalike lahenduste paljususele, mida
loomingulised k
 ollektiivid saaksid kasutada vastavalt
loodava keskkonna vajadustele ja funktsioonidele.
Valminud materjal kuulub Astangu Kutserehabilitatsiooni
Keskusele, kelle huvides on seda levitada nii laialt kui võimalik. Arvestades valdkonna eripära, arendatavaid tehnoloogiad,
materjale ja tooteid ning ka ajakohastuvat seadusandlust,
on meeskond veendunud, et juhendmaterjal vajab jooksvat
täiendamist. Koostöös tellijaga loodame materjali järgnevatel
aastatel vastavalt vajadusele ka uuendada.

Juhendmaterjali koostamisel lähtuti eeskätt kahest peamisest printsiibist: universaalne või kaasav disain (ingl. keeles
vastavalt universal design ja inclusive design) ja kasutajakeskne disain (user-centred design). Universaalse ja kaasava
disaini rakendamise eesmärk on saavutada tulemus, kus on
arvestatud võimalikult paljudele inimestele ligipääsetavate
keskkondade loomist. Kaasava disaini printsiibi puhul on
lisaks ligipääsetavusele eriti oluline ka erinevate sotsiaalsete inimgruppide kaasamine ühiskondlikku ellu.

Kaasava elukeskkonna juhendmaterjal
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JUHENDMATERJALI KOOSTAMISE
METOODIKA

Kasutajakeskne lähenemine tagab probleemide vaadeldavuse
inimkeskselt, mitte valmis objekti keskselt ning lisab juhendmaterjali sisule ülevaate erivajadustega inimeste võimetest ja
suutlikkusest.

Juhendmaterjali koostamiseks teostati erineva füüsilise ja
vaimse suutlikkusega inimgruppide uuring, et täpsustada
juhendmaterjali ulatus ning fookused.

Olemasoleva materjali analüüs
• Eestis kehtivate normide ja määruste
kaardistamine ja struktureerimine;
• teiste riikide kogemuste kaardistamine ja analüüs;
• Eestis olemasolevate lahenduste
kaardistamine ja analüüs;
• erialase kirjanduse sisuanalüüs.

Uuringu otsesed eesmärgid:
1. Defineerida erivajadustega inimeste profiilid,
millele juhendmaterjal keskendub.
2. Kaardistada erivajadustega inimeste
probleemid ja kitsaskohad tänapäeva Eesti
avalikus ruumis toimetulekul.

Kvalitatiivsed intervjuud
• sihtgrupi esindajatega;
• ekspertidega;
• fookusgrupiga.

3. Kaardistada erivajadustega inimeste vajadused
ja nende ootused elukeskkonnale.
4. Kaardistustulemusi analüüsides teha
ettepanekud juhendmaterjali sisendiks.

Intervjuud salvestati ning transkribeeriti info töötlemiseks.
Vaatlused: sihtgrupi toimetulek keskkonnas

Uuringu meetodid
Uuringus rakendatakse kaasava disaini printsiipi, et tagada
võimalikult paljude inimgruppide vajadustele vastavalt kujun
datud ning võrdseid võimalusi pakkuvat elukeskkonda, mis
innustab ühiskonna liikmeid olema aktiivsed keskkonna
kasutajad ning ühiskonnaelust osavõtjad.

Kaasava elukeskkonna juhendmaterjal

Sihtgrupi jälgimine eri keskkondades ja tegevustes
nii koos salvestusvahendiga kui ilma.
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Uuringu andmeid analüüsides otsustati kasutada teema
inimlikustamiseks persoonasid ehk näidiskasutajaid
samastumisvõimaluste ja empaatia tekitamiseks juhend
materjali kasutajate hulgas. Välja töötati kuus persoonat, kes
esindavad erinevaid kasutajate sihtrühmi. Uuringu raames
kogutud teave ja tulemused on väga mahukad ning kokkuhoiu
huvides ei ole kõike käesolevale materjalile lisatud.
Töö asjakohasuse saavutamiseks ja tagasiside saamiseks
kutsuti koostamise perioodil kahel korral kokku teemaga
seotud eri valdkondade esindajatest koosnev peegeldusgrupp.
Peegeldusg rupi koosolekud toimusid 16. septembril ja
16. novembril 2011. a. Kogutud tagasisidet analüüsiti ning
tehtud ettepanekud võeti arvesse.

Kaasava elukeskkonna juhendmaterjal
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2. Mõttesuunad ja ülddefinitsioonid

Kaasav disain (ingl inclusive design; kasutusel ka analoogse
tähendusega terminid universaalne disain universal design,
disain kõigile design for all) ei ole oma olemuselt uus disainivaldkond ega eraldi disaini eriala, vaid spetsiaalne lähenemisviis kujundamisele ja projekteerimisele, kus loojad võtavad
arvesse võimalikult laia kasutajategrupi vajadusi ja huve,
olenemata kasutaja east või võimetest. Tegemist on laiatarbe
kaupade, keskkondade, hoonete ja teenuste disainiga, mille
tulemus on ilma kohandusteta kasutatav ja ligipääsetav nii
paljudele inimestele kui võimalik ja mõistlik. Rahuldades nii
nende inimeste vajadusi, kellele toote või keskkonna kasutamine oli probleemne või võimatu, parandab kaasav disain
kasutuskogemust ka kõigil teistel. Lihtsustatult öeldes on
kaasav disain parem disain.[1]

nõudmisi, kui seda on alanenud toimetulekuvõimega
isikute suhtes rakendatav ligipääsetavuse mõiste. Kui puudega
inimestele on ligipääsetavuse küsimust võimalik lahendada
erimeetmetega, siis kaasava disaini puhul peab lahendus vastama kõikide kasutajate vajadustele. Disaini või kujundamise
all peetakse silmas kõikide keskkonna kujundamisega seotud tööprotsesside ühist nimetajat. Siia alla käib ühiskonna
planeerimine, ruumiline planeerimine, arhitektuur, ehitus,
tootearendus ja nii edasi.
Rahvastik koosneb inimestest, kellel on väga erinevad võimed
ja oskused, kogemused, soovid ning arvamused. Väga paljud
organisatsioonid juba teevad turu- ja kasutajauuringuid, mis
õigel ajal, õige fookusega ja sobiva disaini raamistikus läbiviiduna võivad anda väärtuslikku lisa probleemide ja võimaluste mõistmisele. Laialt on levinud arvamus, et keegi on kas
sügava puudega või täiesti terve, kuid tegelikkuses on nendevaheliste võimaluste skaala kõigis ühiskondades väga lai.
Sellise kvantitatiivse rahvastiku statistika mõistmine võib
anda väärtuslikku sisendit disainiotsuste langetamisel. Iga
disainiprotsessi jooksul langetatud otsus mõjutab kasutatavust ja tarbijate rahulolu. Kaasava disaini printsiipide rakendamise eesmärgiks on nii funktsionaalsus, kasutatavus,
ihaldusväärsus kui ka majanduslik tasuvus.[2]

Kaasava disaini rakendamise peamine eesmärk on tagada
teistega võrdsed võimalused ning võrdne ühiskonnas osalemine neile inimestele, kes on piiratud toimetulekuvõimega,
eemaldades olemasolevad tõkked ning takistades uute tõkete
tekkimist.* Mõiste universaalne disain kätkeb endas uut laadi
mõtlemist, kuna esitab võrdsete võimaluste osas kõrgemaid
* Mõistega “piiratud toimetulek” või “toimetulekulangus” peetakse silmas kehaosa
või keha füüsilise või vaimse toime kadu, tõrget või muul moel alanenud toimet.
“Puue” tekib, kui üksikisiku vajaduste ja teda ümbritseva keskkonna kujunduse
või funktsiooni vahel pole kooskõla. Peamine väljakutse on tagada täielik kaasatus
ning võrdsed võimalused läbi ühiskonna kujunduse. (Väljavõte NOU 2005:8
Võrdsus ja ligipääsetavus ja NOU 2001:22 Kasutajast kodanikuni).

Kaasava elukeskkonna juhendmaterjal
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Kaasav disain ei ole lihtsalt tööetapp, mida saaks lisada
disainiprotsessile, ega ühe spetsiifilise oskuse või võimekuse
vähenemise kompenseerimine. Philipsi 2004. aastal teostatud uuring tõi välja, et kahel kolmandikul elanikkonnast on
raskusi tehnoloogiliste toodete kasutamisel.[3] Tehnoloogiatoote kasutamine oli lihtne vaid kolmandikule kõigist 1500st
uuritust, liigagi paljudes tekitas see frustratsiooni või oli toote
kasutamine põhjendamatult keeruline. Kaasav disain on süsteemne ja terviklik lähenemine kogu kujundus- ja arendus
protsessile läbi väga laia kasutajateringi vajaduste arvestamise ning selle tulemuseks on ihaldusväärsed ja rahuldust
pakkuvad laiatarbekaubad.[2]

Kaasava elukeskkonna juhendmaterjal

Kaasava disaini arengu algfaasiks võib pidada eelmise sajandi
keskpaigas tekkinud takistustevaba (barrier-free) ning ligi
pääsetava (accessible) ehitise või keskkonna projekteerimise
nõudeid. Tänaseks on mõistetud, et ainult ligipääsust jääb
väheks ning oluline on teenuse tarbimine ning ühiskonnaelus
osalemise tagamine. Seetõttu on ka eestikeelse mõistena
kaasav disain märksa paremini eesmärke kattev.
Kaasava disainiga paralleelselt on arenenud disainimeetod
kasutajakeskne disain (user-centred design), mille keskmes on
inimene ehk kasutaja uue idee arendamisfaasist kuni toote
utiliseerimiseni. Kuigi selle meetodi puhul on fookus inimestel, arvestatakse arendusprotsessi raames ka teisi näitajaid, nt
majanduslikke, tehnoloogilisi jne. Kasutajakesksel ja kaasaval
disainil on mitmeid omavahel kattuvaid eesmärke ja väljundeid, mistõttu tutvustab käesoleva juhendmaterjali disainimeetodite peatükk kaasava disainiga haakuvaid teemasid
täpsemalt.
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Kaasav elukeskkond peab järgima järgmisi printsiipe:

Et saavutada kaasava keskkonna kujundamisel parimaid
tulemusi, rõhutatakse seitsme faktori rakendamise
olulisust:

• austus – keskkond peab austama kõiki erinevaid
kasutajaid, keegi ei tohi tunda end väljajäetuna
ning kõigil peab olema sellele ligipääs;

1. otsustajate kaasatus;
2. koordineerimine ja järjepidevus;

• turvalisus – ligipääsetav keskkond peab olema
riskivaba kõigile kasutajatele; kõik elemendid,
millest keskkond koosneb, peavad arvestama
eelkõige ohutust (libisemisvastased põrandad,
ei ole hõlpsasti eralduvaid elemente jne);

3. võrgustumine ja kogukondade kaasatus;
4. strateegiline planeerimine;
5. teadmiste ja oskuste juhtimine;

• tervislikkus – keskkond peab propageerima
tervislikku eluviisi ja kasutust ning ei tohi olla
ohuks kellegi tervisele ega põhjustada probleeme
tervisehädadega kasutajatele, nt allergikutele;

6. ressursid;
7. kommunikatsioon ja turundus.
Kõigil neil seitsmel elemendil on tähtis individuaalne roll, kuid
ellu rakendades on nad tihedalt üksteisega läbi põimunud.[4]

• funktsionaalsus – keskkonna esmane funktsioon
peab olema tarbitav kõigi poolt ilma probleemideta;

Paljudes valdkondades toetab kaasav disain teisi e
 esmärke
ühiskonnas. Esile võib tuua jätkusuutliku arengu, keskkonna
küsimused, kultuurilise mitmekesisuse, kasutusturvalisuse
ja tuleohutuse, esteetikaküsimused jms. Tuleb püüelda selle
poole, et kõik need ühiskonna vajadused saaksid toimida
koosmõjus kaasava disainiga. Kaasav disain toetab jätkusuutlikku arengut eelkõige jätkusuutlikkuse sotsiaalse mõõtme

• arusaadavus – kõik kasutajad peavad suutma
orienteeruda keskkonnas ilma suurema
pingutuseta, seetõttu peab informatsioon
olema selge ja asjakohaselt paigutatud;
• ilu – kaunist keskkonda on alati parem kasutada.[4]

Kaasava elukeskkonna juhendmaterjal

13

Mõttesuunad ja ülddefinitsioonid

kaudu. Esteetiline pool on väga oluline muutmaks tooted ja
keskkonna atraktiivseks ning aitab omakorda kaasa sellele, et
ligipääsetavus ning kasutajasõbralikkus oleksid pakutavates
lahendustes tavaliseks nähtuseks.

kasutajaid, et tagada head ja kõikidele sobivad lahendused.
Universaalne disain ärgitab kujunduse, kasutuse ja hoolduse
puhul ülimale täpsusele.
Eestis puudub otseselt kaasava disaini rakendamisele keskendunud seadus ja ligipääsetavust ning ühiskonnaellu
kaasatust reguleeritakse süsteemsemalt erinevate seaduste
ja määruste abil. Teatud mõttes on selline lähenemine õigustatud, sest nii on teema kaetud eri valdkondade lõikes, kuid
samas on olukordi, kus üksikute seaduste loomisel on jäänud
sihtgrupi vajadused täielikult arvestamata. Käesoleva juhend
materjali temaatilistes peatükkides on viidatud ka Eestis
kehtivatele seadustele, määrustele ja normidele, järgnevalt
vaid lühiülevaade.

Universaalne disain on strateegia, mis eeldab, et planeerimis
protsessis, tugitegevuses, elluviimises ja järelhinnangus
lähtutakse erialaülesuse põhimõttest. Hea kaasamine on
väga oluline, et suuta haarata erinevaid kasutajaid, on ju
kaasamine ühiskonna demokraatlike protsesside üheks olulisemaks eesmärgiks. Universaalne disain ei too enesega
alati kaasa uusi tööprotsesse, kuid eeldab kasutajate esindus
organisatsioonide laialdast osalemist ning erinevate kasutajate kogemuse arvestamist.
Kesksel kohal on puudega inimeste kogemus ning seega
on puudega inimeste organisatsioonid oluliseks koostööpartneriks arendusprotsessides ning lahenduste sobivuse
tagamisel. Lihtsate ülesannete korral, kus on olemas head
ning tunnustatud lahendused, pole sekkumine alati vajalik.
Keerukate ülesannete puhul, ehitus- ja planeerimisseaduse
järgimisel, töös universaalse disaini uute lahendustega
ning lahenduste täpsustamisel on väga oluline kaasata
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Ehitatud keskkonna loomisel erinevate puudega inimeste
vajaduste arvestamiseks kehtib alates 28. novembrist 2002
majandus- ja kommunikatsiooniministri määrus nr 14, milles
on kinnitatud nõuded liikumis-, nägemis- ja kuulmispuudega
inimeste liikumisvõimaluste tagamiseks üldkasutatavates
ehitistes.[5] Määrus kehtestati “Ehitusseaduse” (RT I 2002, 47,
297) § 3 lõike 10 alusel.
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Mõned näited:

See dokument on otseselt sõnastatud kui projekteerimisnõuded ühele kindlale sihtgrupile, kelleks antud juhul on
liikumis-, nägemis- ja kuulmispuudega inimesed. Käesolev
juhendmaterjal seab seevastu eesmärgiks projekteerimis
normide sidususe kogu projekteerimise ja planeerimistegevuse lõikes, nii et projektide koostamisel arvestataks maksimaalse osa ühiskonnaliikmete vajadusi.

•
•
•
•
•

Lisaks nimetatud dokumendile mõjutavad elukeskkonna
kujunemist Eestis oluliselt ka ehitiste tervisekaitse- ja ohutus
nõuded, soovituslikud standardid akustikale, toodetele, linnatänavatele jpm.

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
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Ehitusseadus [6]
Elamuseadus [7]
Muinsuskaitseseadus [8]
Koolieelse lasteasutuse seadus [9]
“Laste hoolekandeasutuse tervisekaitsenõuded”,
sotsiaalministri määrus nr 4 09. 01. 2001
(RTL 2001, 8, 119; 2002, 29, 413) [10]
Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale
ja õppekorraldusele [11]
Tervisekaitsenõuded toitlustamisele
koolieelses lasteasutuses ja koolis [12]
Tuleohutuse seadus [13]
Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded [14]
Rahvatervise seadus [15]
“Ehitiste heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra
eest”; Eesti projekteerimisnormid EPN 16.1
(eelnõu); välja antud märtsis 1999 [16]
Teeseadus [17]
Ühistranspordiseadus [18]
Linnatänavad, ET-1 0315-0216-0219 [19]
Toote ja teenuse ohutuse seadus [20]
Erivajadusega isikute kutseõppeasutuses
õppimise tingimused ja kord [21]

Mõttesuunad ja ülddefinitsioonid

Loetletud normatiivid ei ole koostatud kaasava disaini spetsiifikat silmas pidades, mistõttu on vaja luua ühtne ja sidus,
seadusandlusülene arusaam kõiki kaasava elukeskkonna
kavandamise olemusest, eesmärkidest ja moodustest. Ometi
on olemasolevas seadusandluses pidepunkte, mida kõiki kaasava elukeskkonna tellijatel, projekteerijatel ja haldajatel on
igapäevases töös võimalik universaalse disaini põhimõtteid
silmas pidades rakendada.

Puuetega inimesed reisivad aasta-aastalt järjest rohkem
ning seetõttu on oluline nii ligipääsetavus kui ka sellekohase
info (majutuse, transpordi, kultuuriväärtuste jmt kohta)
kättesaadavus.
Ehitusmäärus nr 14 § 9 nõuab, et linnaplaanidel ja -skeemidel,
reisijuhtides, transpordiskeemidel ja -teatmikes jne oleks ära
näidatud ehituslike takistustega või takistusteta alad ja hooned (hotellid, muuseumid, teatrid, kinod, muud ühiskasutatavad asutused ja objektid, parkimisvõimalused) ning ratastoolikasutajatele kohaldatud ühissõidukite liiklusmarsruudid.

Lisaks ligipääsetavusele tuleb väga oluliseks pidada ka hoones
pakutava teenuse kättesaadavust ja kvaliteeti.
Eriregulatsioone teenuste kohta:[22]

Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu eestvedamisel loodi
2005. aastal Eesti liikumisvabadust kaardistav veebiportaal
www.liikumisvabadus.invainfo.ee, mille eesmärgiks on jagada
infot ligipääsetavusest kõigile liikumisraskustega inimestele.
Hoone esitatakse kas ligipääsetavana, piiratud ligipääsuga või
mitteligipääsetavana. Hindamise aluseks on võetud kehtivaid
ehitusmääruse nõudeid ja universaalse disaini põhimõtteid.

• Tervisekaitsenõuded asenduskoduteenusele
• Tervisekaitsenõuded ujulatele,
basseinidele ja veekeskustele
• Tervisekaitsenõuded lapsehoiuteenusele
• Tervisekaitsenõuded ilu- ja isiku teenuste osutamisele
• Tervishoiuteenuste korraldamise seadus

Kaasava elukeskkonna juhendmaterjal
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2. 1. Ülevaade teiste riikide praktikast

Kaasava disaini printsiipide juurutamiseks kasutatakse üleilmselt poliitilisi meetmeid. Neil poliitikatel on riigiti erinevad
nimetused, kuid üldised eesmärgid on samad – muuta keskkonnad, rajatised, teenused, tooted jm võimalikult paljudele
inimestele ligipääsetavaks, et võimalikult paljud kodanikud
integreerida ühiskonda ja kaasata sotsiaalsesse ellu. Nende
poliitikate kaugem eesmärk on tagada võimalikult paljude
inimeste võimalikult iseseisev hakkamasaamine.

Samuti loob universaalne disain uusi võimalusi sotsiaalseks
sidususeks. Eriti täpsed ollakse uusehituse valdkonnas.
Inimeste vaimne ja füüsiline heaolu sõltub kvaliteetsest
arhitektuurist, mis määratleb isikliku ja avalik-ühiskondliku
ruumi raamistiku, loob kokkusaamiskohti ja soodustab suhtlemist. Elamupiirkondade kavandamisel tehakse koostööd
sotsiaaltöötajate ja arstide-õdede võrgustikuga, et elukeskkond oleks tulevikus paremini kohandatav vananeva elanikkonna vajadustega, näiteks aktiivse eluviisi jätkamiseks ja
edendamiseks ka eakate puhul.

Lisaks erinevatele nimetustele erinevad riigiti ka poliitikate ning nende raames väljatöötatud juhendmaterjalide
rõhuasetused.

Hiljutistest arengutest tasub välja tuua, et 20.06.2008 võeti
vastu otsus “Anti-discrimination and Accessibility Act”, mis keelab igasuguse, nii otsese kui kaudse isikute puudest tingitud
diskrimineerimise. Kaudse diskrimineerimise all mõistetakse
puudega isiku halvemasse positsiooni asetamist tervete inimestega võrreldes. Akti jõustumise järelevalvet teostab spetsiaalne võrdsuse ja antidiskrimineerimise ombudsman
(The Equality- and Anti-Discrimination Ombud).

Norra
Norras on kaasava disaini põhimõtete juurutamisega tegeletud kaua ja põhjalikult, mistõttu on ta tõusnud eeskujuks
teistelegi riikidele. Norras on seatud eesmärgiks rakendada
aastaks 2025 universaalse disaini põhimõtteid läbivalt kogu
ühiskonnas. Eesmärk on seotud ka teiste valdkondade strateegiate ja seadusandlusega transpordi arengukavast kuni kohalike kogukondade arendamise programmini maapiirkondades.

Rootsi
Rootsi on Norra kõrval teine universaalse disaini eestkõneleja
maailmas. 1967. aastal võeti vastu esimene temaatiline õigusakt, mis sätestas, et avalik ehitis tuleb rajada liikumispuudega
inimesele ligipääsetavana. 1971. aastal lisati nõue ka nägemispuudega inimeste kohta. Sellest ajast alates on Rootsi

Norra arhitektuuripoliitika [23] sõnastab selgelt, et universaalse
disaini põhimõtete järgimine aitab ühiskonnal kohaneda
uute elukeskkonnale esitatavate nõudmistega, mis tulenevad
elanikkonna vananemisega seotud demograafilisest trendist.

Kaasava elukeskkonna juhendmaterjal
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seadusandlus järjest sügavamalt kaasava disaini printsiipidest
läbi põimunud – alates 1987. aastast peavad ehitised olema
mitte ainult ligipääsetavad, vaid ka kasutatavad ning 2001.
aastal rakendus tagasiulatuv seadus – ka juba ehitatud keskkond tuleb kohandada kasutatavaks liikumis-, nägemis- ning
intellektipuudega inimestele.[24]

edukat, teadlikku toimimist sootsiumis. Niisugused inimesed
on entusiastlikumad ja altimad oma kogemusi ja teadmisi
teistega jagama. Väärtustatud ja ligipääsetav elukeskkond
suurendab rahvuslikku rikkust ja riigi konkurentsivõimet.
Ühiskonnaelu kiiretest muutustest tulenev vajadus uute lahenduste järele nõuab, et võimaldataks kõikide inimeste oskuste
ja teabe kasutamist üldise heaolu nimel. Soome arhitektuuri
poliitika rõhutab ka kasutajakeskse planeerimise rolli, kus sõltumatud kasutajagrupid kaasatakse elukeskkonna ruumilise
kavandamise otsustustesse algusest peale. Kodanikualgatuse
renessanss, nagu soomlased seda nimetavad, tõstab elanikkonna keskkonnateadlikkust, mis avaldub ka nõudmistes
keskkonnaharidusele ja nn arhitektuurikasvatusele.[27]

Soome
Otseseid temaatilisi seadusi Soomes vastu võetud ei ole,
toetutakse põhiseadusele ja teema on põhjalikult käsitletud
ehitusseaduses.[25] Ka Soome arhitektuuripoliitika [26] ütleb
selgelt, et elukeskkonna kättesaadavus ja ligipääsetavus on
igaühe õigus. Füüsiline keskkond peab tervikuna edendama
demokraatiat ja võrdõiguslikkust. 1970. aastatel pandi esmakordselt kirja üldised juhised hoonete kavandamiseks nii,
et need sobiksid inimestele, kelle liikumisvõime on piiratud.
Rõhutatakse terviklikku lähenemist: toimivate lahendusteni
jõudmiseks peavad ligipääsetavuse tagamise meetodid olema
garanteeritud elukeskkonna rajamise kõikides faasides planeerimisest ja projekteerimisest kuni ehitamise, järelevalve ja
hoolduseni. Elukeskkonna kasutajatena nähakse kõiki inimgruppe lastega peredest vanuriteni.

Lisaks riiklikele arhitektuuripoliitikatele mõjutavad universaalse disaini põhimõtete rakendumist ehitustegevuses ka
regionaalse ja lokaalse tähtsusega arhitektuuripoliitikad,
näiteks Uusimaa ja Ida-Uusimaa arhitektuuripoliitika.[28] Siin
tuuakse eraldi välja kasutaja roll ja võimalused ehitusprotsessi
mõjutajana. Kasutajal on võimalus sõnastada elukeskkonna
kvaliteedinõuded ja osaleda kohaidentiteedi loomisel kohalike
organisatsioonide kaudu. Teenindusasutused, kodud ja töö
kohad peavad paiknema lähestikku ja nende vahel peab saama
liikuda mugavalt ja turvaliselt. Liikumine peab olema mugav
ja turvaline kõigile – eakatele, lastega peredele jt. Seeläbi saab
edendada inimestevahelist reaalset suhtlust, elavdada kohalikku kultuuri ja kasvatada kogukonnatunnet.

Elukeskkonna kvaliteedi hindamisel lähtutakse sellest, mil
määral võimaldab keskkond igal inimesel seda nii enda kui
üldise heaolu nimel kasutada. Ligipääsetavus aitab kodanikke
ühiskonnaellu kaasata, võimaldada neile enese arendamist ja
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Austria
Austria ehituskultuuri raport aastast 2006 [30] ütleb viidates Austria parlamendi resolutsioonile 91/E (XXIIGP), vastu
võetud2.03.2005, et ehitatava keskkonna ja iga üksiku hoone
kvaliteedi määravad tema kasutatavuse, ökonoomsuse ja
kestlikkuse sidusus nii sotsiaal-majanduslikus kui protse
duurilises mõttes. Arhitektuuripoliitkal on vastav kontseptuaalne pädevus, et siduda ehituskultuur targa ruumilise
planeerimise ja disainiga, mis annab selged juhised ja soovitused nii otsustajatele haldusstruktuuri eri tasanditel kui ka
haridusasutustele ja erialaorganisatsioonidele.

Terminoloogias kasutatakse sõnapaari “ehitatud keskkond”
ja “kultuurmaastik” kui ressursse ja üheskoos loodud väärtusi, mis pakuvad huvi ka turismi vaatenurgast. Tähelepanu
tuleb pöörata viitade jt ruumis orienteerumist hõlbustavate
vahendite ning teenindusasutuste kavandamisele nii, et ka
kohaliku tähtsusega kergliiklus- ja terviserajad oleksid kõigile
ligipääsetavad ja kasutatavad.
Et kohalike omavalitsuste lokaalsed arhitektuuripoliitikad
lähevad kohati väga detailseks, on nende rakendamise järele
valve just kohalike otsustajate ja ametnike käes. Kohalikul
tasandil on ka mugavam selliseid arhitektuuripoliitikaid ajas
jätkuvalt täiendada ja parandada ning muutuvatele sotsiaalmajanduslikele oludele kohandada.

Arhitektuuripoliitka abil tagatakse, et näiteks avaliku
sektori poolt rajatavad hooned, hallatava territooriumi
arendusprojektid ja olemasoleva kinnisvara hooldamine
vastavad elanikkonna ehk kasutajate vajadustele. Erilise
tähelepanu all on rahaliste ressursside piiratuse puhul kõik
riigihangetesse puutuv.

Prantsusmaa
Prantsusmaa arhitektuuripoliitika suunad viitavad keskkonnahariduse osatähtsusele igal tasandil. ELi liikmesriikide võrdlev analüüs [29] (Prantsusmaa võrdluses Soome,
Poola, Itaalia, Norra, Austria ja Suurbritanniaga) toob esile
organisatsioonidevahelise koostöömudeli võimalused keskkonnahariduse edendamiseks. Esile toodud teemad, mis on
keskkonnateadlikkuse arendamisel olulised – keha ruumis,
elukeskkond ja loodus, ökoloogia, tehnoloogia, kodanikuks
olemine ja esteetiline mõõde – on lahti seletatavad ka kaasava
disaini põhimõtete abil.
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Horvaatia
Horvaatia arhitektuuripoliitika [31] eesmärgiks on olla pidevalt areneva protsessiga tõukejõuks, mis tagab avaliku
ruumi sotsiaalsesidususe, vältides selle eksklusiivseks,
kommertslikuks ja privaatseks muutumist. Rõhutatakse, et
kaasavad esteetilised nõuded elukeskkonnale peavad olema
kooskõlas lokaalsete väärtustega. Arhitektuuripoliitika seab
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Ameerika Ühendriigid
Ameerika Ühendriikides kehtib aastast 1991 Americans with
Disabilities Act Standards for Accessible Design.[34] Seda täiendati
aastatel 2004 [35] ja 2010. Viimased täiendused jõustuvad 15.
märtsil 2012.[36] Lisaks eelnimetatud aktile annavad suuremad linnad välja oma juhendmaterjale avalike alade kujundamiseks. Lähtutakse teadmisest, et universaalse disaini
põhimõtted aitavad kaasa turismi arengule.[37]

kriteeriumid, mille alusel elukeskkonda, mh hooneid, kavandatakse turvalisteja tervistavatena. Arhitektuuripoliitikat
loetakse instrumendiks, mille abil saab muuta elukeskkonna
kasutamise kohalikule elanikkonnale mugavaks, aidates seeläbi kaasa elanikkonna püsimisele maapiirkondades.
Hispaania
Hispaanias kasutatakse mõistet “diseño universal”, universaalne disain. Tähtsaim dokument on PNdA (I Plan Nacional de
Accesibilidad 2004–2012), [32][33] mis valmis koostöös Hispaania
Töö- ja Sotsiaalministeeriumi ning IMSERSOga (Hispaania
Sotsiaalsete Teenuste ja Eakate Instituut). Dokument reastab
saavutatavad eesmärgid, kirjeldab barjäärideta avaliku ruumi
loomise põhimõtteid, kaasava disaini õpetamist ülikoolides ja
majanduslikku tasuvust. Saavutada tuleb universaalse disaini
põhimõtete üle riigi rakendamine aastaks 2020.

Argentiina
Argentiinas on avaliku ruumi projekteerimise abimaterjaliks Plan Nacional de Accesibilidad y Turismo[38] (Riiklik
Ligipääsetavuse ja Turismi Arengukava), mis hõlmab lisaks
avaliku linnaruumi praktikatele ka turismi, käsitledes täpsustavalt maastikke/rahvusparke ning ranna-alasid.
Tšiili
Tšiilis on projekteerijatele ja avaliku sektori ametnikele kasutada juhendmaterjal Manual de Accesibilidad Universal, Ciudades
Y Espacios para Todos, 2010 [39] (Universaalse ligipääsetavuse
käsiraamat, Linnad ja kohad kõigile), mida kasutatakse uute
avalike alade rajamisel.

Edukamalt on põhimõtteid rakendanud suured linnad –
Madrid, Barcelona, Malaga. Eesmärgipäraselt on tegutsetud
ka peamistes turismipiirkondades – Andaluusias, Kataloonias,
Valencias. PNdA käsitleb linnaruumi, ühistransporti, avalikke
hooneid, teenuseid, elamuid erivajadustega inimestele.
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Käesoleva juhendmaterjali koostajad on tutvunud ka teiste
taustamaterjalidega. Näiteks Saksamaa, Suurbritannia,
Singapuri, [40] Hongkongi, [41] India, [42] Jaapani, [43][44][45]
Kanada [46] ja Austraalia [47] praktikatega.

Kokkuvõttes võib soovitada arhitektuurikomisjonide tava
jätkumist nii, et kohalike omavalitsuste otsustajad, kes on
seotud ehitussektoris toimuva koordineerimisega, läbiksid
kaasava disaini põhimõtete alase täiendkoolituse. Seejärel
suudaksid nad tagada vastavate põhimõtete rakendamise
kõiki kaasava elukeskkonna kavandamisel ja loomisel.

Eesti võiks näiteks Norra eeskujul [48] oma riiklikus arhitektuuri- ja disainipoliitikas lähtuda võrdõiguslikkuse põhimõttest ning teravdada tähelepanu elukeskkonna ligipääsetavuse
tagamisele: alustuseks avalike hoonete ja ühiskondlikult
kasutatava (linna)maastiku juures, laiendades rakendusala
samm-sammult kogu ehitatavale keskkonnale.

Samuti on vajalik vastavad koolitused läbi viia ehitusjuhtide
ja teiste erialaspetsialistide seas nii, et kaasava disaini põhimõtete järgimine linnaehituslikus ja arhitektuurses projekteerimises muutuks loomulikuks praktikaks. Kaasava disaini
suunised, kogemused ja praktika tuleks viia õppejõududeni ja
integreerida need teadmised õppekavadesse nii üld-, kutse kui
ka kõrghariduse tasandil.

Samu reegleid tuleb läbivalt järgida ka taristu, eeskätt
transpordivõrgu terviklikul kohandamisel ja arendamisel
kogu sektori ulatuses. Elukeskkonna kui kultuuripärandi
hoidmisel ja arendamisel täna ja homme on vaja toetuda nii
kohalikule kui ka rahvusvahelisele kogemusele ning näha
ette tulevikustsenaariume, mis aitavad meil elujõulise ühis
konnana muutustega kohaneda.
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3. Elukeskkonna erinevad
kasutajad

Keskkondi, teenuseid ja tooteid planeerides, arendades ning
disainides on oluline meeles pidada, et loodava keskkonna või
teenuse tarbijad ning kasutajad on üksikisikud, kes erinevad
üksteisest oma teadmiste, oskuste, võimete, mõõtude ning
kehakuju poolest.
Avalike teenuste ja keskkondade loomise levinud praktika
lähtub aga suurtest üldistustest, mistõttu liiga paljudel ühiskonna liikmetel on raskusi ka kõige lihtsamate teenuste
tarbimisel või on need täiesti kättesaamatuks kujundatud.
Statistikast ilmneb, et valdav osa elanikkonnast vajab või
saaks paremini hakkama kaasava disaini printsiipidel kujundatud tooteid ja teenuseid kasutades.
Käesolevas peatükis kirjeldame erinevate kasutajagruppide
spetsiifikaid ning neist tulenevaid vajadusi, et aidata nii kujundus
tööde tellijaid kui kujundajaid arvestada võimalikult paljusid
kasutajagruppe teenuste ja keskkondade planeerimisfaasist alates.
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Peamise põhjusena kaasava disaini arendamiseks ja levikuks
tuuakse välja demograafilisi muutusi ühiskonnas – elanikkonna üldist vananemist. Nii füüsilisel kui vaimsel vananemisel inimeste sooritusvõime järk-järgult langeb ja aeglustub, mis nõuab kasutatavalt keskkonnalt, tootelt ja teenuselt
madalamat lävendit. Tänases Euroopa Liidus on enam kui 130
miljonit inimest ehk 36,5% üle 50 aasta vanad, 2020. aastaks
prognoositakse, et iga teine täiskasvanu on selles eas.[1] Eesti
arengud on sarnased ülejäänud Euroopaga. Statistikaameti
andmetel elas Eestis 2010. a. jaanuaris 482199 50-aastast või
vanemat elanikku, st 36% kogu elanikkonnast.[2]

Neid arve kõrvutades näeme, et kõigil ühiskonnaliikmetel
tuleb arvestada mitme eluaastaga, mil nende elukvaliteet
varasemaga võrreldes oluliselt halveneb. Seda olukorda saab
märkimisväärselt leevendada mitte ainult meditsiini kaasates,
vaid rakendades nii erinevaid abivahendeid kui ka kohandades keskkondi ja teenuseid-tooteid vananemisega kaasnevate
eripäradega.

Mehed

Naiste
edumaa

Keskmine

70,6

61,3

9,3

65,9

MTO Euroopa

70

64

6

67

Maailm

61

58

3

59

Eesti

Vastavalt 2010/2011. aasta Eesti inimarengu aruandele oli
2009. a. eesti naiste oodatav eluiga sünnil 80,07 aastat ning
meestel vastavalt 69,84 aastat. Võrreldes vastavaid näitajaid
1990. aasta omaga, on näha selge suundumus eluea pikenemisele, mõlema soo puhul on 2009. aastal sündinutel lootus
elada pisut üle viie aasta kauem. Pikenev eluiga paraku ei
tähenda automaatselt kvaliteetset elustandardit sünnist
surmani. Inimarengu aruanne toob välja 2007. a. keskmise
näitaja: tervena elatud eluaastaid oli Eesti naistel 70,6 ja
meestel 61,3.[3]
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Naised

Tervena elatud elu (aastates), 2007. [3]

Seega võib kindlalt väita, et vananevale ühiskonnaliikmele
sobivaks kujundatud keskkond pole üksnes kõigile mugavam
kasutada nende tervelt elatud aastate jooksul, vaid väga suure
tõenäosusega vajavad neid kohandusi kõik inimesed oma elu
lõpuaastatel iseseisvamaks toimetulekuks.
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Kujundustöid planeerides on oluline arvesse võtta ka oma
võimete ja mõõtude poolest keskmisest erinevaid ühiskonna
liikmeid. Neist suurima grupi moodustavad lapsed, keda
Statistikaameti andmete kohaselt elab Eestis üle kahesaja
nelja tuhande (kuni neljateistaastasi), mis teeb kokku 15,5%
kogu elanikkonnast.[2]
vanus
teadmata

Samuti on lapsed aktiivsed ühiskonnaliikmed koos oma
perekonnaga, mistõttu muutub lastele kättesaamatu teenus
või raskesti läbitav keskkond probleemseks kogu perekonnale. Seega on tegemist väga arvestatava hulga keskkonna
kasutajatega, kelle vajadusi ignoreerides tekivad igapäevaelus hakkamasaamisel mitmesugused häired, mille leeven
damiseks peab teenuseosutaja tegema lisakulutusi.

Eesti mehed

80–84

Peatüki järgnevates osades tutvustatakse erinevate inim
rühmadega (sh laste ja vanuritega) seotud nõudmisi keskkonna toimimisele. Nõudmistesse ja vajadustesse lähemalt
süüvides ilmneb, et need sihtrühmiti suures osas kattuvad.
Näiteks sobivad madalad lävepakud paremini nii lastele,
vanuritele, ratastooliga liikujatele, vaegnägijatele jne.

Eesti naised

70–74

Eesti kokku

60–64
50–54
40–44
30–34
20–24

Peamine vastuseis kaasava elukeskkonna kujundamise printsiipide kasutuselevõtuks avalike keskkondade kujundamisel
on olnud põhjendus, et sihtgrupp on liiga väike. Kui lapsed
ja vanurid moodustavad elanikkonnast üle kolmandiku ning
neile lisanduvad puudega inimesed ja lastega perede teised
liikmed, kelle igapäevaelus toimetulekut häirivad suuremal
või vähemal määral ligipääsmatud keskkonnad, on tegu
probleemist möödavaatamisega ning tõelise vajaduse mitte
tunnistamisega. Ning elanikkond järjest vananeb…

10–14
0-4
0

20 000

40 000

60 000

80 000

Eesti rahvastiku soo- ja vanuskoosseis, 1. jaanuar 2011 Eesti
Statistikaameti andmetel. [4]

Loomulikult ei tarbi valdav osa eelkooliealistest lastest
avalikke teenuseid iseseisvalt, kuid paljud teenused on siiski
suunatud otse neile (nt lasteaiad, mänguväljakud jmt).
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Teine oluline kaasava disaini tõukejõud on suurema tähelepanu pööramine puudega inimestele ning soov neid enam
ühiskondlikku ellu kaasa tõmmata. “Aasta-aastalt on puuetega inimeste arv kasvanud. Puuetega inimesi, kellel on
määratud puude raskusaste, oli Eestis 2009. aasta alguse
seisuga üle 118 000 isiku, moodustades 8,8% rahvastikust.

0–6
Keele- ja kõnepuue

Valdavalt on tegemist eakate inimestega – 59% kõigist puuetega inimestest on 63-aastased ja vanemad, pisut üle kolmandiku, ehk 35% tööealised ning 6% olid vanuses 0–17 aastat”.[5]
2012. aasta 1. jaanuari seisuga oli Eestis määratud puue
133441 inimesele.[6]
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Puude liik psüühikahäire sisaldab intellektipuuet kuni 2008 oktoober tehtud otsustes, edaspidi on intellektipuue näidatud eraldi puude liigina. Puude liik muu
sisaldab liitpuuet kuni 2007 tehtud otsustes, edaspidi on liitpuue näidatud eraldi puude liigina.
Puudega isikute arv Eestis aastal 2011 puude liigi ja vanuse järgi. [6]
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“Eesti sotsiaalpoliitika defineerib puude kui inimese anatoomilise, füsioloogilise või psüühilise struktuuri või funktsiooni
kaotuse või kõrvalekalde, millest tingituna inimene võib
vajada kõrvalabi, juhendamist, järelevalvet, erivahendeid ja/
või -tingimusi. Puude raskusastme määramisel võetakse
arvesse inimese terviseseisundit, tegevusvõimet, kõrvalabi,
juhendamise ja järelevalve vajadust, elukeskkonda, puudest
tingitud lisakulusid ning rehabilitatsiooniplaani olemasolul
selles ettenähtud tegevusi.” [7][8]

“Puudeid võib jagada nägemis-, kuulmis-, kõne-, liikumis-,
vaimse ja kognitiivse arengu puueteks, kusjuures iga eri klassi
võib veel liigendada alljaotusteks puude raskusastmest tingitud tegevuspiirangute alusel, millest sõltuvad vajaminevad
meetmed.” [8]
Vastavalt 54. Maailma Terviseassamblee otsusele on Maailma
Terviseorganisatsiooni (MTO) liikmesriigid kohustatud oma
teaduslikus uurimistöös, epidemioloogilises järelevalves ja
aruandluses kasutama rahvusvahelist funktsioneerimisvõime, vaeguste ja tervise klassifikatsiooni – RFK (International
Classification of Functioning, Disability and Health – ICF).[10] RFK
klassifikatsiooni alusel saab eristada tervisehäiretest tule
nevaid funktsioneerimisvõime, keskkonnas tegutsemise ja
ühiskonnas osaluse piiranguid ja inimese sooritusvõimet
mõjutavaid keskkonnategureid.

“Puue on ajas muutuv ja mitmetahuline mõiste, mis esindab inimese ja teda ümbritseva keskkonna vahelist suhet.
Inimene, kelle tegevusvõime teatud keskkonnas on piiratud,
ei pruugi olla piiratud juhul, kui keskkonda on kohandatud või
kui ta saab tegutseda mõnes teises keskkonnas.” [5]
Oma loengus “Barrier Free Design” Nordic School of Public
Healthis märtsis 2010 tõi Mai Almén välja puude suhtelisuse:
puue ilmneb inimese ja keskkonna kokkupuutel, mistõttu
on tegemist suhtelise olukorraga.[9] Seega võib väita, et invaliidsus ilmneb, kui keskkond ei vasta inimese vajadustele.
Nii on tarvis keskkondi, tooteid ja teenuseid luues mõista
nii inimeste vajadusi kui keskkonna võimalusi invaliidsuse
maksimaalseks elimineerimiseks.
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EV Sotsiaalministeerium on tõlkinud RFK klassifikatsiooni
eesti keelde ja soovitanud rehabilitatsioonivaldkonna spetsialistidel seda 2005. aastast kasutada. RFK määratleb puude
ja puudespetsiifilise keskkonnatakistuse kahel eri tasandil:
meditsiinilisel ja toimetuleku aspektist lähtuvalt. Kaasava
elukeskkonna juhendi eesmärgiks on kirjeldada erivajadusest
tulenevate keskkonnatakistuste iseloomu, puudespetsiifilisel
funktsioonihäire määratlemisel on antud juhendi kontekstis
teisejärguline roll.
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3. 1. Persoonad

Käesoleva juhendmaterjali koostamisel lõi uuringumeeskond
erinevate kasutajagruppide analüüsi tulemusena kuus üldistatud omadustega persoonat ehk tüüpkasutajat, et saada
inimkesksem vaade teekondade läbimise ja teenuste kasutamise analüüsimisel.
Juhendmaterjali loomisel analüüsis meeskond neid kuut persoonat kasutamas erinevaid teekondi ja teenuseid. Analüüsi
raames tuvastati kõigi erinevate inimgruppide hakkama
saamine ning ootused sujuvaks, võimalikult iseseisvaks ning
probleemivabaks toimetulekuks. Nimetatud analüüs on tehtud, kasutades spetsiaalselt antud konteksti tarbeks loodud
tööriista Kasutaja teekaart.
Persoonade olemust ning loomise põhimõtteid on täpsemalt
selgitatud disainimeetodite peatükis. Teekondade ja teenuste
analüüsi tulemused on toodud keskkonna hindamise
abivahendi peatükis.
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Reet
35-aastane koduperenaine.
3 lapse ema, üks laps kärus, üks lasteaiaealine ning kolmas
seitsmeaastane, 1. klassi õpilane.
Vanemapuhkusel viibiv kõrgharidusega kolme lapse ema, kes
võtab aktiivselt osa ühiskonnaelust. Abikaasa käib argipäeviti
kesklinnas tööl. Pere elab äärelinna eramajas. Linnas liiklemiseks on perel universaalkerega auto, kasutatakse ka ühistransporti. Pere teeb oma sisseostud kaks-kolm korda nädalas
suures kaubanduskeskuses. Üht-teist kasvatatakse ka maja
taga aias.
Kõige vanem laps läks just 1. klassi, keskmine, 4-aastane
laps käib lasteaias ning kõige noorem, 4-kuune on kodune.
Kõige noorema lapsega liikumiseks kasutab pere kolmeosalist käru: rattakomplekti, millele saab asetada nii turvahälli,
vankrikorvi kui ka istumisaluse suuremale lapsele. Hetkel
kasutatakse turvahälli ja vankrikorvi osa.
1. klassi õpilane harjutab iseseisvat hakkamasaamist ja liikumist linnatänavatel ning ühistranspordis. Kooliaasta algus
nõuab vanematelt pidevat tuge nii õigeks ajaks kooli jõudmisel
kui koolitee ohutul läbimisel. Kaks korda nädalas käib laps
ujumistrennis, ujula asub kodu vahetus läheduses.
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Elvi
83-aastane naispensionär.
Nõrgenenud nägemine, kerge kuulmislangus. Mäluprobleemid,
aeglane reaktsioon.
Elvi on 83-aastane naispensionär, tegus ja iseseisev inimene.
Hariduselt raamatupidaja, rakendusliku kõrgharidusega. Töötas õpitud erialal 35 aastat. Elab üksinda Mustamäel üheksakorruselise kortermaja neljandal korrusel. Suved veedab lastelastega maal.
Igapäevaeluga saab iseseisvalt hakkama, liikumisel abi
vahendeid ei vaja. Loeb prillidega. Televiisori hääle keerab
keskmisest kõvemaks. Elvile meeldib lugeda ajalehti, lahendada ristsõnu ning vaadata televiisorist uudiseid. Ta suhtleb
meelsasti sugulaste ja tuttavatega, võõrastega ise vestlust ei
alusta.
Talvel linnas olles käib kodust väljas iga päev. Suvel, maakodus elades, liigub koduterritooriumilt kaugemale paar korda
nädalas. Armastab korda ja kindlat režiimi, päevaplaan on
paigas. Avalikus linnaruumis liigub peamiselt jalgsi, sest hoolib oma tervisest. Põhilised sihtkohad, toidupood ja raamatu
kogu, asuvad veerandtunnise jalutuskäigu kaugusel. Pikematel teekondadel kasutab ühistransporti. Kesklinna sõidab
bussiga. Võimaluse korral liigub linnas päevavalgel, pimedal
ajal eelistab olla kodus.
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Jelena
57-aastane vene emakeelega naisterahvas.
Ajutine liikumispuue pahkluumurru tõttu 2 kuud tagasi, liigub
karkudega, jalg on kipsiga sirgesse asendisse fikseeritud.
Jelena on väiksemat kasvu keskmisest kogukam brünett
naisterahvas. Tal on keskharidus ning eesti keelt ta ei valda.
Sõprade ja pere seltsis on ta rõõmsameelne ja abivalmis,
kuid keelebarjääri ning liikumisprobleemide tõttu tunneb
end väljaspool kodu liikudes tõrjutuna. Jelena elab koos abikaasaga vanalinna kortermajas, korter on läbi kahe korruse.
Ruumis liigub karkudega või mööblist kinni hoides.
Trauma tõttu ei pääse ta oma kodus enam teisele korrusele,
sest trepp on karkudega liikumiseks liiga kitsas ning lifti ega
tõstukit ei ole. Igapäevatoimetustega saab ta kodus mööndustega hakkama. Avalikus ruumis liikudes on tal kogu aeg
teiste inimeste abi vaja. Abistaja peab olema tugev, et jaksaks
aidata autosse istumisel ja väljumisel. Majaesine sillutis on
väga pehme ja teeb oma kodu ees karkudega liikumise vaevaliseks. Nädalas korra käib Jelena kodust väljas. Külastab arsti,
toidukauplust. Kodus veedab enamasti aega televiisori ees.
Sõpradega koos meeldib elust ja olust rääkida hästi kaetud
laua taga.

Kaasava elukeskkonna juhendmaterjal

34

Elukeskkonna erinevad kasutajad

Eero
32-aastane mees.
Seljavigastusega ratastoolis liikuja, sõidab ise autoga.

Töötab osaajaga kodus, valmistades pisidetaile. Valmis töö
viib ise autoga tööandja juurde. Avalikus ruumis liigub ratastooliga või juhib ise oma sõiduautot. Aktiivse inimesena reisib
oma autoga palju ringi ka mööda Eestit. Unistab, et näeks oma
kodu aknast lisaks taevale ka tänaval toimuvat.

Eero on heledapäine suur ja tugev eesti mees. Tema varasemat positiivset eluhoiakut on kolm aastat tagasi kakluse
käigus saadud seljavigastus tugevalt mõjutanud. Probleemid
ühiskonna suhtumise ning ka iseseisvalt mitte hakkamasaamisega on jätnud oma jälje.
Esimene aasta pärast vigastuse saamist möödus taastus
raviasutustes, teisel aastal kohandas oma elu ja elukeskkonda, nüüdseks on ta uue elukorraldusega niivõrd-kuivõrd
harjunud. Elab koos perega ja perekond aitab. Peres kasvab 3
last, kellest 2 käivad koolis, üks lasteaias. Elab kortermaja teisel korrusel, kuhu pääseb trepistronijaga. Selle kasutamiseks
vajab kaasinimese abi.
Kodust väljas käib pea iga päev, kõige rohkem on ühel päeval
väljas käinud 7 korda. Kui trepid ja teised suuremad takistused välja arvata, saab ratastooli ja sõiduauto abil iseseisvalt
kõikjale liikuda. Puude tõttu saab asju maksimaalselt poolteise meetri kõrguselt kätte, kõrgemal asuvate asjade kasutamiseks vajab kaasinimeste abi.
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Martin
23-aastane meestudeng.
Vaegnägija ajutise liikumispuudega (ratastoolis), liigub saatjaga.
Martin on lühikest kasvu, tumedate juuste ja sihvaka kehaehitusega. Martin põeb diabeeti, alates 10. klassist hakkas
silmanägemine halvemaks minema ja 11. klassis ei näinud
ta enam lugeda. Parema silmaga ei näe Martin midagi, vasakuga on vaateväli ahenenud ja väga hägune. Probleemid on
süvenemas. Martin õpib ülikoolis õigusteadust ning töötab
ka osaajaga vabatahtlikkuse alusel MTÜs. Elab kortermajas,
vanemad elavad kõrvalkorteris. Vanemate lähedalolek tagab
kindlustunde, et ükskõik mis ka juhtub, on abi alati lähedal.
Oma igapäevasel liikumisel kasutab juhtkoera või sõprade
abi. Martin on hästi seltskondlik ja iseseisev. Oluliseks abi
vahendiks peab ta linnas ja avalikes hoonetes liigeldes käsipuu olemasolu. Mõned nädalad tagasi kukkus Martin õnnetult
trepil, sest kõige viimane aste oli kõrgem kui eelmised ning
trepi ees oli auk. Nüüd on Martini liikumine oluliselt pärsitud, sest jalaluumurru tõttu saab ta liikuda ainult ratastooli
ja saatja abiga. Abivahenditest kasutab ta veel luupi, arvutis
kõneprogrammi, lugemistelerit. Enne ratastooli sattumist käis
igapäevaselt ülikoolis, poes, aga ka reisimas, kinos, sõpradega
väljas. Praegune elukorraldus on väga kodukeskne ning ta
liigub vaid arsti juurde ja tagasi.
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Kristiina
31-aastane õpetajanna.
Vaegnägija, liigub koera või valge kepiga.

viletsa ilmaga on sunnitud kasutama taksoteenust või isa
sõidutab teda autoga. Töövälisel ajal meeldib Kristiinal käia
sõpradega kohvikus, teatris ja trennis.

Kristiina on tumedate juustega keskmist kasvu sale naisterahvas. Alates 6. eluaastast põeb diabeeti, mille tulemusena
25-aastasena kaotas nägemise ja on hetkel praktiliselt pime.
Ta näeb häma ja tal on natuke valgusetaju. Peale nägemis
puude on Kristiinal diabeedi tagajärjel ka lihaste ja kõõluste
kärbumine, millest tulenevalt esineb tal ka tasakaaluhäireid
ja ta ei saa joosta. Hoolimata oma puudest on Kristiina elurõõmus ning sotsiaalselt keskmiselt aktiivsem. Hariduselt
on Kristiina eesti filoloog ning töötab eesti keele õpetaja ja
massöörina.
Tal on lisaks tööle ka mitmeid ühiskondlikke tegevusi, mistõttu tavalisel päeval lahkub ta kodust hommikul kella 9–10
ajal ja jõuab tagasi õhtul kell 9–10. Hetkel on Kristiina kolimas
kortermajast suure aiaga eramajja, kus ta elab koos vanemate
ja noorema vennaga. Tuttavas keskkonnas saab Kristiina
iseseisvalt päris hästi hakkama. Väljaspool kodu liikumiseks
kasutab ta vastavalt võimalusele ja vajadusele valge kepi,
koera ja ka saatja abi. Selgeks õpitud teekonnad (näiteks teekond kodust tööle) läbib Kristiina ka täiesti iseseisvalt, ilma
saatja abi kasutamata. Abivahenditest kasutab ta veel telefoni
kõneprogrammiga ja arvutit kõnesüntesaatoriga. Linnas liikumiseks kasutab hea ilmaga ühistransporti (trammi ja bussi),
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Elvi
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3. 2. Liikumispuue

Liikumist ja liikuvust, kaasa arvatud liigeste, luude, reflekside ja lihaste funktsioonid, on käsitletud RFK klassifikaatoris
peatükis b7 “Närvide, lihaste, luustiku ja liikumisega seotud
funktsioonid”.[10] Selles on toodud liigeste, sh liigeste liikumisulatuse ja -kerguse funktsioonid, lihasjõu, sh lihase ja
lihasrühma kontraktsioonijõuga seotud funktsioonid, lihastoonuse funktsioonid, kõnnaku, sh kõndimise, jooksmise ja
muude kogu keha liikumisviiside funktsioonid, kaasa arvatud:
kõndimis- ja jooksmisviisid; sellised puuded nagu spastiline
kõnd, hemipleegiline kõnd, parapleegiline kõnd, asümmeetriline kõnd, lonkamine ja jäik kõndimisviis.

Siinkohal tasub märkida, et osa liikumispuudega inimestest
on tegelikult liitpuudega, näiteks pimekurdid ratastooli
kasutajad. Reeglina ei liigu vähemalt välisoludes liitpuudega
inimesed ilma saatjata. Iseseisvalt ratastooli kasutajad vajavad keskkonna kujundamisel rohkem tähelepanu, sest abistaja poolt juhitavad erivajadusega inimesed sõltuvad keskkonnatakistuste ületamisel (lävepakud, kõnnitee künnised, järsu
kaldenurgaga kaldpinnad, nii looduslikud kui tehispinnad)
küll abistaja osavusest ja jõuvarudest, kuid suudavad tänu
abile ületada kõrgemaid takistusi. Ratastoolikasutaja saab
iseseisvalt liikuda ainult kindla kaldenurga ja kõrguse vahega
takistuste puhul. Kui esineb lisaks ka käte osaline halvatus,
on iseseisvalt ületatavad takistused ja kalded sõltuvalt puude
raskusest järjest madalamad.

Liikumispuuete hulka kuuluvad väga mitmesuguse iseloomu,
raskusastme ja kestusega puuded: halvatused, nõrkused,
liigutuste koordinatsioonihäired, amputatsioonid, pea- ja
seljaaju traumad, kaasasündinud lastehalvatus.

1. jaanuari 2012 seisuga oli Eestis 45473
liikumispuudega isikut.[6]

Omaette rühma moodustavad liikumispuueteni viivad haigused, mille seast osa on progresseeruvad: multipleksskleroos,
lihasdüstroofia, Alzheimeri tõbi, artriit jne. Funktsionaalsete
piirangutena on levinumad iseseisva liikumise võimetus,
mille puhul liikumiseks vajatakse abivahendit (kõnnivahend,
elektriline või käsitsi juhitav abivahend – ratastool, skuuter),
koordinatsiooni- ja tasakaaluhäired, lihaste nõrkus, spastilisus, käe haaramisraskused.
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Tavaliselt arvestatakse projekteerimisel ratastooli kasutajatega, kuid paljud inimesed kasutavad abivahendina käimisraami, karke, küünarkeppe või lihtsalt jalutuskeppe. Kõigi
nende kasutamisel suureneb ruumivajadus. Kui terve inimene
vajab vabaks kõndimiseks 600 mm laiusega ruumi, siis kepiga
liikumisel on miinimum 700 mm, karkudega 900 mm.
Avalikus ruumis liikumine on kipsi, ortoosi, karkude, ratastooli vms tõttu tavaliselt piiratud või raskendatud. Liikumisraskustega inimese liikumine võib olla ebakindel ja keeruline
ka tavalise inimese jaoks märkamatu takistuse olemasolul,
nagu ebatasane tee, libe teekate või tasapindade erinevus.
Näiteks on ka käimisraami või karkude kasutajal väga raske ja
ohtlik tõusta ning laskuda treppidest, suurematest kallakutest
jne.

700 mm
MIN.

785 mm
MAX.

480 mm
MIN.
1220 mm
MIN.

Eriti tähtis on pinnakatete ühtlane viimistlus nii sise- kui
välisruumis ja talvel lume- ning jäätõrje, mis välistaks lisa
trauma tekke. Liikumispuudega inimesele on abiks kõik
võimalikud lisakäetoed treppidest tõusmisel ja laskumisel
ning piisav istekohtade arv avalikes hoonetes ja linnaruumis.

760 mm
MIN.

Martini jaoks ligipääsetava laua minimaalsed mõõdud.
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1100 mm
1200 mm
MIN

Takistus

1200 mm
või vähem

1100 mm
1500 mm

1100 mm

Eero ruumivajadus takistusest möödumisel.

510 mm MAX

1220 mm
MAX

1500 mm
MAX

865 mm
MAX

400 mm
MIN

Eero ruumivajadus ringi pööramisel ja otse liikumisel.
Eero haardeulatus.
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AJUTINE LIIKUMISPUUE

Sobiva keskkonna loomisel tuleb arvestada, et ajutise
liikumispuudega inimene:

Ajutist liikumispuuet põhjustavate traumade esinemissagedus
tõuseb sessoonselt sügisel ilmade külmenedes jää ja lume tekkimisel ning väheneb kevadel. Traumade ja luumurdude esinemine sõltub paljudest faktoritest. Seda mõjutavad iga, sugu,
kaasuvad haigused, elustiil ja elukutse. Arenenud maades on
igal inimesel elu jooksul keskmiselt kaks luumurdu. Kõikidest
traumadest keskmiselt 2% on luumurrud. Palju traumasid
ning luumurde on noortel ja üle 60-aastastel. Naistel on traumade jaotumine ühtlasem, tõustes menopausi järel.[12]

• vajab oma muutunud sooritusvõimega
kohanemiseks aega;
• on uudses olukorras ega suuda seetõttu
keskkonnamuutustele kiiresti reageerida;
• kasutab jalatrauma tõttu tihti liikumisel abivahendit
(ratastool, käimisraam, kepp, kargud jne), liigub
aeglasemalt ning tal on esemeid keeruline kätte saada;

Ajutine liikumispuue võib tekkida ootamatult ükskõik kellel.
Tavaliselt on selle tekkepõhjuseks trauma või operatsioonid,
mille tagajärjel liikumisvõime teatud ajaks oluliselt väheneb. Arvestada tuleb, et ajutise liikumispuudega inimene on
sattunud ootamatult uudsesse olukorda, mille tõttu võtavad
kõik tegevused tavapärasest tunduvalt rohkem aega ning tihti
kaasneb liikumisega valu. Olukorra uudsus ning oma võimete
ja võimaluste tundma õppimine tekitab stressi.
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• ei saa jalatrauma korral astuda kõrgetest
astmetest üles ega alla;
• liigub käetrauma korral terve inimesega
võrdsel kiirusel, kuid esemete puudutamine,
kinnihoidmine, uste avamine jmt on häiritud.
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3. 3. Nägemispuue

Nägemispuue hõlmab mitmeid eriliike (nägemisteravuse
langus, vaateväljade ahenemine jpm), kuid väga laias laastus võime selle puuderühma jagada kaheks – vaegnägijad ja
pimedad. Nendevaheline piir on muidugi tinglik, kuid näiteks
USA-s defineeritakse pimedaks isik, kelle nägemine on halvem
kui 20/200. Selline inimene näeb testi 20 jardi kauguselt sama
selgelt kui terve nägemisega inimene sama eset 200 jardi kauguselt. Eesti visuse märkimisviisi järgi tähendab see seda, et
nägemisteravus on väiksem kui 0,1. Nägemispuudega kaasnevatest funktsionaalsetest häiretest võib mainida lisandunud peegeldusetundlikkust, tsentraalse/perifeerse nägemise
häireid, pilgu fokuseerimisraskusi, halba pimedasnägemist,
nõrka värvieristust jms. Pimedal inimesel võib olla säilinud
võime eristada valgust ja varju (pimedust).

Nägemine on esmatähtis protsess maailma tunnetamises,
selle abil saab inimene ümbritsevas toimuva kohta umbes
80% informatsioonist, mistõttu nägemise puudumine (pimedus) mõjutab tugevalt inimese igapäevast aktiivsust ja
hakkamasaamist.
Nägemine aitab inimesel ringi liikuda ja orienteeruda keskkonnas ja ruumis, annab talle informatsiooni, mida ei saa
anda teised analüsaatorid (kuulmine, puutetundlikkus).
Arvestada tuleb ka ealisi iseärasusi, nimelt vajab eakas kolm
korda suuremat valgustihedust sama nägemisülesande sooritamiseks kui noor.
Eestis oli 2012. aasta 1. jaanuaril 3649 nägemispuudega
inimest.[6]

Maailma Tervise Organisatsiooni (World Health Organization)
andmetel on maailmas nägemispuudega inimesi kokku
ligikaudu 314 miljonit ning umbes 87% sellest arvust elab
arengumaades. Umbes 45 miljonit inimest neist on pimedad.
Enamik nägemispuudega inimestest on vanemaealised. Üle
kogu maailma kuuluvad suuremasse riskigruppi igas vanuses
naised. Umbes 82% nägemispuudega inimestest on 50-aastased või vanemad (see vanusegrupp hõlmab umbes 19% tervest maailma rahvastikust).[13] Iga 5 sekundi jooksul kaotab
üks inimene maailmas nägemise ja iga ühe minuti jooksul
üks laps.[14]
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Nägemispuude olemus varieerub vastavalt indiviidile.
Üldisest erinev silmanägemise seisund viitab järgmistele
kahjustustele:
• piiratud vaateväli – puudub võimalus
näha üles ja alla ning külgedele;
• tsentraalse vaatevälja mõningane kadu – võime näha
ümbritsevat keskkonda detailselt on piiratud;
• tugev lühinägelikkus – maailmapildi
nägemine lõputu häguna;

Normaalne nägemine.

Nägemishäire:
kollatähni lupjumine
ehk maakuli
degeneratsioon.

Nägemishäire: kae.

Nägemishäire:
tunnelnägemine.

Nägemishäire:
lühinägevus ehk
müoopia.

Nägemiskahjustus
diabeedi tõttu.

• silmamuna tahtmatu rütmiline võnkumine –
suutmatus näha esemeid selgelt.

Erinevad nägemishäired.
Allikas: http://www.tiresias.org/about/publications/keeping_step/consumers.html
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VAEGNÄGIJA LIIKUMINE

Tänava ülekäiguradade juures oleks hea, kui madal äär on
ainult poole ülekäigukoha ulatuses.[16] Oluline on rõhutada,
et kepp tuvastab vaid maapinnal olevaid esemeid ning valgest kepist pole abi kõrgemal asuvate takistuste puhul, nagu
madalal rippuvad sildid, puuoksad või eenduvad reklaam
tahvlid. Nägemispuude korral kasutatakse liikumisel ka
spetsiaalselt treenitud juhtkoera. Koerad ei taha käia võrede,
restide ning sakiliste, hambuliste pindade peal.[15]

Tuttavas kohas liiguvad nii pime kui ka nägija vilunult, ainult
pimeda liikumine on aeglasem, mõlemal aga harjumus
pärane. Mis puutub aga käeliigutustesse, siis on see erinev:
nägija liigutused on nägemise tõttu täpsemad, pime koordineerib liigutusi kompimise abil. Pimedal toimub üleminek
kompimiselt liikumisele ja vastupidi aeglasemalt kui nägijal.
Nägemispuudega inimesed liiguvad kas iseseisvalt või saatja
kaasabil. Need, kes liiguvad ringi iseseisvalt, teevad seda
kas toetudes ainult oma piiratud nägemisele või kasutades
liikumisabivahendit. Kõige levinum iseseisvat liikumist tagav
abivahend vähese nägemisvõimega jalakäijale on valge kepp.
See on mõeldud jalakäija ees oleva maapinna tuvastamiseks.
Maapinna tuvastamiseks liigutatakse keppi enda ees mööda
maapinda kaarjate liigutustega ühelt küljelt teisele ning
orienteerutakse ka kepi tekitatud kaja järgi.[15] Seda tehnikat
kasutades on võimalik tuvastada võimalikke takistusi, nagu
näiteks linnamööblit, mis asetseb maapinnal, ning pindade
vahelisi kõrgusi, nagu äärekivid või trepid.
Nägemispuudega inimesed liiguvad tänavatel, kasutades
orienteerumiseks kõnnitee servi. Orientiiri vajatakse otseteelt
kõrvale, nt diagonaali, kaldumise vältimiseks. Mida kehvem
on nägemine, seda kõrgemat orientiiri vajatakse ning mida
kehvemad on jalad, seda madalamat serva soovitakse.
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On olemas konkreetsed disainipõhimõtted, mis teevad
nägemispuudega jalakäija liikumise lihtsamaks ja turvalisemaks. Kõik jalakäijate liikumisalad peaksid olema lihtsalt,
loogiliselt ja terviklikult kujundatud. See võimaldab liiklejal regulaarselt kasutatavat keskkonda meeles pidada ning
esmakordselt kasutatavaid teekondi ette kujutada ja neist aru
saada. Värvi- ja toonikontraste tuleks kasutada esiletükkivate
(nt teetakistused) või oluliste (nt uksepiidad) objektide rõhutamiseks. See võimaldab paljudel piiratud nägemisvõimega
inimestel neid objekte tuvastada.

Oluline informatsioon ümbritseva keskkonna kohta tuleks
edasi anda lisaks visuaalsele viisile ka heliliselt ja taktiilselt. Nägemise puudumisega ei kaasne üldjuhul teiste meelte
halvenemine ning seetõttu kasutavad nägemispuudega
inimesed informatsiooni saamiseks suuremal määral teisi
meeli, näiteks kompamist ja kuulmist.
Liikudes jalakäijate alal, otsivad ja kasutavad nägemis
puudega inimesed pidevalt jalge all olevat taktiilset
informatsiooni, eriti tunnetatavat kontrasti pinna tekstuuris. Selle tunnetamise võime sõltub inimesest. Näiteks
nägemispuudega vanuritel või diabeetikutel võib olla jalalabade tundlikkus vähenenud. Samas on oluline, et näiteks
ristumisteede või trepiastmete eest hoiatavad pinnakatted
oleksid enamiku inimeste jaoks küll tajutavad, kuid mitte
teekonda ohustavad ega ebamugavust tekitavad.

INFORMATSIOONI KÄTTESAADAVUS
Orienteerumise ja teejuhiste kohta käiva informatsiooni
kättesaamiseks tuleb tagada hea nähtavus ja kus vajalik,
taktiilne märgistus.* Paljud nägemispuudega inimesed on
suutelised lugema silte, kui need on õigesti paigutatud, õige
värvikontrastsuse, teksti suuruse ja kirjatüübiga ning mati
viimistlusmaterjaliga.

Mõned nägemispuudega inimesed, eriti valge kepi või koeraga
liikujad, läbivad spetsiaalse liikumistreeningu. Üha enam
sisaldab see treening ka taktiilse pinnakatte tõlgendamist.

Valgustugevus peaks olema ühtlane, piisavalt tugev ning
ei tohi olla pimestav. Jällegi on see tõhusaks abivahendiks
piiratud nägemisega kasutajale, võimaldades tuvastada värvi
kontrastsust ja lugeda hea nähtavusega silte.

Taktiilsete teekattematerjalide, nagu hoiatusribade, juhtivate viitade kaudu saab nägemispuudega inimesi teavitada
neid ümbritsevas keskkonnas toimuvast. Uurimused näitavad, et nägemispuudega inimesed on võimeliselt tuvastama,
eristama ja mäletama piiratud arvu erinevaid taktiilseid
pinnakatteid ja nende tähendusi. Näiteks on reguleeritud ja

* Täpsemalt käsitletud kommunikatsiooni peatükis
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reguleerimata kõnniteede ristumistel kasutatavad hoiatavad
mummulised teekattematerjalid hästi kasutusele võetud.
Head on need ülekäigud, kus ei ole lihtsalt kaks plaati allaminekuks kaldu asetatud, vaid ülekäik ongi madala servaga, seal
saavad nii ratastooliinimesed kui vankriga ning valge kepiga
ja koeraga liikujad aru, et neil on vabadus liikuda. Muidugi
võiksid ideaalis kõik ristmikud ning ka ülekäigutähistused
toimida hääl-piiksudega.[16]
Nõuded taktiilsetele teekatetele on vastavalt inimeste eri
vajadustele erinevad. Seetõttu on taktiilsete teekatete loomisel peale sihtrühma arvestatud ka teisi erivajadusi, nagu
näiteks ratastoolikasutajaid ja liikumispuudega inimesi.[17]
Taktiilseid lahendusi tutvustatakse põhjalikumalt kommunikatsiooni peatükis.
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3. 4. Kuulmispuue

RFK peatükis b240 on määratletud kuulmise ja tasakaaluelundi funktsiooniga seonduvad aistingud:

Analoogselt nägemispuudega on kuulmishäiretega inimeste
seas kaks peamist rühma: vaegkuuljad ja kurdid. Tinglikuks
piiriks on kuulmislävi 90 detsibelli (normaalkõne tugevus
on 40–50 dB). Kurtuse põhjus võib olla sensoneuraalne – aju
närvide kahjustus, mistõttu info ei jõua ajju, või konduktiivne –
kuulmekäigu ja kõrvaaparaadi mehaaniline kahjustus (sünnikahjustus, traumad, kasvajad).

• helide olemasolu ja nende paigutuse, kõrguse,
tugevuse ja kvaliteeditajumisega seotud
sensoorsed funktsioonid;
• heliallika kuulmise, akustilise eristamise ja
lokaliseerimise, heli suuna tajumise ja kõne
eristamise funktsioonid; sellised puuded nagu
kurtus, vaegkuulmine või kuulmisnõrkus.[11]

Kuulmispuue on kuulmiskahjustus, mida pole võimalik kompenseerida meditsiiniliste abinõudega. Kuulmiskahjustusega
inimene on inimene, kellele on kujunenud püsiv kuulmisfunktsiooni langus. Vaegkuulja on inimene, kellel on kuulmispuue, mille puhul kuulmislangus ületab 25dB. Kuulmispuude
funktsionaalsetest piirangutest märgitakse helide eristamise
raskusi (inimene ei suuda eristada tema kommunikatsiooniks
ja ohutuks liikumiseks vajalikku heli taustamürast).

Kuulmispuudega inimesi on 8–12% elanikkonnast. Eestis on
umbes 120 000 kuulmishäirega inimest, sh kurte 2000–2500
(vajavad viipekeele teenust). Ametlikult oli kuulmispuue
1. jaanuaril 2012. aastal diagnoosiks 1997 inimesel.[6] Vaegkuuljaid on Eestis ca 85 000, neist 75% on pensioniealised,
tööealisi ca 15000.

Personaalne kuulmisvõime võib varieeruda täielikust kurtusest kuni erakordselt terava kuulmiseni. Kuulmispuue võib
olla kaasa sündinud või hilisema tekkega (haigused, õnnetused, suure müraga töökeskkond, vananemine jne). Inimesel võib olla ka ajutisi kuulmisraskusi, näiteks keegi räägib
vaikse häälega, ümbritsev keskkond on mürarikas või vestlus
kaaslase kõne on kahjustatud.

MTO andmeil oli aastal 2005 maailmas umbes 278 000 000
inimest mõõduka kuni sügava kuulmispuudega. 80% neist
elab madala ja keskmise sissetulekuga riikides. Näiteks
Suurbritannias on üks seitsmest inimesest kuulmislangusega,
aastaks 2014 prognoositakse suhtarvu üks neljale.
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Sobiva keskkonna loomisel tuleb arvestada, et
kuulmispuudega inimene:

Kurdid kasutavad suhtlemisel viipekeelt ning osavamad võivad lugeda teksti kõneleja huulilt. Viipekeele kasutajate puhul
on oluline arvestada tõsiasja, et eesti keel on neile võõrkeel.
Eesti keele grammatika erineb märkimisväärselt viipekeele
grammatikast ning seetõttu võib viipekeelt esimese keelena
kõnelejatele eesti keele kirjakeel olla keeruline või täiesti
arusaamatu.

• vajab kogu infot visuaalselt;
• saab avalikus ruumis paremini hakkama, kui
puudub taustamüra, nt vali muusika poes;
• väsib kiiremini kui täiskasvanud terve inimene;

Puude leevendamiseks kasutatakse kuuldeaparaate, heli- ja
häälevõimendeid, uksesignaale ja neile osutajaid, helile osutajaid, hädaohu avastamise abivahendeid. Avalikes kohtades
on oluline, et vähendataks taustamüra, kasutataks pehmeid,
heli neelavaid materjale – vaipu, kardinaid, akustilisi lagesid
või seinapaneele. Oluline on müravaba ala, ruum, kus puhata,
olla vaba kommunikatiivsest stressist. Väsinuna on keerulisem suhelda.

• orienteerub aeglasemalt kui tavainimene,
kes kuuleb enne, kui näeb.

Tulenevalt kuulmispuudega inimeste vajadusest on planeerimisel tähtis, et kogu oluline informatsioon edastataks visuaalselt. Võimalus jälgida igapäevaste esemete, nt faksiaparaatide,
paljundusmasinate jne toimimist visuaalselt aitab kuulmispuudega inimestel nendega tegutseda. Hästi organiseeritud ja
müravaba ruum on osa heast disainist.
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3. 5. Intellektipuue

1. jaanuaril 2012 oli Eestis määratud puue 21181 psüühikahäirega inimesele ja 3615 intellektipuudega inimesele.[6]

Intellektipuue ei ole haigus. See on eelkõige inimese intellektuaalsete võimete kahjustus, halvenemine, mitte aga tema
muude iseloomulike oskuste kahjustumine, näiteks võime
rõõmustada või end hästi tunda. Intellektipuudega inimesed
vajavad tihti palju abi ja tuge. Neil on teistega võrreldes raskem uusi teadmisi omandada ning varemõpitut uutes olukordades kasutada. Toetuse ja õpetamise abil saavad paljud
intellektipuudega inimesed õppida elama elu, mis on nende
vajadustega kooskõlas ja sarnaneb suuresti puudeta inimese
elule. Intellektipuue piirab inimese tegutsemisvõimalusi
ainult osaliselt. Intellektipuudega inimesed ei ole suur grupp
ühesuguseid inimesi, nad on kõik omaette isiksused, igaühel
neist on oma vajadused, probleemid ja võimalused.

Intellektipuue diagnoositakse enne 18. eluaastat, tavaliselt
üpris varakult, lähtudes intellektist ning eale kohastest omandatud oskustest ja arengust. Eestis määratakse intellektipuude diagnoose eespool kirjeldatud RFK järgi, kus vaimne
alaareng on määratletud peatükis “Psüühika- ja käitumishäired” (F70-F79). Seepärast käsitlevad Eestis paljud seadused
intellektipuuet ja vaimuhaigust ühisnimetaja all psüühikahäirena, kuid spetsialistid on ammu jõudnud kokkuleppele,
et nende kahe sihtgrupi puhul on lähenemised ja teenused
erinevad. Puude aluseks on toimetuleku piirajad ja/või arengu
piirajad, mitte meditsiiniline diagnoos.

Intellektipuude tekkel on palju põhjusi. Puue võib olla pärilik, aga võib ka tekkida sünnituse käigus lapse aju hapnikupuuduse tagajärjel. Puude võib tekitada haigus või õnnetus.
Umbes 30% juhtudel jääb põhjus selgusetuks. Elanikkonnast
2,4% on intellekti- ehk vaimupuudega inimesed.[18]
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Intellektipuudega inimese areng ja toimetulek sõltub palju
keskkonnast, seega peaks võimalikult kiiresti hakkama
tegelemapuudega inimesele sobiva ja arendava keskkonna
loomisega.[19]
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Kognitiivne protsess
Inimese aju tegeleb paljude eri funktsioonidega, kõikide
kirjeldamine käesoleva materjali raamesse ei mahu. Toodete,
teenuste ja keskkondadega suhestumise mõistmiseks on
peamine tunda järgmisi mõisteid.[20]

Vastuvõtmine sisaldab protsessi, kus madalatasemelised
aistingud, nagu valgus, vari, värv teisendatakse kõrge
tasemeliseks tajuks objektidest, nägudest jmt, sh kogu ümbritseva keskkonna mõistmiseks.
Töömälu kirjeldab ajutist ladustamist, mida kasutatakse kogu
ümbritsevale keskkonnale ja pikaajaliselt salvestatud mälestustele viitava informatsiooni töötlemiseks ja korraldamiseks.
Pikaajaline mälu kirjeldab protsessi, mille läbi töömälus
korduvalt olevat informatsiooni saab õppida, ladustada ja välja
otsida.
Tähelepanu võib teadlikult suunata töömälu fookust kesk
konnas olevatele spetsiifilistele asjadele ja mõjutada keskkonna mõistmist, kuna ta filtreerib välja tähelepanuta jäänud asjad; esilekerkivad ja pealetükkivad sündmused võivad
alateadlikult tähelepanu püüda.
Visuaalne mõtlemine on võime vastu võtta informatsiooni
ja mõelda visuaalsetest objektidest ja ruumilistest suhetest
kahe- ja kolmemõõtmelisena.
Verbaalne mõtlemine viitab kõne, sõnade ja sümbolite muutmisele keeleks ja keelekasutusele, et ladustada ja kategori
seerida mälestusi kui seotud episoode.
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3. 6. Ealised erisused

Eakad
Statistikaameti andmetel oli Eestis 01.01.2011 seisuga 395 749
riikliku pensionikindlustusega isikut, neist 296 199 vanaduspensionäri, kes moodustasid rahvastikust 29,5%. Pensionäride
arv kasvab keskmiselt 10000 inimese võrra aastas.[21] 2050.
aastaks kasvab 65-aastaste ja vanemate inimeste arv Euroopa
Liidus 70% ning üle 80-aastaste arv 170%.[22]

kiiremini kui käte oma. Luud muutuvad hapramaks ja nende
murdumise oht suureneb. Liigesed muutuvad kangeks. Närvi
süsteemi talitlus vananemisel aeglustub, liigutuste koos
kõlastamine ei ole enam nii kiire ja täpne kui nooremas eas.
Komistatakse kergemini, kaotatakse tasakaal ja kukutakse.
Lisandub tavaliselt ka oluline nägemis- ja kuulmislangus, mis
tavapäraselt on küll nägemise abivahendiga korrigeeritud.
Nägemine on äärmiselt tähtis tasakaalu säilitamisel ja vabal
liikumisel.

Vanurid jaotuvad tinglikult kaheks: hea tervise ja toimiva
sotsiaalsüsteemi korral igapäevaeluga valdavalt iseseisvalt
hakkama saajad ja need, kes vajavad pidevamat abi, näiteks
saatjat avalikus ruumis liikudes ja teenuste kasutamisel ning
igapäevasel toimetulekul.

Eakatel on tavaliselt lisaks kuulmis-, nägemis- ja lihastoonuse
langusele 1–2 kroonilist haigust, näiteks artriit, Parkinsoni
tõbi vmt. Mõlemad vähendavad oluliselt füüsilist võimekust.
Sellest tulenevalt ei saa vanurid liikuda sama kiiresti ja täpselt kui terved täiskasvanud.

Tööealisel tervel inimesel on ringiliikumisel abiks terved ja
tugevad lihased, kontrollitud motoorika, sensoorne ja kognitiivne võimekus ning tasakaal. Kontroll tasakaalu üle võimaldab probleemideta istuda ja tõusta toolilt ning põrandalt,
liikuda erinevates keskkondades ning astuda treppidest üles
või alla.

Vanemaealiste puhul on oluline keskkonnatakistuste kontrastseks või akustiliseks muutmine, pööramaks liikluses ja
muudes oludes liikumisel tähelepanu ebaturvalistele aspektidele. Avalikus linnaruumis liikumisel on äärmiselt oluline
piisav puhkekohtade olemasolu pinkide ja muude toetuspindade näol. Tähtis on, et vanemaealine saaks loodud lahendusi võrdselt teistega kasutada, st pinkidel oleksid mugavaks
püstitõusmiseks käetoed, istuda ei tuleks liiga madalale.

Vanemaealistel tekib oluline lihasjõu kadu, mis raskendab
treppidel ja välisoludes liikumist. Võime tasakaalu kontrollida
väheneb. Uurimused on näidanud, et jalgade jõud väheneb
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Kõik liigutused, mida peab tegema käte abil: nupule vaju
tused, erinevate objektide haaramine jne, peaksid olema
lahendatud äärmiselt lihtsalt, arvestades, et vanemaealised
inimesed lisaks lihastoonuse langusele armastavad kasutada
asju ja lahendusi, mida nad tunnevad ja teavad või mille õige
kasutamine on intuitiivne.
Madala liikumisvõimekusega inimesele on probleemsed
järgmised tegevused: keha põrandani painutamine või küki
tamine, istumine, püstitõusmine, pisikeste esemete käsitlemine (näiteks väiksed nupud), füüsilist jõudu vajavad
tegevused, eriti kui füüsilisele jõule lisaks on tarvilik täpne
koordinatsioon, suletud ruumidesse sisse- ja neist välja
pääsemine, keerukad lukustusmehhanismid.
Lihasjõu ja elastsuse kadu seab kasutaja uute ja keerukate valikute ette, et säilitada senine elukvaliteet. Seetõttu on oluline
pöörata tähelepanu esemete suurusele ja vormile ning keskenduda nende hõlpsale käeshoitavusele ja kasutusmugavusele.
Kuna käed on tugevamad kui jalad, on otstarbekas luua lisavõimalusi keha käte abil toetamiseks. Näiteks erinevad postid,
käetoed ühistranspordis ja teistes kohtades, kus tuleb ette pikaajalist seismist. Seeläbi suureneb oluliselt keskkonna kasutusmugavus ja võimekus iseseisvalt hakkama saada.
Suuremat ja reljeefse äärega korki on mugavam käsitleda. Väike ja libe
kork ei avane nii lihtsalt.
Melioranski, R.-H., Tallinn, 2012
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Sobiva keskkonna loomisel tuleb arvestada, et vanur:
• võib kasutada liikumisel abivahendit: käimisraam,
kepp, kargud jne ning seetõttu saab esemete
haaramisel kasutada vaid ühte kätt;

• armastab kasutada talle teada olevaid
esemeid; uued lahendused peavad olema
lihtsad nii vormilt kui kasutusloogikalt;

• vajab puhkust: oluline on piisav puhkevõimaluste
tihedus avalikus ruumis ja hoonetes;

• saab paremini hakkama, kui info on
dubleeritud ning loetavad tekstid ja visuaalne
lahendus on lihtsad ja selged;

• vajab toetuspindu: ette tuleb näha käetoed või muud
toetuspinnad, kust saab käte jõul tõusta ja istuda;

• vajab tugevamat valgustust nii visuaalsel
kui füüsilisel orienteerumisel.

• saab paremini istuda selga maksimaalselt
toetaval, kõrge seljatoega istmel;
• tunneb ennast mugavamalt ja liigub kiiremini,
kui abiks on esemed, millest saab kinni hoida
ja mis aitavad tasakaalu säilitada, näiteks
käsipuud treppidel, ühistranspordis;

Kaasava elukeskkonna juhendmaterjal

54

Elukeskkonna erinevad kasutajad

Lapsed
Lastele sobivate lahenduste projekteerimisel tuleb alustuseks
keskenduda nende kehaliste mõõtmete ja võimete tundmaõppimisele. Mida vanem laps, seda hõlpsamini saab ta iseseisvalt hakkama nii informatsiooni vastuvõtmise kui keskkonnas
toimetulekuga. Kaasava keskkonna planeerimisel tuleb arvestada eri eagruppide ootusi ja vajadusi keskkonna osas mitte
ainult ligipääsetavuse aspektist, vaid ka erinevate arendavate
ja sotsiaalsete tegevustike pakkumise ja tegutsema kutsumise
vaatenurgast. Esmane kriteerium on siiski turvalisus.

teekonna läbimise ning erinevate takistuste ületamise aeglasemaks ning suuremat vastupidavust ja paremat füüsist
nõudvaks. Lapsevankriga liikumine on samuti aeglasem, kuid
ühtlasi vajab käru lükkaja liikumiseks siledamat ja laiemat
teed ning erinevad füüsilised objektid teel võivad muuta
teekonna läbitavuse keeruliseks või võimatuks. Turvahälli
kasutamine eeldab parkiva auto ukse täielikku avamist, et
turvahäll ohutult autosse ja sealt välja mahuks. Samuti on
tänapäeval levinud turvahälli rataste komplekti kasutamine,
mis lisab vajaduse kasutada ka auto pagasiruumi. Sellest tuleneb vajadus avarama parkimiskoha järele.

Lastele keskkondi projekteerides tuleb meeles pidada, et nad
on pidevas arengus nii kehaliste mõõtmete kui oma teadmiste
ja oskuste mõttes. Arengutasemete paremaks jälgimiseks
ning arvestamiseks planeeritakse keskkondade ja toodete
kasutajaid üldjuhul vastavalt vanusegruppidele. Vanusegruppide jaotusi on erinevaid, üks üldlevinud on järgmine: 0–6
kuud, 6–24 kuud, 2–5(6) aastat, 5(6)–12 aastat ning 12(13)+
ehk noorukid. Peamiseks lähtekohaks on lapse iseseisvuse ja
võimekuse tase, mida väiksem on laps, seda pidevamalt viibib
ta täiskasvanu hoole all.

Lapsed hakkavad mänguväljakute jt avalike keskkondade ja
objektidega vahetumalt suhestuma enne aastaseks saamist
vastavalt individuaalsele arengule ja Eesti tingimustes ka vastavalt ilmastikuoludele. Kuni kaheaastasel lapsel on (eriti vihmase ja külma ilma riietes) liikumine ja iseseisev kõndimine
kohmakas ning laps vajab tihedat toetamist. Samas on nende
jaoks kõik uus ja huvitav ning nad ei ole tuttavad kehtestatud
reeglitega, mistõttu neist ka kinni pidada ei osata. Väike laps
õpib maailma tundma paljuski läbi suu, see tähendab, et kõike
pistetakse suhu, maitstakse, kombitakse keelega. See nõuab
lapse järelevaatajalt hoolt ja kannatust ning ühtlasi ka ümbruskonna puhtust ja materjalide ohutust.

0–6 kuu vanused lapsed viibivad õuealadel täiskasvanu süles,
turvahällis või vankrikorvis. Väikelapse kandmine muudab
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Kuni 6-aastased lapsed tavapäraselt avalikus keskkonnas
üksinda ei liigu. See on periood, mil õpitakse tundma oma
ümbruskonda ning seoseid maailma asjade ning iseenda
vahel – õpitakse keskkonnaga vahetul tasandil suhestuma.
Selles eas laste jõudlus on veel väike ning nad vajavad puhkuseks rohkem aega ja võimalusi ning mitmed täiskasvanute
võimete kohaselt projekteeritud keskkonnad ja objektid on
neile rasked läbida (nt trepiastmed, kõrgemad äärekivid, pikad
trepikäigud jmt).

on märkimisväärselt suhtlusvõimalusi avardanud, kuid need
ei kompenseeri füüsilises keskkonnas, soovitatavalt värskes
õhus sõpradega veedetud aega.
Lastele mittesobivad või raskesti läbipääsetavad keskkonnad
(nt liiga kõrged trepiastmed, järsud keerdtrepid, ilma käsipuudeta trepid) muudavad nende kasutamise ebameeldivaks kogu
perekonnale, sest pere teised, vanemad liikmed on sunnitud
lapsi hakkamasaamisel abistama. Seltskonnad, kus abistamist vajab mitu last, vajavad ka mitut abistajat, mistõttu võib
väheste abistajate puhul keskkond osutudagi läbimatuks.

Suurem muutus elukorralduses saabub koolieaga, kus seni
pideva järelevalve all olnud laps muutub pea üleöö iseseisvaks ning peab õppima omal käel keskkonnas orienteeruma ja
liikluses hakkama saama. Väliskeskkonnas võib probleemiks
osutada viitade ja teejuhiste tõlgendamine, samuti ohutuse
tagamine liikuvate keskkonnaelementide ja transpordivahendite puhul. Seetõttu on oluline kogu informatsiooni ühene
arusaadavus, visuaalne selgus ning verbaalne lühidus.

1270 mm

Noorukitega on Eesti avaliku ruumi kujundamisel väga vähe
arvestatud. Oma füüsiliste võimete poolest on nad peaaegu täiskasvanutega võrdsed, kuid sotsiaalseks arenguks
vajavad nad keskkonnas suhtlemiseks ning kooskäimiseks
võimalusi ja vahendeid, näiteks avalikke spordi- või teisi
tegelusväljakuid. Kaasaegsed kommunikatsioonivahendid

1040 mm

Reeda seitsme- ja neljaaastase lapse pikkus ja haardeulatus.
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3. 7. Somaatilised haigused

Somaatiliste haiguste probleemid on üldjuhul hästi ravimitega kontrolli all hoitavad, kuid hea keskkonnakujundusega
on võimalik haigushoogusid ja sellest tulenevat ravimite vajadust märkimisväärselt kahandada. Eeskätt puudutab see sobivate materjalide ja taimede valikut, ehituspraktikas hoone
sobivat orienteeritust ilmakaarte suhtes*, vajaliku soojustuse
tagamist, liigse õhuniiskuse ja külmasildade vältimist ning
head sisekliima toimimist.

Allergeen on allergilist reaktsiooni põhjustav aine, enamasti
valkaine. Allergeenid tungivad limaskestade, naha ja soolestiku kaudu organismi ja muudavad selle tundlikuks. Tundlikkus mingi aine suhtes talletub organismi immunoloogilisse
mällu ja kui satutakse kokku jälle samade allergeenidega, siis
vallandub vastav immunoloogiline reaktsioon.
Astma on haigus, mille puhul bronhid aeg-ajalt kitsenevad,
tõmbuvad kokku. Bronhe ahendavad nende ümber asetsevad lihased. Allergiku bronhide lihaste retseptorid on vastuvõtlikud allergeenidele, nii et juba nende väga vähene määr
põhjustab allergilise reaktsiooni. Peaaegu 90% astmahaigetel
lastel on atoopilise reaktsiooni tunnuseid, st et neil on pärilik tundlikkus allergeenide suhtes. Nende bronhid reageerivad lisaks allergeenidele ka külmale ja saastatud õhule ning
väsimusele.

Sõna allergia tuleneb kreeka keelest (allos ‘teine’ + ergon ‘tegu,
töö’). Allergia all mõeldakse organismi ülitundlikkust mõnede
ainete suhtes. See võib olla kaasa sündinud, siis on tegemist
atoopilise allergiaga, või hilisemas elus tekkinud, näiteks
allergiline nohu (heinanohu), toiduallergia mingi kindla toiduaine suhtes, kontaktallergia või astma. Sõna allergia kasu
tatakse kõigi nende haiguste kohta.
Allergilise haiguse tekkimise eeldus on kokkupuude ainetega, mille vastu organismis on moodustunud vastuaineid
– immunoloogiliselt aktiivseid rakke ehk lümfotsüüte. Kui
satutakse selliste ainetega uuesti kokku, hakkavad immuunsüsteemis mingil põhjusel toimuma biokeemilised reaktsioonid, mis põhjustavad allergilisi sümptomeid.

Atoopia tähendab kiire kuluga pärilikku allergilist reaktsiooni
looduslikele allergeenidele. Atoopilised haigused on näiteks
allergiline nohu ja silmapõletik, allergiline astma ja atoopiline ekseem ehk lööve. Atoopiline kalduvus on inimesel, kellel
on allergeenispetsiifilisi vastuaineid, kuid puuduvad haiguse
sümptomid. Laias laastus on ülitundlikkus organismi ülitugev
reaktsioon kehavõõrale ainele. Ülitundlikkuse vähendamiseks
viiakse allergiline inimene kokkupuutesse algul väikeste, kuid
vähehaaval suurenevate allergeeniannustega.

*Päiksekütte ja loomuliku ventilatsiooni võimalusi kasutatakse maksimaalselt.
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Allergia tekkepõhjused jaotatakse kaheks – pärilikud ja
keskkonnast tingitud. Atoopiliste allergiate ja astma tekke
põhjused on suures osas pärilikud, eriti allergiline nohu.
Ka atoopiliste ekseemide üks põhjusi on pärilikkus. Geeni
uuringud on näidanud, et eri rahvastel võivad allergia tekkimises osaleda erinevad geenid. Arvatakse ka, et pärilikud
põhjused ja keskkonnast tulenevad põhjused osalevad allergia
tekkimisel võrdselt.

Õhku sattunud tolm, aerosoolid, igasugused gaasid, st õhusaaste tekitab astmat. Allergiline nohu jaotatakse kaheks:
aastaajast põhjustatud ja aastaringne allergiline nohu.
Varakevadest sügiseni põhjustab nohu õietolm (nn heinanohu), aastaringse allergilise nohu saab kodutolmust, looma
karvadest ja -kõõmast, toidust, hallitusseente eostest.[23]
Päritolu põhjal jagunevad allergeenid:[24]
• väliskeskkonnast pärinevad allergeenid
ehk eksoallergeenid;

Kaua aega arvati, et astma liigub peamiselt perekondlikku
liini pidi. Viimaste aastate uuringute põhjal ollakse seisukohal, et pärilikkuse osa allergia tekkimisel on suur lastel
ja noortel. Üleeuroopaline uurimus näitas, et kui vanemad
põevad astmat, on nende lastel risk astmasse haigestuda 3–4
korda suurem kui tervete vanemate lastel.

• organismis tekkinud allergeenid ehk endoallergeenid.
Eksoallergeend jagunevad omakorda:

Keskkonnafaktorite hulka, mis võivad põhjustada allergilise
reaktsiooni, kuuluvad lisaks toidule ka kemikaalid, välis- ja
toaõhus leiduvad ärritajad ja allergeenid. Kogu maailmas
kasutatakse üle 300 000 eri kemikaali, aastas lisandub 1000
kemikaali. Arvatakse, et umbes 4000 kemikaali võivad põhjustada ekseeme, enamasti on nendeks metallid, nagu nikkel,
koobalt, kroom, kuid ka kummikemikaalid ja lõhnaained – ka
lõhnaallergiat esineb üsna palju.
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Seened

Toiduained
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Allergiseeriva toime poolest on olulisem elamutolm. See on
paljudest komponentidest koosnev olmeallergeen, mis on igas
korteris või majas erinev. Tänapäevaks on selgunud, et elamutolmu kõige olulisem allergiseeriv osa on lestad. Elamutolmu
lestad on mikroskoopilised putukad, palja silmaga neid ei näe.
Elamiseks vajavad nad teatud tingimusi – soodne on relatiivne
niiskus 65–80% ja optimaalne temperatuur 25–30 °C. Sellised
tingimused on sageli just vanemates ahiküttega majades.
Lestade meeliskohaks on tolmu koguvad esemed: madratsid,
vaibad, padjad, pehme mööbel, voodid.

Taimsetest allergeenidest kõige olulisem on kõrreliste hein
taimede (timut, kerahein, rebasesaba, aruhein jt) õietolm.
Nende tolme kõrgperiood meie kliimas on juunikuu teine
pool (jaanipäeva paiku). Ka rukki õietolm on neile lähedane ja
sageli allergeeniks. Sügisel hakkab toimima umbrohtude õietolm – maltsad ja eriti puju (lähedased on koirohi ja maitse
taim estragon).
Paljud taimed õitsevad ühel ajal ja paljude taimede (näiteks
kõrreliste) õietolmudel on ühiseid allergeenseid omadusi, nii
on võimalik ka üheaegne allergia kujunemine mitme taime
suhtes.

Väga sageli on elamutolmu lestad lapsepõlves algava atoopilise astma põhjustajad, kuid võivad põhjustada vaevusi ka
silmadele, ninale ja nahale. Elamutolmu lestade vältimiseks
on soovitatav hoida ruumide suhteline õhuniiskus alla 45%.

Õietoimuallergiat esineb linnainimestel sagedamini kui maaelanikel. Et õietolm satub organismi peamiselt hingamisteede
kaudu, siis võivad linnaõhus enam esinevad ja limaskesti
kahjustavad saasteained – autode heitgaasid, vääveldioksiid,
tolm, suits jm – soodustada organismi allergiseerumist
õietoimudega.

Õietolmu hooaeg algab varakevadel puude õietolmuga. Peamisteks allergiahaiguste põhjustajateks meie kliimas on
lepa, sarapuu ja eriti kase õietolm. Olenevalt ilmast (varasel
kevadel) võib lepa õietolmu esineda õhus juba veebruarikuus.
Nõrgema allergiseeriva tolmega on paju, tamme, vahtra,
jalaka, pärna, papli ning okaspuude männi ja kuuse õietolm.
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3. 8. Liitpuue

Liitpuude all mõeldakse vähemalt kahe puude (motoorne,
sensoorne, kognitiivne) koosesinemist, mis takistab või piirab
isikul teostada igapäevaelu mitme valdkonnaga seotud tegevusi. Nii võib isikul esineda liikumispuue koos sensoorse (tunnetusliku) puude liikidega, näiteks nägemispuue, kuulmis
puue, kommunikatsioonpuue.
Liitpuudega isikutel võib esineda ka vaimse tegevusvõime
häirumine, seega on tegemist tegevusvõime ja toimetuleku seisukohalt pidevalt kõrvalabi vajava isikuga ning tema
hakkamasaamine kodu- või väliskeskkonnas sõltub suuresti
funktsioonihäireid kompenseerivate mehhanismide või abi
vahendite olemasolust.
Väga raske liitpuudega isikud võivad vajada ööpäevaringset
meditsiinilist järelevalvet või elulisi näitajaid stabiliseerivat
tehnoloogiat, seega resideeruvad nad erihoolekandeasutustes
ja liiguvad väliskeskkonnas vähe. Tänapäeval suureneb järjest
kodukeskkonnas elavate liitpuudega isikute hulk.
Liitpuudega isikud vajavad keskkonna kohandusi samuti kui
liikumis- ja tunnetuspuudega inimesed.
1. jaanuaril 2012 oli Eestis määratud liitpuue 27095 inimesele.[6]
Martin on jalaluumurru tõttu ajutiselt ratastoolis. Ta vajab pea kõigis
toimingutes abi, mistõttu on suurem ka tema ruumivajadus.
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3. 9. Turistid
Turism on majandussektor, mille peamisteks
komponentideks on:

Maailma Turismiorganisatsiooni esialgsetel andmetel oli 2010.
aastal ööbimisega välisreiside arv kogu maailmas 935 miljonit. See on 6,7% ehk 58 miljoni võrra rohkem kui 2009. aastal
ja 2,5% ehk 22 miljoni võrra rohkem kui seni rekordilisel 2008.
aastal.

• majutus koos toitlustamisega;
• reisitransport – lennu-, mere-, maanteeja raudteetransport;

2011. aastaks prognoosib Maailma Turismiorganisatsioon
maailma turismis 4–5% kasvu. Seega on kasv veidi väiksem
kui 2010. aastal, kuid veidi suurem, kui on olnud pikaajaline
keskmine kasvutrend (4%). Euroopale prognoositakse 2–4%
kasvu. 2010. aastal ööbis Eesti majutusettevõtetes 837 811
siseturisti (kasv 71 218 võrra ehk +9% võrreldes 2009. aastaga). Seal veedetud ööde arv oli 1,5 miljonit (+8%).**

• looduslikud ja tehislikud vaatamisväärsused
ning nende haldajad;
• reisiettevõtjad – reisikorraldajad ja reisibürood;
• reisisihi korraldajad – avaliku, era- ja kolmanda
sektori organisatsioonid ja asutused.

Arenenud riikide elanikkonna hulgas suureneb vanematesse
vanusegruppidesse kuuluvate inimeste arv, kelle tervis ja
sissetulekud võimaldavad jätkata harjumuspäraseks kujunenud reisimist kõrge eani. Samas tuleb arvestada, et nad eeldavad reisidel pakutavatelt teenustelt suuremat mugavust kui
nooremad vanusegrupid.

Maailma Turismiorganisatsiooni (World Tourism Organisation)
määratluse järgi loetakse turismiks inimeste reisimist väljapoole nende igapäevast elukeskkonda puhkuse, äri või muudel
eesmärkidel kestusega kuni üks kalendriaasta. Määratlusele
vastavaid reisijaid nimetatakse külastajateks ja nad jagunevad
ühepäevakülastajateks ja turistideks*.

** Nii 2008., 2009. kui ka 2010. a. olid Eesti tulemused Euroopa turismiga võrreldes
paremad. 2010. a. ööbis Eesti majutusettevõtetes 1,56 miljonit välisturisti. Nende
arv kasvas 13% ehk 183 412 võrra võrreldes 2009. a. Nende poolt veedetud ööde
arv oli samal perioodil 3,2 miljonit (+17%). Tegemist on kõigi aegade rekordiga.
(http://www.puhkaeestis.ee/et/eestiturismiarenduskeskus/spetsialistile/
turismistatistika)

* Turist ehk ööbimisega külastaja on isik, kelle reis väljapoole oma igapäevast
elukeskkonda hõlmab vähemalt üht ööbimist sihtkohas. (https://www.riigiteataja.
ee/akt/12755212)
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Ka nooremate vanusegruppide seas on järjest rohkem inimesi, kes on külastanud paljusid sihtkohti ja kelle jaoks reisimine on harjumuspärane tegevus. See tähendab, et tarbija
muutub pakkumiste hulgast valimisel järjest kriitilisemaks
ning pöörab rohkem tähelepanu teenuste hinna ja kvaliteedi
suhtele. Sihtkoha valikul tähtsustuvad selle keskkonnasõbralikkus, turvalisus ja eripära. Järjest suureneva sihtkohtadevahelise konkurentsi tingimustes on eduteguriteks pakutavate
teenuste kvaliteet ja mitmekesisus.

Turistid kasutavad reisil erinevaid transpordivõimalusi:
lendamist, autoga sõitmist, bussi või rongiga liikumist,
kõndmist, jalgrattaga sõitmist või kruiisimist. Oluline on
tagada hea ühendus erinevate transpordivõimaluste vahel,
et külastajatele oleksid need lihtsasti kättesaadavad ja kasutatavad. Külastaja huviobjektide ligipääsetavuse ja erinevate transpordivõimaluste seotus mõjutab ka kokkuvõttes
külastaja sihtkohavalikut, kohal viibimise aega ja üldist
rahulolu. Transpordiühenduse ning elanike ja külastajate
vajadusi arvestavate teenuste tagamiseks peaksid transiidi
piirkondades olema arendatud terviklikud transpordiplaanid.

Kuna elu ja töö muutuvad järjest pingelisemaks, süveneb
tendents teha pikema puhkusereisi asemel aasta jooksul mitu
lühikest, niinimetatud nädalalõpureisi. Seetõttu väheneb reisi
kohta kulutatav summa, kuid aastas reisimisele tehtavad
kulutused pigem suurenevad. Pingelisem elurütm suurendab
ka lõõgastavaid protseduure pakkuvate puhkusevõimaluste
(spaa-puhkuste) populaarsust.* Transporti peetakse üheks
kõige mõjukamaks teguriks turismi arenduses.

* Turismisektori hetkeolukord – Euroopa Turismikomisjoni pikaajaline
turismitrendide prognoos. (https://www.riigiteataja.ee/akt/12755212)
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Turismisihtkohta juurdepääsu mõjutavad tegurid:

Turistid liiguvad põhiliselt avalikus ruumis. Peale transpordi
on turistidele oluline kõnni- ja rattateede loogiline üles
ehitus. Turistidele peab olema tagatud juurdepääs avalikele ja
sotsiaalsetele teenustele, turismiobjektidele, majutusele* jne.
Selle saavutamiseks on turistide jaoks esmatähtis informatsiooni kättesaadavus.

• barjäärivaba sihtkoht: infrastruktuurid
ja hooned/abivahendid/tarbed;
• transport: õhu-, maa- ja meretransport,
mis oleks sobiv kõigile kasutajatele;

Individuaalturisti kohapealseks teenindamiseks on vaja
füüsilist infokeskkonda, kust klient saab abi ja juhiseid ning
mida toetavad toimiv viidasüsteem (kohaviidad, objektiviidad,
riiki sisenemise viidad jm) ja täiendavad turismiinfo jagamise
kanalid. Tagatud peab olema lihtne ja rahvusvaheliselt arusaadav viidasüsteem.** Kindlasti tuleb arvestada turisti kultuurilist ja keelelist eripära. Infomüra vähendamiseks on soovitatav eelistada riigikeelele lisaks 1–2 võõrkeele kasutamist.

• kõrgekvaliteediline teenindus: vastavalt
koolitatud meeskonna poolt;
• tegevusalad, näitused, huviobjektid: peavad
võimaldama ka turistidel osa võtta;
• turundus, piletite ettetellimise süsteemid,
veebilehed ja -teenused: informatsioon
peab olema kõigile kättesaadav.[25]

Puudega turistide vajadused reisimisel on spetsiifilisemad
kui tavareisija omad. Ligipääs transpordile, majutusele ning
kultuuriobjektidele on komplitseeritum ning vajab reisijapoolse eeltöö tegemist. Seetõttu on oluline, et puudega turistile oleks tagatud vajalik informatsioon abivahendite laenutuste ja ühiskondlike objektide ligipääsetavuse kohta.***
* Majutusasutustes järgida invanõuetele vastavalt projekteeritud tubade olemasolu.
**vt kommunikatsiooni peatükki
***vt lisaks www.liikumisvabadus.invainfo.ee/, http://www.itak.ee/avaleht/

Kaasava elukeskkonna juhendmaterjal

63

Elukeskkonna erinevad kasutajad

3. 10. Elukeskkonna juhtimine

Iseseisvalt toimetulemine on puudega inimese jaoks esmase
tähtsusega – see teeb temast ühiskonna täisväärtusliku
liikme. Koduse majapidamise juhtimine ja korrashoid
moodustavad sellest olulise osa. IBM PC-le on välja töötatud palju lisaseadmeid, mis võimaldavad inimesel kasutada erinevat majapidamistehnikat (raadio, teler, kütte- ja
ventilatsiooniseadmed, telefon, ratastoolitõstukid jpm).
Arvuti juhtimiseks saab omakorda kasutada häälega aktiveeritavaid seadmeid.
Butler-In-A-Box (MasterVoice) on terviklik juhtimissüsteem,
millega saab ühendada nii personaalarvuti kui ka paljud
kodused seadmed (valgustus, teler, magnetofon). Süsteem
võimaldab sisestuseks kasutada ka mitmesuguseid lüliteid
(näiteks ka teleri kaugjuhtimispulti), ka väljund võib olla
mitmesugune (hääl, signaallambid jms).
Süsteemi saab kasutada ka telefoni kaudu – näiteks külla läinud ja praeahju sisse unustanud perenaine saab koju helistades selle välja lülitada. Ja lõpuks on Butler-In-A-Box program
meeritav ka majavalvuriks – ta on võimeline tundma ära
koduste hääled, avastama tuppa sisenenud inimese ja küsima
tema nime vms. Kui külaline ei oska näiteks öelda Butleri
küsitud märgusõna, loeb süsteem teda sissetungijaks ja helistab politseisse.
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3. 11. Häälega juhtimine

See tehnoloogiavaldkond on viimastel aastatel kiiresti arenenud. Ehkki tehnika tänane tase ei võimalda veel täiesti vaba
inimkõne kasutamist, on edusammud siiski märgatavad.
Arvuti või ratastooli juhtimisel eeldab hääle kasutamine tehnoloogia piisavat võimsust ja võimsa arvuti ressursside kaasamist vastaval otstarbel. Mõned tootenäited:
“BUG Voice Command System” PC-arvuti juhtimissüsteem.
BUG-süsteemiga arvutit saab suulise käsuga sisse-välja
lülitada ja sisestada kõiki standardseid käske hääle abil. BUG
ühildub paljude CAD-süsteemide ja nende välisseadmetega,
mistõttu tema soovitatavaim rakendusala jääbki sellesse
valdkonda. Samasse kasutusalasse kuulub firmas Voice Technologies loodud VoiceCAD, mis lubab AutoCAD-süsteemi käske
sisestada suuliselt. See võimaldab häälkäsklusega avada uksi,
tulesid põlema panna jne.
Paljud arvutitele heliseadmeid tootvad firmad (Creative
Labs, Covox jpt) on nüüdseks oma populaarsetele PC-arvuti
helikaartidele teinud ka kõnega juhtimist võimaldavaid
lisandusi. Enamasti on seal tegemist programmeeritavate
makrodega, mille käivitamine toimub suulise käsu abil. Sel
moel on olemas makrodekomplektid paljudele populaarsetele
tarkvarapakettidele.

Kaasava elukeskkonna juhendmaterjal

65

Elukeskkonna erinevad kasutajad

3. 12. Bibliograafia
1. Design Council, Inclusive design education resource,

10. Siseministeerium, Rahvusvaheline funktsioneerimisvõime, vaeguste ja

http://www.designcouncil.info/inclusivedesignresource/
(13.02.2012)

tervise klassifikatsioon (RFK) – Sissejuhatus,
http://www.sm.ee/fileadmin/meedia/Dokumendid/Tervisevaldkond/Etervis/RFK__ICF__Sissejuhatus.pdf
(13.02.2012)

2. Statistikaamet, Eesti rahvastik,

http://www.stat.ee/ppe-43537
(13.02.2012)

11. Siseministeerium, Rahvusvaheline funktsioneerimisvõime, vaeguste ja

tervise klassifikatsioon (RFK) – Funktsioonid,
http://www.sm.ee/fileadmin/meedia/Dokumendid/Tervisevaldkond/Etervis/funktsioonid.pdf
(13.02.2012)

3. Eesti Koostöö Kogu, Eesti Inimarengu Aruanne. Inimarengu

Balti rajad: muutuste kaks aastakümmet. Tallinn, 2010/2011.
4. Statistikaamet, Eesti rahvastikupüramiid,

http://www.stat.ee/ppe-43548
(13.02.2012)

12. World Health Organization, Magnitude of blindness and visual

impairment,
http://www.who.int/blindness/causes/magnitude/en/
(13.02.2012)

5. Sotsiaalministeerium, Puudega inimesed, 2010,

http://www.sm.ee/sinule/puudega-inimesele.html
(13.02.2012)

13. World Sight Day 11.10.07. Vision for Children. Key Facts,

6. Sotsiaalministeerium, Puuetega inimeste statistika, 01.01.2012.

http://www.ands.dz/jmvue2010/WSD07_Key_Facts.pdf
(13.02.2012)

Eesti Traumatoloogide-ortopeedide Selts, Alajäseme enamlevinud
traumaatiliste vigastuste ravijuhend, 2010,
www.ortopeedia.ee/wp-content/uploads/…/Ravijuhend-short-lopp.pdf
(13.02.2012)

14. Universaalne disain,

http://universaalnedisain.blogspot.com/
(13.02.2012)

7. Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seadus

15. M. Lillemaa, R.-H. Melioranski, M. Pukk, T.-K. Vaikla,

https://www.riigiteataja.ee/akt/13114771
(21.05.2012)

Juhendmaterjali “Kõiki kaasava elukeskkonna kavandamine ja
loomine” alusuuring. Intervjuud ja kokkuvõtted. Tallinn, 2011.

8. M. Masso, K. Pedastsaar, Puuetega inimeste toimetuleku ja vajaduste

16. Department for Transport, London, Access for disabled people,

uuring. – Sotsiaalministeerium, 2006,
http://rahvatervis.ut.ee/handle/1/52
(13.02.2012)

http://www2.dft.gov.uk/transportforyou/access/
(13.02.2012)

17. Eesti Vaimupuudega Inimeste Tugiliit Vaimukad,

9. M. Almen, Mai Almen Hinderfri Design AB, Lund,

http://www.vaimukad.ee/vaimukad/est/58/62/
(13.02.2012)

http://www.hinderfridesign.se/
(13.02.2012)

18. A. Raudmees, Eesti Vaimupuudega Inimeste Tugiliit, Vaimupuue, 2003.

Kaasava elukeskkonna juhendmaterjal

66

Elukeskkonna erinevad kasutajad

19. P. Langdon, S. Waller, Inclusive design toolkit. Thinking. – University of

Cambridge,
http://www.inclusivedesigntoolkit.com/betterdesign2/UCthinking/
thinking.html
(13.02.2012)
20. Statistikaamet,

www.stat.ee

21. Tervis-EL. Euroopa Liidu rahvatervise portaal,

http://ec.europa.eu/health-eu/my_health/elderly/io_et.htm
(26.02.2012)

22. Kodutohter, Kolm ohtu tähestiku algusest. 40 küsimust allergia, atoopia

ja astma asjus,
http://www.kodutohter.ee/arhiiv/0403/main3.html
(13.02.2012)
23. Tartu Ülikooli Kopsukliinik, Astma ja allergia,

http://www.kliinikum.ee/kopsukliinik/kasulik-teada/14-astma-jaallergia
(13.02.2012)

24. T. L. Ogren, Allergy-Free New York. – The New York Times, 05.04.2010,

http://www.nytimes.com/2010/04/06/opinion/06ogren.html
(13.02.2012)

25. Sustainable Accessibility to small tourist areas

http://www.central2013.eu/fileadmin/user_upload/Downloads/
outputlib/Custodes_Model_Accessibility_uploaded.pdf
(13.02.2012)

Kaasava elukeskkonna juhendmaterjal

67

Elukeskkonna erinevad kasutajad

4. Kommunikatsioon

Kommunikatsiooni peatükis käsitletakse informatsiooni edastamist
linnaruumis ja selle vastuvõtmist eri kasutajagruppide poolt,
kellel on erinevad võimalused ja kommunikeerumist hõlbustavad
vahendid. Peatükis kirjeldatakse erinevaid kommunikatsiooniliike
(visuaalne kommunikatsioon, auditiivne kommunikatsioon, taktiilne
kommunikatsioon ja interaktiivne kommunikatsioon), nende
eripärasid, eri kasutajagruppide võimekust kommunikeeruda ning
võimalikke alternatiive.
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4. 1. Üldised põhimõtted

Tõhus kommunikatsioon on linnaruumis navigeerimiseks
äärmiselt oluline. Puudega inimestel on tihti raske eba
piisavalt või ligipääsmatult esitletud teabe tõttu keskkonna
täielikus funktsionaalsuses osaleda. Disainides ja kasutades kommunikatsioonivahendeid, mille ligipääsetavus
põhineb kõikide keskkonna kasutajate vajadustel, saab
rohkem inimesi kasutada ja tajuda keskkonda nii, nagu
disainer seda algselt oli kavandanud.

Paljud pimedad ja nägemispuudega inimesed navigeerivad vaid oma mälu abil. Kui disain on loogiline ja lihtne,
on nende iseseisev navigatsioon hoones või linnaruumis
tõenäolisem, sest ligipääsetav märgistus annab kasutajale
keskkonna kohta piisavalt informatsiooni, et selles iseseisvalt liikuda ja seda kasutada. Mida vähem takistusi ja
ajutisi muudatusi on nende teel, seda kergem on neil sihtpunkti jõuda.

Eakad ja puudega inimesed vajavad keskkonnas liikumiseks teistest enam selgeid ja süsteemseid navigatsioonijuhiseid. Kommunikeerumine kasutajaga peaks algama keskkonda sisenemisel: kasutajale tuleks kohe anda ülevaade
keskkonna plaanist ja olulistest elementidest selles (sisseja väljapääsud, infopunkt, WC). Näiteks sisenemine parki
võiks alata käiguteele leitavasse kohta paigaldatud detailse
navigatsiooniplaaniga, mis on varustatud taktiilse informatsiooniga ja märgistatud taktiilse rajaga.

Taktiilsed markeeringud liikumisteedel võimaldavad ka
keeruliselt planeeritud keskkonnas navigeerida. Info
kandjad, millel on ka taktiilset infot, annavad kasutajale
võimaluse saada korraga nii informatsiooni kui ka keskkonnaga kompamise teel suhelda. Ka tavakasutajad on
taktiilsele kommunikatsiooni suhtes tundlikud ning seega
ei piirdu selle lahenduse sihtgrupp vaid nägemispuudega
kasutajatega. Näiteks hämaras või pimedas on ka tava
kasutaja visuaalne kommunikeerumisvõime piiratud ning
taktiilne informatsioon keskkonnas võib teda aidata ja
talle lisamugavusi pakkuda. Sellisel põhimõttel on kujundatud näiteks raadioid ja mobiiltelefone. Samuti eelistavad
visuaalse kommunikeerumisvõimega kasutajad tihti audiot
visuaalile, et silmadele puhkust anda ning ka teiste meeltega erinevaid meediume kogeda.[1]

Navigatsioonivahendite (suunavad viidad, kaardid, jne)
füüsiline paigutus ruumis peaks olema kaasatud juba keskkonna planeerimise esimestesse etappidesse, sest see võib
välja tuua ka keskkonna kui terviku üldiseid puudujääke
navigeeritavuse ja ligipääset avuse osas.
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KOMMUNIKATSIOONIVAHENDID
Eristatakse nelja tüüpi kommunikatsioonivahendeid:
• informatiivsed – edastavad infot teenustest
ja keskkonnaelementidest üldiselt:
»» kaardid;
»» navigatsiooniplaanid;
»» audiogiidid.
• suunavad – edastavad infot keskkonnas
orienteerumiseks:
»» viidad;
»» erksavärvilised taktiilsed rajad;
»» helimärgised.
• identifitseerivad – kirjeldavad
konkreetseid keskkonnaelemente:
»» toanumbrid;
»» WC-sildid;
»» korrusenumbrid;
»» sissepääsu ja väljapääsu tähistus.
• instruktiivsed – edastavad kasutajale ohutuse
ja reeglitega seotud informatsiooni:
»» liiklusmärgid;
»» kasutusjuhendid;
»» hoiatusmärguanded.
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KOMMUNIKATSIOON JA KEEL
Intellektipuudega ja eakatel inimestel võib olla raskusi nii
loodus- kui tehiskeskkonnas orienteerumisega, sest nad
on üldiselt nõrgema õppimisvõimega ja kaotavad sageli
orientiiri. Neile mõeldes tuleks kasutada lihtsustatud
kommunikatsioonivahendeid liikumisradade tähistamiseks
ja informatsiooni edastamiseks. Kognitiivsed häired mõjuvad pärssivalt lingvistilisele võimekusele. Keelebarjäär võib
tähendada erinevat keelelist võimekust ning mõjutada seeläbi
nii verbaalselt edastatavat kommunikatsiooni kui ka täiesti
erinevat kirjasüsteemi.[2]
Kommunikatsioonis peaks kasutama kergemini ja universaalsemalt mõistetavat, n-ö lihtsat keelt, et ka piiratud kognitiivse
võimekusega või keelebarjääriga kasutaja saaks keskkonda
teistega võrdselt kasutada. Näiteks haigla või traumapunktiga
seoses, kus kasutaja muidu tavapärast kognitiivset võimekust
võivad pärssida stress või haigusseisund, ei tohiks ruumide
eristamiseks kasutada vaid professionaalset terminoloogiat.
Siin aitaks lihtsate märksõnade ja piktogrammide kasutamine
– näiteks mõistele “kardioloogia” võiksid lisanduda ka märksõna ja piktogramm “süda”.
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Kontrastetes värvides ja silmapaistev ajutise sissepääsu juurde suunav
viit. Selged piktogrammid teevad viida arusaadavaks keelebarjäärist
sõltumata.
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Vahel esinevad kommunikatsioonihäired liitpuudena: näiteks
kõnepuudega kaasneb ka kuulmispuue. Kõnepuudega inimestel võib esineda mitmeid kõrvalnähte: võib olla aeglustunud
või raskendatud keerulisemate tekstide lugemine ja mõistmine. Seetõttu peaks visuaalselt ja keeleliselt edastatav info
olema maksimaalselt lihtsustatud ja selge.

pakkuma peale ülesande sooritamist selgesõnalist tagasisidet
soorituse õnnestumise või mitteõnnestumise kohta.
Kommunikatsiooni mõistmine
Keskkonnas kasutatavaid kommunikatsioonimeetodeid
tuleb kasutajale tutvustada juba keskkonda sisenemisel.
Nii kommunikatsioonipõhimõtteid tutvustav teave kui ka
märgikeel ise peavad olema multisensoorsed ja võimaldama
keskkonna võrdset kasutamist kõigile soovijatele. Kommunikatsioonis on kasutaja jaoks oluline märgikeele järjepidev ja
süsteemne kasutamine ja paigutus. Märgikeel peab järgima
visuaalse, auditiivse, taktiilse ja interaktiivse kommunikatsiooni põhimõtteid.

Keelebarjääri puhul aitab keskkonna kasutamisele oluliselt
kaasa universaalselt mõistetavate piktogrammide ning värvide kasutamine. Detailsema teabe edastamisel on aga vahel
oluline, et piktogrammi täiendaks ka võõrkeelne tõlketekst.
Selle vajadus ja kasutamine selgub konkreetse piirkonna
kasutajaskonda ning ka kohalikku keeleseadust silmas pidades. Eesti keeleseadus [3] sätestab, et avalikud infokandjad
on eestikeelsed, kuid neile on lubatud lisada eesti keele piir
kondliku erikuju või tõlke võõrkeelde tingimusel, et eesti
keelne tekst on esikohal ning ei ole halvemini loetav kui
alternatiiv. Infokandjale ei tohiks loetavuse ja arusaadavuse
säilitamiseks lisada rohkem kui ühte tõlketeksti.

TEELEIDMINE JA KOMMUNIKATSIOON[4]
Teeleidmist tuleks käsitleda nagu tervikut, mis koosneb kognitiivselt ühendatavatest punktidest. Eri punktide juures tuleb
teavitada kasutajat vaid selles punktis olulisest informatsioonist, sest liigne informatsioon on infomüra ning võib kasutajat
eksitada.

Tekstiline kommunikatsioon peab olema sisutihe ja struk
tuurilt lihtne, kasutama peaks vaid kasutaja jaoks tuttavat sõnavara. Informatiivsed teavitused, mis instrueerivad
kasutajat, peaksid olema selged ja üheti mõistetavad ning
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või muuseumi, sõltub kasutaja otseselt visuaalsetest, auditiivsetest ja taktiilsetest märkidest, mis teda keskkonnas
juhivad ning ka ohtude eest kaitsevad. Eelmisel kümnendil
tähendas teeleidmise planeerimine vaid viitade ja märgiste
kavandamist, kuid tänapäeva tehnoloogia pakub linnaruumis navigeerimiseks palju erinevaid võimalusi. Interaktiivne
kommunikatsioon, GPS-süsteemid mobiiltelefoni või muu
GPS-i toetava seadme abil, veebiühendusega lahendused
keskkondade sissepääsude juures – kõikide nende tehnikate
kasutamine ristub arhitektuuris, maastikul, interjööris ja
kommunikatsioonis.

sissepääsu lähedale, eesmärgiga kasutajat suunata, võib siiski
kasutajale oluliseks abiks olla. Sellised planeeritud maamärgid võiksid olla multisensoorsed ja hõlmata kasutaja taju mitmekülgselt (visuaalne, informatiivne, taktiilne jne), et rahuldada võimalikult paindlikult kasutajate mitmekülgseid soove
ja vajadusi ning pakkuda lisaks ka esteetilist elamust.
Sisenemine ja väljumine
Sisse -või väljapääsule lähenedes peab kasutaja saama selle
kohta multisensoorset teavet: nt automatiseeritud lükandust
on kerge tuvastada, kui sellele viitavad nii mitmed füüsilised
märgid kui ka anduriga helimärguanne. Kui sisse- või välja
pääsul on kasutaja vaateväljas mitu eri ust või sissepääsu
meenutavat paneeli, peab kasutaja suutma neid üksteisest
lihtsalt eristada. Põhiline sissepääsutee keskkonda peab
olema kõigile kergesti ligipääsetav, ilma takistuste ja tasapinnamuutusteta, mis võivad kasutajale ohtlikuks osutuda.
Lisasissepääs keskkonda on mõistlik kavandada vaid juhul,
kui ajaloolise või renoveeritava hoone põhisissepääsu juures
on liiga vähe ruumi ja mitmeid erinevaid liikumistasandeid.
Sisenemine keskkonda või väljumine sealt peab võimaldama
teekonna jätkamist ka pärast ukseava läbimist mugavalt ja
takistusteta.

Mõnes keskkonnas, nt haiglas, kogeb kasutaja tugevaid emotsioone ning osaleb mitmes tema ümber toimuvas sündmuses,
mistõttu tema keskendumisvõime selles keskkonnas on pärsitud. Seetõttu on oluline pakkuda kasutajale võimalust tunda
end orienteerumisel võimalikult mugavalt ja enesekindlalt.
Keskkonna leidmine [5]
Enne kui kasutaja saab keskkonda siseneda, on oluline, et ta
suudaks keskkonna linnaruumist üles leida. Siin muutuvad
oluliseks keskkonna sissepääsu ümbruses paiknevad maamärgid (kergesti äratuntavad ja navigeerimist hõlbustavad
objektid nagu monumendid, silmatorkavad hoone osad). Tihti
kasutavad inimesed intuitiivselt maamärke, mida arhitekt ei
ole otseselt selle tarbeks kavandanud, kuid hästi eristuvate
elementide planeerimine hoone välisküljele või keskkonna
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kommunikatsioonivahenditega varakult teavitada. Alternatiivset marsruuti tuleb kirjeldada selgelt ja ligipääsetavalt
kõikidele keskkonna kasutajatele nii visuaalsete (viidad) kui
ka taktiilsete (taktiilsed rajad) kommunikatsioonivahenditega.
Suuremate muudatuste korral võiks keskkonna kasutajatele vajaduse korral lisaabi pakkuda ka infotöötaja. Kaasava
disaini põhimõtteid järgides tuleks võimaluse korral siiski
piirduda ühise sissepääsuga kõikide kasutajate jaoks. Meie
kultuuriruumis on kasutajale keskkonda sisenedes intuitiivselt arusaadav, et sissepääs paikneb paremal ja väljapääs
vasakul (ja väljudes vastupidi).

keskkonna plaanid, majajuhid, korrusejuhid jne, on mõeldud
selleks, et kasutaja looks endale kognitiivse kaardi ümbritsevast tundmatust keskkonnast. Eesti seadus sätestab, et erinevatel infokandjatel tuleb ära näidata ehituslike takistustega
või takistusteta alad ja hooned ning ratastoolikasutajatele
kohaldatud ühissõidukite liiklusmarsruudid.[6]
Keskkonna navigatsiooniplaanid peavad olema ligipääsetavad
erineva pikkusega kasutajatele – nii seisvad kui istuvad kasutajad peavad saama teabe ühtmoodi kätte. Navigatsiooni
plaanid peavad paiknema nii, et nad suhestuksid kasutaja
jaoks keskkonna sisseseade ja orientiiridega. Peamised maamärgid peaksid olema kaardil nii teksti kui piktogrammidena
esitatud. Kaartidele peaks olema nii taktiilselt kui visuaalselt
tajutavalt märgitud kasutaja asukoht keskkonnas. Skemaatilised metrookaardid on heaks näiteks, kuidas vähendada
ebavajaliku informatsiooni hulka navigatiivsel infokandjal ja
teavitada kasutajat vaid kõige olulisemast keskkonnas navigeerimisel. Infomüra vähendades on võimalik kaarti täiendada näiteks ka taktiilse informatsiooniga ja informatsiooniga
keskkonna ligipääsetavuse kohta.

Keskkonda sisenemisel tuleb anda kasutajale informatsiooni selle keskkonna iseloomust, mõõtmetest, viitamisest jne. Lisaks on hea kirjeldada keskkonna läbimise raskusastet, sobivust liikumiseks ratastooliga ja pimedatele.
Kommunikatsioonivahend peaks paiknema silmapaistval
kohal sissepääsu lähedal ning eristuma taustamürast.
Taktiilse kommunikatsiooni kasutamisel on oluline suunata
selleni taktiilse liikumisteega.
Orienteerumine
Pärast keskkonda sisenemist on oluline teekonna edukas ja
barjäärideta jätkamine. Kommunikatsioonivahendid peaksid
paiknema liikumisteede ääres. Suunavale viidale võiks lisada
infot vahemaade kohta kas siis väljapääsuni, järgmise viidani või puhkekohani. Orienteerumisvahendid, nagu kaardid,
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värvi, tekstuuri, kuju vms abil. Avalikes kohtades, eriti ristmikel, jaamades ja ühissõidukite peatustes tuleb paigaldada
hästi loetavad ja kaugelt märgatavad orientiirid, mis teatavad
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liikumispuudega isikutele ja vaegnägijatele ehituslikest takistustest ning muudest ohtudest. Vaegnägijatele tuleb anda
teavet liikumisteel eesootavatest muutustest (trepile, ülekäigurajale või takistusele lähenemine, ohutussaare lõppemine,
tee suuna muutus jms) hästi tajutavate optiliselt kontrastsete
suunaviitade, pinnakatte erinevuse, reljeefsete vöötide, ohutuspiirete või helisignaali abil.

mis aitaksid sissepääsule läheneda ning väljapääsu järel
oma teekonda jätkata. Erinevad liikumisteed tuleks eristada materjali-, tekstuuri-, värvi- ja kõrgus/laiuskontrastiga.
Liikumisteede piirid, nagu rajaääred, põrandaliistud, rampide
ja treppide ääred ja jaamaplatvormid, tuleb kujundada nii
taktiilselt kui visuaalselt tajutavateks. Horisontaalne ja vertikaalne pind ning erinevate elementide piirid tuleks eristada
värvikontrastiga või erksavärvilise ja taktiilse märgistusribaga – vältida tuleks sama värvi kasutamist nii põranda kui
seinte puhul. Kui mingi värv on kasutusel navigatsiooni lihtsustamiseks, tuleb vältida sama värvi kasutamist dekooris.

Ohtlike kohtade valgustatust on soovitatav suurendada, et
eristada neid kohti muudest liikumisteede osadest ja püüda
seal liikujate tähelepanu. Valgustuse paigaldamisega tuleb
tagada, et tasapindade erinevused oleksid liikumisteedel hästi
nähtavad. Läbipaistvad seinad peavad olema valmistatud
ohutust materjalist või kaitstud purunemise eest ning olema
selgelt märgistatud. Samuti peavad olema silmapaistvalt
märgistatud läbipaistvad uksed. Märgistamisel on oluline, et
märgistus oleks selgelt nähtav, sõltumata valgustusest, ilmastikutingimustest või kasutaja kasvust.[7] Kommunikatsioonivahendid ei tohi asuda liikumisteedel ega takistada liiklejaid.
Viitade tugipost peab olema valge kepiga avastatav ning viida
laiem osa peab võimaldama kasutajal selle ümber täispikkuses ja ennast vigastamata liikuda.

Välitingimustes on nägemispuudega inimesel orienteerumisel
abiks erineva kujunduse ja valgusega valgustid, purskkaevud,
samuti teede ja radade erineva tekstuuri taju. Samuti on soovitatav olulise info edastamisel kasutada pimekirja ja reljeefset kujundust (plaanid, kaardid jne). Vajaliku esiletõstmiseks
tuleks kasutada kontrastseid värve ning lisaks visuaalsele
informatsioonile ka helilisi indikaatoreid. Oluline on ka informatsiooni loetavuse mugavus, mis eeldab, et infotahvlid on
piisavalt selgekirjalised ja suured, et neid saaks ka eemalt
lugeda.

Keskkond peab pakkuma multisensoorset teavet, et hoiatada
kasutajat võimalike ohupunktide eest (ristuv liikumistee, liikumistasandi muutused). Keskkond peab pakkuma orientiire,
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Otsustuspunkt
Otsustuspunktid on sõlmed ja hargnemiskohad keskkonna
liikumisteedel, kus kasutajad peavad võtma vastu otsuse
edasise liikumissuuna osas. Otsustuspunktides peaksid
paiknema visuaalsed, taktiilsed, auditiivsed, interaktiivsed
infokandjad ja maamärgised, et kasutaja jaoks neid otsuseid
hõlbustada. Otsustuspunktide paigutus navigatsioonis võiks
olla läbi mõeldud ja meeldejääv – punktid võiksid paikneda
süsteemselt, teatud kauguse järel ja meeldejääval visuaalsel
võrgustikul.

ja turvalisemaks. Jalakäijatele mõeldud alad peaksid olema
lihtsad, loogilised ja järjepidevad. Tähtsamate kohtade rõhutamiseks või lihtsalt suunamiseks on hea kasutada kontrastvärve. Üks lihtsaim ja püsivaim viis selleks on kasutada teist
värvi sillutuskive. Vaegnägijad otsivad kõndides muutust
pinnamaterjalis ning üritavad ka selle kaudu infot saada. Seetõttu on soovitatav kasutada erilise pinnaga materjale hoiatamaks vaegnägijaid ohtude, näiteks treppide, ristmike jne eest.
Lisaks on sellise erineva pinnaga materjalid saadaval ka eri
värvides, et saaks luua ka värvikontrasti ümbritsevaga.
Keskkonnaga tutvumine
Teeleidmise tsoonid (nii sise- kui välisruumis) peaksid olema
hästi eristatava iseloomuga alad, mis aitavad kasutajal
keskkonda tuvastada ja selles navigeerida. Iga tsoon peaks
olema unikaalne ja hästi meeldejääv. Keskkonna eri tsoonid
peaksid olema multisensoorselt tähistatud: näiteks tsoonid
autoparklas võiksid eristuda nii konkreetse värvitähisega
täiendatud märgisega (nt A–Z) kui ka märksa kognitiivsema
märgisega, nagu eristuspildid lihtsate objektide baasil (nt
pall, kass, täht jne). Tsoonide tähistamine on igas keskkonnas
individuaalne disainiotsus, kuid oluline on selle põhimõtetest
ja eristusvõimalustest teavitada kasutajat juba keskkonda
sisenemisel. Viidad ei tohiks paikneda liikumisteedel. Informatsioon võiks olla dubleeritud ka taktiilsel kujul, selleni
suunava taktiilse rajaga.
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Olulised põhimõtted kommunikatsiooni
planeerimisel:[8][9][10][11][12][13][14][15][16]
• Teabe edastamiseks tuleb kasutada
alati rohkem kui üht moodust.

• Info edastamisel tuleb arvesse võtta:
»» milline on kasutaja;
»» kasutaja väsimusaste ja kogemus;
»» kasutaja ja infokandja vaheline kaugus;
»» info komplekssus;

• Mõtestatud info dubleerimine parandab
informatsiooni kättesaadavust.

»» esitluskvaliteet (resolutsioon, kontrast, fookus,
peegeldus, halb valgustatus, ilmaolud).

• Edastatav informatsioon peab olema
võimalikult lihtsustatud.

Tööriistad ja simulaatorid projekti erivajaduste
planeerimiseks:
• http://www.inclusivedesigntoolkit.com/betterdesign2/
inclusivetools/inclusivedesigntools.html
• http://www.inclusivedesigntoolkit.com/
betterdesign2/simsoftware/simsoftware.html

• Lahendusi tuleb testida projekti varajases faasis
spetsialistide ja kõikide kasutajagruppide peal.
• Lähtuda tuleb tervest kasutajateekonnast,
mitte eraldiseisvatest elementidest.
• Lisaks lõppkasutajatele tuleb arvestada ka objektide
hooldajate, abiliste, tööliste jms vajadusi.
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4. 2. Visuaalne kommunikatsioon

Visuaalne kommunikatsioon on teeleidmisel ja navigeerimisel
põhiline abivahend, sest silmadega omandab tavakasutaja
suurema osa informatsioonist. Keskkonna kirjeldamisel ei
tohiks aga piirduda vaid visuaalse kommunikatsiooniga, sest
kõikidel kasutajatel ei ole võrdseid visuaalseid võimeid. Teised
sensoorsed lahendused, nagu taktiilne ja auditiivne, peaksid
võimaluse korral olema samuti esindatud, et kompenseerida
kasutajate puudujääke visuaalses kommunikatsioonis või
mingit keskkonnaeripära. Alternatiivsete kommunikatsioonivahenditega on võimalik ka lihtsalt kasutaja eri meeli stimuleerida ja teda nii rohkem keskkonda kaasata. Nägemisteave
peab olema hästi märgataval kõrgusel ja mittepeegelduval
taustal.[6]

Et soovitused antakse otseselt keskkonna ligipääsetavuse
ja funktsionaalsuse suurendamiseks, ei tohiks neid järgides unustada ka visuaalse kommunikatsiooni esteetilise ja
loomingulise poole tähtsust. Kasutajasõbralikus ja kaasavalt disainitud keskkonnas on ligipääsetavus esteetikaga
harmoonilises seoses ning pakub eredaid elamusi kõikidele
keskkonna kasutajatele.

Käesolevas alapeatükis antakse soovitusi ligipääsetavama ja
efektiivsema visuaalse kommunikatsiooni planeerimiseks.
Siinkohal ei tohiks aga unustada, et visuaalne on alati subjektiivne ning maitseelistustest sõltuv. Kogenud märgig raafiku
või tüpograafi terav silm võib just konkreetse keskkonna
individuaalseid eripärasid silmas pidades pakkuda välja
lahenduse, mis toimib paremini kui ettekirjutatud standard.
Vähem kogenud kujundaja peaks siiski enne juhendi ettepanekud arvesse võtma ja alles seejärel oma individuaalsed
disainiotsused tegema.
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TÜPOGRAAFIA JA LOETAVUS
Kirjatüübi valik ja tähekuju
• Enamus inimesi loevad terveid sõnakujusid,
mitte üksikuid tähti.[17]
• Mida paremini eristuvad tähekujud üksteisest,
seda lihtsam on teksti lugeda.

• Šeriifidega***** kirjatüübis kirjutatut on kergem
lugeda pikemate tekstide korral ja paberil,
digitaalsetel infokandjatel tuleb šeriife vältida.
• Veebi ja trüki jaoks tuleb kasutada erinevaid –
veebi jaoks digitaalseks kasutamiseks loodud
kirjatüüpe. Tihti on samast kirjatüübist nii
trüki kui digikasutuseks mõeldud variant.

Tähekuju muudavad äratuntavamaks:

ülapikend

x

• suured apertuurid* ;

x-kõrgus

• suured üla-** ja alapikendid*** ;
• tähe suur

x-kõrgus**** ;

• üksikute tähtede erinev tähekuju.

apertuur
alapikend
Tähe ehitus: apertuur, ala- ja ülapikend, x-kõrgus.

*Apertuur (counter): tähe osaliselt või täielikult suletud valge siseruum.
** Ülapikend (ascender): x-kõrgusest ülespoole ulatuv osa (b, d, h, l, t).
***Alapikend (descender): tähe alajoonest allapoole ulatuv osa (y, g, j, p).
****x-kõrgus (x-height): väiketähe kõrgus ilma pikenditeta.

***** Šeriifidega kirjatüüp (serif font): kirjatüüp, mille tähekujude otstes on lühikesed,
(enamasti horisontaalsed) kriipsud (šeriifid), mis ühendavad tähti visuaalselt,
Šeriifid kergendavad paberkandjal pikema teksti lugemist, kuid ei sobi hästi
digitaalseks kasutuseks. Šeriifidega kirjatüübid on näiteks fondid Times ja
Garamond.

Valiku erinevate omadustega kirjatüüpide võrdlus

kirjatüüp

Mitmete lõigetega universaalne kirjatüüp sobib kasutamiseks
nii suures kui väikses formaadis.

Sans serif (šeriifideta) kirjatüüp Helvetica

kirjatüüp

Kirjatüüp on kujundatud ekstra nägemispuudega kasutajale,
et saavutada suuremat loetavust ka kehvemates keskkonnatingimustes. Kirjatüübil on erinevaid lõikeid nii veebis, trükis,
suurtel ja väiksetel formaatidel kasutamiseks.

Sans serif kirjatüüp Tiresias LPfont

kirjatüüp

Suure x-kõrgusega, avatud apertuuridega kirjatüüp sobib
kasutamiseks nii trükistel kui ka digitaalseks kasutamiseks
(vaatamata šeriifidele). Kirjatüüp on kasutusel nt lugemisseadmes Kindle, et imiteerida trükikirja ja lugemist mugavamaks muuta.

Slab serif (ruutšeriifidega) kirjatüüp PMN Caecilia

kirjatüüp

Traditsiooniline kirjatüüp kasutamiseks trükistel pikemate
tekstide loetavuse parandamiseks. Šeriifid aitavad silmal ridu
kiiremini haarata ning tähti üksteisest eristada. See kirjatüüp ei ole aga hea valik veebis ja digitaalsetel infokandjatel
kasutamiseks.

Serif (šeriifideta) kirjatüüp Times

Kaasava elukeskkonna juhendmaterjal

81

Kommunikatsioon

Teksti loetavus
• Teksti loetavust raskendavad tihedad
tekstilõigud ja liigendamata tekst.

• Läbiva suurtähega, tihendatud kirjaga või
kursiivis** teksti on raskem lugeda, sest
tähekujude erisused ei tule nii selgelt välja.

• Loetavuse suurendamiseks aitab punktisuurusest
20–30% suurem reavahe*, väiksem
reavahe vähendab teksti loetavust.

• Stiliseeritud kirjatüübi kasutamisel
tuleb sellega edastatud informatsioon
dubleerida ka loetavamas kirjatüübis.
• Loetavuse ja ligipääsetavuse tagamiseks tuleb teksti
dubleerida võimaluse korral piktogrammiga.

Olulise rõhutamine
• Olulise rõhutamisel tuleb kasutada kirjatüübi
erinevaid lõikeid, mitte läbivat suurtähte.
• Läbivat suurtähte võib vajadusel kasutada vaid
üksikute lühikeste sõnade edasiandmiseks.
• Vasakjoondus suurendab teksti loetavust, sest
muudab ridadel liikumise silma jaoks lihtsamaks.

• Ainult värvilise teksti kasutamist olulise rõhutamiseks
tuleb vältida, et tagada teabe jõudmist kõikide
kasutajagruppideni (sh värvipimedateni).

• Teksti loetavust parandab kirjatüübi vähene stiliseeritus.

*Reavahe (line space): kahe tekstirea vaheline horisontaalne ruum.
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Kontrast taustaga
• Kirjatähed ja taust peavad olema kontrastsetes toonides,
soovitatavalt heledad tähed tumedal taustal.[18]

Kirjatüüp ja piiratud kognitiivsed võimed
Düslektikutel* on raskusi sarnaste tähekujude omavahelise
eristamisega, neid aitaks kiri [19] , kus tähtede üla- ja alapikendid ning tähepaunad on erineva pikkuse, kalde ning tähepaksusega ning kirjavahemärgid tavapärasest tähelepandavamad. Rõhku tuleb asetada täherea alumisele osale, et vältida
tähtede mõttelist ümberpööramist.

• Tähtede kuju ja suurus peavad tagama
teabe nähtavuse ka vaegnägijatele.[6]
• Soovituslik on 70% värvikontrast tausta

Pikemate tekstide puhul aitaks düslektikuid eri lauseosade
rõhutamine näiteks värvikoodiga (tegusõna sinine, nimisõna
punane). Hollandis Twente ülikoolis väljatöötatud kirjatüüp
Dyslexie vastab kõikidele nendele nõudmistele ja on testide
tulemusel lugemishäiretega kasutajatele loetavam ja vea
kindlam kui tavapärased kirjatüübid.[20]

nõrk kontrast
tugev kontrast
ja sellel asetseva teksti vahel.[18]
• Teksti ei tohiks asetada mustrilisele taustale.[18]

*Düslektik (dyslexic): lugemisraskusega või -puudega inimene. Düsleksia ehk
vaeglugemine.
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Kirjatüüp ja nägemispuue
Nägemispuudega kasutajal (sh eakal kasutajal) on ka abivahendeid kasutades ning õiges valguses lugemisel keeruline
eristada tähekujusid ning lauselõppe, mistõttu on pikemate
tekstide ning ka viitade tekstide lugemine nende jaoks vaevaline tegevus. Ka tavakasutajal on halvasti laotud ning sarnaste tähekujudega teksti väsitav lugeda. Hea disain nägemis
puudega kasutajale on hea disain suuremale osale teistele
kasutajatele.

Tiresias LPfont
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSŠZŽTUVWÕÄÖÜXY
abcdefghijklmnopqrsšzžtuvwõäöüxy
1234567890.,:!?-–—

Vabavaraline kirjatüüp Tiresias pakub lõikeid nii digitaalseks,
taktiilseks kui ka paberil kasutamiseks. See kirjatüüp on
kujundatud ekstra nägemispuudega kasutajale, silmas pidades suuremat loetavust ning arvestades kasutaja vajadusi ka
kehvemates keskkonnatingimustes. Kirjatüübis on rõhutatud
kirjavahemärgid ja tähetäpid, hästi eristatavad numbrid (sh 6,
8, 9) ja tähekujud (nt I, l, i ja 1) ja avatud apertuurid.

Tiresias LPfont
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MÄRGID JA SÜMBOLID
Tihti saab keskkond ise ligipääsetava planeeringu tõttu
navigatsiooni ja vajalike keskkonnaelementide leidmist lihtsustada. Näiteks WC-d ja sisse- ja väljapääsud võiksid paikneda nii, et nad oleksid tavakasutajale intuitiivselt leitavad
– nii on navigatsioon lihtsustatud ka erivajadusega kasutajale.
Et navigatsiooni veelgi parandada, arvestades eri keelt kõnelevaid, erineva kultuuritausta ja kognitiivse võimekusega kasutajaid, tulevad appi märgid ja piktogrammid.[21]
Märgisüsteemide planeerimisel tuleb arvesse võtta eri sümbolite kultuurilist tähendust; ka lihtsamad ja tuntumad
sümbolid, nagu nt punane rist, ei kanna eri kultuuriruumides
ühesugust tähendust: islamimaades on nt punase risti asemel
kasutusel punane kuusirp.

AIGA 50 loetavaks ja ligipääsetavaks kujundatud piktogrammi on kõigile
tasuta allalaadimiseks ja kasutamiseks üleval aadressil:
http://www.aiga.org/symbol-signs/
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Ligipääsetavuse sümbolid
Rahvusvaheliselt tunnustatud ligipääsetavuse piktogrammi
ISA on kirjeldatud standardis ISO 7001. Piktogrammil on
sinisel taustal valge stiliseeritud isik, kes kasutab ratastooli.
Piktogrammi kasutatakse erinevate puuetega inimestele ligipääsetavate kohtade markeerimiseks:
• Puudega inimestele reserveeritud
parkimiskoha markeerimiseks;
• Puudega inimese poolt kasutatava
sõiduki markeerimiseks;
• Avaliku WC märgistamiseks, mis on
puudega inimestele kohandatud;
• Automaatselt avaneva ukse nupu markeerimiseks;
• Ligipääsetava marsruudi markeerimiseks;
• jne.
Rahvusvaheline ligipääsetavuse piktogramm.

Kaasava disaini põhimõtteid järgides tuleks aga selliste pikto
grammide kasutamist võimalusel vältida ning kujundada
keskkonda moel, mis tagab ligipääsetavuse kõikidele keskkonna kasutajatele.
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1. Universaalne informatsiooni piktogramm.
2. Rahvusvaheline ligipääsetavuse piktogramm.
3. Audiodubleering avalikel üritustel.

1.

2.

4. Audiodubleering filmidel ja TV-s.

3.

5. Suure/ligipääsetava kirjaga trüki sümbol.
6. Juurdepääs nägemispuudega inimestele.
7. Braille’ kirja piktogramm.

4.

5.

6.

8. Tekstitelefoni (TTY) piktogramm.
9. Viipekeele tõlke piktogramm.
10. Abistav kuuldesüsteem.
11. Abistav kuuldesüsteem telefonile.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
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VÄRV JA KONTRAST

Piktogrammid peaksid:
• koosnema nii vähestest komponentidest kui
võimalik ja mitte rohkem kui 2–3 elemendist;

• Värvid suudavad kasutajaid probleemide
juurde juhtida ja osutada süsteemi oleku
muutustele; mida soojem/kuumem värv (punane,
oranž), seda olulisem informatsioon.

• edastama lihtsat, selget ja asjakohast infot;
• olema keelest sõltumatud;

• Punane, roheline ja kollane peaksid
jääma teavitusvärvideks.

• paiknema ühevärvilisel ja raamiga eraldatud
taustal, et vältida sulandumist taustamürasse;

• Maksimaalne värvide hulk, mille tähendusi
kasutajad suudavad meeles pidada, on 5±2.

• koosnema suurematest nurkadest kui 30°;
• seoste tekitamiseks ja tähelepanu koondamiseks
kasutama värvi hästi läbimõeldult;

• 20st inimesest ühel esineb värvipimedust.
• Tuleb kasutada värve, mida suudavad
eristada iga tüüpi värvitajuga inimesed.

• vältima eristamist ainult värviga ja dubleerima
vajaduse korral värviga edastatavat infot;
• kasutama rahvusvahelisi tähistusi;

• Värvipimedad on tundlikumad heleduse ja
tumeduse ja värvi küllastatuse* suhtes; alati tuleb
ka arvestada keskkonna loomulikku valgust,
kuhu vastava värviga objekt asetatakse.

[6]

• olema keskkonna piires süsteemse ja järjepideva
kujundusega, et soodustada märgi äratundmist
ja selle sisu kiiremat mõistmist;
• vältima abstraktseid ja raskesti
meeldejäävaid elemente.[22]
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* Värvi küllastatus (Colorfullness): Värvi erinevus hallist. Maksimaalselt
küllastunud värv ei sisalda halli värvi; madalama küllastatusega värv on aga
hallile lähemal ning seetõttu pastelsem ning tuhmim.
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• Lisaks värvile tuleb kasutada ka alternatiivset
visuaalset erinevust (erinev kuju, joone
paksus, paigutus, vorm, muster).

• Vältida tuleb kommunikeerumist ainult
värvinimetuste abil (punane liin, sinine koridor),
sest kasutajad näevad värve erinevalt.

• Värvipimedatel on teistest keerulisem eristada
peenikesi jooni ja väikseid sümboleid.

• Värvid peaksid olema kasutaja jaoks nimetatavad
ja seeläbi kergesti meeldejäävad, nt rohekassinine
tekitab rohkem segadust kui loob seoseid.

• Osade värvinägemishäirete puhul ei ole punane värv
erk ega hästi eristuv, vaid sama tuhm nagu roheline
või sinine, tihti ei suudetagi neid värve eristada.
• Tuleb vältida punase–rohelise, punase–sinise, punase–
violetse ja punase–mustaga kontrasti tekitamist.

• Kui sama värvi objektide hulk kasvab, siis kasvab
ka keskmine otsimiseks kuluv aeg (lineaarselt,
0,13 sekundit iga kolme uue objekti kohta);
see tähendab, et värvide kasulikkus kahaneb
sedamööda, mida rohkem objekte on sama värvi.

• Abiks on toonierisused, nt puhta tumepunase
asemel tuleb kasutada lühema lainepikkusega
kollakaspunast (vermillionit), mis on äratuntav
ka protanoopia tüüpi värvipimedatele.

• Kui objekti värvus on otsitavast värvusest piisavalt
erinev, siis see element otsinguaega ei mõjuta. Näiteks
kollane värv kasutajat punaste objektide otsimisel ei
sega, sest on piisavalt erinev, oranž on aga liiga sarnane.

• Sinine värv on esimene, mille nägemine vanusega
halveneb, samuti on sinisel pinnal raske fokuseerida;
see-eest on sinine hea taustavärv, kuid seda tuleb vältida
esiplaanil, eriti teksti ja väikeste objektide puhul.

• Tuleb eelistada erinevaid sümboleid vähese hulga
hästi eristatavate värvidega, selle asemel et kasutada
sama sümbolit eri värvitoonides mingisuguse
erisuse näitamiseks (nt kaarditähised).
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• Kontrasti tuleb lisaks värvile hoida ka heletumeduse vahel – tekst ja objekt peaksid taustast
tugevalt eristuma. Must kiri valgel taustal on
kõige värvipimeda-sõbralikum kombinatsioon.

• Hele-tumeduse kontrast on oluline, et aidata vaegnägijat
ruumi objektide eristamisel (ukseavad, viidad,
käsipuud, prügikastid, huviobjektid); kontrastiga saab
märgistada ka võimalike ohupunkte keskkonnas
(astmeääred, sõidutee postid, sõidutee äär jms).

• Eelistada tuleb heledaid objekte tumedal taustal.
• Informatsioon viidal (kas tekstiline või pildiline)
peab loetavuse tagamiseks olema suures kontrastis
oma aluspõhjaga; viit ise peab aga eristuma
taustamürast, millesse ta on paigutatud.

• Lisaks värvikontrastile tuleb kasutada ka hele-tumeduse
kontrasti, sest seda suudavad nägemispuudega inimesed
värvikontrastist paremini eristada; nt kirsipunane
ja must on suure värvikontrasti, kuid madala heletumeduse kontrastiga ja nägemispuudega inimestele
halvemini eristatavad kui kahvaturoosa ja must.
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• ADA ligipääsetavuse standard soovitab 70%-st
värvikontrasti tausta ja sellel asetseva teksti vahel,
kindlasti ei tohiks teksti asetada mustrilisele taustale.
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• Olemasolevate visuaalsete infokandjate ligipääsetavuse
kontrollimiseks tuleks neid pildistada ning fotod
must-valgesse värvigammasse keerata. Sellise
kontrolli tulemusena peaks selguma, kas värvitoonid
on üksteise suhtes piisavalt kontrastsed.

• Märgistused välikeskkonnas kuluvad kiiresti ning
muutuvad äärmuslikes ilmatingimustes loetamatuks. Et
märgistus toimiks kavandatult, tuleb seda regulaarselt
kontrollida ja hooldada, eriti juhul, kui see koosneb
mehaanilistest või elektrilistest komponentidest.
• Vaegnägijatele tuleb teha kontrastsete värvide ja
reljeefse pinnaga keskkonna kaart, mis on mõeldud
ka teistele kasutajatele. Kaardil tuleb raskesti
eraldatavad liikumisteed, hooned ja ohtlikud
kohad eraldada erinevate pinnatekstuuridega.
Teksti võib edasi anda ka Braille’ kirjas. Kaartidel
ja infostendil olev info peab olema selge ja lihtsalt
arusaadav. Sümbolid ja nooled on kaardil soositud.

VORM, MATERJAL JA KESKKOND
• Trükistele lisaks peaks alati pakkuma ka alternatiivset
infokandjat (suure kirjaga trükist, heliklippi, Braille’ kirja
või digitaalset kõnesüntesaatoriga loetavat failitüüpi).
• Digitaalsed materjalid peaksid olema formaadis .rtf, .doc,
või txt. Formaadi .pdf puhul, peaks kindlasti kontrollima,
et fail oleks loodud ja salvestatud nii, et informatsioon on
kättesaadav ka kõnesüntesaatori kasutajale. Programmis
Adobe Acrobat on selle jaoks eraldi tööriist Accessibility.

• Materjali valikul on oluline pinna peegeldavus
ja läikivus. Parem on valida vähem valgust
peegeldavaid matte materjale, mis kasutajat näiteks
teksti lugemisel oluliselt vähem pimestavad.
Tuleb vältida teksti trükkimist läikivale paberile,
sest vaegnägijatel ja vanematel inimestel on
peegelduvalt pinnalt oluliselt keerulisem lugeda.

• Viit peab olema loetav nii suvel, talvel, päeval
kui öösel. Loetavuse peab tagama piisav ja hästi
planeeritud valgustus. Valgustid tuleb paigutada
nii, et nad ei pimestaks viita lugevat kasutajat.
Ka valguse värv on oluline, sest näiteks kollases
gaasilampide valguses silm kollaseid kujutisi ei erista.
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viitade soovituslik paigutuskõrgus on 1450–
1750 mm, keskosa 1600 mm kõrgusel.
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4. 3. Auditiivne kommunikatsioon
ÜLDPÕHIMÕTTED

“Ma olen neid aparaate (makseterminal – toim.) näinud, kus ta teeb
piuksu, kui paned sisse (pangakaardi – toim.) ja teeb piuksu siis, kui
vaja välja võtta. See on väga hea! Ma usun, et sellest võidaksid kõik.”

Heli saab kasutada kommunikatsiooniks. Heliga on võimalik
edastada informatsiooni, mis pole mingil muul moel kättesaadav. Heli annab märku, kas asjad on töökorras või vajavad
hooldust. Heli võib päästa ka õnnetusest. Kuid heli võib olla
ka häiriv. Helid peaksid endas kätkema informatsiooni selle
allika või kasutajale oluliste, parajasti aset leidvate tegevuste
kohta (näiteks põrinad, klikid, telefonikõne lõppedes tekkivad
üminad jne).

“Saatja peab /…/ teadma teatud asju, mida ta ütleb, mida ta ei ütle.
Kui infot on liiga palju ja vajalikku infot ei anta. Tüüpilised vead – mu
ema on ukrainlanna, ta räägib vene keeles ja tema ütleb: Ostorožna!
selle peale võin ma rabatult seisma jääda. Mis edasi? Mul ei ole
mingit infot, et kas ma pean nüüd käima nagu metsas, et tõstan jalga
kõrgemale, või ma jään seisma. Selle “ettevaatust!” asemel peaks
olema: kummarda! astu paremale! jää seisma, tõsta jalga üles, aste
alla, aste üles. Konkreetne asi, mis peaks nüüd toimuma. Mida vähem
teksti ja rohkem arusaadavaid liigutusi, seda parem.”

Heli on sama hädavajalik kui visuaalne informatsioon, sest
see annab teavet toimuva kohta siis, kui silmad on hõivatud
mujal või esineb nägemispuue. Loomulikud ehk “päris” helid
edastavad naturaalsete esemete keerukat vastastikust toimet
– kuidas esemed liiguvad üksteise suhtes (tabavad üksteist,
libisevad, purunevad, rebenevad, langevad, põrkuvad), millisest materjalist on erinevad osad (õõnsad, monoliitsed, metallist, puidust, pehmed, kõvad, töötlemata või töödeldud). Veel
enam, helid erinevad sõltuvalt esemete iseloomust, nende
suurusest, tahkusest, massist, pingest ning materjalist, sellest, millisel kiirusel nad liiguvad ning kui kaugel nad asetsevad. Heli annab tagasisidet toimuva suhtes, heli puudumine
aga tähendab informatsiooni puudumist.[23]
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Helide loomisel ning nende kasutamisel tuleb arvesse võtta
järgmisi punkte:
• Peab mõistma heli ning edastatava
informatsiooni loomulikku suhet.

• Võimaluse korral tuleks tagada reguleeritav
helitugevus. Selle puudumisel tagada piisav
valjus ümbritseva müra suhtes.

• Tehislike seadmete helid peaksid olema sama
kasulikud kui helid reaalses maailmas.

• Tagada tuleks piiksude ning toonide sagedused
vahemikus 0,8 kuni 1 kHz, et maksimeerida
inimeste arvu, kes on suutelised neid märkama.

• Helid võivad muutuda kasulikest
häirivateks ning tüütuteks.[23]

• Süsteemides, mis edastavad ning reprodutseerivad
kõnet, tuleks tagada piisav kõne selgus.

• Helid peavad olema informatiivsed.

• Paremaks kõnetuvastamiseks tuleks kasutada
intonatsiooni, sobivat sõnade määra ning selget hääldust.

• Eelistada tuleb naturaalset salvestatud kõnet
sünteesitule. Vältida tuleb kõrge helikõrgusega kõnet.

• Helid, mis sisaldavad mitut sagedust, aitavad
inimestel määrata, kust heli tuleb.

• Taktiilne tähis auditiivse infoga võib osutuda
eriti tõhusaks abivahendiks nägemispuudega
inimestele ruumis liikumisel.

• Kuulmispuudega inimeste huvides tuleks täiendavalt
lisada informatsiooni visuaalsete või taktiilsete
vahenditega, samas arvesse võttes võimalikku info
üleküllastumist. Võimaluse korral peaks kasutaja saama
reguleerida kuulmisväljundite tooni ning helitugevust.

• Avalikes ruumides võiks kasutada naturaalsetest
ning dekoratiivsetest elementidest lähtuvaid
helisid, nagu kosed, purskkaevud, taimed, kellad,
tuuleiilid jne, mis töötaksid peente kuuldavate
märguannetena. Vaegnägijad on vastuvõtlikumad
sellistele elementidele ning suudavad kasutada
neid orienteerumise abivahenditena.[23]
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• Kaaluda tuleks induktsioonsilmuste
võimaldamist inimestele, kes kasutavad
suhtlemisel kuulmisaparaate.[25]
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NÕUDED KOMMUNIKATSOONISÜSTEEMIDE
LAHENDUSTELE

• Visuaalsete avalike sidesüsteemide kasutamisel
avaliku teabe eesmärgil (nt videotüüpi terminalides)
tuleks kaaluda heliväljundit (nt häält või eelnevalt
salvestatud teavitust) ning alternatiivset tüüpi olulist
informatsiooni edastavaid vorme (nt suur kirjasuurus
ja Braille’ kiri nägemispuudega inimestele).

• Valjuhääldite ja teiste kõnevahenditega tuleb tagada
informatsiooni kättesaadavus eeskätt hoone võtmealadel,
nt sissepääsude juures ja koridorides. Elutähtis info
peaks olema kuuldav kogu avaliku hoone ulatuses.

• Helisignaalidega peaksid kaasnema visuaalsed
alarmid, abistamaks kurte, kurdistunuid või
kuulmisraskustega inimesi. Märkus: audiovisuaalse
puudega inimestele tuleks kaaluda võimaldada
kaasaskantavaid-vibreerivaid häireseadmeid.

• Avalikes hoonetes asuvate tulekahjualarmide
signaalid peaksid olema seadistatud eakaid ning
sensoorse puudega inimeste eripärasid arvestavalt
ning teavitama esiteks probleemi olemasolust ning
teiseks hoonest evakueerumise vajadusest.

• Kõigis eakatele ning puudega inimestele mõeldud
avalikes hoonetes ning institutsioonides, kus
pakutakse teenuseid ning programme, on soovitatav
kasutada kaheetapilist häiresüsteemi, millel on
igal etapil selgesti eristatavad (nt impulssidena
või katkendlikud) jalakäijate helisignaalid.

• Kõik olulised kahesuunalised kommunikatsiooni
süsteemid, mis kasutavad hääle sisend- ning
väljundseadmeid, peaksid olema varustatud digitaalse
ekraaniga kuulmis- ning kõnepuudega isikutele.
• Kommunikatsioonisüsteemid, nagu telefonid ning
muud kõnesidesüsteemid, peaksid sisaldama igas reas
ühte seadet, millel on kuulmispuudega inimestele
mõeldud helivaljuse seadistamise võimalus.

• Kaasaskantavatele vibreerivatele alarmidele tuleks
täiendavalt lisada helisignaalid, mõeldes hoonete või
institutsioonide kuulmispuudega kasutajatele.[26]

• Kasutades visuaalseid sisend- ning
väljundseadmetega ekraane, tuleks tähelepanu
pöörata ka nägemisraskustega inimestele, pakkudes
heliväljundiga alternatiivse või täiendava süsteemi.
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Kõigile mõistetavad jalakäijate signaalmärguanded (KJS) [27]
Muutused ristmike kujunduses ning signaalmärguannetes, ka
vaiksemate autode lisandumine on muutnud pimedate ning
vaegnägijate tee ületamise tehnikat, raskendades jalakäijate
faasi äratundmist, kuna nad ei näe jalakäijate valgusfoori.
KJS-id edastavad auditiivses ja/või vibrotaktiilses formaadis
sama informatsiooni, mis visuaalsed jalakäijate signaalmärguanded (valgusfoorid), muutes jalakäijate signaalmärguanded kättesaadavaks pimedatele jalakäijatele.[28]

“Piuksuv valgusfoor on väga tähtis – see on ainus asi, mis turvaliselt
üle tee aitab.”
Kristiina Peetsalu [24]

KJS-ide põhifunktsioonid[28]
KJS-id võivad anda jalakäijatele informatsiooni:
• rohelise tule signaalmärguannet aktiveeriva
surunupu olemasolust ning asukohast;
• kõndimise intervalli algusest;

See KJS tüüp töötab ainult koos surunupuga varustatud signaal
seadmega. Nool või nupp vibreerib vaid kõnnifaasil. Seade tuleb paigal
dada täpselt ülekäigukoha juurde ning nägemispuudega inimesed
peavad selle olemasolu ja asukohta teadma. See seade ei edasta
auditiivset infot.

• ülekäiguraja suunast ning sihtpunkti
kõnnitee serva asukohast;

http://www.accessforblind.org/aps_abt.html

• ristuvate tänavate nimedest Braille’ kirjas,
reljeeftrükis või häälteadetes;
• ristmike signaalmärguannetest häälteadete kaudu;
• ristmike konstruktsioonist taktiilsete kaartide
ning diagrammide või häälteadete kaudu.
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KJS-ide eelised [28]

• kell, põrin, käo kukkumine, sirin, toon või verbaalne
sõnum on kuuldavad ainult rohelise tule intervallis;

Uuringud näitavad, et KJS-id kergendavad pimedatel
jalakäijatel teeületust:

• seade on suhteliselt vali, kuna seda peab
kuulma teiselt poolt teed ning see peab
tegutsema navigatsioonimärgina.

• vähendavad teeületuse alustamist punase tule ajal;
• vähendavad viivitust;
• teeületus lõpeb oluliselt sagedamini
enne signaaltule vahetumist;
• lisaks saavad nägijad jalakäijad alustada KJS-iga
varustatud ristmikel teeületust kiiremini.
Järgnevalt on kirjeldatud jalakäijate eri tüüpi signaalseadmeid ning
nende eripärasid.
Audiovisuaalne jalakäijate valgusfoor:
• 1960. ning 2000. aastate vahel enim
paigaldatud seadmete tüüp USA-s;

Audiovisuaalne jalakäijate
valgusfoor.

• kõlar on paigaldatud jalakäijate signaalseadme kohale;

Pildil on näidatud lokaatortooni
edastava seadme asukoht.

Melioranski, R.-H., Viru väljak, Tallinn, 2012
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Surunupuga varustatud jalakäijate signaalseade:
• on laialt kasutusel Euroopas ning Austraalias
ning levib kiiresti ka USA-s;
• kõlarid ning vibreerivad pinnad asuvad surunupu juures;
• regulaarselt korduv vaikne lokaatortoon informeerib
surunupu olemasolust ning asukohast* ;
• surunupu lokaatortooni ning rohelise
tule indikaatorihelivaljuse tase muutub
vastavalt ümbritsevale helile;
• helivaljuse tase on tavapäraselt seadistatud nii,
et see oleks kuuldav tee ületamise alguses;
• Surunupule vajutamise võib seadistada edastama
kuuldavat tekstinformatsiooni (näiteks tänavanimed,
ristmike geomeetria). See eeldab surunupu juures
taktiilse, suunda näitava noole olemasolu ning
info esitamist lühidalt ja üheselt arusaadavalt.**

Surunupuga varustatud jalakäijate signaalseade.
Melioranski, R.-H., Tallinn, 2012

*Lokaatortoon on regulaarselt korduv toon tulede vilkumise ajal ning ühtlane toon
punase tule intervallis.
**Lisainfo: http://www.apsguide.org/chapter4_message.cfm
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Vastuvõtjapõhine jalakäijate signaalseade:
• sõnum edastatakse jalakäijate signaalseadmelt
indiviidi isiklikule vastuvõtjale, kasutades
infrapuna- või LED-tehnoloogiat;
• pime jalakäija peab omama ning kaasas kandma
paigaldatud tehnoloogiale sobivat vastuvõtjat;
• seadmeid on võimalik seadistada edastama
lisainformatsiooni, näiteks tänavanimede, ristmike
geomeetria, liikumissuuna ning aadresside kohta.

Linke heade tavade kohta:
• http://onlinepubs.trb.org/onlinepubs/
nchrp/nchrp_w117a.pdf
• http://www.access-board.gov/prowac/
guide/PROWGuide.htm#3_5_2
• http://www.apsguide.org/index.cfm
• http://www.access-board.gov/research/APS/report.htm

Sõnum edastatakse infrapuna või LED tehnoloogia abil valgusfoorilt
isiklikule vastuvõtjale. Nägemispuudega inimene peab omama
vastuvõtjat ning suunama selle valgusfoori suunas, et infot vastu võtta.
http://www.accessforblind.org/aps_abt.html
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NÕUDED KESKKONNALE

segab huvipakkuva heli tajumist. Müra loob tingimused, kus
kasutaja peab eraldama huvipakkuva heli ülejäänud helide
segust.

Akustilised tingimused ja müra
Akustilised tingimused moodustavad hoone ja ruumi ühe
tähtsama omaduse. Heade akustiliste tingimustega toetatakse
toiminguid, mille jaoks ruum on mõeldud. Akustilise projekteerimise aluseks on müra mõju inimesele. Lisaks tervise
mõjule tuleb arvesse võtta ka hubasust. Müra seisukohalt
tervisenõudeid täitev ruum ei pruugi olla sugugi meeldiv.

Kuulmisaparaadid on kõige vähem efektiivsed mürarikkas
keskkonnas, kuna nad võimendavad taustamüra valimatult.
Induktsioonsilmused või telefonilülitid edastavad heli otse
kuuldeaparaati, mida saab seadistada signaale vaid vastu
võtma, elimineerides sedasi taustamüra täielikult.

Kui müra ei olekski tervist kahjustav, siis ikkagi vähendaks
see hubasust näiteks töökohas, eluruumides ja puhkealadel.
Hubasus oleneb sellest, kuidas inimesed tajuvad helitingimusi
enda ümber. Psühholoogilise heaolu seisukohast võib müra
määratleda häälena, mis häirib käsil olevat toimingut või
on mõnel muul viisil vastuolus eeldatava või soovitava
helimaastikuga.

Keskkondade ning ruumide kujundamisel tuleb arvestada
heli peegeldumist ning järelkõla.[29] Ruum, milles on rohkesti
helide peegeldumist ning järelkõlakestust, põhjustab kuulmisprobleeme. Heli moondub ning muutub taustamürast raskesti
eristatavaks. Seda esineb avalikes ruumides, kus teavitused
on olulisel kohal (rongi- ja metroojaamades, spordiväljakutel,
muusikasaalides). Suurenenud järelkõlakestus mõjutab kõiki,
kuid eriti halvenenud kuulmisega inimesi.

Helide liigitamine müraks ja meeldivaks heliks ei toimu ainult
helitugevuse hindamise põhjal, sest helikeskkonna aistmine
on alati subjektiivne. Olenevalt parasjagu tehtavast toimingust või olukorrast võib üks ja sama heli olla kas kasulik või
häiriv.

Vastavalt ehitusregulatsiooni üldnõudele tuleb ehitis
projekteerida ja ehitada nii, et ruumides ja ehitise terri
tooriumil tagataks rahuldavad müratingimused vastavalt
ruumide otstarbele. Müratasemed ehitistes ja ehitiste läheduses peavad olema vähendatud sedavõrd, et see ei kahjustaks inimeste tervist ja tagaks rahuldavad tingimused uneks,
puhkuseks ja tööks.

Kõige olulisim faktor, mis mõjutab kuulmist, on müra kohalolu. Müra on põhimõtteliselt ümbritsev helikeskkond, mis
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Vastavuses ELi ehitustoodete direktiivi 89/106 nõuetega hõlmab ehitiste mürakaitse üldjuhul kaitset:

Projekteerimisnormide EPN 16.1 lisas 4 on esitatud Põhjamaade INSTA 122/1998 standardi eelnõu, mis käsitleb elamute
liigitamist akustiliste tingimuste alusel.

• õhumüra eest, mis pärineb väljastpoolt ehitist või ehitise
teistest (kinnistest) osadest
(sh inimtegevusest põhjustatud õhumüra);

Kasutusele on võetud neli hinnangukategooriat ehk heliklassi:
A, B, C ja D. Uued elamud projekteeritakse vastavalt C-klassi
akustilistele tingimustele (ka meie projekteerime heliisolatsiooni vastavuses C-klassi nõuetega); D-klassi nõuded käivad
vanade või renoveeritavate elamute kohta, A- ja B-klassi nõuded võimaldavad saavutada tavapärasest paremaid akustilisi
tingimusi.

• löögimüra (sh sammumüra) eest;
• tehnoseadmete (sh ehitise tehnokommunikatsioonid)
poolt tekitatud müra eest;
• soovimatu järelkõla (reverberatsioonimüra) eest;

Hoone kuulumine vastavasse heliklassi tehakse kindlaks
akustilistemõõtmiste teel. Elamu akustiline hinnangukategooria annab elanikele võimaluse saada usaldusväärset teavet
korteri akustiliste tingimuste kohta, kusjuures need tingimused peaksid kajastuma ka korteri hinnas.

• ehitise enda sees tekkinud või ehitisega seotud müra
eest (nt tööstus, sõiduteed, meelelahutusasutused jms).
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Heliisolatsioon
korterite vahel

Kõrvaolevas tabelis on toodud heliisolatsiooninõuded neljale
heliklassile ning elanike subjektiivne hinnang akustilistele
tingimustele.[30]
• Heliklass A: Eeldatakse, et rohkem kui 90% elanikest
hindab akustilisi tingimusi heaks või väga heaks.
• Heliklass B: Eeldatakse, et 70 kuni 85% elanikest hindab
akustilisi tingimusi heaks või väga heaks. Vähem
kui 10% hindab akustilisi tingimusi halvaks.[30]

Klass A Klass B Klass C Klass D

Ohumüra isolatsiooni
indeks R'w, dB

63

58

55

50

Löögimürataseme
indeks L'nw, dB

43

48

53

58

Elamute akustikaalane klassifikatsioon vastavalt Põhjamaade INSTA 122
standardi eelnõule. [30]

• Heliklass C: Eeldatakse, et 50 kuni 65% elanikest
hindab akustilisi tingimusi heaks või väga heaks.
Vähem kui 30% hindab akustilisi tingimusi halvaks
• Heliklass D: Eeldatakse, et 30 kuni 45% elanikest
hindab akustilisi tingimusi heaks või väga heaks.
25 kuni 50% hindab akustilisi tingimusi halvaks.
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Soovitused hoonetesisese kommunikatsiooni
hõlbustamiseks:
Pealetükkiv taustamüra võib muuta teistega suhtlemise
keeruliseks ning orienteerumise raskemaks. Heli peegeldavate pindadega hooned vajavad müra vähendamiseks heli
summuteid, nagu vaibad, kardinad, laeplaadid jne. Samas
tuleb hoolitseda selle eest, et helisid hoonesiseselt täielikult
mitte “surmata” vaipade ning pehmete pindade ülekasutusega. Vaibad võivad maskeerida sammudest tulenevat tagasisidet, nii et hoonetes peaks olema heli peegeldavate ning heli
neelavate pindade tasakaal.[31]

valge kepi kokkupuutest tasapindadega) kuni taustahelideni
(nt lähenevad sammud, purskkaevud jne).[31]

Esikud ning trepikojad võivad luua akustiliselt keerulisi piirkondi, kuna nad sisaldavad üldiselt kõvemaid pindu. Vaipade,
seinakattematerjalide, laeplaatide ning kardinate paigaldamine on vaid mõned moodused akustiliste probleemidega
tegelemiseks.[31]

Müra vähendamiseks kasutatavad abinõud: [32]
• hoonete korralik planeerimine, nt elu- ning
lõõgastusruumide distantseerimine müratekitajast;

Nägemispuudega inimestel võib tekkida suurtes hoonetes
ligipääsetavate liikumistrajektooride leidmisel probleeme ning
oleks soovitatav tagada mõned kujunduslikud muudatused,
et teisejärguliste koridoride helikvaliteedi mõju oleks erinev
peateede omast (nt muutuste kaudu põrandaviimistluses).[26]
Lae vormid tuleks kujundada selliselt, et ei tekiks kaja.
Märkus: Kuppellaed kipuvad heli moonutama.[26]

• välisseinte heliisolatsioon, teatud akende
ning uste isolatsioon, kohtkindlad klaasist
paigaldised ventilatsiooniga;

Põrandaviimistlus, seinapinnad ning laed tuleks valida nii, et
juhuslik müra poleks põhjendamatult võimendatud (nt kõvad
põrandapinnad, nagu marmor ning terratso), mis võimaldab
nägemispuudega inimestel kuulda samme, kuid samas tekitab
kuulmispuudega inimestele segadust.[26]

• heliisolatsioonikilpide paigaldamine fassaadi;
• helikaitse maastike, näiteks mullete,
seinte või istanduste abil;

Nägemisraskustega inimesed saavad hoonega kommuni
keerudes olulist infot neid ümbritsevatest keskkonnahelidest
(alates tagasisidest, mis saadakse oma sammude helidest ning
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4. 4. Taktiilne kommunikatsioon

Kompimist kui ühte meelelise taju vormi iseloomustab subjekti kokkupuutumine objektiga. Kompimist kasutavad kõik
inimesed iga päev ümbritseva keskkonna tajumiseks, kuid
nägemispuudega inimeste jaoks on see asendamatu viis
informatsiooni saamiseks. Kompimistaseme erinevust pimedal ja nägijal pole võimalik määrata. Nägijaga võrreldes jäädvustab kompimine nagu kuulminegi pimedal informatsiooni
paremini mällu. See on tingitud nägemismeele kompenseeri
misest kuulmise ja kompimisega.

võib takistuseks olla ka inimese kasv või proportsioonid. Tuleb
arvestada, et on inimesi, kelle pikkus on vaevalt meeter, ja
neid, kellel pikkust üle kahe meetri.[2]
Taktiilset informatsiooni saadakse kompimise teel ning see
on nägemispuudega inimestele äärmiselt oluline neid ümbritseva maailma tunnetamisel. Nägemispuude põhiliseks
probleemiks on see, et ei saada informatsiooni kätte, kuna
see on enamasti visuaalne. Seega on nägemispuudega inimesed mõneski osas nagu elust ära lõigatud, ei tulda isegi väga
paljude asjade peale, mida nägijad näevad, ning ei osata siis
ka nende kohta küsida.[24] Seetõttu on nägemispuudega inimeste jaoks äärmisel oluline taktiilse informatsiooni ja viitade
olemasolu ja kättesaadavus.

Inimeste kompimisvõimekuse erinevus nõuab, et kõik tegevused, mis on seotud mingite manipulatsioonidega, nt käsipuudest hoidmine, nuppudele vajutamine, uste avamine jms,
oleksid teostatavad võimalikult lihtsalt, mugavas asendis ja
ilma erilise pingutuseta. Mõnede keskkondade kasutamisel
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TAKTIILSELT TUVASTATAVAD PINNAD
[33]

(Detectable Surfaces)

Ruumis orienteerumisele ja ohtude eest hoiatamisele aitab
kaasa reljeefsete ja märgatavate pindade kasutamine. See
võimaldab nägemispuudega inimestel iseseisvalt ja turvaliselt ruumis ringi liikuda. Avalikus ruumis ja teede ristumis
kohtades, kus nägemispuudega inimese hakkamasaamine on
pigem väljakutset esitav, on taktiilne katend äärmiselt kasulik
orienteerumisel ja tee leidmisel.

Taktiilne teekatte riba, mis näitab ukse asukohta.
Vaikla, T.-K., Brüssel, 2011

Kohta näitav plaadirida. Oma funktsiooni täitmiseks vajavad taktiilsed
tähised puhastamist.

Suunda näitavad plaadid.
Vaikla, T.-K., Brüssel, 2011

Melioranski, R.-H., Ülemiste, Tallinn 2012
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Hoiatava ja juhtiva taktiilse katendi üldised nõuded:
Suunda näitavad plaadid (a):

• 35 mm-se diameetriga väljaulatuvad punktid, mis
asetsevad ruudukujuliselt, plaadi servadega paralleelselt;
• plaadi suurus on 300 mm × 300 mm;
• nominaalne laius 600 mm (300 mm
laiuse trepimademe puhul);
• asetatud teekonna liikumissuunaga risti/vertikaalselt.

Kohta näitavad (braikivi) plaadid (c):
• 34 mm laiused paralleelsed reljeefsed pinnad;
• igal 300 mm × 300 mm suurusel plaadil
4 reljeefset paralleelset pinda;
• joondatud piki teekonna liikumise suunda.

Ohu eest hoiatavad (braikivi) plaadid (b):
• 23 mm-se diameetriga korrapäratult
asetsevad väljaulatuvad punktid;
• iga plaadi suurus 300 mm × 300 mm;
• kogumõõt 600 mm × 600 mm;
• asetatud ja muutuvad vastavalt teekonna suunale.
Väljaulatuvate punktide ja triipude kõrgus:
• 5 mm.
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Ohu eesti hoiatamiseks ja teesuuna näitamiseks reljeefset
katendit või pinda vajavad objektid:
• korruste muutumine
• trepid ja astmed
• kaldteed
• äärekivi katkemine ja jalakäijate ülekäigurajad
• kõnniteed
• eskalaatorid
• liftid
• hoonetesse ja asutustesse sisenemised
• taktiilsed majajuhid ja kaardid
• infopunktid ja teenindusletid
• ohud ja takistused
• käsipuud
• transporditeenused

Taktiilne inforiba maas.

Taktiilne teeviida süsteem.

Levald, A., Milaano lennujaam, 2004

Vaikla, T.-K., Brüssel, 2011
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Asukoha tuvastamine

• Taktiilsed viidad ei tohiks olla asetatud teel olevate
takistuste või hoonete nurkade lähedusse. Võimaldatud
peaks olema minimaalselt 600 mm laiune ohutusala.

Juhtivad taktiilsed plaadid:
• mööda plaanitavat teekonda ja
paralleelselt liikumissuunaga.

• Liikumist võimaldavad ja informatsiooni kättesaadavaks
tegevad lahendused peavad olema komplekssed
ja süsteemsed, tuleb arvestada kasutaja teekonda
algusest lõpuni – tulemisest ja teenuse kasutamisest
kuni lahkumise ja järelteeninduseni.[24]

Ohu eest hoiatavad taktiilsed plaadid on vajalikud:
• korruste muutudes, sh treppide alguses ja
lõpus, kaldteedel, eskalaatoritel jne;

• Kindlasti tuleb arvestada taktiilsete viitade ja objektide
paigaldamisel teiste erivajadustega liiklejatega, näiteks
ratastoolikasutajatega. Täiendavalt võivad taktiilsed
plaadid sisemiste tühikute kõla kaudu edastada
ka auditiivset teavet – valge kepiga puudutades
erinevad kõla poolest kõrval olevast pinnakattest.

• katkevate äärekivide, jalakäijate ülekäiguradade, sh
ristuvate teesuundade (kogu laiuse ulatuses) korral;
• hoonetesse ja avalikku ruumi sisenemistel ja väljumistel;
• majajuhiste, kaartide, infopunktide/teeninduslettide,
ukseavade, lifti nuppude ja uste jne ees.

Materjalid
Taktiilsete teeviitade puhul tuleks kasutada nii kuivades kui
ka märgades kliimatingimustes libisemiskindlaid ja vastu
pidavaid materjale. Metallmaterjalid ei ole soovitatavad, kuna
näiteks roostevaba teras on eriti märjalt väga libe ning võib
seetõttu kasutaja ohtu seada. Ükskõik missuguse taktiilse
teeviida puhul kasutatavat materjali tuleks sellele vastavalt ja
regulaarselt hooldada, et ta saaks täita oma eesmärki.

Paiknemist näitavad plaadid:
• Taktiilsete teejuhtide liitekohtades/ristumisteedel, et
viidata võimalikule liikumissuuna muutumisele.
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Taktiilse teeviida värvus ja materjal peavad olema kontrast
sed võrreldes seda ümbritseva põranda materjaliga, et olla
kergesti märgatav. Näiteks võib trepiastmete puhul teha
trepiääre karedamast materjalist, mis takistab libisemist ning
on nägemispuudega inimesele jalaga ära tuntav.[24] Pimedates
kohtades, nagu tunnelid, võib kaaluda taktiilsetesse materjalidesse integreeritava valgustuse kasutamist, mis aitaks nägemispuudega inimestel sellistes olukordades teed leida.

Nad võivad aidata liiklejal tajuda välisruumi suurust ja selle
piire. Nägemispuudega inimesed liiguvad ja orienteeruvad
välisruumis, kasutades taktiilselt tuvastatavaid pindasid ja
maastikuelemente, nagu kõnnitee servasid, mis on orientiiriks, et liikuja ei kalduks diagonaali.[24] Samuti oleks taktiilsetest pindadest abi asukoha näitamisel näiteks bussipeatustes,
kus nägemispuudega inimesel on keeruline leida üles bussi
uks.
Kui taktiilsete märguannete paigutuses tehakse ümberkorraldusi, siis tuleks need kindlasti vastavalt märgistada, et
liiklejat oleks sellest informeeritud. Näiteks oleks võimalik
seda informatsiooni kajastada hoonet tutvustavas lendlehes,
et liiklejat ette hoiatada ja uusi tee leidmise võimalusi pakkuda. Informatsiooni edastamisel tuleb kindlasti arvestada
ka nägemispuudega inimesi, lisades tavakirjale lisaks Braille’
kirjas tekst.

TEISED TAKTIILSELT TUVASTATAVAD
MAASTIKUELEMENDID/MÄRGID[33]
Taktiilse teejuhise paigaldamine avalikku ruumi piki tervet
teekonda ei ole alati teostatav. Sellistel juhtudel tuleks tagada
teiste märgatavate elementide või sensoorsete märguannete
olemasolu, et võimaldada erivajadustega inimestel, eriti
nägemispuude korral, alternatiivne viis tee leidmiseks ilma
taktiilse teejuhiseta.

Maastikuelemendid peaksid olema kergesti tuvastatavad, loogiliselt korraldatud ning seotud ühtseks tervikuks, et liiklejal
oleks neist kasu tee leidmisel. Nende elementide ühiseks kriteeriumiks on see, et neid oleks võimalik hoomata kepiga liigeldes. Painduvaid ja järeleandvaid materjale, nagu juhtmeid,
kette, nööre jms, tuleks vältida, kuna need ei ole kergesti ja
üheselt tajutavad.

Taktiilselt tuvastatavad elemendid
Kui teised taktiilselt tuvastatavad maastikuelemendid, nagu
äärekivid, piirded, seinad, käsipuud, istutatud hekid, taktiilsed
esemed jms, on disainitud asjakohaselt, võivad need olla abiks
teekonna läbimisel.
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Tajutavad märgid (Sensory cues)
Taktiilselt tajutavad märguanded, mis stimuleerivad kasutaja
puutetundlikkust, võivad osutuda kasulikuks viidete loomisel
avalikus ruumis. Eelnevalt mainitud tuvastatavate maastikuelementide märgatavus võib aidata kasutajat, eriti nägemispuudega inimesi, teekonna leidmisel. Siseruumides on probleemiks orienteerumine. Suureks abiks oleks maas olev liist,
mida saab tunnetada nii jalatalla kui valge kepiga ning mis
annaks märku teede hargnemisest või ukse asukohast. Suuremates ostukeskustes saaks sellisel meetodil viidata infopunkti
asukohale, kust nägemispuudega inimene saaks abi küsida.
Väiksemate ostukeskuste puhul annaks see võimaluse ära
õppida poodide asukohad.[24]

Reljeefne kaart tavakirja ja Braille’ kirjaga.
Melioranski, R.-H., muuseum quai Barnly, Pariis, 2012

Peale tee leidmise hõlbustamise võimaldavad taktiilsed kunstiteosed, nagu skulptuurid, seinakaunistused ja madalreljeefid, munakiviteed jms, vahetu kontakti kaudu kasutajal
rohkem suhestuda ümbritseva keskkonnaga. See rikastab
kasutaja kogemust ka selle ümbruskonnaga.
Sensoorsete elementide materjalikasutusel tuleb hoolikalt
silmas pidada ohutuse tagamist. Näiteks ei tohiks kasutada
liiga karedaid või teravate äärtega materjale. Välistingimustes
kasutatavad materjalid ei tohiks katsumisel olla liiga külmad
ega liiga kuumad.
Reljeefne kaart.
Levald,A., Pula, Horvaatia, 2008
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Erinevused materjalides
Pinnakattematerjalide erinevate tekstuuride ja mustrite kasutamine välisruumis on abiks kasutajale, eriti nägemispuudega
inimestele, tuvastamaks ja eristamaks ümberkaudseid piirkondi. Näiteks välisruumis asuvate istepinkide juurde suunav
põrandamaterjal võib olla käsitletud erinevalt, et vahet teha
aktiivsete ja passiivsete puhkealade vahel. Selline materjalide
kasutusviis aitab nägemispuudega inimestel neile peale astudes erinevatel aladel vahet teha.
Taktiilsed ukseavajad
Hoonete sissepääsudele ligipääs nõuab ukse suuruse, kaalu ja
konstruktsiooni tõttu teinekord omajagu pingutust. Taktiilsete ukseavajate, nagu lülitite või nuppude lisamine uste
juurde võib abistada erivajadustega, näiteks liikumispuudega
kasutajat hoonetesse sisenemisel. Selliste ustega sissepääsude juurde peaks olema tagatud taktiilne teejuhis. Avalikke
teenuseid pakkuvates asutustes, nagu hotellides või haiglates,
võiksid toanumbrid olla sõrmedega loetavad.[24]
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TAKTIILNE INFORMATSIOON
Taktiilne kaart ja viidad, taktiilne kujutis, Braille’ kiri

teejuhised ja suunda näitavad märgistused peaksid juhatama nägemispuudega inimesed taktiilsete kaartide juurde.
Taktiilne kaart, mida nägemispuudega inimene üles ei leia, ei
täida oma eesmärki ja on seetõttu täiesti kasutu.

[33]

Taktiilsed kaardid ja viidad ning Braille’ kirjas informatsioon
võimaldavad nägemispuudega inimestel üldiselt aru saada
ja ruumiliselt ette kujutada neid ümbritseva keskkonna
struktuuri. See võib osutuda väga kasulikuks, lihtsustamaks
orienteerumist ja tee leidmist avalikes ruumides ja linnakesk
konnas. Audiosignaalide või RFID-e* integreerimine kaartidesse ja viitadesse parandab nende kommunikatsiooni kvaliteeti veelgi.

Samamoodi peaksid taktiilselt tuvastatavad märgistused
juhatama kasutaja ka seina integreeritud taktiilse informatsioonini. Üheks võimalikuks lahenduseks oleks taktiilsete
hoiatussignaalide paigaldamine taktiilse informatsiooni, näiteks ukseavade juurde. Teiseks võimaluseks, kuidas kasutajat
seinal olevast taktiilsest infost teavitada, oleks mööda seina
kulgeval käsipuul Braille’ kirjas teavituse tagamine.

Linnakeskkonnas puudub nägemispuudega inimestel juurde
pääs informatsioonile, millised ja kus on uued ehitised. Sellises olukorras oleks suur abi reljeefsetest linnakaartidest,
mis aitaksid nägemispuudega liiklejal aimu saada erinevatest
rajoonidest ja tänavate ristumistest.[24]
Taktiilsete kaartide ja juhiste kasutamine ei piirdu ainult
nägemispuudega kasutajatega. Neid on võimalik disainida
laiale kasutajaskonnale nii, et kõik saavad informatsiooni
kätte samast allikast. Tänu kõikehõlmavale multimeedial
põhinevale taktiilsele juhisele ei ole vaja tagada erinevatele kasutajatele erinevaid juhiseid. Taktiilselt tuvastatavad
*Radio-frequency identification (RFID),

Multimeedia juhis, mis annab infot visuaalselt, auditiivselt ja taktiilselt.
Melioranski, R.-H., Cité des Sciences et de l’Industrie, Pariis, 2012

http://www.archsd.gov.hk/english/knowledge_sharing/ua2/3_6.html
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Üldised nõuded taktiilsetele kaartidele, juhistele, viitadele ja
teostele:
• Peavad olema paigaldatud hoonete peasissepääsude
juurde ning neile peab olema tagatud kohene juurdepääs.

• Värvikontrast peab olema ka muu
ümbritseva keskkonnaga.

• Tuleb tagada kasutaja ja toote vastastikune toimimine
ning lihtsustada taktiilset kasutatavust.

• Tuleb tagada Braille’ kirja olemasolu.
• Väliskeskkonnas tuleb kasutada vastupidavaid,
ilmastikukindlaid ja meeldivalt tajutavaid materjale.

• Peavad olema märgistatud taktiilse teejuhise või
mõne muu taktiilselt tuvastatava vihjega.

• Tagada asjakohane valgustus.
• Taktiilne teejuhis ei tohi olla häiritud.
• Tagada audiosignaal, kus vajalik.
• Peavad paiknema pinnakattest 900–1000 mm kõrgusel
horisontaalsel pinnal või maksimaalselt 45° nurga all.

• Tagada 300 mm-ne vahemaa taktiilse teejuhise
ja taktiilse informatsiooni vahel.

• Tuleb näidata põhilisi väljapääse, põhilisi
huviobjekte ja teenuseid pakkuvaid asutusi.

• Taktiilse informatsiooni suund peab olema
vastavuses kasutaja vaatamissuunaga.

• Kaardi tausta ja väljaulatuva tekstilise
informatsiooni vahel peab olema värvikontrast.

Kaasava elukeskkonna juhendmaterjal

112

Kommunikatsioon

Taktiilne tüpograafia
• Taktiilne tüpograafia peab kasutama sans serif kirjatüüpe.
ADA ei soovita kirjadekoratsioone ja stiile (nt kaldkirja).
• Ka taktiilne kiri on paremini loetav mitte
läbivalt suurtähelisena, vaid suurtähtede
ja väiketähtede vaheldumisel.
• Taktiilne kiri ja Braille’ kiri peaksid olema
0,8 mm kõrgusel taustast (ADA).
• Taktiilse graafika ja muu graafika vahel
peab olema vähemalt 10 mm.
• Taktiilse kirja suurtähe kõrgus peaks
jääma 16 ja 55 mm vahele.
• Taktiilse kirja kirjatüübi “O” peab olema min 55%
ja max 110% suurtähe “I” kõrgusest (ADA)
• Tähekõrgus peab olema min 16 mm ja max
51 mm suurtähe “I” põhjal (ADA).
• Tähe joonepaksus olgu max 15% “I” tähe kõrgusest.
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Braille’ kiri*
Kaasavas elukeskkonnas on Braille’ kiri mitte ainult väärtuslik kommunikatsioonivahend selle lugejatele (keda on küllalt
väike hulk nägemispuudega ja pimedatest kasutajatest), vaid
ka visuaalne ja taktiilne kogemus kõigile keskkonna kasutajatele. Braille’ kirja kasutamine tuleks keskkonda sisse planeerida juba projekti algfaasis, sest on oluline, et selle asukoht oleks hästi läbi mõeldud ning pimeda kasutaja jaoks ka
taktiilse rajaga viidatud.[34]

Eesti kliimas tuleks põhjalikult läbi mõelda ka materjalid,
millele välitingimustes kuvatav Braille’ kiri trükitakse. Materjal peab olema käega katsudes meeldiv ning keskkonna temperatuurimuutustele vähe alluv. Arvestada tuleks talvise
jäitega, mis võib Braille’ kirja vähese hoolduse puhul loetamatuks muuta, samuti väheneb temperatuuri langedes kasutaja
taktiilne tundlikkus.

Braille’ kiri peaks olema märgitud viitadel koos sarnaste
tekstide/diagrammidega, mis on mõeldud nägemispuudega
kasutajatele. Taktiilsed kaardid, kuhu ei ole lisatud Braille’ kirjas teksti, ei täida oma eesmärki, kuna informatsiooni kätte
saadavus ei ole täielik. Braille’ kirja kasutamine käsipuude
otstes on tee leidmisel väga kasulikuks informatsiooniallikaks
nägemispuudega inimestele.
Braille’ kirja üks levinumaid kasutuskohti on liftinuppudel.
Melioranski, R.-H., muuseum quai Barnly, Pariis, Prantsusmaa, 2012

*Punktkiri ehk Braille’ kiri on reljeefsetest punktidest koosnev sõrmedega loetav kiri
pimedatele. Braille’ kirjasüsteem võimaldab pimedatel lugeda ja kirjutada, tagades
seega parema juurdepääsu informatsioonile. (http://www.tek.tartu.ee/public/
documents_kodulehel/Punktkirja_kasiraamat_2011.pdf )
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4. 5. Interaktiivne disain
TOOTEKOGEMUS
Tooted mõjutavad inimese mõtlemist ja käitumist. See tuleb
eriti nähtavale interaktiivse disaini puhul, kus keskendutakse
sellele, kuidas inimesed oma elus reaalselt kasutavad tooteid,
teenuseid ja tehnoloogiat.[35] Interaktiivsete toodete toimimine on põhiliselt seotud kasutaja tootekogemusega.

Kasutajakogemuse
disain

Infoarhitektuur
Tööstusdisain

Nagu skeemilt võib näha, kattub enamik harudest vähemalt osaliselt kasutajakogemuse disaini valdkonnaga (user-exprience)
– see tegeleb kasutaja kõigi kokkupuuteaspektidega (visuaalse,
interaktiivse, häälelisega jne), mis on seotud toote või teenusega, ning tagab, et need toimiksid harmoonias. Interaktiivne
disain määrab ära kommunikatsiooniteenuste kasutamisest
saadava kogemuse kvaliteedi väärtuse selle kasutajale. Füüsi
liselt katsutavate toodetega võrreldes põhinevad kommunikatsiooniteenused kogemustel.[36]

Kommunikatsiooni
disain

Interaktiivne
Kasutajaliidese disain

projekteerimine

Kasutajamugavuse
projekteerimine

Disaini fookus on ajaga nihkunud selle algselt kujult esemetele ja informatsioonile, et võimaldada kasutajakogemusi, ning
füüsilistest ja tunnetuslikest inimfaktoritest emotsionaalsete,
sotsiaalsete ja kultuuriliste kontekstideni, kuhu toode või teenus on asetatud. Kogemused ilmnevad toote ja selle kasutaja
vastastikusel toimimisel. Iga kasutaja tegevus, mis on seotud mõne tootega, on seotud ka toote kasutamisest saadava
kogemusega. Siiski tuleb silmas pidada, et kuigi tegevused on
tootekogemuse keskmeks, ei ole need sellega võrdväärsed.
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Inimese ja arvuti
vaheline suhtlus

Kattuvad interaktiivse disaini distsipliinid.
Saffer, D., Designing for interaction: Creating Smart Applications and Clever
Devices. Barkeley, CA: AIGA Design Press, lk 17., 2007
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Kasutajakogemus sisaldab:[37]
Kasutaja iseloomuomaduste ja konkreetse konteksti kõrvutamist, mis iganes toodet kasutades ilmnevate tegurite,
formaalsete ja funktsionaalsete iseloomujoontega. Kasutajad
kasutavad tooteid oma eesmärkide, vajaduste, kultuuriliste
ootuste, füüsilise seisundi ja emotsioonide kontekstis. Tooted saavad oma käegakatsutavate ja mitte käegakatsutavate
kvaliteediomadustega mõjutada seda, kuidas kasutajad neid
kasutavad.
Tuleb silmas pidada ka seda, et haridustase ning sotsiaalsed
oskused mõjutavad inimese kommunikeerumisvõimeid ning
sellest tulenevalt ka võimekust tooteid ja teenuseid kasutada.[13]
See, mida nimetame kasutaja väärtuseks, tuleneb vastastikusest toimest, mida toode pakub ja mida kasutaja lisab oma
eesmärkide, vajaduste ja piirangute nimel.
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Hästi disainitud interaktiivsete lahenduste omadused [38]

Tark: Mingi toote või teenuse esmakordsel kasutamisel tuleb
ette vaimustushetki, kui avastad, kui tark ja ettenägelik see
toode või teenus on. Nauding ongi üks ülev tunne, mida on
võimalik kogeda ning mis jätab kauaks hea tunde. Targad
tooted ja teenused suudavad ette näha kasutaja vajadusi ning
need rahuldada ettearvamatult meeldival viisil.

Usaldusväärne: Tooted ja teenused peavad koheselt tõestama
oma usaldusväärsust. Tooteid ja teenuseid kasutades ei tohi
jääda muljet, nagu oleksid nad ühel või teisel moel võimelised
meile liiga tegema, müüma meie personaalset informatsiooni,
katki minema – ehk teisisõnu, reetma meie usaldust.

Mänguline: Mänguliste toodete ja teenuste näol ei ole
tingimata tegemist mänguasjade või mängudega. Läbi tõsise
mängu saame leiutada uusi tooteid, teenuseid ja funktsioone
ning proovida nende kasutatavust. Hästi disainitud tooted
ja teenused ei soodusta kasutajal vigade tegemist, vaid
pigem teevad kasutajatele vigade tegemise keeruliseks, luues
hulganisti hoiatussignaale, mis tekitavad kasutajas närvilisust
ning ebameeldivustunnet.

Sobiv: Interaktiivse disaini lahendused peavad olema
kohandatud selle looja kultuuri, situatsiooni ja kontekstiga.
Hea disaini tagamiseks on hädavajalik aru saada konkreetsest
situatsioonist ning sellest emotsionaalsest kontekstist, kuhu
toode või teenus on disainitud.
Nutikas: Tooted ja teenused, mida me kasutame, peavad
olema nutikamad kui selle kasutaja. Nad peavad olema
suutelised tegema asju, mida inimesed teha ei suuda –
kiiresti arvutama, eksimatult mäletama fakte ning leidma
süsteemseid mustreid. Nad peavad tegema tööd, mida
inimesed üksi ei ole suutelised tegema.

Nauditav: Kui tooteid või teenuseid ei ole mugav ja nauditav
kasutada, siis me pigem väldime nende kasutamist, kui see ei
ole just hädavajalik ega möödapääsmatu. Tooted ja teenused
võivad pakkuda naudingut kahel eri viisil: esteetiliselt ja
funktsionaalselt. Et toode või teenus oleks meile atraktiivne,
peab see hästi töötama.

Reageeriv: Me peame olema veendunud, et toode sai aru
ja asus täitma talle antud käsklust. Me tahame olla ka
informeeritud sellest, mida toode või teenus hetkel teeb. Kui
tootele antud käsklusele tagasiside saamiseks kulub aega
rohkem kui 1 sekund, siis hea disaini puhul annab toode
märku, et ta on käsu kätte saanud ning asub seda täitma.
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Selleks et inimese ja toote vaheline suhtlus oleks sujuv ja
meeldiv, tuleb tähelepanu pöörata kasutusmugavusele.
Kõrvalolev skeem tutvustab kasutusmugavust mõjutavaid
tegureid.[39] Skeemil on näidatud kaks ringi, sisemisel ringil
on kujutatud kasutatavuse kriteeriumid ning välimisel ringil
subjektiivsed, kasutajale naudingut pakkuvad kriteeriumid.

lõbus
emotsionaalselt
rikastav

rahuldav

tõhus
kasutada
nauditav
lihtne meeles
pidada, kuidas
kasutada

Kasutaja tootekogemuse seisukohalt tuleb arvestada sellega,
et kõige loogilisem ja efektiivsem siseringi kombinatsioon
ehk siis väga efektiivne toode ei pruugi üldse olla inimesele
nauditav kasutada. Pigem võib toote mõningane sihipärane
ebaratsionaalsus teha toote kasutuskogemuse põnevaks ja
meeldejäävaks. Heas disainis tuleb teha toote lõppefektiivsuses kärpeid, et toote disaini mahuks lisama kriteeriume, mis
teevad selle kasutamise inimesele nauditavamaks.

efektiivne
kasutada

tagasiandev

kasutajamugavus
meelelahutust
pakkuv

kerge
õppida

ohutu
kasutada

loovust
toetav

olla hea
vahend
esteetiliselt
nauditav

abistav
motiveeriv

Kasutusmugavuse ja kasutajakogemuse kriteeriumid.
Preece, J., Rogers, Y., Sharp, H., Interaction design: beyond human computer
interaction, 2002
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VEEBIKESKKOND JA KASUTAJALIIDES

ja spetsialistide peal – mitmed süsteemi nõrkused tulevad
alles nii välja. Vaegnägijatest kasutajad ei näe ekraanilt teksti
lugeda enne, kui see on piisavalt suurendatud, kuulmis
puudega kasutajal peab olema võimalus vajaduse korral helitugevust reguleerida. Paljudele erivajadustega (sh eakatele)
kasutajatele on interaktiivse lahenduse puhul üks olulisemaid
aspekte kommunikatsiooni süsteemsus ja järjepidevus.

Üha rohkem on avalikke teenuseid pakkuvates asutustes
hakatud kasutama iseteenindamist ning kommunikatsiooni toetavaid tehnoloogiaid. Sellised seadmed ja teenused
on saanud osaks meie igapäevaelust ja elukeskkonnast. Et
need lahendused täidaksid oma eesmärki, peavad kasutajad
suutma neid iseseisvalt mugavalt kasutada.[40]

Interaktiivseid lahendusi kavandades peab arvestama, et
kasutaja puutub lahendusega kokku küllalt harva, peab
meelde jätma erinevate seadmete kasutusjuhised ning on
läbinud heal juhul vaid minimaalse treeningu. Keskkond peab
adapteeruma piiratud sensoorsete võimetega kasutajate ligipääsetavust toetavate tehnoloogiatega nagu kõnesüntesaator
ja tekstisuurendaja.

Kommunikatsiooni planeerides tuleks kindlasti silmas pidada
avalikus ruumis kuvari kaudu edastatava informatsiooni
kättesaadavust kõikidele kasutajagruppidele. Interaktiivne
kommunikatsioon on lihtsalt ja kiirelt õpitav noortele ja nendele kasutajatele, kellel on osavad käed, hea nägemine ning
kuulmine. Kasutajatele, kellel on nägemis- või kuulmispuue,
liikumispuue või madal kognitiivne võimekus, võib aga selliselt edastatav informatsioon jääda piiratuks, kui nende vajadusi süsteemi kavandamisel ei arvestata.[2]

Üha enam kasutatakse avalike teenuste kättesaamiseks
näiteks puutetundlikel ekraanidel navigeerimist. Nägemispuudega inimeste jaoks on puutetundlikud ekraanid aga
ilma varasema kogemuseta või taktiilse lisata kasutud, kuna
nende kasutamisel saadav tagasiside baseerub vaid visuaalsel
informatsioonil.[24]

Paljud probleemid keskkonna kasutamisel tekivad eri
vajadustega kasutajatel seal, kus tavakasutaja neid isegi
ette ei kujuta. Seetõttu on interaktiivse süsteemi planeerimisel oluline roll selle testimisel kõikide kasutajagruppide
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Seade
Ekraan
Erineva nägevusteravusega kasutajatel võib olla keeruline
interaktiivse seadme ekraanilt informatsiooni ühtmoodi kätte
saada, lisaks unustavad paljud kasutajad oma prillid autosse
või ei kanna neid avalikus kohas. See tähendab, et eri tüüpi
nägemispuudega kasutajate hulk võib olla tegelikult suurem,
kui tavauuringutest selgub

Klahvistik
Standardipärane klahvistik on pimedale kasutajale häda
vajalik. Numbriklahvide jaoks on kaks tavapärast lahendust:
• mobiiltelefoni tüüpi klahvistik,
• kalkulaatori tüüpi klahvistik.
Interaktiivsetel seadmetel on üldjuhul kasutusel mobiil
telefoni tüüpi numbriklahvistik. Pimedatele on klahvistikul
navigeerimiseks väga oluline tagasihoidlik taktiilne märgistus
viiendal klahvil. Klahvistiku visuaalne/taktiilne markeering
peaks olema vähemalt 4 mm kõrge ning klahvi põhjatoonist
kontrastselt erinev (nt valge või kollane mustal). Klahvistikul võiks olla taustavalgustus. Oluline on, et kasutaja saaks
pärast klahvivajutust helilise tagaiside (kliki või piiksu)
klahvivajutuse või soorituse õnnestumise kohta.

Ekraani kavandamisel tuleb arvestada ka päiksevalgusega.
Ekraan peaks olema kaitstud otsese või peegelduva päikesevalguse või muude valgusallikate eest. Ekraan peab olema
vaadeldav silmade kõrguselt ka ratastoolis kasutajale. Nägemis
puudega kasutajal peab olema võimalus ekraani lähemalt
vaadata või teksti suurendada – see ei tohiks aga vähendada
privaatse informatsiooni kaitstust möödujate eest[41]
Kuna puutetundlikud ekraanid muutuvad järjest populaarsemaks, on oluline, et nad oleksid disainitud ka erivajadustega
kasutajaid arvestades. Oluline on, et kasutajal oleks võimalik
lihtsa liigutusega kirjasuurust muuta või audiojuhendit aktiveerida, nt suurest nupust ekraani paremal alumises ääres.
Võimalik on pakkuda kasutajale auditiivset informatsiooni
selle ala kohta, mida ta hetkel puudutab. Veelgi parem oleks,
kui sellised seadistused oleksid salvestatud näiteks kasutaja
pangakaardile või muule identifitseerimisvahendile, et tema
kasutajakogemust mugavamaks muuta.
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Funktsiooniklahvid peavad olema numbriklahvidest selgelt
eraldatud. Vertikaalse jaotuse puhul peab tühistusklahv
olema kõige ülemine ja nõustumisklahv kõige alumine.
Horisontaalse jaotuse puhul peab tühistusklahv olema vasakpoolseim ja nõustumisklahv parempoolseim. Kui funktsiooniklahvid asuvad numbriklahvidest paremal, jääb väiksemaks
võimalus, et kasutaja neid numbriklahve kasutades tahtmatult aktiveerib. Suurem risk on juhul, kui funktsiooniklahvid
asuvad numbriklahvide kohal.
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Funktsiooniklahvide värvikood on järgmine:
• punane – tühistusklahv
• roheline – nõustumisklahv
• kollane – parandus/puhastusklahv.

• Kasuta lihtsat keelt ning dubleeri ja täienda
teksti piktogrammide ja piltidega.
• Proovi tagada, et tähelepanu koondataks
korraga vaid ühte kohta.

Fuktsiooniklahvid peaksid olema nii suured kui võimalik, et
tekst nende pinnal oleks hästi loetav ja piisavas kirjasuuruses.
Klahvide vahel peaks olema piisav ruum, et neid üksteisest
eristada.

• Kasuta loogilist struktuuri, et edendada
mälu ja õppimisvõimet.
• Korraga meelespeetavaid infokilde
ei tohi olla rohkem kui 5.

Funktsiooniklahvide eristamisel ainult värvikontrastist ei
piisa, sest nii jääb värvipimedatel vajalik informatsioon saamata – klahvidel võiks olla ka erinev kuju ja piktogramm.

• Hierarhia puhul ära kasuta enam kui kolme tasandit.
• Paku mugavat võimalust kiiresti algpunkti naasta.

Kui seadmel on auditiivseid abivahendid, peaksid need olema
visuaalselt ja taktiilselt tuvastatavad (nt kõrvaklappide pesa).
Kasutajale võiks pakkuda alternatiivseid privaatsusseadeid: nt
häältuvastus või sõrmejälg duplikeerimaks PIN-koodi (sõrmejälg jälle ei sobi neile kasutajatele, kel pole sõrmi või jäsemeid).

• Kõik toimingud peavad pakkuma kasutajale
arusaadavat ja asjakohast tagasisidet.
• Kõik toimingud peavad olema kohe ja lihtsalt
tagasivõetavad. Proovi välistada ebaõnnestuvaid
toiminguid mitmekülgse testimisega.

Kasutajaliides
• Kasuta värve, kujundeid ja paigutust, nii et
kasutaja saaks need meelde jätta ja vähendada
aja- ja energiakulu toimingu sooritamiseks.
• Paiguta elemendid juhtpuldil nii, et nad oleksid
loogilises seoses juhitava seadmega.
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• Kõiki funktsioone peab olema võimalik
käivitada ka juhtimisseadme (Braille’ kirjaga
varustatud) klaviatuurilt (WCAG 2.1).

Veebikeskkonna eemärki peab saama tuvastada kiiresti,
ilma sisusse põhjalikult süvenemata. Keskkond on kasutatav,
kui kasutaja jõuab võimalikult lihtsalt, kiiresti ja veavabalt
kasutajaliidese või veebilehe kasutamise eesmärgini. Oluline
on ka kasutaja rahulolu nende toimingute jooksul.

• Kasutajal peab olema piisavalt aega, et lugeda
ja keskkonda kasutada (WCAG 2.2).[42][43]

Oluline on veebikeskkonna vastavus World Wide Web
Consortium’i (W3C) standarditele ja Web Content Accessibility Guidelines 2.0 (WCAG) standarditele. Need sisaldavad
nõudeid, mis teevad tajuprobleemidega inimestele veebi
kasutamise ja mõistmise lihtsamaks.

Kasutada ei tohiks lahendusi, mis võivad põhjustada haigushoogu. Veebileht võiks vältida vilkumist (nt esituse muutmist kindlate ajavahemike tagant jms), enne kui kasutaja
liides seda lubab (WCAG 2.3). Tuleb arvestada, et teatav
vilkumissagedus võib kasutajal valgustundlikkuse tõttu esile
kutsuda haigushoo. Epilepsia puhul võib sümptomid esile
kutsuda vahelduv ere ja välkuv valgusärritus, raskesti loetav
kirjatüüp või optilised mustrid. WCAG soovitab mitte vilgutada elemente rohkem kui 3 korda ühe sekundi jooksul. Keskkonna vilkumisturvalisuse kontrollimiseks on olemas mugav
allalaetav tööriist.[44]

• Visuaalelemendil peab alati olema tekstiline alternatiiv,
et see oleks ligipääsetav abivahendite (Braille’ kiri,
suurendus, kõnesüntesaator jms) kasutajatele (WCAG 1.1).
• Värvidega esitatud teave vajab alternatiivesitust (nt
elemendi, toimingu või menüüelemendi eristamisel,
kasutajale tagasiside andmisel) (WCAG 1.2).

Kui keskkonnas kasutatakse dünaamilisi lahendusi, ei tohi
need vähendada keskkonna loetavust või äratuntavust. Keskkonna navigatsioon peab olema lihtne ja loogiline, lingi sisu
peab olema üheti mõistetav enne sellele vajutamist, kõik
lehed peavad olema pealkirjastatud. Elemendid võiksid olla
eristatud viisil, mis võimaldab navigatsiooni kirjeldamist
(suunamisel, juhiste andmisel) (WCAG 2.4)

• Dokumendid tuleb organiseerida nõnda, et nad
oleksid loetavad ka ilma stiililehtedeta (WCAG 1.3).
• Sisu peab olema tausta suhtes kontrastne
ja eristuv. Esmatähtis informatsioon peab
olema maksimeeritud (WCAG 1.4).
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Keskkonna keelekasutus peab üheselt mõistetav ja tekst lühikestes paragrahvides ja hästi loetav. Veebis tuleb tarvitada
digitaalseks kasutuseks kujundatud kirjatüüpe (WCAG 3.1).
Alternatiivina võib luua lühiversiooni veebilehe sisust.[45]
Keskkonna loomisel tuleb arvestada kasutajate kogemust ning
kujundada navigatsioon intuitiivselt mõistetavaks (WCAG 3.2).
Süsteem peab aitama vältida ja vajaduse korral parandada
vigu. Keskkonnas peab olema mugav tugisüsteem ja kasutusjuhend. Kasutaja peab saama keskkonnalt efektiivset tagasi
sidet tegevuse läbiviimise jooksul ning pärast tegevuse sooritamist (WCAG 3.3).
Inimsilma liikumine ekraanil.
Nielsen, J., Pernice K., “Eyetracking Web Usability”, New Riders Press, 2009

Kui linkide, menüüde jm ressursside juures on kasutatud
HTML-standardi väliseid programseid vahendeid ( java, flash
javascript, jt), tuleb loetavuse tagamiseks dubleerida need
lahendused ka HTML-is (WCAG 6.3). Kasutajal peaks olema
võimalus vajaduse korral teksti suurust ja keskkonna värvikontrastust muuta.
Hea näide: http://www.accessiblewebsite.org.uk/
Informatsioon tuleb paigutada vastavalt sisulisele tähtsusele,
nii et oluliseni jõutaks kõigepealt.[42][43] Arvestada tuleks, et
inimsilm liigub ekraanil F-kujuliselt.
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Keskkond

Takistused
Vältida tuleks reklaamtahvlite, valgustite jmt asetamist
kommunikatsioonivahendite ette või liikumisteedele.

Valgus
Enamik pimedaid suudab mingil määral valgust tajuda. Nägemispuudega inimesed vajavad aga kaks või kolm korda rohkem valgust kui nägijad. Valgusallikad tuleb paigutada nii, et
nende valgus ei paistaks vaatajale otse silma, kuid valgustaks
kommunikatsioonivahendeid piisavalt. Valgust planeerides
tuleb arvestada eri pindade peegeldumisomadustega.

Aeg
Paljud kognitiivsete häiretega vanemad inimesed ei soovi,
et neid interaktiivsete teenuste tarbimisel kiirustatakse,
kuid tihti katkestab keskkond pika mõtlemise peale nende
külastussessiooni. Sellises olukorras oleks hea, kui kasutajal
oleks võimalik süsteemi poolt määratud sessiooni pikkust
muuta. Veelgi parem oleks, kui see informatsioon salvestuks
kasutaja isiklikes seadetes.

Müra ja keskendumine
Mürakeskkonnas kasutaja keskendumisvõime ja tähelepanu
vähenevad ning seadme kasutamise aeg pikeneb. Loe lähemalt auditiivse kommunikatsiooni peatükist.
Privaatsus
Kasutaja peab saama oma vajalikud toimingud teostada nii, et
konfidentsiaalne informatsioon oleks kaitstud. Suurem tekst
või audioabi ei tohiks muuta informatsiooni möödujale paremini kättesaadavaks.
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4. 6. Standardid
9. ETSI TR 070:1993 Human Factors (HF); The Multiple
Index Approach (MIA) for the evaluation of pictograms.

Visuaalne kommunikatsioon
1. ADA:2010 (Americans with Disabilities Act)
Standards for Accessible Design.

10. EVS 620-2:1998 Tuleohutus. Osa 2: Ohutusmärgid.
11. prEVS 620-2 Tuleohutus. Osa 2: Ohutusmärgid.

2. BS 8501:2002 Graphical symbols and
signs. Public information symbols.

12. EVS-EN 981:1999+A1:2008 Masinate ohutus. Heliliste
ja visuaalsete ohu- ja teabesignaalide süsteem.

3. BS 8502:2003 Graphical symbols and signs. Creation and
design of public information symbols. Requirements.

13. EVS-EN 842:1999+A1:2008 Masinate ohutus. Visuaalsed
ohusignaalid. Üldnõuded, kujundus ja katsetamine.

4. ETSI EG 201 379:1998 Human Factors (HF);
Framework for the development, evaluation
and selection of graphical symbols.
5. ETSI EG 202 048:2002 Human Factors: Guidelines on
the Multimodality of Icons, Symbols and Pictograms.

14. EVS-ISO 3864-1:2009 Graafilised sümbolid. Ohutusmärgid
ja -värvid. Osa 1: Ohutusmärkide kavandamise
põhimõtted. Töökohtadel ja avalikus ruumis kasutatavate
ohutusmärkide kavandamise põhimõtted.

6. ETSI EN 301 462:2000 Symbols to identify
telecommunications facilities for deaf
and hard of hearing people.

15. EVS-ISO 7000:2009 Seadmetel kasutatavad graafilised
sümbolid. Loetelu ja ülevaade. Graphical symbols
for use on equipment – Index and synopsis.

7. ETSI ES 202 432:2006 Human Factors (HF); Access
symbols for use with video content and ICT devices.

16. IEC 60417 Graphical symbols for use on equipment.
17. IEC 60757:1983 Code for designation of colours.

8. ETSI ETS 300 375:1994 Human Factors (HF);
Pictograms for point-to-point videotelephony.
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18. IEC 60878:2003 Graphical symbols for
electrical equipment in medical practice.
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19. ISO/IEC Guide 74:2004 Graphical symbols – Technical
guidelines for the consideration of consumers’ needs.

28. ISO 7239:1990 Development and principles for
application of public information symbols.

20. ISO 3461 General principles for the
creation of graphical symbols.

29. ISO 9186-1:2007 Graphical symbols – Test methods
– Part 1: Methods for testing comprehensibility.

21. ISO 3864-1:2011 Graphical symbols – Safety
colours and safety signs – Part 1: Design principles
for safety signs and safety markings.

30. ISO 9186-2:2008 Graphical symbols – Test methods
– Part 2: Method for testing perceptual quality.
31. ISO 11429: 1996 Ergonomics – System of auditory
and visual danger and information signals.

22. ISO 3864-2:2004 Graphical symbols – Safety
colours and safety signs – Part 2: Design
principles for product safety labels.

32. ISO/IEC 11581:2000 User symbol interfaces
and symbols: Icon symbols and functions.

23. ISO 3864-3:2006 Graphical symbols – Safety
colours and safety signs – Part 3: Design principles
for graphical symbols for use in safety signs.

33. ISO/IEC 13251:2004 Information technology –
Collection of graphical symbols for office equipment.
34. ISO 17398:2004 Safety colours and safety signs –
Classification, performance and durability of safety signs.

24. ISO 3864-4:2011 Graphical symbols – Safety
colours and safety signs – Part 4: Colorimetric and
photometric properties of safety sign materials.

35. ISO/IEC 18035:2003 Information technology
– Icon symbols and functions for controlling
multimedia software applications.

25. ISO 7000:1989 Graphical symbols for use on equipment.
26. ISO 7001:1991 Public information symbols.

36. ISO/IEC 19765:2007 Information technology – Survey of
icons and symbols that provide access to functions and
facilities to improve the use of information technology
products by the elderly and persons with disabilities.

27. ISO 7010:2011 Graphical symbols – Safety colours
and safety signs – Registered safety signs.
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37. ISO/IEC 80416-1:2008 Basic principles for
graphical symbols for use on equipment –
Part 1: Creation of symbol originals.

44. JIS T 0103:2005 Design principles of pictorial
symbols for communication support.
Auditiivne kommunikatsioon

38. ISO/IEC 80416-2:2002 Basic principles for
graphical symbols for use on equipment
– Part 2: Form and use of arrows.

45. EVS-EN ISO 9612:2009 Akustika. Müraekspositsiooni
määramine töökeskkonnas. Tehniline meetod.
46. EVS 842:2003 Ehitiste heliisolatsiooninõuded.
Kaitse müra eest.

39. ISO/IEC 80416-3:2002 Basic principles for graphical
symbols for use on equipment – Part 3: Guidelines
for the application of graphical symbols.

47. EVS-EN 12354-1:2005 Ehitusakustika. Hoonete akustilise
toimivuse hindamine elementide akustilise toime
põhjal. Osa 1: Ruumidevaheline õhuheli isolatsioon.

40. ISO/IEC 80416-4:2005 Basic principles for
graphical symbols for use on equipment – Part 4:
Guidelines for the adaptation of graphical symbols
for use on screens and displays (icons).

48. EVS-EN 12354-2:2005 Ehitusakustika. Hoonete akustilise
toimivuse hindamine elementide akustilise toime
põhjal. Osa 2: Ruumidevaheline löögiheli isolatsioon.

41. ITU-T E.121:1996 Pictograms, symbols and icons
to assist users of the telephone service.

49. EVS-EN 12354-3:2005 Ehitusakustika. Hoonete akustilise
toimivuse hindamine elementide akustilise toime
põhjal. Osa 3: Õhuheli isolatsioon välismüra vastu.

42. ITU-T E.920:1995 Procedures for designing, evaluating
and selecting symbols, pictograms and icons. Part 1
Design principles and symbols for the user interface.

50. EVS-EN 12354-4:2005 Ehitusakustika. Hoonete akustilise
toimivuse hindamine elementide akustilise toime
põhjal. Osa 4: Heli kandumine väljapoole ruumi.

43. JIS S 0032:2003 Guidelines for the elderly and people with
disabilities – Visual signs and displays – Estimation of
minimum legible size for a Japanese single character.
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51. EVS-EN 12354-6:2006 Ehitusakustika. Hoonete akustilise
toimivuse hindamine elementide akustilise toime
põhjal. Osa 6: Heli neeldumine kinnises ruumis.
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52. EVS-EN 14388:2007 Liiklusmüra
tõkked. Spetsifikatsioonid.

59. ISO 23600:2007 Assistive products for persons
with vision impairments and persons with
vision and hearing impairments – Acoustic and
tactile signals for pedestrian traffic lights.

53. EVS-EN ISO 3740:2007 Akustika. Müraallikate
helivõimsustasemete määramine. Juhised
põhistandardite rakendamiseks (ISO 3740:2000).

60. EVS-EN 12368:2006 Liikluse reguleerimise
vahendid. Signaalseadmed.

54. EVS-EN ISO 3744:2005 Akustika. Müraallikate
helivõimsuse taseme määramine helirõhu
abil. Tehniline meetod mõõtmiseks põhiliselt
vabas väljas peegeltasapinna kohal.

61. EVS-EN 12675:2001 Traffic signal controllers –
Functional safety requirements.
62. CLC/TS 50509:2007 Use of LED signal
heads in road traffic signal systems.

55. EVS-EN ISO 3746:2005 Akustika. Müraallikate
helivõimsuse taseme määramine helirõhu
abil. Seiremeetod, mis kasutab ümbritsevat
mõõtepinda peegeltasapinna kohal.

Taktiilne kommunikatsioon
63. CEN/TS 15209:2008 Tactile paving surface indicators
produced from concrete, clay and stone.

56. EVS-EN ISO 24500:2010 Ergonomics – Accessible
design – Auditory signals for consumer products.

64. EVS-EN 1332-5:2006 Identification card systems – Manmachine interface – Part 5: Raised tactile symbols
for differenciation of application on ID-1 cards.

57. EVS-EN ISO 24501:2011 Ergonomics – Accessible
design – Sound pressure levels of auditory signals
for consumer products (ISO 24501:2010).

65. EVS-EN ISO 9241-910:2011 Ergonomics of humansystem interaction – Part 910: Framework for tactile
and haptic interaction (ISO 9241-910:2011).

58. Guidelines for Community Noise:1999 (Maailma
Terviseorganisatsiooni olmemüra juhendmaterjal).
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66. ISO 9241-920:2009 Ergonomics of humansystem interaction – Part 920: Guidance
on tactile and haptic interactions.

73. ISO/TR 11548-1:2001 Communication aids for blind
persons – Identifiers, names and assignation to coded
character sets for 8-dot Braille characters – Part 1:
General guidelines for Braille identifiers and shift marks.

67. EVS-EN ISO 11683:1998 Pakend. Kombatavad ohumärgid:
nõuded = Packaging. Tactile warnings of danger:
requirements/Eesti Standardiamet; [tõlkis Lea Univer].

74. ISO/TR 11548-2:2001 Communication aids for
blind persons – Identifiers, names and assignation
to coded character sets for 8-dot Braille characters
– Part 2: Latin alphabet based character sets.

68. EVS-EN 14391:2004 Packaging – Collapsible
aluminium tubes – Tactile warnings of danger.

Interaktiivne kommunikatsioon

69. ISO 23600:2007 Assistive products for persons
with vision impairments and persons with
vision and hearing impairments – Acoustic and
tactile signals for pedestrian traffic lights.

75. EVS-EN 894-2:1999+A1:2008 Masinate ohutus.
Kuvarite ja juhtseadiste konstruktsiooni
ergonoomianõuded. Osa 2: Kuvarid.

70. EVS-EN ISO 24503:2011 Ergonomics –
Accessible design – Tactile dots and bars on
consumer products (ISO 24503:2011).

76. EVS-EN 1332-1:2009 Identification card
systems – Human-machine interface – Part 1:
Design principles for the user interface.

71. CEN/TS 15209:2008 Tactile paving surface indicators
produced from concrete, clay and stone.

77. EVS-EN 60073:2002 Basic and safety principles for
man-machine interface, marking and identification
– Coding principles for indicators and actuators.

72. EVS-EN 15823:2010 Packaging – Braille on
packaging for medicinal products.
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78. EVS-EN ISO 9241-20:2009 Ergonomics of humansystem interaction – Part 20: Accessibility
guidelines for information/communication
technology (ICT)equipment and services.
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79. EN ISO 9241-154 Ergonomics of human-system
interaction – Part 154: Interactive voice response
(IVR) applications (ISO/DIS 9241-154:2011).

84. ISO/IEC 11581-10:2010 Information
technology – User interface icons – Part 10:
Framework and general guidance.

80. EVS-EN ISO 13407:2000 Inimkesksed
kujundusprotsessid interaktiivsetele süsteemidele.

85. ISO/IEC 23007-1:2010 Information technology –
Rich media user interfaces – Part 1: Widgets.

81. ISO/TR 9241-100:2010 Ergonomics of humansystem interaction – Part 100: Introduction to
standards related to software ergonomics.

86. IEC/TR 61997:2001 Guidelines for the user interface
in multimedia equipment for general purpose use.
87. ISO/IEC 11581-40:2011 Information technology – User
interface icons – Part 40: Management of icon registration.

82. EVS-EN ISO 9241-171:2008 Ergonomics of human-system
interaction – Part 171: Guidance on software accessibility.

88. ISO/IEC TR 29138-1:2009 et Infotehnoloogia.
Ligipääsetavusnõuded puuetega inimestele.
Osa 1: Kasutajate vajaduste kokkuvõte.

83. ISO 9241-304:2008 Ergonomics of humansystem interaction – Part 304: User performance
test methods for electronic visual displays.

Kaasava elukeskkonna juhendmaterjal

130

Kommunikatsioon

4. 7. Bibliograafia
1. G. Pullin, Design Meets Disability. Cambridge:

10. P. Salmi, Ph.D., Wayfinding Design: Hidden Barriers to Universal Access.

The MIT Press, 2009, lk 95–97.

– Implications, Vol 05 Issue 08,
http://www.informedesign.org/_news/aug_v05r-p.pdf
(13.02.2012)

2. Universaalne disain,

http://universlaanedisain.blogspot.com/
(13.02.2012)

11. Inclusive design education resource. – Design Council,

http://www.designcouncil.info/inclusivedesignresource/
(13.02.2012)

3. Keeleseadus, RT I 1995, 23, 334,

https://www.riigiteataja.ee/akt/28746

12. Guidelines for the design of accessible information and communication

4. Way Finding, Orientation and Signane – Universal Accessibility for

technology systems. – The Digital Accessibility Team,
http://www.tiresias.org/research/guidelines/index.htm
(13.02.2012)

External Areas, Open Spaces and Green Spaces. – Architectural Services
Department, Hong Kong,
http://www.archsd.gov.hk/english/knowledge_sharing/ua2/3_5.html
(13.02.2012)

13. P. Langdon, S. Waller, Inclusive Design Toolkit. Communication. –

University of Cambridge,
http://www.inclusivedesigntoolkit.com/betterdesign2/UCcomm/comm.html
(13.02.2012)

5. Entering and Exiting. – Universal Design New York. – Center for

Inclusive Design and Environmental Access, School of Architecture and
Planning, University at Buffalo, The State University of New York, 2001,
http://www.ap.buffalo.edu/idea/udny/Section4-1b.htm
(13.02.2012)

14. The Principles of Universal Design. – Center for Universal Design, North

Carolina State University,
http://www.ncsu.edu/project/design-projects/udi/center-for-universaldesign/the-principles-of-universal-design/
(13.02.2012)

6. Nõuded liikumis-, nägemis- ja kuulmispuudega inimeste

liikumisvõimaluste tagamiseks üldkasutatavates ehitistes, määrus
28.11.2002 nr 14,
https://www.riigiteataja.ee/akt/226420

15. Usability.gov. – U.S. Department of Health and Human Serices,

http://www.usability.gov/guidelines/index.html
(13.02.2012)

7. Liikumisteed töökeskkonnas. – Tööinspektsioon,

http://www.ti.ee/public/files/liikumisteed_juhendmaterjal.pdf
(13.02.2012)

16. Accessible Design for Public Buildings. – Vision Australia,

http://www.visionaustralia.org.au/info.aspx?page=721#Communications
(13.02.2012)

8. Accessible Design. – Lighthouse International,

http://www.lighthouse.org/accessibility/design/
(13.02.2012)

17. A. Arditi, Ph.D., Designing for People with Partial Sight. – Lighthouse

International,
http://www.lighthouse.org/accessibility/design/accessible-print-design/
making-text-legible/
(13.02.2012)

9. J. Gill, Access Prohibited? Information for Designers of Public Access

Terminals. – Royal National Institute for the Blind, 1998,
http://www.tiresias.org/about/publications/pats/access.pdf
(13.02.2012)

Kaasava elukeskkonna juhendmaterjal

131

Kommunikatsioon

18. 2010 ADA Standards for Accessible Design. – U. S. Department of

27. NCHRP Document 117A: Accessible Pedestrian Signals: A Guide to Best

Justice,
http://www.ada.gov/regs2010/2010ADAStandards/2010ADAStandards.pdf
(13.02.2012)

Practices. – The National Academies, 2007,
http://onlinepubs.trb.org/onlinepubs/nchrp/nchrp_w117a.pdf
(26.02.2012)
28. Accessible Design for the Blind,

19. Dutch Designer Proposes Typeface to Help Dyslexics,

http://www.accessforblind.org/aps_abt.html
(26.02.2012)

http://designtaxi.com/news/35174/Dutch-Designer-Proposes-Typefaceto-Help-Dyslexics/
(13.02.2012)

29. M. Kylliäinen, V. Hongisto, Hoonete akustiline projekteerimine:

akustika alused. – Suomen Rakennusinsinöörien Liitto, 2007.

20. Typeface dyslexie for people with dyslexia,

http://www.studiostudio.nl/project-dyslexie/
(13.02.2012)

30. L. Madalik, Müra ja heliisolatsioon ehitises. – Ehituskaar, okt. 2004.
31. Accessible Design for Public Buildings. – Vision Australia,

21. C. Greed, Inclusive Urban Design: Public Toilets.

http://www.visionaustralia.org.au/info.
aspx?page=721#Communications
(26.02.2012)

– Architectural Press, 2003, lk 191.
22. Pictograms, Icons and Symbols. – The Digital Accessibility Team,

http://www.tiresias.org/research/guidelines/pictograms.htm
(13.02.2012)

32. Mis on keskkonnamüra ja kuidas seda ohjata? Maailma

Terviseorganisatsiooni olmemüra juhendi alusel,
www.envir.ee/orb.aw/class=file/action…/id…/Mura-netti_1_2.pdf
(13.02.2012)

23. D. A. Norman, The Design of Everyday Things.

Cambridge: The MIT Press, 1998.

33. Detactable Surfaces. – Universal Accessibility for External Areas, Open

24. M. Lillemaa, R.-H. Melioranski, M. Pukk, T.-K. Vaikla,

Spaces and Green Spaces. – Architectural Services Department, Hong
Kong,
http://www.archsd.gov.hk/english/knowledge_sharing/ua2/3_6.html
(13.02.2012)

Juhendmaterjali “Kõiki kaasava elukeskkonna kavandamine
ja loomine” alusuuring. Intervjuud ja kokkuvõtted, 2011.
25. U. Persad, P. Langdon, Inclusive design toolkit. Hearing. – University of

Cambridge,
http://www.inclusivedesigntoolkit.com/betterdesign2/UChearing/
hearing.html
(13.02.2012)

34. G. Pullin, Design Meets Disability. Cambridge:

The MIT Press, 2009, lk 241/253.
35. G. C. Smith, Interaction Design Almanacco 2004. –

Interaction Design Institute Ivrea, 2004, lk 21.

26. Accessibility Design Guidelines. – City of Toronto, 2004,

36. D. Saffer, Designing for Interaction: Creating Smart Applications and

http://www.toronto.ca/parks/pdf/engagement/accessibility_guidelines.pdf
(13.02.2012)

Kaasava elukeskkonna juhendmaterjal

Clever Devices. Barkeley, CA: AIGA Design Press, 2006, lk 16–17.

132

Kommunikatsioon

37. S. Boztepe, User Value: Competing Theories and Models. – International

Journal of Design, 2007, Vol 1 No 2,
http://www.ijdesign.org/ojs/index.php/IJDesign/article/viewFile/61/19
(13.02.2012)
38. W. Lidwell, K. Holden, J. Butler, Universal Principles of

Design. Minneapolis, MN: Rockport Publishers, 2003.
39. H. Sharp, Y. Rogers, J. Preece, Interaction Design: Beyond

Human-Computer Interaction. Wiley, 2007.
40. ICT Accessibility. – The Digital Accessibility Team,

http://www.tiresias.org/accessible_ict/index.htm
(13.02.2012)

41. Public Access Terminals. – The Digital Accessibility Team,

http://www.tiresias.org/research/guidelines/pats.htm
(13.02.2012)

42. Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0. – W3C, 2008,

http://www.w3.org/TR/WCAG/
(13.02.2012)

43. Electronic and Information Technology Accessibility Standards (Section

508). – U. S. Architectural and Transportation Barriers Compliance
Board, 2000,
http://www.access-board.gov/sec508/standards.htm
(13.02.2012)
44. Photosensitive Epilepsy Analysis Tool. – University of Wisconsin – Trace

Center,
http://trace.wisc.edu/peat/
(13.02.2012)
45. Accessible Website,

http://www.accessiblewebsite.org.uk/index.php
(13.02.2012)

Kaasava elukeskkonna juhendmaterjal

133

Kommunikatsioon

5. Liikumine & liikumisteed

Inimese üks põhiõigusi on liikumisvabadus. Liikumise eesmärgiks on jõudmine ühest punktist teise. Liikuja soovib seda teha
võimalikult kiiresti, sujuvalt ning väheste jõupingutustega. Liikumine on terviklik ja pidev tegevus, mille lähte- ja sihtpunkt
on üldjuhul hoonete siseruumides, kuid teekond võib läbida
erinevaid välisruumiosi ja kasutada võidakse mitmesuguseid
liikumisvahendeid.

Inimese liikumisvõime muutub pidevalt kogu eluea jooksul.
Näiteks raske kandam teeb liikumise keerulisemaks ka heas
füüsilises vormis olevale inimesele. Üks läbimõtlemata aste
võib osutuda mõnele kasutajagrupile ületamatuks takistuseks, mis jätab ta avalikust ruumist ning teenuste kasutajate
hulgast välja.
Üldkasutatavad ehitised linnalikus avalikus välisruumis
on nii need rajatised, mille kaudu inimesed pääsevad avalikesse hoonetesse, kui ka tänavad, väljakud, haljasalad ja
mänguväljakud.[1] Linnaliku välisruumi või linnaruumina
käsitletu kehtib ka teiste linnaliste asulate – aleviku ja alevi
ning tiheasustusega maa-asulate (külakeskuste) kohta.

Pidevuse põhimõtte kohaselt peavad liikumisteed olema katkematud ja takistustevabad ning ühendatud sidusateks võrgustikeks. Liikumise sujuvus on üheks kõige olulisemaks kasutamismugavuse näitajaks kõigile kasutajagruppidele. Kasutaja jaoks
ebaotstarbekad ja eksitavad on liikumistee lõigud, mis pole liikumist alustades selged ja ülevaatlikud, ei ühenda olulisi sihtpunkte, ei vii kuhugi või sisaldavad ettenägematuid takistusi.

Takistustevaba väliskeskkond kaasab erinevat tüüpi kasutajaid, tagades neile liikumisvabaduse. Selle võib jagada ting
likult kolmeks osaks:

Välisruum algab hoonest väljumisega ning lõpeb sihtkohas
hoonesse sisenemisega. Vahepeale jääb arvukalt erinevaid
privaatseid, poolavalikke ja avalikke ruume ning üleminekuid
nende vahel. Avalikud ruumid peavad olema kõigile ligipääsetavad ja neis pakutavad teenused kättesaadavad ning
kasutatavad.

1. liikumisvabadus avalikel aladel,
tänavaruumis ja puhkealadel;
2. liikumisvabadus ehitiste vahetus läheduses
ning sisenemisel nendesse;

Meid ümbritsevate üha kiirenevate muutustega kohanemine
ei ole lihtne. Selle leevendamiseks tuleb senisest enam väärtustada inimeste põhivajadusi, luua välisruumis võimalusi aja
maha võtmiseks ning kohti toimuva üle järele mõtlemiseks,
omavaheliseks rahulikuks suhtlemiseks.
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5. 1. Liiklus ja linnaruum

Liiklus hõlmab inimeste, kaupade ja informatsiooni asukoha
muutusi. Inimeste ja kaupade liikluse korraldus mõjutab
samas kõige otsesemalt linnamaastiku kvaliteeti ning seda,
kuidas linnaruum sobib erinevatele kasutajagruppidele.
Linnar uumi parimaks ja säästlikumaks lahenduseks on
linna, linnaruumi, liikluse ja liiklusvõrgustike integreeritud
planeerimine.[2]

C

Peaaegu kõigi maailma linnade ühiseks jooneks on, et linna
kasutajaid, seega inimesi ja nende vajadusi ei arvestata piisavalt.[3] Sõidukite suuremad kiirused linnatänavatel ei hoia inimeste aega kokku, vaid vastupidi – ajendavad inimesi kiiresti
läbitavast linnast kaugemale kolima, soosides sellega valg
linnastumist ning suurendades igapäevaseid elamiskulusid.
[4]
Sellega vähenevad nii linnas kui ka pendelliikumise lähte
kohtades kaasava elukeskkonna loomise võimalused.

B

A

C

B
B
C

Sidus ja integreeritud linnaruum.
Printz, D., Städtebau, Bd.1., 1983

Kaasava elukeskkonna juhendmaterjal

136

Liikumine & liikumisteed

Elava linna planeerimine on inimesele hästi kättesaadavate
kohtade loomise kunst, mis tegeleb seostega inimeste ja kohtade, liikumise ning linnavormi, looduse ning ehitatud keskkonna vahel. Linna välisruum peab olema inimesest lähtuvas
mõõtkavas ja tema liikumiskiiruselt hästi tajutav.[3]

Reeda abikaasa
Reet

Elvi

7. a
4. a

Inimese liikumiskiiruseks on tänapäeval nagu ka sajandeid
tagasi umbes 5 km/h ning sellest tuleneb mugav kaugus jalgsi
liikumiseks.

(m)

Linna säästlikkus tervikuna suureneb oluliselt, kui suurem
osa inimeste liikumisest toimub linnas rohelise mobiilsuse
vahenditega – jalgsi, jalgratta ja ühistranspordiga. Selle tulemusena väheneb taastumatute ressursside kasutamise vajadus, alaneb saastatus ja müratase ning inimesed tunnevad
end sellises linnas turvalisemalt.

100
200
300
400
500
600
Erinevate kasutajate keskmine igapäevase jalgsi liikumise vahemaa. See
sõltub nii east, füüsilisest vormist, vajadusest kui ka paljudest teistest
asjaoludest.
Printz, D., Städtebau, Bd.1., 1983

Kaasava elukeskkonna juhendmaterjal

137

Liikumine & liikumisteed

Asum
Igapäevane varustus-,
teenindus- ja
kontaktipiirkond:

max 600 m
ehk 10 min

max 200 m
ehk 5 min

Elamu lähiümbrus

A B
C

kauplused,
lasteaed,
koolid (põhikool),
sotsiaal -ja med. teenindus,
ühissõidukite peatused

Linnaosa
Perioodiline varustus-,
teenindus- ja
kontaktipiirkond:

mäng,
suhtlemine,
naabrussuhted

max 1000 m
ehk 17 min

ärikeskused
kultuuriasutused,
koolid (gümnaasiumid)
töökohad

Liikumisraadiused linnaosa, asumi ja lähiümbruse tasandil.
Printz, D., Städtebau, Bd.1., 1983; Levald, A., Tallinna rohealade teemaplaneering, 2008
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5. 2. Liiklusvõrgustikud

Tänavavõrk peab tagama tänaval liikujatele soodsad ühendused elu- ja töökohtade, elukoha ja piirkonnakeskuse ning
linnakeskuse vahel, samuti sõitjate, jalakäijate ja jalgratturite
liikluse ohutuse ja mugavuse.
Keskkonna säästmise huvides on vajalik mõjutada sõidukiliigi valikut, soodustades auto kasutamisele alternatiivseid
liiklemisviise. Nendeks on lühemate vahemaade puhul jalgsikäimine ja jalgrattal sõitmine, pikematel vahemaadel – ühissõiduki kasutamine. Alternatiivsete liikumisviiside soodustamise eesmärk on ka tänavapinna säästlik kasutamine.
Linna liiklusvõrgustikeks on jalgteed, jalgrattateed, ühis
transport, mille peatused on seotud kergliiklusvõrgustikuga,
ning individuaalse autoliikluse liikumisteed. Liikluskorralduse
peamiseks eesmärgiks on võimalikult sujuva ja ohutu liikluse
tagamine. Ohutu liiklus tuleb tagada kerg- ja autoliikluse eraldamise ning asjakohase parkimiskorraldusega.
Liiklusohutuse üldine põhimõte on kõigi liiklejate liikumis
vajaduse tagamine kiirelt, turvaliselt ja mugavalt. Korrektne
liikluslahendus on vabatahtlik ohutu käitumine. Nende vastuoluliste eesmärkide täitmiseks on vajalik nii auto- ja kergliikluse vaheliste konfliktide kui ka omavahel konfliktuvate
liiklusvoogude vähendamine, samuti selged tänavaruumi
lahendused. Linna tänavaruumi kavandamisel tuleb juhinduda
Eesti Vabariigi standardist “Linnatänavad” (EVS 843:2003).
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5. 3. Kaasav tänavamaastik

Elutänavate kavandamisel ja rajamisel on liiklemis
funktsioonile pühendatud ülemääraselt suurt tähelepanu ja
seatud see esiplaanile. Tänava kui inimeste elu- ja liikumis
keskkonna kohta kasutavad liikluse planeerijad jätkuvalt
autoliiklusega sarnaseid kvantitatiivseid määratlusi. Tule
museks on kohad, mida valitsevad kõige tugevamad liiklusvahendid ehk mootorsõidukid nii suurel määral, et tänavad ei
täienda enam elukeskkonda positiivselt.
Liiklemine on aga vaid üks tänava omadus teiste hulgas. Hästi
kavandatud elutänavad tuleb tõsta säästvalt arenevate kogukondade kaasava elukeskkonna keskmesse. Nii näiteks selgitab Taani urbanist Jan Gehl üldisemalt ja Briti Ühendkuningriigis kasutatav “Tänavate käsiraamat” Manual for Streets [5]
konkreetselt ja praktiliselt, millised võivad olla tänavaruumi
hea kavandamise eelised.

Kõigile ligipääsetav siseõu kogukonnakirikuga.
Levald, A., Brüssel, Rue de Washington, 2005

Elavas, turvalises, säästlikus ja tervislikus linnas on meeldiva
linnaelu eelduseks head jalgsi liikumise ja tänaval viibimise
võimalused. Linnades on jalgsi liikumine sisuliselt märksa
rikkam tegevus kui ühendus sihtkohtade vahel. See loob
võimalusi kontaktide tekkeks inimeste ja kogukonna vahel,
siin on värske õhk, aja veetmine välisruumis, rõõm elust ja
inimestest, kogemused ja informatsioon. Jalgsi liikumine
ühendab avaliku ruumi ja selle võrgustike kasutajaid ning
lähendab nende huve. Kvaliteetsed välisruumid on eduka
naabruskonna määravaks osaks.
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Eelistades jalakäijaid* ja rattureid, seab ülalviidatud käsi
raamat (Manual for Streets) elutänavate kujundamisel sihiks
kogukonna heaks toimivate kohtade loomise ning parema
koostöö erinevate erialade asjatundjate vahel. Osapoolte
koostööd ei saa kunagi olla liialt palju.

Tänavaruumi kavandamine peab olema avalik, et kõik selle
kasutamisest puudutatud ja huvitatud osapooled saaksid
oma vajadusi väljendada võrdse kohtlemise printsiibist lähtudes. Täna ei tutvustata näiteks tänavakatendite või tehniliste taristute rekonstrueerimise projekte avalikult, kuigi
selle käigus muudetakse tihti jalakäijatele kasutatavat ruumi
ning nende liikumisteid, paigaldatakse äärekive, piirdeid jms.
Selline kavandamine võib olla küll korrektselt normatiividele
tuginev, kuid mitte kohapõhine, osalev, kasutajaid õigeaegselt
kaasav ja nende vajadustega arvestav.

Kaasamine on moesõna. Selle sisuks peab olema ennetav
osalemine – partnerlus, mitte lahenduse hilisem selgitamine.
Kõiki kaasava elukeskkonna kujundamine saab alguse kaasavast kavandamisest, mis:
• seab inimesed kavandamisprotsessi keskmesse;

Hoiduda tuleb selliste teede ja tänavate ehitamise eest, mis on
ühekülgsetena kavandatud eelkõige mootorsõidukite liikumis
vajadusest lähtudes, anonüümsed ja mitteköitvad, jalgsi ja
jalgrattaga liikujatele väheturvalised ja tõrjuvad ning vähe
sobivad ühistranspordi korraldamiseks.

• tunnistab mitmekesisust ja erinevusi;
• pakub asjakohaseid valikuid seal, kus lihtne
lahendus ei ole kõigile kasutajatele sobiv;

Seega peavad tänavaruumi lahendused olema sobivad mitte
ainult autodele, vaid suunatud terviklikult kõigile liiklejatele.
Vältida tuleb tänavatega külgneva linnaruumi projekti- ja
hankepõhist arendamist üksteisega halvasti haakuvate lõikudena, mis muudab kogu tänava jalgsi raskesti läbitavaks
ja tõrjuvaks. Siin on väga oluline kohaliku omavalitsuse roll
tänavat kui ruumilist tervikut koos hoidva koordinaatorina.

• võimaldab paindlikku kasutust;
• loob eelduse ehitiste ja keskkonna loomiseks, mis
on kõigile kasutamiseks sobiv ja nauditav.

*Jalakäija on jalgsi või ratastoolis liikleja. Jalakäijaks loetakse ka rula, rulluiske
või -suuski, tõukeratast või -kelku või muid sellesarnaseid abivahendeid kasutav
liikleja (Liiklusseadus).

Kaasava elukeskkonna juhendmaterjal

141

Liikumine & liikumisteed

ja tähtsus tuleneb kohtumisest. Kodu on inimese intiimseim
koht, kust tee ta välja viib ja kuhu tagasi toob.[6] Kohad ei
eksisteeri üksnes füüsilisel kujul, vaid ka mälestuste, lugude
ja nimedena.
Alles kohtade õige järgnevus võimaldab inimesel laiendada
oma peremehetunnet, jõuda privaatselt kasutatavalt ruumiosalt piiratud kasutusega poolavalike kohtade ja üleminekute
kaudu üldkasutatavatele aladele.[7]
Kohalik omavalitsus peab pöörama peatähelepanu sellele,
et tänavad ja teed toimiksid vastavalt nende eesmärkidele.
Magistraaltänavatel ja -teedel on suur liiklemisfunktsioon ja
vähene kohafunktsioon. Peatänavatel on keskmine liiklemisfunktsioon ja keskmine kuni kõrge kohafunktsioon, elutänavatel vähene kuni keskmine liiklemisfunktsioon ning vähene
kuni keskmine kohafunktsioon. Tänava olulisus kohana võib
olla sama suur kui liiklemisfunktsioon või seda isegi ületada.

Teisi kasutajaid välistav autoliikluse magistraaltee bussipeatusega, kuhu
pääsemine on raskendatud.
Levald, A., Laagri, Saue vald, 2011

Aktiivselt kasutatavat ruumi kujundab oluliselt seal aset leidev tegevus. Peateed, elutänavad, õuealad – igaühel neist peab
olema kasutusele vastav lahendus, sh vajaduse korral kiiruspiirangute rakendamine. Sama oluline on ka vähem kaitstud
liiklejate ohutus: ülekäigurajad, ühistranspordi peatused,
kergliiklusteed, rahustatud liikluse alad.

Kaks inimesele võrdselt olulist ja olemuslikku olemise viisi on
nii liikumine kui kohalolek. Need on sisuliselt väga erinevad.
Inimese suhtlemist ümbrusega ning väärtushinnangute
kujunemist soodustab kõige paremini ruumipidev, kasutusest
lähtuv hierarhiline kohtade süsteem. Koha tähenduslikkus
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Põhiline erinevus tänava ja tee vahel on, et tänavalt on otsene
juurdepääs selle kõrval paiknevatele ehitistele ning avalikku
ruumi. Otsene kontakt ja juurdepääs aktiveerib linnaruumi
ning loob positiivseid suhteid tänava ja ümbruse vahel.
Tänav on ruum kõigile! Tänavad peavad olema kujundatud
kohaseks erinevatele kasutajatele, pakkuma vaatamisväärsusi
ja avalikke teenuseid ning looma tingimused sotsiaalseks
suhtluseks.

Põhiliikumissuuna ja puhkekohtade eraldamine jalakäigutänaval.
Levald, A., Dublin, 2011

Eraldatud, kuid avaliku tänavaruumina koos toimivad liikusalad.

Kaasav liikumiskeskkond.

Levald, A., Place Espagne, Rue de la Madeleine, Brüssel, 2003

Levald, A., Jurmala peapromenaad, 2010
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Tänava olulisteks funktsioonideks on:
1. tajutava koha loomine;
2. soodsa liikumise tagamine kõigile kasutajatele;
3. juurdepääsu tagamine hoonetele ning avalikele
välisruumidele, kusjuures jalakäijate ligipääs
tuleb lähtudes inimeste erinevast liikumisvõimest
kujundada soodsaks kõigile vanusegruppidele;
4. parkimine (vajaduse korral);
5. linna taristu mahutamine ning liikumisruumi valgustus.

Jalakäiguala, sõiduraja ning parkimiskohtade hästi toimiv
eraldamine füüsiliste piirete ning katenditega.
Levald, A., Dublin, 2011
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KERGLIIKLUS- JA JALGTEED
Jalgsi liikumine asendab tõhusalt lühikesi autosõite kuni 2
km kaugusele. Jalgsi liikumiseks soodsat naabruskonda ise
loomustab teeninduse valdav paiknemine kuni 10 minuti
(umbes 600–800 m) jalakäigutee kaugusel elukohast, mistõttu
elanikud võivad sinna mugavalt jalgsi jõuda.

Lai takistustevaba kõnnitee. Lapsevankri ja ratastooliga liikumist
takistavad vaateaknaesised lahtised sademeveerennid.
Levald, A., Tartu, 2011

Eraldatud jalg- ja jalgrattateed ning parkimine tänavapuude vahel.
Levald, A., Lygten, Kopenhaagen, 2010

Tänava kui võimalikult ohutu liiklus- ja liikumiskeskkonna
kõrval on oluline tänava välisruumi sobivus soodsa elukeskkonnana kõigile selle kasutajatele. Arvestada tuleb kerg
liikluse ruumivajadust.
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Jalgsi ja jalgrattaga liikumine toimub kergliiklusteedel. Kergliiklustee võib paikneda ka omaette. Linnatänavate standard
määratleb, et kergliiklustee on ette nähtud jalakäijate, jalgratturite, rulluisutajate ja talvel ka suusatajate liikumiseks.
Jalakäijate ja jalgratturite liikumisrajad võivad olla eraldatud.

ja see ei saa kergliiklustee rajamist välistada. Autoliikluse
vajadusteks sõiduradade laiendamine ei tohi toimuda kergliiklusele vajaliku pinna arvelt, samuti ei tohi liikluskorraldus
seada kergliiklusteel liiklejaid autoliikluse surve alla.

Tänavaäärse jalgrattaraja ning kõnnitee kontrastne ja taktiilne
eraldamine.
Levald, A., Dresden, 2003

Sileda asfaltkatetega kergliiklusmagistraal on kõigi kasutajate poolt
kõrgelt hinnatud. Arvestada tuleb liikumiskiiruste erinevusega.
Levald, A., Grosser Garten, Dresden, 2008

Kergliiklustee võib olla tänava ristprofiili* üheks osaks, kuid
see peab olema autoliikluseks ette nähtud teeosast eraldus
ribaga eraldatud. Praktikas pole selle järgimine alati võimalik
Tänavaäärsed eraldatud jalg- ja jalgrattateed.
Levald, A., Langebro, Kopenhaagen, 2010

*Ristprofiil on vertikaallõige läbi sõidutee tegeliku pealispinna sõidutee teljega risti.
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Liiklusseadus [8] eristab kergliiklusteid üksikasjalikumalt:
• jalgratta- ja jalgtee on jalgrattaga, tasakaaluliikuri ja
jalakäija liiklemiseks ettenähtud eraldi tee või teeosa,
mis on asjakohaste liiklusmärkidega tähistatud.
Sõiduteega teede ristmikul on jalgratta- ja jalgtee tee osa;

Liikluskorralduses kõige enam levinud segasüsteemis liiguvad jalakäijad ja jalgratturid kõigil tänavatel paralleelselt
autodega, olles neist tavaliselt eraldatud kas äärekivi või
eraldusribaga.
Vööndisüsteemis on jalakäijatele ette nähtud eraldatud alad
või tänavad, eelkõige linnade keskustes.

• jalgrattarada on jalgratta, pisimopeedi või mopeediga
liiklemiseks ettenähtud ja teekattemärgisega
tähistatud pikisuunaline sõiduteeosa;

Eritasandiline süsteem tagab suure hoonestustihedusega
aladel ning linnakeskustes liiklusmugavuse ning -ohutuse
kerg- ja autoliikluse täieliku eraldamisega. Süsteemi rajamisel
tuleb arvestada ka puudega liiklejate ja vaegliiklejate vajadusi.

• jalgrattatee on jalgratta, tasakaaluliikuri, pisimopeedi
või mopeediga liiklemiseks ettenähtud sõiduteest
ehituslikult eraldatud või eraldi asuv teeosa või omaette
tee, mis on tähistatud asjakohase liiklusmärgiga.
Sõiduteega teede ristmikul on jalgrattatee tee osa;

Vaegliikleja on isik, kelle liikumis- ja orienteerumisvõime on
ea, vigastuse, haiguse või muu põhjuse tõttu piiratud. Selline
liikleja võib näiteks olla puudega inimene, väikelaps, vanur,
samuti lapsevankrit lükkav või rasket pakki kandev inimene.

• jalgtee on jalakäija ja tasakaaluliikuriga
liiklemiseks ettenähtud omaette tee, mis võib
olla tähistatud asjakohase liiklusmärgiga;
• kõnnitee on jalakäija ja tasakaaluliikuriga liiklemiseks
ettenähtud ja äärekiviga või muul viisil sõiduteest või
jalgrattateest eraldatud teeosa, mis võib olla tähistatud
asjakohaste liiklusmärkide või teekattemärgistega.
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Kergliikluse põhi- ja jaotusvõrgustiku planeerimise aluseks on
jalgrattaliikluse nõuded, mille täitmisel on tee hästi sobitatav
ka teiste kasutajarühmade nõuetega.
Ühendused äärelinna asumite ja linnakeskuse vahel peavad olema autoliiklusest eraldatud, sujuvad ja ühtlase kval
iteediga, turvaliste lõikumistega, piisava nähtavusega, selge
teemärgistusega, hea valgustusega, tasase, kõva ja kareda
kattega, meeldivas ümbruses, kaitstud pritsimise ja muude
kahjustuste eest ning ka talvel korraliku hooldusega.
Kergliiklustee on enamasti kahesuunaline ja mõeldud ühiseks
kasutamiseks nii jalakäijatele kui ka jalgratturitele. Jalgratta
rada on üldjuhul otstarbekas kavandada ühesuunalisena.
Kergliiklusteed ei tohi kavandada hoone sissepääsule ja hooviväravale lähemale kui 2 meetrit.
Kahesuunalise jalgratta- ja jalgtee ristumine sõiduteega.
Levald, A., Saku vald, 2011

Jalakäijate ja jalgratturite liiklus tuleb omavahel eraldada,
kui kergliiklusteed kasutatakse kiireteks, pikkadeks jalgrattaja mopeedisõitudeks; kui teel on ka jalakäijad, kelle ohutus
nõuab eraldamist (lapsed, vanurid, vaegliiklejad), samuti kui
jalakäijate ja jalgratturite liiklussagedus on suur (kokku maal
> 1000 inimese ööpäevas [9] ja linnas > 2000 inimese ööpäevas
(EVS 843:2003).[10] Soovitatav on need liiklejad võimaluse korral alati teineteisest eraldada tähistatud liiklusradadele.

Eraldatud jalg- ja jalgrattatee tähistatud ristumine peateega.
Levald, A., Langebro, Kopenhaagen, 2010
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Autoliiklusest eraldatud kergliiklustee lahendus peab:
• tagama kergliikluse ohutud ühendused, mis on üheselt
mõistetavad, meeldivad, loomulikud ja sujuvad;
• arvesse võtma hooldusnõudeid;
• tagama ka väheste liiklusteadmiste ja
-harjumustega liiklejate, nt laste ohutuse;
• arvestama eri kasutajarühmade, sh puudega
inimese liikumise iseärasusi;

Selline raudteeületuskoht kergliiklusteel on nii jalgratta, lapsevankri kui
ratastooliga läbimatu ja ohtlik.
Levald, A., Tallinn, 2011

• tagama, et kergliiklustee kvaliteet võrreldes kõrval
asuva sõiduteega oleks ligikaudu sama või parem,
mis tagab kergliiklustee kõrge kasutustaseme.
Jalgratturite ning ratastooli kasutajate vajadused liikumistee
suhtes on ühest küljest üsna sarnased – mõlemad vajavad
võimalikult tasast, ilma astmete, künniste ja järskude üle
minekuteta ning ülemäärase kaldeta pindu. Samas erinevad
oluliselt nende käitumine liikluses, kiirus ja manööverdusvõime. Teede ühiskasutus nende kasutajagruppide poolt on
võimalik vaid tagasihoidliku liikluskoormuse puhul.

Eraldatud jalgrattatee ja kõnnitee.
Levald, A., Kopenhaagen, 2010
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Juhul kui kergliiklustee kasutajateks on nii jalakäijad kui ka
jalgratturid, tuleb neile määratud teeosad mõlemale poolele
arusaadavalt eristada. Selleks sobivad erinevad katendi
materjalid, näiteks värvilt ja taktiilsuselt kontrastsed kivid,
mis ei tohi samas olla ülejäänud pinnast kõrgemad kui 1 cm.
Märgistus teekattel peab olema kulumiskindel, kontrastne
ning reljeefne.
Nägemispuudega inimeste nõuded liikumisruumile on jalgratturite omaga teravas vastuolus. Nimelt ei vaja see kasutaja
grupp mitte niivõrd tasast pinda kuivõrd eelkõige selgeid
piire ning kombatavaid elemente. Enamgi veel. Jalgratturid
ohustavad nägemispuudega inimesi, kuna erinevalt autodest
ei ole nende lähenemine kuuldav. Kontakt valge kepiga võib
olla mõlemale väga ebameeldiv. Seetõttu on nägemispuudega
inimeste jaoks rattatee taktiilselt hästi tajutav eristamine
jalgteest väga vajalik ning liiklejad peaksid seda ka järgima.

Jalakäijate ala ning rattaraja hästi tajutav eraldamine turvalisel
kaldapealsel. Tänavamööbel on koondatud väljapoole liikumisalasid.
Levald, A., Dublin, 2011

Taktiilse eraldusriba soovitatav laius on 30 cm. Selleks kasutatakse ka spetsiaalseid vormikive. Eriti oluline on see ristmikel ning väljasõitudel, kus nägemispuudega liikuja võib
märkamatult sattuda ka autoliikluse meelevalda. Sellistes
piirkondades peaks jalgrattaliiklus eelistatavalt toimuma
sõidutee tasapinnas. Rattatee võiks ka ülekäikudel olla jalgtee
osast võimalikult hästi tajutavalt eraldatud ning sellel ei tohi
olla eksitavat teavet edastavaid taktiilseid elemente.[11]
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Tänava kavandamisel tuleb ette näha lumetõrje viis või viisid
ning sellest olenevalt valida tänava ristprofiili elemendid ja
nende laiused. Kui lumekoristusel nähakse ette lume vallitamine eraldusribale või tänava maa-alale, siis tuleb arvestades lume võimalikku paigutamist ja mahtu nende alade
laiuseks määrata vähemalt pool tänavaala laiusest. Jalakäijad
peavad vabalt läbi pääsema ka lapsevankriga, tagatud peab
olema laste nähtavus ja ohutu liiklemine. Arvestada tuleb ka
tänavahaljastuse kasvutingimusi.

Kergliiklustee katenditega taktiilselt hästi eristatav jagamine jalg- ja
jalgrattarajaks.
Levald, A., Suurtüki tn, Tallinn, 2011

Lumerohketel talvedel kõrvaltänavatele kuhjuvad hanged ei jäta
liiklejatele palju ruumi ja võimalusi, kuid sunnivad neid samas
üksteisega arvestama.

Lumi takistamas liikumis- ja parkimisvõimalusi avalikus linnaruumis.

Levald, A., Olevi tn, Nõmme, Tallinn, 2010

Levald, A., Mustamäe, Tallinn, 2010
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5. 4. Tänavaületusvõimalused

Tänavaületusvõimalus peab olema selgelt tajutav. Korraldatud
tänavaületusvõimalustest eristatakse (EVS 843:2003):
• Ülekäigurada – sõidutee osa, mis on ette nähtud
jalakäijatele tee ületamiseks ja kus teeületus on
reguleeritud fooride abil või on jalakäijal eesõigus.
• Ületusrada – sõidutee osa, mis on ette nähtud
kergliiklejatele tee ületamiseks ja kus teeületus on
reguleeritud fooride abil või on kergliiklejatel eesõigus.

Kõrvuti paiknevad ületusrada ja ülekäigurada Kopenhaageni kesklinnas.
Levald, A., Kopenhaagen, 2010

• Ületuskoht – sõidutee osa, mis on ette
nähtud kergliiklejatele tee ületamiseks ja kus
teeületusel kergliiklejatel ei ole eesõigust.

Silmatorkavalt märgistatud tänavaületuskoht.
Levald, A., Ullapool, Šotimaa, 2006
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Kui maakasutus ja olemasolev tänavavõrk võimaldavad, tuleb
kergliiklustee suunata üle sõidutee väljaspool eritasandilist
ristmikku ja samuti eritasandil. See ei tohi põhjustada kergliiklusele olulist teekonna pikenemist.

Sõidutee ületajale ja ületusrajale läheneva sõiduki juhile tuleb
tagada nõutav nähtavus. Arvesse tuleb võtta eri vanuses jalakäijate, ratastoolis liikujate, jalgratturite, sõiduauto- ja bussijuhtide silmakõrgust. 14 meetri või laiema sõidutee ületamiseks tuleb ette näha ohutussaar, mille vähimaks laiuseks on
2,0 m (soovitatav 2,5 m) ja pikkus vähemalt 3,0 m (soovitatav
4,0 m). Neljarajalise tee ületuse rajamine ilma kaitsva liiklussaareta ei ole soovitatav. Ületuskoht tuleb ehitada määruse
lisas toodud lahenduste kohaselt.[1]

Kergliiklejate tee- või tänavaületusrada on kergliiklustee
loogiline osa. Ületusraja või ületuskoha puudumine ei tohi
tekitada asjatut siirdumist ühelt teepoolelt teisele. Ületusrajad
peavad olema võimalikult lühikesed, risti sõiduteega ja ristmiku konfliktala lähedal.

Soovitatav on rajada jalakäijate ohutussaari ka kaherajalistele
tänavatele. Ohutussaar peab olema sellise kuju ja suurusega,
et oleks tagatud jalakäijate voost tuleneva jalakäijate hulga
kaitse, sealjuures ei tohi saarel teeületust ootavate jalakäijate
tihedus olla suurem kui 2 in/m2.
Vältida tuleb liiga suurt arvu ohutussaari, mis muudab tee
ületamise tülikaks ja aeganõudvaks. Võttes jalakäija liikumise
kiiruseks 1,2 m/s (4,3 km/h), tuleb tagada, et kõigile jääks
piisavalt aega sõidutee ületamiseks või ohutussaarele jõudmiseks. Kergliiklustee ja raudtee reguleerimata ülesõidukohal,
samuti lõikumisel põhitänavaga tuleb tõkestada jalgratturi
otsene kiire väljasõiduvõimalus ületuskohale.
Kergliiklussild Nõmmel ühendab nõlvapealse ala üle Ehitajate tee
jalakäijatele ja jalgratturitele tervikuks.
Levald, A., Ehitajate tee, Nõmme, Tallinn, 2008
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Saared ja kõnniteelt ülekäigule mineku kohad tuleb kavandada nii, et neid saaksid kasutada vaegliiklejad nii ratastoolis kui ka jalgsi. Kõnnitee ja ohutussaare äärekivi kõrgus
ülekäiguraja kohal peab määruse kohaselt jääma vahemikku
2,5 cm kuni 4,0 cm. Tuleb arvestada, et ratastoolis liikujale
sobib takistuse kõrgus, millest ta iseseisvalt üle saab, ning
igasugune seda ületav kõrguste vahe on oluliseks takistuseks.
Kasutajatele on määruse vananenud nõudest sobivam, kui
liikumiskeskkonna kavandamisel ja ehitamisel võtta heaks
tavaks, et äärekivi kõrgus ei ületaks 2 cm. Veekihi sügavus
rentslis ei tohi ületada 2(3) cm, samas peaks saama rentslit
läbida kuivaks jäädes.

Taktiilse teabega tänavaületuskoht.
Levald, A., Brüssel, 2011

Kõvakattega väljakute ja linnakeskuses asuvate ülekäigu
radade eelse sademevee kogumiseks tuleb kasutada restidega varustatud sademeveerenne. Sademevee äravoolukohti
ja -kaeve ei tohi rajada ülekäigukohtadele, sest lausvihmade
ning sula korral veega täitunult muutuvad need raskesti
läbitavateks. Edukalt on kasutatud ka võimalikult laugete
kalletega kaldplaatelementidega lahendust (nt Tallinnas Kaarli
puiesteel).
Ülekäik on seotud kõnniteel liikumissuunda määratleva
taktiilse katendiga ‘mine’, mis juhib vahetult kõnnitee ääres
sõiduteele minekust teadustava katendini ‘stopp’. Katendite
üleminekud peavad olema võimalikult ühel tasapinnal.

Kaasava elukeskkonna juhendmaterjal

Taktiilse plaadistusega teeületuskoht. Valgustite ja istmetena
kasutatavad pollarid on oma vähekontrastse värvi tõttu vaegnägijaile
ohtlikud.
Levald, A., Palace of Holyroodhouse, The Queen’s Gallery, Edinburgh, 2006
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Nagu kõnnitee, nii peab ka ohutussaar olema tõstetud sõidutee pinnast kõrgemale. Saart läbiv ülekäigurada võib olla
sõidutee tasandil, kui selle kattematerjal erineb sõidutee
omast, nii et vaegnägijad ja pimedad tajuvad liiklusolukorra
muutumist.
Ristmikud ei pea alati teenindama kõiki liikluses osalejaid.
Osa ristuvatest suundadest võib olla määratud ainult jalakäijatele või ratturitele. Ristmike kujundus peab järgima eelkõige
jalakäijate vajadusi otseühenduste ja sirgete liikumissuundade
järele, mis omakorda tähendab väikese raadiusega nurkade
kasutamist. See vähendab sõidutee domineerimist linna
ruumis ja selle kasutuses.
Suured ringristmikud ei sobi jalakäijatele, kuna nad sunnivad soovitud liikumissuunast kõrvale kalduma. Oodates ühe
ristuva tänava ületamist, ei suuda inimesed alati prognoosida
sõidukite liikumist ringristmikul ning neid ennetada. Suured
ringristmikud võivad olla ohtlikud ka jalgratturitele ristuvatelt tänavatelt väljumisel, kuna autojuhid ei märka neid
õigeaegselt.

Tänavaületusvõimalused ristmikul ning nurgapealne kõrts.
Levald, A., Brüssel, 2011

Suured ja keerulised liiklussõlmed tuleb eraldada ohutuspiiretega ja sünkroonsete helisignaalidega varustatud foori
tuledega, mis aitavad vaegnägijaid sõidutee ületamisel.
Jalakäijatefoori tuled peavad olema sobival kõrgusel, hästi
märgataval taustal ja sõidukitefoori tuledest eksimatult eristatavad. Jalakäijatefoori tulesid ei tohi teised liikluskorraldusvahendid ega puuoksad varjata.

Väikesed ringristmikud on elamupiirkondadesse sobivamad,
kuna ei sunni jalakäijaid olulisel määral ringi liikuma, sobivad paremini ratturitele ning vajavad vähem pinda.
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LIIKLUSE RAHUSTAMINE

Oluline on, et liiklejad üksteist vastastikku igati arvestaksid.
Sel juhul puudub otsene vajadus kõnni-, jalgratta- ja sõiduteede füüsilise eraldamise järele ning on võimalik liiklusala
jagamine.

Elamualade siseteedel, õuealadel ja teistel rahustatud liiklusega aladel kasutavad erinevad liiklejad sama teepinda. Parkimine on tavaliselt ühes tasapinnas.

Traditsioonilistes tänavaristlõigetes on jalgtee ning sõidutee
äärekiviga eraldatud. Jagatud teepinnaga tänavatel see puudub ning jalakäijad ja sõidukid jagavad sama liiklemisala.
Liiklemisala saab jagada suhteliselt vähese või rahustatud
liiklusega keskkonnas, seega kõrvaltänavatel, kus on võimalik
anda jalakäijale liikumiseelis.

Kasutajagruppide-vahelisi konflikte saab minimeerida, kui
vähendada mootorsõidukite kiirust. Liikluse rahustamisel
tuleb mõnes piirkonnas ehituslike meetmete abil saavutada
olukord, kus üle 30 km/h sõidukiiruse kasutamine on erandlik. Et saavutada sellist kiirust, peaksid liiklust rahustavad
vahendid paiknema mitte harvemalt kui 70-meetriste vahedega. Kõrvaltänavate ja eriti õueala liikluskorralduse kavandamine ja rakendamine on avalik kaasav protsess, mille
käigus saab kohalik kogukond väljendada kõiki oma soove. On
oluline, et lahenduse kujundamisel osaleb võimalikult suur
hulk elanikke.[12]
Liikluse rahustamiseks on palju erinevaid võtteid [13] , sh on
kiiruse vähendamisel väga mõjusad horisontaalne või vertikaalne kõrvalekalle liikumisjoonest, liiklemise eelisõiguste
vaheldumine, tänava mõõtmete varieerimine ning otsesuunas nähtavuse piiramine. Ideaalis peaks seda tegema kiirust
limiteerivate tänavate tervikliku kavandamise, mitte ainuüksi
sõidukiirust piiravate märkide paigutamisega. Samuti rahustab liiklust tänaval parkimine.

Kõrge hoonestuse vaheline jagatud liiklemisalaga linnaruum kõigile.
Levald, A., Kamppi, Helsinki, 2006
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Jagatud liiklemisala loomise põhilised eesmärgid on:
• sundida sõidukeid sõidukiirust vähendama;
• luua keskkond, kus jalakäijad saavad sõidukite poolt
heidutamatult liikuda, jalutada, peatuda ning suhelda;
• soodustada jalgsiliikumist ning teha see lihtsamaks;
• soodustada sotsiaalset suhtlemist.
Lahendatud peab olema parkimine ning arvesse võetud
vaegliikujate huvid. Rahustatud liiklusega alasse, jagatud
liiklemisalasse või õuealasse sisenemine ja sealt väljumine
peavad olema üheselt ja hõlpsasti tajutavad, kasutades selleks
lisaks liiklusmärgistusele erinevaid teekattematerjale, haljastust ja teekitsendusi.

Kaasav elukeskkond jagatud liiklusalal metsalinnas.
Levald, A., Sihi tänav, Nõmme, Tallinn, 2011

Kõnnitee puudumise taotluslikuks eesmärgiks on, et mootor
sõidukite juhid sõidavad ettevaatlikumalt, olles sunnitud
samas liiklusruumis suhtlema teiste liikluses osalejatega.

Lillelaat ajutiselt suletud liiklusega tänaval.
Levald, A., Square du Souvenir, Brüssel, 2006
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Liiklemisala jagamisel tuleb arvestada, et:

autot (sh last ning ratastoolis liikujat), ei ole tänavaliikluse
ohutusele olulist mõju.

• eristamata tänavapinnad põhjustavad
parkimiskorra halvenemist;

Valgustus
Tänavavalgustus peab tagama nähtavuse kaudu liiklusohutuse kõigile osapooltele, seda eriti valgustingimuste muutudes. Tänavavalgustus tõstab jalakäijate ja jalgratturite turvalisust kõnni- ja kergliiklusteede normikohase valgustatusega
ning reguleerimata ülekäiguradadel spetsiaalse ülekäigu
radade valgustuslahendusega.

• nõrgemad tänavakasutajad tunnevad end ohustatuna,
kuna puudub sõidukitest eraldatud ruumiosa;
• tänavahaljastuse, välismööbli ning teiste tänavaruumi
elementide funktsionaalselt põhjendatud ning
visuaalselt korrastatud paigutamine on keeruline.

Kõik tänava elemendid ja liikluskorraldus peavad olema
omavahel kooskõlas ning liiklejaile kergesti mõistetavad. Kogu
tänava ulatuses tuleb tagada ohutust tagav nähtavus. Nähta
vust hinnatakse nii vertikaalselt kui horisontaalselt piki tänavaid ning ristmikel.

Valgustada tuleb nii sõiduteed kui jalgteed, sh liiklust rahustavaid vahendeid, et tänava kasutajad näeksid õigeaegselt
võimalikke takistusi ja üksteist. Soovitatav on kasutada markeerivat valgustust eri kõrgusega tasapindade tähistamiseks.
Valgustuse planeerimisel tuleb vältida pimestamisohtlikke
olukordi valgustitüüpide valiku ning asukoha sobivuse arvestamisega. Näiteks maapinda süvistatud valgustid peavad
asetsema käiguraja kõrval ning olema suunatud nii, et nad
ei paista silma. Vältida tuleb varjude teket piirkonnas, kus
jalakäijad võivad sattuda ohtu. Jalakäijate jaoks peab valgus
olema võimalikult ühtlane tiheda kasutusega jalgteedel, kuid
pimedaid lõike ei tohi olla ka vähese kasutusega jalgteedel.

Silma kõrguseks võetakse vahemik 1,05 m (sõiduautod) kuni
2 m (raskeveokid). Juhid peavad nägema takistusi, mis on üle
0,6 m kõrged. Objektidel, mis ei varja tervikuna jalakäijat või

Valgustus peab pärast pimeduse saabumist parandama mitte
ainult nähtavust, vaid ka koha väljanägemist. Samal ajal
ei tohi tänavavalgustus põhjustada valgusreostust, häirida

Vaegliikujatel ning nägemispuudega inimestel võib jagatud
liiklusaladel olla probleeme orienteerumisega, mistõttu tuleb
tänavaruumi kujundamisel nende vajadusi arvestada.[14]

NÄHTAVUS JA VALGUSTUS
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ümbruskonna majade elanikke ega pimestada tänaval liiklejaid. Valgustus ei pea olema kogu pimeda aja jooksul ühesugune, vaid sõltuma ajast ja välisruumi kasutusest. Valgustus
ei ole universaalseks lahenduseks, kuid kus seda kasutatakse,
peab see olema kvaliteetne, moodustama tänavakavandi sisulise osa ning olema konkreetse asukohaga seotud.

värvitaju, tänava erisuste ning sellega seotud informatsiooni
vastuvõtmist on see ka kasutajale turvalisem. Näiteks võib
valgema valgustooniga esile tuua inimeste poolt aktiivselt
kasutatava linnatänavatsooni, eristades seda sõiduteedest,
mida valgustatakse tavaliselt kõrgsurvenaatriumlampidega (meekollane toon) või madalsurvenaatriumlampidega
(oranžikas toon).

Valgustuskorraldusega võib anda tänavaruumile suure lisaväärtuse, tähistades ja piiritledes tänavamaastikus erinevaid
kasutusfunktsioone ning lisades visuaalset kvaliteeti. Väga
oluline on valgustuse värvitoon. Üldiselt eelistavad jalakäijad võimalikult valge tooniga valgust. Võimaldades paremat

Inimene eristab kunstliku valgustust ja loodusliku valgustust värvitooni ja värvustemperatuuri järgi. Tehisvalgus võib
värviesitust muuta, mistõttu pole võimalik eri värve eristada.
Mitte ükski elektrilamp ei saa püsivalt täpselt jäljendada

MIN 2500 mm
ca 1650 mm

ca. 1000 mm
MAX 600 mm

Tänavaruumis liikujad peavad olema üksteisele nähtavad.
D. Printz, Städtebau, Bd.1, S.81, 1983
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päevavalguse valgusvärvust. Seetõttu sobivad kõrgsurve
naatriumlambid küll teevalgustuseks ja haljasalade kõnniteede valgustamiseks, kuid parkide valgustamiseks on
kõrgsurvenaatriumlamp sobimatu oma madala värvieristuse
poolest, seda eriti rohelise värvuse osas. Samuti võib valgusvärvus lambil, mille värvustemperatuur on lähedane selge
keskpäevase taeva valgusele, tunduda õhtu lähenedes liiga
sinine.
Tänavaruumi kasutuse probleemid võivad olla tingitud mitte
ainult halvast või ebasobivast valgustusest, vaid ka valgus
räigusest. Räigus* on nägemisolukord, mis tundub ebamugav
või mille tagajärjel esemete nähtavus halveneb. See on otseselt seotud ka valgusreostuse mõistega. Ruum ei näi pime
mitte ainult siis, kui sellesse siseneva valguse üldine hulk on
liiga väike, vaid ka siis, kui valguse ühtlus on vilets. Vältida
tuleb valgustugevuse järske muutusi.

Lai erineva tugevuse ja iseloomuga valgustatud liikumisaladega
kõnnitee magistraaltänava ääres. Valgus on siiski kohati räige.
Levald, A., Boulevard de Waterloo, Brüssel, 2003

Valgustimastid on tänavaruumi olulised elemendid, samuti
määravad ruumi iseloomu ja mõõtkava valgustite paigutus,
kõrgus ja kuju. Valgustite kõrgus sõltub valgustuspunkti kõrgusest ning valgusti valgustustehnilistest omadustest.
*Räigus on tingitud heleduse ebasoodsast jaotusest, liigsest heledusest või liiga
suurest kontrastist. See võib olla põhjustatud nii otsesest päikesekiirgusest (nt
peegeldused erinevatelt pindadelt), taevavalgusest või tehisvalgustusest.

Tänavaruumi ühtlane valgustus, kusjuures valgus tuleb ka
vaateakendest.
Levald, A., Rue de la Regence, Brüssel, 2003
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ÄÄREKIVID JA ERALDUSRIBAD

Valgustatust mõjutab samuti tänavakatendi pealiskiht (valgust peegeldav või neelav materjal), ümbrus (haljastus või
heledad peegelduvad seinapinnad) jms.

Tänava sõiduteekatendi eristamiseks kõnniteest, jalgteest või
haljasribast paigaldatakse äärekivi.

Kuna tänavavalgustuse põhiliseks eesmärgiks on kujundada
sobiv sõidukiliikluse keskkond, on valgustid sageli tänava
ristlõikes liialt kõrgel ning ei vasta jalakäijate vajadustele.
Valgustusposti kõrguse vähendamine või tänavavalgustuspostile jalakäiguala valgustuseks madalama valgusti lisamine annab valgusallikale inimlikuma mõõtme. Samas tuleb
kõrgust vähendades valgustuspostide arvu suurendada.
Valgustuspostid tuleb paigutada selliselt, et nad ei piiraks
jalgtee vaba laiust, ei takistaks ratastoolis ja kärudega liikujaid ega ohustaks nägemispuudega inimesi. Vajaduse korral
tuleb postid tähistada kontrastsete värvivöödega.

Äärekivi ülesandeks on:
• jalakäijate ja jalgratturite kaitsmine autoliikluse eest;
• liiklussaare ääristamine;
• sademevee suunamine restkaevu;
• haljastuse, valgustusmastide, portaalide,
postide, liiklusmärkide jms kaitsmine;
• tänava välisilme parandamine;
• liikluse optiline juhtimine;
• nägemispuudega inimeste abistamine orienteerumisel;
• sõidukite haljasribale või kõnniteele
parkimise takistamine;
• tänava mehhaniseeritud koristamise kergendamine.

Vormikividest kontrastne äärekiviramp.
Levald, A., Milano, 2004
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Levald, A., Rakvere keskväljak, 2004

PANDUSE ÜLEMINEK

Allalastud äärekivi.

Kaitseriba (autoliiklust ja jalgliiklust eraldav riba) vähim
laius sõidutee servast kuni kõnnitee siseservani peab olema
0,5 m. Praktikas alla meetri laiused eraldusribad ei toimi ja
kõrghaljastuse kasutamisel eraldusribas peaksid need olema
märksa laiemad. Kõnnitee peab olema sõiduteest eraldatud
vähemalt 6 cm kõrguste äärekividega.
Madalama kõrgusega äärekivi kasutatakse kõnnitee liitumisel
jalakäijate ülekäigurajaga ja sõidutee eraldamisel parkimisrajast: 2,5–4 cm; jalgrattatee liitumisel jalgratturite ülesõidu
rajaga: 0 cm; eraldusriba äärisel, kõnnitee ja krundi või jalgrattatee vahel ning eraldusriba ja kõnnitee või jalgrattatee
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Äärekivirambiga tänavaületus ja äärekivita pääs trammi ootealale.
Levald, A., Avenue Louise, Brüssel, 2011
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vahel: 0–2 cm. Ratastooliga liikujatele on probleemiks ka
madal äärekivi. Jalakäijate ületuskoha äärekivid ei tohi olla
ebamäärase geomeetrilise kujuga. Sõiduteele laskumiseks ja
sealt kõnniteele või ohutussaarele tõusmise hõlbustamiseks
ei tohi kasutada längu lõigatud äärekive ega paigutada sõiduteele kaldpakke.
Sõidutee ning kõnnitee ühendus liitumisel jalakäijate ülekäigurajaga tuleb lahendada äärekivirambi või madalama kõrgusega äärekiviga, mis on sõiduteest 2,5–4 cm kõrgem.[10][1] Siin
on nii standardis kui määruses vastuolu ratastoolis liikujate kui jalgratturitega võrreldes vähem võimekate kahjuks.
Samas soosib see pigem tee-ehitajat. Lähtuda tuleks põhimõttest, et mida madalam on üleminek, seda soodsam liikujale,
kuid üleminek peab olema tajutav. Heaks tavaks on lähtuda
sellest, et kõrguste vahe ei ületaks 2 cm. Samad tingimused
tuleb luua ka parklatesse ning teistele aladele, kus üks tee
kohtub teisega ning üleminek on vaja teha hästi läbitavaks.

Hästi läbitav graniitplaatidega kõnniteekate ja väljasõit õuest.
Levald, A., Pikk tänav, Tallinna vanalinn, 2011

Äärekiviramp peab olema vähemalt 1,2 m lai ja koosnema
maandumispinnast, juurdepääsupinnast, külgkalletest, põhikaldest ehk rambist ning sõiduteed ääristavast rentslist.
Maandumispind äärekivirambi juures on väga oluline, sest see
lubab rambist mööda liikuda neil, kes liiguvad piki teed ega
ole huvitatud tee ületamisest.
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JALGTEEDE LAIUSED JA KATENDID
Kergliiklustee ristlõige tuleb määrata lähtudes jalakäijate ja
jalgratturite ruumivajadusest ning liiklussagedusest. Lisaks
sellele on vaja võtta arvesse ka ratastoolil liiklejate ruumi
vajadus. Liikumispuudega inimeste kasutatava kergliiklustee
piki- ja põikiprofiili puhul peab valima parima projekteerimise
lähtetaseme.
Jalakäijatele määratud kohad peavad täitma väga erinevaid
ülesandeid, sh liikumine gruppides, laste mänguvõimalused
ning paljud teised välisruumis võimalikud tegevused. Jalg- ja
kõnnitee laius peab olema vähemalt 1,8 m (soovitatav 2,0 m),
mis võimaldab ka ratastoolis liikujail mööduda teineteisest
või lapsevankriga liikujast. 2,0 m laiune jalgtee võimaldab
paralleelselt liikuda kahe ratastooliga. Kõnniteede laius võib
erinevatel tänavatel erineda, sõltudes jalakäijate hulgast ning
nende koosseisust. Kõnnitee minimaalseks vabaks laiuseks
on 1,5 m. Peab meeles pidama, et kõnniteedele ei ole seatud
maksimumlaiuse piirangut.

Kõnnitee tõstmise tõttu on sissepääs majja jäänud süvendisse. Süvend
ja piirded takistavad kõnniteel liikumist ning
on ohtlikud.
Levald, A., Väike-Ameerika tänav, Tallinn, 2011

Elurajoonisisesed jalgteed peavad olema vähemalt 1,8 m,
õueteed ja üldkasutatavaisse hoonetesse viivad teed vähemalt
1,2 m laiused. Ratastooli tagasipöördeks peab kahe meetri
ulatuses olema laiust vähemalt 2,5 m; täisnurkseks pöördeks
on vaja vähemalt 1,5 m laiust ja 1,5 m pikkust teelõiku. Jalg- ja
kõnnitee pikikalle ei tohi ületada 6% ja külgkalle 2%.
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Väga kitsastes oludes või reljeefsel maastikul on erandina
lubatud pikikalle 8–10% vastavalt 12–10 m pikkusel teelõigul.
Kergliiklustee sild ja silla piirete vahe peab olema 0,5 m võrra
laiem kui sillale suubuva kergliiklustee laius. Kergliiklustee
tunneli laius peab vastavalt olema 1,0 m võrra laiem suubuva
kõnnitee laiusest. Jalgteetunneli suurim lubatud pikikalle on
4% ja põikkalle 2%.[10][1]
Kui kõnniteed ei ole võimalik ehitada sõidutee pinnast kõrgemale, tuleb kõnnitee kõigile kasutajagruppidele tajutavalt
markeerida. Jalg- ja kõnniteed peavad olema tasase pinnaga ja
kõva kareda kattega, mis märgudes libedaks ei muutu. Pinna
kattes (sh kiviparkett, kõnniteeplaadid, unikivi jms) ei tohi
olla üle 0,5 cm suuruseid pragusid ega lõhesid, samuti ei tohi
üleminekud (sh kaevukaante maksimumkõrgus maapinnast)
olla üle 0,5 cm.[15]

Kõnnitee katend on hästi läbitav ning vasakult poolt taktiilselt
ääristatud. Vaegnägijale ohtlikud tõkised paiknevad väljaspool
markeeritud liikumisala.
Levald, A., Tartu, 2011

Linnatingimustes sobivad katendimaterjalid tänavatega
seotud kergliiklusteedel on:
• asfalt;
• betoon;
• loodus- või tehiskivist kiviparkett.

Magistraalne asfaltkattega lai jalgtee.
Levald, A., Mustamäe, Tallinn, 2003
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Küündimatu ja kasutajatele halb kõnniteelahendus.
Levald, A., PERH Mustamäe korpus, Tallinn, 2011

Kasutajasõbralik nurgalahendus äärekivirambiga.

Haljastus on vallutanud kitsa kõnnitee.

Levald, A., Nunne tänav, Tallinn, 2011

Levald, T., Loutraki, Kreeka, 2009
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Sobivad katendimaterjalid tänavatest eraldi paiknevatel
kergliiklusteedel on:
• peen tihendatud marmorkillustik;
• peen tihendatud graniitkillustik;
Munakivisillutis ei ole liikujasõbralik.

• savivaba tihendatud peenkruus;

Levald, A., Loviisa, 2009

• peen tihendatud paekillustik.
Kuivendamata kandepinnasel ja/või halvasti ehitatud alusel kergliiklusteed ja/või ebapiisavalt tihendatud kruusa- ja
killustikukatendid on takistuseks ratastel liikuvatele abivahenditele. Eelistada tuleb lahendusi, mis on kõigile kasutatavad, näiteks on võimalik eri katendite kombineerimine
(killustik-mustkate) jne (vt ka Liikumisrajad).

Õigest materjalist pind on lapsevankri ja ratastooliga hästi
läbitav ka hooldamatult.
Levald, A., Narva-Jõesuu, 2010

Parkettkivid on dekoratiivsed ja sobivad vanalinna hästi. Neist saab
moodustada hästi läbitavaid ja taktiilselt tajutavaid liikumistsoone.

Hästi läbitav kiviparkett.
Levald, T., rannapromenaad Funcal, Madeira 2010

Levald, A., Tallinna vanalinn, 2011
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Mosaiikne pinnakate on samas liikumist suunav.
Levald, A., Ateena, 2009

Tihendatud peenkruusast kõnniteekatend. Tiigi kaldaala ja erinevate
liiklusteede piiritlemine jätab turvalise ruumi kõigile ning võimaldab
vastastikuseid kontakte.

Kiviparkett õuealal. Sademevete kogumisrennid on
liikumiskeskkonnast hästi tajutavalt eraldatud.
Levald, A., Malmö, 2010

Levald, A., Avenue de Hippodrome, Brüssel, 2006
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Taktiilsed katendid
Erinevate katendite üleminekud peavad olema samas tasapinnas. Tee suuna- ja/või iseloomu muutus märgistatakse
taktiilse katendiga. (Vt ka peatükk 4, kommunikatsioon.)
Taktiilsed katendid välisruumis jagunevad põhimõtteliselt
suunavateks ja hoiatavateks:
Suunavaid katendeid kasutatakse jalgteedel, väljakutel,
avalikes ehitistes ja ühistranspordipeatustes viibijate ruumi
orientatsiooni parandamiseks.
Üldlevinud on suunavad, reljeefselt ribilise pealispinnaga nn
triibuplaadid tüüpmõõtmetega 30 × 30 cm.
Hoiatavaid katendeid kasutatakse tähistamaks jalgteede
lõppu, tee jagamist ja ääri, tänavaületuskohale jõudmist,
mitmesuguseid takistusi, rampide ja treppide algust ja lõppu,
ohtlikke ääri (nt ooteplatvorm), sissepääse bussi ja rongi,
samuti sisse- ja väljapääse ning kohti, kus toimub oluline reljeefi muutus.
Levinud on hoiatavate, tüüpmõõtmetega 30 × 30 cm reljeefselt punktidega kaetud nn mullplaatide (hoiatav-suunav ja
kohta näitav stopp-plaat) kasutamine.
Vaegnägijat juhivad kontrastsed erineva faktuuriga suunavad ja
hoiatavad pinnad tänavasillutises.
Vaikla, T.-K., Brüssel, 2011
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Ooteplatvormi serv on tähistatud kontrastse värvi ja suvepoolaastal
tajutavalt erineva pinnakattega, kuid värv on kuluv ning katendi
erinevus pole talvel tuntav.
Levald, A., Laitse, 2011

Taktiilselt tähistatud kaldpind.

Raudtee on ooteplatvormist eraldatud nii erksavärviliste
visuaalsete kui mahuliste taktiilsete märkidega.

Levald, A.

Vaikla, T.-K., metroojaam Brüsselis, 2011
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Taktiilselt tähistatud sissepääs galeriisse.
Levald, A., Chaussee de Charleroi, Brüssel, 2011

Erineva faktuuriga pinnad annavad vaegnägijale signaali trepi algusest.
Vaikla, T.-K., metroojaam Brüsselis, 2011

Bassein piirneb taktiilselt tajutava katendiga.
Levald, A., Šoti parlament, Edinburg, 2006
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TREPID JA PANDUSED
Trepp planeeritakse välisruumis kohta, kus see märkimisväärselt lühendab jalakäijate teekonda. Sellisteks paikadeks
on näiteks ühistranspordipeatuse ja raudteejaama läheduses
olevad eritasandilised ristmikud, sissepääsud, ooteplatvormid
jms.
Kaasavas linnakeskkonnas tuleb kõrguste vahe ületamiseks
kavandada pandus* või trepp koos pandusega. Igalt suunalt
peab olema vähemalt üks pääs kergliiklustee tunnelisse või
kergliiklustee sillale kavandatud pandusele. Kui pandust ei
ole võimalik ehitada, tuleb paigaldada lift ning tagada selle
kasutatavus.

Trepp ja pandus ajaloolises hästi piiritletud liikumisaladega
linnakeskkonnas.
Levald, A., Bärenzwinger Dresden, 2008

Pandus või trepp peab paiknema hõlpsasti leitavas ja ligipääsetavas kohas, kas kõnnitee kõrval või sellega risti, kuid
üldjuhul mitte kõnnitee jätkuna. Erandina võib kavandada
tunnelisse pääsu ka kõnnitee arvel, kuid pääsu kõrvale jääva
kõnnitee laius (mitte alla 1,5 meetri) peab vastama seda kasutavate kergliiklejate voo sagedusele.
Kergliiklustee silla (tunneli) trepp ei tohi olla kitsam kui rajatise käiguosa laius. Panduse suurim pikikalle on 6%. Pandus
koos trepiga peab olema vähemalt 2,0 m lai, sealhulgas trepp
Astme ja pandusega sissepääs tänavalt hotelli.
Levald, A., Chaussee de Charleroi, Brüssel, 2011

* MKM määrus 28.11.2002 nr 14 – Panduse näide on toodud määruse lisas.
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vähemalt 1,0 m ja ühesuunaline pandus vähemalt 1,0 m. Pandusel pöörete tegemisel (90° või 180°) tuleb panduste vahele
paigutada made pikkusega vähemalt 2,0 m kuni 2,5 m. Trepp
tuleb pandusest eraldada käsipuuga. Kohtades, kuhu tehakse
üksnes liikuvad trepid, peaks olema kõrval nii lift kui ka tavaline trepp käsipuuga.
Liikumis- ja nägemispuudega liiklejate seisukohalt on õige
rajada sirgete marssidega (trepikäikudega) trepp. Keskmist
kasvu liiklejatele sobib hästi trepp, mille E + 2N = 630 mm,
kus E – astme laius, mm ja N – astme kõrgus, mm.

Trepi, panduse, erinevate pinnakatete ning tajutavate kantidega
korruselamu sissepääsupiirkond.
Levald, A., Rostock, 2003

Ka üksik aste on oluliseks takistuseks.

Kohtades, kus kaldtee rajamine ei ole mõistlik, tuleb kõrguste vahe
ületamiseks ehitada lift.

Levald, A., Tallinn, 2011

Levald, A., Trepp Brühli terrassile, Dresden, 2008
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Ohtlik ja järsk kaldtee, mida eraldab maapinnast kaks astet.
Levald, A., Värska Sanatoorium, 2011

Turismiinfopunkt ja kohvik on astmete tõttu lastekäru ja ratastooliga
ligipääsmatu.

Panduse ja trepiga pääs jalakäigutunnelisse. Ei trepp ega pandus pole
hästi kasutatavad. Pandusel, puuduvad käsipuud ning mademed, trepi
käsipuu on lühike ja lagunenud.

Levald, A., Ülenurme, 2011

Levald, A., Louise, Brüssel, 2011
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Jalakäijate sild üle River Nessi.

Barjäärivaba välisuks.

Levald, A., Inverness, Šotimaa, 2006

Vaikla, T.-K., eramu Meranis, Lõuna-Tirool, 2011, arhitektid: T. Höller, G. Klotzner

Trepp takistab ratastooliga majja pääsemist ning võib olla ka kõnniteel
liikujale ootamatuks takistuseks.

Erandlikult on kaarsilla rajamisel arvestatud ka silla kalde ning
libedusega. Pääs sillale on aga pinnakatte tõttu raskendatud.

Levald, A., Tallinn, 2011

Levald, A., Ingliste park, 2009
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Hästi kasutatava trepi ja panduse kavandamisel tuleb
arvestada järgmisi ühiseid nõudeid:

• Mugav käsipuu läbimõõt täiskasvanutele
on 30–45 mm ja lastele 25–35 mm.

• Ühel sihil ei tohi asetseda üle kahe trepimarsi,
seejärel tuleb ette näha suuna muutus vähemalt
10° pöördenurga võrra. Sama nõuet tuleb
rakendada ka pikkade panduste kavandamisel.

• Välistingimustes tuleb allaviiva trepi ja panduse algus
märkida 500 mm laiuse kontrastmaterjalist ribaga,
astmete servades tuleb kasutada kontrastvärvi.
• Treppi ja pandust tuleb hästi valgustada (klass K3).

• Trepi ja panduse mõlemas servas peab olema kaks
käsipuud, üks täiskasvanute (900 mm), teine laste
(600–700 mm) jaoks. Käsipuu vähim vaba kaugus seinast
või kinnisest piirdest peab olema 45 mm. Trepivõre/
barjääri pulkade maksimaalne vahekaugus on 110 mm.*

• Välistingimustes võib osutuda vajalikuks varustada
trepp või pandus elektrilise soojendusseadmega.

• Käsipuu peab ulatuma mõlemas suunas üle
panduse kaldosa ja üle trepi esimese ning viimase
astme tõusu vähemalt 400–500 mm ulatuses.
Käsipuu otsad peavad olema painutatud allapoole
ja kinnitatud kas põranda/katendi külge või
ühendatud madalamal asuva käsipuuga.
• Käsipuu peab olema ümara või ristkülikukujulise
ristlõikega, ümarprofiili läbimõõt 30 mm kuni 50 mm
ja ristkülikukujulise profiili paksus 25 mm kuni 30 mm
ning soovitatav ümbermõõt 120 mm kuni 180 mm.
Kaldtee algus ja lõpp on tähistamata, käsipuu on trepist kaugel ja
halvasti kasutatav.

* MKM määrus 28.11.2002 nr 14 – Käsipuu näide on toodud määruse lisas.
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Hästi kasutatava trepi kavandamisel tuleb arvestada järgmisi nõudeid:
• ühel tõusul või trepimarsil ei tohi olla
vähem kui kolm trepiastet;
• kolme ja enama trepiastmega tõusul peab trepiastmete
pind värvitoonilt erinema tasapinnast või trepi esimene
ja viimane aste olema markeeritud 50–80 mm laiuste
optiliselt kontrastsete vöötidega astme kogupikkuses; *
• trepiaste peab olema kinnine, ninata, tasane, kareda
pealispinnaga ja soovitatavalt vähemalt trepi
avatud küljelt vähemalt 2 cm kõrguste põskedega
vältimaks jala, kepi või kargu libisemist külgsuunas.
Eelistada tuleb täisnurkse profiiliga astmeid;
• kaetud välistrepil on astme vähim laius 300
mm ja suurim kõrgus 160 mm, katmata
välistrepil vastavalt 400 mm ja 130 mm;

Hea teostusega trepp.
Levald, A., Eesti Kontsert, Tallinn, 2011

• ühes trepimarsis peavad kõik astmed olema ühesugused;

• kahesuunalise trepi vähim laius on 2,0 m;

• astmete suurim arv ühes trepimarsis on 12 (erandina 18);

• kahte trepimarssi peab ühendama vähemalt
1,5 meetri laiune trepimade.

* MKM määrus 28.11.2002 nr 14 – Trepi näide on toodud määruse lisas.

Kaasava elukeskkonna juhendmaterjal

177

Liikumine & liikumisteed

Kaldtee on sobiva kaldega, kuid nii trepil kui kaldteel puuduvad
käsipuud.
Levald, A., Tartu, 2011

Nõuetekohaselt paigutatud kaldtee. Kaldteel on kahel kõrgusel käsipuud
ja kare metallrestiga käigutee. Trepp on varustatud nõuetekohase
käsipuuga.
Falkenberg, V., Tallinn, 2009

Nõuetekohane raudtee ooteplatvormi pandus, mis aga algab ratastooliga
halvasti läbitavalt pinnaselt.
Levald, A., Laitse, 2011
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Kaldtee on liiga järsk ja kasutajatele ohtlik.
Levald, T., pääs Tamula järvepromenaadile, Võru, 2010

Treppidega paralleelsed ajutised kaldteed Veneetsia
kunstibiennaali külastajaile. Kaldtee on liialt pikk ning
vajab puhkemademeid.

Liiga järsk ja ilma käsipuudeta pandus.
Levald, A., Musumägi, Valli tn, Tallinn, 2011

Vaikla, T.-K., Veneetsia, 2011
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Hästi kasutatava panduse kavandamisel tuleb arvestada
järgmisi nõudeid:

• 6% pikikaldega sirgpandusel on vajalik vähemalt 1,5 m
(soovitatav 2,0 m) pikkune puhkemade, keerdpandusel
peab puhkemademe pikkus olema vähemalt 2,0 m
(soovitatav 2,5 m). Keerdpanduse mademe pikkus
mõõdetakse siseküljelt. Puhkemademed tuleb ette
näha sellise sammuga, et kaldosa kõrguse muutus ei
ületaks 480 mm ja selle horisontaalprojektsioon 6,0 m;

• suurim pikikalle on 6%, rahuldav 8%
ja erandlikul tasemel 10%;
• ratastooli kasutajatele on suurim sobiv kalle 6%,
järsema kaldega pandus on üldjuhul keelatud;

• kui panduse pealispinna kõrgus erineb ümbruse
tasandist, on käsipuud vajalikud mõlemal pool;

• rekonstrueeritavate ja restaureeritavate hoonete
puhul võib pandus erandjuhtudel olla 8–10%,
kui teisiti ei ole võimalik ehitist kohaldada
ligipääsetavaks ka liikumispuudega isikutele;

• käsipuud peavad panduse mõlemal poolel
jätkuma katkematult ka puhkemademetel;

• kergliiklustee lühikestel lõikudel (alla 20
m) võib rakendada pikikallet kuni 10%,
järsema kaldega pandus on keelatud;

• pandus peab olema piiratud vähemalt 70 mm
kõrguse äärisega, ümbrusega ühel tasandil oleva
panduse ääre kõrgus peab olema vähemalt 50 mm;

• ühesuunalise liiklusega panduse vähim laius on
1,0 m, kahesuunalisel 1,8 m, keerdpanduse laiused
on samad, ent täispöörde puhul vähemalt 3,0 m;

• trepi või järsakuga külgnev pandus tuleb neist eraldada
kuni alumise käsipuuni ulatuva varb- või võrkpiirdega;
• panduse kohal peab vaba kõrgus olema 2,5 m;

• kuni 5% (1:20) pikikalde puhul ei ole
vahetasandeid (puhkemademeid) vaja;
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5. 5. Parkimine

Liiklusvahendi liikumine algab ja lõpeb seismisega parkimisplatsil. Parkimine ühendab liiklemise ja maakasutuse. Keskmise läbisõiduga sõiduauto seisab umbes 95% ajast parkimis
kohal ning vajab selleks umbes 1,7 parkimiskohta päevas.
Seega sisaldab liiklus valdavalt parkimist ehk seisvat liiklust.
Eriti suur parkimiskohtade ja -pinna vajadus on sotsiaalselt
enam kasutatavates kohtades, kus on ka suurim vajadus kõiki
kasutajaid kaasava elukeskkonna loomise järele.
Autode parkimise võimalused on väga oluline liikumisvahendi valiku kriteerium. Lühiajaliste lahenduste jaoks on
kõige tõhusam mitmekorruseliste parkimismajade ning
parkimisalade diferentseeritud kasutus. Kesk- ja pikaajalisi lahendusi on võimalik saavutada vaid integreeritud
liiklusplaneerimisega.
Uute arenduste puhul tuleb parkimiskohtade arvu määramisel
arvestada alternatiivseid transpordivõimalusi. Parkimiskohtade
korraldamiseks ja kujundamiseks on palju soovitusi.[16] Eesmärgiks on leida tasakaal autokasutajate soovi vahel parkida
nii lähedale kui võimalik ning vajadusele säilitada või luua
piirkonna inimmõõtmeline iseloom.

Nõrgemate kasutajate kaasamise võimaldamiseks tuleb tugevamad
eemal hoida.
Levald, A., Rue de Washington, Brüssel, 2011

tehnovõrgud ja liikluskorraldusvahendid ning parkla haljastus. Ette tuleb näha parkimiskohad elanike, kaubaveo-,
teenindus-, külastajate ja töölkäijate sõidukitele ning jalg
ratastele. Peamine eesmärk on tagada tänavate kujunduslik ja
kasutuslik kvaliteet kõigile selle kasutajatele.[5]

Tänava, väljaku, kvartali ja üldkasutatava hoone ehitus
projektis tuleb määrata parkimis- ja liikluskorraldus, sh
puudega inimeste ja neid teenindavate erisõidukite parkimine, parkla juurdepääsud ja ühendusteed, parklaga seotud
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Parkimisvõimalused ja parkimiskohtade paigutus välisruumis
on elukeskkonna kvaliteedile väga olulised. Samuti mõjutavad
need liikumisvalikute tegemist. Autode parkimiskorraldus
mõjutab ruumi visuaalselt, tänavaruumi aktiivsust, elanike
omavahelist suhtlust ning turvalisust. Juhul kui parkimis
teemat piisava põhjalikkusega ei käsitleta, on tulemuseks
sobimatu parkimine, mis kahjustab kõigi jalgsi liikujate vajaduste rahuldamise võimalusi ning pole neile turvaline.
Parkimiskohtade paigutamisel tuleb arvestada parkla ja
sihtpunktide vaheliste ühendusteede kaugust ja sobivust
elanikele ning külastajatele, samuti parkimiskohtade soodsat
kasutatavust igal aastaajal. Tänavatel korraldatavad parkimiskohad ei ole autoomanikele kinnistatud, samas peab ka seal
olema osa parkimiskohti ette nähtud vaegliikujate autodele.

Parkimine kõnniteel ei jäta kõndijatele liikumisvõimalusi.
Levald, A., Laki tn, Tallinn, 2009

Kõnnitee on jalakäijatele reserveeritud tänavaruum, kus parkimine on lubatud vaid selleks tähistatud kohtades. Kõnniteel
parkimine võtab jalakäijatelt liikumisruumi ja põhjustab neile
sellega ebamugavusi. See on täiendavaks liikumistakistuseks
ka pimedatele ja nägemispuudega inimestele, vaegliikujatele
ning vanematele inimestele, lapsevankrite või -kärudega liikujatele. Kõnniteel parkimist saab takistada erinevate vahenditega – tõkised, pollarid, äärised –, samuti parkimiseks lubatud
kohtade selge tähistamisega. Jagatud liiklusaladel (õuealad)
tuleb lubatud parkimiskohad selgelt eristada pinnakattega,

Kus on parkimine, kus jalgtee ning kus eraldusriba?
Levald, A., Forelli tn, Tallinn, 2009
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liigendada vigastuste eest kaitstud tänavapuude, haljastuse või muude vahenditega. Parklaga ühendav jalgtee tuleb
kavandada ohutusnõudeid arvestavalt ning see peab olema
kasutatav puudega liikujatele. Parkla naabruses peavad olema
paigutusvõimalused parklast koristatud lumele, mis ei segaks
jalgteel liikujat. Parkla on soovitatav jagada haljastusega kuni
20 autokohaga osadeks. Parkimisalad tuleb eraldada muust
keskkonnast 3 kuni 5 m laiuse põõsaste- või puudereaga. Ka
garaažid, pinnasvallid, aiad ja tugimüürid sobivad parkimisalade välispiirile.

Autod on vallutanud korruselamute piirkondade õuealad. See muudab
seal liikumise tülikaks.
Levald, A., Mustamäe, Tallinn, 2009

PARKLAD PUUDEGA INIMESTELE
Parklates peab iga 50 parkimiskoha kohta olema 1 koht puudega inimeste sõidukile, kuid kokku mitte vähem kui kaks
kohta, mis tuleb reserveerida võimalikult hoone peasissepääsu (ka lifti sissekäigu või kassa) või sihtpunkti lähedale.
Väiksemates parklates peab olema vähemalt 1 koht.* On ka
soovitusi reserveerida liikumispuudega autokasutajatele
vähemalt 5% parkimiskohtadest, vanema elanikkonnaga piirkondades veel rohkem.[5] Sellised parkimiskohad peavad
* MKM määrus 28.11.2002 nr 14. Avalikes autoparklates tuleb ette näha 1%
parkimiskohtadest invaautodele, kuid mitte vähem kui 2 kohta, kusjuures
väiksemates parklates vähemalt 1 koht. Invaautode parkimiskohtade näited on
toodud määruse lisas.

Hästi korraldatud parkimine ja liikumine õuealal.
Levald, A., Oldermandsvej, Kopenhaagen, 2010
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olema varustatud vastavate tunnusviitadega ning parkimiskohale värvi või muu püsiva materjaliga rajatud piktogrammiga.
Puudega inimeste autode parkimiskoha laius peab olema
vähemalt 3,5 m ja pikkus 6 m. Tavaparkimiskohast suuremad
mõõtmed on tingitud vajadusest siirduda abivahendist (ratastool, käimisraam jms) auto istmele ning abivahend kokku
panna. Lisaks võib seejuures vaja minna lisaruumi abistajale.
Kui puudega inimeste sõiduki parkimiskoht asub kõnniteega
paralleelselt, võib parkimiskoha laius olla 2,5 m juhul, kui
auto servas on vähemalt 1,0 m vaba ruumi või sama laiusega
jalgtee. Selleks et ratastooli kasutaja saaks võtta pakiruumist
pagasit või kasutada invatakso tõsteseadet, peab auto taga
olema vähemalt 1,5 m vaba ruumi.

Puudega liigendatud parkimisala promenaadi kõrval.
Levald, A., Langebro, Kopenhaagen, 2010

Puudega inimeste sõidukitele kavandatud parkimiskoha ja
kõnnitee vahelise äärekivi kõrgus ei tohiks olla üle 2 cm. Määrusega nõutud kõrgus on liialt suur ja ratastool ei pruugi seda
ületada. Soovitada tuleb nii väikest kõrguste vahet kui võimalik, kusjuures katendite üleminek peab olema tajutav. (Vt
ka eespool Äärekivid ja eraldusribad.) Ka vaegliikujate autode
parkimiskohtade kavandamiseks on palju erinevaid juhendmaterjale.[17] Oluline on soodus sissepääs liiklusvahendisse
ja sealt väljapääs ning abivahenditega liikumise võimalused
parkivate liiklusvahendite vahel. Vaegliikujate parkimiskohtades ei tohiks kasutada murukivi, mis ei võimalda liikumisabivahenditel liikuda.
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Parkla liigendamine puude ja põõsastega. Mururestiga parklakatend on
keskkonnasõbralik, kuid ei sobi ratastoolikasutajatele.
Levald, A., Pillnitz, Dresden, 2008

184

Liikumine & liikumisteed

Avaliku hoone parklas või parkimishoones tuleb puudega
inimeste sõidukitele jäetud parkimiskohad tähistada vastava
märgistusega, mis tähendab nii pinnakatte märgistamist kui
ka lisatahvli paigaldamist.
Kinniste parklate (garaažide) uksed peavad olema kas vastukaalude abil kergesti käsitsetavad või automaatselt käivitatavad. Parklate puhul, mis on varustatud automaattõkkepuudega ja kuhu puuduvad alternatiivsed sissepääsud, tuleks
tõkkepuu kõrvalt tagada vähemalt 1,0 m laiune läbisõidu
võimalus liikumisabivahendiga läbipääsemiseks.
Korrektselt tähistatud parkimiskoht, hea hoone sissepääs. Mugavalt
kasutatav pangaautomaat.

Eestis võib nõuete kohaselt rajatud invaparkimiskohti näha
kõige enam suurte kaubanduskeskuste sissepääsude lähedal.
Enamasti on need ka talveperioodil kasutamist võimaldavalt
hooldatud, kuid tuleb ette ka kurioosumeid.

Falkenberg, V., Merimetsa Selver, Tallinn, 2005

Kohtades, kus parklad on ülekoormatud või kus on ette näha
mootorratturite olulist koondumist, tuleb arvestada mootorrataste parkimisvõimalustega.

Korrektselt tähistatud parkimiskoht liikumispuudega inimese autole.
Falkenberg, V., Rocca-al-Mare keskus, Tallinn, 2005
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Invaparkla peab olema valmis täitma oma ülesannet ning ei tohi muutuda lumeladustuskohaks.
Levald, A., Tartu Lõunakeskus, 2012
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JALGRATTAPARKLAD
Elanike, töötajate ja külaliste jalgratastele sobivate turvaliste
parkimisvõimaluste loomine on väga oluline, et reaalselt
edendada jalgrataste kasutamist. Rattaparklate mahud ja
võimalused peavad olema ajast ees ning need tuleb paigutada vähemalt sama kättesaadavatesse kohtadesse kui auto
parklad. Jalgrattaparklaks reserveeritud ala on soovitatav
kavandada varuga, mis võimaldab vajaduse korral kohtade
arvu suurendada.
Laienemisvõimalustega jalgrattaparklad on vajalikud raudteejaama, bussiterminali, ujumisranna, jalgtänava ja avaliku
linnaväljaku juures. Jalgrataste külalisparkla peab tänavaruumis paiknema selliselt, et ei takistataks jalgteel liikumist.
See võib olla sõidutee ja jalgtee vahel. Jalgrattaparkla tuleb
eraldada autoparklast füüsilise tõkkega (eraldusriba, piire,
pinnasvall, poom, postid jne) ja peab olema varguste vähendamiseks hästi valgustatud.

Jalgrataste parkla.
Levald, A., Kuningliku Kunstiakadeemia Arhitektuurikool, Kopenhaagen, 2010

Ka jalgrataste parkla võib olla üleküllastunud.
Levald, A., Frederiksberg, Kopenhaagen, 2010
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Jalgrattaparkla seadmed peavad tagama, et:
• erineva rehvilaiusega jalgrattad oleksid
hästi kinnitatavad ja ei läheks ümber;
• jalgratta kinnitamine parkimisraami külge oleks mugav
ka siis, kui lähimad parkimiskohad on hõivatud;
• oleks võimalik jalgratta vargakindel kinnitamine;
• nende konstruktsioon oleks tugev
ega oleks ümberlükatav.
Jalgrataste parkimine õuealal.
Levald, A., Bygmesterhaven, Kopenhaagen, 2010

Pikaajalisel parkimisel peaks jalgrattaparkla asuma vari
katuse all või siseruumis. Hästi planeeritud turvaliste hoiu
raamidega parkla soodustab oluliselt jalgrataste kasutamist.
Jalgrattaparkla ruumivajadus sõltub hoone kasutusalast ja
hoones samaaegselt viibijate hulgast.

Kopenhaageni Linnavalitsuse jalgrattaparkla linnavalitsuse hoone
esimesel korrusel.
Levald, A., Kopenhaagen, 2010
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5. 6. Tänavaruumi elemendid

Tänaval paiknevad ehitised ja seadmed ei tohi olla liiklusohtlikud, halvendada nähtavust ja jalakäijate liikumistingimusi.
Vajaduse korral peab kasutama jalakäijate liikumist suunavad
piirdeid, kuid esmajärjekorras tuleb jalakäijate liikumist suunata kaudselt pinnakatte, istmete ning haljastusega. Materjalide kasutamine peab olema loominguline, kuid samas arvestama kogu ehitise ja ehitusmaterjali elukaart.

selliste objektide eest, peavad kaaluma, kuidas korrastada
nende visuaalset mõju ja vähendada takistusi tänaval liikujatele.
Tee kasutamist ajutiselt piiravatest takistustest, nagu näiteks kaevetööd või teeremont, tuleb piisavalt varakult ette
hoiatada vastavate hoiatusmärkidega ja vaegnägijaid heli
signaalidega. Tagada tuleb ajutisest takistusest mugav ja turvaline möödapääs nii tavaliiklejatele kui puudega isikutele või
anda soovitus alternatiivse liikumistee valikuks. Selle kohta
on häid näiteid nii Saksamaa kui Soome praktikast. Ka Eestis
tuleb avalikus ruumis toimuvate tööde ajal ruumi kasutajatesse arvestavamalt suhtuda.

Liikluskorralduslikul märgistusel, välismööblil, erinevatel
mahutitel, pollaritel, ühenduskappidel, valgustitel ja reklaamidel on omadus koonduda jalgteele. Jalg- ja kõnniteedel ei
tohi olla ka teisi nende kasutuslaiust vähendavaid ja liikumist
takistavaid objekte, nagu näiteks kioskid, istmed, prügikastid, raha- ja kaubaautomaadid ja teede kasutamist takistavad
eenduvad ehitiseosad. Kõik liikumisteed peavad olema vabad.
Takistamatu liikumise tagamiseks jalgteedel tuleb arvestada vaba alaga, mille kõrgus on 210 cm (oksad, varikatused,
reklaamsildid).

Tänavaruum, tänava ristlõige, plaan ning rajatised peavad
muutma keskkonna kõigile üheselt mõistetavaks. Tänavamööblil nagu ka valgustusel on väga suur mõju tänava väljanägemisele ning need tuleb planeerida ja kavandada tänava
üldkontseptsiooni osana. Tänavamööbel peab olema seotud
kogu tänava kujundusideega. Kunstiobjektid välisruumis,
tänavahaljastus ning arhitektuursed elemendid võivad aidata
liiklejal tänavaruumis orienteeruda ja vähendada liiklus
märgistuse vajadust. Ajaloolises või miljööväärtuslikus linnakeskkonnas tuleb pöörata tänavamööbli ja valgustuse kvaliteedile erilist tähelepanu.

Ka suur osa motoriseeritud tänavakasutajate huvidest lähtuvatest vahenditest paiknevad kõnniteel ning võivad tänavat
risustada. Kõik eelnimetatud elemendid võivad olla vaegnägijatele ohtlikud ning takistada kärude, ratastoolide ja jalgratastega liikujate sujuvat liikumist. Ametkonnad, kes vastutavad
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LIIKLUSKORRALDUSMÄRGISTUS
Liikluskorralduslikku märgistust peab olema nii palju kui
vajalik ja samas nii vähe kui võimalik. Märgistus võib tänavaruumi risustada seal, kuhu eri põhjustel on lisatud märke
ilma tänavaruumi kui tervikut arvestamata. Märkidega risustatud keskkond ei ole atraktiivne, võib tekitada ohuolukordi ja
kahjustada tänava kasutajaid.[18] Läbimõtlemata paigutatud
või ülekuhjatud märgistust võib kiirel liiklemisel valesti tõlgendada või mitte tähele panna.
Väiksema liiklusega tänavatel tuleb kasutada tänasest oluliselt vähem liiklusmärke. Liiklusmärkide kasutamise piiramine parandab visuaalset tänavakeskkonda, vähendab teabemüra ning sunnib sõidukijuhte iseseisvalt oma otsustusi
kaalutlema. Seega väheneb ka sõidukite liikumiskiirus ja
tõuseb ohutus.

Arusaamatu parkimiskorraldus, mille tulemusel puudub kõnniteel
liikumisruum.
Levald, A., Tallinn, 2006

Liiklusohutuse seisukohalt olulisi asukohti on võimalik tähistada ning piisavalt esile tuua ka teistel viisidel (nt teepinna
katte muutused, tänava mõõtmed, liigendus jms).

Ühegi liiklusmärgi paigaldamist ei nõua seadus. Seadus annab
vaid vajaduse korral selleks üldarusaadava võimaluse. Märgistus, millel pole selget otstarvet, on mõistlik perioodiliselt üle
vaadata ja eemaldada. Lähtuda tuleb sellest, et märgi vajadus peab olema põhjendatud ja otstarve selge. Kui märgistus
probleemi ei lahenda, tuleb see teatud aja jooksul eemaldada
ning kasutada teisi asjakohaseid vahendeid (nt märgistatud
tänavaaugu lappimine).

Kaasava elukeskkonna juhendmaterjal

Liiklusmärgi suurus peab olema vastavuses liiklejaga, tema
liikumise kiirusega ning märgi olemusega. Märke kandvaid
poste peab tänavaruumis olema võimalikult vähe. Märkide
postid on mõistlik silmade kõrgusel tähistada kontrastse värviga, et aidata nägemispuudega inimestel neid märgata.
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TÄNAVAHALJASTUS
Tänavahaljastus rõhutab tänavate liigitust ja kulgu, rikastab
tänava kui kõigi seal liikujate eluruumi ilmet ning parandab
ruumis orienteerumist. Eriti keskkonnatõhusad, kohamõjusad ja linnakeskkonda inimmõõtmeliselt tasakaalustavad
on puiesteed, mida tuleb teiste elementidega samaväärselt
süsteemselt arvestada tänavasüsteemi planeerimise algusest
peale.

Tänavaäärne kõnnitee on sõiduteest haljasriba ning alleega eraldatud.
Levald, A., Porvoo, 2009

Rahustatud liikluse alal võib haljastus olla liikumiskiiruse ja
-suuna mõjutajaks. Eraldusribal paiknevat haljastust kasutatakse kergliikluse kaitsmiseks, põõsaste abil välditakse
sõiduteelt paiskuva pori sattumist kõnniteele ja sellel liikujatele. Soovitatav on madalamad taimed istutada sõiduteele
lähemale, et tekiks sõidutee-äärne mitmeastmeline kuliss
haljastus. Vastassuunalisi sõidusuundi eraldaval ribal paiknev
haljastus võimaldab vältida pimestamist.

Ka väike haljastatud istumisnurk ilmestab linnaruumi ning pakub
istumisvõimalusi.
Levald, A., Brüssel, 2009
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Mida laiem on haljasriba, seda suurem on haljastuse õhku
puhastav mõju. Sõidukite tekitatud õhuvooluga kulgevad
saastained peamiselt 1,2 m kuni 2 m kõrgusel. Seetõttu on
just sellisel kõrgusel paiknev haljastus kõige efektiivsem. Eriti
aladel, kus on oodata tõsiseid saasteprobleeme, tuleb tähelepanu pöörata taimeliikide sobivusele.
Haljastus on väga oluline linnaruumi rikastav ja liigendav element, millega on võimalik siduda ka tänavamööblit, katendeid
jm. Ka suure koormusega tänavatel on võimalik tänavahaljastusele ruumi leida ja kasvutingimused tagada. Linnapuud
võivad ilmestada välisruumi ka parklate katusel.

Arvestada tuleb sellega, et pindmiste juurtega puud võivad valesti
rajatud teekatte lõhkuda.
Levald, A., Kristiine, Tallinn, 2010

Kandva kasvupinnase kasutamine tänavahaljastuse rajamiseks
keerulistes kasvutingimustes.

Tänavapuud rahustavad liiklust tänavaristmikul ülekäigu ees.
Levald, A., Brüssel, 2011

Levald, A., Pasteurinkatu, Helsingi, 2006
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Puude istutusala kõrgendusega ümbritsemine võimaldab vähendada
tallamiskoormust juurtele ning lisada ka muid tänavaruumi rikastavaid
elemente, näiteks istmeid.

Kaasav kunst linnakeskkonnas.
Levald, A., Ventspils, 2010

Pukk, M., Banyolas, Hispaania, 2010

KUNST LINNARUUMIS
Et kaasata linna avalikku välisruumi võimalikult palju kasutajaid, on väga olulised tänavakunst ning mitmesugused
kunstiobjektid. Kunstiobjektide teket tänavaruumi peaks
soodustama sarnastel alustel, nagu see toimub avalike hoonete kavandamisel ning ehitamisel. Tänavaehitusvahenditest
tuleks eraldada teatud protsent (nt 1%) tänavakunsti tellimiseks avalikku linnaruumi. Oluline on piirkonnale ainuomase
kuvandi loomine kunsti kaasabil ning sellesse protsessi võimalikult kõigi linnaruumi tarbijate kaasatõmbamine.
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H. C. Andersen kuulub rahvale.
Levald, A., Kopenhaagen, 2010
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Kunst linnaruumis.

Inimmõõtmeline kombatav kunst linnaruumis.

Pukk, M., Bilbao, Hispaania, 2006

Levald, A., Luksemburg, 2005

Kombatav kunstitutvustus välisruumis.

Kunst linnaruumis.

Kaasav kunst linnakeskkonnas.

Levald, T., Aafrika kunsti muuseumi sissepääs, Monte
Palace Tropical Garden, Madeira

Levald, A., Luksemburg, 2005

Levald, A., Ventspils, 2010
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TÄNAVAMÖÖBEL
Kasutust soodustav tänavamööbel aitab kaasa tänava kujunemisele kohaks linnaruumis. Erilist tähelepanu tuleb pöörata istmetele või objektidele (nt liikumistõkised), millel võib
istuda. Jalakäijatele, eriti aga liikumis- ja nägemispuudega inimestele tuleb pakkuda võimalusi puhkamiseks. Istumiskohad
võivad mõnikord esile kutsuda asotsiaalset käitumist, mistõttu need peaksid paiknema hästi valgustatud ja ülevaatlikes
kohtades. Väikevormid peaksid olema lahendatud nii, et neid
oleks keeruline vääriti kasutada.
Ülemäärast tänavamööblit, sh tänavaäärsete äride ning
kolmandate osapoolte paigaldatut, tuleb vältida ning see ei
tohi paikneda liikumisteel. Eelistada tuleb kasutajaid otseselt
teenindavat tänavamööblit, kusjuures on arvesse võetud jalakäijate liikumissuundi. Arvestada tuleb ka näiteks koertega,
et oleks võimalik neid jätta kohtadesse, kus nad tunnevad
end turvaliselt ega ohusta teisi kasutajaid. Tänavakujunduse
tasakaalustatud terviklahendusega saab luua kõiki kasutajaid kaasava tänavaruumi.[19] Kirjakastid, kassaluugid, raha-,
pileti- ja kaubaautomaadid, prügišahtide avaused, müügiletid
ja teised üldkasutatavad objektid peavad olema ligipääsetavad
ja nende kasutamiskõrgus peab vastama ka ratastoolikasutajate vajadustele ja võimalustele.
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Ka maailma kauneimaks loetud linnaväljakul võib olla tapvalt igav, kui
seal viibimine pole hästi korraldatud.
Levald, T., Püha Markuse väljak, Veneetsia, 2008

Kaubaleti maksimaalne ulatuskõrgus on 1,40 m, leti kõrgus
kas osaliselt või kogu pikkuses 0,8 m. Teeninduslettide, -luukide, -kassade vms, piletite müügi- ja kontrollimispunktide
sobiv kõrgus ratastoolis liiklejale on 750–850 mm põrandast,
lettide vms all peab olema põlvede jaoks vaba sügavust 300
mm, laiust vähemalt 600 mm ja kõrgust põrandast vähemalt
670 mm.[1] Olmeobjektide kasutamiseks peab panga- või kaubaautomaadi, kassaluugi jne ees ratastoolis liikujale olema
vaba liikumisruumi 1,5 × 1,5 m.
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Välisruum jalakäijate transiitala, puhkekohtade ja äritsooniga.
Levald, A., Luxemburg, 2005

Takistustevaba jalakäigutänav.

Väljak inimestele istumis- ja kohtumiskohtadega.

Levald, A., Luxemburg, 2005

Levald, A., La Scala esine väljak Milano, 2004
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Pingid
Mida rohkem on linna välisruumis pinke, seda rohkem leiavad need kasutust jalapuhkamiseks ja suhtlemiseks, aga ka
kohtumis- ja kogunemiskohtadena. Oluline on, et pingid asetseksid linnaruumis loogilistes asukohtades ning väärtustaksid
keskkonda, mitte ei risustaks seda.
Paigutus
Pingid paigutatakse võimalikult tuulevaiksele ja päikeselisele
asukohale. Juurdepääs peab olema hea. Liikumisteede äärde
asetatakse pingid 50–100 meetrise sammuga. Pingid kinnitatakse tugevale ja ühtlaselt siledale aluspinnale stabiilselt.
Määruses on nõutud, et kaldega tee kõrvale tuleb iga 300
m, maksimaalselt 400 m järel rajada istepingiga puhkekoht.
Puhkekohta tähistavad ja suunavad viidad peavad olema hästi
märgatavad.*

Vanemad inimesed pikal pingil jalgu puhkamas.
Pukk, M., Barcelona, Hispaania, 2006

Istmete paigutamisel tuleb arvestada ligipääsetavust, soovitatav minimaalne vahekaugus äärekivist on 1,5 m. Pingi kõrvale
arvestatakse 90 cm vaba ruumi, kuhu saab liikumist takistamata paigutada ratastooli või lapsekäru. Arvestades ratastooliga, on prügikonteineri vähim vahekaugus pingist 90 cm.

* MKM määrus 28.11.2002 nr 14. Puhkekoha paigutuse näide on toodud määruse

Mugav istumisvõimalus linnakeskkonnas.
Levald, A., Ventspils, 2010

lisas.
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Korrektselt piiratud istepink lapsekäru või ratastooli seisukohaga
rannapromenaadil.

Hästi kasutatavad ja taktiilselt tähistatud istekohad. Üleminekud
pinnakatete vahel on hästi tajutavad.

Levald, A., Kergliiklustee Rocca al Mare ja Stroomi vahel, Tallinn, 2009

Levald, A., Dublin, 2011

Istumisvõimalused vee ääres.

Universaaldisaini printsiipe järgiv tänavamööbel.

Levald, A., Örestad, 2010

Pukk, M., Barcelona, 2011
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Vorm ja materjal
Eelistatav on seljatoega pink, sest see on mugav kõigile kasutajatele. Pink peab olema ümbritsevast keskkonnast selgelt
eristuv oma värvi või materjali poolest ja samas linnaruumi
kujunduslikult hästi sobituma. Pingi materjal peab olema
praktiline, meeldiv katsuda ja mugav istuda. Vorm peab olema
ekstreemsete kumeruste ja kõverusteta.

pingipulkade vaheline vahe, ei tohi olla selline, et sinna jääks
kinni väikelapse käsi ning lahendus soosiks vandalismi ja
objekti reostamist.
Kõik detailid tuleb lahendada nii, et neisse poleks võimalik
takerduda ega end seeläbi vigastada. Pingi lähedal peaks
olema ühtlane ja neutraalne valgustus, tagatud peavad olema
vähemalt pingi asukoha valgusklassi miinimumnõuded.[20]

Istekoha laiuseks arvestatakse 60 cm inimese kohta, näiteks
kolme inimese pink on 1,8 m pikk. Pingid võivad olla erineva
kõrgusega, tavaistme kõrguseks on 45 cm, 50–55 cm kõrgune
iste sobib paremini vanureile, 30 cm lühikasvulistele inimestele ja lastele. Mugav seljatugi on 110° kaldega.
Pingil võiksid olla käetoed. Need võivad asetseda ka asümmeetriliselt. Sobivaks käetoe kõrguseks loetakse 20–25 cm
pingi istetasapinnast. Selja- ja käetoed peavad olema tugeva
konstruktsiooniga. Käetoed võib püstitõusmise hõlbustamiseks ning lamamise vältimiseks paigutada pingi keskele.
Ratastoolist on parem pingile istuma saada, kui käetoed on
ülestõstetavad või neid ei olegi. Pingi esiserv peab olema
ümardatud, ilma teravate nurkade ja sisselõigeteta.
Materjale, mis kuumenevad üle või muutuvad talvel jääkülmaks, nt metall, iste- ja toetustasapindadeks ei kasutata.
Üheks end enim õigustanud kattematerjaliks on puit. Puitkatte lahendamisel tuleb arvestada, et erinevate detailide, nt
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Raudtee ooteplatvormil on istekohad ebamugavast materjalist, samas
vastab nõuetele panduse suubumine ooteplatvormile ning piirded.
Levald, A., Laitse, 2011
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Kioskid
Kioskid ning müügipaviljonid peavad paiknema loogilises asukohas, neid ei tohi paigutada kohtadesse, kus nad takistavad
liikumist ja võivad tekitada ummikuid. Arvestada tuleb ka
kioskite teenindamise ja kaubaveoga. Kioski ümbruses peab
olema piisavalt ruumi, et need oleksid abivahendiga ligipääsetavad. Manööverdusraadius 150 cm tagab probleemideta ligipääsu ratastoolis liikujale. Leti ette jääv ala peab olema vaba
segavatest elementidest.
Teenindusala peab olema visuaalselt eristuv ja hõlpsalt leitav.
Valgus peaks teenindusala markeerima. Mugavaks teenindamise kõrguseks loetakse kuni 110 cm. Varikatuse alumine
serv ei tohi olla madalamal kui 210 cm. Nimetatud kõrgusest
allpool ei või olla ühtki eenduvat detaili, nt reklaamlippe,
mille otsa oleks võimalik takerduda. Üldise selguse huvides
peaks kogu kioski välisperimeeter olema vaba segavatest
detailidest.

Kunstiliselt kujundatud iste rannapromenaadil.
Levald, T., Funcal, Madeira, 2010

Massiivne ja tugev kivipink sobib hästi linnakeskkonda.
Pukk, M., Toledo, Hispaania, 2007

Kaasava elukeskkonna juhendmaterjal
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Makseautomaadid
Makseautomaadi asukoha valikul on oluline arvestada
vajaliku valgustuse ning turvalisusega. Makseautomaatide ekraan, raha ja maksekaardi sisestuskõrgus ning pileti
väljastuskõrgus ei tohi asetseda kõrgemal kui 120 cm. Selline
kõrgus tagab kõigile mugava ligipääsu. Automaadil peab paiknema informatsioon, millega on tegu. Soovitatav on kasutada informatsiooni edastamisel nii piktogramme kui teksti.
Tekstid ja sümbolid peavad olema loetavad.* Lisada võiks
taktiilse info klahvidel (kas pimekiri või kombatavad numbrid,
märgid).
Tekstid võiksid lisaks eesti keelele olla veel vähemalt kahes
keeles. Ainult puutetundlikult kasutatavad ekraanid välistavad nägemispuudega inimeste teenindamise ning on keerulised kasutada eakatel, mistõttu on soovitatav teabe dubleerimine auditiivse teabega.

Hästi ligipääsetavad välikaubanduskioskid linnaväljakul.
Pukk, M., Madrid, Hispaania, 2007

Hästi ligipääsetavad välikaubanduskioskid linnaväljakul. Seinu saab
kasutada ka teabekandjatena.

* Vt 4. peatükk: Kommunikatsioon, lõik: Visuaalne kommunikatsioon.
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Pukk, M., Madrid, Hispaania, 2007
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Veevõtukohad
Veevõtukohad peavad olema mugavad kasutada ka lastele ja
ratastoolis liikujatele. Veevõtukoht asetseb samas tasapinnas
ümbritsevaga, pinnakattematerjal veekraani ümber ei tohi
olla libe. Ette tuleb näha koht üleliigse vee koheseks äravoolamiseks. Veevõtukoha ees peaks olema vaba ruumi 150 cm
ning külgedel 90 cm. Veekraani mugav kõrgus on 75–85 cm.
Veekraani avamise ja sulgemise mehhanismi peab olema
lihtne kasutada, nt vajutusega.
Hästi kasutatav veevõtukoht koos prügikastiga.

Prügikastid
Paigutus
Prügikastid paigutatakse otstarbekatesse kohtadesse, hoonete
sissepääsude, istmete ja ühistranspordipeatuste vahetusse
lähedusse. Parkides peavad need olema üksteisest mõistlikul
kaugusel. Mitte kunagi ei asetata prügikaste liikumisteele.

Levald, A., Notre-Dame kalmistu, Luxemburg, 2005

Prügikaste peab olema piisavalt, et ei tekiks olukorda, kus
inimene peab prügikasti otsimiseks oma liikumissuunast
kõrvale kalduma ning mugavam on visata mittevajalik maha.
Eesti kliimas on otstarbekas kasutada prügikaste, mis on
pealt kaetud ning mille ava on optimaalse suurusega, et sinna
saaks visata avalikus ruumis tekkivat väikeprügi, mitte aga
suuremahulist olmeprügi.
Lillekasti ning prügikasti kombinatsioon.
Levald, A., Leisnig, 2008
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Vorm ja materjal
Prügikasti maksimaalne kõrgus on 1 m; ava prügi jaoks ca 90 cm
kõrgusel. Prügikast peab olema valmistatud vastupidavast ning
kergelt hooldatavast materjalist (metall, plastik ja nende erinevad sulamid). Prügikastil ei tohi olla teravaid nurki ega servi.

Piirded
Paigutus
Piirded paigutatakse treppide, panduste ja liikumisteede
serva, reljeefimuutuse jm ohuallika, nt sõidutee, vahetusse
lähedusse.

Seoses keskkonnateadlikkuse ja jäätmekäitlustasude tõusuga
võiks lisada linnaruumi sorteeritud jäätmete (nt paber, papp,
metall, klaas) pakendikonteinereid. Konteinerid tuleb paigutada loogilistesse kohtadesse, nt elurajooni enimkasutatavate
teede vahetusse lähedusse, avatavusega kõnnitee poole. Igale
konteinerile tuleb ette näha selge märgistus – värvierinevus
ning selgelt loetav, nt reljeefne piktogramm. Konteiner peab
olema avatav nii ühe käega kui võimaluse korral jalaga, et
suurte esemete konteinerisse asetamine oleks hõlpsam.

Vorm ja materjal
Piiretel on soovitatav kasutada kolme erineva kõrgusega
horisontaaljaotust:

Põhiliikumissuuna eristamine värvi ja pinnakattematerjaliga. Tõstetud
ääristega istutusalad hõlbustavad nägemispuudega inimeste liikumist.
Äärtel saab ka istuda.

Tihe ja turvaline piire.

• 95 cm kõndivale täiskasvanule;
• 75 cm ratastooli kasutajale ja lapsele;
• 10–25 cm kukkumise vältimise ja
ala piiramise tähistamiseks.
Peab arvestama, et laiema kui 11 cm vertikaaljaotuse puhul
pole turvalisus täielikult tagatud.

Lubjak, I., Barcelona, Hispaania, 2011

Levald, A., Dublin, 2011
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Postid ja pollarid
Paigutus
Valgustite ja kontaktliini riputuskonsoolide postid paigaldatakse magistraalidel sõidutee äärekivist vähemalt 0,75 m ja
kõrvaltänavatel 0,5 m kaugusel. Samas peavad need olema
võimalikult eraldusribal väljapool kõnniteed, et mitte takistada kõnniteel liiklejaid.
Kui postide, pollarite või muude seadmetega soovitakse tõkestada sõidukite läbisõitu ja samas mitte takistada jalakäijat või
abivahendiga liikujat, peab nende vahekaugus olema vahemikus 1,0–1,5 m. Pollarid ja postid, mis asuvad kõnni- ja/või
kergliiklusteel, tuleks vaegnägijatele tajutavalt märgistada
ja/või ümbritseda 20–50 cm kauguselt hoiatusriba/taktiilse
katendiga.
Vorm ja materjal
Pollari soovitatav kõrgus on 90 cm. Madalamad ning taustaga sama tooni pollarid on eriti ohtlikud vaegnägijaile ning
eakatele. Pollarid peavad olema siledad, visuaalselt nähtavad
– ümbritsevast selgelt eristuvad oma värvitoonilt või materjalilt –, neil ei tohi olla väljaulatuvaid detaile, kuhu on võimalik
takerduda.
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Autoliikluse ja kõnnitee toimiv ja turvaline eraldamine kitsal
kõrvaltänaval.
Levald, A., Dublin, 2011

204

Liikumine & liikumisteed

5. 7. Ühisliiklus
ÜHISSÕIDUKIPEATUSED
Ühissõidukite liinide arv, marsruudid ja peatuskohad planeeritakse nii, et sõitjate teekond peatusesse oleks läbitav
vähima ajakuluga. Peatuste paigutuse määrab asustustihedus, ühissõidukite keskmine intervall, oluliste ühiskasutatavate hoonete ja peamiste matkasihtkohtade asukoht, jalgsikäigukaugus lähtekohast ning ülekäigukohtade ja kõnniteede
paiknemine.
Peatuste vahekaugus bussi- ja trollibussiliinidel on 400–800
m, trammiliinil 400–600 m. Linnakeskustes ja tiheda asus
tusega piirkondades kasutatakse väiksemaid ja hõredalt
asustatud piirkondades suuremaid vahekaugusi. Intensiivse
ühelt liinilt teisele ümberistumise korral ei tohi jalgsikäigukaugus linnades ületada 100 m. Ümberistumiste mugavamaks
muutmiseks tuleb eri liikumissuundadele valida sellised peatuste asukohad, mis oleksid kõnniteedega hästi ühendatud ja
tänavaületuste arv oleks vähim.

Sademete eest kaitstud elavalt kasutatav väliooteala lennujaamas.
Levald, A., Heathrow, London, 2011

Ühissõidukipeatused tuleb paigutada võimalikult jalakäijate
põhiliste liikumisteede lähedale. Liikumistee ühissõidukite
peatumiskohtadeni peab olema ehituslike takistusteta. Vajaduse korral tuleb näha ette peatused erisõidukite kasutamiseks. Peatused ja ootekojad peavad olema kergesti leitavad ja
äratuntavad ning tulema selgelt ümbritsevast keskkonnast

Kaasava elukeskkonna juhendmaterjal

esile. Tuleb tagada pinnakatte puhtus. Peatuse katend peab
erinema ümbritsevast jalakäijate alast. Ootepaviljoni katuse
serv on kontrastse värvilahendusega. Peatuses peab olema
piisavalt ruumi, et üheaegselt mugavalt ja turvaliselt mahutada nii ootajad, pealeminejad kui ka mahatulijad. Ootekoda
kaitseb ilmastiku – lumi, vihm, päike – eest.
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Ooteala pikkus ei tohi olla lühem peatuses üheaegselt viibivate ühissõidukite kogupikkusest ning ühissõiduk peab saama
peatuda täpselt õiges ja kättesaadavas kohas, et väljumine
ja sisenemine transporti oleks turvaline ja piisavalt ligip
ääsetav. Kui korraga jõuab peatusesse kaks ühissõidukit, peab
tagumine ootama oma järjekorda, mitte avama uksi ootealast eemal. Bussi õiges kohas peatumine välistab kaootilise
sagimise.
Saabuval sõidusuunal ei tohi olla nähtavust piiravaid takistusi. Ühissõidukipeatuses ja ühissõidukis edastatav asjakohane informatsioon peab olema hästi nähtav ja mõistetav
ning mitte reklaami poolt teisejärguliseks tõrjutud. Suure
liiklussagedusega kergliiklustee kohal tuleb ooteala koos ootekojaga paigutada peatuse ja kergliiklustee vahele.
Ratastooli kasutajale on oluline äärekivi kõrgus, mis
tagab võimalikult sujuva sissepääsu bussi. Talle mugav
manööverdamismaa on 1,5–2 m. Buss peaks peatuma maksimaalselt kõnnitee ääres, et ratastool ei takerduks erinevate
tasapindade vahele.
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Ühissõidukite ooteala koos hästi korraldatud möödasõidu ja jalgteega.
Levald, A., Frederiksberg, 2010
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Ootekoda
Masinaga hooldamiseks on minimaalne ooteala laius 2,25 m.
Manuaalselt puhastatav ala on 1,5 m sõiduteeni. Ootekoja
minimaalne soovitatav sisekõrgus on 2,2 m.Vaba ala ootepaviljoni igas küljes on ratastoolile 0,9 m, optimaalne 1,5 m, mis
on piisav abistaja või juhtkoeraga liikujale. Ratastooli ümberpööramiseks on vajalik ala 1,5 m, elektrilisel ratastoolil 2,5 m.
Ootekojas peaksid olema:
• iste- ja toetustasapinnad, mille kõrguseks on 45 cm
istumiseks, 70–90 cm toetumiseks ja nõjatumiseks;
Taktiilse katendiga ootekoda.

• ühistranspordiliinide kaart ja sõiduplaan, mis
peavad olema loetavas kirjas ja mõistlikul
kõrgusel, et olla ka lapsele ja ratastooli kasutajale
nähtavad (vt peatükist kommunikatsioon).
Kui kõik sõidukid ei ole ligipääsetavad, siis
tuleb need sõiduplaanis eraldi tähistada.

Pukk, M., Barcelona, 2011

• valgustus, mis peab looma turvatunde ootajaile
ning hea nähtavuse ühissõidukijuhile;
• prügikast, mis asetsegu peatuse kõrval, et
vältida suitsetamist ootepaviljoni sees.
Hea ootekoja lahendus, mille taha jääb halvasti kasutatav tänavaruum.
Levald, A., Mere pst, Tallinn, 2011
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Ühistranspordipeatuses peab olema ette nähtud võimalus
peatumiseks taksole vm saatja autole. Katend ootekojas ja
ootealal peab olema kare. Vaegnägijaile mõeldes peaks välistama levinud peatuselaheduse, kus valgustiposti küljes on
prügikast, mis jääb otse näo kõrgusele.Bussiterminalides tuleb
jalakäijate liikumisteed üle sõidutee märgistada, kui neid pole
sõidukitest muul viisil lahutatud. Hea lahenduse korral pääseb sõitja ootesaalist vahetult bussi. Muudel juhtudel peaks
ootesaalist olema hea nähtavus lähteplatvormidele. Ooteplatvorme võib paigutada äärekiviga tõstetud saartele, kuhu on ka
allalastud äärekiviga juurdepääs. Nii saabumis- kui lähteplatvormid tuleks paigutada nii, et sõitjad bussist väljumisel või
bussi sisenemisel ei peaks ületama sõiduteed ja nende vood ei
lõikuks ega põimuks omavahel.

Üheks radikaalseks bussi pääsemise näiteks võib tuua
Brasiilia linna Curitiba bussiootepaviljonid. Silindrikujuline ootekoda toimib piletikontrollimispunktina ning sinna
pääsemise eelduseks on pileti ostmine või selle regist
reerimine. Bussis piletimüüki ei toimu. Silinder on vastavalt
vajadusele erineva pikkusega ning inimesed seisavad seal
bussi oodates tihedalt reas.
Oluline on ühissõidukijuhi üldine teeninduskultuur ja
empaatiavõime, et inimesed, kellel bussi sisenemine võtab
kauem aega, saaksid ühissõidukisse ja oma kohale turvaliselt
ja õigel ajal, enne kui sõiduk liikuma hakkab.
Ühissõidukid
Ühissõiduki teeb mugavaks ja turvaliseks:

Oluliselt suurendab ühissõidukite kasutusmugavust reisijate
organiseeritud peale- ja mahaminek. Kokkuleppeliselt sisenetakse ühissõidukisse esiuksest ning väljutakse tagumistest ustest. Erivajadustega reisijad saavad siseneda kõikidest
ustest. Vaegnägijaile on eriti oluline bussi fikseeritud peatuskoht, mis peaks olema märgistatud taktiilse katendiga. Sellise
süsteemi eelduseks on järjekorra moodustamine ootealal.
Tulemuseks on sujuv ühissõidukisse peale- ja sealt mahaminek ning välistatud on trügimine ja arusaamatused. Selline
süsteem toimib mitmel pool Euroopas.
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1. sobiv sõidukisse sisse- ja sealt väljapääs;
2. vahekäikude piisav ruumikus;
3. ligipääs istumiskohtadele;
4. sõidu turvalisus;
5. piisav info sõidu kulgemisest.
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Ideaalne linnaliini teenindav ühissõiduk on täismadala põhjaga ning kõik uksed avanevad kahele poole. Ühegi ukse
juures ei ole astmeid ega keskset käsipuud. Ratastoolile ning
lapsevankrile on piisavalt kohti (2 tk) ja ruumi vähemalt 130 cm
ühe ühiku kohta.Sõiduki siseviimistlus on rahulikes toonides,
vaegnägijate jaoks on detailid kontrastsed. Juhised ja tekstid
on piisavalt suured. Järgmises peatuses lahkumise märgu
andmiseks peaks olema iga istekoha juures vastav nupp.
Märguandenupud on kontrastset värvitooni, nt kollased, ning
asetsevad erinevatel kõrgustel, et kõik nendeni ulatuksid.

Ühissõiduki muudab kasutajale kättesaadavaks sõidukijuht,
kes peab saama vastava väljaõppe, et asjakohaselt kasutada
reisijate sisenemist ja väljumist abistavaid seadmeid (õhkpadjad madalapõhjalistel bussidel, kaldteed jms). Rambid ühissõidukites on kas manuaalsed või automaatsed. Eestis kasutatavates bussides on seni olemas vaid manuaalsed rambid, mille
puhul on vajalik sõidukijuhi abi. Parem lahendus on automaatne ramp. Igal juhul on oluline teeninduskultuur ja kõigi
reisijate põhjendatud vajaduste arvestamine nii peatustes kui
ühissõidukis.

Nurgad, astmed, uksed ja teised eenduvad pinnad on märgistatud kirka ja kontrastiprintsiibil valitud värviga. Ideaalses
ühissõidukis on info bussigraafiku, marsruudi ning reaalajas
järgmise peatuse kohta. Nägemispuudega inimesele on hea,
kui info tuleb auditiivselt.
Väga oluline on turvalisus. Ühissõiduk peab olema puhas,
põrand ei tohi olla libe. Piisavalt peab olema kinnihoidmiskohti nii seisjatele kui istujatele. Ette tuleb näha võimalus kinnitada turvaliselt ratastooli ja lapsekäru. Info sõidusuunast ja
peatustest on pidevalt jälgitav.
Bussi sisenemisel on tähtis, et bussi põranda kõrgus ei või
ühegi ukse juures olla üle 35 cm ning astme kõrgus üle 25
cm. Turvaseadmed ühissõidukis peavad olema töökorras ja
kasutusvalmis.
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Kõiki kaasava ühistranspordi ooteala põhimõtteline lahendus.
Allikas: http://www.hel.fi/hki/HKR/fi/Helsinki+kaikille. Esteettömän ympäristön suunnitteluohjekortti 7/8. SuRaKuprojekti 2004/2008

Kaasava elukeskkonna juhendmaterjal

210

Liikumine & liikumisteed

5. 8. Infoedastus

Avalikes kohtades (teedel ja tänavatel, väljakutel ja parkides),
eriti ristmikel, jaamades ja ühissõidukite peatustes tuleb paigaldada hästi loetavad ja kaugelt märgatavad orientiirid, mis
teatavad kõigile liikujatele, sh eriti liikumispuudega isikutele
ja vaegnägijatele, ehituslikest takistustest ning muudest võimalikest ohtudest.
Vaegnägijatele tuleb anda teavet liikumisteel eelolevatest
muutustest (trepile, ülekäigurajale või takistusele lähenemine,
ohutussaare lõppemine, tee suuna muutus jms) kas hästi
tajutavate optiliselt kontrastsete suunaviitade, pinnakatte erinevuse, taktiilsete katendite, reljeefsete vöötide, ohutuspiirete
või helisignaali abil. Arvestada tuleb, et helisignaal oleks
selgesti mõistetav ning verbaalselt edastatud informatsioon ei
hajuks muu müra foonil mõistetamatuks.
Nähtav teave peab olema lugemiseks ligipääsetav, hästi märgataval kõrgusel ja mittepeegelduval taustal. Kirjatähed ja
taust peavad olema kontrastsetes toonides, soovitatavalt heledad tähed tumedal taustal. Tähtede kuju ja suurus peavad
tagama teabe nähtavuse ka vaegnägijatele. Kasutada tuleb
rahvusvahelisi märke (piktogramme) ja tähiseid.
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Infotahvel linnaruumis, mille kasutamine on mugav ka ratastoolis
liikujale.
Vaikla, T.-K., Bergamo, 2011
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Kombatav maastikumudel.
Levald, T., Bled, Sloveenia, 2008

Kui vajalikult panustada terviklahendusse, on võimalik edastada teavet linnaruumist ja selle olulistest objektidest ka
vaegnägijatele arusaadavalt. Linnaplaanidel ja -skeemidel,
reisijuhtides, transpordiskeemidel ja -teatmikes jne tuleb ära
näidata ehituslike takistustega või takistusteta alad ja hooned
(hotellid, muuseumid, teatrid, kinod, muud ühiskasutatavad
asutused ja objektid, parkimisvõimalused) ning ratastooli
kasutajatele kohaldatud ühissõidukite liiklusmarsruudid.
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Infokiosk linnaruumis, mille kasutamine on mugav ka
ratastoolis liikujale.
Pukk, M.
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5. 9. Liikumine haljasaladel ja looduses, terviseliikumine

Ehituskultuur seisneb ehitatud keskkonna tasakaalustatuses ning teadlikult looduskeskkonnale arenguruumi ja -võimaluste jätmises. Linnalik ja looduslik miljöö peavad olema
linnas tasakaalustatud ning jalgteedega ühendatud.

2
2
2

Lisaks kergliiklusteede ja jalakäiguühenduste olemasolule on
oluline ka nende iseloom. Inimene vajab linnakeskkonnas nii
võimalikult aktiivset pargikujunduslike elementidega rikastatud linnalikku miljööd kui ka võimalikult looduslikku keskkonda ning võimalikult kiireid valikuvõimalusi nende vahel.

1

Maastikud ja haljasmaad tuleb haljasühenduste kaudu siduda
kogu linna hõlmavaks süsteemiks. Ideaaljuhul on linn lisaks
tehnovõrkudele ning autoteedele kaetud ka rohelise võrgustikuga. Nii saavutatakse korraga mitu tulemust. Ühest küljest
loob see linnas kõigile kasutatava alternatiivse liikumisvõimaluse ning eeldused puhkamiseks ja rahvaspordiga tegelemiseks, [21][22][23][24] teisest küljest on ökoloogiliste koridoridega
seotud haljasmaade võrgustikul tähtis osa bioloogilise mitmekesisuse tagamisel.[25][26][27][28]

2

1

2

2

Erineva iseloomuga liikumisteed linnas peavad olema katkematud.
Numbriga 1 on tähistatud jalgteed hoonestatud keskkonnas (linna
miljöös), numbriga 2 on tähistatud jalgteed rohealadel (looduslikus
miljöös).

On erinevaid kaalutlusi selle kohta, kui suured peaksid linna
välisruumis olema pargid ning rohealad, et need oleksid võimalikult paljudele linna elanikele ja külalistele kättesaadavad
ja kasutatavad, samuti kui kaugel kasutajast need võiksid
paikneda.
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1

Printz, D., Städtebau, Bd.1., 1983
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kaugel ja haljasalad peaksid olema kõigile võimalikult hästi
ligipääsetavad.

Mänguväljakud
13–17a

Park

Liikumisteede ja -radade kasutajad ning nende vajadused on
erinevad. Esindatud on kõik vanuserühmad, lastest ja noortest
kuni eakate inimesteni. Nende vajadused ja võimed muutuvad
elukaare jooksul ning sellega tuleb arvestada. Inimesed võivad
välialadel viibides kasutada erinevaid abivahendeid, näiteks
jalgrattaid, jalutus- ja tugikeppe, lapsevankreid, ratastoole
jm. Ka nende ruumivajadus on suuresti varieeruv. Teede ja
radade puhul on oluline arvestada planeeringust alates kõigi
võimalike kasutusgruppidega ning luua neile võimalikult head
tingimused.

Põhikool
Park

6–12a
3–6a

1000 m

500 m 350 m

100 m

17 min

8 min

2 min

6 min

Kauplused

ELUKOHT Igapäevavajadused

Puhkekohad

Eestis puuduvad üleriigilised elanikkonna välisruuminõudlusi, soove ning vajadusi süsteemselt kajastavad uuringud.
Tallinna rohealade teemaplaneeringus on kohandatud ja kättesaadavuse analüüsis rakendatud alljärgnevat asumi, linna
ja linnaosa tähtsusega rohealade, puhke- ja spordiobjektide
kaugust elukohast.[29]

Ühissõidukipeatus
Raudteejaam

Igapäevavajaduste mugav kättesaadavus linnakeskkonnas.
Printz, D., Städtebau, Bd.1., 1983

Neid ühendab tõdemus, et mugava kättesaadavuse tagamiseks ei tohiks park või parkmets asuda kodust liiga
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Objekt

Teised samal kaugusel

Kaugus (m)

Kättesaadavus (min)

soovitav

max

jalgsi

jalgrattaga

3–6 a

50

100

2,5 min

7–12 a

250

500

7,5 min

500

1000

10 min

Elamulähedane
istekoht

50

100

1–2,5 min

Elukohalähedane
haljasala

100

300

3–7 min

lasteaed,
põhikool,
spordirajatis,
igapäevane ostukoht,
eakate kogunemiskoht,
ühistranspordipeatus

300

600

6–15 min

3 min

suurem spordirajatis,
iganädalane ostukoht

600

1000

10–25 min

5 min

Mänguväljakud

13–17 a

Asumipark

Linna(osa) park,
parkmets

gümnaasium

5 min

Asumi, linna ja linnaosa tähtsusega rohealade, puhke- ja spordiobjektide kaugust elukohast.
Tallinna rohealade teemaplaneering, 2008
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LÄHILIIKUMINE
Linnaelanike liikumise ja sportimise hõlbustamiseks tuleb
linnas säilitada mõistlikus kauguses elukohast võimalikult
palju avalikku ruumi ja rohealasid, mis on ühistranspordiga
ning eelkõige jalgsi ja jalgrattaga kergelt ligipääsetavad.
On hea, kui linnas leidub mitmeid väikeseid parke ja lähiliikumiseks sobivaid paiku elu- ja töökoha läheduses. Neist paljud
kujunevad kasutajate initsiatiivil. Selgelt avaldub see maapiirkondades ja väiksemates alevikes ning linnades, kus vabadel
maatükkidel tekivad kohalike elanike, tihti ka laste algatusel
mänguväljakud, loodusliikumise, suusa- ja jooksurajad ning
muud sportimispaigad. Linnades on sellised võimalused piiratud, kuid ka siin on näha spontaanselt väljakujunevaid laste
ja ka täiskasvanute mängimis-, liikumis- ja sportimispaiku.
Need peaksid sobima võimalikult kõigile kasutajagruppidele.
Lähiliikumispaikade loomisel elupiirkondadesse peetakse
suures osas silmas laste sotsiaalset arengut. Kogu elukaare
jooksul õues oldud ajast veedab inimene üle 80% lapsena
(Soome spordi arengukava), mistõttu koduümbruse turvalisus, õdusus ja tegevusvõimalused on eriti olulised. Koduümbrus peab olema piisavalt avar, et võimaldada lapse loomuliku liikumistarbe rahuldamist.Lapse kasvades laieneb
liikumisala, milles ta tegutseb. Lapsed kasutavad selles kõiki
mängu-, liikumis- ja sportimisvõimalusi. Hea ümbruskond
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Rohealade kättesaadavus Tallinnas.
Levald, A., E. Pukkonen, Tallinna rohealade teemaplaneering, 2008

liikumiseks võtab arvesse eriealiste laste lähtekohti maailma
avastamiseks.
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Neile põhimõtetele tuginedes on Soomes välja töötatud lastele
mõeldud liikumispaikade võrgustiku planeerimise ja väljaarendamise lähtekohad, milles arvestatakse:
• kodulähedust;
• mugavat ja ohutut juurdepääsu lähiliikumispaikadele;
• kõigi vanuserühmade vajadusi;
• laste arengu vajadusi;

Talvistel terviseradadel on palju erinevate huvidega kasutajaid.
Levald, A., Pääsküla raba, Nõmme,Tallinn, 2009

• liikumis- ja sportimispaikade sellist kavandamist ja
paigutust, et need toetaksid last oma kodukandi ja
-linna avastamisel ning elukeskkonnaga kohanemisel;
• laste liikumispaikade mitmeotstarbelisust
ja aastaringset kasutatavust;
• lähiliikumispaikade piires laste omaalgatusliku
liikumise toetamist ja selle turvalisuse tagamist.[30]
Lähiliikumispaikadele esitatavate nõuete ja tingimuste
seas on seega oluline turvalisus, loodusesõbralikkus,
esteetilisus, mugavus ja kerge ligipääsetavus. Need peaksid olema kõikidele soovijatele kasutatavad kas tasuta või
sümboolse tasu eest.

Pargiteel on liikumisrada lapsevankritele või ratastoolile ning selle
kõrval sillutamata pehmema kattega ala tervisesportlastele. Loodusliku
ala kaitseks on see piirdega eraldatud.
Levald, A., Bois de La Cambre, Brüssel, 2006
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Inimestel tekib lisaks kodu ja töökoha ümbrusele ka teisi
piirkondlikke eelistusi. Nii kujunevad välja linlastele tähenduslikud, eelistatud piirkonnad ja kohad erinevate tegevuste
jaoks. Elurajoonides vastanduvad lähiliikumispaigad ja parkivad autod, mis ummistavad elumajadevahelisi teid ja platse.
Suured pargi- ja metsaalad on samas vajalikud, et inimesed
saaksid harrastada erinevaid liikumisviise, samuti nautida
vaikust ja rahu liiklusmürast ja muudest häiringutest eraldatud aladel.

suusatamine, maastikurattasõit, orienteerumine) tingimuste
säilitamiseks ja parandamiseks on vaja säilitada linnas olemasolevad rohealad, samuti arendada neid elamukvartalitega
ühendavaid teid ning liikumisradu.[29]

Liikumiskohti ja -teid muudab ühelt poolt osalejate käitumine
spordi- ja liikumisharrastuse laadist lähtuvalt. Teiselt poolt
kirjutab liikumiskohtade iseloom ette seal võimalikud tegevused. Paraku ei ole nende iseloom kaugeltki mitte alati vastavuses asukoha ja kasutajate ootuste ning vajadustega. See killustab keskkonda ja muudab ka väärtushinnangud ebaselgeks.

Halvasti läbitav metsaalune polikliiniku ees.
Levald, A., Mustamäe Polikliiniku esine puudetukk, Tallinn, 2010

Linnaelanikud erinevad üksteisest soost, vanusest, erivajadustest, elustiilist ja muudest teguritest tulenevate soovide,
huvide, maitsete ning võimaluste poolest. Nende realiseerimine eeldab omakorda erinevate kohtade olemasolu. Konkreetselt mingi spordiala harrastamiseks vajaliku erivarustusega sportimispaikade kõrval on vajalikud ka mitmekülgseid
võimalusi pakkuvad kohad.
Täiskasvanud inimesele piisab igapäevase vajaliku koormuse
saamiseks jalgsi kolme kilomeetri läbimisest. Nii liikumisvõimaluste rikastamiseks kui ka klassikaliste välialade (jooks,
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Korratud pinnaseteed elamutevahelises elukeskkonnas ei
sobi liikumiseks ühelegi kasutajagrupile ning soodustavad
igapäevatoimingutes autode kasutamist.
Levald, A., Mustamäe, Tallinn, 2009
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Rannapromenaad ja väliujula istumisvõimalustega.
Pukk, M., Platja Mar Bella, Barcelona, Hispaania, 2005

LIGIPÄÄSETAVUS
Ligipääsetavus tähendab juurdepääsu, läbipääsu või kasutamisvõimalust. Eelkõige tähendab ligipääsetavus head ühistranspordiühendust avalikele puhkealadele ning loodusradadele. On oluline, et suuremate avalike haljasalade ja parkide
läheduses oleksid kõigile kasutajagruppidele mugavalt kasutatavad ühissõidukipeatused.Liikumistee ühissõidukite peatumiskohtadeni peab olema hästi läbitav ja ehituslike takistusteta. Edasi on oluline juba puhkealasisene juurdepääsetavus
ning kasutusvõimaluste loomine ja tagamine.
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Sisese ligipääsetavuse tagamiseks tuleb luua hästi toimiv
teedevõrgustik, mis toetab erinevaid kasutajagruppe ja liikumisviise ning on ka kaugemates punktides hea ühenduse
eelduseks erinevate kohtade vahel. Liikumisrajad peaksid
moodustama suletud ringteekonna, et oleks võimalik alguspunkti naasta, samuti peab olema marsruutide pikkus paindlikult kombineeritav kasutaja võimetest lähtudes.
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Näiteks lähtub Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala puhkevõimaluste teemaplaneeringus [31] maastikukaitseala-sisese
kergliikluse kavandamine kasutajagruppidest, kes liiguvad
maastikukaitseala sees paiknevate tõmbekeskuste vahel või
tervisespordi, matkamise, huvi- või õppetegevuse eesmärgil.
Sisene liiklemine on jaotatud põhiradade, tugiradade ja ka
metsaradade vahel.
Põhiradade eesmärk on luua tõhusad ja paljudele kasutajagruppidele mõeldud liikumisvõimalused nii maastikukaitseala läbivale kui ka sisesele liiklemisele. Arvestatud on linnaosi
ja asumeid ühendavate ja tõmbekeskusi omavahel siduvate kergliiklussuundade kulgemist ning nende paiknemist
maastikukaitseala-siseste liikumissuundade suhtes.

Kõiki kaasav rand. Avalikud pesemisvõimalused, vee piirini viiv laudtee.
Pukk, M., Platja Barceloneta, Hispaania, 2007

Parkimisvõimalused
Piirkondlike või ülelinnalise tähtsusega rohealade juurde tuleb
luua parkimisvõimalusi. Tuleb arvestada, et liikumispuudega
inimene, kes soovib külastada mõnda vabaõhuüritust või parki,
ei leia sageli sobivat kohta auto jätmiseks või siis asub see koht
külastatavast alast liiga kaugel. Seega tuleb parkimisvõimalus
tagada võimalikult sihtpunkti lähedal. Vajaliku ruumi saamiseks on võimalik paigutada üks või mitu invaparkimiskohta
piki jalgteed või mõnda muud avatud ala, kuhu teised sõidukid
ei tohi parkida. Samas ei tohi jalgtee olla nii kitsas, et autost
väljuv juht blokeeriks selle mõneks ajaks täielikult.
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Haljasalade juures tuleb arvestada saatmispaikade vajadusega
liikumispuudega inimeste kohaletoomiseks ning ärav iimiseks.
Saatmispaigad on kohad, kus taksod või sotsiaalhoolekande
sõidukid saavad ajutiselt peatuda, et näiteks liikumispuudega
inimene saaks turvaliselt väljuda sõidukist või sinna siseneda.
Ohtude vältimiseks tuleb arvestada lähedalasuvaid jalgrattaning autoteid. Lisaks sellele peab läheduses olema koht, kus
teenindav auto saaks ooteajal ajutiselt peatuda, ilma et ta
teistele sõidukitele või liiklejatele ette jääks.
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LIIKUMISRAJAD
Looduselamused on inimeste elukvaliteedi seisukohalt äärmiselt olulised. Juurdepääs loodusele avaldab inimeste tervisele
positiivset mõju. Kaasava elukeskkonna kujundamisel on üks
põhiküsimusi, kui ulatuslikult on võimalik liikumisteid looduses ja maastikus takistustevabaks muuta. Loodusmaastiku
iseloom ja aastaajad seavad siinkohal oma raamid ja

tingimused. Teisalt on takistustevabade liikumisteede kujundamine piiratud majanduslike võimalustega nende rajamiseks
ja hooldamiseks. Inimesed eeldavad, et linnadest eemal on
ligipääsetavuse võimalused erinevad ning raskem juurdepääs
maapiirkondades on seega neile igati mõistetav.

Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala liikumisradade skeem
Levald, A., Tallinn, 2010
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Samas on oluliseks positiivseks sammuks see, kui takistuste
vabaks suudetakse muuta ka osa liikumisteedest. Iga uus
takistustevaba liikumistee laiendab liikumisvõimalusi ning
on panuseks kaasava elukeskkonna takistustevaba terviksüsteemi loomisel.
Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala eespool kirjeldatud
liikumissüsteemis on siseste põhiradade eesmärk toetada olulisi liikumissuundi ning luua maastikukaitseala kasutavatele
inimestele niivõrd mugavad liikumisvõimalused, et väheneks
tallamiskoormus radade kõrval. Ka põhiradade võrgustikku
toetavate tugiradade valikul on lähtutud põhimõttest, et
liikleja jõuaks valitud sihtpunktini võimalikult optimaalselt.
Sellega saab omakorda vähendada kasutuskoormust väikestel
metsaradadel ning soodustada tallatud metsaaluse loomulikku kinnikasvamist. Metsarajad on samas loodusliku pinnakattega sissetallatud kitsad rajad, mis toetavad maastikukaitseala-siseseid põhi- ja tugiradu. Metsarajad on mõeldud
jalutamiseks ja jooksmiseks.

Sellise kõrgustevahe ületamiseks vajavad mõned kasutajagrupid lifti.
Levald, A., Pyhatunturi Isokuru, Soome, 2002
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Rajad on kasutatavad ka terviseradade, matkaradade ja
looduse õpperadadena. Teemaplaneering määrab piiratud
liikumisvõimega inimeste, sh laste ja eakate inimeste vajadusi arvestavad ehituspõhimõtted radadele ja nendega seotud
ühendustele. Põhiradade baasil ettevalmistatud rajad peavad
sisaldama elemente, mis võimaldavad maastikukaitseala
erivajadustega kasutajatele mugavad ning ohutud liikumisvõimalused, lähtudes vajadusest luua oluliste sihtpunktide vahel
võimalikult lühikesed, katkematult kulgevad ning vähima
võimaliku kaldega liikumisrajad.

Tavapärane kõigile kasutajagruppidele piisava laiusega liikumisrada
looduslähedases keskkonnas.

Äärekividega piiritletud hästi läbitav jalgtee mägisel maastikul.
Levald, A., Forstbotanischer Garten, Tharandt, 2008

Levald, A., Pääsküla raba, Nõmme, 2001
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Lage metsaalune ei taga kõigile ligipääsetavust.
Levald, A., Harku mets, 2003

Pinnasetee kvaliteet võib olla väga kõikuv ning ootamatu.

Sellisel rajal liikumine on ka kõige tugevamatele katsumuseks.

Levald, A., Harku mets, 2003

Levald, A., Gauja Rahvuspark, Läti, 2003
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Nõuded
Kaasavas elukeskkonnas on välisruumi liikumisradadel iseseisva liikumise võimaldamiseks oluline järgmiste tunnuste
arvestamine:

Liikumise iseloomust ja liikujast sõltuvalt ei ole kõik kirjelduses toodud tunnused alati olulised. Konkreetse liikumistee
iseloomustamisel rakendatakse vaid selle liikumistee kasutusvõimalusi määravaid tunnuseid.

• Teedeehituslikud parameetrid
»» pikkus (kogupikkus, lõigu pikkus)
»» pikikalle
»» põikikalle
»» puhkekohad
»» istumisvõimalused
»» liikumiseks vaba laius ja kõrgus
»» kitsaskohad (pudelikaelad)
»» möödumiskohad
»» pinnakate
»» astmed, lävendid, trepid
»» katendite üleminekud
»» ohtude ennetamine
»» kasutus
• Teave ja orientatsioon
»» suunav süsteem
»» infotahvlid
»» viidad
»» tähised
• Varustus
»» puhkepeatuste võimalused
»» sanitaarrajatised

Kaasava elukeskkonna juhendmaterjal

Liikumistee tunnuste hulgas võib eristada miinimumnõudeid
ning eri raskusastmeid. Miinimumnõuete all mõistetakse iseseisvaks kasutamiseks vajalikke tingimusi, mis peavad olema
alati täidetud. Paljud neist nõuetest on toodud normides ja
standardites. Oluline on arvestada ka erinevate tunnuste
kombineerumist (nt kalle ja pinnakate). Miinimumnõudeid
võib alati täiendada liikumistee kasutamist kergendavate
soovituslike nõuetega, mis ei ole samas tee kasutusvalmiduse
eelduseks.[32] Eestis vajab vastav miinimumnõuete süsteem
uurimist ning kasutajaid kaasavat kohandamist.
Lisaks miinimumnõuetele võib teid liigitada raskusastmeisse
(kerge, keskmine, raske). Raskusaste määratakse liikumistee
kõige raskema lõigu järgi. Miinimumnõuete täitmisel ei ole
kõigi tunnuste raskusastmetesse liigitamine alati vajalik ja
otstarbekas. Raskusastme kaudu peab kasutaja saama piisava
informatsiooni teda liikumisel ootavatest väljakutsetest, et
neid kriitiliselt võrrelda oma ootuste ja sooritusvõimetega.
Raskusastmete määramisel on vajalik konsulteerimine liikumistee kasutajatega ning nende kaasamine otsustusprotsessi.
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Kavandamine
Kui rada pole mingis lõigus ratastooliga läbitav, siis tuleb
võimaluse korral ehitada alternatiivne tee. Sellega tehakse
teatud kasutajagruppidele võimalikuks looduses liikumine
ja looduselamuste saamine. Ka ratastooliga ligipääsetavate
radade juures peavad olema võimalused ilusate loodusvaadete nautimiseks ning aktiivseteks tegevusteks. Ratastoolis
liikuvatele inimestele kasutatav tee on sobiv ka lapsevankriga
liikujale, eakatele ja lastele.

Kasutada võib mitmeid erinevaid meetodeid, peaasi, et
kasutaja poolt vastuvõetav teave oleks arusaadav ning õige.
Raja algusesse on asjakohane lisada ka kasutatud märgiste
tähendused.
Loodusradadel pole alati korraga palju külastajaid ja seetõttu
peab raja alguses olev informatsioon vastama tegelikkusele.
Valeinfo tõttu hätta sattumisel võivad olla rasked tagajärjed,
kuna abi ei pruugi kuigi kiiresti saabuda.
Liikumisteedele seatavates nõuetes eristatakse:

Raja ehitamisel tuleb meeles pidada, et see võiks ergutada ka
teisi meeli peale nägemise. Hea rada peab kõnetama erinevaid
meeli, võimalik peab olema katsuda kive ning puid, tunda
lillede ja marjade lõhnu ning maitseid, kuulda linnulaulu ning
jooksva vee heli.

• liikuja omadusi ja liikumise iseloomu,
sh puudest tulenevad erisusi;
• liikumistee tunnuseid;

Liikumisteede kavandamisel on oluline arvestada nii looduse
atraktiivsust kui looduskeskkonna taluvust (vt ka eespool).
Takistustevabade liikumisteedega on võimalik hoida kõiki
kasutajaid kasutuskoormuse ja häiringute suhtes tundlikest
looduspiirkondadest eemal ning juhtida nad puhkekasutuseks
sobivatesse piirkondadesse. Tasakaalustatud lahenduse saavutamiseks on vajalik maastikus puhkevõimaluste ja teedevõrgu planeerimine koos mõjude hindamise ja arvestamisega.

• miinimumnõudeid ja raskusastmeid;
• tunnuste omavahelist kombineerumist;
• miinimumnõudeid ja soovitatavaid nõudeid.

Kaasava elukeskkonna juhendmaterjal
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Läbimõeldud kavandamine, korralik rajamine ja vajalikud
investeeringud tagavad teede ja radade kvaliteedi ja vastu
pidavuse pikaks ajaks.
Soovitusi
Rajamisel on soovitatav eemaldada radadele liiga lähedal
asuvad pindmise juurestikuga puud, kuna need lükkavad aja
jooksul jalgtee pinnase juurtega üles ning rada muutub kõigile
kasutajatele raskesti läbitavaks. Vältida tuleks ka seisva vee
kogunemist ja lompide tekkimist.
Üleminekuvorm loodusraja ning linnatänava vahel. Sellist
miljööväärtuslikus piirkonnas paiknevat liikumisteed ei ole mõistlik
kõigile hästi läbitavaks ja aasta ringi hooldatavaks muuta. Juurdepääs on
võimalik ristuvatelt tänavatelt.

Liikumisteede kavandamine ja rajamine peab olema keskkonnatingimusi arvestav, et vältida takistuste tekkimist. Eriti oluline on tee kandekihtide drenaaž ning sademevete ja liigvee
asjakohane ärajuhtimine (vt ka eespool). Vastasel korral võib
see saada teele saatuslikuks ja tee kasutajale oluliseks ettenägematuks takistuseks. Põhjalikult käsitletakse seda teemat
Šoti juhendmaterjalides.[33]

Levald, A., Porvoo, 2009

Teekattematerjali valikul tuleb lähtuda sellest, et see sulanduks ümbritseva keskkonnaga. Teekate peab olema võimalikult tihe, tasane, libisemiskindel ning kulumis- ja ilmastikukindel. Ratastooli või lapsevankriga läbitavate teede ja radade
pinnamaterjalidena ei ole soovitatav kasutada lahtist kruusa
või liiva, ebatasast looduslikku kivi või munakivi. Samas on
ratastoolile läbimatu puukoorehake väga hästi sobiv teatud
kasutajagruppidele, näiteks tervissportlastele.
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Kivikattega tee ei ole hästi läbitav ning vajab kergliiklusrada.
Levald, A., Nõva, 2003
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Liikumisradade puhul võib lisaks linnatingimustes kasutamiseks sobivatele pinnakatenditele kasutada ka järgmisi
materjale:
• klombitud looduskivi;
• tallamiskindel muru;
• vuugimuru (võib olla takistuseks ratastooli,
ratastel abivahendi või lastekäruga liikujale);
• puit (võib muutuda märjaga libedaks);
• tihendatud peen paekillustik.

Tihendatud kruusakattega ja äärekividega piiritletud jõeäärne
promenaad.

Liikumistee linnaväljaku ääres on hea katendiga ja hästi piiratud.
Levald, A., Kuldiga, Läti, 2009

Levald, A., Grimma, Saksamaa, 2008
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Hästi liigeldav ja piiritletud pargitee.

Hästi liigeldav lilleaia parter, katendiks peen tihendatud killustik.

Levald, A., Katariinanpuisto, Kotka, 2009

Levald, A., Kadriorg, Tallinn, 2005

Kõigile ligipääsetav maitseainete aed linnahoovis.

Hästi liigeldav pargitee, mis võiks olla äärekividega tajutavamalt
piiratud. Pandusel ja trepil puudub käsipuu.

Levald, A., Dresden-Neustadt, 2003

Levald, A., Lepistiku park, Mustamäe, Tallinn, 2009
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Kasutajale on abiks raja ning külgneva maapinna visuaalne
eristamine. Liikumisteede ääristamine äärekivide või teiste
materjalidega on asjakohane nii taktiilse teabe edastamiseks
kui ka ohutuse ja hoolduse seisukohalt.

Madal piire muudab tee ka nägemispuudega inimesele tajutavaks,
samuti on see abiks lumise perioodi saabumisel.

Hästi maastikku sulandatud laudteel on laudade vahed liiga laiad.
Puuduvad suunavad madalad piirded.

Levald, A., Kautokeino, Norra, 2002

Levald, A., Purciemsi luited, Läti, 2010

Kõigile kasutajagruppidele sobiva laudtee alguses peab selle
serv olema piisavalt madal, et tagada võimalikult mugav
pealepääs. Libeduse vältimiseks tuleks lauad jätta hööveldamata või eelistada rihveldatud laudu. Sademevee äravoolu võimaldamiseks tuleb laudade vahele jätta maksimaalselt 1 cm
laiused vahed, et sinna ei jääks kinni näiteks kontsad, pimeda
kepp ega ratastooli rullikud. Laudade vahed muudavad tee ka

vähem libedaks. Lauad on soovitav paigaldada tee suunaga
risti, väikeste vahedega, et vältida nt rataste vahedesse kinni
jäämist. Laudteel liikujate ohutuse tagamiseks võib ehitada
käsipuud ning kõrgendatud äärise. Sildade käsipuudel on vajalik ülemise, keskmise ja alumise põikpuu olemasolu. Laudi
sest radadel on oluline vähemalt madala kaitsva äärepiirde
rajamine, et ratastoolis liikujal ei tekiks ohtu maha libiseda.
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Laudteede ning sildade äärekaitse peab olema vähemalt 7,5
cm kõrge. Äärekaitse töötab hästi ka valge kepi orientiirina.

Selline laudtee on ka ratastooliga läbitav, kuid iseseisvaks kasutamiseks
kitsavõitu ja libisemist tõkestava ääriseta.
Levald, A., Kalajoki rand, Soome, 2002

Laudtee on piisavalt lai ja tasane, kuid puuduvate piirete tõttu
ratastooliga kasutamiseks ohtlik.

Lai laudtee rannas. Teel puudub väljasõitu takistav piire.
Levald, A., Läti, 2002

Levald, A., Pääsküla raba, Nõmme, 2008
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Laudtee on ka ratastooliga läbitav, kuid iseseisvaks kasutamiseks
kitsavõitu ja libisemist tõkestava ääriseta.

Vaateplatvorm võimaldab ka lapsevankriga juurdepääsu, ratastoolile on
ümarpuidu kasutamine probleemne.

Levald, A., Pallastunturi, Soome, 2002

Levald, A., Läti, 2009

Vaateplatvormile vaegliikuja iseseisvalt ei pääse. Tagaserv on ohtlik.

Kõigile kasutajagruppidele hästi ja turvaliselt läbitav laudtee
möödumiskohaga.

A.Levald, Pääsküla raba, Nõmme, 2008

Levald, A., Heponkoski, Soome, 2002
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Korraliku truubiga lahendamata veesoon võib olla ootamatuks ja osale
kasutajatest ületamatuks liikumistakistuseks.
Levald, A., Pääsküla raba. Nõmme, 2011

Hästi liigeldav rannapromenaad. Kergliiklustee laudkatetega sild
Rocca al Mare ja Stroomi vahel.

Hooldamata tee muutub libedaks ning halvasti käidavaks.
Levald, A., Värska Sanatoorium, 2011

Levald, A., Rocca al Mare, Tallinn, 2009
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Tuleb kindlasti arvestada, et inimesed mahuksid üksteisest
mööduma rajalt maha astumata. Lastekäru või ratastooli kasutajatele kohandatavate radade minimaalne laius on 1,5 m (vt ka
eespool), kitsamatel teedel võib osutuda vajalikuks möödumiskohtade rajamine. Kasutajaid kestvalt kaasavate laudteede rajamisel tuleb eriti toonitada nende pideva hooldamise vajadust,
nt tuleb välja vahetada katkised lauad, kuna muidu võivad
need muutuda ratastoolis inimesele ületamatuks takistuseks
või saada ohtlikuks.

Selleks tuleb määrata liikumisteede korrashoiu ja hooldamise
eest vastutaja, tagada jätkusuutlikult vajalike vahendite olemasolu kogu rajatise elukaare jooksul ning teid regulaarselt
kontrollida. Vajalik on personali koolitus takistustevaba liikumise tingimuste pädevaks hindamiseks ja tagamiseks.

MÄNGUVÄLJAKUD

Hooldus
Õigete materjalide valik ning korralik teostus liikumistee rajamisel aitab kokku hoida hilisemaid hoolduskulusid. Liikumistee pind peaks olema kõva ja tasane, ilma löökaukude, juurte
või esiletungivate kivideta. Kui näiteks maapinnas on lohk kohe
rambi ees, siis võib selle tagajärjel tekkida järsk, ratastooliga
halvasti ületatav kõrguste vahe.

Kaasavas elukeskkonnas pakuvad mänguväljakud tegevusi
vaba aja veetmiseks paljudele ea- ja kasutajagruppidele. Üha
enam levivatel kogupereväljakutel on lisaks laste mänguvahenditele ka sportimis- ja istumisvõimalusi. Kõiki kaasava mänguväljaku eesmärgiks on, et seda saaksid võrdselt kasutada nii
mängivad lapsed kui ka täiskasvanud. Suurt tähelepanu tuleb
seejuures pöörata liikumispuudega inimestele, vaegnägijatele
ning allergikutele.

Väga oluline on liikumisteede korrashoid ja aastaringne hooldus, samuti vastav teave lähtekohtades. Takistustevabade
liikumisteede kasutamine on vaid siis edukas, kui nende sihtrühmad ning eeldatavad kasutajad pakutavatest võimalustest
teada saavad. Teavet tuleb levitada kasutajagruppide eripära
arvestavalt kasutajatele vastuvõetaval kujul. Ka talvehoolduse või selle puudumise kohta peab saama teabe tee alguses.
Kaasavas elukeskkonnas on eriti liikumisraskustega inimestele
äärmiselt oluline leida eest tee alguses kirjeldatud tingimused.

Mänguväljak tuleks rajada võimalikult kaugele liiklusmürast.
Lisaks tervislikule aspektile aitab see oluliselt vaegnägijaid ja
-kuuljaid orienteerumisel. Läbi mänguväljaku ei kulge üldkasutatavad teed, samas paigutatakse mänguväljak võimalikult
jalakäijate põhiliste liikumisteede lähedale. Mänguväljaku
omanikele (korteriühistud, lasteaiad jt) on koostatud mänguväljaku kavandamiseks, ohutuse tagamiseks ja hooldamiseks
põhjalikum juhend, kust leiab informatsiooni selle kohta, mida
mänguväljaku omanik peaks arvestama.[34]
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Põõsad takistavad kiikude turvaterritooriumi
avatust põikteedele. Taimed ei tohi olla
mürgised ja peavad olema võimalusel allergiat
mitte tekitavad.

PEHME LIIV

m

900–1300 m
m
m
0
0
13

AX 8%

LLE M
KALDTEE KA

LIUMÄGI

VALATUD TURVAALUS
900 mm
KIIGED
KÄSIPUU

Puud varjavad liivakasti
tuulte eest.

Trepi ülemine ning alumine
aste kontrastvärvides.
Käsipuud mõlemal poolel.
Astmete tõus MAX 150 mm.

KIIKLOOMAD
LIIVAKAST

KÄSIPUU

Väljaku materjaliks on
tihendatud kivituhk.

ASFALT

MIN 900 mm
600 mm

Rampide ülemised ning alumised
otsad kontrastvärvides. Käsipuud
mõlemal pool teed.

Kõiki kaasava mänguväljaku põhimõtteline lahendus.
Allikas: http://www.hel.fi/hki/HKR/fi/Helsinki+kaikille. Esteettömän ympäristön suunnitteluohjekortti 6/8. SuRaKuprojekti, 2004/2008
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Kui on paigaldatud isesulguv mehhanism, ei tohi selle sulgumise aeg olla lühem kui viis sekundit, et võimaldada sissepääs
ka ratastooli kasutajatele ning mitte vigastada mänguväljakule sisenevaid lapsi. Kui värav on raske, tuleb kasutada mehhanismi, mis automaatselt takistab selle kiiret sulgumist.
Juhul kui sissepääsudeks on pöördväravad või muud nendesarnased vahendid, tuleb esmalt hinnata, kas kiirabi
brigaadi või ratastooliga isikute sisenemine on võimaldatud.
See on eriti oluline juhul, kui tegemist on ainsa sissepääsuga
väljakule.

Piirete ja kaldteega ümbritsetud turvaline ja kaasav mänguväljak.
Pukk, M., Manhattan, New York, USA, 2009

Juhendi kohaselt ümbritsetakse turvaline mänguväljak piird
eaiaga, kuid see ei ole avaliku mänguväljaku kavandamise
tingimuseks. Värava laius peab olema vähemalt 90 cm, et sellest saaks läbi nii lapsevankri kui ratastooliga. Samuti ei tohi
teel olla takistusi, mis raskendaks nende sissesõitu. Värava
viimistlused peavad olema ümarad ja neil ei tohi esineda
teravaid servi. Lukustusmehhanism ja käepide ei tohiks olla
kõrgemal kui 85 cm.

Kaasava elukeskkonna juhendmaterjal

Pehmetest plaatidest aluskattega mänguväljak.
Levald, A., Kanuti park, Tallinn, 2011
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Ala ülesehitus peab olema loogiline. Otstarbekas on mänguväljak tsoneerida kolme eri vanuserühma arvestades. Need
vanuserühmad on: 6 kuud–23 kuud, 2–5 aastat, 5–12 aastat.
Mõistlik on planeerida mänguväljak nii, et väikesed lapsed
vanuses 6 kuud kuni 2 aastat, kes viibivad vanemate järelevalve all, oleksid suurematest lastest eraldatud. See välistaks
ootamatuid kokkupõrkeid ja jalgujäämist. Sinna alale võiks
ette näha päikese- ja tuulevarju. Keskmisele vanusegrupile
võiks planeerida enim atraktsioone, et arendada laste ühis
tegevust, mängu-, ronimis- ja tasakaaluoskusi. Pallimänguala
võiks ette näha mänguväljaku serva.

Tagada tuleb võimalikult mitmekülgne, ohutu ja maksi
maalselt laste mänguvajadustele vastav mänguvahendite
komplekt. Valides seadmeid mänguväljakule, tuleb meeles
pidada, et lapsi on erinevaid.
Mänguväljaku inventarielemendid peavad paiknema üksteisest mõistlikul kaugusel. Sobiv kahe elemendi vahe on 1,5 m,
mis võimaldab vabalt liikuda ratastooli kasutades. Et võimaldada võrdne ligipääs kõigile, peab ala olema ühes tasapinnas
ning korraliku drenaažiga. Mängualade juurde, mis nõuavad
erinevat kõrgust, tuleb ette näha ramp, mille kalle ei ületa 6o.
Nägemispuudega laste tarbeks tuleb rambi serv märgistada
kontrastse värviga, nt kollane.

Eri funktsiooniga alad (läbikäiguteed, mänguinventar, puhkus) kaetakse selgelt eristuvate katendite ning värvidega.
Teedel on soovitatav kasutada sõelmeid (peenkillustikku),
kiviparketti või asfalti. Standardis EVS-EN 1177:2008 on nõue,
et mänguväljakute seadmete all, kus lapsed mängivad kõrgemal kui 60 cm, peab olema sobiv pinnakate.
Tuleb arvestada, et ratastoolilapsele on liiv sobimatu pinnakattematerjal. Vajaliku pehmenduse tagab sünteetiliste
materjalide kasutamine, nt playtec. Standard lubab kuni ühe
meetrise kukkumiskõrguse puhul kasutada ka hästi hooldatud murukamarat. Istmed võiksid olla erineva kõrgusega,
et ratastoolis liikujal oleks võimalus neid kasutada. Valgustus peab olema piisav, kuid mitte ere ja arvestama lapse
silmakõrgust.
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Pehmetest plaatidest aluskattega mänguväljak.
Pukk, M., Brooklyn, New York. USA, 2009
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Kiiged
Kiikede, redelite jt liikuvate inventarielementide turvalisus
tuleb tagada. Ei tohi olla kukkumis- või otsakomistamisvõimalusi. Kiiged rajatakse mänguala äärde. Kiikedel ning karussellidel peavad olema turvarihmad ka täiskasvanule. Loomakujulistel vedrukiikedel peaksid olema selja- ja jalatoed.

Viidad ja sildid
Viidad ja sildid peaksid olema lihtsad ja kergelt äratuntavad,
soovitatavalt piltsümbolitena. Loetav kõrgus peaks jääma
vahemikku 120–140 cm.
Taimed, lõhnad, päikese- ja tuulevari
Hästi kujundatud maastik ja taimede ilu tagavad lastele
suurema mängurõõmu. Istutada tuleks puid, mis tagaksid
mänguväljaku kasutajatele varju ning pakuksid visuaalset
väärtust. Vältida tuleks mürgiseid, teravate okaste ja lehtedega taimi, mittesöödavaid, kuid atraktiivsete viljadega ning
allergilisi reaktsioone tekitavaid taimi.

Liumäed
Liumägi peaks olema 100 cm lai, et seda saaks koos lapsega
kasutada teda saatev täiskasvanu. Liumäe alumine osa peab
olema nii pikk, et hoog raugeb enne liumäelt eemaldumist.
Suunav katend peaks võimaldama leida tee tagasi liumäe
äärde.

Mänguväljakut planeerides tuleb meeles pidada, et lapsed
kasutavad mängudeks ka ümbruskonna puid ja põõsaid.
Loomulikku arengu- ja elukeskkonda peavad kuuluma erinevad looduslikud elemendid, et neid omastena tundma õppida.
Ametlike nõuete, keeldude ja ülepingutatud tõlgendustega ei
tohi mitte mingil juhul süvendada linnakeskkonnas tekkinud
võõrandumist loodusest. Kõige mõjusamad on asjakohased ja
õigeaegsed selgitused.

Liivakastid
Et liivakastis saaks mängida ka ratastoolis laps, peab liivakast
olema kõrgendusega ning selle alla tuleb ette näha jalaruum
50 cm kõrguselt. Liivakasti üks serv võiks olla kõrgusega alla
40 cm, et ratastoolis laps saaks minna liivakasti. Liivakasti
serv värvitakse kogu perimeetri ulatuses kontrastse värviga,
et nägemispuudega kasutaja näeks seda.
Mängumajad
Kõiki kaasava mänguväljaku mängumajja peab pääsema ka
ratastooliga.

Kaasava elukeskkonna juhendmaterjal

On oluline, et küsimused õues paikneva mängukoha osas
oleksid võimalikult paljude kohaliku kogukonna huvipooltega
eelnevalt läbi arutatud ja otsuseid tehakse arvestades nii
vanemaid kui nooremaid lapsi ja ümbruskonna elanikke.
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Vandalism mänguväljakutel toimub eriti siis, kui läheduses
ei ole teismelistele mõeldud ajaveetmise kohti. Seda tuleb
arvestada terviklahenduste koostamisel, planeerides maa-ala
mänguväljaku ümbruses ja püüdes leida lahenduse ka noorte
kohtumispaigale. Võimalik, et mõnikord piisab ülejäänud väljakust eraldatud mõne pingiga kohast või lihtsalt varjualusest,
et vähendada noorte kiusatust kasutada ja lõhkuda mänguväljaku seadmeid.

korralise põhiülevaatuse käigus (EVS-EN 1176-7). Hooldamise
ajakava ja ülevaatuse tulemuste alusel tuleb mänguväljak
korrastada.

Kindlasti ei ole täielikult võimalik välistada laste agressiooniilminguid mänguväljakul ning omavahelisi kaklusi. Seetõttu
oleks mõttekas planeerida mänguväljakule mitu väravat, et
vajaduse korral oleks lihtsam mänguväljakult lahkuda. Probleemiks võib osutuda grafiti. Solvavad kujutised tuleks kohe
eemaldada. Kahjutut ja kunstilist grafitit võiks samas säilitada, sest sellega ennetatakse ka edasisi sodimisi.
Pehmetest plaatidest aluskattega mänguväljak.

Mänguväljakute seadmete tarnija ja paigalduse läbiviija
tausta ei tohiks jätta kontrollimata. Mänguväljakule paigaldatava varustuse tellimusse tuleb seada tingimus, et see vastaks
standardile EVS-EN 1176:2008 ning mänguväljaku pinnakate
standardile EVS-EN 1177:2008. Seda tõendatakse sertifikaatide
või muude dokumentidega.

Pukk, M., Brooklyn, New York, USA, 2009

Ohutuse tagamiseks tuleb mänguväljakuid dokumenteeritud
korraldussüsteemi ja riskianalüüsi alusel pidevalt kontrollida
nii visuaalse tavaülevaatuse, töökindluse ülevaatuse kui ka
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Mitmekülgset kasutust võimaldav mänguvahend, millel võib ka istuda.
Pukk, M., Parc Diagonal Mar, Barcelona, Hispaania, 2006
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Hästi liigeldav (kõva, sile ning ääristatud) kalmistutee.
Levald, A., Notre-Dame kalmistu, Luksemburg, 2005

KALMISTUD

Sõidetavad liikumisteed ja rajad kalmistul.

Kalmistud on meie vananevas ühiskonnas üha olulisemad
kohad. Varem paikse rahva suuri elukoha- ja eluviisimuutusi
arvestades on kalmistukultuur tänapäeval muutuste keskel.

Linnades on kalmistud rohelised oaasid, mis pakuvad külastajatele rahustavat vaheldust igapäevasele tõtlikule elulaadile.
Enamikku kalmistutest külastatakse ka nende kultuuriväärtuse tõttu.

Levald, A., Inverness, Tomnahurich Cemeterey, Šotimaa, 2006

Kalmistud on avalikud rajatised, mille külastamine peab
olema võimalik kõigile elanikegruppidele, sh vanuritele ja liikumis- ning meelepuudega inimestele. Vanurid moodustavad
suurema osa meie kalmistute külastajatest ja seetõttu peavad
kalmistud olema võimalikult takistustevabad.
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Kõik algab juurdepääsust kalmistule, mis peab olema takistustevaba ja astmeteta. Kalmistud peavad olema ühistranspordiga hästi ligipääsetavad. Transpordivahendite valikul tuleb
neil ühisliinidel kasutajaskonna vajadusi eriliselt arvestada.
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Parklates peavad puudega inimeste parkimiskohad olema
võimalikult kalmistu sissepääsude lähedal, võimaluse korral
tuleks muuta mõned kalmistu peateed sõidetavaks.

probleeme piisava arvu kandjate leidmisega. Ka selle eelduseks on kalmistuteede läbitavus. Liikumisteede takistustevabaks muutmine soodustab ka kalmistu hooldustöid ning
kaudselt kompenseerib tehtavaid kulutusi. Kõigile kalmistu
külastajatele tervitatavaks vastutulekuks oleks haudade hooldamiseks vajalike vahendite kättesaadavus võimalikult kalmude lähedal. Sama kehtib ka veevõtukohtade ning jäätme
mahutite kohta.

Teave ja tähised kalmistu kohta peavad olema ühtses süsteemis. Kalmistuplaanid sissepääsude ja kabelite juures peavad
olema hästi nähtavad ning ka nägemispuudega inimesele
kasutatavad. Tervitatav on, kui kalmistu plaan on taktiilne
ning kombatava kirjaga. Oluline on kalmistukvartalite selge
tähistus ning kalmistu ülesehituse arusaadavus. Võimaluse korral tuleb kasutada taktiilseid pinnakattematerjale,
näiteks madalaid piirdeid ning suunavaid äärekive. Samuti
võib kalmistu siseteid eristada erivärviliste pinnakatete ja
nimesiltidega.
Teede kavandamisel tuleb arvestada ratastoolis liikujate vajadusi, seega peab teede miinimumlaius olema 1,2 meetrit. Teed
peavad olema võimalikult siledad, astmeteta, kõva ja tiheda
kattega ning sargakäru, lapsevankri, ratastooli ja rulaatoriga
läbitavad. Teed võivad olla ka hästi tihendatud siirdematerjalist, kuid oluline on teede drenaaž, sademevete ärajuhtimine
ning teede läbitavus iga ilmaga. Suureks abiks on teede ääristamine äärekividega, teede valgustatus ning istumisvõimalused kvartalitevaheliste teede ääres.
Kirstumatuste puhul tuleb Eesti kalmistutel soovitada
mujal laialt levinud sargakärude kasutamist, kuna sageli on
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5. 10. Määrused ja standardid
1. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 28. novembri
2002. a määrus nr 14 Nõuded liikumis-, nägemis- ja
kuulmispuudega inimeste liikumisvõimaluste tagamiseks
üldkasutatavates ehitistes
https://www.riigiteataja.ee/akt/226420?leiaKehtiv
2. EVS 843:2003 Linnatänavad
3. EVS-EN 13201-2:2007 Teevalgustus
4. EVS-EN 1176:2008
5. EVS-EN 1177:2008
6. Tallinna linna teevalgustusnormid, kinnitatud Tallinna
Linnavalitsuse 24.03.2004 määrusega 26
https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=9609
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5. 11. Huvitavat lugemist
1. Accessible Pedestrian Signals: AGuide to Best Practices. National

9. Gehl, J. Cities for People. 2010

Cooperative Highway Research Program. Document 117A
http://onlinepubs.trb.org/onlinepubs/nchrp/nchrp_w117a.pdf

10. Getrennte Querungsstellen/Querungsstellen mit differenzierter

Bordhöhe
http://www.dbsv.org/fileadmin/dbsvupload/Worddateien/
GFUV/Querungsstellen/Quer_2010_Getrennte-Querung.pdf

2. Barrierefrei bauen. Wohnen, arbeiten, einkaufen, unterwegs. Land

Salzburg, 2008
http://nullbarriere.de/barrierefrei-bauen-oenorm1600.htm

11. Guidance notes for the reduction of obtrusive light.

http://www.britastro.org/dark-skies/pdfs/ile.pdf

3. Barrierfreies Bauen für ALLE Menschen. Planungsgrundlagen. Stadt

Graz Stadtbaudirektion. Referat Barrierfreies Bauen. Graz, 2005
http://www.graz.at/cms/beitrag/10027121/421952/

12. Guidelines for public rights-of-way: provides best practices

recommendations.
http://www.access-board.gov/prowac/guide/PROWGuide.htm

4. Barrierfreies Bauen in Berlin

»» Handbuch “Barrierefreies Planen und Bauen in Berlin”

13. Projekti Helsingi kõigile materjalid

http://www.hel.fi/hki/hkr/fi/Helsinki+kaikille/K_sikirjasto+ja+julkaisut

Herausg.: Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, 2007
»» Barrier-Free Planning and Construction in
Berlin Principles and Examples (engl.)
»» Handbuch “Design for all – Öffentlicher Freiraum Berlin”
Herausg.: Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, 2010
5. CELMA Guide on obtrusive light.
http://www.celma.org/archives/temp/First_edition_
Celma_Guide_on_obtrusive_light.pdf

14. Hästiteostatud graafiline materjal

http://www.ciudadaccesible.cl/index.php?option=com_con
tent&view=article&id=22&Itemid=44

15. Inclusive Design for Getting Outdoors

http://www.idgo.ac.uk/about_idgo/index.htm

16. Lasten liikuntapaikkojen suunnittelu. Opetusministeriö

Liikuntapaikkajulkaisu no 83. Helsinki 2002
http://www.rakennustieto.fi/bin/get/id/5gv1OIZhk%3A5JUL4479?RANEget=/channels/public/www/rane/
fi/index/tuotteet/kirjat/omatuotanto

6. City of Toronto Accessibility Design Guidlines

http://www.toronto.ca/parks/pdf/engagement/
accessibility_guidelines.pdf

7. Delepierre, C. Slowing down? Why cities should decrease car speed and

17. Lehari, K., Tee viib ja viitab. Koht ja paik. EKA toimetised 8, Tallinn,

why they do not. With Lund, Malmö and Lille examples. Lund, 2008
http://www.lumes.lu.se/database/alumni/06.08/
thesis/Camille_Delepierre.pdf

2000, lk 44–52
http://www.eki.ee/km/place/pdf/KP1_06lehari.pdf
18. Leitfaden Unbehinderte Mobilität. Hessische Strassen- und

8. Ein Leitfaden für die Gestaltung städtischer Freiräume. 3.5 Aspekt

Verkehrsverwaltung. Heft 54. 2006
http://nullbarriere.de/leitfaden_unbehinderte_mobilitaet.htm

“Design for All”: Berücksichtigung der Bedürfnisse von Menschen mit
Behinderungen und aller anderen Nutzergruppen.
http://www.fh-erfurt.de/fhe/index.php?eID=tx_
nawsecuredl&u=0&file=fileadmin/Material/Institut/
Verkehr_Raum/Publikationen/Joint-Strategy-in-German.pdf&
t=1310727421&hash=026d2a1bbdc94250ef7ac6246f08ee59
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20. Levald, A. Linnahaljastuse planeerimisest. Kogumikus

29. Printz, D., Städtebau. Bd. 1, 2. Verlag W. Kohlhammer, 2. Aufl. 1983

Linnade haljastud ja nende kaitse. Teaduste Akadeemia
kirjastus. Tartu-Tallinn 2001 lk 24–32.

30. Sonn, E., Avalike alade kujundamine Euroopa Liidu nõuete

põhiselt liikumispuuetega inimestele Rõhu õppemaastiku
näitel. Magistritöö TTÜ Tartu Kolledž, Tartu, 2008

21. Levald, A. Tallinna haljastuse probleemid ja suundumused. – Rmt.:

Inimmõju Tallinna keskkonnale. III. Tallinn, 1996, lk. 16–23

31. SuRaKu-projekti 2004/2008, Esteettömän ympäristön

22. Levald, A. Linnamaastik ja haljastus. – Rmt.: Tallinna

suunnitteluohjeet 6/8, 6.2, 2008

üldplaneeringu koostamise põhimõtted. Tallinn, 1996

32. Zugänglichkeitsplan für die Stadt Erfurt (Takistustevaba liikumise

23. Liikuntapaikkarakentamisen suunta 2011. Opetusministeriön julkaisuja

arengukava.
http://www.fh-erfurt.de/fhe/index.php?eID=tx_
nawsecuredl&u=0&file=fileadmin/Material/Institut/
Verkehr_Raum/Publikationen/zugaenglichkeitsplan_v3.pdf&
t=1310727421&hash=904d0b9516e3e179fc75be152136b169

2008:45
http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/
Julkaisut/2008/liitteet/opm45.pdf?lang=fi
24. Lowland Path Construction. A Guide to Good Practice. Scottish Natural

33. Takistustevaba aiandusnäitus BUGA, 2007

Heritage, Scottish Enterprise and The Paths for All Partnership, 2001 –
Need ja teised juhendid vt:
http://www.pathsforall.org.uk/component/
option,com_docman/Itemid,69/gid,155/task,cat_view/

http://www.fh-erfurt.de/fhe/vur/metaprojektliste/2006/
buga-2007-staerken-schwaechen-analyse-und-handlungsoptionen/

34. Tallinna rohealade teemaplaneering, 2008

www.tallinn.ee/est/g6479s42710

25. Manual for Streets. Chartered Institution of Highways and

35. Terviserajad. Eesti Olümpiakomitee

Transportation (CIHT)
http://www2.dft.gov.uk/pgr/sustainable/manforstreets/

36. The Universal Design File: Designing for People of All Ages and Abilities

http://design-dev.ncsu.edu/openjournal/index.
php/redlab/article/viewFile/102/56

26. Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala puhkevõimaluste

teemaplaneering
http://www.tallinn.ee/est/ehitus/
Nomme-Mustamae-maastikukaitseala-puhkevoimaluste-planeerimine

37. Barjäärivaba planeerimist tutvustavaid materjale:

»» http://nullbarriere.de/
»» http://www.nullabsenkung.de/
»» Barrierefrei Städte bauen. Orientierungssysteme im

27. Pedestrian Access to Modern Roundabouts: Design and Operational

Issues for Pedestrians who are Blind
http://www.access-board.gov/research/roundabouts/bulletin.htm

öffentlichen Raum (Autoren: Nadine Metlitzky und Lutz
Engelhardt, 2009)
http://nullbarriere.de/barrierefreie-stadt.htm

28. Planungsleitfaden für die barrierfreie Gestaltung von

Wanderwegen. Institut für Verkehr und Raum der
fachhochschule Erfurt. Freistaat Thüringen, 2005
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»» Barrierefreiheit im öffentlichen Raum

43. Verhe, I., Rutl, M. Esteetön luontoliikunta. Opetusministeriö

http://www.unbehindertmobil.de/
»» Kohaupt, B. Die Sprache der Bodenindikatoren
http://www.unbehindertmobil.de/syntaxbodenbild1.pdf
»» Kohaupt, B. Planung von Wegesystemen im öffentlichen
Verkehrsraum
http://nullbarriere.de/files/pdf/wissenswert/
bautec2008/kohaupt_bautec2008_02_21.pdf
»» Kohaupt, B. Radwege im barrierefreien Verkehrsraum
http://www.unbehindertmobil.de/radwege3.pdf
»» Barrierefreiheit im Straßenraum
»» Bordsteine für getrennte Querungsstellen
http://nullbarriere.de/nl1149.pebueso-bordsteine.htm
»» Combiborde und Busborde
http://nullbarriere.de/nl1149.railbeton-busborde.htm
38. Thüringi ühistranspordi arendusprogramm, sh abivahendid
takistustevaba liikumise hindamiseks 2010
http://www.thueringen.de/de/tmblv/verkehr/
foerderung/oepnv/content.html

Liikuntapaikkajulkaisu no 93. Tampere, 2007.
44. Ühistransport – Hispaania, Madrid/Barcelona;varustus, SIMPLEXT

tekstiedastus
http://www.xn--diseoparatodos-tnb.es/es-es/
observatorio/Paginas/Buenaspracticas.aspx
http://www.xn--diseoparatodos-tnb.es/es-es/
observatorio/idi/Paginas/default.aspx
http://www.emtmadrid.es/Home/Accesibilidad/
Accesibilidad-en-el-autobus-(1).aspx
45. Žilaja sreda dlja invalida. Moskva Strojizdat, 1990

39. Turvaline mänguväljak. Juhend juhatajatele ja omanikele. Poola

Konkurentsi- ja Tarbijakaitse Amet, 2008
www.ohutus.ee/public/…/Juhend_manguvaljaku_omanikule.pdf
http://www.tja.ee/public/documents/Toostuohutus/
Ehitus/Manguvaljaku_omanikule.pdf
www.rospa.com/playsafety
40. Unbehindert mobil

http://www.unbehindertmobil.de/veroeffentlichungen.html

41. Universal Accessibility for External Areas, Open Spaces & Green Spaces.

HongKong
http://www.archsd.gov.hk/english/knowledge_sharing/ua2/index.html
42. Universal Accessibility. Best Practices and Guidelines. HongKong

http://www.archsd.gov.hk/english/knowledge_sharing/ua/content.html
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6. Ühiskondlikud hooned

Kaasava disaini põhimõtetega arvestamine peaks ideaalsel
juhul olema läbi mõeldud juba projekteerimise lähteülesande
staadiumis. Kaasava disaini tehnilisi lahendusi, mis väljenduvad kohandatava hoone arhitektuuris ja sisearhitektuuris,
tehnosüsteemides ja -võrkudes, krundisisestes rajatistes, teedel ja platsidel, kirjeldatakse hoone projektidokumentatsioonis. Hoone (ümber)projekteerimist korraldab peaprojekteerija,
kelle tegevus hõlmab kõiki projekteerimisega seotud eriosasid
ja kel on seetõttu parimad võimalused kaasava disaini printsiipide järgimise kontrollimiseks projekteerimisprotsessis.
Et üldjuhul on hoone peaprojekteerijaks arhitektuuribüroo
ja et peaprojekteerija vastutab ehitusprojekti terviklikkuse
ja projektiosade ühilduvuse eest, siis on ka kaasava disaini
printsiipide rakendamise tagamine põhiliselt peaprojekteerijast arhitekti ülesanne. Samas on oluline, et projekti Tellija
seab juba projekteerimise lähteülesandes eesmärgiks projekti
vastavuse kaasava disaini põhimõtetega.

tõukemehhanismiks olemasoleva ehituskehandi parendamises. Hoonete elueaks loetakse vahemikku 30 kuni 100 aastat,
seega peaks täna ehitatav või kohandatav hoone olema ajakohane ja mugav kasutada vähemalt ka aastal 2041, parimal
juhul ka aastal 2111.
Ka rahvusvahelises plaanis on meil mõistlik hea tava arvesse
võtta, et näiteks arvestada ÜRO Puuetega inimeste õiguste
konventsiooniga (Artikkel 9 – Juurdepääsetavus). See sätestab, et andmaks puuetega inimestele võimaluse iseseisvaks
eluks ja täielikuks osaluseks kõigis eluvaldkondades, rakendavad osalisriigid asjakohaseid abinõusid, millega puuetega
inimestele tagatakse teistega võrdsetel alustel juurdepääs
füüsilisele keskkonnale, transpordile, teabele ja suhtlusvahenditele, sealhulgas info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatele
ja -süsteemidele,ning avalikele rajatistele ja teenustele nii
linna- kui ka maapiirkondades. Neid abinõusid, mille raames
tehakse kindlaks ja kõrvaldatakse juurdepääsu raskendavad
ja tõkestavad asjaolud, kohaldatakse muu hulgas nii transpordile kui ehitistele, teedele ja muudele sise- ja välisrajatistele,
kaasa arvatud koolidele, eluasemetele, arstiabiasutustele ja
töökohtadele.

Suur osa hoonete kohandamisega seotud projekteerimis- ja
ehitustegevusest Eestis on tänu Euroopa Liidu direktiividele
keskendumas hoonete energiatõhususele.[1] Kaasava disaini
põhimõtetega arvestamise nõudeid on hea juurutada koostöös
energiatõhususe nõuetega, kuivõrd viimased on peamiseks
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6. 1. Kaasav disain ja nõuded avalikele hoonetele

Üldjuhul sisaldab projekt järgmisi osi:

Kaasava disaini põhimõtted on tavajuhul projekteerimisel
igati rakendatavad, kuivõrd nad pole kuidagi vastuolus ehitusprojektile esitatavate põhinõuetega, mille sätestab Ehitusseadus.[2] Selle seaduse kohaselt peab ehitusprojekt tagama
kohandatava hoone vastavuse seadusandlusega sätestatud
nõuetele, sh püsivuse, tuleohutuse, hügieenilisuse ja tervislikkuse (sh mürakaitse), keskkonnasõbralikkuse, kasutamisohutuse, energiasäästlikkuse ja ka vastavuse Tellija nõuetele.
Hoone projekt hõlmab harilikult nii kohandatavat hoonet
kui ka krunti, mis võimaldab projekteerimise käigus läbivalt
rakendada kaasava disaini põhimõtteid.

• arhitektuur
»» AR – arhitektuur;
»» SA – sisearhitektuur;
»» AS – asendiplaan; tuleohutus;
• konstruktiivne osa
»» K – konstruktsioon;
• eriosad
»» KV – küte- ja ventilatsioon +
jahutus ja soojusvarustus;
»» VK – veevarustus- ja kanalisatsioon;
»» E – elektripaigaldis (tugevvool,
nõrkvool, automaatika);
»» G – gaasivarustus.
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Seega on peaprojekteerijal nii õigus kui ka kohustus jälgida, et
kaasava disaini põhimõtteid arvestataks kogu territooriumi
ulatuses, alates krundile pääsust (värav, postkastid jms),
haljastusest ja heakorrast (jäätmekäitlus) kuni hoonesiseste
ruumilahendusteni (sh detailid, nt lukustussüsteemid jne).

Üldkasutatavas (avalikus) hoones osutatakse avalikkusele
administratiivseid, juriidilisi, sotsiaalseid või muid samaväärseid teenuseid või viiakse läbi vaimulikke talitusi.
Üldkasutatavates hoonetes saab avalikkusele pakkuda:
• side-, liiklus- või parkimisteenuseid;

Hoone projektdokumentatsiooni koosseisu ja projekteerimisetappe reguleeriv standard [3] kirjeldab hoone ehitusprojekti ja
selle üksikute osade ning staadiumide soovituslikku mahtu,
mis jätab peaprojekteerijale hea võimaluse integreerida kaasava disaini põhimõtted terviklahendusse. See ei tähenda
projekteerijale ilmtingimata suuremat töömahtu, vaid tähelepanu osutamist kaasava disaini põhimõtetele asendiplaanilisest lahendusest kuni eriosade sõlmede ja detailsete tehniliste
lahendusteni.

• kunsti- või teisi kultuuriteenuseid;
• spordi-, liikumis-, hobi-, puhkuse- või
muid samaväärseid teenuseid;
• kaubandusteenuseid;
• panga-, majutus- või toitlustusteenust.

[4]

Muinsuskaitseseadusega korraldatakse Eestis nii mälestiste
kui muinsuskaitsealade arendamist. Mälestise omanik või valdaja vastutab mälestise säilimise eest ja on kohustatud mälestist hooldama. Sealjuures peab omanik tagama, et mälestise
juurde on igaühel vaba juurdepääs päikesetõusust loojanguni.
Juurdepääsu võib piirata vaid juhul, kui see ohustab mälestise
säilimist. Kaasava disaini põhimõtete järgimine niisuguse
vaba juurdepääsu tagamiseks hea ehitustava raames ja vastavalt kehtivale korrale [5] on seega kahtlemata ka järelevalveorgani prioriteet.
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• Avalikeks hooneteks on ka haiglad, tervishoiu- või
hooldeasutused või nende asutuste oote-, vastuvõtuja külastusruumid, õppeasutused, kogunemiskohad
või -ruumid ja üldkasutatavad rajatised.
Kaasava disaini seisukohalt ei pöörata tähelepanu mitte ainult
sellele, et ruumid oleksid sihtgrupile (kõigile) kättesaadavad
ja hoone tervikuna ligipääsetav, vaid et ka teenused oleksid
reaalsuses sihtgrupile (kõigile) kättesaadavad.
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Sissepääsud
Sissepääsude ja liikumisteede puhul tuleb kindlasti silmas
pidada, et peasissepääs oleks projekteeritud ja ehitatud nii, et
see oleks mõeldud kõikidele hoonet kasutavatele inimestele –
pole vaja eraldi sissepääsu erivajadusega kasutajale, vaid kõik
külastajad peaksid saama kasutada sama sissepääsu.

• Sissepääs peab olema lihtne ja loogiline ka
lapsevankriga liikujale – uste avanemisel tuleb
arvestada, et vankri lükkamine nõuab mõlemat kätt.
• Sissepääsude kohale tuleb – meie ilmastikutingimusi
silmas pidades – ette näha varikatus, mis algab kõrgusest
2750 mm, kuigi 3555 mm on vajalik päästesõidukitele
ja 2895 mm inva-abiks kohandatud minibussidele.

≥ 1500 mm

1200 mm

≥ 2000 mm

≥ 700 mm

Varikatus

Eero ruumivajadus uksest sisenemisel.
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Liftišahtita tõstuk ja välistrepp varikatuse all.
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• Hoone sissepääsutasandini peab olema tagatud
astmeteta tõus pandusega või tõstukiga.
Sisenemisala peab olema ühtlaselt ja hästi
valgustatud ning üldjuhul katusega kaetud.

1500 mm

Pandus

Parkimiskoha märgistus

810 mm

• Hoone sissepääsu esine pind peab olema
horisontaalne ning avatud ukse korral vaba
ruumiga 1500 × 1500 mm nii liikumisabivahendiga
pööramiseks kui ukse avamiseks.
5300 mm

• Tuulekoja sügavus avatud uste vahel peab olema
vähemalt 1500 mm – soovituslikult 2135 mm –
ja laius ühesuunalisel liikumisel 1200 mm.
• Jalarestid ei tohi põhjustada ratastooli rataste,
keppide ega karkude takerdumist. Võimaluse korral
kasutada ruudu- või rombikujulise seotisega reste.
Mida tihedam rest, seda paremini läbitav.

4420 mm

4420 mm

Eero ruumivajadus parkimisel.

• Sissepääsud fuajeesse või vestibüüli peavad
olema piisavalt avarad, nii et seal oleks lisaks
ratastooli, lapsevankri vmt hoiuruumile
puhke- ja ootevõimalusi ka saatjale.

• 20 mm või kõrgemad lävepakud on probleemiks
praktiliselt kõikidele erivajadustega kasutajatele.
Ka uksepiidad tuleb võimaluse korral süvistada,
kuna nad võivad liikumist takistada.

• Jalapuhastusmattide puhul jälgida nende
harjaste pikkust ja materjali: mida pikemad
harjased, seda raskemini läbitavad.

• Parema nähtavuse tagab seinapinnaga
kontrastses toonis uksepiit.
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253

Ühiskondlikud hooned

• Sissepääsude juures paiknevad trepikäsipuud
peavad asetsema mõlemal pool. Eakatele
on abiks ka käsipuu koridori seinal.

Uksed ja tähistus
Parimaks lahenduseks on automaatsed liug- või kahele poole
lahti käivad lükanduksed, kus fotosilm on reguleeritud ka
nii lapsi kui ka ratastoolis istujaid tuvastama. Liiga aeglaselt
avanevate automaatsete uste puhul võib ratastoolis liiklejal
jalg uksele ette jääda. Pendel- ja pöörduste kasutamine ratastoolikasutaja liikumisteel on keelatud. Selline sissepääs peab
olema dubleeritud 900 mm laiuse tavauksega.

• Majajuht ja infolaud (administraator) peaksid paiknema
võimalikult sissepääsu lähedal. Peasissepääsu juures
peaks olema kõigile ligipääsetav ja mugavalt kasutatav
telefoniühenduse võimalus, et vajadusel abi kutsuda jmt.
• Rohke kasutusega koridoride jt kulglate laius
peaks olema min 1100 mm, pöördekohtades
diameetriga 1600 m – viimased on ühtlasi
puhkekohad ratastoolis liikujale, seega peaksid
nad paiknema minimaalselt iga 20 m tagant.

• Uksed peavad üldjuhul olema lävepakkudeta.
Kui teatud ehituslikud nõuded nõuavad lävepaku
olemasolu, siis selle kõrgus ei tohi olla üle 20 mm.
• Ukseklaasid peavad olema ohutud, vältimaks
purunemisel ohtlikke suuri klaasikilde. Täisklaasuksi
võib ette näha ainult koos automaatavajatega.

• Kus ratastool, käru või muu vahend on kõrvuti saatjaga,
on vaba käigutee laius 1200 mm. Kus kaks ratastooli,
käru või vankrit peavad teineteisest mööda pääsema,
peab käigutee vaba laius olema vähemalt 1675 mm.

• Täisklaasuksed ja suured klaaspinnad peavad
olema silmapaistvalt markeeritud – märgistus
peaks paiknema silmade kõrgusel, nt hea tava
kohaselt 1500 mm kõrgusel põrandast

• Turvaväravate minimaalne vaba läbipääsu
laius peab olema 900 mm. Mööbel, inventar,
valgustus ja muu atribuutika ei tohi paikneda
liikumisteel ega takistada ligipääsetavust.
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• Uksed peavad avanema ja sulguma kergelt või
automaatselt. Käsitsi avatavat ust peab saama
avada kergelt ühe käega. Uste avamisel ei peaks
olema vaja rakendada jõudu üle 20 N (2,04 kg).
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• Uste automaatse avanemise nupud ja kaardilugejad
peavad olema põrandapinnast 850 mm kõrgusel (Kanada
normi järgi 1000–1100 mm) ja ukseavast vähemalt 1500
mm (Kanada normi kohaselt 1200 mm) kaugusel.
1500 mm

• Uksed peavad avanema evakuatsiooni
suunas, avanemine vähemalt 90°.

150 mm

• Ukse vaba käigulaius (ukse piida valendlaius, kahe
poolega ukse käigupoolne valendlaius ning lükandja liugukse valendlaius) peab olema vähemalt 800
mm, ukse vaba kõrgus vähemalt 2100 mm.

600 mm

900 mm

300 mm
1200 mm

• Hoone vähemalt poolte sissepääsude ukse laius
ja vaba käigutee peab olema min 915 mm.

1200 mm

• Koridori otsauks tuleb nihutada teljelt võimalikult
kõrvale. Koridori külgseinas olev uks peab olema
otsaseinast vähemalt 600 mm kaugusel.

1200 mm

• Fotoelemendi abil või tellitult avaneva ukse ees
peab olema ohutuse tagamiseks küllaldaselt vaba
ruumi. Tellitult avanevate uste lahtiolek peab olema
küllaldase ajavaruga või tellimisel reguleeritav.

1200 mm

150 mm

Eero ruumivajadus uste kasutamisel.
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• Käsitsi avatava tiibukse ees ja taga
peab olema vajalik vaba ruum.

Pandused
Pandus on kaldtee, mida kasutatakse ühendusteena eri tasapindade vahel, sealhulgas hoonetesse pääsemiseks.

• Ukse enda järel sulgemiseks peab selle siseküljel olema
käsipuu või käepide, mis asub põrandast 900–1100
mm kõrgusel. Käsipuu või käepide tuleb kinnitada
ukse hingedepoolsest servast 200 mm kaugusele.

• Kaldteede mõõdud ja kattematerjal peavad võimaldama
selle hooldust talvisel ajal – pandus ei tohi muutuda
libedaks, samas ei tohi ka olla üleliia krobeline.

• Ukseluku ja lingi kõrgus põrandast peab olema
vahemikus 760 mm ja 1065 mm. Kaldtee suunas
avanevate uste puhul tuleb jälgida, et vahemademel oleks
ratastooli jaoks ruumi. Ukse piirdelauad või ukselehe
ääred tuleb värvida ukselehest erinevas ja eredas toonis.

• Sissepääsude juures tuleb vältida metallist lävepakke,
mis võivad muutuda libedaks ja seeläbi ohtlikuks.

• Avalikes hoonetes (nt õppeasutused), kus seintes
on palju uksi, tuleb tähelepanu pöörata nende
märgistusele, nii et oleks tagatud vajalik kontrastsus.

• Keerdpanduse laiused on samad, ent täispöörde
puhul ei tohi laius olla alla 3,0 m. Pandused ei tohi
mitte mingil juhul olla kahekaldelised (pikikalde
ja põikikaldega). Panduse pikikalde puhul kuni 5%
(1:20) ei ole vahetasandeid (puhkemademeid) vaja.

• Ühesuunalise liiklusega panduse minimaalne
laius on 1,0 m, kahesuunalisel 1,8 m.

• Uksenumbrid ei pea ilmtingimata olema Braille’ kirjas,
kuid võiksid olla suured ja kontrastsed ja ka kergelt
reljeefsed, nii et käega katsudes on number arusaadav.

• Käsipuud on vajalikud siseruumides mõlemal pool
ning väljas juhul, kui panduse pealispinna kõrgus
erineb ümbruse tasapinnast. Pandus peab olema
piiratud vähemalt 70 mm kõrguse äärisega.

• Evakuatsiooniteel paiknev vm automaatse
turvalukustusega uks peab olema varustatud
hädaabinupu või helistamisvõimalusega, mis
on ligipääsetav ja hõlpsalt kasutatav.
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m

ehk ≤8%

≥ 300 mm
≥ 300 mm
≥ 300 mm

≥300 mm

≥ 300 mm

900 mm
700 mm

900 mm
700 mm

700 mm
Panduse kalle 1:20 ehk ≤5%

Panduse kalle >8%

Panduse kalle >8%

Panduse kalle 1:20 ehk ≤5%

≥ 300 mm
≥ 300 mm

≥ 300 mm

≥ 300 mm

≤ 6000 mm
≥ 2000 mm

Panduse kalle 1:12,5 ehk ≤8%
≤ 6000 mm

≥ 2000 mm

≤ 6000 mm

Tasapinnaline
puhkekoht

Panduse kalle 1:12,5 ≤
ehk
≤8%mm
6000
Panduse kalle 1:12,5 ehk ≤8%

Panduse
kalle
1:12,5 ehk
≤8%
Tasapinnaline
Pandused
kaldega 1:20 ehk 5% ja 1:12,5
ehk 8%,
vahemade.
Pikiprofiilid
käsipuuga, mõõdud. Põikikalle pole pandustel lubatud.
puhkekoht
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≥ 2000 mm

Tasapinnaline
puhkekoht

• Kui panduse pikikalle on kuni 6%, on sirgpanduse puhul
vajalik vähemalt 1,5 m (soovitatav 2,0 m) pikkune ja
keerdpanduse puhul vähemalt 2,0 m (soovitatav 2,5 m)
pikkune puhkemade kõrgustel kuni 480 mm, 960 mm
jne iga kuni 6,0 m pikkuse (projektsioonis) teelõigu järel.

• Kaldtee peab olema mõõdus; ta ei tohi olla libe,
samas mitte krobeline, käsipuu peab olema kahel
tasapinnal 600(–800) mm ja 900(–1100) mm.

Liftid
Lifti ukse ees peab olema vaba ruumi vähemalt 1500 × 1500
mm ja 2× liftikabiini sügavus, kui liftid paiknevad vastakuti.
Liftikabiini ukseava peab olema 900 mm.

• Keerdpanduse mademe pikkus mõõdetakse siseküljelt.
Käsipuud peavad jätkuma katkematult panduse mõlemal
poolel ka puhkemademetel nii siseruumides kui väljas
• Panduse pikikalle võib olla kuni 6%, järsema kaldega
pandus on üldjuhul keelatud. Rekonstrueeritavate ja
restaureeritavate hoonete puhul võib panduse kalle
erandjuhtudel olla 8–10%, kui teisiti ei ole võimalik
ehitist kohaldada ligipääsetavaks ka vaegliiklejale

Liftikabiini sisemõõdud A – laius ja B – sügavus:
Sõidulift:
• A × B vähemalt 1100 mm × 1400 mm;
»» 8 inimest, nominaalkaal 630 kg
• A × B vähemalt 1350 mm × 1400 mm; *
»» 10 inimest, nominaalkaal 800 kg

• Trepi või järsakuga külgnev pandus tuleb neist eraldada
alumise käsipuuni ulatuva tiheda varb- või võrkpiirdega.

• A × B vähemalt 1600 mm × 1400 mm; *
»» 13 inimest, nominaalkaal 1000 kg.

• Panduse kohal peab olema vaba kõrgust 2,3 m.
Pandus peab olema kõva ja kareda pealispinnaga,
mis märgudes ei tohi muutuda libedaks.

Kauplusekülastajate ja kauba lift:
• A × B vähemalt 1100 mm × 2100 mm; *
»» nominaalkaal 1000 kg.

• Nii siseruumides kui ka väljas peab pandus
värvitoonilt erinema tasapinnalisest teeosast.

* Soovitav ratastooli pööramisvõimaluse pärast
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Invalift (püstlift):
• A × B vähemalt 900 mm × 1400 mm;
• A × B vähemalt 1400 mm × 1400 mm, kui käiguavad
paiknevad kõrvuti asetsevates seintes. Lifti
seiskumistäpsus peab olema ±20 mm, soovitav
±5–10 mm – lift peab avanema võimalikult
samas tasapinnas korruse põrandaga.

1030 mm

1400 mm

1065 mm

• Lifti kutsungi- ja juhtimisnupud peavad paiknema
vertikaaltasapinnas liftikabiini põrandast
900–1200 mm kõrgusel. Vähemalt üks hoone
liftidest peaks olema platvormiga 1725 mm ×
2285 mm (kanderaami kasutamise võimalus
hoonetes, kus on seda vaja ette näha).

760 mm

m

900 m

1100 mm

Õigel kõrgusel liftinuppe on ka Eerol mugav vajutada.

• Järjest levinumaks hakkab muutuma liftide
varustamine korruste häälteavitusega.

Eskalaatorid ja trepironijad
Eskalaator ei lahenda kõigi jaoks probleemi korruste vahel
liikumiseks – lisaks käsipuudega varustatud trepile ja eskalaatorile tuleb täiendavalt ette näha lift (või tõstuk). Liftini jõudmine peab toimuma sujuvalt tänavatasapinnas, nii et liikumist ei takista põrandate kõrguste erinevused ega lävepakud.
Invanõuetele vastav lift peab olema kasutatav ilma spetsiaalse
administraatori või turvatöötaja kutsumiseta.

• Liftis võiks parema nähtavuse tagamiseks ja
sujuvamaks manööverdamiseks olla tagaseinas
kumerpeegel. Liftiesine ruum peab olema piisava
valgustusega. Nõudeid märgistusele ja infoedastusele
on täpsemalt käsitletud kommunikatsiooni peatükis.
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180 mm
MAX

60–90°

1980 mm
MIN

Visuaalne
kontrast

Ala, mida tuleks piirata

Kui astme esiservad on kontrastselt erksavärvilised, on ka Elvil julgem trepist alla tulla. Ei valge kepi ega koeraga liikudes ei taju Kristiina trepi olemasolu
ning võib pea valusasti ära lüüa.
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• Trepironija vajab orienteeruvalt 1,7 m laiust ruumi
ja ratastooli jaoks 1,7 m raadiust, kusjuures täpsed
mõõdud olenevad konkreetsest trepironijast

• Treppide puhul on oluline, et trepiastmed,
-tõusud ja -mademed on igal jooksul samade
mõõtmetega – eriti oluline on astmete kõrguse täpse
samasuse järgimine, et vältida komistamist.

Trepid
• Ühel tõusul ei tohi trepiastmeid olla vähem kui kolm.
Kuni kolme trepiastmega tõusul peab trepiastmete pind
värvitoonilt erinema tasapinnast või trepi esimene ja
viimane aste olema markeeritud 50–80 mm laiuste
optiliselt kontrastsete vöötidega astme kogupikkuses.

• Vaegnägijate jaoks tuleb trepiääred viimistleda
kollases värvitoonis – trepid nõuavad kontrastsust,
et trepiastmed oleksid eristatavad.
• Kaubanduskeskustes jt ühiskondlikes hoonetes
tuleks treppide ette paigutada taktiilsed
hoiatusribad (plaadid); võimalusel näha ette
ka taktiilsete juhtliistude kasutamine.

• Siseruumide treppide ja kaetud välistreppide trepiastme
vähim sügavus on 300 mm ja suurim kõrgus 160 mm,
lahtistel välistreppidel vastavalt 400 mm ja 130 mm.

• Karedamast materjalist (materjal, mille
puhul inimene tunnetab jalaga trepi serva)
trepiäär, mis takistab libisemist, on mugav
igaühele, eeskätt vanemale inimesele.

• Trepiastmed peavad olema kinnised, ninadeta,
tasased ja kareda pealispinnaga ning trepi avatud
küljelt 2 cm kõrguste põskedega, vältimaks
jala, kepi või kargu libisemist külgsuunas.
• Eelistada tuleb täisnurkse profiiliga astmeid.

• Katkematult ka trepimademel jätkuv käsipuu
on vajalik nii siseruumides paiknevate treppide
kui ka välistreppide mõlemal poolel.

• Ühe korrusekõrguse vahel soovitatakse vaid
üht trepimadet. Trepimademe kohal peab
olema vaba kõrgust vähemalt 2,3 m.

• Trepi käsipuu peab olema trepi pikkune mõlemal pool
treppi, mis annab valikuvõimaluse liikuda inimvoolu
suunas (mitte takistada teisi vastuvoolu liikudes).
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• Käsipuud peavad kindlasti olema kahel kõrgusel –
600(–800) mm ja 900(–1100) mm (Eestis kehtiva normi
kohaselt peab käsipuu kõrgus astme keskelt olema 900
mm, lastele mõeldud käsipuu kõrgus 600–700 mm).

Valgustus
Oluline on tagada ruumide võimalikult ühtlane piisav valgustus. Valgustid ei tohi pimestada, räigus peab jääma normide
piiridesse, nii et ka vaegnägijatel on ohutum ruumides liikuda.
Valgus kogu spektri ulatuses peab aitama info- ja värviedastusele kaasa.

• Käsipuu vaba kaugus võimalikust seinast või
kinnisest piirdest on vähemalt 45 mm.

• Valgustuse projekteerimisel tuleb arvestada
kohtvalgustite vajadust erinevate tasapindade
valgustamiseks, töölaudadel ja kohtadel
on lisaks vajalik kohtvalgusti.

• Trepivõre/barjääri pulkade maksimaalne
vahekaugus on 110 mm.
• Käsipuu peab ulatuma mõlemas suunas üle
panduse kaldeosa ning üle trepi esimese ja
viimase astme tõusu vähemalt 400–500 mm.

• Vältida tuleb ülevalgustamist ehk räiget valgustust,
mis väsitab silma; kasutada võimaluse korral
peegelduvat valgust, samas vältida üleliia
kontrastseid või pimestavaid peegeldusi.

• Käsipuu otsad peavad olema takerdumise vältimiseks
painutatud allapoole ja kinnitatud kas põranda
külge või ühendatud madalamal asuva käsipuuga.

• Töökeskkonnas kasutada erinevaid valgusallikaid
töö- ja puhketsoonis, mis võimaldab luua teistsuguse
meeleolu. Kasutada tuleks päevavalgusele võimalikult
sarnast valgussoojusspektrit (soe spekter väsitab).

• Käsipuu peab olema ümara või ristkülikukujulise
profiiliga; ümarprofiili läbimõõt 30–40 mm ja
ristkülikukujulise profiili paksus 25–30 mm
ning soovitav ümbermõõt 120–180 mm.
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• Evakuatsioonivalgustuse piirnorm on
käiguteel 100 lx, mujal 50 lx.

Vastavalt Eestis kehtivale valgustusstandardile EVS-EN 124641:2003 “Valgus ja valgustus, Töökohavalgustus” on:
• koolide klassiruumides valgustustiheduse normiks 300
lx tööpinnal (laua kõrgus, millel on nägemisülesande
sooritamiseks vajalik töövahend, punkt 6.2.1, lk 36);

• Infoviitade, hädaabitelefonide, teeninduspindade
jmt valgustus ei tohi olla alla 200 lx.
• Reisijaamades peab ooteplatvormi
valgustus olema min 100 lx.

• täiskasvanutele on kehtestatud vastavaks
valgustustiheduse normiks 500 lx tööpinnal (p. 6.2.2).

• Evakuatsiooniplaanide ja muu hädaabi-info valgustus
peab jälgima hoonete tuleohutus- ja turvanõudeid.

Mõlemal juhul kehtib märge, et valgustus peab olema reguleeritav. Üldiselt vajavad 20-aastased sama nägemisülesande
sooritamiseks kolm korda väiksemat valgustustihedust kui
60-aastased. Samas on ka kindlaks tehtud, et alati pole see nii
– inimese nägemisvajadused on väga individuaalsed.

• Päevavalgus peab kaasa aitama ruumide
sujuvale ja mugavale kasutamisele – nii
nagu kunstvalgusegi puhul, vältida üleliia
kontrastseid ja silmipimestavaid peegeldusi.

Täiendavalt võib lähtuda EV valitsuse määrusest nr 176/ 14.
juunist 2007 töökohale esitatavatest töötervishoiu ja tööohutuse nõuetest (§8), samuti töökoha valgustuse osas standardist EVS-EN 12464-1:2003.

Aknad
• Aknad peaksid paiknema sellisel kõrgusel, et neist ka
istudes välja näeb – aknalaua max kõrgus 760 mm.

• Vajaduse korral tuleb töökoha valgustust suurendada
vastavalt töötaja eale või terviseseisundile.

• Akende avamiseks vajalikud lingid jt mehhanismid
ei tohi paikneda kõrgemal kui 1065 mm.

• Treppide, panduste, astmete ja eskalaatorite
servad peavad olema küllaldaselt valgustatud,
et võimaldada nende ohutu kasutus.
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Akustika
Tähelepanu tuleb pöörata ruumide akustikale, et need ei oleks
lärmakad – juhul kui vaegnägijal reljeefset orientiiri ei ole,
kaotab liigne müra tema jaoks ainsagi võimaluse – audioorientiiri. Arhitektuurses lahenduses kasutada müra vähendamise
võtteid ja audioinfot võimalikult vähe moonutavaid lahendusi
(nt võlvid kipuvad helilainete levikut moonutama).

käiakse jalatsiteta (ujulad) või jalatsitega ning mis on kokkupuutes veega või millele satub vett ja muid vedelikke, ei tohi
olla libedad.
Põrandakattematerjalide valikul tuleb arvestada järgmisi
parameetreid:
Vastavalt DIN 51130 “R9”: nurk 3°–10°.

• Siseruumis kasutada akustilisi siseviimistlusmaterjale,
nagu akustilised laed, seinapaneelid, tekstiilid.

• Põrandakatte klassifikatsioon vastavalt DIN 51097:
»» A nurk kuni 12°:

• Koosolekuruumides ei tohi valgustuse timmer *-lülitus
segada raadiolaineid (kuuldeaparaatide toimimist).

»» B nurk kuni 18°;
»» C nurk kuni 24°.

• Kõlarite ette ei tohi paigutada heli levikut
takistavaid seadmeid ega mööblit.

Vaegnägijat aitab ruumis orienteeruda maas olev liist, mis
annab märku teede hargnemisest või ukse asukohast. Liist
peaks viima ka infopunkti juurde, kust saab abi küsida. Liist
peab asetsema maas nii, et vaegnägija või pime ei saaks pihta
koridori avanevate ustega ega komistaks nendele.

Põrandad
Põrandakate ühiskasutatavates ruumides peab olema sobiv
kõndimiseks kõigile – libisemiskindel, aluspõranda külge
tugevasti kinnitatud ega tohi tekitada staatilisi elektrilaenguid. Kaubanduskeskuste põrandakattematerjal ei tohi olla
libe, libedus on probleemiks eriti talvel. Põrandapinnad, kus

Madalad orientiirliistud põrandal, mida tunnetab nii jalatalla
kui valge kepiga, ei takista ka ratastooli. Põrandate hooldusel
tuleb kasutada selliseid vahendeid ja metoodikat, et need ei
halvendaks pindade edasist kasutamist eri sihtrühmade poolt
(vahad jt hooldusvahendid ei muudaks pindu libedaks, üleliia
peegeldavaks jne).

* Reguleeritava valgustugevusega lüliti (timmer) tekitab liigse elektromagnetvälja,
mis kiirgub edasi ka elektrijuhtmetelt ja lambilt.
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Sisustus
• Püsimööbli, sisseseade, aparatuuri vms
kättesaadavus ja sellest möödumine planeeritakse
vastavalt pinnavajadusele liikumiseks
siseruumides ja hoonesisesel liikumisteel.

• Peeglid peavad algama kõige rohkem 900 mm kõrgusel
põrandast, alternatiivina võib kasutada kaldpeeglit.
Soovituslik peegli paiknemise kõrgus on vahemikus 600
mm kuni 1850 mm, mille ees ruumi 900 mm × 1400 mm.
• Hooneautomaatika lülitid (valgustus, hädaabi,
termostaadid jne) ei tohi paikneda kõrgemal
kui 1200 mm. Näiteks ka elektripistikud ja
võrgukaabli pesad peavad olema kättesaadavad
ratastoolis olevale inimesele.

• Joogiautomaadid ja joogiveekraanid, mis on mõeldud
kõigile kasutamiseks, peavad paiknema ligipääsetavas
asukohas ja olema sobival kõrgusel, mis arvestab
nii laste, eakate kui ka ratastoolis liikujatega.
• Ooteruumide istmed on tihti liiga madalad
– eakatele sobivad kõrgemad istmed.

Sisekliima, küte, jahutus ja ventilatsioon
Sisekliima hõlmab õhku ja suuremaid õhukeskkonna näitajaid. Hea sisekliima vähendab haigusi, tagab mugavustunde
ja soodustab tööjõudlust. Sisekliima määravad järgmised
tegurid:

• Ooteruumide lauad ei tohi paikneda madalamal
kui 510 mm ega kõrgemal kui 785 mm, muud
lauad ja töötasapinnad (kohvikus jm) jätavad
jalgadele ruumi min 700 mm (kõrgus) × 760 mm
(laius tugede vahel) × 250 mm (sügavus).

•
•
•
•
•
•
•

• 5–10% hoiukappidest peavad paiknema kõrguse
vahemikus 460 mm kuni 1220 mm, mugavaks
kasutamiseks soovitatavalt kõrgusel 915–1065 mm.
• Pagasi alused (nt reisipagasi nn karussellid)
ei tohi paikneda kõrgemal kui 460 mm.
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õhutemperatuur;
kiirguspindade temperatuur;
õhu suhteline niiskus;
õhu liikumise kiirus;
õhu puhtus;
müratase ja valgustatus.
Mõju avaldavad ka näiteks inimese liikumise aktiivsus,
riietus, sugu ja vanus.
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Olemasolevate hoonete sisekliima on vastavalt hoonete energiatõhususe lähteparameetrite määramise standardile (EVSEN 15251:2007) jagatud 4 klassi. Hoonete projekteerimisel, ehitamisel ja rekonstrueerimisel tuleks olenevalt lähteülesandest
lähtuda standardi esimesest või teisest sisekliima klassist.
Esimene sisekliima klass on soovitatav ruumides, kus viibivad väga tundlikud, nõrga tervisega ja erinõuetega inimesed,
nagu puudega inimesed, haiged, väga väikesed lapsed ning
eakad inimesed. Kvaliteetne sisekliima on väga oluline allergikutele, see loob eeldused normaalseks eluoluks.

inimestel esineb tihti sensoorika häireid, mille tulemusena
nad ei pruugi tunda ruumi tegelikku temperatuuri – kui
ruumi siseõhu temperatuur on kas liiga kõrge või liiga madal,
võivad neil tekkida hüpotermia või dehüdratsiooni nähud.

Soovitusliku sisetemperatuuri vahemiku leidmisel on võimalik lähtuda erinevatest standarditest ja määrustest. Eluruumidele esitatavate nõuete (VV määrus nr 38) kohaselt peab
õhutemperatuur eluruumis olema optimaalne, looma inimesele hubase soojatunde ning aitama kaasa tervisliku ja nõuetekohase sisekliima tekkimisele ja püsimisele.

Inimeste hinnangut sisekliima kvaliteedile mõjutab ka õhu
liikumise kiirus ruumis. Talveperioodil tekitab liiga suur
õhukiirus tuuletõmmet, seevastu suvel aitab suurem kiirus
mugavustunnet parandada. Külmal aastaajal on lubatud õhu
liikumise kiiruseks kuni 0,21 m/s (projekteerimiskriteeriumi
CR 1752 C-tase).

Vastavalt sisekliima lähteparameetrite standardile peab
siseõhu temperatuur jääma vahemikku 20–25 °C. Operatiivne
temperatuur peab jääma vahemikku 20–26 °C. Siseõhu suhtelineniiskus peaks jääma vahemikku 25–60%. Süsteemid peaksid olema projekteeritud ja välja ehitatud nii, et nad arvestaksid vereringehäiretega, mis inimestel eriti vanemas eas võivad
esineda. Liikumiseks abivahendite kasutajatel ja vanematel

Siseõhu kvaliteedi tagamiseks tuleb projekteerida mehaaniline sissepuhke-väljatõmbe ventilatsioon. Õhuvahetuse määr
peaks olema vähemalt 10 l/s inimese kohta. Mürataseme
vähendamiseks tuleb seadmed ja ventilatsioonitorustik akustiliselt isoleerida. Hädaolukorra puhuks ette nähtud kogunemiskohtade ventilatsioon peab olema tagatud ka siis, kui
muud hooneautomaatika süsteemid ei tööta.
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Vastavalt Eestis eluruumidele esitatavatele nõuetele (VV
määrus nr 38) peab eluruumides olema loomulik või mehaaniline ventilatsioon, mis tagab inimese elutegevuseks vajaliku
õhuvooluhulga ja selle ringluse. Siseõhu üldtunnistatud CO2
piirnorm on 1000 ppm.
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• Lohaka või oskamatu akende paigaldamise tagajärjel
tekkivad uued külmasillad ümber akna perimeetri.
Ka need külmasillad toob hallitus ilmsiks.

Olemasolevate hoonete puhul puututakse tihti kokku seenkahjustusega, mis võib elanikul või hoone kasutajal põhjustada tõsiseid tervisekahjustusi. Suurbritannias on seadusega
ette nähtud hoonete ülevaatus seenkahjustuste osas enne
kinnisvara ostu-müügitehingu sõlmimist (vajaduse korral
ekspertiis fiiberoptilise boreskoobiga). Oluline on jälgida ka
niiskuselaike hoones ning kindlasti katuse olukorda ja seda,
kuhu on jooksnud vihmavesi.

Probleemide vältimiseks peab hoone omanik koos akende
vahetamisega hoolitsema selle eest, et saastunud õhu väljatõmme oleks pidevalt tagatud ja et värskel õhul oleks võimalik
ruumidesse pääseda. Energiasäästu eesmärgil on otstarbekaim kasutada soojustagastiga ventilatsioonilahendust.

Uute hoonete puhul on võimalik seenkahjustusi vältida nii,
et hoone konstruktsioonis puuduvad külmasillad ja välispiirdel (seinad, vundament, katus, avatäited) on piisav U-väärtus
(seene levik algab +12 °C). Hallituse tekkimine on lisaks konstruktiivsetele külmasildadele seotud ka korterite sisetemperatuuriga ja õhuniiskusega – on vaja jälgida, et küttesüsteemid
on tasakaalustatud ja ruumide piisav õhuvahetus tagatud.

Avalikud tualetid
Kui ühiskasutatavate ruumide juurde kuuluvad ka ühis
kasutatavad tualettruumid, siis planeeritakse nad piisavalt
ruumikaks. Lapsekäruga minnes vajame kindlasti tavapärasest avaramat tualetti. Juhul, kui tualeti avamiseks on vaja
võtit, peaks võti olema kättesaadav võimalikult tualetile
lähedal.

Viimastel aastatel on Eesti elamufondi rekonstrueerimisel sageli kokku puututud akende vahetamisest tingitud
komplikatsioonidega.

Ehitamisel võetakse aluseks ruumide kasutatavus keppi,
karke või käetugesid kasutavatele liikumispuudega isikutele
ning nii iseseisvalt liikuvaile ja tegutsevaile kui ka abistajaga
ratastoolikasutajaile.

Akende vahetamine võib kaasa tuua hallituse tekkimise
kahel põhjusel:

• Kabiini dimensioneerimisel tuleb arvestada ratastooli
pöörderaadiusega – 1400 mm. Ratastooli jaoks peab
vaba ruumi laius olema vähemalt 800 mm.

• Tihedate akende poolt piiratud õhuvahetus toob kaasa
niiskusetaseme tõusu, mis lakmuspaberina toob
hallituse näol välja konstruktiivsed külmasillad.
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kraanikausi tagumise ääre kaugus tagaseinast 200
mm ja soovitavalt ka külgseinast 200 mm nõnda, et
kraanikausi alla jääks vähemalt 300 mm sügavune
ja vähemalt 670 mm kõrgune ruum põlvedele.

• Sissepääs tualetti planeeritakse vahetult
koridorist, kogunemissaalist või mõnest
teisest samalaadsest ruumist.
• Klosetipoti kõrgus põrandast prill-laua
pealispinnani peab olema 500–520 mm.

• Klosetipoti esiservast 100 mm tahapoole lae alla
tuleb ette näha terastala ja sellel liigutatavad
trapetsid, mis peavad võtma vastu koormist 1 kN.

• Loputusvee tõmbamise seade peab toimima fotoelemendi
abil või vähesel käte jõul (ka nn pikk kang). Loputusvett
peab saama tõmmata kas labakäega või käsivarrega nii,
et klosetipoti kasutaja ei pea selleks asendit muutma.

• 600 mm pikkune rõhtkäsipuu seinal peab
olema 800 mm kõrgusel, käsipuu keskpunktiks
võetakse klosetipoti esiserv. Rõhtkäsipuu
soovitatakse dubleerida vertikaalkäsipuuga.

• Klosetipotil olles peab saama kasutada
painduva varrega termostaatilist käsidušši.

• Kraani segisti veehulga reguleerimine peab toimuma
fotoelemendi abil või vähesel käte jõul kergesti ja ühe
liigutusega toimiva käsihoova abil, näiteks pikk kang.

• Klosetipoti kasutamist hõlbustavate käsitugede
vahekaugus peab olema vähemalt 600 mm ning
põrandast käsitoe ülemise servani maksimaalselt
800 mm. Nende tõstmisel ja reguleerimisel
rakendatav jõud tohib olla maksimaalselt 1kN.

• Vee temperatuuri reguleeritakse
termostaadi* või pressostaadiga**.

• Paberirulli hoidja peab olema käe ulatuses,
näiteks ühe käsitoe küljes. Tugede kinnitus
ei tohi segada abivajaja aitamist.
• Kraanikauss peab olema mõõtmetega ca 550
mm × 400 mm, kõrgus põrandast ca 800 mm,
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• Põlvedele vajaliku ruumi tagamiseks soovitatakse
vesilukuta kraanikausse ja kanalisatsioonina
(kraanikausi tagaseina lähedal asuvat) põrandatrappi.

1800–2000 mm

• Haisulukk ei tohi jalgadele ette jääda ning
kuumaveetorud ei tohi kasutajat põletada.
30

• Uksed peavad avanema väljapoole ja olema ühe
käega kergesti avatavad. Ust peab saama seestpoolt
lukustada ja häda korral väljastpoolt avada.

0

mm

670 mm
460 mm

• Käepide peab olema ukse hingedepoolses servas,
sellest ca 200 mm kaugusel, sobival kõrgusel,
haardeulatuses. Kabiinide ustel peab olema mõlemal
pool sellekohane märgistus, kummal pool on ruum
ratastooli jaoks (klosetipoti poolt vaadatuna).
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• Ehitises, kus on olemas valvepunkt või -keskus, tuleks
kasutada lisaseadmetena valvepunktiga ühendatud
häiresignalisatsiooni (häirekella nupud peavad olema
käsitsi kasutatavad nii põrandalt kui ka klosetipotilt).
• Klosetipoti kõrvale seinale tuleb põrandast
ca 1200 mm kõrgusele paigaldada 2–3 nagi
rõivaste, karkude, keppide jms riputamiseks.

700–
2000 mm

25

00

mm

22

00

m

m

WC-kabiini minimaalsed sisemõõdud on 2200 × 2500 mm.
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• Peegel kavandatakse selliste mõõtmetega ja
paigutatakse sellisele kõrgusele, et ta oleks kasutatav
kõigile või võimalikult paljudele inimestele.
Peegli alumine serv, kätekuivati ja seebialus
vms paigaldada kuni 900 mm põrandast.

Rõdud ja terrassid
Avalike hoonete rõdud ja terrassid tuleb kavandada nii, et nad
on aasta ringi kõigile optimaalselt ja sujuvalt kasutatavad.
Sealjuures arvestatakse varikatuste juures samu soovitusi kui
sissepääsude ja korterelamu rõdude ja terrasside puhul. Lävepakule kehtib nõue 20 mm.

• Uuematest lahendustest võib leida ka puldi
abil muudetava kõrgusega tualetti, sest mõned
vajavad madalamat (ratastooliga), mõned
hoopis kõrgemat istet (puusavigastus).
• Ukse avamiseks võib uksest 2 m eemale seinale
paigutada nupu, mida vajutades läheb uks
lahti ja sisenemise järel sulgub automaatselt.
Teise nupu abil saab panna ukse lukku.
• Tualettpaberi hoidja ja valgustuse lülitid
peavad olema kasutaja haardeulatuses.

Kaasava elukeskkonna juhendmaterjal
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6. 2. Teenused
ja teised üldkasutatavad objektid peavad olema
ligipääsetavad ja nende kasutamiskõrgus peab vastama
ka ratastoolikasutajate vajadustele ja võimalustele
(automaatide, kassaluukide jms minimaalne kõrgus
0,85 m, kaubaleti maksimaalne ulatuskõrgus 1,4 m,
leti kõrgus kas osaliselt või kogu pikkuses 0,8 m).

Teenindus- ja kaubandusasutuste kavandamisel ja ehitamisel
tuleb läbi mõelda, mismoodi saavad neid kasutada ka erivajadustega inimesed. Planeerimisel ja projekteerimisel on soovituslik aluseks võtta äärmuslike vajadustega inimesed, näiteks
toetuda juhendmaterjali raames loodud persoonadele.
• Automaadi, kassaluugi, taksofoni jne ees peab ratastoolis
liikujale olema vaba liikumisruumi 1,5 × 1,5 m.

• Pangaautomaadi-esise ruumi mõõdud peaksid
olema min 915 × 1220 mm. Automaadi juures
võiks olla koht koti toetamiseks. Ligipääs tuleb
tagada näiteks panduse abil või muul moel.

• Teeninduslettide, -luukide, -kassade vms, piletimüügi- ja
kontrollpunktide sobiv kõrgus ratastoolis liikujale on 750–
850 mm põrandast, lettide vms all peab olema põlvede
jaoks vaba sügavust 300 mm, laiust vähemalt 600 mm
ja kõrgust põrandast vähemalt 670 mm. Letid on praegu
iseseisvaks kasutamiseks sageli liiga kõrged ka lastele,
kes peaksid samuti ulatama üle leti müüjaga suhtlema.

• Sularahaautomaatidest raha väljastamine tuleb
lahendada võimalikult selgelt ja arusaadavalt. Olulised
kohad olgu kontrastselt markeeritud. Kaardi võiks saada
enne tagasi kui raha kätte (kipub nt eakatel ununema).

• Ootenumbri võtmiseks peab aparaat
paiknema sellisel kõrgusel, et nii laps kui
ratastoolis liikuja ulatub numbrit võtma.

• Nii galeriides ja kunstisaalides, raamatukogudes kui
ka toitlustusasutustes peaksid käiguteed laudade
vahel olema takistusteta soovituslikult 1065 mm
laiuselt, min 810–915 mm vastavalt funktsioonile.

• Infoletti on võimalik kavandada kahel kõrgusel,
kus madal osa on mõeldud istudes teenindamiseks
ja kõrgem osa seistes teenindamiseks.

• Üleriiete nagid (nt kohvikutes jm) peaksid
samuti (kas või osaliselt) paiknema kuni
1200–1400 mm kõrgusel põrandast.

• Kirjakastid, kassaluugid, raha-, pileti- ja
kaubaautomaadid, prügišahtide avaused, müügiletid
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• Teenindushoonete puhul tuleb jälgida, et nii
ratastooli kui ka lapsevankriga mahuks lettide
ja turvaväravate vahelt läbi. Näiteks kauplustes
on tihti üleliia kitsad kassavahed. Liikumiseks
tuleb jätta 1000 mm laiune ruum.
150 mm

900 mm

50 mm

900 mm

1100 mm

• Kauplustes peaksid samad kaubaartiklid olema
paigutatud vertikaalselt ülevalt alla, nii et neid
saaks võtta nii madalalt kui ka kõrgemalt.
• Elektrilise ratastooliga liikujatel on võimalik kaupa
põlvedel hoida, kassani jõudes on võimalik osasid toole
hüdraulikaga kõrgemale tõsta, et kassapidajaga paremini
suhelda. Samas on elektrilised ratastoolid natuke
laiemad kui tavatoolid ja kõik ei saa neid endale lubada.
• Võiks olla võimalus ostukorvi ratastooli külge
kinnitada, et korv ei libiseks põlvedelt.
• Ostukärud ja turvahällid võiksid olla ühildatavad,
et lapsevanematel oleks mugavam poes liikuda.
• Kassade juures on kaardimakseautomaadid paljudes
kohtades niimoodi kinnitatud, et kaarti näeb, kuid
PIN-koodi ei ulata panema. Kaardimakseautomaat
peaks kindlasti asetsema madalamal letiosal.
900 mm

800 mm

300 mm

1100 mm
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• Parkimise varjualune võiks olla poega ühendatud.
• Kaubanduskeskuses peaks olema ka koht, kuhu
vanker jätta (lukustatud kinnine ruum).
900 mm

• Nii WC kui infoleti asukoht peab olema selgelt märgatav.
Infolett peaks paiknema sissepääsu läheduses.

900 mm

900 mm

• Ideaalis võiksid kauplustes olla kaupade
hinnad punktkirjas, teistes asutustes ka
ukse number reljeefne ja käeulatuses.

Saalhooned
kontsert, kino, auditoorium – nägemis- ja kuulmisulatus, istmed ja
nendele ligipääs, põrandakalded jne
Liikuv
lauapind

• Meelelahutusasutustes, auditooriumides ja kinoning kontserdisaalides peavad olema piisavalt
laiad istmevahed vaegliiklejatele ka saali keskel
(mitte ainult esimeses ja tagumises reas), nii
et sealsamas oleksid ka kohad saatjatele.
• Nägemis- ja kuulmissihid peavad olema tagatud
vähemalt sama hästi nagu teistelgi istekohtadel.

1500 mm

900 mm

Istmete paigutus, nii et sealsamas on kohad saatjatele.
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• Evakuatsioonid on võimalik lahendada nii, et
ühel pool saali on trepp ja teisel pool pandus,
kus ratastooliga kõrgemale sõita.

Spordiklubid, jäähallid, pallisaalid, ujulad, spaad jt sportimiseks mõeldud hooned ja ruumid peavad olema kõigile ligipääsetavad ja kasutatavad, nii et ka tegelikkuses pakutaks kõigile
(sh erivajadusega) inimestele vastavat sportimisvõimalust ehk
teenust. Erivajadustega ei tuleks arvestatada vaid tervisespordi
harrastamise seisukohalt, vaid ruumide kavandamisel ja ehitamisel mõelda ka tipptasemel invaspordi vajadustele.

• Teatris, kinos ja kontserdisaalis saab olukorra lahendada
ka vähemalt ühe rea ulatuses teisaldatavate toolidega.
• Iga esimese 100 istekoha kohta tuleks planeerida
vähemalt 2 erinõuetega istekohta, sellest edasi iga
järgneva 100 koha kohta 1 erinõuetele vastav istekoht.

• Pesemisruumi dušikoha mõõdud on min 1500 mm ×
900 mm ning nad on muu põrandaga võimalikult samas
tasapinnas (max lubatud kõrguste erinevus 13 mm).

• Erivajadustele vastava istekoha mõõdud on 900 mm
(laius) × 1500 mm (reavahe või ruum külje peal).

• Dušikohad peavad olema varustatud käsiduši ja (klapp-)
tooliga, istme kõrgus 438–480 mm. Teisaldatava
dušitooli kasutamine ei ole soovitatav (suur libisemise ja
tasakaalu kaotamise oht). Tooli kõrval seinal peaks olema
rõhtkäsipuu, pikkusega 600 mm ja kõrgusel 800 mm

• Oluline on, et saali keskel paikneb laiem
koht, et nt teatritooli ümber istuda.

Haridus- ja spordiasutused
Koolide, lasteaeade, päevakodude ja -hoidude puhul on oluline,
et sinna pääseb nii laps kui lapsevanem, nii eakas kui hooldaja.
Ratastoolisõbralikus lasteaias saab ka erivajadusega vanem
last päeva alguses ja lõpus riietada, seal on kõrguste vahed
lahendatud pandustega.

• Vee äravoolu trapid põrandas võiksid
paikneda toolist piisavalt eemal.
• Dušivee maksimumtemperatuur võiks olla +49°C.
• Keset käiguteed ei tohi planeerida treppe ega teisi astmeid.

• Vahekoridorid ja ukseavad olgu piisavalt
avarad, klassi peab igaüks sisse pääsema.
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• Desifintsaatorid tuleb vajadusel
projekteerida kaldpinnana.
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Vastavalt määrusele “Tervisekaitsenõuded ujulatele, basseinidele ja veekeskustele” (RT I 2007, 26, 149, vastu võetud
15.03.2007 nr 80, jõustumine 01.01.2008):

5. Ujulates ja veekeskustes, kus ruumide põrandad ei vasta
lõigetes 3 ja 4 toodud nõuetele, tuleb terviseohutuse
tagamiseks rakendada täiendavaid asjakohaseid
meetmeid. Põrandad ei tohi olla libedad, põrandakate
peab olema libisemiskindel, et vältida kukkumisi.

1. Siseviimistluseks kasutatavad materjalid ja pinnad
peavad olema tervisele ohutud, nõuetekohased ning
vastama tootja poolt ettenähtud kasutusotstarbele.

Vastavalt DIN 51130:

2. Ruumid peavad olema puhtad, pindade
puhastamisel tuleb kasutada “Biotsiidiseaduse”
nõuetele vastavaid desinfitseerivaid aineid ning
asjakohaseid pesuaineid ja -vahendeid.

• R9 nurk 3°– 10°, vee absorptsioon –,
• R10 nurk 10°– 19°, vee absorptsioon V04,
• R11 nurk 19°– 27°, vee absorptsioon V06,

3. Ujulate ja veekeskuste ruumide põrandad, kus
käiakse jalatsiteta, ja basseini ümbritsev käigurada
varustatakse äravoolutrappidega. Põrandakalle
peab tagama vee äravoolu äravoolutrappide
kaudu kanalisatsiooni. Basseini ümbritsevalt
käigurajalt ei tohi vesi sattuda tagasi basseini.

• R12 nurk 27°– 35°, vee absorptsioon V08,
• R13 nurk üle 35°, vee absorptsioon V10,
Basseini ümbruse puhul arvestada B- või C-klassiga, samuti
ka ühiskondlike hoonete duširuumides (riietusruumis võib
olla juba A).

4. Põrandapinnad, kus käiakse jalatsiteta või jalatsitega
ning mis on kokkupuutes veega või millele
satub vett ja muid vedelikke, ei tohi olla libedad.
Põrandakattematerjalide valikul arvestatakse
võimalusel standardeid DIN 51130 ja DIN 51097.
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Vette-tõstuk peab olema sellise mehaanika ja kinnitusega,
et teda oleks mugav kasutada. Vette-tõstuk on soovitatav
paigaldada basseini madalama veetasemega ossa, kuna osas
basseinides on kõrgem veetase kasutajatele üle pea ning seetõttu ebamugav basseini sisenemiseks.
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Tervishoiuasutused
haiglad, polikliinikud jt

Saatjale peab olema riietusruumis ette nähtud riietumisvõimalus (kui saatja on erinevast soost – naine meeste riietusruumi ei lähe ja vastupidi – peab olema nt eraldi kabiin, kus
on ka omaette dušinurk). Ka pered eelistavad ujulaid-spaasid,
kus riietusruumis saab terve pere koos olla ja vanemad lapsi
abistada.

Haiglates tuleb erilise tähelepanuga jälgida sedagi, et kanderaami liikumistee oleks hoone ulatuses absoluutselt sujuv.
• Siseuste laius peab olema 1100 mm, nad tuleb
varustada löögikaitse ning horisontaalse lingiga.

Riietuskappide-vahelise käigutee laius peaks olema min 1100
mm. Riietuskappides olevate nagide kõrgus peaks olema vahe
mikus 1200–1400 mm Beebide mähkmete vahetamiseks mõeldud laua kõrgus peaks olema 865 mm, teiste töötasapindade
ja teeninduslettide kõrgus vahemikus 760–865 mm.

• Siseseinte välisnurgad vajavad tugevdusi, koridoriseinad
horisontaalset käsipuud kogu pikkuses.
• Perearstikeskused tuleb planeerida nii, et
sinna pääseb ligi ka lapsevankriga. Vajalik
on lukustatav ruum vankritele.

• Joogi- jt automaatide esine vaba ruum peab olema
min 1400 mm (sügavus) × 1600 mm (laius).
• Saunade planeerimisel jälgida ohutusnõudeid,
nii et ka erivajadustega inimeste ligipääs oleks
tagatud. Saunalavale minekuks on vajalikud
käsipuud lava kõrval või spetsiaalne tõstuk.

• Treppide asemel eelistada panduseid, lift
peab olema hõlpsalt leitav ja kasutatav.

• Bassein tuleb kavandada selline, et
erineva temeratuuriga basseiniosadesse
pääseb ka erivajadusega kasutaja.
• Siseõhu temperatuur peab olema vahemikus +25–32 ºC.
• Erilist tähelepanu tuleb pöörata müra vähendamisele.

Kaasava elukeskkonna juhendmaterjal
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Majutusasutused
Majutusasutustes kavandada tavatubadele lisaks ka invatoad,
mille nõueteks on:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reisiterminalid
lennujaamad, rongijaamad, -platvormid, sadamad, bussijaamad jt
Reisiterminalides, olgu nad siis mõeldud ühe või mitme
transpordiliigi kasutamiseks, peaksid olema kõik teenused ja
ühiskondlikult kasutatavate ruumide osa kõigile võimalikult
ligipääsetavad ja takistusteta ning mugavalt kasutatavad. Siin
kehtivad kõik käesolevas juhendis ühiskondlike hoonete osas
kirjeldatud üldnõuded, samuti elukeskkonna erinevate kasutajate, kommunikatsiooni- ja disainimeetodite peatükkides
väljendatud nõuded ja soovitused infoedastusele.

elektriliselt avatav/suletav välisuks;
uste miinimumlaius 920 mm;
uksed ilma lävepakuta;
tubades arvestada vaba ruumiga
(manööverdamiseks, ringipööramiseks);
kappide planeeringul arvestada ratastooliga juurdepääsu;
soovitav on mitte kasutada nupukujulisi käepidemeid;
voodi kõrgus 450–550 mm;
häirenupp voodi kõrval ja vannitoas;
vannitoa uks võimaldab lihtsat sissepääsu
ja sulgemist ratastoolis;
dušinurk ilma kabiinita, dušisegisti kõrgus
1060 mm, seinal klapptool ja rõhtkäsipuu;
invavalamu varustatud käsidušiga;
WC-pott koos invavarustusega;
peegel ja föön vannitoas sobival kõrgusel ratastoolis
inimesele, peegli alumine serv 900 mm põrandast;
invatoal ühendav uks naabertoaga, mis sobib saatjale;
kergesti puhastatav, ratastoolile sobiv põrandakate;
pistiku- ja võrgukaabli pesad jms soovitavalt
kõrgusel 400–500 mm, juurdepääsud ei
tohiks olla takistatud mööbliga.
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Terminalid ja transiidikoridorid, (oote)ruumid ja reisimisega
kaasnevad teenused kavandatakse nii, et neid saab hästi
kasutada mis tahes erivajadusega inimene. Reisimisega kaasnevate teenuste (müügi- ja infoletid, automaadid, kohvikudrestoranid, kauplused jt) puhul kehtivad üldjoontes samad
soovitused, mis on välja toodud eespool alalõigus teenused.
Ooteplatvormide ja perroonide puhul tuleb jälgida, et transpordivahendisse sisenemine ja sellest väljumine oleks ohutu
ka erivajadusega inimestele. Kus võimalik, tagada sisenemine
ja väljumine perroonilt või ooteplatvormilt samas tasapinnas.
Vaegnägijatele tuleb ette näha taktiilne eraldusriba vähemalt
610 mm ulatuses perrooni või ooteplatvormi servas.
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• Transpordivahendisse sisenemisel ja sellest
väljumisel peab valgustatus liikumistee
tasapinnas olema min 100 lx; piletikontrolli,
piletimüügiautomaatide ja -lettide juures 200 lx.

• Ohutustehnika valik ja paigutus (sh
häiresüsteemi,tulekahjusignalisatsiooni jt seadmed)
peavad vastama kehtivatele seadusandlikele normidele,
nii et nad ühtlasi arvestaksid kõiki kasutajagruppe.

• Ohusignaalid, -märgid ja muu ohutusega seonduv
info peab olema dubleeritud ehk audiovisuaalne (nii
kuuldav kui nähtav), nii et see on ühtaegu edasi antud
nii kuulmispuudega inimesele kui ka vaegnägijale.

• Seadmete paigutus ei tohi takistada liikumist ega
teenuse kättesaadavust. Kõigi, sh ka erivajadustega
kasutajate ohutus ja turvalisus on tagatud, häirekellad ja
-nupud on vajadusel samas ligipääsetavad ja kasutatavad.

• Juhul kui sõidukite juures kasutatakse tõstemehanisme,
tuleb jälgida, et nende ümber on piisavalt ruumi
ka kõigil ümbritsevatel (ootavatel, liikuvatel,
erivajadustega, liikumise abivahenditega) inimestel.

Kontorihooned ja töökohtade kohandamine
• Integreeritud panipaikade ja töötasapindade puhul
arvestada rohkem laiuse kui sügavusega.

• Ootealadel ja -ruumides tuleb ette näha
istekohad eakatele jt inimestele, kes ei pea
pikemat ootamist püstijalu vastu.

• Mugavad on muudetava jalaga mööbli lahendused,
mobiilsed tööpinnad (muudetav kõrgus).
• Hooneautomaatika juhitavus – pultide paiknemine
haardeulatuses, arusaadavus ja kasutusmugavus.
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7. Korterelamud

Kaasava disaini põhimõtete sidumine kortermajade planeerimisega tähendab mõtteviisi juurutamist, mille kohaselt on
eri põlvkondadel selles elukeskkonnas mugav ja hea elada.
Eri vanuses inimeste elu sama katuse all seab arhitektile ja
disainerile eesmärgiks erinevaid eluviise võimaldava sidusa
ruumilise koosluse planeerimise ja detailideni läbi mõtlemise
hoone kogu eluea vältel. Lapsevankritest kuni ratastoolini –
võimalikult paljude liikumismooduste ja olmevajaduste arvestamine kaalutakse antud lähenemise puhul läbi nii ruumis
kui ajas, nii olemasolevate elamute kohandamisel kui uute
kavandamisel.

uurimustega anonüümsusest põhjustatud üksilduse kasvust.
Kortermajal on olemuslikult teatud sotsialiseeriv roll, mille
mõju ja ulatus sõltub kavandatava ruumi omadustest, nagu
kasutusmugavus, kohandatavus, ligipääsetavus ja atraktiivsus erinevatele elanikerühmadele. Kaasava disaini põhimõtteid järgiv kortermaja on mugav, ligipääsetav ja inspireeriv
elukeskkond nii eakatele kui puudega inimestele, nii lastega
peredele kui teismelistele, nii tudengitele kui vallalistele.
Kaasava disaini põhimõtted on religiooni- ja kultuuritausta
ülesed, kuigi ruumi mõjul võib olla oma kindel iseloom.
Kogukonna toimemehhanismide suhteline keerukus seab
arhitektile ja disainerile ülesandeks seista kasutaja huvide
eest, kuivõrd need on meile ehitise kavandatava eluea kestel (näiteks 30 aasta vältel) ette aimatavad – võttes arvesse
näiteks demograafilisi projektsioone (keskmise eluea pikenemine), eluviiside muudatusi (kodukontor, laste iseseisvumise järel kodu kohandamine vanemale paarile jne), ehitiste
kestlikkust (püsikulude vähendamine) jpm. Üksikvanemate
osakaal sootsiumis seab samuti omad nõuded (laste järele
valvamine, kui vanem on tööl jne). Häid peresiseseid põlvkondadevahelisi suhteid toetavas kortermajas on läbi mõeldud
ka see, kuidas siseruum haakub välisruumiga – siseõuede,
rõdude, terrasside, katuse- jm aedade rajamise, arendamise ja
hooldamise võimalustele ja vajadustele hoone eluea vältel.

Korterelamus, kus on rakendatud kaasava disaini põhimõtteid, on mõeldud eri põlvkondadest pärit ja erinevate vajadustega elanikegruppide omavahelise “naabritoe” soodustamisele.
Seetõttu on näidishoonetesse tihti ette nähtud kõigile elanikele ligipääsetavad “suhtlusruumid” ehk ruumiosad, mis on
mõeldud elanikele vaba aja koos veetmiseks, aga ka näiteks
tugiisikute tarbeks (hooldajad). Linnasotsioloogia suunad, mis
väärtustavad niisugust integreeritud lähenemist, tõstavad
esile lahendusi, kus elanikul säilib iseseisvus, kuid on ka loodud tõhusad võimalused kogukonna toeks abivajajale.
Kaasava disaini põhimõtted ei kuulu vaid äärelinna eramu
või elukvartali konteksti – vastupidi, kogukondliku elukorralduse vajadus kaasaegses linnasüdames on põhjendatud
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1.
Pealkiri Pealkiri
Pealkiri
7.1. Pealkiri
Uued korterelamud
ja olemasolevate
kohandamine
Siin mängivad olulist rolli:
• ruumide paiknemine üksteise suhtes, ka nende kõrgus
(näiteks väga kõrgete ruumide puhul liigub talvisel ajal
soe õhk lae alla ja ruumi alumine osa on jahedam);

Sujuv kulgemine ja liikumisteed kortermajas ja selle ümber
– peatusest ja parkimiskohast ukseni, ühistranspordi lähedus, jäätmekäitlus, haljastus ja selle hooldamine (koduaed),
välisvalgustus.

• kasutuse paindlikkus (näiteks vanni
kohandamine dušiks ja vastupidi);

Hoone sees – trepikojad ja nende käsipuud ning tõsteseadmed,
liftid, pääsud korterisse, pääs rõdule, terrassile ja aeda, uste ja
akende mugav avamine ja sulgemine, avatäited, lävepakud ja
lukustussüsteemid, fotosensorid, päevavalgus ja üldkasutatavate ruumide statsionaarne valgustus (sh räiguse vältimine)
ja viimistlus – värvid ja kontrastsus (ruumiosade äratuntavus,
teravate kontrastsete varjude vältimine, evakuatsiooniteede
tähistus), kooskõla ohutusnõuetega (päästevahendite paiknemine jm), signalisatsioon (alarmid) ja akustika, hooldatavus jne. Korteri sisearhitektuuri puhul peab korteri sisemine
funktsionaalsus võimaldama selle kasutamist ka erivajaduste
puhul.

• funktsioonide ühilduvus ja ligipääsetavus;
• privaatsus- ja turvatunne;
• uste arvu vähendamine;
• panipaikade mõõtmed ja kasutatavus;
• põrandakalded – lahendused, kus vee
äravool ei takista liikumist;
• mööbel ja seadmed
(sh jala-, käe- ja seljatoed, muudetava kõrgusega
lahendused, ergonoomika, hügieen jne);
• sisekliima (sh viited hoone automaatikale);

Ehitiste ökoloogia ja universaalse disaini põhimõtted (olemasolevate kortermajade kohandamise näited, rahastamisvõimaluste sidusus energisäästu lahendustega – energiasäästu jaoks
on teatud määral finantseerimisvõimalusi olemas).

• päevavalgus ja valgustus (sh pindadesse
süvistamine, mööbli ja seadmetega integreerimine),
siseviimistlusmaterjalid – tekstuurid, ohutus, akustika,
värvid ja kontrastsus (ruumiosade äratuntavus);
• hooldatavus;
• info- ja kommunikatsioonilahenduste
integreerimine (nt e-teenused abivajajale,
häälkäsklusega juhitavad süsteemid jpm).
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7. 2. Korter seest

Vananev elanikkond, erivajadustega inimeste vajaduste teadvustamine ja turunõudlus on viinud olukorrani, kus kõik
projekteeritavad kortermajad peaksid takistusteta rahuldama
kaasava disaini nõudmisi. Universaalse disainiga korterite
plaanid on kavandatud avarate liikumisruumidega (esik, koridor ja muud käigud tubade vahel, pääsud rõdudele, terrassidele), mis võimaldavad hõlpsat ja sujuvat ruumide kasutust
ning ligipääsu. Korterite sees tuleb kõige suuremat tähelepanu
pöörata sujuvale liikumisele ja magamistubade, köökide ja
vannitubade kasutusmugavusele.
Korteri planeering tuleb teha nii, et korteril oleks võimalik “vananeda” koos selle elanikuga. Korter peab sobima nii
eakale inimesele, ratastoolikasutajale kui ka rahuldama tavalise pere vajadused. Oluline on kavandada eluaegsed kodud –
Lifetime Homes.[1]

Põranda ja terrassiga ühes tasapinnas välisuks. Ukse kõrval sobivas
asukohas lülitid.
Lubjak, I., Cork, Inglismaa, 2010
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SISSEPÄÄSUD JA LIIKUMISTEED
Korteri peasissepääs tuleb kavandada nii, et seda saaksid
kasutada kõik. Kõrval- või tagauksed võivad olla raskemini
ligipääsetavad. Kuna korteri välisuks peab tavaliselt olema
tule- ja helikindel, ei saa päris lävepakuta ust kavandada.
Kuid lävepakk ei tohiks olla kõrgem kui 20 mm. Korterisse
pääs, esik ja korruse (trepikoja podesti vms ruumi) põrand
peavad olema samas tasapinnas. Ukseesine ruum ja esik
peavad olema piisavalt avarad, et ka ratastoolis liikuja saaks
takistusteta manööverdada.
• Ratastooli mõõdud on keskmiselt 700 × 1200 mm.
• Ukse minimaalne laius piidast piidani peab
olema 850–900 mm, nii et ratastooli juhtivad
käed ei põrkuks uksepiida või ukselehega.
• Ukseava minimaalne kõrgus peab olema 2000 mm ning
avanemisnurk min 90°, uks peab avanema täielikult.
• Avatud ukse ees ja taga peab olema piisavalt vaba ruumi
ratastooli ümberpööramiseks ning ukse sulgemiseks või
avamiseks, minimaalne pöördediameeter on 1500 mm.[2]
• Eakatele või puudega inimestele kavandatav korter
on soovitatav lahendada ühel tasapinnal.
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Kaldtee – kõigile sobiv sissepääsulahendus kortermajja.
Lubjak, I., Barcelona, Hispaania, 2006
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• Koridoride, esikute ja muude vaheruumide laius
peab olema min 1400 mm. Koridorides ei tohiks olla
astmeid ja vältima peaks sambaid, eenduvaid nurki
ning muid takistusi. Koridoridesse pole soovitatav
paigutada mööblit. Juhul kui mööbli paigutamisel
muud võimalust ei ole, peab see olema teisaldatav ja
asetatud nii, et pimedad saaksid seda kepiga tajuda.
• Koridoride põrandakate peab olema stabiilne,
mitteläikiva viimistlusega ja antistaatiline. Vältida
tuleb kirevaid mustreid ja erksaid värvitoone. Kuna
vaheruumid jäävad tavaliselt korteri pimedamatesse
osadesse, kus puudub loomulik valgus, tuleb
põrandakatted kavandada heledates toonides.
• Üldist sujuvat liikumist korteris parandab oluliselt hea
planeering. Sissepääsu ja esiku vahetus läheduses peaks
olema köök. WC ja vannituba on soovitatav kavandada
magamistubade lähedale. Hea lahendus on avatud köök,
mis moodustab ustevaba ühise ruumi elutoa või esikuga.

Kõik ruumid korteri sees on ühes tasapinnas ja uksed on lävepakkudeta.
Lubjak, I., Cork, Inglismaa, 2010

• Panduste või treppide tekkimisel tuleb lähtuda
vastavatest normidest ja trepivalemist.

• Iseseisva köögiruumi puhul peab ette nägema
lävepakuta ukse. Väiksema korteri puhul on
otstarbekas ühendada ka WC ja vannituba. Selline
planeering vähendab oluliselt siseuste arvu ning
muudab korteri kasutamise mugavamaks.

• Võimaluse ja vajaduse korral tuleb ette näha
ruum invatõstukitele või -platvormidele,
samuti ruumid või panipaigad, kuhu saab
ladustada abivahendeid (ratastool vms).
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Rõdud, terrassid, sisehoovid
Liikumispuudega inimesele on rõdu või terrassi olemasolu
eluliselt tähtis. Väljas värskes õhus või päikesepaistel viibimine ning ümbritseva liikumise jälgimine ja sellega suhestumine on oluline vaheldus piiratud liikumisele. Sellise,
korteriga vahetult seotud välisruumi pind peab olema min
4,5 m2 ja vähemalt ühes otsas gabariitidega min 1500 × 1500
mm. Rõdupiire peab olema rõdu põrandast alates 600 mm

kõrguselt läbipaistev ja võimaldama istuvas asendis vaadet
välismaailmale. Rõdule peab pääsema, st uks peab olema piisavalt lai (vähemalt 900 mm) ja avanema õigesse suunda.
Lume ja jää kuhjumise vältimiseks on terrassi-, rõdu- või aiauksed tavaliselt kavandatud terrassipinnast kõrgemale. Tekkiva kõrgustevahe ületamiseks tuleb kavandada teisaldatavad
podestid pandustega. Sellist lahendust saab kasutada piisava
ruumi olemasolul terrassil või sisehoovis (aias), rõdu puhul on
see tõenäoliselt võimatu. Teine võimalus on paigaldada küttetraadiga vee äravoolu restid vahetult välisukse taha. Selliselt
saab lahendada välisruumi põranda samas tasapinnas siseruumi põrandaga. Igal juhul ei tohi lävepakk olla kõrgem kui
20 mm.
Uste ja akende avatavus (sh lävepakud, lukustus)
• Uste käepidemed peaksid olema kas lingid või “sangad”.
• Vältima peaks nupukujulisi käepidemeid. Ukse
käepideme kõrgus põrandast on 850…1000 mm.
Käepidemed peavad eristuma uksepinnast värvi
ja viimistluse osas ning olema kergelt leitavad.
• Soovitatavad on taustast selgelt eristuva värvitooniga
kaetud uksed. Klaasustel peab olema klaasi kaitseriba
(min 300 mm kõrgusel) ja nähtav märgistus (900…1600
mm kõrgusel) klaaspinna läbipaistvuse tajumiseks.

Ühes tasapinnas lükanduks terrassile.
Lubjak, I., Tenerife, Hispaania, 2010
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• Automaatuste seadistamisel peab arvestama, et
sensorid tuvastaksid ka ratastoolis liikleja.

• Aknale peab pääsema lähedale, st vältida tuleb kogu
aknaesist ala piiravate radiaatorite kasutamist. Samuti
peab istudes olema võimalik akent avada ja sulgeda.

• Automaatukse sulgumiskiirus peab
võimaldama takistamatut kulgemist lastel,
puudega või eakatel inimestel.

• Kremooni käepideme kõrgus peab jääma 850–1050
mm vahele. Sellest lähtuvalt on keeruline kavandada
väga kõrgeid või suurte raamidega aknaid.

• Pöörd- ja pendeluksed ei ole universaalse disaini
mõttes kohased. Samasuguseid nõudeid tuleks
rakendada kõigi korterisiseste uste juures.

WC-D JA VANNITOAD

• Korteriuste arvu tuleb vähendada võimaliku
miinimumini. Soovitatav on kasutada
läbivalt samakäelisi uksi ja lükanduksi
seal, kus heliisolatsioon pole oluline.

Puudega inimesele on vannitoa kasutamine keeruline ja aega
nõudev toiming, mistõttu tuleb vannitubade lahendamisesse
suhtuda erilise tähelepanuga. Sanitaarruumides kasutatavad
materjalid peavad olema hõlpsalt puhastatavad ning mugavad
kasutada.

• Lükand- ja liuguste kasutamine on mugav kõigile.
• Akende suurus võrrelduna seina ja ruumi pinnaga on
määratud insolatsiooni normidega. Akende ja muude
avade kuju ning paigutus sõltub arhitekti visioonist.

Nägemispuudega inimestele on oluline lisaks kontrastsusele
materjalierinevused, nt dušiseinad on viimistletud teisiti kui
ümbritsev ala. Vannitoas peab ette nägema piisava horisontaalse ala, vajaduse korral tõstetud tasapinna, kuhu saab
asetada riided ja vajaminevad abivahendid. Abivahendid,
nagu ratastool, kargud, käimisraam jne, ei tohi segada ruumi
funktsionaalset kasutamist.

• Aknalaua kõrgus põrandast võib olla max 750 mm.
See võimaldab aknast välja vaadata ka istudes. Hea
lahendus on aga kavandada klaaspinnad põrandani
ning piirata ava välimise piirdega (nn prantsuse rõdu).

Kaasava elukeskkonna juhendmaterjal

287

Korterelamud

• Vannitoa miinimumgabariidid peavad olema 1800
× 2000 mm, mille sees on vaba pind läbimõõduga
1500 mm ratastooli pööramiseks 360°.
• Kõikide vannitoa ja WC elementide ja
furnituuri disain peab olema läbiv, õiges
funktsionaalses järjestuses ning asukohas.
• Põrand peab olema libisemiskindel nii kuiva
kui ka märjana ja vee äravoolukaldega 1%.
• Vee äravoolutrapid peavad olema suurima veevoolu
vahetus läheduses. Soovitatav on trapid kavandada
seina äärde pikkade äravoolurestidena.
Mugava kasutuse ning piisava ruumikusega vannituba. Seintel abiks
täiendavad käetoed.
Lubjak, I., Tenerife, Hispaania, 2010

Uksed
• Vannitoa ukse laius peab olema min 850–900 mm.

• Vannitoa ukse ees, väljaspool vannituba, peab
olema vaba ruumi 1500 × 1500 mm.

• Uks peab avanema täies ulatuses ja väljapoole,
juhuks kui vannitoa kasutaja vajab vannitoas
toimetamisel teise inimese abi.

• Ukse lukustamisel ei tohi kasutada riive ega haake.
Sobiv lukustus on avatav ka väljastpoolt. Vannitoa
kasutamisel on soovitatav ust mitte lukustada, et
õnnetusjuhtumi korral oleks võimalik kiiresti abistada.[3]

• Väikeses ruumis ei saa ratastooliga manööverdada
ning see võib takistada ukse seestpoolt sulgemist.
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WC
• WC istetasapinna kõrgus põrandast peab olema
500–520 mm, selline kõrgus peaks ühilduma mis
tahes ratastooli kõrgusega. Kõrgemal asetseva WC
kavandamine võib osutuda tõsiselt ohtlikuks.
• WC kõrval peab olema vaba ruumi min 800 × 800 mm
ratastoolist potile liikumiseks ja ratastooli parkimiseks.
• WC kõrval peavad olema põranda või seina
külge jäigalt kinnitatud käsipuud pikkusega min
600 mm või ulatuma poti esiservast 150 mm
ettepoole ja olema läbimõõduga max 35 mm.
• Käsipuude kõrgus WC istepinnast peab olema 280 mm
ja omavaheline kaugus 650–700 mm. Käsipuud peavad
olema vertikaalsuunas vastu seina liigutatavad ja
kindlasse asendisse fikseeritavad ning vastu võtma
jõudu kuni 1kN ka käsipuu konsoolses otsas.
• WC-le tuleb ette näha ka seljatugi neile,
kellel on raskusi ülakeha hoidmisega.
Ruumikamat sanitaarruumi on kõigil mugavam kasutada, eriti ajutise
liikumispuudega ja kogukamatel inimestel. Ühevärviline lahendus aga
ei paku vaegnägijale vajalikku kontrasti seinte ja põranda eristamiseks.
Käsipuu ei ole ratastoolist klosetipotile siirdumiseks mugavalt
paigutatud.

• Loputuskasti klahv peab olema kas käe või õla ulatuses.
Hea on kavandada klahv WC käsipuu külge.

Vaikla, T.-K., Lõuna-Tirool, 2006
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Kraanikauss
• Kraanikausi kõrgus põrandast on max
800 mm, kusjuures selle alla peab jääma
ratastooli jaoks vaba ruum.

• Vann peab olema varustatud käsipuudega
ja käetugedega. Piki vanni peab olema
vähemalt ühes pikemas küljes käsipuu.
• Vannis on mõistlik vajaduse korral kasutada
fikseeritavaid istetasapindu. Hea on kasutada
reguleeritava kõrgusega dušilifte.

• Segisti peaks olema kasutatav ühe käega. Kuum
ja külm vesi on reguleeritavad ühe kraaniga.
• Segisti käepide peab olema lihtsalt haaratav,
kas kangiga või ristikujulise hoovaga.

• Vanni kõrgus on max 450 mm. Vanni kõrval peab
olema 800 × 1200 mm vaba ruumi ratastoolist
vanni liikumiseks ja ratastooli parkimiseks.[4]

• Segisti peab olema reguleeritud nii, et
väljastatav kuum vesi oleks 38–45 °C. Sellega
saab vältida võimalikke põletusi.

• Dušinurga vee äravoolukalle peab olema min 2%.
• Dušikardin peab ulatuma allapoole
tavapärasest dušikardina pikkusest.

Dušš ja vann
• Kui dušinurga suurus on min
700 × 700 mm, tuleb kasutada käsipuud.

• Dušinurgas võiksid olla nii vertikaalsed
kui ka horisontaalsed käetoed.

• Käsipuu kõrgus põrandast on 850 mm.

• Lisaks fikseeritud dušile peab olema ka käsidušš,
mis võimaldab pesemist ka istuvas asendis.

• Dušinurgas ja vannis võib kasutada vastavaid
istetoole või -tasapindu. Istetasapinna suurus
400 × 450 mm, kõrgus 460–480 mm.
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ELUTUBA, MAGAMISTUBA JA KÖÖK

Furnituur
• Peegli alumine serv ei tohiks olla põrandast kõrgemal
kui 600 mm. Hea on paigutada peegel vahetult
kraanikausi kohale. Peegel võiks olla seinapinnaga
tasa, statsionaarne ning piisavalt kõrge.

Universaalne disain ei määra elutubade minimaalseid mõõtmeid. Mööbel, liikumisteed ruumi objektide vahel, akende ja
uste paigutus annavad ette toa konkreetsed gabariidid. Arvestama peaks ruumivajadusega liikumisel ratastoolist mööblini
(tool, tugitool, diivan, voodi vms). Tavaliselt piisab 1200 mm
laiusest käiguteest ruumi sisustusobjektide vahel.

• Paberirull peaks olema tualettpoti
lähedal kõrgusel max 700 mm.
• Vastavalt vajadusele peab olema võimalik paigaldada
ühe käega kasutatav vedelseebihoidja.
• Riiete ja rätikute nagid peavad olema kõrgusel 850–1050
mm. Lisaks on kasu eraldiseisvast riiulist, mis on 150
mm sügav, 300 mm lai ja asetseb kõrgusel 850 mm.

Ventilatsioon
• Vannitoa ventilatsioon on soovitatav
kavandada mehaanilisena.
Pimedad ja kuulmispuudega inimesed peaksid eespool kirjeldatud vannitoas samuti hakkama saama, kuigi kindlasti pole
neile vaja nii palju avarust. Samas võiks ka nende jaoks olla
häirenupp. Abiks on ka sanitaartehnika ja kogu sisekujunduse
kontrastsetes toonides lahendamine.
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• Kõik valgustuse ja alarmi lülitid, öökapid ja sahtlid
peaksid olema käeulatuses mõlemalt poolt voodit.

Magamistuppa, mis kipub tavaliselt olema liiga väike, peaks
mahtuma üheinimesevoodi ära nii, et see on ligipääsetav
mõlemast küljest. Ratastoolis liikujale on piisav 1500 mm
ühel pool voodit ja 900 mm teisel pool voodit, juhuks kui
voodis olija vajab kõrvalist abi. Sobilik voodi kõrgus ratastooli
kasutajale on 450–550 mm põrandapinnast. Riietekapi või
riiulite ette peab jääma 1500 mm vahekaugus.

• Köögis on oluline paigutada töötasapind nii,
et seda saab kasutada istuvas asendis.
• Kraanikauss ja pliit kui kõige enam kasutuses olevad
elemendid peavad asetsema lähestikku. See välistab
üleliigse ja väsitava liikumise edasi-tagasi.

Eakatele inimestele on oluline tavalisest kõrgem voodi, millest
on lihtsam püsti tõusta. Hea, kui on võimalus täiendavaks
toetumiseks ja end käte abil püsti tõmbamiseks, nt kapile, seinale kinnitatud toele vms toetudes. Kodudes on sobiva lahenduse leidmisel tegu väga individuaalse lähenemisega. Abi
võib olla näiteks reguleeritava kõrgusega voodi kasutamisest,
sest ratastoolis liikuva eaka inimese voodi kõrgus tuleb seada
ratastooli kõrguse järgi.

• Toidu ettevalmistamise koht on mõistlik
paigutada töötasapinna otstesse, nii et seda
saaks kasutada kahest või kolmest küljest.
• Panipaigad, kapid, riiulid ja külmkapp tuleb
paigutada kõrgusevahemikku 400…1400 mm.
Seega puudega inimese köögi ruumivajadus on
märgatavalt suurem tavalisest köögilahendusest.
• Töötasapinna tavaline kõrgus on 850–900 mm,
kuid viimasel ajal valmistatakse ka kõrgema
töötasapinnaga kööke. Selle tingib inimeste
järjest suurenev kasv. Järelikult on tungivalt
soovitatav kasutada individuaallahendusi.
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• Köögi kasutamisel istuvas asendis tuleb
tähelepanu pöörata jalgade ja põlvede ruumile
nii töötasapinna kui ka pliidi ja kraanikausi all.
Ratastooliga peab mahtuma istuma ka laua taha.
• Ruumi peab jätkuma ka muu liikumisabivahendi
paigutamiseks kööki, ilma et see blokeeriks liikumistee.
Et saada probleemideta ratastoolist tavatoolile,
peab olema piisavalt manööverdamisruumi.
Tavapärane riiulite paigutus töötasapinna kohal
on ratastoolis inimesele täiesti kasutu.
• Tsentraalne tolmuimemine on suureks
abiks korteri heakorrastusel.
• Liikumispuudega inimesele on oluline prügišahti
olemasolu korteri sees. Mõistlik on see kavandada
kööki, kuid mitme naabri peale ühine prügišaht
korteri välisukse taga trepikojas on ka hea lahendus.
• Prügišaht peab olema ühe käega avatav ning mugaval
kasutuskõrgusel. Seda peab regulaarselt hooldama
ja puhastama. Prügi ei tohi kinni jääda. Prügišahti
puudumisel jääb lootus hooldajale või heale naabrile.
Ratastoolikasutajale sobivad väljatõmmatavad köögiriiulid. Ülemine ahi
ja seinakapid jäävad aga ratastoolikasutajale kättesaamatuks.
Lubjak, I., London, Inglismaa, 2006
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VALGUSTUS

VIIMISTLUS JA SELLE HOOLDATAVUS

Korterite valgustusele tuleb mõelda juba arhitektuurilise
projekteerimise käigus. Insolatsiooninõuded on määratud
projekteerimisnormidega.

• Nägemispuudega inimesele on parim lahendus, kui ruum
on kontrastne, st värvikontrastide ja materjalierinevuste
kaudu on eristatavad seinad, laed, põrand ja mööbel.

Tagada tuleb piisav loomulik valgus. Vältima peab valgusreostust – räiget pimestavat valgust mis tahes kõrgusel –, samuti
suurt kontrasti valgustatud pinna ja hämarate ruumide vahel.

• Oluline on, et ei kasutata ülemäära palju klaaspinda,
mis tekitab peegeldusi ja heidab segavaid varje.
• Kõik kasutatavad viimistlusmaterjalid peavad
olema lihtsalt hooldatavad, korteri välisperimeetril
(välisuks, seinad) ka vandaali- ning grafitikindlad.

Kõik valgusti, fonotelefoni, automaatika ja häired tuleb kavandada põrandast max 850 mm kõrgusele. Häirenupp võiks olla
kindlasti vannitoas ja WC-s.

1500 mm

400 mm

Eerole kasutatavad kodumasinad peavad jääma joonisel toodud kõrguste vahemikku. Pliit on soovitatav tavapärasest madalamale projekteerida, siis näeb
Eero ka kastruli sisse.
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Põrandad
• Põrandakate peab olema stabiilne,
mitteläikiv ja antistaatiline.

jm tuleb paigutada sobivale kõrgusele 400…1400 mm, et neile
pääseks ligi ratastoolist.
• Lülitusklahvid peavad olema sobivas
suuruses, on hea, kui sisse- ja väljalülitamist
saab sooritada küünarnuki abil.

• Soovitatav on kasutada looduslikke ja vastupidavaid
materjale, nagu linoleum, millel on kõik sobivad
omadused ratastooliga liikumiseks ning
hõlpsaks hooldamiseks (kuivpuhastus).

• Seinte viimistlus peab olema pestav ning võimalikke
ratastooli muljumisi vastuvõttev või lihtsalt remonditav.

• Vältida tuleb kirevaid mustreid ja erksaid värvitoone.
• Sobivad materjalid on vastupidavad:
• Kuna vaheruumid jäävad tavaliselt korteri
pimedamatesse osadesse, kus puudub
loomulik valgus, on soovitatav põrandakatted
kavandada heledates toonides.

»» kivi;
»» betoon;
»» puit;
»» vineer.

• Märgades ruumides peab põrand olema
libisemiskindel nii kuiva kui ka märjana.

»» Vältida tuleks keskmisest pehmemaid
ehitusplaate (kipsplaat).
• Parim pinnakate on pestav värv. Võimalik on kasutada
vastupidavamast materjalist nurgatugevdusi.

Seinad
Inimesed, kellel on probleeme nägemise või liikumisega,
kasutavad seinapindu orienteerumiseks, ennekõike kohtades,
mida nad ei tunne. Sel põhjusel peavad seinad olema hõlpsalt
puhastatavad ning soovitatavalt on neil ümardatud ääre- ja
piirdeliistud, mis kaitsevad ka konstruktsiooni löökide eest.
Seinte viimistlus ei tohi koguda tolmu.Lülitid, pistikupesad
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7. 3. Normid, regulatsioonid, standardid

ÜRO konventsioon
• Convention on the Rights of Persons with
Disabilities (Eesti allkirjastas 2007)

Põhjamaade Ministrite Nõukogu
• Cooperation forums with a focus on Design for everyone/
Universal design within the various sector areas

EL

Eesti seadusandlus
• Ehitusseadus
• Nõuded liikumis-, nägemis- ja kuulmispuudega
inimeste liikumisvõimaluste tagamiseks
üldkasutatavates ehitistes
• Erinõuded tervisekaitse ja ohutuse osas (nõuded
lasteasutustele ja koolidele, toitlustusasutustele,
tööohutuse- ja tulekaitse nõuded jt)Üldised
tuleohutusnõuded on alates 1.09.2010
sätestatud «Tuleohutuse seaduses” [5]
• Määrus “Ehitisele ja selle osale
esitatavad tuleohutusnõuded”
• EVS 811:2006 Hoone ehitusprojekt
• Muinsuskaitseseadus

• Article 21.1 of the EU Charter of Fundamental Rights
• Regulations concerning technical
standards for means of transport
• The EU Disability Action Plan 2004–2010
• Recommendation R (92) on a Coherent
Policy for Persons with Disabilities
• Recommendation R (83) Concerning the Legal
protection of Persons Suffering from Mental
Disorder Placed as Involuntary Patients
• European Charter on Sport for All: Disabled Persons
• Recommendation R (98) 3 on Access to Higher Education
• Resolution AP (2001) towards full citizenship of persons
with disabilities through inclusive new technologies
Euroopa Nõukogu
• Resolution: Introduction of universal
education in all courses.
• Resolution: Full participation through universal design
• The Council of Europe’s action plan for
people with disabilities 2006–2015
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Soome seadusandlus ja juhendmaterjalid
• Suomen rakentamismääräyskokoelma (F2)
• Accessible Homes. M. Könkkölä. Finnish Association
of People with Mobility Disabilities. Helsinki 2003.
• Esteettä luontoon liikkumaan: ulko- ja
luontoliikuntapaikkojen soveltuvuus
liikumisesteisille. I. Verhe. SAFA. Helsinki 1994.
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• Problem or challenge? The removal of
barriers preventing accessibility to public
buildings. M. Könkkölä. Helsinki 1997.

Jaapani juhendmaterjalid
• CONCISE Handbook of Environmental Design.
Barrier-free Design. Maruzen. Tokyo 2002

Rootsi seadusandlus
• Swedish disability policy: Disability Policy
(Responsibility of National Authorities for
Implementation) Ordinance (2001:526), Handisam

Kanada seadusandlus
• Alberta Building Code (ABC)
• City of Toronto. Accessibility Design
Guidelines. Toronto 2004

Taani seadusandlus
• Accessibility for everyone DS-105
(Outdoor areas for everyone)
• Building regulation 95 (accessibility requirements)
Saksa seadusandlus ja juhendmaterjalid
• DIN 18040-1 (ühiskondlikud hooned)
• DIN 18040-2 (elamud)
• DIN 77800 (soovitused arendajatele)
• Wohnen ohne Barrieren – Komfort für alle.
Ministerium für Bauen und Verkehr des Landes
Nordhein-Westfalen. Düsseldorf 2008.
Norra seadusandlus
• Anti-Discrimination and Accessibility Act (2009)
• The Planning and Building Act
Hiina seadusandlus
• Hong Kong Planning Standards and Guidelines
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8. Materjalid ja tehnoloogiad

Materjalid määravad tulevase toote vastupidavuse ja väljanägemise. Disainprotsessi algfaasis on oluline läbi töötada
kõik materjalilahendused. Otstarbekas ja säästlik on viia eri
materjalide hulk miinimumini. Toodete projekteerimisel ei
tohi materjalivalik funktsiooni ja vormi üle domineerida.
Toote vastupidavus sõltub suures osas erinevate omadustega
materjalide ühendusviisist ning üldisest tugevusest. Oluline
on teada, et üks ja sama materjal käitub erinevates tingimustes ja sõltuvalt pinnaviimistlusest või lõikamis/painutamisviisist erinevalt.

Nägemispuudega inimesele on erinevad pinnakaredused
äärmiselt olulised: nende kaudu tajub ta tee ja ümbritseva
keskkonna ohutust. Karedama pinnaviimistlusega esemed
püsivad paremini käes nii vaegnägijal kui eakal inimesel.
Ratastoolis liikujale on seevastu oluline liikumispinna maksimaalne siledus ning ühtsus. Suurepäraseid näiteid koos vajalike tabelitega, milles kirjeldatakse eri materjalide tugevusi ja
paindeomadusi, leiab raamatust Constructing Landscape.[2]
Materjalidest on soovitatav kasutada vastupidavaid, sobiva
pinnaviimistlusega lahendusi: pingi istetasapindedena puitu
vm sooja materjali, sillutisena betooni ja erinevaid kiviparkette, tänavamööbli elementide konstruktsioonimaterjalina
terast ning betooni.

Osa orgaanilist päritolu materjale (puit, vineer) reageerivad
ilmastikutingimustele tugevamalt ning nende kasutamisel
tuleb õiget lõikamis/painutus/viimistlemismeetodit täpselt
valida. Juba disainiprotsessi alguses – skitseerimise faasis – on
oluline pöörata tähelepanu materjalide hilisemale ümbertöödeldavusele ja ökoloogilisusele.

Väikevormide projekteerimist käsitlevat konkreetset standardit ega kehtivat normi ei ole. Avaliku välisruumi projekteermisel tuleb juba projekteerimise algfaasis ette näha suurema
osa pinnakatete kareda viimistluse, muutes seeläbi talveperioodil keskkonna ohutumaks.

Kui toote algmaterjal on ümbertöödeldav, ei tähenda see
automaatselt, et toode on ökoloogiline. Seda juhul, kui projekteerimisprotsessi algfaasis pole ökoloogilisuse aspektile eraldi
tähelepanu pööratud.[1] Toodete projekteerimisel on oluline
arvestada, et erinevad inimgrupid tajuvad materjale erinevalt.
Avalikku linnaruumi projekteerides tuleb leida võimalikult
paljudele inimgruppidele sobiv lahendus.
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Materjalivalikul tuleb lähtuda eseme funktsioonist, kasutuskohast. Arvestama peab 60 °C temperatuurikõikumisega,
talvel –30 °C/suvel +30 °C. Kõikide kehaga kokkupuutuvate
pindade projekteerimisel tuleb arvestada külma- ja
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kuumakindlusega, nt iste- ja toetuspinnad, katendid, ukselingid jm. Materjalivalikul on oluline ka niiskuskindlus, Eestis on
sademete keskmine hulk 550–750 mm aastas. Karedate ����
pindade projekteerimisel peab silmas pidama hilisemat hõlpsat
hooldamist ning klimaatilistest ja mehaanilistest teguritest
tingitud deformeerumist. Viimistlus peab olema korrektne.
Väga täpselt on määratud materjalide kasutamine näitena
mänguväljakute rajamisel, standard EVS EN 1176.

Täispuidu kasutamisel on mõistlik selle termotöötlemine. See
annab tootele kauakestva vastupidavuse. Termotöötlus on
arvuti teel juhitav puidu kuumutamise protsess, mida viiakse
läbi spetsiaalses kambris temperatuuril 190–215 °C. Protsessi
käigus ei kasutata kemikaale. Tulemuseks on seenhaiguste-,
hallitus- ja mädanikuvaba puit, mis peab pikaajaliselt vastu
keskkonnamõjudele.
Veelgi vastupidavam keskkonnamõjudele on liimpuit. Liimpuit
kaardub ja lõheneb oluliselt vähem kui tavaline puit. Liimpuit
koosneb puidulippidest sõrmtapiga jätkamise teel moodustatud laudadest, mida kuivatatakse kuni 10% niiskusesisalduse
saavutamiseni, seejärel ühendatakse spetsiaalse liimi abil
vajalike mõõtmetega plaatideks.

Siseruumides kasutatavad materjalid peavad toetama ruumis hakkamasaamist ning olema võimalikult neutraalsed,
hõlpsalt puhastatavad ning selgelt mõistetavad. Vältida tuleks
liiga siledaid materjale, mis võivad põhjustada kukkumist
ja libastumist, samuti liiga kleepuvaid/reljeefseid materjale
hügieeni seisukohalt. Eelistada tuleks võimalikult naturaalseid materjale, mis loovad siseruumis vajaliku hubasuse ning
on käepärasemad igapäevakasutuses. Ilmastikukindlus pole
siseruumimaterjalidel niivõrd oluline kui vastupidavus ja
funktsionaalsus.

Õlitamine parandab materjali stabiilsust ja suurendab vastupidavust ilmastikuoludele.
Puidu paindeomadusi saab rakendada vineerist toodetel. Sõltuvalt liimisegudest ja töötlusviisidest saab vineeri kasutada
nii siseruumis kui ka välitingimustes.

Puit
Puit on traditsiooniline materjal, millel on väga lai kasutusvaldkond alates ehitusest ja mööblitööstusest kuni mängusjade
tootmiseni. Puidu eeliseks on tema soojus, teda on mugav katsuda ning tema pinnatemperatuur välitingimustes ei muutu.
Seetõttu on puit laias kasutuses istetasapindade katmisel,
mänguväljakute inventarina ning piirete ja terrassidena.
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Metallid
Metallkonstruktsioonidel on lai kasutusvaldkond ehituses.
Nende abil saab luua kergeilmelisi, kuid vandaalikindlaid
tänavainventarilahendusi ühistranspordi ootepaviljonidest
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väikevormideni. Kehaga kokkupuutuvad ja väliskeskkonas
asetsevad metallesemed on mõistlik teiste materjalidega
katta, et vältida kuumenemist ja allergiaid.

Kerguse ja kõrge korrosioonitaluvuse saavutamiseks on
mõistlik kasutada alumiiniumi. Seda kasutatakse enamasti
kergkonstruktsioonide ehituses koos klaasi või plastikuga.
Alumiinium on kergesti vormitav, painutatav, kokku kruvitav
jne. Väiksemate objektide (lingid ja käepidemed) disainimisel kasutatakse tihti ka vaske ja selle sulameid – pronksi ja
messingit.

Enimkasutatav materjal tänavainventari projekteerimisel on roostevaba teras. Roostevaba teras sisaldab piisavalt
kroomi, mis moodustab passiivse kroomoksiidi kihi, takistades pinna roostetamist ja rooste levimist metalli sisestruktuuri. Roostevabad terastooted reeglina kas tsingitakse või
pulbervärvitakse.

Kõikide metallide kasutamisel on soovitatav piirduda tehaseliste profiilide kombineerimisega uueks tooteks. Kuid erinevate sulamite kasutamine võimaldab valmistada ka mis tahes
kuju ja funktsiooniga objekte.

Tsinkimine on roostevastane töötlemine, mille käigus kaetakse tooted õhukese tsingikihiga. Kahjustamata tsingitud
pind tagab tootele paljudeks aastateks roostevastase kaitse.
Tsingi reageerimisel õhus sisalduva hapnikuga moodustub
tsinkoksiid, mis reageerib õhus sisalduvate veemolekulidega,
moodustades tsinkhüdroksiidi. Tsinkhüdroksiidi reageerimisel
süsinikdioksiidiga tekib tsinkkarbonaadi kiht, mis katab väga
tihedalt selle alla jäävat tsingikihti, takistades korrodeerumist. Tsingitud pindade pulbervärvimine annab tootele täiendava kaitse.

Klaas
Klaas on asendamatu materjal ehituses, kõikvõimalike ootekodade ning reklaamistendide projekteerimisel. Oluline on,
et valitaks õige viimistlusega materjal, mis käituks vastavalt
soovitud eesmärgile, nt siseruum ei kuumeneks üle või puruneks ohutult. Klaasseinte ja -uste puhul on oluline arvestada,
et klaasi täielik läbipaistvus on ohtlik vaegnägijaile, samuti
väsinud inimestele.

Sõltuvalt konkreetsest disainist ja kohaspetsiifikast on võimalik kasutada erineva pinnatöötlusega teraseid. Peale roostevaba kattega terase kasutatakse ka tsingitud või värvitud
terast. Viimasel ajal on populaarsust võitnud korrodeerunud
pinnaga teras ehk corten.
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Klaasi kasutamisel on oluline rõhutada selle peamist omadust– läbipaistvust. Klaas laseb läbi nähtava valguse, kuid
takistab UV-kiirgust. Klaas on habras, kuid karastamisel ja
lamineerimisel saab selle purunemisvõimalusi vähendada.
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Klaasi toodetakse tavaliselt valuklaasina, kus klaasimass
valatakse tasapinnaliseks plaadiks paksusega 2–25 mm.

jäävad klaasikillud kile külge kinni, tagades kõrgel tasemel
kaitse vigastuste vastu. Teine lamineeritud klaasi väljapaistev omadus on terviklikkuse säilitamine, see tähendab võime
taluda survet isegi klaasi purunemise korral ja avast mitte
välja langeda.

Valtsklaasi valmistatakse spetsiaalsete rullmehhanismide
abil. Valtsklaasi sisse saab sulatada armeerimisvõrke ja
tugevdustraate.

Betoon
Betoon on ideaalne materjal loomaks mis tahes kujuga vastupidavaid linnaruumiobjekte, mis peavad taluma radikaalseid
kasutus- ja ilmastikutingimusi. Betoonist saab valmistada erinevaid ehitisi, betoonist saab teha sillutusplaate jmt. Betoonil
on lõputu hulk viimistlusvõimalusi.

Klaasist saab valmistada ka erineva profiiliga (U, L) klaaselemente ja -plokke. Klaasi tootmine on energiamahukas. Samas
saab klaasi lihtsalt töödelda ja ka ümber töötada. Klaasikilde kasutatakse ka raudbetooni- ja asfaldisegudes ning
dekoratiivkattematerjalides.
Klaasi karastamine muudab selle tugevusomadusi. Klaasi
kuumutatakse spetsiaalses ahjus u 600–650 °C juures ja seejärel kiirjahutatakse. Protsessi tagajärjel tekivad klaasis sisepinged, mis muudavad klaasi vastupidavamaks mehaaniliste
mõjutuste ja temperatuurikõikumiste suhtes. Tänu eelpingestatusele puruneb klaas õnnetuse korral väikesteks ümarate
servadega kildudeks, hoides seeläbi ära vigastuste ohu.

Betoon on isetahenev tehismaterjal, mis saadakse tsemendi,
vee ja täiteaine segust. Kuna täide on tavaliselt looduslik kivi
(killustik, kruus, liiv) loetakse betooni inimese loodud kunstlikuks kiviks.
Betoon on materjal, mida ei väljastata tükkides, plokkides,
paksustes ega mõõtudes. Betooni võib valada vormi ehk rakisesse kohapeal, sel juhul tuuakse see kohale vedelal kujul,
poolfabrikaadina. Ehitusplatsil valatud betoonkonstruktsiooni
nimetatakse monoliitbetoonkonstruktsiooniks. Tehases valatud betooni on hõlpsam valmistada. Betoonelemente võib
valmistada koos soojustusega, vajalike õõnsustega kommunikatsioonide jaoks, mitmesuguse pinnaviimistlusega jne.

Kogu viimistlusprotsess, nagu servade töötlemine ja puurimine, tuleb teostada enne klaasi karastamist.
Teine võimalus muuta klaas ohutumaks on selle lamineerimine. Protsess seisneb kahe klaasikihi lamineerimises PVBkile (polüvinüülbutüraal) abil. Klaasi võimalikul purunemisel
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Betoon on tugev, mitte just liiga kallis ja kergelt valmistatav
materjal. Betoon on piiramatute võimalustega, sellest saab
valmistada pea igasuguse kujuga eseme, valades segu ükskõik
millisesse vormi.

kaalu ja tihti sileda välisviimistluse tõttu libisevad esemed
hõlpsalt käest. Plastiku kasutamisel on oluline see kasutajamugavalt viimistleda.
Plastikute põhiline materjaliomadus on praktiliselt piiramatu
vormivabadus. Plastmassist saab valmistada mis tahes kuju
ja vormiga objekte. Plastikud on vee-, ilmastiku- ja kemikaalikindlad, neid saab toonida, kuid plastikud võivad olla ka läbipaistvad. Plastikud on kerged ning lihtsalt toodetavad. Enamik
plastikuid muutub suurte temperatuurikõikumiste tagajärjel
hapraks. Sellepärast peab jälgima, et väljas kasutatavate plastiktoodete algmaterjalid oleksid vastavate omadustega. Kaks
põhilist plastiktoodete valmistamise meetodit on negatiivne
vormivalu ja rotatsioon.

Betoon on keskkonnasõbralik ja taaskasutatav, kõik selle
koostisosad on looduslikud. Peale lihtsa vormitavuse saab
betooni lisanditega erinevalt toonida, muuta ta veekindlaks
või eriti plastiliselt vormi kuju võtvaks. Eelpingestamine tõstab märgatavalt raudbetooni staatilisi omadusi. Linnamööbli
loomisel kasutatakse betooni eelpingestamiseks fiibermaterjale, mis võimaldab disainida saledaid või õõnsaid vorme.
Mehaaniliste pinnatöötlusviisidega, nagu poleerimine,
karestamine või fototrükk, saavutatakse betoonelementide
eriilmelisus.

Rotatsioonivalu meetod seisneb vormi pöörlemises ümber
kahe telje, mille tulemusel kinnitub pulber vormi seintele
ja moodustub monoliitne kiht. Seejärel vorm jahutatakse ja
toode eemaldatakse vormist.

Plastik
Plastik on enimkasutatav sünteetiline materjal maailmas.
Plastiku eelis on tema kergus ja piiramatu vormimisvõimalus.
Plastik on odav. Plastikut peaks vältima olukordades, kus
keskkonnatingimused on pidevas muutumises. Kui on võimalus valida puidu ja plastiku vahel, tuleks eelistada puitu kui
loomulikku materjali.

Plastikuid jaotatakse nende omaduste järgi termoplastikuteks,
duroplastikuteks ja elastomeerideks. Termoplastikud on lihtsalt sulatatavad ja vormitavad. Neid saab kasutada maastiku
ehituses erinevate tasapindade katmisel, geoplastikute ja
sillutusplaatide valmistamisel. Lihtne vormitavus võimaldab
termoplastikutest valmistada ka näiteks istepinke, toole, torusid ja väga õhukesi, kuid tugevaid membraanstruktuure.

Piiratud motoorikaga inimestel, vanuritel ning väikelastel on
kergeid plastesemeid keeruline haarata ja kasutada. Kerge
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Duroplastikud on tugevad ning pärast valmistamist termiliselt raskesti töödeldavad, võimalik on vaid mehaaniline
töötlus. Duroplastikuid kasutatakse põhiliselt pinnakatte
materjalide sideainena. Neid saab lisada mitmetesse
ehitussegudesse ja kasutada vuukimisel niiskuskindlates
silikoonides.
Elastomeerid on naturaalsed ja sünteetilised lateksid. Elastomeerid on kummilaadsed plastikud. Neil on omadus taastada
oma vorm pärast termilist või mehaanilist deformatsiooni.
Maastikuarhitektuuris kasutatakse elastomeere peamiselt
spordi- ja lastemänguväljakute katetes.
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9. Disainimeetodid

Käesolevas peatükis vaadeldakse disainiprotsessi ehk teekonda,
mille disainer koos tellijaga läbib probleemi ja võimaluste
kaardistamisest kuni lõpliku lahenduseni jõudmiseni. Tellijatel
on oluline mõista loomeprotsessi olemust, et õppida nägema ja
analüüsima loovate lahenduskäikude ja -võimaluste paljusust ning
nende põhjal parimate tulemuste saavutamiseks valikute tegemiste
tagamaid. Disainiprotsessi, -meetodite ja -tööriistade kirjeldamise
abil püütakse järgnevalt selgitada võimalusi, kuidas mõjutada
tulemuse kvaliteeti ning kuidas disainerid ja arhitektid erinevaid
tööriistu eri tööetappides rakendavad.
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9. 1. Disainiprotsess

Disain on loogiline ja mõtestatud tegevus, mille peamiseks
eemärgiks on luua elukvaliteeti parandavaid keskkondi,
teenuseid ja tooteid. Erinevad disainerid kasutavad oma töös
erinevaid meetodeid ja tööriistu. Disainiprotsessi põhikomponendid on aga sarnased – alati kasutatakse olukorra analüüsi,
mis hõlmab nt taustauuringut, sihtgrupi (klientide, kasutajate)
olemuse ja nende ootuste ning vajaduste määratlemist, ideede
genereerimist ja nende visualiseerimist (nt skitseerimist),
modelleerimist, prototüüpimist ja testimist. Disainiprotsessi
kirjeldamiseks on loodud hulgaliselt skeeme ja definitsioone.
Üks üldistavamaid on topeltteemandi diagramm (Double
DiamondDiagram) [1] , mis võeti Design Councili* poolt kasutusele 2005. aastal, et kirjeldada disainiprotsessi lihtsal graafilisel viisil.

Avastamine
Disainiprotsessi alustatakse uue toote, teenuse, keskkonna
vmt arendamiseks või olemasoleva täiendamiseks või kohendamiseks. Lükke disainiprotsessi alustamiseks võivad anda
erinevad tegurid, näiteks tekkinud probleemid olemasoleva
lahendusega, uued materjalid või tehnoloogiad, uued turule
tulnud tooted või teenused vmt. Protsessi esimese veerandi
eesmärk on mõista olukorda ning selle pakutavaid võimalusi.

Topelt-teemandi disainidiagramm koosneb neljast D-st, mille
abil jaotatakse disainiprotsess neljaks faasiks:

Neljaks põhiliseks informatsiooni võtmeallikaks on:

Selles etapis kaardistatakse probleemi eri aspekte analüüsides
turgu, trende ja teisi allikaid, püstitatakse küsimusi ja hüpoteese. Avastamisetapp aitab välja selgitada probleeme, võimalusi ja kasutaja vajadusi, kellele tulemus on suunatud, ning
tutvustab võimalikke valdkondi disainilahendusteks.

• turu-uuringud
• kasutajauuringud [2] (näiteks etnograafilised ja jälgivad)

• Discover (avastamine);

• teabehaldusmeetodid

• Define (määratlemine);

• disainiuuringud

• Develop (arendamine);
Avastamisetapis läbitavad faasid kajastuvad läbi terve disaini
protsessi, arvestades pidevalt uuenevat informatsiooni, kasutaja vajadusi, uusi tekkivaid kontekste või väljakutseid, mis
tõusevad esile või mis avastatakse protsessi arenedes.

• Deliver (pakkumine).
* Suurbritannia Disaininõukogu
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Avastamine

Määratlemine

Arendamine

Pakkumine

Topeltteemandi protsess. Disainiprotsessi neli etappi.
Design Council, 2005
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Määratlemine
Teine veerand topeltteemandi mudelist tähistab defineerimisstaadiumi. Siin määratletakse ja tõlgendatakse eelmises etapis saadud info ning viiakse see vastavusse projekti
eesmärkidega.

Arenenud riikides võimaluste ja asjade ülekülluse taustal
peab loodav disain olema selgelt positsioneeritud ning tootearendusprotsessis detailideni läbi mõeldud – halvad disainerid
disainivad toole, head disainerid mõtlevad, kuidas seda vältida (bad designers design chairs, good designers think how not to).[4]

Määratlemisetapi osad on:

Alustuseks peaksid nii tellija, disainer kui teised protsessis
osalejad vastama kolmele selgele küsimusele – kellele, mida ja
miks. See süsteem kehtib nii toodete, teenuste, keskkonna kui
kõige muu disainitava osas.

• projekti arendamine;
• projekti juhtimine;

Lähteülesande paika panemiseks on vaja teha koostööd sihtrühma esindajatega, mitte tugineda tiimikaaslaste arvamustele ja oletustele. Uurimistulemustele toetumine aitab minimeerida juhuslikkust nii tulemustes kui disainiprotsessis ning
tagada kvaliteetne resultaat.

• disainiprojekti lähteülesande koostamine.
Määratlemisetapis analüüsitakse ja sünteesitakse avastamisetapis paika pandud ideed ja suunad lähteülesandeks. Disaini
lähteülesanne koostatakse avastamisetapis kogutud info süstematiseerimise ja analüüsi tulemuste ja projekti vajaduste
põhjal. Lähteülesande staadiumis on oluline teada tootja
tehnoloogilist võimekust, loodava vajalikkust, otstarbekust
ning konkreetset kasutajagruppi tulevikus. Klassikaline lähtepunkt vähem on rohkem[3] , tasub end üldjuhul kuhjaga ära, eriti
materjalikulu kontekstis.
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Arendamine
Kolmas veerand tähistab arendamisstaadiumi, mil töötatakse
välja disainilahendused, mida prototüübitakse ja korduvalt
katsetatakse.

tavaliselt hoolikas uurimus analoogsete toodete või lahenduste kohta, tegus ajurünnak mitmekesise osavõtjaskonna
poolt, rohke prototüüpimine ning mitmekordne katsetamine,
testimine ja kontseptsioonide häälestamine. Disainilahendus,
mis selle staadiumi jooksul ei arene, ei ole tõenäoliselt kuigi
palju väärt.[2] Arendamisetapi lõpuks on disainiprotsessis jõutud valmistamise või tootmise ettevalmistamiseni.

Võtmetegevused ja eesmärgid arendamisstaadiumis on:
• multidistsiplinaarne koostöö;

Pakkumine
Viimane veerand topeltteemandi protsessist esindab üleandmise/tarnimise staadiumi. Toode või teenus on lõpetatud, testitud ja alustatud selle suunamist õigele turule. Selles etapis
valmiv toode või teenus peab olema vastavuses avastamisetapis esile toodud probleemidega.

• visuaalne juhtimine;
• arendamine ja loomine;
• testimine.

Olulisemad tegevused ja eesmärgid pakkumisstaadiumis
on:

Arendamisetapis töötab meeskond välja ühe või mitu ideed
eelnevas kahes etapis esile tõusnud probleemide lahendamiseks. Kasutusel olevad toote arendamise meetodid sisaldavad
loomingulisi töötamisviise ja meetmeid, nagu ajurünnakut
(brainstorming), visualiseerimist, prototüüpimist, testimist
ja stsenaariumide loomist. Arendamisetapi meetodid ja tööprotsessid ühtivad paljuski määratlemisetapi omadega, kuid
antud olukorras on need fokuseeritud toote või teenuse teostamise ettevalmistamisele.

• Lõplik katsetamine, lahenduse heakskiitmine
ja turunduse algatamine.
• Eesmärkide püstitamine ja hindamine,
tagasisidemehhanism.
• Disainiprotsess ei kulge kunagi lineaarselt, vaid juba
läbitud etappide juurde tullakse vajaduse korral, näiteks
uue teabe ilmnemisel, protsessi käigus tagasi.[2]

Selles staadiumis pannakse vastavalt lähteülesandele paika
toote tehniline kirjeldus. Suurepärase disaini eelduseks on
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Lineaarse kulgemise puhul läbitakse disainiprotsess üks kord,
igasse järgmisesse etappi jõudmiseks tuleb läbida sellele eelnev etapp. Korduva puhul läbitakse disainiprotsessi mitmeid
kordi, iga korraga loodavat lahendust täiendades. Lineaarselt
läbitav protsess on eelistatud, kui disaini lähteülesanne ja
tulemuse detailne kirjeldus on täpsed ja muutumatud ning
protsessi korduvus ei oleks tasuv. Kõigil ülejäänud juhtudel on
eelistatud protsessi kordumine.[2]

eneseteostus

enesehinnang
emotsionaalsed
vajadused

turvatunne

Disaineri kaasamine kõikidesse arendus- ja loomisprotsessi
etappidesse tagab professionaalse lahenduse, hilisema maksi
maalse kasutusmugavuse ja suurema läbimüügi, tootmisprotsessi madalamad kulud ning kokkuvõttes kvaliteetsemad
tooted, teenused või keskkonnad. Edukas disainilahendus
peab esmalt vastama kasutaja põhivajadustele (funktsioon)
ning seejärel täitma teisi eesmärke (lisaväärtused, ahaa-efekt,
esteetika jmt).

füsioloogilised
vajadused

INIMESE VAJADUSED
Maslow’ vajaduste hierarhia on inimesele omaste vajaduste
kategoriseerimise ja väärtustamise süsteem, mille põhiväärtused
moodustavad püramiidi põhja.
Maslow, A., 1943

Üheks võimalikuks lähtekohaks on Maslow’ püramiidi [5]
võrdlusena kasutav väärtussüsteem, mille põhjal saab hakata
üles ehitama uue toote või teenuse kontseptsiooni. Maslow’
püramiidi kasutatakse lahenduste mudeldamisel mitmetes
eluvaldkondades – äris, psühholoogias, samuti toodete ja
teenuste projekteerimisel.
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Järgnevalt on välja toodud viis võtmetegurit eduka disainilahenduse projekteerimiseks:

• Vilumus
Eesmärgiks on õpetada inimesi tegema asju paremini,
kiiremini ja lihtsamalt kui enne. Videomaki näite puhul
võimalus valida salvestamist märksõnade vm lühitunnuse järgi. Disaini väärtus kasvab.

• Funktsionaalsus
Toimimine, vastamine põhieesmärgile. Näiteks videomagnetofoni miinimumfunktsiooniks on video salvestamine, salvestise taasesitamine. Need on toote põhifunktsioonid. Selles etapis on disainiosal nähtav väärtus
madal.

• Loomingulisus
Püramiidi tipus on innovatiivsus. Sellesse etappi jõudmisel on lahendatud kõik eelnevad punktid ning kasutajale
on lisaväärtusena loodud võimalus avastada ja kasutada
midagi uut. See on disainprotsessi nähtavaim osa, mille
järgi saab otsustada, kas tulemus on hea ja jätkusuutlik
ning kas kasutaja võtab selle omaks.

• Usaldusväärsus
Usaldusväärne on kindla kvaliteediga ning terviklik.
Videomagnetofon peab võimaldama teatud kvaliteediga
salvestamist ja taasesitamist. Selles etapis on tootedisaineri töö kasvava tähtsusega.
• Kasutusmugavus
Teisisõnu, kasutamise lihtsus. Videomaki puhul on selleks lihtne ja kiire programmi seadistus, mis vähendab
valest kasutamisest tulenevaid vigu ning annab vead n-ö
andeks. Disainiosa on siin keskmise tähtsusega.
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9. 2. Kasutajakeskne disain
“Disain on liiga tähtis, et seda jätta ainult disainerite hooleks”.[6]
Selle lause mõte tähendab kahte asja:

inimestega – vanurite, laste, nägemis- või kuulmispuudega
inimestega vmt. Kuigi disaineritel on treenitud empaatiavõime, ei ole neil võimalik kõikide kasutajagruppidega samastuda ja ette kujutuda nende tegelikke probleeme. Sellepärast
ongi oluline kaasata lõplik tarbija disainiprotsessi võimalikult
varakult kuni disainiprotsessi lõpuni.

• esiteks, disainerid peavad tegema koostööd teiste
eriala esindajatega ning tavainimestega;
• teiseks, disaini metoodika on tehnoloogiliste
objektide ja sotsiaalsete süsteemide loomiseks
nii võimas innovatsiooni mootor, et seda peaksid
oskama kasutada kõik inimesed, mitte pelgalt
disainerid. Disaini meetoditest ja töövõtetest tulenev
loomevõime peab kättesaadavaks muutuma kõigile.

Kasutaja osavõtt disainiprotsessist tagab kaks
fundamentaalset aspekti:
• esiteks, toode vastab tõepoolest nende vajadustele,
• ning teiseks, kasutajad hindavad toodet rohkem,
sest nad on osa võtnud disainiprotsessist.[8]

Kasutajakeskne disain (user-centered design) on disainimis
meetod, mille protsessi kaasatakse lõpptarbija, arvestades
tema vajadusi, soove ja ootusi.[7] Kasutajakeskse disaini juured
pärinevad tööstusdisainist ja ergonoomiast ning kehtib tõekspidamine, et disainerid peaksid proovima luua tooteid, mis
sobivad kasutajatele, mitte vastupidi.

Kasutajakeskse disaini rakendamiseks on palju meetodeid,
traditsioonilistest tarbijapõhistest uurimustest kuni uute,
arenevate eksperimentaalsete disainimeetoditeni. Reaalselt
on laialdast kasutust leidnud kolme lähenemisviisi kombinatsioon: etnograafilisel meetodil põhinev jälgimine, prototüüpidega katsetamine ning lähenemisteed, mis toetavad disaineri
ja kasutaja omavahelist koostööd.[9]

Kasutaja uurimine ja tundmaõppimine on oluline osa hea
ja funktsionaalse disainilahenduse väljatöötamisel. Kasutaja näol võib tegemist olla väga erinevate (eri)vajadustega
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Eeltöö

Ühistegevus

uurimine/sondeerimine

Disaini
lähteülesanne

Disainile
keskendumine

uurimuse tõlgendamine

vaatlus

disaini kaardistamine

prototüübi testimine

Kasutajakeskse disaini 3 läbiviimise etappi.
Jääskö, V., Keinonen, T. K., Mattelmäki, T. M., Three-in-one user study for focused collaboration, International Journal of Design, 2(1), 1-10, lk. 4, 2008
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Kasutajakeskse disaini meetodite eesmärgiks on toetada
disainereid ja kasutajaid uute disainiprobleemide kaardistamisel ja lahenduste leidmisel. Kasutaja uurimiseks on vaja
välja töötada hulk kasutajagruppidele antavaid eksperimentaalseid ülesandeid, et koguda personaalseid tähelepanekuid
ja tõlgendusi antud ülesande kontekstis. Disainiprotsessi kaasatud kasutaja uurimine on keskendunud kasutaja kogemustele ning usaldab kasutaja ettepanekuid ja tähelepanekuid.
Uurimused võivad sageli välja kujuneda pigem inspireerivaks
kui informatiivseks.

Esimene kasutajakeskse disaini läbiviimise põhietapp hõlmab
peamiselt uuringu teostamist ning on suunatud kasutaja kaasamisele disainiprotsessi.
Eeltööetapp (Priming Phase) – Varajane keskendumine
kasutajatele ja ülesannetele
Disainerid peavad endale teadvustama, kes on toote tulevased
kasutajad. Selleks tuleb eelnevalt tundma õppida nende tunnetuslikke, käitumuslikke, antropomeetrilisi, hoiakulisi iseloomujooni.[10] Eeltööetapp ei keskendu otseselt toote või teenuse
disainimisele, vaid potentsiaalse kasutaja iseloomujoonte ja
elustiili ning üldjoontes ka tulevase toote või keskkonnaga
seonduvate tegurite, situatsioonide ja kontekstide uurimisele.

Disainerid ja disainiprotsessi kaasatud kasutajad on paremini
ette valmistunud omavaheliseks koostööks, kui nad on eelnevalt disaini teemaga kurssi viidud. Eeltöö paneb inimesed
rohkem tähelepanu pöörama oma senistele kogemustele ja
harjumustele ning aitab paremini keskenduda eesolevale
ülesandele. Disainerite ja kasutajate ettevalmistamine omavahelise koostöö alustamiseks lisab uue faasi kasutajakeskse
disaini läbiviimiseks, pikendades seega kogu disainiprotsessi
aega. Koostöösessioone plaanides tuleks kindlasti optimeerida
tulemuslikkuse ja kuluva ressursi suhet.

Selles etapis valmistavad disainerid disainiprojekti edendamise eesmärgil ette kasutajale suunatud ülesandekomplekte,
mis suunavad kasutajat ennast dokumenteerima ja analüüsima. Kasutajale antavad ülesanded on kohandatud vastavalt
iga uurimuse eesmärgile. Ülesanded on nii kirjeldava kui ka
ennustava iseloomuga – kasutajatel palutakse kirjeldada nii
oma kogemusi kui ka ennustada võimalikke perspektiivseid
lahendusi.

Disainiprojekti alguses kaaluvad disainerid disaini võimalusi, piiranguid ja lahtiseid teemasid, töötades läbi lähteülesande materjali ja teisi informatsiooniallikaid, määratledes ette tulla võivaid
probleeme ning luues võimalikke alternatiivseid lahendusi.
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Ülesanded võivad sisaldada:

kus toodet ka reaalselt kasutatakse või kasutama hakatakse,
et teadvustada kasutaja, toote ja keskkonna vastastikust ja
omavahelist mõju.

• päeviku pidamist, et dokumenteerida
kasutaja igapäevaelu ja tema mõtteid;

Jälgimismeetod täiendab uurimust kontekstipõhise toimimise faktidega ning võimaldab disaineril pöörata tähelepanu
sellele, mida kasutajad ei pidanud oluliseks või ei osanud
oma kirjeldustes välja tuua. Jälgimise läbiviimiseks mõeldud
ülesanded saab eelnevalt paika panna, tuginedes uurimusest
õpitule.

• kasutaja pildistamist, et jäädvustada situatsioone;
• lahtisi küsimusi kasutajapoolsete
seisukohtade tuvastamiseks.
Etapi lõpus kogutakse kasutajatelt saadud info kokku ning
analüüsitakse ja töödeldakse seda. See on sisendiks ka
järgmisesse ehk teise põhietappi, milleks on ühistegevus
(Joint session).[9]

Ühistööetapi lõpus esitlevad disainerid vastavalt uurimusele
ja jälgimistele tehtud esialgseid lahendusi – visualiseeringute,
täissuuruses näidiste või osaliselt töötavate makettide näol.
See annab kasutajale võimaluse avaldada nende kohta arvamust ning katsetada neid reaalses keskkonnas.

Ühistegevust hõlmav etapp (Joint Session) – Kogemuslikud
hinnangud
Varajases arendusprotsessis peaksid kasutajad kasutama
simulatsioone ja prototüüpe, et saada aimu tulevasest
lahendusest.
Samaaegselt tuleks lahendusele suunatud tegevust ja reageeringuid jälgida, lindistada ja analüüsida.[10] Selles etapis
jälgitakse kasutajat, kui ta näitab ja selgitab, kuidas ta mingit
olemasolevat toodet kasutab. Jälgimine viiakse läbi kontekstipõhise küsitluse printsiibil konkreetses sotsiaalses ruumis,
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Kasutajakeskse disaini protsessi järgides on suurem
tõenäosus jõuda tulemusteni, mis:[11]

Selle asemel et alustada projekti kasutaja tundmaõppimisest
ning lõpetada kasutajast lähtuvate hinnangutega, on kasutajat kaasav ühistööetapp asetatud projekti keskele.[9] Enne
ühistegevusetappi peab disaineritel ja kasutajatel olema aega
ette valmistada eeltööülesanded, nagu näiteks küsitlused ja
disainiuurimused. Peale ühistööetappi peaks olema piisavalt
projekti vahendeid, et rakendada ülesannetest õpitut. Eeltööja ühistegevusetapi tulemusena pannakse paika lahenduse
funktsioon, ergonoomika ning kasutusmugavus.

• on lihtsamad, arusaadavamad ja
käepärasemad kasutada;
• on rahulolu pakkuvad ja stressivabad kasutada,
seeläbi tõstes kasutaja elukvaliteeti;
• parandavad kasutaja produktiivsust ja
toote käsitlemise efektiivsust.

Kasutajakeskse disaini protsess ei kulge kunagi lineaarselt,
ehk teisisõnu, iga läbitud etapi juurde tullakse mingil hetkel
tagasi. Näiteks kui testimise käigus on leitud probleeme, ja
tavaliselt nii ka juhtub, siis tuleb need ära lahendada. See
tähendab, et disain peab olema vahetu: peab toimuma disaini,
katsetuste ja hinnangute ringlus, ning seda nii sageli kui võimalik.[10]

Hoolimata eeldatavast suurest kasutegurist on kasutajakesksete uuringute läbiviimine väga ressursimahukas. Eriti siis,
kui jäädakse truuks põhimõttele kaasata kasutajat läbi terve
disainiprotsessi.[9]
Paljude kasutajakeskse disaini metodoloogiate aluseks on
rahvusvaheline standard (ISO 13407: Human-centered design
process). See standard iseloomustab üldist protsessi, kaasa
arvatud kasutajakeskse disaini tegevusi läbi tootearenduse
protsessi, kuid ei too välja konkreetseid meetodeid.[7]
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9. 3. Teenusedisain

Traditsiooniliselt pööratakse disaini rakendamisel väga suurt
tähelepanu toodete ja keskkondade kujundamisele, teenused
nende ümber ja sees pälvivad aga märkimisväärselt vähem
aega ja ressursse. Kuid väga tihti on teenus loodava keskkonna või toote tegelik süda ning põhjus, mistõttu tuleks
arendusprotsesside esmases faasis keskenduda just teenuse
olemuse kaardistamisele ning analüüsimisele, võimaluste
ja probleemide defineerimisele ning alles seejärel füüsiliste
kokkupuutepunktide käsitlemisele. Sel põhjusel soovitame
keskkondade arendajatel projekti kaasata ka teenusedisaini
spetsialiste.

Süvendatult teenust analüüsides ning loominguliselt arendades saab protsessi tulemusena väga täpse ja sisuka lähteülesande keskkonna- või tootedisaini projektile, mis sobib ka
riigihanke dokumentatsiooni osaks, aidates hankes pakkujatena osalejatel mõista soovitud töö konteksti.
Teenustest, sealhulgas avalikest teenustest, tuleks aga mõelda
kui kogemustest ning need kogemused peaksid olema meeldejäävad ja eelistatult positiivseid elamusi pakkuvad. Teenusedisain seob väga paljusid eri valdkondi, et tõsta teenuste
kasutajate rahulolu ning paremini vastata nende vajadustele.
Inimesed tarbivad teenuseid pidevalt muutuvas kompleksses sotsiaalses süsteemis, kasutades selleks kiirelt arenevaid
kommunikatsioonikanaleid ja -vahendeid.

Teenusedisain tegeleb nagu teisedki disainivaldkonnad
kvaliteedi ja efektiivsusega, kuid on veel muidki olulisi
aspekte, mida silmas pidada. Elamus on nendest üheks peamiseks märksõnaks, aga kindlasti ka otstarve, kasutatavus,
meeldivus jne.

Inimeste, kogukondade ja organisatsioonide vahelised suhted
on dünaamilised ja mõjutatud sotsiaalsest keskkonnast selle
väga laias tähenduses. Etnograafia, antropoloogia, psühholoogia ja mitmete teiste erialade spetsialistide kaasamine ja
läbimõeldud meeskonnatöö on teenusedisainile väga iseloomulik ning tagab projekti edukuse. Parima teenuse loomine
ja teostamine nõuab kogu ahela lahtimõtestamist, alates
kliendi teenusevajaduse tekkimise hetkest kuni teenuse hilisema mäletamiseni.

Tänapäevases maailmas ei pakuta teenuseid (nagu tooteidki)
enam ükshaaval ja käsitööna, vaid „tööstuslikult“ ehk oluline
on pakutava elamuse efektiivne „paljundamine“. See asjaolu
viib teenuse taristu, protseduuride, inimeste, teenuse kriteeriumide jmt süsteemsele väljatöötamisele, et tagada teenuse ühetaoline kvaliteet ning samas optimeerida kulusid.
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Kõige keskmes on ikkagi inimene, keda teenindatakse, kellele
teenus on mõeldud. Seetõttu on väga oluline oma kliente ja
kasutajaid paremini tundma õppida. Teenusedisaini sisend
tuleb väga suurel määral disainiuuringutest, mis oma olemuselt on viimasel aastakümnel astunud traditsioonilistest
disainiuuringutest pika sammu edasi. Täpsemalt on uuringute arenguid ning meetodeid käsitletud käesoleva peatüki
kasutajakeskse disaini alalõigus.
Teenusedisaini puhul räägitakse palju kokkupuutepunktidest
ehk neist kohtadest, kus klient kohtub teenusepakkujaga või
teenusepakkuja poolt loodud füüsilise või virtuaalse keskkonnaga. Kuid kindlasti ei tohiks kokkupuutepunkte üle formaliseerida. Kokkupuutepunktid on keskkond, kus teenust pakutakse, ehk keha, kuid teenuse hing on peidus selles loos, mida
kliendile teenuse käigus jutustatakse, selles elamuses, mis
luuakse igale kliendile eraldi. Hea teenus sisaldab nii keha kui
hinge![12]
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9. 4. Sotsiaalne disain

Sotsiaalne disain tegeleb ühiskonna suurte ja komplekssete
probleemidega, püüdes ühiskonnas esile kutsuda positiivseid
muutusi suhtumises, käitumises, tegutsemisharjumustes jmt
ja aidates nii elu paremaks muuta väga laial skaalal. Head
teenused, keskkonnad ja tooted pakuvad oma kasutajatele
suurepäraseid elamusi. Kuid tihti pole kasutajate tegemiste
puhul peamine küsimus mitte mida või kuidas, vaid miks.
Sotsiaalne disain püüab aru saada ja seletada erinevate suhtumiste, käitumiste ja kogemuste põhjusi.

emotsionaalne side, nendega jagame oma mõtteid, tundeid,
elamusi ja probleeme, sest me usaldame neid. Kogukondi on
mitmel eri tasandil – kolleegid, naabrid, rahvuskaaslased jne.
Probleemide lahendamisel ja võimaluste avamisel kaasab
sotsiaalne disain eri tasandil kogukondi, sest suuri muutusi ei
saa ellu viia ülevalt alla juhtimise printsiibil, vaid oluline on
tekitada vajalik pinnas muutusteks võimalikult laiapõhjaliselt. Kogukondade kaasamine juba probleemide ja võimaluste
mõistmise faasis aitab tagada inimestes sügavama sideme
loodava lahendusega ja nii ka selle edukama rakendamise.

Kaasaegse tehnoloogia abil on võimalik peaaegu kõigile fakte
puudutavatele küsimustele saada vastused vaid mõne hetkega. Sotsiaalne disain tegeleb faktuaalsele eelneva tasandiga,
mil küsimust ei osata veel püstitada, kui ei teata, milles probleem on või mida üldse otsitakse. Tihti ollakse probleemiga
silmitsi, kuid ei mõisteta, milles see seisneb, ning seetõttu on
väga raske ka alustada lahenduste otsimist.
Sotsiaalse disaini partneriteks on üldjuhul avalik ja kolmas
sektor ning kogukonnad. Tema eesmärgiks on aktiveerida
kogukondi ja üksikisikuid, et realiseerida nende potentsiaali
ühiskonnas ning kaasata neid muutuste esilekutsumisse.
Juba evolutsiooniteooriast on teada, et kogukond kui suurem
grupp inimesi on tugevam ja elujõulisem kui indiviid üksinda.
Lähimad kogukonnad moodustuvad inimestest meie ümber
– sõpradest ja perekondadest. Nendega seob meid väga tihe
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Disainil võib olla tohutu roll ühiskonna arengu suunamisel
ning inimeste käitumise vormimisel. Avalike ruumide disain
mõjutab nii üleüldist heaolu kui ka käitumismustreid. Töökohtade disain mõjutab tootlikkust ja loovust. Avalike teenuste disainil on olemuslik mõju kasutajate kogemusele ja
rahva rahulolule. Hästi disainitud tooteid ja teenuseid kasutavad rõõmuga kõik.[13]
Disainmõtlemist rakendatakse järjest enam sotsiaalse innovatsiooni ja kestva arengu projektides, et mõjutada paremaid
elustiilivalikuid ja edendada kogukonna sidusust. Kaasates
protsessi kodanikke ja kogukondi kui kriitilist ressurssi väljakutsete uurimisel ja innovatiivsete lahenduste leidmisel,
suudab disain reorganiseerida igapäevaelu aspekte, tõsta
nende kvaliteeti ja vähendada inimkonna tegevuse mõju
keskkonnale.
Integreerudes haridusasutustesse, kogukonna tegemistesse
ja administratiivsetesse üksustesse, suudavad multidistsiplinaarsed meeskonnad (sh disainerid) koostöös kohalike
sidusgruppidega koos-disainida ja ellu viia mõjusaid tegevusplaane. Disain on sel puhul mehhanism, et maksimeerida
erinevaid sisendeid, stimuleerida suutlikkust ja prototüüpida
paremaid avalikke teenuseid, mida on võimalik kopeerida
erinevates haldusüksustes.[14]
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9. 5. Disainimeetodid ja tööriistad

Järgnevalt on vaatluse all mõned tööriistad, mida kaasaegses
disainiprotsessis kasutatakse kasutajate eripärade arvestamiseks, kasutajakesksema tulemuse saavutamiseks ning
eesmärkidega paremini sobivamate lahenduste leidmiseks.
Valdavalt on tegemist olukorra kaardistamist ning analüüsimist soodustavate töövahenditega.

on oluline jälgida, et persoonasid ei loodaks liiga palju, mis
muudab hilisema analüüsiprotsessi üleliia kirjuks, ka kipuvad
siis erinevad aspektid sagedasti korduma. Iga persoona peidab
endas fiktiivset karakterit, mille loomisel on arvesse võetud
suuremale sotsiaalsele grupile iseloomulikke jooni. Nii peegeldab ta terve sotsiaalse grupi karakteristikuid, selle vajadusi,
ihasid, harjumusi, kultuurilist tausta jmt.[16]

PERSOONAD

Persoona olemus võib olla „maha kirjutatud“ mõnelt konkreetselt isikult või luuakse ta ajurünnaku käigus. Persoona profiil
peaks sisaldama isiku peamisi karakteristikuid, nii füüsilisi
ja iseloomuomadusi kui ka sotsiaalset tausta. Profiili loomisel
on abiks tema kohta küsimuste esitamine ning neile vastuste
otsimine – veidrad ja ebatavalised küsimused annavad tavaliselt rohkem inspiratsiooni.

Persoona on keskkonna, toote või teenuse arhetüüpne kasutaja, näidis- või tüüpkasutaja. Persoonasid kasutatakse disainiprotsessis mitmel põhjusel ja staadiumis. Näiteks ideede
genereerimisel stiimulina, kellele disainiprotsessis viidata ja
kellega arvestada, abivahendina väärtuspakkumise koostamiseks või arhetüüpidena, kes esindavad organisatsiooni turu
kõiki eri segmente. Teenusedisainis kasutatakse persoonasid
klienditeekonna kaardistamisel, et seeläbi mõista, kuidas
konkreetne inimene teenust kogeb.[15]

Isikukirjeldused võiksid sisaldada informatsiooni inimese
üldisest taustast, elustiilist, käitumisharjumustest, oskustest, soovidest ja eesmärkidest, ajakasutusest, külastatavatest
kohtadest, iseloomust, tarbijaharjumustest.[15] Persoonadele
luuakse tekstiline ja visuaalne kirjeldus, mille abil tekib
disainimeeskonnas neist ühine arusaam. Nii on klienditeekonna kaardistamisel ja arendamisel kasutusel selged, üheselt mõistetavad ja visuaalsed kirjeldused peamistest kasutajatest, kes on kogu arendusprotsessi keskmes.[17]

Persoonade loomisele eelneb põhjalik tutvumine kasutajate
olemuse, vajaduste ja soovidega ning nende pinnalt üldistuste
tegemine. Kasutajad on väga erinevad ning seetõttu luuakse
tavaliselt persoonasid rohkem kui üks, et iseloomulikke erisusi ning äärmuslikemaid aspekte paremini esile tuua. Samas
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Käesoleva juhendmaterjali loomisel kujundas uuringumeeskond kuus persoonat, kes kirjeldavad eri tüüpi probleeme ja
võimeid keskkonnas hakkamasaamisel. Loodud persoonasid
on tutvustatud elukeskkonna erinevaid kasutajaid käsitlevas
peatükis. Töö käigus kasutati neid kuut persoonat erinevate
teekondade ja avalike teenuste analüüsimisel ning tuvastati
nende kõigi erinev hakkamasaamine ning erinevad ootused sujuvaks, võimalikult iseseisvaks ning probleemivabaks
toimetulekuks.

kasutamissujuvus ja segadustega toimetulek, kasutajate hulk,
keskkonna või toote süsteem (laiem ümbrus ja välised mõjutajad), komplekssus ja kasutamiseesmärgid.
Kontekstistsenaariumid on väga hea tööriist sidusgruppidele
olukorra ning plaanide selgitamiseks. Tööriista kasutamine
on hea võimalus väljendada selgelt ja arusaadavalt uuringutest kogutud informatsiooni analüüsi põhjal loodud lahendus.
Mida rohkem kasutada stsenaariumi koostamisel elemente
olemasolevast kogutud infost ja n-ö elust enesest, seda tõesem on tulemus.

KONTEKSTISTSENAARIUMID

Oluline on meeles pidada, et stsenaarium ei pea olema lineaarne protsess, asjad võivad juhtuda samaaegselt ning teenuse
komponendid mõjutada tegevusi kaudselt. Kõige lihtsam stsenaarium koosneb kolmest momendist: situatsioon tekib, tegevus toimub ja eesmärk saavutatakse. Stsenaariumi tegemine
eeldab selle koostajalt väga head holistlikku mõtlemisoskust
ning loovat väljendusoskust. Stsenaariumi lõplik viimistlus
vajab ka visuaalset väljendusoskust, milleks võib töögruppi
kaasata eraldi spetsialisti.

Stsenaariumid aitavad kujundada kasutaja kogemust ja elamust kogu teenuse või teekonna ulatuses ja arvesse võtta
teekonnal ettetulevaid eri tüüpi momente ning aspekte. Kui
persoonad annavad sihtgrupi(d), kellele ja milleks disainitakse, siis stsenaariumid pakuvad lahendamiseks päriselu
situatsioone ja konteksti, milles kasutajad tegutsevad. Stsenaariumide abil saab läbi mängida, kuidas persoonad käituvad tulevikus loodava uue teenuse, toote või keskkonna
tingimustes.

Stsenaariumi luues tuleb läbi mõelda, kuidas ja kui tihti inimesed teenust/toodet/keskkonda kasutavad ning kuidas see
aitab neid igapäevatoimetustes. Stsenaariumi loomisel ilmnevad probleemsed kohad, mida tuleks disainiprotsessi raames
parandada või sujuvamaks muuta.

Ühe disainiprojekti raames võib luua mitmeid stsenaariume, vajalike stsenaariumide hulk sõltub projekti keerukusest ning erinevate sihtgruppide hulgast. Stsenaariumi
piires sätestatakse kasutamiskeskkond, -sagedus ja -kestus,
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Kaasava elukeskkonna planeerimisel aitab stsenaariumide
koostamine arvestada eri kasutajagruppide vajadusi erinevates situatsioonides toimetulekul. Soovitame stsenaariume
kasutada koos juhendmaterjali raames loodud persoonadega.

töötada meeskondadena ning jagada tööprotsessi jooksul
ja selle hüvanguks omavahel. oskusi ja teadmisi. Teenuse
blueprint on teenusepakkuja abivahend inimeste ja ressursside koordineerimiseks ajalises plaanis ning lisaks on see
kasulik ka projekteerimise faasis kui projekti planeerimise ja
juhtimise kaasav tööriist.[18]

BLUEPRINT

Blueprint kirjeldab teenuse toimimist, olemust ja karakteristikuid piisava detailsusega, et erinevaid elemente ja tervikut
tõestada, teostada ja töös hoida. See baseerub graafilisel tehnikal, mis näitab, kuidas teenuseprotsess toimib nii kasutajale
nähtavas kui varajatud osas: kõik kokkupuutepunktid ja „tagatoa“ protsessid dokumenteeritakse ja ühtlustatakse kasutaja
kogemusega.[19]

Blueprint on oma algses tähenduses jooniste või kavandite
kogum, projektdokumentatsioon. Teenusedisaini arengu
raames on termin leidnud uue tähenduse teenusearenduses
kasutatava spetsiaalse tööriista tähistamiseks. Teenuse blueprint aitab teenuse olemust täpselt määratleda ning tuvastada
võimalikke probleeme varases staadiumis. Kui traditsioonilises tähenduses blueprindid dokumenteerisid kohta ehk füüsilist ruumi või objekti, siis teenuse blueprint dokumenteerib
aega ning selle jooksul juhtuvaid tegevusi, kuid ka kokkupuutepunkte füüsilise keskkonnaga.

Teenusedisainerid on arendanud oma töös kasutamiseks
blueprintingu mitmeid eri versioone. Marc Fonteijn on mõned
neist koondanud oma kodulehele ühtsesse esitlusse.[20] Ülevaate erinevatest blueprintidest ning nende kasutamisest
saab ka www.servicedesigntools.org kodulehelt.[19] Ükski
neist skeemidest ei ole õige või vale, kuna tööriista saabki
kujundada vastavaks arendatava teenuse vajadusele. Kaasava
elukeskkonna juhendmaterjali ettevalmistusprotsessis töötati
blueprindi põhjal välja kasutaja teekonda kaardistav tööriist,
et selle abil analüüsida loodud persoonade teekondi ja teenuste tarbimist. Selle kasutamise täpsem seletus on toodud
peatükis abivahend keskkonna hindamiseks.

Teenuse blueprindid on elavad, paindlikud dokumendid ning
üldjuhul loodud koostöös nii paljude huvi- või sidusgruppidega kui võimalik. Tavaline projektdokumentatsioon luuakse
projekti valmimisfaasis, et aidata paremat üksteisemõistmist
disaineri ja tootja, arhitekti ja ehitaja vahel projekti realiseerimisel. Teenuse blueprint on vastupidiselt kasutatav kogu
disainiprotsessi vältel, et spetsifitseerida teenuse eri komponente. Blueprintingu protsessi kaasav iseloom võimaldab
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PROTOTÜÜBID

jäljendavad “päris” olukorda ja teenust. Prototüüp luuakse
üldjuhul odavatest ning käepärastest vahenditest ning testkasutajatelt oodatakse võimalikult tavalise elukorralduse
järgimist. Eesmärk on kindlaks teha, mis juhtub, kui välised
faktorid, mille mõju teiste analüüsimeetoditega ei saa tuvastada, mõjutavad teenuse osutamist ning millel on roll kasutaja kogemusele ja saadavale elamusele.[21] Lisaks lihtsale ja
objektiivsele testkasutajate toimetamise jälgimisele (soovitatavalt hilisema analüüsi täpsuse huvides protsess salvestada)
tehakse ka osalejatega intervjuud subjektiivse tagasiside
kogumiseks.

Parema tulemuse saavutamiseks valmistatakse disaini
projekti raames mimeid prototüüpe, millest esimesed on
kontseptsiooni katsetamiseks ning esmamulje saamiseks väga
algelised ning üldjuhul valmistatud käepärastest odavatest
materjalidest ja esemetest. Iga järgneva prototüübiga täpsustatakse lahendust ning selle katsetamine kasutusolukordades
võimaldab sisse viia uusi leide ja nii tulemust täiustada. Prototüüp võib aidata ka mõista lahenduse mittesobivust. Kiire ja
lihtne prototüüpimine käib käsikäes uute ideede genereeri
misega, nende katsetamise ja täiustamisega.
Läbikukkumine on prototüüpimise protsessis tavaline ning ka
väga oluline osa parema lõpptulemuse saavutamisest. Ei olegi
mõeldav kohe valmistada parimat versiooni. Ebaõnnestumist
tulebki võtta kui valgustavat kogemust, mis annab sisendi
järgmiseks katseks. Liigne mõtlemine võib tulemust rohkem
kahjustada kui liigne katsetamine.

Teenuse prototüüpimisel on subjektiivse info kogumiseks oluline roll nii testkasutajatel kui ka teenuse testosutajatel. Kuidas teenuse kasutajad valikuid tegid? Millised nüansid nende
valikuid mõjutasid? Kas kogu vajalik info oli kohe kätte- ning
arusaadav? Kas teenuse tarbimisel tekkis takistusi ning seisakuid? Need on vaid mõned küsimused, mida prototüüpidega
katsetamine aitab käsitleda.

Ka teenusedisaini raames kasutatakse aktiivselt prototüüpimist ning nendega teenuse katsetamist. Katsetamise raames vaadeldakse kasutajaid sooritamas erinevaid operatsioone selleks loodud kohas, situatsioonis ja tingimustel, mis

Kaasava elukeskkonna ja teenuste disainimisel on ka prototüüpide tegemisel ning katsetamisel oluline roll sobiva lõpp
tulemuse saavutamiseks ning ebavajalike barjääride tuvas
tamiseks ning likvideerimiseks.

Kaasava elukeskkonna juhendmaterjal

327

Disainimeetodid

9. 6. Kaasava disaini tasuvus

Kaasava või universaalse disaini rakendamist peetakse üldjuhul kallimaks kui vaid n-ö keskmisele kasutajale keskendunud
lahenduste väljatöötamist (võrreldav masstootmisega). Avalik sektor on Eestis kohustatud kohtlema kõiki võrdselt ning
looma kõigile võrdseid võimalusi.

arenedes pidevalt hoida projekti n-ö õigel rajal ning mõõta
vajaduse korral erinevate otsuste mõju tulemusele.
Tasuvust võib mõõta nii „kõvades“ (müüginumbrid, turuosa,
klientide hulk jmt) kui „pehmetes“ väärtustes (bränditeadlikkus, avalik arvamus, töötajaskonna moraal jmt). Enamasti
mõõdetakse erinevate väärtuste kombinatsiooni.[22] Kui need
eesmärgid väärtuste muutmiseks on seatud projekti alguses,
siis toimubki mõõtmine lähteülesandes seatud eesmärke ja
tulemusi kõrvutades.

Kui algne keskkond või loodud teenus ei ole mõnele ühiskonnagrupile kättesaadav, tuleb selleks teha vastavaid kohandusi
või pakkuda lisateenust. Sel hetkel võib ilmneda, et vajalikud
kohandustööd lähevad märkimisväärselt kallimaks kui kohe
kõiki ühiskonnaliikmeid arvestava lahenduse loomine. Kuidas
neid kulutusi ette näha ning hinnata?

Pehmeid väärtusi on raske kvantitatiivselt hinnata, kuid
nende mõõtmiseks kasutatakse uuringuid enne ja pärast
projekti. Eriti neil puhkudel peaks mõõdetav olema enne
projekti algust selge, et oleks võimalik vastav uuring õigel ajal
teostada. Design Council toob oma temaatilises artiklis välja
lühikese nimekirja võimalikest „kasudest“, mida disaini tellija
võib pidada eduka projekti eesmärkideks:

Disainiprojekti investeeringu tulususe mõõtmine ning ka kõigi
kulude eelarvestamine ei ole lihtne. Peamised näited selles
vallas illustreerivad projekte, kus disain on olnud üks oluline
osa, kuid kunagi ei ole disain ainuke edufaktor ja kunagi pole
disaineri töötasu ka ainuke kulu lõpptulemuse valmimiseks.
Enne disainiprojekti käivitamist tuleb määrata kogu tegevuse
eesmärgid kõigil tasanditel. Üheks neist on projekti tasuvus,
mida võib ja tulekski sätestada mitmel viisil: investeeringu
tasuvus, tasuvusperiood, keskkondlik tasuvus (kogu toote või
keskkonna elukaare tähenduses), sotsiaalne mõju jne. Seatud eesmärgid ja mõõtmiskriteeriumid võimaldavad projekti
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suhtumise muutus brändi uuenduse tõttu;
rohkem külastajaid;
klientide tähelepanu võitmine pikemaks ajaks;
selgem informatsioon kasutajatele mõeldud
blankettidel ja reklaamlehtedel, mistõttu
väheneb klientide telefonikõnede hulk;
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• loodussõbralikemate materjalide
kasutamine; innovatsioon või kontseptuaalne
uuring, mis viib uue tooteni;
• suurenenud läbimüük või turuosa.[22]

rakendades on võimalik suunata arendustegevust vastavalt
soovitud eesmärgile enne lõpptulemuse valmimist ning hoida
märkimisväärselt kokku võimalike parendustööde arvelt.

Kommertsprojektide puhul on peamine eesmärk ikkagi suurenenud läbimüük või turuosa kasv. Kuid avalik sektor võib soovida mõne teema paremat avalikku mõistmist, mis ei pruugi
anda otsest rahalist kasumit. Universaalse või kaasava disaini
printsiipe järgides suurendatakse automaatselt sihtgrupi
suurust ehk võimalike kasutajate hulka ning sellest tulenevalt
suureneb eelduslikult ka turuosa ja/või läbimüük.

Oluline on informeerida kõigist eelarvelistest ja teistest projekti heaks planeeritud ressurssidest kogu meeskonda võimalikult algstaadiumis. Pidevad disainimeeskonna ja tellija
arutelud projekti edenemise ning arengusuundade üle vähendavad märkimisväärselt ebameeldivaid üllatusi projekti ootamatult suurenevate kulude osas.
Cambridge’i Ülikoolis loodud kaasava disaini tööriistakastist
(Inclusive design toolkit) leiab haruldase juhendmaterjali disainiprojekti äriliste ja teiste eesmärkide seadmiseks, projekti
juhtimiseks ning kulutuste ja tulususe arvutamiseks.[23]
Materjal arvestab põhjalikult kaasava disaini eripärasid ja
selle võimalikke mõjusid projekti eri aspektidele. Tööriista
kasutamise teeb projektijuhtidele mugavaks selle ülesehitus
levinud arvutiprogrammi Excel baasil.

Toodete ja keskkondade lõplikku kvaliteeti saab hinnata alles
pärast valmimist. Siis on võimalik parandusi ja kohendusi
sisse viia vaid suuri kulutusi tehes või elemente (tihti kogu
keskkonda arvestades sobimatuid) lisades. Kaasates disainimeeskonna juba arendusprotsesside algfaasis ning arvestades loomisprotsessides kasutajatega, on võimalik toodete,
teenuste ja keskkondade sobivust, kvaliteeti ning ka tasuvust
hinnata disainiprojekti eri staadiumides. Neid meetodeid
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9. 7. Standardid
1. ISO 20282-1:2006, Ease of operation of everyday
products – Part 1: Design requirements for
context of use and user characteristics
2. ISO/PAS 20282-3:2007, Ease of operation of everyday
products – Part 3: Test method for consumer products
3. ISO/TS 20282-2:2006, Ease of operation of
everyday products – Part 2: Test method
for walk-up-and-use products
4. ISO 9241-210:2010 Ergonomics of humansystem interaction – Part 210: Humancentred design for interactive systems
5. EVS-EN ISO 24500:2010 Ergonomics – Accessible
design – Auditory signals for consumer products
6. ISO/TR 16982:2002 Ergonomics of humansystem interaction – Usability methods
supporting human-centred design
7. ISO 9241-11:1998 Ergonomic requirements
for office work with visual display terminals
(VDTs) – Part 11: Guidance on usability
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10. Abivahendid elukeskkonna
hindamiseks

Abivahendi kasutamise eesmärgiks on anda võimalus kasutajatele ja haldajatele kirjeldada ja hinnata süsteemselt kaasava
elukeskkonna iseloomu ja sobivust erinevatele kasutajagruppidele, leida parandamist vajavad nähtused ja asjaolud ning
töötada välja ettepanekud nende parandamiseks. Tulemuseks
on põhjendatud meetmete loetelu, mis on olukorra parandamiseks vajalike vahendite taotlemise aluseks.
Allpool on toodud põhilised hindamist vajavad aspektid,
mida võib hinnata erineval viisil:
1. kirjeldus ja kvantitatiivsed näitajad, nende
võrdlemine standardite ja hea tavaga;
2. kvalitatiivne hinnang: sobiv – vähesobiv –
mittesobiv; ohutu – ohtlik ning hinnangute
kvantitatiivne ja sisuline analüüs.
Hindamisviise on otstarbekas kasutada kombineeritult.
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10. 1. Kontrollnimekiri
ÜLESEHITUS TEEMADE KAUPA
Üldiseloomustus
• Kirjeldatava objekti iseloom ja üldised näitajad
• Lähikonnas paiknevate objektide ja seoste kirjeldus
»» Olulised objektid
»» Ruumistruktuur
»» Ühendusteed ja seosed
• Võimalikud liikumisvahendid
»» Liikumiskeskkonna üldiseloomustus
»» Ühistransport
»» Eratransport
»» Jalg- ja jalgrattateed
»» Parkimiskorraldus

•

•

•

Üksikasjalikult kirjeldatavad teemad
• Ligipääs
»» Ühendus avaliku juurdepääsuga, nt tänava,

•

kõnnitee või transpordivahenditega

»» Sissepääsu paiknemine
»» Liikumistee sissepääsu juurde
»» Uks
»» Visuaalsed tähised välisruumis
»» Üleminekud eri tasandite vahel välisruumis
»» Rambid, kaldteed, trepid ja astmed
»» Käsipuud ja kaitsepiirded
»» Taktiilsed teejuhid välisruumis
• Teave
»» Külastajate vastuvõtt ja teenindamine
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»» Ehitist tutvustav skeem
»» Tähised ja suunavad abivahendid
»» Teekonna ja paiknemise ülevaatlikkus
Liikumisteed
»» Taktiilsed teejuhid siseruumis
»» Pöörderuum
»» Liikumistee laius
»» Üleminekute markeerimine
»» Pinnakate ja tekstuur
Sisseseade
»» Mööbli, seadmete ja manuste kõrgus
»» Istmed ja lauad
»» Põlveruum ratastoolil istujale
Lift ja abiteenused
»» Lift
»» Parkimine ja juurdepääs
»» Tualett, pesemisvõimalused, imikuhooldus
»» Kasutuskorraldus
Kasutajatoe olemasolu ja ulatus
»» Mööbel ja sisseseade
»» Ehitise kasutuskorraldus
»» Ehitise korrashoid ja hooldus
»» Täiendus- ja muudatusvõimalused
Kasutajate küsitlus
»» Küsitluse tulemused (hinnangute kokkuvõte ja analüüs)
»» Kasutajate kommentaarid
Kokkuvõte
»» Parendamisettepanekud
»» Muud olulised tähelepanekud
»» Jätkutegevus

Abivahend hindamiseks

10. 2. Kasutaja teekaart

Kasutaja teekaart on käesoleva juhendmaterjali koostamisel
valminud tööriist keskkondade ja teenuste hindamiseks erinevate kasutajate vaatevinklist ja kasutuskogemusest lähtuvalt.
Teekaardi abil saab analüüsida nii alles loomisel olevaid kui
juba loodud keskkondade ja neis pakutavate teenuste ligi
pääsetavust ning kasutusmugavust.
Võimalikult erinevate kasutajate vajaduste hindamiseks loodi
juhendmaterjali ettevalmistusfaasis kuus tüüpkasutajat ehk
persoonat, kelle füüsilised, vaimsed, käitusmuslikud ja elukorralduslikud aspektid on täpsemalt kirjeldatud peatükis
elukeskkonna erinevad kasutajad. Kõiki kaasava elukeskkonna analüüsimisel on oluline arvestada võimalikult erinevate vajadustega inimesi, kes avalikke teenuseid ja keskkondi
tarbivad. Loodud kuus persoonat püüavad seda laia spektrit
katta võimalikke äärmusi arvestades (alati on võimalus persoonasid juurde luua, kuid töö mahukuse ja arusaadavuse
huvides püüdis töögrupp jääda võimalikult kompaktseks).

Meeskonnaliikmed Kasutaja teekaarti täitmas.
Melioranski, R.-H., Tallinn, 2011

Ainult sel viisil on võimalik hindamisel arvestada konkreetse
inimese kõiki vajadusi ja ootusi.

Kasutaja teekaart keskendub läbitavale teekonnale, selles
sisalduvatele tegevustele, füüsilistele kokkupuutepunktidele,
kuluvale ajale ning saadud elamusele. Kui tabeli ülemine osa
keskendub keskmise, terve ja tugeva inimese teekonnale, siis
alumine osa lähtub kasutajate eripäradest ning neist tulenevatest vajadustest. Enne teekaardi kasutamist on oluline
põhjalikult tutvuda persoonade eluolu kirjeldustega.
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Tööriist on vormistatud tabelina, mida saab välja printida
maastikuformaadis. Kõige väiksem tööks sobilik on A3-suurus, kuid mugavamad on suuremad formaadid. Töögrupp ise
kasutas A1-formaati. Tabelisse võib infot otse peale kirjutada,
kuid soovitatav on kasutada väikseid kleepribaga märkmepabereid (Post-It), et uute aspektide ilmnemisel või paremate
lahenduste leidmisel saaks neid ümber paigutada.
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Esimese etapina tuleks keskenduda ainult teekonna läbimisel
ettetulevatele tegevustele, sh otsesele teekonnale eelnevad
tegemised. Näiteks takso kasutamise teekond algab teenusepakkuja valimisest ja tellimisest, tihti ka alles telefoninumbri
otsingust. Järgneb ooteaeg, mis sisustatakse riietumise ja
toast väljumisega. Takso saabumisel selle ukse avamine ning
sisenemine. Vajadusel koti pagasiruumi paigutamine jne.
Need tegevused tuleb kirja panna tabeli ülemisse ritta ajalises
järjekorras.

Iga loetletud tegevusega kaasneb kokkupuude füüsilise või
virtuaalse maailmaga. Näiteks otsitakse takso tellimise
numbrit interneti või telefoniraamatu vahendusel, telefoni
mälust või helistatakse sõbrale. Kokkupuutepunktid on sel
juhul arvuti koos otsingumootori ja kodulehega, telefoniraamat, telefon või telefon koos kõnele vastava sõbraga. Need
kokkupuutepunktid tuleb märkida vastava tegevuse alla
lahtrisse.
Tegevuse ja kokkupuutepunktide analüüsimisel tuleks indikatiivselt määratleda ka aeg, mis selle tegevuse sooritamiseks kulub. Olemasolevat keskkonda hinnates saab tegevuste
toimumist jälgides kuluvat aega täpsema tulemuse saamiseks
mõõta.
Iga tegevuse sooritamine või mõne objektiga kokkupuutumine tekitab kasutajas erinevaid tundeid. Nendega on mõistlik arvestada kohe algusest peale ning sellega alustamiseks
tuleks emotsiooniskaalal iga tegevust hinnata. Teenust või
keskkonda mäletab inimene väga suurel määral seal valitsenud meeleolu või koha tekitatud tunde kaudu.
Need neli etappi annavad teadmise, kuidas keskmine inimene
teekonda läbib või teenust tarbib. Kaasava elukeskkonna
hindamise kontekstis on oluline vaadata erinevate võimete
ja võimalustega inimgruppide teenuse tarbimise suutlikkust. Järgnevalt tuleks analüüsijatel kehastuda järjest kõigiks

Meeskonnaliikmed Kasutaja teekaarti täitmas.
Melioranski, R.-H., Tallinn, 2011
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loodud persoonadeks ning läbida sama teekond või kasutada
sama teenust teise inimesena. Analüüsi lähtekohaks on tabeli
ülaossa kirja pandud tegevuste loetelu, persoona juurde tuleb
lisada kõigi nende tegevuste sooritamise eripärased asjaolud.

Kui kõik kuus persoonat on läbi analüüsitud, on aeg teha
kõigi tegevusetappide lõikes kokkuvõtteid ja nende põhjal
parandusettepanekuid, arvestades sealjuures erinevate kasutajate poolt väljatoodut. Parandusettepanekuid tasuks uuesti
analüüsida: kas need ikka teevad kõigi kasutajate elu mugavamaks? Kuidas saaks veel paremini? Kas nende uuenduste
tulemusel muutub kasutajate meeleolu positiivsemaks?

Näiteks Reet peab tellima kogu perega liikumiseks suurema
takso, sest tavalises autos on vaid viis kohta, kuid tavataksos
on lisaks juhile vaid neli kohta. Lisaks peab kohe uurima
turvatoolide olemasolu taksos, sest isiklikke kaasa võttes pole
neid sihtkohta jõudes kuhugi panna. Ajalises plaanis võtab nii
laste riietamine kui taksosse sisenemine märkimisväärselt
kauem aega.

Materjali lõpus, lisades, on toodud kaheksa hüpoteetilise
teekonna analüüs, mis selgitab näitlikult tööriista kasutamist
ning aitab mõista nii erinevate kasutajate vajadusi kui ka
iseärasusi.

Kristiina aga teavitab kohe taksot tellides oma nägemisprobleemidest ning kirjeldab enda väljanägemist, et taksojuht
leiaks Kristiina ise üles. Kristiina eelistab kollast taksot, sest
tal on väike nägemisjääk, mis aitab tal suurt kollast pinda
hallist ümbrusest eristada.
Iga persoona on isiksus ning nad kogevad erinevaid tundeid
erinevaid tegevusi sooritades. Kui füüsiliselt tervele inimesele on taksosse sisseistumine tavaliselt puhkuseasendisse
laskumine, siis Eerole on see etapp palju komplitseeritum.
Takso peab olema parkinud avaras ja ligipääsetavas kohas,
Eero peab saama end taksoistmele libistada, ratastooli kokku
pakkida jne. Kogu protseduur võtab aega ning nõuab füüsilist
pingutust.
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11. Kokkuvõte

Valminud juhendmaterjali põhifookuses on ehitatud keskkonna, selle kasutamise võimaluste ning selles pakutavate
teenuste planeerimine ja kujundamine võimalikult paljude
inimeste vajadustest lähtudes. Samas on keskkonna valmimine vaid eelprotsess selle kasutamisele, seal elamisele, töötamisele ja liikumisele.

sügisel lehti ei koristata, siis ei ole võimalik neid sihipäraselt
kasutada. Selle tulemusel ei saa aga inimesed, kelle ainsaks
juurdepääsuks teenusele on spetsiaalselt avaram parklakoht
või kaldtee, teenuseid tarbida ega ühiskonnaelus kaasa lüüa.

Juhendmaterjali alusuuringu intervjuudes kerkis üha uuesti
pinnale sügavam probleem – halvustav või tõrjuv suhtumine
keskmisest erinevatesse inimestesse. Ehk lisaks keskkonna
kohandustele on äärmiselt vajalik laiaulatuslik muutus suhtumises, mis väärtustab kõiki ühiskonnaliikmeid. Ei vanadus
ega puue tohi olla aluseks erinevas vormis diskrimineerimise
ilmingutele. Käitumismustrite muutumised on aga väga pikad
ja keerulised protsessid, kus elukeskkond saab vaid toeks olla.
Selliste protsesside esilekutsumiseks ja juhtimiseks kasutatakse nii sotsiaalse kui teenusedisaini metoodikaid. Sel põhjusel on neid põhimõtteid ja tööriistu disainimeetodite peatükis
tutvustatud.

Kolmas oluline eeldus kogu keskkonna kvaliteetsemaks arendamisel on seotud kogu planeerimisprotsessi süsteemsuse ja
terviklikkuse juurutamisega. Senine praktika lähtub kruntidest ja omandist ning kahe kinnistu piiril toimuv ei ole kellegi
vastutusalas. Ometi võib just sinna jääv teekatte muutus põhjustada teekäijatele ebamugavusi, mõne abivahendiga liikuja
tee võib ootamatute trepiastmete tõttu seal ka lõppeda. Seega
soovitame rohkem arvestada kogu süsteemi kui terviku toimimist ning kooskõlastada oma tegevused naabrite omadega.
Juhendmaterjali meeskonna poolt soovime indu ja tahet
arvestada võimalikult paljude erinevate inimestega meie
ümber ning loodame, et leiate koondatud juhistest uusi,
inspireerivaid ja loovaid ideid elukeskkondade kujundamisel.

Suhtumisega on otseselt seotud ka elukeskkonna hooldamise
ja korrashoiuga seonduv. Kahjuks jääb väheks vaid ehitamisest ja ehitiste valmimisest, et saavutada kõigile ligipääsetav
ja mugav lahendus. Kui invaparkimisplatsi kasutatakse talvisel ajal lume ladustamiseks või sissepääsuni viivalt panduselt
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Kontakt •
Eesti Arhitektide Liit
Lai 31, 10133 Tallinn
telefon (+372) 6117430
faks: (+372) 64117431
info@arhliit.ee
Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus
Astangu 27, 13519 Tallinn
telefon (+372) 687 7231
faks (+372) 687 7200
astangu@astangu.ee

12. Lisad

1

TEEKOND: „AUTOGA”
TEGEVUS
KOKKUPUUTEPUNKTID
KESKKONNAS

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Oma korterist väljumine, ukse lukustamine

Korteri juurest välisukseni minemine

Väliskeskkonda jõudmine

Autoni liikumine

Autosse sisenemine

Sõidu alustamine

Sõiduteekond

Parkimine

Hoonesse sisenemine

Ruumi leidmine ja
sisenemine

lävi, uks, võti

trepp, lift, lifti uks

lävi, uks, välistrepp

kõnnitee, õueala, pinnakate,
üleminekud, haljastus

autouks ja -iste

kaasparkijad, nähtavus, märgistus,
valgustus

kaasliiklejad, märgistus

parkimisplats, teised autod,
kaasliiklejad, jalakäijad, valgustus

välisuks, selle
esine, tähistus

ruumi tähistus, viidad,
koridor

1 min

2 min

0,5 min

1 min

15 sek

1 min

15 min

1 min

2 min

2 min

Tita ratasetel turvatoolis, keda tuleb
kanda. Lisaks vaja
neljaaastasel käest
hoida.

Eelistame kasutada lifti,
sest laste ja kottidega on
trepil raske. Lift on kogu
pere jaoks aga natuke
kitsas.

Titakäru ja neljaaastasega lähen kaldteest alla,
isa ja 7-aastane tulevad
trepist.

Eelistame, et auto oleks pargitud selliselt, et mõlemal pool
olevaid uksi saaks täies ulatuses avada.

Tagumisel istmel on 2
turvatooli, kuhu istuvad
suuremad. Tita on juba
turvahällis. Iga laps
kinnitatakse eraldi turvarihmaga. Käru rattad
paneme pagasiruumi.
Aega läheb kuni 10
minutit.

Lapsed on elevil.

Lastel on kõigil midagi
öelda, midagi märgatakse ning sellest
teavitatakse.

Vajame avarat parklakohta,
kus kõik uksed saaks vabalt
avada. Kärurattad tuleb võtta
pagasiruumist ning turvahäll
sellele asetada. See kõik võtab
aega, isegi üle 10 minuti.

Vajame laiemat
ust, soovitavalt
lükandust.

Hea tähistus on selline,
et ka lapsed näevad ja
mõistavad.

5 minutit.

Valgustus, käsipuud.

Käsipuud võiksid olla
trepi mõlemal pool.

Mida lähemal, seda mugavam.
Muidu lihtne.

Auto on väga madal ning
see laskumine on pisut
ebakindel. Hea, kui saab
kuhugi toetada.

Turvavööd ebamugav
kinnitada, võtab aega.

Kui oma tuttav sõidab,
siis olen rahulik ja
puhkan sõidu ajal.

Soovitavalt kõnnitee ääres. Liigun aeglaselt, on turvalisem.
Valgustus oluline, et näeks,
kuhu lähen.

Selgelt nähtav
sissepääs.

Sildistus: selge värv
või materjalierinevus. Halb on klaasuks
klaasseinas.

Kõige parem, kui
keegi mind aitab.
Karkudega liikudes
ei saa oma käekottigi
kaasa võtta!

Kui õue välisukseni
sõidetakse, kulub 5 min.
Kui maja ette tänavale,
siis 8-10 min. Kargud
libisevad kergesti.

Välisuks avaneb raskelt.
Keegi peab avama,
sulgema, ukse lukku keerama või karke hoidma,
kui ise keeran. Liiv ja
killustik on lume järel
kõige hullemad! Libedad
munakivid.

Libedust ei tohi olla, konarusi.
Pinnase kate, eriti kalde puhul.

Autosse istumisel uks
pärani lahti! 1-1,5 m vaja
varuruumi. Ortoosiga
jalga raske tõsta, võtab
aega ja on valus.

Kui juba autos istun,
siis on kõik hästi.

Istun ees, jalg ei mahu
sirgena tagaistmel ära.

Piisav ruum, et uks lahti käiks
ja karkudega manööverdama
mahuks. Ei või olla konarusi
ega libedust, hea nähtavus.

Keegi peab uksi
avama või karke
hoidma.

Eelistan lükanduksi. Ja
venekeelseid tähistusi.

Trepist alla 30 min, 4
trepiastet saatuslikud. Lävepakk
tuletõkketsooni
eristamiseks.

Vaipkate kipub ratastooli
suunama.

Trepist alla ma ei saa,
vajan pandust ning et
pandusel oleks käsitugi.
Pandus võiks olla madalama kaldega (praeguse
10 asemel 6 kraadi).

Auto peab olema pargitud ligipääsetavasse kohta, st et teel ei
oleks takistusi, nt äärekive.

Auto uks peab avanema
täielikult. Libilauaga
libistan end juhiistmele,
siis pakin ratastooli kokku ja tõstan selle sisse.

Kasutan käsipidurit,
automaatset käigukasti. Kõike juhin kätega.

Autot juhtides tunnen
end kui terve inimene
– terve ilm on valla!
Võin kõikjale sõita!

Vajame avarat parklakohta,
kus juhiukse saaks täies ulatuses avada. Parklakohast peab
kõnniteele pääsema sujuvalt,
äärekividest ülesaamine väga
raske.

Topeltkalded teedel on probleemsed.

Parim automaatselt
avanevad lükanduksed
ja käepide, mida sulged
üles lükates.

Liigun praegu ainult
koos saatjaga, kes
avab ukse ja lukustab selle.

Lävepakud on liiga
kõrged, võiksid olla madalamad. Uks võiks olla
laiem, et mahuks ratastooliga mugavamalt läbi.
Treppi ma kasutada ei
saa, ilma liftita ei saaks
üldse majas liikuda.

Saatja avab välisukse,
mille lävepakk võiks
olla madalam. Oluline
abimees on ukse avatud
asendi kinnitus. Välistrepi kõrval panduse
juures oluline käsipuu
ning puhtus! Trepimade
välisukse ja panduse
vahel võiks olla laiem,
saaks mugavamalt manööverdada.

Võimalikult sujuv ja takistustevaba teekond. Auto peab
parkima ligipääsetavasse kohta, kus ei ole äärekive ega teisi
takistusi ning kus ukse saab
täies ulatuses avada.

Vaja abi autosse tõstmiseks. Ratastool peab ära
mahtuma.

Saatja aitab turvavöö
kinnitada.

Palun, et sõidetaks
sujuvalt, ilma äkiliste
pidurduste ja kiirendusteta. Järskude
manöövritega võin
kaotada tasakaalu.

Vaja on avarat parkimiskohta,
kust ilma äärekivita kõnniteele
pääseks.

Sujuvat teekonda on vaja, ilma
takistusteta ning
piisavalt laia.

Majas sees juhib mind
saatja.

4 min: kepp/koer +
saatja-autojuht

Trepiastme kontrastsus (nt kollane serv), ja
mittelibisev materjal.
Trepi ees hoiatavad
mummudega plaadid.
Trepil käsipuu. Liftil
seinast eristuva värviga
uksepiit, liftis audiogiid
ja taktiilsed klahvid.

Ukseääre kontrastsus,
automaatselt avanev
lükanduks. Liiv ja killustik on lume järel kõige
hullemad!

Suuna valik, telefoniga vastu
kutsumine. Kus auto on? Valge
kepiga liikudes tajun ainult
maapinda, puuokstega aga saan
vastu nägu. Porilompidest astun kõikjalt läbi, seetõttu kannan kummikuid. Näen tänaval
erksa kontrastusega esemeid,
nt on abiks ere kõnniteeserv.
Hall-hallil ei eristu üldse, nt
betoontuvide otsa olen mitu
korda kukkunud.

Ukse ja lingi leidmine,
istme tajumine, ukseava
tajumine. Kui juht aitab,
saan märksa kiiremini
autosse. Kui teised autod
on lähedusse pargitud,
siis ilmselt määrin end
nende vastu ära.

Tuttavas autos saan ise
turvavöö kinnitatud,
võõras pean paluma
abi. See võtab rohkem
aega kui nägijal.

Naudin sõitu, puudest
tulenevalt alati kaasreisijana.

Autost väljumine on mulle
küllalt lihtne. Väljas ootavad
jälle porilombid ja teised määrdunud autod! Kõik tavapäratult
teele seatud objektid (reklaamid, prügikastid) segavad mu
sujuvat liikumist. Iseseisvalt ei
suuda ma valida õiget suunda,
pean täpselt teadma, kuhu
auto pargiti. Võõras kohas vajan edasiliikumiseks saatjat.

Eeldab saatjat
või eelnevat
infot. Ukse ääre
kontrast, juhtliinid
parklas.

Ukse ääre kontrastsus
seinaga võrreldes ja
suur, kontrastse tooniga reljeefne ruumi
number aitab õiget
ust leida. Juhtliinid
koridoris lasevad olla
iseseisev.

Lävepakk nähtavaks.

Valgustus, käsipuud.
Trepiastme kontrastsus
(nt kollane serv) ja mittelibisev materjal. Trepi
ees hoiatavad mummudega plaadid. Liftil
seinast eristuva värviga
uksepiit, liftis audiogiid
ja taktiilsed klahvid.

Lävepakk, libedus! Liiv
ja killustik on lume järel
kõige hullemad! Välisuks
võiks avaneda kergemini
või automaatselt. Pandus
peab olema hooldatud.

Teede korrasolek nii ilmastiku kui füüsilise korrasoleku
mõttes. Ei libedusele, konarustele, takistustele. Kõnniteedele
vaegnägijate juhtliinid, teede
servad erksalt tähistada. Näo
kõrgusel olevad objektid tuleb
kõnniteelt likvideerida.

Avarad parklakohad
peredele ja puuetega
inimestele.

Sujuv liiklus! Liikluskorraldus!

Tähistus parkla osas! Parkla
pinnakate!

Tähistus! Ukse
avanemine peaks
olema kerge või
automaatne. Eelistatavalt lükanduks. Juhtliinid
teedel. Ei takistustele ja astmetele!

Sildistus: selge viit,
kontrastne, visuaalne
eristuvus. Juhtliinid
koridoris. Uksepiidad
kontrastsemaks. Ruumide sildid suuremaks,
erksa värviga ja reljeefsemaks.

füüsilised objektid, abivahendid, info jmt

TEGEVUSEKS KULUNUD AEG

EMOTSIOON
EMOTSIOON

REET,

35-aastane koduperenaine
3 väikelapse ema

ELVI,

naispensionär

JELENA,

ajutine liikumispuue,
vene emakeel

EERO,

seljavigastusega ratastoolis
liikuja, sõidab ise autoga

MARTIN,

vaegnägija ajutise
liikumispuudega (ratastoolis)
ning liigub saatjaga

KRISTIINA,

vaegnägija, liigub koera
või valge kepiga

PARANDUSETTEPANEKUD

Millest tundsite puudust?
Mis oleks teinud kulgemise mugavamaks ning
meeldivamaks?

2

3

5

6

7

8

9

Kodus vaatasin
bussiaegu internetist.

1

Läksin koduuksest
välja, trepist alla ning
väljusin majast.

Liikusin mööda kõnniteed,
ületasin valgusfooriga
ristmiku ja jõudsin bussipeatusesse.

Ootasin bussi.

Buss tuli - sisenesin bussi, komposteerisin pileti ning istusin
pingile.

Sõitsin 10 peatust ning
tuli minu peatus.

Tulin õiges peatuses
bussist välja ning liikusin
valgusfoorini.

Liikusin üle sõidutee, mööda
kõnniteed. Paaril korral ületasin vöötrada ning jõudsin
maja ette.

Otsisin sissepääsu, sisenesin valest uksest.
Väljusin ning otsisin
õige ukse.

Liftiga / trepist üles
liikumine. Jõudsin
õigele korrusele ning
sisenesin ruumi (enne
otsisin õiget ust).

KOKKUPUUTEPUNKTID
KESKKONNAS

Arvuti, väljaprint

Uks, uksepakud,
lift, trepp, välisuks,
kõnnitee, värav

Kõnnitee, äärekivid,
ooteplatvorm, valgusfoori
nupp, valgusfoor

Sõidugraafik, pink,
paviljon, reklaamid,
linnaplaan

Buss, uks, käepide, bussi aste,
komposter, pink, toetus-pulk

Häälteavitus, mööduvad objektid (aknast),
kaasreisijad

Aste/astmed, ooteplatvorm, ootepaviljon,
kõnnitee, valgusfoor

Sõidutee, kõnnitee, ülekäigukohad, äärekivid, haljastus,
reklaamid, väikevormid,
möödujad

Uks, uksepiit / lävepakk, trepp, info /
infopunkt

Lift, trepid / käepide /
astmed, liuguks (klaas),
info-viidad

TEGEVUSEKS KULUNUD AEG

2-5 min

2 min

10 min

3.5 min

1 min

30 min

5 min

15 min

5 min

2 min

TEEKOND: „BUSSIGA”
TEGEVUS

4

füüsilised objektid, abivahendid, info jmt

*

*

*

EMOTSIOON
EMOTSIOON

*

*

*

*

10

*

*

*

REET,

35-aastane koduperenaine
3 väikelapse ema

ELVI,

Lastega bussile
jõudmiseks tuleb
väga vara sättima
hakata.

Trepist alla minnes
tuleb käru tõsta või
tagumistel ratastel
astmeid mööda tõsta.
Imikule see viimane
variant ei meeldi. Ka
4-aastane vajab trepist laskumisel abi.

Auklik kõnnitee on lapsekäru ning lastega liigeldes
ebamugav. Üks laternapost
on liiga keset kõnniteed,
sellest mahub käru vaevalt
mööda.

Soovitav on pink ootepaviljonis. Sõidugraafik
on liiga kõrgel, algklassilapski ei näe, 4-aastasest
rääkimata. Posti küljes
olev prügikast on liiga
kõrgel, 7-aastane ei ulata
sinna midagi viskama.

Siseneme 2. uksest, kus on
lastekärude koht. Tavaliselt
seal juba keegi seisab ees ja ei
märka kohta vabastada.

Hea, kui teised lasped
saaksid istuma kuhugi
käru seisukoha lähedusse. Ise seisan käru
juures.

Hea on häälteavitus, mis
peatus on ning mis on
järgmine, teab varakult
ukse juurde suunduda.

Lapsed hoiavad kahel pool
kärust ning seetõttu jäävad
reklaamid jmt teel olevad
elemendid meile jalgu, keeruline on mööda pääseda.

Väga raske uks avamiseks. Kuna avaneb
väljapoole, siis tuleb
laste ja käruga manööverdada.

Ülesminekuks eelistame lifti, sest käruga
trepist ei saa. Lapsed
tahavad ise liftinuppu
vajutada, õnneks on see
piisavalt madalal.

Tean umbes
intervalle. Ei vaata
kuskilt.

Väljun kodust varakult, et oleksin enne
õiget aega peatuses.

Kõnnitee korda ja puhtaks.
Liiga palju erinevaid äärekive, auklikku asfalti.

Rohkem istekohti. Valgustust. Selgem info ja
kaardisüsteem. Võõras
kohas sõidusuuna info.

Sisenemine võiks olla teisiti, nt
eest. Liigne trügimine. Ebaviisakus. Must bussi sisemus.

Hea on istuda. Seista
kaua ei jaksa. Istudes
eelistan kinni hoida
– järsud pidurdused.
Pidev info teekonnast
peaks olema jälgitav.

Võiks olla viit peamistele
tänavatele. Sillutis peaks
olema puhas. Bussist
välja astumine sujuv,
mitte liiga järsk. Peatuma
peaks pikemalt, ei jõua
nii kiiresti maha.

Selge orienteerumine.
Korras maastik ja tähistatud
ülekäigurajad.

Vajan sisenemiseks
sissepääsu selgust ja
korralikke viitasid.

Sissepääs peaks olema
selgem, ukselink mugavam. Kui peab ukse
taga ootama, siis kindlasti rohkem istekohti!

Karkudega bussi sisenemine,
kitsast vahest ja astmetest
üles, tundub juba ainult sellele
mõeldes ületamatu.

Vajan istumiseks
avaramat kohta kui
bussiistmete vahe.

naispensionär

JELENA,

ajutine liikumispuue,
vene emakeel

EERO,

seljavigastusega ratastoolis
liikuja, sõidab ise autoga

MARTIN,

vaegnägija ajutise
liikumispuudega (ratastoolis)
ning liigub saatjaga

Praeguses olukorras ei sõida bussiga üldse. Tervena
bussiga liiklemiseks ei ole info
kättesaadav ning
ma ei orienteeru
bussidega.
Probleemiks on
lävepakud, trepid.
Ukse avamisel ukselinkide asukoht,
kasutusmugavus
ning ukse avamise
kergus.

Probleemiks võib olla
teekattematerjal, tee
hetkeseisund, tee
kaldenurgad (topeltkalle on väga raske
läbida). Invaparkimiskoht peaks olema
äärekividest vaba.

Koristamata teed on minusugustele nuhtlus – rattad,
mida kätega juhin, liiguvad ju sellest sodist läbi!
Kindad saavad poriseks ja
märjaks. Ootepaviljon ei
tohi olla liiga tee ääres –
min 1 m, soovitavalt 2 peab
olema vaba ruumi sõidutee
ääre ja ootepaviljoni seina
vahel. Kui vahe on kitsam,
ei pääse ma paviljoni.

Peatuses võiks olla kõrge
äärekivi, et lihtsamini
bussi peale saada. Bussi
uks ei tohi peatudes
jääda valgustiposti vm
takistuse juurde, nii ei
pääse ukseni.

Kui 2 bussi korraga tuleb,
siis ei tohi tagumine peatuda
enne, kui eesmine on läinud.
Buss peaks peatuma võimalikult ootepaviljoni lähedal.
Buss peab laskma õhkpadjad
tühjaks. Buss peab ära ootama,
kuni ma sees omal kohal olen.
Bussis info juhuslikult – peaks
olema dubleeritud ja erinevatel
kõrgustel, ehk tuleks teadlikumalt paigutada ka madalamal
olijatele.

Invakoha käetoed on
liiga kõrgel. Turvavööd
on kinni pandud ja ei
saa kasutada. Kaaluda
võiks kolmepunktilist
turvavööd, mõeldes
nõrgema seljaga ratastoolis liiklejatele. Järsk
kiirendus või pidurdamine on probleem.

Inimesed võiksid
ratastooli esmalt välja
lasta. Buss peab laskma
õhkpadjad tühjaks. Buss
peaks peatuma võimalikult tee lähedal. Tuvid,
postid jmt on ukse ees
ning ma ei saagi välja.

Äärekividest üle ja alla
saamine võtab aega. Kui
kivid on alla 10 cm kõrged,
saan veel kuidagi iseseisvalt hakkama, kõrgemad on
mulle läbimatud. Väga ohtlik
on, kui keegi hakkab ilma
eelnevalt märku andmata
selja taga mind abistama. Nii
olen mitu korda toolist välja
kukkunud. Abistajad on väga
toredad, kuid palun suhelge
kõigepealt!

Halvasti tähistatud
uksed on tõeline
nuhtlus, pean sama
astet mitu korda
ületama! Raskelt väljapoole avanev uks on
tõsine probleem.

Lifti ees õnneks takistusi ei olnud, kuid
lift ise on pisut kitsas
ratastooli jaoks.

Tuleb varakult
sättima hakata,
kuna liikumine on
aeglustatud.

Lifti olemasolu, lifti
nuppude juures ka
Braille' tähistused
probleemiks lävepakud.

Valgusfoorid heliga. Kuigi
saatja aitab, tahan ka ise
ümbritsevat jälgida. Äärekividest sujuv üleminek.

Peatuses piisavalt ruumi
ratastooli ja saatja jaoks.
Saatja jaoks pink. Ootepaviljoni sisenemine
peaks olema ka meile
vaba.

Ratastooliga sisenemine peab
olema võimaldatud – madal põrand. Astmetest üles ei pääse.

Invakohal peab saatjale piisavalt ruumi
olema. Hea, kui talle
on istumine võimaldatud. Funktsioneerivad
turvarihmad.

Häälteavitus aitab mul
järge pidada, kuhu oleme
jõudnud ning millal tuleb
väljumine.

Saatja lükkab mind.

Saatja ei leia õiget sissepääsu, käime maja
ees edasi-tagasi. Uks
käib raskelt ning sellest sisenemine võtab
aega. Keegi tuleb appi
ust lahti hoidma.

Sees laabub teekond
probleemideta.

Arvuti kõnesüntesaatoriga.

Käsipuu peab olema
trepi ülemisest
astmest kuni viimase
astmeni. Oma kodu
trepikoda tunnen
hästi. Kahjuks on
see määrdunud,
orienteerun väikest
sõrme mööda seina
libistades.

Pinnakatte märgistus.
Juhtplaadid maas aitaksid
mul palju kiiremini kepiga
liikuda. Kivid on erinevad:
suunda näitavad, stopp
kivid. Stopp-kivid võiksid
olla kogu peatuse ulatuses
tee servas. Betoontuvid
ja reklaamid teel segavad
sujuvat liiklust.

Koha taju, info kontrastsus. Prügikastid postide,
vahel ka peatuse küljes
on täpselt näo kõrgusel
ning võin viga saada.
Peatusees peaks esimese
ukse koht olema reljeefselt tähistatud.

Õige buss? Otsin esimest ust,
et sealt siseneda. Sisenen
esiuksest, et juht näeks mind ja
ma ei jääks ukse vahele, otsin
istet, eelistan istuda, et mitte
kaasreisijatele jalgu jääda. Ukse
ees ei tohi olla midagi lambiposti vms.

Häälteavitus on väga
oluline. Nii ei pea
kaasreisijaid tülitama,
saan ise hakkama. Väljumisel ukse leidmine.
Üldjuhul kaasnevad
nägemisprobleemiga
tasakaaluhäired – tuleb
kõvasti kinni haarata.

Koha taju – kuhu suunas?
Teekatte erisused. Kui
juhtplaadid on maas,
saan iseseisvalt hakkama.

Orienteerumine, otse ristmiku ületamine. Kui tee servas
on taktiilsed kivid, saan
õige tee ületamise suuna
hõlpsasti kätte. Probleemiks
on diagonaali minek.

Suured, kontrastsed
viidad – ilma nendeta
ei leia ust. Või siis
juhtplaadid maas.

Lifti / klaasukse äär
tähistada. Kui välisukse
juures on infopunkt,
läheb edasi juba palju
libedamalt.

Bussigraafikute
info kättesaadavus nii interneti
kui ka infovoldikutega.

Käsipuu trepi terve
jooksu ulatuses. Soovitav lift audioteavitusega, Braille' kirjad
nuppudel. Lävepakud
madalad või likvideerida.

Lisada taktiilne teekate.
Pinnakate sile, ülekäigurajal äärekivide vahel kaldtee. Oluline tee hooldus.
Valgusfooridel audioteavitus. Laternapostid ei tohi
olla tee keskel, posti kõrval
vähemalt 1,5 m kõnnitee
laiust oluline. Betoontuvid
ja reklaamid teel segavad.

Ootepaviljon sõiduteest
vähemalt 2 m eemal.
Pingiga (ilmastikukindel) paviljon. Kontrastne
bussigraafik, soovitavalt
info madalamal – kättesaadavus. Prügikastid
madalamale. Kõrge äärekivi – bussi põrandaga
tasa.

Bussijuht peab peatuma
võimalikult äärekivi lähedal
ja õhkpadja tühjaks laskma.
Tagumine buss ei või enne peatuda, kui esimene on peatusest
lahkunud. Buss peaks peatuses
teatama oma numbri ootajatele. Busse tuleks tihedamini
hooldada. Peatusest väljasõit ei
tohi alata enne, kui kõik reisijad
on turvaliselt oma kohal. Bussijuhtide koolitus!

Invakoha toed madalamale, turvavööd
peab saama kasutada.
Soovitavalt kolmepunktiline turvavöö.
Oluline häälteavitus kõigis bussides.
Piisavalt torusid kinni
hoidmiseks.

Häälteavitus varakult
enne peatust ja peatuses
uuesti. Infoviidad peatuses asuvate tänavate
kohta, soovitavalt lähiala
kaart. Teekatte märgistus – soovitavalt taktiilne
riba.

Korras maastik ja tähistatud ülekäigurajad. Kaldteed
vajadusel, taktiilsed ribad.
Reklaam jt materjalid kõnniteelt ära koristada.

Suured, kontrastsed
viidad. Sujuvamalt
avatav uks.

Sissepääsu selgus. Mugav ukselink. Eristuv
taust. Lifti / klaasukse
äär tähistada.

KRISTIINA,

vaegnägija, liigub koera
või valge kepiga

PARANDUSETTEPANEKUD

Millest tundsite puudust?
Mis oleks teinud kulgemise mugavamaks ning
meeldivamaks?

Bussipeatus on karkudega
liikumiseks liiga kaugel.
Prahti, lehti ja lund täis
tee – kuhu ma sedasi
jõuakasin?

1

TEEKOND: „JALGSI”
TEGEVUS

3

4

5

6

7

8

9

10

Liigun õuealal.

Ületan tee.

Vahepeal olen sunnitud liikuma autoteel, kuna puudub
jalakäijate liiklemiseks pidev
kõnnitee.

Liigun kõnniteel, ületan
ülekäiguraja, kõnniteel.

Fooriga ristmikud.

Liigun pargialal, pinnaseteel.

Liigun vanalinnas, õuealal.

Liigun mäest üles,
kõnniteel.

Jõuan maja ette, astun
2 trepiastet, avan lükates välisukse.

Kell, uks, trepp, välisuks

Parkivad ja liikuvad
autod, augud tees,
äärekivid, porilombid,
vastutulevad inimesed,
haljastus, prügikastid

Liikuvad autod, liiklusmärgid, sõidutee,
äärekivid

Autotee, autod, valgustid,
liiklusmärgid

Ratturid kõnniteel, autod
liikluses, vastutulevad
inimesed, teekattemärgistus, liiklusmärgid

Foor, ohutussaar, ülekäiguraja märgistus

Haljastus, kruusane
teerada, lombid, muda,
libedus, jalgratturid,
jalakäijad

Kitsas kõnnitee, reklaamid
kõnniteel, munakividega
kaetud sõidutee, autod,
segway'd, turistid

Munakivitee, kitsas
kõnnitee, libedus,
parkivad autod

Välisuks, trepp, maja

2 min

1 min

0,5 min

7 min

5 min

5 min

3 min

6 min

2 min

1 min

*

*

KOKKUPUUTEPUNKTID
KESKKONNAS

füüsilised objektid, abivahendid, info jmt

TEGEVUSEKS KULUNUD AEG

2

Kodus vaatan kella, avan
ukse, lähen trepist alla,
avan välisukse, astun
tänavale.

*

*

*

*

EMOTSIOON
EMOTSIOON
*

REET,

35-aastane koduperenaine
3 väikelapse ema

Lastega jala minnes tuleb
planeerida rohkem aega
kui üksi käies. Lastele tuleb võtta eraldi kott kaasa
ja lapsekäru. Käruga on
trepist keeruline alla saada, eriti kui teised lapsed
ka kaasas on. Eelistame
lifti. Keeruline on käruga
välisuksest välja saada.

Manööverdavad autod
on probleemiks, nende
jaoks on lapsed liiga
madalad ning lapsi ei
pruugi märgata. Lapsed
on ka väga vilkad,
seetõttu tuleb jälgida, et
nad püsiksid käru ligi.

Sõidutee ületamiseks
peab autode vahe
olema väga pikk, sest
meid on palju ja väiksed jalad on aeglased.
Autojuhid peaksid rohkem jalakäijatega, eriti
lastega arvestama.

Trepikoda peaks olema
valgustatud.

Korras peaks olema.
Auke ja erineva kõrgusega äärekive ei tohiks
olla.

Autod ei taha seisma
jääda, vahel ootan ikka
väga kaua.

Saatja peab aitama sulgeda ust või hoidma karke.
Treppidel vajadusel
toetama.

Maapinna konarusi ja
libedust ei tohi olla.
Suur komistamise ja uue
trauma oht.

Äärekivist üles keeruline saada. Lihtsam on
liikuda ühel tasapinnal.

ajutine liikumispuue,
vene emakeel

Probleemiks on lävepakud, trepid. Ukse avamisel ukselinkide asukoht,
kasutusmugavus ning
ukse avamise kergus.

Probleemiks võib olla
teekattematerjal, tee
hetkeseisund, tee kaldenurgad (topeltkalle teeb
tee eriti raskeks läbida,
sest siis pean rattaid
erinevalt edasi lükkama). Äärekivid on teel
suureks takistuseks.

EERO,

seljavigastusega ratastoolis
liikuja, sõidab ise autoga

Piisav ukseava laius.
Oluline on lifti olemasolu, vastasel juhul on vaja
kahe inimese abi trepist
alla tõstmisel.

MARTIN,

vaegnägija ajutise
liikumispuudega (ratastoolis)
ning liigub saatjaga

KRISTIINA,

Pinnasetee kate võiks
olla kõva ja ühtlaselt
sile, lihtsam lastel ja kärul. Porilombid on laste
lemmikud, kuid mulle
need muidugi ei meeldi.
Vihmavesi tuleks teelt
paremini ära juhtida.

Vanalinnas on kõnniteedega palju probleeme – kõrged äärekivid,
liiga kitsad kõnniteed,
augud teedes, munakivid
kärule ebameeldivad (käru
esiratas väikse diameetriga). Reklaamid kõnniteel
takistavad, käru ei mahu
mööda.

Lastel on jalad
väsinud, mäest üles
minek sujub vaevaliselt.

Maja ees 2 trepiastet
ilma platvormita ja
raskesti avatav uks
on väga aeganõudvad.
Parim, kui keegi appi
tuleks.

Pikemal teekonnal tahaksin vahepeal istuda.

Ohutussared on tihti
liiga väikesed ja keset
teed peab kaua ootama,
nt Endla tn, Kristiine
keskuse ees. Sügisel ja
talvel saab poriseks.
Valgusfoor alati ei
tööta. Roheline võiks
pikemalt põleda.

Piisavalt pinke, millel on
kõrge ja mugav seljatugi.
Valgustus pinkide juures
ja teedel. Tugev pinnas.

Vanalinnas on mugav. Autosid ei ole, ei pea nii palju
liiklust jälgima. Samas on
kõnnitee väga kitsas ning
tee tasapind ebaühltane.

Pikalt mäest üles
minnes peaks olema
võimalus puhata.
Pink.

Hea, kui on käsipuu ja
uks käib kergelt. Korralik valgustus peaks
olema.

Liigun jalgsi nii vähe kui
võimalik ja valin võimalikult sujuva tee. Võimalikult
väheste teeületustega.

Mul on vaja rohkem
ruumi. Liigun aeglaselt.
Pingid iga natukese maa
tagant oleksid suureks
abiks.

Ületan teed kaua,
seetõttu peaks roheline
kauem põlema. Kaasliiklejad võiksid minuga rohkem arvestada.

Lehti ei tohi maas olla
ega libedat pori. Pinke
peab olema piisavalt,
seljatoega, käetugedega.
Piisav valgustus.

Munakivisillutisel ei saa
üldse karkudega liikuda,
eriti vihmaga. Lumega
mõeldamatu.

Kõik kaldpinnad
tekitavad valu. Kõnnitee peaks olema
ühtlane, et kark ei
libiseks vihmaveerennis.

Käsipuu trepile! Ilma
trepimademeta rasket
ust ma lahti ei saa.
Vajan abi!

Oluline sujuvus!
Teatud vahekauguste
tagant on oluline teha
sõiduteele pääsemiseks
kalded. Äärekividel
olen hädas.

Väga ohtlik lõik. Autojuhid
arvavad, et olen eikeegi –
kihutavad mööda ja pritsivad
pori täis.

Ülekäigukoht teha pooleks: kaldteega ja astmega. Sujuv, õige kaldenurgaga üleminek kõnniteelt
sõiduteele ning vastupidi.
Vihmaveerennid on suur
probleem – peavad olema
sujuvad või kattega, ei
tohi olla teravad põhjast

Kaldega üleminek
vajalik. Roheline võiks
kauem kesta, kui on
rohkem rahvast, siis ei
jõua nii ruttu üle tee.

Hooldatud liiklemiseks
mõeldud pinnas. Porilombid on nuhtlus, koristamata lehed ja lumi
aga sootuks hullud.

Probleemiks kitsad kõnniteed ning munakivist
ülekäigurajad. Kui teele
on veel mõni reklaam paigutatud, siis on minu tee
lõppenud.

Probleemiks liiga
järsk tõus – tuleks
alternatiiv või abistav element sisse
tuua.

Vajalik muidugi
pandus. Ilma trepimademeta rasket ust ma
lahti ei saa. Vajan abi!

Teed peaksid korras
olema, võimalikult vähe
takistusi.

Vajan sujuvat üleminekut sõiduteele
minekuks.

Saatja on siin alati hädas.
Võtame teel palju ruumi,
tee serv on auklik, autod
kihutavad.

Oluline sujuvus! Ülekäigukoht teha pooleks:
kaldteega ja astmega.
Sujuv, õige kaldenurgaga
üleminek kõnniteelt sõiduteele ning vastupidi.

Valgusfoorid helisignaaliga. Ohutussaared
peaksid olema piisavalt
laiad, et mahuks saatja
koos ratsatooliga ära.

Teed hooldatud.

Peaks olema võimaldatud
ka sileda pinnakattega tee
liikumiseks.

Saatja väsib ruttu.
Vaja oleks puhkamisvõimalust.

Vajalik muidugi pandus.

Vaegnägijale ei sobi
täisklaasuksed.

Tuvid jmt värviliseks!

Võib olla sujuv, kuid nt
braikividega tähistatud või muudmoodi
äär valge või kollane;
kepiga jälgitav.

See on väga õudne. Püüan
ruttu teha, kuid siis komistan kergemini.

Sügisel käin alati kummikutega, porilombid on
minu sõbrad.

Ohutussaare äärised,
valgusfoori piiksud.

Valgustus on väga oluline – ei tohi silma paista
ega räigelt peegeldada.

Siledam pind, min. käimisrada. Vanalinnas on
lihtsam sõiduteel käia.

Reklaamtahvlid suur
probleem, kipun
nende otsa komistama.

Ise ma sellest uksest
sisse ei saa, helistan
ning palun abi.

Ukselink madalamale
või automaatselt avanev
uks. Ukseava laiemaks.
Klaasuksele mõni kleeppilt peale või uks teisest
(mitteläbipaistvast)
materjalist. Lävepakud
madalamaks või üldse
likvideerida. Korralik
valgustus.

Augud parandada, parkimiskorraldus, jalakäijate
ala eraldada. Kõik liigsed
esemed tuleks tee pealt
kõrvale tõsta või üldse
mujale paigutada. Tuvid
jt teetähised kontrastse
värviga tähistada.

Teeületuskoht planeerida ja korralikult
tähistada. Braikividega
või muul moel taktiilselt tähistatud rada.
Ülekäiguraja mõlemasse otsa kaldtee.

Jalakäijate ala eraldada
sõiduteest.

Jalgrattatee eraldada ülejäänud liiklusest. Pinke
jalgade puhkamiseks.
Jalakäijate tee laiem,
et lapsekäruga saaks
kõndida üksteise kõrval.
Vihmaveerennid kaetud
või väga sujuvalt tehtud.

Foori režiimid jalakäijatele ühtlaseks
tee ületamiseks (et ei
peaks ohutussaarel ootama). Roheline võiks
pikemalt põleda.

Tee pidev hooldamine
ja korrashoid. Pinnaseteele lisaks ka kõva kate.
Valgustus paremini reguleerida, et ei paistaks
silma ega oleks liiga
räige.

Kõnniteed laiemaks ja
siledamaks! Munakivideta
teeületuskoht. Reklaamid
kõnniteelt ära.

Istepinke lisada.
Käsipuu. Hooldamine ja korrashoid!
Reklaamtahvlid kõnniteelt ära koristada.

Trepile alternatiiv, nt
pandus; lisaks trepile
lift ja trepimade ukse
ette. Uks kergemini
käima, soovitavalt
automatiseeritult.

vaegnägija, liigub koera
või valge kepiga

PARANDUSETTEPANEKUD

Millest tundsite puudust?
Mis oleks teinud kulgemise mugavamaks ning
meeldivamaks?

*

Äärekivid on ebamugavad ületada. Lastele
ei meeldi tee servas
lihtsalt oodata, fooride
tsüklid võiksid pigem
arvestada jalakäijate
kui autode liikumiskiirusega.

naispensionär

JELENA,

*

Vajame laia kõnniteed,
sest hea, kui üks laps
hoiab ühelt poolt kärust
kinni ja teine teiselt, siis
on tänaval liigeldes olukord paremini kontrolli
all.

ELVI,

Väga ohtlik. Lastega koos on
inimgrupp päris suur ja lai,
segame autosid ning autod
segavad meid.

*

1

TEEKOND: „KOHVIK”

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Kohviku leidmine

Uksest sisenemine

Laua valimine

Lauda istumine

Tellimine

Söömine

WC leidmine

WC kasutus

Maksmine

Lahkumine

Tõkkepuu, autotee, viidad, mitu sisenemist

Aste üles, raske uks, 2
astet alla

Ruum laua ümber, laua
kõrgus, laua asukoht

Riietumine, tooli liigutamine

Menüü, suhtlus teenindajaga

Söögiriistad, toit

Suhtlus teenindajaga,
viidad, WC asukoht

Uks, lukustus, ligipääsetavus

Leti kõrgus, makseterminal, tšekk

Riietumine, 2 astet
üles, ukse lükkamine,
1 aste alla

8 min

1 min

1 min

1 min

6 min

20 min

1 min

5 min

3 min

1 min

*

*

*

*

TEGEVUS
KOKKUPUUTEPUNKTID
KESKKONNAS

füüsilised objektid, abivahendid, info jmt

TEGEVUSEKS KULUNUD AEG

*

*

*

*

*

EMOTSIOON
EMOTSIOON
*

Autoga parkides vaja
pisut avaramat kohta, et
auto uksed mõlemal pool
korralikult avaneksid ja
lapsed välja pääseksid.

Lapsekäru peab keegi
aitama tõsta üle trepiastmete, keegi peab
rasket ust lahti hoidma.
Keegi peab 4aastasel
lapsel silma peal hoidma
hetkel, mil ema väikse
vankrit uksest sisse
püüab saada.

Laud peab olema
suurem, et kogu pere
mahuks ümber istuma.
Lapsekäruga peab ligi
pääsema ning laua
ääres on vajalik kärule
koht. Samas häirib liiga
käiguteedevaheline koht,
lapsekäru jääb möödujatele seal jalgu.

Kõigi laste riiete seljast
võtmine ning nagisse paigutamine. Tihti pole piisavalt
nagiruumi. 4-aastane ei istu
enam lastetoolis, tavatool
on aga pisut liiga madal.
Diivanid ei sobi talle üldse
laua ääres einestamiseks,
see jääb ka 7-aastasele
madalaks.

Söökide valik võtab
rohkem aega. Tuleb
lastele selgitada, mis
on menüüs. Eeldab
teenindajalt kannatust.
Kui söök tuleb väga kaua,
kaob lastel kannatus laua
taga oodata.

Lastel kipub ikka toitujooki lauale ja rinnale
pudenema. Oluline,
et salvrätikud oleksid
laual. Liiga suured
tassid-klaasid lastele
ei sobi, niigi ulatavad
ninad vaevu lauaäärest
kõrgemale.

Kui on vaja WC-sse minna, siis kohe. WC peab
olema kohviku juures ja
lihtsasti leitav.

WC peab olema piisavalt
avar, et vanem ja laps
mõlemad sinna mahuksid.
Tarvilik mähkimislaud.
Kraanikauss võiks olla madalamal, et laps paremini
ligi pääseks. Kätekuivati
- kui asub liiga kõrgel, siis
ei "näe" automaatika laste
käsi. Laps peab käsi hoidma kõrgel üleval ning siis
jookseb vesi mööda kätt
varrukasse. Peegel võiks
olla madalamal.

Maksmisvõimalus
lauas, siis ei jää
lapsed järelevalveta.

Riietumine võtab
rohkem aega. Uksest
väljumisel sama probleem, mis sisenemisel.

Segadus, millisest uksest
sisse saab.

Raskesti avatav uks,
võib kaasinimese abi
vaja minna. Ootamatud
astmed, need võiksid
olla paremini tähistatud. Vajalik korralik
valgustus.

Meeldib oma kaaslasega
eraldi istuda, et teiste
jutt meid ei segaks. Akna
all oleks väga armas,
saaks õues toimuvat
jälgida ning kommenteerida.

Nagi laua juures, peab hoidma asjadel silma peal.

Ei tea, kas tellida saab
letist või peab ootama.
Tekstid võiksid menüüs
olla suured. Tahvlile
kirjutatud menüüd
tekitavad segadust, paberil ja enda käes olevast
menüüst saan paremini
valitud. Toitudel on tänapäeval sellised nimed,
et kas on ikka toitudega
tegemist?

Eks kodus tehtud piduroad on muidugi maitsvamad. Aga koorekohvi
ja kreemisaiake on ka
kohvikus head!

Elvil on WC-d tarvis
tihedalt külastada. WC
silt peab olema suur ja
nähtaval kohal. Elvi ei
taju enam loogilisi kohti,
kus WC võiks asuda.

Peab olema lihtne ust lukustada ja veenduda, et uks
on kinni.

Kõrgel näeb paremini makseterminali, aga on
ebamugav seista
nn nina vastu letti.

Astmeid ei pane tähele
enne välisust, oht kukkuda. Käsipuud pole.

Raske liikuda, ei leia silti
kohviku nimega.

Vajab abi. Abistaja peab
ukse avama ja astmetest
alla minemisel toetama.

Piisavalt ruumi, et saada
sirge jalg laua alla.

Keegi peab tooli tõstma või
karke hoidma

Ei saa keelest aru. Peab
küsima. Tore, kui on
venekeelne menüü.

Siin probleemi pole!
Saan hakkama.

Piktogramm võiks olla.
Ja tee sinna takistusteta.

Ruumi peab olema, et sirge
jalaga toimetada. Karke
peaks saama toetada, nt
nagisse riputada vmt.

Maksta võiks
saada lauas. Leti
juures pole karke
kuhugi toetada.
Eelistab kaarti, see
on lihtsalt taskus,
saab kiiremini.

Vajab väljumisel abi –
trepp on järsk ja uks
raske.

Ligipääsetav sissepääs
peaks olema tähistatud.

Ukse laius, tasapinnaline uksepiit, ukse
käepideme kõrgus. Ukse
avamise kergus.

Laua ehitus (laua kõrgus,
jalad laua all), takistused, ruum laua ümber.

Liigutatav mööbel, ligipääsetav nagi.

Tellida peaks saama
lauast.

Mugav tass, klaas (sanga on vaja).

Selge silt ja takistusteta
ligipääs.

Ligipääsetav ning läbimõeldud planeeringuga
inva-WC, mida muuks ei
kasutata (näiteks laoruumina).

Makseterminal
(juhtmeta), madal
letiosa. Eelistan
maksta lauas.

Eraldi ligipääsetav
sissepääs.

Ligipääsetav sissepääs
peaks olema tähistatud.

Ei saa astmetest üles.
Vajab lisasaatjat, kes
aitaks ratastooli trepiastmetest üle tõsta.

Vajan laiemat teed lauani ning lahtisi toole selle
ümber.

Saatja tõstab ühe tooli ära, et
mulle laua ääres kohta teha.

Kontrastne suure tekstiga menüü, saatja abi.

Olen harjunud. Eelistan
sangaga jooginõud.

Takistustevaba tee ja
piisavalt ruumi liiklemiseks.

Inva-WC.

Palun saatjal
maksta. Või siis
peaks olema audioga makseterminal (teeb piiksu).

Eraldi ligipääsetav
sissepääs.

Kangi all valgustus ja
heledam taktiilne rada.

Astmetele kontrastne
tekstuuriga riba, viimane aste markeeritud,
käsipuu õiges mõõdus.

Esemed laua kohal ei
tohi näoni ulatuda. Valgustatus peab olema hea,
lamp ei tohi samas silma
paista. Laua juures ruum
koera jaoks.

Nagi laua kõrval, äratuntav,
kontrastsus (mööbel).

Kontrastne, suure tekstiga, audio, Braille' menüü.
Teenindaja abi. Menüüga
tutvun eelnevalt veebis
ka.

Vajalikud söögivahendid laual või pakutakse
vähe iseteenindust. Iseteeninduse puhul vajan
abi, sest ma ei saa ju
kõike läbi kombata.

Teenindaja abi.

Tavaline 1-kabiini WC
(väike).

Audioga makseterminal.

Ei saa iseseisvalt hakkama.

Konkreetsed viidad.
Valgustus. Taktiilne rada.
Avar parkimiskoht ratastoolis ja lastega tulijatele.

Tasapinnaline uksepiit. Võimalusel
kaldtee+trepimade enne
ust. Soovitavalt ukse
automaatne avanemine
ja lükanduks.

Piisavalt ruumi laua ümber, et mahuks liikuma
nii ratastool kui lapsevanker ja juhtkoer.

Funktsionaalsed nagid,
piisavalt ruumi. Liigutatav
mööbel, eriti toolid.

Menüü loetavus, keel,
arusaadavus. Võimalusel
Braille' kirjas ja vene
keeles ka.

Info leiva jm kohta.
Võimalik iseteeninduse asemel kasutada
teenindaja abi. Nõud
sobilikud ka lastele.

Viidad. WC kohviku lähedal ning ligipääsetav.

Inva-WC, mis sobiks ka
perele. Ruumi parem funktsioneerimine. Ladu seada
sisse mõnda teise ruumi,
mitte WC-sse.

Kõigile kasutatav lett. Audioga
makseterminal.
Maksmisvõimalus
lauas.

Tasapinnaline uksepiit, automaatselt
avanev uks, kaldtee.

REET,

35-aastane koduperenaine
3 väikelapse ema

ELVI,

naispensionär

JELENA,

ajutine liikumispuue,
vene emakeel

EERO,

seljavigastusega ratastoolis
liikuja, sõidab ise autoga

MARTIN,

vaegnägija ajutise
liikumispuudega (ratastoolis)
ning liigub saatjaga

KRISTIINA,

vaegnägija, liigub koera
või valge kepiga

PARANDUSETTEPANEKUD

Millest tundsite puudust?
Mis oleks teinud kulgemise mugavamaks ning
meeldivamaks?

1

TEEKOND: „POOD”
TEGEVUS
KOKKUPUUTEPUNKTID
KESKKONNAS

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Sisenemine.

Ostukäru/korvi võtmine.

Õige riiuli leidmine.

Kauba valimine, võrdlemine.

Järjekorranumbri võtmine.

Kauba kättesaamine.

Kauba eest tasumine.

Kauba kotti panemine.

Väljumine.

Autosse sisenemine.

Välisuks, turvavärav,
jalamatt, infolaud

Mündiga kärud, korvid

Viidad jm. infosüsteem,
abipersonal, hinnad,
riiulid, kauba paigutus

Kaup, hinnasildid, kaal,
ostukorv

Infosüsteem, numbriautomaat

Kauba paigutus,
letikõrgus, külmletid,
abipersonal, sildidviidad

Kassa, kassiir, teised
järjekorras, makseautomaat

Turvamehed, kott, lett

Uks, porimatt,
kaldtee

Ostukäru hoiukoht
õues, auto, parkla

1 min

0,2 min

1 min

2 min

0,2 min

2 min

ilma järjekorrata 2 min

1 min

1 min

5 min

füüsilised objektid, abivahendid, info jmt

TEGEVUSEKS KULUNUD AEG

*

*

*

*

*

*

EMOTSIOON
EMOTSIOON
*

*

*

Avar uks, kaldtee ukseni.
Kui porimatt on muutunud porilombiks, siis saavad kõigil jalad märjaks
ning vastik on.

Lapsekäruga ei ole võimalik kasutada ei korvi
ega käru. Vajaksime
spetsiaalset abivahendit,
mille saaks panna käru
külge. Või ostukäru,
kuhu külge sobiks turvatool. Praegu paneme
turvatooli kärru, aga siis
mahub vähe asju sinna
kõrvale.

Avaramad riiulivahed!
Liiga laiad pole ka head,
läbitav distants peab jääma ikka optimaalseks.

Vaatame nii hindu kui ka
kaupade koostist ja kõlblikkuse aega. Tihti on sildid
väiksed ning niisketes oludes osa infot kadunud.

Lastele on see automaat
pisut kõrge, pean neid
tõstma. Kuid just lapsed
tahavad seda numbrit ise
võtta.

Üllatusmunad ja
pulgakommid kassa
juures segavad sujuvat
ostlemist!

Lastel pole kassa juures
ruumi. Kassa on ka laste
jaoks liiga kõrge. 7-aastane tahaks ise maksta,
aga ei ulata. Omapäi ei
saakski poes hakkama.

Selge ja lihtne sissepääs.
Silt. Libe ei tohi olla.

Kärule on mugav
toetuda, aga keeruline
kassalindile asju panna,
pean kummardama.
Eelistan käru.

Tean, kus asjad on. Uue
soovi puhul küsin. Sildid
riiulite vahel võiksid olla
suured ja selged.

Otsin soodsamat kaupa, kuid
sildid on tihti väga väiksed.
Ja need värvilised sildid pole
alati kõige taskukohasemad.
Parim enne võiks ka suuremalt tähistatud olla.

Kui minu aeg tuleb, siis
vehin hoolega, vahel
mind ei märgata.

Sama kaup võiks olla
kõrgel ja madalal, ei
taha kummardada.

Kohati on makseterminal liiga kõrgel. Läbipaistev lett segab. Raha/
tšeki asetamise alus
siltidega à la prismas on
head hinnad, segab. Ei
näe, kui palju raha tagasi antakse, sest taust
on kirju.

Praegu käin poes harva.
Kui lähen, siis ikka kellegagi koos, sest üksi ei
saa hakkama. Ei tohi olla
märg ega libe põrand.

Saatja võtab korvi,
karkudega ei saa midagi
käes hoida. Saaksin kasutada ka ostukäru ning
sellele karkude asemel
toetuda, kuid siis pole
karke kuhugi panna.

Saatja võtab kõik asjad.
Oluline on ostude õige
järjekord, et poes saaks
kiiresti käidud.

Ise ma karkudega asju võtta
ei saa.

Saatja abistab.

Müüja annab saatja
kätte või paneb ise
meie kärru.

Infolett peaks olema
piisavalt madal. Kui turvavärava all on vaipkate,
võib tsooni läbimine liiga
kaua aega võtta, värav
läheb uuesti kinni.

Korv kauba panekuks
süles. Kõige rohkem
saan korraga sülle
panna umbes 4 kilo. Kui
oleks mõni parem korv,
saaksin ehk rohkem ka.

Abivalmis teenindaja.
Kaupa ülevalt riiulist
kätte ei saa.

Samatüübilised kaubad
võiksid olla ülalt alla, et ka
mina saaksin asju ise võtta.
Alati ei taha kedagi tülitada
ning alati teenindajaid ka
ligiduses pole.

See masin on liiga kõrge.
Teenindajad ei märka
mind, sest olen madalam
kui teised.

MARTIN,

Iseavanevad uksed,
peaksid reageerima ka
madalamal olijale.

Saatja abistab. Turvavärav peab olema piisavalt
lai.

Saatja abistab. Peab olema piisavalt ruumi riiulite vahel liiklemiseks.

Saatja tutvustab kaupa. Kui
kaubal oleks Braille' kirjas
tekstid, saaksin ise paremini
hakkama.

KRISTIINA,

Karusselluksed on õudusunenägu. Aega läheb
rohkem! Parem, kui
turvavärav ise avaneb.
Juhtkoeraga sisenemine
peaks olema võimaldatud.

Täispime ilma saatjata
hakkama ei saa, iseseisvalt poodi ei lähe.

Heas poes tuleb saatja
poodi ringile kaasa. Oluline on kauba asukoha
stabiilsus! Nii leian ka
ise asju üles. Lettideriiulite vahed piisavad,
et asju maha ei ajaks
jopega, seljakotiga.

Iseavanevad uksed,
peaksid reageerima
ka madalamal olijale.
Parem, kui turvavärav
ise avaneb. Kui turvavärava all on vaipkate, võib
tsooni läbimine liiga kaua
aega võtta, värav läheb
uuesti kinni. Infolett
peaks olema piisavalt
madal. Taktiilsed juhtliinid maas.

Korvide ja kärudega
on erivajaduste puhul
probleeme. Avaramad
kärud peredele. Korvide
kinnitusvõimalused
ratastoolis istuja külge
ja lapsekäru külge.

Koolitatud abipersonal suureks abiks. Tal
peab olema kannatust
seletada. Kollane silt
suurte numbritega kõige
paremini nähtav.

REET,

35-aastane koduperenaine
3 väikelapse ema

ELVI,

naispensionär

JELENA,

ajutine liikumispuue,
vene emakeel

EERO,

seljavigastusega ratastoolis
liikuja, sõidab ise autoga

vaegnägija ajutise
liikumispuudega (ratastoolis)
ning liigub saatjaga

vaegnägija, liigub koera
või valge kepiga

PARANDUSETTEPANEKUD

Millest tundsite puudust?
Mis oleks teinud kulgemise mugavamaks ning
meeldivamaks?

*

Meil on palju oste ning
kotti panemine võtab aega.
Samal ajal tuleb veel lastel
silma peal hoida.

Kahel pool käru on
lapsed, seetõttu
vajame laia koridori ja sissepääsu.

Auto peaks olema
avaral parklakohal,
et uksed avaneksid
mõlemal pool. Lapsed
kipuvad end naaberauto vastu ära määrima.
Kui lapsed on autos,
siis viin ostukäru ära.

Saatja hoiab karke.
Maksan kaardiga, saan
rutem, ei pea rahakotis
otsima. Kaart on lahtiselt taskus.

Saatja on abiks.

Saatja toob kaubad, mina tegelen
iseendaga.

Vajan abi autosse sisenemisel. Saatja paneb
kõigepealt pakid, siis
aitab mind. Siis viib
käru hoiukohta.

Leti kõrgus! Külmkappide avamine – pealtavanevad on probleemsed. Ei ulata sügavalt
asju võtma.

Makseterminali kõrgus
– liiga kõrgel asuvat ei
ulata kasutama. Üks
kassa võiks olla madalam kui teised, sarnaselt
ekspresskassale.

Ajast kauba pakkimisel
tuleb puudu. Kauba kättesaamist segab pakiriiul
leti otsas, külje peal segan
teisi. Kassiir, infotöötaja
vms võiks olla abistamas.

Inva-WC probleem,
need on kaugel ja
silte pole.

Parklakoht peab olema
ilma äärekivideta ning
avar.

Saatja abistab.

Saatja abistab.

Saatja abistab.

Saatja abistab.

Saatja tutvustab kaupa. Kui
kaubal oleks Braille' kirjas
tekstid, saaksin ise paremini
hakkama.

Moraalselt on raske olla
teistele koormaks.

Ostukorvi ettetellimine. Kollane silt suurte
numbritega kõige
parem (luubiga näeb).
Raskusi arusaamisega,
millise kauba kohta silt
käib.

Makseaparaat peaks vajutades piuksuma. Koti
pakkimine on hõlbus,
kui olen eelnevalt läbi
mõelnud. Kassiir peaks
jälgima, et ma midagi
maha ei jätaks.

Hea, kui müüja paneks
kauba kotti.

Juhtliinid maas,
selgelt tähistatud
uksed.

Koolitatud abipersonal
suureks abiks. Tal peab
olema kannatust seletada.
Ühetüübiline kaup nii all kui
kõrgel.

Automaat madalamaks.

Eraldi madalam lett
tasumiseks, kauba
saamiseks.

Kassiiri abi. Makseautomaat häälteavitusega.

Hea, kui müüja paneks
kauba kotti.

Juhtliinid maas,
selgelt tähistatud
uksed.

1

TEEKOND: „SPA”
TEGEVUS
KOKKUPUUTEPUNKTID
KESKKONNAS

EMOTSIOON
EMOTSIOON

3

4

5

6

7

8

9

10

Pileti ostmine, rõivistu võtme saamine.

Pileti registreerimine,
pääsla läbimine.

Riietumine.

Pesemine.

Saunas käimine.

Ujumine.

Tualetis käimine.

Pesemine ja riietumine.

Lävi, uksed, viidad ja
sildid

Vastuvõtulett, sildid ja
viidad, administraator, hinnakiri, pilet,
võti

Pääsla, ootekoht, sildid
ja viidad, pilet

Sildid ja viidad, kapp, kapi
number, võti, riietusruum,
riided

Pesemisruum, dušš, riidenagid, riiul, pesemisvahendid, tualett

Keris, lava

Bassein, redel, piirded, kell,
infosildid

Infoviit, tualett, uks lukustus,
klosetipott, paber

vt. 4. ja 5.

0,25 min

2 min

0,5 min

5 min

4 min

5 min

30 min

5 min

12 min

*

*

*

*

*

füüsilised objektid, abivahendid, info jmt

TEGEVUSEKS KULUNUD AEG

2

Sisenemine.

*

*

*

*

Väljumine.

*

Avar sissepääs, soovitavalt automaatselt
avanev lükanduks.

Tita käru hoidmiseks turvaline koht.
Perepilet ka 3 lapsega
perele.

Pääsla kontrollmehhanism peab avanema
sujuvalt ka lastele.

Soovituslik eraldi riietusruum perele. Titale turvahäll; mähkimislaud jmt.
Miinimum on avaram kapp.
Laste kapid peaksid vähemalt
olema vahetus läheduses
vanema omaga.

Tita hoidmiseks võimalus, nt turvahäll,
vanemale titale söötmistool. Riietenagid ka
madalamal laste jaoks.
Pinnakate ei tohi olla
libe.

Alumistel astmetel selja taga piire, et lapsed
saaksid neil turvaliselt
istuda.

Lastebassein peaks olema lastele ja nende järelevaatajatele,
mitte vanameestele pikutamiseks.

WC peab olema piisavalt avar,
et vanem ja laps mõlemad
sinna mahuksid. Tarvilik
mähkimislaud. Kraanikauss
võiks olla madalamal, et laps
paremini ligi pääseks. Kätekuivati – kui asub liiga kõrgel, siis
ei "näe" automaatika laste käsi.
Laps peab käsi hoidma kõrgel
üleval ning siis jookseb vesi
mööda kätt varrukasse.

Turvahäll imikule,
väike vann neljaaastasele. Mugavam,
kui pere saaks koos
olla. Mitmel lapsel
korraga silma peal
hoida on keeruline. Imik on juba
väsinud ning tahab
süüa.

Enne väljumist
on tarvilik
puhkeruum, kus
imik saaks süüa
ning kõik saaksid
pisut jahtuda.

Uks peaks olema
ümbritsevast pinnast
selgelt eristatav.

Sissepääsule lähedal.

Need pääslaautomaadid tekitavad tihti
segadust – kuhu seda
triipkoodi täpselt näidata? Millal võib juba
läbi minna?

Mugav istumisvõimalus. Kapp
on tihti väga väike, kottki ei
taha sisse mahtuda.

Pinnakate ei tohi olla
libe. Toed on abiks.

Ei tohi olla libedaid
pindu. Käsitugi lavale
ronimiseks.

Basseini pääsemine sujuv, ohutud käetoed, astmed.

Peab olema lihtne ust lukustada ja veenduda, et uks on kinni.

Peale ujumist vajan
enne pesemist
puhkamisvõimalust.
Iste duširuumis.

Soovin enne
koduteed veel
puhata. Istuda
peaks saama,
soovitavalt istmel seljatugi ja
käetoed.

Põrand ei tohi olla libe
ega märg.

Teenindaja vene keele
oskus. Karkude toetamise võimalus.

Puhkevõimalus.

Istumisvõimalus piisava suurusega, abilise juuresolek.

Piisavalt avar duširuum,
toetumisvõimalus.
Karkude panemise koht.
Mugavaks toimetamiseks spetsiaalne
dušiiste. Pinnakate ei
tohi olla libe.

Avar uks, soovitavalt
automaatselt avanev
lükanduks, mis reageerib ka madalamatele inimestele.

Letil peab olema ka
madalam osa, samuti
kaardimakseterminal
minu näo kõrgusel.

Vaja eraldi või takistusteta sissepääsu, kolmeharulisest ratastooliga
läbi ei pääse.

Vaja eraldi riietusruumi koos
saatjaga tegutsemiseks.

Reelingud seina ääres
toetamiseks. Kuuma- ja
külmaveetorud peaksid
olema varjatud või
kaetud otsese ihuga
kokkupuute eest. Dušitool ei tohi olla segisti
ees. Pinnakate ei tohi
olla libe.

Ukse laius vastavalt ratastoolile. Tõstuk lava
kõrgusele saamiseks.
Piisav ruum kerise ees
manööverdamiseks.

Tõstuk basseini. Kõige paremad
on teisaldatavad reelingud.
Pinnakate kare. Basseini vesi
vähemalt 30 kraadi (termoregulatsioonihäired). Jooksuvöö
pannakse vajadusel ümber,
see hoiab vee peal. Kloorivann
jalgadele sujuvate äärtega või
sellest möödumisvõimalus.

Ligipääsetav ning läbimõeldud
planeeringuga inva-WC, mida
muuks ei kasutata.

Riietun aeglasemalt
kui tervete jalgadega inimene. Seetõttu
oleks parem, kui
kogu külastusaeg ei
oleks 90 minutiga
limiteeritud.

Kaldteed, lift, piisav
ukseava laius, libisemiskindel pinnakattematerjal.

Saatja ostab pileti.

Vaja eraldi sissepääsu.

Vaja eraldi riietusruumi koos
saatjaga tegutsemiseks.

Reelingud seina ääres
toetamiseks. Kuumaveetorud peavad olema
kaetud. Spetsiaalne
dušitool. Pinnakate ei
tohi olla libe.

Ukse laius vastavalt ratastoolile. Tõstuk lava
kõrgusele saamiseks.
Piisav ruum kerise ees
manööverdamiseks.

Tõstuk basseini. Kõige paremad
on teisaldatavad reelingud.
Pinnakate kare. Basseini vesi
vähemalt 30 kraadi (termoregulatsioonihäired). Jooksuvöö
pannakse vajadusel ümber,
see hoiab vee peal. Kloorivann
jalgadele sujuvate äärtega või
sellest möödumisvõimalus.

Inva-WC.

Saatja aitab.

Avar väljapääs.

Taustast selgelt eristuv uks, kõik viidad
kontrastsed, suured,
reljeefsed. Juhtliinid
orienteerumiseks.

Kas koeraga saab?
Vähemalt valge kepi
võimalus. Hinnakiri
Braille' kirjas. Häälteavitusega makseterminal.

Juhtliinid orienteerumiseks. Kolmeharulisest pääslast aidatakse
läbi.

Ega koer ei maga minu voodis.
OK, kui on olemas talle nn
eesruum. Uksepiidad võiksid
olla teist, kontrastset värvi.
Sama põrandaliistude kohta.
Sama mööbli, prügikastide
jmt kohta. Riidekapi number
kontrastne, suur, reljeefne.

Pinnakate ei tohi olla
libe. Käsitoed.

Madalad lavad teravate
nurkadega on probleemiks. Käsitoed on
abiks.

Alla- ja ülesminekuks on parem
kahepoolne tugi, mis on vähemalt sama pikk kui trepp.

Tavaline 1-kabiini WC (väike)
sobib.

Võtab mul rohkem
aega kui nägijal.
Vajan pikemat külastusaega.

Keerdtrepid on
halvasti läbitavad. Parem, kui
käetugi ka teisel
pool (sees).

Lävepakud eemaldada, uksed laiaks,
avanemisruum valgustada. Uksepiidad
kontrastseks, samuti
sildid ja viidad. Juhtliinid orienteerumiseks.

Lähedus ligipääsule.
Abipersonal koolitatud! Lett osaliselt
madalamaks, makseterminal madalamale, häälteavitusega. Sildid, viidad
suured, kontrastsed,
reljeefsed. Ooteruum
koerale.

Suhtumine klienti ja
tema abivahendisse.
Sildid, viidad suured,
kontrastsed, reljeefsed.
Pääsla peab olema avar
ning kolmeharulisele
lisaks tagavarasissepääs. Juhtliinid maas
orienteerumiseks.

Juhtliinid orienteerumiseks.
Uksepiidad võiksid olla teist,
kontrastset värvi. Sama
põrandaliistude, mööbli, prügikastide jmt kohta. Riidekapi
number kontrastne, suur,
reljeefne.

Pinnakate ei tohi olla
libe. Reelingud seina
ääres toetamiseks.
Kuumaveetorud peavad
olema kaetud. Spetsiaalne dušitool. Ilma abita
vaegnägija ei saa. Ratastoolis tulijatel saatja
kaasas või vajavad
abistaja teenust.

Alumistel astmetel selja taga piire. Ei tohi olla
libedaid pindu. Käsitugi lavale ronimiseks.
Ukse laius vastavalt ratastoolile. Tõstuk lava
kõrgusele saamiseks.
Piisav ruum kerise ees
manööverdamiseks.

Tõstuk basseini. Kõige paremad
on teisaldatavad reelingud.
Pinnakate kare. Basseini vesi
vähemalt 30 kraadi (termoregulatsioonihäired). Jooksuvöö
pannakse vajadusel ümber,
see hoiab vee peal. Kloorivann
jalgadele sujuvate äärtega või
sellest möödumisvõimalus.
Alla- ja ülesminekuks on parem
kahepoolne tugi, mis on vähemalt sama pikk kui trepp.

Inva-WC, mis sobiks ka perele.
Ruumi parem funktsioneerimine. Ladu seada sisse mõnda
teise ruumi, mitte WC-sse.
Ukse lukustussüsteem töötav
ja lihtne.

Erivajadustega
külastajate külastusaeg võiks olla
pikem, sest neil
kulub riietumisele
ja orienteerumiseks
rohkem aega.

Hoone vastuvõtul peaks komisjoni kuuluma
ka vaegnägija
ja ratastoolis
toimetaja.

REET,

35-aastane koduperenaine
3 väikelapse ema

ELVI,

naispensionär

JELENA,

ajutine liikumispuue,
vene emakeel

EERO,

seljavigastusega ratastoolis
liikuja, sõidab ise autoga

MARTIN,

vaegnägija ajutise
liikumispuudega (ratastoolis)
ning liigub saatjaga

KRISTIINA,

vaegnägija, liigub koera
või valge kepiga

PARANDUSETTEPANEKUD

Millest tundsite puudust?
Mis oleks teinud kulgemise mugavamaks ning
meeldivamaks?

Ruumi peab olema, et sirge
jalaga toimetada. Karke peaks
saama toetada, nt nagisse
riputada vmt.

Auto peaks
saama sõita
välisukse juurde,
nii saan otse
autosse.

1

TEEKOND: „TAKSO”
TEGEVUS
KOKKUPUUTEPUNKTID
KESKKONNAS

füüsilised objektid, abivahendid, info jmt

TEGEVUSEKS KULUNUD AEG

EMOTSIOON
EMOTSIOON

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Takso tellimise info
otsimine veebist

Valiku tegemine ja
numbri valimine

Takso tellimine helistamine, kokku
leppimine

Ootamine = riietumine, asjade kokkupanek

Väljumine koduuksest,
ukse lukustamine,
liftiga alla sõitmine,
hoonest väljumine

Takso leidmine, taksosse sisenemine (või
taksofirmast uurimine,
kuhu takso on jäänud)

Sihtpunkti tutvustamine
taksojuhile. Takso teekond
sihtpunkti.

Maksmine

Taksost väljumine

Sissepääsu leidmine, sisenemine

netiühendusega arvuti, otsingumootor,
taksofirmade loend,
taksofirma koduleht,
hinnavõrdlus teiste
teenusepakkujatega
(teiste kodulehed)

mobiiltelefon

Telefon, kõne,
keeleoskus

Riided, kott

Võtmed, uks, lift, trepp,
välisuks

Nähtavus. Takso.
Taksojuht võib aidata
taksosse siseneda ja
pakid autosse tõsta

Kõne, aadress või kaardil asukoht või teekonna kirjeldus

Kaart ja makseterminal või
sularaha. Taksomeeter

Taksojuht võib aidata pagasi välja tõsta

Teave täpsest
asukohast, infosildid

8 min

5 min

5 min

12 min

2 min

mõni minut (kuni 5)

määramatu

mõni minut (või venib pikemaks kui vaja leida pangaautomaat)

mõni minut

mõni minut

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Internetist otsin telefoninumbri.

Tellime terve perega
minnes suurema auto
(6-7-kohalise), et ära
mahtuda.

Probleemiks on laste
turvatoolid, neid ei saa
kaasa võtta, sest peale
taksosõitu pole neid
kuhugi panna. Vajame
taksot koos turvatoolidega.

Riietume ning koos kõigi
asjadega suundume tänava
äärde ootama.

Tita on turvahällis, aga
kärurattad võtame ka
kaasa.

Seetõttu peab taksol
lisaks rohkematele
istekohtadele olema
ka pagasiruum. Kõigi
istmetele paigutamine
võtab aega, isegi kuni
10 minutit. Sisenemiseks vajame avarat parkimiskohta, et mõlemal
pool saaks uksed täies
ulatuses avada.

Lastel on uued emotsioonid
ning kõigil on midagi öelda.
Taksojuht ei tohi lasta end
sellest häirida.

Eelistan maksta kaardiga. Sularaha kasutan väga vähe.

Turvaline väljumine
võtab aega kuni 10
minutit. Vajalik,
et takso peatuks
kõnnitee ääres võimalikult sissepääsu
juures. Kontrollin,
et meist midagi
taksosse maha ei
jääks.

Vajame avaramat
sissepääsu.

Kasutan taksot harva,
numbri otsin telefoniraamatust.

Eelistan tuttavat taksofirmat.

Täpsustan, et sõidaks
maja uksele võimalikult lähedale.

Olen juba enne takso tellimist
valmis. Panen vaid mantli
peale ja saapad jalga.

Kohe peale kõnet siirdun tänavale ootama, et
ei jääks hiljaks.

Ootan maja ukse
juures, nagu kokku
lepitud.

Jälgin hoolega teed, et ikka
õigesse kohta jõuaks.

Maksan sularahas.

Takso võiks pisut
kõrgem olla, madalast autost on
raskem väljuda.

Lasen ukse ette
sõita, et ei peaks
sissepääsu
otsima.

Eelistan avarate ja
mugavate autodega firmasid. Nende
numbrit tean peast.

Ütlen, et olen karkudega.

Tahan, et takso sõidaks
täitsa maja ette.

Riietun istudes, siis saan käsi
vabalt liigutada. Mugav, kui
keegi riided kätte ulatab.

Väljumine on karguga
vaevarikas. Parim, kui
keegi aitab ukse lukustada ning koti alla tuua.

Taksojuht aitab istuma
ja kargud autosse paigutada.

Soovin suhelda vene keelt valdava juhiga. Eesti keeles on mul
raskusi, isegi kui on vaja ainult
aadressi öelda.

Maksan sulas.

Taksojuht aitab ukse
lahti, toetab mind
väljumisel ja annab
kargud ning koti
kätte.

Palun kellegi endale vastu tulla,
sest karkude ja
käekotiga koos
on raske edasi
liikuda.

Invataksode info
peaks olema nähtavam, lihtsamini
leitav. Seda numbrit
tean peast.

Taksofirmad võiksid
soetada endale invatõstukitega taksobusse, et oleks võimalik
samaks päevaks
transport tellida.

Oluline on autotüüp,
millel ratastool pagasiruumi ära mahuks.
Operaator peaks
oskama küsida õigeid
küsimusi – teadlikkus
ratastooliinimese vajadustest.

Invatakso tellimisel on ooteaeg pikk. Nii jõuan rahulikult
veel toas toimetada ja riietuda. Tavatakso tuleb rutem,
siis pean juba enne valmis
olema ning peale telefonikõnet kohe õue suunduma
hakkama.

Vajan kindlasti lifti ning
välisukse juures olevat
pandust. Kui pandus on
koristamata, siis pean
naabrile helistama ja abi
paluma.

Invataksos peab olema
võimalik kinnitada
turvaliselt ratastool
ning eraldi ka inimene
(NB!) kolmepunktilise
turvavööga. Vajan laia
ja ligipääsetavat parkimiskohta taksosse
sisenemiseks. Juht
aitab ratastooli pagasiruumi, kui tegemist on
tavalise autoga.

Juht peab sõitma sujuvalt ning
rahulikult, ilma tugevate kiirenduste või pidurdusteta.

Mobiilne kaardimakseterminal.

Taksojuht võiks jälgida, et klient jõuaks
soovitud sihtmärki
turvaliselt ning
vajadusel teda selles
abistada.

Juht peaks parkima võimalikult
ligipääsetavasse
kohta. Äärekividest ma üle ei
saa.

Invataksol peavad olema ratastooli pidurid
ja turvavöö selles istujale (kolmepunktiline
turvavöö).

Tellin takso juba eelmisel päeval, invatakso on
väga hõivatud.

Riietumine on vaevarikas,
keegi peab aitama.

Kodust väljun vaid koos
saatjaga, iseseisvust
mul praegu pole. Saatja
lükkab lifti ja õues pandust mööda alla.

Juht peaks parkima
võimalikult ligipääsetavasse kohta. Saatja
istub minu juures. Juht
kinnitab mu autosse.

Saatja suhtleb juhiga.

Saatja maksab.

MARTIN,

Tavalise taksoga ma
sõita ei saa, sest praegu ma ei suuda iseseisvalt liikuda. Olen
ratastoolis. Invatakso
number on peas.

Juht ja saatja aitavad
mind välja. Vajame
avarat parkimiskohta.

Juht peaks parkima võimalikult
ligipääsetavasse
kohta. Äärekivid on rasked
ületada.

Eelistan Tulikat, sest
nad oskavad teenindada.

Ütlen, et ei näe, ja
kirjeldan enda väljanägemist. Ütlen, et olen
koeraga – kõik taksod
koera ei võta.

Olen juba valmis enne taksofirmasse helistamist. Siis veel
vaid õueriided selga ning õue
ootama.

Liigun aeglasemalt kui
nägija.

Hea, kui takso on
kollane, või vähemalt
valge. Vajan laia parkimiskohta, et mitte end
teiste autode vastu ära
määrida.

Taksojuht tuleb mu juurde, ütleb "Tulika" ja aitab mu autosse.

Eelistan maksta sularahas.

KRISTIINA,

Tean numbrit peast.
Kasutan klahvidega
või häälvalimisega
telefoni, kõnesüntesaatoriga arvutit info
otsimiseks.

Taksost pean saama
väljuda turvalisele
alale (kõnniteele).
Tuttavas kohas
vajan orienteerumiseks kirjeldust, kus
ma hetkel asun.

Kui vaja, aitab
juht välja ja juhib
selle kohani, mis
on valge kepiga
tuntav. Peab väga
täpselt parkima.

Klahvidega või häälvalimisega telefon,
kõnesüntesaator.

Invataksol peavad olema ratastooli pidurid
ja turvavöö selles istujale (kolmepunktiline
turvavöö). Soovitatav
invatõstuk.

Sisseehitatud turvatoolid taksodes teevad
peredele taksode kasutamise mugavamaks.

Pandused tuleb hooldada aastaringselt
kasutatavaks.

Kolmepunktiline
turvavöö invataksos.
Takso hele ja ergas
värv. Laiad parkimiskohad; lisaks invaliididele
ka lastega peredele.
Ligipääsetavad parkimiskohad.

Taksojuhtide koolitus.

Taksomeeter häälega, makseterminal häälega, nuppudega,
piiks iga vajutusega

Taksojuhtide koolitus.

Parem teave
sissepääsu osas
tuleb kasuks.
Avaram sissepääs. Taksojuhtide koolitus.

REET,

35-aastane koduperenaine
3 väikelapse ema

ELVI,

naispensionär

JELENA,

ajutine liikumispuue,
vene emakeel

EERO,

seljavigastusega ratastoolis
liikuja, sõidab ise autoga

vaegnägija ajutise
liikumispuudega (ratastoolis)
ning liigub saatjaga

vaegnägija, liigub koera
või valge kepiga

PARANDUSETTEPANEKUD

Millest tundsite puudust?
Mis oleks teinud kulgemise mugavamaks ning
meeldivamaks?

1

TEEKOND: „TEATER”
TEGEVUS
KOKKUPUUTEPUNKTID
KESKKONNAS

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pileti ostmine.

Sisenemine.

Pileti kontrollimine ja
info pärimine.

Ülerõivaste ära võtmine.

Tualeti külastamine.

Saali jõudmine.

Koha leidmine.

Etenduse toimumine.

Vaheaeg ja kohvipaus.

Väljumine.

Internet, telefon,
infolett või muu ostupunkt

Trepid, liftid, uksed,
kaldteed, lävepakud,
sildid ja viidad

Lett, infotöötaja, info,
pilet

Garderoob, teenindaja, number, jalanõukott

WC, silt

Infoviidad, saali uks,
tooliread, teised külastajad

Teenindaja, tooliread, teised
külastajad, istekoht

Lava, näitlejad, heli, valgus,
kava

Koridor, kohvik,
lauanõud, suupisted

Rõivistu,
kaaskülastajad,
väljapääs

5 min

1 min

0,5 min

3 min

4 min

2 min

1 min

sõltub

15 min

6 min

*

*

füüsilised objektid, abivahendid, info jmt

TEGEVUSEKS KULUNUD AEG

*

EMOTSIOON
EMOTSIOON

*

*

*

*

*

*

REET

Piletid on vaja osta
tervele perele. See on
sündmus ning vaja
pikemalt ette planeerida.

Avar sissepääs. Kui
tegemist on lasteetendusega, siis peaks titakäru saama kuhugi
turvaliselt jätta.

Meil on riideid palju, võiks
ikka anda igale lapsele oma
numbri, mitte panna kõik
ühe konksu otsa. Kõik kokku
lihtsalt ei mahu!

Peegli ees välimuse
värskendamine, nii
endal kui lastel juuste
kammimine.

Kassa peab olema
nähtavas kohas ja
ukse juures. Tahan
näha saaliplaani ja
valida kohta.

Sildid, milline uks
mitmest avaneb, võiksid olla suured. Ei taha
otsida enne etendust
õiget ust, kust sisse
saada.

Abiküsimise võimalus
peaks olema.

Number võiks olla suur ja
kaalult raske, materjal reljeefne, tunneb käega kotis.

Silt, kus WC asub, peaks
olema ka kaugemal kui
WC ees.

Piletid ostan internetist, kui tean, kuhu
lähen. Vajan infot, kas
mahun sirge jalaga
istuma, kas lift on jne.

Ei tohi olla libe ega
auklik pinnas. Saatja
peab mahtuma toetama, uksi avama.

Infotöötaja on oluline.
Info vene keeles.

Karke peaks saama toetada.
Keegi peab aitama mantlit
selga, hoidma kotti.

Inva-WC.

Piletit ostes vajan
detailset saaliplaani,
et näha invakohtade
võimalusi. Madala
letiosaga teenindupunkt.

Avar sissepääs, takistustevaba.

Madal lett.

Ligipääsetav. Madal lett garderoobis.

Kõnesüntesaatoriga
arvuti või telefon.

Kaldtee, lift.

Madal lett.

Kõnesüntesaatoriga
arvuti või telefon.

Pinnakatted, juhtliinid.

Invakohtade märgistus saaliplaanil.
Samuti avaramate
käiguvahedega kohtade märgistus.

Pinnakatted, juhtliinid. Kaldtee, lift. Avar
sissepääs, takistustevaba. Ei tohi olla libe
ega auklik pinnas.
Saatja peab mahtuma
toetama, uksi avama.
Kärude koht.

*

Saali vahekäigud
võiksid olla laiemad,
et lastega mugavamalt
läbi pääseksime.

Ridade numbrid võiksid olla
suured, ridade otstes selge aru
saada, mis kohanumbrid seal
algavad.

35-aastane koduperenaine
3 väikelapse ema

ELVI

naispensionär

JELENA

ajutine liikumispuue,
vene emakeel

EERO

seljavigastusega ratastoolis
liikuja, sõidab ise autoga

MARTIN

Vahel kõike ei kuule hästi. Kui
valgus väga vilgub, hakkab
segama.

Hinnasildid võiksid
olla suured ja
selged. Leti kõrgus
pigem madal, nagu
tavaline laud, et
oleks parem kohvitassi võtta.

Istumisvõimalusi
rohkem. Rohkem
ruumi riiete selga panemiseks.

Valin koha võimalikult
sissepääsu juures või
saali tagumises otsas,
kui on kohti, kuhu sirge
jalaga mahub. Lähen
kohale aegsasti. Ei taha
karkudega ette jääda.

Eelistan kohta ukse ligidal.
Ridade vahele ei mahu.

Kargud panen tooli alla.

Pean vaheajal
liikuma, muidu jalg
sureb ära. Kohvikus
vajan saatjat, kätte
ei saa midagi võtta.

Riietumine võtab
aega, keegi peab
aitama. Toolid ja
toed on abiks.

Ligipääsetav inva-WC..

Ligipääsetav. Saali
vahekäigud ei tohiks
astmetega olla. Kaldtee
vähemalt ühel pool.

Istekohti peaks ratastoolidele
olema rohkem kui 1 või 2. Tulla
tahaks ju ka koos sõpradega.
Ning need kohad võiksid olla
nii keskel kui ääres, nii ees kui
taga, et oleks võimalik valida.

Istekoht võiks olla planeeritud
hea vaatevälja ning helisüsteemiga. Olen tulnud teatrisse
etendust nautima, mitte viletsat istekohta kiruma.

Kohvikuletil madalam osa, kus asub ka
makseterminal.

Manööverdamisruum garderoobis. Inimesi on
palju, kõik on
seal korraga.

Numbrid suurelt, kontrastselt, reljeefselt.

Inva-WC, kuhu mahub
koos saatjaga.

Ligipääsetav. Saali
vahekäigud ei tohiks
astmetega olla. Kaldtee
vähemalt ühel pool.

Peab olema tagatud koht ratastoolile ja abilisele. Piisavalt
ruumi manööverdamiseks.

Ei taha istuda kõige ees nurgas
või kõige taga nurgas. Nii on
etendust väga raske jälgida.
Vajan kirjeldustõlget.

Numbrid suurelt, kontrastselt, reljeefselt.

Juhtliin maas, suured,
kontrastsed viidad.
Reljeefne tähistus ukse
juures. Uksepiidad kontrastsed.

Koeraga sisse sai,
etenduse ajal koer
ootas eraldi ruumis.
Juhtliinid maas.

Istekohale juhatatakse.

Kirjeldustõlge või suured, kontrastsed sub- või top-tiitrid.

Suur, selge menüü,
soovitavalt ka
Braille' kirjas. Lauas
teenindamine. Ise
leti juurest jookesööke tuua ei saa.

Numbrid suurelt, kontrastselt, reljeefselt. Madal lett
garderoobis. Number võiks
olla suur ja kaalult raske,
materjal reljeefne, tunneb
käega kotis.

Juhtliin maas, suured,
kontrastsed viidad.
Reljeefne tähistus ukse
juures. Uksepiidad kontrastsed. Inva-WC, kuhu
mahub koos saatjaga.
WC silt peaks olema
mitmel pool maja peal
väljas.

Juhtliinid maas valgele
kepile. Koerale eraldi
ruum. Saali vahekäigud
ilma astmeteta. Pikal
kaldteel mademed.

Ratastoolidele ja nende abilistele rohkem kohti (nt eemaldatavad toolid) ja suurem kohtade
valimisvõimalus.

Kirjeldustõlge või suured, kontrastsed sub- või top-tiitrid.

Suur, selge menüü,
soovitavalt ka
Braille' kirjas. Lauas
teenindamine.

KRISTIINA

vaegnägija, liigub koera
või valge kepiga

PARANDUSETTEPANEKUD

Millest tundsite puudust?
Mis oleks teinud kulgemise mugavamaks ning
meeldivamaks?

Kõik trügivad
ning kohutav
kisa. Akustika on
suureks probleemiks. Istumisvõimalused on
ahtad, kuhugi
pole riideid
toetada. Lapsed
on elevil, neil
on palju muljeid
etendusest.

Reanumbrid võiksid helendada
või olla suurelt loetavad, et ei
peaks küsima.

vaegnägija ajutise
liikumispuudega (ratastoolis)
ning liigub saatjaga

Madal lett.

Teenindajaid võiks
olla rohkem ning
kiiremini asjad kätte
anda. Tavaliselt
kulub kogu vaheaeg
järjekorrale ning ostetud koogi ja kohvi
peab alla kugistama.

Ootame saatjaga,
kui kiiremad
inimesed juba
lahkuvad. Meil
on vaja riietumiseks ruumi
ja ka aega kulub
rohkem.

Rohkem pinke
ja tugesid. Riiete
toetamise võimalusi.

1

TEEKOND

2

3

4

TEGEVUS

KOKKUPUUTEPUNKTID
KESKKONNAS
füüsilised objektid, abivahendid, info jmt.

TEGEVUSEKS KULUNUD AEG

EMOTSIOON

REET

35-aastane koduperenaine 3 väikelapse ema

ELVI

naispensionär

JELENA
ajutine liikumispuue, vene emakeel

EERO

seljavigastusega ratastoolis liikuja,
sõidab ise autoga

MARTIN
vaegnägija ajutise liikumispuudega
(ratastoolis) ning liigub saatjaga

KRISTIINA
vaegnägija, liigub koera või valge kepiga

PARANDUSETTEPANEKUD
Millest tundsite puudust?
Mis oleks teinud kulgemise mugavamaks/
meeldivamaks?

Kõiki kaasava elukeskkonna kavandamine & loomine

5

6

7

8

9

10

